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Центар за контролу и превенцију болести 
Бр: 04-сп 
Датум: 17.01.2018. године 
 
 
ПРЕДМЕТ: Извештај сентинелног надзора над обољењима сличним грипу и акутним 
респираторним инфекцијама на територији Војводине за 15. недељу надзора (08-
14.1.2018.), у сезони 2017/2018. године (2. недеља 2018. године) 
 
 
 
Епидемиолошка ситуација – 2. недеља/2018.  
На основу показатеља географске раширености у Војводини је регистрована инциденција 
обољења сличних грипу на  нивоу на нивоу спорадичних и изолованих случајева 
обољења. 
На основу регистрованих стопа инциденције обољења сличних грипу (ОСГ) на територији 
Покрајине. Посматрано по окрузима Покрајине, осим Севернобанатског округа, где је 
регистрован средњи праг интезитета активности вируса грипа, на територији свих осталих 
округа интензитет активности вируса грипа је низак.  
Епидемиолошка ситуација у сезони 2017/18. 
У овој недељи надзора над грипом у сезони 2017/18 у Војводини, регистроване стопе ОСГ су 
више од забележених вредности стопа ОСГ током претходне недеље, док су вредности стопа 
инциденција акутних респираторних инфекција (АРИ) у нивоу оних које су регистроване током 
претходне недеље надзора. 
Као и током претходне недеље надзора, највише вредности узрасно специфичних стопа 
инцидецније ОСГ и АРИ у Војводини регистроване су у најмлађем узрасту (0-4 године). 
 

Вирусолошка ситуација -  2. недеља/2018. 
Током ове недеље надзора, PCR лабораторијским тестирањем једног сентинелног узорка 
(Дом здравља) болесничког материјала, доказана је инфекција вирусом грипа типа B. 
Лабораторијским тестирањем 16 случајева тешке акутне респираторне болести, 
инфекција вирусом грипа типа B је потврђена код осам пацијената. 
Из хоспиталног надзора над грипом је пријављено и седам случајева тешког акутног 
респираторног дистрес синдрома, након чијег тестирања је код једног пацијента доказана 
инфекција вирусом грипа типа A(H1N1)pdm09, а код другог пацијента инфекција вирусом 
грипа типа B. 
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