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Вакцинација против грипа у сезони 2022/2023 
 
    Институт за јавно здравље Војводине је преузео инактивисану четворовалентну вакцину 
против грипа за сезону 2022/2023. Према препорукама Светске здравствене организације за 
северну хемисферу и Одлуком Европске Уније, вакцина садржи циркулишуће варијанте вируса 
грипа А (H1N1)pdm, А (H3N2) и две линије (Victoria и Yamagata) типа B.  
       Као и претходне године, слично пракси земаља Европске Уније и САД, у примени је 
четворовалентна вакцина против грипа. Ова вакцина је безбедна и ефикасна у спречавању 
оболевања од грипа, у редукцији броја хоспитализација због компликација основне болести и 
умирања због грипа. Њеном применом, спречава се 16% више случајева грипа него применом 
тровалентне (А(H1N1), А(H3N2) и једна линија типа B) вакцине против грипа истог 
произвођача. 
          Узимајући у обзир да се заштитна антитела против грипа стварају након две недеље, 
вакцинација против грипа се препоручује баш сада, пре почетка сезоне грипа (идеално у 
октобру и новембру), али је вакцинација оправдана и током остатка сезоне грипа, односно све 
док је вирус грипа присутан у популацији.  

Обавезно давање вакцине против грипа је усмерено на популацију која је у највећем 
ризику од настанка озбиљних компликација (труднице и све особе са: хроничним 
поремећајима кардиоваскуларног и плућног система, укључујући астму, дијабетес, хронична 
обољења бубрега и јетре и дегенеративним обољењима), али и на здравствене раднике који 
раде на одељењима са повећаним ризиком. Вакцина се даје и особама са малигним 
обољењима и ослабљеним имуним системом. За штићенике и запослене у институцијама за 
стара лица (геронтолошки центри) и установама социјалне заштите, такође је обавезно 
спровођење имунизације против грипа. Вакцина се, осим током трудноће, може давати и током 
периода дојења. 

Узраст за вакцинацију: преузета вакцина је намењена вакцинацији у узрасту од 6 
месеци и старијих. Код деце која претходно нису вакцинисана, а узраста су од 6 месеци до 9 
година, другу дозу вакцине против грипа је потребно дати након најмање 4 недеље од датума 
апликације прве дозе. Сва лица узраста 9 година и старији вакцинишу се само једном дозом 
вакцине, без обзира на то да ли су раније вакцинисани против грипа. Деци узраста од 6 
месеци до 35 месеци, вакцина се апликује у натколеницу, а старијима од 35 месеци у 
делтоидни мишић. 

Контраиндикације за вакцинацију против грипа су уобичајене опште контраиндикације: 
повишена телесна температура, акутна болест и алергија на неке од компоненти вакцине, као 
што су алергија на јаја-овоалбумин, кокошијe протеинe, формалдехид, неомицин,  октоксинол-
9 и друге састојке наведене у сажетку карактеристика лека. 

Нежељене реакције након вакцинације су по правилу благе и повлаче се без терапије 
унутар 1-3 дана, без терапије. Могу бити локалне (црвенило, оток и бол на месту апликације 
вакцине) или опште (најчешће главобоља, поспаност, умор, губитак апетита, слабост). 

Вакцина против грипа и вакцине против COVID-19 се могу дати истовремено (у 
различите ектремитете) или у било ком временском размаку. 


