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ре цен зи ја

Мо но гра фи ја „На род но здра вље у те о ри ји и прак си“ Проф. др Дра го љу-
ба Ђо кић и са рад ни ка на пи са на је на 119 стра на и са др жи 6 та бе ла. Об у хва та 
иму ни за ци ју про тив за ра зних бо ле сти са свих аспе ка та са вре ме не ме ди цин ске 
на у ке. По де љен је у 15 по гла вља об у хва та ју ћи ову ак ту ел ну про бле ма ти ку у 
пот пу но сти. Сва ко по гла вље има при каз ак ту ел не ли те ра ту ре и ре фе рен ци.

У пр вом де лу тек ста при ка зан је зна чај иму ни за ци је про тив 10 за ра зних 
бо ле сти. Де таљ но су при ка за ни сви аспек ти у раз во ју, ре а ли за ци ји и зна ча и ју 
при ме не ове вр сте за шти те као и ре зул та ти ко ји су на тај на чин по стиг ну ти. 
Спро во ђе ње овог про гра ма услов љно је ни зи ом со ци јал но еко ном ских фак-
то ра.

У дру гом по гла вљу де таљ но је при ка зан исто риј ски раз вој ор га ни зо ва не 
иму ни за ци је у Ср би ји. Уво ђе ње пр вих за ко на ко ји су ста ри око 170 год. а ко ји 
ре гу ли шу ову про бле ма ти ку као и раз вој ор га ни зо ва не про из вод ње вак ци на у 
на шој зе мљи, усва ја ње пр вих про гра ма иму ни за ци је и по че так раз во ја од ре-
ђе них ин сти ту ци ја ко је су се ба ви ле овом про бле ма ти ком.

Да те су основ не смер ни це стра те ги је за су зби ја ње, ели ми на ци ју и ера ди-
ка ци ју за ра зних бо ле сти а у скла ду са са вре ме ним па то ге нет ским зби ва ње и-
ма и епи де ми о ло шким ка рак те ри сти ка ма као и зна чај и ефек ти ре а ли зо ва не 
за шти те. По себ не су ва жне смер ни ца за за дра вље за све у 21 ве ку.

Прак тич ни рад и ре а ли за ци ја свих ових про гра ма при ка зан је у на ред ним 
по гла вљи ма по чев ши од зна ча ја иму ни за ци је као јед не од во де ћих ме ра пре-
вен ци је. Ове те ме су де таљ но об ра ђа не и ре а ли зо ва не кроз про гра ме кон ти-
ну и ра не ме ди цин ске еду ка ци је, упо зна ва ње са пре по ру ка ма и про це ду ра ма 
без бед не иму ни за ци о не прак се као и си сте ма кон тро ле од стра не над ле жних 
ин спек то ра. 

Ква ли те тан про грам иму ни за ци је ни је мо гу ће са мо оства ри ти пу тем 
здрав стве ног си сте ма, већ мул ти ди сци пли нар ним и мул ти сек тор ским при-
сту пом уз ан га жо ва ње це ле дру штве не за јед ни це, јер пред ста вља ком плек сан 
про цес на чи ји ква ли тет ути че ви ше фак то ра: осла ња се на ра зли чи те уче сни ке 
у ак тив но сти ма ве за ним за здрав ство, ин сти ту ци је, јав не и при ват не ор га ни за-
ци је, као и по је дин це. Нео п ход но је ус по ста вља ње ко ор ди ни ра них ак тив но сти 
свих уче сни ка при из во ђе њу ак ци ја у за јед ни ци. 

У на ред ним по гла вљи ма при ка за ни су де таљ но, њи хов зна чај, ре зул та ти 
и сви оста ли бит ним па ра ме три за по је ди на обо ље ња као што су: ху ма ни па-
пи ло ма ви рус, пне у мо кок и хе па ти ти са А.

Зна ча јан део тек ста од но си се на гре шке у иму ни за ци ји ко је мо гу ути ца ти 
на ефек те иму ни за ци је.
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У по себ ном де лу при ка зан је зна чај иму ни за ци је код за ра зних бо ле сти, 
раз ли чи тих пу те ва ин фек ци је тј. пре но ше ња - сек су ал но пре но си ве, по себ но 
у троп ским кра је ви ма стим у ве зи и ва жни по да ци о до пун ској вак ци на ци ји у 
ме ђу нард ном са о бра ћа ју, бо ле сти пре не те хра ном, во дом и сл.

Ми шље ња сам да тескт об у хва та про блем иму ни за ци је са свих аспе ка та. 
Да мо же по слу жи ти као ко ри стан ре пе ти то то ри јум ле ка ри ма оп ште ме ди ци-
не, спе ци ја ли сти ма оп ште ме ди ци не, спа ци ја ли сти ма чи ји је де ло круг ра да 
бли зак овој про бле ма ти ци. Сви они у њој ће на јед ном ме сту на ћи са же то, 
нај ва жи ни је ин фор ма ци је о овој про бле ма ти ци. Ве о ма ја сно и пре ци зно да је 
уипу ства, пре по ру ке и об ја шња ва мно ге ди ле ме у ве зи са овом ак ту ел ном те-
ма ти ком. Мо дер но на пи са на и кон ци пи ра на има ви ше стру ку на ме ну.

29.04.2010. Проф. др Зо ран То до ро вић
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Мо но гра фи ја под на зи вом „На род но здра вље у те о ри ји и прак си, иму ни за-
ци ја - јед на од во де ћих ме ра при мар не пре вен ци је“, ауто ра Проф. др Дра го љу ба 
Ђо ки ћа и са рад ни ка, об ра ђу је нај зна чај ни је аспек те иму ни за ци је, од исто ри ја-
та, зна ча ја за на род но здра вље, са вре ме них трен до ва у иму ни за ци ји, кон тро ле 
и пра ће ња ква ли те та, до до пун ске иму ни за ци је у ме ђу на род ном са о бра ћа ју.

Иму ни за ци ја је нај е фи ка сни ја ме ра при мар не пре вен ци је и нај бр жи и 
нај јеф ти ни ји на чин кон тро ле мно гих за ра зних бо ле сти, због че га мо ра пред-
ста вља ти при о ри тет у здрав стве ној за шти ти.

У овој мо но гра фи ји иму ни за ци ја је при ка за на мул ти ди сци пли нар но, са 
по себ ним освр том на са вре ме не трен до ве и пер спек ти ве као и прак тич ну 
при ме ну, ком пли ка ци је и за кон ске ре гу ла ти ве. Ова мо но гра фи ја пред ста вља 
дра го цен из вор ин фор ма ци је за ле ка ре при мар не здав стве не за шти те, епи де-
ми о ло ге и кли ни ча ре. Књи га је пи са на ве о ма сту ди о зно, ја сним и ра зу мљи вим 
сти лом. Иако је у пи са њу уче ство ва ло ви ше ауто ра, са ла ко ћом се сва по гла вља 
по ве зу ју у це ли ну и до би ја се ути сак све о бу хват но сти об ра ђе не те ме.

Ви ше од 10,3 ми ли о на де це се, пре ма по да ци ма из ли те ра ту ре, ра ђа го ди-
шње у Европ ском ре ги о ну, а основ но пра во сва ког де те та је да тре ба да бу де 
вак ци ни са но, пра вом вак ци ном у пра во вре ме. Ула га ње у здра вље де це је нај-
ве ћа ин ве сти ци ја за бу дућ ност. Ова квим при сту пом аутор је на нај бо љи на чин 
осве тлио про блем иму ни за ци је и ука зао на њен ве ли ки зна чај у при мар ној 
пре вен ци ји.

У Кра гу јев цу, Проф. др Ја сми на Кне же вић 
14.04.2010. Шеф ка те дре за Пе ди ја три ју
 Ме ди цин ског фа кул те та у Кра гу јев цу
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зна чај иму ни за ци је као  
ин тер вент не ме ре у на род ном 

здра вљу

Проф. др дра го љуб Ђо кић, 
Прим. др сци. мед. ми ла ву чић-јан ко вић

увод

Иму ни за ци ја, као ме ра спе ци фич не за шти те у окви ру при мар не пре вен-
ци је, пред ста вља јед но од нај ва жни јих сред ста ва у бор би про тив обо ље ва ња и 
смрт но сти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, по себ но у нај о се тљи ви јем, нај-
мла ђем уз ра сту. Пред ста вља нај бр жу, нај е фи ка сни ју и нај јеф ти ни ју ме ру за 
спре ча ва ње, су зби ја ње, ели ми на ци ју и ера ди ка ци ју за ра зних бо ле сти (1). 

На зив иму ни по ти че од ла тин ске ре чи im mu nis, тј. раз ре шен пла ћа ња по-
ре за, на ме та, а иму ност је ду го озна ча ва ла са мо от пор ност на мо гу ћи на пад 
ин фек тив ног аген са. 

Пре ма са вре ме ним схва та њи ма, иму ни тет об у хва та не са мо ста ње спе-
ци фич не от пор но сти пре ма од ре ђе ној за ра зној бо ле сти, не го и све по ја ве ко је 
омо гу ћа ва ју ор га ни зму да пре по зна ње му стра не ма те ри је, да их не у тра ли ше, 
ме та бо ли ше и од стра ни, као и ста ња спе ци фич не пре о се тљи во сти. Ако се, 
иму ни те том у ужем сми слу те ре чи, сма тра от пор ност ор га ни зма пре ма ин-
фек тив ном аген су, он да је спе ци фич ни иму ни тет от пор ност ор га ни зма пре ма 
од ре ђе ном ин фек тив ном аген су. 

Спе ци фич ни иму ни тет ор га ни зма мо же на ста ти при род но и ве штач ки и 
мо же би ти ак ти ван или па си ван. Иму ни за ци ја би би ла по сту пак за ве штач ко 
ства ра ње спе ци фич ног иму ни те та у ор га ни зму чо ве ка (или жи во ти ње), при-
ме ном би о ло шких пре па ра та, при пре мље них од мр твих или жи вих, али осла-
бље них узроч ни ка за ра зних бо ле сти или њи хо вих про из во да, или до би је них 
ге нет ским ин же ње рин гом, као и при ме ном спе ци фич них иму но гло бу ли на. У 
скла ду са тим, иму ни за ци ја се де фи ни ше као по сту пак ко јим се по ве ћа ва ре-
ак ци ја ор га ни зма на ан ти ген и та ко по бољ ша ва ње го ва спо соб ност да се од у пре 
или са вла да ин фек ци ју, или као ме тод ко ји се ко ри сти да под стак не от пор ност 
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на од ре ђе ну бо лест код љу ди (или дру гих си са ра) из ла га њем је дин ке ан ти ге ну 
ка ко би по рас тао ни во ан ти те ла на тај ан ти ген (2,3). 

Ме ђу тим, у прак си се под иму ни за ци јом и/или вак ци на ци јом под ра зу-
ме ва по сту пак ко ји у ор га ни зму чо ве ка (или жи во ти ње) сти му ли ше ства ра ње 
спе ци фич ног иму ни те та про тив не ке за ра зне бо ле сти, при ме ном би о ло шког 
пре па ра та – вак ци не. При ме на иму но гло би на или се ру ма, од но сно па сив на, ве-
штач ка, спе ци фич на иму ни за ци ја у прак си на зи ва се се ро про фи лак сом (1). 

Као пре вен тив на ме ра за за шти ту ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, иму-
ни за ци ја има ду гу исто ри ју, ма да је тек са XX ве ком до жи ве ла пу ни про цват 
кроз ру тин ску ма сов ну про из вод њу вак ци на и пла ни ра ну, ор га ни зо ва ну, про-
грам ску иму ни за ци ју ста нов ни штва, по себ но, у дру гој по ло ви ни XX ве ка. 

У по след њих 200 го ди на, по чев од Едвар да Џе не ра, ути цај иму ни за ци је 
на здра вље свет ске по пу ла ци је те шко је из ме ри ти. Ако се ис кљу чи бла го дет 
хи ги јен ски ис прав не во де за пи ће, не ма дру гих ме ди цин ских до стиг ну ћа, чак 
ни от кри ће ан ти би о ти ка ни је у то ли кој ме ри ути ца ло на сма ње ње смрт но сти и 
раст свет ске по пу ла ци је као ор га ни зо ва на ру тин ска иму ни за ци ја (4). 

ве Ли ке Бо Ги Ње

Ве ли ке бо ги ње пр во су обо ље ње ко је је свет ска за јед ни ца ис ко ре ни ла, у 
нај ве ћој ме ри за хва љу ју ћи ефи ка сној иму ни за ци ји. 

При сут на су не сла га ња на уч ни ка око пра по стој би не ве ли ких бо ги ња. 
Прет по ста вља се да је чо век обо ље вао од по чет ка ор га ни зо ва не људ ске за јед ни-
це. На еги пат ским му ми ја ма ста рим пре ко 4000 го ди на от кри ве ни су тра го ви 
ове бо ле сти. Пре ма Ко сти То до ро ви ћу, ве ли ке бо ги ње (арап ске бо ги ње, цр не 
ко зи це) пре не те су из цен трал не Афри ке на Да ле ки ис ток. У VI ве ку по ја ви ле 
су се у Ара би ји, ода кле су убр зо на па ле европ ску по пу ла ци ју. У Евро пи их пр ви 
опи су је епи скоп Ма ри ус из Швај цар ске 570. го ди не, на зи ва ју ћи их ва ри о лом. 
Кр ста шки ра то ви су је про ши ри ли по чи та вој Евро пи, 1241. го ди не пре не та је 
на Исланд, а ода тле пре ко Шпа на ца од не та је на аме рич ки кон ти нент. У Мек-
си ку је 1520. го ди не око 3. 5 ми ло на љу ди умр ло у епи де ми ји ва ри о ле (5,6). 

Дру ги ауто ри сма тра ју да ве ли ке бо ги ње по ти чу из Ази је, тј. за пад не 
Ин ди је, ода кле су се пре ко рат них су ко ба и тр го вач ких ка ра ва на ши ри ле по 
све ту. Нај ста ри ји пи са ни до ку мент о ве ли ким бо ги ња ма при ка зу је епи де ми ју 
у Пе кин гу у 1112. го ди ни пре на ше ере, ка да је би ло мно го жр та ва бо ле сти у 
свим со ци јал ним сло је ви ма. Ста рој ки не ској ме ди ци ни при пи су је се и успе-
шна бор ба са ве ли ким бо ги ња ма. Вак ци на ци ја је спро во ђе на ста вља њем у нос 
ко ма ди ћа па му ка на ква ше ног гно јем из пу сту ле бо ле сни ка обо ле лог од бо-
ги ња. Та ко ђе, при ме њи ва на је и ме то да уду ва ва ња у нос пра ха од са су ше не и 
са мле ве не пу сту ле. Бра ма ни у Хин ду ста ну хи ља да ма го ди на шти ти ли су де цу 
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од ве ли ких бо ги ња уно ше њем исит ње ног ма те ри ја ла са гно ја ни ца обо ле лих на 
ска ри фи ко ва ну ко жу (7). 

Је дан од нај по зна ти јих арап ских ле ка ра био је Ра зес (850–923). Пр ви је 
раз ли ко вао ва ри о лу од мор би ла, што је и опи сао у де лу „De va ri ol lis et mor bil lis“ 
ко је пред ста вља нај вред ни је ори ги нал но арап ско ме ди цин ско де ло. Чер ке зи су 
де цу пел цо ва ли сре бр ном иглом, што је пре не то и у Ца ри град, где је 1717. го-
ди не на исти на чин за шти ћен син ен гле ског ам ба са до ра. По по врат ку у Лон дон 
1721. го ди не ње го ва су пру га ле ди Ме ри Вор тлеј Мон те ги пел цо ва ла је и сво ју 
ћер ку. Та ко ђе, пре ве ла је јед ну по пу лар ну књи гу о ве ли ким бо ги ња ма и на чи-
ну за шти те, ко ју је на пи сао грч ки ле кар Ти мо тис. Ве ру је се да је ова бро шу ра 
под ста кла Едвар да Џе не ра и дру ге ле ка ре да про ве ре и овај об лик за шти те. 
Та ко се у ви шим кру го ви ма Ен гле ске про ши рио овај на чин за шти те од ва ри о ле. 
Ме ђу тим, због про ти вље ња не ких ути цај них ле ка ра (на 300 пел цо ва них уми-
ра ло је 10 ли ца) ва ри о ли за ци ја је у Ен гле ској за бра ње на 1740. го ди не.

Те ме ље иму ни за ци је по ста вио је Едвард Џе нер (Edvard Jen ner, 1749–1823). 
Ра де ћи као ен гле ски се о ски ле кар у Бер кли ју, за па зио је да осо бе ко је пре бо ле 
кра вље бо ги ње ни ка да не обо ље ва ју од ва ри о ле. По сле 20 го ди на екс пе ри мен-
тал ног ра да 15. ма ја 1796. го ди не из вр шио је це пље ње осмо го ди шњег де ча ка са 
ма те ри ја лом из пу сту ле јед не же не ко ја је има ла кра вље бо ги ње. Два ме се ца 
ка сни је де ча ка је пел цо вао гно јем ве ли ких бо ги ња и де чак је остао здрав. По-
сту пак је на зван вак ци на ци јом (на осно ву ла тин ске ре чи vac ca - кра ва). На кон 
то га, Едвар ду Џе не ру ни је би ло до зво ље но да сво је от кри ће са оп шти у ле кар-
ском дру штву, та ко да је 1798. го ди не опи сао свој рад у књи жи ци „Ис пи ти ва ње 
о узро ци ма и деј ству ва ри о ле вак ци не“(An in qu iry in to the ca u ses and ef fects of 
the Va ri o lae vac ci nae)(8). 

Ње го во от кри ће под ста кло је мно ге да се ба ве ва ри о ли за ци јом, са раз ли-
чи тим успе хом, што је до ве ло до ан ти вак ци нал не кам па ње ко ја је во ђе на про-
тив Џе не ра и ње го вог ра да. Про блем је из нет у Пар ла мен ту 1807. го ди не, где је 
по себ но фор ми ра на ко ми си ја, на кон спро ве де не ис тра ге, по зи тив но оце ни ла 
Џе не ров рад за ко ји је на кра ју до био од Пар ла мен та нов ча ну На ци о нал ну на-
гра ду. По сле то га, мно ге др жа ве за ко ном су про пи са ле оба ве зно це пље ње про-
тив ве ли ких бо ги ња (Аустри ја 1807. го ди не, Ср би ја 1839). До шло је до га ше ња 
ве ли ких епи де ми ја ко је су ха ра ле Евро пом кра јем XVI II ве ка, ка да су жр тве 
би ли и чла но ви кра љев ских по ро ди ца (8). 

По нов на по ја ва епи де ми ја ва ри о ле у ве ли ким европ ским гра до ви ма 1813. 
го ди не, ко ја се про ши ри ла до 1817. го ди не по це лој Евро пи, на мет ну ла је по-
тре бу ре вак ци на ци је. Про ши ри ва њем оби ма вак ци на ци је, ре вак ци на ци је и 
уво ђе њем за кон ске оба ве зе, до шло је до на глог не стан ка епи де миј ског ја вља ња 
ве ли ких бо ги ња у Евро пи. 

По след њи слу чај обо ље ња од ва ри о ле ре ги стро ван је 1977. го ди не у Со ма-
ли ји. Три го ди не ка сни је, 1980. зва нич но је про гла ше на гло бал на ера ди ка ци ја 
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ве ли ких бо ги ња, са мо де сет го ди на од про гла ше ња кам па ње на гло бал ном 
ни воу. Зна чај овог успе ха под ста као је на уч на ис тра жи ва ња на уса вр ша ва њу 
по сто је ћих и от кри ва њу но вих вак ци на, што је по кре ну ло и чи тав низ ини ци-
ја ти ва за ели ми на ци ју и ера ди ка ци ју за ра зних бо ле сти ко је се пре ве ни ра ју 
вак ци на ци јом (3). 

Бе Сни Ло

Пот пу но но во раз до бље у ме ди ци ни на ста је от кри ћи ма фран цу ског хе-
ми ча ра Лу ја Па сте ра (Lo u is Pa ste ur 1822–1895). Из у ча ва ју ћи ко ле ру пер на те 
жи ви не от крио је бак те ри је и мо гућ ност њи хо ве инак ти ва ци је (умрт вља ва ња) 
1880. го ди не. Сле де ћих го ди на ство рио је инак ти ви са ну вак ци ну про тив бе сни-
ла вак ци ни сав ши де ча ка ко га је из у је дао бе сан пас 1885. го ди не. Де чак је пре-
жи вео, иако је смрт ност од бе сни ла 100%. Зна чај и ве ли чи на от кри ћа вак ци не 
про тив бе сни ла нај бо ље илу стру је бр зи на ко јом су ши ром све та из ра ста ли 
Па сте ро ви за во ди за ле че ње бе сни ла (у 1886. го ди ни у Оде си, Вар ша ви, Са ма ри, 
Пе тро гра ду, Мо скви; у 1887. у Хар ко ву и 1888. у Ти фли су и Па ри зу). Па сте ро ви 
за во ди осни ва ју се и на дру гим кон ти нен ти ма (у Сај го ну, Ту ни су, Ал жи ру, Ис-
тан бу лу). Ср би ја пр ви Па сте ров за вод отва ра 1900. го ди не у Ни шу (9). 

ко Ле ра

Ра до ви Лу ја Па сте ра и дру гих на уч ни ка пред ста вља ли су епо хал на от-
кри ћа у до ме ну ми кро би о ло ги је и иму но ло ги је и отва ра ли су но ве пу те ве за 
ефи ка сну бор бу про тив за ра зних бо ле сти. Та ко је Хаф кин (Njal de mar Haf fki ne) 
1882. го ди не от крио инак ти ви са ну вак ци ну про тив ко ле ре, а 1896. про тив ку-
ге. Фај фер и Кол (Ric hard Pfe if fer, Njil helm Kol le) 1896. го ди не инак ти ва ци јом 
Sal lmo nel lae typhi до би ли су пр ву вак ци ну про тив тр бу шног ти фу са (8). 

диФ те ри ја

Епи де ми је диф те ри је то ком људ ске исто ри је би ле су вр ло че сте. Је вре ји су 
бо лест у Тал му ду (352–427. го ди не пре на ше ере) на зва ли „аска ра“, а ста ри Гр ци 

„еска ра“. Хи по крат је о епи де ми ја ма диф те ри је го во рио у де лу „De den ti ti o ne“. 
Грч ки ле ка ри Аре теј (Ara e te us), по чет ком но ве ере и Етеј (Aeti us), из ме ђу VI и 
VII ве ка на ше ере, опи са ли су про ме не у гр лу, а смрт од бо ле сти об ја сни ли су 
уну тра шњим тро ва њем ор га ни зма. Они су опи са ли симп то ме ко ји прет хо де 
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смр ти: гу би так гла са, ци ја но за и гу би так све сти, а рим ски ле ка ри овој бо ле сти 
да ли су на зив „ан ги на“ (5). 

Ве ли ке епи де ми је диф те ри је у XVI ве ку ко си ле су де цу у Шпа ни ји и Ита-
ли ји, а у сле де ћа три ве ка, епи де ми је су за хва ти ле це лу за пад ну Евро пу. У 
Шкот ској је 1751. го ди не бо лест, у свом те шком об ли ку, са мем бра на ма, ган гре-
но зном гу шо бо љом и гу ше њем на зва на „круп“, за раз ли ку од ла ког ка та рал ног 
об ли ка. Фран цу ски ле кар у Ту ру, Бре то но (Pi er re Bre ton nau), по сле ле че ња и 
по сма тра ња ве ли ких ло кал них епи де ми ја, ко је су вла да ле у пе ри о ду 1818–1825. 
об ја вио је 1826. го ди не рас пра ву „О спе ци јал ним за па ље њи ма слу зо ко же и по-
себ но диф те ри та“ за кљу чив ши да је бо лест за ра зна. Клепс и Ле флер су 1883. 
от кри ли иза зи ва ча диф те ри је и на зва ли га ba cil lus dip hte ri cus. 

Осно ву за от кри ће вак ци не про тив диф те ри је да ли су на уч ни ци Ру и 
Јер син (Emi le Ro ux, Yer sin) ко ји су 1888. го ди не от кри ли да ба цил диф те ри је 
про ду ку је јак ток син. Две го ди не ка сни је Бе ринг и Ки та са то (Emil von Be hring, 
Ki ta sa to) от кри ли су јак диф те рич ни ан ти ток син у ани мал ном се ру му, ко ји 
су про из во ди ле жи во ти ње прет ход но за ра же не ма лим до за ма диф те рич ног 
ба ци ла. Да љи екс пе ри мен ти су по ка за ли да ан ти ток син пру жа за шти ту жи во-
ти ња ма про тив диф те ри је. У то ку 1890-тих го ди на код по је ди нач них слу ча је-
ва обо ље ња при ме њи ван је ан ти ток син диф те ри је, што је до ве ло до сма ње ња 
мор та ли те та код те шких кли нич ких об ли ка са 25–50% на 5–10%. Глав ни из вор 
за ра зе су кли цо но ше, а мно га ис тра жи ва ња по твр ди ла су да је са мо у 3–5% слу-
ча је ва ин фек ци ја диф те ри јом пре не та са бо ле сни ка. У пе ри о ду ван епи де ми је 
кли цо но штво се про це њу је на 1–3%, у то ку епи де ми је око 7%, а код бли ских 
кон та ка та са бо ле сни ком код 20–40% из ло же них ин фек ту (10). 

Диф те ри ја се че шће ја вља у хлад ним ме се ци ма у уме ре ном кли мат ском 
по ја су. У вре ме пре спро во ђе ња иму ни за ци је, при род ни иму ни тет про тив 
диф те ри је сти цао се ве о ма ра но, бо лест је би ла пре вас ход но де чи ја. Па сив на 
мај чи на ан ти те ла шти ти ла су но во ро ђен че 6–12 ме се ци, а по сле тог иму ни-
тет се на гло сти цао при род ном ина па рент ном или пра вом кли нич ком сли ком. 
Пре ко 80% де це по ста ја ло је иму но до сво је 10. го ди не, а из ме ђу 15. и 20. го ди на 
прак тич но су сви би ли за шти ће ни од диф те ри је. 

По чет ком 20. ве ка за по чи њу ис тра жи ва ња на ства ра њу ана ток си на. Га стон 
Ра мон је 1923. го ди не ус пео да про из ве де не шко дљи ве ток си не бак те ри ја диф-
те ри је (ток со ид, ана ток син), са за др жа ном ан ти ге ном спо соб но шћу. Го ди ну 
да на ка сни је до би ја и ана ток син про тив те та ну са. Уса вр ша ва њем би о хе миј ских 
ме то да до би је не су ви со ко кон цен тро ва не и пу ри фи ко ва не вак ци не са ве ли ком 
иму но ге ном спо соб но шћу. Пре ци пи та ци јом диф те рич ног и те та ну сног ана-
ток си на ала у ном у Ен гле ској 1931. го ди не, Гле ни и Хоп кинс (Ale xan der Glenny, 
Bar ba ra Hop kins), уса вр ши ли су и по јед но ста ви ли про цес до би ја ња вак ци на, 
чи ме су оне по ста ле мно го јеф ти ни је и до ступ не за ма сов ну при ме ну. 
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Пр ве вак ци не про тив диф те ри је са др жа ва ле су ток син и ан ти ток син и 
ко ри сти ле су се за иму ни за ци ју де це у Не мач кој и САД. Пр во си сте мат ско 
вак ци ни са ње де це у све ту спро ве де но је у Њу јор ку 1914. го ди не. Ре зул та ти су 
би ли до бри, али уз ве ли ки број не же ље них ток сич них ре ак ци ја. 

ту Бер ку Ло за

Мо гућ ност за шти те од ту бер ку ло зе при ме ном вак ци не пр ви је ис тра жи вао 
Ро берт Кох (Ro bert Koch, 1843–1910) сре ски ле кар у Не мач кој. Уса вр шио је ме-
то ду кул ти ви са ња бак те ри ја на ве штач кој под ло зи, раз ма за теч но сти на ста клу 
и бо је ње пре па ра та што је омо гу ћи ло от кри ће ба ци ла ту бер ку ло зе 1882. го ди не. 
Ме ђу тим, пр ве мр тве вак ци не би ле су сла бе. Но ву на ду пру жи ли су ре зул та ти 
ис тра жи ва ња про фе со ра Па сте ро вог ин сти ту та у Па ри зу, Ал бе ра Кал ме та и 
Ка ми ле Ге рен (Al bert Cal met te, Ca mil le Gu e rin) ко ји су 1906. го ди не ра ди ли на 
про из вод њи жи ве вак ци не про тив ту бер ку ло зе. Тек 1919. го ди не ус пе ли су да 
од јед ног бо ви ног со ја ба ци ла ту бер ку ло зе, по сле 230 па са жа до би ју пот пу но 
нов сој ко ји је из гу био ви ру лен ци ју, а са чу вао иму но ге ност. Тај сој је по сво-
јим ауто ри ма на зван „Ba cil le Cal met te-Gu e rin“. На кон број них екс пе ри ме на та, 
об ја ви ли су 1920. го ди не да је њи хо ва вак ци на пот пу но без о па сна за љу де, са 
до бром за штит ном мо ћи и по че ли су да је при ме њу ју на де ци Па ри за 1921. го-
ди не. Ме ђу тим, при ме ну вак ци не про тив ту бер ку ло зе од по чет ка су пра ти ли 
про бле ми. Као је ди на жи ва (ате ну и са на) бак те риј ска вак ци на BCG иза зва ла је 
ка та стро фу у Ли бе ку, у Не мач кој 1930. го ди не. Услед не до вољ не ате ну и са но сти 
бо ви ног со ја ба ци ла ту бер ку ло зе, до ве ла је до ве штач ке ино ку ла ци је ту бер ку-
ло зом, од 271 вак ци ни са ног де те та, 72 је умр ло са зна ци ма те шке ево лу тив не 
ту бер ку ло зе. При ме на вак ци не пре ки ну та је све до 1946. го ди не ка да је по нов но 
да ва ње у САД сма њи ло смрт ност од ту бер ку ло зе за ви ше од три пу та (8). 

те та нуС

По сту пак ко јим се ток син диф те ри је под ути ца јем фор мо ла пре во ди у 
ток со ид (ана ток син), ис ко ри сти ли су Га стон Ра мон и Кри сти јан Зе лер 1923. го-
ди не за про из вод њу ток со и да - ана ток си на те та ну са и про из ве ли пр ву ху ма ну 
вак ци ну про тив те та ну са 1926. го ди не. Ана ток си ну за ад сор бо ва ње до да је се 
ала ун (стип са) 1931. го ди не, а ка сни је се до да је алу ми ни јум но сач (хи дрок сид 
или фос фат) и кал ци јум-фос фат, чи ме се сма њи вао број алер гиј ских ре ак ци-
ја (11). 

Те та нус је те шко обо ље ње ко је иза зи ва јак не у ро ток син на стао то ком 
раз мно жа ва ња ана е роб не бак те ри је Clo stri di um te ta ni. По го ду ју му не кро ти-
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зо ва но тки во за пр ља них ра на, или пре се ца ње пуп ча не врп це не сте рил ним 
ин стру мен ти ма ка да до ла зи до ин фек ци је, а те та ну сне спо ре пре ла зе у об лик 
те та ну сног ба ци ла. Осло бо ђе ни ток син ве зу је се за ре цеп то ре ко ји са др же 
ган гло зид на кра ју не ра ва и у тој фа зи те та ну сни ан ти ток син ви ше не мо же да 
де лу је. Ток син се аку му ли ра у цен трал ном нер вном си сте му, бло ки ра осло-
ба ђа ње ин хи би то ра не у ро тран сми те ра у нер вним си нап са ма. У раз ви је ним 
зе мља ма од те та ну са обо ље ва ју ста ри је осо бе, јер су мла ђе иму ни зо ва не кроз 
про грам ру тин ске иму ни за ци је, а у зе мља ма у раз во ју нео на тал ни те та нус је 
зна ча јан узрок смр ти код нај мла ђих. По ред вак ци на ци је, струч на по моћ код 
по ро ђа ја и аде кват но збри ња ва ње ра на пред ста вља ју нај ва жни је ме ре у спре-
ча ва њу те та ну са (12). 

ве Ли ки ка Шаљ - Пер ту СиС

Епи де ми је ве ли ког ка шља у про шло сти би ле су нај те же на се ве ру Евро пе. У 
Швед ској је 1749–1764. го ди не од ове бо ле сти умр ло око 40.000 де це. Пер ту сис 
је ве о ма кон та ги о зна бо лест, ви ше од 90% осе тљи вих ко ји су у бли ском кон так-
ту са обо ле лим раз ви ја кли нич ку сли ку. Нај че шће обо ље ва ју де ца мла ђа од пет 
го ди на. Бо лест тра је ви ше не де ља, ти пич но се ма ни фе сту је па рок си змал ним 
на па ди ма те шког ка шља, за це њи ва њем, че сто и по вра ћа њем на кон ка шља. 
Глав не ком пли ка ци је су хи пок си ја, пне у мо ни ја, гу би так све сти, ен це фа ло па-
ти ја и мал ну три ци ја (8). 

Бор де и жан гу (Ju les Bor det, Oc ta ve Gen gou) пр ви су от кри ли узроч ник 
пер ту си са 1900. го ди не, а кул ти ви са ли су га 1907. го ди не. Пр ва вак ци на про тив 
пер ту си са про из ве де на је у САД 1914. го ди не. По сле то га про из ве де но је и ис-
пи та но ви ше инак ти ви са них вак ци на. Пр ви кон тро ли са ни екс пе ри мент из вео 
је Мад сен (Thor vald Mad sen) ка да је вак ци ну про тив пер ту си са ко ри стио да би 
су збио ве ли ку епи де ми ју на Фар ским остр ви ма 1923–1924. го ди не и 1929. Ре-
зул та те је об ја вио 1933. и за кљу чио је да вак ци на не мо же да спре чи обо ље ње, 
али да ви ше стру ко ре ду ку је мор та ли тет (са 2.4% код не вак ци ни са них на 0.15% 
код вак ци ни са них) и спре ча ва те шку кли нич ку сли ку код вак ци ни са них. 

По сле Дру гог свет ског ра та про из ве де но је ви ше мр твих це лу лар них вак-
ци на про тив пер ту си са, са по бољ ша ним свој стви ма и ма ње пост вак ци нал них 
ре ак ци ја. Ис тра жи ва ња у Ве ли кој Бри та ни ји 1951. го ди не по ка за ла су да вак ци-
на ци ја про тив пер ту си са сма њу је број обо ле лих, вак ци ни са на де ца из ло же на 
ин фек ци ји обо ле ва ла су у 9–30% слу ча је ва, а не вак ци ни са на у 90% слу ча је ва. 
По след њих го ди на раз ви је не зе мље све ви ше ко ри сте аце лу лар ну пер ту сис 
вак ци ну. Иму но ге на свој ства ни су мно го бо ља у од но су на на шу кор пу ску лар-
ну вак ци ну, али су пост вак ци нал не ре ак ци је (по ви ше на те ле сна тем пе ра ту ра, 
ло кал не ре ак ци је, не у ро ло шки ис па ди) да ле ко ре ђе (3). 
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де чи ја Па ра Ли за - По Ли о ми је Ли тиС

По ли о ми је ли тис је акут на ви ру сна ин фек ци ја ко ја код 91–96% ин фи ци-
ра них мо же про ти ца ти као бла га не спе ци фич на бо лест, код 4–8% са фе брил-
но шћу, сла бо шћу, гла во бо љом, муч ни ном и по вра ћа њем, че сто на зи ва на као 

„ма ла“ бо лест и из у зет но, код 0.1–1% као „ве ли ка“ бо лест са по ја вом аси ме трич-
них па ра ли за са трај ним оште ће њем. 

По ли о ви ру си са три одво је на се ро ти па при па да ју ро ду ен те ро ви ру са у 
фа ми ли ји Pi cor na vi ri dae. Тип 1 нај че шћи је узроч ник па ра ли зе и од го во ран је 
за епи де ми је, а ве ћи на па ра ли за ве за них за вак ци ну при па да се ро ти по ви ма 2 
и 3. Ви ру си су от пор ни на ути ца је мно гих фак то ра у спољ ној сре ди ни, ста бил-
ни су у ки се лој Ph, оп ста ју не де ља ма на соб ној тем пе ра ту ри, а ме се ци ма на 
тем пе ра ту ри 0–80C. От пор ни су на де ло ва ње етра, ал ко хо ла, дез ин фи ци је на-
са. Инак ти ви шу се фор мал де хо дом, пре па ра ти ма хло ра, тем пе ра ту ром из над 
500C и УВ зра ци ма. У пре де ли ма са уме ре ном кли мом врх обо ље ва ња је у ка сно 
ле то и у је сен, а у тро пи ма у то ку то пле и ки шне се зо не (12). 

Чо век је је ди ни ре зер во ар за по ли о ви ру се, а пут пре но са је фе ко-орал ни. 
Ди вљи по ли о ви рус до спе ва пре ко уста и ве зу је се за ре цеп то ре на епи те лу гр ла 
и тан ког цре ва, а раз мно жа ва се и уну тар ће ли ја епи те ла. Ода тле се ви рус ши ри 
и сти же до цер ви кал них и ме зен те рич ких лим фних чво ро ва. Пре ко лим фо то ка 
ви рус до спе ва у кр во ток, а ако не ма до вољ но ви со ког ни воа не у тра ли шу ћих 
ан ти те ла мо же на па сти цен трал ни нер вни си стем. У цен трал ном нер вном си-
сте му ви рус се про сти ре дуж нер вних вла ка на и то ком про це са ин тра ће лиј ске 
мул ти пли ка ци је уни шта ва мо тор не не у ро не, иза зи ва ју ћи флак цид ну па ра-
ли зу, док сен зор ни не у ро ни не стра да ју. Осе тљи вост на ин фек ци ју је оп шта, 
али је за по ја ву па ра ли зе од го вор но ви ше фак то ра ри зи ка: иму но де фи ци јен-
ци ја, ин тра му ску лар но да ва ње ин јек ци ја, мал ну три ци ја, фи зич ка ак тив ност 
у про дро мал ној фа зи, труд но ћа, тон зи лек то ми ја, као и уз раст (код од ра слих 
не и му ни зо ва них осо ба ве ћи је ри зик за па ра ли тич ну фор му) (13). 

Пр ви кли нич ки опис по ли о ми је ли ти са дао је ор то пед из Штут гар та Хај не 
1840. го ди не. Пр ва епи де ми ја деч је па ра ли зе опи са на је у Сток хол му, 50 го ди-
на ка сни је. Ви ру сна при ро да узроч ни ка от кри ве на је тек 1901. го ди не (беч ки 
ле ка ри Ланд стај нер и По пер). Од га ја ње ви ру са по ли о ми је ли ти са на кул ту ри 
тки ва от кри ли су 1949. го ди не аме рич ки на уч ни ци Ен дерс, Ве лер и Ро бинс. 
За хва љу ју ћи њи ма, Салк по чи ње 1952. го ди не екс пе ри мен те са мр твом вак-
ци ном. По лио ви рус сва три ти па био је инак ти ви сан фор мо лом и то пло том, а 
1954. го ди не вак ци ни са но је пре ко 200.000 де це. За штит ни ефе кат по стиг нут 
је код 60–80% де це. Сал ко ва мр тва три тип на по лио вак ци на се да је ин јек ци о но 
(ИПВ), иза зи ва ју ћи ства ра ње цир ку ли шу ћих ан ти те ла у кр ви, чи ме се спре ча ва 
при ступ ви ру си ма из ди ге стив ног трак та до цен трал ног нер вног си сте ма, та ко 
да не до ла зи до па ра ли тич не фор ме по ли о ми је ли ти са. Ин фек ци ја и раз мно-
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жа ва ње ди вљег по ли о ви ру са у црев ном трак ту иму ни зо ва не осо бе не спре ча ва 
се овом по ли о вак ци ном. 

По сле обим ног те сти ра ња вак ци не у по пу ла ци ји, ИПВ је до би ла ли цен-
цу у САД 1955. го ди не, на кон че га су је при хва ти ле и дру ге раз ви је не зе мље 
(Швед ска, Фин ска, Дан ска). 

У САД је 1960. го ди не из би ла епи де ми ја, ис тра жи ва не су по ро ди це обо ле-
лих и за кљу че но је да ИПВ ни је спре ча ва ла ши ре ње ви ру са по ли о ми је ли ти са. 
Слич не епи де ми је из би ја ле су и у дру гим зе мља ма у по пу ла ци ји ви со ког об у-
хва та са ИПВ. На кон из би ја ња епи де ми је у Хо лан ди ји 1978. го ди не, ме ђу при-
пад ни ци ма јед не вер ске за јед ни це, хо ланд ске вла сти уве ле су 6 до за вак ци не, 
а об у хват је из но сио 97%, али су при пад ни ци вер ске за јед ни це и да ље од би ја ли 
да при ма ју вак ци ну. Го ди не 1992. из би ла је по но во епи де ми ја ме ђу при пад ни-
ци ма исте вер ске за јед ни це, али ни је до шло до ши ре ња у до бро иму ни зо ва ној 
по пу ла ци ји са ИПВ. То го во ри у при лог ста ву да је епи де ми ја по сле ди ца не до-
вољ ног об у хва та вак ци ном, а не не по у зда но сти вак ци не. 

Па ра лел но Сал ко вом ис тра жи ва њу, ис тра жи ва на је и мо гућ ност до би ја-
ња жи ве по ли о вак ци не. Не за ви сно је дан од дру гог, аме рич ки ви ру со ло зи Ко-
проњ ски, Коx и Сеј бин 1952. го ди не од га ји ли су со је ве ко ји ни су до во ди ли до 
па ра ли зе код мај му на ко ји ма је убри зга ван ви рус. жи ва по ли о вак ци на да је се 
орал но, ими ти ра се при род на ин фек ци ја, ства ра се „црев ни иму ни тет“ ко ји 
оне мо гу ћа ва раз мно жа ва ње ди вљег по ли о ви ру са, уз исто вре ме но ства ра ње и 
ан ти те ла у кр ви (8). 

Те рен ска ис тра жи ва ња ефи ка сно сти жи ве по ли о вак ци не (ОПВ) оба вље на 
су то ком 1957. и 1958. го ди не у Кон гу ка да је вак ци ни са но око 250.000 ли ца. 
Нај ма ње не у ро троп ни би ли су со је ви ко је је от крио Сеј бин, да ва ли су до бар 
ни во ти тра ан ти те ла, та ко да су ода бра ни за ма сов ну иму ни за ци ју у све ту, ко ја 
је по че ла 1960. го ди не у не ко ли ко зе ма ља, а у Ср би ји је 1961. го ди не уве де на 
као за кон ска оба ве за (11). 

Ши ро ка при ме на ОПВ до ве ла је до дра ма тич ног па да ин ци ден ци је по ли о-
ми је ли ти са. У зе мља ма ко је су ви ше од де сет го ди на одр жа ва ле ви сок об у хват 
са ОПВ до шло је до по ве ћа ња иму ни те та у по пу ла ци ји нај мла ђих, ко ја је ра ни је 
би ла из ло же не нај ве ћем ри зи ку, ство ре на је иму но ло шка ба ри је ра по пу ла ци је 
ко ја је спре ча ва ла тран сми си ју ди вљег по ли о ви ру са. Огра ни че не епи де ми је 
ко је су се по вре ме но ја вља ле би ле су по сле ди ца ма сов ног уно са ди вљег по ли-
о ви ру са (14,15). 

ма Ле Бо Ги Ње - мор Би Ли

Епи де ми је шар ла ха, мор би ла и ру бе ле ве ко ви ма ни су би ле раз два ја не ни-
ти опи си ва не као по себ на обо ље ња. Чак и арап ски ле кар Ра зес (850–923), ко ји 
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је пр ви на пра вио раз ли ку из ме ђу ва ри о ле и мор би ла ни је ја сно одва јао ове 
три бо ле сти. Ве ли ке епи де ми је у Лон до ну у пе ри о ду 1661–1675. го ди не на ве-
ле су Сај ден хеј ма да пр ви ја сно из дво ји шар лах на зи ва ју ћи га fe bris scar la ti na. 
Раз ли ка из ме ђу мор би ла и ру бе ле пр ви пут на пра вље на је сре ди ном XIX ве ка 
(Тру со и Ваг нер). 

Кра јем 50-тих го ди на Кац и Ен дерс про из ве ли су Ед мон стон сој мор би ли 
вак ци не, ко ји је ра стао у кул ту ри ће ли ја на пи ле ћем ем бри о ну, за тим су Шварц 
и Хи ле ман ате ну и са ли ви рус. Хи ле ман је ате ну и сао и сој ви ру са мумп са и 
ли цен ци рао вак ци ну 1967. го ди не у САД. ће лиј ска кул ту ра ко ри шће на је за 
ате ну а ци ју ру бе ла ви ру са и од 1970. го ди не ви ше со је ва су про из ве ли Ме јер, 
Парк ман, Принц, Хи ге лен и Плот кин. По след њи сој у вак ци ни про тив ру бе ле 
Ви стар РА 27/3 ко ри сти се тре нут но ши ром све та, про из ве ден је на ху ма ним 
фи бро бла сти ма (8). 

Мор би ли су акут но, вр ло кон та ги о зно обо ље ње иза зва но са Mor bil li vi rus 
из фа ми ли је Pa ramyxo vi ri dae. По чи ње на гло, са ви со ком фе брил но шћу, ка-
шљем, ко њук ти ви ти сом и Ко пли ко вим мр ља ма. Од 3 . до 7. да на по ја вљу је 
се ка рак те ри стич на мр ља ста оспа. Ком пли ка ци је бо ле сти као што су оти тис 
ме ди ја, брон хоп не у мо ни ја, круп и ди ја ре ја, де ша ва ју се мно го че шће код но-
во ро ђен ча ди и од ра слих, не го код ма ле де це. Акут ни ен це фа ли тис на ста је 
код обо ле лих у од но су 1:1000, а су ба кут ни скле ро зи ра ју ћи па нен це фа ли тис 
у од но су 1:1.000.000 мно го го ди на по сле ин фек ци је. Мор би ли има ју мно го 
те жи ток код де це у мал ну три ци ји, ка да мо же до ћи до хе мо ра гич ке оспе, де-
хи дра та ци је, ен те ро па ти је, а услед гу бит ка А ви та ми на до сле пи ла и те шких 
ко жних ин фек ци ја. У зе мља ма у раз во ју од мор би ла уми ре 3–5% обо ле лих, а 
у нај си ро ма шни јим зе мља ма 10–30%. У по себ ном ри зи ку од ле тал ног ис хо да 
су де ца у иму но де фи ци јен ци ји (ле у ке ми ја, ХИВ). 

Пре уво ђе ња иму ни за ци је мор би ли су би ли ти пич но обо ље ње деч јег уз-
ра ста, та ко да је пре ко 90% по пу ла ци је мла ђе од 20 го ди на пре ле жа ло бо лест, 
ен де мич ни у ве ли ким гра до ви ма, уз епи де миј ске та ла се сва ке 2–3 го ди не. У 
изо ло ва ним за јед ни ца ма јед ном уне те, ши ри ле су се по пут по жа ра, има ле су 
те жу кли нич ку сли ку, пра ће ну ви со ким ле та ли те том. Пре ма по да ци ма СЗО у 
1980. го ди ни при ја вље но је око 4.4 ми ли о на слу ча је ва мор би ла, 1990. го ди не 
1.3 ми ли о на, а 1996. 800.000 обо ле лих. Ме ђу тим, си стем при ја вљи ва ња је ин-
су фи ци јен тан па се про це њу је да је 1996. го ди не обо ле ло 42 ми ли о на, а умр ло 1 
ми ли он обо ле лих од мор би ла. У мор та ли те ту де це мла ђе од 5 го ди на мор би ли 
уче ству ју са 10% и то је осми во де ћи узрок смр ти у све ту. 

Је ди ни ре зер во ар ви ру са је чо век, ши ри се ва зду шно-ка пљич ним пу тем, 
ди рект ним кон так том са се кре ти ма обо ле лог и мно го ре ђе пре ко све же кон-
та ми ни ра них пред ме та, спа да у нај кон та ги о зни је обо ље ње. У уме ре ном ге о-
граф ском по ја су мор би ли се че шће ја вља ју кра јем зи ме и по чет ком про ле ћа 
(12,15). 
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жи ва ате ну и ра на вак ци на про тив ма лих бо ги ња пр ви пут је про из ве де на 
у САД у 1963. го ди не, ма сов но је по че ла да се ко ри сти ра них 1970-тих го ди на. 
Ис тра жи ва ња спро ве де на на кон 20 и ви ше го ди на ко ри шће ња, по ка за ла су да је 
ефи ка сност из но си ла 90–95%, због ин тер фе рен ци је са мај чи ним ан ти те ли ма 
ефи ка сност је ра сла тек по сле 6 ме се ци уз ра ста, да би у уз ра сту 12–18 ме се ци 
из но си ла 95–98%. Од 1982. прак тич но су све зе мље у све ту има ле ин кор по ри-
ра ну вак ци ну у на ци о нал ним про гра ми ма (8). 

ру Бе о Ла

Ру бе о ла је бла го, ви ру сно обо ље ње крат ког тра ја ња, мо же да ли чи на мор-
би ле и шар лах јер је пра ће но ди фу зном ма ку ло па пу ло зном оспом и фе брил-
но шћу. Ва жност обо ље ња по ти че од спо соб но сти ви ру са да иза зо ве фе тал ну 
смрт и ано ма ли је фе ту са. Не ка ис тра жи ва ња по твр ди ла су да је 35–40% спон-
та них по ба ча ја у пр вом три ме стру труд но ће би ло иза зва но ру бе ла ви ру сом. 
Код 90% труд ни ца са ин фек ци јом ру бе ле у пр вом ме се цу труд но ће до ла зи 
до ано ма ли ја фе ту са, а у слу ча ју да ин фек ци ја на сту пи од дру гог до че твр тог 
ме се ца труд но ће, ано ма ли је се ја вља ју у 10–20% фе ту са (кон ге ни тал ни син-
дром ру бе ле КСР) из че га про ис ти че нео п ход ност су зби ја ња ру бе ле. Узроч ник 
је Ru bi vi rus, из по ро ди це To ga vi ri dae, је ди ни ре зер во ар је чо век, пре но си се 
ва зду шно-ка пљич ним пу тем, рас про стра ње на је ши ром све та, са се зон ском 
ди стри бу ци јом (зи ма-про ле ће), као и епи де миј ским та ла си ма на 5–9 го ди на. 
Пре уво ђе ња вак ци на ци је нај ви ше су обо ле ва ла де ца у уз ра сту 6–12 го ди на у 
раз ви је ним зе мља ма и 2–8 го ди на у зе мља ма у раз во ју. Кли нич ка ди јаг но за 
је не по у за да на и код сум ње на ру бе лу у труд но ћи тре ба увек ра ди ти ла бо ра-
то риј ску по твр ду (12). 

Ви ру сна ети о ло ги ја ру бе ле до ка за на је 1938. го ди не (Хи ро, Та са ка), а 1941. 
от кри ве но је те ра то ге но деј ство ру бе ле (Нор ман Грег). Сам ви рус изо ло ван је 
на кул ту ри тки ва тек 1962. го ди не (Еелер, Не ва, Парк ман) чи ме се отво рио пут 
за до би ја ње вак ци не, што је и по шло за ру ком 1966. го ди не аме рич ким на уч ни-
ци ма (Ма јер, Парк ман, Принц, Хи ге лен, Плот кин). жи ва ате ну и са на ви ру сна 
вак ци на пру жа ла је до бру за шти ту у 98–99% вак ци ни са них. Пр ва ма сов на 
иму ни за ци ја ру бе о ла вак ци ном за по че та је у САД 1969. го ди не У ве ли кој епи-
де ми ји ру бе о ле у САД то ком 1964–1965. го ди не обо ле ло је 12.5 ми ли о на ли ца, 
са пре ко 2000 слу ча је ва ен це фа ли ти са, 11.250 абор ту са, пре ко 20.000 слу ча је ва 
кон ге ни тал не ру бе ле, а као по сле ди ца је ре ги стро ва но у де це ви ше од 11.000 
слу ча је ва глу во ће, 3580 сле пи ла и 1800 слу ча је ва мен тал не ре тар да ци је (8). 
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Хе Па ти тиС Б

Ви ру сни хе па титс Б рас про стра њен је ши ром све та, СЗО про це њу је да је 
ви ше од 2 ми ли јар де љу ди за ра же но овим ви ру сом, а да је 350 ми ли о на хро-
нич них но си ла ца ви ру са. Сва ке го ди не око ми ли он љу ди умре од по сле ди ца 
хе па ти ти са Б, а пре ко 4 ми ли о на го ди шње се ин фи ци ра са ХБВ. 

Хе па ти тис Б се у Ср би ји оба ве зно при ја вљу је од 1978. го ди не. Ин ци ден ци-
ја се кре та ла од 1.4 у пр вој го ди ни оба ве зне при ја ве до 15.3 у 1986. на 100.000 
ста нов ни ка. Од по чет ка де ве де се тих го ди на ин ци ден ци ја има тренд па да и у 
2004. го ди ни из но си ла је 4.29 на 100.000 ста нов ни ка и нај ни жа је у пе ри о ду 
1978–2004. го ди не, али је до 2008. го ди не по но во до шло до бла гог по ве ћа ња и 
у 2008. Ин ци ден ци ја је из но си ла 4.66 на 100.000 ста нов ни ка (16, 17). Ин ци ден-
ци ја хро нич ног хе па ти ти са Б у 2004. из но си ла је 2.69, а у 2008. го ди ни 3.2 на 
100.000 ста нов ни ка. Укуп но је умр ло 10 ли ца (4 од акут ног ХБВ и 6 од хро нич-
ног об ли ка ХБВ). Ове не по вољ не тен ден ци је у кре та њу хе па ти ти са су за бри-
ња ва ју ће, јер је хро нич на ин фек ци ја са ви ру си ма хе па ти ти са Б ва жан фак тор 
ри зи ка за на ста нак при мар ног хе па то це лу лар ног кар ци но ма. На осно ву про-
спек тив них сту ди ја про це њу је се 100 пу та ве ћи ри зик код хро нич них об ли ка 
ХБВ у од но су на не ин фи ци ра на ли ца. Пре ва лен ци ја хро нич ног хе па ти ти са Б 
не по зна та је у Ср би ји, јер се ро е пи де ми о ло шка ис тра жи ва ња у оп штој по пу ла-
ци ји ни ка да ни су ра ђе на (18). 

Про це не СЗО го во ре да ће 15–25% ли ца са хро нич ном ХБВ ин фек ци јом 
умре ти од ци ро зе је тре или хе па то це лу лар ног кар ци но ма (13). 

Ефи ка сна ре ком би нант на вак ци на про тив хе па ти ти са Б до ступ на је и пру-
жа ви со ку за шти ту од ХБВ и ХДВ, да ва њем три до зе. 

Оба ве зна иму ни за ци ја ли ца из ри зич них ка те го ри ја, ме ђу ко ји ма су и 
здрав стве ни рад ни ци, уве де на је у Ср би ју За ко ном о за шти ти ста нов ни ка од 
за ра зних бо ле сти још 1989. го ди не, што укљу чу је пре ек спо зи ци о ну и по стек-
спо зи ци о ну иму ни за ци ју. Ру тин ска иму ни за ци ја де це у пр вој го ди ни жи во та 
и иму ни за ци ја школ ске де це у 12. го ди ни уве де на је у про грам За ко ном о за-
шти ти ста нов ни ка од за ра зних бо ле сти 2004. го ди не, а спро во ди се на це лој 
те ри то ри ји Ср би је по чев од 2005. го ди не, у об у хва ту ве ћем од 95% (16). 

Хе мо Фи ЛуС ин ФЛу ен це Б

Хе мо фи лус ин флу ен це тип б (Хиб) је дан је од 6 ти по ва ове бак те ри је. Од-
го во ран је за вр ло те шка обо ље ња код ма ле де це, нај че шће одој ча ди, као што 
су пне у мо ни ја и ме нин ги тис. Про це на СЗО је да је Хиб узроч ник ових бо ле сти у 
2–3 ми ли о на слу ча је ва го ди шње у све ту и да је 450.000 де це мла ђе од 5 го ди на 
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умр ло од по сле ди ца Хиб ин фек ци је. Нај ва жни ја ме ра пре вен ци је је вак ци на-
ци ја одој ча ди са три до зе Хиб вак ци не (4). 

