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ПОНОВНИ АПЕЛ НЕОДЛУЧНИМ ГРАЂАНИМА  

СРБИЈЕ ДА СЕ ВАКЦИНИШУ 

 

Поштовани грађани Републике Србије, 

Пандемија изазвана корона вирусом однела је више милиона живота 

и начинила немерљиву штету у свим сферама живота, од које ће се 

човечанство опорављати годинама, можда и деценијама. Наша земља је већ 

изгубила близу 6.500 људи, а нема сумње да ће се губици наставити. 

Природа и обим последица по физичко и ментално здравље код оних који 

су болест преживели још увек се не могу сагледати.  

Донедавно смо добрим делом били беспомоћни. Мере сузбијања 

ширења епидемије биле су тешко спроводиве и са великим последицама по 

све сфере живота и по привреду. Епидемија већ прeдуго траје, мере 

сузбијања ширења болести биће све теже спроводити јер смо сви 

исцрпљени и преморени. Здравствени радници већ 14 месеци раде без 

одмора и на граници су снага. Дијагностика и лечење оболелех од других 

болести је тешко поремећено и не може се нормализовати док се 

здравствена служба не врати у редовно стање. Једини сигуран спас је у 

брзој и масовној вакцинацији, која је нажалост великом броју земања 

потпуно недоступна или јако ограничена. 

Србија има јединствену срећу и једна је од ретких земаља у свету 

која на расположењу има довољно вакцина против COVID-a 19, и то не 

једну већ неколико њих, произведених на Западу, Истоку и Далеком 

истоку, тако да свако може да бира вакцину коју жели да прими. Све код 

нас доступне вакцине су признатим научним методама проверене, не само 

од фармацеутских компанија које су их произвеле, него и од агенција за 

лекове широм света, па и од наше, и све су показале да су и безбедне и 

делотворне. Вакцинисани ретко оболевају, а ако и оболе скоро увек имају 

блажу клиничку слику. Уз то, на неколико милиона вакцина разних 

произвођача које су у Србији већ дате, није забележена ни једна 

озбиљнија нежељена реакција.  
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И поред тако непобитних чињеница, разне неодговорне особе, међу којима нажалост има и 

лекара, преко друштвених мрежа и на друге начине настављају да и даље шире неистине о наводним 

катастрофичним последицама вакцинације, које код дела грађана изазивају збуњеност и неодлучност 

да се подвргну вакцинацији или чак да вакцинацију одбију, што води продужавању ове агоније. 

Ништа што је током историје у медицини измишљено није се показало тако делотворним као што су 

вакцинације. 

Зато, поштовани грађани,  

Иако је одзив на вакцинацију у Србији добар, он треба и мора бити још бољи, бржи и 

масовнији. Многи народи би били срећни да имају овако јединствену, прилику коју ми имамо, да се 

вакцинишу. Зато, позивамо све вас који се још увек нисте вакцинисали да не наседате на 

бесмислице неуких и неодговорних и да се што пре вакцинишете било којом вакцином коју је 

одобрила Агенција за лекове Републике  Србије. Неопходно је да се вакцинишу сви грађани код 

којих нема медицинских сметњи да се вакцина примени, о чему мериторно одлучују лекари који 

спроводе вакцинацију.  

До потпуног сузбијања епидемије, и даље носите маске, држите препоручену дистанцу и 

практикујте мере појачане хигијене.  

За Извршни одбор Српског лекарског друштва  

Председник  

 

Професор др Радоје Чоловић  

 


