
 

Информативни лист о заразним 
болестима  

Грип 

 

Грип изазива вирус. 
Већина људи се опорави 
после неколико дана, али 
код неких грип може да 
буде опасан по живот.  
Да бисте избегли грип, 
сваке године треба да 
примите вакцину против 
грипа. Ако имате грип, 
покрите уста када 
кашљете и кијате, 
оперите руке пре него 
што ћете некога 
додиривати, и останите 
код куће.   

  

 

Шта је грип? 

Грип (или инфлуенцу) изазива зараза вирусима грипа А, Б и ретко кад Ц. 
Вирус углавном напада грло и плућа, али може да изазове и проблеме са 
срцем и осталим деловима организма, нарочито код особа које имају и 
неких других здравствених проблема. Вируси који изазивају грип се стално 
мењају и сваке зиме изазивају епидемије у Новом Јужном Велсу. Сваких 
неколико деценија појави се нова врста вируса грипа који доведе до 
озбиљне и распрострањене епидемије (или пандемије). 

Који су симптоми болести? 

Симптоми се обично јављају један до три дана после инфекције и могу да 
укључе изненадну појаву:  
• температуре  
• главобоље  
• болова у мишићима и зглобовима  
• грлобоље  
• кашља  
• цурења носа или запушеног носа  
• тешког умора.   

 
Већина људи се опорави у року од недељу дана. У поређењу са многим 
другим инфекцијама (као што је обична прехлада), грип обично изазива 
озбиљније симптоме и компликације. Компликације могу да укључе упалу 
плућа, срчану инсуфицијенцију или погоршање других болести.   
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Како се болест шири? 

• Вирус се обично преноси с једне на другу особу у капљицама након 
кашљања или кијања болесне особе или додиром (нпр. када се 
рукујете са неким). У затвореним просторијама или у просторијама са 
много људи је лакше добити грип.   

• Особа која има грип је заразна један дан пре настанка симптома до 
неколико дана после тога.   

Код кога постоји ризик од ове болести? 

Свако може да добије грип. Компликације могу лакше да настану код 
старијих људи, особа које имају неке друге болести (као што је срчано или 
плућно обољење или дијабетес) и код мале деце. 

Како се спречава зараза грипом? 

Вакцинација 
Свако ко је старији од 6 месеци и жели да избегне грип треба сваке године 
да оде код лекара опште праксе да прими вакцину, и то много пре почетка 
зиме. Вакцина против грипа се нарочито препоручује:  
• свим одраслима који имају 65 година и више,  
• одраслим Абориџинима и Острвљанима Торесовог теснаца који имају 

50 година и више,  
• одраслима и деци која су старија од шест месеци са хроничним 
обољењем срца, плућа или обољењима за која су потребне редовне 
лекарске контроле, 

• особама са смањеним имунитетом, укључујући инфекцију HIV-ом,  
• станарима домова за негу и других установа за дугорочни боравак,   
• одраслима и деци која су старија од шест месеци која живе у 
домаћинству са особом из једне од горњих категорија,  

• здравственим радницима,  
• особљу, волонтерима и честим посетиоцима домова за негу и установа 
за дугорочни боравак,   

• деци (од шест месеци до 10 година старости) која дугорочно узимају 
аспирин,  

• особама које планирају да посете делове света у којима кружи грип, 
• женама које ће бити у другом или трећем тромесечју трудноће (чак и 
ако су већ у другом стању) између јуна и октобра.  

• Деци до 9 година старости треба да се дају две дозе у размаку од 
најмање месец дана у првој години примања вакцине.  

• Организму после вакцинације треба до две недеље да створи имунитет. 
Вакцина је направљена против вируса за које постоји највећа 
вероватноћа да ће се појавити те зиме. Код иначе здравих одраслих 
особа вакцина обично пружа заштиту од око 70- 90% против 
инфекције, на период од око годину дана.   

• Неким људима се не препоручује вакцина, на пример особама које су 
алергичне на јаја.   

• Нуспојаве могу да укључе бол на месту убода вакцине, температуру, 
умор и болове у мишићима.   

• Вакцина садржи умртвљени вирус, па тако не може да изазове грип.   
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• Особе које имају температуру треба да одложе примање вакцине док 
се не опораве.   

• Особе које су некад пре имале синдром Guillain-Barré треба да 
разговарају са својим лекаром о примању вакцине.  

 
Вакцина је бесплатна ако:  
• имате 65 година или више или 
• сте Абориџин или Острвљанин Торесовог теснаца који има 50 година 
или више или имате између 15 и 49 година и неко хронично обољење.   

 
Не ширите заразу!  
Ако добијете симптоме грипа:  
• останите код куће док вам не буде боље,  
• покрите уста папирном марамицом када кашљете и кијате и баците је у 
смеће после употребе,  

• руке перите сапуном под текућом водом 10 секунди после кашљања, 
кијања или дувања носа и пре него што додирнете друге особе или 
предмете које и други додирују,  

• када идете код лекара, најавите се и питајте да ли лекар може да вас 
смести у одвојену чекаоницу, а ако треба да чекате у истој чекаоници 
са другим пацијентима, замолите да вам дају маску, нарочито ако 
кашљете.   

Како се поставља дијагноза грипа? 

• На основу симптома и прегледа, лекар може да постави дијагнозу 
обољења које личи на грип.   

• Дијагноза грипа може да се потврди само анализом узорка секрета из 
носа и грла или узорка крви. Ти тестови су међутим само онда 
потребни када се болест јави за време епидемије, ако је изузетно 
озбиљна или ако дође до компликација.   

Како се лечи грип? 

• Температура, главобоља и болови у мишићима могу да се смање 
парацетамолом и мировањем.   

• Лекови за грип (оселтамивир и занамивир) могу да смање озбиљност и 
трајање болести ако се почну узимати у року од два дана од појаве 
првих симптома. Ти лекови могу да се купе само на рецепт од лекара, 
али некада је несташица.   

Како реагују заводи за јавно здравље? 

Лабораторије морају у поверењу да пријаве случајеве грипа локалном 
заводу за јавно здравље. Здравство Новог Јужног Велса такође прати 
случајеве грипа у друштвеној заједници водећи евиденцију о броју особа 
које се јаве одређеним клиникама са симптомима болести као код грипа и 
о броју лабораторијских узорака послатих у одређене лабораторије. 
Локални завод за јавно здравље може да пружи савете о контролним 
мерама за време епидемије.  
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http://www.health.nsw.gov.au/factsheets/infectious/influenza.html

1300 066 055               www.health.nsw.gov.au

Више информација – Заводи за јавно здравље у Новом Јужном 
Велсу 

  
 




