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MAGISTRAT DER STADT WIEN / МАГИСТРАТ ГРАДА 
БЕЧА 

Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 
Магистратско одељење 15 – Здравствена служба Града Беча  

 
EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG zur SCHUTZIMPFUNG 

GEGEN KINDERLÄHMUNG 
mit Polio-Salk "Mérieux" 

 
ИЗJAВA O CAГЛACНOCТИ са ЗAШТИТНИМ ВAКЦИНИСАЊЕМ  

ПPOТИВ ДЕЧЈЕ ПАРАЛИЗЕ 
ca Polio-Salk "Mérieux"-ом 

 

BITTE BEANTWORTEN SIE DIE NACHSTEHENDEN FRAGEN: 
MOЛИМO ДA OДГOВOPИТE НA CЛEДEЋA ПИТAЊA: 
( Zutreffendes bitte ankreuzen) (Moлимo дa oдгoвapajућe oбeлeжитe кpcтићeм)  

 

Hatte Ihr Kind bereits einmal nach einer Impfung Beschwerden oder 
Nebenwirkungen? 
Да ли је Ваше дете већ једном патило од тегоба или споредних 
дејстава након вакцинисања? 

Ja/да  Nein/не  

Hat Ihr Kind derzeit oder in den letzten 2 Wochen Fieber? 
Да ли Ваше дете тренутно има температуру или ју је имало у 
задње 2 недеље? 
Leidet Ihr Kind derzeit an Husten, Schnupfen, Halsschmerzen? 
Да ли Ваше дете тренутно болује од кашља, хуњавице, 
грлобоља? 
Besteht derzeit eine andere Infektion? 
Да ли тренутно постоји нека друга инфекција? 

Ja/да  Nein/не  

Leidet Ihr Kind an einer Allergie (z.B. Hühnereiweiß, Medikamente)?   
Да ли ваше дете пати од неке алергије (на пример албумин, 
лекови)? 
Wenn ja, an welcher? / Ако да, од којe? 
.............................................................................................................. 
Falls Ihr Kind derzeit eine Injektionstherapie gegen Allergie-auslösende 
Stoffe erhält:  
Ако  Ваше дете тренутно прима терапију инјекцијама против 
супстанција које изазивају алергију: 
wann war die letzte Verabreichung? .................................................... 
Када је примило задњу инјекцију? 
wann ist die nächste Verabreichung geplant?....................................... 
Када је планирана следећа инјекција? 

Ja/да  Nein/не  

 

 
 
 
 
 
 
Bitte wenden – Danke! / Молимо да окренете лист – хвала! 
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Liegt bei Ihrem Kind eine angeborene oder erworbene 
Immunabwehrschwäche/Immunerkrankung vor?  
Да ли код вашег детета постоји урођена или стечена 
дефицијенција имунолошког система/обољење имунолошког 
система? 
Wenn ja, welche? / Ако да, које? 
................................................................................... 

Ja/да  Nein/не  

Nimmt Ihr Kind regelmäßig Medikamente ein (z.B. Cortison, 
Zytostatika, zur Blutverdünnung)?  Wenn ja, welche?  
Да ли Ваше дете редовито узима лекове (на пример кортизон, 
цитостатике, за разређивање крви)? Ако да, које? 
.................................................................................................................. 
.................................................................................................................. 

Ja/да  Nein/не  

Bekommt Ihr Kind derzeit eine Chemo- und/oder 
Bestrahlungstherapie? 
Да ли Ваше дете тренутно прима хемотерапији и/или терапији 
зрачењем? 
 

Ja/да  Nein/не  

Leidet Ihr Kind an einer schweren oder chronischen Erkrankung (z.B. 
Krebs, Autoimmunerkrankung, Blutgerinnungsstörung)?  
Wenn ja, an welcher?  
Да ли Ваше дете пати од неког тешког или хроничног 
обољења (на пример рак, аутоимуно обољење, поремећај 
згрушавања крви)? Ако да, од којег? 
........................................................................................ 

