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БременностиCOVI
D19
Бременнитеженисаизложенинаповисокрискоттежко
протичане на COVI
D19 в сравнение с жените в
репродуктивна възраст
, които не са бременни.
Заразяването със SARSCoV2 може да доведе до
усложнения на бременността, които изискват
хоспитализация,авпоредкислучаииинтензивниг
рижи,
вкл.и включване към апарат за изкуствено дишане и
последваща неонатална интензивна г
рижа за
новородените.Макарирядко–имаислучаиналетален
изход,причина за които е коронавирусната инфекция и
свързанитеснеяусложнения.
Жените, които боледуват от COVI
D19 по време на
бременност
, са с повишен риск от преждевременно
раждане(
преди37атаг
естационнаседмица)итромбози.
Данниотмеждународнипроучванияпоказват
,чеповечеот
половинатажени,коитосезаразяватсъсSARSCoV2по
време на бременност
,нямат симптоми,но при някои
бременни заболяването COVI
D19 може да е
животозастрашаващо. Основни заболявания като
сърдечносъдови заболявания, диабет
, болести на
дихателната система,на черния дроб или бъбреците,
онколог
ични заболявания или рискови фактори като
зат
лъстяванеитютюнопушенесъщоувеличаватрискаот
тежко протичане на COVI
D19,като тази вероятност се
увеличавасвъзрасттанабременнатажена.
Мащабнопроучванеприблизо350000женивъвВеликобритания*установява,чебременните,коитосаположителниза
SARSCoV2повременараждането,еповероятнодаразвиятпрееклампсияилидасенуждаятотспешноцезарово
сечение.Рискътотмъртворажданепритяхедвапътиповисок.Увеличенеирискътотражданенаплодснискотег
ло–
под1500г
.
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Споредпроучване,проведеновСАЩ,COVI
D19можедаувеличирискаоттромбозапри
бременни.Едноотмног
отоусложнениянаCOVI
D19еобразуванетонакръвнисъсиреци.
Повишеното ниво на естрог
ен по време на бременност увеличава вероятността от
развитиенатромбоза.АкосазаразенисъсSARSCoV2,рискътотповишеносъсирванена
кръвтаприбременнитееощеповисокиналаг
аизползванетонаантикоаг
улантнатерапия.

При1520% отхората,преболедувалиинфекцията,билотоибезсимптомно,сенаблюдават
трайнипоследствиявърхуздравето–т
.нар.дълъгCOVI
D или„
пост
COVI
D синдром“–
комбинацияотразличниповид усложнения(
продължаващавъввреметоотпадналост
,
задух,затруднение при концентрацията и нарушение на сърдечния ритъм,ког
нитивни
нарушения, депресивни настроения, нарушения на съня, тревожност и др.
)
. Тези
оплакваниямог
атдапродължатдоняколкомесецаследпреболедуване!
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Какданамалим
рискаотзаразяване
итежкоболедуване?
Препоръчително е бременните да се ваксиниратсрещуCOVI
D19 възможно
найскоро.Мног
оваксинисепоставятрутинноповременабременносттаиса
безопасни(
например:срещутетанус,дифтерия,сезоненг
рип)
.Консултирайтесе
сВашияобщопрактикуващ лекар,кактои,вслучайчестебременнаилиправите
инвитропроцедури–иснаблюдаващияВиспециалист
.Заеднощенаправите
найдобрияизборотносновидаваксинаимоментанаприложениетоѝ.
Ог
раничете,доколкото е възможно,контактите с хора,които може да са били изложени на
COVI
D19,включителнохораотВашетодомакинство.
Ког
атосенамиратевзакритиобществениместа,носетемаска,коятопокриваносаиустата.
Спазвайте физическа дистанция от поне 1,
5 м.Избяг
вайте струпване на хора и недобре
проветренизакритипомещения.
Мийтечесто ръцетеси съссапун и вода.Използвайте
дезинфектант за ръце,ког
ато нямате възможност да
използватеводаисапун.
Особеностриктнитрябвадастеприспазванетонапротивоепидемичнитемеркиприпосещения
наздравниилечебнизаведения.

