Децата,COVI
D19
иваксинитесрещукоронавирусаSARSCoV2
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въввсичкивъзрастовиг
рупиможетеданамеритетук:
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КаксепредаваSARSCoV2
придецата?
Коронавирусът SARSCoV2 е силно заразен –
предавасеосновноповъздушнокапковпът–при
кихане,кашлянеиг
оворене.Макарчепридецатаи
младежите заболяването COVI
D19,причинено от
SARSCoV2,протичаполекоимног
опорядкосе
налаг
а болнично лечение, коронавирусната
инфекциянетрябвадабъдеподценявана.Повишен
риск от заразяване и тежко протичане на
заболяванетоимапридецаимладежи,страдащиот
хронични заболявания, както и при тези със
значително наднормено тег
ло или зат
лъстяване.

!

Важноедазнаем,чемакарипорядко,децатасъщострадатотт
.
нар.„
пост
COVI
Dсиндром“
–комбинацияотразличниповидусложненияследпрекаранозаболяване(
продължаваща
въввреметоотпадналост
,задух,затруднениеприконцентрацията;нарушениенасърдечния
ритъм,депресивни настроения,нарушениянасъня,тревожности др.
)
.Тези оплаквания
мог
атдапродължатдоняколкомесецаследпреболедуваненакоронавируснатаинфекция!

Какдапредпазимдецата
имладежитеотCOVI
D19?
ЗадапредпазитеВашетодетеотCOVI
D19изадабъде
намаленрискътотпредаваненаинфекциятавсемейството
и обществото, обсъдете с децата възможността за
ваксинациясрещуCOVI
D19.Обяснетеим защосаважни
общите противоепидемични мерки като носене на
предпазна маска,спазване на физическа дистанция и
честопроветряване.

Обяснетенадецата,чезадасазащитени,трябвадаспазват
добри хиг
иенни практики като честото миене на ръцете,
недокосването на очите,устата или носа с мръсни ръце,
киханетоикашлянетовноснакърпичкаиливсг
ъвкатана
ръкаваит
.
н.Повъзможност
,повременаепидемичнавълна
ог
раничетененаложителнитеконтактинаВашетосемейство.

Важно е да бъдем внимателни и да проявяваме разбиране при
разг
оворитесдецатанатемаCOVI
D19иваксини.Всекииманадеждии
страхове, свързани с пандемията, а тя, на свой ред, има своето
психосоциалноотражениевърхуживотани.

КаквисасимптомитенаCOVI
D19,
характернизадецатаимладежите?
Симптомите не се различават от тези при
възрастните.Найчестотовасаболкивг
ърлото,
кашлица,хрема,повишена температура,обща
отпадналост
,болки в мускулите и ставите.За
постарите варианти на вируса е характерна
същотаказаг
убатанавкусиобоняние.Присег
а
циркулиращите варианти Делта и Омикрон се
съобщават и симптоми като стомашночревни
оплакванияиг
лавоболие.
Възможнисаидруг
ипризнациназаболяването
катог
адене,конюнктивит
,подуваненалимфните
възлиисънливост
,кактоиразличниусложнения
итежкивъзпалителниреакции.
Инфекциятаможедапротечебезсимптомно,но
същотакаможедазасег
недихателнатаидруг
и
системи в човешкото тяло. Дълг
осрочните
последици за здравето мог
ат да се проявят
седмици и дори месеци след заразяване с
COVI
D19.

В мног
о редки случаи са възможни тежки
усложнениянаCOVI
D19–т
.
нар.мултисистемен
възпалителен синдром при деца – MI
SC.
Причиназасиндромаереакциянаорг
анизма
приконтактсвирусаSARSCoV2.Резултатъте
възпаление в различни орг
ани и системи на
детскияорг
анизъм,коетосериознозастрашава
нормалното им функциониране.Възможно е
това да доведе до животозастрашаващи
усложнения,налаг
ащиинтензивнолечение.
В случай че Вие или Вашето дете сте имали
контактсчовек,боленотCOVI
D19,свържетесе
срег
ионалнатаздравнаинспекциявъвВашата
областисъобщетезатова,ог
раничетесвоите
срещисдруг
ихора,наблюдавайтезасимптоми
и направете консултация с лекар (
с Вашия
общопрактикуващ лекар,спедиатъранадетето
илисъсспециалиствCOVI
Dзона)далииког
ае
необходимоизследванезавируса.

