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ГОСТ РЕДАКТОР

Д-Р ХРИСТИAНА БАЦЕЛОВА
„Има нужда от организирани ваксинационни центрове с 
различни специалисти“ 

2 Практическа педиатрия|3/2021

Д-р Христиана Бацелова завършва ме-
дицина в МУ – Пловдив през 2007 г. 
През юли месец 2008 г. става асистент 
в Катедрата по епидемиология и ме-
дицина на бедствените ситуации към 
Медицински университет – Пловдив. 
През 2013 г. придобива специалност 
по епидемиология на инфекциозните 
болести. От април 2020 г. работи като 
лекар-епидемиолог в Хигиенно-епиде-
миологичния отдел на УМБАЛ „Св. Ге-
орги“ – Пловдив, където отговаря и за 
ваксинационната кампания на болни-
цата.

Д-р Бацелова е член на Международ-
ната асоциация на епидемиолозите 
(IEA), Българското научно дружество 
по епидемиология на инфекциозните 
и неинфекциозните заболявания, Бъл-
гарското сдружение по превантивна 

медицина, Южното българското дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразито-
логия, БУЛНОЗО. 

Д-р Бацелова е сред най-активните администратори на фейсбук групата „Ваксини“, създадена с 
идеята да предоставя експертна и изчерпателна информация за ваксините срещу COVID-19 и не 
само. Освен това дава консултации на безплатния телефон 0800 14 515 на Националната пациент-
ска организация (НПО). 

Д-Р БАЦЕЛОВА, ЗАЩО ИЗБРАХТЕ 
ДА ПОСВЕТИТЕ ТОЗИ БРОЙ НА 
ВАКСИНИТЕ И ДЕЦАТА?

Ваксините винаги са пораждали 
много въпроси и сред медиците, и 

Frisolac Pep AC

Защо тази формула е толкова ефективна за 
облекчаване на симптомите на алергия към 

белтъка на кравето мляко?

Независими изследвания на мононуклеарни клетки от периферна 
кръв (PBMC)* са показали, че Frisolac Pep AC:

Без клинично значима IgE реактивност

Липса на T-клетъчна пролиферация

Като една от двете (от общо четири) изследвани формули с 
екстензивно хидролизиране (EH)*

Без алергенна активност (чрез базофилна дегранулация)

Липса на клинично значими нива на проинфламаторни 
цитокини

* PBMC тестове при пациенти с алергия към белтъка на кравето мляко

* Екстензивно хидролизирани

Ефективна и безопасна диетотерапия 
при кърмачета с алергия към белтъка 
на кравето мляко2,3

Не съдържа пептиди с имуностимулиращо действие1

Не индуцира клинично значим имунен отговор1

Доближава се до резултатите при  формули  
съдържащи  само  свободни аминокиселини1

НОВ код по НЗОК: XF137

сред обществото. От години наблю-
даваме много невярна информация 
относно ваксините, която циркулира 
сред родителите. Желанието ми е 
в този брой на „Практическа педи-
атрия“ да предоставим информация 

на колегите за ваксините  срещу ва-
рицела, грип и Covid-19, както и да 
дадем отговори на най-често зада-
ваните въпроси, свързани с вакси-
ните.
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ГОСТ РЕДАКТОР

КОИ СПОРЕД ВАС СА НАЙ-ГОЛЕ-
МИТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАНИ С 
ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА – НА 
НАЦИОНАЛНО НИВО И В СВЕТО-
ВЕН МАЩАБ?
На национално ниво ни липсва пове-
че достъпна информация за родите-
лите, поднесена на разбираем за тях 
език. Те имат нужда от разясняване 
на рисковете и че те са минимал-
ни. Необходима ни е още достъпна 
нова информация и за ваксините, и 
за ролята на имунната система. Това 
би могло да се случва в социалните 
мрежи, по телевизията, в образова-
телни видеа, в специални ваксина-
ционни центрове. 
Би трябвало и педиатрите да могат 
да поставят задължителните вакси-
ни.

ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВ-
НИ ПРЕПОРЪКИ СА В ПОСОКА ДА 
СЕ ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ ЗА ПОСТИ-
ГАНЕ НА МАКСИМАЛЕН ИМУНИ-
ЗАЦИОНЕН ОБХВАТ. КАКЪВ Е НА-
ЧИНЪТ ТОВА ДА СЕ СЛУЧИ?
Тези ваксинационни центрове, за 
които споменах по-горе, са един 
много добър вариант. Със специа-
листи педиатри, вътрешни болести, 
епидемиолози, имунолози. Специа-
листи, които да поднасят нужната 
информация на родителите и да 
отговарят на техните въпроси, за да 
могат те да правят спокойно своя 
информиран избор. 
Разбира се, необходимо е и провеж-
дането на постоянна ваксинационна 
кампания.

КАКВА Е РОЛЯТА НА ВАКСИНИТЕ 
НА ФОНА НА НАРАСТВАЩАТА АН-
ТИБИОТИЧНА РЕЗИСТЕНТНОСТ?
Антибиотичната резистентност е 
сериозен проблем. А ваксините 
предотвратяват необходимостта от 
приложението на антибиотици, като 
предпазват от инфекциозни боле-
сти.

У НАС МНОГО ПАЦИЕНТИ СЕ ОП-
ЛАКВАТ ОТ ЛИПСАТА НА ДОБРИ 
СПЕЦИАЛИСТИ, ОТ ТЕХНИЧЕСКА-

ИМАТЕ ЛИ НАБЛЮДЕНИЯ КАК СЕ 
ОТРАЗИ ПАНДЕМИЯТА С COVID-19 
ВЪРХУ ГРАФИКА НА РУТИННИТЕ 
ИМУНИЗАЦИИ И ИЗОБЩО ВЪРХУ 
ЦЯЛАТА ИМУНИЗАЦИОННА ПРО-
ГРАМА?
В началото имаше спиране на вакси-
нациите за определен период. След 
което отново започна поставянето 
на рутинните ваксини по имуниза-
ционния календар. Имаше страх у 
някои родители дали това е правил-
но. Разбира се, че беше правилно. 
Не можеше да продължават да се 
трупат възприемчиви деца към мор-
били, тетанус, дифтерия и др. и да 
рискуваме завръщането на вакси-
нопредотвратими заразни болести.

КАК СМЯТАТЕ – ДАЛИ В РЕЗУЛТАТ 
НА СПИРАНЕТО НА ИМУНИЗА-
ЦИИТЕ РОДИТЕЛИТЕ ОСЪЗНАХА 
ПО-ДОБРЕ ЗНАЧЕНИЕТО НА ВАК-
СИНИТЕ И В МОМЕНТА СА ПО-АК-
ТИВНИ?
Някои осъзнаха важността на вакси-
ните за поддържане на здравето на 
децата им, други продължиха да бъ-
дат скептични.

А КАКВО МОЖЕМ ДА ОЧАКВА-
МЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРИЛА-
ГАНЕТО НА ВАКСИНАТА СРЕЩУ 
COVID-19 В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ – 
КОГА ДА СЕ ОЧАКВА, КОЛКО Е РЕ-
АЛИСТИЧНО?
Към момента информационната 
РНК ваксина на Pfizer-BioNTech е 
внесла искане за промяна на крат-
ката характеристика на продукта 
в ЕМА за сваляне на възрастта на 
приложението й на 12 години. Пла-
новете са към септември месец още 
тази година да има възможност за 
ваксинация и на децата на 5 год., а 
през ноември – и на децата на 5-ме-
сечна възраст. Необходимо е дет-
ската популация също постепенно 
да бъде ваксинирана, защото когато 
възрастните станат вече невъзпри-
емчиви към вируса, то той вероятно 
ще започне да атакува повече деца-
та. За съжаление вече виждаме все 
повече деца с тежко протичане на 
болестта и усложнения.

ТА БАЗА В КЛИНИКИТЕ, ОТ ЗДРА-
ВЕОПАЗВАНЕТО КАТО ЦЯЛО. КАК-
ВО Е ВАШЕТО МНЕНИЕ?
Имаме проблеми, това е ясно на 
всички ни. Необходимо е връщането 
на доверието в медицинското съсло-
вие и в тази насока имаме доста да 
работим. 

СПОРЕД ВАС ОТ КАКВИ ПРОМЕНИ 
СЕ НУЖДАЕ ДЕТСКОТО ЗДРАВЕО-
ПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ?
Виждам необходимостта от нацио-
нална детска болница, от по-дос-
тъпна медицинска помощ в малките 
населени места и от организирани 
ваксинационни центрове с различни 
специалисти.

СМЯТАТЕ ЛИ, ЧЕ ИМАМЕ ДОБРЕ 
ОБУЧЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ И КАКЪВ 
Е ИНТЕРЕСЪТ КЪМ ВАШАТА СПЕ-
ЦИАЛНОСТ?
Няма особен интерес към нашата 
специалност от младите лекари. По-
край пандемията обществото разбра 
за нас, но бързо ни намрази заради 
противоепидемичните мерки. Но 
всъщност благодарение на епидеми-
ологията в България и на работата на 
колегите от РЗИ, много инфекциозни 
болести вече ги няма.

АКО ИМАХТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА 
ЗАПОЧНЕТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ 
СИ ПЪТ ОТНОВО, БИХТЕ ЛИ ИЗБРА-
ЛИ СЪЩАТА ПРОФЕСИЯ?
Да, епидемиологията на инфекциоз-
ните болести е моят професионален 
път и не бих го променила. Съжаля-
вам само, че до скоро беше по-труд-
но да се намери работа на терен. 

ДОВЪРШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЕТО 
„ОБИЧАМ ПРОФЕСИЯТА СИ, 
ЗАЩОТО…”
… Защото пази хората здрави! И това 
е разликата между всяка една специ-
алност в медицината и нашата – за-
пазването на здравето на децата и 
на възрастните.
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ТЕМА НА БРОЯ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 СРЕД 
ДЕЦАТА В БЪЛГАРИЯ 

Л. Томов
Департамент по информатика, Нов български университет, София

ГЛОБАЛНАТА ПАНДЕМИЯ 
ОТ SARS-COV-2 – ВИРУС СЪС 
ЗООНОТИЧЕН ПРОИЗХОД,  СЕ 
ХАРАКТЕРИЗИРА С НЯКОЛКО 
НЕОБИЧАЙНИ АСПЕКТА. 

Първият от тях, нетипичен за гри-
пните епидемии, е асимптоматич-
ното предаване на вируса, варира-
що от 20 до 50% по възрастови групи 
– 47-50% за децата (Hippich,M, et.al, 
2021, Poline J, et.al, 2020). Асимпто-
матичното предаване прави много 
трудно откриването и изолирането 
само на заразените дори при сис-
тематично масово тестване поради 
30% фалшиви негативи, които PCR 
тестът дава (Lazarrou et.el., 2021). 
Втори необичаен аспект е дългият 
инкубационен период, вариращ от 4 
до 25 дни, с медианна стойност 5-7 
дни. Голямото закъснение при от-
криване на случаите прави контро-
лирането на епидемията значително 
по-трудно, тъй като информацията е 
остаряла най-малко със 7 дни. Го-
лемият латентен период, който е с 
2 дни по-малък от инкубационния 
период, забавя разпространението 
на вируса въпреки неколкократно 
по-високата му заразност от тази на 
грипа – R0=2.4-3.4 спрямо R0=1.15. 
Свръхразпространението при този 
вирус се дължи на аерозолното 
му предаване – така се формираха 
клъстерите в протестантски храмове 
във Франция и Корея, от целодневен 
престой на молещи се и пеещи хора 
в едно невентилирано помещение 
(Shiim et.al., 2020). Заразяването на 
стотици хора едновременно няма 
друго обяснение, не е възможно 
по въздушно-капков път. Вирусът е 
извънредно устойчив на времето и 

температурите, което предопредели 
слабата му сезонност, посрещната с 
изненада у нас – имаше прогнози на 
специалисти, че епидемията ще из-
чезне през лятото. 

ВСИЧКИ ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ, ВЗЕТИ ЗАЕДНО – ГОЛЕМИ-
ЯТ ПРОЦЕНТ БЕЗСИМПТОМНИ 
ПРЕНОСИТЕЛИ СРЕД ДЕЦАТА, 
ЛИПСАТА НА МЕРКИ В УЧИ-
ЛИЩЕ, ГОЛЕМИЯТ ИНКУБА-
ЦИОНЕН ПЕРИОД И СЛАБАТА 
СЕЗОННОСТ, НЕ ПОЗВОЛИЛА 
ЗАТИХВАНЕ НА ЕПИДЕМИЯТА 
ПРЕЗ ЛЯТОТО, ПРИЧИНИХА 
ДВЕ ВЪЛНИ, ЗАДВИЖЕНИ ОТ 
УЧИЛИЩЕ С ГЛАВНИ ПРЕНО-
СИТЕЛИ УЧЕНИЦИТЕ. 

