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Препоруке ИОРС за вакцинацију онколошких пацијената против КОВИД-19
ОНКОЛОШКИМ ПАЦИЈЕНТИМА ПРЕПОРУЧУЈЕМО ДА СЕ ВАКЦИНИШУ
ПРОТИВ КОВИД-19 било којом од регистрованих вакцина
и да приме бустер дозе када испуне услове
 Уколико нисте вакцинисани против KОВИД-19 или прележали КОВИД-19 у последња
3 месеца, препоручујемо да одмах започнете вакцинацију против КОВИД-19
у свом дому здравља или на било ком другом вакциналном пункту
 Препоручујемо Вам да примите и БУСТЕР ДОЗЕ: код особа узраста 18 и више година, прва
бустер доза даје се најмање 3 месеца од друге дозе, и друга бустер доза најмање 5 месеци
након тога
 Код имунодефицијентних особа, уз мишљење надлежног лекара специјалисте може се
применити и посебна шема вакцинације (иницијално 3 дозе вакцине и бустер доза након тога).
 Уколико сте прележали КОВИД-19, вакцину можете примити најраније месец дана од
клиничког излечења односно од позитивног резултата теста код особа без симптома.
 Препоручујемо да се вакцинишу и чланови Вашe породице и друге Вама блиске особе са
којима сте често у контакту
• Пацијенти код којих се планира отпочињање било које онколошке терапије: вакцинацију
треба започети (примити прву дозу) што пре, друга доза и бустер дозе се могу ускладити са
лечењем
• Пацијенти код којих је планирана операција: пожељно је да размак између вакцинације и
операције буде најмање 7 дана тј. да примена вакцине буде најмање 7 дана пре операције
• Пацијенти који су оперисани: вакцинација се може спровести 7 или више дана након операције;
уколико су оперисане пазушне лимфне жлезде или рука, вакцина се даје у другу руку или, ако то
није могуће, у бутину (средња трећина предње-бочне стране бутине)
• Пацијенти који су на зрачној терапији могу се током терапије вакцинисати против КОВИД-19
• Пацијенти који примају хемиотерапију могу се током терапије вакцинисати против KОВИД-19
(вакцину примају између циклуса, у периоду када је крвна слика најбоља)
• Пацијенти који примају хормонотерапију, имунотерапију или циљану терапију могу се током
терапије вакцинисати против КОВИД-19
• У случају терапије моноклонским антителима која делују на Б ћелије или интензивне
хемиотерапије (индукциона или консолидациона хемиотерапија код акутне леукемије),
вакцину у консултацији са онкологом треба применити пре почетка или 3-6 месеци након
завршетка третмана, због потенцијалне неефикасности вакцине
• Пацијенти који су завршили онколошко лечење: препоручује се вакцинација против КОВИД-19
Код особа са имунитетом ослабљеним због основне болести или терапије, може се десити да одговор
на вакцину не буде довољан односно да се не створи довољно антитела за заштиту од вируса, али се
и даље очекује да ће вакцина пружити одређен степен заштите.

Др сци.мед. Ана Јовићевић, специјалиста епидемиологије
Институт за онкологију и радиологију Србије

