
Факти за имунизација 

• Дали знаете дека заушките даваат тешки компликации, дури и стерилитет кај 

машките деца, единствена заштита е вакцинацијата 

 

• Дали знаете дека парализата сеуште ја има во делови од светот, а кај нас последен 

случај бил  пред 30 години, да не дозволиме да се врати, вакцинирај те ги вашите 

деца. 

 

• Дали знаете дека соседните држави имаат епидемии на мали сипаници, за жал со 

смртни случаи. Заболените се невакцинирани против мали сипаници. Грижете се 

за  вашите деца –вакцинирајте ги навреме. 

 

• Дали знаете дека тетанусот е смртоносно заболување. Пред воведување на 

вакцинација во Република Македонија просечно за 5 години се разболувале 36 

лица од кои 17 умреле. Вакцина постои единствено навремена вакцинација 

заштитува. Заштите го своето дете. 

 

• Дали знаете дека дифтерија сеуште ја има низ светот, последен случај во 

Македонија бил во 1976 година. Пред воведување на вакцинација  во државата 

просечно за 5 години се раболувале по 360 лица од кои 25 умирале. Постои  

вакцина, заштите го вашето дете. 

 

• Дали знаете дека пред воведување на вакцинација против колема качлица, во 

државата во просек за 5 години се разболувале 3600 лица со тешки компликации, 

од кои 25 умирале. Заштите го вашето дете со вакцина против голема кашлица, 

заболувањето дава тешки компликации како воспаление на бели дробови, 

воспаление на уво и воспаление на мозок. 

 

• Туберкулозата за жал сеуште ја има во нашата држава. Затоа децата ги 

заштитуваме со вакцина против туберкулоза после породувањето. 

 

• Дали знаете дека првата вакцинација во Македонија е воведена во 1948 година и 

тоа против туберкулоза 

 

• Децата после породување добиваат и прва доза вакцина против жолтица тип Б.  

Следните дози ги добиваат во третиот и шестиот месец. Заштитата е доживотна. 

 



• Македонија е прва во регионот која ја воведе вакцинација против хуман папилома 

вируси кај девојчиња на 12 годишна возраст. 

 

•  Заштитете ги децата од најопасните Хуман Папилома  вируси, а со тоа ги 

заштитувате и од карцином на грло на матка.Вакцинирајте ги со вакцината против 

ХПВ. 

 

• Дали знаете дека вакцините кои се набавуваат во нашата држава се од 

производители од земји членки на Европска унија, одобрени од Светската 

здравствена органзација. Истите се употребуваат и во нивните држави. 

 

• Дали знаете дека вакцините  од производител до краен корисник-децата, се 

транспортираат и чуваат на соодветна температура од 2- 8 степени целзиусови. 

 

• Сите вакцини се одобрени од Агенцијата за лекови и медицински средства во 

Македонија. 

 

• Вакцините го заштитуваат детето од тешки заразни заболувања, но во исто време 

ги штитат нивните најблиски и пошироката заедница. 

 

• Високиот опфат на имунизација кај децата, создава колективен имунитет, спречува 

појава на заразни заболувања во епидемиска форма. 

 

• Првата вакцинација  во Република Македонија е воведена во 1948 година со 

воведување на вакцинација против туберкулоза. Оттогаш наваму се воведени 

вакцини против многу заразни заболувања. 

• Вакцинацијата штити од болест, инвалидност и смртност. Таа е една од 

најисплатливите јавно здравствени мерки. Целта на вакцинацијата е да ја заштити 

единката и заедницата од заболувања кои можат да се спречат со вакцини. 

• Согласно календарот се вакцинира против 11 заразни заболувања и тоа 

(туберкулоза, жолтица тип Б, Хемофилус инфлуенца тип Б, дифтерија, тетанус, 

голема кашлица, заушки, рубеола, морбили, парализа, хуман паилома вируси.) 

• Вакцинирањето ги заштитува не само вакцинираните деца туку и другите во  

заедницата: семејството,потесната околина и пошироката заедница. 

• Со високиот опфат на имунизација се зголемува колективниот имунитет на 

населението, а со тоа спречување на појава на болест,  ширење и појава  во 

епидемиска форма. 

 


