
МЕНИНГОКОКОВА ИМУНИЗАЦИЯ:
НОВИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ИМУНИЗАЦИЯТА НА 15 МЕСЕЦА

Препоръки

Висшият здравен съвет препоръчва безплатната ваксина срещу 
менингококи C (NeisVac-C®), която в момента се поставя на консултациите 
на 15-месечна възраст, да се замени с ваксината срещу менингококи 
ACWY (Nimenrix®). Тази ваксина не е безплатна.

Менингококите са бактерии. Има различни типове, но опасни за човека са 
типовете A, B, C, W и Y. Те могат да причинят възпаление на мозъчната кора, 
възпаление на мозъка и отравяне на кръвта.

Защо ваксината срещу менингококи ACWY се препоръчва от Висшия
здравен съвет?

През 2018 г. в Белгия (както и в съседните европейски страни) се установява 
покачване на менингококовите инфекции, причинени от серотипове W 
и Y. Общият брой менингококови инфекции в момента остава неизменен 
и вероятността от менингококова инфекция наистина не е голяма. Но 
инфекцията може да протече много сериозно.

Защо ваксината още не е включена в безплатната основна схема?

Към момента увеличението на броя на случаите остава в определени 
граници. Затова ваксината няма скоро да бъде предоставена безплатно във 
Фландрия.

Без да се задължавате

Имате право на тази информация като родител, затова, без да се 
задължавате, Ви питаме, дали желаете да поставите тази ваксина. В случаи 
че е така, лекарят по детска консултация може да я предпише, за да бъде 
поставена на консултацията на 15 месеца вместо безплатната ваксина срещу 
менингококи C.

Цена

Ваксината срещу менингококи ACWY може да се закупи от аптеката и 
струва 52,60 евро. Ще я вземете от аптеката с рецепта от лекаря 
и ще я донесете на консултацията на 15 месеца. Информирайте се във 
взаимоспомагателната каса за поемане на част от покупната цена на 
ваксината. За целта от аптеката поискайте платежен документ.

 



 

Обща схема на препоръчваните имунизации

Специални аспекти:

„Дете и семейство“ (Kind en Gezin) силно препоръчва прилагане 
на тази пълна схема, предложена от Висшия
здравен съвет на Белгия.
По закон само полиоваксината е задължителна.

За поставянето на ваксината можете свободно да избирате между 
детската консултация на „Дете
и семейство“ (Kind en Gezin), личния лекар или педиатър.

Освен ваксините от тази основна схема има и други ваксини, 
които можете да дадете за
индивидуална защита на детето си, напр. срещу менингококи B, 
дребна шарка и хепатит A. Консултирайте се за това с лекуващия 
лекар.

(1) При гестационна възраст под 37 седмици:
• на възраст 12 седмици се дава допълнителна доза срещу пневмококи.
• ваксините за 15 месеца се дават на 13 месеца.

(2) Ротавирусната ваксина струва около 12 евро, с рецепта от лекар. Съхранява се в хладилник 
(2-8°C). Необходими са 2 или 3 дози, в зависимост от марката.

(3) Висшият здравен съвет препоръчва имунизация срещу менингококи ACWY вместо само срещу 
менингококи C. Ваксината ACWY струва около 53 евро, с рецепта от лекар. Съхранява се в 
хладилник (2-8°C).

(4) 1-ва година от средното образование. 2 дози в интервал от 6 месеца.
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