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Како разговарати са родитељима о 
вакцинама за дјецу  
 
 
Стратегије за здравствене раднике 
 
 
И стручњаци за вакцинацију и родитељи се слажу: 
времена су се промијенила! Због питања или забринутости 
ради вакцина, редовне посјете доктору могу бити веома 
стресне за родитеље. Као доктор њиховог дјетета, Ви сте и 
даље извор информација о вакцинама којим родитељи 
највише вјерују. То је истина, чак и кад се ради о 
родитељима који имају највише брига и питања. Ваш 
лични однос с њима Вас на јединствен начин квалификује 
да помогнете родитељима у разумијевању и избору 
вакцина.  
 
Вријеме посвећено прегледу дјетета током сваке посјете је 
веома важно, јер на тај начин провјеравате физичке, 
когнитивне и друге развојне параметре и дајете савјете 
родитељима шта да очекују у предстојећим мјесецима. 
Зато проналажње времена за разговор о вакцинама може 
бити стресно за Вас. Али кад дође вријеме да дијете прими 
вакцину, потребно је да издвојите вријеме и процијените 
потребе родитеља и дате им информације које 
задовољавају те потребе. 
 
Кад се ради о комуникацији, можда ћете утврдити да 
сличне информације – без обзира јесу ли научне или 
практичне или комбиноване – задовољавају већину 
родитеља са којима се сусрећете. Али, будите пажљиви и 
побрините се да се повежете са сваким родитељем како 
бисте задржали повјерење и омогућили отворену 
комуникацију. 

 
Надамо се да ће Вам ови кратки подсјетници помоћи да се 
осигура стални успјех у вакцинацију новорођенчади и 
дјеце.  
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Овај материјал садржи: 

- Одговоре на питања која брину 
родитеље о сигурности вакцине  

- Доказане комуникацијске стратегије 
и савјете за успјешан разговор са 
родитељима о вакцинама 

 
 

Медицинске сестре и други здравствени 
радници имају кључну улогу у 

успостављању и одржавању ефикасне 
комуникације као и постизању високе стопе 

вакцинације од давања едукативних 
материјала родитељима до обезбјеђивања 
доступности за одговарање на њихова 

питања. 
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Шта можете чути од родитеља? 
 
Док планирате како да одговарате на питања родитеља, корисно би било о њиховим 
бригама размишљати у сљедећим категоријама: 
 
 
Питања о томе да ли вакцине узрокују аутизам: 
 
Родитељи могу да наиђу на лоше осмишљене и спроведене 
студије, обмањујуће сажетке добро спроведених 
истраживања, или догађаје који се представљају као да иза 
њих стоји наука, у којима се наводи да вакцине могу 
проузроковати аутизам. Многе врло прецизне студије 
доказују да не постоји повезаност између вакцине против 
морбила, рубеоле и паротитиса (МРП) или тиомерсала и 
аутизма. Ако родитељи наведу неке друге евентуалне 
претпоставке по којима се вакцине повезују са аутизмом, 
кључне су четири ствари: (1) стрпљиво и саосјећајно 
увјерити родитеље да је здравље дјетета најважније, како 
њима, тако и Вама, те да је опасност да дијете добије неку 
болест која се може спријечити вакцинацијом ваш 
заједнички приоритет. Потребно је објаснити им да је 
повезаност вакцине са аутизмом без икаквих научних 
доказа и да представља ризик који Ви нисте спремни да 
преузмете на себе; (2) оно што Ви знате јесте да се појава 
регресивних симптома аутизма може подударити са 
временом кад се дјеци дају вакцине али да аутизам не 
узрокују вакцине; (3) Ваше лично и стручно мишљење је 
да су вакцине сигурне; и (4) подсјетите их да болести које 
се могу спријечити вакцинацијом, и које могу узроковати 
озбиљне компликације, па чак и смрт, и даље 

представљају пријетњу. 

