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Въведение: Kолебанието на родители да ваксинират децата си се превръща във все по-голям
фокус на внимание и безпокойство сред здравната общност, предвид потенциалът му да доведе
до отлагане и откази от поставянето на ваксини, а оттам до риск за общественото здраве1,2,3.
Знанията за ваксините или липсата на такива се отчитат като една от детерминантите на
феномена „колебание за ваксиниране“. Високата самооценка за познанията за ваксините се
счита за промотор във формирането на положителна нагласа за ваксиниране, а източниците на
информация – определящ фактор в този процес 4.

Цел: Да се проучат основните източници на информация на родителите относно ваксините и   
тяхното влияние върху процеса на имунизация. 

Материал и методика:
Проведено е срезово епидемиологично проучване сред 1195 родители на деца до 7 години, в
периода 2015 - 2017 г, живеещи във Варна, Шумен, Сливен, Русе. Средна възраст на родителите-
30.9 (± 6.4) г. Повече от половината респонденти са родители на деца във възрастовия диапазон
от 0-3 години, когато активността на имунизационния календар е най-висока.
За анализ на резултатите от анкетното проучване са използвани следните статистически методи:
1.Дескриптивни методи (вариационен анализ на количествени данни – средни стойности,
стандартно отклонение; алтернативен анализ за категорийни променливи, относителен дял и
честотни показатели.
2.Методи на статистическо оценяване (параметрични методи за оценка на хипотези – t-критерий
на Student; непараметрични методи за оценка на хипотези – критерий χ2 (Хи-квадрат) на Pearson;
корелационен анализ – коефициент на Pearson r и коефициент на Spearman ρ; дисперсионен
анализ по метода на АNOVA.

Дискусия: Личният лекар заема първо място като източник на информация за ваксините сред
родителите, независимо от тяхното образование, възраст, етнос и местоживеене. Доверието в
него по отношение на знание за ваксините, все още е запазено, което се отразява положително
върху имунизационния обхват на децата. Използването на интернет като изтoчник на знания за
ваксините, както и някои социално-демографските показатели като – възраст, образование, етнос,
местоживеене достоверно влияят върху формиране страховете на родителите, което би могло да
повлияе за вземането на погрешни решения по отношение изпълнението на имунизационния
календар.
Заключение: Ниската самооценка за познанията за ваксините влияе върху формиране на
негативна нагласа за ваксиниране. Необходими са мерки за повишаване на познанията на
родителите относно ползите на ваксините за индивидуалното и общественото здраве и
увеличаване на обема достоверна информация в предпочитаните от тях средства за масова
информация.
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Резултати:
Половината родители (53%, n=358) имат ниска
самооценка за познанията си за ваксините, а 18%
(17.9%, n=121) признават, че не знаят нищо за
ваксините (Фиг. 1). Доверието на респондентите към
източниците на знания на ваксините е различно.
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Относителният дял на респондентите, за които
общопрактикуващият лекар е първостепенен източник на
информация, независимо от тяхното образование, възраст,
етнос и местоживеене е 82.2% (n=982). Те по-малко се
страхуват и колебаят да ваксинират децата си
(r=0.09;р=0.002), а имунизационното покритие на деца им е
92.4 %. Една трета от респондентите (37.5%, n=448) ползват
Интернет, като основен и/или допълнителен източник на
знания за ваксините (Фиг.2). Най-често те са
високообразовани родители, между 30 – 39 години,
самоопределящи се като етнически българи, живеещи в
по-голям град. Децата им по-често имат пропуснати
ваксини или въобще не са ваксинирани (r=0.13;р=0.001).
Допитването до приятели и роднини, както и черпенето на
познания и информация от медиите също влияе негативно
върху имунизационното покритие на децата (Фиг. 3).
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Фиг.1

Фиг. 2

Фиг. 3

1. Dube, E, M. Vivion, N.E. MacDonald. Vaccine hesitancy, vaccine refusal and the anti-vaccine movement: influence, impact and implications. Expert review of vaccines. 2015 Jan 2; 14(1): 99-117
2. Williams, S.E. What are the factors that contribute to parental vaccine-hesitancy and what can we do about it? Hum Vaccin Immunother. 2014 Sep; 10(9): 2584–2596
3. Marti, M., M. de Cola, N.E. MacDonald, L. Dumolard, P. Duclos. Assessments of global drivers of vaccine hesitancy in 2014—looking beyond safety concerns. PloS one. 2017 Mar 1; 12 (3): e0172310
4. Dubé, E., D. Gagnona, N.E. MacDonald, the SAGE Working Group on Vaccine Hesitancy. Strategies intended to address vaccine hesitancy: Review of published reviews. Vaccine. 2015; 33:  4191–4203

http://www.mu-varna.bg/EN
http://www.mu-varna.bg/EN
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Williams SE[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=25483505
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4977453/

