
Предлог мера Института за јавно здравље Србије у складу са актуелном
епидемиолошком ситуацијом дечије парализе у Сирији/циркулације

дивљег полио вируса у Израелу

У складу  са  актуелном епидемиолошком ситуацијом дечије  парализе/изолације  дивљег
полио  вируса  у  циркулацији  у  Израелу  и  Сирији,  а  на  основу  плана  активности  за
одржавање статуса земље без дечије парализе у Србији,  Институт за јавно здравље Србије
је  доставио  мрежи  института/завода  за јавно  здравље  и  Министартсву  здравља
информацију о актуелној епидемиолошкој ситуацији дечије парализе у Израелу и Сирији
и предлог мера за спречавање ширења дивљег вируса дечије парализе у случају уношења у
земљу: 

1.  Све  здравствене  установе  на  територији  надлежности  упознатe су  са  актуелном
епидемиолошком ситуацијом дечије парализе.

2. Подсетити на  обавезу пријављивања из надзорних јединица свих случајева акутне
флакцидне парализе/АФП у складу са дефиницијом случаја, најбржим могућим путем.

3.  О  сваком  случају,  окружни  координатор  за  АФП  најбржим  путем  обавештава
националног  координатора  за  АФП,  спроводи  епидемиолошко  истраживање  и
организује прикупљање и транспорт узорака столице.

4. На вакциналним пунктовима спровести ревизију картотека и спровести имунизацију
против  полиомијелитиса  све  невакцинисане  и  непотпуно  вакцинисане  и
ревакцинисане деце према узрасту у складу са Правилником о имунизацији и начину
заштите лековима („Сл. гласник РС”, 11/06, 25/13, 65/13).

5.  У  сарадњи  са  медијаторима  Рома  у  срединама  где  они  бораве  евидентирати
невакцинисану и непотпуно вакцинисану децу у ромској популацији и реализовати
њихову имунизацију  против полиомијелитиса у складу са Правилником о имунизацији
и начину заштите лековима („Сл. гласник РС”, 11/06, 25/13, 65/13), преко територијално
надлежних домова здравља уз координацију ИЗЈ/ЗЗЈ.

6. Особе које се налазе у азилима (пореклом из ендемских земаља, Изреала, Сирије)
вакцинисати у зависности од вакциналног статуса, а према Правилнику о имунизацији и
начину заштите лековима („Сл. гласник РС”, 11/06, 25/13, 65/13).    

Вакцинацију  деце  до годину  дана  живота  спровести  са  ОПВ у три  дозе  у  размаку не
краћем  од  6  недеља,  изузев  имунодефицијентне  деце  и  њихових  контаката  када  се
спроводи  са  3  дозе  ИПВ  у  размацима  не  краћим  од  4  недеље.  Вакцинацију  деце  од
навршених 1 године живота, као и одраслих спровести давањем прве дозе ИПВ, а потом
након месец дана са три дозе ОПВ у размацима не краћим од 6 недеља. Особе које имају
податке о вакцинацији, а непотпун вакцинални статус вакцинисати оном вакцином којом је



претходно реализована имунизација (ОПВ или ИПВ), у размацима предвиђеним за давање
(од 6 односно 4 недеље до употпуњавања статуса). 

Територијално надлежни завод за јавно здравље треба да направи процену потребног броја
и врсте вакцина против полиомијелитиса који је потребан за имунизацију и достави одсеку
за имунизацију ИЗЈ Србије.

7.  Путнике у међународном саобраћају који одлазе у Авганистан, Пакистан, Нигерију,
Сирију, Израел  вакцинисати у складу са препорукама СЗО пред полазак на пут.


