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Ваксинирани - защитени: 
в детската градина и в детските ясли 

Скъпи родители! 
Вашето дете ще тръгне на детска градина или в детските ясли. То ще изживее много нови неща, ще 
събере нови впечатления и ще се сприятели с други деца. Дайте при това на детето си необходимата 
сигурност и гарантирайте, че то ще е добре защитено. Родителите, чието дете, посещава детска градина 
или детски ясли, без да е имунизирано, поемат риска от заразяването му с инфекциозни болести. 
Имунизирайте детето си! Педиатрите, домашните лекари и местните здравни служби в цяла Бавария ще 
се радват да Ви дадат съвети в тази връзка.  

Ваксинирани - защитени: безопасност за Вашето дете и за другите 

Чрез имунизацията Вие предпазвате собственото си дете. Вие обаче, освен това поемате и отговорността 
за защитата на другите деца: имунизираните деца не могат да заразят другите и така дават сигурност на 
всички онези деца, които са още много малки, например за ваксинация срещу морбили. В детските 
градини и ясли тези деца са изложени на висок риск от заразяване от неваксинирани деца. Ако 
ваксинирате детето си, Вие можете да намалите този риск. 

Имунизация срещу морбили – защо тя е толкова важна? 

Морбилито не е безобидно. Морбилито отслабва защитните сили на организма. Това проправя пътя за 
други инфекции като бронхопневмония или възпаление на средното ухо. Особено опасно е мозъчното 
възпаление, което се среща при средно едно на всеки 1000 заболели деца и може да причини трайни 
увреждания. В редки случаи може много години след инфекция от морбили да се появи заболяване на 
мозъка като смъртоносно късно последствие. Особено висок риск за това носят кърмачета, които се 
заразяват с морбили през първата година от живота си.  

Морбилито е силно заразно. Вирусът на морбили се разпространява лесно от човек на човек чрез капчици 
при говорене или кихане. Това се случва дори преди появата на първите симптоми на заболяването. 
Причинно-следственото лечение на морбили все още не е възможно. Затова е решаващо да се 
предотврати инфекцията. Най-сигурният начин да направите това е имунизацията. 

2 пъти  имунизиране предпазва от морбили за цял живот  

За сигурна защита срещу морбили за цял живот са необходими две имунизации, които се препоръчват на 
възраст от 11-14 месеца и от 15-23 месеца. Между другото: Неимунизирани деца по принцип не могат да 
посещават детски заведения за известно време, ако там има морбили или заушки. Рискът от зараза и по-
нататъшно разпространение на заболяванията е твърде висок.  

Пропусната имунизация? Няма проблем! 

Важно е да знаете: Пропуснатите имунизации винаги могат да бъдат направени от детския или 

домашния лекар! Защото дори и собствените Ви имунизации и тези на близките Ви са важни, особено 

ако влизате в контакт с малки деца. При младите хора в последно време зачестяват заболявания от 

морбили, често с тежко протичане на болестта. Проверете имунизацията на Вашето семейство, 

защитете децата си и себе си.  

Рискове и странични ефекти 

Имунизациите обикновено се понасят добре, тяхната ефикасност и безопасност сe контролират строго 

от държавните органи. В някои случаи след ваксинация може да се получи подуване и зачервяване на 
инжектираното място или грипоподобни симптоми, които обаче след кратко време отшумяват. След 
имунизация срещу морбили понякога се явява временно подобен на морбили обрив. Други усложнения от 
ваксини са изключително редки, много по-редки от сериозните последствия на заболяванията, срещу 

които може да се направи имунизация. Ако имате съмнения, потърсете съвет от лекарката / лекаря си. 

Актуална и подробна информация за имунизирането може да намерите в интернет под: 
www.impfen.bayern.de 

За съвсем лични въпроси относно имунизациите, винаги можте да се консултирате с лекарите в 

Бавария, по-специално с детските и младежки лекари, общопрактикуващи лекари и лекари в услугите на 
общественото здравеопазване (Здравната служба).  



Препоръки от Постояната комисия по имунизацията (STIKO) за 
ваксиниране на кърмачета и малки деца 

Имунизация 

Срещу 
Възраст в месеци Възраст в години 

2 3 4 11 – 14 15 – 23 5 - 6 

Ротавируси 

2 до 3 орални ваксинации 

(от 6-седмична възраст 

нататък с интервали от 

най-малко 4 седмици) 

Tетанус 

Дифтерия 

Коклюш I-ва II-ра III-та IV-та 

I-ва реимунизация 

ХИБ Комбинирана имунизация 

Полиомиелит 

(детски паралич) 

Хеаптит тип B 

Пневмококи  
I-ва II-pа III-та

Имунизация 

Менингококи  
само 1 имунизация 

(от 12-месечна възраст нататък) 

Морбили 

Паротит (заушки) 

Рубеола 

I-ва комбинирана 

имунизация 

(евентуално и по-рано 

при постъпване в  

детска градина) 

II-ра комбинирана 

имунизация 

Варицела  
I-ва имунизация II-ра имунизация 

Импресум 
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