
В.	 	Вредни	ли	са	болестите,	предотвратими	с	ваксина?
О.  Предотвратимите с ваксина болести могат да бъдат 

много вредни за децата. Например, морбилите могат 
да предизвикат пневмония, мозъчен оток или смърт.

В.		 Ваксините	безопасни	ли	са?
О.  Ваксините са внимателно тествани, за да се гарантира, че 

са безопасни.

В.		 Ваксините	имат	ли	сериозни	странични	ефекти?
О.  Повечето странични ефекти от ваксините са леки, 

като например болезнено рамо. Много хора не 
изпитват никакви странични ефекти.

В.	 “Естественият	имунитет”	от	прекарването	на	
болестта	по-добър	ли	е	от	ваксината?

О.  Развивате “естествен имунитет”, ако оцелеете 
след потенциално животозастрашаващо 
заболяване. Ваксинирането за предотвратяване 
на животозастрашаващо заболяване е много по-
безопасно.

В.	 Имунната	система	може	ли	да	се	справи	със	
смесените	ваксини?

О.  Количеството бактерии или вирус във ваксината 
е много по-малко от милионите микроби, с които 
бебета и децата ежедневно влизат в контакт. 
Имунната система е в състояние да се справи с 
ежедневните микроби и със смесени ваксини.

В.	 Aко	детето	ми	има	алергия,	може	ли	да	бъде	
ваксинирано?

О.  Децата с алергии могат да получат ваксините в своята 
лекарска поликлиника, освен ако не са получили 
анафилактичен шок след предишна ваксина. Ако се 
притеснявате за алергиите и ваксинациите на вашето 
дете, говорете с практикуващата медицинска сестра, 
здравна посетителка или личен лекар.

В.		 Защо	детето	ми	се	нуждае	от	ваксини,	ако	други	хора	
имат	имунитет	(колективен	(стаден)	имунитет)?

О.  Ако не ваксинираме всички деца, болестите ще 
продължат да се разпространяват. Единственият 
начин да защитите детето си е като го ваксинирате.

В.		 Ваксините	пораждат	ли	аутизъм	при	децата?
О.  Много проучвания показват, че няма връзка между 

ваксината срещу морбили, паротит и рубеола (MMR) и 
аутизма.

В.	 Ваксините	съдържат	ли	вредни	съставки?
О.  Ваксините са съставени предимно от вода и 

бактериите или вируса. Всички останали съставки са 
в много малки количества. Ваксините не съдържат 
живак. Можете да намерите пълни списъци със 
съставките на ваксините на: vk.ovg.ox.ac.uk/vk/
vaccine-ingredients

В.	 Ваксините	съдържат	ли	свински	желатин?
О.  Назалният спрей против грип и ваксината MMR 

VaxPRO наистина съдържат свински желатин. 
Еврейските лидери подкрепят употребата на тези 
ваксини, тъй като в случая свинското месо не се яде. 
Съществуват алтернативи без свински съставки и на 
двете ваксини, попитайте вашия личен лекар.

В.	 Ако	детето	ми	не	е	добре,	може	ли	да	бъде	
ваксинирано?

О.  Децата могат да бъдат ваксинирани дори и ако имат 
леко заболяване, като настинка. Ако имат висока 
температура тогава е добре да се обадите на вашия 
личен лекар и да попитате.

В.		 Безопасно	ли	е	да	се	посещават	лекарските	
поликлиники?

О.  Да, вашата лекарска поликлиника предлага часове 
за рутинни ваксинации в предучилищна възраст. NHS 
продължава да взема всички предпазни мерки, за да 
защити вас и вашето дете, правейки клиниките за 
ваксиниране безопасни по отношение на Covid.

В.	 Как	да	разбера	кои	ваксини	предстоят	на	детето	ми	
и	кога?	

О.  Проверете червената книжка на детето ви или 
говорете с неговата здравна посетителка, за да 
видите дали предстоят ваксини и запазете час в 
лекарската поликлиника.

В.		 Детето	ми	не	е	регистрирано	с	личен	лекар,	може	ли	
да	бъде	ваксинирано?	

О.  Личните лекари имат отговорността да предоставят 
повечето ваксини за деца и е важно детето ви да бъде 
регистрирано в поликлиника. За да намерите личен 
лекар близо до вас посетете www.nhs.uk/service-
search/find-a-gp/  

 За повече информация относно ваксинациите в 
детска възраст и кога предстоят посетете 

 www.haringey.gov.uk/childhood-vaccinations 

Разбираме, че като родители и настойници може би се чувствате притеснени от това детето 
ви да получи своите рутинни ваксини, особено по време на пандемията. За да ви успокоим, 
тази информационна листовка съдържа отговори на въпроси, които много хора имат за 
ваксинациите – за да се почувствате сигурни когато ваксинирате своите деца.
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