Çfarë din për GRIPIN?
Si të mbrohesh më mirë?

Vaksinohu!

Gripi mund të jetë sëmundje
serioze sidomos tek të
rriturit
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Njerëzit e moshës mbi 65 vjeç janë më shumë
të rrezikuar nga komplikimet lidhur me gripin
Imuniteti dobësohet me moshë, duke i bërë që
njerzitë më të vjetër se 65 vjeç të jenë më të
rrezikuar nga komplikimet në krahasim me
njerëzitë e rinjë të shëndetshëm. Zakonishtë, në
sezonet e gripit numrin më të madh e përbejnë
personat e moshës mbi 65 vjeç të cilët poashtu
bartin format më të rënda të gripit. Sezonin e
kaluar në Evropë, 60% e të gjithave rasteve te
mjekuar në spital të lidhur me gripin ishin
njerëz mbi 65 vjeç.

Mënyra më e mirë për të
zvogëluar rrezikun nga gripi dhe
komplikimet e mundshme
është të vaksinohesh kundër
gripit cdo vitë !

Ndonëse efikasiteti mund të ndryshojë deri në
një farë mase, vaksinimi është një mënyrë e
sigurt, unike dhe më e mirë për tu mbrojtur nga
komplikimet serioze lidhur me gripin.

Është vërtetuar se vaksinimi zvogëlon rrezikun nga
gripi dhe komplikimet serioze që mund të çojnë në
nevojën për trajtim spitalor dhe madje edhe në
vdekjen e të moshuarve. Megjithëse disa njerëz edhe
pse janë të vaksinuar mund të sëmuren, dhe në
shumë studime është vërtetuar se shkalla e
sëmundjes është më e lehtë për këta persona.

Vaksina kunër gripit është e sigurt,
vaksina nuk shkakton gripin!
Efektet anësore pas vaksinimit kundër gripit janë të
lehta krahasuar me komplikimet e mundshme nga gripi.
Efektet anësore më të shpeshta janë: dhimbje,
ndjeshmëri, skuqje dhe ënjtje në vendin e injektimit.
Rrallë mund të paraqitet dhimbje koke, dhimbje
muskulare, temperaturë e lehtë, plogështi dhe
nauze.

Sëmundjet kronike janë gjithashtu një rrezik
për komplikimet serioze që lidhen me gripin.

Gripi mund të përkeqësojë gjendjen shëndetësore të
njerëzve me sëmundje kronike, edhe nëse ato janë
të kontrolluara mirë.
Diabeti, astma dhe sëmundjet kronike kardiovaskulare (edhe nëse kontrollohen mirë) janë ndër
sëmundjet kronike më të zakonshme që i bëjnë
njerëzit të jenë në rrezik të lartë nga komplikimet
lidhur me gripin. Veçanërisht është e rëndësishme
që të moshuarit me këto dhe sëmundje të tjera
kronike të vaksinohen kundër gripit çdo vit!

Vaksinimi është mënyra më efektive për
të parandaluar komplikimet nga gripi.

Nëse keni simptoma të ngjashme me
atë të gripit edhe nëse jeni të
vaksinuar, kontaktoni mjekun tuaj.
Këshillohuni me mjekun tuaj nëse
keni simptomat e mëposhtme:
• Ethe dhe temperaturë te lartë,
• kokëdhimbje,
• plogështi e përgjithshme
• lotim dhe sekrecion të hundës
• kruarje dhe dhimbje të fytit
• kollë që zakonisht është e thatë
• lodhje,
• dhimbje të muskujve dhe nyjeve,
Mjeku do t'ju këshillojë për terapinë dhe
mënyrën e trajtimit!!

Nëse jeni 65 vjeç dhe mbi, nuk keni një pension
ose pensioni juaj në shtator 2018 ishte më i ulët
se 14,448.00 denarë, ju mund të vaksinoheni
falas kundër gripit në Qendrën Shëndetësore
Publike më të afërt!
Caktoni vaksinimin nëpërmjet mjekut tuaj të
familjes!
Mjeku juaj do të
kontrollojë gjendjen
tuaj shëndetsore dhe
do të caktojë një termin
të lirë për vaksinim
vetëm nëse ju jepni një
konfirmim të shumës së pensionit (një vërtetim
nga pension i shtatorit 2018 nga një zyrë postare
ose një bankë).
Nëse nuk i përkisni kësaj kategorie personash,
mund të merrni vaksinën kundër gripit sezonal
në qendrën më të afërt shëndetësore publike me
një kompensim të caktuar financiar (650 denarë),
si në vitet e mëparshme dhe nuk keni nevojë të
caktoni termin.

