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О СЕМИНАРУ: Безбедост и ефикасност вакцина је једно од питања које побуђује пажњу јавности и медицинских 
стручњака последњих година, а посебно од увођења обавезне вакцинације. Посебно је значајно размотрити 
све биоетичке аспекте у домену јавног здравља, као анализирати резултате фармакоекономских студија које 
испитују однос цене вакцина и промена у квалитету живота опште популације. Вакцина против 
пнеумококних инфекција, варичеле и инфекција изазваних хуманим папилома вирусом добро илуструју све 
аспекте примене вакцина на територији Републике Србије.  

Пнеумококна болест је водећи узрок смртности у групи вакцинама превентабилних болести на глобалном 
нивоу. Примена вакцине довела је до пада инциденције инвазивне пнеумококне болести узроковане 
серотиповима садржаним у вакцинама. Подаци о инциденцији пнеумококне болести нису увек поуздани с 
обзиром на потешкоће у дијагностици синузитиса и отитиса као клиничких манифестација, као и окултне 
пнеумококне бактеријемије. Епидемилошки подаци о кретању инвазивне пнеумококне болести у Србији 
указују на неопходност унапређења активног надзора над овим ентитетом с обзиром на његов 
јавноздравствени значај. Резултати фармакоекономских студија помогле су у креирању политике 
спровођења имунизације против ове болести и увођењу у календар обавезне имунизације за сву децу у првој 
години живота у нашој земљи. Најзначајнији нежељени ефекат пнеумококних вакцина је појава позната под 
називом измена серотипова. Први подаци о серотиповима S. pneumoniae у Србији  врло су вредни за процену 
стратегије увођења пнеумококних вакцина и даље праћење њиховог ефекта на дистрибуцију серотипова у 
нашој земљи. 

Када је варичела у питању, СЗО се залаже да рутинску имунизацију деце уведу земље у којима ова болест 
представља значајан јавноздравствени проблем и које могу обезбедити висок обухват изнад 80%. 
Систематски преглед података из 40 студија којима се процењивала ефективност вакцина против варичеле 
указао је да се појединачном дозом обезбеђује медијана ефективности од 83%  против свих стадијума 
болести  код деце узраста 9 месеци до 12 година а готово 100%  у превенцији тешке форме болести. 
Осетљиви блиски контакти имунокомпромитованих особа треба да буду вакцинисани, као и осетљиви 
здравствени радници који су у контакту са особама у високом ризику од озбиљних компликација варичела 
инфекције (имунокомпромитоване особе и прематуруси рођени пре 28 недеље). 

Инфекције изазване хуманим папилома вирусом (ХПВ) су једна од најчешћих заразних болести из групе 
полно преносивих болести. Високо-ризични ХПВ делују као канцерогени и представљају неопходан услов за 
настанак цервикалног и других аногениталних карцинома. Тип 16 је узрочник приближно 50% а типови 16 и 
18 заједно око 70% цервикалних карцинома. СЗО имунизацију против обољења изазваних ХПВ препоручује 
када је превенција рака грлића материце јавноздравствени приоритет и када постоји економска одрживост 
имунизације у дужем периоду али саматра да скрининг као меру секундарне превенције треба спроводити 
паралелно са имунизацијом. Двовалентна и четворовалентна вакцина против обољења изазваних ХПВ-ом у 
примени су већ десет година. У питању су неинфективне субјединичне вакцине произведене употребом 
рекомбинантне ДНК технологије са високо имуногеним својствима. Више од 99% прималаца развија 
одговарајући ниво антитела на типове ХПВ укључене у вакцине месец дана после комплетне серије од три 
дозе. Сматра се да ХПВ вакцине подстичу стварање дуговечних ћелија имунског система (меморијски-Бе 
лимфоцити) који након поновног контакта с одговарајућим антигеном доводе до снажног имунског 
одговора и спречавају инфекцију. 

ЦИЉ СЕМИНАРА је анализирати разлоге за и против примене вакцинa, упознати се са: епидемиолошким 
подацима о вакцинацији у Србији (као и новинама у националној законској регулативи у овој области), 
препорукама за обавезну имунизацију против обољења изазваних S. Pneumoniae, епидемиологијом варичеле 
и специфичностима вакцинације против ове болести, потребом и могућностима имунизације против 
обољења изазваних хуманим папилома вирусом (ХПВ) и фармакоекономским аспектима примене вакцина, 
као и сагледати основне елементе који се односе на безбедност примене вакцина и упознати се са системом 
фармаковигиланце у овој области. 
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МЕТОДЕ РАДА: предавања, дискусија/рад у пленуму 

ПРЕДАВАЧИ: Проф. др Зоран Тодоровић, Проф. др Дарија Кисић Тепавчевић, Доц. др Драгана Протић, Др 
Горанка Лончаревић, Др сц. мед. Милена Каназир 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, епидемиолози, педијатри, инфектолози, опште медицине 

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: 100 
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ПРОГРАМ 

УУУНННАААПППРРРЕЕЕЂЂЂЕЕЕЊЊЊЕЕЕ   ПППРРРОООГГГРРРАААМММААА   ИИИМММУУУНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЈЈЈЕЕЕ   УУУ   СССРРРБББИИИЈЈЈИИИ    

2222..  ФФЕЕББРРУУААРР  22001188.. 

9:00-9:30 Регистрација учесника  

9:30-10:00 Улазни тест  

10:00-10:45 За и против вакцинa Проф. др Зоран Тодоровић  

10:45-11:00 Дискусија  Проф. др Зоран Тодоровић 

11.00-11:45 Обавезна имунизација против обољења 
изазваних S. Pneumoniae 

Др Горанка Лончаревић 

11.45:12:00 Дискусија  Др Горанка Лончаревић 

 п а у з а   

12:30-13:15 Епидемиологија и превенција варичеле Dr sc. med. Милена Каназир 

13:15-13:30 Дискусија Dr sc. med. Милена Каназир 

13:30-14:15 Примарна превенција обољења изазваних 
хуманим папилома вирусима 

Проф. др Дарија Кисић 
Тепавчевић 

14:15-14:30 Дискусија Проф. др Дарија Кисић 
Тепавчевић 

14:30-15:15 Безбедност примене вакцине Доц. др Драгана Протић 

15:15-15:30 Дискусија Доц. др Драгана Протић 

 п а у з а   

15:45-16:15 Провера с течених знања-тест  

16:15-16:45 Евалуација семинара  

Закључци и затварање семинара 
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