ЗАРАЗЯВАНЕ ПРИ ДЕЦАТА

Заразяване при ранните вариан-
ти. В ранните етапи на пандемията 
броят заразени деца както по света, 
така и в България бе нисък и първи-
те изследвания констатираха много 
по-трудно заразяване и по-нисък 
процент позитивни деца. До голяма 
степен подобни изводи бяха неко-
ректни за отворено общество, тъй 
като бяха направени във време на 
локдаун със затворени училища. 
Така бе и в България, където от гри-
пна ваканция се премина директно 
на локдаун (от 5.03.2020). С тече-
ние на времето и след отваряне на 
училищата това се промени – бяха 
направени изследвания, които по-
казаха, че децата могат да предават 
успешно болестта при подходящите 

условия и дори да бъдат двигател на 
епидемията в някои държави като 
Израел, Германия и България.

Заразяване след отварянето през 
лятото. Относителната способност 
на децата от 0 до 19 години да се 
заразят спрямо възрастните е 43%, 
а способността да предадат вируса е 
63% (според Dattner et.al., 2021). Въ-
преки това, те могат да бъдат прено-
сители на болестта и при подходящи 
условия да формират дори клъстери 
(Stein-Zamir et.al, 2020) от 153 учени-
ци (13% честота на заразяване) и 25 
служители (16.6% честота на заразя-
ване). Подобна е ситуацията с бри-
танския вариант в Холандия (Vogel, 
2020), с детски градини и летни лаге-
ри в САЩ (Lopez AS, Hill M, Antezano 
J, et al., 2020) и с ясли в Полша 
(Okarska-Napierała et.al, 2021). Поя-
вата на по-заразни варианти, засяга-
щи по-силно децата, измести зара-
зяването към по-ниските възрастови 
групи. Данните от Британия показват 
по-силно нарастване на способнос-
тта на децата да заразяват с британ-
ския вариант B.1.1.7  от способнос-
тта на възрастните (Rassmusen, S.D, 
2021), като по-възрастови групи тази 
способност е по-голяма от 0 до 9 го-
дини, спрямо тази от 10 до 19. Това 
означава, че британският вариант 
навлиза сред тях по-бързо, отколко-
то сред възрастните и се предава от 
тях по-лесно, отколкото те предават 
стандартните варианти. 

РОЛЯТА НА УЧИЛИЩЕТО ПРИ 
ЛИПСА НА МЕРКИ ПО СВЕТА И 
У НАС

Когато се говори за ролята на децата 
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при предаване на заразата, се до-
пуска т.нар. грешка на категориите. 
Разпространението на аерозолно 
предавана инфекция с високо базо-
во репродуктивно число R0=2.5-3.5 
зависи от поведението на хората. 
Гъстотата на населението, неговата 
мобилност, честотата, продължител-
ността и интензивността на конта-
ктите между различни негови пред-
ставители – това определя как се 
предават вирусите.
Когато се правят оценки за ролята на 
училището в предаването на една 
инфекция, трябва да се погледнат 
моделите на заразяване, преди да 
се правят опити за статистически 
оценки според процента позитивни. 
Относителната тежест на училищата 
в предаването на болестта зависи от 
редица фактори:
• Какъв процент от населението са 

децата и каква е възрастовата струк-
тура на анселението, тъй като мо-
билността варира според възрастта 
(по-ниска при малките деца и пен-
сионерите);
• Каква е гъстотата на населението;
• Каква е общата мобилност на насе-
лението? При голяма обща мобил-
ност и интензивен трафик между об-
ласти училищата могат потенциално 
активно да допринасят за епидеми-
ята, но въпреки това да имат нисък 
общ дял в броя заразени. Обратно, 
за държави като България с ниска 
мобилност и трафик, училището със 
същото ниво на разпространение 
ще даде по-голям дял в епидемията;
• Социалното миксиране и конта-
ктите по възрастови групи. Изслед-
вания в няколко големи европей-
ски държави показват едно и също 
– най-продължителни и интензивни 

са контактите между деца (Mossong, 
et.al, 2008);
• Какви мерки има в училище – мас-
ки, тестване, вентилация, размери 
на групи, карантиниране на класове 
и на техните семейства. Единстве-
ната държава с отворени училища 
без маски, вентилация и проактивно 
тестване освен България бе Изра-
ел и там училищата имаха основен 
принос; 
• Социалното миксиране и конта-
ктите по възрастови групи. Изслед-
вания в няколко големи европей-
ски държави показват едно и също 
– най-продължителни и интензивни 
са контактите между децата на една 
и съща възраст и децата на възраст 
5 до 19 са с най-висока вероятност 
за заразяване при респираторна 
инфекция (Mossong, et.al, 2008). В 
случая с епидемията от SARS-COV-2 
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интензивността на контактите ком-
пенсира по-ниската чувствителност 
и способност за предаване на за-
разата, както показват цитираните 
данни от държави без взимане на 
специални мерки в училище като 
Холандия, България и Израел.
• Какво е поведението на родители-
те и учителите на карантинираните 
деца. У нас решението на РЗИ бе да 
не се карантинират родителите на 
контактните деца и много от тях про-
дължиха да работят в офиси. При 

карантиниране на един клас родите-
лите не са длъжни да тестват своите 
деца и да докладват на РЗИ. Резулта-
тът от тази политика е многократно 
подценяване на броя инфектирани 
деца. Тъй като децата са до 70% без-
симптомни преносители, а родите-
лите на карантинираните продъл-
жиха да се движат необезпокоявано 
в обществото с ниско спазване на 
мерки (39% индекс на стриктност по 
Оксфордската метрика за месеците 
септември и октомври 2020).

КАКЪВ БЕ РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ТАЗИ 
ПОЛИТИКА

Първият резултат бе директно след-
ствие на решението да се позволи 
провеждането на абитуриентските 
балове. Както показва фигура 1, от-
носителният ръст сред учениците из-
превари по време и по размер този 
сред възрастовите групи на техните 
родители. В Добрич, Търново и Со-
фия имаше клъстери на балове на ЕГ 
„Гео Милев“, Американския колеж в 
Търново и СМГ в София. Над 60% от 
присъствалите на бала на Американ-
ския колеж са с доказана инфекция 
след него. Това са само някои от опо-
вестените случаи. Най-малко 19 от 
абитуриентите на СМГ също са с до-
казана инфекция след бал, на който 
отива учителка, чиито съпруг е болен 
от Ковид-19.
Резултатът от политиката по отноше-
ние на училищата при есенното от-
варяне – без маски в класните стаи, 
само в коридорите, без смесване на 
класове,  без вентилация, без проак-
тивно тестване, без карантиниране 
на братя, сестри и родители на кон-
тактните деца. Той също може да се 
види на фигура 1. Заразяването при 
децата изпреварва по време заразя-
ването при възрастовите групи на ро-
дителите им средно със 7 до 14 дни.

ПЪРВИТЕ ДВЕ ВЪЛНИ СА ДВИ-
ЖЕНИ ОТ УЧИЛИЩАТА, А ПРЕ-
НОСИТЕЛИ СА ДЕЦАТА – ТОВА 
Е НАЙ-ПРАВДОПОДОБНОТО 
ОБЯСНЕНИЕ НА ЗАКЪСНЕНИЕ-
ТО, С КОЕТО СЛУЧАИТЕ СЕ 
ДВИЖАТ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ. 

Същото може да се види и по сред-
ната възраст на ново заболелите на 
фигура 2. Средната възраст е изчис-
лена, като за използваните възрасто-
ви групи 0-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-
59, 60-69, 70-79, 80-89, 90+ са взети 
средите на интервалите като средна 
възраст на регистрираните в даде-
на група, броят на хората в дадена 
група се умножава по тази възраст, 

Фигура 1. Движение по възрастови групи на новите случаи на ден, плаващо 
средно с период 7 дни.

Фигура 2. Движение на средната възраст на новите случаи и общия брой 
случаи във времето.
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събират се всички така изчислени 
човекогодини и се делят на общия 
брой хора, като това изчисление се 
извършва за всеки отделен ден. Виж-
да се рязък спад на средната възраст 
на новозаразените през юли, когато 
са абитуриентските балове, послед-
ващ скок, който показва предава-
нето от деца към възрастни, посте-
пенен спад през август и септември 
и най-ниска стойност около деня, 
когато бяха върнати гимназистите 
и студентите на онлайн обучение – 

27.10.2020. Това се потвърждава и от 
движението на дела на децата в об-
щите потвърдени случаи – фигура 3.
 Последвалият скок и на средната 
възраст и спадът на дела на ученици-
те показват както ефективността на 
затварянето на училището за нама-
ляване на предаването сред децата, 
така и неефективността на указани-
ята на министерството на здраве-
опазването за предотвратяване на 
предаването от деца към възрастни 
– липсата на карантина за семей-

ствата на карантинираните деца, 
липсата на изискване за тестване на 
децата.

БРИТАНСКИЯТ ВАРИАНТ И 
НОВАТА ВЪЛНА

След принудителните мерки, свърза-
ни с връщане на всички деца у дома, 
затварянето на заведения, фитнеси 
и др., броят заразени деца спадна 
многократно. Последва отваряне на 
детските градини и началните учи-
лища на 04.01.2021. Резултатът бе 
постепенно нарастване на броя слу-
чаи при децата, който се ускори зна-
чително, когато бе предприета рота-
ция на прогимназисти и гимназисти 
с около 40% от учениците с присъст-
вено обучение, сменящи се през 2 
седмици. Въпреки това голямото на-
растване не може да се обясни само 
с тях, тъй като това означава 2.5 пъти 
по-голямо предаване от учениците 
спрямо предишната вълна, (пока-
зано на фигура 4), докато новият 
британски вариант B.1.1.7 води до 
70% увеличено предаване (Davies 
et.al, 2021). На фигура 1 може да се 
види промяна в режима на открива-
не на болните по възрастови групи 
след Коледа‘2020 – без закъснения 
по възраст, но ръстът при децата е 
по-голям, отколкото този на техни-
те родители, въпреки значително 
трикратно по-високия процент без-
симптомни болни при децата, т.е. 
откриват се много малка част от тях. 
В детските градини и началните учи-
лища няма никакви мерки – тества-
не, маски, вентилация, по-малки 
групи. Учителите бяха изпратени, 
преди да бъдат ваксинирани, резул-
татът до момента на написване на 
статията е 6 починали от детските 
градини и началните училища, зара-
зени в последните два месеца. Об-
щият брой починали е над 84, като 
по скорост на заразяване и загуба 
на живот учителите надминаха ме-
дицинския персонал през есенните 
месеци, по наши данни. Откритата 
заболеваемост при учителите е над 
два пъти по-висока, отколкото тази 
сред населението 8.3% срещу 4.1%.
 

Фигура 3. Движение на дела на децата.

Фигура 4. Нови случаи на ден при децата.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ИЗВОДИТЕ ОТ НАСТОЯЩЕТО 
ПРОУЧВАНЕ СА, ЧЕ ПРИ УСЛО-
ВИЯТА, СЪЗДАДЕНИ В БЪЛ-
ГАРИЯ, СВЪРЗАНИ С ЛИПСА 
НА МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
В УЧИЛИЩЕ, ЛИПСА НА КА-
РАНТИНИРАНЕ НА СЕМЕЙ-
СТВАТА НА БОЛНИТЕ ДЕЦА, 
ОГРАНИЧЕНОТО ТЕСТВАНЕ И 
НИСКАТА КУЛТУРА НА СПАЗ-
ВАНЕ НА МЕРКИТЕ В ОБЩЕ-
СТВОТО, ДОВЕДОХА ДО ТОВА 
УЧИЛИЩАТА ДА БЪДАТ ОС-
НОВЕН ДВИГАТЕЛ НА ДВЕ ОТ 
ВЪЛНИТЕ НА ЕПИДЕМИЯТА, 
А ДЕЦАТА ДА БЪДАТ ОСНО-
ВЕН ПРЕНОСИТЕЛ. В ТАЗИ 
ТРЕТА ВЪЛНА ТОВА НЕ МОЖЕ 
ДА СЕ ЗАКЛЮЧИ ДИРЕКТНО 
ОТ ДАННИТЕ И СЕ НАЛАГАТ 
ПО-ЗАДЪЛБОЧЕНИ ЕПИДЕ-
МИОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ, 
НО СЕ ВИЖДА, ЧЕ ПРИ ОГРА-
НИЧЕНА ОБЩА МОБИЛНОСТ 
НА ДЕЦАТА (ПО-МАЛКО СА В 
УЧИЛИЩЕ, ПО-НИСКА СРЕДНА 
ВЪЗРАСТ, НЯКОИ СА С МАСКИ 
В ПРОГИМНАЗИИ И ГИМНА-
ЗИИ), РЪСТЪТ НА ОТКРИТИТЕ 
ИЗПРЕВАРВА ТОЗИ НА ТЕХНИ-
ТЕ РОДИТЕЛИ ЗНАЧИТЕЛНО. 
ОФИЦИАЛНИТЕ СВЕДЕНИЯ СА 
ЗА ЦЕЛИ СЕМЕЙСТВА ОТ ЗА-
РАЗЕНИ (ЧЕСТОТА БЛИЗО ДО 
100%), КОЕТО ПРАВИ ТРУДНО 
ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ДАЛИ ИМА 
ДОМИНИРАЩА ПОСОКА НА 
ЗАРАЗЯВАНЕ ДЕЦА – ВЪЗРАСТ-
НИ ИЛИ ВЪЗРАСТНИ – ДЕЦА. 
СВЕДЕНИЯТА ОТ ЦИТИРАНИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОКАЗВАТ, ЧЕ 
ДОРИ НАЙ-МАЛКИТЕ ДЕЦА 
МОГАТ ДА ЗАРАЗЯВАТ ВЪЗ-

