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УВАЖАЕМИ ПРОФ. АНГЕЛОВ,
В отговор на Ваше писмо до експертен съвет по медицинска специалност
кардиология към Министерство на здравеопазването (МЗ) относно наличието на
показания и противопоказания за ваксиниране с ваксина срещу SARS-CoV-2 на пациенти
с придружаващи сърдечно съдови заболявания Ви изпращаме становище, което е
обсъдено и прието от всички членове на Експертния съвет по Кардиология.
Разработването на ваксини срещу SARS-CoV-2 е огромна стъпка в борбата с
пандемията от коронавирус. Ваксинирането на големи групи пациенти е сигурен начин за
ограничаване на разпространението на вируса сред популацията. Въпреки това този
процес изисква сериозен ресурс и логистика, поради което приоритизирането на
ваксинацията на рискови групи пациенти е от съществено значение.
Според данните от множеството публикувани проучвания наличието на сърдечносъдови заболявания се асоциира с по-тежко протичане на КОВИД-19, с по-голяма честота
на развитие на усложнения и по-висока смъртност. Така например едно скорошно проучване
от месец януари 2021 година посочва екстремно завишена вероятност за смъртност сред
пациентите със сърдечна недостатъчност в хода на КОВИД-19 (над 14 пъти). На базата на
тези и множество други данни много големи организации като например Американската
Сърдечна Асоциация и Американския Колеж по Кардиология препоръчват приоритетна
ваксинация на пациентите с напреднали сърдечно-съдови заболявания. До момента не са

известни противопоказания за приложение на одобрените ваксини, свързани с наличието на
сърдечно-съдови заболявания.
Поради това ЕС по медицинската специалност „Кардиология“ препоръчва
приоритетно ваксиниране на пациентите с напреднали и високорискови сърдечно-съдови
заболявания както следва:
1.

Пациентите със сърдечна недостатъчност – клас III и IV по NYHA.

2.

Пациентите с ИБС – триклонова болест или стеноза на ствол, както и тези със

стенокардия.
3.

Пациентите с пулмонална хипертония и NYHA клас III или IV

4.

Пациентите със скорошна, непланова хоспитализация по повод на сърдечно-

съдово заболяване.
5.

Пациентите с напреднала периферно-съдова болест.

6.

Пациентите с вродени сърдечни заболявания в зряла възраст клас C и D.

7.

Пациентите с повече от два, неконтролирани рискови фактори за сърдечно-

съдови заболявания (артериална хипертония, захарен диабет, затлъстяване).
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