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ПРЕДМЕТ: Извештај сентинелног надзора над обољењима сличним грипу и акутним
респираторним инфекцијама на територији Војводине за 7. недељу надзора у сезони
2016/2017. године (46. недеља 2016. године)
Током 7. недеље (од 14-20.11.2016.године - 46. недеља 2016. године) у сезони 2016/2017.
године, у сентинел надзору је учествовало 79 лекара, 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 – 46. недеља/2016.
На основу показатеља географске раширености у Војводини је регистрована инциденција
обољења сличних грипу на нивоу уобичајеном за ванепидемијски период. На основу
регистроване инциденције обољења сличних грипу интензитет активности вируса грипа је
низак. У односу на претходну, 45. недељу, регистрован је растући тренд инциденције
обољења сличних грипу и акутних респираторних инфекција на територији АП Војводине.
Епидемиолошка ситуација у сезони 2016/17.
У 46. недељи надзора над грипом (2016/17), регистроване вредности стопа инциденције
обољења слична грипу и акутних респираторних инфекција у АП Војводини су благо изнад
нивоа вредности регистрованих током исте недеље у претходној (2015/16) сезони надзора над
грипом.
Вирусолошка ситуација - 46. недеља/2016.
Током 46. недеље надзора, тестирањем несентинелних узорака биолошког материјала
(назофарингеални брис) два пацијента са тешком акутном респираторном болешћи и једног
пацијента са акутним респираторним дистрес синдромом, у Центру за вирусологију Института
за јавно здравље Војводине није доказана инфекција вирусом грипа.
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