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Благодарение на ваксините ние и нашите деца вече  
не сме застрашени от много инфекциозни болести 

WHO 

WHO 



Нищо не е по-естествено от това да използваме 
собствената си имунна система за предпазване от 

заразните болести 

Ваксина 

КАК ИЗГРАЖДАМЕ ИМУНИТЕТ 



 “Най-големите успехи на 

ваксините са тези, които 

не можем да видим - 

всички хора, които не са 

страдали или починали 

от ваксино-

предотвратими 

заболявания” 

http://www.who.int/immunization_safety/aefi/en/ 

Walter Orenstein, MD, National Immunization Conference April 29, 2002 



Митовете относно ваксините се 
увеличават с овладяване на 

заболяването, от което предпазват 

NCIPD 
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1. Ваксините могат да причинят 
увреждания – 69% 

2. Ваксините претоварват имунната 
система – 49% 

3. Детето не е в риск от заразяване – 37% 

4. Заболяването не е опасно – 21% 

5. Ваксините може да не действат – 13% 

 

КАКВИ СА МИТОВЕТЕ? 



•  Необходимо ли е да се ваксинираме? 

• Не е ли по-добре да създадем    

   естествен имунитет? 

• Безопасни ли са ваксините? 

Тези митове водят след себе си  до 
възникване на следните въпроси: 

NCIPD 



МИТ: ваксините не са необходими, 

ваксинопредотвратимите болести са 

редки  и маловажни 

 

ФАКТ: Ние можем да забравим 

болестите, но те никога няма да ни 

забравят! 

 

Въпроси: 

•Необходими ли са ваксините? 

•Не е ли по-добре да създадем    

   естествен имунитет? 

•Безопасни ли са ваксините? 
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Нарастване на случаите на коклюш в 
Англия и Уелс 
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ДТК въведена 
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ваксинално 
лоби 

1960 

                Gangarosa E. et al. Impact of anti-vaccine movements on 
pertussis control: the untold story. Lancet, vol 351, January 31,1998 



 В Швеция ДТК покритието пада от 80% през 1974 г. до 
10% през 1976 г. 
 През 1979 г. възниква епидемия от коклюш > 13 000 
случая/ 41 починали + усложнения (пневмония, 
енцефалопатия, гърчове) 
 

                Gangarosa E. et al. Impact of anti-vaccine movements on 
pertussis control: the untold story. Lancet, vol 351, January 31,1998 
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Норвегия, 92% покритие 

Нарастване на случаите на коклюш в 
Швеция след драстичен спад на покритието 

Норвегия, 10% покритие 



МОРБИЛИ В БЪЛГАРИЯ  

  

  

 2002 – 2008 – няма случаи 

на морбили 

 

 2009 – 2010 – 24 000 болни 

 

  

24 смъртни случая 

КЪСНИ УСЛОЖНЕНИЯ??? 

 

http://www.mh.government.bg/ 



МИТ: Няма убедителни доказателства, че някои 
болести се контролират, благодарение именно на 

масовото ваксиниране 



 МИТ: ваксините не са 

необходими. Когато околните 

са имунизирани, моето дете 

няма откъде да се зарази 

 

 ФАКТ: Съществуването на 

колективен имунитет не 

предпазва 100% от зараза с 

дадена инфекция 

 

Въпроси: 

•Необходими ли са ваксините 

•Не е ли по-добре да създадем    

   естествен имунитет? 

•Безопасни ли са ваксините? 



 



Дали действащата нормативна уредба 
за имунизациите в България отнема 

правото ни на свободен избор? 

 Venice Report 2010 – от 29 държави, в 15 характерът на 
ваксините е „силно препоръчителен”, в 14 – 
задължителен (с 4 повече, в сравнение с VR 2007) 

 Има изрични ограничения в достъпа до обществени 
услуги за неимунизирани деца  

 В следствие на епидемията от морбили, разразила се в 
Уелс, Англия, през тази година, сред неимунизирано 
население, се води тежък обществен дебат за връщане 
задължителния характер на ваксините 

 

 Ваксините не са задължение, а право и привилегия на 
всяко дете 

 





 МИТ: По-добре е да се прекара дадено 

заболяване, за да се изгради доживотен 

имунитет. При ваксините трябва в 

повечето случаи реваксинация. 

 

 ФАКТ: При прекарване на определени 

заболявания последствията могат да 

бъдат тежки. Рискът е необоснован. 

 

Въпроси: 

 

•Не е ли по-добре да създадем    

   естествен имунитет? 

•Безопасни ли са ваксините? 



 Предотвратяването на морбили може 

да предпази децата ни от пневмонии, 

енцефалит и смърт 

 Превенцията на коклюш може да ни 

предпази от гърчове, мозъчни 

увреждания и дори смърт 

 Последствията при редица 

заболявания са неоправдано 

рисковани 

 

 

ФАКТ  



МИТ: Ваксините не са безопасни. Ваксината 

може да зарази детето ми 

 

 ФАКТ: Съвременните ваксини не съдържат 

микроби, така както се срещат в естествената 

си среда. Те съдържат многократно 

обработвани или изкуствено създадени по 

тяхно подобие частици, които не могат да 

причинят заразяване. 

 

Въпроси: 

 

 

•Безопасни ли са ваксините? 

http://www.vaksini.bg/ 



МИТ: Ваксините не са безопасни. Те могат 

да предизвикат редица други заболявания 

 

ФАКТ: Една нежелана реакция, 

наблюдавана след ваксинация, може да е 

или да не е причинена от самата 

ваксинация 

 

Въпроси: 

 

 

•Безопасни ли са ваксините? 

(1) Уеб-страница на СЗО http://www.who.int/immunization_safety/aefi/en/ - вж. Документ 

за проучване на нежеланите реакции след ваксинация http://www.who.int/vaccines-

documents/DocsPDF05/792.pdf – последен достъп август 2009; (2) UK Department of 

Health. Green Book « Immunisation against Infectious Disease »– Chapter 8, August 2007- 

http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Healthprotection/Immunisation/Greenbook/index.ht

m - accessed 26 June 2009 

 



 МИТ: Ваксините не са безопасни.  

       Те натоварват, “изтощават”          

      недоразвитата  имунна система на бебето 

 

 ФАКТ: Теоретично детската имунна система може 

да отговори на 10 000 ваксини, защото  за 

сравнение, само за 1 ден, организмът се среща с 

около 10 000 антигена 

 Прилагането на 11 ваксини “използва” 0,1% от 

възможностите на детската имунна система (60 

антигена) 

 

 

Въпроси: 

 

 

•Безопасни ли са ваксините? 

Pediatrics 2002;109:124 –129 



 През първите 6 месеца от живота си децата може да 

получат около 4 милиграма алуминий чрез 

имунизация 

 През същия период бебето ще приеме около 10 

милиграма алуминий чрез кърмата, около 40 

милиграма чрез адаптираното мляко и около 120 

милиграма чрез соевото адаптирано мляко 

 Тимерозалът е консервант, съдържащ различна форма 

на живак. От 2004 г. в България нито една от 

ваксините в Имунизационния календар не съдържа 

тимерозал 

Въпроси: 

 

 

•Безопасни ли са ваксините? 