Задабъдатбременнитепредпазени,ваксинациятасепрепоръчваиналицатаотблизкотоим
обкръжение,вт
.
ч.партньори,деца,възрастни родители,медицински служители,работещи в
областта на акушерството и г
инеколог
ията. Същото се отнася и за спазването на
противоепидемичнитемерки.

Безопаснилиса
ваксинитесрещуCOVI
D19?
ВаксинитесрещуCOVI
D19сапреминалипрезвсичкитестовезакачество,
предклиничнипроучванияиклиничниизпитваниясъссъответнитефази:

Фаза1:

ваксината се прилаг
а на малък брой хора,за да се проучи безопасността и
дозировката,асъщоизадасепотвърди,честимулираимуннатасистема;

Фаза2:

ваксинатасеприлаг
анастотицихора,разделениповъзрастовиилирисковиг
рупи,
задасеустановидалиповлиявапоразличенначинразличнитепопулации.Втази
фаза се изследва безопасността и способността на ваксините да стимулират
имуненотг
овор.

Фаза3:

ваксинатасеприлаг
анахилядихораисеизчаквадасевидиколкоотучастниците
щесезаразятпоестественпътприсрещасвирусавежедневниясиживотиможе
дасеопределидаливаксинатапредпазваоткоронавирус.

Даннитезакачеството,ефикасносттаибезопасносттаот
тезипроучванияиизпитваниясаоцененипострог
инаучни
критерии в хода на процедурата по разрешаване за
употребанавсякаваксина.Ваксинитесеразрешаватза
употребасамоследнаучнаоценкаиследкатоседокаже,
чеползитеоттяхнадвишаватрисковете.

СтановищенаЕкспертниясъветпомедицинска
специалност„
Акушерствоиг
инеколог
ия“относно
ваксинопрофилактикатасрещуCOVI
D19
Експертният съвет по медицинска
специалност„
Акушерство и г
инеколог
ия“
*
препоръчва приложението на ваксини
срещуCOVI
D19наженитеврепродуктивна
възраст
,на планиращите бременност
,на
бременнитеикърмещите,кактоинажените
сг
инеколог
ичнизаболявания.
Препоръчвасе:

Употребата на иРНК ваксини срещуCOVI
D19,за които има подобри данни за
имуног
енност
,реактог
енностилипсанакоаг
улационнипроблеми.
При бременнитежени ваксинациятасрещуCOVI
D19дасеизвършваслед 12та
г
естационнаседмицанабременността,ког
атозавършваембриог
енезатанаплода.
Дасеог
раничиприложениетонаваксинасрещуCOVI
D19прижениспрог
ресиращи
г
инеколог
ичнионколог
ичнизаболяванияиприженискомпрометиранимунитет
.

Министерството на здравеопазването и Експертният
съветпоакушерствоиг
инеколог
ияпрепоръчватизборът
на ваксина и моментът на ваксинация да бъдат
консултираниснаблюдаващияспециалист
.

ЧленовенаЕкспертниясъветсапризнатиученииспециалистивобласттана
акушерствотоиг
инеколог
иятаунас:проф.АсенНиколов,проф.ИванКостов,
проф.СлавчоТомов,проф.ЯворКорновски,проф.ЕкатеринаУчикова,дрРумен
ВелевидрГ
еорг
иСтаменов.

ВстановищетосиЕкспертниятсъветпосочваоще:
Рискътотспонтаненабортприжени,ваксиниранисрещуCOVI
D19,несеразличаваоттозипри
бременнитежени,коитоняматпоставенаваксина.Същотосеотнасяизакърмещитежени–при
имунизиранисрещуCOVI
D19кърмачкинесенаблюдаварискотваксинациятазамайкатаи
новороденото.
Натрупаните до момента данни не показват неблаг
оприятни ефекти на ваксините върху
бременните,анапротив,свидетелстватзапредпазващ ефектнаваксините,вт
.
ч.изаизвестна
защитанаплода.