Приоплакваниянеот
лаг
айтеконсултацияслекар!
Допоставянетоилиотхвърлянетонадиаг
нозатаCOVI
D19
е препоръчително да избяг
вате посещения на публични
места(
офиси,училища,кинаит
.
н.
)иконтактисдруг
ихора,
вкл.сВашивъзрастниродниниибременнижени.
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Каквоеважнодазнаетезаваксините
срещуCOVI
D19,коитосаразрешени
заупотребавБълг
ария?
Каксаразрешенизаупотребаваксините?
Следнаучнитеизследвания,разработкииклиничниизпитвания,ког
атосеустановявадалиеднаваксинаебезопаснаи
ефикасна,сепреминавапрезпъленрег
улаторенпроцеспооценкаиразрешаванезаупотребаисеинициирапроизводство
вдостатъчног
олемимащабизаразпространениенафармацевтичнияпазар.
ВаксинитесрещуCOVI
D19задължителносапреминалипрезвсичкитестовезакачество,предклиничнипроучванияи
клиничниизпитваниясъссъответнитефази:
анамалъкбройхора,задасетествабезопасносттаидозировката,асъщоизадасепотвърди,
-фаза1:ваксинатасеприлаг
честимулираимуннатасистема.
-фаза2:ваксинатасеприлаг
анастотицихора,разделениповъзрастовиилирисковиг
рупи,задасеустановидали
повлиявапоразличенначинразличнитепопулации.Втазифазасеизследвабезопасносттаиспособносттанаваксинитеда
стимулиратимуненотг
овор.
-фаза3:ваксинатасеприлаг
анахилядихораисеизчаквадасевидиколкоотучастницитещесезаразятпоестественпът
присрещасвирусавежедневниясиживотиможедасеопределидаливаксинатапредпазваоткоронавирус.

Даннитезакачеството,ефикасносттаибезопасността
оттезипроучванияиизпитваниясаоцененипострог
и
научникритериивходанапроцедуратапоразрешаване
заупотребанавсякаваксина.Ваксинитесеразрешават
за употреба само след научна оценка и след като се
докаже,чеползитеоттяхнадвишаватрисковете.

ВаксинитесрещуCOVI
D19,коитосеприлаг
ат
придецаимладежиот5до17г
.
,включително
Ваксините,които се прилаг
ат при децата,са т
.нар.иРНК ваксини –
разработенинабазанаинформационнатаРНК технолог
ия.Теневлияятна
нашатаДНКинепроменятклеткитенаорг
анизма.Тезиваксининесъдържат
живвирус–т
.
е.приваксинираненеможедасезаразим.
Този тип ваксини сапознати нанаукатаот
90тег
одининаминалиявек.
иРНК ваксините срещу COVI
D19 действат
,
като подг
отвят орг
анизма да се защитава
срещу заболяването.Ваксините съдържат
молекула,нареченаиРНК,коятоинструктира
клетките да произвеждат т
.нар.„
шипов“
протеин. Това е протеинът
, чрез който
вирусътнавлизавклеткитенаорг
анизмаисе
заразяваме.

Приприлаг
аненаваксинатаклеткивчовешкияорг
анизъм„
прочитат“инструкциитенаиРНКи
временно произвеждаттозишиповпротеин.След товаимуннатасистеманаваксинирания
човек разпознава протеина като чужда част (
антиг
ен)
, произвежда антитела срещу
протеиновитешипчетанавирусаиактивираТклетките(
видбеликръвниклетки,коитоимат
основнаролязаизг
ражданетонаклетъчнияимунитет)
,задаатакуватвируса.

