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За имунизация, предпазваща от пневмококови заболявания при кърмачета /малки деца 

– с конюгирана ваксина 

 

Пневмококовите инфекции се предизвикват чрез бактерията Стрептококус пневмонии 

/Streptococcus pneumoniae/. Има над 90 серотипове, но не всички са опасни за човека. 

Патогените се предават чрез заразяване по въздушно-капков път. Около 10 процента от всички 

възрастни и един още по-висок процент деца имат пневмококи в носоглътката.  Те са здрави 

носители на бактерията без симптоми на заболяването. Чрез нарушение в локалните и общите 

съпротивителни сили, може да се стигне до увеличаване на патогените и пневмококови 

заболявания, преди всичко до възпаление на белите дробове и мозъчната ципа /менингит/, 

отравяне на кръвта, възпаление на средното ухо и синусите. Особено при децата в първите 

години от живота им и при по-възрастни лица, а също и при хора от всички възрастови групи с 

отслабнала имунна система или хронични заболявания, тези бактерии могат да предизвикат 

животозастрашаващи инфекции или вследствие на минингит, сериозни трайни увреждания на 

централната нервна система или загуба на слуха.   

 

Ваксина 

Двете тук обсъждани пневмококови ваксини са така наречени конюгирани ваксини. 

Произведени по специален метод, те са вече и при много малки деца високо ефективни и 

добре поносими. Те съдържат части на бактериалната клетка на патогена (полизахариди) и са 

насочени срещу най-разпространените видове на вируса, които причиняват пневмококово 

заболяване в тази страна. Пневмококовите конюгирани ваксини действат срещу тежки 

инвазивни пневмококови заболявания (отравяне на кръвта, възпаление на мозъчната ципа и 

белите дробове) както и срещу възпаление на средното ухо. 

В Германия има две различни конюгирани ваксини на разположение: Превенар 13® е насочена 

срещу 13 серотипа и е разрешена за деца след 6-тата седмица, младежи и възрастни. 

Синфлорикс® е насочена срещу 10 серотипа и може да се прилага при деца от 6-тата седмица 

до навършване на 5 години. 

Ваксината се инжектира в мускулите (вътремускулна инжекция). Интервалите на ваксиниране 

при двете ваксини са в значителна степен еднакви. В зависимост от възрастта, за една пълна 

защита от заразяване са необходими от 1 до 3 инжекции: Колкото по-малко е детето, толкова 

повече имунизации са необходими, за да се получи ефективна защита с имунизацията, което е 

важно преди всичко при кърмачетата. Преждевременно родените получават общо 4 

имунизации. Вашият лекар може да Ви разясни точната процедура. 

 

Пневмококовата ваксина при малките деца може да бъде поставяна по едно и също време с 

другите препоръчвани ваксини, обаче на различни места (например на лявото или дясно 

бедро, на горната част на лявата или дясната ръка); поносимостта и ефикасността при 

едновременно ваксиниране не се повлиява отрицателно. За началото и продължителността на 

защитата с имунизацията може да Ви информира Вашият лекар.  

 

Кой трябва да бъде имунизиран? 

Пневмококовата имунизация се препоръчва на всички деца през 1-та und 2-та годинка, и то 

колкото е възможно по-рано.  
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Освен това всички хора над 60 години трябва да бъдат имунизирани срещу пневмококи. 

Пневмококовата ваксина се препоръчва и за деца, младежи и възрастни в повишен 

здравословен риск, вследствие на основно заболяване. 

За пневмококовата имунизация на деца от 2 годишна възраст, младежи и възрастни, освен 

конюгираните ваксини на разположение е и така наречената полизахаридна ваксина. За 

избора на подходящата ваксина ще Ви консултира лекарят, извършващ имунизациите.   

 

Кой не трябва да бъде имунизиран? 

При остро, нуждаещо се от лечение заболяване с температура, ваксинирането трябва да се 

отложи до оздравяване. Но: Леки инфекции не са причина да не се ваксинират. Ако след 

предишна имунизация със същата ваксина са се появили силни реакции или ако е известна 

свръхчуствителност към някоя от съставките на ваксината, лекарят, който извършва 

имунизациите ще Ви консултира за необходимостта и възможността на други имунизации. 

Когато пациенти страдат от повишена склонност към кървене и поради това не трябва да бъдат 

инжектирани в мускулите, тази ваксина трябва да се приложи при индивидуално преценяване 

на ползите и рисковете и евентуално с друга техника на инжектиране.   

