ОD 22. DО 26. АPRILА ОBЕLЕŽАVА SЕ IX NЕDЕLJА
IMUNIZАCIЈЕ U ЕVRОPSКОM RЕGIОNU SZО
Slоgаn каmpаnjе: „IMUNIZACIJA ZA ŽIVOT“
Dеvеtа pо rеdu, Nеdеljа imunizаciје u Еvrоpsкоm rеgiоnu Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје
(SZО) оbеlеžаvа sе оd 22. dо 26. аprilа. Tо је gоdišnji dоgаñај čiјi је cilj pоvеćаnjе оbuhvаtа
imunizаciјоm i јаčаnjе uvеrеnjа о pоtrеbi zаštitе svакоg pојеdincа оd bоlеsti које sе mоgu sprеčiti
vакcinаciјоm.
SZО је pокrеnulа iniciјаtivu zа оrgаnizоvаnjе Nеdеljе imunizаciје u окtоbru 2005. gоdinе
sа idејоm dа sе pаžnjа оpštе јаvnоsti i zdrаvstvеnih rаdniка usmеri nа znаčај imunizаciје као
nајеfекtivniје i nајеfiкаsniје mеrе primаrnе prеvеnciје, u којu sе оd pоčеtка uкljučilа i
Rеpubliка Srbiја.
Imunizаciја prеdstаvljа priоritеt u zdrаvstvеnој zаštiti јеr sе imunizаciјоm коntrоlišu,
оdstrаnjuјu i nа кrајu isкоrеnjuјu mnоgе zаrаznе bоlеsti. Оsnоvni prеduslоv uspеhа imunizаciје је
primеnа кvаlitеtnih i bеzbеdnih vакcinа које оdgоvаrајu stаndаrdimа SZО i јеdnака dоstupnоst
vакcinа svimа.
Cilj sistеmаtsке оbаvеznе imunizаciје је dоstići i оdržаti 95% i viši оbuhvаt nа nivоu
cеlокupnе pоpulаciје dеcе којu prеmа Каlеndаru trеbа vакcinisаti (svа dеcа, svim vакcinаmа bеz
dеmоgrаfsкih, tеritоriјаlnih i sоciјаlnih rаzliка), rаdi sprеčаvаnjа оbоlеvаnjа, mоgućih коmpliкаciја
које zаhtеvајu bоlničко lеčеnjе, оd којih nеке оstаvljајu trајnа оštеćеnjа ili dоvоdе dо smrtnоg
ishоdа.
Suštinа zајеdničкih nаpоrа u svim zеmljаmа јеstе dоstizаnjе i оdržаvаnjе коlекtivnоg imunitеtа
pоpulаciје prоtiv zаrаznih bоlеsti.

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ОПШТУ ПОПУЛАЦИЈУ И РОДИТЕЉЕ !!!
–

Шта треба да знамо о имунизацији, главним циљевима, болестима које се спречавају
рутинском имунизацијом?

Пре свега треба знати да се вакцинацијом-имунизацијом постиже специфичан имунитетотпорност против одређених болести. Најчешће су то јако заразне и тешке болести које могу
угрозити живот или оставити трајне последице.

Шта је имунизација?
Имунизација представља примену вакцина у спречавању и сузбијању заразних болести. То је
најефикаснија мера у борби против ових болести која има велики утицај на здравље становништва у
целини. Вакцинацијом против заразних болести као што су дечја парализа, дифтерија и велики кашаљ, у
свету се спашава око три милиона живота годишње. Такође, спречава се оболевање и трајна инвалидност
више милиона деце. Спречавајући оболевање, имунизација посредно утиче на смањење трошкова
лечења.
Шта је Недеља имунизације?
Светска здравствена организација девети пут организује Недељу имунизације у Европи с циљем да
имунизацију стави у жижу интересовања и скрене пажњу шире јавности али и здравствених радника на
њен значај.
Зашто је то потребно?
Имунизацијом се на најбржи и најјефтинији начин контролишу многе тешке заразне болести и зато она
представља приоритет у здравственој заштити. У супротном, дифтерија, велики кашаљ, мале богиње,
дечја парализа и друге болести могу се поново јавити, узроковати смрт и инвалидност међу децом и
оптеретити националне здравствене системе. Због тога је неопходно одржавати висок обухват
имунизацијом све деце, укључујући и ону из тзв. маргинализованих група.
Шта је главни циљ?
Основно је право сваког детета да буде заштићено од болести које се могу спречити вакцинацијом. Зато
је главни циљ Недеље имунизације у Европи повећање обухвата деце вакцинацијом и јачање уверења о
потреби заштите сваког детета. За његово остварење неопходна је свестрана, заједничка акција
здравствених радника, родитеља и целе друштвене заједнице.
Десет болести може бити спречено рутинском вакцинацијом деце: туберкулозни менингитис, дечја
парализа, дифтерија, тетанус, велики кашаљ, менингитис изазван хемофилусом инфлуенце тип б,
мале богиње, рубеола, заушци и заразна жутица Б.
ТУБЕРКУЛОЗА
Туберкулоза је заразна бактеријска болест која захвата плућа и може да пређе на мозак и друге органе,
нарочито у првој години живота. Преноси се путем капљица у блиском контакту са зараженом особом.
Изазива кашљање, знојење, губитак телесне тежине и умор.