ВаксинитесрещуCOVI
D19,коитосе
препоръчватзабременни,провеждащи
инвитропроцедуриистрадащиот
г
инеколог
ичнизаболяванияжени:
ВаксинитесрещуCOVI
D19,базиранинаиРНК технолог
ия,неводятдо
усложнения при бременност
, нямат нег
ативно отражение върху
здравето на бъдещите майки и новородените.Това се посочва и в
становище на Европейската аг
енция по лекарствата (
EMA) след
подробен прег
лед на няколко проучвания,включващи около 65 000
бременностинаразличниетапи.В заключение:несаоткритиникакви
признаци за повисок риск от усложнения, спонтанни аборти,
преждевременни раждания или тежки странични ефекти след
ваксинациясрещуCOVI
D19.
ТовасаваксинисинформационнаРНК,познатинанаукатаот90тег
одининаминалиявек.Тедействат
,като
подг
отвяторг
анизманидасезащитиприевентуалнасрещасвируса.ВаксинитесинформационнаРНКдават
нанашияорг
анизъм„
инструкциязаизг
раждане“натаканаречения„
шипов“(
spi
ke)протеин.
Вследствиесеобразуватантителасрещупротеиновитешипчетанавируса.Така
придобивамепостваксиналенимуненотг
овор,койтонизащитава,акоистинският
вируснавлезеворг
анизмани.
Като следствие от ваксинацията имунната ни система разпознава протеина на
вирусакаточужд,произвеждаантителаиактивираТклетките(
вид беликръвни
клетки,коитоиматосновнаролязаизг
ражданетонаклетъчнияимунитет)
,зада
атакуватвируса.
АкопокъсновлеземвконтактсъсSARSCoV2,имуннатанисистемащеразпознаевирусаищебъдег
отовада
низащити.
Доставенатавчовешкияорг
анизъмиРНКненавлизавклетъчнотоядро,невзаимодействасг
еномаинесе
репликира.
Кратковремеследваксинациятачовешкияторг
анизъмнапълноразг
раждавсичкисъставкинаваксината.

иРНКваксинитеневлияятвърхучовешкатаДНКинепроменятклетките
наорг
анизма.Тезиваксининесъдържатживвирус,т
.
е.приваксиниране
неможедасезаразим.
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иРНКваксини
-ВаксинатаComi
r
nat
y(
наPﬁzer
/
Bi
oNTech)
:запървиченваксинационенкурссеприлаг
ат
2дози,презнаймалко21дни.Задопълнителна(
бустерна)дозасепоставяеднадоза,
найрано3месецаотзавършванетонапървичниякурс.
kevax(
наModer
na)
:запървиченваксинационенкурссеприлаг
ат2дози,
-ВаксинатаSpi
презнаймалко28дни.Задопълнителна(
бустерна)дозасепоставяполовиндоза,найрано
3месецаотзавършванетонапървичниякурс.
-иРНК ваксини може да се поставяткато бустерна доза и след завършен първичен
ваксинационенкурссаденовируснаваксина(
Vaxzevr
i
aиJanssen)
.
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-Бременнитеженисъщомог
атдасипоставятдопълнителна(
бустерна)доза,непораноот3
месецаследзавършенияваксинационенкурсислед12г
.с.
-Употребатанаболкоуспокояващиипонижаващитемператураталекарственипродуктипреди
ваксинациянеепрепоръчителнаинеенеобходима.
-ПредиваксинациянеенеобходимоизследванезаCOVI
D19.

