
ВАКСИНИТЕ ОПАЗВАТ ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА ЗА ДЪЛГО И ВЪВ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ 

Бременни 

Новородени и  
малки деца 

реваксинации срещу тетанус 

и дифтерия,  ваксинации 

срещу рак на маточната 

шийка (HPV), менингити (N. 

Meningitidis), грип 

грип,  коклюш, тетанус, 

дифтерия 

туберкулоза, тетанус, диф-
терия, коклюш, полиомие-
лит, инвазивни хемофилус-
ни и пневмококови инфек-
ции, морбили, паротит, ру-
беола, ротавирусни ди-
арии, хепатит А и Б, грип 

Активни  
възрастни  

Пътуващи  

Възрастни над  
65 г. 

реваксинации срещу 

тетанус и дифтерия, 

грип, хепатит А и Б,  кок-

люш; Кримска хемора-

гична треска и бяс при 

определени професии 

жълта треска, коремен 

тиф, бяс 

реваксинации срещу те-

танус и дифтерия, грип, 

пневмококови инфекции 

Подрастващи 



Високият имунизационен обхват в страната и доказаната 

ефективност на прилаганите ваксини  спасяват животи 

 
Дифтерия   

Тежко възпаление на гърлото, 

безсилие, неврит, сърдечна не-

достатъчност. Смърт при 10 на 

100 заболели. 

В резултат от въведената  

ваксинация  смъртните случаи 

спадат 122 пъти. След 1994 г. в 

страната няма смъртни случаи от 

дифтерия. 

Хепатит Б 

Възпаление на черния дроб. 

Тежките усложнения водят до 

цироза на черния дроб, рак и 

летален изход. 

Ваксинацията е въведена в стра-

ната през 1992 г. Заболяемостта е 

сведена до единични случаи го-

дишно. Броят на заболелите е на-

малял с над 87%  

Полиомиелит 

Парализа при 1 на 200 заболе-

ли. При тежките случаи е въз-

можен летален изход. 

Последната епидемия в страната 

е през 2001 г. От 2008 г. децата се 

ваксинират с инактивирана 

(убита) ваксина. Повече от 15 
години в страната ни няма забо-

лели от полиомиелит. 



Ваксинациите водят до  множество ползи и значи-

телна възвращаемост на инвестициите. 

48 % 

- 50% 

- 28% 

- 24% 

29 % 



Възможни случаи на HPV, 

свързани с прояви на рак 

на шийката на матката 
годишно спестяване на случай 

Между 

СПЕСТЯВАНИЯ от избегната 

намалена трудоспособност 

благодарение на противогрип-

ната ваксинация 

Години на масова ваксинация 

срещу Хепатит Б Нетни спестявания 

Спасени човешки животи на година 

ЛИЧНАТА ЗАЩИТА Е И В ПОЛЗА 

НА ДРУГИТЕ 

18 

– 86 % 

€ 96 млн. 
25 000 

€ 580 млн.  

  € 7 500 
& 

  € 14 500 



РАЗХОДИ: ДО 900 МИЛИОНА 

8 години 18,5 години 

12 месеца 18 месеца 

3. ВЪВЕЖДАНЕ В НАЦИОНАЛНИ ВАКСИНАЦИОННИ ПРОГРАМИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ  

НА РАЗРЕШЕНЕ ЗА УПОТРЕБА  

6,5 ГОДИНИ СРЕДНА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ   

4. ПРОИЗВОДСТВО 

24 месеца 

70% ОТ ВРЕМЕТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО Е ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО 

РАЗХОДИ: ДО 600 МИЛИОНА ДОЛАРА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДНО ПРОИЗВОДСТВЕНО ЗВЕНО  


