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Вакцинација против

сезонског грипа...

У понедељак 24.октобра у свим амбулантама Дома здравља „Др Ђорђе
Лазић“почеће вакцинација против сезонског грипа. У Дом здравља је стигло 2900
вакцина “ВАXИГРИП” произвођача “Санофи Пастеур”.

У Саопштењу добијеним овим поводом из Дома здравља пише :

“ВАXИГРИП” је вакцина против грипа рађена је по препоруци Светске здравствене
организације и одговара изолованим сојевима вируса северне хемисфере Земље за
2016/2017. годину. Могу је примити и деца старија од шест месеци.После примене
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“ВАXИГРИП” вакцине, имуни систем (природна одбрана организма) ствара своју
заштиту (антитела) против болести. Ниједан од састојака вакцине не може
проузроковати грип. Највећи ризик од добијања грипа је током хладних месеци,
између октобра и марта. Уколико се не вакцинишете против грипа на јесен, и даље
је основано да се вакцинишете до пролећа,с обзиром да постоји ризик од
инфекције до тог периода. “ВАXИГРИП” вакцина пружа заштиту против сојева три
типа вируса, који су садржани у вакцини након 2 до 3 недеље после примене.
Организам је заштићен 6 до 12 месеци

Вакцину не смете примити:

-Уколико сте алергични (преосетљиви) на активне супстанце или било коју
компоненту вакцине, на јаја, на пилеће протеине, на неомицин, на формалдехид или
на октоксинол 9

-Уколико имате болест праћену повишеном температуром или акутну инфекцију,
вакцинацију треба одложити до опоравка.

Препоручује се особама са хроничним поремећајем плућног и кардиоваскуларног
система, метаболичким поремећајима, посебно особама оболелим од шећерне
болести, затим особама са поремећајима рада бубрега, особама са ослабљеним
имунитетом. Препорука министарства је да вакцину приме и особе смештене у
геронтолошким центрима, као и особе запослене и смештене у установама
здравствене заштите, сви старији од 65 година и они који су запослени у јавним
службама које су у ризику. Труднице и гојазне особе такође спадају у групу којима
је препоручено да приме ову вакцину. Сви заинтересовани грађани могу примити
вакцину код свог изабраног лекара, уз предходно телефоном заказан преглед.
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