РАСТНИ ПРИ НАЛИЧИЕ НА 
БРИТАНСКИЯ ВАРИАНТ B.1.1.7, 
ПОРАДИ КОЕТО СЕ НАЛАГА ТЕ 
СЪЩО ДА СПАЗВАТ ДОКОЛКО-
ТО Е ВЪЗМОЖНО ПРЕДПАЗНИ 
МЕРКИ И ДА БЪДАТ ТЕСТВА-
НИ. ДАННИТЕ ЗА ЛОНГ КОВИД 
У ДЕЦАТА (ТРАЙНИ УСЛОЖ-
НЕНИЯ) – 10% ОТ ПРЕБОЛЕДУ-
ВАЛИТЕ ИМАТ СИМПТОМИ 
7 СЕДМИЦИ СЛЕД ОСТРИЯ 
ПЕРИОД НА ЗАБОЛЯВАНЕТО, 
ПОКАЗВАТ, ЧЕ РИСКЪТ Е НЕ 
ПРОСТО ОТ ПРЕДАВАНЕ НА 
БОЛЕСТТА, НО ОТ ПОТЕНЦИ-
АЛНО ТРАЙНИ ИНВАЛИДИЗА-
ЦИИ НА ЧАСТ ОТ ТЯХ (НЕДЯЛ-
КОВА, ИВАНОВ, 2021).
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАКСИНАТА СРЕЩУ 
ВАРИЦЕЛА ПРИ ДЕЦА

Хр. Бацелова1, Цв. Великова2

1Катедра по епидемиология и МБС, ФОЗ, МУ – Пловдив
2Клинична имунология, УБ „Лозенец“, Медицински факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, София

ЗАБОЛЯВАНЕТО

Варицела е остро инфекциозно забо-
ляване, причиняващо се от Varicella-
zoster virus, протичащо с остро нача-
ло, повишена температура, умерено 
увредено общо състояние и циклич-
но развиващ се, придружен със 
сърбеж псевдополиморфен обрив 
(макули, папули, везикули, крусти). 
Обривът е разпространен по тялото, 
лицето и крайниците, задължително 
по окосмената част на главата и ряд-
ко се наблюдава по дланите и стъпа-
лата. Единични обривни елементи 
се наблюдават и по лигавиците.

Лабораторни критерии за доказва-
не на варицела са:
• Доказване на антиген на вируса на 
варицелата;
• Доказване на специфичен антитя-
ло-отговор в серума;
• Изолация на вируса;
• Доказване на нуклеинова кисели-
на на вируса.

Епидемиологични критерии за до-
казване на варицела са:
• Предаване от човек на човек;
• Общ източник на зараза.

Класификация на случаите:
• Възможен: Всяко лице, което отго-
варя на клиничните критерии;
• Вероятен: Всяко лице, което отго-
варя на клиничните критерии и на-
личие на епидемична връзка;
• Потвърден: Всяко лице, което отго-
варя на клиничните и лабораторни-
те критерии;
• По време на епидемичен взрив: 
всяко лице, което отговаря на кли-

ничните критерии и при което съ-
ществува епидемична връзка [1].

В ПРЕВАКСИНАЛНАТА ЕРА ВАРИЦЕ-
ЛА Е БИЛА С ЕНДЕМИЧЕН ХАРАК-
ТЕР В САЩ И НА ПРАКТИКА ВСИЧКИ  
ВЪЗРАСТНИ СА БИЛИ ВЕЧЕ ПРЕБО-
ЛЕДУВАЛИ. КАТО РЕЗУЛТАТ ГОДИШ-
НО СА БОЛЕДУВАЛИ ОКОЛО 4 МИЛИ-
ОНА ДУШИ, КОЕТО Е ПОЧТИ ЦЯЛАТА 
РОДЕНА КОХОРТА ЗА ЕДНА ГОДИНА. 
НАЙ-ЗАСЕГНАТА Е БИЛА ВЪЗРАСТО-
ВАТА ГРУПА ДО 15 ГОДИНИ (90%). 
ВЪЗРАСТОВО СПЕЦИФИЧНАТА ЗА-
БОЛЯЕМОСТ ПОКАЗВА, ЧЕ ОТ 1- ДО 
4-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ СА 39% ОТ 
ВСИЧКИ ЗАБОЛЕЛИ. ПРЕДПОЛАГА 
СЕ, ЧЕ ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА РАННИ-
ЯТ КОНТАКТ С ВАРИЦЕЛА ЗОСТЕР 
ВИРУСА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ. ВЪВ 
ВЪЗРАСТТА МЕЖДУ 5 И 9 ГОДИНИ 
ЗАБОЛЕЛИТЕ ДЕЦА ПРЕДСТАВЛЯВАТ 
38% ОТ ОБЩИЯ БРОЙ, ДОКАТО НА 
ВЪЗРАСТНИТЕ НАД 20 ГОДИНИ СЕ 
ПАДА САМО 7% ОТ ЗАБОЛЕЛИТЕ С 
ВАРИЦЕЛА [2].

Сероепидемиологични проучвания, 
проведени в 11 страни от Европа, 
показват, че варицела е детско за-
боляване. Резултатите доказват, че 
90% от изследваните са били серо-
позитивни преди 10-годишна въз-
раст [3]. Повечето новородени са 
серопозитивни на варицела зостер 
вируса поради естествено придоби-
тия пасивен имунитет от майката [4]. 
Варицелният вирус попада по въз-
душно-капков механизъм в епи-
телните клетки на лигавицата на 
горните дихателни пътища (ГДП) и 

конюнктивата [5]. Входна врата са 
лигавиците на горните дихателни пъ-
тища и конюнктивите. Осъществява 
се вирусна репликация на мястото 
на проникване и първична виремия, 
която завършва с вторична вирусна 
репликация в органите. Следват ня-
колко нови виремични вълни с ди-
фузна вирусна инвазия в капилярни-
те ендотелни клетки и епидермиса 
[6]. След първичната репликация в 
тях той прониква в кръвта и се раз-
сейва във вътрешните органи (черен 
дроб, слезка, бъбреци и пр.), но с 
предпочитане засяга кожата, бели-
те дробове и централната нервна 
система (ЦНС) [5]. Вирусите дости-
гат до кожата, лигавиците на храно-
смилателния тракт, половите органи, 
конюнктивите [6]. Въпреки силния 
имунен отговор на организма ви-
русът бързо се разпространява [7]. 
След преболедуване от варицела се 
придобива траен имунитет.

ПРИ ДЕЦАТА БОЛЕСТТА ЗАПОЧВА 
НАЙ-ЧЕСТО С УМЕРЕНО ПОВИШЕНА 
ТЕМПЕРАТУРА, ЛЕКА ХРЕМА И ЗА-
ЧЕРВЕНО ГЪРЛО. НАЧАЛНИТЕ ПРО-
ЯВИ СА ОБЩО НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ, 
ПОВИШЕНА ТЕМПЕРАТУРА, ГЛАВО-
БОЛИЕ, АНОРЕКСИЯ. ПРИ ТЯХ ЗАБО-
ЛЯВАНЕТО МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ НА-
ПРАВО С ПОЯВАТА НА ОБРИВ [8]. 
БЪРЗО СЕ ПОЯВЯВА ХАРАКТЕРНИЯТ 
ВАРИЦЕЛЕН ОБРИВ ПО КОЖАТА НА 
ТЯЛОТО, ЛИЦЕТО, ОКОСМЕНАТА ЧАСТ 
НА ГЛАВАТА И ЛИГАВИЦИТЕ НА УС-
ТАТА И ПОЛОВИТЕ ОРГАНИ. 

Обикновено той започва от главата и 
тялото и се разпространява центро-
петално. Много характерна е поява-

ТЕМА НА БРОЯ
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та му в окосмената част на главата. 
Може да има обрив и по дланите и 
стъпалата, като тази локализация 
се наблюдава все по-често през по-
следните 15 години [8]. Първона-
чално се появяват червени петънца 
с размери 2-4мм, като някои от тях 
за часове до денонощие еволюират 
в папули и везикули. Мехурчетата 
са еднокамерни, приличат на капка 
роса с околовръстно червено по-
ясче. След няколко дни мехурчетата 
завяхват или се пукат и се покриват с 
кафеникави крусти [5, 8]. Всички об-
ривни единици преминават през оп-
исаните стадии. Характерен е т. нар. 
псевдополиморфизъм на обрива 
– наличие на различни ефлоресцен-

ции (макули, папули и крусти). При-
видното разнообразие се дължи на 
повторните виремични вълни и не-
задължителната пълна еволюция на 
всяка ефлоресценция. Мехурчетата 
по лигавицата на устата и половите 
органи се пукат бързо, като обра-
зуват язвички с жълтозелено дъно 
[5, 8]. Според тежестта на протича-
не клиничните форми биват – лека, 
средно тежка, тежка и мълниеносна, 
а според характера на обрива – ру-
диментарна, булозна, пустулозна, 
хеморагична и гангренозна [5].
Варицела е антропоноза. Единствен 
източник на зараза е болният от ва-
рицела или херпес зостер [2, 5, 9]. 
Болният от варицела е заразен по-

следни 1-2 дни от инкубационния 
период и през време на болестта 
до 5-6 дни от началото на обрива. 
Вирусите се съдържат в обривни-
те единици по кожата, но основно 
епидемиологично значение имат 
вирусите в енантема по лигавица-
та на горните дихателни пътища. 
Вирусите се съдържат също така и 
във везикулите при херпес зостер. 
Заразителността на болния продъл-
жава около 10-14 дни [5, 9]. Инкуба-
ционният период е от 10 до 21 дни, 
най-често 14-16 дни. Болният от 
херпес зостер може да бъде източ-
ник на зараза както за спорадични 
случаи, така и за епидемии в дет-
ските заведения [5].
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ВАКСИНИТЕ

В Европа са лицензирани две моно-
валентни и две комбинирани вакси-
ни срещу варицела, произведени с 
Ока щам. Търговските имена на мо-
новаксините са Varivax (OKA/Merck) 
и Varilrix (OKA/RIT), в чийто състав 
има не по-малко от 1350 и 2000 PFU, 
респективно във всяка доза. За уле-
снение при въвеждане на рутинна 
противоварицелна ваксинация сред 
населението по света са произведе-
ни две комбинирани ваксини срещу 
морбили, паротит, рубеола и вари-
цела – (OKA/Merck) и Priorix Tetra 
(OKA/RIT). След направените проуч-
вания се налага в Priorix Tetra да на-
расне компонентът срещу паротит, 
докато този срещу варицела остава 
същият като при Varilrix. За разлика 
от ProQuad, в която ваксина съставът 
се променя на поне 9900 PFU, във 
Varivax е поне 1350 PFU във всяка 
една доза. Останалите съставки са 
идентични в двете комбинирани 
ваксини [7]. 

В БЪЛГАРИЯ ОТ 2020 Г. Е РЕГИСТРИ-
РАНА ВАКСИНАТА СРЕЩУ ВАРИЦЕЛА 
НА VARIVAX (OКA/MERCК) [10].

Държавите, които въвеждат масова 
имунизация, трябва да предвидят 
финансиране за повече от 80% об-
хват на таргетните групи. Обхват на 
ваксината под 80% ще доведе до 
промяна на засяганите възрастови 
групи (ще боледуват по-възрастни-
те), което би увеличило заболевае-
мостта и смъртността при съответ-
ните възрасти, въпреки цялостното 
понижение.  Въвеждане на варицел-
на ваксина в имунизационите кален-
дари налага обмисляне за въвежда-
не и на ваксина срещу херпес зостер.

СЗО ПРЕПОРЪЧВА ВЪВЕЖДАНЕ НА 
ПЪРВАТА ИМУНИЗАЦИОННА ДОЗА 
НА 12-18-МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ. 

Броят на дозите зависи от целите 
на ваксинационната програма. Една 
имунизационна доза е достатъчна 

да редуцира смъртността и тежко-
то протичане при варицела, но не и 
да предпази от взривове. При при-
ложени две имунизационни дози 
ефективността е много по-голяма 
и се препоръчва за държави, чиято 
цел е да започнат с понижаване на 
смъртността и тежкото протичане и 
да стигнат до намаляване на заболе-
ваемостта и взривовете. Минимал-
ният интервал между две дози е от 
4 седмици до 4 месеца.

