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ИМУНОПРОФИЛАКТИКА – ОБЛАСТ ПЕРНИК
Обхват на децата със задължителни имунизации, родени през периода
2017 г. – 2018 г. (включително с Морбили, Паротит и Рубеола
за полугодието на 2019 г.)

Провеждане на задължителни имунизации и реимунизации в детска възраст се
извършва в амбулаториите за първична медицинска помощи и в МБАЛ “Р. Ангелова“
АД, гр. Перник (при новородените).
Извършени са тематични проверки на ОПЛ, на работното им място, в кабинетите,
където личните лекари упражняват дейността си. Изискана е и щателно проверена
документацията, за всяко вписано дете в пациентската листа на съответният ОПЛ.
Документацията включва отразяване на приложените имунизации в Книга за
профилактичните имунизации и реимунизации, в ЛАК на детето, а също и в съответно
издаденият Амбулаторен лист при прегледа, с вписани данни за клинично му състояние,
вид, доза и начин на приложение и срок на годност на ваксината. Проверките са
извършени от инспектори в дирекция „НЗБ“, в определените обекти със заповед по
Наредба №15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България, обн. ДВ, бр.
45 от 31 Май 2005 г., изм. и доп. ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г., касаеща
задължителните, целеви и препоръчителни имунизации и реимунизации.
I. Планиране на биопродукти.
Предварително се планират (проектопланове) необходимите количества
биопродукти за обхващане на подлежащият контингент със задължителни планови и
целеви имунизации от ОПЛ (личните лекари), касаещо децата, подлежащи на
съответните за възрастта си имунизации и от МБАЛ “Р. Ангелова“ АД, гр. Перник
(отнася се за новородените бебета). Проектоплановете за 2017 г. и 2018 г. са представени
в срок, по вид и приеми в изготвените и утвърдени годишни планове от ОПЛ (личен
лекар) и от Медицинският Управител на МБАЛ “Р. Ангелова“ АД, съгласно Наредба

№15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България, обн. ДВ, бр. 45 от 31 Май
2005 г., изм. и доп. ДВ, бр.92 от 7 ноември 2014 г.
Извършено е правилно планиране от ОПЛ и от специалисти на МБАЛ “Р.
Ангелова“ АД, гр. Перник, съобразено с необходимите количества биопродукти за
съответната предстояща година и остатъкът (в срок на годност) от предишната година.
Биопродукти се получават от РЗИ – Перник срещу заявка като се издава фактура
след проверка на предварително планираните и получени до момента ваксини и срокът
им на годност.
II. Задължителни планови имунизации и реимунизации.
Извършват се от лекар, обслужващ новородените в лечебното заведение за
болнична помощ и от личен лекар. По изключение могат да се извършат и в
Имунизационния кабинет на РЗИ – Перник (отнася се за деца без избран личен лекар,
при епидемиологични ситуации или по социални индикации). При лица, които не са
имунизирани в имунизационната възраст посочена в календара, имунизациите се
провеждат при първа възможност, независимо от възрастта (чл.18, ал.1 – изм. ДВ, бр. 77
от 2012 г., доп. – ДВ, бр.47 от 2013 г.) и при спазване на минималните интервали и
съвместимости между биопродуктите (чл.17). Личният лекар (ОПЛ) може да отложи
детето от имунизации по медицински показания в срок до 3 месеца. За срок по-дълъг от
3 месеца отлагането се извършва с решение на областната специализирана комисия.
Родители или настойници, които отказват задължителните имунизации за Република
България, носят съответната юридическа отговорност и се наказват с глоба.
III. Представен е обхватът със съответните за възрастта ваксини на
подлежащите деца, родени през 2017 г. и 2018 г. (вкл. триваксина за полугодието на
2019 г.)
БЦЖ – 100% обхват
Подлежащи на реимунизация с БЦЖ ваксина (установени без белег новородени
на 7-10 месечна възраст, деца и младежи в училищна възраст) за 2017 г. са подлежащи
общо 407 с отрицателна проба Манту, обхванати с БЦЖ 100%.
За 2018 г. с отрицателна проба Манту са 530 , подлежащи на БЦЖ, всичките са
обхванати - 100%.
Проба Манту - 94,73% обхват
За 2017 г. и 2018 г., подлежащи общо 2411, от тях обхванати 2284 лица, т.е. 94,73%
от всички подлежащи на проба Манту. Не обхванати 127 лица, т.е. 5,26% от
подлежащите, от тях мигриращи 49,60%, отложени по временни медицински показания
16,53%, не намерени на посоченият адрес 10,23%, отказ 7,08% и поканени не явили се
6,29%.
С най-висок относителен дял от необхванатите деца са мигриращите – 49,60%,
т.е. 2,6% от всички подлежащи.
Хексацима
Шесткомпонентна ваксина – 97,55% обхват
За 2017 г. и 2018 г. общо подлежащи 2864 деца, от тях обхванати 2794 деца, т.е.
97,55% от всички подлежащи за посочените две години. Не обхванати 70 деца, т.е. 2,44%
от всички подлежащи за 2017 г. и 2018 г., от тях 64,28% временно освободени по
медицински показания, по 11,42% необхванати мигриращи и поради отказ на

