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Овај програм је осмишљен са намером да информише 
здравствене раднике и родитеље о примарним 
имунодефицијенцијама, да бисмо повећали ниво 
свести о ПИД и спречили да се лечење деце и одраслих 
одвија без праве дијагнозе и прописане и добро 
познате терапије.

Овај програм поред осталог укључује:

  Четири материјала који ће бити дистрибуирани 
свим релевантним особама и институцијама и 
заинтересованима за ПИД. Ово писмо.  Писмо за родитеље/старатеље.  Инфорнациони летак о ПИД.   Интерактивна квиз страница о Имуном 

систему, за децу/младе

  Постер о имуном систему се може поставити 
у чекаоницама и другим просторима који су 
доступни деци. Он је информативан и може 
их научити више о њиховом имуном систему. 
Молимо да слободно користите овај постер и 
дистрибуирате га свима за које верујете да ће им 
користити.

Молимо Вас, такође, да информације о ПИД и имуном 
систему учините доступним свим заинтересованим 
родитељима, као и квиз страницу за децу коју могу 
попуњавати сама или заједно са својим родитељима/
старатељима. Ако посумњате да ваше дете или дете 
које познајете пати од ПИД, подржите породицу 
да се јави свом педијатру или неком од најближих 
имунолога, а референтна установа је 
Институт за здравствену заштиту мајке и 
детета „Др Вукан Чупић“ у Београду, ул. Радоја 
Дакића 6-8,телефон:
011 3108 108, fax: 011 2697 232, info@imd.org.rs. 
Ближе информације о ПИД и подршку  можете 
добити ако посетите наш сајт: 
www.pospid.org.rs,  или пошаљете мејл на 

dragana.koruga@pospid.org.rs
 

Поштовани докторе/докторка
Ви информишете родитеље о здрављу њихове деце. 
Заузврат, родитељи Вам верују и рачунају да на Вас 
могу да се ослоне. Ако је пред Вама дете које је често 
болесно, поставите себи следећа питања:

?  Да ли деца коју често виђате у својој ординацији имају 
честе и необјашњиве инфекције и болести?

? Колико знате о примарним имунодефицијенцијама? 

?  Да ли су породице ваших пацијената упознате са том 
врстом урођеног поремећаја имунитета?

Примарна имунодефицијенција (ПИД) је генетски 
поремећај имуног система који не допушта телу 
да се  бори против микроба и вируса, оном снагом 
и брзином којом то чини  здрав имуни систем. До 
данас је идентификовано око 150 облика ПИД, веома 
различитих по тежини и манифестацијама болести. 
ПИД се препознаје по честим, поновљеним, хроничним 
и трајним, чак изнурујућим оболењима која у многим 
случајевима могу завршити фатално.  

ПИД погађа више од 10 милиона људи широм света. Ми 
не знамо колико тачно пацијената са ПИД има у Србији, 
јер немамо регистре пацијената, лекара, манифестација 
ових поремећаја, протоколе лечења. Али, колико људи 
уопште зна за примарне имунодефицијенције? Сигурно 
не довољно.

Ви можете да помогнете тако што ћете информисати 
родитеље. Зато Вас наше удружење ПОсПИД- Подршка 
особама с примарним имунодефицитима обавештава 
о свим новим сазнањима у овој области. Наш програм 
Шта је примарна имунодефицијенција? jе покренут са том 
намером и трајаће у континуитету све док се не унапреди 
дијагностика, лечење, социјална и здравствена заштита, 
као и друштвени положај особа са урођеним недостатком 
имунитета.

Ради ближег информисања о ПИД, ако је код вас или 
неког од ваших драгих утврђена ПИД, молимо вас да 

посетите њеб сајтове:
 www.pospid.org.rs www.info4pi.org, www.ipopi.org, 

|www.primaryimmune.org
, 

Поштовани докторе/ка,
ако имате дете које редовно виђате у својој ординацији и које је стално под инфекцијом и треба му 
више времена да се опорави после поновљених инфекција, моломо Вас не одбацујте одмах идеју да 
је, можда, у питању примарна имунодефицијенција. Ако родитељи знају шта је ПИД, знаће и сами 
шта да предузму после вашег упозорења: поразговараће са својим педијатром и узеће у обзир идеју 
да је можда урођени недостатак имуног система узрок учесталог оболевања и инфекција код њиховог 
детета.

Хвала што сте издвојили своје време да сазнате више о ПИД и да упутите друге о томе шта је ПИД.
Срдачно, 
ПОсПИД-Подршка Особама с Примарним Имунодефицитима
www.pospid.org.rs 

Ако посумњате 

на ПИД 

проверите ниво 

имуноглобулина у 

крви пацијента!

Важна информација за медицинско особље

?ШТА ЈЕ ПРИМАРНА 
ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈА?
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