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Центар за контролу и превенцију болести 
Бр: 04-сп 
Датум: 27.12.2016. године 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај сентинелног надзора над обољењима сличним грипу и акутним 
респираторним инфекцијама на територији Војводине за 12. недељу надзора у сезони 
2016/2017. године (51. недеља 2016. године) 
 
Током 12. недеље  (од 19. до 25.12.2016.године - 51. недеља 2016. године) у сезони 
2016/2017. године, у сентинелном надзору је учествовало 70 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 

Обољења слична грипу Акутне респираторне инфекције 

Број случајева 
Инциденција на 

100.000 
становника 

Број случајева 
Инциденција на 

100.000 
становника 

0-4 24 280,5 378 4417,4 

5-14 157 889,9 766 4341,9 

15-29 110 583,7 429 2276,4 

30-64 69 172,2 412 1028,3 

65+ 22 98,0 149 663,4 

УКУПНО 382 355,1 2134 1983,8 

 
Епидемиолошка ситуација – 51. недеља/2016.  
На основу показатеља географске раширености Војводини је регистрована инциденција 
обољења сличних грипу на нивоу регионалне активности. На основу регистроване стопе 
инциденције обољења сличних грипу и акутних респираторних инфекција, регистрован је 
седњи праг интензитета активности вируса грипа на територији Војводине.  
На територији округа, интензитет активности вируса грипа је изнад високог прага 
интензитета на територији Севернобанатског округа, док је на територији осталих шест 
округа испод епидемијског прага. 
Посматрано по општинама, на територији општине Сомбор регистрован је врло високи 
праг интензитета вируса, високи праг интензитета на територији општине Кикинда, а 
средњи праг интензитета регистрован је на територијама општина Рума и Стара Пазова.  
На територијама осталих општина у Војводини регистровани праг је испод епидемијског. 
 
Епидемиолошка ситуација у сезони 2016/17. 
У односу на претходну недељу, тренд инциденције обољења сличних грипу на територији 
АП Војводине је у порасту и први пут у сезони је изнад средњег прага интензитета. 
Растући тренд регистрован је на територији и свих Округа Покрајине. Посматрано по 
општинама, изузев општина Бачка Топола, Оџаци, Кула, Кикинда и Вршац, растући тренд 



инциденције обољења сличних грипу регистрован је на територији свих осталих општина у 
надзору. 
Као и током претходне недеље 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. За очекивати је да ће са почетком школског 
распуста дистрибуција оболевања бити померена ка старијим узрасним категоријама 
становништва Покрајине. 
Вирусолошка ситуација -  51. недеља/2016. 
Током 51. недеље надзора, тестирањем 96 узорака биолошког материјала 
(назофарингеални брис), у Центру за вирусологију Института за јавно здравље Војводине, 
код 62 (65%) пацијента доказана је инфекција вирусом грипа типа А (Х3Н2).  
Међу потврђеним случајевима грипа, укупно 13 пацијената је регистровано из 
популационог надзора над грипом, 19 из сентинелног надзора, 5 случајева обољења из 
четири хоспиталне установе Јужнобачког округа предвиђене за надзор над тешким 
клиничким облицима грипа и 25 случајава из интрахоспиталне епидемије грипа. 
Потврђени случајеви грипа су доказани у свим узрасним групама. Најмлађи 
потврђени случај грипа био је узраста 9 месеци (сентинелни узорак), док је најстарији 
узраста 85 година (хоспитални узорак). 
Током ове недеље, из четири надзорне јединице Јужнобачког округа, нису пријављени 
случајеви акутног респираторног дистрес синдрома. 
 
Смртни исходи у вези са оболевањем од грипа у сезони 2016/17 
Током 51. недеље надзора, код пацијенткиње узраста 45 и пацијента узраста 72 године, 
регистровани су смртни исходи који се могу довести у везу са претходним оболевањем од 
грипа. Од коморбидитета, код оболелих су регистроване малигне болести крви. Пацијенти 
нису претходно вакцинисани против грипа.  
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