Имунизација

О важности и значају имунизације у спречавању појаве и ширења заразних болести на
ТВ Подриње у јутарњем програму говорила је Драга Тадић, координатор имунизације у
Дому здравља Лозница. У првом делу разговора осврнула се на почетак имунизације на
подручју Лознице још 1839.године када је имунизацијом "пелцовањем" обухваћено 2.379
лица. У питању је била вакцинација против великих богиња и показала се као веома
успешна посебно код деце." О ефикасности вакцине говори и податак из 1850.године да
Подринском округу није било епидемије великих богиња, сем спорадичних обољевања
код невакцинисаних појединаца. Данас се вакцинација у Србији спроводи, према
календару имунизације, у складу са Правилником о имунизацији и начину заштите
лековима.
Имунизација против одређених заразних
болести обухвата:
1) обавезну активну
имунизацију лица одређеног узраста
2) обавезну имунизацију лица експонираних одређеног узраста
3) активну имунизацију лица по клиничким индикацијама
4) активну имунизацију путника у међународном саобраћају.
Од 1. јануара 2014. имунизација новорођене деце се спроводи по измењеном календару
а у складу са Правилником о имунизацији и начину заштите лековима
Зашто вакцинисати новорођенче?
Неки родитељи сматрају да је вакцинисање опасно по њихово дете или мисле да је
болест толико ретка да нема разлога да се дете вакцинише. Међутим, са порастом
невакцинисане деце, могућност појаве неке од тежих заразних болести расте. Циљ
вакцинисања није само да заштитите ваше дете, већ да се нека болест искорени на
глобалном нивоу.
Према изменама Правилника о имунизацији и заштити лековима који је ступио на снагу, а
који се примењује од 1. јануара 2014. године, у Републици Србији се уместо
појединачних вакцина против
пет болести: дифтерије, тетануса, великог кашља, дечије парализе и обољења
изазваногÂ
Haemophilus influenzae тип b (Hib)
у домовима здравља, приликом редовне обавезне имунизације деце, даје једна
комбинована вакцина. Комбинована вакцина се на нашем тржишту по апотекама налази
и у употреби је и више од 10 год
ина и до сада је била финансирана од стране родитеља а на препоруку одабраног
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педијатра. Сада је покривена средствима Ребубличког фонда за здравствено осигурање
(РФЗО).
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