
СВЕТОВНА  ИМУНИЗАЦИОННА  СЕДМИЦА 

24.04. – 30.04.2015г. 

Отчитайки водещата роля на ваксините и имунизациите за намаляване на детската 

смъртност, Световната Здравна Организация (СЗО)  обявява последната седмица от м.април за 

Световна имунизационна седмица. Целта е  повишаване на  имунизационния обхват чрез 

насочване на общественото внимание към важността на имунизациите. Това се постига чрез - 

повишаване  информираността на населението като се  разпространяват информационни 

материали, провеждат се обучителни курсове, конференции, семинари, пресконференции, 

състезания на здравна тематика и др.  

Световната имунизационна седмица през 2015г. се провежда под мотото „Да запълним 

празнотата”.  

Ангажираността на всеки родител към здравето на собственото му дете и 

компетентността на медицинската общественост по проблемите на имунопрофилактиката са от 

основно значение за поддържане на достатъчно високо имунизационно покритие при всички 

ваксинопредотвратими заболявания, включени в Националния имунизационен календар. 

Обществото не бива да забравя, че липсата на тежки заразни заболявания се дължи именно на 

мащабно прилаганата имунопрофилактика през последните 50 и повече години. Всяко 

снижаване в имунизационния обхват води неминуемо до възникването на заболявания.  

През изминалата 2014г. във Варненска област с планови профилактични имунизации и 

реимунизации са обхванати 90 616 лица / деца и възрастни/, а в имуниза-ционния кабинет на 

РЗИ – Варна са извършени 1927 задължителни и препоръчителни имунизации. РЗИ – Варна 

стриктно контролира правилното съхрание и безопасното приложение на ваксините, 

правилното прилагане на схемите на отделните видове ваксини и избягване излишното 

разширяване на медицинските противопоказания за  отлагане от имунизации. 

Съществуват повече от 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 и др.. Успешното приложение на ваксините в България 

през последните години  доведе до предпазване от тези инфекциозни заболявания.  

Ваксините са задължителни по имунизационния календар  на Р България и 

препоръчителни. Те са живи, убити или генно модифицирани биопродукти (произведени чрез 

рекомбинантна ДНК-технология).  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.   

Повече информация за имунизациите можете да получите в имунизационния кабинет 

на  РЗИ – Варна. Същият се намира в ниското тяло, ет.1 к-т №3 и е с работно време: от 9.00ч. до 

16.30ч. от понеделник до петък. 
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