
 

                        

 

 

Извјештај са обуке за епидемиологе 

 

У оквиру пројекта ERI-Health – Јавноздравствена спремност за епидемије и ванредне ситуације 

које прелазе границе држава (Public Health Preparedness for Cross-border Epidemics and 

Emergencies) који спроводе три пројектна партнера – ЈЗУ Институт за јавно здравство Републике 

Српске, Завод за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Институт за јавно здравље Црне 

Горе до сада је одржана једна дводневна едукација за специјалисте епидемиологије на којој је 

присуствовало укупно 95 епидемиолога. 

Едукацији су присуствовали епидемиолози из ЈЗУ Института за јавно здравство Републике Српске, 

Завода за јавно здравство Сисачко-мославачке жупаније и Института за јавно здравље Црне Горе. 

Осим полазника наведених партнерских установа, едукацији су присуствовали и епидемиолози из 

домова здравља и болиница из Републике Српске, Хрватске и Црне Горе. 

Тема првог дана едукације била је „Вакцинација против COVID-19“, а предавачи су били проф. др 

Владимир Петровић директор Института за јавно здравље Војводине из Новог Сада и др мед. 

Татјана Неметх Блажић, специјалиста епидемиологије из Хрватског завода за јавно здравство. 

Предавачи су говорили о платформама за производњу вакцина против COVID-19 и механизмима 

дјеловања вакцина, као и о индикацијама и контраиндикацијама за вакцинацију вакцинама 

доступним у региону. Поред наведеног, проф. др Петровић и др мед. Неметх Блажић говорили су 

о искуствима из земаља из којих долазе и дали сугестије  за поступање на основу искустава из 

своје досадашње праксе. 

Тема другог дана едукације била је „Надзор и истраживање нежељених догађаја након 

имунизације вакцинама против SARS-CoV-2“. Предавачи су били проф. др Милош Марковић, 

имунолог са Института за микробиологију и имунологију Медицинског факултета у Београду, доц. 

др Никица Мирошевић Скврце, магистар фарм. из ХАЛМЕД-а и др сци. Срђа Јанковић, имунолог 

са Дјечије клинике Тиршова из Београда. 

 

Проф. др Милош Марковић говорио је о имунолошкој основи за настанак нежељених догађаја 

након вакцинације, као и о профилу сигурности различитих вакцина и могућим нежељеним 

догађајима након имунизације против SARS-CoV—2 (COVID-19). Доц. др Никица Мирошевић 

Скврце и др сци. Срђа Јанковић одржали су предавање о надзору и истраживањима нежељених 

догађаја са освртом на земљу из које долазе.  Током  едукације било је ријечи и о начину како 

успоставити узрочно посљедичне везе између вакцинације и озбиљних нежељених догађаја, те 

како информисати јавност о нежељеним догађајима након вакцинације.  

 

Један од епидемиолога који је присуствовао едукацији у оквиру пројекта ERI-Health је и проф. др 

Северин Ракић који је исказао своје задовољство учешћем на радионици и посебно истакао да је 

едукација у оквиру пројекта ERI-Health први овакав тип континуиране едукације која је 

организована посебно за епидемиологе да би продужили лиценцу без неопходног слушања тема 

из других области медицине. 

Проф. др Ракић посебно издваја едукације које су биле фокусиране на имунизацију против COVID-

19 с обзиром да још увијек постоје непознанице у вези нежељених догађаја након имунизације и 

посебно истиче да је корисно било сазнати више о механизмима који их узрокују. 



 

                        

 

Поредећи искуства Републике Српске и земаља региона проф. др Ракић сматра да у неким 

аспектима не постоје разлике у односу на земље региона. Проф. др Ракић истакао је: „Сви имамо 

проблем недовољног обухвата становништва имунизацијом против ковида. Како не постоје 

језичке баријере, информације из друштвених медија и са интернета утичу на становништво у 

свим земљама региона, те је потребно да имамо заједничке приступе да бисмо утицали на ставове 

о имунизацији“.  

