Календар обавезне имунизације у Републици Србији
Узраст

Врста вакцине

Надлежна установа

BCG – против туберкулозе
На рођењу

ХБ – против хепатитиса Б (прва доза)

Породилиште

+ ХБИГ *
2. месец

ХБ – против хепатитиса Б (друга доза)

Дом здравља

ДТП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (прва доза)
3. месец (после навршена 2

ОПВ – против дечје парализе (прва доза)

месеца)

Хиб – против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип б

Дом здравља

(прва доза)
ДТП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (друга доза)
са навршених 3,5 месеци

ОПВ – против дечје парализе (друга доза)
Хиб – против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип б

Дом здравља

(друга доза)
ДТП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (трећа доза)
ОПВ – против дечје парализе (трећа доза)
5. месец (до навршеног 6. месеца)

Хиб – против обољења која изазива хемофилус инфлуенце тип б
(трeћа доза)
ХБ – против хепатитиса Б (трећа доза)

Дом здравља

2. година (са навршених 12 до
навршених 15 месеци)

ММР – против малих богиња, заушки и рубеле

2. година (са навршених 17 до

ДТП – против дифтерије, тетануса и великог кашља (прва

навршена 24 месеца)

ревакцинација)

Дом здравља

Дом здравља

ОПВ – против дечје парализе (прва ревакцинација)

7. година (пре уписа у први
разред ОШ)

12. година (шести разред ОШ)

ДТ – против дифтерије и тетануса (друга ревакцинација)
ОПВ – против дечје парализе (друга ревакцинација)
ММР – ревакцинација против малих богиња, заушки и рубеле

ХБ – против хепатитиса Б (вакцинација школске деце која до тада
нису вакцинисана са три дозе вакцине по шеми 0,1,6 месеци)

14. година (осми разред OШ)

Дом здравља

дТ –против дифтерије и тетануса (трећа ревакцинација)
ОПВ – против дечје парализе (трећа ревакцинација)

Дом здравља
у ОШ

Дом здравља
у ОШ

*имуноглобулин против хепатитиса Б (ХИБГ) примају новорођенчад ХБсАг+ мајки, њима се дају четири дозе вакцине по шеми
0,1,2,12 месеци

Znate li u kom uzrastu se primaju vakcine ?

U porodilištu nakon rođenja, beba dobija prvu dozu vakcine protiv zarazne žutice tipa
B i tuberkuloze

Na prvom kontrolnom pregledu, kada Vaša beba napuni mesec dana detetu će biti otvoren
zdravstveni karton i tada će nastaviti vakcinaciju protiv zarazne žutice tipa B drugom dozom
vakcine
Kada dete napuni dva meseca započinje se vakcinacija beba protiv difterije, tetanusa,
velikog kašlja , dečje paralize i obolenja koje izaziva Hemofilus influence tip B

Za šest nedelja nakon prve doze vaša bi beba trebala dobiti drugu dozu vakcine protiv
difterije, tetanusa, velikog kašlja dečje paralize i obolenja koje izaziva Hemofilus influence tipB

Sa pet meseci trećom dozom vakcine protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja , dečje
paralize i obolenja koje izaziva Hemofilus influence tip B, završava se vakcinacija vaše
bebe protiv ovih zaraznih bolesti.

Šest meseci nakon rođenja, dobijanjem treće doze vakcine protiv zarazne žutice tipa B
završava se vakcinacija protiv ove bolesti.

Odmah nakon prvog rođendana Vaše dete će dobiti vakcinu protiv malih boginja,
zaušaka i crvenke

Do drugog rođendana, vaše dete bi trebalo da započne sa revakcinacijom protiv difterije,
tetanusa, velikog kašlja i dečje paralize

Na redovnom lekarskom pregledu pred upis u školu, dete će dobiti drugu dozu
revakcine protiv difterije, tetanusa, dečje paralize , malih boginja, zaušaka i rubeole

U 12. godini će sva deca koja do tada nisu zaštićena protiv hepatisa B dobiti tri doze
ove vakcine. U ovom uzrastu će i dete koje nije primilo revakcinu protiv malih boginja,
zaušaka i rubeole biti revakcinisano.

U 14. godini dobijanjem treće doza revakcine protiv difterije i dečje paralize
završavamo kompletnu imunizaciju protiv ovih bolesti.

