ПРЕПОРУЧЕНЕ И ОБАВЕЗНЕ ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И ПРЕГЛЕДИ КОД МАЛЕ ДЕЦЕ
ПОПУЛАЦИОНАГРУПА

Новорођенче
(први месец)

ВРСТА

Вакцинација против туберкулозе и
против хепатитиса Б- породилиште
Скрининг фенилкетонурије и
хипотиреоидизма
- породилиште
Рана детекција прематурне
ретинопатије- породилиште
Посета патронажне посете
новорођенчету и породиљи
Превентивни преглед (систематски
преглед) педијатра на терену код
ризичне деце
Превентивни преглед (систематски
преглед) новорођенчета у
саветовалишту

Одојче
(од другог месеца до краја
прве године

Вакцинација против дифтерије,
тетануса, великог кашља, дечје
парализе, против хепатитиса Б и
хемофилуса инфлуенце
Превентивни преглед(систематски
преглед

ОБИМ

Једанпут
(према календару вакцинације)
Једанпут до петог дана по рођењу

Једанпут, само код деце са ризиком (телесна
маса испод 2000 гр. или рођени пре 37. недеље
гестације)
Пет пута код све деце, а код деце са ризиком
по налогу педијатра
Једанпут до 15. дана по рођењу, само код деце
са ризиком
Једанпут

Три пута
(према календару вакцинације)

Шест пута код све деце(у 2, 3, 5, 6, 9, 12
месецу) а код деце са ризиком, по процени
педијатра

Ултразвучни преглед ради раног
откривања дисплазије кукова
Посета патронажне посете породици

Једанпут

Превентивни преглед(систематски
преглед
Ревакцинација против дифтерије,
тетануса, великог кашља и дечје
парализе
Вакцинација против малих богиња,
заушака и црвенке
Посета патронажне посете породици

Два пута (у узрасту од 13 до 15 месеци и у
узрасту од 18 до 24 месеца)
Једанпут

Трећа година живота

Контролни преглед

Једанпут, само код деце које је на
превентивном прегледу откривено неко
обољење/патолошко стање

Четврта година живота

Превентивни преглед(систематски
преглед
Офталмолошки преглед
Посета патронажне посете породици

Једанпут

Друга година живота

Пета година живота

Контролни преглед

Два пута код деце, а четири пута код деце са
сметњама у развоју

Једанпут
Једанпут

Једанпут
Једанпут
Једанпут, само код деце које је на
превентивном прегледу откривено неко
обољење/патолошко стање

НАПОМЕНА: Уколико родитељ уочи проблем код свог детета, јавља се изабраном лекару мимо ових предложених
термина, као и према осталим специјалистичким службама.

