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СТАНОВИЩЕ 

от 

Проф. д-р Елисавета Наумова 

Ръководител на Експертен център по Първични имунни дефицити 

УМБАЛ” Александровска” София 

Отностно: Ваше запитване  за възможностите за ваксиниране на пациенти с редки болести 

срещу COVID-19 

 Уважаеми проф. Стефанов, 

Препоръките за ваксиниране на пациентите с Първични имунни дефицити (ПИД)  

срещу COVID-19  са съобразени със препоръките на пациентската организация за 

първични имунни дефицити (IPOPI) и европейското дружество за имунни дефицити 

(ESID). 

Ваксинацията винаги е била част от превенцията на сериозни инфекции не само за 

обща популация, но и за пациенти с PID, особено в случая на настоящата пандемична 

обстановка. Понастоящем няма достатъчно валидирани данни за ефективността и 

безопастността на ваксините  срещу COVID-19 в дългосрочен план при пациенти с 

ПИД.  Въпреки това, въз основа на много добра поносимост и ефикасност в клиничните 

изпитвания при общата популация, общата препоръка е, че всички пациенти с PID 

трябва да бъдат ваксинирани (при условие, че не се използват живи атенюирани 

вирусни ваксини за тези, при които те биха били противопоказани), особено тези с 

известни рискови фактори за тежък COVID-19. Препоръчва се също техните близки 

контактни  да бъдат ваксинирани. Очаква се ваксините които предизвикват главно 

антителен отговор да не са  ефективни за пациенти с дефицит на антитела.  При тях се 

разчита на ваксини, които  предизвикват протективен Т-клетъчен отговор.  Пациентите, 

които вече са преболедували COVID-19 могат да  получат  ваксина срещу COVID-19  

най-рано 90 дни от преболедуването  и след проверка на имунния отговор срещу SARS-

Cov 2  преценен от наблюдаващия лекар-имунолог. 

За да се избегне съвместна инфекция с грипния вирус и COVID-19, също се препоръчва 

всички пациенти с ПИД и техните близки да бъдат ваксинирани срещу сезонен грип 

само с инактивирани грипни ваксини. 



Предвид липсата на проучвания за съвместно прилагане на ваксини, се препоръчва да 

се избягва съпътстваща ваксинация в рамките на 2 седмици от дозата на ваксината 

срещу COVID-19. 

Ваксинацията срещу COVID-19 трябва да се извърши в различен ден  от редовното 

инфузионно лечение с човешки  имуноглобулинов препарат.  

Всички пациенти с ПИД преди ваксинация трябва да се консултират  със своя лекар 

експерт по ПИД, относно вида на ваксината, рисковите фактори, съпътстващата 

коморбидност и прилаганата съпътстваща терапия, които биха се отразили на ефекта от 

ваксиниране и евентуални усложнения. 

 

 

 

15.09.2021                                                                            С уважение: 

Гр. София                                                                        Проф. д-р. Елисавета Наумова,дмн 


