Редовна вакцинација је
најдјелотворнијa и најсигурнија мјера
у спречавању заразних болести.

КАЛЕНДАР ВАКЦИНАЦИЈЕ
у Републици Српској за 2022. годину
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Алергијске реакције на вакцине су веома ријетке. Уколико дијете има склоност ка
алергијама, ослабљен имунитет или је недавно примило трансфузију крви или
неки други крвни производ, посавјетујте са Вашим изабраним љекаром.
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ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ДА СЕ ДЈЕЦА
ВАКЦИНИШУ НА ВРИЈЕМЕ?
Вакцине штите Ваше дијете од озбиљних болести које настају
као посљедица инфекције вирусима и бактеријама. У ранијем
периоду је велики број дјеце и одраслих особа умирао од
посљедица заразних болести. Како би на вријеме била
заштићена од оболијевања, дјеца треба да приме обавезне
вакцине у складу са календаром вакцинације (имунизација).
КАКО ВАКЦИНЕ ДЈЕЛУЈУ?
Вакцине дјелују тако што развијају имунолошки одговор
организма (имунитет) на одређену болест на исти начин као
да је дијете пребољело ту болест, а да није морало да оболи.
ДА ЛИ ЈЕ АПЛИЦИРАЊЕ НЕКОЛИКО ВАКЦИНА
ИСТОВРЕМЕНО ШТЕТНО ЗА ДИЈЕТЕ?
Вакцине се могу дати посебно или заједно. Koмбиноване
вакцине су подједнако сигурне и дјелотворне као и
појединачне.

10 ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ОД КОЈИХ НАС
ВАКЦИНЕ ШТИТЕ И СПРЕЧАВАЈУ ПОЈАВУ
ОЗБИЉНИЈИХ СИМПТОМА БОЛЕСТИ
ТУБЕРКУЛОЗА
Туберкулоза је заразна болест коју
изазива бактерија Mycobacterium tuberculosis и најчешће напада плућа,
а преноси се директним контактом
капљицама са зараженом особом
или индиректно преко предмета и
површина. Знаци и симптоми су сухи
кашаљ, благо повишена температура,
губитак апетита и тјелесне тежине,
ноћно знојење. Болест може довести и
до смртног исхода.
ДИФТЕРИЈА
Дифтерија је акутна заразна
болест узрокована бактеријом
Corynebacterium diphtheriae коју
карактеришу локалне инфламаторне
промJене (крајници, ждријело,
ларинкс и нос) и тешка токсемија и
оштећење удаљених органа. Болест
се преноси капљичним путем, али се
може пренијети и контактом преко
контаминираних предмета из околине.
Знаци и симптоми обухватају дебели
слој наслага на задњем зиду ждријела
што отежава дисање. Може довести до
проблема са дисањем, застоја у раду
срца и смртних исхода.
ТЕТАНУС
Тетанус је акутна заразна болест
коју проузрокује бактерија тетануса
Clostridium tetani. До инфекције
најчешће долази када бактерија
доспије у организам због повреда коже
или слузокоже. Болест карактеришу
болни грчеви мишића, углавном на
лицу и врату, а затим и на цијелом

тијелу. Може довести до кочења
вилице, тако да обољели не може
отварати уста или гутати. Узрокује смрт
у једном од пет случајева.
ВЕЛИКИ КАШАЉ
Велики кашаљ је веома заразна
респираторна инфекција узрокована
бактеријом Bordetella pertussis. Велики
кашаљ се преноси капљичним путем,
а пренос инфекције могућ и контактом
са зараженим предметима. Знаци
симптоми обухватају тако тешке
нападе кашља да дијете не може ни
јести, ни пити, ни дисати. Ови напади
могу да трају седмицама. Може
довести до упале плућа, конвулзија
(напади трзања и летаргије) оштећења
мозга и смрти.
ДЈЕЧИЈА ПАРАЛИЗА
Дјечија парализа (полиомијелитис
или полио) је акутна инфекција
проузрокована полиовирусом.
Преноси се блиским контактом са
зараженом особом, а у тијело улази
кроз уста. Знаци и симптоми могу
бити слични прехлади или може да не
буде никаквих знакова и симптома.
Може довести до парализе (отежаног
помјерање руке или ноге) или смрти
(парализа мишића дисања).
БОЛЕСТИ КОЈЕ ИЗАЗИВА
HAEMOPHILIUS INFLUENZAE B
Haemphilius influenzae тип Б је бактерија
која се уобичајено налази у носу или
грлу и не изазива развој болести.

Међутим, ако ова бактерија доспије
до плућа или крви, особа се може
разбољети. Са особе на особу, Hib
се преноси путем кашљања или
кихања. Болест најчешће започиње
са температуром, главобољом и
укоченошћу врата и повраћањем.
У благим случајевима често нема
препознатљивих симптома. Може
довести до менингитиса (упале
овојнице мозга и кичмене мождине)
упале плућа, инфекције крви, упале
зглобова, костију и срчане овојнице,
као и до оштећења мозга, глувоће и
смрти.
ХЕПАТИТИС Б
Хепатитис Б је веома озбиљна
инфекција јетре коју узрокује вирус
хепатитиса Б (HBV), који напада
јетру. Овај вирус се преноси крвљу
и тјелесним течностима које садрже
крв. Бебе се могу заразити приликом
порођаја од заражене мајке или путем
крви и других секрета/излучевина
заражене особе. Знаци и симптоми
обухвтају умор, прољев, жутицу
и повраћање, бол у мишићима,
зглобовима или стомаку. Може
довести до оштећења јетре, карцинома
јетре и смрти.
МОРБИЛИ (МАЛЕ БОГИЊЕ)
Мале богиње (морбили) су акутна,
заразна, вирусна болест узрокована
вирусом малих богиња. Могу се
добити контактом са зараженом
особом путем кашљања или кихања.
Знаци и симптоми болести су висока
тјелесна температура, цурење из носа,
кашаљ, црвене или сузне очи, ситне
бијеле тачкице које се прво јављају на
слузници уста са унутрашње стране
образа. Након неколико дана, обично
на лицу и врату, појављује се осип.
Осип се шири по цијелим тијелу, и
траје пет до шест дана. Након тога

осип почиње да блиједи. Болест може
довести до сљепила, упале мозга,
упале уха или упале плућа. У најтежим
случајевима може доћи до смртног
исхода.
ЗАУШЊАЦИ
Заушњаци су болест коју изазива
мумпс вирус, а преноси се капљичним
путем и контактом са пљувачком
инфициране особе. Знаци и симптоми
су повишена тјелесна температура,
губитак апетита, главобоља и болови
у мишићима, након чега долази до
отицања пљувачних жлијезда.
Може довести до упале мозга и
можданих овојница, уха, дисајних
путева попут упале плућа и упале
полних жлијезда. У најтежим
случајевима може доћи до смртног
исхода.

РУБЕОЛА
Рубеола је акутна болест узрокована
вирусом рубеоле који се преноси
капљицама и у директном контакту
са секретом из носа и ждријела
инфицираних особа. Болест најчешће
започиње са температуром,
главобољом, отоком лимфних чворова
на врату, а потом осипом на лицу који
се даље шири по тијелу. Код благих
случајева често нема препознатљивих
симтома. Може довести до
менингитиса (упале овојнице мозга
и кичмене мождине), упале плућа,
инфекције крви, упале зглобова,
костију и срчане овојнице. Код
трудница може довести до оштећења
развоја плода (глувоћа, ментално
заостајање, дефекти на органима)
као и до побачаја.

