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Ротавирусна вакцина



Зошто ротавирусна вакцина

• > 400,000 посети на доктор

• > 200,000 посети на ургентни центри

• > 50,000 хоспитализации

• > $1 билион (здравствен трошок)



Зошто ротавирусна вакцина



Ротавирусна вакцина



Ротавирусна вакцина RotaTeq® (RV5) 

КАРАКТЕРИСТИКИ RV5

Број на дози 3

Препорачана возраст за вакцинација 2/4 и 6 месеци

Минимум возраст за прва доза Недели

Максимална возраст за прва доза 14 недели и 6 дена

Минимум интервал помеѓу две дози 4 недели

Максимум возраст 8 месеци

CDC. MMWR Recomm Rep. 2009;58(RR2):1-25.



Ротавирусна вакцина - ефикасност



Ротавирусна вакцина - Несакани ефекти

• Вознемиреност, дијареа и повраќање, отитис 
медиа, бронхоспазам и назофарингитис.

• Инвагинација во период од една недела по
првата или втората доза на ротавирусна
вакцина - ризикот е 1 на 20 000 до 1 на 100 
000 вакцинирани деца. 

• Тешка алергиска реакција - кај 1 на милион 
вакцинирани деца.



Ротавирусна вакцина RotaTeq® (RV5) 

• Контраиндикации
• Анамнеза за сериозна алергиска реакција на претходна 

доза на ротавирусна вакцина
• Анамнеза за тешка алергиска преосетливост на било која 

компонента од вакцината
• Имунодефицит

• Со внимание
• Пореметена имунокомпетентност
• Средно тешка до тешка болест, вклучително пролив
• Сомнение за хронична гастроинтестинална 

болест(малформации)
• Претходна анамнеза за инвагинација

CDC. MMWR Recomm Rep. 2009;58(RR2):1-25.



Пневмококна вакцина



Зошто пневмококна вакцина?

• Пнумококит се честа причина за морбидитет и 
морталитет во детска возраст

• Пнеумококна вакцина доведува до значајна 
редукација на болести и смртност, како и на 
клицоносителство како кај деца така и кај возрасни

• Доведува до намалување на антибиотска 
резистенција на пнеумокок

• PCV13 намалува 19А носителство со што се 
постигнува поголем групен имунитет кон
пнеумококната инфекција





Пневмококна вакцина (Prevenar 13)

Серотипови PCV13:  4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, 23F, 1, 3, 5, 6A, 7F, 19A

ДОЗА ВОЗРАСТ МИНИМУМ 

ВОЗРАСТ

ПРЕПОРАЧАН 

ИНТЕРВАЛ

МИНИМУМ 

ИНТЕРВАЛ

1 2 месеци 6 нед. 2 месеци 4 нед.

2 4 месеци 10 нед. 2 месеци 4 нед.

3 6 месеци 14 нед. 6 месеци 6 нед.

4 12-15 месеци 12 месеци



Пневмококна вакцина (Prevenar 13)

ВОЗРАСТ PCV 13

6 недели – 6 месеци 4 дози

7-11 месеци 3 дози

12-23 месеци 2 дози на размак од 4 недели

≥ 2 години 1 доза



Пневмококна вакцина (Prevenar 13) -
контраиндикација

• Анамнеза за сериозна алергиска реакција на претходна доза 
на пневмококна вакцина

• Анамнеза за тешка алергиска преосетливост на било која 
компонента од вакцината



Пневмококна вакцина (Prevenar 13) 
несакани ефекти

• Благи и поминуваат сами по себе за неколку дена, но ретко може 
да се јават и сериозни реакции. 

• Реакции на место на ставање на вакцина: црвенило, оток, болка. 

• Исип, уртикарија на место на апликација

• Покачена температура, губење на апетит, повраќање, дијареа,  
раздразливост, замор, главоболка и треска.

• Ретко:конвулзии, хипотонично-хипореактивни епизоди.