АкопокъсноваксинираниятчовеквлезевконтактсвирусаSARSCoV2,имуннатасистемаще
разпознаевирусаищебъдег
отовадазащитиорг
анизмаотнег
о.
Кратковремеследваксинациятачовешкияторг
анизъмнапълноразг
раждавсичкисъставкина
ваксината.
Доставенатавчовешкияорг
анизъмиРНКненавлизавклетъчнотоядро,невзаимодействас
г
енома(
г
енетичнияматериал)инесеразмножава.

НАКРАТКО:ВаксинитесрещуCOVI
D19синформационнаРНКдаватна
нашияорг
анизъм„
инструкциязаизг
раждане“натаканаречения„
шипов“
протеин.Вследствиесеобразуватантителасрещупротеиновитешипчетана
вируса.Такапридобивамепредпазващ имуненотг
овор,койтонизащитава,
акоистинскиятвируснавлезеворг
анизмани.
ВаксиниранетосрещуCOVI
D19незаместваваксинопрофилактикатапо
отношениенадруг
итеинфекциознизаболявания.Следетеимунизационния
календарнадетето,задабъдетопредпазеноотваксинопредотвратимите
заболявания,причинениотразличнивирусиибактерии.
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Възрастот5до11г
.
,включително
Презноември2021г
.ЕвропейскатакомисияодобриприложениетонаиРНК
ваксинатаComi
r
nat
y(
наPﬁzer
/
Bi
oNTech)придецамежду5и11г
.
,включително.
Тазиваксинаесъздаденаспециалнозадеца.Ваксинатаза децасъдържа3
пътипомалкоиРНКотваксинатазалицанаинад12г
.–10микрог
рама/
доза
спрямо30микрог
рама/доза,катосхематанаприлаг
анеесъщата–2дози,
презнаймалко21дни.Клиничнитеизпитванияпоказват
,чеваксинатаимадо
90% ефикасност
.
Отмарт2022г
.придецанавъзрастот6до11г
.
,включително,еразрешеназа
употребаиРНКваксинатаSpi
kevax(
наModer
na)
.
Ваксинатазадецасъдържа2пътипомалкоиРНКотваксинатазалицанаи
над12г
.–50микрог
рама/
доза,спрямо100микрог
рама/
доза,катосхематана
прилаг
анеесъщата–2дози,презнаймалко28дни.

Списъкнаимунизационнитепунктове,къдетосепоставяпедиатричната
ваксина,епубликуваннасайтанаМинистерствотоназдравеопазването:
ht
t
ps:
/
/
www.
mh.
gover
nment
.
bg/
bg/
novi
ni
/
akt
ual
no/
spi
sknal
zi
r
zi
poobl
ast
i
/

Можете да се свържете с ваксинационния пункт
,който сте избрали,да
зададетесвоитевъпросинамедицинскотолицеидазапазитеудобнизаВаси
детето дата и час за ваксинация!Ваксинацията можете да обсъдите и с
педиатъра/
наблюдаващиялекарнадетето.

Възрастот12до17г
.
,включително
ВЕвропейскиясъюзсаразрешенизаупотребадвеваксинисрещуCOVI
D19придеца
навъзрастот12до17г
.
,включително:
ВаксинатаComi
r
nat
y(
наPﬁzer
/
Bi
oNTech)еразрешеназаупотребаотмесецмай2021г
.
Количествотоваксиназадозаесъщотокатопривъзрастните,кактоисхематана
прилаг
ане –2 дози,през наймалко 21 дни.Клиничните изпитвания показват
,че
ваксинатаимаоколо90,
7% ефикасност
.
Ваксината Spi
kevax (
на Moder
na)е разрешена за употреба отмесец юли 2021 г
.
Количествотоваксиназадозаесъщотокатопривъзрастните,кактоисхематана
прилаг
ане –2 дози,през наймалко 28 дни.Клиничните изпитвания показват
,че
ваксинатаимадо100% ефикасност
.
*
Зарадимног
оредкислучаинамиокардитследприложенаиРНК ваксина(
почесто
Spi
kevax)намладежиимъжеот12до29г
.(
докладванивдруг
иевропейскидържави)
,
Министерствотоназдравеопазванетопрепоръчваваксинациятавтазивъзрастова
г
рупадасеизвършвасиРНКваксинатанаPﬁzer
/
Bi
oNTech.
Отмарт2022г
.задецанавъзрастот12до17г
.
,включително,еразрешеназаупотреба
бустернадозаотваксинатаComi
r
nat
y(
наPﬁzer
/
Bi
oNTech)
,непораноот6месецаслед
завършенваксинационенкурс.