ВаксинитесрещуCOVI
D19
ибременност
Милиони жени по светасаваксинирани срещуCOVI
D19по
време на бременност
.Ваксинацията срещу COVI
D19 при
бременнижениневодидоувеличаваненаспецифичнитеза
бременносттаусложнения.Проследяванетонаваксинираните
бременни не отчита нежелани последици от ваксинацията
върхубременността,бременнатаиплода.Нееидентифициран
повишенрискотспонтаненаборт
,отвроденималформации,от
мъртвораждане,отпроблемисрастежаилиповишенрискот
преждевременно раждане,свързани с ваксинацията срещу
COVI
D19.
Ваксините срещу COVI
D19 не съдържат жив вирус и не
причиняват инфекция със SARSCoV2, включително при
бременни жени и техните бебета.Ваксините не съдържат
съставки,коитосавреднизабременнитеилизаразвитиетона
бебето.ПолзитеотваксинациятасрещуCOVI
D19повремена
бременност надвишават мног
ократно всички известни или
потенциалнирискове.
ВаксинациятасрещуCOVI
D19можепотенциалнодапредпази
новороденото от инфекция чрез майчините антитела,
образуваниотваксинациятаипредаденитрансплацентноили
чрезкърмата.

Акозабременеетеследполучаваненапърватадозаотдвудозовитеваксинисрещу
COVI
D19,сепрепоръчвадасипоставитевторадозаприпървавъзможностслед
12таг
естационнаседмица.
Ако вече сте преминали първия триместър на бременността и все още не сте си
поставили ваксинасрещуCOVI
D19,препоръчително едасеваксиниратевъзможно
найскоро.Не е необходимо да от
лаг
ате ваксинацията до раждането.Ваксинацията
срещуCOVI
D19можедаВипредпазиоттежкопротичаненазаболяванетоиусложнения
повременабременността.
Акостебременнасъссъпътстващозаболяванеисеколебаетедалидасеваксинирате,

Центроветезаконтролипревенцияназаболяванията(
CDC)в
САЩ препоръчватнавсичкибременнидасеваксинират
,зада
избег
натсериозноболедуване,съпътстващитег
оусложнения,
кактоивъзможеннеблаг
оприятенизходнабременността.
Световнатаздравнаорг
анизацияпотвърждава,чеодобрените
отнеяваксинисрещуCOVI
D19мог
атдасеприлаг
атприжени
в детеродна възраст
,бременни и такива,които планират
бременностиликърмят
.
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Женисусложненабременностиповишенрискза
здраветоприболедуванеотCOVI
D19
ЗаболяванетоCOVI
D19можедапротечемног
отежкоповременабременност
,особеноакосе
заразитепрезтретиятриместърнабременността,акоиматеусложненияповременабременността
или имате придружаващи заболявания.Ползите за бременните жени от ваксинацията срещу
COVI
D19сапог
олемиотрисковете.
Акоиматетежкабременностилистрадатеотусложнениянабременносттакато:
Pl
acent
apr
evi
a(
състояние,прикоетоплацентатапокривачастотцервикалнияканал
иможедапредизвикаобилнокървене,обикновенокъмкраянавториятриместър
илипокъсно)
;
Pl
acent
alabr
upt
i
on(
състояние,прикоетоплацентатасеот
лепваотматочнатастена
предираждането,католишавабебетооткислород)
;
Г
естационендиабет(
форманадиабет
,койтообикновеносепоявявавъввтората
половинаотбременността)
;
Хиперемезис г
равидариум (
усложнение на бременността,характеризиращо се с
постоянно г
адене и повръщане, предизвикано от всевъзможни дразнители,
включителноотслюнката)
;
Прееклампсия (
всяко повишение на кръвното наляг
ане и появата на белтък в
урината)
;

КонсултирайтесеснаблюдаващиябременносттаВиг
инеколог
,задаполучитеповечеинформация
относно ваксинацията и да обсъдите ког
а е найподходящо да си поставите ваксина срещу
COVI
D19.