Ру тин ска иму ни за ци ја де це у пр вој го ди ни жи во та уве де на је у Ср би ји За-
ко ном о за шти ти ста нов ни ка од за ра зних бо ле сти 2004. го ди не, а спро во ди се 
на це лој те ри то ри ји Ср би је по чев од 2006. го ди не, у об у хва ту ве ћем од 95%. 

за кљу чак

Иму ни за ци ја про тив 10 глав них бо ле сти (ве ли ке бо ги ње, диф те ри ја, те та-
нус, жу та гро зни ца, ве ли ки ка шаљ, по ли о ми је ли тис, ма ле бо ги ње, па ро ти тис, 
ру бе ла и хе мо фи лус ин флу ен це тип б) у све ту се спро во ди ла у раз ли чи том 
оби му у ра зним зе мља ма, пре ма епи де ми о ло шким при о ри те ти ма и ма те ри јал-
ним мо гућ но сти ма, Вак ци не по след ње ге не ра ци је (про тив гри па, хе па ти ти са 
Б и пне у мо кок них ин фек ци ја, ро та ви ру са) има ју ве ли ку уло гу у бор би про тив 
ових обо ље ња, ма да оста ју и да ље не до ступ не за ши ре сло је ве ста нов ни штва, 
чак и у бо га тим, раз ви је ним зе мља ма (13). 

Ни во об у хва та вак ци на ци јом ре зул тат је ком плек сне ин тер ак ци је спе ци-
фич них со ци о кул тур них, еко ном ских, ад ми ни стра тив них и ор га ни за ци о них 
фак то ра. Про гра ми иму ни за ци је по себ но су осе тљи ви на со цио-еко ном ске по-
ре ме ћа је (по ли тич ке не ста бил но сти и на гле про ме не, не до ста так ма те ри јал не 
по др шке, кри ми на ли тет и ра то ви). Пла ни ра ње вак ци на ци је нео п ход но је за 
ру тин ско спро во ђе ње, као ме ра код епи де миј ске по ја ве бо ле сти, за до пун ску 
иму ни за ци ју и код уво ђе ња но вих вак ци на. По себ но је ва жан план снаб де ва ња 
вак ци ном на на ци о нал ном ни воу у зе мља ма са еко ном ском кри зом и дру гим 
со ци јал но-по ли тич ким по ре ме ћа ји ма (19, 20). 

Стан дар ди ко је пре по ру чу је СЗО у пла ни ра њу, над зо ру и кон тро ли вак ци-
на бил них бо ле сти зах те ва ју ви со ку по ли тич ку по др шку на на ци о нал ном ни воу. 
Здрав стве на слу жба и дру штве на за јед ни ца (др жа ва) има ју мо гућ но сти да 
ути чу на епи де ми о ло шке ка рак те ри сти ке за ра зних бо ле сти циљ ним, про гра-
ми ра ним ак ци ја ма до во де ћи до су зби ја ња ши ре ња бо ле сти ње не ели ми на ци је 
и ера ди ка ци је (21). 

Ева лу а ци ја успе шно сти про гра ма иму ни за ци је по сти же се пра ће њем 
епи де ми о ло шких ка рак те ри сти ка бо ле сти про тив ко јих се спро во ди иму ни-
за ци ја (ин ци ден ци ја, мор та ли тет, ле та ли тет, про ме не у уз ра сној, се зон ској и 
те ри то ри јал ној ди стри бу ци ји обо ље ва ња и уми ра ња) (22). 

У про це ни ефи ка сно сти про гра ма иму ни за ци је нео п ход на је и ана ли за 
раз ви је но сти ин фра струк ту ре здрав стве не слу жбе, ка ко ка дров ски та ко и 
ма те ри јал но, ње не до ступ но сти, као и ана ли за основ них со цио-де мо граф ских 
ка рак те ри сти ка ко је мо гу има ти ути ца ја на спро во ђе ње и успех про гра ма 
иму ни за ци је (15). 
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иСто риј Ски раз вој ор Га ни зо ва не 
иму ни за ци је у Ср Би ји

Проф. др дра го љуб Ђо кић

увод – Пр ви за кон Ски акт о оБа ве зној  
иму ни за ци ји

Спро во ђе ње иму ни за ци је у на шој зе мљи оба ве зно је и ре гу ли са но је за ко-
ном по след њих 170 го ди на. 

У Ср би ји су по че ле да се при ме њу ју пр ве вак ци не про тив ве ли ких бо ги ња, 
тр бу шног ти фу са, ко ле ре, ту бер ку ло зе, диф те ри је, те та ну са и ве ли ког ка шља 
са мо не ко ли ко го ди на по сле свет ских от кри ћа ових вак ци на. У но ви јој исто-
ри ји на ша зе мља је ме ђу пр ви ма у све ту за по че ла при ме ну вак ци не про тив 
де чи је па ра ли зе, ма лих бо ги ња, за у шки, за ра зне жу ти це Б и ру бе ле. 

Ха ти ше ри фом из 1838. го ди не, ко ји је све ча но об ја вљен 13.2.1839. Ср би-
ја је до би ла Устав и три ми ни стар ства. У окви ру Ми ни стар ства уну тра шњих 
де ла обра зо ва но је Са ни тет ско оде ље ње и већ 8.7.1839. го ди не до нет је за кон 

„Пра ви ла за ка ле мље ње бо ги ња“, ко јим вак ци на ци ја де це про тив ве ли ких бо-
ги ња по ста је оба ве зна. Кра ље ви на Ср би је је 1884. го ди не упу ти ла др Ла зу Ла-
за ре ви ћа у Беч да на у чи по сту пак пра вље ње ани мал не лим фе, ко ју је Ср би ја 
уво зи ла пла ћа ју ћи ве ли ке сво те (го ди шње је вак ци ни са но око 100.000 де це и 
сви ре гру ти), са ци љем да се за поч не са соп стве ном про из вод њом. Услед не раз-
ја шње них раз ло га иде ја ни је ре а ли зо ва на све до 1900. го ди не ка да је осно ван 
пр ви Па сте ров за вод у Ни шу (1,2).

Епи де ми је ва ри о ле у Ср би ји би ле су че сте, на ро чи то то ком XVI II и XIX 
ве ка. О кли нич кој сли ци и ле че њу ве ли ких бо ги ња го во ри и Хи лан дар ски 
ме ди цин ски ко декс број 517 (XV век). Аустро у гар ска је пр ву ор га ни зо ва ну 
вак ци на ци ју спро ве ла 1799. го ди не у деч јем до му у Бе чу, а 1804. ми тро по лит 
Сте ван Стра ти ми ро вић пре вео је на срп ски је зик упут ство ле ка ри ма хи рур зи-
ма Аустро у гар ске о вак ци на ци ји. Пр ва вак ци на ци ја на про сто ри ма да на шње 
Ср би је при ме ње на је 1801. у Бе лој Цр кви, а 1802. го ди не у Зе му ну. Вук Ка ра џић 
је пи сао 1837. го ди не да Цр но гор ци уме ју ка ле ми ти бо ги ње узи ма ју ћи гној из 
при род них гно ја ни ца, че му их је на у чио вла ди ка Пе тар Пр ви. Док тор Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут на пи сао је да су у ста ро до ба све ште ни ци у Цр ној Го ри ски-
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да ли са су ше не кра сте обо ле лих од ве ли ких бо ги ња, мле ли у прах и пти чи јим 
пер јем уно си ли у нос дру гим осо ба ма. Ка сни је су пре но си ли гној сре бр ном 
игли цом у за гре ба ну ко жу (4). 

Пр ви кон грес ле ка ра и при род ња ка одр жан у Бе о гра ду сеп тем бра 1904. 
го ди не, по ка зао је сву те жи ну здрав стве них про бле ма у Ср би ји то га до ба. Про-
сеч но тра ја ње жи во та из но си ло је 20–22 го ди не, а 55% од свих узро ка смр ти 
од но си ло се на за ра зне бо ле сти, са нај ве ћим сто па ма мор та ли те та у до би до 5 
го ди на. Је дан од глав них за кљу ча ка кон гре са био је да је нео п ход но ус по ста-
ви ти ква ли тет ну здрав стве ну ста ти сти ку, ко ја ће по ка за ти да је нај ве ћи број 
бо ле сти и смрт них ис хо да би ло мо гу ће спре чи ти (1). 

Про из вод Ња вак ци на у Ср Би ји

По ред спро во ђе ња вак ци на ци је ста нов ни штва, у Ср би ји су се успе шно и 
про из во ди ле вак ци не. Па сте ров за вод у Ни шу, уз вак ци не про тив ве ли ких бо-
ги ња и бе сни ла (1901), про из вео је и те тра вак ци ну про тив ко ле ре, тр бу шног 
ти фу са и па ра ти фу са А и Б (Али ви за тос 1915).

Из Пр вог свет ског ра та Ср би ја је иза шла са пре по ло вље ним ста нов ни-
штвом (у 1913. го ди ни је има ла 4.650.000 ста нов ни ка, у пе ри о ду 1914–1918. 
по ги ну ло је 650.000, од за ра зних и дру гих бо ле сти умр ло је 1.330.000, а ма њак 
ра ђа ња из но сио је 320.000), са ве ли ким бро јем ин ва ли да и рат не си ро ча ди, 
уни ште ном еко но ми јом, де сет ко ва ним здрав стве ним слу жба ма и ка дров ски и 
ма те ри јал но, и не за пам ће ном не за по сле но шћу ста нов ни штва. У та квим усло-
ви ма др Ми лан Јо ва но вић-Ба тут, пред сед ник Стал не епи де миј ске ко ми си је 
при ми ни стар ству за здра вље, 13. ма ја 1919. го ди не на XII сед ни ци по твр ђу је 

„нео д ло жну по тре бу да се осну је Се ро вак ци нал ни за вод са за да ћом да про из-
во ди сред ства за бор бу про тив за ра зних бо ле сти“. Сле де ће го ди не до но си се 
од лу ка да Се ро вак ци нал ни за вод бу де др жав на уста но ва одр жа ва на на те рет 
др жав них кре ди та (2,5). 

Отва ра њем Цен трал ног хи ги јен ског за во да 1924. го ди не у Бе о гра ду, уда ре-
ни су те ме љи ор га ни зо ва ног пре вен тив ног ра да и ства ра ње мре же хи ги јен ских 
за во да ши ром Ср би је, ван вој ног са ни те та ко ји је у прет ход ном пе ри о ду имао 
во де ћу уло гу у пре вен тив ном ра ду са ста нов ни штвом (6,7). 

Цен трал ни хи ги јен ски за вод у Бе о гра ду (да на шњи Ин сти тут за јав но 
здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут“) за по чео је 1926. про из вод њу BCG 
вак ци не на осно ву ори ги нал ног со ја до не тог из Па сте ро вог ин сти ту та (Ми лу-
тин Ран ко вић). Сле де ће го ди не по че ла је ма сов на про из вод ња, а 1928. го ди не 
по че ла је вак ци на ци ја но во ро ђен ча ди у Ги не ко ло шкој кли ни ци у Бе о гра ду. 
По сле дру гог свет ског ра та, 1947. BCG вак ци на ци ја но во ро ђен ча ди по ста ла је 
оба ве зна (8). 
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По ред BCG вак ци не, Цен трал ни хи ги јен ски за вод у Бе о гра ду за по чео је 
и про из вод њу вак ци не про тив бе сни ла (Сер геј Рам зин 1927). Исте го ди не за-
по че та је про из вод ња вак ци не про тив тр бу шног ти фу са, па ра ти фу са, ко ле ре, 
диф те ри је, ком би но ва не вак ци не про тив шар ла ха и диф те ри је и го но ко ка 
(Де сан ка Ши мић-Ал бер ти). У Па сте ро вом за во ду у Но вом Са ду 1929. го ди не 
за по че ла је про из вод ња вак ци не про тив бе сни ла (Хемпт, ка сни је Ни ко лић). 
Ства ра њем по себ ног оде ље ња Цен трал ног хи ги јен ског за во да на Тор ла ку 1930. 
го ди не, за про из вод њу се ру ма, ток си на и вак ци на, у Ср би ји је до шло до ве ли-
ког за ма ха у на уч но-ис тра жи вач ком ра ду и про из вод њи вак ци на и се ру ма. 
Ре дов на про из вод ња се ру ма про тив диф те ри је, те та ну са, шар ла ха, ди зен те-
ри је и ан трак са (Је зди мир Ку шић 1930) омо гу ћи ла је ма сов ни ју при ме ну и 
сма њи ва ње смрт но сти од ових бо ле сти у те шким кли нич ким фор ма ма. Исте 
го ди не по чи ње про из вод ња ана ток сич не вак ци не про тив диф те ри је по Ра мо ну 
(До бри ла Шнај дер), а 1933. го ди не Је зди мир Ку шић про из вео је се рум про тив 
га сне ган гре не. На Тор ла ку 1934. До бри ла Шнај дер за по чи ње про из вод њу ана-
ток сич не вак ци не про тив те та ну са, а 1941. го ди не, због пре стан ка снаб де ва ња 
Ср би је вак ци ном про тив бе сни ла из Па сте ро вог за во да у Но вом Са ду, за по чи ње 
про из вод ња ове вак ци не по ме то ди Хемп та (8,9). 

Пр ва ор га ни зо ва на си сте мат ска иму ни за ци ја но во ро ђен ча ди BCG вак ци-
ном спро ве де на је у Бе о гра ду 1927. го ди не, про тив диф те ри је 1930. го ди не, а 
про тив те та ну са 1934. Спро во ђе њем иму ни за ци је про тив пер ту си са и по ли-
о ми је ли ти са 1960, про тив мор би ла 1971. и па ро ти ти са 1981. Ср би ја је ме ђу 
пр ви ма, за јед но са нај ра зви је ни јим зе мља ма у све ту спро во ди ла Про ши ре ни 
про грам иму ни за ци је СЗО (9). 

Но во раз до бље у про из вод њи вак ци не по чи ње от кри ћем кул ту ре тки ва 
од стра не Ен дер са, Ро бин са и Ве ле ра 1949. го ди не (En ders, Wel ler, Rob bins) и 
до би ја њем ви ру сних вак ци на; 1952. го ди не Салк је от крио инак ти ви са ну вак-
ци ну, а 1957. Сеј бин (Sa bin) жи ву вак ци ну про тив де чи је па ра ли зе. Ми ло ва но-
вић, Ен дерс и Кац 1957. го ди не от кри ва ју жи ву вак ци ну про тив ма лих бо ги ња. 
Ве ли ки на пре дак у при пре ми вак ци на био је про на ла зак ли о фи ли за ци је (су-
ше ње у ва ку у му) чи ме се знат но про ду жио рок тра ја ња и ан ти ге ност вак ци на, 
а тран спорт олак шао (вак ци не про тив ва ри о ле, ма лих бо ги ња и ту бер ку ло зе). 
Про из вод њом ком би но ва них вак ци на (про тив диф те ри је и те та ну са) по бољ шан 
је ква ли тет ад сорп ци јом ан ти ге на на не ке хе миј ске со је ве. До да ва њем вак ци не 
про тив ве ли ког ка шља по ве ћа на је ан ти ге ност ти ме што мр тве бак те ри је Bor-
de tel lae per tus sis де лу ју као ад сор бенс за ана ток си не диф те ри је и те та ну са. 

У дру гој по ло ви ни XX ве ка за хва љу ју ћи ве ли ком тех но ло шком на прет ку 
по бољ ша не су већ от кри ве не и про из ве де не но ве ефи ка сне вак ци не про тив 
број них обо ље ња (жу та гро зни ца, мор би ли, па ро ти тис, ру бе ла, грип, хе мо фи-
лус ин флу ен це, орал не вак ци не про тив ко ле ре и тр бу шног ти фу са, вак ци не 
про тив пне у мо ко ка, ме нин го ко ка, ку ге, ен це фа ли ти са, хе па ти ти са А, ро та 
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ви ру са). Но ви ве ли ки на пре дак у иму ни за ци ји, кра јем осам де се тих го ди на, 
пред ста вља ло је до би ја ње вак ци не про тив Хе па ти ти са Б ге нет ским ин жи ње-
рин гом. 

У пе ри о ду 1941–1945. у За во ду за иму но ло ги ју и ви ру со ло ги ју Тор лак ско-
ро да пре ста ју са ра дом, да би 1945. би ла об но вље на про из вод ња BCG вак ци не, 
као и вак ци не про тив диф те ри је, те та ну са, тр бу шног ти фу са, па ра ти фу са и 
ко ле ре. Но ва вак ци на про тив ве ли ког ка шља про из ве де на је у За во ду за иму-
но ло ги ју и ви ру со ло ги ју Тор лак 1956. го ди не (Ве ра Спа со је вић), 1959. за по че та 
је про из вод ња инак ти ви са не вак ци не про тив деч је па ра ли зе по Сал ку (Љу-
бин ко Стој ко вић и Ми ле ва Ди мић), а 1960. го ди не по че ла је про из вод ња жи ве 
вак ци не про тив деч је па ра ли зе по Сеј би ну (Љу бин ко Стој ко вић и Бо ри сла ва 
Ка њух) (8). 

Про Гра ми у Пре вен ци ји за ра зниХ Бо Ле Сти у  
Ср Би ји

Зна чај про грам ског ра да у пре вен ци ји за ра зних бо ле сти у Ср би ји био 
је ино ви ран сре ди ном се дам де се тих го ди на два де се тог ве ка за кон ском ре-
гу ла ти вом. На осно ву За ко на о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти 
(„Слу жбе ни гла сник СР Ср би је“ број 48/75) до нет је Дру штве ни до го вор о од-
стра њи ва њу од но сно ис ко ре њи ва њу од ре ђе них за ра зних бо ле сти у СР Ср би-
ји ван САП за пе ри од од 1977. до 1980. го ди не, пот пи сан апри ла 1977. По ред 
обез бе ђе них ма те ри јал них сред ста ва, До го вор је са др жа вао и де таљ но да те 
ак тив но сти за про грам ски рад код 7 обо ље ња, ме ђу ко ји ма су би ли диф те ри ја, 
те та нус но во ро ђен ча ди и де чи ја па ра ли за. На осно ву овог До го во ра, за кљу чен 
је Са мо у прав ни спо ра зум о спре ча ва њу, су зби ја њу и од стра њи ва њу за ра зних и 
па ра зи тар них бо ле сти у СР Ср би ји ван САП за пе ри од од 1978. до 1985. го ди не. 
Би ло је об у хва ће но 21 обо ље ње ме ђу ко ји ма су би ле и вак ци на бил не бо ле сти 
(ма ле бо ги ње, ве ли ки ка шаљ, ту бер ку ло за, те та нус), а про ду жа ва њем Про гра-
ма 1986. био је укљу чен и па ро ти тис. За хва љу ју ћи ма те ри јал ној по кри ве но сти 
и ка дров ском ја ча њу пре вен тив не де лат но сти, спро во ђе ње Про гра ма има ло је 
ве ли ког успе ха и до ве ло је до ели ми на ци је диф те ри је и ве ли ког сма ње ња ин-
ци ден ци је и мор та ли те та код оста лих вак ци на бил них бо ле сти, по себ но де це 
у уз ра сту ис под 5 го ди на (10). 

И по ред из у зет но те шког ма те ри јал ног по ло жа ја здрав ства у усло ви ма бло-
ка де ме ђу на род не за јед ни це и со ци о е ко ном ске кри зе, Вла да Ре пу бли ке Ср би је 
6. ја ну а ра 1994. го ди не до не ла је Уред бу о здрав стве ној за шти ти ста нов ни штва 
од за ра зних бо ле сти и Про грам здрав стве не за шти те ста нов ни штва од за ра-
зних бо ле сти, ко ји ма су да ти ци ље ви и ме ре у спре ча ва њу, су зби ја њу и ели ми-
на ци ји за ра зних бо ле сти до 2000. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС“ број 5/94). 
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Ци ље ви овог Про гра ма би ли су у обла сти епи де ми о ло ги је, из ме ђу оста лог, и 
по бољ ша ње над зо ра, ели ми на ци ја де чи је па ра ли зе, те та ну са но во ро ђен ча ди и 
бе сни ла код љу ди, за шти та од им пор то ва ња за ра зних бо ле сти, спре ча ва ње по-
ја ве и ши ре ња епи де ми ја, сни жа ва ње ин ци ден ци је до по је ди нач них слу ча је ва 
код пер ту си са, ма лих бо ги ња, те та ну са од ра слих, па ро ти ти са и хе па ти ти са Б. 
Спро во ђе њем Про гра ма нај ве ћи успех оства рен је у ера ди ка ци ји по ли о ми је-
ли ти са (11,12). 

За ко ном о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти („Слу жбе ни гла сник 
РС“ 125/04), ре гу ли са на је оба ве зна си сте мат ска иму ни за ци ја про тив Хе па ти-
ти са Б и хе мо фи лу са ин флу ен це ти па б, а по кли нич ким и епи де ми о ло шким 
ин ди ка ци ја ма одо бре но је ко ри шће ње ве ли ког бро ја дру гих вак ци на, чи ме је 
Ср би ја по но во ухва ти ла ко рак са нај ра зви је ни јим зе мља ма у све ту. 

вак ци на ци ја Про тив де чи је Па ра Ли зе

Иму ни за ци ја про тив по ли о ми је ли ти са уве де на је као за кон ска оба ве за у 
Ју го сла ви ји 1961. го ди не. Пре то га у Ре пу бли ци Ср би ји го ди шње је обо ље ва ло 
на сто ти не де це и ви ше де се ти на је уми ра ло. У 1956. го ди ни у епи де ми ји по-
ли о ми је ли ти са обо ле ло је 854 де це, а умр ло 44. Уво ђе њем вак ци на ци је до шло 
је до на глог па да бро ја обо ле лих, а на ро чи то се сма њио мор та ли тет. У пе ри о ду 
1984–1988. Ре пу бли ка Ср би ја ни је има ла ре ги стро ва не слу ча је ве де чи је па ра-
ли зе. Вој во ди на је без по ли о ми је ли ти са од 1963. го ди не, а на те ри то ри ји Ко со ва 
и Ме то хи је 1977. го ди не је у епи де ми ји обо ле ло 45 ли ца, а по сле то га и то ком 
осам де се тих го ди на ре ги стро ва ни су са мо по је ди нач ни слу ча је ви по ли о ми-
је ли ти са. Ме ђу тим, у вре ме ка да де чи је па ра ли зе ви ше ни је би ло на оба аме-
рич ка кон ти нен та и у ве ћи ни европ ских и азиј ских зе ма ља, код нас по ја ви ла 
се по чет ком де ве де се тих го ди на, а у епи де миј ској фор ми ре ги стро ва на је на 
Ко со ву и Ме то хи ји у 1996. го ди ни, са 26 обо ле лих и дво је умр ле де це (11). 

Од мах по уво ђе њу ОПВ У Ср би ји, по стиг нут је ви сок об у хват, та ко да је 
1962. го ди не из но сио пре ко 80% у цен трал ној Ср би ји и Вој во ди ни, са до брим 
тен ден ци ја ма на Ко со ву и Ме то хи ји. У цен трал ној Ср би ји се од 1977. го ди не 
об у хва та пре ко 90% одој ча ди, а у Вој во ди ни је вак ци ни са но 90% и ви ше од 1985. 
го ди не. На Ко со ву и Ме то хи ји об у хват вак ци ни са них био је увек ис под 90%. 
По чев од 2000. го ди не, об у хват са ОПВ је увек из над 95% (13,14). 

Ве ли ке со ци о е ко ном ске про ме не ко ји ма је на ша зе мља би ла из ло же на 
то ком 90-тих го ди на ути ца ле су и на про грам иму ни за ци је, по себ но у нај вул-
не ра бил ни јим со ци јал ним сло је ви ма (Ро ми, при вре ме но ра се ље на ли ца из 
ра том угро же них под руч ја) (11). 
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вак ци на ци ја Про тив диФ те ри је, те та ну Са и  
Пер ту Си Са

Диф те ри ја, те шко обо ље ње са ви со ким ле та ли те том, ве ко ви ма је у Ср би ји 
и све ту нај ви ше ко си ла де цу мла ђу од 5 го ди на. Иако је код нас још 1937. го ди не 
вак ци на ци ја де це про тив диф те ри је уве де на као за кон ска оба ве за (при по ла ску 
у основ ну шко лу), ја вља ла се у ве ли ким епи де миј ским та ла си ма. У 1953. го ди-
ни у Ре пу бли ци Ср би ји ре ги стро ва но је 2317 обо ле лих и 97 умр лих од диф те-
ри је. Све до 1959. го ди не од диф те ри је је обо ље ва ло пре ко 1000 де це и уми ра ло 
ви ше де се ти на. По сле по сте пе ног па да обо ље ва ња у пе ри о ду 1960–1969. го ди не, 
сле де ће де це ни је до ла зи до на глог па да ка ко бро ја обо ле лих, та ко и бро ја умр-
лих, за хва љу ју ћи до бро ор га ни зо ва ним ма сов ним вак ци на ци ја ма (11). 

Ефи ка сност вак ци на ци је у ели ми ни са њу епи де миј ске по ја ве диф те ри је 
по сти же се об у хва том од нај ма ње 70% осе тљи ве по пу ла ци је де це, а спо ра дич но 
ја вља ње диф те ри је ели ми ни ше се тек са об у хва том од 85–90% (15). 

У цен трал ној Ср би ји по след њи слу чај диф те ри је ре ги стро ван је 1973, у 
Вој во ди ни 1972. го ди не и на Ко со ву и Ме то хи ји 1980. Ви сок об у хват од 90% и 
ви ше одр жа вао се у пе ри о ду 1980–1989. го ди не. У пе ри о ду со цио-еко ном ске 
кри зе, 1990–1999. го ди не об у хват је ва ри рао од 79–97%, да би по сле то га увек 
био из над 97% (13). 

Ве ли ки та лас при сил но ра се ље них ли ца у пе ри о ду 1992–1999, ка да се ста-
нов ни штво Ре пу бли ке Ср би је уве ћа ло за ско ро 10%, уз санк ци је Ме ђу на род не 
за јед ни це и еко ном ску кри зу, ни је до вео до по нов не по ја ве диф те ри је као у 
дру гим зе мља ма са слич ним про бле ми ма. Об ја шње ње мо же би ти у ре ла тив но 
ви со ком стан дар ду пре кри зе, до бром функ ци о ни са њу здрав стве ног си сте ма 
и здрав стве не ка дров ске и ма те ри јал не струк ту ре пре 1990. го ди не, при ро ди 
сме шта ја из бе глих ли ца (са мо је 10% би ло у ко лек тив ном сме шта ју, нај че шће 
при стој них хи ги јен ско-са ни тар них усло ва) и у ка лен да ру иму ни за ци је, тј. 
на ша де ца би ла су за шти ће на по след њом 3. бу стер до зом у 14. го ди ни жи во та, 
та ко да су до та да при ми ла укуп но 6 до за вак ци не про тив диф те ри је (11). 

Оба ве зна иму ни за ци ја про тив те та ну са у на шој зе мљи уве де на је 1946. го-
ди не. Све до 1970. го ди не го ди шње је обо ље ва ло ви ше сто ти на ли ца, а пре ко 100 
њих је уми ра ло (око по ло ви не смрт них ис хо да од но си ло се на но во ро ђен чад). 
Тек се дам де се тих го ди на до ла зи до на глог па да и мор би ди те та и мор та ли те та. 
Те та нус но во ро ђен ча ди је у Ре пу бли ци Ср би ји опа дао све до 1989. го ди не. У 
1990. го ди ни га ни је би ло, а 1991. го ди не обо ље ва 9 но во ро ђен ча ди, а уми ре че-
тво ро. По след ња два слу ча ја ре ги стро ва на су 1999. го ди не код но во ро ђен ча ди 
две ин тер но ра се ље не и не вак ци ни са не же не са Ко со ва (13). 

Кре та ње ин ци ден ци је пер ту си са у Ср би ји, од 1953. до 2008. го ди не, има ло 
је тен ден ци ју ве ли ког па да. У 1960. го ди ни не по сред но пре уво ђе ња пер ту си-
са у за кон ски оба ве зну иму ни за ци ју, ин ци ден ци ја ре ги стро ва них слу ча је ва 
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из но си ла је 153.1, а од мах сле де ће 1961. го ди не 84.5. Ви со ке сто пе ин ци ден це 
одр жа ва ле су се у пе ри о ду 1962–1979. го ди не (из над 40 обо ле лих на 100.000 
ста нов ни ка). Вред ност ин ци ден ци је ма ње од 1 обо ле ли на 100.000 ста нов ни ка 
ре ги стро ва ле су се у цен трал ној Ср би ји од 1997. а у Вој во ди ни од 1993. го ди не. 
Тре ба има ти у ви ду огра ни че ња у ди јаг но сти ци бо ле сти и ин су фи ци јент ној 
при ја ви у не ким окру зи ма на ју гу цен трал ног де ла Ср би је, та ко да је ви сок об у-
хват иму ни за ци јом је ди на пра ва ме ра су зби ја ња. Ути цај иму ни за ци је ни је та ко 
промпт но иза звао пад ин ци ден ци је пер ту си са на Ко со ву и Ме то хи ји, кре та ње 
је за др жа ло ци клич не епи де миј ске та ла се, са све ни жим ин ци ден ци ја ма (11). 

вак ци на ци ја Про тив мор Би Ла, Па ро ти ти Са и  
ру Бе о Ле

Вак ци на ци ја про тив ма лих бо ги ња у Ре пу бли ци Ср би ји от по че ла је 1971. 
го ди не, од ка да је обо ље ва ње би ло све ни же, али је за др жа ло ци клич не епи-
де миј ске вр хо ве са ви ше стру ко ни жом ин ци ден ци јом. Ве ли ка епи де ми ја ма-
лих бо ги ња у 1993. го ди ни са 14.819 при ја вље них слу ча је ва, за хва ти ла је сва 
под руч ја Ре пу бли ке. До по гор ша ња епи де ми о ло шке си ту а ци је до шло је услед 
ве ли ког та ла са из бе глих и про те ра них ли ца из под руч ја бив ше СФР Ју го сла-
ви је за хва ће них ра том, по чев од 1991. го ди не (пре ко 650.000 зва нич но ре ги-
стро ва них ли ца, од то га пре ко 40% де це прет школ ског и школ ског уз ра ста), 
као и услед стал ног не до стат ка уво зне ММР вак ци не. Од 1991–2006. го ди шње 
при ја вљи ван је ма ли број слу ча је ва. По чет ком 2007. го ди не ре ги стро ва на је 
епи де ми ја мор би ла у Вој во ди ни са 207 обо ле лих ли ца. Епи де ми ја је по че ла у 
ром ском на се љу ме ђу не вак ци ни са ном де цом, али се он да пре ли ла у оп шту 
по пу ла ци ју, про на ла зе ћи све не за шти ће не (13). 

У Ср би ји се од 1970. до 1981. го ди не спро во ди ла иму ни за ци ја са јед но ва-
лент ном мор би ли вак ци ном. У 1981. до да је се па ро ти тис ком по нен та, а 1994. 
и ру бе ла жи ви ате ну и са ни ви рус. У чи та вом пе ри о ду од уво ђе ња иму ни за ци је, 
про сеч ни об у хват са ММР вак ци ном пре ма зва нич ним из ве шта ји ма у Ср би ји 
био је ви сок (86%), 91% у цен трал ној Ср би ји и 93% у Вој во ди ни, а на Ко со ву и 
Ме то хи ји 75%. 

У пе ри о ду 1990–1999. го ди на об у хват је пао ис под 90% за те ри то ри ју 
Ре пу бли ке Ср би је (1991. го ди не је из но сио 75%), за хва љу ју ћи ве ли ком па ду 
об у хва та на Ко со ву и Ме то хи ји (51% у 1991. го ди ни до нај ви шег об у хва та од 
84% у 1997). 

У Ср би ји је за по че та иму ни за ци ја про тив па ро ти ти са 1981. го ди не са уво-
зном ком би но ва ном вак ци ном мор би ли-мупс (ММ), са др жа ва ла је ви рус па-
ро ти ти са сој Ле њин град 3 (от крио га је ру ски на уч ник Смо ро дин цев), ка сни је 
је ко ри шћен сој Ура бе и као ма ње ре ак то ген Jery-Linn сој. 
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Кре та ње ин ци ден ци је па ро ти ти са у Ср би ји, у пе ри о ду 1976–1999. го ди не, 
по ка зу је пад на кон 10 го ди на од уво ђе ња па ро ти тис ком по нен те у мор би ли 
вак ци ну, али и да ље са ци клич ним, епи де миј ским та ла си ма сва ких 4–6 го-
ди на. Нај ве ћа ин ци ден ци ја ре ги стро ва на је 1978. го ди не у Ср би ји (449.3) и у 
цен трал ној Ср би ји (531.9), а у Вој во ди ни у 1988. го ди ни (833.8). На Ко со ву и 
Ме то хи ји је 1987. го ди не ре ги стро ва на нај ве ћа ин ци ден ци ја у ана ли зи ра ном 
пе ри о ду од 249.6 обо ле лих на 100.000 ста нов ни ка. По вре ме не ма ње епи де ми је 
па ро ти ти са, по себ но у школ ској по пу ла ци ји и да ље се ре ги стру ју у гру па ма 
де це са не до вољ ним об у хва том иму ни за ци је (11). 

Кре та ње ин ци ден ци је ру бе ле у Ср би ји, по ка зу је пад 2–3 го ди не на кон 
уво ђе ња иму ни за ци је 1994. го ди не. Ана ли за кре та ња ин ци ден ци је ру бе ле у 
цен трал ном де лу Ср би је у пе ри о ду 1976–2008. го ди не по ка зу је ци клич ност са 
епи де миј ским та ла си ма на 3–5 го ди на, са све ни жом ин ци ден ци јом од уво ђе ња 
иму ни за ци је. Нај ве ћа ин ци ден ци ја ре ги стро ва на је 1989. го ди не у цен трал ној 
Ср би ји (790.3 на 100.000 ста нов ни ка) услед ве ли ке епи де ми је ру бе ле на те ри-
то ри ји Бе о гра да ка да је при ја вље но 17.262 обо ле лих. Си сте мат ска иму ни за ци ја 
де це про тив Хе па ти ти са Б спро во ди се у Ср би ји, по чев од 2005. го ди не, а про тив 
Хе мо фи лу са ин флу ен це ти па б од 2006. го ди не у за до во ља ва ју ћем об у хва ту. 

Ева лу а ци ја ефи ка сно сти не ке вак ци не по сти же се број ним ис тра жи ва-
њи ма (ла бо ра то риј ска те сти ра ња ис прав но сти вак ци не, утвр ђи ва ња ни воа 
ак тив них је ди ни ца-ан ти ге на, ис пи ти ва ња ни воа ан ти те ла у кр ви код ли ца ко ја 
су до би ла вак ци ну и пра ће ње не же ље них пост вак ци нал них ре ак ци ја). 

Ду жи на вак ци нал не за шти те од бо ле сти, про це њу је се пра ће њем обо ље-
ва ња у по пу ла ци ји ко ја је ра ни је, пре ви ше го ди на, вак ци ни са на и те сти ра њем 
кр ви на при сут ност ни воа ан ти те ла. 

Ста нов ни штво Ср би је по след њих де це ни ја би ло је из ло же но ду бо ким 
еко ном ским и со цио-де мо граф ским про ме на ма. По ред то га, ве ли ка ре ги о-
нал на со цио-де мо граф ска не хо мо ге ност по пу ла ци је у из ве сној ме ри под се ћа 
на со цио-де мо граф ску струк ту ру свет ског ста нов ни штва и до дат но оте жа ва 
ујед на че ни ји успех у спро во ђе њу пре вен тив них ме ра (11). 

вак ци на ци ја Про тив Хе Па ти ти Са Б 

Оба ве зна иму ни за ци ја ли ца из ри зич них ка те го ри ја уве де на је у Ср би-
ју За ко ном о за шти ти ста нов ни ка од за ра зних бо ле сти још 1989. го ди не, што 
укљу чу је пре ек спо зи ци о ну и по стек спо зи ци о ну иму ни за ци ју. 

Ру тин ска иму ни за ци ја де це у пр вој го ди ни жи во та и иму ни за ци ја школ-
ске де це у 12. го ди ни уве де на је у про грам За ко ном о за шти ти ста нов ни ка од 
за ра зних бо ле сти 2004. го ди не, а спро во ди се на це лој те ри то ри ји Ср би је по чев 
од 2005. го ди не, у об у хва ту ве ћем од 95%. 
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вак ци на ци ја Про тив Хе мо Фи Лу Са ти Па Б

Ру тин ска иму ни за ци ја де це у пр вој го ди ни жи во та уве де на је у Ср би ји За-
ко ном о за шти ти ста нов ни ка од за ра зних бо ле сти 2004. го ди не, а спро во ди се 
на це лој те ри то ри ји Ср би је по чев од 2006. го ди не, у об у хва ту ве ћем од 95%. 
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зна чај иму ни за ци је у ГЛо БаЛ ним 
Про Гра ми ма Су зБи ја Ња,  

еЛи ми на ци је и ера ди ка ци је  
за ра зниХ Бо Ле Сти

Прим. др сци. мед. ми ла ву чић-јан ко вић 
доц. др Сања коцић

Стра те Ги је за Су зБи ја Ње, еЛи ми на ци ју и  
ера ди ка ци ју Бо Ле Сти

Спре ча ва ње по ја ве за ра зне бо ле сти пред ста вља скуп ме ра ко је се кон ти ну-
и ра но спро во де у ци љу пред у пре ђи ва ња по ја ве ин фек ци је или за ра зне бо ле сти, 
а су зби ја ње за ра зне бо ле сти пред ста вља скуп ме ра ко је се спро во де про тив већ 
при сут не за ра зне бо ле сти, у ци љу сма ње ња ње не уче ста ло сти. 

Од стра њи ва ње (ели ми на ци ја) од ре ђе не за ра зне бо ле сти је сте пре ста нак 
обо ље ва ња од те за ра зне бо ле сти на од ре ђе ној те ри то ри ји и за од ре ђе ни вре-
мен ски пе ри од, уз спро во ђе ње над зо ра ра ди от кри ва ња уно са те за ра зне бо ле-
сти из дру гих зе ма ља и ме ра ра ди спре ча ва ња ши ре ња те бо ле сти. 

Ис ко ре њи ва ње (ера ди ка ци ја) од ре ђе не за ра зне бо ле сти је одр жа ва ње 
ста ња пре стан ка пре но са и уни ште ња узроч ни ка те за ра зне бо ле сти, уз спро-
во ђе ње над зо ра ра ди от кри ва ња уно са те за ра зне бо ле сти из дру гих зе ма ља и 
ме ра ра ди спре ча ва ња те бо ле сти. 

Ме ре су зби ја ња, тј кон тро ле, над за ра зним обо ље њем су ду го роч не и кон-
ти ну и ра не и нај ви ше за ви се од раз ви је но сти и ажур но сти над зо ра над бо ле шћу, 
ко ји спро во де слу жбе при мар не здрав стве не за шти те. 

Ак тив но сти на ера ди ка ци ји углав ном су вре мен ски огра ни че не, че сто ин-
тен зив не, циљ не и ор га ни зо ва не у су же ним про гра ми ма кам па ње као глав ним 
од ли ка ма. Успе шно спро во ђе ње ера ди ка ци је за ви си не са мо од ква ли тет ног 
ра да при мар не здрав стве не за шти те, већ је нео п ход на ма те ри јал на, ка дров ска 
и по ли тич ка по др шка на на ци о нал ном ни воу (1). 

Стра те ги је за су зби ја ње, ели ми на ци ју и ера ди ка ци ју бо ле сти про из ла зе, 
пре све га, из епи де ми о ло шких ка рак те ри сти ка бо ле сти, до ступ но сти и спро-
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во дљи во сти пре вен тив них ме ра, као и по треб них ма те ри јал них и ка дров ских 
ре сур са за до сти за ње ци ље ва (2).

Про ме не у епи де ми о ло ги ји бо ле сти ко је се мо гу спре чи ти вак ци на ци јом 
де ша ва ју се ка да се ква ли тет но уста но ве про гра ми иму ни за ци је и по стиг не 
ви сок об у хват по пу ла ци је. Сте пен про ме на за ви си од ме ха ни зма де ло ва ња вак-
ци не, по стиг ну тог ни воа об у хва та и ка рак те ри сти ка ин фек тив ног аген са. На 
епи де ми о ло шке ка рак те ри сти ке вак ци на бил них бо ле сти ути че и по тент ност 
вак ци на: да ли вак ци на шти ти од ин фек ци ја ко је иза зи ва ју бак те ри је и ви ру си 
или се са мо сма њу је те жи на обо ље ња код ин фи ци ра них (3). 

жи ве ви ру сне вак ци не (про тив по ли о ми је ли ти са и мор би ла) пру жа ју от-
пор ност на ин фек ци је та ко што иму ни за ци ја сма њу је и пре но ше ње бо ле сти 
ства ра ју ћи фе но мен „иму ни тет ста да“ (ка да је иму ни зо ван ве ли ки про це нат 
ста нов ни штва сма њу је се пре но ше ње ин фек тив ног узроч ни ка и та ко се сма њу је 
ве ро ват но ћа да ће и не вак ци ни са ни по је дин ци би ти из ло же ни ин фек ци ји). Ме-
ђу тим, бак те риј ске вак ци не (про тив пер ту си са и ту бер ку ло зе) шти те од те шке 
кли нич ке сли ке бо ле сти, али не пру жа ју ком плет ну за шти ту од ин фек ци је, 
та ко да вак ци на ци ја има ма ње ути ца ја на пре но ше ње аген са (4). 

Вак ци не ко је пру жа ју за шти ту од ин фек ци је има ју ути ца ја на не ко ли ко 
епи де ми о ло шких ка рак те ри сти ка бо ле сти: 

Иму ни за ци ја ме ња ста ро сну рас по де лу слу ча је ва, до ла зи до по ме ра-•	
ња ка ста ри јем до бу
По сле не ко ли ко го ди на ни ске ин ци ден ци је до ла зи до по нов ног по ве-•	
ћа ња обо ље ва ња
Ра сте уче шће вак ци ни са не де це у обо ље ва њу, ка ко се сма њу је број •	
не вак ци ни са них, код ви со ког об у хва та по пу ла ци је вак ци ном
Ни во ан ти те ла сте че них вак ци ном че сто је ни жи од ни воа код при-•	
род но ин фи ци ра них ли ца (3). 

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја (СЗО) 1979. на 32. за се да њу Скуп шти не 
по кре ну ла је про грам Гло бал не стра те ги је за здра вље за све до 2000, у окви ру 
ко га је Европ ски би ро СЗО до нео 1984. го ди не по се бан про грам за Европ ски 
ре ги он, ко јим је за циљ 15, по ста вио ели ми на ци ју ма лих бо ги ња, де чи је па-
ра ли зе, те та ну са но во ро ђен ча ди, кон ге ни тал не ру бе ле и диф те ри је до 2000. 
го ди не (5). 

Де кла ра ци ја од 8.5.1980. до не та на 33. Го ди шњој скуп шти ни СЗО про гла-
си ла је да су ве ли ке бо ги ње ис ко ре ње не у це лом све ту. То је под ста кло на ду 
у ис ко ре њи ва ње и дру гих бо ле сти кроз стра те ги ју ши ре ња и по бољ ша ва ња 
здрав стве не за шти те. 

У вре ме ка да је про грам ера ди ка ци је ве ли ких бо ги ња за по чет са мо су две 
вак ци не би ле у ши ро кој упо тре би у зе мља ма у раз во ју (BCG и вак ци на про тив 
ве ли ких бо ги ња). Не ко ли ко зе ма ља је има ло ор га ни зо ва не на ци о нал не про гра-
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ме вак ци на ци је и они су се углав ном спро во ди ли у ве ли ким гра до ви ма. Та да 
су ин фор ма ци је о ин ци ден ци ји бо ле сти би ле не по у зда не, а ефи ка сан над зор 
над за ра зним бо ле сти ма је био те шко спро во дљив (6,7). 

По че ло се са ера ди ка ци јом ве ли ких бо ги ња у 31 зе мљи са ен де ми јом, а 
до шло се до 100 зе ма ља ко је има ју ефи ка сне про гра ме иму ни за ци је за шест 
бо ле сти (ту бер ку ло за, нео на тал ни те та нус, диф те ри ја, де чи ја па ра ли за, ве ли-
ки ка шаљ и ма ле бо ги ње), што је пред ста вља ло огро ман свет ски на пре дак у 
су зби ја њу за ра зних бо ле сти. На Свет ском са ми ту за де цу у Ка и ру, 1990. го ди-
не, уста но вљен је циљ да 80% де це у свим зе мља ма у све ту бу де вак ци ни са но 
про тив на ве де них шест бо ле сти (5). 

Про Ши ре ни Про Грам иму ни за ци је

Ма ја 1989. 42. Скуп шти на о свет ском здра вљу де фи ни са ла је смер ни це за 
Про ши ре ни про грам иму ни за ци је (Ex pan ded pro gramm on imu ni za tion-EPI) 
за сле де ћу де це ни ју. Ци ље ви су би ли сма ње ње обо ље ва ња од ма лих бо ги ња, 
ели ми на ци ја нео на тал ног те та ну са до 1995, ис ко ре њи ва ње де чи је па ра ли зе у 
све ту до 2000. го ди не и по сти за ње 90% об у хва та за све вак ци не до 2000. го ди не. 
Мо гао је да се уочи ве ли ки на пре дак у про гра ми ма иму ни за ци је у по је ди ним 
зе мља ма. Ме ђу тим, у не ким зе мља ма, по себ но оним нај си ро ма шни јим и у 
зе мља ма ко је су раз ди ра ли ра то ви или со ци јал ни не ми ри, об у хват де це иму-
ни за ци јом био је не до во љан или ни зак. У исто вре ме, еко ном ски раз ви је не 
зе мље ус пе ле су да ско ро ели ми ни шу од ре ђе не циљ не бо ле сти и у оба ве зну 
иму ни за ци ју уве ду ви ше но вих вак ци на (про тив хе па ти ти са Б, хе мо фи лу са 
ин флу ен це тип б, пне у мо ко ка, ме нин го кок ног ме нин ги ти са). То је ука за ло на 
по тре бу де фи ни са ња ујед на че ни је по ли ти ке иму ни за ци је на др жав ном ни воу, 
ка ко би се аде кват но од го во ри ло на епи де ми о ло шку си ту а ци ју циљ них бо ле сти, 
а у скла ду са по сто је ћом ин фра струк ту ром и здрав стве ним си сте мом. Пре по-
ру ка СЗО да се у свим зе мља ма све та, по ред спро во ђе ња иму ни за ци је про тив 
шест циљ них бо ле сти, уве де и ин те гри ше у на ци о нал не про гра ме и вак ци на 
про тив хе па ти ти са Б до 1997. го ди не, ни је би ла ши ро ко при хва ће на и по ка за ла 
се не ре ал ном, пре све га због ви со ке це не вак ци не (5,8). 

У окви ру но вих ре ги о нал них ци ље ва стра те ги је „Здра вље за све за 21. Век“, 
СЗО је за Европ ски ре ги он пре по ру чи ла ели ми на ци ју по ли о ми је ли ти са до 
2000. го ди не, нео на тал ног те та ну са до 2005. го ди не, мор би ла до 2007. го ди не, 
а сма ње ње обо ље ва ња од пер ту си са, кон ге ни тал не ру бе ле, па ро ти ти са, хе па-
ти ти са Б и ту бер ку ло зе до 2010. го ди не (9). 
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мо Гућ но Сти еЛи ми на ци је и ера ди ка ци је у  
од но Су на ка рак те ри Сти ке ин Фек тив ниХ  
аГе на Са и Сре ди не 

Под по кро ви тељ ством Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, Па на ме рич ке 
здрав стве не ор га ни за ци је и мно гих на ци о нал них и ин тер на ци о нал них ор га-
ни за ци ја, у фе бру а ру 1998. го ди не, одр жа на је Кон фе рен ци ја у Атлан ти, САД. 
Циљ са стан ка био је да се мул ти ди сци пли нар ним при сту пом до не су прак тич не, 
кон крет не пре по ру ке ко је би мо гле би ти од по мо ћи др жа ва ма, не др жав ним и 
мул ти на ци о нал ним ор га ни за ци ја ма у су зби ја њу, ели ми на ци ји и ера ди ка ци ји 
од ре ђе них за ра зних бо ле сти у це лом све ту. 

На Кон фе рен ци ји је уче ство ва ло пре ко 200 пред став ни ка из 34 зе мље, 
ре ле вант них за спро во ђе ње и фи нан си ра ње гло бал не стра те ги је здрав стве не 
за шти те, из дво је на су два глав на за дат ка: 

Ева лу и ра ти мо гућ но сти у ели ми на ци ји и ера ди ка ци ји бо ле сти, а у •	
кон тек сту ло кал них и гло бал них здрав стве них про бле ма, као по др-
шка раз во ју здрав стве не за шти те
Иден ти фи ко ва ти спе ци фич на ста ња и бо ле сти са нај ве ћом мо гућ но-•	
шћу за ели ми на ци ју и ера ди ка ци ју. 

Пре ма не ким ауто ри ма, од бак те риј ских ин фек ци ја, са мо је нео на тал ни 
те та нус стро ги кан ди дат за ели ми на ци ју. Оста ле бо ле сти, укљу чу ју ћи Ha e mop-
hi lus in flu en zae b, le pro sis, diphthe ria, per tus sis, tu ber cu lo sis, me nin go coc ci ca, syphi lis 
con ge ni ta, trac ho ma i syphi lis ва жни су узро ци у мор би ди те ту и мор та ли те ту у 
раз ви је ним зе мља ма и у зе мља ма у раз во ју, али ели ми на ци ја/ера ди ка ци ја 
ни је ве ро ват на због ка рак те ри сти ка бо ле сти и огра ни че ња у спро во ђе њу ме ра 
(10). 

Пре ма про це ни СЗО око 90% свих слу ча је ва нео на тал ног те та ну са у све-
ту се ре ги стру је у 26 зе ма ља, а 50% слу ча је ва са мо у 4 зе мље: Ки ни, Ин ди ји, 
Ни ге ри ји и Па ки ста ну (11). 

У све ту је то ком осам де се тих го ди на ре ги стро ван кон ти ну и ра ни пад 
диф те ри је, да би рас па дом СССР-а по чет ком 90-тих го ди на до шло до ве ли ких 
епи де ми ја са ви со ким ле та ли те том у Ру ској Фе де ра ци ји и но вим не за ви сним 
зе мља ма. По нов на еруп ци ја диф те ри је би ла је омо гу ће на па дом вак ци нал ног 
об у хва та де це, по ве ћа ном ми гра ци јом ста нов ни штва, по ве ћа њем стре са услед 
оп штег со цио-еко ном ског про па да ња и па дом ква ли те та основ не здрав стве не 
за шти те (12). 

Ре до след ви ру сних ин фек ци ја и бо ле сти, пре ма бро ју по е на на ар би тра-
жној ска ли кан ди да та за ели ми на ци ју/ера ди ка ци ју, је сле де ћи: 185 за мор би-
ле; 90 за хе па ти тис Б; 71 за ру бе лу; 42 за жу ту гро зни цу; 27 за бе сни ло; 27 за 
за у шке; 27 за хе па ти тис А (13). 
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Пре ма ре зул та ти ма про јек та се ро е пи де ми о ло шких ис тра жи ва ња вак ци-
на бил них бо ле сти у осам раз ви је них европ ских зе ма ља (Euro pean Se ro-Epi de-
mi o logy Net work ESEN), скан ди нав ске зе мље су на пу ту да ели ми ни шу мор би-
ле. Ло шу кон тро лу има ју Фран цу ска и Ита ли ја што се ту ма чи као по сле ди ца 
спро во ђе ња иму ни за ци је углав ном у при ват ном сек то ру, где вак ци на ни је 
осло бо ђе на пла ћа ња, па до ла зи до ни ског об у хва та по пу ла ци је вак ци на ци јом. 
У Хо лан ди ји ни је до шло до пре ки да пре но са ви ру са мор би ла и по ред об у хва та 
90–95% у по след њих 20 го ди на. Од 1990. го ди не до шло је до дра ма тич ног па да 
ин ци ден ци је тек ка да је уве де на до пун ска кам пањ ска вак ци на ци ја че тво ро го-
ди шња ка, ин ци ден ци ја је па ла на вред но сти од 3 обо ле ла на 100.000 ста нов ни-
ка (у Фран цу ској се кре та ла од 75–300 за пе ри од 1990–1996) (14). 

Ева лу а ци ја иму ни за ци је, у окви ру гло бал ног про гра ма „Здра вље за све до 
2000.“ од стра не СЗО, по сле ско ро 20 го ди на из во ђе ња (ана ли зи ран је пе ри од 
1980–1996) по ка за ла је, по ред ве ли ког успе ха и по сто ја ње нео прав да ног оп ти-
ми зма у по гле ду нај ма ње раз ви је них зе ма ља где је об у хват иму ни за ци јом био 
око 60%, та ко да за 20% де це свет ске по пу ла ци је вак ци не и да ље ни су би ле 
до ступ не, а нео на тал ни те та нус је остао ве ли ки про блем (15).

По ли тич ка и со ци јал на тран зи ци ја у мно гим зе мља ма цен трал не и ис-
точ не Евро пе, по себ но у но вим не за ви сним зе мља ма бив шег СССР-а, би ла је 
пра ће на и по нов ном епи де миј ском по ја вом ско ро за бо ра вље них бо ле сти као 
што су ко ле ра, диф те ри ја, ма ла ри ја и си фи лис, а ин ци ден ци ја и мор та ли ти-
тет од ту бер ку ло зе су по но во по че ли да ра сту. Ши ре ње ових бо ле сти би ло је 
олак ша но еко ном ском кри зом и со ци јал ним не ми ри ма (16). 

У до сти за њу ви со ког об у хва та иму ни за ци јом ва жно је да не ма ве ли ких 
ре ги о нал них раз ли ка у са мој зе мљи. Ако је до стиг нут на ци о нал ни циљ об у-
хва та од 95%, ва жно је да све ни же ад ми ни стра тив не је ди ни це има ју об у хват 
од нај ма ње 90% за исту вак ци ну (17). 

здра вље за Све за 21. век

Кра јем 90-тих го ди на СЗО, Ре ги о нал на кан це ла ри ја за Евро пу уста но-
ви ла је но ве ци ље ве про гра ма Здра вље за све за 21. век, у ко ме је сед ми циљ 
укљу чи вао сле де ће: ера ди ка ци ју по ли о ми је ли ти са до 2000. а сер ти фи кат о 
ера ди ка ци ји за све европ ске зе мље до 2003. го ди не; ели ми на ци ју нео на тал ног 
те та ну са до 2005. го ди не и ели ми на ци ју мор би ла до 2007. го ди не са сер ти фи-
ка том да је бо лест ели ми ни са на из европ ског ре ги о на до 2010. Су зби ја ње сле-
де ћих вак ци на бил них бо ле сти до 2010. го ди не: ин ци ден ци ја диф те ри је тре ба 
да бу де ис под 0.1 на 100.000 ста нов ни ка; но ви но си о ци хе па ти тис Б ви ру са 
тре ба да се сма ње нај ма ње 80% у то ку уво ђе ња хе па ти тис Б вак ци не у оба ве зне 
на ци о нал не про гра ме иму ни за ци је; ин ци ден ци ја муп са, пер ту си са и ин ва зив-



45Прим. др сци. мЕд. ми ла Ву чић-Јан ко Вићдоц. др сања коцић 

них бо ле сти иза зва них са Ha e mop hi lus in flu e zae тип б тре ба да бу ду ис под 1 на 
100.000 ста нов ни ка; ин ци ден ци ја кон ге ни тал не ру бе ле тре ба да бу де ис под 
0.1 на 100.000 жи во ро ђе них. До 2015. и ра ни је сва ка европ ска зе мља тре ба да 
по твр ди кон ти ну и ра но сма ње ње ин ци ден ци је и мор та ли те та од ту бер ку ло зе, 
акут них ре спи ра тор них обо ље ња и ди а ре ал них бо ле сти у де це (8). 

