
ВАКЦИНЕ
Примите своје вакцине како 

бисте остали здрави

ЗАШТО СУ МИ ПОТРЕБНЕ ВАКЦИНЕ?

У САД-у, многе болести које су некада 
проузроковале да се многи људи разболе, 
полако нестају. Један од главних разлога је 
употреба вакцина. Вакцине помажу да се 
спрече болести које могу да се пренесу са 
особе на особу. Када добијете вакцине које су 
вам потрене, штитите себе и своје вољене од 
болести.

КАКО ВАКЦИНЕ РАДЕ?

Вакцина се прави од истог вируса (такође 
се зове клица) која проузрокује болест. 
Клица која се користи за прављење 
вакцине је или „мртва“ или слаба. Од 
ње се нећете разболети. Уместо тога, она 
ће помоћи вашем телу да се избори са 
вирусима и болестима које проузрокује.

Неки људи осећају незнатне нежељене 
ефекте након добијања ињекције. То 
треба да прође за пар дана.

Неки људи осећају ретке, лоше нежељене ефекте 
након добијања ињекције. Већином се то догађа 
неколико минута или неколико сати након добијања 
ињекције.

КОЈЕ СУ МИ ВАКЦИНЕ ПОТРЕБНЕ?
Табела на другој страни приказује које вакцине  
су потребне за децу и одрасле. Одрасли који нису добили 
све вакцине као деца можда треба да приме додатне 
вакцине. Разговарајте са својим доктором да сазнате које 
вакцине су вам потребне.

За више информација, пођите на:  www.vaccines.gov

Вакцине су ињекције које помажу да се не разболите

Име мог доктора:

Број телефона мог доктора:

www.magnuscorp.com/ffs/vaccines
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SERBIAN

КОМЕ СУ ПОТРЕБНЕ ВАКЦИНЕ?

ДА ЛИ ПОСТОЈЕ НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ?

Бол/
Црвенило 

Незнатан 
осип 

 Блага 
грозница

Отекло 
грло 

Осип/
Свраб 

Осећај 
вртоглавице

Тешкоће 
приликом дисања



Вакцине које су 
вам потребне

Коме је потребно? Против које 
болести помаже 

та вакцина?
Шта проузрокује та болест?Само 

Деца*
Деца & 

Одрасли
Само 

Одрасли

 DTaP или 
Td/Tdap

X

Дифтерија Грозница, упала грла, осећај слабости; може да 
доведе до оштећења срца и нерава

Тетанус Грозница, укочен врат, потешкоће приликом гутања; 
може да доведе до отежаног дисања

Велики кашаљ Повећани кашаљ, цурење носа, прекиди у дисању 
беба; може да доведе до инфекције плућа

 Flu X Грип Грозница, упала грла, кашаљ, бол у мишићима; 
може да доведе до инфекције плућа

 HepA X Хепатитис А Осећај умора, жутило очију и коже; може да доведе 
до обољења јетре, бубрега и крви

 HepB X Хепатитис Б Осећај слабости, жутило очију и коже; може да 
доведе до оштећења јетре

 Hib X Хемофилија 
инфлуенца тип б

Може да доведе до инфекције плућа и опне око 
мозга и кичмене мождине

 HPV X Хумани 
папилома вирус

Гениталне/полне брадавице; може да доведе до 
разних врста канцера

 IPV X Polio Упала грла, грозница и главобоља; може да доведе 
до тога да тело не може да се креће

 MenACWY 
или MenB

X Менингококна 
болест

Изненадна грозница и укочен врат; може да доведе 
до инфекције опне око мозга и кичмене мождине

 MMR X

Мале Богиње
Грозница, осип, цурење носа, кашаљ и ружичасто 
око (конјуктивитис); може да доведе до инфекције 

плућа

Заушке
Грозница, главобоља и отеклина дела уста из кога се 
лучи пљувачка; може да доведе до инфекције опне 

око мозга и кичмене мождине
Рубеола Грозница, отекле жлезде и осип

 PCV13 или 
PPSV23

X Пнеумококна 
болест Инфекција плућа; може да доведе до инфекције крви

 RV1 или 
RV5

X Ротавирус Грозница, повраћање и пролив

 Varicella X Варичеле Грозница и свраб по телу

 Zoster X Појасни херпес Болни осип и пликови

Примите своје вакцине како бисте остали здрави
Посетите доктора да се преконтролишете и добијете све потребне вакцине.

Вакцине обележене доле су потребне за: _______________________________  ____________________
 (Име) (Узраст)
Ваша следећа посета је: _____________    _____________ (пре подне/после подне) _____________  
 (Д атум) (Време) (Датум рођења)

* Деца узраста од 0 до 18 година Сачувајте себе и своје вољене од болести. Примите своје вакцине.
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