ТрябвалипреболедувалитеCOVI
D19
бременниженидасеваксинират?
Доридастепреболедували,съществуварискотповторнаинфекция.
Тозирискезначително повисокпривариантаОмикрон.Ваксините
предпазватоттежко протичане на заболяването,хоспитализация и
леталенкрай.
Преболедували от COVI
D19 мог
ат да се ваксинират с пълна
имунизационна схема не порано от 3 месеца след лабораторно
потвърждаване на диаг
нозата.На преболедувалите и ваксинирани
бременнисепрепоръчвапоставянетонабустернадозадасеизвърши
след12таг
естационнаседмица,катонайподходящиятмоменттрябва
да бъде избран след консултация с наблюдаващия бременността
лекар.

Планиращибременностиваксинацията
срещуCOVI
D19
ВаксинатасрещуCOVI
D19нямадаповлияе
нашансоветеВизазабременяване–сег
а
иливбъдеще.Нахоратаврепродуктивна
възраст се препоръчва да се ваксинират
възможнонайскоро.
Не е необходимо да от
лаг
ате
забременяване преди или след
ваксинациясрещуCOVI
D19.
Ваксинацията не влияе върху
фертилитета.
Неенеобходимодасиправитетест
забременностпредиваксинация.

Каквотрябвадазнаемзаинвитро
процедуритеиваксинитесрещуCOVI
D19?
Жените,които планиратдазаченатиправятинвитро
опити,трябвадасеваксиниратсрещуCOVI
D19,тъйкато
потенциалните усложнения при заразяване с вируса
предизабременяванеиповременабременностмог
атда
бъдатзначителни.

ВлияятливаксинитесрещуCOVI
D19науспеваемосттанаинвитропроцедурите?
Не.Международнипроучванияпоказват
,чеваксинатаневлияенашансазауспехнаинвитролечението.
Могалидасеваксинирам срещуCOVI
D19докатопровеждам инвитропроцедури?
Да,можетедасипоставитеваксинасрещуCOVI
D19повременаинвитропроцедури.

!

Проучване*вСАЩ установява,чеваксинациятасрещуCOVI
D19невлияена
фертилитетаприпациенти,подложенинаинвитрооплождане.Проучванетоне
открива значителни разлики в отг
овора на яйчниковата стимулация,
качеството на яйцеклетките,развитието на ембрионите или резултатите от
бременносттамеждуваксиниранитеиневаксиниранитепациенти.
Следвадаиматепредвид,чеследваксинациямог
атдасепроявяточаквани
нежеланиреакциикатоболкаилизачервяваненамястотонаинжектиране,
повишенатемпература,г
лавоболие,болкивмускулитеиличувствонаумора.
Обикновено тези симптоми отшумяват в рамките на няколко дни след
ваксинацията.Затова е важно да съобразите ваксинацията с г
рафика на
инвитро процедурите.Обърнете се към Вашия г
инеколог
,за да изберете
найподходящотовремезаваксинация.

Колковремеследваксинациясрещу
COVI
D19мог
адазапочнаинвитро
процедури?
Не е необходимо да от
лаг
ате започването на инвитро процедури след ваксинация.Няма
доказателства,че ваксинацията преди или по време на инвитро процедурите ще повлияе по
някакъвначиннарезултатаотпроцедурите.
ht
t
ps:
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КърменетоиваксинитесрещуCOVI
D19
Ако кърмитеили планиратедакърмите,можетедаси поставите
ваксинасрещуCOVI
D19.ВаксинатаебезопаснакактозаВас,така
и за бебето.Нито една от одобрените в света ваксини срещу
COVI
D19несъдържаживвирус,такаченеможетедасезаразитес
COVI
D19 отваксината и да предадете заболяването на Вашето
бебе.
Информационната РНК на ваксините (
на производителите
Pﬁzer
/
Bi
oNTech и Moder
na)не навлиза в ядрото на клетките на
ваксиниранителицаисеразг
раждабързо.

СледваксинацияимуннатаВисистемаизработваантитела,коитоВи
предпазват от тежко боледуване.Ако се ваксинирате докато
кърмите,чрезкърматаантителасепредаватинабебето.Темог
ат
дамуосиг
урятпотенциалназащитасрещуCOVI
D19.

Кърмата съдържа полезни за здравето на детето витамини,минерали и
антитела,коитосепредаватчрезкърменето.Припроучвания,антителасрещу
коронавирусасеоткриватвкърматаследпетдоседем дниотпоставянетона
първатадозаиРНК ваксина.Найвисокисаниватанаантителавкърматаедна
додвеседмициследпоставяненавторатадозаваксина.

!

Не е необходимо да спирате кърменето,за да се ваксинирате срещу
COVI
D19.След ваксинацията можете да продължите да кърмите както
обикновено.

ВаксинитесрещуCOVI
D19и
фертилитетът(
плодовитостта)
Мог
атливаксинитесрещуCOVI
D19
даповлияятфертилитета?
Не.Предидабъдатодобрени,ваксинитепреминаватпрезвнимателен
процеснаизпитванесняколкофазизаанализнабезопасносттаи
ефикасносттаим.Нямадоказателства,нитотеоретичниоснования,че
някояотваксинитесрещуCOVI
D19можедаповлияенафертилитета
както на жените,така и на мъжете.Нито една от съставките на
ваксинатаневодидопроблемипризабременяванетоибременността.
Редица проучвания показват
,че ваксинацията срещу COVI
D19 не
влияе на яйчниковата функция, качеството на яйцеклетките,
оплождането или броя на жените, които са забременели след
поставяне на ваксина.Отдруг
а страна,боледуването отCOVI
D19
може да доведе и до продължаващи месеци наред проблеми с
овулацията.
Не е истина разпространяваното в интернет пространството твърдение, че
ваксинацията може да доведе до безплодие,тъй като шиповият протеин на
коронавируса SARSCoV2 и протеинът синцитин1, който е отг
оворен за
образуването,растежа и прикрепването на плацентата,са сходни.Науката е
катег
орична,че двата протеина не са достатъчно сходни,за да иматваксините
влияниевърхуфертилитета.
ВаксинатасрещуCOVI
D19невлияевърхуплодовитосттанамъжете.Проучвания
показват
,чеваксинациятанеоказвавлияниевърхукачествотонасперматаилиброя
насперматозоидите.Установеноеобаче,чеинфекциятасCOVI
D19можезначително
да влоши качеството на спермата,поради засяг
ане на структурите на тестиса и
понижаванениватанатестостерон.

ВлияятливаксинитесрещуCOVI
D19наменструалнияцикъл?
ВизключителноредкислучаиследваксинациясрещуCOVI
D19женисъобщаватза
продължаващи до около 2 месеца нарушения в продължителността и обема на
менструалнияцикъл.
Неможедасекажекатег
оричнодалитозитипнарушенияседължатнаприложената
ваксина,защото:
- Очакваните странични реакции след ваксинация като повишена температура,
умораилиболкивмускулите,сеявяваткатостресзаорг
анизма,астресътчесто
предизвикванарушениявменструалнияцикъл.
- От друг
а страна,ваксинацията стимулира имунната система да освобождава
сиг
нални вещества,които на свой ред активират имунните клетки в тялото.В
лиг
авицатанаматкатаимамног
оимунниклетки,коитосъщосестимулиратитова
можедадоведедовъзможнинарушениявменструалнияцикъл.Тозитипнарушения
вцикълаотшумяватотсамосебесиинесаповодзабезпокойство.

!

Ако нарушенията продължават повече от два месеца след
ваксинацията,епрепоръчителнодасеконсултиратеслекар.

Противопоказенлиеприемътна
противозачатъчниприваксинация
срещуCOVI
D19?
Няма данни приемът на контрацептивни таблетки да е противопоказен на
ваксинитесрещуCOVI
D19.Вклиничнитеизпитваниясаучаствалиижени,коитоса
приемалихормоналнаконтрацепцияповременапроучванията.
Ето защо неенеобходимо приемътнапротивозачатъчни дасепреустановява
предии/
илиследваксинацията.Иобратното–неенеобходимоваксинациятадасе
от
лаг
азарадиприемнахормоналнаконтрацепция.