Да ва ње вак ци не се пре по ру чу је у нај мла ђој ста ро сној гру пи ко ја је нај-
и зло же ни ја ри зи ку од обо ље ва ња, а за ко ју се зна да раз ви ја до вољ но ви сок 
за штит ни ни во ан ти те ла по сле иму ни за ци је без не же ље них ре ак ци ја, што је 
на ро чи то ва жно за зе мље у раз во ју и нај не ра зви је ни је, где по сто ји ри зик кон-
так та са ин фек тив ним аген сом још у пр вим ме се ци ма жи во та (3). 

Ако се про грам иму ни за ци је до бро по ста ви и по стиг не ви со ки об у хват 
по пу ла ци је, до ла зи до про ме на у епи де ми о ло шким ка рак те ри сти ка ма бо ле-
сти. Вак ци на мо же да за шти ти од бо ле сти, или до во ди до сма ње ња мо гућ но сти 
те шких об ли ка обо ље ња. жи ве ви ру сне вак ци не (ОПВ, ММР) пру жа ју за шти ту 
од ин фек ци је, спре ча ва ју ћи бо лест и ти ме сма њу ју ћи тран сми си ју ин фек ци је. 
Ка да је об у хват по пу ла ци је ви сок ства ра се фе но мен иму ни те та ста да, са ма 
вак ци на де лу је ин ди рект но, сма њу је се пре но ше ње ин фек тив ног аген са, па 
опа да ве ро ват но ћа да ће и они ко ји ни су вак ци ни са ни би ти из ло же ни ин фек-
ци ји. Вак ци не ко је шти те од те шких кли нич ких об ли ка бо ле сти, али не пру-
жа ју пот пу ну за шти ту од ин фек ци је, има ју огра ни че ни ути цај на пре но ше ње 
и ши ре ње ин фек ци је (про тив пер ту си са, BCG) (13). 

Ана ток сич на вак ци на (про тив те та ну са) ства ра ан ти те ла про тив ток си на, 
шти те ћи од ис по ља ва ња бо ле сти, али не и од са ме ин фек ци је. Ме ђу тим, иму-
ни за ци ја ана ток си ном диф те ри је до во ди до па да ка ко кли нич ког ис по ља ва ња 
бо ле сти та ко и ши ре ња бо ле сти. Ви со ки об у хват иму ни за ци јом до вео је до сма-
ње ња до ми на ци је ток сич ног со ја диф те ри је по ме ха ни зму иму ни те та ста да. 

Вак ци не ко је шти те од ин фек ци је по ме ра ју ста ро сну ди стри бу ци ју обо-
ље ња ка ста ри јем уз ра сту. Та ко ђе, по сле не ко ли ко го ди на ни ске ин ци ден ци је, 
до ла зи до по нов ног по ве ћа ња обо ље ва ња (на ку пља ње осе тљи вих, по сто ја ње 
тзв. xепова, спе ци јал них со ци јал них гру па). Че сто ра сте уче шће вак ци ни са них 
осо ба у оп штем обо ље ва њу, ка ко ра сте об у хват вак ци ни са них, јер се ме ња про-
пор ци ја вак ци ни са них и не вак ци ни са них. Ни во ан ти те ла код иму ни зо ва них 
осо ба ни жи је не го код при род не ин фек ци је (осим код те та ну са), што до во ди до 
сма ње ња ни воа па сив них ма те рин ских ан ти те ла, што опет зах те ва по ме ра ње 
ста ро сти за пр ве вак ци не ка што мла ђем уз ра сту. 

Ис ку ство аме рич ког кон ти нен та у ели ми на ци ји мор би ла је дра го це но за 
све зе мље ко ји ма тек пред сто ји тај те жак и од го во ран за да так и СЗО пре по ру-
чу је свим зе мља ма стра те ги ју Па на ме рич ке здрав стве не ор га ни за ци је (PA HO), 
уз адап та ци је ин ди ви ду ал ним усло ви ма (13). На и ме, у 1994. ми ни стар ства 
здра вља це ло куп ног ре ги о на Аме ри ке по сти гли су по ли тич ку са гла сност и 
по ста ви ли за циљ ера ди ка ци ју ма лих бо ги ња на за пад ној хе мис фе ри до 2000. 
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го ди не. Те же ћи том ци љу Па на ме рич ка здрав стве на ор га ни за ци ја раз ви ла је 
по ја ча ну стра те ги ју ера ди ка ци је ма лих бо ги ња:

Као пр во кам пањ ска вак ци на ци ја, ко ја је спро ве де на код де це од 9 •	
ме се ци до 14 го ди на, у крат ком вре ме ну (katch-up)
Ак ци ја спро во ђе ња ру тин ске вак ци на ци је са нај ма ње 95% об у хва та •	
сва ке ко хор те но во ро ђен ча ди од 12 ме се ци ста ро сти (ke ep-up)
Ви со ка за шти ће ност по пу ла ци је у гру пи прет школ ске де це 1–4 го ди не, •	
до пун ска кам пањ ска вак ци на ци ја сва ке че твр те го ди не без об зи ра на 
прет ход ни вак ци нал ни ста тус (fol low-up)
Ак тив но сти иму ни за ци је су би ле пра ће не по бољ ша њем над зо ра•	 , укљу-
чу ју ћи ла бо ра то риј ско те сти ра ње слу ча је ва су спект них на ма ле бо-
ги ње (гро зни ца са оспом). 

Пр ва кам пањ ска вак ци на ци ја из ве де на је у ве о ма крат ком пе ри о ду, од јед-
не не де ље до јед ног ме се ца, у вре ме ни ске тран сми си је обо ље ња, код све де це 
уз ра ста од 9 ме се ци до 14 го ди на, без об зи ра на прет ход ни вак ци нал ни ста тус 
или по да так да је бо лест пре ле жа на. То је до ве ло до на глог по ве ћа ња иму но ло-
шког бе де ма по пу ла ци је и до вољ но ви со ког об у хва та да се тран сми си ја ви ру са 
пре ки не. По сле ове кам па ње још увек су оста ли џе по ви осе тљи ве де це. За њих 
су спро во ђе не по себ не ак ци је пре че шља ва ња те ре на и вак ци на ци је од вра та до 
вра та у гру па ма ри зи ка, као и у џе по ви ма школ ске по пу ла ци је (mop ping-up). 

По сле ових ван ред них ак тив но сти до пун ских иму ни за ци ја, ру тин ска 
иму ни за ци ја мо гла је да се спро во ди кон ти ну и ра но у но вим ко хор та ма но-
во ро ђе них са јед ном до зом у уз ра сту 12–15 ме се ци ста ро сти. Мо гло је да се 
де си на ку пља ње осе тљи ве прет школ ске де це из два раз ло га: вак ци на не ма 
ефи ка сност 100% та ко да пре о ста је ма ли број вак ци ни са не, а не за шти ће не 
де це, дру го, об у хват вак ци на ци јом сва ке уз ра сне ко хор те је ма њи од 100% без 
об зи ра ко ли ко је про грам ефи ка сан. За то стра те ги ја (PA HO) по зи ва на пе ри о-
дич не до пун ске кам па ње, ме ђу прет школ ском де цом, мла ђом од 5 го ди на. Ова 
ак ци ја се пре по ру чу је сва ке 4 го ди не (4,13). 

Осе тљив си стем над зо ра је осно ва за про гра ме ели ми на ци је ма лих бо ги ња. 
Ово укљу чу је ре ги стро ва ње обо ле лих и по вре ме на ис тра жи ва ња одој ча ди и 
де це са су спект ним ма лим бо ги ња ма. Се ро ло шка те сти ра ња ан ти-mor bil li IgM 
ан ти те ла у узор ци ма кр ви су ра ђе на код су спект них слу ча је ва у ци љу по твр де 
при ро де ви ру сне ин фек ци је. Ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње се квен ци ја ви ру сног 
ге но ма код изо ла та је ра ђе но у ци љу ге о граф ског де тер ми ни са ња из во ра и на-
чи на пре но ше ња у епи де ми ја ма (7). 

Пре по ру че на СЗО стра те ги ја бор бе про тив мор би ла на гло бал ном ни воу 
са сто ји се из три фа зе:

Кон тро ла•	



47Прим. др сци. мЕд. ми ла Ву чић-Јан ко Вићдоц. др сања коцић 

Пре вен ци ја епи де ми ја•	
Ели ми на ци ја •	

Фа за кон тро ле (су зби ја ње ши ре ња) де фи ни са на је као сиг ни фи кант на 
ре дук ци ја ин ци ден ци је и мор та ли те та од мор би ла. Ка да се до стиг не об у хват 
иму ни за ци јом у кон ти ну и те ту 75–80% мо же се оче ки ва ти пад ин ци ден ци је 
и мор та ли те та, са про ду же ним пе ри о дом из ме ђу епи де миј ских вр хо ва (4–8 
го ди на), за раз ли ку од раз ма ка у пре и му ни за ци о ном пе ри о ду (2–4 го ди не). 
Одр жа ва ње ви со ког об у хва та до во ди до ве ћег по је ди нач ног обо ле ва ња ста ри јих 
уз раст них гру па. Та ко ђе, до ла зи до ве ћег бро ја слу ча је ва обо ле лих вак ци ни-
са них у од но су на обо ле ле не вак ци ни са не. 

Фа за пре вен ци ја епи де ми ја по чи ње да се спро во ди ка да до ђе до трај ног 
сма ње ња ин ци ден ци је и мор та ли те та, об у хва та ак тив но сти на по бољ ша њу над-
зо ра и от кри ва њу де ло ва по пу ла ци је у ви со ком ри зи ку од пре но ше ња мор би ла. 
Епи де ми је се пред у пре ђу ју вак ци ни са њем свих пред став ни ка ри зич них гру па, 
уз по ве ћа ва ње об у хва та иму ни за ци јом це ле по пу ла ци је ко ја по ка лен да ру тре-
ба да бу де вак ци ни са на. У слу ча ју по ја ве епи де ми је тре ба спро во ди ти до дат ну 
иму ни за ци ју по епи де ми о ло шким ин ди ка ци ја ма. 

Фа за ели ми на ци је под ра зу ме ва ис ко ре њи ва ње аутох то них слу ча је ва мор-
би ла, уз вак ци на ци ју и ре вак ци на ци ју ММР вак ци ном, спро во ђе ње до дат них 
ак тив но сти у иму ни за ци ји (katch-up, mop ping-up ke ep-up, fol low-up), да би се 
што ви ше сма њио број осе тљи вих за евен ту ал но ши ре ње ин фек ци је у слу ча ју 
им пор та. Над зор се спро во ди над нул тим слу ча јем, уз оба ве зну ла бо ра то риј-
ску по твр ду сва ког сум њи вог слу ча ја (6,7). 

не же ље не ре ак ци је на кон иму ни за ци је

Са став ни део свих стра те ги ја за су зби ја ње, ели ми на ци ју и ера ди ка ци ју 
је и ефи ка сан над зор над ре ак ци ја ма на кон иму ни за ци је. Иако су вак ци не 
из у зет но без бед не, мо гу да се ја ве и не же ље не ре ак ци је. Нај че шћи не га тив ни 
ефек ти по сле ди ца су не при др жа ва ња упут ста ва и гре шке у про гра му (ап сце си 
на кон ино ку ла ци је у по вр шин ски слој ко же, не по што ва ње прин ци па асеп се, 
вак ци ни са ње осо ба под иму но су пре си јом, и др). Не га ти ван ефе кат мо же да 
про из ве де и не ка ком по нен та вак ци не (ан ти би о ти ци, кон зер ван си, адју ванс 
у ад сор бо ва ним вак ци на ма). Ре ги стро ва ње не же ље них ре ак ци ја на кон иму-
ни за ци је пред ста вља ва жан еле мент успе ха про гра ма иму ни за ци је јер та кви, 
че сто не раз ја шње ни, слу ча је ви мо гу да ути чу на не га ти ван став за јед ни це 
пре ма иму ни за ци ји (9). 

Иму ни за ци ја вак ци на ма ко је са др же ана ток си не, сма тра се ви со ко без бед-
ном, док је пер ту сис ком по нен та за слу жни ја за пост вак ци нал не ре ак ци је. Бла-
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ге, ло кал не ре ак ци је на кон да ва ња ДТП вак ци не су уоби ча је не и ја вља ју се код 
20–50% вак ци ни са них. Те же ре ак ци је се мо гу ја ви ти, као ен це фа ли тис код две 
осо бе, кон вул зи је код 3–90 осо ба и смрт код две осо бе на ми ли он до за (10). 

Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја и УНИ ЦЕФ јед ном го ди шње при ку пља-
ју и об ја вљу ју по дат ке о на ци о нал ним про гра ми ма иму ни за ци је и бо ле сти ма 
ко је су пре вен та бил не вак ци на ма. По ред то га, об ја вљу ју се и дру ги по да ци од 
зна ча ја за успех про гра ма иму ни за ци је кроз три глав на ци ља: ја ча ње иму ни-
за ци о ног си сте ма, про мо ви са ње но вих про на ла за ка на по љу вак ци на, њи хо вог 
си сте ма чу ва ња и ди стри бу ци је, као и убр за ва ње про це са су зби ја ња, ели ми-
на ци је и ера ди ка ци је бо ле сти пре вен та бил них вак ци на. 
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Со ци јаЛ но-здрав Стве ни и  
еко ном Ски зна чај ква Ли тет ноГ 

Про Гра ма иму ни за ци је

Проф. др дра го љуб Ђо кић

увод

Иму ни за ци ја је нај ва жни ја пре вен тив на ме ра у на род ном здра вљу, по сле 
хи ги јен ски ис прав не во де за пи ће. Иму ни за ци ја, као ме ра спе ци фич не за шти-
те у окви ру при мар не пре вен ци је, пред ста вља јед но од нај ва жни јих сред ста ва 
у бор би про тив обо ље ва ња и смрт но сти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, 
по себ но у нај о се тљи ви јем, нај мла ђем уз ра сту. Она пред ста вља нај бр жу, нај-
е фи ка сни ју и нај јеф ти ни ју ме ру за спре ча ва ње, су зби ја ње, ели ми на ци ју и 
ера ди ка ци ју за ра зних бо ле сти. 

У Ср би ји су по че ле да се при ме њу ју пр ве вак ци не про тив ве ли ких бо ги ња, 
тр бу шног ти фу са, ко ле ре, ту бер ку ло зе, де чи је па ра ли зе, диф те ри је, те та ну са 
и ве ли ког ка шља са мо не ко ли ко го ди на по сле свет ских от кри ћа ових вак ци на. 
У но ви јој исто ри ји на ша зе мља је ме ђу пр ви ма у све ту за по че ла при ме ну вак-
ци не про тив, ма лих бо ги ња, за у ша ка, хе па ти ти са Б и ру бе о ле. 

Ева лу а ци ја успе шно сти про гра ма иму ни за ци је по сти же се пра ће њем 
епи де ми о ло шких ка рак те ри сти ка бо ле сти про тив ко јих се спро во ди иму ни-
за ци ја (ин ци ден ци ја, мор та ли тет, ле та ли тет, про ме не у уз ра сној, се зон ској и 
те ри то ри јал ној ди стри бу ци ји обо ље ва ња и уми ра ња). У про це ни ефи ка сно сти 
про гра ма иму ни за ци је нео п ход на је и ана ли за раз ви је но сти ин фра струк ту ре 
здрав стве не слу жбе, ка ко ка дров ски та ко и ма те ри јал но, ње не до ступ но сти, 
као и ана ли за основ них со цио-де мо граф ских ка рак те ри сти ка ко је мо гу има ти 
ути ца ја на спро во ђе ње и успех про гра ма иму ни за ци је (1). 

ор Га ни за ци о не Струк ту ре

Ква ли те тан про грам иму ни за ци је ни је мо гу ће оства ри ти са мо пу тем 
здрав стве ног си сте ма, већ мул ти ди сци пли нар ним и мул ти сек тор ским при-
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сту пом уз ан га жо ва ње це ле дру штве не за јед ни це, јер пред ста вља ком плек сан 
про цес на чи ји ква ли тет ути че ви ше фак то ра:

Здрав стве ни рад ни ци, по себ но они ко ји су ди рект но укљу че ни у пла-1. 
ни ра ње и спро во ђе ње вак ци на ци је
Ди рек то ри здрав стве них уста но ва ко је су укљу че не у ла нац про це са 2. 
иму ни за ци је
Ма те ри јал ни ре сур си, укљу чу ју ћи опре му и ре дов ност снаб де ва ња 3. 
вак ци на ма
По ли тич ко-еко ном ски си стем, не са мо ка ко је фор мал но уре ђен, већ 4. 
ка ко ре ал но функ ци о ни ше (2). 

здрав Стве ни рад ни ци и не По Сред ни ру ко во ди о ци

Нај ве ћи део ак тив но сти у про це су пла ни ра ња, на бав ке, чу ва ња и да ва ња 
вак ци на, као и пра ће ње ефе ка та иму ни за ци је, оба вља се у при мар ној здрав-
стве ној за шти ти (здрав стве не слу жбе за за шти ту де це и омла ди не, па тро на жне 
и дру ге те рен ске слу жбе), у по ро ди ли шти ма, ин сти ту ти ма/за во ди ма за јав но 
здра вље и мре жи ми кро би о ло шких ла бо ра то ри ја (3). 

На ко ји на чин по бољ ша ти рад здрав стве них рад ни ка и њи хо вих не по сред-
них ру ко во ди ла ца, у усло ви ма ли ми ти ра них, че сто не до вољ них ма те ри јал них 
ре сур са, кључ но је пи та ње ве за но за ква ли тет но спро во ђе ње иму ни за ци је. 
Под сти ца ји мо гу би ти спо ља шњи и уну тра шњи. 

Спо ља шњи под сти ца ји под ра зу ме ва ју, на пр вом ме сту, до дат но пла ћа ње 
до пун ских ак тив но сти и рад мо бил них еки па на те ре ну, али и јав ну про мо ци-
ју и по хва лу здрав стве них рад ни ка ко ји су уло жи ли нај ве ће на по ре, до де лу 
при зна ња и на гра да за по стиг ну ти успех у де фи ни са ном пе ри о ду, ко ји се ја сно 
одва ја од прет ход ног пе ри о да и ру тин ских за да та ка. Ако се не ус по ста ве ја сни 
кри те ри ју ми ко је су то до пун ске ак тив но сти ко је ће се до дат но пла ти ти, на гра-
ђи ва ње мо же има ти и не га тив ни ефе кат, јер ће де сти му ли са ти оста ле чла но ве 
ко лек ти ва ко ји ни су на гра ђе ни, а сма тра ју да су и они уло жи ли до дат ни на пор. 
Та ко ђе, ли не ар но на гра ђи ва ње свих чла но ва слу жбе, без об зи ра на сте пен ан-
га жо ва ња у про це су иму ни за ци је по гре шан је при ступ (. 

Уну тра шњи под сти ца ји пред ста вља ју лич на уве ре ња и си стем вред но сти 
за по сле них. Де фи ни са ни су лич ним и груп ним ци ље ви ма, ло јал но шћу и по-
све ће но шћу сво јој уста но ви и ус по ста вље ним со ци јал ним вред но сти ма. Ови 
под сти ца ји мно го су не до ступ ни ји и те же спро во дљи ви, у од но су на спо ља шње 
јер за ви се од мно го фак то ра из по ро дич ног окру же ња и дру штве не за јед ни це, 
а не са мо од ста ња у уста но ви у ко јој ра де (5). 

Лич на уве ре ња и си стем вред но сти за по сле них рад ни ка усло вља ва ју оп-
шта кул ту ра, ни во струч не еду ка ци је, рад но ис ку ство, се лек тив но по пу ња ва ње 



52 со ци Јал но-ЗдраВ сТВЕ ни и Еко ном ски Зна чаЈ кВа ли ТЕТ ног Про гра ма иму ни За ци ЈЕ 

по треб ног ка дра, уз мо гућ ност за по сле них да ути чу на из бор но вих чла но ва 
ко лек ти ва. 

На мар љи вост, ло јал ност и по све ће ност по слу ве ли ки ути цај има за до-
вољ ство соп стве ним ра дом ко је се ства ра сти ца њем но вих ве шти на, кон ти ну-
и ра ном до е ду ка ци јом, ко ри шће њем но вих зна ња и њи хо вом при ме ном у ра ду, 
осе ћа њем ко ри сно сти и уве ре њем да је за да так ко ји тре ба оства ри ти од ве ћег 
зна ча ја и ин те ре са це ле за јед ни це. По зи ти ван ути цај има и до бра ор га ни за ци-
ја свих де ло ва про це са ра да на иму ни за ци ји и од ре ђи ва ње од го вор них ли ца. 
Та ко ђе, ве ли ки ути цај има по зи тив на по ве за ност из ме ђу са мих здрав стве них 
рад ни ка у ко лек ти ву и не по сред них ру ко во ди ла ца, као и објек тив на и пра-
вед на рас по де ла ма те ри јал них сти му ла ци ја, уз укљу чи ва ње це лог ко лек ти ва 
у од лу чи ва њу (6). 

ди рек то ри здрав Стве ниХ уСта но ва

Ди рек то ри здрав стве них уста но ва ко је су на би ло ко ји на чин по ве за не у 
про це су иму ни за ци је, има ју кључ ну уло гу јер би ра ју осо бље, над зи ру про цес 
ра да пре ко не по сред них ру ко во ди ла ца, има ју мо гућ ност на гра ђи ва ња и по-
ста вља ња од го вор них ли ца, пла ни ра ју ак тив но сти и кон тро ли шу по тро шњу 
ре сур са. 

Ди рек то ри здрав стве них уста но ва мо гу бит но да об ли ку ју лич на уве ре ња и 
си стем вред но сти за по сле них, да по ста вља ју лич не и груп не ци ље ве, да ути чу 
на ло јал ност и по све ће ност рад ни ка уста но ви. Лич ним при ме ром ди рек то ри 
мо гу да ути чу на про ме ну ус по ста вље них со ци јал них вред но сти и жи вот них 
ста во ва за по сле них (4). 

Ди рек то ри има ју мо гућ ност да ме ња ју и по бољ ша ва ју до стиг ну те ре зу-
л та те, мо гу да ути чу на про ме ну окви ра по де ле ра да на раз ли чи те на чи не, 
по ве зу ју ћи оче ки ва ња и ре ал не мо гућ но сти за по сле них. Тим по ступ ци ма ди-
рект но се ус по ста вља обо стра но по ве ре ње и ди рек то ри по ка зу ју да се бри ну 
за сво је за по сле не. 

ка дров Ски и ма те ри јаЛ ни ре Сур Си

Ре сур си ко ји су нео п ход ни за ефи ка сну, ква ли тет ну и сви ма до ступ ну 
иму ни за ци ју су сле де ћи:

До бро еду ко ва но осо бље за да ва ње вак ци на1. 
До вољ на ко ли чи на вак ци на и шпри це ва за јед но крат ну упо тре бу2. 
До вољ но фри жи де ра за обез бе ђи ва ње хлад ног лан ца3. 
До вољ но во зи ла за те рен ски рад мо бил них еки па4. 
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Са ни тар но-хи ги јен ски и гра ђе вин ско-тех нич ки усло ви за спро во ђе ње 5. 
без бед не иму ни за ци о не прак се и аде кват но од ла га ње ме ди цин ског 
от па да (7). 

Уко ли ко до ђе до не до вољ но ква ли тет ног обез бе ђи ва ња би ло ког од на ве-
де них ре сур са, по сле ди це ће се од ра зи ти на епи де ми о ло шке ка рак те ри сти ке 
бо ле сти про тив ко јих се спро во ди иму ни за ци ја, не же ље не пост вак ци нал не 
ре ак ци је, ква ли тет жи во та и за до вољ ство гра ђа на, као и на ста тус жи вот не 
сре ди не (8). 

По Ли тич ко-еко ном Ски Си Стем

До бар по ли тич ко-еко ном ски си стем ни је са мо фор мал но уре ђен, већ и ре-
ал но функ ци о ни ше на ква ли те тан и одр жив на чин, што кон крет но зна чи да се 
про пи са ни за ко ни спро во де, си стем над зо ра функ ци о ни ше, да су де фи ни са ни 
ме ха ни зми на гра ђи ва ња и кон се квен ци за не ис пу ња ва ње за да та ка од оп штег 
ин те ре са, где као при о ри тет при па да и про грам иму ни за ци је (4). 

По ред обез бе ђи ва ња ка дров ских и ма те ри јал них ре сур са, др жа ва, пре ко 
сво јих ми ни стар ста ва, обез бе ђу је и со ци јал ну мо би ли за ци ју дру штве не за јед-
ни це за спро во ђе ње иму ни за ци је, не са мо у ван ред ним си ту а ци ја ма, већ и у 
кон ти ну и те ту. 

У про це су со ци јал не мо би ли за ци је дру штве не за јед ни це за спро во ђе ње 
иму ни за ци је, по ред здрав стве ног си сте ма, ва жна је и уло га школ ског си сте ма, 
ме ђу на род них ор га ни за ци ја (СЗО, УНИ ЦЕФ), ме ди ја и не вла ди них ор га ни за-
ци ја (9). 

У дру штве ним за јед ни ца ма где ни је ја сно де фи ни са на по ли тич ка по др шка 
иму ни за ци ји, без ши ре со ци јал не и ме диј ске по др шке, до ла зи до ства ра ња ја-
ких ан ти вак ци нал них ло би ја, за сно ва них на гла си на ма, што во ди у гу би так 
по ве ре ња ши ре за јед ни це у по зи ти ван ефе кат иму ни за ци је, па да об у хва та 
вак ци на ци јом и по нов не по ја ве за ра зних бо ле сти ко је су би ле пред ели ми на-
ци јом (10). 

ин ди ка то ри ква Ли те та Про Гра ма иму ни за ци је

Ком пле тан иму ни за ци о ни про цес под ра зу ме ва и про це ну ква ли те та спро-
во ђе ња про гра ма иму ни за ци је. Основ ни ин ди ка то ри су:

Ква ли тет пру же них услу га у иму ни за ци о ном про це су•	
До ступ ност (при сту пач ност) иму ни за ци је ста нов ни штву •	
Ефек тив ност иму ни за ци је (ко е фи ци јент ко ри сног деј ства)•	
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ква Ли тет Пру же ниХ уСЛу Га у иму ни за ци о ном 
Про це Су

На чин да ва ња вак ци не је би тан еле мент ква ли те та пру же не услу ге, под-
ра зу ме ва про це ду ре ко ји не ће на но си ти ште ту, ка ко па ци јен ту, та ко и здрав-
стве ном рад ни ку, и ге не рал но, да не пред ста вља ри зик за ста нов ни штво, пре 
све га пра вил ним од ла га њем ме ди цин ског от па да. 

Си гур ност (без бед ност) и ефи ка сност вак ци на ци је су, та ко ђе, еле мен ти 
ква ли те та пру же не услу ге. Без бед ност се од но си на по што ва ње про це ду ре у 
па рен те рал ном да ва њу вак ци на и спре ча ва ње ри зи ка од пре но ше ња бо ле сти 
пу тем не сте рил них шпри це ва и ига ла. СЗО је про це ни ла да је у зе мља ма у 
раз во ју па рен те рал но пре но ше ње ин фек ци је узрок у пре ко 30% хе па ти ти са Б, 
3% ха па ти ти са Ц и 0,3% ХИВ (11). 

У слу ча је ви ма ка да до ла зи до не по што ва ња хлад ног лан ца при су тан је 
ри зик од не е фи ка сно сти вак ци на, тј. ства ра ња не до вољ ног ни воа за штит них 
ан ти те ла. Од ре ђе не вак ци не по ка зу ју осе тљи вост на ви со ке тем пе ра ту ре, на 
за ле ђи ва ње и на све тлост. Ка да се вак ци не не тран спор ту ју, чу ва ју и да ју ми мо 
про це ду ра из о ста је њи хов за штит ни ефе кат. СЗО про це њу је да је тре ћи на да тих 
вак ци на у све ту не си гур на и не е фи ка сна због гре ша ка у про гра му (12). 

Гре шке у про гра му на ста ју и услед не до вољ ног зна ња и не до ступ них но-
вих тех ни ка да ва ња (ком би но ва не вак ци не, исто вре ме но да ва ње ви ше вак ци на, 
ви ше до за исте вак ци не у пре по ру че ним раз ма ци ма). Ве о ма ва жан еле мент 
ква ли те та иму ни за ци о не прак се је и пра ће ње не же ље них по ста вак ци нал них 
ре ак ци ја, а би тан део је и пра вил но во ђе ње вак ци нал не до ку мен та ци је, ко ја 
мо ра да са др жи на зив вак ци не, ред ни број до зе, да тум да ва ња, број се ри је, опис 
евен ту ал не не же ље не ре ак ци је и до каз о при ја ви не же ље не ре ак ци је (13). 

Про блем у иму ни за ци о ној прак си је и ло ше пла ни ра ње у на бав ци и ди-
стри бу ци ји вак ци на. Че сто се пре ко 50% вак ци на не упо тре би, јер је ис те као 
рок тра ја ња. 

до СтуП ноСт (При Сту Пач ноСт) иму ни за ци је  
Ста нов ни Штву

Ква ли те тан про грам иму ни за ци је под ра зу ме ва јед на ку до ступ ност вак ци-
на ци ји свим гра ђа ни ма, без со ци јал них, вер ских, ет нич ких и те ри то ри јал них 
раз ли ка. У прак си су ови зах те ви че сто не спро во ди ви де ли мич но или пот пу но, 
због сле де ћих про бле ма:

Уда ље ност здрав стве не уста но ве•	
Нео д го ва ра ју ће рад но вре ме•	
Про пу ште не при ли ке•	
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Ла жне кон тра ин ди ка ци је•	
Не до ступ не по пу ла ци о не гру пе•	
Не пот пу но по зна ва ње про гра ма иму ни за ци је од стра не здрав стве них •	
рад ни ка
Не до вољ на оба ве ште ност ро ди те ља•	

Нај че шће до ла зи до „оси па ња“ по ја ве да де ца пре ста ју да до ла зе на на ред не 
пла ни ра не вак ци на ци је (ре вак ци на ци је). Про пу ште не при ли ке пред ста вља ју 
си ту а ци ју ка да де те ко је је би ло у кон так ту са здрав стве ном слу жбом ни је при-
ми ло вак ци ну ко ју де ца ње го вог уз ра ста тре ба да при ме, јер иза бра ни ле кар 
ни је ана ли зи рао вак ци нал ни ста тус де те та и ис ко ри стио да де те ту да вак ци ну 
пре ма ка лен да ру пред ви ђе ну за од го ва ра ју ћи уз раст (1,9). 

еФек тив ноСт иму ни за ци је (ко е Фи ци јент ко ри СноГ 
деј Ства)

Ефек тив ност иму ни за ци је је еко ном ска ка те го ри ја и об у хва та све тро-
шко ве ко ји се од но се на ком пле тан иму ни за ци о ни про цес, као што су не по-
сред на це на вак ци на и по тро шног ма те ри ја ла у бу џе ту, це на ла бо ра то риј ских 
ис тра жи ва ња, це на од ла га ња ме ди цин ског от па да, це на ко шта ња вре ме на ро-
ди те ља за до во ђе ње де це на вак ци на ци ју, це на над зо ра над бо ле сти ма и од нос 
прет ход них тро шко ва и це не бо ле сти ка да се иму ни за ци ја про тив те бо ле сти 
не спро во ди (10). 

По зи тив ни еФек ти иму ни за ци је

Су зби ја ње, спре ча ва ње, ели ми на ци ја и ера ди ка ци ја за ра зних бо ле сти•	  
Чу ва ње и про ду жа ва ње жи во та•	
Сма ње ње ин ва лид но сти•	
Сма ње ње тро шко ва бо ле сти у по ро ди ци и здрав стве ном си сте му•	

не Га тив ни еФек ти иму ни за ци је

Не же ље не по ја ве на кон вак ци на ци је (оче ки ва не и нео че ки ва не ре-•	
ак ци је)
За га ђе ње жи вот не сре ди не (услед не про пи сног од ла га ња ме ди цин-•	
ског от па да)
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Со ци јаЛ на мо Би Ли за ци ја код 
до Пун СкиХ Про Гра ма  

иму ни за ци је од ре Ђе ниХ Гру Па 
Ста нов ни Штва

Проф. др дра го љуб Ђо кић 
доц. др Сања коцић

Здра вље пред ста вља ин ди ка тор раз во ја дру штва, а очу ва ње и уна пре ђе ње 
здра вља на ро да је циљ од не про це њи ве ва жно сти за сва ко дру штво и сва ког 
по је дин ца. 

Здра вље је, та ко ђе и основ но људ ско пра во, а основ ни прин цип дру штве не 
прав де је сте оси гу ра ти љу ди ма јед нак при ступ по треб ним еле мен ти ма здра-
вог и за до во ља ва ју ћег на чи на жи вље ња, као и јед на ку до ступ ност здрав стве ној 
за шти ти (1). 

Јед на од нај ва жни јих ме ра при мар не пре вен ци је је иму ни за ци ја и до са да-
шња ис ку ства су по ка за ла да ак тив но сти здрав стве ног си сте ма ни су до вољ не за 
обез бе ђи ва ње по кри ве но сти циљ не по пу ла ци је иму ни за ци јом, сход но За ко ну 
о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти (2). 

То ком ак ци ја кам пањ ских иму ни за ци ја у ци љу ера ди ка ци је деч је па ра-
ли зе, кра јем про шлог ве ка, у ко ор ди на ци ји са СЗО, ре ги стро ва но је у свим 
др жа ва ма по сто ја ње од ре ђе них гру па ци ја ста нов ни штва, вер ских, ет нич ких, 
со ци јал них и дру гих за јед ни ца ко је се из би ло ко јих раз ло га ни су ода зи ва ле 
по зи ву на ре дов ну иму ни за ци ју или су од би ја ле да се иму ни зу ју, они са ми и 
њи хо ва де ца (3). 

На ве де не су нај че шће гру пе ста нов ни штва са ни ским об у хва том иму ни-
за ци јом:

Ста нов ни штво ко је жи ви у по ли тич ки не ста бил ним под руч ји ма (че сти •	
не ми ри, ло кал ни ра то ви)
Део по пу ла ци је ко ја обо ље ва у ве ћем про цен ту не го оста ло ста нов-•	
ни штво у зе мљи
Гу сто на се ље не пе ри ур ба не за јед ни це•	
Под руч ја са ло шим са ни тар но-хи ги јен ским усло ви ма•	
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По пу ла ци ја са сла бим при сту пом здрав стве ној за шти ти•	
Се зон ски рад ни ци и оста ле ми гри ра ју ће по пу ла ци је•	
Из бе гли це и ра се ље на ли ца уну тар зе мље•	
Сва ка мар ги на ли зо ва на по пу ла ци ја или ма њи на•	
Уда ље не и ра штр ка не по пу ла ци је у брд ско-пла нин ским под руч ји ма. •	

У свим овим слу ча је ви ма, СЗО је ис та кла нео п ход ност со ци јал не мо би ли-
за ци је за спро во ђе ње про гра ма до пун ске иму ни за ци је у по себ ним по пу ла ци-
о ним гру па ма ка ко би се обез бе дио до во љан ни во иму но ло шког бе де ма це лог 
ста нов ни штва про тив бо ле сти због ко је се и спро во ди иму ни за ци ја ((4,5). 

Те о ри ја со ци јал не мо би ли за ци је ис ти че да је по ред спо соб но сти ин ди-
ви дуа да ути чу на соп стве не здрав стве не ри зи ке, од из у зет не ва жно сти и мо-
гућ ност по је ди на ца да де лу ју ко лек тив но на про бле ме ко ји ути чу на њи хо во 
здра вље и здра вље за јед ни це ко јој при па да ју, у овом слу ча ју на од лу ку о вак-
ци на ци ји (6). 

Три при сту па, од но сно три мо де ла со ци јал не мо би ли за ци је раз ли ку ју се 
у прак си: 

Раз вој ло кал не за јед ни це1. 
Дру штве но пла ни ра ње2. 
Дру штве на ак ци ја. 3. 

Мо дел раз во ја ло кал не за јед ни це је из ра зи то про це сно ор јен ти сан, усме-
рен на кон сен зус, ко о пе ра ци ју и фор ми ра ње спо соб но сти за јед ни це да де фи-
ни ше и ре ша ва про бле ме. У овом мо де лу здрав стве ни рад ник има под сти цај ну 
и уло гу ка та ли за то ра пре не го уло гу ли де ра. 

На су прот то ме, мо дел дру штве ног пла ни ра ња ви ше је циљ но/про блем-
ски ори јен ти сан и екс перт но је во ђен. За сно ван је на ра ци о нал но-ем пи риј-
ском при сту пу де фи ни са ња про бле ма и укљу чу је про фе си о нал не „пла не ре“ 
у на ла же њу ре ше ња. Уло га здрав стве ног рад ни ка је да при ку пља чи ње ни це, 
ана ли зи ра и при ме њу је про грам. 

Тре ћи мо дел, дру штве не ак ци је, у скла ду је са мо дер ним кон цеп ти ма 
про мо ци је здра вља. Ка рак те ри ше га ува жа ва ње про це са ко ји из гра ђу је ка па-
ци тет за јед ни це као и по сти за ње опи пљи вих про ме на у за јед ни ци у ко рист оних 
ко ји су нај у гро же ни ји. Да би се то по сти гло не из бе жне су про ме не у од но си ма 
цен та ра мо ћи и у фи нан си ра њу. Уло га здрав стве ног рад ни ка у овом мо де лу је 
да бу де ме ди ја тор и да за сту па ин те ре се угро же них (7,8,9,10). 
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Пред у СЛо ви за здра вље

Основ ни усло ви и фак то ри здра вља су мир, си гур ност, обра зо ва ње, ис хра-
на, за ра да, ста би лан еко-си стем, трај ни ре сур си, дру штве на прав да и јед на-
кост. Про мо ци ја здра вља зах те ва ста бил ност ових на ве де них пред у сло ва (11). 

Про мо ци ја здра вља у за јед ни ци

Ак тив но сти за про мо ци ју здра вља, тј. нео п ход ност иму ни за ци је сва ког 
чла на за јед ни це, ба зи ра не су на пар ти ци па ци ји за јед ни це. По кон цеп ту за-
јед ни ца се мо же раз мо три ти са аспек та ње не струк ту ре и ње не функ ци је. 
Струк ту ра за јед ни це од но си се на под руч је са ге о граф ским и по ли тич ким 
гра ни ца ма ко је је чи не це ли ном. Функ ци ја за јед ни це од но си се на оно ме сто 
чи ји чла но ви де ле за јед нич ке ин те ре се, има ју раз ви је но осе ћа ње при пад но сти 
гру пи, за јед нич ки си стем вред но сти, исто риј ску по за ди ну и раз ви ја ју со ци јал-
но ре ле вант не нор ме и стан дар де по на ша ња (12,13). 

СЗО је пред у зе ла зна чај не ко ра ке да се здрав стве ни про бле ми ве за ни за 
фак тор чо век и сре ди на ефи ка сни је ре ша ва ју. У су шти ни овај при ступ по ла зи 
од чо ве ка као но си о ца мно гих ак тив но сти од зна ча ја за ње го во здра вље. По ла зе-
ћи од то га, као и од при о ри тет ног зна ча ја да се сва ки чо век оспо со би за вр ше ње 
од ре ђе них функ ци ја, про мо ци ја здра вља у сре ди ште сво јих ак тив но сти ста вља 
не са мо ди рект но уче шће не го и оспо со бља ва ње чо ве ка за вр ше ње од ре ђе них 
функ ци ја. Но ва уло га чо ве ка усме ре на је на уна пре ђе ње здра вља, спре ча ва ње 
обо ље ва ња, са мо по моћ и са мо не гу, са рад њу са здрав стве ним рад ни ци ма и 
дру ги ма, и уче шће у ре ша ва њу свих про бле ма од зна ча ја за здра вље у со ци-
јал ној сре ди ни у ко јој жи ви и ра ди, што се ди рект но од но си и на ком плек сан 
про грам иму ни за ци је (7,8). 

Вр ло че сто се раз ви ја ју рас пра ве око ин ди ви ду ал ног при сту па и при сту па 
за јед ни це. Ин ди ви дуа сво јим ак тив но сти ма де лу је на про ме не у со ци јал ној 
сфе ри, али за јед ни ца осна жу је те про ме не пре но се ћи их до дру гих и ства ра-
ју ћи усло ве сре ди не и ле ги сла тив ну по др шку за те про ме не. 

Пра вич ноСт и јед на коСт

Не јед на ко сти у здрав ству узро ко ва не су не прав дом у дру штву. Да би се 
пре ва зи шао здрав стве ни рас ко рак, из ме ђу љу ди ко ји су дру штве но и обра зов но 
у не по вољ ном по ло жа ју пре ма они ма ко ји су у по вољ ни јем по ло жа ју, по треб на 
је по ли ти ка ко ја ће по бољ ша ти при ступ сред стви ма и услу га ма на ме ње ним 
про мо ци ји здра вља и иму ни за ци је као при о ри тет ног лич ног из бо ра, и ство ри-
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ти по вољ не усло ве око ли не. Та ква би по ли ти ка да ла при о ри тет си ро ма шним 
и дру штве но осе тљи вим гру па ма. Осим то га, здра ва јав на по ли ти ка при зна је 
је дин стве ну кул ту ру аутох то ним на ро ди ма, ет нич ким ма њи на ма и ра се ље-
ним ли ци ма (1). 

Јед нак при ступ здрав стве ним слу жба ма, на ро чи то јав ној здрав стве ној 
за шти ти, ви тал ни је аспект јед на ко сти у здрав стве ном си сте му. Но ве не јед-
на ко сти у здрав ству мо гу пра ти ти бр зе струк ту рал не про ме не узро ко ва не 
на стан ком но вих тех но ло ги ја (14). 

Про мо ци ја здра вља је про цес ко јим се љу ди ма омо гу ћу је да го спо да ре сво-
јим здра вљем и да га уна пре ђу ју. Да би се по сти гло ста ње пот пу ног фи зич ког, 
мен тал ног и со ци јал ног здра вља, по је ди нац или гру па мо ра ју би ти у ста њу да 
иден ти фи ку ју и ре а ли зу је аспи ра ци је, да за до во ље по тре бе и да ме ња ју окру-
же ње. Сто га је здра вље ви ђе но као еле ме нат сва ко днев ног жи во та, а не циљ жи-
вље ња. Здра вље је је дан по зи ти ван кон цепт ко ји ис ти че ва жност дру штве них и 
лич них ка па ци те та као и фи зич ке спо соб но сти. Због то га про мо ци ја здра вља 
ни је са мо за да так здрав стве не слу жбе, не го и пи та ње здра вог на чи на жи во та 
и оп штег бла го ста ња (15). 

Про Грам Ске ак тив но Сти у за јед ни ци

У прак си је мо гу ће раз ли ко ва ти два при сту па про грам ских ак тив но сти 
за јед ни це: 

Ин тер ве ни са ње за јед ни це•	
Ин тер ве ни са ње у за јед ни ци. •	

Ин тер ве ни са ње за јед ни це тра жи ма ле, али про дор не про ме не ко је су при-
мен љи ве на ве ћи део по пу ла ци је, овај при ступ ши ро ко је за сно ван на прин ци-
пи ма про мо ци је здра вља. 

Ин тер ве ни са ње у за јед ни ци тра жи ин тен зив ни је или ду бље про ме не у 
суб по пу ла ци ји. Овај при ступ је циљ ни и са др жи се у прет ход ном, а ди рект но 
се од но си на на ве де не по себ не по пу ла ци о не гру пе ко је од би ја ју или су не за-
ин те ре со ва не за спро во ђе ње иму ни за ци је. 

За јед нич ко за оба ова при сту па је њи хов циљ: сма ње ње бро ја не вак ци ни-
са них ко ји под ле жу оба ве зи иму ни за ци је и уна пре ђе ње здрав стве ног ста ња 
це ле за јед ни це (5). 

Ин тер ве ни са ња за јед ни це у сми слу со ци јал не мо би ли за ци је под ра зу ме ва 
да онај ко пла ни ра има на рас по ла га њу осо бље, из во ре и по ли тич ку по др шку и 
ути цај да би се усред сре дио на за дат ке укљу чи ва ња свих сег ме на та за јед ни це, 
за јед но са ка на ли ма ди се ми на ци је по ру ка, ма сов ном ко му ни ка ци јом. 



61Проф. др дра го љуб Ђо кићдоц. др сања коцић 

Са аспек та ева лу а ци је то зна чи има ти из во ре и ка па ци те те да се са ку пе и 
ана ли зи ра ју по да ци за сно ва ни на по пу ла ци ји нео п ход ни да би се ре ги стро ва ле 
про ме не у вре ме ну, у сми слу при хва та ња пре по ру ка. 

Ши ро ко за сно ва ни про гра ми у за јед ни ци има ју ве ће по тен ци ја ле за ства-
ра ње зна чај них про ме на у ста во ви ма циљ не по пу ла ци је, углав ном на ста лих 
као ре зул тат об у хва та ња ве ћег бро ја љу ди пре ко мас ме ди ја и сло же них ка на ла 
ко му ни ка ци је, као и из гра ђи ва ња ши ро ке нор ма тив не, еко ном ске и по ли тич ке 
по др шке за про ме не жи вот них ста во ва, од но сно при хва та ња ста ва да је нео п-
ход на иму ни за ци ја сва ког чла на за јед ни це у ци љу сма њи ва ња обо ље ва ња од 
бо ле сти про тив ко је се спро во ди иму ни за ци ја, ели ми на ци ја и ера ди ка ци ја те 
бо ле сти, што је ус пе ло код ве ли ких бо ги ња, за хва љу ју ћи со ци јал ној мо би ли-
за ци ји свет ског ста нов ни штва (11). 

Про грам про мо ци је здра вља кроз со ци јал ну мо би ли за ци ју прет по ста вља 
уче шће не здрав стве них сек то ра уз здрав стве ни на очу ва њу и уна пре ђе њу здра-
вља чла но ва јед не за јед ни це. Ан га жо ва ње дру гих сек то ра од ви ја се пу тем уво-
ђе ња но вих тех ни ка из обла сти со ци јал них, еко ном ских, еду ка тив них, прав них 
на у ка и раз ви ја њем ин тер ак ци је и парт нер ства на пла ни ра њу, спро во ђе њу и 
ева лу и ра њу ак тив но сти (16). 

Здрав ство као си стем има сво ју уло гу у ин тер вен ци ји за јед ни це, и то у 
парт нер ству и ко а ли ци ји са дру гим сек то ри ма на ре ша ва њу пи та ња из обла-
сти здра вља и њи хо вог по ре ме ћа ја. За јед но се за ла жу за уна пре ђе ње здра вља, 
при да ју ћи по треб ну па жњу по ли тич ким и еко ном ским пи та њи ма, а та ко ђе и 
про бле ми ма жи вот не сре ди не. 

же ља за про ме ном ста ва у од но су на свр сис ход ност иму ни за ци је тре ба 
да про ис тек не из са ме по пу ла ци о не гру пе. Сви ти зах те ви мо гу се ре а ли зо-
ва ти у прак си раз ви ја њем парт нер ског од но са из ме ђу здрав стве них рад ни ка 
и гра ђа на чи ја је су шти на са рад нич ки, ко о пе ра ти ва ни од нос на про це си ма 
уна пре ђе ња здра вља (11). 

Пла ни ра ње и ева лу а ци ја до пун ских про гра ма иму ни за ци је у од ре ђе ним 
гру па ма ста нов ни штва тре ба да се за сни ва на од го во ри ма на сле де ћа пи та-
ња:

Ка кав је на чин жи во та циљ не по пу ла ци је?•	
Ко ја су оче ки ва ња од спро ве де не до пун ске иму ни за ци је?•	
Ка кво је здрав стве но ста ње циљ не по пу ла ци је и ко ји су при о ри тет ни •	
ста во ви у од но су на здра вље?
Ко ји су про бле ми по на ша ња или сре ди не? •	
Ко има те про бле ме или оче ки ва ња?•	
За што се про бле ми ја вља ју (ко ји су њи хо ви узро ци)?•	

Пла ни ра ње и ева лу а ци ја до пун ских про гра ма иму ни за ци је у од ре ђе ним 
гру па ма ста нов ни штва тре ба да по ста вља пи та ња ко ји су из во ри, ба ри је ре, по-
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ли тич ки, за кон ски и ор га ни за ци о ни фак то ри по треб ни да би би ла омо гу ће на 
при ме на ста во ва и при ме на про гра ма (16). 

Прет по став ке по треб не за ре а ли за ци ју ефи ка сне ин тер вен ци је у за јед-
ни ци су:

Из два ја ње про бле ма и ње го во ре ше ње у за јед ни ци•	
Пра вил но пла ни ра ње•	
Ко ри шће ње од го ва ра ју ћих тех ни ка, ре ле вант них по да та ка и ло кал них •	
ис ку ста ва као осно ве за про грам
Пре по зна ва ње нај е фи ка сни јих ин тер вен ци ја за спе ци фич ну по пу ла-•	
ци ју и окол но сти
При ме на од го ва ра ју ћег пла на за уса гла ша ва ње раз ли чи тих ин тер-•	
вент них стра те ги ја у ко хе зи ван про грам. 

ре а Ли за ци ја до Пун СкоГ Про Гра ма иму ни за ци је 

У фа зи ре а ли за ци је про гра ма од по себ ног је зна ча ја да се во ди ра чу на о 
уло зи ста нов ни штва у пра ће њу на пре до ва ња про гра ма за шти те вак ци на ма. 
Здрав стве но вас пи та ње тре ба да олак ша пар ти ци па ци ју за јед ни це у про це су 
над зо ра. Мас ме ди ји та ко ђе игра ју од ре ђе ну уло гу оба ве ште њи ма о раз во ју 
и на прет ку то ком спро во ђе ња про гра ма и та ко по ма жу у одр жа ва њу ела на у 
ак тив но сти ма. Здрав стве но вас пи та ње та ко ђе тре ба да олак ша ус по ста вља ње 
ме ђу сек тор ске са рад ње у ко рист здрав стве ног про гра ма, при ка зу ју ћи про фе-
си о нал ним здрав стве ним рад ни ци ма пред но сти са рад ње раз ли чи тих сек то ра. 
Ме ха ни зми ко му ни ка ци је има ју ка пи та лан зна чај за оства ри ва ње и одр жа ва ње 
та кве са рад ње. 

Про блем ко ји не тре ба пот це њи ва ти у окви ру спро во ђе ња про гра ма про-
мо ци је здра вља у за јед ни ци је став по је дин ца у по гле ду вла сти тог ан га жо ва ња 
у за јед ни ци. Ис ку ство је по ка за ло да по је дин ци и за јед ни ца ни су увек спрем ни 
да пре у зму од го вор ност за вла сти то или здра вље за јед ни це. Чак и ка да уче-
ству ју у де фи ни са њу вла сти тих здрав стве них про бле ма, они мо гу од го ва ра ти 
не га тив но, из ра жа ва ју ћи ти ме свој от пор на по чет ку ко му ни ка ци је из не ких 
раз ло га са свим лич не при ро де. 

Мо гу да сма тра ју да здрав стве на за шти та не спа да у њи хо ву од го вор ност, а 
то по чи ва на чи ње ни ци да су у про шло сти здрав стве ни рад ни ци ста нов ни штву 
ус кра ћи ва ли пра во на од лу чи ва ње у обла сти здрав стве не за шти те. Са да је по-
треб но учи ни ти до дат ни на пор да се вра ти по ве ре ње и по мог не да се раз ви ја ју 
спо соб но сти за на ла же ње оп ти мал них здрав стве них из во ра. 

Спро во ђе ње ин тер вен ци је мо же об у хва ти ти мно ге стра те ги је као што су 
обра зо ва ње, за ла га ње за здра вље, за јед нич ке про сла ве, парт нер ски од но си и 
по де ла од го вор но сти. 
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ева Лу а ци ја СПро ве де ниХ ак тив но Сти

Ин тер вен ци је у окви ру на род ног здра вља мо гу има ти раз ли чи те ни вое 
ути ца ја и раз ли чи те ефек те по сма тра но кроз вре ме. Ева лу а ци ја ути ца ја пред-
ста вља пр ви ни во ева лу а ци је ис хо да про гра ма. Усва ја ње те о ри је у пла ни ра њу 
про гра ма омо гу ћу је од ре ђи ва ње по ка за те ља ко ји се мо гу ко ри сти ти за про це ну 
успе ха про гра ма иму ни за ци је. 

Ин тер ме ди јер на ева лу а ци ја (про це на ис хо да) мо же се ко ри сти ти за пред-
ви ђа ње здрав стве них ис хо да, ко ји се по ка зу ју на кон ин тер вен ци је и пла ни ра ње 
и спро во ђе ње до пун ских ак тив но сти, ако се про це ни да ис ход ин тер вен ци је 
ни је оче ки ва но по во љан (по нов ни нео да зив на вак ци на ци ју). Обич но се од но-
си на мо ди фи ка ци ју ин ди ви ду ал ног по на ша ња или мо ди фи ка ци ју со ци о е ко-
ном ских или фак то ра жи вот не сре ди не, ко ји де тер ми ни шу ста во ве и ути чу на 
по на ша ње уче сни ка у про гра му, ка ко здрав стве них рад ни ка и не здрав стве них 
са рад ни ка, та ко и циљ не по пу ла ци је. 

Ева лу а ци ја омо гу ћа ва про це ну ути ца ја и ис хо да про гра ма у скла ду са 
ра ни је де фи ни са ним ци ље ви ма про гра ма и ме ре ња, ко ји се мо гу ко ри сти ти 
на раз ли чи тим ни во и ма ева лу а ци је. 

Ни шта не га ран ту је ви ше успех про гра ма, не го укљу чи ва ње чла но ва за јед-
ни це у про це ну њи хо вих уоче них про бле ма, по тре ба и аспи ра ци ја, као и из бор 
при о ри те та за су о ча ва ње са њи ма, јер су здрав стве ни и со ци јал ни про бле ми у 
уза јам ној ин тер ак ци ји. У том кон тек сту про це на по тре ба је про цес ко ји од ре-
ђу је пер цеп ци ју љу ди, њи хо вих соп стве них по тре ба или на чи на жи во та као и 
њи хо ва оче ки ва ња за оп ште до бро, кроз ши ро ко уче шће и при ме ну ви ше слој-
них ин фор ма ци ја (9). 

мо Би Ли за ци ја ре Сур Са за СПро во Ђе Ње ин тер вен ци је

Кад јед ном план спро во ђе ња до пун ског про гра ма иму ни за ци је бу де од-
ре ђен, пр ва фа за ин тер вен ци је обич но је усме ре на на по ди за ње оп штег пра га 
па жње, ка ко јав но сти та ко и вла сти и по ли ти ке у од но су на про грам, за тим 
мо би ли за ци јом ре сур са за спро во ђе ње про гра ма и оспо со бља ва ње у парт нер-
ским ор га ни за ци ја ма кроз ко је се про грам спро во ди. Мо дел ме ђу сек тор ске 
ак тив но сти по ма же у схва та њу из град ње парт нер ских од но са, а те о ри ја о ор-
га ни за ци о ним про ме на ма ука зу је ка ко ути ца ти на про це ду ру ор га ни за ци је 
као и те о ри ја ко му ни ка ци о но-би хе ви о рал не про ме не ко ја по ма же у раз во ју 
па жње и ути ца ја кроз ме диј ске ка на ле. 

Нео п ход но је обез бе ђе ње фи нан сиј ских сред ста ва не са мо за из во ђе ње 
про гра ма већ и за про ду же но де ло ва ње. 
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ве Шти не ко му ни ка ци је у Про це Су мо Би Ли за ци је 
за јед ни це

Ве шти не ко му ни ка ци је су, по ред ве шти на мо ти ва ци је, од нај ве ћег зна ча-
ја за ефек тив ну им пле мен та ци ју би ло ког про гра ма за уна пре ђе ње здра вља у 
за јед ни ци. На ро чи то су зна чај не у про це су пре зен та ци је иде ја по је дин ци ма, 
здрав стве ним про фе си о нал ци ма, кључ ним осо ба ма у за јед ни ци, у про мо ци-
ји про гра ма уз уче шће мас ме ди ја, као и у до би ја њу по др шке и ма те ри јал них 
сред ста ва за ре а ли за ци ју про гра ма. 

