
АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ДОМА ЗДРАВЉА УБ 

ПОЧЕЛА ВАКЦИНАЦИЈА 

Стигло 400 доза вакцина против грипа, који се очекује у децембру. 

 

Дом здравља Уб је добио, почетком октобра, 400 доза сезонских 

тровалентних вакцина намењених имунизацији станов иштва против грипа, у 

сезони 2014/2015. 

Вакцина је стигла нешто раније него прошле године, па је на почетку 

спровођења имунизације, одзив био мањи. Досада је вакцинисано преко 150 

особа. 

Препорука Института за јавно здравље Батут је да се вакцинишу особе са 

хроничним поремећајем плућног, кардиоваскуларног и метаболичког 

(дијабетес) система и поремећајима рада бубрега, као и особама са 

ослабљеним имунитетом. Препоручена је примена вакцине и код особа 

старијих од 65 година, трудницама и деци старијој од шест месеци живота, 

као и гојазним особама. 

Када лекар посумља на грип, а пацијент има симптоме (температура преко 38 

степени, праћене боловима у мишићима 

и зглобовима, сувим кашљем и 

надражајем респираторних органа) 

могуће је узимање брисева од 

пацијента, који се шаље у Завод за јавно 

здравље Ваљево.  

Из Колубарског округа узорковаће се 

шест брисева месечно. 

Вакцина је безбедна, а време неопходно 

за стицање имунитета је 2-3 недеље након примања. Трајање имунитета 

после једне дозе, варира од шест до12 месеци. Контраиндикована је за оне 

који су алергични на јаја или неку другу компонент у кој а се нала зи у 

вакцини. 



Сезонска вакцина, као и прошле године, садржи поред типа А Х1Н1 вируса 

грипа и типове А Х3Н2 и Б вирус грипа. Доступна је, како смо сазнали, у 

свим домовима здравља, инактивисана, сплит вакцина произвођача „Санофи 

Пастер“, проверена на Торлаку. 

Требало би напоменути да се вакцинација против грипа спроводи у циљу 

редуковања обољевања и умирања, поготово код особа које су под ризиком. 

Такође, овим путем, спречава се ширење вируса грипа у породицама, 

колективу и популацији. По речима главне сестре Дома здравња Уб, Снежане 

Ненадовић, ако се утроши свих 400 доза, биће наручено још, у зависности од 

потреба пацијената. 

Према досадашњим искуствима у нашој земљи, спорадични случајеви 

сезонског грипа обично почињу у децембру, а сезона грипа траје до марта. На 

Убу, до сада није забележен ни један случај, а све вирусне инфекције међу 

Убљанима, декларисане су као акутне респираторне инфекције или стања 

слична грипу. Континуирани лабораторијски надзор над грипом ове сезоне 

биће организован од 1. новембра 2014. године до 30. марта 2015. године. 
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