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Пневмококова конюгирана ваксина (PCV13)

защо да се ваксинирам?

Пневмококовата конюгирана ваксина (PCV13) може да предотврати пневмококово заболяване.

Пневмококова болест се отнася до всяко заболяване, причинено от пневмококови бактерии. Тези бактерии могат да 

причинят много видове заболявания, включително пневмония, която е инфекция на белите дробове. Пневмококовите 

бактерии са една от най-честите причини за пневмония.

Освен пневмония, пневмококовите бактерии могат също да причинят:

Ушни инфекции

Инфекции на синусите

Менингит (инфекция на тъканта, покриваща мозъка и гръбначния мозък)

Бактериемия (инфекция на кръвта)

Всеки може да получи пневмококова болест, но децата под 2-годишна възраст, хората с определени медицински състояния, 

възрастните на 65 години и повече и пушачите на цигари са изложени на най-висок риск.

Повечето пневмококови инфекции са леки. Някои обаче могат да доведат до дългосрочни проблеми, като увреждане на мозъка 

или загуба на слуха. Менингит, бактериемия и пневмония, причинени от пневмококова болест, могат да бъдат фатални.

CV13 ваксина

PCV13 предпазва от 13 вида бактерии, които причиняват пневмококово заболяване.

Кърмачетата и малките деца обикновено се нуждаят от 4 дози пневмококова конюгирана ваксина на възраст 2, 4, 6 

и 12-15 месеца. По-големи деца (до 59-месечна възраст) могат да бъдат ваксинирани, ако не са получили 

препоръчаните дози.

Доза PCV13 също се препоръчва за възрастни и деца на 6 или повече години с определени медицински 

състояния, ако все още не са получавали PCV13.

Тази ваксина може да се прилага на здрави възрастни на 65 или повече години, които все още не са получили PCV13, въз основа 

на дискусии между пациента и доставчика на здравни услуги.
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консултирайте се с вашия доставчик на здравни услуги

Кажете на вашия доставчик на ваксина, ако лицето, което получава ваксината:

Имал е алергична реакция след предишна доза PCV13, към по-ранна пневмококова конюгирана ваксина, 
известна като PCV7, или към всяка ваксина, съдържаща дифтериен токсоид (например DTaP), или има тежки, 
животозастрашаващи алергии

В някои случаи вашият доставчик на здравни услуги може да реши да отложи ваксинацията срещу PCV13 до бъдещо посещение.

Хората с леки заболявания, като настинка, могат да бъдат ваксинирани. Хората, които са умерено или тежко болни, обикновено 

трябва да изчакат, докато се възстановят, преди да получат PCV13.

Вашият доставчик на здравни услуги може да ви даде повече информация.

какви са рисковете от реакция на ваксина?

След ваксинация срещу PCV13 могат да се появят зачервяване, подуване, болка или чувствителност на мястото на инжекция, както и 

треска, загуба на апетит, нервност (раздразнителност), чувство на умора, главоболие и втрисане.

Малките деца могат да бъдат изложени на повишен риск от гърчове, причинени от треска след PCV13, ако се прилага 

едновременно с инактивирана противогрипна ваксина. Попитайте вашия доставчик на здравни услуги за повече информация.

Хората понякога припадат след медицински процедури, включително ваксинация. Кажете на вашия доставчик, ако се чувствате 

замаяни или имате промени в зрението или звънене в ушите.

Както при всяко лекарство, има много малък шанс ваксината да причини тежка алергична реакция, друго сериозно 

нараняване или смърт.

какво ако има сериозна реакция?

Алергична реакция може да възникне, след като ваксинираното лице напусне клиниката. Ако видите признаци на тежка 

алергична реакция (копривна треска, подуване на лицето и гърлото, затруднено дишане, учестено сърцебиене, замаяност или 

слабост), обадете се на 9-1-1 и заведете лицето в най-близката болница.

За други признаци, които ви притесняват, обадете се на вашия доставчик на здравни услуги.

Нежеланите реакции трябва да се докладват на системата за докладване на нежелани събития на ваксината (VAERS). Вашият 

доставчик на здравни услуги обикновено ще подаде този доклад или можете да го направите сами. Посетете уебсайта на VAERS 

на адрес http://www.vaers.hhs.gov [http://www.vaers.hhs.gov]или се обади1-800-822-7967.VAERS е само за съобщаване на реакции, а 

персоналът на VAERS не дава медицински съвети.

Национална програма за компенсация на наранявания от ваксина

Националната програма за компенсация на наранявания от ваксини (VICP) е федерална програма, създадена за 

компенсиране на хора, които може да са били наранени от определени ваксини. Исковете относно предполагаеми 

наранявания или смърт поради ваксинация имат срок за подаване, който може да бъде до две години. Посетете уебсайта 

на VICP на адресhttp://www.hrsa.gov/vaccinecompensation [http://www.hrsa.gov/vaccinecompensation]или се обади 

1-800-338-2382за да научите за програмата и за подаването на иск.
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как мога да науча повече?

Попитайте вашия доставчик на здравни услуги. Той или тя може да ви даде листовката с опаковката на ваксината или да предложи други 

източници на информация.

Обадете се на местния или държавен здравен отдел.

Посетете уебсайта на Администрацията по храните и лекарствата (FDA) за листовки за ваксини и 
допълнителна информация наhttp://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines [http://www.fda.gov/
vaccines-blood-biologics/vaccines].

Свържете се с Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC): обадете се1-800-232-4636(1-800-CDC-
ИНФО) или посетете уебсайта на CDC на адресhttp://www.cdc.gov/vaccines [http://www.cdc.gov/vaccines].

Информационна декларация за пневмококова конюгирана ваксина (PCV13). Национална имунизационна програма на Министерството на 

здравеопазването и човешките услуги на САЩ/Центровите за контрол и превенция на заболяванията. 06.08.2021 г.

рандови имена

Prevnar 13®

други имена

PCV13
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