
Bulgaarse vertaling uit het Nederlands van tabel uit Kindboekje: Ziekte – Verwikkeling – Nevenwerking vaccin 

 

 

Имунизации 
 

Тази таблица съдържа болестите, за които се препоръчва имунизация по основната ваксинационна 

схема. Усложненията при тези болести се сравняват с усложненията при имунизация, като се 

извеждат възможни странични действия на ваксините. Като пациент за странични действия на 

лекарства, вкл. ваксини, можете да съобщите във Федералната агенция по лекарствата и здравните 

продукти на адрес fagg.be. 

 

Болест Сериозни усложнения Странично действие 
на ваксината При заболяване При ваксиниране 

Дифтерит  
• Сериозно 
възпаление на 
гърлото с опасност от 
задушаване.  
• Бактерията отделя 
токсин, който 
поразява (парализира) 
нервите и може да 
доведе до възпаление 
на сърдечния мускул и 
смърт. 

Възпаление на 
сърдечния мускул: 
5/10 Парализа: 4-
10/100 
Смъртност: 20 % (при 
< 5-годишни) 5-10 % 
(5-40 г.) 

- 
 
- 

Комбинирана 
шесторна ваксина • 10 
% локално подуване, 
зачервяване, болка 
или висока 
температура. • При 
повторна доза в по-
напреднала възраст: 
понякога отичане на 
крайниците. Минава 
напълно след няколко 
дни. 

Тетанус  
• Причинява се от 
бактерия, която вирее 
в почвата и уличната 
мръсотия.  
• Причинява мускулни 
спазми. Може да 
протече сериозно с 
парализа на 
дихателните мускули 
и в последствие 
смърт. 

Смъртност: 10-80% - Комбинирана 
шесторна ваксина • 10 
% локално подуване, 
зачервяване, болка 
или висока 
температура. • При 
повторна доза в по-
напреднала възраст: 
понякога отичане на 
крайниците. Минава 
напълно след няколко 
дни. 

Коклюш  
• Инфекция на 
дихателните пътища с 
бактерия, която 
произвежда токсини.  
• Изтощителни 
пристъпи на кашлица, 
които могат да 
доведат до увреждане 
на мозъка поради 
недостиг на въздух. 

Бебета под 1 година: 
Временно спиране на 
дишането: 60 % 
Възпаление на белия 
дроб: 10 % Спазми: 1-
3 % Мозъчно 
увреждане: 1-3 ‰  
Трайна вреда: ‰  
Смъртност: 1% 

- 
- 
- 
- 
- 

Комбинирана 
шесторна ваксина • 10 
% локално подуване, 
зачервяване, болка 
или висока 
температура. • При 
повторна доза в по-
напреднала възраст: 
понякога отичане на 
крайниците. Минава 
напълно след няколко 
дни. 
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Болест Сериозни усложнения Странично действие 
на ваксината При заболяване При ваксиниране 

Полио (детски 
паралич)  
• Парализиране 
настъпва при 1 от 
100/200 заразени.  
• С изключение на 
някои страни болестта 
е премахната почти в 
целия свят след 
ваксинирането. 

0,1-1 % парализа 
Смъртност: 10-30 % 
при парализа 

- Комбинирана 
шесторна ваксина  
• 10 % локално 
подуване, 
зачервяване, болка 
или висока 
температура.  
• При повторна доза в 
по-напреднала 
възраст: понякога 
отичане на 
крайниците. Минава 
напълно след няколко 
дни. 

Хепатит B  
• Остро или хронично 
възпаление на черния 
дроб.  
• Риск от развиване на 
хронична инфекция: < 
1 г.: 15-95 % 1-5 г.: 20-
50 % > 5 г.: 5-10 % 

• 1 от 4 хронични 
носители развива 
цироза или рак на 
черния дроб 

- Комбинирана 
шесторна ваксина  
• 10 % локално 
подуване, 
зачервяване, болка 
или висока 
температура.  
• При повторна доза в 
по-напреднала 
възраст: понякога 
отичане на 
крайниците. Минава 
напълно след няколко 
дни. 

Хемофилус инфлуенца 
тип b  
• Причинител на 
бактериално 
възпаление на 
мозъчната кора, общо 
отравяне на кръвта и 
др. Предимно деца на 
възраст до 4 години са 
изложени на риск. 

