
                                                      ПОЛЗИТЕ  ОТ  ИМУНИЗАЦИИТЕ 

       Съществуват 18 ваксино -предотвратими заболявания – дифтерия, тетанус, коклюш, детски 

паралич, хепатит А и В, туберкулоза, морбили, заушка, рубеола, менингит, жълта треска, 

пневмококови заболявания, коремен тиф, грип, ротовирусни диарии, рак на маточната шийка, 

варицела  и вариола. Успешното приложение на ваксините в България през последните години 

е довело до предпазване от тези инфекциозни заболявания.  

       Ваксино-предотвратимите инфекции са изключително заразни и лесно се предават от човек 

на човек, независимо от хигиенните условия у дома.  Допреди 25-30 години е имало взривове 

от различни инфекциозни заболявания /морбили, заушка, рубеола и др./ под формата на 

епидемии. Масовото въвеждане на имунизациите рязко намали заболеваемостта и сега тези 

инфекции се срещат поединично при неимунизирани пациенти.  

        Ваксините са живи, убити или генно модифицирани биопродукти (произведени чрез 

рекомбинантна ДНК-технология). Те съдържат многократно отслабени вируси /бактерии или 

само частици от тях. При въвеждането на ваксината в тялото, имунната система отговаря с 

изработване на антитела, които елиминират причинителите на заболяването и по този начин 

предотвратяват появата на инфекция.   

         Съвременните ваксини са максимално пречистени, безопасни и ефикасни. Заводите, в 

които те се произвеждат са лицензирани. Освен това всяка партида от дадена ваксина се 

изследва за безопасност от компанията-производител. Съществуват и регулаторни агенции, 

които контролират спазването на производствения процес и на критериите за безопасност.  

        Съвременните ваксини не съдържат токсични съставки и тежки метали. През 1999г. 

Американската агенция по храните и лекарствата взеха решение живакът да се елиминира от 

ваксините. Тимеросала е живак-съдържащо съединение, което в миналото се е използвало 

като консервант. Днес нито една прилагана в детската възраст ваксина не съдържа консерванта 

тимеросал.  

       Съществува схващането, че ваксините имат редица опасни странични ефекти, свързани със 

заболявания и дори смърт, а и вероятни негативни ефекти в дългосрочен план. Всъщност 

нежеланите реакции са леки и бързопреходни и лесно се преодоляват със симптоматични 

средства. Ако не разполагахме с ваксините, щяхме да се срещаме с голям брой инфекциозни 

заболявания. Сравняването на рисковете, свързани с инфекциите и тези при ваксните, ни 

разкрива ползите от това да имунизираме нашите деца.  

       Едновременното прилагане на няколко ваксини в детската възраст не увеличава риска от 

нежелани реакции и не води до „претоварване” на имунната система. Съществуват 2 практи-
чески съображения за едновременно прилагане на няколко ваксини при децата. Първо 
ние се стремим да имунизираме децата максимално рано с цел да ги защитим от 
инфекции през първите месеци от живота, когато те са особено податливи. И второ 
едновременното прилагане на ваксини е по-малко травматично за детето.  
       Широко разпространено е схващането, че ваксините водят до появата на аутизъм, 
алергии и автоимунни заболявания. Възможността имунологичната стимулация от 
ваксините да доведе до развитие на тези заболявания не се е потвърдила в 
многобройните направени научни проучвания.  
        
    


