
Аутизма и ваксините

Тъй като не можете да контролирате гените, които детето ви наследява, и не 
можете да го предпазите от всички фактори на средата, има едно много 
важно нещо, което можете да направите, за да защитите здравето на детето 
си: да се уверите че то е ваксинирано по схема.
Когато се говори за аутизъм, нито една тема не е толкова противоречива и 
оспорвана, колкото темата за детските ваксини. В основата на това 
противоречие е тимеросала, живакосъдържащо вещество, използвано във 
ваксините за предпазване от някои бактериални и гъбични инфекции. 
Обяснението е, че излагането на това вещество води до натравяне със 
живак и оттам до аутизъм. Научните изследвания обаче не потвъждават 
теорията за причиняването на аутизъм от детските ваксини.
Пет големи епидемиологични проучвания, проведени в САЩ, Англия, 
Швеция и Дания откриват, че децата, които получават ваксини, съдържащи 
това вещество, нямат по-високи прояви на аутизъм. Допълнително, 
проучвания на Института по медицина в Америка не успяват да открият 
никакви доказателства в подкрепа на тези твърдения. Други организации, 
които заключават, че ваксините нямат връзка с аутистичната симптоматика, 
са Центъра за контрол и превенция на болестите (Centers for Disease Control 
and Prevention – CDC), Американската администрация по храните и 
лекарствата (U.S. Food and Drug Administration – FDA), Американската 
Педиатрична Академия (American Academy of Pediatrics) и Световната 
здравна организация (World Health Organization).
С изключение на грипната ваксина, тимеросала вече не се използва в 
другите детски ваксини. Ако все пак се притеснявате за възможна връзка 
между аутизма и живака, можете да настоявате за ваксини без тимеросал 
от педиатър на вашето дете.
Митове и факти за детските ваксини
Мит: Ваксините не са необходими 
Факт: Ваксините защитават детето от много сериозни и потенциално 
смъртоносни болести, включително морбили, менингит, полиомиелит, 
тетанус, дифтерия и коклюш. Тези болести са непознати днес защото 
ваксините си вършат работата. Но бактериите и вирусите, които причиняват 
тези болести все още съществуват и могат да заразят децата, които не са 
имунизирани. 
Мит: Ваксините причиняват аутизъм
Факт: Въпреки множеството проучвания учените и медиците все още не са 
открили връзка между детските ваксини и аутизма идругите нарушения на 
развитието. Децата, които не са ваксинирани нямат по-малко изложени на 
риск от аутизъм.
Мит: Ваксините се правят твърде рано
Факт: Ранните ваксини предпазват детето от сериозни болести, които могат 
да заразят бебетата. Изчакването за имунизации поставя детето в риск. 
Препоръчителната схема за ваксинации е съобразена да предоставя 
най-доброто за детската имунна система на съответната възраст. Различна 
схема от препоръчителната може да не бъде така ефективна. 



Мит: Твърде много ваксини се правят наведнъж
Факт: Може да сте чували теории, че препоръчителните ваксини 
претоварват крехката имунна система на децата и може да причинят 
аутизъм. Но проучванията показват, че разстоянието между ваксините не 
подобрява здравето на детето и не намалява риска от аутизъм, ами 
обратното, излагат детето на риск от потенциално опасни и фатални 
болести. 


