
GRIPI 
MUND TË JETË SERIOZ
NË SE JENI MBI 65 VJEÇ

Vaksinohu !

Cila është mbrojtja më e 
mirë nga gripi??  

Vaksinimi çdo vit para fillimit të sezonit të gripit, 
është mënyra më e mirë për:
 Zvogëlimin e rrezikut nga gripi 
 Zvogëlimin e  rrezikut nga paraqitja e 

komplikimeve serioze, hospitalizimit dhe 
vdekjes. 

 Të ndihmuar parandalimin e përhapjes së 
gripit tek familjarët, miqtë dhe njerëzit e 
tjerë.  

A është i sigurt vaksinimi 
kunder gripit?

 
Është e sigurt të vaksinohesh. Çdo efekt anësor 
nga vaksinimi kundër gripit zakonisht është 
i  vogël si p.sh. dhimbje dhe skuqje në vendin e 
injektimit. Disa njerëz përjetojnë kokëdhimbje, 
dhimbje në muskuj, ethe, lodhje dhe neveri. Këto 
efekte anësore janë të lehta dhe kalojnë shpejtë.
  

Vaksinimi eshte i sigurt
www.euro.who.int/en/fluaware



Gripi mund te jete serioz 
nese jeni mbi 65 vjec

Rreth 80% - 90% të vdekjeve që shkaktohen 
nga gripi paraqiten tek njerëyit me moshë 
mbi 65 vjeç. Për dallim nga më të rinjtë, 
hospitalizimi nga gripi paraqet rrezik më të 
madh për më të moshuarit. Kjo ndodh për 
shkak se sistemi imunitar dobësohet me 
moshë dhe behet më pak efektiv në luftimin 
ndaj infeksioneve, duke perfshire edhe gripin. 

Cfarë është gripi?  
Gripi ëshë një sëmundje ngjitëse që 
përhapet nga personi në person nëpërmjet 
kollitjes, teshtimës dhe kontaktit të afërt. 
Epidemitë e gripit zakonisht ndodhin në 
dimër. Në çdo moshë çdokush mund të 
infektohet me grip. 

Cilat janë simptomat  
e gripit??  

 
Ethe dhe drithërima, kollitje, dhimbje në 
muskuj, dhimbje koke dhe lodhje.

Simptomat e gripit fillojne papritur dhe mund të 
zgjasin nga disa ditë deri në dy javë. Shumica e 
njerëzve shërohen shpejtë, por ndonjeherë gripi 
mund të shkaktoje komplikime serioze, siç janë 
pneumonia, bronkiti, madje edhe vdekja. Gripi 
gjithashtu mund ta përkeqësojë gjendjen tek per-
sonat me semundje kronike si ato të zemrës dhe të 
mushkërive.  


