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ПРЕПОРЪКИ ЗА ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ 

COVID-19 ПРИ ЛИЦА С АВТОИМУННИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ 
 

ПДР и националният консултант по ревматология в Полша са 

представили предварителни препоръки за ваксинация против 

COVID-19 при пациенти с автоимунни и възпалителни 

ревматоидни заболявания, в т.ч. и за хората, лекуващи се 

медикаменти, влияещи на активността на имунната система, 

както и за медицинския персонал, грижещ се за тези болни. 

 

Във връзка с регистрацията и допускането на пазара в Европейския съюз, 

а оттам и в Полша, на ваксини срещу COVID-19 и началото на програмата 

за ваксинация в Полша, Полското дружество по ревматология (PTR) и 

националният консултант в областта на ревматологията, като се 

основават на съвременните медицински познания, представиха позиция 

относно ваксинацията за пациенти с автоимунни и възпалителни 

ревматидни заболявания, включително и на тези, лекувани с 

имуносупресори. Успоредно с появата на нови данни, позицията може да 

бъде променена в бъдеще – обявяват полските ревматолози в позицията 

си, публикувана на уебсайта на ПДР.  

Документът съдържа 10 препоръки (публикуват се по-долу). Както 

припомнят подписалите членове на ръководството на Полското 

дружество по ревматология, ваксините от компаниите Pfizer / BionTech 

(BNT162b2) и Moderna (mRNA-1273), са на разположение в рамките на 

Националната имунизационна програма в Полша. И двете ваксини са 

тествани в рандомизирани клинични проучвания и показват сходна 

висока степен на ефикасност срещу COVID-19 (съответно 95% и 94,1%). 

И двете ваксини принадлежат към нова група mRNA ваксини. 

Те са синтетични, неживи ваксини, които не могат да причинят 

вирусно заболяване и не променят генетичната информация, 

т.е. ДНК на ваксинираното лице. Ваксините mRNA могат 

безопасно да се използват при пациенти с автоимунни и 

възпалителни ревматоидни заболявания, както и при 

пациенти, получаващи лекарства, които засягат имунната 

система (т.нар. биологична терапия), се казва в изявлението. 
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Досега не е доказано неблагоприятно въздействие на mРНК ваксините 

върху протичането на автоимунни и възпалителни ревматоидни 

заболявания и въз основа на съвременните медицински познания няма 

теоретични основания за такива опасения. Доказано е, че други мъртви 

ваксини са ефективни при пациенти с намалена имунна защита, 

включително тези, които използват биологични препарати. Потенциално 

по-ниската ефективност на ваксинацията при пациенти, приемащи 

глюкокортикостероиди или класически модифициращи болестта 

лекарства или имуносупресори или биологични средства или инхибитори 

на Janus киназа, ще бъде по-добра за пациента, отколкото избягването на 

ваксинацията. С други думи, по-добре е такива хора да се вакисинират, 

отколкото да не направят това. 

Полското дружество по ревматология и националният консултант в 

областта на ревматологията споделят мнението, че Националната 

програма за ваксинация трябва да дава възможност за определяне на 

датата на ваксинация на пациенти с автоимунни заболявания, лекувани с 

имуносупресори, не само като се вземе предвид възрастта на пациентите, 

но също така и здравословното им състояние и оптималното време за 

ваксинация, което позволява да се получи най-добрият клиничен ефект.  

Полското дружество по ревматология и националният консултант в 

областта на ревматологията също посочват, че ваксинацията срещу 

COVID-19 на медицинския персонал, включително лекари, медицински 

сестри и физиотерапевти, които имат пряк контакт с пациенти, е много 

важна дейност, ограничаваща предаването на инфекцията сред 

пациентите.  

Въз основа на съвременните медицински знания, Полското 

дружество по ревматология и националният консултант в 

областта на ревматологията представят предварителни 

препоръки относно ваксинацията срещу COVID-19 при 

пациенти с автоимунни и възпалителни ревматоидни 

заболявания, включително при тези, които използват 

лекарства, които влияят върху активността на имунната 

система и медицински персонал, който се грижи за тях (виж 

превода по-долу). 
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Предварителни препоръки 

 

„1. Пациенти с автоимунни и възпалителни ставни заболявания и 
представители на медицинския персонал, който се грижи за тях, трябва 
да бъдат ваксинирани срещу COVID-19, освен ако няма общи 
противопоказания. 

2. Хората, които са били заразени със SARS-CoV-2/имали са COVID-19 в 
миналото, също трябва да бъдат ваксинирани.  

3. При пациенти, които са планирани да бъдат ваксинирани срещу други 
инфекциозни заболявания, включително грип, се препоръчва интервал 
от най-малко 14 дни между ваксинациите.  

4. При пациенти с новодиагностицирани автоимунни или ревматоидни 
възпалителни заболявания, ако здравословното им състояние позволява, 
се препоръчва ваксиниране преди планираното започване на 
имуносупресивна терапия, което може потенциално да намали 
ефективността на ваксината.  

5. При пациенти, използващи глюкокортикостероиди или класически 
модифициращи лекарства, или имуносупресори, или биопрепарати, или 
инхибитори на Janus киназа, ваксинацията се извършва най-добре, 
когато заболяването е в ремисия или с ниска активност, ако това е 
възможно. 

6. Ваксинацията е най-ефективна, когато степента на имуносупресия е 
ниска, но не се препоръчва намаляване на дозите лекарства или спиране 
на лечението, ако рискът от обостряне е умерен или висок.  

7. При пациенти, които са в процес на терапия и има планирана 
ваксинация, в случай на ремисия или слаба активност на заболяването, 
опитен ревматолог, след консултация с пациента, може да реши да 
използва най-ниските ефективни дози лекарства или временно да спре 
терапията, ако според него това може да подобри ефективността на 
ваксинацията и рискът от обостряне на основното заболяване е нисък. 

8. Поради механизма на действие на ритуксимаб и потенциалното му по-
голямо влияние върху ефективността на ваксинацията, ако се използва 
това лекарство, е необходима консултация с ревматолог относно 
оптималното време за ваксинация.  

9. Всеки пациент, за когото се планира ваксинация или е след 
ваксинация, трябва да се свърже с опитен ревматолог, който за 
предпочитане е лекуващият го специалист, ако има съмнения или 
притеснения относно здравето си.  

10. Окончателната квалификация за извършване на ваксинация, като се 
отчита алтуалното здравословно състояние на пациента, се прави от 
лекаря“. 
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