Увреждания на 
нервната система: 15 
%-30 % Глухота: 15 %  
Смъртност: 5 % 

- 
- 

Комбинирана 
шесторна ваксина  
• 10 % локално 
подуване, 
зачервяване, болка 
или висока 
температура.  
• При повторна доза в 
по-напреднала 
възраст: понякога 
отичане на 
крайниците. Минава 
напълно след няколко 
дни. 
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Болест Сериозни усложнения Странично действие 
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Пневмококова 
инфекция  
• Пневмококът е 
бактерия, от която 
има различни видове.  
• Важна причина за 
бактериално 
възпаление на 
мозъчната кора и 
средното ухо. 

Общо отравяне на 
кръвта, възпаление на 
мозъчната кора, 
възпаление на белия 
дроб. 
Смъртност: 30% при 
възпаление на 
мозъчната кора 

 Използваната 
пневмококова 
ваксина не защитава 
от всички, а от тези 
видове пневмококи, 
които причиняват 
сериозни болести и се 
срещат често.  
• 1/5 локално 
подуване, 
зачервяване, болка 
или висока 
температура  
• Сериозните 
странични действия са 
рядкост. 

Ротавирус  
• Инфекция, която при 
малки деца често 
предизвиква диария, 
повръщане и висока 
температура.  
• Понякога е 
необходим прием в 
болница в следствие 
на обезводняване. 

Обезводняване 
Смъртност: В 
западните страни: 
много ниска 

 • 3 % диария, 
повръщане 

Рубеола  
• Обикновено не е 
нищо сериозно за 
децата, но инфекция 
по време на 
бременност може да 
причини 
малформации или 
вродени аномалии. 

Недостиг на 
тромбоцити: 1/3000 
Мозъчно възпаление: 
1/6000 9/10 от 
бебетата, 
инфектирани в 1-вото 
тримесечие от 
бременността, имат 
вродени аномалии 
(глухота, слепота, 
сърдечни пороци) 

- 
- 

Комбинирана ваксина 
срещу морбили, 
паротит и рубеола • 
1/10: общо 
неразположение и 
висока температура, 
евентуално с кожен 
обрив • До 1/100: 
възпаление на 
слюнчената жлеза • 
5/100: подути жлези • 
1/20000-30000: 
недостиг на 
тромбоцити • 0-3/100 
ставни реакции при 
деца 
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Морбили  
• Силно заразна 
болест с висока 
температура и 
червени петна по 
кожата.  
• 1 от 5 (20 %) имат 
усложнения 

Възпаление на белия 
дроб: 3,87,3 % Спазми: 
0,3-0,5 % Мозъчно 
възпаление: 0,5-1 ‰ 
Хронично 
прогресивно мозъчно 
възпаление: 0,5-
2/100000  
Смъртност: 1-
2,5/10 000 

- 
 
0,02-190/100000 1/1 
млн. 
1/1 млн. 

Комбинирана ваксина 
срещу морбили, 
паротит и рубеола  
• 1/10 общо 
неразположение и 
висока температура, 
евентуално с кожен 
обрив  
• До 1/100 възпаление 
на слюнчената жлеза  
• 5/100 подути жлези  
• 1/20000-30000 
недостиг на 
тромбоцити  
• 0-3/100 ставни 
реакции при деца 

Паротит  
• Вирусна инфекция, 
която прилича на 
настинка.  
• Характерни са 
подутите подушни 
слюнчени жлези. 

Мозъчно възпаление: 
< 1 % Възпаление на 
тестисите: 20 % (при 
мъже след пубертета) 
Смъртност: 1/10000 

1/1 млн. 
 
- 

Комбинирана ваксина 
срещу морбили, 
паротит и рубеола • 
1/10: общо 
неразположение и 
висока температура, 
евентуално с кожен 
обрив • До 1/100: 
възпаление на 
слюнчената жлеза • 
5/100: подути жлези • 
1/20000-30000: 
недостиг на 
тромбоцити • 0-3/100 
ставни реакции при 
деца 

Менингококова 
инфекция • Сериозна 
бактериална болест, 
която може да се 
прояви като 
възпаление на 
мозъчната кора, 
мозъчно възпаление 
или общо отравяне на 
кръвта. 

Трайни вреди: 30 % 
(глухота, двигателни 
проблеми и проблеми 
с ученето и 
поведението) 
Смъртност: 20% 

- Ваксина срещу 
менингококи C  
• 1/10: локално 
подуване, 
зачервяване, болка 
или висока 
температура. Намален 
апетит 

 

 

 

 