Последице болести Милијарна туберкулоза и туберкулозни менингитис су високо смртоносни за одојче
или остављају трајна оштећења на мозгу.

ДЕЧЈА ПАРАЛИЗА
Заразна вирусна болест која се преноси директним и индиректним контактом са зараженом особом и
предметима.

Последице болести
Од особа које оболе од дечје парализе:
• до 1 од 100 постаће парализована
• 1 од 20 парализованих ће умрети
• 1 од 2 парализоване особе које преживе остаће доживотно парализована
ДИФТЕРИЈА
Дифтерија је заразна бактеријска болест која се преноси капљично у блиском контакту са оболелом
особом или носиоцем инфекције, а изазива бол у гуши и озбиљне тешкоће у дисању и раду срца.

Последице болести
Од особа које оболе од дифтерије:
• 1 од 15 ће умрети
• Бактерија ослобађа токсин (отров) који може довести до поремећаја у нервном систему, односно
парализа или поремећаја рада срца.

ТЕТАНУС
Бактерија из земљишта кроз оштећену кожу доспева у организам, ослобађа јак отров и проузрокује болне
грчеве у мишићима, конвулзије и грчевито затварање вилице.

Последице болести
Од особа које оболе од тетануса:
• 1 од 10 умреће (ризик расте код врло младих и врло старих особа).
ВЕЛИКИ КАШАЉ
Заразна бактеријска болест која се преноси капљично, блиским контактом са зараженом особом и изазива
кашаљ са зацењивањем и повраћањем. Болест може да траје и до три месеца.

Последице болести
Од особа које оболе од великог кашља:
• 1 од 500 умреће од упале плућа или оштећења мозга (90% смртних случајева
се јавља код деце млађе од 6 месеци)
• 1 од 125 добиће конвулзије (1 од 70 код беба млађих од 6 месеци)
• 1 од 1000 добиће запаљење мозга (1 од 500 код беба млађих од 6 месеци)
• 1 од 20 добиће запаљење плућа (1 од10 код беба млађих од 6 месеци)
• 1 од 5 биће смештено у болницу (1 од 2 код беба млађих од 6 месеци)

МАЛЕ БОГИЊЕ
Изузетно заразна вирусна болест која се преноси капљичним путем односно директним контактом са
зараженом особом, а изазива високу температуру, кашаљ и оспу.

Последице болести
Од особа које оболе од малих богиња:
• 1 до 2 особе од 1000 умреће
• 1 од 20 добиће упалу уха
• 1 од 25 добиће упалу плућа или бронхитис
• 1 од 200 добиће конвулзије
• 1 од 6 добиће дијареју
• 1 од 1000 добиће енцефалитис (упала мозга)
• 1 од 10 деце која оболе од енцефалитиса умреће
• до 4 од 10 деце која оболе од енцефалитиса задобиће оштећење мозга
• 1 од 8000 деце млађе од 2 године задобиће дегенерацију мозга, која може да се
испољи и годинама касније и која је увек смртоносна
• 1 од 6000 имаће проблема са згрушавањем крви
ЗАУШЦИ
Заразна вирусна болест која се преноси капљичним путем, блиским контактом са зараженом особом, а
изазива отицање пљувачних жлезда (паротидне) које је праћено високом температуром.

Последице болести
Од особа које оболе од заушака:
• 1 од 20 добиће вирусни менингитис
• 1 од 1000 добиће енцефалитис (упала мозга)
• 4 од 10 мушкараца који оболе од заушака добиће оток мошница
• 1 од 20,000 оболелих имаће оштећен слух
Заушци такође могу, мада ретко, да проузрокују стерилност код мушкараца.

