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Први случај новог грипа А (Х1Н1) регистрован у Србији 
 

У Србији је регистрован први случај новог грипа А (Х1Н1), изјавио је министар 

здравља, проф. др Томица Милосављевић на ванредној конференцији за штампу, 

која је одржана у Влади Републике Србије. 

 

Реч је о 29-годишњем мушкарцу из Београда који је од 18. до 22. јуна боравио у 

Аргентини. Младић је смештен у Институт за инфективне и тропске болести 

Клиничког центра у Београду, а вирус новог грипа је потврђен на Институту за 

имунологију и вирусологију “Торлак”. Он је тешкоће са дисањем осетио када се 

налазио на путу из Загреба ка Београду, а у ауту је био у контакту са још две особе. 

Претпоставља се да је још једна особа била у контакту са зараженим.  

 

Министар здравља, проф. др Томица Милосављевић, изјавио је да после откривања 

првог случаја вируса новог грипа у Србији нема разлога за панику.  

 

Здравствена служба је припремљена и спремна да реагује, рекао је министар и 

навео да је у овом тренутку најважније спречавање ширења и смањивање ризика од 

ширења.  

 

Према његовим речима, могло се очекивати да ће доћи до појединачног обољења, 

јер је епидемиолошка ситуација у последња два месеца погоршана.  

 

Најважнија је хигијена руку и њихово прање у трајању од бар 20 секунди, као и да 

грађани приликом кашља избегавају заштиту руком, "већ да то раде себи у раме 

или одело" истако је министар здравља и додао да ће и путем плаката који ће бити 

полепљени по возилима градског саобраћаја и објектима у којима ће бити присутни 

такмичари Универзијаде, бити апеловано на мере спречавања ширења.  

 

Министар здравља објаснио је да грађани, уколико добију симптоме обичног грипа, 

што јесу и симптоми новог, треба да остану код куће и контактирају дежурног 

еподемиолога.  

 

Према речима министра здравља Србија има резевре антивирусног лека које су на 

граници препорука Светске здравствене организације од један одсто становништва, 

а до краја августа би требало да у земљи буде три одсто резерви..  

 

Прим. др Предераг Кон, председник Посебне радне групе Министарства здравља за 

примену Плана активности пре и у току пандемије грипа објаснио је да је младић 

путовао преко Загреба и Франкфурта за Буенос Аирес. Враћао се, такође, преко 

Франкфурта и Загреба, а тегобе су се јавиле управо при повратку, 22. јуна“. 

 

Др Кон је рекао да овај случај нема никакве везе са 19-годишњим студентом из 

Црне Горе, код кога је нови грип откривен. Овај младић је имао укупно 23 

контакта, од којих нису пронађене две особе, док се преостали добро осећају.  



 

 

Др Кон је изјавио да ће се током Универзијаде спроводити све прописане 

процедуре, како не би дошло до ширења заразе.  

 

"У случају да се на Универзијади открију и појаве појединачни случајеви, што 

очекујемо, ништа се неће променити. Особа ће бити изолована и лечена, даље ће се 

пратити контакти, исто као и за овај већ откривен случај", навео је др Кон и додао 

да ипак постоје посебне процедуре које би се спроводиле у организацији 

Универзијаде, ако би се зараза проширила на више од један одсто учесника, 

нагласивши да се то ипак не очекује.  

 

Др Кон је изјавио да су залихе антивирусног лека “тамифлуа” тренутно довољне за 

један одсто становништва, а у поступку је набавка лекова за до три одсто грађана 

које треба да се обезбеде до почетка јесење и зимске сезоне.  

 

Појава новог грипа у Србији није неочекивана, истако је др Кон и додао да се 

могући мањи таласи обољевања очекују током лета, а прави велики талас Србију 

би могао да задеси током зиме.  

 

Препорука здравствених служби у Србији је да грађани треба да повећају хигијену 

руку и дисајних путева, проветравају просторије и држе одстојање од најмање 

један метар од других особа.  

 

Грађанима се препоручује покривање носа и уста приликом кашљања и кијања 

папирнатом марамицом коју треба одмах након употребе бацити, а руке опрати 

текућом водом и сапуном.  

 

Хигијена руку и проветравање просторија у којима се борави су најефикасније мере 

превенције и сузбијања грипа изазваног новим вирусом.  

 

Особама, које бораве у земљама у којима има случајева оболелих од новог вируса 

грипа А (Х1Н1), препоручује се да прате и спроводе упутства и мере које доносе 

здравствене власти тих држава.  

 

Путници у међународном саобраћају, који се враћају из тих земаља, или су били у 

контакту са особама које су на било који начин биле изложене инфекцији, треба да 

активно прате своје здравствено стање.  

 

Уколико се у седам дана од повратка јави повишена температура изнад 38 степени, 

праћена тегобама од органа за дисање, неопходно је да се јаве телефоном 

надлежном институту или Заводу за јавно здравље на територији свог 

пребивалишта где ће добити сва потребна упутства. 

 

 

Министарство здравља Републике Србије 

 


