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За имунизация, предпазваща от хепатит A 

 

Хепатит A е остро възпаление на черния дроб, което се причинява чрез заразяване с вируса на 

хепатит А (HAV). Този причинител на заболяването /патоген/ се отделя в изпражненията на 

заразени хора и може да бъде предаден на други хора както чрез цитонамазка така и чрез 

замърсена питейна вода или чрез замърсени хранителни продукти, например миди. 

 

Ако заразяването с вируса на хепатит А (НАV) се случи в детска възраст, то често протича без да 

се разбере за това или с леко изразени симптоми на заболяването. Колкото по-възрастни са 

заразените, толкова по-ясно изразени са общите симптоми на заболяването (повишена 

температура, гадене, повръщане, болки по тялото, грипоподобни оплаквания, повълтяване на 

кожата и бялото на очите [жълтеница]). Хепатит A – за разлика от хепатит B – не води до 

хронично възпаление на черния дроб. При някои възрастни обаче това може да продължи по-

дълго, от порядъка на няколко месеца. Само в редки случаи хепатит А може да се развие 

животозастрашаващо.  

 

Честотата на заболяванията от хепатит А през последните десетилетия бележи спад в Германия 

и другите индустриални държави. В тези страни в повечето случаи само по-възрастните хора 

притежават естествена защита, дължаща се на прекарана в детството инфекция с вируса на 

хепатит А.  

В болшинството от страните от юго-източна Европа, както и във всички тропически и 

субтропически страни и сега хепатит А е широко разпространен. Затова е разумно преди 

пътуване в тези страни чрез имунизиране против хепатит А  да се предпазите от заболяване.  

 

Застрашените групи в Германия, поради своята професионална дейност или начин на живот, би 

трябвало чрез имунизирането да се защитят от това заболяване.   

Няма налично специфично лечение на хепатит А. Единствената защита срещу хепатит А се 

състои в своевременно извършената имунизация.   

 

Ваксина 

Ваксината против хепатит А съдържа убити вируси на хепатит А, които създават имунитет у 

имунизираните. Има налични ваксини за деца и за възрастни. Ваксините срещу хепатит А се 

дават 2 пъти на интервали от 6 до 18 месеца. За началото и продължителността на защитата с 

тази имунизация, както и за всички необходими подновявания на имунизациите, може да Ви 

даде информация Вашият лекар. Ваксината се инжектира (поставя се с мускулна инжекция). 

Имунизирането срещу хепатит А може да се извършва едновременно с други имунизации. 

 

Кой трябва да бъде имунизиран? 

1. Пътуващи в страни, където има често случаи на хепатит А, преди всичко когато хигиенните 

изисквания по отношение осигуряването на храни и вода са недостатъчни. Вашият лекар 

ще Ви каже, кои са тези страни. 

2. Лица, които поради своята професионална дейност са особено застрашени от инфекции, 

съответно могат да предадат болестта на много други, например персонала в 

здравеопазването (вкл. лаборанти, технически служби по почистването и спешната 

медицина, стажанти и студенти), персонала в психиатричните и социални заведения, 

предприятията за хора с увреждания, персонала в центровете за предоставяне на 
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убежище, както и други лица в риск от заразяване чрез контакт с отпадни води, като 

работници при канализацията и пречистването на водите, при работа (вкл. Кухня и 

почистване) в детски градини и домове или други подобни. 

3. Лица, които живеят в психиатрични или други социални заведения. 

4. Лица, които не са имунизирани срещу хепатит A и страдат от хронично заболяване на 

черния дроб или от други болести с участието на черния дроб,  или пациенти имащи често 

нужда от преливане на кръв или кръвни съставки (например хемофилици). Лица, чието 

сексуално поведение е с висок риск от заразяване. 

5. Лица в контакт с болни от хепатит A. Възстановяване на имунизациите, преди всичко в 

институциите на Общността. При лица, родени преди 1950 може най-напред чрез 

изследване на кръвта да бъде установено, дали вече не съществува защита срещу хепатит 

A. Но имунизиране без предварително тестване на тези пациенти също е възможно, без 

никакви негативни последици.  

 

Кой не трябва да бъде имунизиран? 

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

имунизиран; имунизацията може да се направи допълнително, след като симптомите на 

заболяването са отшумяли. За бременни имунизирането е възможно при индивидуален анализ 

за риска и ползите.   

Когато е налице тежка свръхчуствителност към съставките на ваксината или след предишна 

имунизация  са се появили симптоми на заболяване, Вие ще бъдете консултирани от лекаря, 

извършващ имунизацията, за възможността от ваксиниране срещу хепатит А.  

 

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 4 % от имунизираните, може да се появи зачервяване или 

болезнен оток. Това е израз на нормалната конфронтация на тялото с ваксината и настъпва от 1 

до 3 дни, като много рядко се задържа по-дълго. Общи симптоми  като леко до умерено 

повишаване на температура, главоболие, мускулни болки, умора, както и болки в тялото, 

стомашно-чревни оплалвания проявяват 1 до 10% от имунизираните. Много рядко след 

имунизация се наблюдават завишени стойности на чернодробните ензими. 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 след имунизация срещу хепатит А, поради 

свръхчуствителност срещу ваксината, може да има алергични реакции по кожата (като 

копривна треска, сърбеж), които след кратко време отново отшумяват. Mного рядко се 

наблюдава т.н. еритема мултиформе: остра или периодична, най-често симетрично появяващи 
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се папули по кожата, понякога с участието на лигавицата, също свързана с повишена 

температура и общи клинични симптоми. Много рядко в отделни случаи се съобщава за 

появата на свързани по време с имунизацията на  общи  временни нарушения на нервната 

система  или намаляване на тромбоцитите;  причинно-следствената връзка с имунизацията 

обаче е под въпрос. В специализираната медицинска литература са описани единични случаи 

на мигновени алергични реакции (анафилактичен шок) . 

 

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: 10/2014) се извърши с любезното 

разрешение на Германският зелен кръст e.V. (Deutsches Grünes Kreuz 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 хепатит А 
Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

В приложение ще получите информационен лист за провеждането на имунизация против 

хепатит А. 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 Hepatitis A. 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 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 хепатит А, попитайте лекаря, 

извършващ имунизацията! 
Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Hepatitis A 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 хепатит A 
zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Hepatitis A 

 

 

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 хепатит А. 
Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Hepatitis A ein. 

 
□  Отказвам имунизацията. Информиран съм за възможните негативни A 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 

 


