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Какво знаем за SARS-2 до момента?

Ваксинирането – единствената алтернатива



Вашите въпроси 

Какво влияние имат ваксините за Ковид 19 срещу новите варианти?

 Имунизираните лица срещу Ковид – 19 с бустер доза трябва да имат силен 

имунен отговор срещу Омикрон.

 Изследванията:  Около 15 седм. след поставена втора доза РНК – ваксина 

не може да се говори за достатъчно защита.

Колко ефективни са тогава Ковид – 19 ваксините ?

Защото въпреки повишения процент имунизирани  има все повече 

заразени и разболели се хора?

 Ефективността на Ковид-19 ваксините е добра, но не дава 100 % защита.

 Те предпазват от тежки протичания при ваксиниранитe лица.



Трябва ли преди поставяне на бустер ваксините да се изследва нивото на 
антитела?

 Много хора си изследват антителата след като са си направили две дози и 
при „високи“ нива не си правят бустер

 Не е известно от какво ниво имаме достатъчно защита. Ето защо не се 
препоръчва измерване на антитела преди бустер.

 Трябва ли да се изследват антителата след ваксиниране – само при 
имуносупресирани пациенти, където се очаква слаб имунен отговор.

 Независимо от наличието на антитела след ваксиниране има изграден и
клетъчен имунитет.

 Дали в бъдеще ще се определи ниво на наличие на антитела, което да 
корелира с ефективността на защита при ваксиниране – все още не е ясно. 
/Например при Пертусис и досега няма определено ниво на защита, затова 
всички над 18г. подлежат на реваксинация/



Има ли ваксинирането срещу Ковид-19 влияние върху 

резултатите от антигенния и PSR теста?

 Не може да се каже, че Ковид-19 ваксините могат да обусловят 
положителни тестове.

 Ако след поставяне на ваксината имате положителен антигенен тест, 
може да са налице следните причини:

- Лицето, което е имунизирано, може да е заразено непосредствено преди 
имунизирането. Средният инкубационен период при Ковид-19 е 5-6 дни;

- Ваксинираното лице, може да се е заразило веднага след имунизацията. 
Защитата от ваксината настъпва  10—14 дни след поставяне на първата 
доза;

- Тъй като Ковид-19  ваксината не дава 100 % защита, лицето въпреки 
ваксината може да се зарази – в този случай  заболяването протича с 
леки симптоми 

- антигенният тест може да е фалшиво положителен.



Напълно имунизирани /съгл. „Роберт Кох“ институт/ са :

- Имунизираните с допустимите в ЕС ваксини и при които след последната 
доза са минали повече от 14 дни;

- Лица, които са имали  положителен PSR тест и са имунизирани с една доза 
от ваксините срещу Ковид-19;

- Лица, разболели се до 4 седмици след поставена първа доза ваксина 
(напр. Файзер) - следващата /втора/ доза се поставя най-рано 3 месеца 
след прекараната инфекция.

 При серологично  доказателство за прекарана Ковид-19 инфекция – се 
препоръчва поставяне на  една доза ваксина – 4 седмици (1 месец след 
положителния лабораторен тест). 

 Ако сте се разболели от Ковид-19 в интервал повече от 4 седмици след 
поставяне на първата доза РНК ваксина - не е необходимо следваща доза.



За бустерните дози важат следните правила / според Робърт Кох Институт/:

- Лицата, които са боледували от Ковид-19 инфекция и 6 месеца след това са 
направили една доза РНК ваксина  - за да повишат имунитета си, могат да 
направят бустерна доза  3 месеца след поставената ваксина.

- Всички лица над 18 години подлежат на бустерна доза с РНК ваксина в разстояние 
най-малко от 3 месеца след приключено имунизиране;

- Съгласно Американската здравна служба препоръките  за бустерна доза след 
имунизация с 2 дози Модерна е 5 мес.

- Възрастните и лицата с придружаващи заболявания са с предимство.

 Допълнително децата, навършили 12 г. и тези от 5 до 11 г. с придружаващи 
заболявания, които са прекарали сигурно доказана лабораторно Ковид-19 
инфекция, в рамките на превенцията могат да направят само една доза РНК  
ваксина – Файзер минимум 3 месеца след боледуването.



Още за бустерните дози :

 Актуалните данни сочат, че имунизираните с 2 дози РНК ваксина имат 

значително по-ниска защита срещу Омикрон.

 Защита спада 3 до 4 месеца след имунизацията.

 При прилагане на бустер доза, защитата срещу Омикрон се повишава 

значително.

На кого се препоръчва бустер дози:

- Препоръчва се на всички лица, навършили 18 г.



