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От създаването си досега ваксините са спасили безчет 
животи по целия свят! Но хората в много държави все още 
страдат от болести, които биха могли да бъдат спасени 
чрез имунизация срещу тях. Запознахме се с 98 страни, 
където мнозина страдат от такива заболявания. Искахме 

да измерим ползите от ваксинация за тях. С помощта на 
математически модели установихме, че между 2000 и 
2019 година ваксинацията е спасила 37 милиона живота! 
Предвиждаме, че до 2030 г. би могла да спаси още 32 
милиона. 

Медицински персонал се реди на опашка, за да бъде ваксиниран 
срещу жълта треска преди да се срещне с пациенти в Судан, 
2012 г. (Снимка: Гонзалес Фаран АР/UN)

Чували ли сте за вариола? Тя е опасна болест, която 
някога е убивала милиони деца, а много други е оставяла 
обезобразени за цял живот. Благодарение на първата 
ваксина, измислена някога, едрата шарка е напълно 
изчезнала! Учените са разработили ваксини срещу 
много други инфекциозни заболявания, включително 
Ковид-19. В резултат на редовната имунизация на 
децата, повечето от нас са защитени от опасни болести, 
като морбили/дребна шарка и рубеола. Ако достатъчно 
голяма част от населението има имунитет срещу едно 
заболяване, останалата част е също защитена. Това се 
нарича колективен имунитет. 

Организации като Световната здравна организация и 
ГАВИ (Алиансът за ваксини) подкрепят ваксинационната 
дейност по целия свят. Благодарение на тях през 
последните десетилетия имунизацията в много държави 
се е увеличила. Но колко живота са спасили програмите 
за имунизиране? Ще продължат ли да опазват здравето 
на хората и в бъдеще? Това искаме да разберем.

                                     Още научни статии за ученици на: www.ScienceJournalForKids.org
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Искахме да оценим ефекта от ваксиниране срещу следните 
10 болести в 98 държави: хепатит Б, дребна шарка/
морбили, ротавирус, жълта треска, рубеола, два типа 
бактериален менингит, японски енцефалит, основния 
причинител на пневмония и човешкия папиломавирус. 

Периодът, който обхванахме, е 2000-2030 г. Създадохме 
различни математически модели, за да ни помогнат да 
изчислим колко живота спасяват тези ваксини. Взехме 
предвид:
• Демографските данни от всяка страна (колко деца се 

раждат всяка година, колко умират и на каква възраст)
• Имунизирането с всяка ваксина във всяка държава: вж. 

Фигура 1
• Ефикасността на всяка ваксина
• Различните сценарии за бъдещи ваксинационни 

програми – т.е. дали повече или по-малко хора биват 
ваксинирани и т.н.

Имахме и „сценарий без ваксинация”: какво би се 
случило, ако въобще няма ваксиниране. Това ни помогна 
да установим ефекта от програмите за имунизиране. 

През последните две десетилетия (2000-2019) ваксините 
са били достъпни за много повече деца от предишните 
години. В обхванатите 98 държави този процес е довел до 
спасяването на 37 милиона живота. От тях 36 милиона са 
били на деца под пет години. 
Моделите също така ни позволяват да проектираме 
ефекта от ваксинациите върху различни възрастови групи. 
Например, по време на живота на децата, родени през 
2019 г., ваксинирането ще предотврати 72 % от смъртните 
случаи, причинени от 10-те болести. 
Ваксината срещу дребната шарка има най-голям 
ефект – в периода между 2000 г. и 2019 г. тя е спасила 
33 милиона живота. Установихме, че ще предотврати 23 
милиона смъртни случаи до 2030 г. (Вж. фигура 2.)
Ваксината срещу човешкия папиломавирус също има 
голям потенциал. HPV може да причини рак, но обикновено 
са нужни години и дори десетилетия, за да се развие той. 
Затова ще видим положителния ефект от ваксинирането 

срещу HPV в бъдеще. Но моделът предвижда, че той ще 
бъде голям. 
Засиленото имунизиране срещу основния причинител 
на пневмония би спасила най-много животи на деца под 
пет години. 

2000 2010 2019
Фигура 1: Достъпът до ваксини в 98-те страни значително се е подобрил в периода 2000 – 2019 г. 
Картите показват средния брой ваксини, получени от дете, родено през 2000, 2010 и 2019 г. във всяка 
от тези държави. 0 2 4 6 8

Фигура 2: Предотвратени 
смъртни случаи (или спасени 

животи) благодарение на 
ваксината срещу дребна шарка.  

