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УДРУЖЕЊЕ ПЕДИЈАТАРА СРБИЈЕ 

Phone: 381- 11-3108 112, -232, -171, 

 Fax: 381-11-2697-232 

E-mail: majkaidete@ ptt.rs 

Web site: www.udruzenjepedijatara.rs 

 

Министарство здравља  

Немањина 22-26 

11000 Београд 

     Министру здравља 

    Асс. др сц. мед. Златибору Лончару 

 

Предмет: Закључци Округлог стола „Борба за имунизацију“ 

 

Поштовани Министре, 

Са задовољством Вас обавештавамо да је успешно завршена традиционална 

Педијатријска школа под покровитељством Министарства, а која окупља преко 500 

педијатара из Србије и околних земаља: Црне Горе, Македоније, Хрватске, Словеније, 

Босне и Херцеговине и Републике Српске. Уз највише оцене за садржај, предавањa, 

радионице и курсеве, учесници су показали и завидни ниво усвојеног знања, вештина и 

учешћа у стручним дебатама у вези са изазовима у сопственом раду.  

У оквиру 18. семинара Педијатријске школе Србије одржан је 8. јуна 2015. године, 

програмом Семинара предвиђени Округли сто под називом „Борба за имунизацију“.  

Позвани учесници:  

Удружење педијатара Србије: проф. др Радован Богдановић (председник, директор 

Школе), проф. др Недељко Радловић (члан Председништва, заменик директора 

Школе), прим. мр сци. мед. Драгана Лозановић (Институт за здравствену заштиту 

мајке и детета Србије, секретар Школе), проф. др Срђан Пашић (Институт за 

здравствену заштиту мајке и детета Србије, члан Управе Школе); председник РСК за 

здравствену заштиту деце, проф. др Зоран Радојичић (директор Универзитетске дечје 

клинике); Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“: прим. др 

сц. мед. Драган Илић (директор), др Горанка Лончаревић, мр сц. мед. Милена Каназир; 

Министарство здравља: др Ивана Родић, специјалиста медицинског права; Лига за 

имунузацију: проф. др Зоран Радовановић; Дом здравља Земун: др Јелена Голубовић, 

педијатар дечјег диспанзера.  

Остали учесници у дискусији: педијатри из домова здравља и остали педијатри – 

учесници Семинара.  

Основ за дискусију били су званични подаци, изнети у оквиру претходно одржане 

сесије Семинара посвећене имунизацији, о сталном погоршању обухвата деце 

обавезном имунизацијом. Стање је оцењено као забрињавајуће због потенцијалне 

опасности од поновне спорадичне или епидемијске појаве неких већ давно 

заборављених болести у нашој земљи. 

Педијатри у домовима здравља сусрећу се са бројним препрекама које угрожавају 

спровођење имунизације, а за коју се залажу као професионалци и као родитељи, 

http://www.imd.org.rs/


 

 

2 
 

знајући њен непроцењиви значај у превенцији заразних болести, односно очувању и 

унапређењу здравља целе популације. 

Као главне препреке и проблеми који угрожавају спровођење вакцинације истичу се:  

1. Неправовремено и недовољно снабдевање вакцинама за планирани број деце које 

доводи до дисконтинуитета у вакцинацији и њеног компромитовања у стручној и 

општој популацији и узнемирења родитеља и опште јавности. 

2. Све израженији недостатак педијатара у домовима здравља и појачано оптерећење 

куративним радом које угрожава спровођење имунизације, као и друге превентивне  

активности. 

3. Увођење изабраног лекара, од 2007. године надаље, и реорганизација вакциналних 

пунктова у предшколским и школским диспанзерима довели су до смањења обухвата 

вакцинацијом, нарочито у популацији школске деце. 

4. Проблеми у сарадњи са родитељима и у комуникацији са јавношћу све су учесталији 

због родитељске забринутости или неодговорности, а коју подстичу незнање и штетне 

информације које преко многих медија шире непријатељи имунизације из различитих 

побуда (антивакцинални лоби). 

После дискусије, у којој су сагледани проблеми везани за имунизацију, а у циљу 

њиховог решавања, усвојени су следећи  

 

ЗАКЉУЧЦИ 

1. Обезбедити редовно снабдевање вакцинама, правовремено и у довољним 

количинама на свим вакциналним пунктовима. 

2. Формирати Национални саветодавни комитет за имунизацију, што је наша 

међународна обавеза, те је потребно да одговорни државни органи хитно приступе 

испуњењу те обавезе.  

3. Предузети мере за усклађивање броја адекватно оспособљених лекара у примарној 

здравственој заштити деце и омладине са објективним потребама.  

4. Дубоко свесни чињеница о незаменљивости и значају имунизације за остваривање 

права детета на здравље, као и чињенице да је имунизација једна од најуспешнијих 

јавно-здравствених интервенција и најуспешнија савремена медицинска интервенција, 

педијатри Србије изражавају своју спремност да се и даље бескомпромисно боре за 

промоцију имунизације у јавности, а против свих видова деловања антивакциналног 

лобија, у чему рачунају на подршку представника струке у Министарству, Влади и 

стручним телима.  

Златибор, 8. јун 2015. године  

 

     Учесници Округлог стола„Борба за имунизацију“  

    Учесници 18. семинара Педијатријске школе Србије 

      Председништво Удружења педијатара Србије  

     Управа Педијатријске школе Србије 

 

Напомена: Ови, као и закључци  Другог конгреса педијатара Србије, достављени су РСК за 

здравствену заштиту деце са молбом да уважи став струке и да се активно укључи у борбу за 

имунизацију.        