  

Према ријечима проф. др Ракића едукације су помогле у сагледавању искустава и тренутних 

ставова у вези са трећом бустер дозом вакцине, те сматра да је кључно питање како извршити 

приоритизацију циљних група за трећу дозу, а да се не угрози доступност вакцина за имунизацију 

оних који још нису примили ни прве двије дозе. Проф. др Ракић закључио је да: „Размјена 

искустава међу земљама региона је увијек важна, јер се сви суочавамо са истим проблемом 

недовољног прихватања вакцинације од стране становништва“. 

Др мед. Соња Пајтлар, специјалиста епидемиологије из Завода за јавно здравство Сисачко-

мославачке жупаније која је учествовала на едукацији за епидемиологе у оквиру пројекта ЕРИ-

Хеалтх, такође је веома задовољна одржаном едукацијом, а посебно истиче значај предавања о 

имунолошким основама за настанак нежељених догађаја након вакцинације. Упознавање с 

ријетким нежељеним догађајима након вакцине сматра веома корисним јер ће јој у даљем послу 

помоћи при доношењу одлуке да ли неки пацијенти смију наставити вакцинацију или не. 

Др мед. Пајтлар као и проф. др Ракић, сматра да се све земље региона боре с истим проблемом-

малим одзивом на вакцинацију. Поред наведеног она као проблем истиче и антиваксере и 

недовољну информисаност становништва о значају вакцинације, али и поштовање мјера. Др мед. 

Пајтлар сматра: „Мјере су добре, али од самог почетка мјере које је предлагала струка биле су 

исполитизоване јер се нису спроводиле у складу с тренутном епидемиолошком ситуацијом већ 

потребама политике. То је створило неповјерење међу становништвом о важности мјера, односно 

и отпор становништва, те несарадњу у спровођењу мјера. Потребно је вратити повјерење 

становништва у важност мјера“. 

Др мед. Пајтлар указује на значај редовног организовања радионица сличних овим јер искуства 

из других земаља помажу у креирању нових мјера или бољем спровођењу постојећих мјера. Др 

мед. Соња Пајтлар закључује: „С обзиром на велику миграцију становништва унутар регије важно 

је да су ставови струке и промоција вакцине слични у свим земљама регије, јер су људи збуњени 

и губе повјерење у мјере ако су различите у сусједним земљама“. 

Испред Института за јавно здравље Црне Горе на обуци за епидемиологе у оквиру пројекта ЕРИ-

Хеалтх учествовао је и др Милко Јоксимовић. Др Јоксимовић сматра веома корисним 

информације које су презентоване на радионицама из посљедњих истраживања о вакцинама и 

имунитету. Др Јоксимовић истиче да су искуства Црне Горе слична са искуствима у земљама 

региона, посебно са Србијом, али да би било корисно и важно да се и епидемиолози из Црне Горе 

укључе у презентовање својих искустава на радионице сличног типа. 

Радионице за епидемиологе организоване су у оквиру пројекта „Јавноздравствена спремност за 

епидемије и ванредне ситуације које прелазе границе држава“ који се реализују у оквиру 

Приоритетне осе 1- Побољшање квалитета услуга јавног здравља и социјалне заштите у 

програмском подручју Interreg IPA Програма прекограничне сарадње Хрватска-Босна и 



 

                        

Херцеговина-Црна Гора 2014-2020. од стране три пројектна партнера – ЈЗУ Института за јавно 

здравство Републике Српске (водећи партнер), Завода за јавно здравство Сисачко-мославачке 

жупаније и Института за јавно здравље Црне Горе. Општи циљ пројекта је побољшање квалитета 

и доступности услуга у области јавног здравства, кроз прекограничну сарадњу у епидемијама и 

ванредним ситуацијама. 

 

 

 

Posjetite naše stranice: 

 

www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu 

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske 

https://www.phi.rs.ba 

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije  

https://www.zzjz-sk.hr/ 

Institut za javno zdravlje Crne Gore  

https://www.ijzcg.me/ 
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