Упо зна ва ње кључ них здрав стве но вас пит них по тре ба за јед ни це, усло ва 
жи во та, основ них мо ти ва ко ји по кре ћу за јед ни цу, као и ни воа оп ште и здрав-
стве не кул ту ре. На здрав стве ним про фе си о нал ци ма је да би ра ју нај е фект ни ји 
на чин ко му ни ка ци је са за јед ни цом и у за јед ни ци, од но сно нај е фект ни ји на чин 
за пре зен та ци ју иде ја уна пре ђе ња здра вља, што олак ша ва њи хо ву им пле мен-
та ци ју и оства ри ва ње пла ни ра них ци ље ва. 

Ком би на ци јом ме то да ко му ни ка ци је и ор га ни за ци је за јед ни це да је се 
по др шка свим фа за ма у ак ци ји уна пре ђе ња здра вља, убр за ва се до сти за ње 
ци ље ва, пу тем обез бе ђи ва ња еду ка ци је на ин ди ви ду ал ном ни воу, на ни воу 
фор ми ра не мре же у за јед ни ци, на ор га ни за ци о ном и дру штве ном ни воу. 

Уоб ли ча ва се ми шље ње јав но сти о свим зна чај ним пи та њи ма ве за ним 
за овај про цес-со ци јал на по др шка-кључ ни еле мент за ре а ли за ци ју оп штих 
и не по сред них ци ље ва на ше ак ци је. Оп шти циљ је по ди за ње ни воа зна ња о 
зна ча ју здра вља за це ло куп но ста нов ни штво, фор ми ра ње ста во ва и про мо ви-
са ње по зи тив них об ли ка по на ша ња и жи вот ног сти ла зна чај них за очу ва ње и 
уна пре ђе ње здра вља спе ци јал них гру па. Спе ци фич ни ци ље ви су ин фор ми-
са ње ста нов ни штва о зна ча ју иму ни за ци је и по сле ди ца ма не бла го вре ме не и 
не пот пу не иму ни за ци је. 

Про цес фор ми ра ња све сти о то ме да је и лич ном ини ци ја ти вом мо гу ће до-
при не ти очу ва њу и уна пре ђе њу соп стве ног здра вља и здра вља љу ди у окру же њу 
је ве о ма зна ча јан. 

Ме то де ра да: 
Здрав стве но ин фор ми са ње ста нов ни штва у са рад њи са мас ме ди ји ма•	
Здрав стве не три би не•	
Ор га ни зо ва ни при каз из ло жбе•	
Здрав стве не кам па ње. •	

Ор га ни зо ва но пре но ше ње и усва ја ње зна ња до при но си фор ми ра њу по зи-
тив них на ви ка и ста во ва од зна ча ја за очу ва ње и уна пре ђе ње здра вља, од но сно 
про ме ни по на ша ња у ве зи са бла го вре ме ном иму ни за ци јом про тив за ра зних 
бо ле сти. 
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Зна чај не су на ви ке и ста во ви ве за ни за лич ну и ко лек тив ну хи ги је ну, ко ри-
шће ње хи ги јен ски ис прав не во де, аде кват на дис по зи ци ја от пад них ма те ри ја, 
зна чај пра вил не ис хра не, зна чај вак ци на ци је, ко ри шће ње услу га здрав стве не 
слу жбе итд. 

Ме то де ра да:
Здрав стве но пре да ва ње •	
Раз го вор (ин ди ви ду ал ни, пла ни ра ни, до пун ски)•	
Рад са ма лом гру пом•	
Ор га ни за ци о ни са ста нак•	
Се ми на ри и са ве то ва ња•	
Мул ти ме диј ски при ступ (уче шће у еду ка тив ним те ле ви зиј ским и •	
ра дио еми си ја ма, тек сто ви у но ви на ма и ча со пи си ма, ко ри шће ње 
ин тер не та). 

за кљу чак

Сва ки ак ци о ни про грам на ме њен по бољ ша њу здрав стве ног ста ња у јед ној 
за јед ни ци - спе ци јал ној по пу ла ци о ној гру пи осла ња се на раз ли чи те ак те ре-
уче сни ке у ак тив но сти ма ве за ним за здрав ство, ин сти ту ци је, јав не и при ват не 
ор га ни за ци је, као и по је дин це-при пад ни ке спе ци јал них гру па. Сви уче сни ци 
мо ра ју би ти упо зна ти са основ ним по тре ба ма љу ди, ка рак те ри стич ним здрав-
стве ним по тре ба ма за јед ни це, тре ба ло би да упо зна ју мо ти ва ци о ни по сту пак 
и овла да ју ве шти на ма ко му ни ка ци је, ка ко би им пле мен та ци ја про гра ма уна-
пре ђе ња здра вља спе ци јал них по пу ла ци о них гру па има ла успе ха. Нео п ход но 
је, по ус по ста вља њу парт нер ских од но са, ко ор ди ни ра ти ак тив но сти свих уче-
сни ка при из во ђе њу ак ци ја у за јед ни ци, уз уче шће ме ди ја, да би се сви за јед но 
на нај бо љи на чин ан га жо ва ли у ре а ли за ци ји за јед нич ких ци ље ва. 
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иму ни за ци ја Про тив Ху ма ноГ 
Па Пи Ло ма ви ру Са (ХПв)

Прим. др сци. мед. ми ла ву чић-јан ко вић 
асс др Гордана Ђорђевић

увод

Ин фек ци ја ху ма ним па пи ло ма ви ру сом (ХПВ) вр ло је че ста и СЗО про-
це њу је да ви ше од три че твр ти не сек су ал но-ак тив них же на бу де ин фи ци ра но 
њим, бар јед ном у жи во ту. Ри зик за до би ја ње ХПВ ин фек ци је нај ве ћи је на по-
чет ку сек су ал не ак тив но сти. Ве ћи на ових ин фек ци ја је са мо о гра ни ча ва ју ћа 
и без о па сна, ме ђу тим, пер зи стент на ин фек ци ја са он ко ге ним ХПВ ти по ви ма 
мо же во ди ти у цер ви кал ни кар ци ном код же на, али мо же иза зва ти и дру ге вр-
сте ано ге ни тал них кан це ра (ва ги не, вул ве и пе ни са) (1). 

До бро ор га ни зо ва ни про гра ми скри нин га цер ви кал ног ра ка ко ји до сти жу 
ви сок об у хват и укљу чу ју ефек тив но пра ће ње и трет ман же на са па то ло шком 
ци то ло ги јом ефи ка сно сма њу ју ин ци ден ци ју цер ви кал ног ра ка за ви ше од 80%. 
У по след ње вре ме су се по ја ви ле но ве мо гућ но сти за при мар ну пре вен ци ју 
ове ло ка ли за ци је ра ка са по ја вом вак ци не про тив нај че шћих он ко ге них ХПВ 
ти по ва 16 и 18. Ши ром све та су се ови ти по ви от кри ва ли код 70% ин ва зив них 
цер ви кал них кар ци но ма и у 30% вул во-ва ги нал них кар ци но ма (2). 

Са ко ри шће њем или без ко ри шће ња вак ци на, ор га ни зо ва ни про гра ми 
скри нин га цер ви кал ног ра ка и да ље оста ју као пре по ру ка СЗО у пре вен ци ји ра-
ка гр ли ћа ма те ри це. У пре вен ци ји цер ви кал ног кар ци но ма и да ље су основ ни: 
еду ка ци ја, ре дов ни ги не ко ло шки пре гле ди и ле че ње пре кан це ро зних ле зи ја. 

еПи де ми о Ло Шке ка рак те ри Сти ке цер ви каЛ ноГ 
кар ци но ма

Про це не СЗО за свет у 2005. го ди ни по ка зу ју да 1.4 ми ли о на же на бо лу је од 
цер ви кал ног кар ци но ма, а 239.000 го ди шње уми ре, од то га 80% слу ча је ва је у 
зе мља ма у раз во ју где је во де ћи узрок смр ти од свих ма лиг них нео пла зми, око 
99% по ве за но je са ге ни тал ном ин фек ци јом он ко ге ним ти по ви ма ХПВ (раз вој 
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кар ци но ма кроз 10–15 го ди на од пер зи сти ра ју ће при мо ин фек ци је). Про це њу-
је се да је ин фек ци ја ХПВ при сут на у 660 ми ли о на же на у ге не ра тив ном до бу, 
нај че шћа је код адо ле сце на та и мла дих же на на по чет ку сек су ал ног жи во та. 
Код нај ве ћег бро ја ова ин фек ци ја спон та но не ста је (3). 

Од 106 ге но ти по ва ХПВ, кан це ро ге но је 17 (70% ти по ви 16 и 18, што из но си 
3.18% од свих кар ци но ма). Ви ше од 75% сек су ал но ак тив них же на ин фи ци ра се 
ХПВ бар јед ном у жи во ту, а код 40% при сут ни су се ро ти по ви ХПВ 16 и 18. По ред 
ове ло ка ли за ци је, ХПВ иза зи ва и кар ци ном пе ни са (0. 06% од свих кар ци но ма), 
вул ве и ва ги не (0.12% од свих кар ци но ма), ану са (0.23% од свих кар ци но ма) и 
уста (0.07% од свих кар ци но ма). 

У Европ ском ре ги о ну сва ке го ди не ре ги стру је се око 60.000 но вих слу ча-
је ва цер ви кал них кар ци но ма. Иако је при су тан тренд па да и ин ци ден ци је и 
мор та ли те та, про блем су ве ли ке раз ли ке из ме ђу др жа ва Европ ског ре ги о на. 
Ри зик за обо ље ва ње же на од цер ви кал ног кар ци но ма у Ср би ји нај ве ћи је у 
Евро пи, ин ци ден ци ја из но си 27.3 на 100.000 ста нов ни ка На дру гом ме сту је 
Ал ба ни ја, 25.2 на 100.000 ста нов ни ка и Ру му ни ја, 23.9 на 100.000 ста нов ни ка 
(три до се дам пу та ве ћа ин ци ден ци ја од зе ма ља ЕУ). Фин ска ре ги стру је нај ни-
жу ин ци ден ци ју у ЕУ (4.3 на 100.000 ста нов ни ка) (4). 

У Европ ском ре ги о ну нај ве ће сто пе мор та ли те та има ју Ру му ни ја (13 на 
100.000 ста нов ни ка) и Ср би ја (10.1 на 100.000 ста нов ни ка) што је 6 пу та ви ше 
од Фин ске (1.8 на 100.000 ста нов ни ка). 

Об ја шње ње ово ли ких раз ли ка у ин ци ден ци ји и мор та ли те ту од цер ви кал-
ног кар ци но ма у Евро пи ле жи у се кун дар ним ме ра ма пре вен ци је, тј. ра ном 
от кри ва њу обо ле лих, ко је већ де це ни ја ма при ме њу ју раз ви је не зе мље. До бро 
ор га ни зо ва ни про гра ми скри нин га, у Фин ској на сва ких пет го ди на, успе шно 
пра ће ње же на са аб нор мал ним ци то ло шким на ла зом и аде кват на те ра пи ја, 
ре ду ко ва ли су ин ци ден ци ју за ви ше од 80% (4). 

При мар на пре вен ци ја цер ви кал ног кар ци но ма ХПВ про грам ском иму ни-
за ци јом жен ске по пу ла ци је, нај че шће у уз ра сту 11–14 го ди на, од 2007. го ди не 
је по че ла да се спро во ди у нај ра зви је ни јим зе мља ма ЕУ (Аустри ја, Бел ги ја, 
Дан ска, Фран цу ска, Не мач ка, Ита ли ја, Хо лан ди ја, Шпа ни ја, Швед ска и Ве-
ли ка Бри та ни ја). 

оСо Би не ХПв вак ци не

Тре нут но су у по ну ди ХПВ вак ци не два про из во ђа ча, MSD че тво ро ва лент-
на (се ро ти по ви 6,11,16 и 18) „Гар да сил“, ли цен ци ран у САД у де цем бру 2005. 
го ди не и GSK као „Цер ва рикс“, дво ва лент на вак ци на (се ро ти по ви 16 и 18) ли-
цен ци ран 2007. го ди не у ЕУ. Обе вак ци не до би је не су ге нет ским ин же ње рин гом, 
фу зи јом про те и на кап су лар ног ан ти ге на у S. ce re vi si ae код „Гар да сил“ вак ци не 
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и си сте мом екс пре си је ба ку ло ви ру са код вак ци не „Цер ва рикс“. Обе вак ци не не 
са др же жи ве би о ло шке про дук те, као ни ДНА, та ко да ни су ин фек тив не (5). 

Иму ни за ци ја ХПВ вак ци ном пре по ру чу је се као ру тин ска вак ци на ци ја 
код де вој чи ца уз ра ста 10–14 го ди на, у три до зе у то ку ше сто ме сеч ног пе ри о да 
(код че тво ро ва лент не вак ци не оп ти мал ни раз мак из ме ђу пр ве и дру ге до зе је 
два ме се ца, а тре ћа до за се да је у раз ма ку од 6 ме се ци од пр ве до зе). Код дво-
ва лент не вак ци не оп ти мал ни раз мак из ме ђу пр ве и дру ге до зе је ме сец да на, 
а тре ћа до за се да је у раз ма ку од 6 ме се ци од пр ве до зе. Да је се 0,5 ml вак ци не 
(јед на до за), ин тра му ску лар но. Вак ци на про тив ХПВ мо ра да се чу ва на тем пе-
ра ту ри од 2–8 C, за шти ће на од све тло сти и ни ка да не сме да се за мр зне. Мо же 
да се при ме њу је исто вре ме но са дру гим вак ци на ма из про гра ма и код же на у 
лак та ци ји, не пре по ру чу је се труд ни ца ма (5). 

Још увек су у то ку ис тра жи ва ња ду жи не тра ја ња за штит них ан ти те ла и 
по тре бе да ва ња бу стер до зе. 

Ефек ти при ме не вак ци не по кли нич ким ин ди ка ци ја ма код же на са по зи-
тив ним Па па те стом и пол ним бра да ви ца ма још увек се ис тра жу ју, али вак ци-
на ци ја не мо же да за ме ни те ра пи ју. Сви вак ци ни са ни и да ље под ле жу оба ве зи 
скри нин га на цер ви кал ни кар ци ном. 

Ефи ка сност вак ци не ис пи ти ва на је у ви ше ис тра жи ва ња ме ђу же на ма уз-
ра ста од 15 до 26 го ди на, при ме ном дво стру ко сле пих ран до ми зи ра них сту ди ја 
(вак ци ни са ни вак ци ном и пла це бом), нај че шће пра ће њем ис пи та ни ка то ком 
две до че ти ри го ди не. По сле све три при мље не до зе, бли зу 100% же на је има ло 
иму ни од го вор на вак ци ну. Нај ве ћи ни во ан ти те ла раз ви јао се ме сец да на по 
до би је ној тре ћој до зи, по том је до ла зи ло до бла гог па да у то ку 18 ме се ци на кон 
ком плет не иму ни за ци је, а по том се ни во ан ти те ла ста би ли зо вао и оста јао на 
ис тој ви си ни. Да ље пра ће ње вак ци ни са них ли ца омо гу ћи ће про це ну да ли је 
по треб на бу стер до за на кон пет го ди на од при мо вак ци на ци је. 

По ред ефи ка сно сти вак ци не, овим ис тра жи ва њи ма ис пи ти ва не су не же-
ље не ре ак ци је на вак ци ну и ефек тив ност (ис пла ти вост у си сте му здрав стве не 
за шти те). 

Нај че шће не же ље не ре ак ци је на кон да ва ња вак ци не про тив ХПВ су бол, 
цр ве ни ло и оток на ме сту убо да ин јек ци јом, сиг ни фи кант но че шће код при ма-
о ца вак ци на у од но су на пла це бо. Си сте мат ске ре ак ци је као што су гла во бо ља, 
не све сти ца и га стро ин те сти нал не те го бе ја вља ле су се у истим фре квен ци ја ма 
код при ма о ца вак ци на и пла це ба, у бла гом ин тен зи те ту. 

Иако су труд ни це би ле ис кљу че не из свих ис тра жи ва ња, не ке же не су 
оста ле труд не у не де ља ма по сле при ма ња вак ци не и пла це ба, 1244 у гру пи ко ја 
је при ми ла вак ци ну и 1272 у пла це бо гру пи. У обе гру пе је 3.6% же на има ло 
озбиљ ни је не же ље не ре ак ци је. Кон ге ни тал не ано ма ли је от кри ве не су код 15 
бе ба из гру пе вак ци ни са них и 16 бе ба у пла це бо гру пи. Ра ни ја ис тра жи ва ња 
кон ге ни тал них ано ма ли ја у оп штој по пу ла ци ји, по ка за ла су да су фе квен ци је 
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слич не у од но су на ре зул та те до би је не у ис тра жи ва њи ма ефе ка та иму ни за ци је 
про тив ХПВ (6). 

Eфек тивност иму ни за ци је про тив ХПВ (ис пла ти вост у си сте му здрав-
стве не за шти те) ра ђе на је у САД при ме ном раз ли чи тих ма те ма тич ких мо де ла 
у че ти ри сту ди је. Све сту ди је до шле су до слич них за кљу ча ка, да је при ме на 
вак ци не код де вој чи ца мла ђих од 12 го ди на ис пла ти ви ја од спро во ђе ња скри-
нин га (7). 

У Нор ве шкој је ра ђе на сту ди ја ефек тив но сти у ко јој је упо ре ђе на, са јед не 
стра не це на вак ци на ци је де вој чи ца од 12 го ди на и скри нин га и са дру ге стра не, 
ди јаг но за и трет ман пре кан це ро за и кан це ра, гу би так про дук тив но сти због 
обо ље ва ња и смр ти пре 65 го ди на. Сту ди ја је по ка за ла ис пла ти вост исто вре ме-
не при ме не вак ци не и скри нин га у од но су на дру ге ис пи ти ва не ва ри ја бле (8). 

Ана ли за ис пла ти во сти вак ци на ци је у зе мља ма са не до вољ ним ре сур си ма 
у здрав стве ном си сте му и не по у зда ним по да ци ма о ин ци ден ци ји и мор та ли-
те ту од цер ви кал ног кан це ра те шко је из во дљи ва. Стра те ги ја тре ба да се ба зи-
ра на вак ци на ци ји де вој чи ца пре адо ле сцен ци је, тј. пре сту па ња у сек су ал не 
кон так те, са три до зе ХПВ вак ци не и два скри нин га же на у уз ра сној гру пи 
35–45 го ди на (9). 

про грам ска иму ни за ци ја хпв вак ци ном у европ ском ре ги о ну, но вем-
бар 2007. го ди не

Др жа ва Пре по ру ка Циљ на  
по пу ла ци ја

По че так  
вак ци на ци је Тип пла ћа ња

Аустри ја Вр хов на ле-
кар ска ко мо ра, 

Ко ми тет за 
вак ци на ци ју 

де вој чи це од 12 
го ди на

20/02/2007 др жав ни бу џет за 
циљ ну по пу ла ци ју, 

оста ли лич ним сред-
стви ма

Бел ги ја Вр хов ни 
здрав стве ни 

са вет

де вој чи це од 
10–13 го ди на, 
catch-up мла-

дих же на 14–26 
го ди на по пре-
по ру ци иза бра-

них ле ка ра

09/03/2007 при ват но здрав стве-
но оси гу ра ње по кри-
ва 65% це не вак ци не

Дан ска На ци о нал на 
ле кар ска ко-

мо ра

де вој чи це од 12 
го ди на, catch-
up де вој чи ца 
13–15 го ди на

09/03/2007 др жав ни бу џет у 
окви ру про гра ма 

иму ни за ци је

Фран цу ска Ко ми тет за 
вак ци на ци ју и 
Са вет за јав но 

здра вље

де вој чи це 
од 14 го ди на, 
catch-up мла-

дих же на 15–23 
го ди не пре пр-
вог сек су ал ног 

кон так та

09/03/2007 при ват но здрав стве-
но оси гу ра ње по кри-
ва 65% це не вак ци не
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Не мач ка Ко ми тет за 
вак ци на ци ју 

Ин сти тут „Ро-
берт Кох“

де вој чи це од 
12–17 го ди на, 
пре пр вог сек-
су ал ног кон-

так та

23/03/2007 оба ве зна на док на да 
из при ват ног здрав-
стве ног оси гу ра ња

Грч ка На ци о нал ни 
ко ми тет за 

вак ци на ци ју

де вој чи це од 
12–15 го ди на, 
catch-up мла-

дих же на 15–26 
го ди на 

19/10/2007 ни је пре ци зи ра но

Ита ли ја Ви со ки здрав-
стве ни са вет и 
Ми ни стар ство 

здра вља

де вој чи це 
од 12 го ди на, 
catch-up мла-

дих же на 13–26 
го ди на

11/01/2007 др жав ни бу џет за 
ре дов ну вак ци на-

ци ју, а за оста ле на 
ле кар ски ре цепт

Шпа ни ја Ко ми си ја за 
јав но здра вље

де вој чи це од 
11–14 го ди на

26/09/2007 др жав ни бу џет нај-
ка сни је до 2010. 

Ве ли ка 
Бри та ни ја

Ко ми тет за 
вак ци на ци ју и 
иму ни за ци ју

де вој чи це од 
12–13 го ди на, 
catch-up мла-

дих же на од 18 
го ди на

02/07/2007 др жав ни бу џет

У Ср би ји не ма по да та ка о рас про стра ње но сти ХПВ ин фек ци је и не ма 
по да та ка о за сту пље но сти он ко ге них ге но ти по ва ХПВ. Вак ци на „Гар да сил“ 
ре ги стро ва на је у Ср би ји 2006. го ди не, а „Цер ва рикс“ 2008. го ди не, али још 
увек ни је ушла у про грам иму ни за ци је, иако Ср би ја има нај не по вољ ни ју епи-
де ми о ло шку си ту а ци ју у це лом Европ ском ре ги о ну. 
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зна чај иму ни за ци је Про тив  
ин ва зив ноГ Пне у мо ко ка за  

јав но здра вље, ин ди ка ци је и  
на чин При ме не вак ци не

Прим. др сци. мед. ми ла ву чић-јан ко вић

увод

Ин ва зив ни се ро ти по ви пне у мо ко ка (Strep to coc cus pne u mo ni ae) мо гу иза-
зва ти мно га обо ље ња, че сто са фа тал ним ис хо дом, код одој ча ди, ма ле де це и 
осо ба са хро нич ним бо ле сти ма, без об зи ра на уз раст. 

Узроч ник је уби кви та ран, на ла зи се у це лом све ту, у уме ре ном по ја су че-
шћи је зи ми и у про ле ће. Пре ма про це на ма СЗО од свих смрт них ис хо да ма ле 
де це у 7% је узроч ник ин ва зив ни пне у мо кок. У зе мља ма у раз во ју ле та ли тет 
де це ве ћи је од 10%, а код одој ча ди мла ђе од 6 ме се ци из но си и до 60%. 

Код ли ца ста ри јих од 65 го ди на и ли ца са хро нич ним бо ле сти ма чест је 
узроч ник пне у мо ни је, ен до кар ди ти са, пе ри кар ди ти са, осте о ми је ли ти са, пе-
ри то ни ти са и пи о ге ног ар три ти са. Ле та ли тет че сто из но си 20–40% (по себ но 
код ал ко хо ли ча ра и по ред при ме ње не те ра пи је) (1). 

У Ср би ји се, пре ма За ко ну о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти 
(„Слу жбе ни гла сник РС“ 125/04), оба ве зно при ја вљу ју слу ча је ви бак те риј ских 
пне у мо ни ја и пне у мо ни ја иза зва них пне у мо ко ком, бак те риј ски ме нин ги ти си 
и пне у мо кок ни ме нин ги ти си (2). Ве ли ки про блем пред ста вља ин су фи ци јент на 
ми кро би о ло шка ди јаг но сти ка, са мо 10% при ја вље них бак те риј ских пне у мо-
ни ја и бак те риј ских ме нин ги ти са има ети о ло шку ди јаг но зу. 

кЛи нич ке ма ни Фе Ста ци је Пне у мо кок ниХ  
ин Фек ци ја

Ин фек ци је иза зва не пне у мо ко ком (Strep to coc cus pne u mo ni ae) мо гу има ти 
ви ше кли нич ких об ли ка, нај че шћи су Oti tis me dia acu ta, Si nu si tis acu ta, Bron-
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chop ne u mo nia acu ta, Co njuc ti vi ti acu ta i Me nin gi tis bac te ri a lis. У слу ча је ви ма где 
су ди јаг но сти ко ва ни и дру ги по ре ме ћа ји здрав стве ног ста ња, чест је узроч ник 
сле де ћих обо ље ња: Cel lu li tis pe ri or bi ta lis, En do car di tis, Oste omyeli tis, Pe ri car di tis, 
Pe ri to ni tis, Ar tri tis pyoge nes i Sep ti ce mia neo na ta lis (3). 

ка рак те ри Сти ке аГен Са

Мор фо ло ги ја: Pne u moc co cus (Strep to coc cus pne u mo ni ae) је грам по зи тив-
на ди пло ко ка. До са да је иден ти фи ко ва но око 90 се ро ти по ва, али нај че шћи 
се ро ти по ви ви со ке ин ва зив но сти су се ро ти по ви 4, 6Б, 9В, 14, 18Ц, 19Ф и 23Ф. 
Се ро ти по ви 6Б, 9В, 14, 19А, 19Ф и 23Ф нај че шће су по ка зи ва ли ре зи стен ци ју 
на пе ни ци лин. 

ди јаг но сти ка: Ин ва зив ни пне у мо кок ди јаг но сти ку је се стан дард ним ми-
кро би о ло шким тех ни ка ма из су пу ра тив них фо ку са, кр ви, це ре бро спи нал не 
теч но сти, се кре та из сред њег уха, си но ви јал не теч но сти и пле у рал ног екс у да та. 
Брис из гор њег ре спи ра тор ног трак та и уха не ма ди јаг но стич ку вред ност и не 
тре ба га ра ди ти. 

Бр зи те сто ви за де тек ци ју кап су лар ног ан ти ге на у це ре бро спи нал ној, си-
но ви јал ној и пле у рал ној теч но сти ни су до вољ но осе тљи ви и спе ци фич ни за 
оп шту кли нич ку про це ну. Код те шких кли нич ких об ли ка увек тре ба те сти ра ти 
осе тљи вост на пе ни ци лин, це фо так сим, ван ко ми цин и ме ро пе нем (4). 

еПи де ми о Ло Шке ка рак те ри Сти ке Пне у мо кок ниХ 
ин Фек ци ја

рас про стра ње ност: Пне у мо кок је уби кви та ран, на ла зи се у це лом све ту, 
у уме ре ном по ја су че шћи је зи ми и у про ле ће. Че сто је кон ти ну и ра но при су-
тан код одој ча ди, де це мла ђе од пет го ди на (65% хо спи та ли зо ва не де це има 
ко ло ни за ци ју) и код ста рих ли ца (15% асимп то мат ско но си ла штво у гор њем 
ре спи ра тор ном трак ту). Без об зи ра на уз раст, мо же пред ста вља ти озбиљ ну 
здрав стве ну ком пли ка ци ју код ли ца са не ком хро нич ном бо ле шћу (5). 

У Ср би ји се бо ле сти иза зва не ин ва зив ним пне у мо ко ком (пне у мо ни ја и 
ме нин ги тис) оба ве зно при ја вљу ју од 2005. го ди не. Го ди шње се при ја ви око 
10.000 бак те риј ских пне у мо ни ја и око 500 пне у мо ни ја иза зва них пне у мо ко-
ком (пре ма про це на ма CDC и СЗО тре ба ло би да бу де око 4000 пне у мо кок них 
пне у мо ни ја). Код бак те риј ских пне у мо ни ја до ми нант но обо ље ва одој чад, док 
су пне у мо кок не пне у мо ни је нај че шће код де це мла ђе од пет го ди на и у уз ра сту 
20–24 го ди не. Бак те риј ске пне у мо ни је при ја вљу ју се пре ко це ле го ди не, че шће 
то ком зим ског пе ри о да. 
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Бак те риј ских ме нин ги ти са го ди шње се при ја ви у Ср би ји из ме ђу 200 и 300 
(умре 10–25 ли ца), а пне у мо кок них ме нин ги ти са има до 20 (умру два до три 
ли ца). Ин ци ден ци ја пне у мо кок ног ме нин ги ти са нај ве ћа је код одој ча ди, 7 пу та 
уче ста ли ја од оста лих уз ра сних гру па. Бак те риј ски ме нин ги ти си при сут ни су 
то ком це ле го ди не, док је пне у мо кок ни ме нин ги тис ти пич но се зон ски, нај ве ћи 
број обо ле ва у пе ри о ду но вем бар-март ме сец (6). 

ре зер во ар: Је ди ни ре зер во ар је чо век. Че ста је асимп то мат ска ко ло ни за-
ци ја гор њег ре спи ра тор ног трак та. 

на чин пре но ше ња: Пре но си се ка пљич но, ди рект ним кон так том са пљу-
вач ком или ин ди рект но пре ко све же кон та ми ни ра них пред ме та ре спи ра тор-
ним се кре том. 

ин ку ба ци ја: Ни је тач но утвр ђен пе ри од ин ку ба ци је, мо же би ти и ве о ма 
кра так, је дан до три да на. 

пе ри од за ра зно сти: За ра зност пре ста је 24–48 са ти на кон по чет ка те ра пи-
је пе ни ци ли ном, ме ђу тим, све ве ћи про блем је по раст ре зи стен ци је на пе ни-
ци лин и це фа ло спо ри не код се ро ти по ва 4, 6Б, 9В, 14, 18Ц, 19Ф и 23Ф (7). 

зна чај ин ва зив ниХ Пне у мо кок ниХ ин Фек ци ја за 
јав но здра вље

Бо ле сти иза зва не ин ва зив ним пне у мо ко ком че шће су у со ци јал но де при-
ви ра ним по пу ла ци о ним гру па ма и у др жа ва ма у раз во ју, где иза зи ва ју ви сок 
ле та ли тет код ма ле де це. Ен де мич не су у сре ди на ма бр зе ур ба ни за ци је. Иако 
су ове бо ле сти нај че шће спо ра дич не, мо гу ће су епи де ми је у за тво ре ним ко-
лек ти ви ма, по себ но код ма ле де це и у ко лек тив ним сме шта ји ма ста рих ли ца. 
У то ку епи де ми ја гри па пне у мо кок на пне у мо ни ја пред ста вља во де ћи узрок 

„ви шка смр ти“ због ком пли ка ци ја (8). 
Пре ма про це на ма CDC и СЗО, од свих пне у мо ни ја код љу ди, у 40% је 

узроч ник пне у мо кок Во де ћи је и код акут не упа ле сред њег уха, ме нин ги ти са, 
си ну зи ти са, сеп ти ке ми је и смр ти код ма ле де це (уз ра ста мла ђег од 5 го ди на). 
У Ср би ји ве ли ки про блем пред ста вља ин су фи ци јент на ми кро би о ло шка ди-
јаг но сти ка, са мо 10% при ја вље них бак те риј ских пне у мо ни ја и бак те риј ских 
ме нин ги ти са има ети о ло шку ди јаг но зу, тј. код око 90% слу ча је ва бак те риј ских 
пне у мо ни ја и бак те риј ских ме нин ги ти са ди јаг но за се по ста вља на осно ву кли-
нич ке сли ке и би о хе миј ских ана ли за (9). 

Пре ма про це на ма СЗО од свих смрт них ис хо да ма ле де це у 7% узроч ник 
је ин ва зив ни пне у мо кок. У зе мља ма у раз во ју ле та ли тет де це је ве ћи од 10%, а 
код одој ча ди мла ђе од 6 ме се ци из но си и до 60% (10). Код ли ца ста ри јих од 65 
го ди на и ли ца са хро нич ним бо ле сти ма чест је узроч ник пне у мо ни је, ен до кар-
ди ти са, пе ри кар ди ти са, осте о ми је ли ти са, пе ри то ни ти са и пи о ге ног ар три ти са. 
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Ле та ли тет че сто из но си 20–40% (по себ но код ал ко хо ли ча ра и по ред при ме ње не 
те ра пи је). Осе тљи вост на ин фек ци ју по ве ћа ва на ру ша ва ње ана том ског и фи-
зи о ло шког ин те гри те та до њих ре спи ра тор них пу те ва (грип, едем, ири тант не 
ма те ри је, аспи ра ци ја по вра ће них ма са) (3). 

Гру Пе ри зи ка за ин ва зив не Пне у мо кок не  
ин Фек ци је

нај ве ћи ри зик: У нај ве ћем ри зи ку за обо ље ва ње од те шких кли нич ких 
об ли ка ин ва зив ног пне у мо ко ка (Me nin gi tis bac te ri a lis, Sep ti ce mia neo na ta lis, En-
do car di tis, Pe ri car di tis, Bron chop ne u mo nia acu ta i Oste omyeli tis), са ин ци ден ци јом 
150 слу ча је ва на 100.000 су де ца код ко јих је при су тан не ки хро нич ни по ре ме-
ћај здра вља, као што су ср па ста ане ми ја, ана том ска функ ци о нал на аспле ни ја, 
ХИВ, и ако има ју угра ђен ко хле ар ни им план тат. 

ви сок ри зик: Ин ва зив на пне у мо кок на ин фек ци ја че шћа је код де це и 
од ра слих ли ца код ко јих су већ при сут ни здрав стве ни по ре ме ћа ји, али је ин-
ци ден ци ја не по зна та, то су:

Кон ге ни тал на и сте че на иму но де фи ци јен ци ја1. 
Хро нич не кар ди о ва ску лар не и плућ не бо ле сти2. 
Хро нич на ре нал на ин су фи ци јен ци ја3. 
Ди ја бе тес4. 
Ал ко хо ли зам и ци ро за је тре5. 
Иму но су пре сив на и ра ди о те ра пи ја6. 
Тран сплан та ци ја ор га на7. 

уме рен ри зик: У уме ре ном ри зи ку за обо ље ва ње од те шких кли нич ких 
об ли ка ин ва зив ног пне у мо ко ка (Ин око 20/100.000) су сва де ца до 35 ме се ци, 
ако су пот хра ње на и ако жи ве у не по вољ ним са ни тар но-хи ги јен ским усло ви ма 
и де ца у ко лек тив ном сме шта ју мла ђа од 5 го ди на. 

ме ре Пре вен ци је и Су зБи ја Ња Пне у мо кок ниХ  
ин Фек ци ја

пре вен ци ја: Основ на ме ра пре вен ци је је из бе га ва ње гу стог сме шта ја у 
ин сти ту ци ја ма, ка сар на ма и на бро до ви ма, као и иму ни за ци ја осо ба у ви со-
ком ри зи ку. 

Ме ре су зби ја ња: Пр ва ме ра је при ја ва обо ље ња, изо ла ци ја бо ле сни ка са 
пе ни ци лин ре зи стент ним со је ви ма, дез ин фек ци ја ре спи ра тор них се кре та у 
то ку бо ле сти и за вр шна дез ин фек ци ја, на ро чи то на оде ље њи ма где су сме ште-
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ни бо ле сни ци са хро нич ним бо ле сти ма. Иму ни за ци ја кон та ка та не ма зна ча ја, 
осим у слу ча ју по ја ве епи де ми је у ин сти ту ци ја ма или за тво ре ним ко лек ти ви ма 
ка да се пре по ру чу је да ва ње по ли ва лент не по ли са ха рид не вак ци не. Тра же ње 
кон та ка та и из во ра за ра зе не по треб но је због ве ли ког бро ја асимп то мат ског но-
си ла штва пне у мо ко ка. Хе ми о про фи лак са кон та ка та се ни ка да не спро во ди. 

иму ни за ци ја Про тив ин ва зив ноГ Пне у мо ко ка 

Иму ни за ци ја пне у мо кок ном вак ци ном пре по ру чу је се свим осо ба ма ко-
је су у гру па ма ри зи ка за ин ва зив ни пне у мо кок, као што су де ца код ко јих 
је при су тан не ки хро нич ни по ре ме ћај здра вља (ср па ста ане ми ја, ана том ска 
функ ци о нал на аспле ни ја, ХИВ и ако има ју угра ђен ко хле ар ни им план тат), 
ста ра ли ца са те шким об ли ци ма хро нич них обо ље ња и сва де ца до 35 ме се ци, 
ако су пот хра ње на, ако жи ве у не по вољ ним са ни тар но-хи ги јен ским усло ви ма 
и у ко лек тив ном сме шта ју) (11). 

вр сте вак ци на: По сто је две вр сте вак ци на: по ли са ха рид на и кон ју го ва-
на. 

По ли са ха рид на вак ци на у САД при ме њу је се од 1983. го ди не. Са др жи кап-
су лар не ан ти ге не са ви ше се ро ти по ва: 

14 се ро ти по ва (1–4, 6А, 7Ф, 8, 9Н, 12Ф, 14, 18Ц, 19Ф, 23Ф и 25) •	
17 се ро ти па (исто као прет ход на +11А, 15Ф, 17Ф)•	
се ро ти па (као прет ход на + 5, 6Б, 9В)•	

По ли са ха рид на вак ци на ни је ефи ка сна код де це мла ђе од две го ди не, и 
код њих је ин ди ко ва на кон ју го ва на вак ци на. 

Пне у мо кок на вак ци на са кон ју го ва ним про те и ни ма (ПЦВ) при ме њу је се 
у САД од 2000. го ди не, као:

7. ва лент на (4, 6Б, 9В, 14, 18Ц, 19Ф и 23Ф)•	
9. ва лент на (1, 4, 5, 6Б, 9В, 14, 18Ц, 19Ф, 23Ф)•	
11. ва лент на (1, 3, 4, 5, 6Б, 7Ф, 9В, 14, 18Ц, 19Ф, 23Ф)•	

на чин да ва ња: Вак ци на се да је ин тра му ску лар но или суп ку та но у до зи 
од 0,5 ml у дел то ид ну ре ги ју. Пре упо тре бе по треб но је до бро про мућ ка ти, а 
чу ва се у фри жи де ру на тем пе ра ту ри 2 до 8 C. Ни ка да се не сме за мр за ва ти. 
Не же ље не ре ак ци је су бла ге и ло кал не. 

ка лен дар вак ци на ци је: Иму ни за ци ја код ма ле де це раз ли ку је се од оста-
лих уз ра сних гру па. Ако се иму ни за ци ја кон ју го ва ном вак ци ном за поч не са 
два ме се ца жи во та, да ју се три до зе, у раз ма ку од по два ме се ца, а ре вак ци на-
ци ја се оба вља јед ном до зом по сле го ди ну да на. Ако се иму ни за ци ја кон ју го-
ва ном вак ци ном за поч не са 7 ме се ци жи во та, да ју се две до зе, у раз ма ку од по 



78 Зна чаЈ иму ни За ци ЈЕ Про ТиВ ин Ва ЗиВ ног ПнЕ у мо ко ка За ЈаВ но Здра ВљЕ, ин ди ка ци ЈЕ и на чин При мЕ нЕ Вак ци нЕ   

два ме се ца, а ре вак ци на ци ја се оба вља јед ном до зом по сле го ди ну да на. Ако 
се иму ни за ци ја кон ју го ва ном вак ци ном за поч не са на вр ше них 12 ме се ци жи-
во та, да ју се две до зе, у раз ма ку од по два ме се ца, а ре вак ци на ци ја се не вр ши. 
Код здра ве де це од две до че ти ри го ди не, ко ја су у ко лек тив ном сме шта ју, да је 
се јед на до за кон ју го ва не или по ли са ха рид не вак ци не и ре вак ци на ци ја ни је 
по треб на. Ако су у пи та њу де ца од две до че ти ри го ди не у гру пи ви со ког ри-
зи ка, да ју се две до зе кон ју го ва не или по ли са ха рид не вак ци не, у раз ма ку од 
два ме се ца и ре вак ци на ци ја са јед ном до зом на кон 3–5 го ди на. Вак ци на ци ја 
пне у мо кок ном вак ци ном код де це ста ри је од 5 го ди на и од ра слих оба вља се 
јед ном до зом по ли са ха рид не вак ци не. Ре вак ци на ци ја се спро во ди нај ма ње 3 
го ди не на кон вак ци на ци је код де це уз ра ста до 10 го ди на, а нај ма ње 5 го ди на 
на кон вак ци на ци је код де це ста ри је од 10 го ди на и код од ра слих. Де ца ко ја су 
у уз ра сту до две го ди не вак ци ни са на кон ју го ва ном вак ци ном, мо гу се ре вак-
ци ни са ти по ли са ха рид ном вак ци ном. Иму ни за ци ја труд ни ца са хро нич ним 
обо ље њем пру жа за шти ту и де те ту у пр вих 6 ме се ци (1).

еФек ти иму ни за ци је Про тив ин ва зив ноГ  
Пне у мо ко ка

Пре ма по да ци ма УНИ ЦЕФ, у 2007. го ди ни би ло је 12 зе ма ља са си сте мат-
ском

иму ни за ци јом (Ан до ра, Аустра ли ја, Бел ги ја, Ка на да, Фран цу ска, Не мач ка, 
Ир ска, Сан Ма ри но, Швед ска, Швај цар ска, САД и Ве ли ка Бри та ни ја). Пре ма 
ри зи ку иму ни зо ва но је ста нов ни штво у 19 зе ма ља (Ар ген ти на, Аустри ја, Ба-
хре ин, Бра зил, Ко лум би ја, Ко ста ри ка, Ки пар, Гва ја на, Ирак, Изра ел, Ита ли ја, 
Ку вајт, Мал та, Мек си ко, Ка тар, Са у диј ска Ара би ја, Ср би ја, Сло ве ни ја и Шпа-
ни ја) (12). 

На кон уво ђе ња ру тин ске иму ни за ци је про тив пне у мо ко ка кон ју го ва ном 
сед мо ва лент ном вак ци ном код одој ча ди, у САД, 2000. го ди не, до шло је до па да 
ин ци ден ци је за све кли нич ке ма ни фе ста ци је ин ва зив ног пне у мо ко ка за 80% 
код све де це мла ђе од две го ди не. По сред ни ефе кат био је и тај да је за 90% па-
ла ин ци ден ци ја обо ље ња иза зва них се ро ти по ви ма из вак ци не код све ста ри је 
де це и од ра слих (13). 

Ре зул та ти ис пи ти ва ња деј ства 7. ва лент не ПЦВ (САД 2000–2005) по ка-
зу ју да је по кри ве ност вак ци ном код се ро ти по ва утвр ђе них код де це мла ђе 
од 6 го ди на из це ре бро спи нал не теч но сти и кр ви сле де ћа: бак те ри е ми ја 88%, 
ме нин ги тис 82%, оти тис ме ди ја 70% и пе ни ци лин ре зи стент ни се ро ти по ви 
80% (14). 

Иако је на ци о нал ни циљ САД био да се до 2010. го ди не вак ци ни ше 90% 
по пу ла ци је од 65 и ви ше го ди на, у 2003. го ди ни је об у хват из но сио 64%. Код 
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хро нич них бо ле сни ка уз ра ста 18–64 го ди не циљ је био 60%, у 2003. го ди ни 
об у хват је био 37%. 

Ин ци ден ци ја ин ва зив не пне у мо кок не бо ле сти би ла је 4–6 пу та ве ћа код 
по пу ла ци је на Аља сци, у од но су на ста нов ни ке уме ре ног по ја са. По сле уво ђе ња 
вак ци на ци је са 7. ва лент ном кон ју го ва ном пне у мо кок ном вак ци ном код де це 
уз ра ста до две го ди не, ин ци ден ци ја је па ла са 128 слу ча је ва на 100.000 де це 
истог уз ра ста, на 15–20 слу ча је ва на 100.000 де це. До шло је до па да ин ци ден-
ци је од ин ва зив не пне у мо кок не бо ле сти и у оп штој не вак ци ни са ној по пу ла-
ци ји. Пре ко 80% изо ло ва них се ро ти по ва код обо ле лих не вак ци ни са них ли ца 
при сут но је у вак ци нал ним се ро ти по ви ма (15). 

СЕН ТИ НЕЛ над зор над пне у мо кок ним обо ље њи ма во ђен је у САД, у пе ри о-
ду 1984–2004. го ди не. Пра ће на су хо спи та ли зо ва на де ца обо ле ла од ин ва зив не 
пне у мо кок не бо ле сти, од 2 до 5 го ди на. Ана ли зом це ре бро спи нал не теч но сти 
и кр ви, утвр ђе но је да је ефек тив ност кон ју го ва не 7. ва лент не вак ци не из но-
си ла 89%, а по ли са ха рид не 23. ва лент не вак ци не 93%. Уче шће ре зи стент них 
со је ва сма ње но је са 15% на 5% у вре ме вак ци на ци је, у од но су на пе ри од пре 
уво ђе ња вак ци не. 

Не га ти ван ефе кат иму ни за ци је је тај што је до шло до по ра ста уче шћа со је-
ва ко ји ни су у са ста ву вак ци не, са 16 слу ча је ва на 100.000 ста нов ни ка пре вак-
ци на ци је на 20 слу ча је ва код де це мла ђе од 5 го ди на. У по пу ла ци ји од ра слих, 
тај од нос је са 27 слу ча ја на 100.000 на 30 слу ча је ва. Сиг ни фи кант но се по ве ћао 
број се ро ти по ва 3, 15, 19А, 22Ф и 33Ф. Кон ти ну и ра ни над зор је нео п хо дан да 
би се и се ро ти по ви у вак ци на ма ино ви ра ли. 

Пре ма јед ном ис тра жи ва њу САД (1997) на 1$ по тро шен за вак ци на ци ју 
осо ба 65 го ди на и ви ше, ште ди се 8.27$ (16). 

за кон Ска ре Гу Ла ти ва за При ме ну вак ци на  
Про тив ин ва зив ноГ Пне у мо ко ка у ре Пу БЛи ци  
Ср Би ји

Пре ма на шим про пи си ма, осо бе у по себ ном ри зи ку од ин ва зив них пне у-
мо кок них ин фек ци ја мо гу да бу ду иму ни зо ва не по кли нич ким ин ди ка ци ја ма 
(За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти), а бли же су од ре ђе не 
ин ди ка ци је и на чин спро во ђе ња ак тив не иму ни за ци је про тив обо ље ња иза зва-
них стреп то ко ку сом пне у мо ни је (пне у мо ко ком) (2,17). Ин ди ка ци је за при ме ну 
вак ци не про тив ин ва зив не пне у мо кок не ин фек ци је у Ср би ји су:

Ана том ска или функ ци о нал на аспле ни ја•	
Ср па ста ане ми ја•	
Хро нич не кар ди о ва ску лар не и плућ не бо ле сти•	
Ше ћер на бо лест, хро нич на обо ље ња је тре, ал ко хо ли зам•	
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Хро нич на обо ље ња бу бре га, не фрот ски син дром•	
ХИВ ин фек ци ја;•	
Тран сплан та ци ја ор га на и тки ва, ма лиг на обо ље ња•	
Ста ри ји од 65 го ди на у ко лек тив ном сме шта ју. •	

До са да се у прак си ова ме ра рет ко спро во ди ла са обра зло же њем да не ма 
до вољ но ма те ри јал них сред ста ва, али и због чи ње ни це да је ве о ма ма ли број 
здрав стве них рад ни ка упо знат са овом пре вен тив ном ме ром. 

за кључ ци

У струч ној јав но сти у Ср би ји еви дент но је не до вољ но по зна ва ње уче-•	
шћа бо ле сти иза зва них ин ва зив ним пне у мо ко ком у оп штем мор би-
ди те ту и мор та ли те ту. 
И по ред ве ли ког зна ча ја иму ни за ци је про тив ин ва зив ног пне у мо ко ка •	
за на род но здра вље у Ср би ји, у струч ној јав но сти још увек ни су до-
вољ но по зна ти ефек ти ове пре вен тив не ме ре. 
Бли зу 90% при ја вље них слу ча је ва бак те риј ских пне у мо ни ја не ма •	
ми кро би о ло шку по твр ду. 
Пре ко 90% при ја вље них слу ча је ва бак те риј ских ме нин ги ти са не ма •	
ми кро би о ло шку по твр ду. 
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еПи де ми о Ло Шке и кЛи нич ке  
ин ди ка ци је за При ме ну вак ци не 

Про тив а Хе Па ти ти Са

Прим. др сци. мед. ми ла ву чић-јан ко вић 
др ружица атанасковић

увод

Ин фек ци је иза зва не хе па ти ти сом А, или за ра зне А жу ти це, пре ма пу ту 
пре но ше ња, при па да ју гру пи фе ко-орал них, црев них ин фек ци ја и нај че шће 
се ши ре ди рект ним кон так том, пре ко кон та ми ни ра них ру ку фе це сом, услед 
ло ше лич не и оп ште хи ги је не. 

Хе па ти тис А мо же има ти ви ше кли нич ких об ли ка, од ла ког ко ји тра је не ко-
ли ко не де ља, до те шког, ко ји је ре дак и са ви ше ме сеч ним тра ја њем, до из у зет но 
рет ког фул ми нант ног хе па ти ти са ко ји се за вр ша ва ле тал но. Код де це је ле та ли-
тет ис под 0.1%, док је код ста ри јих од 40 го ди на мно го ве ћи и из но си 2% (1).

Бо лест нај че шће има из не над ни по че так са по ви ше ном те ле сном тем пе ра-
ту ром, ма лак са ло шћу, гу бит ком апе ти та, муч ни ним и бо ло ви ма ис под де сног 
ре бар ног лу ка и по ја вом жу ти це по сле не ко ли ко да на од пр вих те го ба. Опо-
ра вак је че сто про ду жен и пот пун, а те жи на сли ке за ви си од уз ра ста обо ле лог, 
те жа је код од ра слих (2). 

За ра зна жу ти ца ти па А че шћа је у со ци јал но де при ви ра ним по пу ла ци о-
ним гру па ма и у др жа ва ма у раз во ју, где је ен де мич на, као и у сре ди на ма бр зе 
ур ба ни за ци је, без пра те ће ко му нал не са ни та ци је. 

Ве ћи на ин фек ци је хе па ти ти сом А код де це про ти че асимп то мат ски, от-
кри ва се ла бо ра то риј ски, би о хе миј ским ана ли за ма је тре, али су ови слу ча је ви 
че сто и за ра зни ји од ма ни фест ног об ли ка за ра зне жу ти це А ти па. 

У Ср би ји се, пре ма За ко ну о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти 
(„Слу жбе ни гла сник РС“ 125/04), оба ве зно при ја вљу ју слу ча је ви за ра зне жу ти це 
А ти па. Про блем пред ста вља ин су фи ци јент на ми кро би о ло шка ди јаг но сти ка, 
та ко да и да ље има при ја ва ви ру сних хе па ти ти са, без тип не при пад но сти (3). 
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ка рак те ри Сти ке аГен Са

Хе па ти тис А ви рус при па да гру пи РНА пи цор на ви рус, ди јаг но за се по-
ста вља ЕЛИ СА те стом, на осно ву при су ства ИгМ ан ти те ла (ИгМ ан ти-ХАВ) у 
се ру му акут но обо ле лих, оста ју у се ру му и до 6 ме се ци и слу чај се по твр ђу је 
че тво ро стру ким по ра стом ти тра ових ан ти те ла у пар ним се ру ми ма. 

Ин ку ба ци ја из но си 15–50 да на, што за ви си од ин фек тив не до зе, про сеч на 
је око 30 да на. Ви рус се инак ти ви ра ку ва њем на 85° C за је дан ми нут, а про пи-
сна хло ри на ци ја пи ја ће во де пот пу но га уни шта ва (2). 

еПи де ми о Ло Шке ка рак те ри Сти ке Хе Па ти ти Са а 

Хе па ти тис А је рас про стра њен у це лом све ту, ја вља се као по је ди на чан 
слу чај и у епи де миј ској фор ми са ци клич ним ја вља њем. 

Је ди ни ре зер во ар је чо век. Пре но си се ди рект ним кон так том, фе ко-орал-
ним пу тем, јер се ви рус на ла зи у фе це су до две не де ље пре по ја ве симп то ма. 
Број ви ру са се на гло сма њу је по ја вом жу ти це, али код одој ча ди екс кре ци ја 
ви ру са мо же да тра је ме се ци ма (2). 

Ве ће епи де ми је са за јед нич ким пу тем пре но ше ња ја вља ју се као хи дрич-
не и али мен тар не, услед не хи ги јен ске ма ни пу ла ци је на мир ни ца ма од стра не 
из во ра ин фек ци је (ин фи ци ра на ли ца при пре ма ју је ла ко ја се не об ра ђу ју тер-
мич ки или се хра на кон та ми ни ра на кон тер мич ке об ра де, не про пи сним чу-
ва њем и ди стри бу ци јом). На мир ни це као што су пло до ви мо ра, зе ле на са ла та 
и ја го де мо гу би ти кон та ми ни ра не ви ру сом пре ко из ли ва ња не пре чи шће них 
ка на ли за ци о них во да (4). 

У др жа ва ма у раз во ју ве ћи на од ра слих има иму ни тет због ин фек ци је хе-
па ти ти сом А у ра ном де тињ ству и епи де ми је су рет ке, јер је при сут ност ви ру са 
ен де мич на (5). 

У зе мља ма са бо љом са ни та ци јом по вре ме но до ла зи до из би ја ња епи де-
ми ја код мла ђих од ра слих, јер се осе тљи вост на ви рус по ме ра ка ста ри јим 
уз ра сти ма. 

У раз ви је ним др жа ва ма епи де ми је мо гу да се де се у со ци јал но угро же ним 
гру па ма, у ја сли ца ма, код ко лек тив ног сме шта ја ли ца са по себ ним по тре ба ма 
и код пут ни ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. 

Ри зик за пут ни ке из раз ви је них зе ма ља ра сте ду жи ном бо рав ка у ен дем-
ској сре ди ни. Про сеч на ин ци ден ци ја за бо ра вак пут ни ка од ме сец да на, у ви-
со ко ен дем ској сре ди ни, из но си три слу ча ја на 1000 екс по ни ра них и ра сте на 
20 слу ча ја на 1000 екс по ни ра них ако су у пи та њу гра ђе вин ски и дру ги ра до ви 
у спо ља шњој сре ди ни, ми си о нар ски по сао или пру жа ње по мо ћи из бе глим ли-
ци ма у кам по ви ма (6). 
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Спро во ђе њем иму ни за ци је про тив А хе па ти ти са у САД по чев од 1996. 
го ди не до шло је до па да обо ље ва ња, го ди шње са 26.000 на 5000 при ја вље них 
слу ча је ва, са по ме ра њем уз ра ста обо ле лих, са школ ске по пу ла ци је на ста рост 
40 и ви ше го ди на. Ипак је до шло до ен де ми за ци је у од ре ђе ним со ци јал но угро-
же ним за јед ни ца ма, у ко ји ма је не по знат из вор за ра зе код пре ко 50% обо ле лих, 
али ви ше не ма ве ли ких епи де ми ја. Ре ги стру ју се нај че шће ма ње епи де ми је 
(по ро дич не и рет ко на нео на тал ним оде ље њи ма ин тен зив не не ге и у цен три ма 
за ли ца са по себ ним по тре ба ма) (7). 

зна чај ин Фек ци ја ви ру Сним Хе Па ти ти Сом а за 
на род но здра вље у Ср Би ји

Иако је бо лест нај че шће спо ра дич на, на осно ву при ја ва, мо гу ће су по ро-
дич не епи де ми је, епи де ми је у за тво ре ним ко лек ти ви ма, по себ но код ма ле де це 
и у ко лек тив ним сме шта ји ма ли ца са по себ ним со ци јал ним по тре ба ма. 

Пре ма по да ци ма из Из ве штај о кре та њу за ра зних бо ле сти на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, у пе ри о ду 1989–2008. го ди не, нај ве ћи број обо ле лих при ја-
вљен је 1995. го ди не 5475 ли ца, а нај ма ње 2002. го ди не 138 обо ле лих. У по сма-
тра ном пе ри о ду, укуп но је умр ло 6 ли ца од за ра зне жу ти це ти па А. 

