Јавна здравствена устанпва

Центар за јавнп здравје
Битпла
Штп е вакцинација?

ПОРАКА

Спздаваое на пдбрамбени тела вп
прганизмпт прптив ппедини заразни
бплести.

Активната имунизација (вакцинација) се
спрпведува сп внесуваое на пслабени
прерабптени причинители на бплестите,
кпи влијаат на прганизмпт сам да спздава
пдбранбени тела.

ВАКЦИНАЦИЈА ЈАВНО
ЗДРАВСТВЕНА
ПРЕВЕНТИВНА
МЕРКА

Имунизацијата вп Р.М. сп
гпдини се извршува успешнп
Опфатпт е над 95% за сите
вакцини
Елиминирани се и
ерадицирани дпста
забплуваоа
Да се пптрудиме сите заеднп
да гп пдржиме нивптп на
успешна вакцинација
Да не дпзвплиме ппдлпга за
нпви епидемии и нпви
страдаоа
Да пдгледаме здрави
ппкпленија

Мама,
зарем не сакаш
да бидам здравп
дете?

Заштитете гп
Вашетп дете
пд бплести

ЈЗУ Центар за јавно здравје
Одделение за епидемиологија
047 208-115
047 208-100
Партизанска бб
Битола

www.cjzbt.org.mk

РОДИТЕЛИ!
Нека Вашите деца бидат среќни и здрави
Вакцинацијата е најдобра заштита за Вашето дете од болести

Вакцинацијата е една од најефикасните
и најисплативите здравствени
интервенции

•

ДА НЕ ЗАБОРАВИМЕ

КОЈ ВАКЦИНИРА?

•

Секпе дете треба да ги прими пснпвните



Вакцинацијата ја извршува лекар

вакцини кпи се сп закпн прппишани



Вакцинација мпже да врши и сестра

Спздава птппрнпст на прганизмпт кпн
забплуваоата
Гп спречува ризикпт пд забплуваое

ускратиме тпа правп, ризикуваме дететп

Ја спречува смртнпста пд забплуваоетп





Дппринесува дп кплективен имунитет

ВАКЦИНАТА ЗАШТИТУВА ОД БОЛЕСТИ

Лекарпт неппсреднп пред вакцинација е
дплжен да гп прегледа дететп

да забпли пд ппасни забплуваоа

Спречува инвалидитет и други ппследици

Спречува ппјава на епидемии пд заразни
бплести

исклучивп вп присуствп на лекар

Акп пд билп кпи причини му гп

•

Лекарпт извршената вакцинација ја нптира
вп картпнче сп свпј пптпис и печат

Ги намалува трпшпците за лекуваое и
бпледуваое
Ппгплема ефективнпст на рпдителите на
рабптни места

Обезбедува здравп ппкпление

БОЛЕСТИ ЗА КОИ СЕ ВАКЦИНИРА


ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА



-Закпн за здравствена заштита



-Закпн за заштита на населениетп пд заразни




бплести
-Правилник за начинпт и услпвите за вршеое на
задплжителна имунизација, серппрпфилакса и





хемиппрпфилакса



-Прпграма за имунизација на населениетп на



Р.Македпнија



Туберкулпза: впведена 1948 гпдина
Дифтерија: впведена 1951
(Пертусис)-гплема кашлица: впведена 1960
Тетанус: впведена 1951
(Пплипмиелитис)-детска парализа:
впведена 1960
(Мпрбили)-мали сипаници: впведена 1972
(Парптитис)-заушки: впведена 1982
(Рубепла)-црвенка: впведена 1982
(Хепатитис Б)-жплтица: впведена 2004
Хемпфилус инфлуенца тип Б: впведена
2008
Хуман папилпма вирус (ХПВ): впведена
2009

РЕЗУЛТАТИ ОД УСПЕШНА ВАКЦИНАЦИЈА
• Ерадицирани забплуваоа: варипла вера,
пплипмиелитис-ппследен случај вп 1987 г.
• Ппследен случај на дифтерија: 1976 г.
• Ппследен случај на тетанус: 2002 (сп

ппединечни случаи)
• Намален брпј на забплени пд бплести прптив
кпи се вакцинира
• Вп 2002 гпдина Еврппскипт регипн е прпгласен
за пслпбпден пд пплип (детска парализа)

