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За имунизация, предпазваща от инфекциозна диария на кърмачетата и малките деца 

(ротавируси) 

 

Ротавирусите са разпространени из целия свят и сред най-честата причина за заболяванията от 

диария (гастроентерит) в кърмаческа възраст и при малките деца. Вирусите се размножават в 

тънкото черво на заболелите и при изхождане се отделят в големи количества. Ротавирусите са 

изключително заразни. Те се предават основно чрез контакт и цитонамазка инфекция, рядко 

чрез храна и вода. За инфектиране са достатъчни и много малко причинители /патогени/. 

Тъй като вирусите са много устойчиви на околната среда, почти е невъзможно да се избегне 

инфектиране с ротавируси с хигиенни мерки при малките деца. Така голям процент от тях се 

разболяват от упорити ротавирусни диарии през първата година от живота си, често даже 

повтарящи се по няколко пъти.  

Предимно много малки деца, могат да имат тежки индикации за заболяване. Главните 

симптоми са воднисти разтройства (често до  20 пъти на ден), повръщане, висока температура, 

често свързани с коремни болки. Симптомите обикновено продължават 2 до 6 дни. Често 

появяващата се загуба на вода (дехидратация) поради тежките диарии, при малките пациенти  

може да стане опасна за живота и по правило трябва да бъде лекувана в клиника. Фаталните 

последици в тази страна са много редки, но в Европейския съюз за всеки ден умира по едно 

дете от ротавирусен гастроентерит. 

 

Ваксина 

Ротавирусните ваксини съдържат отслабени, живи вируси. Има различни ваксини, за двете е 

доказана високата ефективност срещу ротавирусни инфекции. Имунизирането се прави 2 или 3 

пъти, взависимост от ваксината (да се спазват указанията на производителя на ваксината) в 

интервал от поне 4 седмици в устата на детето, което се имунизира (орален прием). За 

началото и продължителността на защитата с имунизацията, може да Ви информира Вашият 

лекар. Реимунизации след завършване на основната имунизация не се препоръчва.   

 

Кой и кога трябва да бъде имунизиран? 

От юли 2013 Постоянната комисия по ваксините (STIKO) препоръчва имунизацията против 

ротавируси за всички кърмачета в Германия. Ротавирусната орална ваксина се препоръчва за 

възраст след 6-та седмица от живота и трябва да започне възможно най-рано от тази дата, не 

по-късно от навършване на 12 седмична възраст. Силно препоръчително е, серията на 

имунизициите да се завърши до възраст от 24 - 32 седмици от живота (в зависимост от 

ваксината).  

Ваксинирането може да се извърши едновременно с една от препоръчваните в тази възраст 

поливалентни ваксини срещу дифтерия, коклюш, тетанус, полиомиелит, хепатит B и Hib 

инфекция (5- или 6-кратни ваксини). Възможно е и едновременно имунизиране с 

препоръчваната в кърмаческа възраст пневмококова –конюгатна ваксина. 
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Кой не трябва да бъде имунизиран? 

Който страда от остро, изискващо лечение заболяване с висока температура, не трябва да бъде 

имунизиран. По Правило не трябва да бъдат имунизирани и деца с имунодефицитно 

заболяване – вродено, наследено, обусловено от медикаменти. Кърмачета, които имат 

непроходимост на чревата и деца с вродени аномалии на храносмилателния тракт не трябва да 

бъдат имунизирани. При кърмачета, които в момента са с диария и/или повръщане, 

имунизацията трябва да се отложи.  

 

Поведение след имунизация 

Ваксинираният няма нужда от специален щадящ режим. Имунизацията може да се извърши 

независимо от приема на храна, напитки или майчино мляко. 

Вирусите на ваксината в отделни случаи могат да бъдат предадени на незащитени лица, с 

които сте в контакт. По правило здравите лица, с които сте в контакт не се разболяват, въпреки 

това, хора с отслабена имунна система (напр. пациенти с ракови заболявания, пациенти на 

имуносупресивна терапия) като предпазна мярка трябва да избягват контакта с прясно 

ваксинирано бебе за около 14 дни. 

Лица, които трябва да се грижат за наскоро ваксинирани бебета, особено при смяна на 

пелените трябва да обърнат внимание на спазването на стриктна хигиена. Имунизирането на 

дете е без риск, дори когато наблизо живее бременна жена.  

 

Възможни общи реакции след имунизация  

След имунизация, като израз на нормалната конфронтация с ваксината често до много често  

(при до повече от 10 процента от имунизираните)се стига до повишена температура, диария, 

повръщане, липса на апетит и други стомашно-чревни оплаквания. Остри респираторни 

симптоми се появят от време на време до често (0,1 до 1 или 1 до 10 процента) , възпаление на 

средното ухо само в отделни случаи. Описани са много чести раздразнителност, понякога плач, 

безсъние, умора и сънливост. От време на време при имунизиране с ротавирусна ваксина през 

устата се появява обрив по кожата.  

По правило тези явления са временни и изчезват отново бързо и без последствия. След втората 

имунизация те не се появяват по-често отколкото след първата. За тежко протичане се 

споменава рядко, в проучванията симптомите, описани при ваксинираните деца и децата в 

контролната група, които не са получили ваксината, са виждани еднакво често.  