настойниците от ваксинация, 7,14% не намерени на посоченият адрес и 5,7 % поканени
(не явили се).
С най-висок относителен дял от необхванатите лица са освободените деца по
временни медицински показания – 64% т.е 1,5% от всички подлежащи.
Пентаксим
Петкомпонентна ваксина – 97,10% обхват
За 2017 г. и 2018 г. общо подлежащи 2869 деца, от тях обхванати 2786 деца, т.е.
97,10% от всички подлежащи за посочените две години. Не обхванати 83 деца, т.е. 2,8%
от всички подлежащи за 2017 г. и 2018 г., от тях 51,80% временно освободени по
медицински показания, 19,27% трайно освободени с представени протоколи, 13,25% не
обхванати мигриращи, 7,2% поради отказ на настойниците от ваксинация и 12,04%
поканени (не явили се).
С най-висок относителен дял от необхванатите лица са освободените деца по
временни медицински показания – 51,80%, т.е. 1,49% от всички подлежащи.
Енжерикс Б
Ваксина срещу вирусен хепатит В – 97,58% обхват
За 2018 г. общо подлежащи 1035 деца, от тях обхванати 1010 деца, т.е. 97,58 % от
всички подлежащи. Не обхванати 25 деца, т.е. 2,4 % от всички подлежащи за 2018 г., от
тях 92% временно освободени по медицински показания и 8% поради отказ на
настойниците от ваксинация.
С най-висок относителен дял от необхванатите лица са освободените деца по
временни медицински показания – 92, т.е. 2,22% от всички подлежащи.
Синфлорикс
Пневмококова ваксина – 98,38% обхват
За 2017 г. и 2018 г. общо подлежащи 5991 деца, от тях обхванати 5894 деца, т.е.
98,38% от всички подлежащи за посочените две години. Не обхванати 97 деца, т.е. 1,6%
от всички подлежащи за 2017 г. и 2018 г., от тях 37,11% временно освободени по
медицински показания, 1,03% трайно освободени с представени протоколи, 14,43% не
обхванати мигриращи, 30,9% поради отказ на настойниците от ваксинация, 10,3%
отписани и 6,1% не намерени на посоченият адрес.
С най-висок относителен дял от необхванатите лица са освободените деца по
временни медицински показания – 37,11%, т.е. 0,6% от всички подлежащи.
Тримовакс
Триваксина (морбили, паротит, рубеола) – 99,25% обхват
За 2017 г. и 2018 г. общо подлежащи 3206 деца, от тях обхванати 3182 деца, т.е.
99,25% от всички подлежащи за посочените две години. Не обхванати 24 деца, т.е. 0,7%
от всички подлежащи за 2017 г. и 2018 г., от тях 54,16% временно освободени по
медицински показания, 20,8% поради отказ на настойниците от ваксинация и по 0,12%
не намерени на посоченият адреси отписани.
С най-висок относителен дял от необхванатите лица са освободените деца по
временни медицински показания – 54,16%, т.е. 0,4% от всички подлежащи.
Обхванати с триваксина родени през 2017 г и 2018.г в групата на други възрасти
(общо 36 деца с нередовен имунизационен статус за възрастта си).
Тетраксим
Четирикомпонентна ваксина – 97,14% обхват
За 2017 г. и 2018 г. общо подлежащи 2169 деца, от тях обхванати 2107 г., т.е.
97,14% от всички подлежащи за посочените две години. Не обхванати 62 деца, т.е. 2,85%

