
Што знаеш за ГРИП?

Грипот може да биде сериозно 
заболување особено кај 

возрасните лица 

Како најдобро да се заштитиш?

Вакцинирај се!

SOUTHEAST EUROPEAN CENTER FOR SURVEILLANCE 
AND CONTROL OF INFECTIOUS DISEASES

SOUTH - EASTERN EUROPE
HEALTH NETWORK



Имунитетот слабее со возраста, што ги прави 
лицата постари од 65 години изложени на 
поголем ризик од компликации споредено со 
помладите здрави лица. Вообичаено, во 
најголем број од сезоните лицата на возраст 
од 65 и повеќе години го носат најголемиот 
товар од тешките форми на грип. Минатата 
сезона во Европа  60% од сите болнички 
лекувања поврзани со грип биле кај лица 
постари од 65 години. 

Лицата со 65 и повеќе години се изложени 
на поголем ризик од компликации 
поврзани со грип

Најдобар начин да го намалиш 
ризикот од грип и можните 
сериозните компликации е да 
се вакцинараш против грип 
секоја година! 



Иако ефикасноста може да варира до 
одреден степен, вакцинацијата е безбеден, 
единствен и најдобар начин за превенција на 
сериозните компликации од грип

Хроничните болести исто така се ризик за 
сериозни компликации поврзани со грип

Грипот може да ја влоши здравствената состојба 
кај лица со хронични заболувања, дури и ако тие 
се добро контролирани.

Несаканите појави после вакцинација против грип 
се благи во споредба со можните сериозни 
компликации од заболување од грип. 
Најчести несакани реакции се: болка, осетливост, 
црвенило и оток на местото на боцкање. Ретко 
може да се појави главоболка, болки во 
мускулите, лесно покачена температура, 
малаксаност или гадење.

Докажано е дека вакцинацијата го намалува 
ризикот од грип и сериозни компликации кои 
може да доведат до потреба од болничко лекување 
па дури и смрт кај повозрасните лица. Иако некои 
лица кои се вакцинирани може да се разболат, во 
повеќе студии е докажано дека тежината на 
заболувањето е полесна кај овие лица.

Вакцината против грип е безбедна, 
вакцината не предизвикува грип!

Дијабетес, астма и хронични кардио-васкуларни 
заболувања (дури и ако се добро контролирани) се 
меѓу најчестите хронични болести кои ги 
изложуваат луѓето на висок ризик од компликации 
од грип. Посебно е важно повозрасните лица со 
овие и други хронични болести да се вакцинираат 
против грип секоја година! 

Вакцинацијата е најефикасен начин да 
се спречат компликациите од грип.



• треска и покачена температура 
• главоболка, 
• општа малаксаност 
• солзење во очите и секреција од носот
• гребење и болка во грлото 
• кашлица која најчесто е сува
• истоштеност,
• болки во мускулите и зглобовите, 

Лекарот ќе те советува за терапијата 
и начинот на лекување!

Ако имате 65 и повеќе години, немате пензија 
или вашата пензија во септември 2018 година 
била пониска од 14.448,00 денари можете 
бесплатно да се вакцинирате против грип во 
најблискиот Центар за јавно здравје!

Закажете вакцинација преку вашиот матичен 
лекар!

Матичниот лекар ќе ja 
провери вашата 
здравствена состојба 
и ќе ви закаже термин 
за бесплатна 
вакцинација само ако 
му донесете потврда за висината на пензијата 
(чек од септемвриската пензија 2018 од пошта 
или банка). 

Доколку не спаѓате во оваа категорија на лица, 
вакцината против сезонски грип може да ја 
добиете во најблискиот Центар за јавно здравје 
за одреден финансиски надомест (650 денари), 
како и претходните години и не е потребно да 
закажувате термин.

Ако имаш симптоми слични на грип 
дури и ако си вакциниран(а) јави се 
на твојот лекар. Јави се на лекар 
ако ги имаш следниве симптоми:


