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Здравствени савет Србије је на својој седници од 21.јануара 2010. године разматрао 

питања везана за текућу пандемију узроковану вирусом инфлуенце А (Х1Н1) и 

донео следеће  

 

                                                  З А К Љ У Ч К Е 
 

 

1. Здравствени савет Србије подржава досадашњи рад Посебне радне групе за 

имплементацију плана активности пре и у току пандемије грипа 

Министарства здравља, оцењујући да су све досадашње одлуке биле 

правовремене и стручно оправдане. 

2. Сматрамо да је, у овом тренутку, врло тешко изнети јасну прогнозу даљег 

ширења Х1Н1 вирусне инфекције, односно предвидети њене даље 

медицинске и економске импликације. У питању је нови вирус, великог 

епидемијског потенцијала, непознат нашем имунском систему са 

могућношћу даљих мутација и прерасподеле генетичког материјала са 

другим вирусима инфлуенце А, хуманог или анималног порекла. 

3. Активна имунизација (вакцинација), широко примењена, је најефикаснија, 

најједноставнија, најсигурнија и најекономичнија мера у сузбијању ширења 

ове инфекције, спречавању обољевања становништва, последичних 

компликација и смртних исхода. 

4. Сви лекари, а посебно лекари примарне здравствене заштите, имају обавезу 

да активно учествују у едукацији становништва, пружању стручних и 

разумљивих објашњења везаних за текућу пандемију и афирмацију 

вакцинације као најефикасније и најсигурније мере у спречавању ширења 

Х1Н1 вирусне инфекције. 

5. Позивамо медије да, ангажовањем проверених и доказаних стручњака из 

медицинских области релевантних за ову пандемију (епидемиолози, 

вирусолози, инфектолози, педијатри, фармаколози, специјалисти опште 

медицине), раде на даљој информисаности/едукацији грађана о свим 

значајним аспектима ове пандемије. 

6. Потребан је бржи стручни, технолошки и кадровски развој Института за 

вирусологију, вакцине и серуме „Торлак“ као круцијалног фактора у 

ефикасној дијагностици и превенцији инфлуенце А вирусне инфекције. 



7. Обавеза је свих битних структура и тела у здравственом систему Србије да 

редовно прате и анализирају текућу пандемију, благовремено доносе 

додатне мере, као и да на крају пандемије дају свеобухватну, објективну и 

критичку анализу са предлогом конкретних и применљивих мера за сличне 

ситуације у ближој или даљој будућности. 
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