
Don’t let your child catch it 

МОРБИ
ЛИ

Симптоми и лечение



Морбили/дребна шарка 
е силно инфекциозно 
вирусно заболяване, 
което може да бъде много 
неприятно и понякога 
да доведе до сериозни 
усложнения. Ваксинацията 
срещу морбили, заушка 
и рубеола (MMR) е много 
ефективна за защита от 
заразяване с морбили 
(както и със заушка и 
рубеола).

Всеки може да се зарази  
с морбили, ако не е ваксиниран 
или не е боледувал, въпреки  
че най-често се среща при 
малките деца.

Инфекцията обикновено 
отшумява в рамките на 7 до  
10 дни.
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Симптоми на морбили

Първоначалните симптоми на морбили се 
проявяват след около 10 дни, но могат да се 
проявят и 7 или 21 дни след заразяването.  
Те може да включват:

•  симптоми на настинка, като хрема, кихане 
и кашлица; 

•  възпалени, зачервени очи, които може да 
са чувствителни към светлина; 

•  висока температура (треска), която може 
да достигне 40oC (104oF); 

•  малки сиво-бели петна от вътрешната 
страна на бузите.

Няколко дни по-късно се появява червено-
кафяв петнист обрив. Той обикновено 
започва от главата или горната част  
на врата, преди да се разпространи  
надолу към останалата част от тялото.

Кога да посетите личния си лекар

Трябва да се свържете с личния си лекар 
колкото се може по-скоро, ако подозирате, 
че Вие или детето Ви може да сте болни от 
морбили.

Трябва да се обадите преди посещението си, 
тъй като може да се наложи Вашият личен 
лекар да предприеме мерки за намаляване  
на риска от разпространение  
на инфекцията върху други.
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Сериозно ли е Морбили?

Морбили се причинява от много заразен 
вирус, предизвикващ обрив и висока 
температура. Може да бъде и сериозно. 

Морбили може да бъде неприятно, но 
обикновено преминава за около 7 до 10 дни, 
без да причинява последващи проблеми. 
Дете с морбили обикновено прекарва около 
пет дни на легло и може да отсъства десет 
дни от училище. Възрастните е вероятно  
да боледуват по-дълго.

Въпреки това може да бъде и много сериозно 
с потенциално животозастрашаващи 
усложнения при някои хора. Приблизително 
едно от всеки 15 деца с морбили ще 
развие по-сериозни усложнения. Те могат 
да включват инфекции на ухото и белите 
дробове, припадъци, диария, енцефалит 
(инфекция на мозъка) и мозъчно увреждане. 
Морбили може да доведе до смърт. 

След като веднъж сте прекарали морбили, 
организмът Ви изгражда резистентност 
(имунитет) към вируса и е много малко 
вероятно да се разболеете отново.
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Как се разпространява морбили

Вирусът на морбили се съдържа в милионите 
малки капчици, които излизат от носа и 
устата, когато заразен човек кашля или киха. 

Можете лесно да се заразите с морбили, като 
вдишате тези капчици или, ако капчиците са 
попаднали върху повърхност, като докоснете 
повърхността и след това поставите ръцете 
си близо до носа или устата си. Вирусът може 
да оцелява върху повърхности няколко часа.

Хората с морбили са заразни от момента на 
развиване на симптомите до около четири 
дни след първоначалната поява на обрива.

Как може да се предотврати морбили

Морбили може да се предотврати чрез 
ваксина срещу морбили, заушка и рубеола 
(MMR).

Тя се поставя в две дози като част от 
програмата за имунизация в детска възраст. 
Първата доза се поставя веднага след първия 
рожден ден на Вашето дете, а втората доза се 
поставя на 3 години и 4 месеца, преди детето 
Ви да тръгне на училище. 

Възрастните и по-големите деца могат да 
бъдат ваксинирани на всяка възраст, ако не 
са били напълно ваксинирани преди това. 
Попитайте личния си лекар за ваксинацията.