Без ваксиниране

С ваксиниране

Близо колко души щяха да загубят живота си заради дребната шарка 
за една година, например 2010 г., ако нямаше имунизация срещу тази 
болест?

Дребна шарка
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(Потъмняването показва несигурността 
в допусканията на модела)
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Заключение
През последните няколко десетилетия виждаме, че все 
повече хора имат колебания за ваксините. Основното 
им притеснение е тяхната безопасност. Но учените 
се единодушни, че ваксините са не само безопасни и 

ефективни, но и жизненоважни за защитата на всеки. 
Ето защо е наистина важно да се уверите, че на вас и на 
всички в семейството ви са направени задължителните 
имунизации. 

Установеното от нас показва, че ваксините са спасили 
и ще продължат да опазват милиони животи, особено 
детски! Ето защо е важно да се поддържат и разширяват 
настоящите ваксинационни програми по света. Особено за 
имунизацията срещу HPV. Този вирус е основната причина 
за рак на шийката, който обикновено води до смъртта 
на жени над 50 години. Колкото повече момичета бъдат 
ваксинирани срещу HPV сега, толкова повече жени ще 
оцелеят в предстоящите десетилетия. 

Освен това, засиленото имунизиране срещу водещия 
причинител на пневмония изключително много ще намали 
детската смъртност. 

Важно е да се каже, че ефектът от ваксинирането 
варира в различните държави. Основната причина за 
това е различният достъп до ваксини. Запазването 
и увеличаването на всички тези ползи зависи от 
продължаването на ваксинирането. Държавите имат 
нужда от устойчиво финансиране на имунизационните си 
програми. Освен това правителствата трябва да образоват 
гражданите и да популяризират имунизирането, за да 
могат хората да имат доверие, че ваксините са безопасни 
и ефикасни.

Ваксина – инжекция с убит или отслабен патоген (или дори само част от неговия генетичен код), за да се стимулира 
имунната система срещу него (патоген е нещо, което те разболява). Това означава, че имунната система може да 
разпознае тези патогени, ако се върнат, и да ги унищожи или обезоръжи и така да предотврати заболяването. 

Ефикасност (на ваксината) – мярка за това колко добре ваксината защитава имунизирания с нея.

Имунитет или да си имунизиран – способността на съпротивителните сили на тялото (имунната система) да се 
преборят с болестта. Придобиваме имунитет или със заразяване с дадено заболяване или с ваксиниране срещу него. 

Инфекциозна болест – заболяване, което може да се предава от човек на човек.

Математически модел – набор от математически уравнения, които се опитват да симулират система (например една 
епидемия) и така да предвидят как системата ще се държи в действителност. 

Рак на шийката – вид рак, който засяга женската репродуктивна система.

Колективен имунитет – колкото повече хора в една страна имат имунитет, било чрез възстановяване от 
инфекцията или чрез ваксиниране, шансът болестта да се разпространи намалява. Всички имат полза от извънредната 
защита благодарение на хората, които вече са имунизирани. Когато достатъчно много хора са имунизирани, те стават 
щит за уязвимите представители на населението и така възможността болестта да се разпространи е толкова малка, 
че казваме, че това население има колективен имунитет. 

Хепатит Б, дребна шарка/морбили, ротавирус, жълта треска, рубеола, два вида бактериален менингит, 
японски енцефалит, водещата причина за пневмония и човешки папиломавирус – повечето от тези болести 
са смъртоносни за децата (с изключение на хепатит Б и човешкия папиломавирус, който обикновено убива в по-късен 
период от човешкия живот). Например, преди редовното ваксиниране срещу дребна шарка, всяка година тя е убивала 
повече от 2.5 милиона души, предимно деца.

Речник на термините
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Ваксинко: Национална информационна кампания “Ваксинирай! Защитавай!”
http://vaksinko.bg/
Министерство на здравеопазването: Задължителни имунизации и реимунизации
https://www.mh.government.bg/bg/informaciya-za-grazhdani/imunizacii/

Какво е колективен имунитет? 

Между 2000 и 2019 г. засилените ваксинационни кампании са спасили 37 милиона живота, 36 
милиона от които са били на деца под 5 години. Защо мислите, че е така? 

Вероятно ще видим ефекта от масовата ваксинация срещу човешкия папиломавирус HPV след 
2030 г. Защо? 

Необходимо ли е да се продължи с имунизациите дори след като определени инфекциозни 
болести са станали по-редки?

Проверете имунизационния календар в страната ви. Получили ли сте всички задължителни 
детски ваксини? 
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Проверка на знанията

Преведено от английски на български език с 
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