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Информация 
за защитна ваксинация срещу морбили, паротит и рубеола 
(Статус: октомври 2021 г.) 
 
Морбилите, паротитът и рубеолата са често срещани болести, които се 
причиняват от заразяване с вируси (вирус на морбили, паротит или рубеола), 
развиват се предимно при децата, но могат да заболеят и възрастни. 
Комбинираната ваксина MMR предоставя едновременна защита срещу 
морбили, паротит и рубеола. За морбилите, паротита и рубеолата няма 
лекарства. Само навременната и последователна ваксинация с MMR защитава 
от тези болести! 
 
Морбилите често е много тежка болест, която лесно се предава от човек на 
човек. Тя продължава около 2 седмици и е съпроводена от висока температура, 
кашлица, конюнктивит и специфичен обрив (шарка). Честите усложнения 
включват пневмония и възпаления на средното ухо. Възпаление на мозъка 
(енцефалит) се наблюдава при около 1 от 1000 до 2000 болни и може да има 
фатален изход в 30 процента от случаите или да доведе до умствени и 
физически увреждания. При децата под 5-годишна възраст и възрастните, но 
също така и при юношите, съществува по-висок риск - при тях по-често се 
наблюдават усложнения. При заболяване от морбили в ранна детска възраст 
съществува риск от рядкото, но фатално заболяване SSPE. 
 
Паротитът е вирусно заболяване, съпроводено от висока температура, 
главоболие и подуване на слюнчените жлези (“заушка”). При почти всеки 
десети случай на паротит се развива възпаление на мозъчната кора (менингит) 
и понякога на мозъка (енцефалит). Рядко, но типично усложнение е загубата на 
слух. При всеки 4-ти юноша или мъж се наблюдава оток и възпаление на 
тестисите, което рядко може да доведе и до стерилитет. 
 
Рубеолата най-често е лека болест, придружена от висока температура, обрив 
(шарка) и подуване на лимфните възли. Тя нерядко протича без клинични 
симптоми, като тези лица могат също да заразяват околните. Но, по време на 
бременност рубеолата може да бъде предадена на нероденото дете и това да 
доведе до спонтанен аборти или мъртвородено дете или до тежки 
малформации на очите, ушите, сърцето или мозъка. 
 
 
Ваксината  
Ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (MMR) се състои от отслабени, 
живи ваксинни вируси, които след ваксинация се размножават. Ваксината се 
инжектира подкожно или мускулно и обикновено може да се постави 
едновременно с други ваксини, без да повлияе на тяхната съвместимост и 
ефективност. Вашият лекар може да Ви обясни изключенията от това правило, 
както и началото на ваксинационната защита. Актуалното ниво на знанията 
показва, че след двукратната ваксинация с MMR не е необходима бустерна 
ваксина.  
  



 
Кой трябва да се ваксинира и кога? 
Ваксинациите срещу морбили, паротит и рубеола се препоръчват от 
Постоянния комитет по имунизациите (STIKO) за деца на 11 месеца. За 
надеждна ваксинационна защита децата се ваксинират повторно на 15 месеца 
(интервал от поне 4 седмици след първата ваксинация). 
Ваксината може да се постави от 9 месечна възраст, т.е. преди приемане на 
детето в детски ясли. Ако ваксинацията се направи преди 11 месечна възраст, 
втората ваксинация трябва да се направи скоро след навършването на една 
година. Вашият лекар може да ви посъветва за това. 
STIKO препоръчва също възрастни, родени след 1970 г. и с неизвестен 
ваксинационен статут, без ваксинация или само с една ваксинация в детството, 
да получат единична ваксинация срещу морбили (MMR). Служителите в 
определени сфери трябва да получат двойна ваксинация - това включва също 
така ученици и преподаватели в колежи, професионални училища и 
университети. 
 
Законът за защита срещу морбили изисква доказателство за двойна 
ваксинация срещу морбили (с ваксини MMR или MMRV) за деца и юноши в 
колективни учреждения, както и за лица в определени сфери на дейност, 
родени след 1970 г. (напр. в медицински заведения,  центрове за предоставяне 
на грижи и в обществени учреждения за деца и юноши).  
 
