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Центар за контролу и превенцију болести 
Бр: 04-сп 
Датум: 7.3.2018. године 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај сентинелног надзора над обољењима сличним грипу и акутним 
респираторним инфекцијама на територији Војводине за 22. недељу надзора (26.2-
4.3.2018.), у сезони 2017/2018. године (9. недеља 2018. године) 
 
Епидемиолошка ситуација – 9. недеља/2018.  
 

На основу показатеља географске раширености у Војводини је регистрована 
инциденција обољења сличних грипу (ОСГ) на нивоу регионалне активности.  
На основу регистроване стопе ОСГ и акутних респираторних инфекција (АРИ) интензитет 

активности вируса грипа је низак на територији Војводине.  
Посматрано по окрузима Покрајине, интензитет активности вируса грипа је изнад 
средњег прага интензитета само на територији Севернобанатског округа, док је на 
територијама осталих шест округа Покрајине регистровани праг испод средње вредности 
интензитета активности вируса грипа.  
 
За последње три недеље сентинелног надзора над грипом, тренд активности вируса 
грипа је опадајући. 
 
Узрасно специфична дистрибуција – 9. недеља/2018.  
 

У овој недељи надзора над грипом у сезони 2017/18 у Војводини, регистроване стопе ОСГ 
и АРИ су ниже од  вредности забележених током претходне недеље. И током ове недеље 
надзора, највише вредности узрасно специфичних стопа инциденције ОСГ и АРИ 
регистроване су у узрасту предшколске и школске деце: 
 

УЗРАСТ 

Обољења слична грипу Акутне респираторне инфекције 

Број случајева 
Инциденција на 

100.000 
становника 

Број случајева 
Инциденција на 

100.000 
становника 

0-4 19 204,3 419 4504,9 

5-14 54 273,6 652 3303,3 

15-29 39 193,4 335 1661,2 

30-64 43 105,4 323 791,7 

65+ 17 75,2 161 712,3 

УКУПНО 172 152,7 1890 1678,4 

 
 
 



Вирусолошка ситуација -  9. недеља/2018. 
Као и током сваке претходне недеље надзора над грипом у сезони 2017/18, учешће вируса 
грипа типа B међу потврђеним случајевима је доминантно у односу на остале типове вируса 
инфлуенце у Војводини. 

Током 9. недеље надзора, PCR лабораторијским тестирањем једног сентинелног узорка, 
доказана је инфекција вирусом грипа типа B.  
Тестирањем 14 хоспиталних узорака из посебно изабраних надзорних јединица на 
територији Јужнобачког округа, инфекција вирусом инфлуенце типа B доказана је код 
шест пацијената, а инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09 код два хоспитализована 
пацијента. 
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