 
“Мора да сви они који тврде 
да вакцина МРП узрокује 
аутизам нешто знају.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Питања о томе да ли су вакцине за бебе 
опасније од болести које спречавају: 

 
Данашњи родитељи можда нису имали прилике видјети 
неки случај болести која се спречава вакцином, те се зато 
могу питати јесу ли вакцине стварно неопходне, и можда 
вјеровати да ризици од вакцинације дојенчади надмашују 
користи заштите од тих болести. Пружите им примјере 
из свог искуства који показују озбиљност болести и 
упозорити на чињеницу да се случајеви и епидемије 
болести које се спречавају вакцинама још јављају у 
Европи. Можете нагласити да, чак и кад се болести 
искоријене, могу опет да се врате код дјеце и одраслих 
који нису вакцинисани ако неко ко допутује у Европу 
донесе ту болест.  
Можете подсјетити родитеље о сталним настојањима да 
се обезбиједи сигурност вакцина и упутити их на web 
страницу: http://www.who.int/immunization_safety 

 
 
 
 

“За шта су ове вакцине? 
Јесу ли стварно 
неопходне?” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Питања о броју вакцина и њиховим 
састојцима: 
 
Неки родитељи су забринути због постојања великог 
броја вакцина. Поштујући вријеме и размак између 
давања вакцина, календар имунизације је осмишљен да 
од најранијег могућег тренутка пружи заштиту од 
озбиљних болести које би у раном узрасту могле да 
погоде дјецу. Родитељи могу изражавати и одређене 
бриге: да је ли баш свака вакцина потребна?; може ли 
давање више вакцина одједном бити штетно?; јесу ли 
штетни састојци вакцина?; колико је ефикасна свака од 
вакцина?.  
Таквим родитељима посебно истакните колико су 
озбиљне болести које се спречавају вакцинацијом, и 
пренесите своја сазнања да не постоје докази који би 
упућивали да би се имунитет дјетета могао ослабити или 
оптеретити примањем неколико вакцина одједном. 
Можда ћете неким родитељима морати објаснити да не 
само да треба на вријеме почети са сваком серијом 
вакцина да би се дојенчад и дјеца заштитили што је прије 
могуће, већ се свака серија од неколико доза мора 
примити до краја да би се пружила најбоља заштита. 

 
 

“Стварно се бринем 
што моје дијете прима 

толико вакцина 
одједном.” 

 
 

"Нема опасности да дијете све препоручене 
вакцине добије данас. Сваки пут кад 

одгодите неку вакцину остављате своју бебу 
рањивом на болест. Заиста је најбоље 
држати се календара. Међутим, ако се 

стварно толико бринете, можемо вам неке 
вакцине дати данас и одредити када да 

дођете по остале, али Вам то не 
препоручујемо." 

 
 
 

“Аутизам је терет за многе породице и 
људи желе одговоре – и ја их желим. 
Али добро осмишљене и проведене 
студије које могу да вам покажем 

доказују да МРП вакцина није узрок 
аутизма.” 

 

“Знам да ни Ви, као ни ја, нисте 
примали све ове вакцине кад сте били 

мали. Али, и Ви и ја смо били у 
опасности од озбиљних болести. Данас 
смо сретни што можемо вакцинама да 
заштитимо своје малишане од многих 

озбиљних болести.” 



Питања о познатим нуспојавама: 
 
Нормално је да се родитељи брину о могућим реакцијама 
на вакцине као и нуспојавама као што су: повишена 
температура, црвенило и друге локалне реакције на 
мјесту убода, нервоза или плач дјетета након 
вакцинације. Подсјетите родитеље да вакцинацију 
понекад прате евентуалне нуспојаве, упутите их како да 
их лијече и реците како да ступе у контакт са Вама ако 
примијете нешто што их забрињава. Увјерите их колико 
су озбиљна нежељена дјеловања заиста ријетка! 

 
 

“Брину ме нуспојаве 
вакцина. Не желим да 
моје дијете данас прими 

вакцину.” 
 
“Мене ће забринути ако Ваше 
дијете не прими данас вакцине, 
јер ове болести могу бити веома 
опасне – већина њих још увијек  
напада дјецу у Европи.  
О нуспојавама можемо управо 
сада да поразговарамо, као и о  
томе колико су ријетка озбиљна 
нежељена дјеловања вакцина." 