Забележки: 1. Неваксинирани лица над 9 месечна възраст или лица, които към 
настоящия момент не са ваксинирани или са получили само една доза от 
ваксината MMR, или чийто ваксинационен статут е неясен, трябва да получат 
единична ваксинация с MMR - ако въобще е възможно - в рамките на 3 дни 
след контакт с болни от морбили, паротит или рубеола. 2. Жени в детеродна 
възраст трябва да имат 2 документирани ваксинации срещу рубеола, като в 
този случай определянето на титъра може да бъде пропуснато. 3. Поставянето 
на защитна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола на лица, които вече са 
имунизирани за една или повече от тези болести, е безвредно. 
 
 
Кой не трябва да се ваксинира? 
Всеки с остро заболяване с температура над 38,5 °C не трябва да се ваксинира, 
докато не оздравее. Лица с имунен дефицит - било той вроден, придобит или 
причинен от медикаменти - като цяло не трябва да се ваксинират. Изключения 
са възможни при определени обстоятелства. Тези лица трябва да последват 
съвета на лекуващия лекар дали, с този имунен дефицит и след претегляне на 
рисковете и ползите, биха могли все пак да получат ваксинация с MMR. Ако 
след предишна ваксинация с MMR сте развити симптоми или имате остра 
чувствителност към съставките на ваксината, ваксиниращият лекар ще ви 
посъветва как да постъпите. Лица с остра алергия към албумин (яйчен белтък) - 
анафилактичен шок след консумация на яйчен белтък - като цяло могат да 
бъдат ваксинирани; ако е необходимо, ваксинацията трябва да се приложи със 
съответните предпазни мерки.  
 
Ваксинация с MMR не трябва да се прави на лица, които през последните 
месеци са получили имуноглобулин (интервал от 3 до 8 месеца в зависимост от 
използваната доза имуноглобулин) или при лица на кръвопреливане   



за същия времеви период (ваксината може да остане неактивна заради 
защитните вещества - антитела - в кръвта на донора срещу споменатите 
вируси). Ваксината MMR не трябва да се прилага на бременни жени, тъй като 
съществува теоретичен риск за бебето в утробата от вирусите на ваксината. По 
същата причина трябва да се избягва бременност за период от 1 месец след 
ваксинация. Случайна ваксинация по време на бременност все пак не е 
причина за прекъсване на бременността.  
 
 
Какво да се прави преди и след ваксинацията  
Преди ваксинацията ваксиниращият лекар трябва да се уведоми дали лицето е 
склонно към реакции на кръвообращението, или има известни незабавни 
алергични реакции. Ваксинираното лице не трябва да предприема специални 
предпазни мерки, въпреки че трябва да се избягват необичайни физически 
натоварвания 1 до 2 седмици след ваксинацията.   
Вирусите на ваксината не се предават при контакт и не причиняват болести. 
Ето защо ваксинацията на деца е безвредна, дори около тях да живее 
бременна жена.  
 
 
Възможни местни и общи алергични реакции след ваксинация  
След ваксинация с MMR в мястото на убождане може да се появи болка, 
подуване и зачервяване при около 10 процента от ваксинираните лица. Това е 
израз на естествената реакция на тялото към ваксината и се появява от 1 до 3 
дни след ваксинация като рядко продължава по-дълго. Понякога (от 0,1 до 1 
процент) се наблюдава подуване на лимфните възли в съседство. Често (от 1 
до 10 процента) се проявяват общи симптоми като главоболие,  умора, 
неразположение или стомашно-чревни симптоми. Често могат да се 
наблюдават леки симптоми на морбили, паротит или рубеола - най-често от 5 
до 12 дни след ваксинация - незаразната, така наречена ваксинационна болест. 
При тези условия между 5 и 15 процента от ваксинираните лица често вдигат 
температура (около 2 процента), придружена от лек, подобен на шарка, обрив. 
Понякога паротидната жлеза може леко да се подуе. Временни болки в ставите 
са наблюдавани при юноши и възрастни, но много рядко при деца. Много рядко 
тестисите могат да се подуят леко и за кратко време или панкреасът да реагира 
леко и за кратко (повишено ниво на ензими). Всички тези прояви обикновено са 
временни и отшумяват бързо и без последствия. 
 