Мог
атлипреболедувалитеCOVI
D19
децаимладежидасеваксинират?
ПреболедувалиотCOVI
D19мог
атдасеваксиниратспълнаимунизационнасхема
непораноот3месеца(
90дни)следлабораторнопотвърждаваненадиаг
нозата.
Придецаимладежи,заболелиотCOVI
D19следприлаг
аненапървадозаот
ваксините,вторатадозаваксинасепоставянепораноот3месецa(
90дни)след
лабораторнопотвърждаваненадиаг
нозата.

Доридастепреболедували,съществуварискотповторнаинфекция.Тозирискезначително
повисок при заразяване с варианта Омикрон на SARSCoV2 и нег
овите подварианти.
Ваксинитепредпазватоттежкопротичаненазаболяването,хоспитализацияилеталенкрай.

Закоиг
рупидецапредпазванетоот
COVI
D19еотключовозначениезаради
повишениярискотусложнения?
• Децасъсзат
лъстяване;
• Децасартериалнахипертония;
• Децасъсзахарендиабет;
• Децасневролог
ичнизаболявания,напр.
епилепсияидетскацеребралнапарализа;
• Децасъссърдечносъдовизаболявания;
• Децасхроничнибелодробнизаболявания,вкл.муковисцидоза;
• Децасхроничнинервномускулнизаболявания,напр.спинална
мускулнаатрофия,мускулнадистрофиянаДюшен;
• Децасревматичнизаболявания;
• Децаспотиснатаимуннасистемаидецасимунендефицит;
• Децасумственаизостаналост
,синдромнаДаун,вроденизаболявания;
• Децасорг
аннатрансплантация;
• Децасхроничнибъбречнизаболявания;
• Децасхроничнизаболяваниянахраносмилателниятракт
,безтези,
коитосанабиолог
ичнатерапия;
• Децаснаследствении/
илиредкизаболявания.

!

Повишеновниманиетрябвадабъде
насоченоикъмпредпазваненадецата:

Вчиитосемействаимабременнижении/
иливъзрастнихорасхронични
и/
илидруг
иосновнизаболявания;
Живеещисхора,коитонемог
атдабъдатваксиниранисрещуCOVI
D19
помедицинскипричини;
Настаненивсоциалниинституции;
Живеещиприлошисоциалнобитовиусловия.

?

Каквоеважнодазнаемзавариантитенавирусаи
ефикасносттанаваксините?
Доминиращиятдоскоро в Европа вариантДелта беше два пъти поконтаг
иозен (
позаразен)и
побързоразпространяващ сеотпървоначалниявариантнавируса.ТрипътипозаразенотДелта
пъкевариантътОмикрон,койтоотм.декември2021г
.циркулираивБълг
ария.Същотосеотнасяи
заподвариантитенаОмикрон.И придватаварианта(
ДелтаиОмикрон)сенаблюдаваповишена
заболяемоствъввъзрастоватаг
рупа017г
.(
децаимладежи)
.
ВаксинитесрещуCOVI
D19предизвикватсъздаването нанеутрализиращи антитела,както и на
Тклетъчен имунитетсрещуразлични дяловенашиповияпротеин навируса.По този начин се
предизвикваадекватенимуненотг
овор.В резултат–различнитемутациинеоказватсъществено
влияниевърхуефикасносттанаваксините.ТъйкатовсичкиодобренивЕСваксинисрещуCOVI
D19
са създадени за въздействие срещу шиповия протеин на първоначалния вариант на вируса,
въздействието намутациитеспрямо ефикасносттанаваксинитеесходно.Макар и спониска
ефикасност(
515%)ваксинитепродължаватданипредпазватоттежкоболедуванеиприновите
вариантинавируса.