от всички подлежащи за 2017 г. и 2018 г., от тях 56,45% временно освободени по
медицински показания, по 16,12% не обхванати мигриращи и не намерени на посоченият
адрес, 8,0% поканени, не явили се и по 1,62% поради отказ на родителите от имунизации
и трайно освободени по медицински показания.
С най-висок относителен дял от необхванатите лица са освободените деца по
временни медицински показания – 56,45%, т.е. 1,6% от всички подлежащи.
Тетанус, дифтерия ваксина за 2017 г. и 2018 г. общо подлежащи 3185 деца, от тях
обхванати 3118 деца, т.е. 97,89% от всички подлежащи за посочените две години. Не
обхванати 67 деца, т.е. 2,10% от всички подлежащи за 2017 г. и 2018 г., от тях 47,76%
временно освободени по медицински показания, 22,38% не обхванати мигриращи,
10,44% не намерени на посоченият адрес, 11,94% поканени (не явили се) и 7,4%
отписани.
С най-висок относителен дял от необхванатите лица са освободените деца по
временни медицински показания – 47,76%, т.е. 1,0% от всички подлежащи.
Триваксина (морбили, паротит, рубеола) за 2019 г. общо подлежащи (13 месечни
и 12 годишни) 1098 деца, от тях обхванати1060 деца, т.е. 96,63% имунизационен
обхват. Не обхванати 37 деца, т.е. 3,7% от всички подлежащи за 2019 г, от тях 45,94%
временно освободени по медицински показания, 8,1% поради отказ на настойниците от
ваксинация, 16,2% отписани, 18,9% не явили се и 10,8% мигриращи.
С най-висок относителен дял от необхванатите лица са освободените деца по
временни медицински показания – 45,94, т.е. 1,7% от всички подлежащи.
Обхванати с триваксина през 2019 г. в групата на други възрасти (общо 192 деца
с нередовен имунизационен статус за възрастта си).
IV. Констатаци:
1. Висок имунизационен обхват със съответните ваксини както следва:
 БЦЖ ваксина – 100% имунизационен обхват на Манту отрицателните лица;
 триваксина (морбили, паротит, рубеола) – 99,25% имунизационен обхват;
 пневмококова ваксина – 98,38% имунизационен обхват;
 тетанус-дифтерия – 97,89% имунизационен обхват;
 ваксина срещу хепатит В – 97,58% имунизационен обхват;
 шесткомпонентна ваксина – 97,55% имунизационен обхват;
 четирикомпонентна ваксина – 97,14% имунизационен обхват;
 петкомпонентна ваксина – 97,10% имунизационен обхват;
 проба Манту – 94,73% имунизационен обхват.
Отказът от имунизация се потвърждава чрез подпис на лицето или настойника
в Декларация или ЛАК (респ. Амбулаторният лист), издаден при прегледа от ОПЛ.
2. Не обхванатите, подлежащи лица са с най-висок % в обособени водещи групи,
както следва: Необхванати лица, освободени по временни медицински показания са
37,11% от необхванати с пневмококова ваксина, 64% от необхванати с шесткомпонентна
ваксина до 92% от необхванати с ваксина срещу хепатит В.
Необхванати подлежащи лица по причини (честа смяна на адреса по
местоживеене и миграция – сезонна или временна) са 49,60% от лицата без направена
проба Манту.
V. Обхванати деца с триваксина Морбили, паротит и рубеола нередовно
имунизирани за възрастта си, пропуснати поради различни причини.

Обхванати с триваксина, родени през 2017 г. и 2018 г. в групата на други
възрасти (общо 36 деца с нередовен имунизационен статус за възрастта си).
Обхванати с триваксина през 2019 г. в групата на други възрасти (общо 192 деца
с нередовен имунизационен статус за възрастта си).
Общо обхванати с триваксина деца с нередовен имунизационен статус, в
резултат на активно издирване – 228 деца.
В заключение: извършва се правилно планиране, прилагане и изразходване на
биопродукти за провеждане на задължителни имунизации и реимунизации в детска
възраст в амбулаториите за първична медицинска помощ. Спазва се хладилната верига
при получаване, транспорт и съхранение на биопродуктите, като температурният режим
на работа на хладилниците се отразява в дневници по дати и срещу подпис на
отговорното лице. Не се констатират пропуски по спазване противоепидемичният режим
на работа.