 
Възможни ли са усложнения, предизвикани от ваксината? 
Усложнения, предизвикани от ваксината, са последици, които надхвърлят 
нормалната степен на реакция към ваксината и които значително увреждат 
здравето на ваксинираното лице. Ако бебе или малко дете реагира с висока 
температура на ваксината MMR, това в редки случаи може да доведе до 
фебрилен спазъм. Обикновено това няма последствия. Алергични реакции са 
много редки. Те обикновено са насочени срещу добавките във ваксините като 
желатин или антибиотици (които са остатъчни съставки). За анафилактични 
шокове се съобщава в единични случаи. Също така в единични случаи са 
наблюдавани кръвоизливи по кожата в резултат на понижаване броя на 
тромбоцитите след ваксинация. Като правило те отшумяват бързо и без 
последствия, а тежко протичане се наблюдава само в единични случаи. Много 



рядко при юноши и възрастни може да се наблюдава по-дълготрайно 
възпаление на ставите. Няма доказателства за това, че отслабеният паротитен 
вирус, използван в тази ваксина, може да предизвика менингит. Медицинската 
литература рядко съобщава за заболявания на нервната система (напр. 
гърчове, анормална чувствителност, временна парализа) или възпаление на 
кръвоносните съдове като временна реакция на ваксината.  
  
Забележка: Алергията към кокоши албумин (яйчен белтък) не е 
противопоказание за ваксинация с MMR, тъй като вирусите на морбили и 
паротит не са размножени в албумин, а в ембрионални пилешки клетки (вижте 
също "Кой не трябва да се ваксинира?"). 
 
 
Разяснения за възможни странични ефекти от лекаря, поставящ ваксината 
В допълнение към тази информационна листовка, лекарят, поставящ ваксината 
ще Ви предложи консултация за разяснение. Ако след ваксинацията развиете 
симптоми, надвишаващи временните местни и общи реакции, описани по-горе, 
лекарят, поставящ ваксината, ще бъде на Ваше разположение за последващ 
съвет. 

 

 

Можете да се свържете с ваксиниращия лекар  
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Защитна ваксинация срещу морбили, паротит и рубеола  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

Име  

Name  

Преди ваксинацията, моля, предоставете следната лична информация: 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. Лицето, което ще се ваксинира, има ли нарушения в имунния дефицит (придобити, вродени 
или причинени от медикаменти)? 

Да      Не  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. Лицето, което ще се ваксинира, получавало ли е имуноглобулин (гама глобулин) или 
кръвопреливане в последните 3 (до 8) месеца? 

Да      Не  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. Лицето, което ще се ваксинира, било ли е ваксинирано със защитна ваксина срещу друга 
болест през последните 4 седмици или планирана ли е такава в следващите 4 седмици? 

Да      Не  

Ако да, каква и кога 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. За жени в детеродна възраст: В момента бременна ли сте? 

Да      Не  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

Ако искате да научите повече за защитните ваксинации срещу морбили, паротит и рубеола, 
моля, попитайте ваксиниращия лекар! 

Моля, носете ваксинационния си паспорт на часа за ваксинация! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



Потвърждаване на съгласие  

за извършване на защитна ваксинация срещу морбили, паротит и рубеола 

(Има също така копирани формуляри, за да се осигури копие на лицето, което ще се ваксинира 
или на неговия законен представител съгласно Закона за правата на пациентите) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

Име на лицето, което ще се ваксинира 

Name der zu impfenden Person 

роден(а) на 

geb. am 

 

Прочетох съдържанието на информационната листовка и получих обширно разяснение за 
ваксинацията от моя лекар. 

Нямам други въпроси. 

Съгласен/на съм с предложената ваксинация срещу морбили, паротит и рубеола. 

Отказвам ваксинацията. Получих разяснение за възможните последствия от този отказ.  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

Забележки: 

Vermerke: 

Място, дата: 

Ort, Datum: 

Подпис на лицето, което ще се ваксинира    Подпис на лекаря  
или на неговия законен представител   

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 


