
ЕВРОПЕЙСКА ИМУНИЗАЦИОННА СЕДМИЦА 

През настоящия 21-ви век всяко дете има правото да живее без опасността от 

заразни болести, от които може да се предпази чрез ваксиниране. Имунизациите са най-

ефективното във финансово отношение съвременно достижение на медицинската 

наука, които спасяват ежегодно милиони деца от заболяване, инвалидизиране и смърт.  

В продължение на няколко години последната седмица на м.април се посвещава на 

популяризиране на ползите от ваксините като най-сигурното средство за предпазване 

от инфекциозни заболявания. Това е инициатива на Световната здравна организация, 

възприета в 180 държави по света.  

Разработването и въвеждането на ваксините в практиката се приема за едно от 

най-големите постижения на медицината. Повече от двеста години са изминали от 

разработването на първата в света ваксина срещу вариола от английския лекар Едуард 

Дженер. Днес ние разполагаме с ваксини срещу повече от 26 инфекциозни заболявания. 

Нещо повече, свидетели сме на разработването на ваксини срещу неопластични 

заболявания. Такава е ваксината срещу рак на маточната шийка. За това заболяване се 

доказа, че се причинява от човешкия папиломен вирус (HPV). Приложението на 

ваксините в световен мащаб доведе до рязко намаляване на заболеваемостта и 

смъртността от инфекциозни заболявания. Пример за това е ликвидирането на едрата 

шарка (вариола), която до 1980 г. е отнела живота на милиони деца по света. 

Значително намаля честотата и на други заболявания като полиомиелит, рубеола, 

заушка, дифтерия, тетанус, коклюш и др. 

Добре функциониращите имунизационни системи са от особено значение за 

реализиране на една от целите на ООН за хилядолетието -  намаляване на детската 

смъртност. За достигането на тази цел Световната Здравна Организация съвместно с 

УНИЦЕФ изпълнява Глобална Имунизационна Стратегия, която включва повишаване 

на  имунизационния обхват чрез насочване на общественото внимание към важността 

на имунизациите и организиране на различни активности сред рискови групи от 

населението. 

Класическите ваксини са биопродукти, които съдържат антигенни препарати на 

различни микроорганизми.   Ваксините сами по себе си не причиняват заболяване.     

Заводите, в които се произвеждат ваксините, са лицензирани и всяка партида от дадена 

ваксина се изследва за безопасност от компанията производител. Днес нито една 

прилагана в детската възраст ваксина не съдържа вредни за здравето вещества и 

примеси.   

Първата Европейска имунизационна седмица (ЕИС) се провежда през 2006 

г.,  България за първи път се включва в инициативата през 2008 г.  

Европейската имунизационна седмица 23 – 29 април 2018г.  ще е с насоченост 

към постигнатия прогрес по отношение елиминацията на морбили и рубеола, както и на 

оставащата празнина между защитените и уязвимите от ваксинопредотвратими 

заболявания хора.  

Имунизацията е право и отговорност на всеки. Информирането на родителите за 

ваксините и болестите, които те предпазват и професионалното обучение на 

медицинския персонал за ползите и рисковете от имунизациите, са единствените 

пътища за запазване на доверието и запълване на имунизационните празнини. 

 В определени части на света някои инфекциозни заболявания все още имат 

голямо разпространение. Пътуващите в тези райони биха могли да пренесат тези 

заболявания. Ние трябва да се ваксинираме по 2 основни причини. Първо – за да 

защитим самите себе си, дори и рискът от заболяване да е нисък и второ – за да 

предпазим околните от заболяване.       



В никакъв случай не трябва да допускаме нашите деца да заболяват от ваксино-

предотвратими заболявания. Рискът от преболедуване е необоснован, защото 

заболяването може да доведе до усложнения или до тежко инвалидизиране на детето. 

Ние се стремим да имунизираме децата максимално рано с цел да ги защитим от 

инфекции още през първите месеци от живота, когато те са особено податливи, тъй 

като все още имунната им система физиологично е незряла.    

В Република България задължителни /безплатни/ и препоръчителни ваксини. 

Задължителните планови имунизации и реимунизации се извършват съгласно 

Имунизационен календар на Република България и ваксините се осигуряват безплатно 

от държавата.  

На сайта на РЗИ Варна има приложен Имунизационен календар, който служи за 

информация на всеки, който се интересува от прилагане на ваксини. 

 В РЗИ Варна функционира имунизационен кабинет, който може да Ви 

консултира и приложи необходимата ваксина на лица без личен лекар/ако се отнася за 

задължителните ваксини/ и всички останали – за препоръчителните ваксини. Кабинета 

е с работно време всеки ден от 13.00ч, до 17.00ч. 

 

 