СПОРЕД CDC МИНИМАЛНИЯТ ИН-
ТЕРВАЛ МЕЖДУ ДВЕТЕ ДОЗИ НА 
ЖИВАТА ВАКСИНА СРЕЩУ ВАРИЦЕ-
ЛА Е СЛЕДНИЯТ [11]:

възраст  минимален 
  интервал 
  между I и II доза

До 6 год. 3 месеца
7-13 год. 3 месеца
Над 13 год. 4 седмици

Пост експозиционна профилактика 
се извършва до 5-ия ден от контакта 
с варицела зостер вирус.
Противоварицелната ваксина може 
да бъде прилагане едновременно с 
други ваксини, включени в имуни-
зационния календар. Освен, ако не 
е приложена заедно с друга жива 
ваксина срещу морбили; морбили и 
рубеола; морбили, паротит и рубео-
ла, интервалът трябва да е минимум 
28 дни [12].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПОРЕД СЗО ТЕЖКОТО ПРОТИЧА-
НЕ И СМЪРТНОСТТА, СВЪРЗАНИ С 
ВАРИЦЕЛА, СА НИСКИ СРАВНЕНО С 
ДРУГИТЕ ВАКСИНОПРЕДОТВРАТИМИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ КАТО МОРБИЛИ, КО-
КЛЮШ, РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕ-
РИТ И ИНВАЗИВНА ПНЕВМОКОКОВА 
БОЛЕСТ, НО ВЪВЕЖДАНЕТО НА ВАК-
СИНА СРЕЩУ ВАРИЦЕЛА ДОКАЗАНО 
НАМАЛЯВА ЗАБОЛЕВАЕМОСТТА И 
СМЪРТНОСТТА, ОСОБЕНО СРЕД РИ-
СКОВИТЕ ГРУПИ.
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ДЕЛОТО ВАВРИЧКА И ДРУГИ СРЕЩУ ЧЕХИЯ И 
ЗНАЧЕНИЕТО МУ ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ1 

М. Шаркова
адвокат 

На 08.04.2021 г. Европейският съд 
за правата на човека (ЕСПЧ) поста-
нови ключово решение, касаещо 
задължителните имунизации в 
детска възраст. Това решение е из-
ключително важно, защото в него 
се анализират стандартите, въве-
дени в Европейската конвенция за 
правата на човека (ЕКПЧ), касаещи 
намесата в правото на личен живот 
в контекста на общественото здра-
ве. В частност, решението оборва 
последователно и аргументирано 
редица псевдоаргументи и възра-
жения на антиваксърските движе-
ния, които в последните години 

представляват заплаха за колектив-
ния имунитет. 

ФАКТИТЕ ПО ДЕЛОТО

Съдът е сезиран с жалби срещу Че-
хия от родителите на пет деца, кои-
то не са ваксинирани, в резултат на 
което последните не са приети в 
детски градини, а родителите им са 
били глобени за неизпълнение на 
задължението да имунизират де-
цата си с ваксини, предвидени като 
задължителни в имунизационния 
календар на Чехия. 

В жалбите се твърди, че задължител-
ната ваксинация, включваща адми-
нистративна принуда чрез налагане 
на санкции и ограничения за прием 
в детски градини засяга правото на 
личен живот, гарантирано в чл. 8 от 
ЕКПЧ. 

СТАНОВИЩЕТО НА СЪДА
 
Постановеното решение съдържа 
подробен анализ на юриспруден-
цията на други държави, които са 
разглеждали въпроса за задължи-

1CASE OF VAVŘIČKA AND OTHERS v. THE CZECH REPUBLIC (Applications nos. 47621/13 and 5 others)
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телното ваксиниране, както и прило-
жимата правна уредба – национална 
и международна. Решението съдър-
жа отговорите на много важни въ-
проси, които си заслужава да бъдат 
обсъдени, заради тяхното бъдещо 
приложение при аналогични случаи: 

1. Представлява ли задължително-
то ваксиниране намеса в правото 
на личен живот?
Правото на телесна неприкоснове-
ност попада в приложното поле на 
чл. 8 от ЕКПЧ, като задължителните 
медицински интервенции безспор-
но представляват намеса в правото 
на личен живот. Съдът подчертава, 
че в конкретните пет случая нито 
едно дете не е било ваксинирано 
против волята на родителите, но 
приема, че последиците от неспаз-
ването на задължителния имуниза-
ционен календар обосновават за-
ключението, че е налице намеса в 
правото на личен живот. 
Намесата сама по себе си не означа-
ва, че правото на личен живот е било 
нарушено. За да се стигне до подоб-
но заключение, следва да се обсъди 
дали тази намеса е била съобразена 
със закона, дали е преследвала леги-
тимна цел и била ли е необходима в 
едно демократично общество. 

2. Съобразена ли е със закона за-
дължителната ваксинация и после-
диците от неизпълнението на това 
задължение? 
Съдът е анализирал действащото за-
конодателство в Чехия, като приема, 
че разпоредбите, установяващи за-
дължителните ваксинации, са уста-
новени в съответните закони и под-
законова нормативна уредба. 

3. Преследва ли легитимна цел? 
Съдът приема, че задължителните 
ваксинации са въведени, за да пред-
пазват ваксинираните и тези, които 
поради определени противопока-
зания не могат да получат ваксина, 
от сериозни заболявания, които мо-
гат да доведат до тежка увреда или 
смърт. Подчертава се, че има уязви-
ми групи в обществото, които разчи-
тат на колективния имунитет, следо-
вателно тази мярка е насочена към 

опазването на здравето на всички и 
защита на техните права. 

4. Необходима ли е в едно демо-
кратично общество?
При обсъждането на този въпрос 
съдът се придържа към традицията 
да предоставя да отделните държа-
ви свобода на преценката относно 
своята здравна политика, тъй като 
конкретната държава най-добре 
може да прецени какви са нейните 
приоритети в тази област според на-
личните ресурси и социални нужди. 
В конкретния случай съдът подчер-
тава, че задължителната ваксина-
ция не включва принудителното й 
поставяне, а единствено конкрет-
ни последици за неваксинираните 
(ограничен достъп до определени 
услуги или налагане на глоби). Заед-
но с това се изтъква, че има консен-
сус сред множество научни органи-
зации, че ваксините са безопасни, а 
освен това са един от най-лесните 
и разходоефективни начини за кон-
трол на заразните болести. При това 
положение е съвсем логично дър-
жавите да предприемат мерки да 
осигурят възможно най-високото 
ваксинално покритие. Много важна 
част от решението е изложеният мо-
тив, че ваксинацията е въпрос на со-
циална солидарност, която изисква 
да изпълниш задължението си към 
обществото да се ваксинираш и по 
този начин да осигуриш защита за 
всички, особено за най-уязвимите. 
Следователно, въпросът за задължи-
телните ваксини не би могъл да се 
разглежда само от гледна точка на 
тези, които не се съгласяват с вакси-
нациите. 
Съдът приема, че ваксинацията е 
необходима, тъй като държавата 
има задължение да защити живота 
и здравето на гражданите. В случай, 
че се въведат само препоръчителни 
ваксини, нивото на стадния имуни-
тет може да спадне драстично и това 
да застраши общественото здраве. 
Изключително важно е да се посочи, 
че съдът аргументира задължител-
ните ваксинации и от гледна точка 
на съблюдаване на най-добрия ин-
терес на детето и задължението да 
се опазва живота и здравето на вся-

ко дете, което може да се осигури 
само чрез достигане на такова рав-
нище на колективния имунитет, че 
да бъдат защитени уязвимите деца, 
които не могат да бъдат ваксинира-
ни поради наличие на медицински 
противопоказания. 
В решението се анализира после-
дователно принципът на пропор-
ционалността. При извършване на 
този анализ се оценява степента на 
интензивност на намесата в личния 
живот спрямо целта, която трябва 
да се постигне. В тази връзка съдът 
отбелязва, че недопускането на не-
ваксинирани деца до детски гради-
ни няма наказателна цел (не цели да 
санкционира неваксинираните), а да 
предпази другите деца от тях. Съдът 
подчертава, че действително ограни-
ченият достъп до детска градина има 
влияние върху развитието на децата, 
но това е пряка последица от реше-
нието на родителите им да не спазят 
закона и да не ги ваксинират. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Значението на разглежданото реше-
ние е огромно, защото то слага край 
на спора дали задължителните вак-
сини представляват намеса в право-
то на личен живот, която е недопус-
тима. Общественото здраве изисква 
социално отговорно поведение от 
всеки гражданин, което се забеляза 
осезаемо в рамките на продължа-
ващата епидемия от COVID-19. Ето 
защо си струва да се отбележат ос-
новните стандарти, анализирани в 
този съдебен акт – защото те обяс-
няват отношението между личните 
права и свободи и тези на околните. 
Борбата срещу заразните болести не 
може да се свързва с противопоста-
вяне между общественото здраве и 
индивидуалните права, защото те 
са взаимосвързани. Без обществено 
здраве не може да бъде гарантира-
но правото на здраве на всеки човек. 
Правото на здраве следва винаги да 
бъде анализирано през призмата на 
останалите неотменими човешки 
права, като не забравяме, че в едно 
общество можем да функционира-
ме само ако бъдем солидарни. 
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ВАКСИНАЦИЯ НА ДЕЦАТА СРЕЩУ 
СЕЗОНЕН ГРИП

А. Галев
Научно-приложен център по военна епидемиология и хигиена, ВМА, София

Сезонният грип (инфлуенца) е остро 
вирусно заболяване, което е раз-
пространено в цял свят. Епидемич-
ният пик е през зимните месеци 
в районите с умерен климат [1]. В 
Европа грипната епидемия обикно-
вено е през месеците януари и фев-
руари, с опашка през месец март. 
Механизмът на предаване на грипа 
е въздушно-капков. Ръцете също иг-
раят важна роля. Инкубационният 
период обичайно е 1-2 дни [2].

ЗАБОЛЯВАНЕТО СЕ ХАРАК-
ТЕРИЗИРА С ОСТРО НАЧАЛО, 
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА, ВТРИ-
САНЕ, ГЛАВОБОЛИЕ, МУСКУЛ-
НИ БОЛКИ, ОТПАДНАЛОСТ И 
ПОНЯКОГА НЕПРОДУКТИВНА 
КАШЛИЦА. СИМПТОМИТЕ 
МОГАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДО 2 
СЕДМИЦИ.

Здравите и активни хора много 
често възприемат грипа като една 
неприятна, самоограничаваща се 
инфекция, но той може да причини 
сериозни увреждания, особено при 
лица с подлежащи хронични заболя-
вания. Може да доведе до значител-
ни усложнения и смърт.
По данни на СЗО годишната грипна 
епидемия води до значителни по-
следици по отношение на обществе-
ното здраве. Ежегодно 5-15% от на-
селението е засегнато от грип, като 
се стига до 3-5 млн. тежки случаи 
в световен мащаб. Сезонният грип 
води до средно 500 000 смъртни 
случая годишно в света, като най-ви-
сок е леталитетът при бебета, въз-
растни над 65 год. и лица с хронични 
заболявания [1].

Заболяването предизвиква вторич-
ни инфекции при всички възрастови 
групи и обостряния на съществува-
щи хронични заболявания, като води 
до тежко протичане и смърт [3].
Съществуват 3 типа грипни вируси, 
които причиняват заболяване при 
хората – тип A, B и C. A и B са най-чес-
тата причина за грипните епидемии 
при хората. Тип C обикновено води 
до неусложнена инфекция на горни-
те дихателни пътища. Грипните ви-
руси тип А могат да бъдат разделени 
допълнително на две подгрупи спо-
ред двата повърхностни антигена – 
хемаглутинин (H) и невраминидаза 
(N). Това води до класификаци като 
например H1N1, H3N5, H5N1. При 
грип тип B има две успоредно цирку-
лиращи линии – Victoria и Yamagata. 
Всяка година са възможни малки 
промени в подтипа, познати като ан-
тигенен дрифт, което води до поява-
та на нови вирусни щамове. Харак-
терна особеност на грипния вирус 
е, че обновява антигенния състав 
на вириона си [4, 5]. Именно тези 
промени в циркулиращите щамове 
са причина за ежегодно модифици-
ране на противогрипните ваксини. 
Техният състав се обновява, за да са 
по-ефективни по отношение на про-
гнозираните щамове [4-7]. 
Сезонните противогрипни ваксини, 
които водят началото си отпреди 
повече от 50 год., са с добри данни 
за безопасност, а мащабните из-
следвания не показват проблеми с 
безопасността [8, 9]. Единственият 
възпроизводимо доказан страничен 
ефект на интрамускулната или ин-
традермалната противогрипни вак-
сини в сравнение с плацебо, е леко 
повишена честота на локалните ре-
акции като болка (обикновено лека), 

зачервяване и подуване на мястото 
на инжектиране. Болка на мястото 
на въвеждане на ваксината може да 
се появи при приблизително 65% от 
ваксинираните и обикновено про-
дължава само 1-2 дни и отминава 
спонтанно [10]. Системните реакции 
при интрамускулна, интрадермална 
противогрипна или плацебо вакси-
нации са сходни [11].
Както при всяка ваксина някои 
компоненти на противогрипните 
ваксини (напр. яйчен протеин или 
консервант) могат да предизвикат 
алергични реакции, които варират 
от лека уртикария или ангиоедем до 
анафилаксия [11, 12].
Докладвани са временно-асоции-
рани случаи на синдром на Guillain-
Barre след ваксинация с инактивиран 
грипен вирус, но наблюдението от 
години не е успяло да установи ясна 
връзка между синдрома и ваксина-
та срещу грип. Проучване, продъл-
жило 33 милиона пациенто-години 
(person-years), не показва връзка 
между синдром на Guillain-Barre и 
противогрипната ваксинация [13].
Сезонната противогрипна ваксина-
ция се препоръчва от СЗО за деца 
на възраст 6 месеца и повече. Осо-
бено важна е за децата с хронични 
медицински състояния, особено ди-
хателни или сърдечносъдови – муко-
висцидоза, астма, сърдечни малфор-
мации, диабет и др. метаболитни 
заболявания [14].