Питања о непознатим озбиљним нежељеним 
дјеловањима: 

 
Родитељи који се распитују о сигурности вакцина ће се 
вјероватно сусрести са наводима о још непознатим 
озбиљним нежељеним дјеловањима вакцина. Нормално 
је да то узнемирава родитеље. Испричајте им какав је 
био свијет прије открића вакцина.  
Додајте како већи број здравствених проблема као што 
су аутизам, астма или диабетес немају никакве биолошке 
везе с вакцинацијом.  
Не постоје докази који би указивали да вакцине 
угрожавају дуг и здрав живот, али сигурно знамо да 
непримање вакцина угрожава дуг и здрав живот. 
 

“Ви не знате поуздано да 
ли вакцине изазивају неке 
дуготрајне посљедице.” 

 
“Имамо дугогодишње искуство са 
вакцинацијом и ни један разлог за 

вјеровање да вакцине могу 
узроковати дугорочну штету. Ја 

разумијем вашу бригу, али искрено 
вјерујем да је опасност од болести 
пуно већа од сваког ризика који 

представља вакцина. Вакцине су за 
ваше дијете најбољи почетак који 
омогућава дуг и здрав живот.” 

 
Комуникацијске стратегије—Како остварити успјешан дијалог 

 
Успјешан разговор о вакцинама подразумијева двосмјерну комуникацију у којој обе стране слушају, размјењују 
информације и постављају питања. Ови принципи комуникације Вам могу помоћи да се повежете са родитељима тако што 
ћете подстицати отворен, искрен и продуктиван дијалог. 

 
Искористите сваку прилику да покренете разговор о вакцинама и да дате материјале за читање код куће или 
упутите родитеље на web странице о имунизацији у које имате повјерење. Тиме ћете омогућити да родитељи 
имају довољно времена да прочитају и "сваре" поуздане информације о вакцинама прије прве и свих других 
вакцинација. А кад родитељи поставе питања, Ви ћете надоградити поуздане информације које су већ 
прегледали. Издвојите више времена за разговор о вакцинацији с родитељима који имају много питања. 

 
 
Одвојите вријеме да их саслушате. 
 
Ако родитељи имају потребу разговарати о вакцинацији, 
посветите им пуну пажњу. Иако сте веома заузети, 
одуприте се пориву да радите нешто док родитељ говори. 
Гледајте родитеље у очи, поновите бриге које су 
изразили да потврдите да сте добро схватили оно што 
питају, и застаните прије него што дате промишљен 
одговор. Ваша спремност да слушате ће одиграти главну 
улогу у одлучивању родитеља да прихвате вакцинацију. 

 
Подстичите и радујте се питањима. 
 
Ако родитељи изгледају забринуто због вакцина али 
оклијевају да о томе говоре, поставите им отворена 
питања и дајте им до знања да желите чути њихова 
питања и бриге. Ставите се на њихово мјесто и уважите 
осјећања и бојазни родитеља, укључујући страх и жељу 
да заштите своју дјецу. 

 
 
 
 
 
Подсјетите родитеље да знате зашто су забринути, 
здравље њиховог дјетета им је најважније!  
Подсјетите их да је и Вама здравље дјеце на првом 
мјесту! 
 

Одржавајте разговор. 
 
Ако вам дођу родитељи с подужим списком питања или 
информација с интернета или других извора, немојте то 
тумачити као мањак поштовања према Вама. Умјесто 
тога, признајте да вријеме потрошено на истраживање 
података о вакцинама значи да је за родитеље то важна 
тема. Ако покажете да сте увријеђени овим питањима, 
или утврдите да су питања родитеља неоснована, 
разговор ће се окончати а повјерење које имају у Вас ће 
бити пољуљано. 
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Наука против појединих случајева? 
Превише науке ће исфрустрирати неке родитеље. 
Премало науке ће исфрустрирати оне друге. За неке 
родитеље превише информација о случајевима из праксе 
неће бити убједљиво. За неке друге ће приче из Вашег 
искуства о дјетету које није вакцинисано па се 
разбољело, или о томе како су дјеца у Вашој породици 
примила све вакцине, бити пун погодак. Који ћете 
приступ одабрати зависиће од Вашег познавања 
породице. Посматрајте и слушајте! Припремите се да 
комбинујете науку и личне приче које ће бити 
најефикасније за одговарање на питања родитеља. 

 
Признајте користи и ризике. 
Увијек искрено разговарајте о познатим нуспојавама 
вакцина. Али, не заборавите да нагласите колика је 
корист вакцинације против потенцијално озбиљних 
болести. Поштено им реците да је невакцинисање ризик 
који би Вас забринуо. 