Защо приоритетно трябва да се поставят бустерни дози на 

следните групи?

- Лица с имунен дефицит;

- Лица на възраст над 70 г.;

- Лица в медицински и рехабилитационни направления;

- Всички лица в старчески домове;

- За бременни след втори триместър.

 Лица, които са заболели от Ковид-19 и са получили 1 доза РНК ваксина (6мес.) 
след заболяването могат да получат бустер най-рано 3 месеца след 
ваксинацията.

 Лица, които са имунизирани и са се разболели – могат да получат бустер доза 
минимум 3 месеца след инфекцията.



Защо трябва лицата, имунизирани с Янсен да получат втора доза?

 Независимо от възрастта всички имунизирани с Янсен, трябва да получат РНК ваксина, 

като втора доза 

- За лицата до 30 г. – препоръката е втората доза да е с Файзер

- Времето за поставяне на втора доза според Роберт Кох Институт е 1 месец след 

поставяне ваксина на Янсен

Според Американската здравни власти  - 2 месеца след поставена ваксина на Янсен

 Ако настъпи заболяване от Ковид-19 инфекция по-рано от 4 седмици след 

поставянето на Янсен - не се препоръчва слагане на бустерна доза.

 Ако възникне заболяване в интервал повече от 4 седмици след ваксиниране с Янсен, 

се препоръчва следващата ваксина да се постави след 6 месеца; при серологично 

доказателство за преболедуване се препоръчва ваксиниране след 4 седмици.



За какво следва да внимават лицата, които вече са имунизирани 
с ваксината на Астра – Зенека?

 При симптоми, които се появяват няколко дни след имунизацията, като:

 силни болки в главата, повърхностно и учестено дишане, отоци по краката,          
коремни болки, неврологични симптоми, точковидни кръвоизливи. 

 Трябва да се търси лекарска помощ!

 Лекарите следва да изключат тромбоемболия с тромбоцитопения

- венозни  тромбози на синуси в главен мозък

- Тези прояви се наблюдават 4 до 16 дни след ваксинирането 

 Досега се срещат предимно при жени на възраст под 55 г.

 Препоръката е един месец след поставена една доза Астра-Зенека , втората доза да е 
с РНК ваксина



Как се имунизират лицата, които са преболедували Ковид-19?

- За неимунизирани имуноздрави лица над 12 г. и със серумни нива на 
антитела / като доказателство за преболедуване/ - получават една доза 
Файзер

- за деца от 5 до 11 г. с предходни заболявания и със серумни нива на 
антитела /като доказателство/ - получават една доза Файзер

- Ако инфекцията е доказана чрез PSR-тест – препоръката е лицата да 
получат една доза РНК ваксина след 3 месеца от заболяването 

- Ако заболяването се доказва, чрез специфичните антитела в серума –
препоръката е 1 месец след кръвния тест да се приложи една доза РНК 
ваксина. 

- Деца, които са здрави (без придружаващи заболявания), ако са 
боледували от Ковид-19 – не се имунизират.



За деца, които не са боледували – препоръките за имунизация са 
следните:

За децата от 5 до 11 г. 

Препоръчва се 2 дози файзер от 10 микрограма през 3-6 седмици.

За децата, навършили 12 г.

Освен тези препоръки – бустер се слага 5 месеца след двете ваксини.



Препоръки за терапия с антивирусни лекарства през устата- амбулаторно

- Първите 5 дни от началото на симптомите – 2 х 800 мг.

Критерии:

- Обезитас - повече от 30 БМИ (Боди Мас Индекс)

- Възраст – повече от 60 г.

- ХОББ, диабет, ХБН, тежки ССЗ

- Активни ракови заболявания

- При имуносупресирани лица с недостатъчен имунен отговор -
моноклонални антитела.



Миокардити и перикардити в хода на Ковид-19 инфекцията 

 Какво е миокардит- възпаление на сърдечния мускул- след ковид 
инфекция или след поставена РНК ваксина

- два дни след имунизация- болка в гърдите – 99 %

- температура – 31%

- повърхностно учестено дишане – 27 %

- други симптоми - сърцебиене, нарушение в сърдечния ритъм, задух

- изследване на тропонин, ЕКГ, ехокардиография, ЯМР

- терапия



Вашите въпроси можете да изпращате на e-mail: office@bica-bg.org

За консултации с доц. Карамфилов –

Записване на тел. на МЦ ЦПЗ 

(02) 822 04 58, (02) 963 37 52

0876 591 980

Ангелина Соколова

Доц. д-р К. Карамфилов, дм

Д-р Петя Г. Георева, дм

mailto:office@bica-bg.org

