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Центар за контролу и превенцију болести 
Бр: 04-сп 
Датум: 12.02.2019. године 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај сентинелног надзора над обољењима сличним грипу (ОСГ) и 
акутним респираторним инфекцијама (АРИ) на територији Војводине за 19. недељу 
надзора (04-10.02.2019. године) у сезони 2018/2019. године (6. недеља 2019. године) 
 
Епидемиолошка ситуација – 6. недеља/2019.  
На основу показатеља географске раширености у Војводини је регистрована инциденција ОСГ на 
нивоу регионалне активности. Регистрован је високи праг интензитета активности вируса грипа 
на територији Покрајине. Посматрано по окрузима, интензитет активности вируса грипа је изнад 
вредности средњег прага на територији Севернобанатског и Сремског округа, док је на 
територији осталих пет округа регистровани праг испод средње вредности интензитета клиничке 
активности вируса.  
Ниво клиничке активности ОСГ (тренд) је растући или стабилан на територији свих округа 
Покрајине. 

 
Узрасно специфична дистрибуција – 6. недеља/2019.  
У овој недељи надзора над грипом у сезони 2018/19 у Војводини, укупне регистроване стопе ОСГ и 
АРИ су изнад нивоа вредности забележених током претходне недеље.  
Највише вредности узрасно специфичних стопа инциденције ОСГ и АРИ регистроване су у 
најмлађем (0-4 године) узрасту: 

УЗРАСТ 

Обољења слична грипу Акутне респираторне инфекције 

Број случајева 
Инциденција на 

100.000 
становника 

Број случајева 
Инциденција на 

100.000 
становника 

0-4 100 920,5 495 4556,3 

5-14 162 820,8 792 4012,8 

15-29 79 315,2 388 1548,0 

30-64 140 360,3 552 1420,7 

65+ 51 212,2 215 894,6 

УКУПНО 532 448,7 2442 2059,8 

 
Вирусолошка ситуација -  6. недеља/2019. 
Током ове недеље надзора, лабораторијским PCR тестирањем 104 узорка назофарингеалног бриса 
пацијената са сумњом на грип, инфекција вирусом грипа доказана је код 74 (71,2%) пацијента. 
Вирус грипа типа A(H1N1)pdm09 је лабораторијски потврђен код 65 (62,5%) оболелих, а инфекција 
вирусом грипа типа А (Х3) код деветоро оболелих.  
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