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ПРЕДМЕТ: Извештај сентинелног надзора над обољењима сличним грипу и акутним
респираторним инфекцијама на територији Војводине за 23. недељу надзора у сезони
2016/2017. године (10. недеља 2017. године)
Током 23. недеље (од 06. до 12.03.2017. године - 10. недеља 2017. године) у сезони
2016/2017. године, у сентинелном надзору је учествовало 72 лекарa, из свих општина
предвиђених за надзор.
Надзором над обољењима сличним грипу и акутним респираторним инфекцијама на
територији Војводине регистроване су следеће стопе инциденције:
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Епидемиолошка ситуација – 10. недеља/2017.
На основу показатеља географске раширености Војводини је регистрована инциденција
обољења сличних грипу на нивоу спорадичних и изолованих случајева обољења.
На основу регистрованих стопа инциденције обољења сличних грипу, интензитет
активности вируса грипа је испод епидемијског прага на територији АП Војводине, свих
округа и свих општина Покрајине.
Епидемиолошка ситуација у сезони 2016/17.
Од 49. недеље надзора, тренд инциденције обољења сличних грипу на територији АП
Војводине био је у порасту, а од 51. недеље је имао вредности изнад средњег прага
интензитета активности. Овакав тренд инциденције задржао се до 2. недеље 2017.
године, а од 3. недеље 2017. године, интензитет активности вируса грипа је испод
епидемијског прага.
Током последње (десете) недеље надзора, на територији свих округа Покрајине
регистрован је опадајући или стабилан тренд инциденције активности вируса грипа.
Највише вредности узрасно специфичних стопа инциденције обољења сличних грипу и
акутних респираторних инфекција регистроване су за узрасте 0-4 и 5-14 година.

Вирусолошка ситуација - 10. недеља/2017.
Током 10. недеље у 2017. години, тестирано је укупно 14 узорaка, а код два пацијента је
доказана инфекција вирусом грипа. Обољење је потврђено код једног пацијента са
тешком акутном респираторном болешћу (тип А (Х3)) и код једног пацијента са акутним
респираторним дистрес синдромом (тип А (Х1)пдм09).
Вирусолошка ситуација у сезони 2016/17.
У сезони 2016/17. надзора над грипом, лабораторијска потврда вируса инфлуенце
добијена је на територији свих округа Покрајине и у свим добним групама.
Од почетка сезоне надзора над грипом, од укупно 775 постављених сумњи на грип,
лабораторијска потврда вируса грипа је добијена код 396 (51%) пацијената.
Од укупног броја потврђених случајева грипа у АП Војводини у сезони 2016/17, код девет
пацијената је доказана инфекција вирусом грипа без одређеног подтипа, код четири
пацијента инфекција вирусом грипа типа А (Х1)пдм09, код два пацијента инфекција
вирусом грипа типа Б, а код чак 381 оболеле особе лабораторијски је потврђена
инфекција вирусом грипа типа А (Х3).
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