У чи та вом пе ри о ду бо лест је за др жа ла ци клич ни ток, са вр хо ви ма сва ких 
5–7 го ди на, али са све ма њим бро јем обо ле лих. 

Ана ли за уз ра сне ди стри бу ци је по ка зу је по ме ра ње пре ма ста ри јим уз ра-
сти ма. У пе ри о ду 1989–2001. го ди не, до ми ни ра ло је обо ље ва ње у гру пи 5–14 
го ди на, а у пе ри о ду 2002–2006. го ди не 20–39 го ди на. За хва љу ју ћи ве ли кој 
епи де ми ји у Ни шав ском окру гу 2007. го ди не, нај ве ће сто пе би ле су у уз ра сту 
код му шког по ла, у уз ра сту 20–29 го ди на, а 2008. нај че шће је обо ље ва ње код 
сред њо шко ла ца, 15–19 го ди на. 

У истом пе ри о ду, 1989–2008. го ди не, у Ср би ји је при ја вље но 670 епи де-
ми ја за ра зне жу ти це ти па А, са 8212 обо ле лих. Нај ве ћи број ре ги стро ван је у 
по след њем пе ри о ду, 2004–2008. го ди не, 268 епи де ми ја. У нај ве ћем бро ју би ле 
су у пи та њу ма ле по ро дич не епи де ми је, пре не те кон так том (641 епи де ми ја са 
7591 обо ле лих). Че сто се де ша ва ло да се епи де ми је про ши ре и на оста ли део 
ста нов ни штва, нај че шће пре ко школ ске по пу ла ци је и до ве ду до ве ћег бро ја 
обо ле лих, то ком про ду же ног тра ја ња од ви ше ме се ци, па и го ди на, до во де ћи до 
ен де ми за ци је ло кал не за јед ни це. Во да за пи ће, кон та ми ни ра на ви ру сом хе па-
ти ти са А, би ла је при сут на у 24 епи де ми је, у бол нич кој сре ди ни ре ги стро ва не 
су че ти ри епи де ми је, а хра ном је ви рус пре нет у јед ној епи де ми ји (8). 

Сви епи де ми о ло шки по да ци су ге ри шу да се Ср би ја, по пи та њу за ра зне 
жу ти це ти па А, још увек на ла зи у ка те го ри ји зе ма ља у раз во ју. 

Ме ре пре вен ци је и су зби ја ња А хе па ти ти са



85Прим. др сци. мЕд. ми ла Ву чић-Јан ко Вићдр ружица аТанаскоВић 

пре вен ци ја: Основ на ме ра пре вен ци је је еду ка ци ја ста нов ни штва у спро-
во ђе њу лич не хи ги је не и ме ре ко му нал не хи ги је не (хи ги јен ски ис прав на во да 
за пи ће, без бед на прак са код при пре ме, ди стри бу ци је и чу ва ња на мир ни ца и 
про пи сна дис по зи ци ја чвр стог и теч ног от па да). 

Еду ка ци ја осо бља и ко ри сни ка ко лек тив ног сме шта ја, по себ но у прет-
школ ском уз ра сту, о по сту ла ти ма лич не и оп ште хи ги је не тре ба да је кон ти-
ну и ра на. 

Вак ци на ци ја пут ни ка у ен дем ске зо не ва жна је ме ра пре вен ци је хе па ти-
ти са А код ли ца ко ја ће би ти при ро дом по сла и ду жи ном бо рав ка из ло же на 
ри зи ку од ове бо ле сти. 

Ме ре су зби ја ња: Пр ва ме ра је при ја ва обо ље ња, изо ла ци ја бо ле сни ка у 
то ку две не де ље од по ја ве бо ле сти, јед ну не де љу на кон по ја ве жу ти це. Иму-
ни за ци ја кон та ка та има зна ча ја у слу ча ју по ја ве епи де ми је у со ци јал но угро-
же ним гру па ма, ка да је оп шта са ни та ци ја на се ља ло ша и по сто ји мо гућ ност 
ши ре ња ин фек ци је у ши рој по пу ла ци ји, као и у ин сти ту ци ја ма или за тво ре ним 
ко лек ти ви ма где су сме ште на ли ца са по себ ним по тре ба ма. 

ка рак те ри Сти ке вак ци не Про тив а Хе Па ти ти Са 

Вак ци на про тив А хе па ти ти са инак ти ви са на, у за ви сно сти од про из во-
ђа ча, мо же би ти це ло ви ру сна, ате ну и са на и га је на на ху ма ним ди пло ид ним 
ће ли ја ма. 

Деј ство вак ци не ба зи ра се на ства ра њу ан ти-ХАВ ан ти те ла и не у тра ли за-
ци ји ви ру са, нај ра ни је две не де ље на кон да ва ња вак ци не. Да је се и. м. у дел то-
ид ни ми шић, а код одој ча ди у бу ти ну. Пот пу на за шти та по сти же се са две до зе 
(0, 6–12 ме се ци). Бу стер до за се да је на кон 10 го ди на. Чу ва се на тем пе ра ту ри 
2–8° C, а за мр за ва ње је пот пу но де ак ти ви ра. 

Ни во за шти те вак ци не је ви сок, 98–100%. За шти та тра је до 5 го ди на код 
де це и пре ко 10 го ди на код од ра слих. Мо же се да ва ти за јед но са дру гим вак-
ци на ма, осим оче ки ва них ло кал них ре ак ци ја, озбиљ не не же ље не ре ак ци је 
ни су ре ги стро ва не (9). 

иму ни за ци ја Про тив Хе Па ти ти Са а у Све ту

Пре ма по да ци ма УНИ ЦЕФ, у 2007. го ди ни би ло је 8 зе ма ља са си сте мат-
ском иму ни за ци јом про тив хе па ти ти са А (Ар ген ти на, Аустра ли ја, Ба хре ин, 
Бе ло ру си ја, Ки на (суб на ци о нал но), Изра ел, Мо на ко и Па на ма. 

Укуп но је 12 зе ма ља у све ту спро во ди ло иму ни за ци ју пре ма ри зи ку (Бра-
зил, Ки пар (при ва тан сек тор), Фин ска, Ирак, Ка зах стан, Ру му ни ја, САД, Сло-
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ве ни ја, Уру гвај, а Ита ли ја, Изра ел и Мал та спро во ди ле су са мо иму ни за ци ју 
пут ни ка (10). 

Пре ма до ступ ној ли те ра ту ри, САД нај бо ље спро во де иму ни за ци ју про тив 
А хе па ти ти са у све ту и оба ве зна је у 12 др жа ва, по чев од 1996. за по себ не ка-
те го ри је за по сле них (цен три за днев ни бо ра вак ли ца са по себ ним по тре ба ма, 
за по сле ни у про из вод њи и ди стри бу ци ји хра не, у де чи јим вр ти ћи ма). Оба ве зна 
је у кам пањ ској иму ни за ци ји по себ них по пу ла ци о них гру па у ви со ком ри зи ку, 
а пре по ру чу је се за све пут ни ке у ен дем ска од ре ди шта, ста ри је од 12 ме се ци. 

пре ма епи де ми о ло шким ин ди ка ци ја ма у сад спро во ди се вак ци на ци ја 
хе па ти тис А вак ци ном код свих ли ца ста ри јих од 12 ме се ци у две до зе (0,6–12 
ме се ци), ако су у пи та њу:

Ме ђу на род на пу то ва ња у све зе мље осим За пад не Евро пе, Скан ди на-•	
ви је, Аустра ли је, Ка на де, Ја па на и Но вог Зе лан да
Ри зик на рад ном ме сту (ла бо ра то ри је, цен три за не гу и со ци јал ну за-•	
шти ту по себ них ка те го ри ја)
Кам пањ ска иму ни за ци ја (catch-up) де це и омла ди не уз ра ста 2–18 го-•	
ди на у за јед ни ци са ра сту ћом ин ци ден ци јом или у то ку епи де ми је
Хит на за шти та (по ро дич ни кон такт са обо ле лим, 1 или ви ше слу ча-•	
је ва у цен три ма за не гу и со ци јал но ста ра ње уз исто вре ме но да ва ње 
ИГ и вак ци не). 

пре ма кли нич ким ин ди ка ци ја ма у САД спро во ди се вак ци на ци ја хе па-
ти тис А вак ци ном ако су у пи та њу:

Хро нич не бо ле сти је тре (по ве ћан ри зик од фул ми нант ног хе па ти ти-•	
са)
Ли ца за тран сплан та ци ју је тре•	
Хо мо сек су ал на и би сек су ал на ли ца•	
Ко ри сни ци дро га. •	

пре ек спо зи ци о на иму ни за ци ја про тив а хе па ти ти са

уз раст тра ја ње из ло же но сти 
ри зи ку

пре по ру че на за шти та

ма ње од 12 ме се ци < од 3 ме се ца ИГ 0,02ml/kg
3- 5 ме се ци ИГ 0,06ml/kg

Ду го, 6 ме се ци и ви ше ИГ 0,06ml/kgпо до ла ску и на 
сва ких 5 ме се ци

ви ше од 12 ме се ци < од 3 ме се ца Хе па ти тис А вак ци на или ИГ 
0,02ml/kg

3- 5 ме се ци Хе па ти тис А вак ци на или ИГ 
0,06ml/kg

Ду го, 6 ме се ци и ви ше Хе па ти тис А вак ци на
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по стек спо зи ци о на иму ни за ци ја про тив а хе па ти ти са

вре ме 
екс по зи ци је

из ло же ност а  
хе па ти ти су

уз раст па ци јен та пре по ру че на за шти та

ма ње од 2  
не де ље

не по у зда на Сви уз ра сти ИГ 0,02ml/kg
да ви ше од 12 ме се ци ИГ 0,02ml/kg и Хе па ти-

тис А вак ци на
ви ше од 2  

не де ље
не Сви уз ра сти Без за шти те
да ви ше од 12 ме се ци Хе па ти тис А вак ци на

за кљу чак

На осно ву епи де ми о ло шких ка рак те ри сти ка хе па ти ти са А у Ср би ји и ис-
ку ста ва дру гих зе ма ља у све ту, мо же се за кљу чи ти сле де ће:

За у ста ви ти не га тив не тен ден ци је у кре та њу хе па ти ти са А по бољ ша-•	
њем епи де ми о ло шког над зо ра и стрикт ном при ме ном ме ра
По но во по кре ну ти струч ну и оп шту јав ност у сти ца њу по зи тив них •	
ста во ва пре ма иму ни за ци ји, као ме ри за спре ча ва ње обо ље ња
Раз мо три ти уво ђе ње вак ци не про тив А хе па ти ти са пре ма епи де ми о-•	
ло шким и кли нич ким ин ди ка ци ја ма у про грам иму ни за ци је
Ре гу ли са ти ди стри бу ци ју и ко ри шће ње вак ци на ко је ни су у про гра му •	
за си сте мат ску иму ни за ци ју, пре ма за кон ској ре гу ла ти ви и пра ви ли-
ма стру ке
Ор га ни зо ва ти кон ти ну и ра ну до е ду ка ци ју здрав стве них рад ни ка о •	
зна ча ју иму ни за ци је про тив А хе па ти ти са. 
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нај че Шће Гре Шке у то ку  
СПро во Ђе Ња Про Гра ма  

иму ни за ци је

Проф. др ве сна Пан то вић,  
мр сци. др Гор да на Ђор ђе вић 

др ружица атанасковић

увод

Да нас се у све ту за оба ве зну иму ни за ци ју, ко ја се спро во ди си сте мат ски, 
при ме њу је око 15 вак ци на, a ви ше од 15 вак ци на оба ве зне су за угро же не гру пе 
ста нов ни штва или по је дин це у ри зи ку и по епи де ми о ло шким ин ди ка ци ја ма. 
Упо тре ба нај са вре ме ни јих вак ци на (eИПВ, Хе па ти тис Б II Хиб – кон ју го ва на 
на те та нич ни ток со ид, ММР II - ате ну и са на са сма ње ном ре ак то ге но шћу, аП) 
у раз ви је ним зе мља ма све та сма њи ла је по ја ву не же ље них по ја ва (ја че пост-
вак ци нал не ре ак ци је) на ми ни мум. 

Вак ци на ци ја је до ми нант но ко лек тив на ме ра пре вен ци је, а за тим ин ди-
ви ду ал на ме ра за шти те, при че му тре ба те жи ти да об у хват деч је по пу ла ци је 
бу де ско ро 100% (1,2). 

Ка ко би уна пре ди ли ефи ка сност на ци о нал них про гра ма иму ни за ци је СЗО 
пре по ру чу је три основ не стра те ги је: по ве ћа ње об у хва та иму ни за ци је, до дат не 
иму ни за ци о не ак тив но сти и при ме на ефи ка сних вак ци на, чи ји ква ли тет за-
до во ља ва про пи са не стан дар де (3).

Број не мо гућ но сти у на стан ку гре шке, ка да је у пи та њу обез бе ђи ва ње овог 
тре ћег по ре ду, али не ма ње ва жног стан дар да, мо гу ће је из бе ћи уко ли ко је 
про из вод ња вак ци на осло ње на на гло бал но пре по ру че не стан дар де, уко ли ко 
се ова ко при о зве де на чу ва и тран спор ту је у пре по ру че ним усло ви ма хлад ног 
лан ца, а тех ни ка да ва ња вак ци на по шту је кри те ри ју ме за без бед но да ва ње 
ин јек ци ја (4). 

На пр ви по глед, де лу је не ве ро ват но да је пи та ње чу ва ња, тран спор та и па-
рен те рал ног да ва ња не ког пре па ра та то ли ко озбиљ но да гре шке на овом ни воу 
мо гу би ти не са гле ди ве и не мер љи ве, с об зи ром да је у цен тру до га ђа ја здра вље 
и жи вот па ци јен та. Број ни су струч ни ра до ви, мо но гра фи је, пре по ру ке и во ди-
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чи, ко ји ука зу ју на сло же ност про бле ма ти ке, пред ста вља ју ре флекс и по тре бу 
из вр ши о ца и ко ри сни ка ове услу ге, че сто оста вља ју ћи не ке де ло ве не до вољ но 
ја сним или ја сним оно ли ко ко ли ка су на ша тре нут на са зна ња. 

Мо гућ но сти за на ста нак гре шке у свим фа за ма спро во ђе ња иму ни за ци је 
су, на жа лост, број не и по не ка да их је ве о ма те шко из бе ћи, пре по зна ти или ис-
пра ви ти. За то је нео п ход но по што ва ти не ка основ на пра ви ла. Пи та ње гре шке 
је цен трал но пи та ње без бед не иму ни за ци о не прак се. 

Циљ уче сни ка на свим ни во и ма ак тив но сти у си сте му иму ни за ци о не 
прак се је сте да се пре по зна ју сла бе тач ке, а да се не из бе жна гре шка све де на 
ми ни мум. Ја ча ње над ле жно сти и од го вор но сти са мо је део мо за и ка зва ног 
гре шка у иму ни за ци о ној прак си. 

И струч ња ци и ла и ци да нас се, ви ше не го ика да ра ни је, ба ве пи та њем гре-
шке у спро во ђе њу иму ни за ци је, што са јед не стра не го во ри не са мо о сло же но-
сти и озбиљ но сти ни за по сту па ка у ве зи са иму ни за ци јом, већ и о екс пан зи ји 
на уч них от кри ћа и њи хо вој хит ној при ме ни у прак си, с об зи ром да по сто ји 
ве ли ки при ти сак и по тре ба свих за ин те ре со ва них да се на до са да нај а де кват-
ни ји и нај е фи ка сни ји на чин ре ши про блем не ке од вак ци на бил них бо ле сти. 
Ин тен зи тет, фре квент ност, те жи на и обим про бле ма ве за них за вак ци на бил ну 
бо лест, као и по тре ба да се она спре чи има ли су, из ме ђу оста лог, за по сле ди цу, 
на жа лост и гре шку на свим ни во и ма иму ни за ци о не прак се. 

Са ма сум ња, а он да и до каз да је гре шка на чи ње на, за ди ре у нај де ли кат-
ни ја пи та ња опре мље но сти, струч но сти и основ ног прин ци па у ме ди цин ској 
прак си „пре све га не на шко ди ти“. 

Оста је дру го пи та ње, да ли је гре шка мо гла да бу де из бег ну та, па чак и 
ако ни је, по треб но је пре по зна ти ње но по ре кло и про на ћи мо гућ но сти за ње но 
пре ва зи ла же ње. Ово та ко ђе, отва ра про стор за но ве и бо ље тех но ло ги је, али и 
за но ве иза зо ве у без бед ној иму ни за ци о ној прак си. 

Пи та ње гре шке, ви ше од свих оста лих, под ра зу ме ва стал ну и ква ли тет ну 
еду ко ва ност оних ко ји ди рект но уче ству ју у спро во ђе њу иму ни за ци је на јед ној 
стра ни, као и по пу ла ци је ко јој је на ме ње на, на дру гој стра ни. 

за кон Ска ре Гу Ла ти ва и Струч но-ме то до Ло Шко 
уПут Ство

Ка ко би се на ста нак гре шке у по ступ ку иму ни за ци је спре чио, нео п ход но 
је по што ва ти За кон о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти и Пра вил-
ник о иму ни за ци ји и на чи ну за шти те ле ко ви ма, ва же ће струч но ме то до ло шко 
упут ство, као и пре по ру ке про из во ђа ча (5,6,7). 

У на шој зе мљи иму ни за ци ја се спро во ди про тив од ре ђе них за ра зних бо-
ле сти. Као пр во, нео п ход но је пре ци зно утвр ди ти да ли је вак ци на ко ју при ме-
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њу је мо аде кват на за уз раст, да ли је ли це за и ста из ло же но од ре ђе ној за ра зној 
бо ле сти и да ли по сто ји кли нич ка ин ди ка ци ја за ње но да ва ње. Та ко ђе, нео п-
ход но је стро го по што ва ти зах те ве зе мље у ко ју ли це пу ту је ка да го во ри мо о 
иму ни за ци ји пут ни ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. 

Уче сни ци у обез бе ђи ва њу и спро во ђе њу Про гра ма оба ве зних иму ни за-
ци ја на ни воу окру га су ин сти ту ти (за во ди) за јав но здра вље и здрав стве не 
уста но ве (до мо ви здра вља, по ро ди ли шта, при ват на прак са), та ко да ква ли тет 
њи хо ве са рад ње и раз ме не ин фор ма ци је мо гу у мно го ме до при не ти сма ње њу 
гре шке у из во ђе њу иму ни за ци је. По ред то га што здрав стве но осо бље уоча ва и 
ис пра вља евен ту ал но на чи ње ну гре шку у иму ни за ци ји, ин спек циј ске слу жбе 
ми ни стар ства здра вља, у ре со ру сво јих над ле жно сти, по ма жу да се учи ње ни 
про пу сти от кло не и ис пра ве, а по по тре би и санк ци о ни шу (8,9). 

За ко ном де фи ни са на оба ве за фор ми ра ња Струч них ти мо ва за утвр ђи ва ње 
трај не кон тра ин ди ка ци је, од но сно те же не же ље не ре ак ци је на ни воу окру га, 
још јед на је пре пре ка у на стан ку гре шке у по ступ ку иму ни за ци је и ме ха ни зам 
за ње но ели ми ни са ње. 

Да би се мо гућ ност гре шке у спро во ђе њу иму ни за ци је ми ни ма ли зо ва-
ла, нео п ход но је да сви аспек ти јед не до бро при пре мље не иму ни за ци је бу ду 
ис по што ва ни, а то је до но ше ње про гра ма и упут ста ва, аде кват но пла ни ра ње, 
ре ви зи ја кар то те ке, пе дан тан и ја сан еви ден ци о но-до ку мен та ци о ни ма те ри-
јал, без не ја сно ћа и про пу ста, као и обез бе ђи ва ње фи нан сиј ских сред ста ва. 
На бав ку вак ци на и са ни тет ског ма те ри ја ла нео п ход но је ура ди ти на вре ме, уз 
по што ва ње ро ка тра ја ња иму но би о ло шког пре па ра та, а над зор над хлад ним 
лан цем по што ва ти пре ма усво је ним пре по ру ка ма. Та ко ђе, уре ђе ње пунк то ва 
за иму ни за ци ју, и из над све га кон ти ну и ра на еду ка ци ја свих уче сни ка за слу-
жу ју по себ ну па жњу у фа зи пла ни ра ња. 

Гре Шке у ПЛа ни ра Њу и При Пре ми 

У пла ни ра њу иму ни за ци је гре шка се сма њу је на ми ни мум при др жа ва ју-
ћи се ка лен да ра оба ве за них иму ни за ци ја за за го ди ну у ко јој се иму ни за ци ја 
спро во ди. По себ но зна ча јан сег мент у пла ни ра њу иму ни за ци је је сте утвр ди ти 
та чан, тј. ре а лан број об ве зни ка за иму ни за ци ју на раз ли чи те на чи не (ре ви-
зи јом кар то те ке вак ци на ци је, по да ци ма ти чар ске слу жбе и по ро ди ли шта, оп-
штин ског МУП, па тро на жне слу жбе, ху ма ни тар них ор га ни за ци ја, по да та ка 
не вла ди ног сек то ра и по себ но од пред став ни ка вер ских за јед ни ца и ет нич ких 
гру па на те ре ну). 

По сто ја ње мо гу ћих пунк то ва за иму ни за ци ју ван здрав стве них уста но ва, 
као и пре ци зно де фи ни са ни усло ви, на чи ни и сред ства за њи хо ву опре му, тре ба 
да бу ду ин те гра тив ни део ра да здрав стве не уста но ве ко ја се ба ви овим по слом, 
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а де фи ни сан је уну тра шњим ак том, од но сно при су тан у за кључ ци ма струч них 
те ла ових уста но ва у скла ду са ак ту ел ном по тре бом. 

Ве о ма је ва жно да го ди шњи пла но ви иму ни за ци је бу ду ко ри го ва ни то ком 
го ди не. Та ко, на при мер, нео п ход но је пра ти ти по дат ке о бро ју од се ље них, 
до се ље них, умр лих, као и оних ко ји има ју трај ну кон тра ин ди ка ци ју, ка ко би 
име ни лац био при бли жан ре ал ном бро ју, а што ће у од но су са бро јем вак ци-
ни са них го во ри ти о успе ху спро ве де не иму ни за ци је. Гре шке ко је ве зу је мо за 
тач ност вред но сти име ни о ца, ни су рет кост на на шем те ре ну и умно го ме нам 
оте жа ва ју да пре ци зно са гле да мо успех иму ни за ци је. 

У ци љу да се до ђе до што пре ци зни јег бро ја осо ба ко је тре ба вак ци ни са ти, 
по ред до брог пла ни ра ња нео п ход но је спро во ди ти ре ви зи ју кар то те ке де таљ но 
два пу та го ди шње. При ли ком сва ке по се те ле ка ру, упи са у прет школ ску уста-
но ву и све раз ре де то ком основ ног и сред њег обра зо ва ња, при ли ком сту па ња у 
вој ску, при је ма де це на бол нич ко ле че ње, сва ке по се те ле ка ру, као и при ли ком 
по вре де и озле де, нео п ход но је про ве ри ти вак ци нал ни ста тус и до дат ном иму-
ни за ци јом ели ми на сти гре шку ко ја се мо же из бе ћи уко ли ко се у овим гру па-
ци ја ма про на ђу осо бе ко је су пре ма ка лен да ру про пу ште не, од но сно до та да 
ни су при ми ле све вак ци не пред ви ђе не за уз раст. Струч на гре шка је уко ли ко 
ле кар да љу иму ни за ци ју за сни ва на усме ном за ка зи ва њу па ци јен та, а не ис кљу-
чи во на осно ву уви да у про пи сну ме ди цин ску до ку мен та ци ју (лич ни кар тон о 
из вр ше ној иму ни за ци ји, кар тон иму ни за ци је, здрав стве ни кар тон). 

У фа зи при пре ма ња иму ни за ци је, ни су рет ке ни гре шке ко је су по сле ди ца 
про пу ста у при пре ми еви ден ци о но-до ку мен та ци о ног ма те ри ја ла. За то је ве о ма 
ва жно пре ци зно де фи ни са ти вре ме из во ђе ња вак ци на ци је и по што ва ти га, као 
и вр сту пла ни ра них иму ни за ци ја, утро шак иму но ло шких пре па ра та, са ни тет-
ског ма те ри ја ла и дру го, вак ци нал не кар то не и лич не кар то не о вак ци на ци ји и 
по зи ве за иму ни за ци ју на осно ву спи ско ва де це ко ја ни су вак ци ни са на. 

Спо соб ност за јед ни це за фи нан си ра ње иму ни за ци је зна чај но ути че на 
обим и са др жај услу га ве за них за иму ни за ци ју про тив од ре ђе них за ра зних 
бо ле сти. Пре по ру ке СЗО у окви ру про ши ре ног про гра ма иму ни за ци је и стра-
те ги је Здра вље за све: 21циљ за 21. век, ко је се од но се на спре ча ва ње, су зби-
ја ње, ели ми на ци ју и ера ди ка ци ју за ра зних бо ле сти у Евро пи до 2020. го ди не, 
де фи ни шу пре по ру че не ми ни му ме за шти те у овој обла сти (10). 

Иако је из бе га ва ње про пу ште них слу ча је ва из ме ђу оста лог мо гу ће, уко-
ли ко је вак ци на на вре ме на ру че на уз по што ва ње ура чу на ва ња за рас тур од 
15 до 50% за вак ци не у ви ше до зном па ко ва њу, де ша ва се у прак си да овај услов 
ни је мо гу ће ис пу ни ти, што отва ра про стор за но ве гре шке у спро во ђе њу иму-
ни за ци је. При ли ком на бав ке вак ци на по што ва ти рок тра ја ња, хла дан ла нац, 
аде ква тан тран спорт и чу ва ња вак ци на од про из во ђа ча до ко ри сни ка, од по-
себ ног је зна ча ја. 
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Са мо сред ства ко ја су одо бре на за упо тре бу са гла сно про пи си ма о ста-
вља њу ле ко ва у про мет и ко ја од го ва ра ју зах те ви ма СЗО, мо гу се упо тре би ти 
за оба ве зну иму ни за ци ју. 

У слу ча ју да се на ве де ни зах те ви у пла ни ра њу и при пре ми иму ни за ци је 
не ис пу не, мо же до ћи до гре шке у про це ни об у хва та вак ци на ци јом, ка ко на 
ло кал ном та ко и на на ци о нал ном ни воу. Ако је број вак ци ни са них ма њи од 
ствар ног бро ја об ве зни ка, а пла ни ран број је ско ро иден ти чан бро ју вак ци ни-
са них, до би ја се ла жно ви сок об у хват, бли зу 100%, што је ад ми ни стра тив но и 
по ли тич ки по жељ но. Ме ђу тим, го ди на ма се овом прак сом ства ра ве ли ки број 
не вак ци ни са не де це у сва кој ге не ра ци ји, што не ми нов но во ди по ја ви екс пло-
зив них епи де ми ја бо ле сти про тив ко јих се де ца вак ци ни шу. По ред здрав стве-
них по сле ди ца по је ди нач но и на ни воу за јед ни це, ко је су мо гле би ти из бег ну те, 
ства ра се и не по вољ на кли ма у јав но сти што ком про ми ту је цео иму ни за ци о ни 
про цес, јер је по пу ла ци ја зва нич но би ла го ди на ма вак ци ни са на у об у хва ту од 
97–99%, а до шло је до епи де ми је! Исто вре ме но, да је се адут све сна жни јем 
ан ти вак ци нал ном ло би ју, ко ји за го ва ра хо ме о па ти ју уме сто вак ци на ци је, да 
је вак ци на ци ја не е фи ка сна. 

кон тро Ла иС Прав но Сти вак ци на
Кон тро ла ис прав но сти вак ци на под ра зу ме ва да се утвр ди ак тив ност про-

из во да (у иму но ло шким је ди ни ца ма), сте рил ност, ста бил ност и не шко дљи вост, 
и на ни воу про из во ђа ча под ра зу ме ва про це сну кон тро лу (то ка про из вод ње) 
и фи нал ну кон тро лу. За кон тро лу на ни воу др жа ве за ду же на је Аген ци ја за 
ле ко ве и ме ди цин ска сред ства Ср би је ко ја „мар ки цом“ тј. бро јем под ко јим је 
од ре ђе на ва лид ност вак ци не, по твр ђу је атест, што струч но ли це при при ме-
ни вак ци не оба ве зно ви зу ел но про ве ра ва, као и рок упо тре бе и про ме ну бо је 
и хо мо ге но сти пре па ра та. По што ва ње тем пе ра тур них усло ва чу ва ња вак ци не 
уз од су ство све тло сти од ре ђу је ње ну ста бил ност (по сто ја ност) па та ко и рок 
упо тре бе. 

Гре Шке у из во Ђе Њу вак ци на ци је

Са гле да ти епи де ми о ло шку си ту а ци ју бо ле сти про тив ко јих се спро во ди 
иму ни за ци ја, као и ре зул та те епи де ми о ло шких, се ро ло шких и ви ру со ло шких 
ис тра жи ва ња, до дат но ће сма њи ти мо гућ ност гре шке у из во ђе њу иму ни за ци-
је. 

При из во ђе њу иму ни за ци је ле кар тре ба да ода бе ре здра ву де цу за вак ци на-
ци ју (утвр ди ин ди ка ци је), а из дво ји де цу ко ја тог тре нут ка ни су у мо гућ но сти 
да вак ци ну при ме (утвр ди кон тра ин ди ка ци је). Нај ве ћи број кон тра ин ди ка ци-
ја је при вре мен, та ко да са мо 1% чи не трај не кон тра ин ди ка ци је ка да би да та 
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вак ци на мо гла да по ја ча основ ну бо лест или да иза зо ве ја чу пост вак ци нал ну 
ре ак ци ју. Про це нат свих кон тра ин ди ка ци ја је око 3% што зна чи да би ве ће 
вред но сти мо гле да угро зе успех иму ни за ци је као ме ре за шти те ко лек ти ва од 
за ра зне бо ле сти. 

Оба ве за здрав стве ног осо бља је да пра ти уз гред не по ја ве и уче ста лост не-
же ље них ре ак ци ја од но сно ком пли ка ци ја, а на њи хо ву по ја ву ути че вак ци на, 
на чин при ме не и ин стру мен ти. 

Оба вља ње иму ни за ци је на те ре ну у не до вољ ном про сто ру, без ле жа ја, те-
ку ће то пле во де, про пи са ног од ла га ња упо тре бље ног ма те ри ја ла и са ни тар ног 
чво ра, пред ста вља рад у усло ви ма епи де ми о ло шког ри зи ка ко ји по ве ћа ва ју 
мо гућ ност гре шке у спро во ђе њу иму ни за ци је. Не по сто ја ње до вољ но струч ног 
осо бља, рас хлад них уре ђа ја за тран спорт и чу ва ње вак ци на, мер них ин ди ка-
то ра, тем пе ра ту ра и др. та ко ђе, мо же по ве ћа ти мо гућ ност гре шке (11). 

до е ду ка ци ја
Гре шке ко је про из и ла зе из не до вољ ног од зи ва и об у хва та об ве зни ка пред-

ви ђе них пла ном иму ни за ци је, мо гу би ти пред у пре ђе не упо зна ва њем ро ди те ља 
са зна ча јем иму ни за ци је у за шти ти од за ра зних бо ле сти. 

До е ду ка ци ја ме ди цин ског осо бља у свим фа за ма спро во ђе ња иму ни за-
ци је, али нај ви ше у при прем ној фа зи, мо же ре ду ко ва ти гре шке у те ку ћим по-
ступ ци ма. У фа зи из во ђе ња иму ни за ци је, сво јим ак тив ним ста вом, у сва ком 
кон крет ном слу ча ју (кли нич ки пре глед и ис кљу чи во увид у ме ди цин ску до ку-
мен та ци ју) ле кар сма њу је мо гућ ност гре шке, та ко да ко рист од вак ци на ци је 
бу де ве ћа од ри зи ка од бо ле сти про тив ко је вр ши мо иму ни за ци ју (12). 

кон тра ин ди ка ци је
Ка ко у из во ђе њу вак ци на ци је не би би ла на пра вље на гре шка, нео п ход но је 

по што ва ти кон тра ин ди ка ци је (оп ште и по себ не; при вре ме не и трај не). 

оп ште кон тра ин ди ка ци је
Уко ли ко се ле кар од лу чи да за поч не иму ни за ци ју, а па ци јент има акут но 

обо ље ње пра ће но тем пе ра ту ром пре ко 38ºC, ко ја тра је ду же, ана фи лак си ју на 
комп нен те вак ци не, као и те жу не же ље ну ре ак ци ју на прет ход ну до зу, не из-
о став но чи ни струч ну гре шку. Не жељ на ре ак ци ја мо же би ти ап сцес на ме сту 
апли ка ци је вак ци не, лим фа де ни тис по сле да ва ња BCG вак ци не, смрт или по-
ре ме ћај здрав стве ног ста ња за ко ју здрав стве ни рад ник сум ња или сма тра да 
је у ве зи са иму ни за ци јом, или се ра ди о опа сној или нео че ки ва ној не же ље ној 
ре ак ци ји за ко ју здрав стве ни рад ник или јав но мње ње сма тра ју да је у ве зи са 
иму ни за ци јом. 

Струч на гре шка је да ти жи ву ви ру сну вак ци ну, а па ци јент има сма ње ну 
от пор ност услед не ке ма лиг не бо ле сти, те ра пи ју ан ти ме та бо ли ци ма, ве ћим 
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до за ма кор ти ко сте ро и да, али ки ли ра ју ћим је ди ње њи ма или ра ди ја ци јом или 
не ки дру ги узрок иму но су пре си је или се на ла зи у труд но ћи - Пра вил ник о 
иму ни за ци ји и на чи ну за шти те ле ко ви ма (Сл. Гла сник РС, број 11/06). 

За бе сни ло, Хе па ти тис Б и те та нус не по сто је кон тра ин ди ак ци је, осим у 
слу ча ју ана фи лак си је на ком по нен те на ве де них вак ци на, ка да мо же би ти дат 
са мо спе ци фич ни иму но гло бу лин. 

по себ не кон тра ин ди ка ци је
Струч на гре шка на чи ње на је уко ли ко ле кар да BCG вак ци ну осо би код 

ко је је по ре ме ћен це лу лар ни иму ни тет (ХИВ и др), а вак ци ну про тив ве ли ког 
ка шља па ци јен ту ко ји има еву ло тив но не у ро ло шко обо ље ње (не кон тро ли са на 
епи леп си ја, ин фан тил ни спа зми, про гре сив на ен це фа ло та пи ја). 

Нео п ход но је од мах по пре стан ку по сто ја ња при вре ме них кон тра ин ди -
ка ци ја на ста ви ти са иму ни за ци јом, ка ко не би на чи ни ли гре шку у ње ном 
спро во ђе њу. У слу ча ју иму но де фи ци јан ци је, као трај не кон тра ин ди ка ци је за 
при ме ну ОПВ, вак ци на ци ја на ста вља се са ИПВ, као и ре вак ци на ци ја. Та ко ђе 
је оба ве зно де цу, ко ја су ста ри ја од 12 ме се ци, а до та да ни су при ми ла ни јед ну 
до зу ОПВ, вак ци на ци ју за по че ти са ИПВ, а за тим на ста ви ти са 3 до зе ОПВ у 
пре по ру че ним раз ма ци ма. У слу ча ју по сто ја ња по себ не кон тра ин ди ка ци је за 
вак ци ну про тив пер ту си са, вак ци на ци ју на ста ви ти вак ци ном са аце лу лар ном 
ком по нен том. 

ла жне кон тра ин ди ка ци је 
Да ле кар не би на пра вио гре шку, ва жно је да зна да у сва ко днев ном ра ду 

че сто на и ла зи на ла жне кон тра ин ди ка ци је, ко је га ве што уво де у си ту а ци ју да 
нео прав да но и са мо и ни ци ја тив но про ши ри кон тра ин ди ка ци је и та ко на чи ни 
гре шку. Нај че шће је то бол, цр ве ни ло или оток у бли зи ни апли ка ци је као ре-
ак ци ја на прет ход ну до зу, лак ша бо лест ре спи ра тор ног трак тра, или про лив 
са тем пе ра ту ром ма њом од 38,5ºC, аст ма или дру ге ати пич не ма ни фе ста ци-
је, ки ја ви ца, кон вул зи је у по ро дич ној анам не зи, ан ти ме та бо ли ци у те ра пи ји, 
кор ти ко сте ро и ди за си стем ску или ло кал ну те ра пи ју, дер ма то ми ко зе, ек це ми, 
хро нич на обо ље ња плу ћа, ср ца, бу бре га и је тре, па ра ли за, Да у нов син дром и 
дру га ста бил на не у ро ло шка ста ња, нео на тал ни ик те рус, не до не ше ност или 
ма ла те жи на на ро ђе њу, до је ње, труд но ћа (за вак ци на ци ју ста ри је де це), пре-
ле жан ве ли ки ка шаљ, ма ле бо ги ње, за у шке и ру бе ла, као и алер ги ја на пе ни-
ци лин (13,14). 

Ве о ма је ва жно зна ти да ако не вак ци ни ше мо де цу ко ја има ју аст му, ци-
стич ну фи бр зу, це ли јач ну бо лест, хро нич но обо ље ње плу ћа, кон ге ни тал но 
обо ље ње ср ца, Да у нов син дром, ста бил на не у ро ло шка ста ња, ни су до вољ но 
ухра ње на, ро ђе на су као не до не ше на или су има ла ма лу те жи ну на ро ђе њу, 



96 наЈ чЕ шћЕ грЕ шкЕ у То ку сПро Во ЂЕ ња Про гра ма иму ни За ци ЈЕ  

чи ни мо струч ну гре шку, јер се ра ди о ка те го ри ји де це код ко је на ве де на ста ња 
по ве ћа ва ју ри зик од ин фек тив них бо ле сти. 

Гре Шке у аПЛи ко ва Њу вак ци на

на чин да ва ња
Сва ко па рен те рал но апли ко ва ње вак ци не под ра зу ме ва ко ри шће ње шпри-

ца и игле за јед но крат ну упо тре бу. Да струч на гре шка не би би ла на чи ње на 
ад сор бо ва не (адју вант не) вак ци не (ДТП, ДТ, дТ, ТТ), нео п ход но је апли ко ва ти 
ду бо ко ин тра му ску лар но у гор њу тре ћи ну над лак ти це (дел то ид ни ми шић), као 
и вак ци ну про тив Хеп та ти са Б. 

Гре шке на ме сту да ва ња ових вак ци на за по сле ди цу има ју ло кал не не же-
ље не ре ак ци је (ири та ци ја, ин фла ма ци ја, сте рил ни ап сцес, гра ну лом, не кро за), 
а у слу ча ју плит ког да ва ња вак ци не про тив Хеп ти ти са Б иму ни од го вор би ће 
сла би ји. Те жа пост вак ци нал на ре ак ци ја, као на при мер, сте рил ни ап сцес на-
ста је уко ли ко се вак ци на не про тре се, а осо ба по след ња у ни зу при ми вак ци ну 
ко ја са др жи ви ше та ло га, тј. ве ћу ко ли чи ну ад сор бен са (Алу ми ни јум фос фат) 
ко ји се про тре са њем ни је хо мо ге ни зо вао. 

Нео п ход ност да вак ци на бу де да та на од ре ђе ној ду би ни мо же би ти за до во-
ље на са мо уко ли ко се ко ри сте игле од ре ђе не ну ме ра ци је ве за не за уз раст. Код 
одој ча ди, игла број 25 (17 mm ду жи не), код де це игле број 22 (27–33 mm), а код 
од ра слих игле број 20 (40 mm). Игле број 25 mm ко ри сте се и за суб ку та но и 
ин тра дер мал но убри зга ва ње. Уко ли ко се при аспи ра ци ји у шпри цу по ја ви крв, 
нео п ход но је иза бра ти но во ме сто за апли ка ци ју и при пре ми ти но ви шприц 
и иглу (15,16). 

раз ма ци из ме ђу до за
Да би иму ни од го вор по сле апли ко ва ња мр твих вак ци на био аде ква тан, 

нео п ход но је да ва ти ви ше од јед не до зе ових пре па ра та. Раз ма ци из ме ђу по је-
ди них до за истих вак ци на де фи ни са ни су Пра вил ни ком и тре ба их по што ва ти. 
Иму ни од го вор је ума њен, уко ли ко је раз мак ма њи од пре по ру че ног. Ве ћим 
раз ма ком од пре по ру че ног по сти же се бо љи иму ни од го вор, али се ри зик од по-
ја ве вак ци на бил не бо ле сти уве ћа ва, због че га је ва жно по што ва ти пре по ру ке у 
раз ма ку да ва ња вак ци на, јер про сто ра за гре шку има, по себ но у овом сег мен ту, 
с об зи ром да за одр жа ва ње ни воа за шти те за по је ди не вак ци не тре ба да ти и тзв. 
по ја ча ва ју ће до зе (Bo o ster, rup pel), тј. спро ве сти ре вак ци на ци ју (17). 

Про стор за гре шку ве зу је мо и за раз ма ке из ме ђу до за раз ли чи тих вр ста 
вак ци на. Гре шку не ће мо на пра ви ти уко ли ко исто вре ме но апли ку је мо вак ци не 
ко је са др же инак ти ви са не ан ти ге не (мр тве вак ци не), или их да мо у би ло ком 
раз ма ку. Та ко ђе гре шку не ће мо на пра ви ти, уко ли ко мр тве и жи ве вак ци не 
да мо исто вре ме но или у би ло ком раз ма ку. 
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Да ва ње две жи ве вак ци не (жу те гро зни це и ММР), истог да на, под ра зу ме ва 
да ва ње у два раз ли чи та ме ста, док у не ким слу ча је ви ма раз мак из ме ђу жи вих 
вак ци на мо ра би ти нај ма ње 4 не де ље. За да ва ње вак ци не про тив ко ле ре и жу те 
гро зни це, раз мак мо ра би ти нај ма ње 3 не де ље. 

Раз ма ци из ме ђу да ва ња иму но би о ло шких пре па ра та и вак ци на, по себ но 
је де ли ка тан те рен ко ји мо же би ти про стор за струч ну гре шку. Не ће мо по гре-
ши ти уко ли ко иму но гло бу ли не и вак ци ну ко ја са др жи мр тве ан ти ге не да мо 
исто вре ме но или у би ло ком раз ма ку, али са мо у су прот не де ло ве те ла. С дру ге 
стра не, ка ко ан ти те ла из иму но гло бу ли на спре ча ва ју ре пли ка ци ју вак ци нал-
ног со ја ви ру са, струч на гре шка је исто вре ме но да ти имун гло бу лин и вак ци не 
ко је са др же жи ве ан ти ге не, с об зи ром да мо же да из о ста не до бар пост вак ци-
нал ни иму ни од го вор. Уко ли ко су да ти исто вре ме но, по треб но је вак ци на ци ју 
по но ви ти (нај ра ни је за 4 ме се ца, а нај бо ље за 4 до 6 ме се ци). Ка ко иму но гло-
бу лин не спре ча ва ре пли ка ци ју вак ци нал ног со ја ОПВ у црев ним ће ли ја ма, 
овај из у зе так тре ба има ти на уму у на ве де ним окол но сти ма апли ко ва ња жи ве 
орал не по лио вак ци не. 

Без Бед но да ва Ње вак ци на

Ка ко би се спре чио ри зик од на стан ка ком пли ка ци ја (ин фек ци ја и др), 
при ли ком апли ко ва ња иму но би о ло шких пре па ра та по треб но је по што ва ти од-
ре ђе на пра ви ла, с об зи ром да на осно ву спро ве де них ис тра жи ва ња СЗО 1/3, а у 
не ким обла сти ма и ½ да тих ин јек ци ја ни је да та на без бе дан на чин. Тех но ло ги ја 
да ва ња ин јек ци је је кључ ни сег мент у ра ду здрав стве них рад ни ка, 70-тих го-
ди на про шлог ве ка по чи ње упо тре ба пла стич них шпри це ва, ко ји су фа брич ки 
сте ри ли са ни и ис по ру че ни у сте рил ном па ко ва њу са мо за јед но крат ну упо тре-
бу, а по чет ком 80-тих го ди на про шлог ве ка по чи ње ко ри шће ње ауто де струк-
тив них шпри це ва, при че му је ри зик од штет них по сле ди ца нај ма њи у слу ча ју 
њи хо ве упо тре бе. Ауто де струк тив ни шпри це ви слич ни су пла стич ним, али 
има ју ме ха ни зам ко ји спре ча ва њи хо ву по нов ну упо тре бу и ко ри сте се са мо за 
вак ци не, а мо гућ ност од кон та ми на ци је и ри зик од ин фек ци је не по сто ји. 

Стра те ги ја без бед них ин јек ци ја у про це су иму ни за ци је под ра зу ме ва да се 
рас по ла же де таљ ним пла ном ак тив но сти, као и пре ци зним кри те ри ју ми ма за 
про це ну. У овом тре нут ку не рас по ла же мо по ка за те љи ма ко ји ће ука за ти где 
и ко ли ко има гре ша ка у да ва њу ин јек ци о них вак ци на. Стра те ги ју без бед них 
ин јек ци ја у иму ни за ци ји де фи ни ше по ли ти ка иму ни за ци је и оце на про це ду ра 
ко је се при ме њу ју у прак си. 

Спе ци фич на пра ви ла и про це ду ре ко је се од но се на без бед но да ва ње вак-
ци не су ин ди ка ци је, ква ли тет вак ци не, опре ма ко ја се ко ри сти за ин јек ци је 
и од ла га ње упо тре бље ног ма те ри ја ла, тех ни ка да ва ња вак ци не, сте рил ност 
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опре ме и по ступ ка ко ји исто вре ме но пред ста вља ју про стор са ре ал ним мо гућ-
но сти ма за гре шку уко ли ко ни су стро го по што ва на. 

У од но су на мо гу ће ком пли ка ци је, да ва ње иму но би о ло шких пре па ра та 
мо же би ти без бед но и не бе збед но. У од но су на ри зик од ин фек ци је, да ва ње 
вак ци не је без бед но уко ли ко је она да та сте рил ном иглом и шпри цем на про-
пи сан на чин и ка да се по сле ње ног да ва ња при бор укло ни на без бе дан на чин 
(кон теј не ри). 

Основ ни усло ви ко ји тре ба да бу ду ис пу ње ни ка да го во ри мо о шпри це-
ви ма за јед но крат ну упо тре бу је њи хо во без бед но укла ња ње, а за от кла ња ње 
про пу ста нео п ход на је кон тро ла њи хо вог ко ри шће ња на про пи сан на чин и 
обез бе ђе ње кон теј не ра за без бед но од ла га ње ме ди цин ског от па да. 

Шпри це ви и игле не сме ју да бу ду кон та ми ни ра ни, због мо гу ћег ви со ког 
ри зи ка од ин фек ци је, с об зи ром да се про ди ре у тки ва и ва ску лар ни си стем, 
што их свр ста ва у ка те го ри ју „кри тич не опре ме“ . 

Цен трал но пи та ње без бед ног апли ко ва ња иму но би о ло шког пре па ра та је 
асеп тич на тех ни ка тј. спре чи ти уно ше ње ми кро ор га ни зма са ру ку здрав стве-
ног рад ни ка и са ко же па ци јен та у тки во и крв па ци јен та. 

Да гре шка не би би ла на чи ње на, нео п ход но је да здрав стве но осо бље опе ре 
ру ке те ку ћом хи ги јен ски ис прав ном во дом и теч ним са пу ном, а за тим да се 
до бро осу ше (па пир ни убру си за јед но крат ну упо тре бу). Ал тер на тив но пра ње и 
су ше ње ру ку је дез ин фек ци ја са 3 ml ал ко хо ла и по себ ном па жњом на тр ља ње 
ја го ди ца пр сти ју. Та ко ђе, ва жно је да се ал ко хо лом или тинк ту ром не ког ан-
ти сеп ти ка или дез ин фи ци јен са дез ин фи ку је ко жа на ме сту убо да. До ди ри ва ње 
вр ха игле, вр ха и кли па шпри ца, до ве шће до гре шке. 

Без бед но да ва ње вак ци не под ра зу ме ва за бра ну по кла па ња ига ла на кон 
упо тре бе, што је ве о ма ри зи чан по сту пак по здрав стве но осо бље. 

Ка ко игле и шпри це ви ко ји су кон та ми ни ра ни кр вљу и узроч ни ци ма ко ји 
се пре но се пу тем кр ви пред ста вља ју ве ли ки ри зик за ин фек ци ју од 7 до 30 да на, 
њи хо во без бед но укла ња ње (кон теј не ри–кар тон ски или ме тал ни) од ви тал ног 
је зна ча ја за за шти ту од ин фек ци је здра ве осо бе. 

То ком над зор них по се та до мо ви ма здра вља, ва жно је по пу ни ти ли сту са 
пи та њи ма о без бед но сти ин јек ци ја и да ти оце ну ин јек ци о не прак се, тј. оце ну 
без бед ног да ва ња ин јек ци ја. 

Гре Шке у мо ни то рин Гу ХЛад ноГ Лан ца вак ци на

На пу ту од ди стри бу те ра до вак ци нал них пунк то ва, пре по зна ти су број-
ни фак то ри ко ји мо гу не по вољ но да ути чу на ква ли тет и без бед ност вак ци не. 
Цен тра ли зо ва ни си стем снаб де ва ња за иму но би о ло шке пре па ра те, по ред ни за 
по год но сти, омо гу ћио је струч но над гле да ње хлад ног лан ца, ко ји под ра зу ме ва 
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низ раз ли чи тих ак тив но сти, а у крај њем слу ча ју ка ко би се за шти ти ли од гре-
шке, по треб но је на вак ци нал ном пунк ту, на вид ном ме сту по што ва ти ли сту 
упут ста ва ве за них за чу ва ње и да ва ње вак ци не. 

Нај че шће на чи ње на гре шка у спро во ђе њу јед не од стра те ги ја СЗО-при ме на 
ефи ка сних вак ци на, је сте не до след ност у спро во ђе њу хлад ног лан ца, што зна-
чај но ути че на ефи ка сност про гра ма иму ни за ци је. Та ко ђе, уко ли ко они, ко ји 
су за ду же ни за хлад ни ла нац не ма ју по треб на зна ња и ве шти не, као ни опре му, 
ње го ва си гур ност је угро же на, а гре шка крај ње ве ро ват на. 

Ка ко на чин чу ва ња и тран спор та од ре ђу је ефи ка сност вак ци не стан дард-
ног ква ли те та, СЗО де фи ни ше пре по ру ке за хлад ни ла нац, тј, тем пе ра тур не 
усло ве за чу ва ње и тран спорт, ка ко би тер мо ла бил ни пре па ра ти би ли за шти-
ће ни од про ме не тем пе ра ту ре спо ља шње сре ди не, а што би до ве ло до њи хо ве 
инак ти ва ци је и из о стан ка ефек та иму ни за ци је. Ка ко би се гре шка спре чи ла, 
тј. на вре ме уочи ла, нео п ход но је да се све по треб не рад ње од ви ја ју пре ма пла-
ну, па је по треб но не пре кид но над зи ра ње над при ме ном од ре ђе не ак тив но сти 
(мо ни то ринг). 

С об зи ром да не по што ва њем тем пе ра тур них усло ва, вак ци на гу би ква ли-
тет, ан ти ге ност и ефи ка сност (не у спе си у су зби ја њу мор би ла) 80-тих го ди на 
про шлог ве ка уочен је зна чај тем пе ра ту ре као фак то ра за одр жа ва ње ква ли-
те та вак ци на. 

Не пра вил но сти и пре ки ди у хлад ном лан цу на ру ша ва ју ква ли тет вак ци не, 
а ре ги стро ва ни су да ле ко че шће не го што је оче ки ва но у раз ви је ним зе мља ма 
Евро пе. 

Над зор над хлад ним лан цем, тј. ру ко ва ње вак ци на ма и њи хо во чу ва ње 
зна ча јан је про стор у ко ме гре шка мо же да на ста не. На и ме, уко ли ко се не по-
шту ју усло ви ко је пре по ру чу је про из во ђач и уко ли ко се не по шту је хлад ни 
ла нац, ја вља се струч на гре шка ко ја за по сле ди цу има не е фи ка сност иму но-
ло шког пре па ра та. Ви со ка тем пе ра ту ра (>8ºC) не по вољ но де лу је на жи ве ате-
ну и са не вак ци је. Гу би так иму но ге но сти, тј. по тент но сти, на ста је услед чу ва ња 
вак ци не на тем пе ра ту ри ви шој од +8ºC, про пор ци о нал но ви си ни тем пе ра ту ре 
и тра ја њу ова квог про пу ста. Тем пе ра ту ра ис под +1ºC иза зи ва фи зич ко-хе миј-
ске про ме не ан ти ге на ка да го во ри мо о мр твим и инак ти ви са ним вак ци на ма, 
што ума њу је њи хо ву иму но ге ност. Уко ли ко се тем пе ра ту ра чу ва ња при бли-
жа ва 0ºC, мр жње ње до во ди до де на ту ра ци је про те и на, што пред ста вља ве ли ку 
гре шку ве за но за тем пе ра тур не усло ве чу ва ња и тран спор та. 

Ни је гре шка ако је ОПВ ото пље на и по но во за мр зну та, јер се овим по ступ-
ком не на ру ша ва ње на ста бил ност, док за мр за ва ње ДТП, ДТ, Хе па ти тис Б, ИПВ 
и ТТ, озбиљ но на ру ша ва ста бил ност ових вак ци на. Ка ко гу би так по тент но сти 
вак ци не ни је ви дљив го лим оком, је ди ни на чин за про це ну гу бит ка по тент но-
сти је сте ла бо ра то риј ско те сти ра ње. 
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Ка да го во ри мо о тем пе ра тур ним усло ви ма за чу ва ње иму но ло шких пре-
па ра та, гре шку мо же мо си гур но из бе ћи ако их чу ва мо на тем пе ра ту ри у ин-
тер ва лу од +2ºC до +5ºC. 

Чу ва ње отво ре не бо чи це у сре ди шту фри жи де ра до зво ља ва ње ну упо тре-
бу у пред ви ђе ном ро ку, чи ме се сма њу је ри зик за оште ће ње вак ци не. Ду жи на 
чу ва ња на тем пе ра ту ри од +2ºC до +8ºC отво ре них ори ги нал них па ко ва ња са 
ви ше до за је је дан рад ни дан за ММР, BCG и ОПВ, а то ком јед не рад не не де ље 
за ДТП, ДТ, дТ, ТТ и Хе па ти тис Б (7). 

Ис ку ство по ка зу је да до пре ки да хлад ног лан ца мо же до ћи при че му крат-
ко трај ни пре ки ди од три да на (два да на) и тем пе ра ту ра од +12ºC (+21ºC) не ће 
сма њи ти ефи ка сност вак ци не, ни ти рок упо тре бе, док ће се рок упо тре бе по лио 
вак ци не скра ти ти на три ме се ца. Уко ли ко је по лио вак ци на из ло же на соб ној 
тем пе ра ту ри +12ºC (+21ºC), у тра ја њу 8 да на (6 да на), ње на упо тре ба пре ста је, 
а рок упо тре бе ММР се скра ћу је на 3 ме се ца. По лио и ММР вак ци ну не ко ри-
сти ти ако су 14 (11 да на) из ло же не тем пе ра ту ри +12ºC (+21ºC). 

По зна то је да про из во ђа чи и снаб де ва чи оба ве зно чу ва ју иму но би о ло шке 
пре па ра те у аде кват ним усло ви ма, та ко да раз ло ге за пре ки де у хлад ном лан цу 
и дру ге мо гућ но сти по гре шке, ко ји не по вољ но ути чу на ква ли тет и без бед ност 
вак ци не, тре ба тра жи ти на ни жем ни воу, нај че шће на вак ци нал ном пунк ту. 

Схва та ње зна ча ја одр жа ва ња хлад ног лан ца, на осно ву спро ве де них ис тра-
жи ва ња, за ви си од еко ном ске раз ви је но сти, а из гле да из над све га, од сте пе на 
об у че но сти здрав стве ног осо бља. 