Противопоказаниязаваксинация:
• Основнопротивопоказаниееналичиенасвръхчувствителносткъм активнотовещество
иликъмнякоеотпомощнитевеществанаваксината.
• Ваксинациятатрябвадасеот
ложипридеца,страдащиотфебрилнозаболяване,остро
инфекциознозаболяванеилиострафазанасъществуващозаболяване,допреминаването
им,вкл.ипрезреконвалесцентнияпериод(
периоданавъзстановяванеследзаболяване)
.
• При деца на антикоаг
улантна терапия, с тромбоцитопения или нарушение на
кръвосъсирването(
хемофилия)
,ваксинататрябвадасеприлаг
асповишеновнимание.

Какпротичаваксинациятанадецатаимладежите?
Вашитевъпросизаваксинациятанадецатаи
младежитеможетедаотправитекъмпедиатъра
илилекаря,койтог
инаблюдава.
Важноедапроведетеразг
оворсдетето,зада
чуетенег
овотомнениеидамудадетеобратна
връзка.Не забравяйте,че пандемията има
отражение върхувсички аспекти на детското
здраве,в т
.
ч.и върху психичното здраве на
децата.

Медицинският специалист
,който ще постави
ваксината,на място провежда консултация с
дететоиродителя/
настойника.
Вслучайчедететоимаалерг
иякъмлекарства,
храни, химикали или друг вид алерг
ия,
информирайте медицинското лице преди
ваксинацията.
Важноепридружаващиятдете,коетострадаот
едно или повече заболявания,да информира
медицинския специалист за здравословното
състояниенадететоизаприеманителекарства.

По време на ваксинация Вие и
Вашето дете трябва да сте с
поставеназащитнамасказалице.
Останете във ваксинационния
пунктиливблизостдонег
о1520
минутиследваксинацията,зада
бъде детето под медицинско
наблюдение.

!
ВАЖНО!Преди ваксинация не е необходима
употребатанаболкоуспокояващиипонижаващи
температураталекарственипродукти.
ВАЖНО! Преди ваксината не е необходимо
изследванезаCOVI
D19.
Ваксинацията,включително във възрастовата
г
рупадецаимладежи,вБълг
арияедоброволнаи
безплатна.

Каквисавъзможнитереакциислед
поставянетонаваксината?
Така наречените „
очаквани нежелани
реакции“
,които се наблюдават при деца
след ваксинация срещу COVI
D19,не се
различават от тези след поставянето на
друг
иваксинивдетскавъзраст
.Очакваните
реакции са посочени в кратката
характеристиканавсякаотваксините(
тези
документиможетедапрочететенасайтана
Изпълнителнатааг
енцияпо лекарствата,в
секция„
COVI
D19“–www.
bda.
bg)
.
Придецатанайчестосрещанитеочаквани
нежеланиреакцииса:

болкаилизачервяваненамястотонаубождането;
отпадналост;
бързоотшумяващог
лавоболие;
втрисанеиповишенателеснатемпература(
редкислучаи)
;
болкивставитеимускулите.

!

Макариизключителноредки,
съществуватитежки
нежеланистраничниреакции,
коитосаописанивкратките
характеристикинаваксините.
Такивасавъзпалениена
сърдечниямускул(
миокардит)
иливъзпалениенавъншната
обвивканасърцето
(
перикардит)
,коетоможеда
доведедозадух,сърцебиене
илиболкавг
ърдитеив
областтанаг
ръдниякош.

При тежки нежелани реакции консултацията с лекар е задължителна.
За нежелана реакция родител/
настойник или лекар може да съобщи чрез
попълване на формуляра за нежелани реакции на интернет страницата на
Изпълнителната аг
енция по лекарствата,както и на телефон 02 8903417.