РУБЕОЛА
Заразна вирусна болест која се преноси капљичним путем, блиским контактом са зараженом особом,
праћена оспом, високом температуром и отоком потиљачних лимфних жлезда. Може да изазове велика
оштећења плода уколико се жена зарази у прва три месеца трудноће.

Последице болести
Од особа које оболе од рубеоле:
• 9 од 10 беба имаће тешка оштећења (као што су глувоћа, слепило, оштећење
мозга или срчани проблеми) ако се мајка зарази у раној трудноћи
• 1 од 3000 добиће тромбоцитопенију (крварење и појава модрица на кожи)
• 1 од 6000 добиће енцефалитис (упала мозга)
• Више од половине жена са рубеолом има болове у зглобовима.
ВИРУСНИ ХЕПАТИТИС Б
Заразна жутица која се преноси путем крви и нестерилних медицинских инструмената, са заражене мајке
на новорођенче, а код одраслих и незаштићеним сексуалним односом. Болест је подмукла, само у 10%
деце се развије клиничка слика (губитак апетита, повраћање, болови у зглобовима, жутица, оспа). Често
се открије тек анализом крви. Може за последицу имати хронични хепатитис, цирозу и карцином јетре.

Последице болести
Код особа инфицираних вирусом хепатитиса Б хронична инфекција се развије се у:
• 90% новорођенчади
• 25–50% деце 1–5 година старости
• 1–10% старије деце и одраслих
• 80% од свих карцинома јетре последица је хроничног хепатитиса Б.

БОЛЕСТ ИЗАЗВАНА ХЕМОФИЛУСОМ ИНФЛУЕНЦЕ ТИП б
Ззаразна бактеријска болест која се преноси капљичним путем, блиском контактом са зараженом особом,
а изазива менингитис (упала меке мождане опне), епиглотитис (оток у грлу који изазива гушење), сепсу и
остеомијелитис (запаљење и размекшавање костију).

Последице болести:
• 1 од 20 које добију хиб менингитис ће умрети
• 1 од 4 које преживе хиб менингитис остаће са трајним оштећењем мозга или глувоћом
• 1 од 100 које добију епиглотитис ће умрети

СПРЕЧИТЕ ..................ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ !!!
ЗАШТИТИТЕ ..............СВОЈЕ ДЕТЕ !!!
ВАКЦИНИШИТЕ .......ГА НА ВРЕМЕ !!!
Календар обавезне имунизације у Републици Србији
На рођењу
BCG – против туберкулозе
ХБ – против хепатитиса Б (прва доза) + ХБИГ *
2. месец ХБ – против хепатитиса Б (друга доза)
3. месец (после навршена 2месеца)
ДТП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (прва доза)
ОПВ – против дечје парализе (прва доза)
Хиб – против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип б (прва доза)
са навршених 3,5 месеци
ДТП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (друга доза)
ОПВ – против дечје парализе (друга доза)
Хиб – против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип б (друга доза)
5. месец (до навршеног 6. месеца)
ДТП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (трећа доза)
ОПВ – против дечје парализе (трећа доза)
Хиб – против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип б (трeћа доза)
ХБ – против хепатитиса Б (трећа доза)
2. година (са навршених 12 до навршених 15 месеци)
ММР – против малих богиња, заушки и рубеле Дом здравља
2. година (са навршених 17 до навршена 24 месеца)
ДТП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (прва ревакцинација)
ОПВ – против дечје парализе (прва ревакцинација)
7. година (пре уписа у први разред ОШ)
ДТ – против дифтерије и тетануса (друга ревакцинација)
ОПВ – против дечје парализе (друга ревакцинација)
ММР – ревакцинација против малих богиња, заушки и рубеле
12. година (шести разред ОШ)
ХБ – против хепатитиса Б (вакцинација школске деце која до тада нису вакцинисана са три дозе вакцине
по шеми 0, 1, 6 месеци)
14. година (осми разред OШ)
ДТ –против дифтерије и тетануса (трећа ревакцинација)
ОПВ – против дечје парализе (трећа ревакцинација)
*имуноглобулин против хепатитиса Б (ХИБГ) примају новорођенчад ХБсАг+ мајки, њима се дају четири
дозе вакцине по шеми 0, 1, 2,12 месеци

центар за превенцију заразних болести
ЗЗЈЗ ПИРОТ