ТЕЖКИТЕ УСЛОЖНЕНИЯ 
ОТ ГРИПНА ИНФЕКЦИЯ СА 
НАЙ-ЧЕСТИ ПРИ ДЕЦА ПОД 5 
ГОДИНИ, ДОРИ БЕЗ ПРИДРУ-
ЖАВАЩИ ХРОНИЧНИ ЗАБОЛЯ-
ВАНИЯ. 

ТЕМА НА БРОЯ
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Ваксинацията срещу грип се препо-
ръчва  при децата, защото:
• понижава риска от заболяване и 
хоспитализация;
• доказано може да бъде животос-
пасяваща;
• може да направи преболедуване-
то от грип по-леко при лицата, кои-
то все пак ще се разболеят въпреки 
ваксинацията;
• намалява риска от боледуване, 
което ще предотврати отсъствие от 
училище;
• намалява риска от възникване на 
тежки усложнения, особено при 
деца под 5 год. и такива с хронични 
заболявания;
• предпазва от разпространение на 
инфлуенца вируса в семейството, 
което е важно при бебета под 6 ме-
сеца, които не могат да бъдат вакси-
нирани [15].

КАТО ЦЯЛО ЗА ДЕЦА ПОД 9 
ГОДИНИ СА НУЖНИ 2 ДОЗИ 
ОТ ВАКСИНАТА СРЕЩУ ГРИП, 
РАЗДЕЛЕНИ ОТ 4 СЕДМИЦИ 
ИНТЕРВАЛ. НО СПОРЕД НЯКОИ 
ПРЕПОРЪКИ Е ДОСТАТЪЧНА И 
ЕДНА ДОЗА [16].

За всички ваксини (без живата ате-
нюирана интраназална противогри-
пна ваксина, каквато в България не 
се прилага) противопоказанията 
най-общо са:
• тежка алергия към яйца (касае 
само ваксините със следи от яйчен 
белтък). Ваксини с ниски нива на 
или без съдържание на яйчен проте-
ин (овалбумин по-малко от 0.06 ми-
крограма за 0.5 ml доза) могат да се 
прилагат на лица с лека до умерена 
чувствителност към яйчен протеин 
по преценка на лекаря, след прецен-
ка на риск-полза от ваксинацията. 
Такива пациенти се наблюдават 30 
мин. след ваксинацията в кабинета 
на ОПЛ;
• алергия към друг компонент на 
ваксината, напр. консервант, или 
проявена такава при предходна иму-
низация;
• възраст под 6 месеца;
• симптоми на остро заболяване – 

ваксинацията се отлага до оздравя-
ване на пациента.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ВАК-
СИНИТЕ СРЕЩУ ГРИП ДА СЕ 
ПРИЛАГАТ ОТДЕЛНО ОТ ДРУГИ 
ВАКСИНИ. ВЪПРЕКИ ТОВА ПРИ 
НЕОБХОДИМОСТ, ИНАКТИВИ-
РАНИТЕ МОГАТ БЕЗОПАСНО 
ДА СЕ ПРИЛАГАТ С ДРУГИ 
ВАКСИНИ, СЪОБРАЗНО КРАТ-
КАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ПРОДУКТА. ВАКСИНАТА ТРЯБ-
ВА ДА СЕ ПРИЛАГА СПОРЕД 
НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕПОРЪКИ 
И КРАТКАТА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА ПРОДУКТИТЕ [16, 17].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ваксинирането на децата срещу се-
зонен грип се препоръчва да се из-
вършва всяка година през месец ок-
томври. Това  намалява случаите на 
заболели и  хоспитализирани деца, 
както и тежкото протичане и смърт 
от инфлуенца вирусите.
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Vaccine (Split Virion) BP2014.
 https://www.medicines.org.uk
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ТЕМА НА БРОЯ

ОТГОВОРИ НА НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ 
ВЪПРОСИ ЗА ВАКСИНИТЕ, 
ВКЛ. ТЕЗИ СРЕЩУ COVID-19

Ст. Коцев1, Д. Георгиев2, Цв. Великова3, Хр. Бацелова4
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4Катедра по епидемиология и медицина на бедствията, Медицински университет – Пловдив

Имунизациите са сред най-успешни-
те и рентабилни здравни интервен-
ции, създавани някога. Те са довели 
до радикално намалената детската 
смъртност и разпространение на ин-
фекциозни заболявания [1]. Вакси-
ните са позволили изкореняването 
на едрата шарка, намаляването на 
глобалната честота на полиомиелит 
с повече от 99% и тетанус при ново-
родени с 94% и драстично намалява-
не на заболяванията, уврежданията 
и смъртта от често срещани детски 
инфекциозни болести [2]. Глобална-
та мобилност и взаимозависимост 
обаче увеличиха уязвимостта на 
хората навсякъде по света към не-
контролирано разпространение на 
болести чрез епидемии. 
За да се реализират пълните пре-
димства на имунизацията, Глобал-
ният план за действие за ваксини 
2011–2020 (GVAP), одобрен от Све-
товната здравна асамблея през май 
2012 г., определя посоката на „Десе-
тилетие на ваксините“ чрез предос-
тавяне на универсален достъп до 
имунизация [3]. Терминът „рутинна 
имунизация“ се разбира по два раз-
лични начина, които са свързани с 
основата на здравната система и 
дейности за подобряване на спра-
ведливото покритие. 
Важно е да се прави разлика между 
тези перспективи, тъй като много 
дейности за устойчиво укрепване на 
рутинните имунизационни системи 
може да не доведат до краткосроч-
ни или бързи подобрения в имуни-
зационния обхват. По същия начин 

много дейности, специално пред-
назначени за бързо увеличаване на 
обхвата на рутинната имунизация, 
може да не доведат до дългосрочно 
укрепване и устойчивост на програ-
мата. Целта на „Глобалните рутинни 
имунизационни стратегии и практи-
ки“ (GRISP) е да възстанови рутинна-
та имунизация като основа за трай-
но намаляване на заболеваемостта 
и смъртността от предотвратими с 
ваксина болести през жизнения ци-
къл на всички индивиди [3]. 

Задачи на стратегиите и практиките 
включват още:
• Да се допринесе за усилията на 
страната за устойчиви рутинни про-
грами за имунизация; 
• Да се определят глобални приори-
тети за постигане на имунизация за 
всички лица, към които е насочено; 
• Да се осигури глобална, регио-
нална и национална координация 
между имунизационните партньо-
ри и заинтересованите страни в ру-
тинните имунизационни дейности и 
планове, и да се приведат в съответ-
ствие новото въвеждане на ваксини, 
ускореният контрол и превенцията 
на заболяванията и дейностите по 
мониторинг на програмата със съв-
местна цел за подкрепа на рутинна-
та програма за имунизация, както по 
отношение на подобряването на по-
критието, така и усилията за укреп-
ване на системата [4].

Глобалните рутинни имунизацион-
ни стратегии и практики съдържат 

два компонента: 
1) Девет преобразуващи инвестиции 
за постигане на по-добри резултати 
от имунизацията;
2) Цялостна рамка от стратегии и 
практики за рутинна имунизация [3]. 
В момента светът се сблъсква с про-
блем, който се изразява в ниския 
обхват на ваксинация в национален 
мащаб и в увеличаването на броя 
неваксинирани деца. Всичко това 
илюстрира уязвимостта на пости-
женията досега, като напредъкът в 
някои страни е силно намален през 
последните години. Поддържането 
на успехите от имунизацията от го-
дина на година може да се превър-
не в значително предизвикателство. 
Без постоянно внимание национал-
ните имунизационни системи мо-
гат лесно да отстъпят, подкопани 
от подценяване на ситуацията. На-
растването на мащабните огнища на 
морбили и дифтерия е причинило 
хиляди смъртни случаи – категорич-
но напомняне, че трудно спечеле-
ните днешни придобивки лесно се 
губят утре, дори в страни с добре 
изградени имунизационни системи.
Едрата шарка е унищожена в свето-
вен мащаб, а полиомиелитът поч-
ти е победен [5]. Смъртните случаи 
от други болести, предотвратими с 
ваксини, рязко намаляват – вакси-
нацията спасява над приблизително 
2,5 милиона живота всяка година. 
Отвъд заплахата от фатален изход, 
предотвратимите с ваксини болести 
могат да влошат детския растеж и 
развитие и да попречат на децата 
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да постигнат пълния си потенциал 
за образование и развитие. С една 
дума – ваксините дават възможност 
на децата да живеят по-здрави и 
по-защитени. Освен това ваксините 
за по-възрастните възрастови групи 
по време на жизнения цикъл имат 
значителен потенциал за спасяване 
на животи и осигуряване на по-здра-
вословно бъдеще за юноши, бре-
менни жени, възрастни и възрастни 
хора. 
Предишното десетилетие Глобал-
ният план за действие за ваксините 
2011–2020 включваше амбициозно 
глобално покритие, изкоренява-
не на редица заболявания и други 
цели. Въпреки че много от тях не 
бяха постигнати, беше отбелязан го-
лям напредък, като бяха въведени 
много нови ваксини и бяха ваксини-
рани повече деца отвсякога. 

Програмата за имунизация до 2030 
г. е предназначена да се възползва 
и консолидира успехите, постигнати 
по GVAP, като признава, че много от 
основните й елементи остават ре-
левантни и важни за напредък през 
следващото десетилетие. 

Надграждайки се от уроците, из-
влечени от GVAP, Програмата за 
имунизация 2030 се различава в ня-
кои ключови аспекти: 
1. Укрепване на основите на имуни-
зационните програми и свързване 
с по-големите програми за Primary 
health care (PHC) и Universal health 
coverage  (UHC), за да се намали все-
ки риск от отстъпление и да се даде 
основа за бъдещи успехи. 
2. Разширяване на ползите от вакси-
нацията след ранна детска възраст 
към други възрастови групи, вклю-

чително бременни жени, юноши 
и възрастни хора, и с акцент върху 
равенството между половете при 
достъпа до ваксинация и във всички 
фактори, които влияят върху успеха 
на ваксинацията. 
3. Разглеждане на проблеми на 
местно ниво чрез по-добро използ-
ване на данни от съответната стра-
на, за да се постигне по-голямо въз-
действие. 
4. Поставянето на хората и общно-
стите в основата на разработването, 
управлението и изпълнението на на-
ционални имунизационни програми 
и от основно значение за техния 
надзор.
След като представихме целите на 
глобалната ваксинационна иници-
атива, нека отговорим на най-често 
задаваните въпроси за ваксините.

ЗАЩО ВАКСИНИРАНЕТО Е ВАЖНО?

Ваксините, с които разполага светът, осигуряват защита срещу 
повече от 20 инфекциозни заболявания и предотвратяват око-
ло 2-3 милиона жертви годишно [6]. Ваксинирането има реди-
ца ефекти както на индивидуално, така и на колективно ниво. 
Колективният (неправилно наричан още стаден) имунитет се 
изгражда при високо ваксинално покритие сред населението 
и осигурява защита и на тези, които не могат да бъдат ваксини-
рани. Имунизационните програми улесняват контрола върху 
инфекциозните заболявания, като идеалната цел е ерадикаци-
ята, макар че досега единственото ерадикирано инфекциозно 
заболяване в света е едрата шарка. Въпреки това, заразните 
болести може да бъдат елиминирани в определени райони на 
света. Имунизирането допринася за контрол на заболяемостта 
и леталитета, по-лекото клинично протичане на заболяването 
и по-рядко наблюдавани усложнения. Ваксинирането сред но-
вородените и кърмачетата е в основата на успешната имуниза-
ционна политика, осигурявайки защита срещу редица детски 
заболявания. По този начин огромното значение на ваксина-
цията е, че не само осигурява превенция и предотвратява раз-
витието на усложнения, но и удължава продължителността на 
живот [7].

КОГА СЕ ПРИЛАГАТ 
ВАКСИНИТЕ?

За да осигури защита, ваксинацията се прави на 
определена възраст, според имунизационен ка-
лендар, в който е отразено кога и в колко дози 
се поставя ваксината. Важно е да се спазват тези 
препоръки, за да се осигури пълна защита. Отла-
гането или забавянето увеличат риска от заразя-
ване, а в случай на излагане на сериозна зараза 
или взрив, ненавременната имунизация може да 
забави изграждането на адекватна защита [8].
Новородените и малките деца може да се ока-
жат изложени на сериозни заболявания, което 
да ги постави в риск. Световната здравна органи-
зация препоръчва ваксинационните планове да 
се създадат така, че да протектират най-малките 
възможно най-рано. Новородените и кърмачета-
та често са изложени на повишен риск от забо-
ляване поради ненапълно развитата им имунна 
система и неспособния да се бори с инфекциите 
организъм. Въпреки, че е жизнено важно вакси-
ните да се поставят навреме, никога не е късно 
имунизацията да започне, като пропуснатите 
дози може да се наваксат [7,8]. 
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БЕЗОПАСНИ ЛИ СА ВАКСИНИТЕ И КАКВИ 
НЕЖЕЛАНИ ЕФЕКТИ ИМАТ?