 

Възможни ли са усложнения след имунизиране? 

Усложненията след имунизация са последствия, произхождащи от извън нормалния размер на 

реакция след имунизация, които значително натоварват здравословното състояние на 

имунизирания. Не може да се изключи леко повишен риск за възникване на чревна 

непроходимост в период от 31 дни, най-вече в рамките на 7 дни след даване на първата доза 

от ротавирусната ваксина, в изключителни случаи и  след 2-рата доза. Симптоми, които 

Симптомите, които показват запушване на червата, могат да са силни коремни болки, упорито 

повръщане, кървави изпражнения, подут корем и/или висока температура. Ако в посочения 

период се появят такива симптоми, незабавно съобщете за това на лекаря/лекарката. Редки са 

описаните реакции на свръхчувствителност, например по кожата, (копривна треска) или 

бронхоспазъм. За други усложнения не е докладвано в одобрените днес модерни ротавирусни 

ваксини. 
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Консултация с лекаря, извършващ имунизацията за възможни  странични ефекти 

Като допълнение към тази листовка, Вашият лекар ви предлага разговор за разясняване.  

Когато след някоя имунизация се появят симптоми, които са извън горепосочените бързо 

отшумяващи общи реакции, разбира се Вашият лекар, който ще извърши имунизацията също е 

на разположение за консултация.  

Може да се свържете с лекаря, извършващ имунизациите на: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация 

Преводът на оригинала на Разяснителният лист (Издание: 03/2016) се извърши с любезното 

разрешение на Германският зелен кръст e.V. по поръчка на института „Робърт Кох”. Важен е 

текстът на немски език, за евентуални грешки в превода  не поемаме  отговорност, също така и 

за актуалността на настоящия превод, ако след време последват преработки на немския 

образец.   



Aufklärung Nr. 30: Rotavirus Bulgarisch / български 

 03/2016 4 

Име_____________________________________________________________________________ 
Name 

 
Имунизация за предпазване от ротавирусни заболявания  
Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen 

 
В приложението ще получите информационен лист за провеждане на имунизацията за 
предпазване от ротавирусни заболявания. Там са посочени важни данни за болестите, които се 
избягват чрез имунизацията, ваксината, ваксинирането както и реакции и възможни 
усложнения след имунизацията.  
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen. Darin sind 
die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung, das Verhalten 
nach der Impfung sowie über Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Преди провеждане на имунизацията се изискват допълнително още следните данни: 
Vor der Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

 
 

1. Има ли имунизирания заболяване,  свързано с имунна недостатъчност (придобито, 
вродено, причинено от медикаменти)?  
Besteht bei dem Impfling eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

 
□  Да   (Ja) □  Не   (Nein) 

 
 

2. Получавал ли е имунизирания в последните 6 седмици  имуноглобулин (гамаглобулин) или 
правено ли му е преливане на кръв?  
Hat der Impfling in den vergangenen 6 Wochen Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

 
□  Да   (Ja) □  Не   (Nein) 

 
 

3. Имал ли е имунизиращия се в миналото чревна непроходимост? 
Hatte der Impfling in der Vergangenheit einen Darmverschluss? 

 
□  Да   (Ja) □  Не   (Nein) 

 
 

4. Има ли в момента имунизиращия се диария и/или повръщане? 
Leidet der Impfling zurzeit unter Durchfall und/oder Erbrechen? 

 
□  Да   (Ja) □  Не   (Nein) 

 
 
Ако искате да научите повече за ваксинацията за предпазване от ротавирусни заболявания, 
попитайте лекаря, извършващ ваксинацията! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Rotavirus-Erkrankungen wissen wollen, fragen Sie den Impfarzt! 

 
В деня на имунизацията, моля носете имунизационния паспорт! 
Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 
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Декларация за съгласие 
Einverständniserklärung 

 
За провеждане на имунизацията за предпазване от инфекциозна диария на кърмачета и 
малки деца (ротавируси) 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen infektiöse Durchfallerkrankung der Säuglinge und Kleinkinder (Rotaviren) 

 
 
Име на имунизирания _______________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
 
род. на ____________________________________________________________________________ 
geb. am 

 
 
Запознах се със съдържанието на информационния лист и в разговор с моя лекар /моята 
лекарка ми бе подробно разяснено за имунизацията.  
Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meinem Arzt/meiner Ärztin im Gespräch ausführlich 

über die Impfung aufgeklärt worden. 

 
 

□  Нямам повече въпроси. 
Ich habe keine weiteren Fragen. 

 
□  Съгласен съм с предложеното ваксиниране против инфлуенца. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Rotavirus-Erkrankungen ein. 

 
□  Отказвам имунизацията. Информиран съм за възможните негативни последици от 
отказа от тази имунизация. 
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 
Бележки __________________________________________________________________________ 
Vermerke 

 
 
Населено място, дата _______________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Подпис на имунизирания или    Подпис на лекаря/лекарката 
на лицето, грижещо се за него      
Unterschrift des Impflings bzw. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 
 


