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Центар за контролу и превенцију болести 
Бр: 04-сп 
Датум: 20.02.2019. године 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај сентинелног надзора над обољењима сличним грипу (ОСГ) и 
акутним респираторним инфекцијама (АРИ) на територији Војводине за 20. недељу 
надзора (11-17.02.2019. године) у сезони 2018/2019. године (7. недеља 2019. године) 
 
Епидемиолошка ситуација – 7. 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 врло високог 
прага на територији Севернобанатског округа, изнад вредности средњег прага на територији 
Јужнобанатског и Средњобанатског округа, док је на територији осталих четири округа 
регистровани праг испод средње вредности интензитета клиничке активности вируса.  
Ниво клиничке активности ОСГ (тренд) је растући на територијама Севернобачког, 
Средњобанатског, Севернобанатског и Јужнобанатског округа, док је на територији три 
округа (Јужнобачки, Западнобачки и Сремски) Покрајине регистрован опадајући тренд клиничке 
активности ОСГ. 

 
Узрасно специфична дистрибуција – 7. недеља/2019.  
У овој недељи надзора над грипом у сезони 2018/19 у Војводини, укупне регистроване стопе ОСГ 
су изнад, а АРИ су испод нивоа вредности забележених током претходне недеље надзора.  
Највише вредности узрасно специфичних стопа инциденције ОСГ регистроване су у узрасту 5-14 
година, а АРИ  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 80 678,7 415 3520,8 

5-14 136 727,1 634 3389,5 

15-29 110 456,8 319 1324,7 

30-64 169 440,0 516 1346,3 

65+ 87 359,7 194 802,1 

УКУПНО 582 497,1 2078 1774,8 

 
Вирусолошка ситуација -  7. недеља/2019. 
Током ове недеље надзора, лабораторијским PCR тестирањем 87 узорaка назофарингеалног бриса 
пацијената са сумњом на грип, инфекција вирусом грипа доказана је код 61 (70,1%) пацијента. 
Вирус грипа типа A(H1N1)pdm09 је лабораторијски потврђен код 52 (85,2%) оболелих, а инфекција 
вирусом грипа типа А (Х3) код деветоро оболелих.  
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