Ваксините са безопасни, а нежеланите ефекти, 
които се наблюдават след приложението им, са 
рядкост и са временни – най-често оток на мяс-
тото на поставяне и леко повишена температура, 
които отшумяват до дни. По-сериозните усложне-
ния са изключително редки.
Ваксините се тестват в сериозни и задълбочени 
клинични проучвания, включващи няколко фази 
преди одобрение. След официалното им разре-
шение за употреба внимателно се проследява 
техния ефект и постъпилата информация за въз-
можни здравни рискове, а нежелани ефекти се 
регистрират рядко.
Много по-голяма е вероятността от увреждане от 
ваксинопредотвратимо заболяване, отколкото от 
ваксина. При постмаркетинговите проучвания се 
мониторират безопасността и потенциалните ри-
скове на ваксините, което позволява при необхо-
димост да се преоценят ползите и рисковите [8].   

БЕЗОПАСНО ЛИ Е ПОСТАВЯНЕТО НА КОМБИНИРАНА 
ВАКСИНА СРЕЩУ РАЗЛИЧНИ ПРИЧИНИТЕЛИ С ЕДНА 
АПЛИКАЦИЯ?

Научните доказателства показват, че поставянето на няколко 
ваксини по едно и също време няма негативен ефект върху 
имунната система или здравето на индивида. Децата са еже-
дневно изложени на стотици различни субстанции, които при-
чиняват имунен отговор. Дори с храненето в организма попа-
дат голям брой микроорганизми, а устната и носната кухина се 
населяват от бактерии. 
Когато е възможно, ваксините се комбинират – например вак-
сините срещу дифтерия, тетанус и коклюш; морбили, паротит и 
рубеола. Това намалява броя на апликациите и дискомфорта за 
детето, като в същото време то получава навреме подходящи-
те ваксини, с което се предпазва от заразяване с потенциално 
опасна болест [8]. 
Имунната система при децата е перфектно пригодена да се 
справи с различните антигени във ваксините. Проучванията не 
откриват повишен риск от нежелани здравни ефекти, свързани 
с по-големия брой антигени във ваксината, получени наведнъж 
в ранна детска възраст [9]. 

ИМА ЛИ ВРЪЗКА МЕЖДУ ВАКСИНИ, АУТИ-
ЗЪМ И АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ?

Няма доказана връзка между ваксините и аутизма 
или нарушения от аутистичния спектър [10]. Това е 
доказано в много проучвания, провеждани при голе-
ми групи участници.
Проучването от 1998 г., което повдигна въпроса за 
потенциалната връзка между ваксината срещу мор-
били, паротит и рубеола и аутизма, по-късно беше 
опровергано и отхвърлено. Публикуваните резултати 
бяха изтеглени от изданието, а медицинските права 
на автора бяха отнети [11]. За съжаление, тази публи-
кация внесе страх и доведе до недоверие и отказ от 
ваксинация в много страни. Това на свой ред увеличи 
броя на заболелите с морбили, паротит и рубеола [8]. 
В Съединените американски щати са публикувани ре-
зултати от изследвания, които доказват, че ваксината 
срещу морбили, паротит и рубеола, както и съдържа-
щите се в тях адюванти и консерванти  не повишават 
риска от развитието на аутизъм и автоимунни забо-
лявания [9]. 

КАКВИ СА ПРОТИВОПОКАЗАНИЯТА ЗА 
ВАКСИНИРАНЕ?
 
Единствената абсолютна контраиндикация за 
поставянето на ваксина е анамнеза за тежка 
анафилактична реакция при предишна доза от 
ваксината или доказана алергия към някои от 
компонентите ѝ.
При бременни не се поставят ваксините срещу 
морбили, оралната ваксина срещу полиовиру-
си, ваксината срещу жълта треска и други.
Тежката имуносупресия е противопоказание за 
поставяне на живи ваксини – ваксината срещу 
туберкулоза (БЦЖ), морбили-паротит и рубео-
ла, дифтерия-тетанус-коклюш, оралната вакси-
на срещу полиовируси, жълта треска [12].

ВЛИЯЕ ЛИ ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕРНЕТ ВЪРХУ 
РЕШЕНИЕТО ЗА ВАКСИНИРАНЕ?

Експерти споделят своите опасения за неблагоприятния 
ефект на интернет върху решението за ваксиниране. Онлайн 
платформите улесняват глобалното разпространение на ин-
формация и неверните твърдения довеждат до разколеба-
ване. Антиваксиналните движения и непроверената здравна 
информация намаляват ваксиналното покритие сред насе-
лението и така причиняват взривове от ваксинопредотврати-
ми заболявания. Отказването от ваксиниране се определя от 
Световната здравна организация като една от най-големите 
10 заплахи за глобалното здраве [13].

ТЕМА НА БРОЯ
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МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПРИЛАГАТ РУТИН-
НИТЕ ВАКСИНИ ПО ВРЕМЕ НА ПАН-
ДЕМИЯ?

Пандемията повлия и на рутинната вакси-
нация в световен мащаб. Много лекари и 
родители бяха притеснени, че децата им ще 
загубят желания имунен отговор при удъл-
жаване на интервала за поставяне на опре-
деля ваксина или втора/трета доза от нея. 
В почти всички случаи по-дългият от препо-
ръчания интервал от време между дозите 
на ваксината не влияе върху защитата или 
ефективността на дадена ваксина. Въпреки 
че такова забавяне може да се толерира, 
препоръчва се ваксинацията да се възста-
нови при първа възможност, взимайки се 
предвид възрастта на детето и важността 
на конкретната ваксина, която трябва да 
се „навакса“. Насоките за ваксиниране при 
пропуснати ваксини следват стриктно на-
ционалния имунизационен календар. 

КАКВО СЕ ЗНАЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА COVID-19 ВАКСИНИ 
ПРИ ДЕЦА?

През март 2021 г. Pfizer-BioNTech и Moderna стартираха клинични из-
питвания на своите COVID-19 ваксини при деца на възраст от 6 месеца 
до тийнейджъри. Ваксината на Pfizer има разрешение за употреба за 
хора на възраст над 16 год., докато ваксината на Moderna е одобрена 
само при възрастни над 18 год. Ще бъде определена доза в зависимост 
от възрастта, като проучването на Moderna KidCOVE планира включва-
не на 6750 деца в САЩ и Канада на възраст от 6 месеца – 12 години. 
Друго изпитване на Мoderna стартира през декември, с планирано 
включване на 3000 участници на възраст от 12 до 17 години [14]. И две-
те изпитвания ще сравняват ефекта на ваксината с плацебо.
Pfizer-BioNTech завърши записването на 3000 юноши в своето проуч-
ване за ваксина срещу COVID в края на февруари 2021 г. Компанията 
планира да започне изпитване за деца на възраст от 6 месеца до 12 
години. Първоначално ще бъдат проучени оптималните дози при 144 
деца, а на по-късни етапи ще бъдат включени още 4500 деца в САЩ и 
Европа [15].
Прогнозите на експертите са свързани с приложение на РНК-ваксините 
при деца между 12- до 17-годишна възраст тази есен, но ваксината за 
деца под 12 год. може да започне да се предлага през втората полови-
на на 2022 г., като тези на възраст от 6 до 11 год. се ваксинират първо, 
след това деца на възраст от 2 до 5 год., последвани от тези на възраст 
от 6 месеца до под 2 год. В тази връзка е добре да се припомни, че 
ваксинираните бременни предават пасивна защита срещу SARS-CoV-2 
на новороденото с трайност около 6 месеца.
Важно е да бъдат оценени ефективността, така и безопасността на 
COVID-19 ваксините.

safety basics - elearning course. Module 1: 
History of vaccine development, 2018. Дос-
тъпна на: http://vaccine-safety-training.
org/history-of-vaccine-development.html. 
Последен достъп 25.03.2021.
7. Andre FE, Booy R, Bock HL, Clemens J, 
Datta SK, John TJ, et al. Vaccination greatly 
reduces disease, disability, death and 
inequity worldwide. Bull World Health 
Organ, 2008; 86:140–-6.
8. WHO Team, Vaccines and immunization: 
What is vaccination? 30 December 2020 
| Q&A, Достъпна на: https://www.who.
int/news-room/q-a-detail/vaccines-and-
immunization-what-is-vaccination. После-
ден достъп 27.03.2021.
9. DeStefano F., H. M. Bodenstab, P. A. Offit, 
Principal Controversies in Vaccine Safety 
in the United States, Clinical Infectious 
Diseases, 69 (2019), 4, 726–731, https://
doi.org/10.1093/cid/ciz135.
10. Gerber JS, Offit PA. Vaccines and autism: 
a tale of shifting hypotheses. Clin Infect Dis. 
2009; 48(4):456-461. doi:10.1086/596476.
11. Rao TS, Andrade C. The MMR vaccine 

and autism: Sensation, refutation, 
retraction, and fraud. Indian J Psychiatry. 
2011; 53(2):95-96. doi:10.4103/0019-
5545.82529.
12. World Health Organisation. Vaccine 
safety basics - elearning course. Module 
2: Contraindications. Достъпна на: 
https://vaccine-safety-training.org /
contraindications.html. Последен достъп 
на 26.03.2021.
13.  A. J. Sharon, E. Yom-Tov and A. Baram-
Tsabari, Vaccine information seeking on 
social Q&A services, Vaccine, https://doi.
org/10.1016/j.vaccine.2020.02.010.
14.  Moderna Announces First Participants 
Dosed in Phase 2/3 Study of COVID-19 
Vaccine Candidate in Pediatric Population. 
Достъпно на: https://investors.modernatx.
com/news-releases/news-release-details/
moderna-announces-first-participants-
dosed-phase-23-study-0
15. Pediatric clinical trials. Достъпна на: 
https://www.pfizerclinicaltrials.com/
about/pediatric-clinical-trials. Последен 
достъп на 30.03.2021.



24 Практическа педиатрия|5/2021

ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ ЕФЕКТИВНОСТТА 
НА БОУЕН ТЕРАПИЯТА ПРИ НОЩНО НАПИКАВАНЕ

Р. Правова, превантивна медицина, ВМА – София
Г. Илчев, физиотерапевт, Боуен център – Красно село, София, 
председател на Българската асоциация по Боуен терапия

Нощното напикаване (enuresis 
nocturna) e най-често срещаният 
вид уринарна инконтиненция при 
деца. Има значителни психологиче-
ски ефекти както върху детето, така 
и върху родителите. 
Различават се три вида енуреза [1]:
• Първична енуреза: с нея се означа-
ват случаите, при които не е имало 
период на континенция, детето се 
изпуска всяка нощ. 
• Интермитентна енуреза: детето 
редува мокри нощи със сухи, може 
да има „светли периоди“ от сухи 
нощи в рамките на няколко дни или 
седмици. 
• Вторична енуреза: възобновяване 
симптомите на енуреза след поне 
6 месеца сухи нощи. Често пъти, 
вторичната енуреза е показател 
за потиснат медицински или пси-
хо-емоционален проблем.
Поради множеството етиологични 
фактори, дефиницията за нощната 
енуреза все още не е напълно изя-
снена [1].
Енурезата в исторически план е била 
разглеждана основно като психично 
разстройство, но това разбиране се 
променя драстично в края на мина-
лия век, когато става ясно, че сома-
тични фактори като нощна полиурия 
в резултат на дефицит на вазопре-
син, свръхактивност на детрузорите 
и други играят роля в патогенезата 
на състоянието [6].

ЕТИОЛОГИЯ

Етиологията на нощното напикаване 
е многофакторна. Тя може да включ-
ва емоционални, физически или 
дори проблеми на развитието. Има 
различни теории, опитващи се да 

дадат обяснение за нощната енуре-
за, но най-често се касае за комби-
нация от фактори.

Дълбок сън и проблеми със съня. 
Незрелостта на нервната система се 
посочва като най-вероятна причи-
на за първичната енуреза, тъй като 
центровете на съня в мозъка все 
още трудно разпознават и оценяват 
сигналите, изпратени от напълнения 
пикочен мехур. Напикаването е чес-
то срещано и при деца с проблеми в 
съня и сънна апнея.

Малък пикочен мехур. Статистиче-
ски данни от проучвания показват, 
че част от децата с нощна енуреза 
имат по-малък размер пикочен ме-
хур и съответно по-малък резерво-
арен капацитет. Това, в комбинация 
с дълбок сън, често води до несъ-
буждане на детето при подаден по-
зив за уриниране.

Нервност, психологически и емо-
ционални проблеми. Стресиращи 
фактори и събития като развод на 
родителите, ново обкръжение или 
жилище, смърт на роднина или 
домашен любимец, както и всяка 
психологическа травма могат да до-
ведат до напикаване, особено до 
вторична енуреза.