Циљ мо ни то рин га хлад ног лан ца је да „сла бе“ тач ке у си сте му тран спор та 
и чу ва ња вак ци на бу ду пре по зна те, да ефи ка сност и ефек тив ност про гра ма 
иму ни за ци је бу ду уна пре ђе ни, да се пра ти ни во зна ња здрав стве не слу жбе уз 
рас по ла га ње ква ли тет ном опре мом и до вољ ном ко ли чи ном вак ци на. 

Ам бу лан те на те ре ну су крај ње тач ке у ди стри бу ци ји, та ко да ло кал ни ни-
во пред ста вља по след њу, али и нај ва жни ју ка ри ку у хлад ном лан цу. Сма ње њу 
сте пе на ри зи ка на овом ни воу нај ве ћим де лом до при но си об у че ност осо бља у 
ру ко ва њу вак ци на ма и свест о ва жно сти очу ва ња хлад ног лан ца. 

Осо бље опре де ље но за рад на вак ци нал ном пунк ту мо ра би ти об у че но да 
пре по зна и от кло ни или ми ни ма ли зу је све ри зи ке ко ји мо гу да ума ње ефи ка-
сност вак ци не. Уко ли ко осо бље на вре ме не уочи фи зич ко-хе миј ске про ме не 
са др жа ја ори ги нал ног па ко ва ња (про ме на бо је, за му ће ње, гру дви це ко је се не 
гу бе по сле сна жног про тре са ња), та ко ђе чи ни гре шку. 

У ци љу сво ђе ња гре шке на ми ни мум, нај бо ље је да кон тро лу чу ва ња и 
упо тре бе вак ци на вр ши од ре ђе на осо ба, фри жи де ри да бу ду опре мље ни тер-
мо ме тром цен трал но по ста вље ним, а очи та ва ње тем пе ра ту ре фри жи де ра да се 
вр ши сва ких 12 са ти са про пи са ном до ку мен та ци јом уз оба ве зно еви ден ти ра ње 
да ту ма и вре ме на ква ра или про бле ма у снаб де ва њу елек трич ном енер ги јом. 
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Гре шке ве за не за ефи ка сност вак ци на та ко ђе се мо гу сма њи ти обез бе-
ђи ва њем стал ног при су ства тер мо ме тра у фри жи де ру, про ве ра ва њем ро ко ва 
упо тре бе вак ци на сва ког ме се ца и во ђе њем еви ден ци је о то ме, као и из два ја-
њем отво ре них ви ше до зних па ко ва ња вак ци на на вид ном ме сту са убе ле же ним 
вре ме ном и да ту мом пр вог отва ра ња. 

При ли ком пре ки да у хлад ном лан цу на ни воу до мо ва здра вља, пре ма пре-
по ру ци СЗО, вак ци ну тре ба уни шти ти, јер те сти ра ње ра ди кон тро ле ква ли те та 
по ста је оправ да но са мо у усло ви ма по сто ја ња ве ли ких за ли ха вак ци на (од 7000 
за ММР до 200.000 за ДТП). 

При ли ком сва ког при је ма вак ци не на од ре ди ште, нео п ход но је да за ду-
же но ли це про ве ри по сто ја ње пра те ће до ку мен та ци је, чи ме из бе га ва гре шку 
у овој ка ри ки лан ца. Нео п ход но је про ве ри ти по дат ке ко ји се од но се на сте-
рил ност, спе ци фич ну ток сич ну не шко дљи вост и хе миј ску ис прав ност. О овим 
па ра ме три ма у пи сме ној фор ми из ја шња ва се Аген ци ја за ле ко ве и ме ди цин ска 
сред ства Ср би је тј. ре зул та ти ате ста у ви ду сер ти фи ка та ана ли зе пра те вак ци-
ну све до из вр ши о ца. 

мо ни тор кар ти це 
Мо ни тор кар ти ца ма са до дат ком или без ње га за тем пе ра ту ре мр жње ња 

(„fre ze watch“) кон тро ли шу се тем пе ра тур ни усло ви чу ва ња или тран спорт 
вак ци не. Овај „ти хи над зор ник“ кон тро ли ше по ступ ке у ру ко ва њу вак ци на ма у 
хлад ном лан цу, на рав но под усло вом да је ак ти ви ран од стра њи ва њем за штит не 
тра ке и да се увек на ла зи уз вак ци ну. 

По раст тем пе ра ту ре из над до зво ље не гра ни це ре ги стру је се на тер мо-
сен зи тив ној ин ди ка тор ској тра ци та ко што до ђе до про ме не ње не бе ле бо је у 
пла ву. По ра стом тем пе ра ту ре из над 10ºC, пла ва бо ја се ши ри од отво ра А до 
Ц, про ме на бо је је ире вер зи бил на и зах те ва хит ну про ве ру хлад ног лан ца ка ко 
би смо спре чи ли на ста нак гре шке у на ред ном по ступ ку. За ду же но ли це кон тро-
ли ше да ли је мо ни то ринг кар ти ца ак ти ви ра на и по пу ње на, као и пре бо је ност 
у пла во ње них ин дек са (отво ра) А, Б, Ц и Д. Пра вил но ту ма че ње пре бо је но сти 
отво ра ути ца ће на за шти ту по стиг ну ту вак ци на ци јом. Ком плет на пре бо је ност 
од А до Д, оба ве зу је да се све вак ци не уни ште (ОПВ, ММР, ДТП, BCG, ДТ, ТТ). 
Уко ли ко су А, Б и Ц пот пу но пла ви, ОПВ и ММР уни шти ти, ДТП и BCG упо тре-
би ти у ро ку од 3 ме се ца, а ДТ и ТТ мо гу да се упо тре бља ва ју. Уко ли ко су пр ва 
два по ља А и Б пла ви, ОПВ мо ра би ти уни штен, упо тре ба ММР се огра ни ча ва 
на 3 ме се ца, а ДТП, BCG, ДТ и ТТ мо гу се упо тре бља ва ти. 

Не по што ва њем по сту ла та у обез бе ђи ва њу хлад ног лан ца у це лом иму-
ни за ци о ном про це су мо же до ве сти до да ле ко се жних по сле ди ца. Вак ци на 
гу би иму но ге ност, де ца и од ра сли при ма ју прак тич но пла це бо и оста ју не за-
шти ће ни од бо ле сти про тив ко је се спро во ди иму ни за ци ја. Ства ра се ко хор та 
осе тљи вих што мо же до ве сти или до по је ди нач них слу ча је ва бо ле сти или до 
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по ја ве ма њих или ве ћих епи де ми ја, у за ви сно сти од ко ли чи не инак ти ви ра не 
вак ци не. Нај че шће је пр ва ре ак ци ја да вак ци на ни је до бра што не по сред но 
ком про ми ту је про из во ђа че вак ци на, а по сред но ства ра от пор у јав но сти пре-
ма свим вак ци на ма. 

Пра ће Ње не же ље ниХ По ја ва

Пра ће ње не же ље них по ја ва по сле иму ни за ци је оба ве за је здрав стве ног 
си сте ма у це ли ни, пре ци зно де фи ни сан као за кон ска оба ве за. С об зи ром на 
зна чај ко ји има за струч ну и на уч ну јав ност, са по себ ним зна ча јем за па ци-
јен та и сре ди ну. 

Уз гред не по ја ве на ста ле по сле иму ни за ци је, нај че шће ве зу је мо за са му 
вак ци ну, иако су оне нај че шће по сле ди ца гре шке у тех ни ци, на чи ну да ва ња 
и аде кват но сти и сте рил но сти опре ме, при че му иза зи ва ју ве ли ку ме диј ску 
па жњу и угро жа ва ју по ве ре ње за јед ни це у иму ни за ци ју. 

По сле из вр ше не иму ни за ци је мо гу се ре ги стро ва ти ме ди цин ски до га ђа ји 
ко ји мо гу би ти ка те го ри са ни као не же ље не по ја ве ко је се мо гу до ве сти у ве зу 
са иму ни за ци јом и ка да се мо же го во ри ти са ви со ким сте пе ном ве ро ват но ће о 
ре ла ци ја ма узроч но-по сле дич не по ве за но сти. Овај за да так, по пра ви лу, увек 
је де ли ка тан и ни је лак, из и ску је пре ци зност у епи де ми о ло шком ис тра жи ва њу 
сва ког та квог до га ђа ја, али и ви со ку об у че ност и про фе си о нал ност у из во ђе њу 
за кљу ча ка са пре ци зним кон се квен ца ма, ко ји је струч но по др жан, с об зи ром 
да је ту ма че ње и ре ша ва ње ових си ту а ци ја у над ле жно сти Струч них ти мо ва 
за не же ље не ре ак ци је на ни воу окру га. 

На струч ном ти му је да, уви дом у рас по ло жи ву ме ди цин ску до ку мен та ци-
ју и на осно ву ми шље ња чла но ва ти ма ре ле вант них ауто ри те та из обла сти од 
ин те ре са, про це ни да ли се не же ље на по ја ва у то ку спро во ђе ња иму ни за ци је 
мо же или не мо же до ве сти са ви со ким сте пе ном ве ро ват но ће у ве зу са иму-
ни за ци јом. Ве о ма је ва жно о ме ди цин ским до га ђа ји ма по сле из вр ше не иму-
ни за и је ин фор ми са ти струч ну јав ност, али и па ци јен те, јер са мо по врат ном 
и пра во вре ме ном ин фор ма ци јом спре ча ва се на ста нак гре шке, с об зи ром да 
се на овај на чин ја ча по ве ре ње у здрав стве ни си стем и сма њу је мо гућ ност за 
ак тив но сти ан ти вак ци нал ног ло би ја. 

По ре кло не же ље них по ја ва по сле иму ни за ци је дво ја ко је и то оне ко је су 
иза зва не са ста вом вак ци не, али и оне ко је су на ста ле услед про грам ских гре-
ша ка у про це су иму ни за ци је. Нај че шћи про пу сти ве зу ју се за во лу мен вак ци не, 
вр сту рас тва ра ча, по гре шну вак ци ну, кон та ми на ци ју игле, шпри ца и бо чи це. 

На ста нак ап сце са и про ли ва ве зу је се за да ва ње вак ци на ин стру мен ти ма 
и при бо ром ко ји ни су сте рил ни, при че му се мо гу пре не ти хе па ти тис Б, ХЦВ 
и ХИВ. Нај те жа пост вак ци нал на ре ак ци ја је ана фи лак тич ки шок и ја вља се 
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1/200.000 до 1/1000.000. Ми ни мум ан ти шок те ра пи је је ам пу ла адре на ли на, 
ам пу ла кор ти ко сте ро и да и ам пу ла ан ти хи ста ми ни ка, уз оба ве зу ми ни мал ног 
за др жа ва ња у че ка о ни ци од 30 ми ну та по сле да ва ња вак ци не, ка да се ја вља 
овај нај те жи об лик ана фи лак тич ке ре ак ци је (18). 

Не тре ба за бо ра ви ти да се по је ди ни ме ди цин ски до га ђа ји ја вља ју ко ин-
ци дент но, а на жа лост, по не ка да и они за ко је ни је мо гу ће утвр ди ти раз лог 
на стан ка, тј, раз ло зи њи хо ве по ја ве ни су по зна ти. 

У сва ком слу ча ју, сва ку не же ље ну по ја ву тре ба од мах при ја ви ти ка ко јед на 
гре шка не би ге не ри са ла дру гу. 

во Ђе Ње до ку мен та ци је и Про це на уСПе Ха

Во ђе ње до ку мен та ци је о спро ве де ној иму ни за ци ји, сва ког по је ди нач ног 
слу ча ја за кон ска је оба ве за. У здрав стве ни кар тон нео п ход но је упи са ти на зив 
вак ци не или скра ће ни цу, до зу, да тум из во ђе ња, се ри ју и про из во ђа ча. Иако то 
на пр ви по глед мо же из гле да ти као не по треб но ад ми ни стри ра ње ко је до дат но 
оп те ре ћу је здрав стве не рад ни ке, нео п ход ни су сви по да ци, јер у слу ча ју по ја-
ве те же пост вак ци нал не ре ак ци је или по ве ћа но обо ље ва ње вак ци ни са не де це, 
на ве де ни по да ци су нео п ход ни да би се спро ве ло ис тра жи ва ње и оба ве стио 
про из во ђач вак ци на о не же ље ним по ја ва ма, у ци љу пред у зи ма ња нео п ход них 
ме ра, ако се про це ни да вак ци на ни је би ла до вољ но ква ли тет на. 
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кон тро Ла ме ди цин СкоГ от Па да у 
то ку из во Ђе Ња вак ци на ци је,  
као део за Шти те Па ци је на та, 
оСо Бља и жи вот не Сре ди не

мр сци. мед. љуп ка јан ко вић,  
ди пло ми ра ни би о лог-ме ди цин ски еко лог

увод

Јед на од де фи ни ци ја без бед не иму ни за ци је је: „Без бед на иму ни за ци ја је 
она иму ни за ци ја ко ја ис кљу чу је по вре ђи ва ње при ма о ца вак ци не, из ла га ње опа-
сно сти да ва о ца (здрав стве ног рад ни ка) и по сто ја ње би ло ка квог ри зи ка или 
стварањa от па да ко ји је опа сан за дру ге љу де“. Нај ве ћи број вак ци на да је се 
па рен те рал ним пу тем, та ко да по сто ји и про блем ме ди цин ског от па да на кон 
да ва ња вак ци не (1). 

Ме ди цин ски от пад про дукт је ме ди цин ских ак тив но сти ко ји укљу чу је 
оштре или ту пе пред ме те, крв, де ло ве те ла, хе ми ка ли је, фар ма це ут ске про-
из во де, ме ди цин ске ин стру мен те и ра ди о ак тив ни ма те ри јал. Лош ме наџ мент 
ме ди цин ског от па да из ла же ме ди цин ске рад ни ке, оне ко ји ру ку ју от па дом и 
ста нов ни штво ин фек тив ним, ток сич ним ефек ти ма и по вре да ма. Ме ди цин ски 
от пад има ве ли ки по тен ци јал за иза зи ва ње ин фек ци ја и по вре да ви ше од би ло 
ког дру гог от па да, а не а де кват ни ме наџ мент мо гао би има ти озбиљ не по сле-
ди це на здра вље љу ди и уни шта ва ње жи вот не сре ди не.  

Ме ди цин ске ак тив но сти на пр. иму ни за ци ја, ди јаг но стич ки те сто ви, ме-
ди цин ски трет ма ни и ве жбе шти те тј. до во де здра вље у по чет но ста ње и спа-
са ва ју жи во те. Али, оста је ве ли ки про блем од ла га ња от па да ко ји у тим ак тив-
но сти ма на ста ју. 

Од укуп не ко ли чи не ме ди цин ског от па да ско ро 80% чи ни оби чан от пад 
ко ји је исти као и от пад из до ма ћин ста ва. Оста лих 20% је опа сан от пад ни ма-
те ри јал ко ји мо же би ти ин фек ти ван, ток си чан или ра ди о ак ти ван. Ве ли ки део 
опа сног от па да чи ни ин фек тив ни и ана том ски от пад што је око 15% (1). 
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ин Фек тив ни от Пад

Ин фек тив ни от пад са др жи ин фек тив не че сти це (бак те ри је, ви ру се, па-
ра зи те или гљи ви це) у кон цен тра ци ја ма до вољ ним да иза зо ву обо ље ње код 
до ма ћи на. Ту спа да ју:

Кул ту ре и сто ко ви ин фек тив них аге на са из ла бо ра то ри ја•	
От пад по сле опе ра ци ја и аутоп си ја на бо ле сни ци ма са за ра зним бо-•	
ле сти ма (нпр. тки ва, ма те ри јал или опре ма ко ја је би ла у кон так ту са 
кр вљу или дру гим те ле сним теч но сти ма)
От пад од за ра зних бо ле сни ка у изо ло ва ним бол нич ким со ба ма (нпр. •	
екс кре ти, гној са ин фи ци ра них ра на или ра на од опе ра ци ја, оде ћа 
бла го на то пље на кр вљу или дру гим те ле сним теч но сти ма), овој гру пи 
при па да ју и ХИВ (+) па ци јен ти ко ји се оба ве зно вак ци ни шу од свих 
за ра зних бо ле сти, не жи вим вак ци на ма
От пад од па ци је на та ко ји иду на хе мо ди ја ли зу (нпр. опре ма за ди ја-•	
ли зу као што су ту бе и фил те ри, пе шки ри, пре кри ва чи, ке це ље, ру ка-
ви це, ла бо ра то риј ски ман ти ли); па ци јен ти ко ји иду на хе мо ди ја ли зу 
за ко ном су оба ве зни да бу ду вак ци ни са ни про тив хе па ти ти са Б 
За ра же не жи во ти ње из ла бо ра то ри ја•	
Оста ли ин стру мен ти и ма те ри ја ли ко ји су би ли у кон так ту са за ра же-•	
ним љу ди ма или жи во ти ња ма. 

Кул ту ре тки ва и сто ко ви из у зет но су ин фек тив ни аген си, от пад од аутоп-
си ја, де ло ви те ла жи во ти ња, и дру ге вр сте от па да ко ји су ино ку ли ра ни, ин фек-
тив ни или у кон так ту са аген си ма на зва ни су ви со ко за ра зни от пад (2). 

Ме ди цин ски от пад је ре зер во ар по тен ци јал но опа сних ми кро ор га ни за ма 
ко је мо гу за ра зи ти бо ле сни ке у здрав стве ним уста но ва ма, ме ди цин ске рад-
ни ке и ста нов ни штво у ло кал ној за јед ни ци, пре ко жи вот не сре ди не за га ђе не 
ме ди цин ским от па дом. 

Од су ство ме наџ мен та за ру ко ва ње от па дом, ма њак убе ђе ња о ри зи ци ма и 
опа сно сти ма за здра вље љу ди, не до ста так при хо да и ло ша кон тро ла по сту па ња 
са от па дом нај че шћи су про бле ми ве за ни за ме ди цин ски от пад. 

Мно ге зе мље не ма ју спе ци фич ну ре гу ла ти ву, или не ис ти чу да је глав на 
по тре ба пра вил но рас по ре ђи ва ње од го вор но сти за по себ но ру ко ва ње и од ла-
га ње ме ди цин ског от па да. 
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ру ко во Ђе Ње ме ди цин Ским от Па дом то ком  
иму ни за ци је

Нај ве ћи број вак ци на да је се па рен те рал ним пу тем и не а де кват но од ла-
га ње от па да то ком вак ци на ци је, мо же има ти и не га тив не ефек те, ди рект не и 
ин ди рект не, по здра вље здрав стве ног осо бља, рад ни ка хи ги је ни ча ра, као и 
здра вље ста нов ни штва ван здрав стве них уста но ва, јер на кон да ва ња вак ци на 
ин јек ци ја ма по тен ци јал но по сто ји мо гућ ност ин фи ци ра них ига ла и шпри це ва. 
Та ко ђе, има не га ти ван ути цај и на жи вот ну сре ди ну.  

Да би се по ста ви ле јед но став не и аде кват не смер ни це у при ме ни пла но ва 
за упра вља ње ме ди цин ским от па дом у при мар ним и се кун дар ним здрав стве-
ним уста но ва ма, по треб но је ус по ста вља ње Окру жних ме на џер ских ти мо ва. 
Про бле ми ве за ни за ма сов ну и ру тин ску иму ни за ци ју ве за ни су за ве ли ке 
ко ли чи не от па да, као што су шпри це ви, игле и ин фек тив ни от пад, за чи је је 
од ла га ње по треб но по сто ја ње мо гућ но сти си гур ног од ла га ња (3). 

Ка те го ри је ме ди цин ског от па да по сте пе ну опа сно сти су: 
Нај о па сни ји от пад су ис ко ри шће ни шпри це ви, игле, лан це те, сло мље-1. 
но ста кло (бо чи це, епру ве те) 
Ма ње опа сни ма те ри ја ли су они ко ји су кон та ми ни ра ни те ле сним 2. 
теч но сти ма као што су шпри це ви без игле, ру ка ви це, ман ти ли, ма ске, 
га зе, там по ни, ме ди цин ски кон теј не ри
Оби чан от пад: па ке ти, ку ти је, па пир, пла стич не ча ше и та њи ри, па-3. 
ко ва ња од хра не и пи ћа, па пир ни убру си. . . 

Пре По ру ке за ру ко во Ђе Ње ме ди цин Ским  
от Па дом

1. ко рак: Про це ни ти Си ту а ци ју у СоП Стве ном окру Гу
По треб но је са ста ви ти ли сту ин вен та ра здрав стве не уста но ве у окру гу, •	
укљу чу ју ћи и ин вен тар мо бил них еки па, цен тре за при мар ну здрав-
стве ну за шти ту и окру жне бол ни це

За сва ку здрав стве ну уста но ву утвр ди ти ре кор дан при ступ и ло ги стич ка 
огра ни че ња то ком го ди не (узи ма ју ћи у об зир и се зон ске ва ри ја ци је)

Ка те го ри за ци ја и про це на ко ли чи не са ку пље них шпри це ва (од ло же-•	
них шпри це ва, лан це та и дру гог от пад ног ма те ри ја ла)
Про ве ра ру ко ва ња, тре ти ра ња и од ла га ња от па да и иден ти фи ка ци-•	
ја сред ста ва, ка па ци те та, ве шти на за пред у зи ма ње хит них ак ци ја у 
опа сним си ту а ци ја ма. 
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Ова про це на би тре ба ло да по ка же по сто ја ње до бре или ло ше прак се у ру-
ко ва њу от па дом и ко ји аспек ти прак се зах те ва ју по бољ ша ње. При ме ри:
До бра прак са Ло ша прак са
Се гре га ци ја от па да на ин фек тив ни и 
не ин фек тив ни

От пад се не раз два ја и са др жи шпри це ве

Шпри це ви и игле за јед но са ку пље ни у 
кон теј не ре (озна че ни бо јом или зна ком 
за опа сан от пад) или су игле укло ње не 

„ски да чем ига ла“ и од ло же не у од ре ђе не 
ку ти је

От пад од ло жен на не за шти ће не отво ре не 
де по ни је

Ту пи пред ме ти (у ко ји не спа да ји игле, 
лан це те и дру ги оштри пред ме ти) ин-
фек тив ни от пад са ку пљен у ке се (озна-
че ни бо јом или зна ком за опа сан от пад)

При ја вље ни слу ча је ви убо да иглом и 
по вре да 

Ке се и кон теј не ри са ин фрк тив ним от-
па дом су аде кват но тран спор то ва ни

Не до ста так убе ђе ња (све сно сти) осо бља 
о ри зи ку од по тен ци јал но ин фек тив ног 
от па да и бо ле сти ко је се пре но се кр вљу

Ке се и кон теј не ри са ин фрк тив ним 
от па дом од ло же ни су на си гур на ме ста 
пре тран спор та или трет ма на/од ла га ња

Ма њак зна ња о ру ко ва њу от па дом 

Мо гућ ност и упо тре ба опре ме за са-
мо за шти ту и омо гу ћа ва ње пра ње ру ку 
свих осо ба ко је ру ку ју от па дом

Ма њак осо бља и вре ме на по све ће ног ре-
ша ва њу овог про бле ма

Иму ни за ци ја осо бља про тив HBV Не до ста так опре ме и не пра вил но ру ко-
ва ње са њом. 

Ре дов но над гле да ње и ре ша ва ње про-
бле ма. 

Не до ста так нов ца и не зна ње о из град њи 
ин фра струк ту ре
Лош ме наџ мент и над гле да ње то ка при-
ме не ме наџ мен та ме ди цин ског от па да

2. ко рак: ру ко ва Ње, тре ти ра Ње и од Ла Га Ње от Па да
За шпри це ве ко ји ни су раз дво је ни од ига ла ко ри сте се кар тон ске СЗО-Уни-

цеф си гур но сне ку ти је и от пор не пла стич не ку ти је и бо це. Ис пу ње не си гур но-
сне ку ти је се за ко па ва ју у за шти ће ним ја ма ма (ру па ма) ко је тре ба да су огра-
ђе не. На не ста бил ним зе мљи шти ма, стра не ја ме тре ба да се оја ча ју ци гла ма 
или бе то ном да се не би уру ша ва ле. Слој од 10–15 cm тре ба ло би да пре кри ва 
сва ки слој от па да и тре ба ло би да се та ко пу не све до 50 cm од вр ха ру пе. Кад 
је јед ном за тво ре на, ја ма тре ба да бу де озна че на да се спре чи по нов но ко па ње 
на истом ме сту у бу дућ но сти. Ба ца ње ку ти ја на отво ре но тре ба из бе га ва ти. 

Са ку пља ње ку ти ја вр ши се во зи лом или чак би ци клом. Са ку пље не ку ти је 
се ша љу на цен трал но ме сто на ауто кла ви ра ње или аде кват ну ин це не ра ци ју. 

ауто кла ви ра ње. Ви со ка тем пе ра ту ра и па ра ко ри сти се за сте ри ли за ци ју 
шпри це ва. 
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ин це не ри ра ње. Тем пе ра ту ра мо ра да бу де 850С да би се оси гу ра ла ми ни-
мал на еми си ја отров них га со ва. Јеф ти ни ин це не ра то ри до ступ ни су здрав стве-
ним уста но ва ма сред ње ве ли чи не. Опе ра тив не про це ду ре ба зи ра не на ди зај ну 
и уда ље но сти од на се ље них обла сти мо ра ју да се по шту ју. Ин це не ра то ри ма 
мо же да ру ку је са мо до бро об у че но осо бље. Мо ра ју се сле ди ти све про це ду ре 
и опе ра ци је ка ко би се аде кват но по сти гла ви со ка тем пе ра ту ра. Спа љи ва ње на 
отво ре ном не би тре ба ло да бу ду узе те у об зир због ри зи ка ко ји пред ста вља за 
осо бље, за јед ни цу и жи вот ну сре ди ну (4). 

одва ја ње ига ла од шпри це ва
ски дач ига ла. Од мах по сле ин јек ти ра ња, вр хо ви ис ко ри шће них шпри це ва 

се по ста вља ју у ски дач ига ла. По сто ји се чи во ко је од се ца врх шпри ца по вла-
че њем по лу ге и игла ис пад не у за штит ни кон теј нер. Кон теј нер и ски дач ига ла 
тре ба ло би да по сто ји на сва ком ме сту где се да ју ин јек ци је. 

од ла га ње ига ла
ја ма за игле. Ова ја ма тре ба да има за пре ми ну кон крет но 1m3, да бу де оси-

гу ра них стра на (ци гла ма, бе то ном, це мен том) и за шти ће на. От пад се од ла же 
кроз пла стич ну или ме тал ну цев. То је до бро ре ше ње за од ла га ње шпри це ва у 
сред њим и ма лим здрав стве ним уста но ва ма. Ово не би тре ба ло да се прак ти-
ку је на плав ним под руч ји ма или где је ни во ре ке бли зу по вр ши не зе мљи шта. 
Кон теј нер са игла ма тре ба уба ци ти цео или са мо са др жај ис пра знни ти ди-
рект но у ја му (3). 

ен кап су ла ци ја. Ен кап су ла ци ја зна чи окру жи ва ње опа сног ма те ри ја ла 
суп стра том ко ји ће га стврд ну ти. Ти ме се оне мо гу ћа ва по вре ђи ва ње и по нов-
на упо тре ба. По пу ње ни кон теј не ри ста вља ју се у ме тал не или пла стич не ве ће 
ре зер во а ре и до пу ња ва ју се це мен том, би ту ме ном, пе ском или гли ном. Ка да 
се осу ши, ре зер во ар би ва за пе ча ћен и за ко па ва се у зе мљу. 

од ла га ње ис ко ри шће них пла стич них шпри це ва
се гре га ци ја. Од мах по сле од ла га ња ига ла, пла стич ни шпри це ви би тре ба-

ло да бу ду уба че ни у по себ но обо је не кон теј не ре об ло же не пла стич ном ке сом. 
Ако су шпри це ви дез ин фи ко ва ни и спре мље ни за ре ци кла жу, не би тре ба ло да 
се ме ша ју са по тен ци јал но ин фек тив ним ма те ри ја лом. 

хе миј ска дез ин фек ци ја. Шпри це ви мо гу да се сте ри ли зу ју трет ма ном у 
ва ри ки ни (0. 5% рас твор хло ра) нај ма ње 30 ми ну та и не мо ра ју би ти ра ста вље-
ни. Шпри це ви се мо гу сте ри ли зо ва ти и та ко што од сто је 20 ми ну та у ки пу ћој 
во ди, та ко ђе не мо ра ју би ти ра ста вље ни. 

при ку пља ње и тран спорт. При ку пље ни шпри це ви се тран спор ту ју до 
ме ста ко нач ног уни ште ња или ре ци кла же. 
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уни шта ва ње. Пла стич ни шпри це ви мо гу би ти ун ште ни у руч ном мли ну 
или елек трич ном апа ра ту за уни шта ва ње ме ди цин ског от па да, да би се ре ду-
ко ва ла њи хо ва за пре ми на. Ка сни је мо гу би ти за ко па ни у зе мљу. 

ре ци кла жа. Ре ци кла жа је ис прав на и здра ва со лу ци ја за пла стич не шпри-
це ве са еко ном ске и стра не очу ва ња жи вот не сре ди не. 

3. ко рак: Стра те Ги ја за ода Бир аде кват ноГ трет ма на и  
Ср та те Ги ју от Па да
Да би се от пад аде кват но до пре мио ра ди ко нач ног трет ма на тре ба да бу ду 

за до во ље ни сле де ћи усло ви:
Уста но ве у ко ји ма се вр ши ко нач ни трет ман тре ба ло би да по се ду ју •	
од ре ђен ка па ци тет
Да су здрав стве не уста но ве при сту пач не и уда ље не до вољ но од уста-•	
но ве где се вр ши ко на чан трет ман от па да
До ступ на пре во зна сред ства•	
До ступ на фи нан сиј ска сред ства и во за чи•	
От пад би тре ба ло да се са ку пља бар јед ном ме сеч но, а иде ал но би би-•	
ло јед ном не дељ но

Уко ли ко уста но ве не ма ју мо гућ ност ко нач ног трет ма на от па да, ја ме за 
од ла га ње от па да мо гу ћа су и до бра ал тер на ти ва. У том слу ча ју тре ба обез бе-
ди ти: 

Ски да че ига ла у сва кој ин сти ту ци ји где се да ју ин јек ци је•	
Да се ја ме на ла зе у ре ги о ну без обил них па да ви на и по пла ва•	
Да је ни во во де ни зак да би се из бе гло за га ђе ње во де•	
Обез бе ђе не по треб не ве шти не, ма те ри јал ни и фи нан сиј ски ре сур си •	
по треб ни за из град њу ја ме. 

4. ко рак: Про це на По треБ не оПре ме
Да би се им пле мен ти рао ак ци о ни план и про це на ка па ци те та ба зи ра ни на 

иза бра ној стра те ги ји мо ра се обез бе ди ти сле де ће:
Про це на на ме сеч ном ни воу от па да ко ји на ста је у сва кој здрав стве ној •	
уста но ви
Из ра чу на ти ко ли чи ну ку ти ја за од ла га ње шпри це ва •	
Про це ни ти рас по ло жи ву опре му и ин фра струк ту ру ко ја је по треб на •	
за ру ко ва ње, трет ман и од ла га ње от па да
Осми сли ти ди зајн и обез бе ди ти си гур ност ме ста скла ди ште ња•	
Обез бе ди ти при сту пач ност од го ва ра ју ћем осо бљу и бу џе ту. •	

5. ко рак: оСи Гу ра ти одр жи воСт Стра те Ги је/ак ци о ноГ ПЛа на
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Про ве ра на ци о нал не по ли ти ке стра те ги је ме наџ мен та ме ди цин ског от-
па да: стан дар да, смер ни ца, ре гу ла ти ва ве за не за еми си ју га со ва у про це су 
ин це не ра ци је, за га ђе ње и тран спорт от па да. Пи са ње пре по ру ка у са гла сно сти 
са на ци о нал ним смер ни ца ма и ре ле вант ним за ко но дав ством. 

Тре ба оси гу ра ти ду го роч ну уса гла ше ност ме наџ мен та ме ди цин ског от па-
да са прак сом: од ре ди ти од го вор не пред став ни ке на ни воу окру га и ло кал ном 
ни воу, ко ји ће над гле да ти про цес, по бри ну ти се да су уло ге пра вил но рас по-
де ље не и ра зу мљи ве ме ди цин ским рад ни ци ма, ди стри бу и ра ти до ку мен та ци ју 
ко ја об ја шња ва осно ве ме наџ мен та ме ди цин ског от па да, ка ко ме ди цин ским 
рад ни ци ма и ло кал ном ста нов ни штву. 

Та ко ђе, тре ба обез бе ди ти и тех нич ку аси стен ци ју у ци љу по бољ ша ња ме-
наџ мен та ме ди цин ског от па да

6. ко рак: Са оП Ште Ње о По тре Ба ма ауто ри те ти ма у здрав Ству
Тре ба утвр ди ти по тре бе у ин ве сти ци ја ма, фи нан сиј ске ре сур се по треб не 

за по кри ва ње ових тро шко ва (тран спорт, ху ма ни ре сур си, за ли хе). Ако је по-
треб но, ор га ни зо ва ти цен трал ну здрав стве ну уста но ву за трет ман ме ди цин-
ског от па да. На кра ју тре ба на пи са ти из ве штај, пре по ру ке и план ак ци ја. 

7. ко рак: По Ста ви ти мо ни то ринГ Си Стем и Си Стем Про це не
У овом ко ра ку тре ба ор га ни зо ва ти над гле да ње про це са ме наџ мен та ме-

ди цин ског от па да и ева лу а ци ју ње го ве стра те ги је. 
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оБа ве зе ре Пу БЛи ке Ср Би је у 
здрав Стве ној за Шти ти Пут ни ка у 

ме Ђу на род ном Са о Бра ћа ју,  
СХод но ме Ђу на род ном  

здрав Стве ном Пра виЛ ни ку 
(In ter na tI o nal He altH re gu la tIon - IHr 2005)

Проф. др дра го љуб Ђо кић  
Прим др сци. мед. ми ла ву чић-јан ко вић

увод

У це лом све ту се по след њих не ко ли ко де це ни ја ре ги стру је огром но по-
ве ћа ње бро ја пут ни ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју. Пре ма по да ци ма Свет ске 
ту ри стич ке ор га ни за ци је 1950. го ди не би ло је 25.3 ми ли о на пут ни ка у ме ђу-
на род ном са о бра ћа ју, а 2007. го ди не пре ко јед не ми ли јар де ста нов ни ка при-
вре ме но је про ме ни ло ме сто бо рав ка. 

Ин тер кон ти нен тал ни са о бра ћај, ко ји је у пр вој по ло ви ни XX ве ка тра јао 
не де ља ма и ме се ци ма, тех но ло шким на прет ком и ави он ским са о бра ћа јем свео 
је ду жи ну пу то ва ња на не ко ли ко са ти, што је до ве ло до про мет ног по ве ћа ња 
тр го вин ске раз ме не, по ли тич ких и кул тур них ве за, при вре ме ног за по шља ва ња 
и по ве ћа ње оп штег ин те ре са за упо зна ва ње да ле ких зе ма ља, дру гих на ро да и 
њи хо ве ци ви ли за ци је. 

У пе ри о ду 1950–1960. го ди не нај че шћа од ре ди шта пут ни ка из раз ви је них 
зе ма ља на ла зи ла су се у раз ви је ним зе мља ма. Ме ђу тим, са се дам де се тим го ди-
на ма по чи ње огром но ин те ре со ва ње за зе мље у раз во ју у Афри ци, Ју го и сточ ној 
Ази ји и Ла тин ској Аме ри ци. 

Без об зи ра на раз ло ге пу то ва ња, ме ђу на род ни пут ни ци из ло же ни су раз-
ли чи тим си ту а ци ја ма ко је мо гу до ве сти до стре са (гу жве, ви ше ча сов но че ка ње, 
на гло из ме ње не на ви ке у ис хра ни, про ме не кли мат ске и вре мен ске зо не, на гле 
про ме не над мор ске ви си не и ва зду шног при ри ска) што сма њу је њи хо ву при-
род ну от пор ност на бо ле сти. Код мно гих пут ни ка ове на гле про ме не мо гу да 
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про во ци ра ју му ку, по ре ме ћа је ва ре ња, ма лак са лост и не са ни цу. Про ла же ње 
кроз ви ше вре мен ских зо на до во ди до по ре ме ћа ја би о ло шког ци клу са спа ва-
ња и буд ног ста ња. Пре по ру чу је се од мор не ко ли ко да на по до ла ску са пу та. 
Вре ме по треб но за пот пу ни опо ра вак свих функ ци ја из но си нај ма ње не де љу 
да на (1). 

По ред ових чи сто функ ци о нал них по ре ме ћа ја, пут ни ци из уме ре ног кли-
мат ског по ја са до ла ском у троп ску и суп троп ску зо ну из ло же ни су и ве ћем 
ри зи ку од ра зних за ра зних и па ра зи тар них бо ле сти ко је мо гу би ти ка рак те-
ри стич не ис кљу чи во за троп ске кра је ве или су бо ле сти за јед нич ке за све кли-
мат ске по ја се ве. 

ме Ђу на род ни здрав Стве ни Пра виЛ ник 

Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник (In ter na ti o nal He alth Re gu la ti ons 
IHR 2005) 2005. го ди не до не ла је Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја, а све др-
жа ве чла ни це усво ји ле су га 2007. го ди не. Циљ Ме ђу на род ног здрав стве ног 
пра вил ни ка је да се обез бе ди мак си мал на без бед ност ка ко се од ре ђе не бо ле сти 
не би про ши ри ле по све ту, а да се у исто вре ме, ми ни мал но оме та са о бра ћај и 
тран зит ро бе и услу га (2). 

По ред бо ле сти ко је зах те ва ју хит ну при ја ву и изо ла ци ју (ма ле бо ги ње, 
по ли о ми је ли тис, САРС, бо ле сти не по зна тог узро ка) ту су и те шке бо ле сти ко-
је мо гу угро зи ти ме ђу на род но здра вље (ко ле ра, жу та гро зни ца, ку га, ви ру сне 
хе мо ра гич ке гро зни це, ме нин го кок не бо ле сти). 

У по след њих 30 го ди на, у пе ри о ду 1980–2009. го ди не, ре ги стро ва не су 
број не ме ђу на род не прет ње јав ном здра вљу, ко је су зах те ва ле спро во ђе ње 
ме ра за шти те, че сто на гло бал ном ни воу (3). То су, пре све га, за ра зне бо ле сти 
и епи де ми је:

ХИВ/АИДС•	
Ку га•	
Ебо ла•	
Ко ле ра•	
Ме нин ги тис•	
Ан тракс•	
тро ва ња хра ном•	
САРС•	
Пти чи ји грип•	
Пан де миј ски грип•	

Ме ђу на род не прет ње јав ном здра вљу, ко је су зах те ва ле спро во ђе ње ме ра 
за шти те у ви ше зе ма ља од но си ле су се и на хе миј ске ак ци ден те:
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Отров но уље за ку ва ње (1981. го ди не у ју жној Евро пи умр ло је 203 •	
ли ца, а 15.000 је обо ле ло)
Кар ба мид ни пе сти цид у Бо па лу, Ин ди ја (1984. го ди не 2000 ли ца по-•	
ги ну ло је од мах, а 8000 умр ло је од по сле ди ца тро ва ња)
Из ли ва ње наф те (2006. го ди не у за пад ној Афри ци, у Аби џа ну, 8 је •	
умр ло, а око 80.000 ли ца има ло је те го бе)

Ме ђу на род не прет ње јав ном здра вљу су и ра ди о ну кле ар ни ак ци ден ти:
Чер но биљ (1986. го ди не ка да је по ги ну ло 31 ли це, а ева ку и са но је •	
336.000 ли ца, број укуп но умр лих од ра них и ка сних по сле ди ца зра-
че ња још увек ни је зва нич но об ја вљен) (4). 

Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник (МЗП) ре гу ли ше пра ва, оба ве зе и 
про це ду ре за СЗО и све др жа ве чла ни це. Јед но гла сно је при хва ћен од стра не 
193 др жа ве чла ни це СЗО то ком 58. Скуп шти не СЗО 2005. го ди не у же не ви. Сту-
пио је на сна гу 15. ју на 2007. чи ме је по стао прав но оба ве зу ју ћи за СЗО и све 
др жа ве чла ни це, ме ђу ко ји ма је Р. Ср би ја. 

У од но су на прет ход ни Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник из 1969. го-
ди не, но ви ре ви ди ра ни Пра вил ник се бит но раз ли ку је у сле де ћем:

Од три бо ле сти (ко ле ре, ку ге и жу те гро зни це) ме ре пре вен ци је и су-•	
зби ја ња про ши ре не су на све ван ред не си ту а ци је у јав ном здра вљу 
од ме ђу на род ног ин те ре са, на све прет ње по јав но здра вље. Прет ње 
по јав но здра вље об у хва та ју за ра зне бо ле сти, хе миј ске аген се, ра-
ди о ак тив не ма те ри је, кон та ми ни ра ну хра ну и по ре ме ћа је здра вља 
не по зна тог узро ка. 
Од уна пред про пи са них ме ра до од го во ра при ла го ђе ног спе ци фич ном •	
ри зи ку. Ме ђу на род на без бед ност јав ног здра вља ба зи ра на је на сна-
жној ин фра струк ту ри на ци о нал ног јав ног здрав ства, ко је је по ве за но 
у гло бал ни си стем ра ног от кри ва ња и бр зог од го во ра. 
Од кон тро ле на свим гра ни ца ма до за у ста вља ња у жа ри шту (из во ру), •	
у зе мља ма где је за ра зна бо лест, од но сно ак ци дент на стао. Брз од го-
вор у жа ри шту је нај е фи ка сни ји на чин да се обез бе ди мак си мал на 
за шти та од ме ђу на род ног ши ре ња и пред ста вља кључ за огра ни ча-
ва ње не по треб них здрав стве но-ба зи ра них ре стрик ци ја у тр го ви ни и 
са о бра ћа ју. 

Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник по зи ва све др жа ве чла ни це да спро-
ве ду ја ча ње на ци о нал них ка па ци те та за над зор и су зби ја ње, укљу чу ју ћи пу-
то ва ња и тран спорт; спре ча ва ње, ра но от кри ва ње и брз од го вор у ван ред ној 
си ту а ци ји у ме ђу на род ном јав ном здра вљу и гло бал но парт нер ство и ме ђу на-
род ну са рад њу (ИАЕА, ФАО, ОИЕ, ЕУ). 
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оП Ште ме ре у здрав Стве ној за Шти ти Пут ни ка у 
ме Ђу на род ном Са о Бра ћа ју

Оп ште ме ре у здрав стве ној за шти ти пут ни ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју 
спро во де др жа ве чла ни це и од но се се на спре ча ва ње здрав стве них ри зи ка код 
ста нов ни штва у це ли ни. Кључ не функ ци је др жа ва чла ни ца и СЗО у окви ру Ме-
ђу на род ног здрав стве ног пра вил ни ка су ра но от кри ва ње до га ђа ја ко ји се мо гу 
ме ђу на род но ши ри ти и угро зи ти јав но здра вље, по твр да от кри ве них до га ђа ја, 
про це на ри зи ка да ли до га ђај мо же иза зва ти ме ђу на род не по сле ди це, оба ве-
шта ва ње оста лих др жа ва чла ни ца за при прав ност и од го вор. Кључ ни де ло круг 
ра да су број не оба ве зе и про це ду ре у од но су на епи де ми о ло шки над зор, раз-
ме ну ин фор ма ци ја и за јед нич ке ак ци је у слу ча ју ван ред не си ту а ци је у јав ном 
здра вљу од ме ђу на род ног зна ча ја (5). 

СЗО пру жа по моћ угро же ним др жа ва ма чла ни ца ма у кон тро ли (су зби ја њу) 
до га ђа ја, а про гла ша ва ње ван ред не си ту а ци је у јав ном здра вљу од ме ђу на род-
ног зна ча ја, вр ши ге не рал ни ди рек тор СЗО, за до га ђа је ко ји мо гу зах те ва ти 
при вре ме не пре по ру ке за ме ђу на род но спро во ђе ње ме ра су зби ја ња. СЗО је 
фор ми ра ла 6 Ре ги о нал них цен та ра за Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник 
у све ту, а Европ ски цен тар за Ме ђу на род ни здрав стве ни пра вил ник је у Ко-
пен ха ге ну. 

СЗО је дао кри те ри ју ме за пре по ру ке у од но су на ли ца, пр тљаг и пре во зна 
сред ства на гра нич ним пре ла зи ма (чла но ви 19–22), та ко да се сва ка зе мља 
чла ни ца оба ве зу је на раз ви ја ње и одр жа ва ње ка па ци те та у скла ду са МЗП на 
аеро дро ми ма, у лу ка ма и на коп не ним пре ла зи ма. Та ко ђе, зах те ва де фи ни са-
ње над ле жних слу жби за по сло ве на гра нич ном пре ла зу (из да ва ње сер ти фи-
ка та, пи са на упут ства и про це ду ре, ДДД, итд) (6). 

Ме ре јав ног здра вља у слу ча ју ме ђу на род не прет ње ре гу ли ше МЗП у 
чла но ви ма 23–34. Здрав стве не ме ре се од но се на пут ни ке, пре во зни ке, тран-
спорт на сред ства и ро бу. У тре ти ра њу пут ни ка зах те ва се по што ва ње њи хо вог 
до сто јан ства и људ ских пра ва, уз ми ни мал но угро жа ва ње ком фо ра и из бе га-
ва ње стре са код при ме не нео п ход них здрав стве них ме ра (7,8). 

У ци љу спро во ђе ња на ве де них ме ра јав ног здра вља у слу ча ју ме ђу на род не 
прет ње зах те ва ју се ка па ци те ти по ни во и ма дру штве не за јед ни це, од на ци о-
нал ног ни воа, пре ко ре ги о нал ног до ло кал ног, при мар ног ни воа-оп шти на (9). 

На ци о нал ни и ре ги о нал ни ни во оба вља ју по сло ве про це не ри зи ка. Про-
це на ри зи ка се вр ши на осно ву свих хит них из ве шта ја о ван ред ном до га ђа ју у 
окви ру 48 са ти од по ја ве ри зи ка (ван ред ног до га ђа ја). 

На ци о нал ни ни во вр ши при ја вљи ва ње СЗО, ако се про це ни, на осно ву да-
тих про це ду ра од стра не МЗП, да до га ђај пред ста вља прет њу по на ци о нал но 
јав но здра вље, са мо гућ но шћу угро жа ва ња ме ђу на род ног здра вља. При ја вљи-



116 оба ВЕ ЗЕ рЕ Пу бли кЕ ср би ЈЕ у ЗдраВ сТВЕ ноЈ За шТи Ти ПуТ ни ка у мЕ Ђу на род ном са о бра ћа Ју, сход но мЕ Ђу на род ном ЗдраВ сТВЕ ном Пра Вил ни ку   

ва ње СЗО, сход но пре по ру ка ма у анек су 2 МЗП, вр ши се хит но, у окви ру од 24 
са та од про це не ри зи ка. 

На ци о нал ни ни во ор га ни зу је спро во ђе ња ме ра у Ср би ји. Та ко ђе, ин фор-
ми ше над ле жне ин сти ту ци је у сво јој зе мљи ка да бу де оба ве штен од стра не 
СЗО о ри зи ку ме ђу на род ног ши ре ња бо ле сти до би је них из Европ ског цен тра 
за МЗП, тј. ка да по сто ји прет ња од уно ше ња бо ле сти, од но сно ши ре ње дру гих 
ма те ри ја, у Ср би ју. 

У Р. Ср би ји, су нај ве ћим де лом, ме ре јав ног здра вља у слу ча ју ме ђу на род-
не прет ње ре гу ли са не За ко ном о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти 
(„Слу жбе ни гла сник РС“ 125/04, чл. 4, 23 и 25), као и Пра вил ни ком о иму ни за-
ци ји и на чи ну за шти те ле ко ви ма („Слу жбе ни гла сник РС“ 114/06). 

од Го вор јав ноГ (на род ноГ) здра вља на  
ме Ђу на род ну Прет Њу – СПро во Ђе Ње ме ра

У слу ча ју ме ђу на род не прет ње за јав но здрављe – нео п ход но је спро во ђе-
ње ме ра, што об у хва та:

Хит но до но ше ње ме ра за су зби ја ње ри зи ка и ште те по јав но здра вље•	
Ла бо ра то риј ске ана ли зе (на ци о нал не /ме ђу на род не)•	
Ло ги стич ку по др шку (опре ма, при бор, пре воз)•	
По ве за ност, ко ор ди на ци ју, са на ци о нал ним до но си о ци ма од лу ка, ми-•	
ни стар стви ма, аген ци ја ма, бол ни ца ма/кли ни ка ма/ла бо ра то ри ја ма, 
гра нич ним пре ла зи ма (аеро дро ми, лу ке, коп не ни пре ла зи) и опе ра-
тив ним ка на ли ма за ши ре ње и раз ме ну ин фор ма ци ја. 
Ак ти ви ра ње ти мо ва за бр зо ре а го ва ње (мул ти ди сци пли нар ни /мул-•	
ти сек тор ски при ступ у фор ми ра њу ти мо ва)
На ци о нал ни план за хит но ре а го ва ње у ван ред ним си ту а ци ја ма•	
Обез бе ди ти спро во ђе ње свих на ве де них ак тив но сти у окви ру пр вих •	
24 са та
Кон ти ну и ра но при ку пља ње ин фор ма ци ја о кре та њу бо ле сти, епи де-•	
ми ја ма и по ја ви но вих бо ле сти и ста ња
На осно ву про це не ри зи ка по јав но здра вље, хит но оба ве шта ва ње над-•	
ле жних ор га на (ин тер сек тор ски при ступ) и СЗО
оба ве шта ва ње јав но сти (WWW, ре дов ни и ван ред ни из ве шта ји, но во-•	
сти у зе мљи и све ту и лин ко ви)
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ин ди ви ду аЛ не ме ре у здрав Стве ној за Шти ти  
Пут ни ка у ме Ђу на род ном Са о Бра ћа ју

Од здрав стве них рад ни ка оче ку је се да пут ни ци ма пру же нај но ви ја са зна-
ња о пре вен ци ји и кон тро ли за ра зних бо ле сти ко ји ма су из ло же ни у то ку пу та, 
о бо ле сти ма ко је се мо гу ма ни фе сто ва ти у ме сту од ре ди шта, али и по по врат ку 
у зе мљу, где мо гу по ста ти из вор ин фек ци је у сре ди ни у ко јој те бо ле сти или 
ни су по сто ја ле, или су дав но ис ко ре ње не. 

Јед на од ва жних ме ра за шти те пут ни ка је иму ни за ци ја. Пут ни ци мо гу 
би ти вак ци ни са ни од ве ћег бро ја од ре ђе них бо ле сти. Тра ја ње за шти те је раз-
ли чи то по вр ста ма иму ни за ци ја. Мо гу ће је од ре ди ти прет ход ни иму ни ста тус 
осо бе, али ако по сто ји би ло ка ква сум ња, обич но је бо ље спро ве сти ком плет ну 
при мар ну вак ци на ци ју или да ти бу стер до зу ако је по треб но. 

Тре ба ло би да се на пра ви раз ли ка из ме ђу вак ци на ци ја ко је не ке зе мље за-
кон ски тра же за ула зак на њи хо ву те ри то ри ју, вак ци на ци је ко је пре по ру чу је 
СЗО за оп шту за шти ту од не ких бо ле сти, и оста лих вак ци на ци ја ко је се мо гу 
пре по ру чи ти у од ре ђе ним усло ви ма пре ма епи де ми о ло шким ин ди ка ци ја ма. 

На осно ву Ме ђу на род ног здрав стве ног пра вил ни ка, др жа ва мо же да про-
пи ше вак ци на ци је оба ве зне за пут ни ке ко ји сту па ју на ње ну те ри то ри ју, сход но 
епи де ми о ло шкој си ту а ци ји. Пут ни ци тре ба да по се ду ју пра вил но по пу њен 
Ме ђу на род ни сер ти фи кат о вак ци на ци ја ма, тзв. жу ту књи жи цу, у ко ју се уно се 
по да ци о оба вље ним вак ци на ци ја ма. 

Нај че шћа је иму ни за ци ја пут ни ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју про тив сле-
де ћих бо ле сти: жу те гро зни це, хе па ти ти са А и Б, ме нин го кок ног ме нин ги ти са, 
диф те ри је и те та ну са, ма лих бо ги ња, за у шки и ру бе ле, деч је па ра ли зе, ко ле ре, 
тр бу шног ти фу са и ја пан ског ен це фа ли ти са (10,11). 

Од здрав стве них рад ни ка се оче ку је да пут ни ци ма пру же и нај но ви ја са-
зна ња о пре вен ци ји и кон тро ли ма ла ри је. Ма ла ри ја пред ста вља јед но од нај че-
шћих бо ле сти у то плим кли мат ским по ја се ви ма, че сто је вр ло те шко обо ље ње, 
са смрт ним ис хо дом. Мо гућ ност за шти те од ма ла ри је, по ред оба ве зног ко ри-
шће ња ме ха нич ких сред ста ва, од но си се и на упо тре бу ле ко ва ан ти ма ла ри ка у 
пре вен тив не свр хе. У ци љу бо ље пре глед но сти пре по ру че не хе ми о про фи лак се, 
свет је по де љен на 3 зо не, а пре ма ри зи ку од ма ла ри је и осе тљи во сти па ра зи та 
на пре по ру че не ле ко ве. СЗО ре дов но пра ти ре зи стен ци ју па ра зи та на ан ти ма-
ла ри ке и сва ке го ди не да је пре пор ке у од но су на зо не, ка да, где, ка ко и ко ли ко 
ду го ко ри сти ти хе ми о про фи лак су про тив ма ла ри је. 
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ри зи ци и ме ре Пре вен ци је код 
Бо Ле Сти Пре не тиХ ко мар ци ма и 

дру Гим ин Сек ти ма

Прим. др сци. мед. ми ла ву чић-јан ко вић,  
епи де ми о лог

увод 

Троп ске бо ле сти ко је се мо гу пре не ти ко мар ци ма и дру гим ин сек ти ма ни-
су мно го број не, а њи хо ва рас про стра ње ност на се вер и југ од по лу та ра за ви си 
од кли мат ских фак то ра и би о ло шког ци клу са пре но си о ца, нај че шће ин се ка та 
чи ји је жи вот ни про стор огра ни чен на про стор вла жне и то пле кли ме (ма ла-
ри ја, жу та гро зни ца, ден га, бо лест спа ва ња). 

Од бо ле сти ко је се мо гу пре не ти ко мар ци ма и дру гим ин сек ти ма нај зна-
чај ни је су, по бро ју обо ле лих и умр лих, ма ла ри ја, жу та гро зни ца, ден га, не ке 
хе мо ра гич не гро зни це, па па та чи гро зни ца, лајш ма ни ја за, бо лест спа ва ња, 
фи ла ри ја за и не ки об ли ци ви ру сних ен це фе ли ти са (1). 

Нај ве ћи ри зик од за ра зних и па ра зи тар них бо ле сти по сто ји код на ших 
рад ни ка на при вре ме ном ра ду у троп ским и суп троп ским зе мља ма ко ји оста ју 
ви ше ме се ци и го ди на. Страх од бо ле сти мо же би ти ско ро јед на ко опа сан као 
и не мар ност (2). 

ма Ла ри ја

Пре ма по да ци ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је (СЗО) го ди шње обо ли 
од ма ла ри је од 300–500 ми ли о на љу ди, а уми ре од 1.5 до 2.7 ми ли о на. Про-
це њу је се да од 100.000 пут ни ка из раз ви је них зе ма ља, ко ји су бо ра ви ли у 
троп ским зе мља ма ви ше од 10.000 пут ни ка ко ји се ни су за шти ти ли обо ли од 
ма ла ри је (3,4). 

