Најчешћа питања родитеља
о вакцинацији дјеце
Је ли у реду да
моје дијете
одједном добије
неколико убода
при
вакцинацији?

Јесте.

Зар
новорођенчад
немају природни
имунитет?

У задњим недељама трудноће, новорођенчад
добијају привремени имунитет (заштиту) од мајке, али
само од болести на које је она имуна.

Зар се ми, у
нашој земљи,
нисмо ријешили
већине болести
због којих се
вакцинишемо?
Прича се да неке
вакцине могу
проузроковати
аутизам. Је ли
то истина?
Могу ли
сачекати да моје
дијете крене у
школу па да
надокнадимо
све вакцине које

Примање неколико вакцина одједном је сигурно,
чак и за новорођенче.
Студије доказују да дијете можe одједном да поднесе
више убода при вакцинацији. Данас имамо више
вакцина него прије, тако да је Ваше дијете у прилици
да одједном буде заштићено од више болести.

Такав имунитет не траје дуго, и оставља дијете
незаштићено од различитих болести.
Већина болести које се правилном вакцинацијом могу
спријечити не јављају се често код нас, захваљујући
вакцинацији. Да не вакцинишемо нашу дјецу ове
болести би се јављале све чешће и чешће.
Дјеца која нису примила све вакцине могу да се
озбиљно разболе и пренесу болест на друге.

Није.
Научна истраживања нису доказала никакву
повезаност између вакцина и аутизма.

Не.
Немојте чекати да заштитите своје дијете и излагати
га ризику од болести.
Многе болести од којих вакцине пружају заштиту могу
бити јако опасне за Ваше дијете. Новорођенчад,
дојенчад и мала дјеца могу бити изложени болестима

није примило?

у контакту с родитељима, породицом и другим
особама, нпр. у вртићу, продавници или другим
приликама.
Затражите од здравственог радника да Вас упозна
са календаром вакцинације. У договору са Вашим
надлежним доктором редовно обављајте
вакцинацију Вашег дјетета.

Моје дијете је
тренутно
болесно. Може
ли ипак да
прими вакцину?
Гдје могу
пронаћи више
информација o
вакцинацији?

Најчешће може.
Поразговарајте са надлежним доктором о томе. Дјеца
обично могу примити вакцину и када имају неку блажу
болест попут прехладе, болног уха, благо повишене
температуре или пролива.
Питајте свог надлежног доктора медицине (педијатра
или доктора породичне медицине) о додатним
информацијама у вези вакцинације или посјетите web
странице:
www.phi.rs.ba