Физиологични нарушения. Енуре-
зата може да бъде анализирана и 
като проблем на събуждането при 
наличие на позив за уриниране. 
При здрави деца, когато пикочният 
мехур достигне нужния капацитет 
на напълване, се проявява внеза-
пен позив за уриниране, който е 
неадекватен при деца с енуреза. 
ЕЕГ изследвания при деца с енуре-

за показват, че е налице неадекват-
на промяна в дълбочината на съня, 
отразена от конвенционална поли-
сомнографска техника [4]. Все още 
се изяснява дали в тези случаи става 
дума за нарушения на съня или про-
блеми с „комуникацията“ и полу-
чаването на обратна връзка между 
пикочния мехур и мозъчната кора. 
Нарушенията във фазите на съня мо-
гат да доведат до промяна на физио-
логичните инхибиторни сигнали към 
пикочния мехур, наблюдавани при 
проучвания върху животни. Този ме-
ханизъм се предполага и при деца с 
нощна енуреза и сънна апнея.

Фамилна предразположеност. Ако 
единият родител е страдал от енуре-
за, то вероятността децата му да 
страдат от същото заболяване е око-
ло 40%, а ако и двамата родители са 
имали този проблем – процентът на-
раства на 75 [5]. Генетиката и фамил-
ната среда са важни фактори, които 
трябва да се вземат под внимание.

Вродени дефекти или медицински 
състояния. По-малко от 1% от децата, 
страдащи от енуреза, имат медицин-
ско обяснение за това като например 
– инфекции на отделителната систе-
ма, анормална инервация на пикоч-
ния мехур, диабет и др. Някои вро-
дени малформации на гръбначния 
стълб – например spina bifida, също 
могат да имат отношение към нощ-
ната енуреза, често съпровождана и 
с дневна инконтиненция. Експерти-
те препоръчват магнитен резонанс, 
за да се изключат или съответно 
потвърдят и други малформации на 
гръбначния стълб [4].

Дебело черво. Латентният или скрит 

ТЕРАПИЯ
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мегаколон (раздуване на чревната 
стена) остава често недиагностици-
рана причина за нощна енуреза.
Недостатъчно производство на анти-
диуретичен хормон (ADH). ADH (из-
вестен още като arginine vasopressin) 
е хормон, секретиран от хипофиз-
ната жлеза, който регулира баланса 
на водата в тялото и има отношение 
към обратното всмукване на вода в 
структурите на бъбреците, карайки 
ги да произвеждат по-малко ури-
на. При нормални условия нощната 
секреция на аргинин вазопресин е 
по-висока, отколкото през деня. Това 
води до 50% по-малко производство 
на урина през нощта. Изследвания 
са доказали, че някои деца, страда-
щи от енуреза, произвеждат по-мал-
ко ADH през нощта, което води до 
формирането на по-голямо количе-
ство урина, докато спят [7]. Това ав-
томатично увеличава вероятността 
от напикаване при тези деца. 

Повишено производство на Прос-
тагландин и Азотен Оксид (NO). Ня-
кои деца с нощно напикаване имат 
повече от 11 пъти над нормата нива 
на азотен оксид (NO). Същите тези 
деца имат и двойно по-високи нива 
на простагландини. Високата кон-
центрация на NO намаля нивата на 
ADH, което води до произвеждането 
на повече урина през нощта [5].

Дефицит на Омега-3-мастни кисе-
лини. Омега-3-мастните киселини 
играят важна роля в развитието и 
функционирането на централната 
нервна система и могат да имат от-
ношение към възможни проблеми 
в развитието ѝ, най-вече бавното 
формиране на рефлексите за задър-
жане. Тези мастни киселини са с до-
казано значение за формирането на 
зоната в мозъка, отговаряща за кон-
трола на уринирането [5].

Диета. Някои храни и продукти мо-
гат да имат неблагоприятно въз-
действие. Децата, страдащи от 
енуреза, трябва да избягват млеч-
ни продукти, ябълки и ябълков сок, 
газирани напитки, твърде много 
захарни продукти и такива, преми-
нали допълнителна преработка. 

Препоръчва се детето да пие вода с 
алкално pH [5]. 

Увеличени сливици. Установено е, 
че при деца, при които е налице хи-
пертрофия на сливиците, в следопе-
ративния период (след отстранява-
нето им) спят значително по-добре 
и съответно епизодите на нощно на-
пикаване постепенно се редуцират 
и преустановяват. В проучване при 
изследвана група от общо 57 деца 
– в следоперативния период 61.4% 
(35) от децата са без енуреза, 22.8% 
(13) имат намаление на енурезата, 
а 15.8% (9) нямат промяна в състоя-
нието [2].
В повечето случаи на деца с енуреза 
се откриват комбинация от няколко 
от гореизброените фактори. 

БОУЕН ТЕРАПИЯ

Боуен терапията е холистичен метод, 
създаден в Австралия. Вече близо 40 
години тя се използва като допълва-
ща медицинска практика в редица 
страни от Европа, САЩ, Австралия и 
други. Посредством стимулирането 
на редица неврорефлекторни и не-
вролимфатични точки по тялото се 
активират естествени процеси, сти-
мулиращи собствените механизми 
на тялото за саморегулация. Боуен 
е една от малкото терапевтични мо-
далности в света, повлияващи веге-
тативната нервна система. С подо-
брената вегетативна регулация до 
известна степен се обяснява ефек-
тивността ѝ при редица смущения на 
вътрешни органи и жлези. Може би 
най-голямото преимущество на Боу-
ен терапията е липсата на противо-
показания и странични ефекти, с кое-
то тя напълно припокрива основния 
медицински принцип – Primum non 
nocere („Преди всичко не вреди“). 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
БОУЕН ТЕРАПИЯ ПРИ ЕНУРЕЗА

Боуен терапията има много добро 
приложение при деца с енуреза. 
Приложението на Боуен протоко-

ла за напикаване при деца е добре 
познат сред Боуен терапевтите [8]. 
Въпреки това, Българската асоци-
ация по Боуен терапия инициира 
проучване, чиято цел е да установи 
количествено повлияване на тежест-
та на енурезата посредством Боуен 
терапията чрез сравняване на броя 
на сухите нощи преди и след лече-
ние с Боуен.
 
Цел на проучването
Да се установи ефективността на Бо-
уен терапията при нощната енуреза.

Задачи на проучването
Да се изследва броят на сухите нощи 
след прилагане на Боуен терапия.
Да се направи анализ на ефекта 
на Боуен терапията във връзка със 
следните фактори: 
• Открива ли се връзка между броя 
на родителите, с които живее детето 
и тежестта на проявите;
• Има ли връзка между това дали 
детето има братя и сестри и проява-
та на нощна енуреза;
• Има ли връзка проявата на нощна 
енуреза с наследствената обреме-
неност (родител или родители с този 
проблем в миналото);
• Налице ли е връзка с проявата на 
симптоми на нощна енуреза и посе-
щението на детска градина или учи-
лище;
• Налице ли е връзка между вида на 
раждането (естествено или секцио) 
и тежестта на нощната енуреза.

Материали и метод
В проучването са включени общо 
43 деца на възраст от 4 до 7 години. 
Деца със съпътстващи проблеми и 
заболявания (например аутизъм, 
детска церебрална парализа, ано-
малии на отделителната система) са 
изключени от проучването. На всич-
ки деца са прилагани Боуен сеанси 
с честота веднъж седмично. Резул-
татите от всеки сеанс са описвани 
в таблица. В проучването са взети 
предвид само резултатите до осмия 
сеанс включително, независимо, че 
при някои деца са правени повече 
от осем сеанса. Всички родители са 
подписали информирано съгласие 
за участие на децата им в проучва-
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нето, след получаване на подробна 
информация за естеството му.
Получените данни са въведени и 
статистически обработени в про-
грамния продукт STATGRAPHICS.

Метод на оценка
Всички резултати са класифицирани. 
Поставяна е оценка по скалата от 0 
до 6, според броя сухи нощи на сед-
мица:
• Оценка 0 – 
0 сухи нощи на седмица;
• Оценка 1 – 
1 суха нощ на седмица;
• Оценка 2 – 
2 сухи нощи на седмица;
• Оценка 3 – 
3 сухи нощи на седмица;
• Оценка 4 – 
4 сухи нощи на седмица;
• Оценка 5 – 
5 или 6 сухи нощи на седмица;
• Оценка 6 – 
7 сухи нощи на седмица.

За улеснение на обобщението сме 
пациентите са разпределени в че-
тири категории според оценката и 
броя на сухите нощи в рамките на 
седмица:
• Оценка 0-2 – 
незадоволителен ефект;
• Оценка 3-4 – 
частично повлияване;
• Оценка 5 – 
много добро повлияване;
• Оценка 6 – 
отличен ефект.

Резултати
Резултатите са представени в след-
ните таблици и графики. 
I. По първата цел на проучването 
се установи явна корелация меж-
ду проведените Боуен процедури и 
броя на сухите нощи след терапията 
(таблица 1).
От данните става ясно, че броят на 
сухите нощи се увеличава значител-
но след провеждане на курс с Боуен 
терапия. В групата на децата преди 
терапията няма пациенти с 6 или 7 
сухи нощи в рамките на седмица. За 
сметка на това, процентът нараства 
значително до 42% след проведени-
те Боуен терапии. 

Обобщените резултати спрямо 
оценката и категорията е както след-
ва:
Оценка 6: 30.23% от децата са полу-
чили оценка 6, т.е. отлично повлия-
ване (7 от 7 сухи нощи на седмица) 
за разлика от преди терапията, кога-
то такива деца няма.  
Оценка 5: 20.93% са получили оцен-
ка 5, т.е. много добро повлияване (5 
или 6 сухи нощи на седмица).
С оглед на тези данни можем да 
заключим, че 51.16% от всички тре-
тирани деца с енуреза, включени в 
проучването, имат отлично или мно-
го добро повлияване след приложе-
ните Боуен сеанси.
Оценка 3-4: Това са децата с частич-
но повлияване, при които са налице 
3 или 4 сухи нощи в рамките на сед-
мица. Те представляват 16.28% от 
общия брой. 
Оценка 0-2: Групата с деца с неза-
доволителен ефект или без ефект. 
Те представляват 32.56% от общия 
брой. Преди прилагането на тера-
пия техният брой е 20 деца, докато 
в групата след проведена терапия те 
са 11. 
Бихме могли да твърдим, че при 
около 67% от включените в проучва-
нето пациенти Боуен терапията води 
до положителен ефект, като при над 
30% резултатът е отличен.  
Данните за броя сухи нощи след Бо-
уен терапията по категории, са пред-
ставени на Таблица 1А и Фигура 1: 

Фигура 1. Ефект на Боуен терапията 
според категорията на оценка.

II. По отношение на втората поставе-
на цел се получиха следните резул-
тати:
II. A) Открива ли се връзка между 
броя на родителите, с които живее 
детето и тежестта на проявите?
Резултатите от този анализ са пред-
ставени на Фигура 2. 

Фигура 2. Резултати от сравнение на 
двете променливи: тежест на енуре-
зата и брой родители в семейството
 
Резултатите от прочуването показ-
ват, че в рамките на доверителните 
граници семейната среда влияе вър-
ху резултатите от Боуен терапията, 
изразена като брой сухи нощи. 
Поради малкият брой пациенти, 
които живеят с един родител, не се 
открива корелационна връзка меж-
ду заложените променливи. Затова 
се направи и дисперсионен анализ, 
чиито резултати са представени на 
Фигура 2А. 

Фигура 2А. Резултати от сравнение 
на двете променливи тежест на 
енурезата и брой родители в семей-
ството.
 
 
От Фигура 2А, става ясно, че деца 
от семейства с един родител имат 
средно около 2 сухи нощи на седми-
ца, за разлика от тези, които живеят 
с двама родители, при които средни-
ят брой сухи нощи наближава 5. Тъй 
като при децата с един родител до-
верителната граница се надвишава, 
следва, че има влияние на посоче-
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ния фактор. Поради късата предста-
вителна извадка обаче, не могат да 
бъдат направени безспорни изводи. 

II. Б) Има ли връзка между това дали 
детето има братя и сестри и проява-
та на нощна енуреза?

Фигура 3. Резултати от сравнение на 
двете променливи тежест на енуре-
зата и наличие на братя и/или сестри.
 
Не се установи корелация между 
двете променливи. 19 от общо 43-те 
изследвани деца имат братя и/или 
сестри (за които родителите не са съ-
общили за енуреза). Това прави 44% 
от общия брой на децата в проучва-
нето, но въпреки това не се установи 
взаимовръзка между този показател 
и енурезата. 

II. В) Има ли връзка проявата на нощ-

на енуреза с наследствената обре-
мененост? 

Фигура 4. Резултати от обработката 
на двете променливи тежест на нощ-
ното напикаване и наличие на роди-
тели с енуреза.
 
От нашите данни не може да бъде 
направен еднозначен извод за зави-
симостта на ефекта от Боуен терапи-
ята от фамилната обремененост на 
родителите. От получените резулта-
ти се вижда, че има деца с фамилна 
обремененост, които въпреки това 
получават оценка 5 или 6. Съще-
временно данните от извадката са 
недостатъчни за генерализиране на 
извод в тази посока.  
Факторът фамилна обремененост за 
нощно напикаване има значение за 
риска от появата му в следващото 
поколение, но не и за ефекта от при-

ложената Боуен терапия [7].