узроч ник: 4 вр сте па ра зи та (пра жи во ти ња) ро да Pla smo di um: fal ci pa rum, 
vi vax, ma la ri ae i ova le, ин фек тив ни ре зер во ар чо век. 
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кли нич ка сли ка: ин ку ба ци ја 7–14 да на (не до вољ не до зе иму но про фи лак-
се про ду жа ва ју ин ку ба ци ју на ви ше ме се ци и ме ња ју кли нич ку сли ку); на па ди 
је зе, дрх та ви це, зно је ња, гла во бо ље, ви со ке тем пе ра ту ре, оп ште сла бо сти, па да 
тем пе ра ту ре и об на вља ње симп то ма на сва ких 1–3 да на, у за ви сно сти од вр сте 
ма ла ри је; че сти су ре ци ди ви ин фек ци је и код ле че них; те шка кли нич ка сли ка 
и ком пли ка ци је код де це мла ђе од 5 го ди на и труд ни ца; ин фек ци је са Pl. vi vax, 
ova le i ma la ri ae су бе ниг не по то ку и прог но зи, нај о збиљ ни ју ин фек ци ју да је ма-
лиг на фал ци па рум ма ла ри ја (троп ска ма ла ри ја) ре зи стент на на klo ro qu i ne. 

на чин пре но ше ња: ујед за ра же не жен ке ко мар ца Ано фе лес 
пре вен тив не ме ре: хе ми о про фи лак са, за штит не мре же, ре пе лен ти, ин-

сек ти ци ди. 
рас про стра ње ност: ен де мич на у 100 зе ма ља троп ске и суп троп ске зо не 

(5,6). 

оП Ште Пре По ру ке за Хе ми о Про Фи Лак Су код ма Ла ри је  
(за Шти та Ле ко ви ма)
Ма ла ри ја пред ста вља јед но од нај че шћих, че сто и вр ло те шко обо ље ње 

ко је се мо же до би ти у то плим кли мат ским по ја се ви ма. Мо гућ ност за шти те од 
ма ла ри је, по ред оба ве зног ко ри шће ња ме ха нич ких сред ста ва, од но си се и на 
упо тре бу ле ко ва ан ти ма ла ри ка у пре вен тив не свр хе (6). 

Вр ста и ко ли чи на ле ко ва ко ји се да ју за за шти ту од ма ла ри је за ви се •	
од зе мље у ко ју се пу ту је, а пре ма пре по ру ка ма свет ске здрав стве не 
ор га ни за ци је. 
Ан ти ма ла рич ну про фи лак су тре ба от по че ти не де љу да на пре по ла ска •	
на пут. Ле ко ве тре ба узи ма ти све вре ме бо рав ка у ма ла рич ном под-
руч ју и на ста ви ти са узи ма њем још че ти ри не де ље по сле на пу шта ња 
ма ла рич ног под руч ја. ле ко ве узи ма ти по сле је ла са пу но во де. 
По је ди не ан ти ма ла ри ке (ме фло квин/ла ри ам) не тре ба узи ма ти ду же •	
од 8 не де ља. не сме ју се да ва ти: труд ни ца ма, пи ло ти ма, во за чи ма, за-
тим осо ба ма ко је ру ку ју пре ци зним ма ши на ма, осо ба ма ко је бо лу ју 
од епи леп си је или има ју ин су фи ци јен ци ју бу бре га, као и осо ба ма ко је 
има ју по ре ме ћај функ ци је је тре. 
Осо бе ко је бо лу ју од хро нич них бо ле сти и узи ма ју и дру ге ле ко ве, мо гу •	
узи ма ти ан ти ма ла ри ке са мо под стро гим над зо ром ле ка ра. 
Ни је дан од пре по ру че них ле ко ва за хе ми о про фи лак су ма ла ри је не •	
шти ти пот пу но, та ко да и по ред ре дов но узе тих ле ко ва мо же се до би-
ти ма ла ри ја. 
Ако се при бо рав ку у под руч ју са ен де ми јом ма ла ри је, до би је ја ка •	
гро зни ца, са ви со ком тем пе ра ту ром (и до 40оC), дрх та ви ца, осе ћај 
хлад но ће и обил но зно је ње, тре ба се хит но ја ви ти ле ка ру. 
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Ма ла ри ја се мо же ја ви ти и по сле три го ди не по по врат ку из троп ских •	
и суп троп ских кра је ва, и по ред ре дов но узи ма них ле ко ва ан ти ма ла-
ри ка. 
По по врат ку у зе мљу, при по ја ви тем пе ра ту ре (без об зи ра на то ка кви •	
су оста ли симп то ми), од мах се ја ви ти нај бли жем ин сти ту ту-за во ду за 
јав но здра вље или ин фек то ло гу.  
Ка да се бла го вре ме но от кри је, ма ла ри ја се мо же успе шно ле чи ти. ина-•	
че оста вља те шке по сле ди це, а мо же има ти и смрт ни ис ход. 
Труд ни це, одој чад и ма ла де ца не тре ба да иду у ма ла рич на под руч ја. •	
ако је пу то ва ње нео д ло жно, тре ба их мак си мал но за шти ти ти од ује да 
ко ма ра ца. 

У ци љу бо ље пре глед но сти пре по ру че не хе ми о про фи лак се, свет је по де љен 
на 3 зо не, а пре ма ри зи ку од ма ла ри је и осе тљи во сти па ра зи та на пре по ру че не 
ле ко ве 

зо на а:
У зо ни А ри зик је уоп ште но ма ли или је се зон ски. Не ма ри зи ка у ве ли ком бро ју ре-
ги о на (на при мер у ур ба ним под руч ји ма). 
P. fal ci pa rum из о ста је или је осе тљив на Chlo roc hin. 
 chlo roc hin про фи лак са 
  (у случају веома ниског ризика): није потребна профилакса. 

зо на б:
Ни зак ри зик по сто ји у нај ве ћем бро ју ре ги о на у зо ни Б. Chlo roc hin са или без про-
гу а ни ла, шти ти ће про тив P. vi vax. Chlo roc hin са про гу а ни лом да ће из ве сну за-
шти ту про тив P. fal ci pa rum и мо ћи ће да ума њи те го бе ако до ђе до бо ле сти, упр кос 
про фи лак си. 
 Про фи лак са: CHlo roC HIn + Pro gu a nIl
 или: CHlo roC HIn са мо (ако про гу а нил ни је до сту пан)
 или: без профилаксе (у случају врло нсиког ризика)

зо на ц:
У Афри ци по сто ји ви сок ри зик у нај ве ћем бро ју ре ги о на зо не Ц, из у зев у не ким 
под руч ји ма на ви со кој над мор ској ви си ни. Ри зик је ни зак у овој зо ни у Ази ји и 
Аме ри ци, али ви сок у под руч ји ма сли ва Ама зо на (на се ље на ме ста и руд нич ка 
на се ља). Ре зи стен ци ја на sul fa do xi ne-pyri met ha mi ne (Fan si dar) је оп шта у зо ни Ц у 
Ази ји, а ва ри ра у зо ни Ц у Афри ци и Аме ри ци. 
 Про фи лак са: на пр вом ме сту као лек из бо ра Ме фло квин (Ла ри ам)
 на дру гом ме сту CHlo roC HIn + Pro gu a nIl
 или: без профилаксе (у случају врло ниског ризика)

жу та Гро зни ца

узроч ник: ви рус из ро да Fla vi vi rus, у град ској сре ди ни ре зер во ар је чо век 
и ко ма рац Aedes aegypti, а у шум ској зо ни кич ме ња ци, нај че шће мај му ни и 
шум ски ко мар ци. 
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кли нич ка сли ка: крат ког тра ја ња и ра зно ли ке те жи не, ин ку ба ци ја 3–6 да-
на, нај бла жи слу ча је ви се те шко ди јаг но сти ку ју, ти пич на бо лест по чи ње на гло 
са ви со ком тем пе ра ту ром, гла во бо љом, је зом, бо ло ви ма у ле ђи ма и ми ши ћи-
ма, ма лак са ло шћу, му ком и по вра ћа њем, жу ти цом ко ја се по ја ча ва. У те шким 
слу ча је ви ма пре стан ком мо кре ња, кр ва ре њи ма из но са, де сни, по вра ћа њем 
кр ви, от ка зи ва њем бу бре га и је тре, уми ре 20%-50%. Код свих обо ле лих у ен-
де мич ним обла сти ма уми ре ма ње од 5%. 

на чин пре но ше ња: у град ској зо ни ује дом ко ма ра ца Aedes aegypti, а у шум-
ској зо ни ује дом број них вр ста шум ских ко ма ра ца. 

пре вен тив не ме ре: вак ци на ци ја свих ста ри јих од 9 ме се ци ако ће ста но-
ва њем, по слом или пу то ва њем би ти из ло же ни ин фек ци ји, за штит на ан ти те ла 
на ста ју кроз 7–10 да на и тра ју 30–35 го ди на, али СЗО пре по ру чу је ре вак ци на-
ци је на сва ких 10 го ди на. 

рас про стра ње ност: троп ски ре ги о ни Афри ке и Ла тин ске Аме ри ке (7). 

ден Га 

узроч ник: ре ла тив но от по ран ви рус са ви ше ти по ва, нај че шћи су тип Ха-
ва ји и тип Но ва Гви не ја. 

кли нич ка сли ка: по сле 5–8 да на ин ку ба ци је из пу ног здра вља на гао скок 
тем пе ра ту ре до 39–400C, ја ка гла во бо ља (са по ја ча ва њем на све тлост, при 
по кре ту очи ју и гла ве, не сма њу је се ле ко ви ма); бо ло ви се ши ре це лим те лом, 
по сле 2–3 да на успо ра ва се ср ча ни рад, гу би так апе ти та, по вра ћа ње, об ло жен 
је зик; око 4. да на тем пе ра ту ра па да, оп ште ста ње је бо ље; по сле 1–3 да на по-
но во се по ве ћа ва тем пе ра ту ра, об на вља ју се сви симп то ми и по ко жи се ја вља 
осип; бо лест не тра је ду же од 7 да на, за вр ша ва се нај че шће пот пу ним опо рав-
ком; рет ко до би ја об лик хе мо ра гич ке гро зни це. 

на чин пре но ше ња: пре ко ко ма ра ца Aedes aegypty, уз услов да по сто ји до-
во љан број и ко ма ра ца и обо ле лих. 

пре вен тив не ме ре: спре ча ва ње кон так та са ко мар ци ма (ре пе лен ти, мре-
же, ре зи ду ал ни ин сек ти ци ди у про сто ри ји где ле жи обо ле ли). 

рас про стра ње ност: у 2008. го ди ни у пре ко 100 зе ма ља, ден гу има ве ћи на 
зе ма ља ју го и сточ не Ази је, за пад ног Па ци фи ка, не ке зе мље Ју жне Аме ри ке 
(Бра зил, Ко лум би ја и Ве не цу е ла) и Афри ке, не ма је у Евро пи (8). 
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Хе мо ра Гич ке Гро зни це

узроч ник: ви ше раз ли чи тих ви ру са (аре на ви ру си, то га ви ри де, фла ви ви-
ри де, бу ни а ви ри де- хан тан ви рус, ре о ви ри де и раб до ви ри де), ре зер во а ри су 
ми ше ви, шум ски гло да ри и мај му ни.

кли нич ка сли ка: ве ли ки број обо ље ња, ин ку ба ци ја 7–14 да на, са на глим 
по чет ком, ви со ком тем пе ра ту ром, гла во бо љом, бо ло ви ма у ми ши ћи ма и згло-
бо ви ма, не кад те шким оп штим ста њем и кр ва ре њем раз ли чи тог сте пе на и 
ло ка ли за ци је, смрт ност мо же би ти ви со ка, спе ци фич ног ле ка не ма. 

на чин пре но ше ња: убо дом ко ма ра ца, кр пе ља и гри ња, све се пре но се са 
жи во ти ња у при род ним жа ри шти ма, код не ких гро зни ца мо гу ће је пре но ше ње 
са обо ле лог чо ве ка на чо ве ка пре ко из лу че ви на и кр ви. 

пре вен тив не ме ре: за штит на оде ћа и обу ћа при ула ску у при род на жа-
ри шта, очи шће на за штит на зо на ако се ло го ру је, за шти та ко же ре пе лен ти ма 
и чу ва ње жи вот них на мир ни ца од при сту па гло да ра и ин се ка та; при сум њи 
на бо лест хит на изо ла ци ја и бол нич ко ле че ње, стро ге ме ре дез ин фек ци је и 
кон тро ла кон та ка та. 

рас про стра ње ност: ши ром све та, се вер на, цен трал на и ис точ на Евро па, 
Ара биј ско по лу о стр во, цен трал на и ју го и сточ на Ази ја, троп ска и ју жна Афри-
ка (9). 

Па Па та чи Гро зни ца

узроч ник: ви рус из гру пе Phle bo vi rus. 
кли нич ка сли ка: ин ку ба ци ја 2–9 да на, по чи ње на гло са ви со ком тем пе-

ра ту ром, гла во бо љом, бо лом у ми ши ћи ма и при по кре та њу очи ју, цр ве ни лом 
ждре ла и ве жња че, успо ре њем ср ча ног ра да, тра је 3 да на и за вр ша ва се без 
по сле ди ца. 

на чин пре но ше ња: „пе шча на му ши ца“ ро да фле бо то ми на. 
пре вен тив не ме ре: за штит не мре же, ре пе лен ти, пр ска ње про сто ри ја ин-

сек ти ци дом и хи ги јен ско от кла ња ње от пад них ма те ри ја. 
рас про стра ње ност: ши ром све та у то плим троп ским и суп троп ским зо на-

ма где су ле та су ва и жар ка, углав ном од 9. до 10. ме се ца, ја вља се по вре ме но 
у ви ду ве ли ких епи де ми ја (10). 
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ЛајШ ма ни ја за

узроч ник: пра жи во ти ња па ра зит из ро да Le is hma nia, у за ви сно сти од 
под руч ја, вр сте пре но си о ца-ко мар ца и до ма ћи на раз ли ку ју се три кли нич ка 
об ли ка: ко жна, му ко-ку та на (аме рич ка) и ви сце рал на (ка ла-азар). 

на чин пре но ше ња: убод жен ке раз ли чи тих вр ста ин сек та фле бо то ми на. 
пре вен тив не ме ре: ре пе лен ти, ин сек ти ци ди, за штит не мре же. 

ко жна ЛајШ ма ни ја за

узроч ник: L. tro pi ka, L. ma jor, L. aet hi o pi ca
кли нич ка сли ка: ин ку ба ци ја 15 да на до 1 го ди не, на от кри ве ним де ло-

ви ма ко же по ја ва ма лог цр ве ног чво ра ко ји свр би, пр ска и по кри ва се мр ком 
кра стом, ра ни ца је без бол на, свр би и по сле го ди ну да на, без ле че ња не ста је 
оста вља ју ћи зра ка сти ожи љак, из у зет но рет ко за хва та лим фне чво ро ве. 

рас про стра ње ност: Па ки стан, Ин ди ја, де ло ви Ки не, Бли ски Ис ток, југ 
Ру ске фе де ра ци је, ме ди те ран ско при мор је, са ва не суб-са хар ске Афри ке. 

му ко-ку та на (аме рич ка) ЛајШ ма ни ја за

узроч ник: L. bra zi li en sis, L. me xi ca na
кли нич ка сли ка: ин ку ба ци ја 1–2 ме се ца, на слу зо ко жи но са по ја ва цр ве-

ни ла, ма лог чво ра ко ји свр би, ства ра се ра на ши ре ћи се по ждре лу, за ра ста ње 
оста вља ру жне ожиљ ке и де фор ма ци је, бо лест тра је го ди на ма, мо же до ћи до 
смр ти услед бак те риј ских ин фек ци ја и ис цр пље но сти. 

рас про стра ње ност: југ и цен трал ни део Тек са са, Мек си ко, Сред ња Аме-
ри ка, че шћа ван град ске зо не. 

ви Сце раЛ на ЛајШ ма ни ја за (ка Ла-азар)

узроч ник: L. do no va ni, L. in fan tum, L. tro pi ca, L. cha ga si. 
кли нич ка сли ка: ин ку ба ци ја 2–6 ме се ци, те шко обо ље ње, ду го трај на по-

ви ше на тем пе ра ту ра, уве ћа на је тра и сле зи на, ото ци лим фних жле зда, ане ми ја 
и оп шта сла бост, не ле че на се за вр ша ва смр ћу. 

рас про стра ње ност: у ру рал ним троп ским и суп троп ским зо на ма свих 
кон ти не на та осим Аустра ли је. 
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аФрич ка Бо ЛеСт СПа ва Ња -три Па но зо ми ја зе

узроч ник: крв ни па ра зи ти пра жи во ти ња Trypa no so ma, са ви ше ти по ва, T. 
gam bi en se, T. rho de si en se (за обе је глав ни ре зер во ар чо век) и T. bru cei (ре зер во ар 
ан ти ло па, го ве че, коњ, чо век). 

кли нич ка сли ка: на кон 3–5 да на на ме сту убо да му ве на ста је бол ни цр ве-
ни чво рић окру жен бле дом зо ном ко же и уве ћа њем окол них лим фних жле зда, 
чво рић спон та но не ста је. По сле 3–4 не де ље ја вља ју се гро зни ца, по вре ме не 
по ви ше не тем пе ра ту ре, гла во бо ља, не са ни це, ма лак са лост, ото ци лим фних 
жле зда, пси хич ки и нер вни по ре ме ћа ји, мр ша вље ње и на кра ју нео до љив на гон 
за спа ва њем. Те го бе тра ју не ко ли ко го ди на код гам би ен се, а код ро де си ен се 
не ко ли ко не де ља, без ле че ња се за вр ша ва увек смр ћу. 

на чин пре но ше ња: са мо у то ку да на убо дом це-це му ве, ро да Glos si na. 
пре вен тив не ме ре: ако се ста ну је у бли зи ни ре ка и је зе ра укла ња њем ши-

праж ја и жбу ња око ку ће, за штит не мре же у ку ћи, ле пљи ве тра ке, им прег на-
ци ја оде ла ре зи ду ал ним ин сек ти ци ди ма код сва ко днев них по сло ва у шу ма ма 
на оба ли ре ка и је зе ра. 

рас про стра ње ност: у троп ској Афри ци из ме ђу 150–200 ге о граф ске ши-
ри не углав ном у зо на ма шу ма или са ва на, по ред ре ка и је зе ра. 

аме рич ка Бо ЛеСт СПа ва Ња -Ша ГаС 

узроч ник: крв ни па ра зи ти пра жи во ти ња Trypa no so ma, се ро тип T. cru zi 
(ре зер во ар чо век и 150 вр ста до ма ћих и ди вљих жи во ти ња). 

кли нич ка сли ка: нај че шће се ја вља код ма ле де це на ли цу. По сле 5–14 
да на на ме сту ује да сте ни це, ја вља се огра ни чен оток обра за или кап ка ко ји 
иш че за ва по сле 2 да на. По чи ње по вре ме но ви со ка тем пе ра ту ра, ма лак са лост, 
за па ље ње ве жња че и оток ли ца са јед не стра не, уве ћа ње лим фних жле зда, је тре 
и сле зи не, тра је не ко ли ко не де ља и за вр ша ва се оздра вље њем. Хро нич ни ток 
раз ви ја се ка сни је, по сле ви ше го ди на са истим симп то ми ма, код не ле че них, 
на ро чи то де це, смрт на сту па због упа ле ср ча ног ми ши ћа и упа ле мо зга. 

на чин пре но ше ња: убо дом кри ла те сте ни це из фа ми ли је Re du vi da, на па-
да ју но ћу, да њу ми ру ју у ис пу ца лим зи до ви ма оро ну лих згра да и пу ко ти на ма 
у зе мља ном по ду. У ен де мич ним зо на ма бо лест се пре но си и тран сфу зи јом 
кр ви, та да је ин ку ба ци ја 30–40 да на.

пре вен тив не ме ре: из бе га ва ње но ће ња у ста рим и оро ну лим згра да ма, а 
ако се мо ра ста но ва ти, за тво ри ти све отво ре и пу ко ти не у зи ду и по ду, им прег-
на ци ја по сте љи не ин сек ти ци дом, за штит не мре же у то ку спа ва ња. 

рас про стра ње ност: у зе мља ма Сред ње и Ју жне Аме ри ке у ру рал ним пре-
де ли ма у изо ло ва ним жа ри шти ма. 
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Фи Ла ри ја за 

узроч ник: па ра зит, кон ча сти црв, из гру пе ткив них не ма то да, фа ми ли ја 
Fi la ri o i dea, од три об ли ка обо ље ва чо век (Ban crof ti, Ma layi, Ti mo ri - loa loa). 

кли нич ка сли ка: че сто па ра зи то но штво без те го ба, пр ви зна ци 3–6 ме-
се ци по сле ин фек ци је са по вре ме ним бо ло ви ма у ру ка ма и но га ма, уве ћа не и 
бол не лим фне жле зде у пре по на ма, па зу ху и те сти си ма. У хро нич ној бо ле сти 
до ла зи до за че пље ња лим фних су до ва уну тра шњих ор га на и ве ли ких ото ка, 
ко жа пр ска, а ра не су че сто ин фи ци ра не. 

на чин пре но ше ња: ко мар ци ро да Cu lex. 
пре вен тив не ме ре: за штит не мре же и ре пе лен ти. 
рас про стра ње ност: ен де мич не у се о ским обла сти ма F. Ban crof ti у троп-

ским вла жним зо на ма ши ром све та, F. Ma layi у ју го за пад ној Ин ди ји, ју го и сточ-
ној Ази ји, при мор ју Ки не и Ју жне Ко ре је, а F. Ti mo ri на остр ви ма Ин до не зи је. 

ви ру Сни ен це Фа Ли ти Си Пре не ти ко мар ци ма

Ову гру пу чи ни ви ше обо ље ња: Ја пан ски ен це фа ли тис, За пад ни и ис точ ни 
ен це фа ли тис ко ња, Ст. Лу ис ен це фа ли тис, Аустра лиј ски ен це фа ли тис, Ка ли-
фор ни ја ен це фа ли тис 

узроч ник: сва ко обо ље ње иза зи ва спе ци фи чан ви рус из не ке од гру па 
Al fa vi rus, Fla vi vi rus и Bu ni a vi rus, ре зер во а ри су шум ске жи во ти ње ме со жде ри, 
пти це, гло да ри, во до зем ци, ко мар ци и сле пи миш. 

кли нич ка сли ка: нај ве ћи број ин фек ци ја је без сим то ма. Ин ку ба ци ја 5–15 
да на, бла ги слу ча је ви крат ко тра ју са тем пе ра ту ром, гла во бо љом и уко че но шћу 
вра та. Те же ин фек ци је на ста ју на гло са гла во бо љом и ви со ком тем пе ра ту ром, 
ме нин ге ал ним зна ци ма, бу ни лом, гр че ви ма и па ра ли за ма, уми ре 0.3%-60% 
обо ле лих, нај ви ше код ја пан ског и аустра лиј ског ен це фа ли ти са. 

на чин пре но ше ња: убу дом за ра же ног ко мар ца. 
пре вен тив не ме ре: вак ци на про тив ја пан ског ен це фа ли ти са пре ма ин-

ди ка ци ји код де це, пут ни ка, из ло же них шум ских и по љо при вред них рад ни-
ка, пр ска ње ин сек ти ци да са ре зи ду ал ним деј ством, мре же, за штит на оде ћа и 
ре пе лен ти. 

рас про стра ње ност: жа ри шна ин фек ци ја у шу ма ма, че шћа у то плим ме се-
ци ма, при сут на у цен трал ним и се вер ним де ло ви ма САД, Ка на ди, Цен трал ној 
и Ју жној Аме ри ци, Ру ској фе де ра ци ји, за пад ним остр ви ма Па ци фи ка, у Ја па-
ну, на Фи ли пи ни ма, ис тич ној Ази ји од Ко ре је до Ин до не зи је, Ки ни, Ин ди ји и 
Аустра ли ји. 
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за Шти та Пут ни ка од ко ма ра ца и дру ГиХ ин Се ка та

Иако про тив бо ле сти ко је пре но се ин сек ти, у ко је се убра ја ју жу та гро зни ца 
и ма ла ри ја, да нас има вак ци на и ле ко ва за хе мо про фи лак су, за ве ћи ну дру гих 
бо ле сти, по пут ден ге, ко ју пре но се ко мар ци, не по сто је ни ка ква сред ства, та-
ко да пут ни ци још увек мо ра ју да ко ри сте стан дард на сред ства за за шти ту од 
ин се ка та и да се при др жа ва ју оста лих оп штих ме ра за шти те (11). 

Ефи ка сност хе мо про фи лак тич них сред ста ва у за шти ти од ма ла ри је ва-
ри ра за ви сно од от пор но сти и при др жа ва ња те ра пи је, ма да за мно ге бо ле сти 
ко је пре но се ин сек ти ни су по зна те по себ не пре вен тив не ме ре. 

Основ ни прин цип спре ча ва ња бо ле сти ко је пре но се ин сек ти је из бе ћи убод. 
Иако се мно ге ин фек ци је ко је пре но се ин сек ти мо гу спре чи ти из бе га ва њем 
ру рал них ло ка ци ја, из ве сне вр сте ко ма ра ца, му ши ца и па ра зи та, пре но си ла ца 
за ра зе се мо гу на ћи и око ку ћа у ур ба ним сре ди на ма. 

Нај ве ћи број ин фек ци ја ко је пре но се ин сек ти ја вља се у од ре ђе но до ба 
го ди не, та ко да се са мо про ме ном вре ме на пу то ва ња мо же, у ве ли кој ме ри, 
ре ду ко ва ти ри зик од на стан ка из ве сних ин фек ци ја. 

Опа сност од ује да ин се ка та мо же се сма њи ти про ме ном уоби ча је них обра-
за ца ак тив но сти или по на ша ња. Не ке вр сте ко ма ра ца на ро чи то су ак тив не у 
зо ру, су мрак или уве че. Из бе га ва ју ћи ак тив но сти на по љу у то до ба да на мо же 
се сма њи ти ри зик од убо да. Оде ћа ду гих ру ка ва, пан та ло не ду гих но га ви ца 
и ше ши ри сма њу ју не по кри ве не зо не ко же. Ко шу ља тре ба да бу де уву че на у 
пан то ло не. Сред ства за за шти ту од ин се ка та ко ја се на но се на оде ћу, ци пе ле, 
ша то ре, мре же за ко мар це и оста ла опре ма та ко ђе по бољ ша ва ју за шти ту. 

Но га ви це пан та ло на тре ба да бу ду уву че не у ча ра пе, а ове опет у чи зме 
ко је се мо ра ју но си ти, док сан да ле тре ба из бе га ва ти. За шти та је ве ћа са сред-
стви ма за шти те од ин се ка та на ба зи пер мет хри на (пер мет хрин) ко ја се на но се 
ди рект но. Уко ли ко се ве ли ки део ак тив но сти оба вља на по љу, пред крај да на, 
пут ни ци тре ба да про ве ре ко жу и оде ћу да не ма кр пе ља ко ји се мно го лак ше 
от кри ва ју на све тло сти или све тлој оде ћи. Пра во вре ме но укла ња ње кр пе ља 
мо же да спре чи на ста нак ин фек ци је. 

Ка да сме штај ни је аде кват но опре мљен или не ма кли ма уре ђа ја, мре-
жа сти бал да хин на кре ве ту је основ но сред ство за шти те и ком фо ра. Они се 
мо ра ју пр во уву ћи ис под ду ше ка, а по том по пр ска ти сред стви ма за за шти ту 
од ин се ка та. 

Ин сек ти ци ди у спре ју као и лам пе (ка ле ми) про тив ко ма ра ца мо гу да по-
мог ну да се ко мар ци ис те ра ју из со бе. Ме ђу тим, не ке лам пе (ка ле ми) са др же 
ДДТ те се сме ју ко ри сти ти са мо уз по себ не ме ре пре до стро жно сти (12). 
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Сред Ства за за Шти ту од ин Се ка та

Сред ства за за шти ту од ин се ка та са пер ме три ном (Па ра мет хрин или Дел-
та мет хрин) пре по ру чу ју се за на но ше ње на оде ћу, ци пе ле, мре жа сте бал да хи не 
и опре му за кам по ва ње. Пер ме трин је ве о ма ефи ка сан ин сек ти цид/аца ри цид 
и сред ство за за шти ту од ин се ка та. Пер ме трин на нет на оде ћу од би ја и уни-
шта ва кр пе ље, ко мар це и оста ле ин сек те, а овај ефе кат за др жа ва и на кон ви ше 
пра ња. У овом слу ча ју по сто ји опа сност да до ђе до тро ва ња са оде ће пре те ра но 
по пр ска не ин сек ти ци дом. 

Шам по ни ко ји са др же пер ме трин и крем про тив ва ши и шу ге, мо гу, ка да 
се на не су на ко су или ко жу, да ефи ка сно шти те од ин се ка та. Ме ђу тим, њи хо во 
деј ство је до ка за но са мо ка да се ко ри сте пре ма на ме ни. 

Уко ли ко се про гу та ју ин сек ти ци ди мо гу да озбиљ но угро зе здра вље. Уко-
ли ко се у ве ли кој ко ли чи ни на не су на ко жу мо гу про у зро ко ва ти пли хо ве. Рет ки 
слу ча је ви ен це фа ло па ти је код де це, од ко јих не ки и смрт но сти за бе ле же ни су 
на кон из ла га ња ко же, а за бе ле же ни су и дру ги про прат ни не у ро ло шки ефек-
ти. У мно гим слу ча је ви ма по ја ва ток сич но сти ни је у ве зи са до зи ра њем, већ 
се мо же ја ви ти као иди о син крат ска ре ак ци ја пре о се тљи вих осо ба. Ме ђу тим, 
за бе ле же ни су и слу ча је ви код ко јих услед узи ма ња ово га ле ка до ла зи до раз-
дра жљи во сти и опа да ња кон цен тра ци је и пам ће ња. Упут ства и ме ре пре до-
стро жно сти при ко ри шће њу сред ста ва за за шти ту од ин се ка та при ло же на су 
уз па ко ва ње. 

Ме ре пре до стро жно сти у ци љу сма ње ња мо гу ћих не га тив них ре ак ци ја 
од сред ста ва за за шти ту од ин се ка та:

Сред ства за за шти ту од ин се ка та на но си ти у тан ком сло ју са мо на от-•	
кри ве не де ло ве ко же и оде ћу. 
Из бе га ва ти на но ше ње про из во да ви со ке кон цен тра ци је на ко жу, по-•	
себ но деч ју. 
Је дан на маз тра је у про се ку 4 са та. •	
На но ше њем де бљих сло је ва ефи ка сност се не по ве ћа ва. •	
Из бе га ва ти на но ше ње сред ста ва за за шти ту од ин се ка та на деч је ру ке •	
ко је мо гу до ћи у до дир са усти ма и очи ма. 
Не уди са ти ни ти гу та ти ова сред ства и па зи ти да не до ђу у до дир са •	
очи ма. 
Но си ти ду гач ке ру ка ве и пан та ло не и на но си ти сред ства за за шти ту •	
од ин се ка та (нпр. пер мет хрин) на оде ћу да се сма њи не по кри ве на по-
вр ши на ко же. 
Труд ни це тре ба да све ду ко ри шће ње ових сред ста ва за шти те на нај-•	
ма њу мо гу ћу ме ру. 
Сред ства за за шти ту од ин се ка та ни ка да не на но си ти на ра не или •	
ири ти ра ну ко жу. 
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На кон ула ска у про сто ри ју, опра ти де ло ве ко же на ко ји ма су би ла на-•	
не та ова сред ства. 
Уко ли ко се по ја ви нео че ки ва на ре ак ци ја опра ти та ме ста на ко жи и •	
од мах по тра жи ти ле кар ску по моћ. Ку ти ју по ка за ти ле ка ру (13). 
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за ра зне Бо Ле Сти Пре не те Хра ном 
и во дом за Пи ће, ри зи ци и ме ре 

Пре вен ци је

Проф. др ве сна Пан то вић

Пут ни ци из уме ре ног кли мат ског по ја са до ла ском у троп ску и суп троп ску 
зо ну из ло же ни су ве ћем ри зи ку од ра зних за ра зних и па ра зи тар них бо ле сти 
ко је мо гу би ти ка рак те ри стич не ис кљу чи во за троп ске кра је ве или су бо ле сти 
за јед нич ке за све кли мат ске по ја се ве (1). 

Ве ли ки број за ра зних бо ле сти мо гу се пре не ти хра ном и во дом за пи ће и 
иза зва ти раз ли чи те здрав стве не про бле ме, по ред акут них, мо гу оста ти и хро-
нич ни по ре ме ћа ји здрав стве ног ста ња. 

По сле ин ку ба ци је од не ко ли ко са ти до не ко ли ко да на, му ка, га ђе ње, лом-
ност, бо ло ви и гр че ви у сто ма ку, гла во бо ља, евен ту ал но по ви ше на тем пе ра ту-
ра, по вра ћа ње и уче ста ле теч не сто ли це, тра ја ње те го ба од не ко ли ко са ти до 
пар не де ља. 

На чин пре но ше ња нај че шћи је пре ко на мир ни ца, по себ но ја го ди ча стог 
во ћа и по вр ћа, хлад них кре мо ва и ма јо не за, мле ве ног и дру гог не до вољ но тер-
мич ки об ра ђе ног ме са. 

Нај че шће се ја вља ју те го бе од стра не га стро ин те сти нал ног трак та, као 
што су уче ста ле и теч не, че сто кр ва во-слу за ве сто ли це, бол у тр бу ху, по ви-
ше на тем пе ра ту ра, ла жни по зи ви за ве ли ку ну жду, гла во бо ља, ма лак са лост. 
Нај у че ста ли ји узроч ни ци су еше ри хи ја ко ли, сал мо не ле, ши ге ле, ро та ви ру си, 
кам пи ло бак тер, ђар ди ја, јер си ни ја, црев ни па ра зи ти, ви бри он ко ле ре це ре ус, 
кло стри ди је и нор во ви рус (2). 

Те же акут не бо ле сти, као што су ме нин ги тис и сеп ти ке ми ја мо гу да иза зо-
ву сал мо не ле, ли сте ри ја и бру це ла, а за акут ни хе па ти тис узроч ни ци су ви ру си 
хе па ти ти са А и Е. 

Хро нич не се кве ле, као што су ре ак тив ни ар три тис, Ги љен Ба ре ов син дром, 
ири та бил ни ко лон, епи леп си ја, ре ти но па ти ја, бу бре жна ин су фи ци јен ци ја, кан-
цер и ин су фи ци јен ци ја ра да ви ше ор га на, мо гу на ста ти, та ко ђе, од за ра зних 
бо ле сти ко је се пре но се хра ном и во дом за пи ће. 
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Ре ак тив ни ар три тис по сле ди ца је ин фек ци је са сал мо не ла ма, кам пи ло-
бак те ром и јер си ни јом. 

Ги љен Ба ре ов син дром иза зи ва кам пи ло бак тер, а ири та бил ни ко лон сал-
мо не ле, кам пи ло бак тер, ђар ди ја и крип то спо ри ди јум. 

Епи леп си ја мо же на ста ти као ком пли ка ци ја свињ ске пан тљи ча ре, а ре ти-
но па ти ја од ток со пла зме. 

От ка зи ва ње функ ци ја ви ше ор га на, мо же на ста ти као хро нич на ком пли-
ка ци ја ин фек ци је са три хи не лом и ши га ток си ном ко ји про ду ку је ен те ро па-
то ге на еше ри хи ја ко ли. 

пре вен тив не ме ре: Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја пре по ру чу је 10 
злат них пра ви ла за шти те од тро ва ња хра ном (3): 

Ку по ви на хра не од по у зда ног про из во ђа ча•	
Пот пу но ку ва ње•	
Кон зу ми ра ње хра не од мах на кон ку ва ња•	
Пра вил но чу ва ње ку ва не хра не•	
Под гре ва ње хра не ку ва њем•	
Без кон так та све же и ку ва не хра не•	
Стал но пра ње ру ку•	
Све ку хињ ске по вр ши не др жа ти у бес пре кор ној чи сто ћи•	
За шти ти хра ну од ин се ка та, гло да ра и дру гих жи во ти ња •	
Ко ри сти ти ис прав ну во ду•	

Пут ни ци тре ба да се ја ве ле ка ру, а не да са ми узи ма ју ле ко ве, ако је про-
лив озби љан и уко ли ко са др жи крв и слуз и уко ли ко не пре ста не у пе ри о ду од 
не ко ли ко да на, ако се ја ви тем пе ра ту ра за јед но са гро зни цом или ако, услед 
уче ста лих про ли ва, до ђе до де хи дра ци је (4). 

во да

Во да, ко ја се аде кват но хло ри ше пре ма пре по ру че ним стан дар ди ма о 
ква ли те ту во де, пру жа зна чај ну за шти ту од ви ру са и бак те ри ја ко је се пре но се 
овим пу тем. Ме ђу тим, са мим хло ри са њем, на на чин на ко ји се то оба вља у ру-
тин ској дез ин фек ци ји во де не уни шта ва ју се не ки црев ни ви ру си и па ра зит ски 
ор га ни зми ко ји иза зи ва ју од ре ђе не бо ле сти (ђар ди ја зу, ам бе би ја зу). У ме сти ма 
у ко ји ма хло ри са на во да са че сме ни је по год на за пи ће или где вла да ју ло ши 
хи ги јен ски и са ни тар ни усло ви, пут ни ке тре ба упо зо ри ти да са мо сле де ће теч-
но сти мо гу би ти без бед не за пи ће:

Га зи ра на пи ћа у фла ши или ли мен ци укљу чу ју ћи и га зи ра ну фла ши-•	
ра ну во ду и без ал ко хол на пи ћа. 
Пи во, ви но и дру га ори ги нал но фла ши ра на пи ћа. •	
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Без ал ко хол на пи ћа, по пут ча ја и ка фе на пра вље ни од про вре ле во де•	

У слу ча је ви ма ка да во да мо же би ти за га ђе на, и лед се сма тра за га ђе ним те 
га тре ба из бе га ва ти у пи ћи ма. Уко ли ко је лед био у до ди ру са по су да ма у ко ји-
ма се на ла зи ла за га ђе на во да, ове по су де се, на кон што се лед укло ни, мо ра ју 
до бро опра ти де тер џен том и то плом во дом (5). 

Без бед ни је је пи ти ди рект но из кон зер ве или фла ше не го из по су де сум-
њи ве чи сто ће. Ме ђу тим и во да ко ја се на ла зи на ли мен ци или бо ци мо же би ти 
за га ђе на. Због то га, вла жне ли мен ке и фла ше тре ба да бу ду про су ше не пре 
отва ра ња, а по вр ши не у ди рект ном до ди ру са усти ма се мо ра ју обри са ти. У 
си ту а ци ја ма у ко ји ма је во да за га ђе на, пут ни ци тре ба да из бе га ва ју пра ње 
зу ба во дом из че сме. 

Пре чи Шћа ва Ње во де
Про ку ва ва ње је нај по у зда ни ја ме то да да се во да сум њи ве чи сто ће учи ни 

без бед ном за пи ће. Во да тре ба да кљу ча је дан ми нут и по том про хла ди на соб-
ној тем пе ра ту ри - без до да та ка ле да. На над мор ским ви си на ма од (2000 m) у 
ци љу до дат не без бед но сти, во ду тре ба оста ви ти да кљу ча три ми ну та или ко-
ри сти ти сред ства за дез ин фек ци ју, до да ва њем ма ло со ли на сва ких 250 g или 
про чи шћа ва њем во де не ко ли ко пу та пре си па њем из јед ног су да у дру ги, во ди 
ће се по бољ ша ти укус. 

Хе миј ска дез ин фек ци ја јо дом пред ста вља ал тер на тив ну ме то ду пре чи-
шћа ва ња во де у слу ча је ви ма ка да во ду ни је мо гу ће про ку ва ти. Две до бро про-
ве ре не ме то де дез ин фек ци је јо дом су пу тем тинк ту ре јо да и хи дро пер јо дид них 
та бле та. Ове та бле те се мо гу на ба ви ти у апо те ка ма и про дав ни ца ма спорт ске 
опре ме. При упо тре би по сту пи ти по упут ству про из во ђа ча. Уко ли ко је во да 
мут на, број та бле та тре ба удво стру чи ти; уко ли ко је во да из у зет но хлад на, тре-
ба по ку ша ти да се угре је, и пре по ру че но вре ме де ло ва ња тре ба про ду жи ти да 
се во да дез ин фи ку је. Мут ну во ду тре ба про це ди ти кроз чи сту тка ни ну у по су ду 
да се укло ни та лог или плу та ју ће ма те ри је на кон че га во ду тре ба про ку ва ти 
или пре чи сти ти јо дом. Хло ри са ње се, у раз ли чи тим об ли ци ма, та ко ђе ко ри-
сти при хе миј ској дез ин фек ци ји. Ме ђу тим, ње го ва гер ми цид на ак тив ност, у 
ве ли кој ме ри, ва ри ра са pH вред но шћу, тем пе ра ту ром и ор ган ским са др жа јем 
во де за пре чи шћа ва ње, а уз све то и ма ње је по у здан од јо да. 

Тре нут но на тр жи шту по сто ји ве ли ки број пре но сних фил те ра ко ји ће, 
уко ли ко се ко ри сте по упут ству про из во ђа ча, да ти без бед ну во ду за пи ће. Иако 
се фил те ри ма са смо ла ма им прег ни ра ним јо ди дом и фил те ри ма са ми кро 
си том уни шта ва и/или укла ња ве ли ки број ми кро ор га ни за ма, вр ло ма ли број 
на уч них чла на ка раз ма тра ју у ме то де и ре зул та те про ба да се оце ни ко ли ко су 
ови фил те ри ефи ка сни у бор би про тив кли ца те се оту да не мо гу да ти ни ка кве 
пре по ру ке за њи хо ву ши ру уотре бу на тр жи шту. 
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Уко ли ко се не мо же до ћи до без бед не во де за пи ће, јед но ре ше ње мо же да 
бу де вре ла во да са че сме, ко ја је без бед ни ја од хлад не во де; ме ђу тим, и по ред 
то га и да ље се пре по ру чу је од го ва ра ју ћа дез ин фек ци ја или про ку ва ва ње. 

Пре чи Шћа ва Ње во де тинк ту ром јо да
На 1/4 ли тра или ли тар во де, да би се до би ла по треб на кон цен тра ци ја од 

2%, тре ба до да ти 5 ка пи тинк ту ре јо да кад је у пи та њу чи ста во да из но си, а 
код хлад не или мут не во де 10 ка пи. Ка да од сто ји 30 ми ну та во да је без бед на 
за ко ри шће ње. Ве о ма мут на или ве о ма хлад на во да мо же зах те ва ти про ду же-
но вре ме пре чи шћа ва ња, уко ли ко је мо гу ће не ка од сто ји не ко ли ко ча со ва пре 
упо тре бе. 

Хра на

Да би се из бе гле бо ле сти, хра ну тре ба па жљи во би ра ти. 
Сва хра на у си ро вом ста њу под ло жна је за га ђе њу. По себ но у сре ди на ма 

у ко ји ма вла да ју не а де кват ни хи ги јен ски и са ни тар ни усло ви, пут ни ци ма се 
са ве ту је да из бе га ва ју са ла те, си ро во по вр ће, хлад на пред је ла са ма јо не зом, 
не па сте ри зо ва но мле ко и млеч не про из во де по пут си ра. Пре по ру чу је се да 
кон зу ми ра ју са мо ону хра ну ко ја је про шла тер мич ку об ра ду и ко ја је још увек 
то пла. Ку ва на хра на ко ја не ко ли ко са ти сто ји на соб ној тем пе ра ту ри мо же да 
бу де плод но тле за раз вој бак те ри ја и због то га је, пре сер ви ра ња, тре ба по но во 
за гре ја ти на тем пе ра ту ри кљу ча ња (6). 

Си ро во ме со, ри ба и шкољ ке мо гу да бу ду из во ри раз ли чи тих црев них 
па то ге них бак те ри ја и па ра зи та. Нај по де сни је је во ће ко је се мо же ољу шти ти. 
Кон зу ми ра ње хра не и пи ћа ко ји се про да ју на ули ци но си ве ћи ри зик за за ра-
зне бо ле сти. 

Де ца су по себ но осе тљи ва на за ра зне бо ле сти. Нај лак ши на чин да без бед но 
кон зу ми ра ју хра ну де ца мла ђа од 6 ме се ци је до је ње. Уко ли ко је де те већ од-
вик ну то од до је ња, мле ко у пра ху и про ку ва на во да, ко ји се при пре ма ју увек 
све жи, дру го су без бед но и прак тич но ре ше ње. 

Не ке вр сте ри ба и шкољ ки мо гу да са др же отров не би о ток си не, чак и ка да 
су до бро тер мич ки об ра ђе ни. Нај че шћи тип тро ва ња ри бом је ри бом ци гу а те-
ра. Ба ра ку да је нај о тров ни ја ри ба те је увек тре ба из бе га ва ти. Цр ве ни снап пер, 
гро пер, ам бер јацк, мор ски гр геч и ве ли ки број троп ских ри ба мо гу по не кад, 
ма да не увек, да са др же ток сич не ма те ри је. Мо гућ ност тро ва ња ци гу а те ром 
по сто ји у свим суп троп ским и троп ским острв ским под руч ји ма Зап. Ин ди је, 
Па ци фи ка и Ин диј ског оке а на у ко ји ма се кон зу ми ра ју ове вр сте ри ба. 
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Слу ча је ви ко ле ре ја вља ју се код осо ба ко је кон зу ми ра ју ра ко ве до не те из 
обла сти Ла тин ске Аме ри ке. Вра ћа ју ћи се у зе мљу, пут ни ци не тре ба да до но се 
квар љи ву мор ску хра ну (7,8). 

на док на да теч но Сти код уче Ста ЛиХ теч ниХ Сто Ли ца
Код нај ве ћег број про ли ва по треб на је са мо про ста на док на да теч но сти и 

со ли ко је се из гу бе рет ким сто ли ца ма. Ово се нај бо ље по сти че орал ним рас тво-
ром за ре хи дра ци ју као што су Орал не ре хи дра ци о не со ли (ОРС) ко је пре по-
ру чу је Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја. Овај рас твор по го дан је за те ра пи ју 
као и за пре вен ци ју де хи дра ци је. Па ко ва ње ОРС мо же се до би ти у тр го ви на ма 
или апо те ка ма, а у ско ро свим зе мља ма у раз во ју. ОРС при пре ма се та ко што 
се јед но па ко ва ње спу сти у про ку ва ну или пре чи шће ну во ду. Упут ство на 
па ко ва њу тре ба па жљи во про у чи ти ка ко би се со ли до да ле у тач но од ре ђе ну 
ко ли чи ну во де. ОРС рас твор тре ба по пи ти или ба ци ти по сле 12 са ти ста ја ња 
на соб ној тем пе ра ту ри или 24 са та у фри жи де ру. Код не ких осо ба млеч ни про-
из во ди по ја ча ва ју про лив, те их тре ба из бе га ва ти (9,10). 

са став рас тво ра за ре хи дра ци ју орал ним пу тем за про лив свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је:

са сто јак       ко ли чи на
На три јум хло рид    3.5 g на ли тар
Ка ли јум хло рид     1.5 g на ли тар
Глу ко за       20.0 g на ли тар
Три со ди ум ци трат    20.9 g на ли тар
Про лив код бе ба

Де ца ис под 2 го ди не у ве ли кој су опа сно сти да до би ју про лив то ком пу-
то ва ња. Нај ве ћи ри зик за бе бе ко ји се ја вља то ком про ли ва је де хи дра ци ја. 
Де хи дра ци ја се нај бо ље спре ча ва ОРС рас тво ром по ред уоби ча је не ис хра не 
бе ба и да је се де те ту све док де хи дра ци ја тра је. Де хи дри ра но де те ха ла пљи во 
ће пи ти ОРС. Бе ба ко ја по вра ти си гур но ће за др жа ти ОРС ако му се овај рас-
твор бу де да вао на ка ши чи цу че сто и по ма ло. Бе бе ко је си са ју тре ба и да ље 
да си са ју кад за тра же. 

За бе бе ко је се хра не на фла ши цу, тре ба да ти пу ну до зу, али без лак то зе 
или са ма ње лак то зе. Ста ри ја де ца ко ја је ду хра ну у по лу теч ном или чвр стом 
ста њу тре ба да се и то ком бо ле сти хра не на уоби ча јен на чин. Пре по ру че на 
хра на укљу чу је скроб, жи та ри це, ки се ло мле ко, во ће и по вр ће. 
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оце на ни воа де Хи дра ци је код Бе Ба
Зна ци де хи дра ци је

бла ги уме ре ни ја ки
оп ште ста ње жед на, не мир на, 

уз не ми ре на
жед на, не мир на, 
раз дра жљи ва

по ву че на, са њи ва, 
ко ма то зна

пулс не што убр зан убр зан успо рен
пред ња фон та не ла Нор мал на уле гла вр ло уле гла
очи Нор мал не упа ле вр ло упа ле
су зе Има Не ма не ма
мо кра ћа нор мал на сма ње на кон цен-

тро ва на
ни шта не ко ли ко са ти

гу би так у те жи ни 4–5% 6–9% 10% и ви ше

Ли те ра ту ра
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ри зи ци од Сек Су аЛ но Пре но Си виХ 
Бо Ле Сти у троП Ским и  

СуП троП Ским зо на ма и ме ре  
Пре вен ци је

Проф. др дра го љуб Ђо кић

Пут ни ци у ме ђу на род ном са о бра ћа ју мо гу би ти у ве ћем ри зи ку од до би-
ја ња бо ле сти ко је се пре но се сек су ал ним кон так том због из ме ње ног жи вот ног 
сти ла, зах те ва ју по себ ну не гу и ле че ње у ме сту бо рав ка. Пут ни ци тре ба да су 
упо зна ти са чи ње ни цом да је ри зик од до би ја ња пол них бо ле сти у не ким де-
ло ви ма све та мно го ве ћи од дру гих ре ги о на (1). Опа сност од си де по ста је све 
ве ћи гло бал ни свет ски про блем, из ра зи ти ји у зе мља ма у раз во ју. Код узроч-
ни ка пол них бо ле сти све че шће се ре ги стру је от пор ност на ан ти би о ти ке, што 
оте жа ва успе шност ле че ња (ре зи стен ци ја Ne is se ria go no rr ho e ae на пе ни ци лин, 
те тра ци клин, ки но лон) (2). 

Бо ле сти ко је се мо гу пре не ти сек су ал ним пу тем нај че шће су го но ре ја, 
си фи лис, кла ми ди ја, шан кро ид, ХИВ/АИДС, хе па ти тис Б и не ке хе мо ра гич ке 
гро зни це (3). 

Нај ва жни је ме ре за спре ча ва ње пол них бо ле сти су (4,5):
Уз др жа ва ње од сек су ал ног кон так та са не по зна том осо бом•	
Из бе га ва ње пол ног од но са са ви ше парт не та•	
При од но су увек ко ри сти ти кон дом (пре зер ва тив) и но си ти га стал но •	
са со бом
Из бе га ва ти пре те ра ну упо тре бу ал ко хо ла, јер до ла зи до по пу шта ња •	
па жње и не кри тич ност у од лу ка ма
Ко ри сти ти са мо свој при бор за лич ну хи ги је ну•	
При би ло ка квим про ме на ма на пол ном ор га ну обра ти ти се ле ка ру•	
Не ке бо ле сти има ју зна ке и симп то ме мно го ка сни је, па је по треб на •	
ре дов на кон тро ла (ако је у пи та њу ри зи чан стил по на ша ња). 
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нај че Шће ПоЛ не Бо Ле Сти ко је Се мо Гу Пре не ти у 
троП Ским и СуП троП Ским ре Ги о ни ма

Си да (мор БуС Хив)
Бо ле сти ХИВ-а су те шка, по жи вот опа сна кли нич ка ста ња, ко је је пр ви 

пут, као по се бан кли нич ки ен ти тет АИДС пре по зна то 1981. го ди не. То је ка-
сни ста ди јум ин фек ци је ХИВ-ом, ко ји ре зул ти ра у про гре сив ном уни шта ва њу 
иму ног и дру гих си сте ма ор га на, укљу чу ју ћи и ЦНС. 

Глав на ка рак те ри сти ка бо ле сти АИДС-а је гу би так це лу лар ног иму ни те та 
ко ји до во ди до опор ту ни стич ких ин фек ци ја. Те жи на ка сних опор ту ни стич-
ких ин фек ци ја је у ди рект ној ко ре ла ци ји са сте пе ном дис функ ци је иму ног 
си сте ма. 

Про це нат ХИВ ин фи ци ра них код ко јих ће се на кра ју раз ви ти АИДС ни је 
пре ци зно по знат. У 15–20% ин фи ци ра них, кли нич ка сли ка се раз ви ја по сле 5 
го ди на, у око 50% у ро ку од 7 до 10 го ди на (6). 

Ру тин ским ко ри шће њем ан ти ви ру сне и про фи лак тич ке те ра пи је за пре-
вен ци ју опор ту ни стич ких ин фек ци ја, код 70% ин фи ци ра них про ду жа ва пре-
жи вља ва ње на 15 го ди на. Ле та ли тет је вр ло ви сок, 80–90% обо ле лих умр ло је 
у ро ку 3–5 го ди на на кон по ста вља ња ди јаг но зе. 

Је ди ни ре зер во ар ви ру са је чо век. Ин ку ба ци ја ши ро ко ва ри ра, иако вре-
мен ски пе ри од од ин фек ци је до ства ра ња ан ти те ла про сеч но из но си је дан до 
шест ме се ци, пе ри од от кри ва ња ХИВ ин фек ци је до ди јаг но зе АИДС-а ва ри ра 
од јед не до де сет го ди на. Пе ри од за ра зно сти тра је од по чет ка ХИВ ин фек ци је до 
кра ја жи во та. Осе тљи вост на ин фек ци ју је оп шта, пол, ра са, и уз раст не ути чу 
на при јем чи вост ор га ни зма за овај ви рус (7). 

Пре но ше ње ХИВ-а не оства ру је се уоби ча је ним со ци јал ним кон так ти ма. 
Ри зик за ра жа ва ња но се је ди но сек су ал ни кон так ти и екс по зи ци ја кр ви и тки-
ви ма ин фи ци ра них. Пу те ви пре но ше ња ХИВ-а исти су као пу те ви пре но ше ња 
ви ру сног хе па ти ти са Б, као што су кон та ми ни ра не игле и шпри це ви, тран-
сфу зи ја ин фи ци ра ном кр ви или ком по нен те кр ви (ри зик ко ји је тре ба ло да 
бу де ели ми ни сан скри нин гом да ва ла ца кр ви, уве де ним у Ср би ју као за кон ска 
оба ве за 1987. го ди не) (8). 

У Ср би ји је за ко ном оба ве зна при ја ва АИДС-а од 1985. го ди не. Пр ви слу-
ча је ви бо ле сти би ли су уне ти пре ко на ших гра ђа на, ко ји су би ли ин фи ци ра ни 
то ком бо рав ка у ино стран ству (9). 

узроч ник: ви рус из фа ми ли је ре тро ви ру са ХИВ (Hu man im mu no de fi ci ency 
vi rus), са два ти па ХИВ 1 у Аме ри ци, Евро пи и цен трал ној Афри ци и ХИВ 2 у 
за пад ној Афри ци, ви рус је осе тљив у спо ља шњој сре ди ни на сун че ву све тлост 
и хлор на дез ин фек ци о на сред ства, а чо век је је ди ни ре зер во ар. 
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кли нич ка сли ка: ин ку ба ци ја ва ри ра, 1–3 ме се ца од из ла га ња ин фек ци ји 
до от кри ва ња ан ти те ла, а по че так кли нич ког ис по ља ва ња бо ле сти од 1–10 го ди-
на, при ме ном пре по ру че не те ра пи је и ду же; бо лест је те шка, нај че шће по чи ње 
са уве ћа ним лим фним жле зда ма, гу бит ком апе ти та, уче ста лим сто ли ца ма, гу-
бит ком те жи не, по ви ше ном тем пе ра ту ром про ду же ног тра ја ња, услед гу бит ка 
при род не от пор но сти ор га ни зма ин фек ци јом мо же би ти за хва ћен сва ки ор ган 
са раз ли чи тим симп то ми ма, за тим се ја вља ју те шка обо ље ња (упа ла плу ћа иза-
зва на услов но па то ге ним бак те ри ја ма и гљи ви ца ма, раз ли чи ти об ли ци ра ка, 
оште ће ња мо зга) увек се за вр ша ва са смр ћу у те шкој из ну ре но сти. 