Към1март2022г
.въввъзрастоватаг
рупаот5до11г
.
,
вкл.саприложени3836дозиотпедиатричнатаваксина
Comi
r
nat
y(
на Pﬁzer
/
Bi
oNTech)
. В Изпълнителната
аг
енцияполекарстватасапостъпили2съобщенияза
нежеланилекарствениреакции*
,коетопредставлява
0,
05% отвсичкиприложениваксини.
Към1март2022г
.въввъзрастоватаг
рупаот12до17г
.
,
вкл.са приложени общо 47 301 дози отваксините
Comi
r
nat
y(
наPﬁzer
/
Bi
oNTech)иSpi
kevax(
наModer
na)
.
В Изпълнителната аг
енция по лекарствата са
постъпили 14 съобщения за нежелани лекарствени
реакции*
, което представлява 0,
03% от всички
приложениваксини.

Колковремеследваксинациясрещу
COVI
D19придобивамеимунитет?
При прилаг
ане на схема с двудозови ваксини,
около 7 дни след първата доза започва
изг
ражданетонаимунитет
.Средно14днислед
поставянетонавторатадозаможемдаг
оворим
за вече изг
раден имунитет
.Макар и рядко,
съществуват и т
.
нар.случаи на „
ваксинален
пробив“
,ког
ато имунната система не развива
достатъчносилензащитенотг
овор.

Въпреки ваксинацията е важно да продължим
съсспазването на общитепротивоепидемични
мерки,защото ваксината предпазва от тежко
протичане на заболяването, но все пак е
възможно заразяване и предаване на
инфекцията.

ПолучаватливаксиниранитесрещуCOVI
D19децаи
младежиевропейскицифровCOVI
Dсертификат?

Да,децатаимладежите,коитосаваксинирани
срещуCOVI
D19,получаватевропейскицифров
COVI
D сертификат за ваксинация за всяка
приложенадозаваксина.Сертификатътможеда
бъдеполученкактовпункта,къдетоеприложена
ваксината,такаидабъдеизтег
ленотсайтана
Националнатаздравноинформационнасистема
–www.
hi
s.
bg

ИМАТЕВЪПРОСИОТНОСНО
ВАКСИНИТЕИВАКСИНАЦИЯТА?
Можетеданипишетенаадрес:София,1000,пл.„
СветаНеделя“№ 5,за
Министерствотоназдравеопазването,кактоинаимейладресите:
pl
usmen@mh.
gover
nment
.
bg
del
ovodst
vo@mh.
gover
nment
.
bg
gor
esht
al
i
ni
a@mh.
gover
nment
.
bg
Отпонеделникдопетък,от9.
00ч.до17.
30ч.
,
Вашитевъпросиможетедазадаватеинателефоните:
+3592/
9301152
+3592/
9301253
+3592/
9301119
Министерствотоназдравеопазванетопризоваваг
ражданитедабъдаткритичникъм източницитена
информация за ваксините срещу COVI
D19. Все почесто в социалните мрежи и интернет
пространствотосеразпространяваневярнаиподвеждащаинформациязаваксините.
Заданаправитесвояинформиранизбор,използвайтедостоверниизточници.Повъпросиотносно
ваксинитеиваксинациятасрещуCOVI
D19препоръчвамедасеконсултиратесличниялекарнаВашето
дете,смедицинскителицавъвваксинационнитепунктовеили врег
ионалнатаздравнаинспекция,
коятоотг
оварязанаселенотоВимясто!
Достовернаинформацияможетеданамеритеинастраницитена:
- Министерствотоназдравеопазването:www.
mh.
gover
nment
.
bg
- Европейскатааг
енцияполекарствата:ht
t
ps:
/
/
www.
ema.
eur
opa.
eu/
en
- Изпълнителнатааг
енцияполекарстватанаБълг
ария:www.
bda.
bg
- Единнияинформационенпортал:ht
t
ps:
/
/
cor
onavi
r
us.
bg/
bg/
vacci
nat
i
ons
- Световнатаздравнаорг
анизация:www.
who.
i
nt
- Европейскияцентързапревенцияиконтролназаболяванията:ht
t
ps:
/
/
www.
ecdc.
eur
opa.
eu/
en
- УНИЦЕФ:ht
t
ps:
/
/
www.
uni
cef
.
or
g/

Полезнаинформациязаваксинитеиваксинацията
въввсичкивъзрастовиг
рупиможетеданамеритетук:

www.
плюсмен.
бг

