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За имунизация, предпазваща от дребна шарка (варицела)  
 

Дребната шарка е една силно заразна, разпространена в целия свят болест, която се причинява 
от вируса на варицела –зостер. Предава се чрез директен физически контакт или по въздуха 
(въздушно-капкова инфекция). Около 2 седмици след заразяване започват да се появяват 
обривите по кожата, което в повечето случаи се придружава от температура: отделни малки 
червени петна бързо се превръщат в пълни с течност мехурчета с големината на лещено зърно, 
които помътняват и след няколко дни се образуват струпеи. 
Типичен е силния сърбеж.  
Болният по правило е заразен 2 дни преди появата на обрива до 5 дни след като и последните 
свежи мехурчета излязат. След излекуване на кожния обрив, някои вируси остават в нервните 
възли (ганглии) на костния мозък и мозъка. Те могат отново да се активират в старческа възраст 
и при хора с отслабена имунна система и да предизвикат херпес (зостер). 
При здрави деца са рядкост  тежко протичащи усложнения при дребната шарка (лещанката), 
като например бактериална супер инфекция на кожата, възпаление на мозъка или белите 
дробове. Затова пък младежите и възрастните са изложени на значително по-висок риск от 
усложнения. Особено застрашени са всички незащитени пациенти, чиято имунна система е 
отслабена, дали от вродено, придобито или обусловено от употребата на медикаменти 
нарушение. При деца болни от левкемия, дребната шарка даже може да се развие 
смъртоносно.  
Варицелата е опасна и за бременните, които още не са имали варицела или още не са били 
имунизирани.  При заболявания до 20-тата седмица от бременността, могат да настъпят тежки 
аномалии при нероденото дете. Ако неимунизираната майка се разболее през времето около 
термина й за раждане (5 дни преди и до 2 дни след раждането), съществува опасност, при 
новороденото да се появи застрашаваща живота варицела. Дори при преждевременно 
роденото на защитена (имунизирана) майка, заболяване през първите 6 седмици са опасни за 
живота му. Ако се появи дребна шарка при новородени и преждевременно родени и хора с 
отслабена имунна система, могат да се предпишат антивирусни медикаменти за избягване на 
тежките усложнения.  
 
Една наистина ефикасна защита от варицела с всякаква форма на протичане на болестта, 
предлага само своевременно проведената имунизация.  
 

Ваксина 
Ваксината се състои от отслабени живи вируси на варицела-зостер, които се размножават в 
имунизирания. Впръсква се подкожно (подкожна инжекция). Ваксината против варицела може 
да бъде давана от една възраст от 9 до 12 месеца.   
За началото на имунизацията за защита от варицела, информация може да Ви даде Вашият 
лекар. След двукратно имунизиране срещу варицела, според настоящото разбиране за нещата, 
не е необходима реимунизация. 
 

Кой и кога трябва да бъде имунизиран? 
Имунизацията срещу варицела се препоръчва на всички деца в рамките на имунизационния 
календар и и по правило би трябвало да се проведе на възраст между 11-ия и 14-тия месец. За 
да се постигне сигурна защита, всички деца на възраст между 15 до 23-ия месец се имунизират 
отново. Може обаче още след (4 до) 6 седмици след първата имунизация отново да се даде 
ваксината. При досега само веднъж имунизираните деца, 2-рата имунизация трябва да се 
навакса. Ваксината може да се даде едновременно с ваксините против морбили, паротит и 
рубеола (ваксината МПР) и най-рано 4 седмици след тях. 
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Ако досега не сте правили варицела и не сте били имунизирани, двукратното имунизиране по 
принцип се препоръчва за:  

 деца и младежи до 18-я рожден ден,  

 жени, които искат да имат деца,  

 персонала (при нови назначения) в заведения за отглеждане на деца в предучилищна 
възраст (например в детските градини),  

 медицински персонал, особено за помагащите при раждане, педиатриите, онкологии, 
интензивната медицина и при обгрижване на пациенти с отслабена имунна защита.  

 
Затова имунизирането се препоръчва на всички незащитени лица, за които една инфекция би 
била особено опасна или които биха могли да предадат варицелата на застрашени лица. Това 
преди всичко са пациенти с туморни заболявания, тежки невродермити и пациенти с 
планувани медицински операции съответно лечение, които отслабват съпротивителните сили 
(имуносупресивна терапия), като например при трансплантация на органи, съответно при 
тежки бъбречни заболявания. Освен това лица, които са в тесен контакт с такива хора 
(семейство, болногледачи и т.н. ) както и обслужващия медицински персонал, трябва 
задължително да бъдат имунизирани. 
Дори и малко след  евентуално заразяване, имунизирането може при определени 
обстоятелства  да защити. Моля в подобни слуяаи незабавно търсете лекар.  
 
Кой не трябва да бъде имунизиран? 
Който страда от остро, изискващо лечение заболяване с висока температура (над 38,5 °C), не 
трябва да бъде имунизиран. Лица, които са алергични към съставки на ваксината, не трябва да 
бъдат имунизирани.  
Като цяло хората с отслабена имунна система също не се имунизират.  
При определени обстоятелства са възможни и необходими изключения. При бременни също 
не трябва да се прави имунизацията с ваксина МПР,  тъй като съществува теоретичен риск за 
детето в утробата на майката чрез вирусите от ваксината. По същата причина в продължение на 
1 месец след извършване на имунизацията, трябва да се предпазват от бременност. Случайна 
ваксинация по време на бременност обаче не е причина да се прави аборт. За да не се 
застраши успеха на имунизирането, едва три месеца след вземането на умуноглобулини или 
след преливане на кръв, може да се направи имунизацията. 
Във всички тези случаи лекарят, който извършва имунизирането, ще ви посъветва, как бихте 
могли най-добре да се предпазите от заразяване с варицела. 
  