Ja/да  Nein/не  

Musste Ihr Kind sich vor kurzem einer eingreifenden Behandlung  
(z.B. einer Operation) unterziehen? 
Да ли се Ваше дете пред кратким морало подвргнути 
интервентној терапији (на пример операцији)? 

Ja/да  Nein/не  

Leidet Ihr Kind an einer chronisch entzündlichen Erkrankung des 
Gehirns oder Rückenmarks? 
Да ли Ваше дете болује од неког хроничног упалног обољења 
мозга или кичмене мођдине? 
Hatte Ihr Kind je epileptische Anfälle? 
Да ли је Ваше дете икада имало епилептичке нападе? 

Ja/да  
 
 

Ja/да  

Nein/не  
 
 

Nein/не  

Hat Ihr Kind in den letzten 3 Monaten Blut, Blutprodukte oder 
Immunglobuline erhalten? 
Да ли је Ваше дете у задња 3 месеца примило крв, крвне 
производе или имунглобулине? 

Ja/да  Nein/не  

Sofern eine Schwangerschaft bei der Jugendlichen festgestellt 
besteht, bitte ankreuzen! 
Ако је утврђено да је малолетница трудна, молимо да 
одговарајуће обележите крстићем! 

Ja/да  Nein/не  

Hat Ihr Kind in den letzten 4 Wochen eine andere Impfung erhalten? 
Да ли је Ваше дете у задње 4 недеље примило неку другу 
вакцину?  
Wenn ja welche und wann? / Ако да, коју и 
када?............................................................................................ 
....................................................................................................... 

Ja/да  Nein/не  
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Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen – Danke / Молимо да попуните штампаним 
словима - Хвала 
 
 
 

--------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
Familienname des Kindes / Презиме детета Vorname des Kindes / Име детета 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse / Адреса 
 
 

---------------------------------------------- ---------------------------------------------- 
 Geburtsdatum des Kindes: Tag/Monat/Jahr 
 Датум рођења детета: дан/месец/година 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Name der oder des Erziehungsberechtigten / Име старатеља 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich das Informationsblatt und die 
Gebrauchsinformation zum obengenannten Impfstoff (Polio-Salk "Mérieux") sorgfältig gelesen 
und verstanden habe. Ich wurde dort über die Zusammensetzung des Impfstoffes, sowie 
Gegenanzeigen zur Verabreichung und mögliche Nebenwirkungen der Impfung aufgeklärt und 
habe diese Informationen verstanden.  
 
Својим потписом потврђујем да сам пажљиво прочитао/ла и разумео/ла информативни 
лист као и информације о употреби горе споменуте вакцине (Polio-Salk "Mérieux"). Тамо 
сам поучен/а о саставу вакцине као и контраиндикацијама при давању и могућим 
споредним дејствима вакцине те сам разумео/ла ове информације.  
 
Ich hatte Gelegenheit während der Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes offene Fragen 
mit der Ärztin/dem Arzt zu besprechen, bin aber über Nutzen und Risiko der Impfung 
ausreichend aufgeklärt und benötige daher kein persönliches Gespräch. 
 
Имао/ла сам прилике разговарати са лекаром о отвореним питањима за време 
ординације школског лекара, али довољно сам поучен/а о користи и ризику вакцине те 
није ми више потребан лични разговор.  
 
Ich bin mit der Durchführung der Schutzimpfung einverstanden.  

 
Сагласан/на сам са спровођењем заштитног вакцинисања.  
 

                                  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum                                                                       Unterschrift der oder des Erziehungsberechtigten 
Дату                                                                              Пoтпиc лицa ca cтapaтeљcким пpaвoм 
 
 

 
 
 

Bitte wenden – Danke! / Молимо да окренете лист – хвала! 
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HINWEIS / УПУТ :  
Wenn Sie die Möglichkeit eines persönlichen Gespräches mit der Ärztin/dem Arzt während der 
Dienststunden des Schulärztlichen Dienstes in Anspruch nehmen möchten, ersuchen wir Sie, 
diese Einverständniserklärung erst nach dem erfolgten Aufklärungsgespräch zu unterfertigen 
und der Schulärztin bzw. dem Schularzt persönlich auszuhändigen.   
 
