
РЕГУЛАТОРИТЕ НЕ ПОДКРЕПЯТ ИДЕЯТА ЗА ПРОМЯНА  

В ДОЗИТЕ НА ВАКСИНИТЕ СРЕЩУ COVID-19,  

КАКТО И ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ИНТЕРВАЛИТЕ МЕЖДУ ТЯХ 

 

Управлението за контрол на храните и лекарствата на САЩ не подкрепи идеята 

за промяна в дозите на ваксините срещу COVID-19, както и за удължаване на 

интервалите между тях. Подобно е становището и на Европейската агенция по 

лекарствата, информира Clinica.bg на 05.01.2020 г. 

  

Заради все още недостатъчните доставки, някои държави вече обявиха 

намеренията си за по-дълги срокове между първата и втората доза или за намаление на 

самите дози. 

 

Преждевременно е дозите и интервалите за поставянето им да бъдат коригирани, 

смятат от американския регулатор, съобщиха агенциите. Подобни промени не са 

подкрепени от научни данни и това може да навреди на общественото здраве, смятат от 

управлението за контрол на храните и лекарствата. Макар и разглеждането на тези 

въпроси да е основателно, "предлагането на промени в разрешените от FDA дози или 

имунизационни графици е преждевременно и не се основава солидно на налични данни", 

пише в изявлението на управлението. 

 

В САЩ властите обявиха, че обмислят да поставят половин доза на хората между 

18 и 55 години. Там разрешение за употреба имат продуктите на Pfizer и на Moderna.  

 

Във Великобритания смятат да удължат периода между двете дози и на двете 

разрешени засега ваксини – на Pfizer на AstraZeneca на 12 седмици, в Дания – на 6 

седмици за тази на Pfizer, която е засега и единствената, която се използва в ЕС. По-дълъг 

срок обмислят и в Германия. 

 

От управлението за контрол на храните и лекарствата обаче припомнят, че 

разрешените в САЩ ваксини имат одобрение за употреба в извънреден режим, като 

наличните данни са за използване на определените дози от препаратите през посоченото 

в спецификациите време – 21 дни за ваксината на Pfizer и 28 дни за тази на 

Moderna.Европейската агенция по лекарствата също обяви, че лицензираните от нея 

срокове трябва да се спазват. 

 

От Pfizer и BioNTech предупредиха, че ефикасността на ваксината не е 

гарантирана, ако втората доза не бъде получена на 21-ия ден след първата и няма 

клинични доказателства, че организмът остава защитен от коронавируса след това. 

Доказано е само, че ваксината може да бъде ефикасна, ако втората доза бъде получена 

до 42 дни след първата. 

 