на чин пре но ше ња: сек су ал ни кон такт, за јед нич ка игла и шприц, тран-
сфу зи ја и де ри ва ти кр ви код не те сти ра не кр ви на ХИВ, са ХИВ(+) мај ке на 
но во ро ђен че; уоби ча је ни со ци јал ни кон такт са ин фи ци ра ним не пред ста вља 
ри зик. 

пре вен тив не ме ре: еду ка ци ја, из бе га ва ње сек су ал них кон та ка та са не по-
зна тим осо ба ма, ко ри шће ње пре зер ва ти ва, кон тро ла кр ви и крв них де ри ва та, 
ко ри шће ње шпри це ва и ига ла за јед но крат ну упо тре бу, ме ди цин ски ма те ри јал 
дез ин фи ко ван и сте ри ли сан. 

рас про стра ње ност: бо лест је от кри ве на 1981. го ди не, у 2008. го ди ни за-
ра же ност ста нов ни штва ви ру сом у суб-са хар ској Афри ци из но си ла је 10–25%, 
сле де Се вер на и Ју жна Аме ри ка 0.2–5.2%, за пад на Евро па 0.1–0.6%, нај ни жа 
је у цен трал ној и ис точ ној Евро пи (10). 

Си Фи ЛиС 
узроч ник: бак те ри ја спи ро хе та Tre po ne ma pal li dum, осе тљи ва у спо ља шњој 

сре ди ни на су ше ње, ви со ке и ни ске тем пе ра ту ре и дез ин фек ци о на сред ства, 
је ди ни ре зер во ар је чо век. 

кли нич ка сли ка: ин ку ба ци ја 10 да на до 3 ме се ца, нај че шће 3 не де ље, пр ви 
ста ди јум ка рак те ри ше по ја ва без бол не ра ни це на пол ном ор га ну или анал ном 
отво ру, по сле 3–10 да на уве ћа не су лим фне жле зде; без ле че ња те го бе не ста ју 
на кон ме сец да на и по сле 2–3 ме се ца бо лест пре ла зи у дру ги ста ди јум по ја вом 
оспе по це лом те лу, тра је са пре ки ди ма до пет го ди на, без ле че ња бо лест пре ла-
зи у тре ћи де струк тив ни ста ди јум ка да до ла зи до рас па да ња тки ва ко же, слу-
зо ко же, ко сти ју, згло бо ва, ми ши ћа, уну тра шњих ор га на и нер вног си сте ма. 

на чин пре но ше ња: сек су ал ни кон такт. 
пре вен тив не ме ре: еду ка ци ја, из бе га ва ње сек су ал них кон та ка та са не по-

зна тим осо ба ма, ко ри шће ње пре зер ва ти ва. 
рас про стра ње ност: ши ром све та, нај че шћа код мла дих из ме ђу 20–29 го-

ди на, у град ској сре ди ни у со ци јал но ни жим сло је ви ма (11). 



139Проф. др дра го љуб Ђо кић

Го но ре ја 
узроч ник: бак те ри ја Ne is se ria go no rr ho e ae, ис кљу чи во ху ма на ин фек ци ја. 
кли нич ка сли ка: 2–7 да на по сле сум њи вог сек су ал ног од но са ја вља се 

пец ка ње и гној ни се крет из пол ног ор га на, ко ји по чи ње не пре ста но да ка пље, 
код же на че сто без симп то ма, ако се не ле чи пре ла зи у хро нич но ста ње, упа ла 
про ста те (јај ни ка код же на) че сто во ди у сте ри ли тет. 

на чин пре но ше ња: сек су ал ни кон такт. 
пре вен тив не ме ре: из бе га ва ње од но са са не по зна тим осо ба ма, за шти та 

пре зер ва ти вом. 
рас про стра ње ност: ши ром све та, у ве ли ким гра до ви ма, че шћа у со ци јал-

но ни жим сло је ви ма на ро чи то код адо ле сце на та и мла дих осо ба оба по ла. 

Хе Па ти тиС Б 
узроч ник: ви рус из гру пе He pad na vi rus (ДНК), ис кљу чи во обо ље ва чо век. 
кли нич ка сли ка: ин ку ба ци ја од 45–180 да на, нај че шће 60–90 да на, че сто 

се от кри ва слу чај но при пре гле ду кр ви, при сут на је жу ти ца бе о ња че и ко же 
код обо ле лих (10% де це и 30–50% од ра слих), гу би так апе ти та, бол у тр бу ху 
ис под де сног ре бар ног лу ка, му ка и по вра ћа ње, бо ло ви у згло бо ви ма и оспа, 
смрт ност је око 1%, хро нич на бо лест се раз ви ја код 5–20% обо ле лих и по ве зу је 
се са на стан ком ра ка је тре. 

на чин пре но ше ња: ви рус се на ла зи у кр ви и из лу че ви на ма обо ле лих, у 
зе мља ма у раз во ју пре нос је нај че шћи сек су ал ним кон так том, тран сфу зи јом 
и про дук ти ма кр ви (ако се не ра ди те сти ра ње кр ви да ва ла ца). 

пре вен тив не ме ре: здрав стве на еду ка ци ја, из бе га ва ње сек су ал них кон-
та ка та са не по зна ти ма и ко ри шће ње пре зер ва ти ва, вак ци на ци ја, ме ди цин ски 
ма те ри јал за јед но крат ну упо тре бу или стро ге ме ре сте ри ли за ци је, оба ве зно 
те сти ра ње кр ви да ва о ца. 

рас про стра ње ност: ши ром све та, око 75% свет ског ста нов ни штва жи ви у 
зе мља ма где је ви сок ри зик за ин фек ци ју, хи пе рен де мич не зо не су цен трал на 
и ју го и сточ на Ази ја (10–15% од ра слих по зи тив но), суб-са хар ска Афри ка, Оке-
а ни ја, крај њи се вер Се вер не Аме ри ке и област Ама зо ни је у Ју жној Аме ри ци 
(12,13). 

ме ки Шан кр (UL CUS MOL LE)
узроч ник: бак те ри ја ба цил Ha e mop hi lus duc reyi, је ди ни ре зер во ар је чо-

век. 
кли нич ка сли ка: пол на бо лест, ин ку ба ци ја 3–5 да на, у ге ни тал ној зо ни 

ја вља ју се бол не ра ни це, оте кле и за гно је не окол не лим фне жле зде, по ве ћа ва 
ри зик за ХИВ ин фек ци ју. 

на чин пре но ше ња: сек су ал ни кон такт. 
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пре вен тив не ме ре: из бе га ва ње сек су ал них кон та ка та са не по зна тим осо-
ба ма и ко ри шће ње пре зер ва ти ва. 

рас про стра ње ност: че шћи је код му шка ра ца ко ји се ба ве про сти ту ци јом, 
нај ви ше у троп ским и суп троп ским зо на ма ши ром све та (11). 
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оБа ве зна и до Пун Ска иму ни за ци ја 
Пут ни ка у ме Ђу на род ном  

Са о Бра ћа ју

Прим. др сци. мед. ми ла ву чић-јан ко вић

увод

Пут ни ци у ме ђу на род ном са о бра ћа ју мо гу би ти вак ци ни са ни од ве ћег бро-
ја од ре ђе них бо ле сти. Тра ја ње за шти те је раз ли чи то по вр ста ма иму ни за ци ја. 
Мо гу ће је од ре ди ти прет ход ни иму ни ста тус осо бе, али ако по сто ји би ло ка ква 
сум ња, тре ба спро ве сти ком плет ну при мар ну вак ци на ци ју или да ти бу стер 
до зу ако се про це ни на осно ву епи де ми о ло шких ри зи ка у од ре ди шту. 

Тре ба ло би да се на пра ви раз ли ка из ме ђу вак ци на ци ја ко је не ке зе мље за-
кон ски тра же за ула зак на њи хо ву те ри то ри ју, вак ци на ци је ко је пре по ру чу је 
СЗО за оп шту за шти ту од не ких бо ле сти и оста лих вак ци на ци ја ко је се мо гу 
пре по ру чи ти у од ре ђе ним усло ви ма пре ма епи де ми о ло шким ин ди ка ци ја ма 
(1). 

На осно ву Ме ђу на род ног здрав стве ног пра вил ни ка (IHR 2005), сва ка др-
жа ва мо же да про пи ше вак ци на ци је оба ве зне за пут ни ке ко ји сту па ју на ње ну 
те ри то ри ју, сход но по ве ћа ном епи де ми о ло шком ри зи ку. Пут ни ци тре ба да 
по се ду ју пра вил но по пу њен Ме ђу на род ни сер ти фи кат о вак ци на ци ја ма, тзв. 
жу ту књи жи цу, у ко ју се уно се по да ци о оба вље ним вак ци на ци ја ма (2). 

У ин сти ту ти ма за јав но здра вље ко ји су сер ти фи ко ва ни од стра не СЗО 
мо же се оба ви ти вак ци на ци ја, на осно ву оба ве зе пре ма зе мљи где је од ре ди-
ште пут ни ка и на осно ву пре по ру ке иза бра ног ле ка ра, са вак ци на ма про тив 
сле де ћих обо ље ња:

жу те гро зни це•	
Хе па ти ти са А•	
Хе па ти ти са Б•	
Ме нин го кок ног ме нин ги ти са •	
Диф те ри је и те та ну са •	
Ма лих бо ги ња, за у шки и ру бе о ле•	
По ли о ми је ли ти са•	
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Ко ле ре•	
Тр бу шног ти фу са•	
Ја пан ског ен це фа ли ти са•	
Бо ле сти иза зва них ин ва зив ним пне у мо ко ком•	
Се зон ског гри па. •	

Циљ Ме ђу на род ног здрав стве ног пра вил ни ка (IHR 2005), ко ји је до не ла 
Свет ска здрав стве на ор га ни за ци ја, а све зе мље чла ни це при хва ти ле 2007. го-
ди не је, да се обез бе ди мак си мал на без бед ност ка ко се од ре ђе не бо ле сти не 
би про ши ри ле по све ту, а да се у исто вре ме, ми ни мал но оме та са о бра ћај и 
тран зит и тај циљ се јед ним де лом оства ру је оба ве зном, као и пре по ру че ном 
иму ни за ци јом (2). 

Од здрав стве них рад ни ка се оче ку је да пут ни ци ма пру же нај но ви ја са зна-
ња о пре вен ци ји и кон тро ли за ра зних бо ле сти ко ји ма су из ло же ни у то ку пу та, 
о бо ле сти ма ко је се мо гу ма ни фе сто ва ти у ме сту од ре ди шта, али и по по врат ку 
у зе мљу, где мо гу по ста ти из вор ин фек ци је у сре ди ни у ко јој те бо ле сти или 
ни су по сто ја ле, или су дав но ис ко ре ње не. Та ко ђе, пут ни ци оче ку ју од иза бра-
ног ле ка ра и пот пу ну ин фор ма ци ју о иму ни за ци ји. 

План вак ци на ци ја тре ба ло би да се на пра ви узи ма ју ћи у об зир здрав стве ну 
си ту а ци ју ста нов ни штва зе мље у ко ју пут ник пу ту је, здрав стве но ста ње са мог 
пут ни ка и иму ни ста тус, тра ја ње пу та, вр ста по сла ко јим ће се ба ви ти (ме сто 
ста но ва ња и ра да у ру рал ној сре ди ни, не при сту пач на ор га ни зо ва на здрав стве-
на за шти та, итд) и ду жи ну бо рав ка (1). 

иму ни за ци ја Про тив жу те Гро зни це

Узроч ник жу те гро зни це, по не кад вр ло те шке бо ле сти, ви рус је из ро да 
Фла ви ви рус. У град ској сре ди ни ре зер во ар је чо век и ко ма рац Aedes aegypti, а у 
шум ској зо ни кич ме ња ци, нај че шће мај му ни и шум ски ко мар ци. 

Бо лест је крат ког тра ја ња и ра зно ли ке те жи не, ин ку ба ци ја је 3–6 да на, а 
нај бла жи слу ча је ви се те шко ди јаг но сти ку ју. Ти пич на бо лест по чи ње на гло са 
ви со ком тем пе ра ту ром, гла во бо љом, је зом, бо ло ви ма у ле ђи ма и ми ши ћи ма, 
ма лак са ло шћу, му ком и по вра ћа њем и жу ти цом ко ја се по ја ча ва. У те шким 
слу ча је ви ма до ла зи до пре стан ка мо кре ња, кр ва ре ња из но са, де сни, по вра-
ћа ња кр ви, от ка зи ва ња функ ци ја бу бре га и је тре. Ле та ли тет је ви сок, уми ре 
20–50% од свих обо ле лих, а у ен де мич ним обла сти ма аутох то но ста нов ни штво 
уми ре ре ђе од пут ни ка, ма ње од 5% (3). 

Обо ље ње се пре но си у град ској зо ни ује дом ко ма ра ца Aedes aegypti, а у 
шум ској зо ни ује дом број них вр ста шум ских ко ма ра ца. жу та гро зни ца рас-
про стра ње на је у троп ским ре ги о ни ма Афри ке и Ла тин ске Аме ри ке. 
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Глав на пре вен тив на ме ра је вак ци на ци ја код свих ста ри јих од 9 ме се ци, 
ако ће ста но ва њем, по слом или пу то ва њем би ти из ло же ни ин фек ци ји. 

Вак ци на ци ја, са ме ђу на род ним сер ти фи ка том, оба ве зна је за по мор це и за 
сле де ће зе мље у Афри ци: Бе нин, Бур ки на Фа со, Цен трал на Африч ка Ре пу бли-
ка, Чад, Га бон, Га на, Ка ме рун, Кон го, Ли бе ри ја, Ма ли, Ни гер, Оба ла Сло но ва че, 
Ру ан да, Сао То ме и Прин ци пе и То го, а у Ла тин ској Аме ри ци је оба ве зна за 
ула зак у Фран цу ску Га ја ну, Ко лум би ју, До ми ни кан ску Ре пу бли ку и Па на му. 

На кон вак ци на ци је, за штит на ан ти те ла на ста ју кроз 7–10 да на и тра ју 
30–35 го ди на, али СЗО пре по ру чу је ре вак ци на ци је на сва ких 10 го ди на (4). 

иму ни за ци ја Про тив Хе Па ти ти Са а

Узроч ник за ра зне жу ти це А је ви рус из фа ми ли је Пи кор на ви ри де (РНК), 
је ди ни ре зер во ар је чо век. 

Нај че шћи на чин пре но ше ња је кон такт ни, пре ко фе кал но за га ђе них ру ку, 
а епи де миј ско ши ре ње је че шће пре ко во де, ре ђе не ку ва ним на мир ни ца ма 
(по себ но сен дви чи, са ла те, шкољ ке, ја го ди ча сто во ће и по вр ће). 

Рас про стра ње ност хе па ти ти са А је гло бал на, у зе мља ма у раз во ју од ра-
сли су иму ни, а прет школ ска де ца у ко лек ти ву и мла ђи школ ски уз раст су у 
нај ве ћем ри зи ку. Што су са ни тар ни усло ви жи во та ло ши ји, ве ћа је мо гућ ност 
из би ја ња епи де ми ја (3). 

Глав не пре вен тив не ме ре су у лич ној хи ги је ни, хи ги јен ски ис прав ној во ди 
за пи ће, хра не и хи ги јен ском от кла ња њу от пад них ма те ри ја. 

СЗО пре по ру чу је за шти ту иму ни гло бу ли ном код крат ког бо рав ка у зе мља-
ма где је ви со ки ри зик од обо ље ва ња или вак ци на ци ју са 2 до зе мр тве, ин јек-
ци о не вак ци не. Вак ци на се да је ста ри ји ма од јед не го ди не, за штит на ан ти те ла 
на ста ју 2 до 4 не де ље на кон пр ве до зе, а од мах на кон дру ге до зе. 

Вак ци на ци ја је по треб на ху ма ни тар ним, вер ским и дру гим рад ни ци ма у 
кон ти ну и ра ној из ло же но сти ин фек ци ји у ен де мич ној сре ди ни, као и здрав-
стве ним рад ни ци ма (5). 

иму ни за ци ја Про тив Хе Па ти ти Са Б

Узроч ник хе па ти ти са Б је ви рус из гру пе хе пад на ви рус (ДНК), ис кљу чи во 
обо ље ва чо век. 

На чин пре но ше ња је пу тем кр ви и из лу че ви на ма обо ле лих, не сте рил ним 
ме ди цин ским ин стру мен ти ма и сек су ал ним кон так том. У троп ским зе мља ма 
и дру гим зе мља ма у раз во ју, нај че шћи је пре нос сек су ал ним кон так том, за тим 
пре ко не сте рил них ига ла, шпри це ва и дру ге ме ди цин ске опре ме. 
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Рас про стра ње ност хе па ти ти са Б је гло бал на, ши ром све та. Око 75% свет-
ског ста нов ни штва жи ви у зе мља ма где је ви сок ри зик за ин фек ци ју, хи пе рен-
де мич не зо не су цен трал на и ју го и сточ на Ази ја (10–15% од ра слих је по зи тив-
но), суб-са хар ска Афри ка, Оке а ни ја, крај њи се вер Се вер не Аме ри ке и област 
Ама зо ни је у Ју жној Аме ри ци (5). 

Пре вен тив не ме ре код пут ни ка у ме ђу на род ном са о бра ћа ју од но се се на 
здрав стве ну еду ка ци ју, вак ци на ци ју, из бе га ва ње сек су ал них кон та ка та са не-
по зна ти ма и ко ри шће ње пре зер ва ти ва. 

Вак ци на је мр тва, ре ком би нант на, да је се у три до зе по ше ми 0.1 и 6 ме се ци, 
иму ни тет на ста је на кон дру ге до зе, ре вак ци на ци ја ни је по треб на. 

По себ но се пре по ру чу је здрав стве ним рад ни ци ма, код че стих пу то ва ња 
и код ду жег рад ног од но са у ви со ко ен де мич ним зо на ма. 

Вак ци на про тив хе па ти ти са Б је оба ве зна без об зи ра на уз раст, за уче ни ке 
и сту ден те ко ји на ста вља ју шко ло ва ње у САД, Ка на ди и зе мља ма ЕУ, ако не ма ју 
до каз о иму ни за ци ји са три до зе (6). 

иму ни за ци ја Про тив ме нин Го кок ноГ  
ме нин Ги ти Са

Узроч ник ме нин го кок ног ме нин ги ти са је бак те ри ја Ne is se ria me nin gi ti dis, 
гру пе А, Б и Ц, је ди ни ре зер во ар је чо век. 

На чин пре но ше ња: ка пљич ним пу тем у бли ском кон так ту, а раз вој бо ле сти 
је омо гу ћен па дом иму ни те та 83). 

Рас про стра ње ност је сле де ћа: гру па А да је нај ве ћи број епи де ми ја у „по-
ја су ме нин ги ти са“ у цен трал ној Афри ци, од Се не га ла до Ети о пи је, у Не па лу и 
Ин ди ји; гру па Б (епи де ми је): Ку ба, Бра зил, Чи ле, Ар ген ти на, Ко лум би ја; гру па 
Ц: САД, Ка на да и зе мље за пад не Евро пе (7). 

Пре по ру чу је се вак ци на ци ја де це и мла ђих осо ба, као и ли ца ко ја су под 
ви со ким ри зи ком, ко је че сто пу ту ју или ду же оста ју у ен де мич ним зо на ма, а 
вак ци на ци ја је оба ве зна за ха џи лук ква дри ва лент ном вак ци ном. 

Вак ци на се да је у јед ној до зи, (по ли са ха род на А+Ц ли ци ма ста ри јим од 
2 го ди не), иму ни тет на ста је на кон 2 не де ље, а ре вак ци на ци ја се пре по ру чу је 
на 3–5 го ди на (8). 

иму ни за ци ја Про тив диФ те ри је и те та ну Са

Иму ни за ци ја про тив диф те ри је и те та ну са је у про грам ској иму ни за ци ји 
де це ве ћи не зе ма ља у све ту. Оба ве зна је бу стер до за, без об зи ра на уз раст, код 
исе ље нич ке ви зе за САД. По епи де ми о ло шким ин ди ка ци ја ма пре по ру чу је 
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се код ду жег бо рав ка и ра да у зе мља ма у раз во ју, што су ве ћи на африч ких и 
азиј ских зе ма ља (8). 

иму ни за ци ја Про тив ма ЛиХ Бо Ги Ња, за у Шки и 
ру Бе о Ле

Иму ни за ци ја про тив ма лих бо ги ња, за у шки и ру бе о ле оба ве зна је као 
бу стер до за, без об зи ра на уз раст, за уче ни ке и сту ден те ко ји на ста вља ју шко-
ло ва ње у САД, Ка на ди и зе мља ма ЕУ, ако не ма ју до каз о иму ни за ци ји са две 
до зе, код исе ље нич ке ви зе за САД и Аустра ли ју. 

иму ни за ци ја Про тив де чи је Па ра Ли зе

С об зи ром на гло бал ни успех у ера ди ка ци ји по ли о ми је ли ти са, вак ци-
на ци ја мр твом по лио-вак ци ном пре по ру чу је се ху ма ни тар ним рад ни ци ма, 
ми си о на ри ма и ми ров ним сна га ма у не ким зе мља ма цен трал не Афри ке и на 
ин диј ском пот кон ти нен ту (8). 

иму ни за ци ја Про тив ко Ле ре

Узроч ник бо ле сти је бак те ри ја Vибрио O1 тип Ел тор, у два об ли ка: ве ге-
та тив ни (ве о ма осе тљив у спољ ној сре ди ни) и от по ран ци сти чан, а ре зер во ар 
је са мо чо век. 

Кли нич ка сли ка: ин ку ба ци ја од не ко ли ко са ти до 5 да на, по чи ње на гло, 
са ве ли ким бро јем во де них сто ли ца, по вре ме ним по вра ћа њем, код не ле че них 
бр зи гу би так теч но сти, гу би так све сти и от ка зи ва ње бу бре га што до во ди до 
ви со ке смрт но сти и до 50%, а код ле че них ис под 1%. 

На чин пре но ше ња је нај че шће пре ко во де и хра не, нај ве ћи број по је ди нач-
них слу ча је ва пре ко све жих или не до вољ но ку ва них пло до ва мо ра. Кон так том 
се Ел тор из у зет но рет ко пре но си, са мо у ен дем ским зо на ма код со ци јал но 
нај ни жих гру па. 

Пре вен тив не ме ре од но се се, пре све га на лич ну хи ги је ну, хи ги јен ски 
ис прав ну во ду за пи ће и пот пу ну тер мич ку об ра ду хра не, по себ но пло до ва 
мо ра. 

Рас про стра ње ност је од 1992. го ди не у па ду, у 1997. го ди ни би ле су ве ли ке 
епи де ми је на ро гу Афри ке, по сле ве ли ких ки ша, у 2001. го ди ни ен де мич но је 
би ло 80 зе ма ља суб-са хар ске Афри ке, цен трал не и ис точ не Ази је, у Сред њој и 
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Ју жној Аме ри ци, по след њих го ди на ен де мич на је на ро гу Афри ке и у Ин ди ји, 
са по вре ме ним епи де ми ја ма и у дру гим африч ким и азиј ским зе мља ма (7). 

Вак ци на ци ја је оба ве зна за по мор це, а тра жи се код ду жег ра да у Ли би ји. 
Пре по ру чу је се ху ма ни тар ним рад ни ци ма, ми си о на ри ма и ми ров ним сна га ма 
на ду жем бо рав ку у ен де мич ним зо на ма. Ако се да је орал на, мр тва вак ци на у 
2 до зе, на 7 да на раз ма ка, за шти та на ста је 7 да на по сле дру ге до зе, ре вак ци на-
ци ја је на 6–12 ме се ци. У слу ча ју да се да је орал на, жи ва вак ци на у јед ној до зи, 
за шти та на ста је 8 да на по сле вак ци на ци је, а ре вак ци на ци ја је, та ко ђе, на 6–12 
ме се ци. Вак ци не се не мо гу да ва ти де ци ис под две го ди не ста ро сти (8). 

иму ни за ци ја Про тив тр Бу ШноГ ти Фу Са

Узроч ник је црев на бак те ри ја ба цил Sal mo nel la typhi, вр ло от по ран у спољ-
ној сре ди ни и на мно га дез ин фек ци о на сред ства, а осе тљив на ку ва ње и пре-
па ра те хло ра. Ре зер во ар је са мо чо век. 

На чин пре но ше ња: у зе мља ма у раз во ју нај че шће пре ко за га ђе не во де и 
на мир ни ца, све жих шкољ ки, по себ но остри га, све жег во ћа и по вр ћа, не па сте-
ри зо ва ног мле ка, за га ђе них ру ку, пред ме та лич не упо тре бе, по су ђа и му ва. 

Рас про стра њен је ши ром све та, на ро чи то у не хи ги јен ским усло ви ма, 
про це њу је се да је у 2007. го ди ни око 10 ми ли о на обо ле лих и пре ко 200.000 
умр лих, а ре зи стен ци ја на ле ко ве при ја вље на је у Ази ји, на Бли ском Ис то ку и 
у Ла тин ској Аме ри ци (7). 

Глав не пре вен тив не ме ре од но се се на еду ка ци ју, лич ну хи ги је ну, хи ги-
јен ски ис прав ну во ду за пи ће и тер мич ки об ра ђе ну хра ну, за шти ту хра не од 
ин се ка та и хи ги јен ско от кла ња ње от пад них ма те ри ја. 

Пре по ру чу је се вак ци на ци ја са мо за ви со ку про фе си о нал ну из ло же ност 
ин фек ци ји у ен дем ским зо на ма (рад ни ци на во до во ду, ка на ли за ци ји, из град њи 
у троп ским пре де ли ма, по мор ци ма, ху ма ни тар ним рад ни ци ма у из бе глич ким 
кам по ви ма са ло шом са ни та ци јом, као и ми си о на ри ма и ми ров ним сна га ма). 

Да је се орал на жи ва вак ци на у 3 до зе, са два да на раз ма ка, иму ни тет на-
ста је по сле 7 да на од по след ње до зе, тра је јед ну го ди ну. Ако се да је ин јек ци о на 
Ви-по ли са ха рид на у јед ној до зи, иму ни тет на ста је по сле 7–10 да на по сле вак-
ци на ци је, иму ни тет тра је 3 го ди не. Ни јед на од ових вак ци на не да је се де ци 
мла ђој од две го ди не (5). 

иму ни за ци ја Про тив ја Пан СкоГ ен це Фа Ли ти Са

Узроч ник је ви рус, ре зер во а ри су шум ске жи во ти ње ме со жде ри, пти це, 
гло да ри, во до зем ци, ко мар ци и сле пи миш. 
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Пре но си се убо дом за ра же ног ко мар ца. Рас про стра њен је као жа ри шна 
ин фек ци ја у шу ма ма, че шће у то плим ме се ци ма, при су тан је у Ру ској Фе де ра-
ци ји, на крај њем ис то ку, за пад ним остр ви ма Па ци фи ка, у Ја па ну, на Фи ли пи-
ни ма, ис тич ној Ази ји од Ко ре је до Ин до не зи је, Ки ни, Ин ди ји и Аустра ли ји. 

По ред вак ци на ци је, од пре вен тив них ме ра тре ба спро во ди ти пр ска ње ин-
сек ти ци да са ре зи ду ал ним деј ством, мре же на про зо ри ма, но ше ње за штит них 
оде ла то ком ра да у при ро ди и ко ри шће ње ре пе ле на та на от кри ве ним де ло ви ма 
ко же. 

Вак ци на про тив ја пан ског ен це фа ли ти са пре по ру чу је се пре ма епи де ми о-
ло шкој ин ди ка ци ји код де це, пут ни ка, из ло же них шум ских и по љо при вред них 
рад ни ка. Мр тва вак ци на да је се у 2–3 до зе, са ин тер ва лом од 7–14 да на, код 
де це мла ђе од 3 го ди не да је се по ла до зе за од ра сле. Иму ни тет на ста је 10–14 
да на по сле вак ци на ци је, а бу стер до за пре по ру чу је се на 1–4 го ди не (9). 

иму ни за ци ја Про тив Бо Ле Сти иза зва ниХ  
ин ва зив ним Пне у мо ко ком

Иму ни за ци ја про тив бо ле сти иза зва них ин ва зив ним пне у мо ко ком, без об-
зи ра на уз раст, оба ве зна је код исе ље нич ке ви зе за САД и Аустра ли ју. Спро во ди 
се да ва њем јед не до зе по ли са ха рид не вак ци не, код осо ба ста ри јих од две го ди-
не, а код де це ис под две го ди не да ва њем две до зе кон ју го ва не вак ци не (8).

иму ни за ци ја Про тив Се зон СкоГ Гри Па

Иму ни за ци ја про тив гри па оба ве зна је код исе ље нич ке ви зе за САД, Ка на-
ду, Ве ли ку Бри та ни ју и Аустра ли ју. Спро во ди се да ва њем јед не до зе вак ци не 
про тив се зон ског гри па (8). 
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ути цај кЛи мат СкиХ Фак то ра на 
По ја ву и Ши ре Ње за ра зниХ  

БоЛ Сти у троП Ским и  
СуП троП Ским зо на ма

мр сци. мед. љуп ка јан ко вић,  
ди пло ми ра ни би о лог-ме ди цин ски еко лог

Кли ма пред ста вља укуп ност вре мен ских по ја ва ко је ка рак те ри шу сред ње 
ста ње при зем ног сло ја ат мос фе ре. Са би о ло шког аспек та мо же се де фи ни са ти 
као скуп ат мос фер ских фак то ра ко ји ути чу на жи вот ор ган ског све та на јед ном 
под руч ју. На људ ски ор га ни зам кли ма де лу је или штет но или по вољ но. 

Пут ни ци мо гу би ти из ло же ни ве ли ким и на глим кли мат ским про ме на ма. 
Све осо бе ни су под јед на ко осе тљи ве на на гле и ин тен зив не вре мен ске про-
ме не и на осно ву то га де ле се на ме те о ро ста бил не и ме те о ро ла бил не. Oсобе 
под ло жне ме те о ро ла бил но сти су осо бе ста ри је од 60 го ди на, де ца и хро нич ни 
бо ле сни ци. Ме ђу тим, и код здра вих осо ба на гли пре ла зи у раз ли чи тим кли-
мат ским зо на ма мо гу да иза зо ву умор, сма ње ну рад ну спо соб ност, гла во бо љу, 
по спа ност или не са ни цу. Пе ри од акли ма ти за ци је, тј. вре ме на у ко ме се ор-
га ни зам на ви ка ва и ста би ли зу је на кли мат ске про ме не тра је од јед не до три 
не де ље, у за ви сно сти од ин тен зи те та про ме на (1). 

То пло та и хлад но ћа мо гу да бу ду ди рект но или ин ди рект но од го вор ни за 
не ке бо ле сти и да до ве ду до озбиљ них ста ња ко же. Дер ма то фи то за као што је 
атлет ско сто па ло че сто се по гор ша ва на то пло ти и вла зи. 

Пре ко мер на то пло та и вла га или не у ме ре на ак тив ност у овим усло ви ма 
мо гу да до ве ду до исцпље но сти услед не до стат ка во де и со ли, и што је још 
озбиљ ни је до то плот ног уда ра или хи пер тер ми је. Ул тра ви о лет ни сун че ви зра ци 
мо гу да иза зо ву озбиљ не опе ко ти не код осо ба са све тли јом ко жом. 

Пре ко мер на хлад но ћа ути че на осо бе ко је су, мо жда, не а де кват но об у че-
не, а на ро чи то на ста ри је. Мо же да до ве де до хи по тер ми је и до про мр зли на 
не по кри ве них де ло ва те ла. 
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Уди са ње и гу та ње пра ши не то ком пу то ва ња по пу те ви ма без ко ло во за или 
у су вим пре де ли ма мо гу да пра те муч ни на и сла бост, а мо гу да иза зо ву и ја чу 
под ло жност на ин фек ци је гор њег ре спи ра тор ног трак та (2). 

Пу то ва ње на ве ли ким ви си на ма мо же да до ве де до не са ни це, гла во бо-
ље, муч ни не и ви син ске бо ле сти чак и код мла дих и здра вих осо ба, а мо же 
да иза зо ве уз не ми ре ност код ли ца са ср ча ним или плућ ним про бле ми ма. 
Ин ди ви ду ал на под ло жност на акут ну ви си ну бо лест ве о ма ва ри ра. Пут ни ци 
из ло же ни нај ве ћој опа сно сти су они ко ји се бр зо пе њу до ту ри стич ких ме ста 
на Ан ди ма и Хи ма ла ји ма. Утвр ђе но је да аце та зо ла мид, и у си му ли ра ним, као 
и у ствар ним усло ви ма при пе ња њу убр за ва про цес акли ма ти за ци је на ве ли ке 
ви си не. Пре по ру че на до за за спре ча ва ње акут не пла нин ске бо ле сти је 250 mg 
на сва ких 8–12 са ти, с тим што ле ко ве тре ба узе ти 24–48 са та пре по ла ска на 
пут и, ка сни је, стал но то ком пе ња ња. Аце та зо ла мид не сме ју узи ма ти ли ца 
алер гич на на сул фо на ми де (3). 

Кли мат ски по ја се ви при ка за ни су пре ма ге о граф ском ре до сле ду, од се вер-
них нај хлад ни јих зо на до еква то ра. У раз ли чи тим под руч ји ма исте кли мат ске 
зо не по сто је раз ли ке у за ви сно сти од ге о граф ских фак то ра. 

По Лар на (арк тич ка и ан тарк тич ка) кЛи ма

Арк тич ку и ан тарк тич ку кли му од ли ку је ве чи ти снег и лед, са ма лим ко-
ли чи на ма па да ви на са мо у об ли ку сне га. Ка рак те ри стич на је по ја ва по лар ног 
да на и но ћи, ко ји тра ју ви ше ме се ци, јул ска тем пе ра ту ра не до сти же + 100 C, 
а ја ну ар ска је ис под -380 C; биљ ни по кри вач је оску дан и чи не га тун дре. 

Уме ре на и су ва хлад но ћа де лу ју под сти цај но на ор га ни зам, док ја ка хлад-
но ћа иза зи ва де пре си ју функ ци ја на ро чи то код осо ба ко је су у то ку крат ког 
вре ме на про ме ни ле сре ди ну и из то пли јих кли мат ских зо на до шле на крај њи 
се вер, од но сно југ Зе мљи не ку гле. На гле то плот не про ме не штет ни је су од 
екс трем них тем пе ра ту ра и ако су ду жег тра ја ња (2). 

СуБ По Лар на (арк тич ко-кон ти нен таЛ на) кЛи ма

Овај тип кли ме вла да у нај се вер ни јим ре јо ни ма Аме ри ке, Ази је и Евро пе. 
Ле то је про хлад но и крат ко, а у нај ве ћем де лу го ди не је вр ло хлад но, биљ ни 
по кри вач је ре ду ко ван, ју жни је су при сут не ли сто пад не и зим зе ле не шу ме. У 
овом по ја су је зна ча јан ути цај тем пе ра ту ре, на гле про ме не су штет ни је од вр ло 
ни ских тем пе ра ту ра и ка да је ор га ни зам из ло жен у то ку ду жег вре ме на, ја ка и 
из не над на хлад но ћа иза зи ва де пре си ју ср ча ног ра да и ре спи ра тор них функ-
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ци ја, хла дан и сув ва здух иза зи ва су жа ва ње крв них су до ва ко же и не при ја тан 
осе ћај гро зни це, на ро чи то код ме те о ро ла бил них ли ца (4). 

ПЛа нин Ска (аЛП Ска) кЛи ма

Алп ску кли му ка рак те ри ше опа да ње сред њих го ди шњих, ме сеч них и 
днев них тем пе ра ту ра са над мор ском ви си ном у свим кли мат ским по ја се ви ма. 
По ве ћа на је ин со ла ци ја и ра ди ја ци ја, знат на су днев на, а ма ла го ди шња ко-
ле ба ња тем пе ра ту ре. Зи ме су ду ге и хлад не, а ле та крат ка и све жа, при сут ни 
су ве тро ви и ве ли ка ко ли чи на па да ви на. За сту пље на је на Ал пи ма, Ан ди ма, 
Кав ка зу, Хи ма ла ји ма и др. На ви со ким троп ским и суп троп ским пла ни на ма 
кли ма је хлад на са по ја вом сне га и лед ни ка, у ре ла тив но бли ској сре ди ни 
ви со ких тем пе ра ту ра и ве ли ких ко ли чи на па да ви на. Биљ ни по кри вач чи не 
ли сто пад не и че ти нар ске шу ме. 

Ви син ска кли ма (1000–2000 m над мор ске ви си не) има ни жи ат мос фер ски 
при ти сак, про сеч но је ни жа тем пе ра ту ра ва зду ха, знат не су ноћ но-днев не 
осци ла ци је, ин тен зив но је то плот но и све тло сно зра че ње, ва здух је сув, че сти 
су и ја ки ве тро ви. Чи сто ћа ва зду ха је ве ли ка на ста ла не ста ја њем пра ши не, ми-
кро ба и алер ге на по чев од 600м над мор ске ви си не па на ви ше. 

На гли пад ат мос фер ског при ти ска, до ко га до ла зи на ро чи то при пре ла ску 
из ни зи је на ви ше над мор ске ви си не, мо же да до ве де до ре у ма то ид них бо ло ва, 
ми гре не, ма лак са ло сти, асма тич них на па да и мен тал не уз не ми ре но сти. 

Вла жност ва зду ха ути че на ис па ра ва ње пре ко ко же и слу зо ко же ди сај них 
пу те ва, при ни жој тем пе ра ту ри и ве ћој вла жно сти по ве ћа ва се ода ва ње те ле сне 
то пло те што ути че на по ја ву ре спи ра тор них и ре у ма тич них обо ље ња. 

Ве тро ви има ју то нич но деј ство, тј. до во де до су жа ва ња крв них су до ва и 
згр че но сти ми ши ћа, не по вољ ни су за раз дра жљи ве осо бе, ту бер ку ло зне и ре-
у ма тич не бо ле сни ке. 

По вољ но деј ство пла нин ске кли ме и ни жег ат мос фер ског при ти ска оства-
ру је се ду жим бо рав ком, огле да се у по ве ћа ва њу бро ја цр ве них крв них зр на ца, 
убр за ва њу пул са и цир ку ла ци је, ди са ње по ста је ду бље и уче ста ли је, по ве ћа ва 
се ви тал ни ка па ци тет, по ве ћа ва се то ле ран ци ја на угље не хи дра те. Ни же тем-
пе ра ту ре сти му ли шу ба зал ни ме та бо ли зам, тер мо ге не зу, апе тит, по бољ ша ва ју 
ста ње нер вног си сте ма и сан, по ве ћа ва ју от пор ност пре ма умо ру (5). 

Ви син ска кли ма мо же би ти штет на за осо бе са ма лом или оште ће ном 
адап тив ном спо соб но шћу (су ви брон хи тис, де ком пен зо ва на ср ча на обо ље ња 
и те ле сна ис цр пље ност). 
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кон ти нен таЛ на кЛи ма

Кон ти нен тал ни кли мат ски по јас од ли ку ју ве ли ка тем пе ра тур на ко ле ба-
ња у то ку да на и го ди не, сред ње ја ну ар ске тем пе ра ту ре су од -100 до -150 С, а 
сред ње јул ске тем пе ра ту ре од 180 до 200 С, са ма лом про сеч ном го ди шњом ко-
ли чи ном па да ви на (250–500 mm во де ног та ло га) не рав но мер но рас по ре ђе ном 
у то ку го ди не, ду ва ју хлад ни коп не ни ве тро ви, на ро чи то се ве рац. За сту пље на 
је у уме ре ним по ја се ви ма на кон ти нен ти ма се вер не Зе мљи не хе мис фе ре, а 
ка рак те ри сти ке се ја че ис по ља ва ју уда ља ва њем од мо ра. 

Сув и хла дан ва здух су ши слу зни цу брон ха и оте жа ва ис ка шља ва ње, што 
је не по вољ но за хро нич не плућ не бо ле сни ке. Ве тро ви су не по вољ ни за раз дра-
жљи ве осо бе, ту бер ку ло зне и ре у ма тич не бо ле сни ке. 

Ни зин ска кон ти нен тал на кли ма ис под 300 m над мор ске ви си не до во ди до 
не знат ног по ве ћа ња плућ не вен ти ла ци је и убр за ња пул са (2). 

уме ре на кон ти нен таЛ на кЛи ма

Има из ра же на сва го ди шња до ба, то пла ле та са сред њим јул ским тем пе-
ра ту ра ма 200–230 С и при лич но уме ре не зи ме са сред њим ја ну ар ским тем пе-
ра ту ра ма 00–20С, са про сеч ном го ди шњом ко ли чи ном па да ви на из ме ђу 600 
и 1200 mm. Вла да у сред њој Евро пи. 

Уме ре на и су ва хлад но ћа де лу ју под сти цај но на ор га ни зам, уме ре на то-
пло та да је осе ћај угод но сти. Ова кли мат ска зо на има нај ма ње не по вољ них 
ефе ка та на здра вље. 

уме ре на Сре до зем на кЛи ма

Од ли ку је се жар ким и су шним ле ти ма, про сеч них јул ских тем пе ра ту ра 
240–280 С, и бла гим и вла жним зи ма ма, про сеч не ја ну ар ске тем пе ра ту ре 
80–120 С, са про сеч ном го ди шњом ко ли чи ном па да ви на од 800–1200mm и са 
ка рак те ри стич ном сре до зем ном фло ром. За сту пље на је у ба се ну Сре до зем ног 
мо ра. 

Ду го трај но сун че во зра че ње до во ди до по ви ше ног ба зал ног ме та бо ли зма, 
по ве ћа ва се ме та бо ли зам кал ци ју ма и фос фо ра, што по вољ но де лу је на про цес 
ре кал ци фи ка ци је ко шта ног тки ва, на ро чи то зна чај но по сле пре ло ма и дру гих 
по вре да и про це са на ко шта ном си сте му. 

Мор ска кли ма де лу је по вољ но на пре мор и гу би так апе ти та, а не по вољ на је 
за све жу ту бер ку ло зну ин фек ци ју и акут на ма лиг на обо ље ња. По вољ но деј ство 



153мр сци. мЕд. љуП ка Јан ко Вић, ди Пло ми ра ни би о лог-мЕ ди цин ски Еко лог 

сре до зем не кли ме огле да се и у ак ти ва ци ји про ви та ми на у пот ко жном тки ву, 
сни жа ва њу гли ке ми је и па ду ар те риј ске тен зи је. 

уме ре на При мор Ско-атЛант Ска кЛи ма

За уме ре ну при мор ско-атлант ску кли му ка рак те ри стич на је ма ла про-
мен љи вост то плот них усло ва то ком го ди не и да на. Има уме ре но то пла ле та и 
бла ге зи ме, што је усло вље но то плим ути ца јем Голф ске стру је, про сеч не јан/
јул тем пе ра ту ре 50–180С, при лич но је вла жна, про сеч на го ди шња ко ли чи на 
па да ви на је 800–1500 mm, са рав но мер но рас по ре ђе ним па да ви на ма у то ку 
го ди не, биљ ни по кри вач чи не ли сто пад не шу ме и трав не кул ту ре. За сту пље-
на је у при мор ским обла сти ма уме ре них по ја се ва, пре о вла ђу је на оке ан ским 
остр ви ма и ма њим по лу о стр ви ма. Ова бла га и рав но ме р на то пло та да је осе ћај 
опу ште но сти и угод но сти. 

По ред ујед на че них тем пе ра ту ра, по ве ћа но је ул тра ви о лет но зра че ње, уз 
оба лу је стал но при су тан аеро-сол, ко ји до во ди до од су ства пра ши не и алер ге-
на, што је на ро чи то по вољ но за осо бе са хро нич ним алер гиј ским обо ље њи ма, 
лак шим пси хич ким по ре ме ћа ји ма, сма ње ном от пор но шћу ор га ни зма услед 
пре мо ра и хро нич ног не до стат ка апе ти та. 

СуП троП Ска Пу СтиЊ Ска кЛи ма

Суп троп ски пу стињ ски кли мат ски по јас чи ни пре лаз из ме ђу сре до зем не 
и су ве троп ске кли ме, до ми нан тан је у се вер ној Афри ци и ју го за пад ној Ази ји. 
Има ви со ке днев не и ни ске ноћ не тем пе ра ту ре, жар ка ле та и то пле зи ме. Го ди-
шња тем пе ра тур на ко ле ба ња су ма ла, про сеч не јан/јул тем пе ра ту ре 250–330 С, 
са ма лом про сеч ном го ди шњом ко ли чи ном па да ви на (50–400 mm). При сут ни 
су су ви па сат ски ве тро ви, го ди шње про ме не у кли ми су ма ле, биљ ни по кри вач 
је оску дан, чи не га сте пе, по лу пу сти ње и пу сти ње. 

Сув и то пао ва здух иза зи ва ва зо ди ла та ци ју, тј. ши ре ње крв них су до ва, што 
мо же има ти не по вољ но деј ство на осо бе са по ви ше ним крв ним при ти ском и 
хро нич ним ср ча ним обо ље њи ма. 

Су ви ве тро ви код ме те о ро ла бил них осо ба мо гу по ве ћа ти раз дра жљи вост 
и до ве сти до по гор ша ња ста ња код ту бер ку ло зних бо ле сни ка. 
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Су ва троП Ска кЛи ма

Су ва троп ска кли ма екс трем на je вр ста кон ти нен тал не кли ме жар ког по ја-
са у пу сти ња ма и сте па ма се вер не и ју жне Афри ке, ју го за пад не Ази је и за пад не 
Аустра ли је. Од ли ку је се ве ли ким днев ним и ма лим го ди шњим тем пе ра тур ним 
ко ле ба њи ма. Ле та су то пла и су ва, про сеч не тем пе ра ту ре пре ко 300С, од ли ку-
ју се ма лом про сеч ном го ди шњом ко ли чи ном па да ви на ис под 500 mm, биљ ни 
по кри вач је оску дан. Сув и то пао ва здух иза зи ва ши ре ње крв них су до ва, што 
мо же има ти не по вољ но деј ство на осо бе са по ви ше ним крв ним при ти ском и 
хро нич ним ср ча ним обо ље њи ма. 

Пе ри о дич но вЛа жна троП Ска (мон Сун Ска) кЛи ма

Вла жна троп ска, мон сун ска кли ма вла да у Ази ји, од Ин ди је до Ја па на и 
на Ма лај ском ар хи пе ла гу, ка рак те ри ше је сме на вла жних лет њих мон су ских 
ве тро ва ко ји до ла зе са Ин диј ског и Ти хог оке а на и зим ских су вих ве тро ва из 
уну тра шњо сти Ази је у прав цу оке а на. Има два го ди шња до ба, ки шно ле то и су-
шну зи му, про сеч не тем пе ра ту ре 250–350 С са ве ли ком про сеч ном го ди шњом 
ко ли чи ном па да ви на од 2500–3000 mm, биљ ни по кри вач чи не шу ме и са ва не. 

Ви со ка тем пе ра ту ра и ве ли ка вла жност мо же код не на ви клих осо ба да 
иза зи ва осе ћај тро мо сти и не ла год но сти. Ве ли ке вру ћи не фа во ри зу ју раз ви ја-
ње узроч ни ка црев них ин фек ци ја са те жом кли нич ком сли ком, на ро чи то код 
но во ро ђен ча ди и одој ча ди, ако се гу би так теч но сти не на док на ђу је. Па да ви не 
ко је до ла зе по сле то плог и вла жног вре ме на де лу ју осве жа ва ју ће (6). 

еква то ри јаЛ на кЛи ма

Нај то пли ја, еква то ри јал на кли ма за сту пље на је у зо ни дуж еква то ра и до 
100- 120 се вер не и ју жне ге о граф ске ши ри не. Вре ме је то пло и вла жно пре ко 
це ле го ди не, про сеч не тем пе ра ту ре су од 280–330С са ве ли ком ко ли чи ном 
па да ви на 2500–4000 mm, го ди шње про ме не у кли ми су ма ле, биљ ни по кри вач 
је бо гат и чи не га пра шу ме. 

Ве ли ка ко ли чи на вла жно сти при ви со ким тем пе ра ту ра ма ства ра по вољ не 
усло ве за раз вој ве ћи не узроч ни ка за ра зних и па ра зи тар них бо ле сти, а код но-
во до шлих пут ни ка де ша ва се да иза зи ва тро мост и без вољ ност што по сред но 
мо же да има ути ца ја на не до вољ ну па жњу у спро во ђе њу пре вен тив них ме ра и 
за шти те од за ра зних бо ле сти. 

У пе ри о ду акли ма ти за ци је на бо ра вак у тро пи ма ко ји тра је око 3 не де ље 
за пут ни ке из на шег под не бља, по ве ћа ва се рад ср ча ног ми ши ћа и лу че ње хор-



155мр сци. мЕд. љуП ка Јан ко Вић, ди Пло ми ра ни би о лог-мЕ ди цин ски Еко лог 

мо на. Троп ска кли ма је не по вољ на за труд ни це у дру гој по ло ви ни труд но ће, за 
го ја зне и ста ри је осо бе, хро нич не бо ле сни ке, за све жу ТБЦ, као и за осо бе са 
ен до кри ним по ре ме ћа ји ма и по ре ме ћа ји ма ме та бо ли зма. 

Код на пор ног ра да, од су ства вен ти ла ци је, не до вољ ног уно са теч но сти, но-
ше ња уског и то плог оде ла и упо тре бе ал ко хо ла, по сто ји ри зик од то плот ног 
уда ра, а по ве ћа ва се и ри зик за све дру ге за ра зне и па ра зи тар не бо ле сти (7). 

за Шти та Пут ни ка од кЛи мат СкиХ ути ца ја у 
троП Ској зо ни

Од го ва ра ју ћи сме штај у од ре ди шту сма њу је ри зик од не по вољ ни кли-
мат ских ути ца ја и не ких за ра зних бо ле сти. Пре све га, стан тре ба за шти ти од 
сун че ве све тло сти, омо гу ћи ти до бру вен ти ла ци ју, за шти ти га од ин се ка та мре-
жа ма, спа ва ти у кре ве ту под бал да хи ном, а од су то на до сва ну ћа ко ри сти ти у 
ста ну ин сек ти ци де. 

Јед на од ва жних ме ра је и хва та ње гло да ра на мам це, рас кр чи ва ње ра сти ња 
у ши ро ком кру гу око ку ће и у слу ча ју да не ма хи ги јен ске дис по зи ци је сме ћа, 
от пат ке и сме ће спа љи ва ти, или их за ко па ва ти нај ма ње 50 cm у ду би ну. 

жи вот ни стил тре ба при ла го ди ти вре мен ским усло ви ма:
Но си ти оде ћу од при род них ма те ри ја ла (па мук, лан, сви ла), бе ле бо је •	
јер од би ја све тлост и ин сек те
Нај при клад ни ја је ко мот на оде ћа ко ја ниг де не сте же те ло и ко ја је •	
ду гач ка, да што ви ше по кри ва те ло и сма њу је по вр ши ну до ступ ну 
ује ди ма ин се ка та
Но си ти ла га не ше ши ре са отво ри ма за вен ти ла ци ју, ако се из ла зи из •	
град ске зо не, нај по год ни ји је троп ски шлем
При ја ком сун цу очи оба ве зно за шти ти там ним на о ча ри ма•	
За вре ме нај то пли јих са ти из бе га ва ти те шке по сло ве;•	
Спа ва ти мак си мум вре ме на;•	
Ка да је нај ве ћа ин со ла ци ја, не сун ча ти се•	
Че сто ква си ти те ло (ку па ње у мо ру или ба зе ну, ако ко жа ни је по вре-•	
ђе на, он да је без ри зи ка)
Пи ти ве ли ке ко ли чи не бла го за со ље ње теч но сти (на 1 ли тар во де 1 •	
грам ку хињ ске со ли)
Из бе га ва ти ал ко хол на пи ћа•	
При по ја ви нај лак ших зна ко ва не ла год но сти тре ба се по ву ћи у хлад ну •	
про ве тре ну про сто ри ју и од ма ра ти се што ду же, ис ту ши ра ти се хлад-
ном во дом и пи ти хлад не на пит ке
У слу ча ју да се те го бе по ве ћа ва ју од мах се обра ти ти ле ка ру у ме сту •	
бо рав ка (8). 



156 уТи цаЈ кли маТ ских фак То ра на По Ја Ву и ши рЕ њЕ За ра Зних бол сТи у ТроП ским и суП ТроП ским Зо на ма  

Ли те ра ту ра

Ђокић Д, Вучић-Јанковић М. Здравствени водич кроз свет: Институт за 1.) 
заштиту здравља Србије, Београд, 2000.
WHO. International Travel and Health. Vaccination Requirements and Health 2.) 
Advice. World Health Organization, Geneva, 2009. 
Berger S. Relative Risk Concept in Travel Medicine. Journal of Travel Medicine. 3.) 
2008; 2(4):211-4. 
Centers for Disease Control and Prevention. Health Information for Interna-4.) 
tional Travel 1999-00. Atlanta, 2009. 
Cossar JH. & Reid D. Health hazards of international travel. Bulletin of the 5.) 
World Health Organization, 2009;42:61-9. 
Hashmey R. Parasites and Diarrhea. Journal of Travel Medicine. 2007;4 (1):17-6.) 
31. 
Guzman JR. et al. Infectious Disease in Ecuador. Journal of Travel Medicine, 7.) 
2009; 2 (2):89-95. 
Knudsen AB. & Slooff R. Vector-borne disease problems in rapid urbanization: 8.) 
new approaches to vector control. Bulletin of the World Health Organization, 
2006; 70(3):1-8 



Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text

Administrator
Typewritten Text
CIP - Каталогизација у публикацијиНародна библиотека Србије, Београд615.371ЂОКИЋ, Драгољуб, 1962-   Народно здравље у теорији и пракси :     имунизација-једна од водећих мера примарне   превенције / Драгољуб Ђокић и сарадници. -  Крагујевац : Институт за јавно здравље, 2010(Београд : Кум). - 156 стр. : табеле ; 24 cmТираж 1.000. - Стр. 11-13: Рецензија / ЗоранТодоровић, Јасмина Кнежевић. - Библиографија уз свако поглавље.ISBN 978-86-87775-04-6a) ВакцинацијаCOBISS.SR-ID 176500236

Administrator
Rectangle



2

НА РОД НО ЗДРА ВЉЕ У ТЕ О РИ ЈИ И ПРАК СИ 
Очување животне средине, еколошки ризици по народно 
здравље и учешће здравственог система у интегрисаној 

заштити

Издавач 
Ин сти тут за јав но здра вље Кра гу је вац

За издавача
dr Dragoljub Djokic 

Уредник 
Проф. др Дра го љуб Ђо кић

Рецензенти
Проф. др Ја сми на Кне же вић
Проф. др Зо ран То до ро вић

Ликовно-графичка опрема 
Агенција КРУГ

ISBN 978-86-87775-04-6

НАРОДНО ЗДРАВЉЕ У ТЕОРИЈИ И ПРАКСИ

НА
РО

ДН
О 

ЗД
РА

ВЉ
Е У

 ТЕ
ОР

ИЈ
И 

И 
ПР

АК
СИ

Имунизација - једна од водећих 
мера примарне превенције

Оч
ув

ањ
е ж

ив
от

не
 ср

ед
ин

е, 
ек

ол
ош

ки
 ри

зи
ци

 по
 на

ро
дн

о з
др

ав
ље

 и 
уч

еш
ће

 зд
ра

вс
тв

ен
ог

 си
ст

ем
а у

 ин
те

гр
ис

ан
ој 

за
шт

ит
и

Проф. др Драгољуб Ђокић
и сарадници

Институт за јавно здравље Крагујевац

Институт за јавно здравље Крагујевац

ISBN 978-86-87775-04-6

9 7 8 8 6 8 7 7 7 5 0 4 6

Administrator
Typewritten Text



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after page 1
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     722
     427
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterNum
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     722
     427
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     722
     427
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     same as current
      

        
     1
     1
     1
     722
     427
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 2
     same as current
      

        
     2
     1
     1
     722
     427
    
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2 2.0
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