Уколико желите да користите могућност личног разговора са лекаром за време 
ординације школског лекара, молимо Вас да потпишете изјаву о сагласности тек након 
тог разговора те да исту лично предате школском лекару. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ärztliche Anmerkungen: / Лeкapcke нaпoмeнe: 
 

 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Datum     Stempel und Unterschrift des Arztes/der Ärztin 
Датум     Пeчaт и пoтпиc лeкapa 
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МАГИСТРАТ ГРАДА БЕЧА 
MAGISTRAT DER STADT WIEN 

Магистратско одељење 15 – Здравствена служба Града Беча 
Magistratsabteilung 15 – Gesundheitsdienst der Stadt Wien 

 

 
ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТНОЈ ВАКЦИНИ  

ПРОТИВ ДЕЧЈЕ ПАРАЛИЗЕ 
са Polio-Salk "Mérieux"-ом 

 
Веома цењена старатељице,  
Веома цењени старатељу! 
 
Врховни санитетски савет је у својој актуелној препоруци за вакцинисање поново указао 
на значај вакцинисања против дифтерије, тетануса, великог кашља (пертусиса) и дечје 
парализе. Сваки човек би се вакцином требао заштитити од ових четири болести. Како 
заштита вакцином против појединих болести током година опада, након основне 
имунизације у узрасту дојенчета и малог детета заштиту треба продужавати за време 
школовања и касније сваких 10 година. За то стоје на располагању комбиноване вакцине. 
Код деце која до сада нису вакцинисана или су само делимично вакцинисана, ове 
комбиноване вакцине се могу само условно примењивати. У том случају се препоручује 
вакцинисање против дечје парализе са вакцином која се користи искључиво против ове 
болести.  
 
Дечја парализа (Полиомиелитис) је тешка вирусна болест праћена температуром, која 
може проузроковати трајну непокретност. Пренос се врши углавном инфекцијама путем 
прљавштине и умашћености. У Аустрији се обољење захваљујући вакцини више не 
појавњује. Оно се међутим још увек појављује у неким афричким и азијским земљама с 
незнатном вакцинисаношћу становништва и у свако време се поново може унети у земљу. 
У случају доношења болести може доћи до обољења код невакциисаних лица.   
 
Вакцина садржи убијене вирусе полиомиелитиса. Након вакцинисања људски организам 
производи одбрамбене супстанце (такозвана антитела) и иста у случају инфекције 
(заразе) спречавају избијање болести. Тренутно коришћена вакцина против дечје 
парализе је Polio-Salk "Mérieux".  
 
Споредна дејства 
 
И вакцине могу имати споредна дејства. Овом информативном листу су приложене 
информације о употреби вакцине које вас информишу о саставу, могућим 
контраиндикацијама и споредним дејствима. Молимо да све реакције и споредна дејства, 
посебно она која нису наведена у овим информацијама о употреби, одмах пријавите 
вашем лекару. 
 
Организација вакцинације  
Школски лекари MA 15 могу извршити вакцинисање само уз прилог изјаве о сагласности 
дате од старатеља. Сагласност међутим не значи да ће ваше дете у сваком случају бити 
вакцинисано. Одлуку доноси лекар узимајући у обзир ваше наводе.  
Уколико ваше дете преболи неку болест у времену између попуњавања изјаве о 
сагласности и стварног термина за вакцинацију или прими неку другу вакцину, молимо да 
то саопштите лекару или разреднику пре термина за вакцинацију.    
 
Школа ће вас благовремено обавестити о термину вакцинације. 
 
 

Молимо да окренете страну – Хвала! 
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МОЛИМО ДА ВАШЕ ДЕТЕ ПОНЕСЕ СВЕ ЗАПИСЕ О ВАКЦИНАМА. 
(Здравствена књижница, књижница о вакцинацијама, картон о вакцинацијама) 
Тако лекар може установити која вакцина је потребна вашем детету. 
 
ВЕЛИКО ХВАЛА! 
 