 

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 лица, които са предразположени към 

сърдечно-съдови реакции, или когато са известни непосредствени алергии. 

 

Възможни локални и общи реакции след имунизация  

След имунизация освен желания имунитет и от там предпазване от заболяването, понякога на 

мястото на имунизацията при около всеки 10-ти имунизиран, може да се появи зачервяване 

или болезнен оток. Това е израз на нормалната конфронтация на тялото с ваксината и настъпва 

в повечето случаи от 2 до 3 дни, като много рядко се задържа по-дълго. Често тези реакции на 

мястото на имунизацията са свързани с втвърдяване, което може да се напипа и една 

чуцтвителност на натиск, която пречи на движението.   

Също така в рамките на 1 до 3 дни, рядко задържащи се по-дълго, може да се стигне също до 

общи симптоми като повишена температура 39 °C и повече, раздразнителност, сънливост, 

неспокоен сън или стомашно-чревни оплаквания (липса на апетит, повръщане, разтройство), 

кожен обрив, ставни и мускулни болки, главоболието също е често срещано. При 

реимунизациите на малки деца, при 3-та или 4-та доза ваксина, както и при имунизиране на 

възрастни често се наблюдава една чуствителност при натиск, която често се изразява в 

ограничение при движение. 

 

По правило споменатите реакции са временни и отново отшумяват бързо и без последствия. 

 

Възможни ли са усложнения след имунизиране? 

Усложненията след имунизация са много редки, с последствия, произхождащи от извън 

нормалния размер на реакция след имунизация, които значително натоварват здравословното 

състояние на имунизирания. В редки случаи при новородените или малките деца при 

повишаване на температурата се получава фебрилен гърч, който по правило отшумява без 

последствия. След имунизация при кърмачета или малки деца само в единични случаи са 
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наблюдавани кратковременни подобни на шоковите състояния с неконтактност и отпусната 

мускулатура, които обаче са изчезвали много бързо и без последствия. 

Алергична реакция по кожата (например копривна треска или сърбеж) или на дихателните 

пътища, може да настъпи много рядко след имунизация с пневмококовата конюгирана 

ваксина, ш единични случаи да се стигне до шок.  

При кърмачетата и малките деца е по вероятно да се случат отделни усложнения, като 

например реакции с висока температура или временни спазми при едновременно даване на 

пневмококова конюгирана ваксина и 6-компонентна ваксина. Вашият лекар може да Ви 

консултира в подобни случаи.  

 

Консултация с лекаря, извършващ имунизацията за възможни  странични ефекти 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларация 

Преводът на оригинала на Разяснителният лист (Издание: 08/2015) 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 

 

Имунизация за предпазване от пневмококови заболявания – с конюгирана ваксина 
Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 

В приложение ще получите информационен лист за провеждането на имунизация против 

пневмококови заболявания– с конюгирана ваксина. 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 Pneumokokken-Erkrankungen mit 

Konjugatimpfstoff. Darin sind die wesentlichen Angaben über die durch die Impfung vermeidbaren Krankheiten, den 

Impfstoff, die 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. Здраво ли е в момента лицето, което ще бъде имунизирано? 
Ist der Impfling gegenwärtig gesund? 

 

□  да  (Ja)   □  не  (Nein) 

 

 

2. Има ли ваксинирания някаква алергия? 
Ist bei dem Impfling eine Allergie bekannt? 

 

□  да  (Ja)   □  не  (Nein) 

 

Ако да, каква?_____________________________________________________________ 
wenn ja, welche 

 

 

3. Имал ли е ваксинирания при предишни имунизации алергични реакции, висока 

температура или други необичайни явления? 
Traten bei dem Impfling nach einer früheren Impfung allergische Erscheinungen, hohes Fieber oder andere 

ungewöhnliche Reaktionen auf? 

 

□  да  (Ja)   □  не  (Nein) 

 

Ако искате да научите повече за ваксинацията за предпазване от пневмококови заболявания– с 

конюгирана ваксина – попитайте лекаря, извършващ имунизацията! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Pneumokokken – mit Konjugatimpfstoff – 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 пневмококови заболявания – с 
конюгирана ваксина 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff 

 
 
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 пневмококови заболявания – с 
конюгирана ваксина. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Pneumokokken-Erkrankungen – mit Konjugatimpfstoff – 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. des Sorgeberechtigten  Unterschrift des Arztes/der Ärztin 

 


