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Информација о епидемиолошкој ситуацији грипа изазваног вирусом А (H1N1) на 

територији Републике Србије 

 

2. децембар 2009. године                                                                  

Закључно са 1.12.2009. године у 20 часова, према подацима Националне 

референтне лабораторије за респираторне вирусе Института за вирусологију, вакцине и 

серуме Торлак, потврђено је 387 случајева оболевања од грипа изазваног новим типом 

вируса А (H1N1).  

Регистрована су двадесет и два смртна исхода од ове врсте грипа. Последњих пет 

смртних исхода регистровано је 27. и 28.11.2009. године код пацијената из Голупца, Беле 

Цркве, Крагујевца, Новог Сада и код пацијента из Ниша са тешком клиничком сликом 

грипа који је био хоспитализован на Војномедицинској академији у Београду. 

На болничком лечењу налази се 477 особа са обољењима сличним грипу, oд којих 

je 23 на респиратору. Највећи број оболелих од обољења сличних грипу регистрован је у 

45. недељи, да би у 46. недељи дошло до благог пада. У 47. недељи наставља се тренд 

опадања обољења сличних грипу. Највећа учесталост оболевања региструје се у узрасној 

групи 5–14 година. 

Од 387 лабораторијски потврђених случајева, 72 случаја оболевања се доводе у везу 

са путовањем.  

 У периоду 26.10–1.12.2009. потврђена су 254 случаја оболевања од грипа изазваног 

новим типом вируса А (H1N1). Оболели су са подручја града Београда, Новог Сада, Ниша, 

Чачка, Краљева, Параћина, Панчева, Пирота, Пожеге, Ужица, Ћуприје, Сремске 

Митровице, Смедерева, Крагујевца, Крушевца, Шида, Косовске Митровице, Лесковца, 

Врања, Ваљева, Ариља, Бајине Баште, Кикинде, Аде, Сомбора, Беле Цркве, Голупца, 

Алибунара, Прибоја, Ваљева и Бачке Паланке. Највећи број лабораторијски потврђених 

случајева у овом периоду су особе узраста 30–64 годинe. 

  На основу утврђеног повећања учесталости обољења сличних грипу и на основу 

потврде пандемијског соја вируса грипа, пријављене су  епидемије пандемијског грипа 

међу становништвом Јужнобачког, Јужнобанатског, Севернобанатског, Сремског и 

Западнобачког округа, Краљева,  Пожеге, Ужица, Пaраћина, Чачка, Ивањице, Београда и 

епидемије у школским колективима у Нишу, Крагујевцу и Лесковцу. У подручјима 

захваћеним епидемијом предузете су све мере за спречавање и сузбијање грипа 

предвиђене Планом активности у току пандемије грипа.  

На предлог Института за јавно здравље Србије, министар здравља је 11.11.2009. 

године прогласио епидемију пандемијског грипа епидемијом од већег епидемиолошког 

значаја са предлогом противепидемијских мера које се односе на обавезно учешће свих 

здравствених установа, правних лица и грађана, ванредни епидемиолошки надзор, забрану 

окупљања и ванредну имунизацију. 
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