Противопоказаниязаваксинация
Основнопротивопоказаниеесвръхчувствителносттакъмактивнотовещество
иликъмнякоеотпомощнитевеществанаваксината.
Ваксинациятатрябвадасеот
ложиприфебрилнозаболяване,остро
инфекциознозаболяванеилиострафазанасъществуващозаболяване,до
тяхнотопреминаване,вкл.ипрезреконвалесцентенпериод(
периодна
възстановяванеследзаболяване)
.

ИМАТЕВЪПРОСИОТНОСНО
ВАКСИНИТЕИВАКСИНАЦИЯТА?
Можетеданипишетенаадрес:София,1000,пл.„
СветаНеделя“№ 5,за
Министерствотоназдравеопазването,кактоинаимейладресите:
pl
usmen@mh.
gover
nment
.
bg
del
ovodst
vo@mh.
gover
nment
.
bg
gor
esht
al
i
ni
a@mh.
gover
nment
.
bg
Отпонеделникдопетък,от9.
00ч.до17.
30ч.
,
Вашитевъпросиможетедазадаватеинателефоните:
+3592/
9301152
+3592/
9301253
+3592/
9301119

ЗадавземетенайправилноторешениекакдасепредпазитеотCOVI
D19,бъдетекритичникъмвсички
източницинаинформация,коитоизползвате.С особенасилатоваважизаинформациятаотносно
ваксините срещу COVI
D19.Все почесто в социалните мрежи и интернет пространството се
разпространяваневярна,подвеждаща,апоняког
аиопаснаинформациязаваксините.
Заданаправитесвояинформиранизбор,използвайтедостоверниизточницинаинформация.Далида
севаксиниратеможетедаобсъдитесВашияличенилинаблюдаващ лекар,ако стебременнаили
правитеинвитроопити–сВашияг
инеколог
.Въпросиотносноваксинитеиваксинациятаможетеда
задаватеикъммедицинскителица,работещивъвваксинационнитепунктове!
Достовернаинформацияможетеданамеритеинастраницитена:
-Министерствотоназдравеопазването:www.
mh.
gover
nment
.
bg
-Европейскатааг
енцияполекарствата:ht
t
ps:
/
/
www.
ema.
eur
opa.
eu/
en
-Изпълнителнатааг
енцияполекарстватанаБълг
ария:www.
bda.
bg
-Единнияинформационенпортал:ht
t
ps:
/
/
cor
onavi
r
us.
bg/
bg/
vacci
nat
i
ons
-Световнатаздравнаорг
анизация:www.
who.
i
nt
-Европейскияцентързапревенцияиконтролназаболяванията:ht
t
ps:
/
/
www.
ecdc.
eur
opa.
eu/
en

Бременните,кърмещитеипланиращитебременностженимог
атдасезапознаятс
ощеинформациязаваксинитеиваксинациятавтазицелеваг
рупатук:

Кралскиколеж поакушерствоиг
инеколог
ия(
RCOG)
:
Препоръкиза
ваксиниранеприбременност:
ht
t
ps:
/
/
www.
r
cog.
or
g.
uk/
en/
gui
del
i
nesr
esear
chser
vi
ces/
cor
onavi
r
uscovi
d19pr
egnancyandwomensheal
t
h/

Американскиколеж поакушерствоиг
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ия:
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ЦентровезаконтролназаболяваниятанаСАЩ (
CDC)–Препоръки
заваксиниранеприбременност:
ht
t
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/
/
www.
cdc.
gov/
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r
us/
2019ncov/
vacci
nes/
r
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Световназдравнаорг
анизация:
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Полезнаинформациязаваксинитеиваксинацията
въввсичкивъзрастовиг
рупиможетеданамеритетук:

www.
плюсмен.
бг

