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ПРЕДМЕТ: Извештај сентинелног надзора над обољењима сличним грипу и акутним
респираторним инфекцијама на територији Војводине за 19. недељу надзора у сезони
2016/2017. године (6. недеља 2017. године)
Током 19. недеље (од 06. до 12.02.2017. године - 6. недеља 2017. године) у сезони
2016/2017. године, у сентинелном надзору је учествовалo 74 лекара, из свих општина
предвиђених за надзор.
Надзором над обољењима сличним грипу и акутним респираторним инфекцијама на
територији Војводине регистроване су следеће стопе инциденције:

УЗРАСТ
0-4
5-14
15-29
30-64
65+
УКУПНО

Обољења слична грипу
Инциденција на
Број случајева
100.000
становника
21
208,5
20
106,6
10
48,8
9
22,9
7
29,8
67
59,7

Акутне респираторне инфекције
Инциденција на
Број случајева
100.000
становника
429
4259,8
672
3583,2
281
1370,7
189
480,1
84
357,6
1655
1475,3

Епидемиолошка ситуација – 6. 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.
На територији свих округа Покрајине регистрован је опадајући тренд инциденције
активности вируса грипа. Изузев општина Бачка Паланка и Стара Пазова, на територији
којих је је регистрован благо растући тренд инциденције, на територији свих осталих
општина АП Војводине регистрован је опадајући или стабилан тренд активности вируса
грипа.

Као и током свих претходних недеља надзора у актуелној 2016/17. сезони надзора над
грипом, и у овој недељи, највише узрасно специфичне стопе инциденције обољења
сличних грипу и акутних респираторних инфекција у Војводини регистроване се у узрасту
до 14 година.
Вирусолошка ситуација - 6. недеља/2017.
Током 6. недеље у 2017. години, тестирано је укупно 40 узорaка, а проценат потврђених
случајева је нижи у односу на претходну недељу (23%), својствено ванепидемијском
периоду. Обољење је потврђено код седам пацијената са тешком акутном респираторном
болешћу и код два пацијента са акутним респираторним дистрес синдромом. Током ове
недеље доказани су и први случајеви инфекције вирусом грипа типа А (Х1)пдм09 у
сезони 2016/17 надзора над грипом.
Вирусолошка ситуација у сезони 2016/17.
Од почетка сезоне надзора над грипом, од укупно 699 постављених сумњи на грип,
лабораторијска потврда вируса грипа је добијена код 374 (54%) пацијената.
Лабораторијска потврда вируса грипа добијена је на територији свих округа Покрајине.
Од укупног броја потврђених случајева грипа у АП Војводини, код девет пацијената је
доказана инфекција вирусом грипа без одређеног подтипа, код три пацијента инфекција
вирусом грипа типа А (Х1)пдм09, а код чак 362 оболеле особе лабораторијски је
потврђена инфекција вирусом грипа типа А (Х3).
Потврђени случајеви грипа су доказани у свим узрасним групама.
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