
Уважаеми колеги, 

С настъпването на есента, идва и времето за сезонна ваксинация срущу грип.Тази 
година 26 септември е обявен официално от Центъра за контрол на 
заболяванията в Атланта, САЩ за Ден на откриване кампанията за имунизация с 
грипни ваксини, сезон 2019-2020.  

В България имунизационният обхват с грипни ваксини е твърде нисък, като за периода 
2013-2017 г. средният обхват в страната е едва 2,4 на 100 души (2,17 - 2,61%), 
изчислен на база извършени продажби, а не на реално приложени дози. Поради 
изключително ниския обхват с ваксина Министерство на здравеопазването разработи 
Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип  
2019-2022 г., която е приета с Решение № 6 на Министерския съвет от 10.01.2019 г. 
Целева група на Националната програма са най-уязвимите – а именно 
лицата, навършили 65 г. Имунизацията срещу сезонен грип е особено важна за хората 
в напреднала възраст, установено е, че при имунизираните от тази възрастова група 
тежкото протичане и усложнения намаляват до 60%, а смъртните случаи - с 80%. 

Втората основна цел на Програмата е: ”Подобряване нивото на информираност на 
населението чрез осигуряване на достъпна информация за тежестта и 
разпространението на заболяването и свързаните с него усложнения, начините за 
предпазване, ефективност на прилаганите грипни ваксини.” В това отношение ролята 
на медицинските специалисти е оценена като водеща. В тази връзка, УС на 
БАПКНИ БулНозо Ви приканва да се включите активно в Националната кампания 
за ваксинация срещу сезонен грип 2019-2020 г., като организирате провеждането на 
имунизационна кампания във Вашето лечебно заведение, още повече, че грипните 
ваксини са категорично препоръчани за медицинския персонал по две основни 
причини -  като  лица с повишен риск от заразяване във връзка с професията им и 
лица, които могат да заразят високорискови пациенти. Имунизацията е едно от 
задълженията на работодателя и се извършва по реда на Наредба №4 от 2002 г. 
за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични 
агенти при работа. Чл.17. (5).  

В Европа, според препоръките на Съвета на ЕС от 22.12.2009 г.: “….Държавите-членки 
се насърчават да приемат и прилагат национални, регионални или местни планове за 
действие или политики, чиято цел е повишаване на ваксиналния обхват срещу 
сезонния грип, така че да се достигне възможно най-скоро ......обхват на ваксиниране 
75 % сред „хората в напреднала възраст“, а при възможност и сред другите рискови 
групи. Държавите-членки се насърчават да подобряват ваксиналния обхват сред 
здравните работници…”  
С цел да Ви улесним в изпълнението на тази важна задача, предлагаме два източника 
на специализирана информация, които можете да намерите на нашия сайт 
www.bulnoso.org като приложения към писмото: 

1. Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния 
грип  2019-2022 г.  

2. Посветена на имунизацията срещу грип част от от публикация в т.11 на сп. 
Нозокомиални инфекции „Значение на ваксинопрофилактиката като средство за 
защита на персонала в лечебните заведения. Н. Гачева. 