 
Поштујте ауторитет родитеља. 
Многи данашњи родитељи желе да партнерски сарађују с 
љекаром свог дјетета. Наравно, Ви свакодневно 
партнерски сарађујете с родитељима тако што, на 
примјер, тражите од њих да Вас информишу о томе како 
им дијете напредује. Тиме што ћете с поштовањем 
разговарати с родитељима о њиховим бригама због 
вакцинисања, Ви можете побољшати то партнерство, 
изграђивати повјерење, и помоћи родитељима да се 
одлуче за вакцинацију. 

 
Ублажите стрес због вакцинације. 
Покажите родитељима начине како да ублаже стрес 
дјетета због вакцинације. Можете почети тако што ћете 
рећи да је плач нормална реакција дјетета и затражити да 
родитељи остану прибрани како дијете не би осјетило 
њихово узбуђење. Код новорођенчади предложите да 
родитељи користе омиљену декицу или играчку да 
скрену пажњу дјетету од убода, и да милују и смирују 
бебу њежним гласом, осмијехом и гледањем у очи током 
убода. Након примљене вакцине мајке ће можда 
пожељети да загрле или подоје дијете. Кад се ради о 
дјеци која су већ проходала, има више начина да се 
скрене пажња од убода, укључујући причање омиљене 
приче, пјевушење, или дубоко удисање и издисање бола. 
Кад приме вакцину, треба их похвалити што су храбро 
поднијели убод и увјерити их да је све у реду. 

Након посјете ординацији 
 
Документујте питања и бриге родитеља. 
 
Запишите о чему сте разговарали јер ће то бити 
драгоцјен подсјетник за будуће посјете. 
Пратите здравствено стање дјетета! 
Ако родитељи изразе изузетно велику бригу или сумњу, 
ступите с њима у контакт неколико дана након посјете. 
Један брижни позив или е-маил ће их утјешити и 
појачати повјерење у Вас. 

 
Шта ако родитељи одбију 
вакцинацију? 
 
Није препоручљиво искључити дјецу из своје ординације 
кад родитељи одбију вакцинацију. Тиме се може довести 
дијете у опасност од много различитих здравствених 
проблема – а не само болести које се спречавају 
вакцинацијом. Имајте на уму да невакцинисана и 
непотпуно вакцинисана дјеца нису сама донијела о томе 
одлуку. Њима је потребна Ваша помоћ. Побрините се да 
родитељи буду потпуно информисани о клиничкој слици 
болести које се спречавају вакцинацијом, укључујући и 
прве симптоме. Болести попут великог кашља и крзамака 
су јако заразне и почетно могу указивати на 
неспецифичну респираторну болест.  
 
Родитеље који одбијају вакцинацију, приликом сваког 
доласка треба подсјетити да обавијесте дом здравља, 
ординацију, амбуланту, клинику или хитну помоћ кад им 
је дијете болесно, тако да се подузму одговарајуће мјере 
заштите осталих.  
 
Кад заказујете термин доласка за болесно дијете које није 
примило вакцине, предузмите све мјере заштите од 
контакта с другим пацијентима, посебно онима који су 
премали да би били потпуно вакцинисани и онима 
којима је ослабљен имунитет. 
 
Ако родитељ одлучи да не вакцинише дијете, дајте му 
брошуру под насловом „Требате схватити ризике и 
одговорности ако се одлучите да не вакцинишете своје 
дијете“ у којој се објашњавају ризици везани за ту 
одлуку, укључујући опасност по друге чланове заједнице 
у којој живе и додатне одговорности родитеља, те да 
требају упозорити здравствене раднике на вакцинални 
статус свог дјетета како би се спријечило евентуално 
ширење болести које се спречавају вакцинацијом. Такође 
можете рећи родитељу да бисте жељели наставити 
разговор о вакцинама приликом сљедећег доласка, и 
обавезно то и урадите. 
 
Имајте на уму да не желе сви родитељи исти ниво 
медицинских или научних информација о вакцинама.  
Тиме што ћете процијенити ниво информација које 
одређени родитељ жели, можете остварити ефикаснију 
комуникацију и стећи његово повјерење. 

 