II. Г) Налице ли е връзка с проявата 
на симптоми на нощна енуреза и 
посещението на детска градина или 
училище?
Всяко едно дете, включено в проуч-
ването, е посещавало детска гради-
на или училище. Поради тази особе-
ност ние не успяхме да установим 
зависимост на енурезата от този по-
казател (Таблица 2). 

II. Д) Последната поставена задача 
беше да се провери дали има връзка 
между вида на раждането (естестве-
но или секцио) и тежестта на нощ-
ната енуреза. Получените резултати 
сме представили на Фигура 5. 

Фигура 5. Резултати от проучване на 
връзката между тежест на енурезата 
и вида на раждането.

Таблица 1. Промяна в броя на сухите нощи преди и след прилагането на Боуен терапия

Брой сухи нощи  Брой деца преди и след терапията Брой деца преди и след терапията, в %
   Преди   След  Преди   След

0   9   3  20.94   6.98
1   11   8  25.58   18.60
2   8   3  18.60   6.98
3   8   3  18.60   6.98
4   3   4  6.98   9.30
5   4   4  9.30   9.30
6   0   5  0   11.63
7   0   13  0   30.23

Таблица 1A. Резултати в брой сухи нощи според категориите на оценка – преди и след Боуен терапия.

Брой сухи нощи  Брой деца преди и след терапията Брой деца преди и след терапията, в %
   Преди   След  Преди   След

0-4   39   21  90.7   48.84
5-6   4   9  9.3   20.93
7   0   13  0   30.23
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От анализа на нашите данни не се 
откри връзка между тежестта на 
енурезата и начина на раждане – ес-
тествено или чрез секцио. Тъй като 
децата с оперативно родоразреше-
ние в проучването са малко на брой, 
не се провежда дисперсионен ана-
лиз. 

II. Е) Други наблюдения.
Освен първоначално поставените 
задачи ние проследихме и други 
фактори като например количе-
ство приемана вода и влиянието ѝ 

върху енурезата и ефекта от Боуен 
терапията. Поради малката група 
наблюдавани деца не можа да бъде 
формулиран извод по отношение 
количеството прием на вода.
Обърнахме внимание и върху прие-
ма на медикаменти за енуреза – от 
всички включени 43 деца, 42 не са 
приемали медикаменти по време на 
Боуен терапията.  Не е провеждано 
и друго съпътстващо лечение.
След внимателно разглеждане на 
получените резултати, осреднихме 
броя на проведените Боуен сеанси 

Таблица 2. Данни от сравнение на двете променливи брой сухи нощи и посе-
щение на детска градина/училище.

Брой сухи нощи  Детска градина  Училище Общо

0   2   1  3
   4.65%   2.33%  6.98%
1   4   4  8
   9.30%   9.30%  18.60%
2   2   1  3
   4.65%   2.33%  6.98%
3   3   0  3
   6.98%   0.00%  6.98%
4   2   2  4
   4.65%   4.65%  9.30%
5   3   1  4
   6.98%   2.33%  9.30%
6   3   2  5
   6.98%   4.65%  11.63%
7   6   7  13
   13.95%   16.28%  30.23%

Общо   25   18  43
   58.14%   41.86%  100.00%

за всяка група. Резултатите описани 
в Таблица 3 показват, че са необхо-
дими средно по 6 сеанса за почти 
всяка група. 

Обсъждане
Боуен терапията повлиява положи-
телно голям брой от включените в 
проучването пациенти с нощно на-
пикаване. Над 50% от всички трети-
рани деца с енуреза имат отлично 
или много добро повлияване след 
приложените Боуен сеанси. Ясно 
проличава значителното редуцира-
не на броя деца с нула до три сухи 
нощи след прилагане на Боуен те-
рапия и паралелно с това увелича-
ване на броя деца с 6 и 7 сухи нощи 
в рамките на една седмица, като се 
има предвид, че преди прилагането 
на Боуен терапия такива деца не е 
имало. 
Доказа се, че семейната среда влияе 
върху резултатите от Боуен терапия-
та, като децата живеещи с двама ро-
дители се повлияват по-добре. 
При останалите изследвани фактори 
като фамилна обремененост, посе-
щение на детска градина или учили-
ще, наличие на братя и/или сестри, 
начин на раждане не успяхме да от-
крием връзка с ефекта от приложе-
нието на Боуен терапията при нощ-
ната енуреза. Тези фактори може 
да повлияват риска от поява на това 
състояние, но не и ефекта от прило-
жение на този безвреден и достъпен 
метод. 
Доброто познаване на патофизио-
логията на заболяването има важно 
значение за поставяне на диагнозата 
и прилагане на съответното етиоло-
гично лечение. Освен това етиоло-
гичната причина за проява на енуре-
зата би дала обяснение защо при 
част от децата не е налице повлия-
ване или то е налице в незначителна 
или частична степен.
В настоящото проучване ние не сме 
проследили дали децата с оценка 
0-2 имат хормонални или други ме-
дицински причини за енурезата. 
Проследяването на значението на 
фактора механизъм на раждане и 
нощно напикаване беше предизви-
кано от предишни наши собствени 
наблюдения върху неасимилирани 

Таблица 3.

Оценка   Брой деца Общ брой Боуен сеанси Средна  стойност

6  13  78    6
5  9  51    5.66
4  4  23    5.75
3  3  19    6.33
2  3  17    5.66
1  8  45    5.62
0  3  22    7.33

Общо        6.05

ТЕРАПИЯ
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примитивни рефлекси при деца, ро-
дени чрез секцио (като рефлекса на 
Галант, например). За съжаление, 
малкият брой пациенти, родени чрез 
секцио в настоящото проучване, не 
ни даде възможност да намерим по-
твърждение на това наше съмнение.
При включените от нас пациенти 
само един от 43-ма е приемал меди-
камент за енуреза по време на Боуен 
сеансите. За всички останали можем 
категорично да заключим, че постиг-
натите резултати са само на база на 
проведените Боуен процедури. 
Трябва да се отчете, че има деца, по-
стигнали отлично повлияване след 
по-голям брой проведени Боуен 
сеанси, но в проучването ние сме 
включили резултатите само от пър-
вите осем Боуен сеанса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите от настоящото проучва-
не вдъхват оптимизъм и предлагат 

едно добро, сравнително бързо и 
безопасно решение при повечето 
деца, страдащи от нощно напикава-
не. С убеденост можем да твърдим, 
че Боуен терапията има своето място 
и може да бъде използвана ефектив-
но в комплексното  лечение на нощ-
ната  енуреза при децата. 
Изказваме своята най-голяма благо-
дарност към Боуен терапевтите, ро-
дителите и децата с енуреза, вклю-
чили се доброволно в проучването. 
Специални благодарности към проф. 
Мая Константинова за оказаното съ-
действие и редакцията на матери-
ала. 
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ХОМЕОПАТИЯ

ХОМЕОПАТИЧНА ТЕРАПИЯ И 
ПРОФИЛАКТИКА НА СЕННАТА ХРЕМА

Р. Томова
специалист по вътрешни болести и клинична хомеопатия

Н А Й - РА З П Р О С Т РА Н Е Н О Т О 
АЛЕРГИЧНО ЗАБОЛЯВАНЕ, С 
ОСОБЕНА АКТУАЛНОСТ ПРЕЗ 
ТОЗИ СЕЗОН – ТОВА Е СЕННАТА 
ХРЕМА. 

Разполагаме с множество конвен-
ционални медикаменти, които в 
една или друга степен, потискат про-
явите на поленовия ринит, но пове-
чето от тях имат странични ефекти. 
Това мотивира много от пациентите 
да търсят хомеопатична терапия. 

Опитът показва, че ефектът върху 
симптомите на сенната хрема на 
добре изградената индивидуална 
схема за хомеопатично лечение е 
съизмерим с този на конвенционал-
ните медикаменти. В същото време, 
хомеопатичните препарати са на-
пълно лишени от странични ефекти 
и са приложими във всяка възраст 
и при всеки пациент – вкл. при бре-
менни, кърмещи жени и деца от вся-
ка възраст. 

За симптомите на поленовия ри-
нит – ринорея, назална обструкция, 
конюнктивит и др., хомеопатията 
предлага множество симптоматич-
ни медикаменти, измежду които 
подбираме онзи или онези, чието 
описание съвпада най-пълно с кли-
ничната картина на пациента.  

НАЙ-ЧЕСТО ИЗПОЛЗВАНИ 
МЕДИКАМЕНТИ

Allium cepa – при сълзене от очите 
и обилна, водниста, пареща хрема, 
съпроводена от често кихане;

Euphrasia officinalis – при обилно, 

дразнещо сълзене от очите, съпът-
ствано от силно зачервяване на ро-
говицата и конюнктивите и дори от 
възпаление и оток на клепачите. Ри-
нореята е по-слабо изразена;

Naphtalinum – при силно дразнещи 
сълзене от очите и секрет от носа, 
съпроводени от спастична кашлица 
и/или залпови кихавици;

Arsenucum album – при много силно 
зачервяване на очите и на носната 
лигавица, съпроводено от чувство 
за парене. Секретът е по-скоро ос-
къден;

Sabadilla officinarum – при кихане и 
секреция от носа, придружени със 
свръхчувствителност към миризма 
на цветя и чувство за гъделичкане 
по свода на небцето;

Nux vomica – при оскъдна водниста 
ринорея, запушен нос с усещане за 
сърбеж в ноздрите и залпови киха-
вици. Оплакванията са най-силно 
изразени сутрин.

Apis mellifica – при запушване на 
носа, дължащо се на оток на носната 
лигавица, както и при хиперемия на 
конюнктивите и оток на клепачите.

ДОЗИРОВКА

В зависимост от степента на изразе-
ност на симптомите от гореизбро-
ените медикаменти се приемат по 5 
гранули за смучене, 2-6 пъти дневно, 
в разреждане 5 или 9 СН (единстве-
но за Apis mellifica е препоръчител-
но разреждането да бъде 15 или 30 
СН). Медикаментите се предписват 
самостоятелно или в комбинация. 

Колкото по-изразени са симптоми-
те, толкова по-чести са приемите. За 
по-малките деца, които не могат да 
смучат гранулките, те могат да бъдат 
разтваряни в малко количество вода. 

ХОМЕОПАТИЧЕН СПЕЦИАЛИТЕТ 
И КАПКИ

Когато има колебание в подбора на 
индивидуален симптоматичен ме-
дикамент или комбинация от меди-
каменти, може да се използва спе-
циалитета Риналержи (за деца над 6 
год.). Дозира се по 1 таблетка за сму-
чене на всеки 1-2 часа, до 6 таблетки 
дневно. Броят на приемите отново 
зависи от тежестта на симптомите и 
отчетеното подобрение.  

Облекчаване на симптомите от стра-

КОГАТО ЛЕКАРЯТ ПРЕ-
ЦЕНИ, ЧЕ ТОВА Е УДАЧ-
НО, НЯМА НИКАКВИ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
КОНВЕНЦИОНАЛНОТО 
И ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕ-
ЧЕНИЕ ДА БЪДАТ КОМ-
БИНИРАНИ.
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на на очите успешно се подпомага от 
локалното приложение на хомеопа-
тичните капки Хомеоптик (за деца 
над 1 год.). Те са предназначени при 
раздразнение на очите от всякакъв 
характер, включително и алергичен 
произход. Прилагат се по 1-2 капки 
във всяко око, от 2 до 6 пъти дневно, 
в зависимост от интензитета на оп-
лакванията.

ПРОФИЛАКТИЧНА 
ХОМЕОПАТИЧНА СХЕМА

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТРАЙНО ПО-
ДОБРЕНИЕ И ИЗБЯГВАНЕ НА 

ПОЯВАТА ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ 
НА ИНТЕНЗИТЕТА НА СИМП-
ТОМИТЕ НА СЕННАТА ХРЕМА, 
СЪЩЕСТВЕНА РОЛЯ ИГРАЕ 
ПРИЛАГАНЕТО НА ИНДИВИ-
ДУАЛНО ПОДБРАНА ПРОФИ-
ЛАКТИЧНА ХОМЕОПАТИЧНА 
СХЕМА. УДАЧНО Е НЕЙНОТО 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДА ЗАПОЧНЕ 
ОКОЛО МЕСЕЦ ПРЕДИ ОБИ-
ЧАЙНАТА ИЗЯВА НА СИМП-
ТОМИТЕ НА ПАЦИЕНТА И ДА 
ПРОДЪЛЖИ В ЦЕЛИЯ ПЕРИОД 
НА ЦЪФТЕЖИТЕ. 
В тази схема почти задължител-

но присъстват следните два хоме-
опатични медикамента: Poumon 
histamine 15/30 CH, който намалява 
алергичната готовност на организма, 
и Pollens 15/30 СН, който намалява 
чувствителността към цветния пра-
шец. Тяхното приложение, заедно с 
медикамент за „теренно лечение“ 
на съответния пациент (определя-
нето му е в зависимост от  миналите 
заболявания, фамилната анамнеза и 
общите характеристики на пациен-
та), постепенно води до десенсиби-
лизация. 

ХОМЕОПАТИЯ






