
Достъпно
ръководство
за варицела

КАКВО 
ЗНАЕТЕ ЗА 

ВАРИЦЕЛАТА?

Настоящата листовка е създадена и 
финансирана от MSD. Тя има за цел 
да предостави обща образователна 
информация и не заменя 
професионалните медицински съвети.



Медицинското наименование на лещенката е варицела, тъй като 
се причинява от вируса варицела зостер (VZ). Това е силно заразно 
заболяване, което означава, че е лесно да се прихване от човек, който е 
болен от варицела. 
Добрата новина е, че в повечето случаи, след като сте го преболедували, 
тялото Ви е в състояние да Ви предпази от повторно заразяване.1

от населението 
развиват болестта до 
15-годишна възраст.3

ВАРИЦЕЛА: ОСНОВНА 
ИНФОРМАЦИЯ

90%



И други заболявания могат да причинят обриви, така че не трябва 
просто да приемете, че това е варицела.

Болестта обикновено 
започва с един до два дни 
с треска, болки и усещане 
за неразположение.1

След това се развива сърбящ, петнист 
обрив, който се превръща от петна 
в мехурчета и в струпеи, и корички. 
Количеството на петната, които се 
появяват варира при различните хора; 
някои хора почти нямат такива, докато 
при други е покрито цялото тяло.1

Варицелата е заразна от един до два дни преди появата на 
обрива до завяхване на всички мехури.

Това отнема около пет дни.1

ОБРИВ НА
ВАРИЦЕЛАТА

Инфекцията се разпространява 
в течността, която се намира 
в мехурите от варицелата и в 
капчиците при кашлица или кихане 
на някой инфектиран.1



За варицелата няма етиологично лечение и вирусът обикновено се 
изчиства без лечение. Вашият фармацевт може да Ви посъветва за 
лекарства, които могат да помогнат за облекчаване на сърбежа или 
намаляване на болката и дискомфорта, но нещата обикновено се 
изчистват сами след няколко дни.Ако се развият усложнения, Вашият 
лекар ще вземе решение за подходящо лечение.

Ако трябва да запазите час за лекар, кажете на регистратурата, че Вие 
или детето Ви има варицела. Може да се наложи да уговорите специално 
време за среща, за да избегнете заразяване на други пациенти.

MSD не потвърждава и не препоръчва никакво съдържание на този 
сайт, но го обозначава, като надежден източник за допълнителна 
информация.

ПЕТНА, СЪРБЕЖ И 
ПРЕСТОЙ ВКЪЩИ

Повече информация за лечението на варицела
можете да намерите на уебсайта на

министерството на здравеопазването (МЗ).4



Не се чешете! Това може да 
причини кожни инфекции или 
трайни белези. Ако детето Ви 
не може да спре да се чеше, 
поддържайте ноктите му къси и 
сложете ръкавици или чорапи 
на ръцете му, особено през 
нощта.1

Говорете с Вашия 
фармацевт за използването 
на охлаждащи кремове или 
гелове за облекчаване на 
сърбежа.1

Пийте много течности, за 
да останете хидратирани. 
Опитайте ледени близалки, 
ако детето Ви не пие течности. 
Диета с меки, студени храни 
е най-добра, ако в устата се 
развият рани от варицела.1



Тъй като варицелата е силно заразна, трябва да се опитате да 
предотвратите разпространението ѝ, като се избягва контакт с други 
хора, особено тези, изложени на по-висок риск от усложнения като 
бременни жени и хора с отслабена имунна система.1

НЕ Я ПРЕДАВАЙТЕ!

Това означава, че не бива да се ходи на работа, училище и 
детска градина, докато и последният мехур не завехне.



Ако трябва да пътувате със самолет, може да не Ви бъде позволено да 
летите, докато и последният мехур не завехне, така че проверете в 

авиокомпанията. Ако не сте заразни, но обривът все още е налице, 
може да се нуждаете от медицинско свидетелство.