Поведение след имунизация 
Ваксинираният няма нужда от щадящ режим, необичайни натоварвания на тялото обаче трябва 
да бъдат избягвани през първите 3 дни след поставяне на ваксината. Преди имунизацията 
лекарят трябва да бъде информиран за деца, които са склонни към нарушение на 
кръвообращението или такива при които са известни незабавни реакции. 
Вирусите от ваксината не се предават на лицата, с които сме в контакт; имунизирането на едно 
дете не носи риск, дори когато наблизо живее бременна жена.  
Вирусите от ваксината могат в изключително редки случаи да бъдат предадени на лицата, с 
които сме в контакт.  
Затова лица със силно отслабнала съпротива и неимунизираните бременни, трябва да избягват 
директния контакт с имунизирани, при които са се появили отделни мехурчета на варицела.  
Препоръката важи до 5 дни след появата на последното ново мехурче.  
 
Поради теоретичен риск за синдром на Reye, в продължение на 6 седмици след имунизиране, 
да не се вземат салицилати (например аспирин). 
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Възможни локални и общи реакции след имунизация  
След имунизиране освен желания имунитет и от там защитата от заболяването, при до 20 % от 
имунизираните на мястото на поставяне на ваксината много често може да се появи 
зачервяване или болезнено подуване, преди всичко при възрастните след втората доза 
ваксина. Това е израз на нормалната конфронтация на тялото с ваксината. Приблизително 
всеки 10-ти имунизиран има леко повишение на температурата. При 1 до 3% от имунизираните 
1 до 4 седмици след имунизацията настъпва една силно отслабена форма на варицела („болест 
след имунизиране”) с отделни мехурчета и температура. При пациенти с отслабена имунна 
система тези явления са по-често и по-силно изразени, така че ваксина при тези хора по 
правило не бива да се дава. Обаче при деца с левкемия, тя трябва да се даде в интервал без 
симптоми (ремисия). 
 
 
Възможни ли са усложнения след имунизиране? 
Усложненията след имунизация са много редки последствия, произхождащи от извън 
нормалния размер на реакция след имунизация, които значително натоварват здравословното 
състояние на имунизирания. Алергичните реакции след имунизация са много редки. При 
свръхчувствителност към придружаващото вещество фабицитин/неомицин не трябва да се 
прави имунизация. В отделни случаи в литературата се съобщава за мигновена алергична 
реакция, достигаща до шок, за херпес-зостер или възпаление на белите дробове при здрави 
хора и такива с отслабена имунна система. Също така само в редки случаи се съобщава за 
предаването от имунизиран на „болестта при имунизиране” (обрив по кожата) на контактно 
лице, в повечето случаи с отслабена имунна система, също така временно намаляване броя на 
тромбоцитите. Дори и при редките доклади за други заболявания на нервната система, които 
се появяват взаимно свързани по време с имунизирането с ваксина против варицела, е под 
въпрос причината за свързаността им. 
 
Консултация с лекаря, извършващ имунизацията за възможни нежелани реакции 
Като допълнение към тази листовка, Вашият лекар ви предлага разговор за разясняване на 
заразните болести. 
 
Когато след някоя имунизация се появят симптоми, които са извън горепосочените бързо 
отшумяващи локални и 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преводът на оригинала на Разяснителният лист (Издание: 09/2014) 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. 
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Име_____________________________________________________________________________ 
Name 

 
Имунизации, предпазващи от варицела 
Schutzimpfung gegen Windpocken 

 
В приложение ще получите информационен лист за провеждането на имунизация против 
варицела. Там са посочени важни данни за болестите, които се избягват чрез имунизацията, 
ваксината, ваксинирането, поведението след имунизиране, както и за реакции и възможни 
усложнения след имунизацията.  
Anliegend erhalten Sie ein Merkblatt über die Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken. Darin sind die 

wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbare Krankheit, den Impfstoff, die Impfung sowie über 

Impfreaktionen und mögliche Impfkomplikationen enthalten. 

 
Преди провеждане на имунизацията се изискват допълнително още следните данни: 
Vor 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. Има ли ваксинирания някаква алергия? 
Ist bei dem Patienten eine Allergie bekannt? 
 

□ Да  (Ja) □ Не  (Nein) 

 
Ако да, каква _____________________________________________________________ 
wenn ja, welche? 

 
3. Получавал ли е имунизирания в последните 3 месеца имуноглобулин 
(гамаглобулин) или правено ли му е преливане на кръв?  
Hat der Impfling in den vergangenen drei Monaten ein Immunglobulin erhalten oder wurde eine Bluttransfusion 
vorgenommen? 
 

□ Да  (Ja) □ Не  (Nein) 
 

4. При имунизации на жени в детеродна възраст: Има ли в момента бременност?  
Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

 

□ Да  (Ja) □ Не  (Nein) 
 
 
Ако искате да научите повече за ваксинацията за предпазване от варицела, попитайте лекаря, 
извършващ ваксинацията! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Windpocken 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 варицела 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Windpocken (Varizellen) 

 
 
Име на имунизирания _______________________________________________________________ 
Name des Impflings 

 
род. на ____________________________________________________________________________ 
geb. am 

 
Прочетох 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 варицела.  
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Windpocken ein. 

 
□ Отказвам имунизацията. Информиран съм за възможните негативни последици от 

отказа на тази имунизация.  
Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 
 
 
Забележки Vermerke  
 
 
Населено място, дата Ort, Datum  
 
 
______________________________________  _____________________________________ 
Подпис на имунизирания или    Подпис на лекаря/лекарката 
на лицето, грижещо се за него  
Unterschrift des Impflings bzw.     Unterschrift des Arztes/der Ärztin 
des Sorgeberechtigten      

 


