
Предмет: СПРОВОЂЕЊЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ У ВАНРЕДНИМ ОКОЛНОСТИМА  

 

На вакциналним пунктовима спроводити имунизацију у складу са Правилником о имунизацији 

и начину заштите лековима (Сл. Гласник РС 11/06, 25/13, 63/13, 99/13, 118/13), лица 

одређеног узраста, лица по клиничким и епидемиолошким индикацијама. 

Спроводити континуирано надзор над температурним условима чувања вакцина на  свим 

вакциналним пунктовима најмање два пута дневно, а по потреби и чешће према 

организованим дежурствима у здравственим установама. Уколико има најављених 

искључења струје, а здравствена установа нема агрегат, вакцине у режиму хладног ланца у 

координацији територијално надлежне епидемиолошке службе  пребацити тамо где има 

адекватних услова. 

Вакцине са пунктова који су или поплављени или су дуже времена без струје у 

координацији са територијално надлежном епидемиолошком службом спаковати за 

одлагање у циљу њиховог уништавања у Институту Торлак.  

У случајевима нестанка струје на пунктовима, обавестити територијално надлежну 

епидемиолошку службу у циљу даље процене поступања са вакцинама. 

Имајући у виду настале ванредне околности за могућност повређивања и настанак 

тетаногених рана (повреде главе, уједне, убодне, огуљотине, подеротине, раздеротине, 

повреде у близини великих крвних судова и сл.), као и да је имунизација једина мера 

превенције тетануса, у складу са  Правилником о имунизацији и начину заштите 

лековима (Сл. Гласник РС 11/06, 25/13, 63/13, 99/13, 118/13) у циљу спречавања могућих 

последица у насталим околностима, јер повређена лица највероватније неће поседовати 

документацију,  треба поступити на следећи начин: 

1. Лица која су потпуно вакцинисана и ревакцинисана против тетануса за свој узраст, 

а од последње дозе до повреде је прошло мање од 10 година, не добијају ни 

вакцину, ни имуноглобулин. 

2. Лица која су потпуно вакцинисана и ревакцинисана против тетануса за свој узраст,  

а од последње дозе до повреде је прошло више од 10 година, добијају једну дозу ТТ 

вакцине и 250 ИЈ имуноглобулина, одмах по повређивању. 

3. Лица која нису вакцинисана, лица која су непотпуно вакцинисана или немају 

доказе о имунизацији против тетануса добијају једну дозу ТТ вакцине одмах и 

250 ИЈ имуноглобулина и то истовремено и интрамускуларно у супротни 

екстремитет.  Друга доза вакцине се даје у рамаку не краћем од месец дана,  а трећа 

доза 6 месеци након друге, а четврта годину дана након треће.    



У сарадњи са  надлежном здравственом службом омогућити редовну имунизацију деце 

предшколског и школског узраста измештене из подручја захваћеног поплавама, 

укључујући и ону смештену у центрима за колективни смештај.  

Територијално надлежне епидемиолошке службе са здравственим службама  у центрима 

за колективни смештај (организоване за дужи временски период), потребно је да обаве 

анализу вакциналног статуса деце предшколског, али и школског узраста и организују 

спровођење допунске имунизације у складу са Правилником о имунизацији и начину 

заштите лековима (Сл. Гласник РС 11/06, 25/13, 63/13, 99/13, 118/13), са посебним 

акцентом на ОПВ, ДТП, ММР и Хиб вакцину, код невакцинисане или непотпуно 

вакцинисане деце. О спроведеним активностима територијално надлежна  епидемиолошка 

служба припрема и доставља извештај  ИЈЗ Србије.   

У фази санације поплављених подручја постоји повећан ризик од одређених заразних 

болести, у превенцији којих поред општих мера је препоручено применити и специфичне 

по епидемиолошким индикацијама код експонираних лица (нпр. имунизација против 

тетануса, хепатитиса А и Б, трбушног тифуса...), имајући у виду најављену могућност 

донација неких произвођача.    

 