За малко дете с 
варицела ще са 

необходими около

така че може да се 
наложи да отсъствате 

от работа, за да се 
грижите за него. 1

ПЕТ
дни

вкъщи,



Варицелата обикновено е лека, но понякога може да доведе 
до сериозни усложнения, особено при възрастни хора, 
бременни жени, новородени бебета и хора с отслабена 
имунна система.

Хората от тези високорискови групи са по-склонни да получат 
усложнения, като вторични инфекции. За бременни жени 
съществува риск инфекцията да се предаде на нероденото 
бебе и да причини вродени дефекти.

Важно е да потърсите медицинска помощ, ако сте в една от 
тези групи и мислите, че може да имате варицела или наскоро 
сте били изложени на вируса на варицела.2

ВНИМАВАЙТЕ С ГРУПИТЕ, 
ИЗЛОЖЕНИ НА ВИСОК РИСК



ВЪЗМОЖНИ УСЛОЖНЕНИЯ:

Ако развиете инфекция на кожата или белите дробове, ще Ви е
необходимо лечение с антибиотици. В тежки случаи може да се
наложи да бъдете хоспитализирани. 1

За хората, изложени на висок риск от усложнения лекарите
понякога предписват лекарства, за да съкратят
продължителността на инфекцията и да намалят риска от
усложнения.

Те трябва да се прилагат в рамките на 24 часа
след първата поява на обрива.

Ако сте имали варицела, сте изложени на по-голям риск от развитие на 
херпес зостер по-късно през живота Ви. Това може да се случи, когато 
имунната система е отслабена (напр. поради стрес или определени 
заболявания) и вирусът на варицелата се активира отново. Въпреки че 
и двете се причиняват от един и същ вирус, варицелата и херпес зостер 
са различни заболявания. 2

Не винаги може да има признаци на усложнения от 
варицелата. Трябва обаче да внимавате за подута или 

болезнена кожа, затруднено дишане или дехидратация. 
Ако забележите някакви възможни признаци на 
усложнения, се свържете с личния си лекар.

Инфекции, 
причинени от 
попадане на 

бактерии в кожата, 
поради което тя се 

зачервява, подува и 
боли 2

Белодробни 
инфекции 

(пневмония), които 
могат да причинят 
упорита кашлица, 

затруднено дишане 
и болка в гърдите 2

Проблеми по време 
на бременност, 
включително 

разпространение на 
инфекцията върху 
нероденото бебе 2



Варицелата обикновено е лека и преминава за около седмица. Някои 
хора обаче могат да се разболеят сериозно и трябва да посетят лекар.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР, АКО:

КОГА ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ 
С ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР

•  Не сте сигурни дали това е варицела

•   Разболели сте се от варицела като възрастен, тъй като тя може да 
бъде по-тежка и да продължи по-дълго, отколкото при децата

•  Изложени сте на варицела, докато сте бременна или кърмите

•  Вашето бебе се разболява от варицела и на възраст под 4 седмици

•  Изложени сте на варицела и имате отслабена имунна система

•  Виждате признаци на усложнения

•  Симптомите не са започнали да се подобряват след
    шест дни
•  Симптомите не са започнали да се подобряват след



ЛЕЧЕНИЕ ПРЕВЕНЦИЯ

В България има ваксина за превенция на варицелата. 
Ваксината може да не е подходяща за хора

с определени заболявания.1

За повечето деца варицелата
е лека и може да се

лекува у дома.

Варицелата може да се
предотврати с ваксинация.

За повече информация относно варицелата,
говорете с личния си лекар.

ЛЕЧЕНИЕ И 
ПРОФИЛАКТИКА НА 
ВАРИЦЕЛАТА



За повече информация относно варицелата,
говорете с личния си лекар.

За повече информация се обърнете към Вашия лекар.
Мерк Шарп и Доум България ЕООД
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