 
  4  5



I’m still anxious about giving my child 
three vaccines in one injection. 

We know that parents may be concerned 
about vaccination but children’s immune 
systems cope very well. 

Having MMR vaccine will not only protect 
your child against measles but also against 
mumps and rubella which can both have 
particularly serious consequences in 
young adults. 
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Лечение на морбили 

Няма специфично лечение 
за морбили, но обикновено 
състоянието се подобрява 
в рамките на 7 до 10 дни. 
Вашият личен лекар 
вероятно ще Ви посъветва 
да си почивате у дома, 
докато не се почувствате 
по-добре. 

Не ходете на работа или 
училище поне четири дни от 
момента, в който обривът от 
морбили се появи за първи 
път, за да намалите риска от 
разпространение на инфекцията. 

Трябва също така да избягвате 
контакт с хора, които са  
по-уязвими към инфекцията,  
като малки деца, бременни  
жени и хора с отслабена  
имунна система.
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 Облекчаване на симптомите

Ако симптомите на морбили причиняват 
дискомфорт на Вас или детето Ви, има 
някои неща, които можете да направите,  
за да ги лекувате, докато чакате тялото  
Ви да се пребори с вируса.

Контролиране на температурата и 
облекчаване на болката
Парацетамол или ибупрофен могат да 
се използват за понижаване на висока 
температура (треска) и облекчаване на 
всякакви болки, ако детето Ви изпитва 
дискомфорт.

Течният парацетамол за бебета може да 
се използва при малки деца. Аспирин не 
трябва да се дава на деца под 16-годишна 
възраст. 

Разговаряйте с Вашия аптекар, ако не сте 
сигурни кои лекарства са подходящи за 
Вашето дете. 

Пийте много течности
Ако детето Ви има висока температура,  
се уверете, че пие достатъчно течности, 
тъй като може да е в риск от дехидратация.

Хидратирането може също да помогне  
за намаляване на дискомфорта в гърлото, 
причинен от кашлица.
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Лечение на възпалени очи
Можете нежно да почистите коричките от 
клепачите и миглите на Вашето дете, като 
използвате памучен тампон, напоен с вода.

Затварянето на завесите или 
приглушаването на осветлението може  
да помогне, ако ярката светлина дразни 
очите му.

Лечение на симптомите на настинка
Ако детето Ви има симптоми на настинка, 
като например хрема или кашлица, има 
няколко неща, които можете да направите,  
за да му помогнете да се почувства по-добре. 
Например, можете да поставите мокра кърпа 
върху топъл радиатор, за да овлажните 
въздуха, което може да облекчи кашлицата 
на детето Ви.

Пиенето на топли напитки, особено такива, 
които съдържат лимон или мед, също може 
да помогне за отпушване на дихателните 
пътища, отхрачване и облекчаване на 
кашлицата. Мед не трябва да се дава на 
бебета под 12 месеца.
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Забелязване на признаци на 
сериозно заболяване

Ако Вие или Вашето дете имате морбили, 
трябва да следите за признаци на сериозни 
усложнения, които понякога могат да 
се развият. Признаците на по-сериозен 
проблем включват:

• задух; 

•  остра болка в гърдите, която се влошава 
при дишане; 

• кашляне на кръв; 

•  сънливост; 

•  объркване; 

•  припадъци (конвулсии). 

Отидете в спешното отделение или се 
обадете на 999 за линейка, ако Вие или 
Вашето дете развиете някой от тези 
симптоми.
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I’ve heard that MMR can cause autism 

There is no credible evidence to support 
the link between MMR vaccine and autism. 
MMR vaccine has been used widely and 
safely around the world for more than  
30 years. Over 500 million doses have 
been given in over 100 countries. 

Numerous studies have failed to find any 
link between MMR and autism. 

My child is allergic to eggs – can they 
have MMR vaccine? 

MMR vaccine can safely be given even to 
children who have had a severe allergy 
(anaphylactic reaction) to egg. If you have 
any concerns, talk to your practice nurse, 
health visitor or doctor. 
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