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„ДУГ ЖИВОТ ЗА СВЕ”  

Ове године обележава се седамнаеста по реду недеља имунизације у 
Европском региону СЗО, под слоганом „Дуг живот за све”  са циљем да се свима у 
свакој земљи омогући подједнака доступност  вакцина, што би корелирало са дугим 
и здравим животом. Дуже од два века вакцине доприносе безбеднијем свету, од прве 
вакцине против великих богиња до најновијих mRNA које се користе у превенцији тешких 
облика COVID-19.   

Пандемија COVID-19 је допринела порасту  политизације имунизације и паду 
обухвата имунизације деце у многим земљама. 

 Програм имунизације је прекинут у Украјини и сва деца која су напустила 
земљу потребно је да буду вакцинисана где год била. И у овим условима, одржавање 
континуитета у спровођењу националних програма имунизације има приоритет који 
ни на који начин не сме бити угрожен.   

Дечја парализа (полио) ендемски се и даље одржава у две земље (Пакистан и 
Авганистан). Све земље европског региона стекле су статус земаља без полиомијелитиса у 
јуну 2002. године. Украјинска криза са миграцијом са територија где је регистровано 
епидемијско јављање Вируса полиа тип 2, а прекинуто спровођење започете кампање 
имунизације у фебруару ове године, представља јавноздравствени ризик за Европски 
регион СЗО. 

Нерегистровање малих богиња може се објаснити применом  медицинских и 
немедицинских мера у превенцији COVID-19 (физичке дистанце, маски, затварања школа, 
остајања код куће, забраном масовних догађаја, затварањем граница и других мера у 
превенцији COVID-19).  

Епидемије малих богиња и импортовање дивљег вируса дечије парализе 
представљају и даље заједничке претње у области заразних болести које се могу спречити 
имунизацијом за земље Европског региона СЗО,  па је неопходно интензивирати све 
активности предвиђене плановима активности на одржавању статуса одржавања земље 
без полиомијелитиса и елиминације морбила у Републици Србији:   

Достизање и одржавање високог нивоа обухвата (≥ 95%) са две дозе MMR 
вакцине, односно три дозе IPV (вакцине против дечје парализе) 

      Потребно је да Домови здравља у наредна три месеца интензивирају и 
реализују вакцинацију свих невакцинисаних и непотпуно вакцинисаних и 
неревакцинисаних лица  пропуштених годишта деце узраста до 14 година.  



Обухват вакцинацијом у 2021.години у Пиротском округу 

На територији Пиротског округа у 2021. години у складу са Правилником о 
имунизацији и начину заштите лековима, спроведена је имунизација против одређених 
заразних болести.  

Планирана имунизација новорођенчади у породилишу  БЦГ вакцином спроведена је 
са обухватом 96,5%.   

Планирана имунизација у пиротском округу против дифтерије, тетануса, великог 
кашља, полиомијелитиса и обољења изазваних  Haemophilusom influenzae tip b 
(ПЕНТАКСИМ) спроведена  је са обухватом 98,9%. 

Ревакцинација ДТаП-ИПВ-ХиБ вакцином (Пентаксим) у другој години живота 
спроведена је са обухватом 86%  на територији округа.      

Вакцинација против обољења изазвана Стрептококусом пнеумоније у првој години 
живота спроведена  је са обухватом 98,9%.  

Ревакцинација против обољења изазвана Стрептококусом пнеумоније у другој 
години живота  спроведена  је са обухватом 82,6%. 

Ревакцинација против дифтерије и тетануса у седмој години спроведена је са 
обухватом од 99,7%  на територији округа  

Вакцинација ММР вакцином у другој години спроведена је са обухватом 86,9% на 
територији округа. 

 Ревакцинација  ММР вакцином  у седмој години спроведена је са обухватом од  
81,7% на територији округа. 

Вакцинација хепатитис Б вакцином у првој години живота спроведена је са три 
дозе обухватом 92,5%  на окружном нивоу.  
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