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Број 550
Датум 20.02.2019.

САОПШТЕЊЕ ЗА МЕДИЈЕ
Предмет: Актуелна епидемиолошка ситуација грипа у пиротском округу
На основу епидемиолошког надзора над грипом у сезони 2018/2019
праћењем обољења сличних грипу и грипа у 4., 5. и 6. календарској недељи бележи се
пораст тих обољења, док се у 7.недељи бележи благи пад тих обољења.
Од 07.01.2019. до 17.02.2019. регистровано је 4058 ОСГ и обољења грипа на
подручју округа у свим узрасним групама. У овом периоду највећи број оболелих
региструје се у узрасној групи од 30-64 година (1290), нешто мање у узрасту од 15-29
(1076), потом код старијих од 65 година (697). Најмањи број се региструје у узрасту
од 0-4 година (311) и 5-14 (659). У претходној 07. недељи (од 11.02. до 17.02.2019.)
регистрована су 882 обољења грипа и сличних грипу, што је за 19% мање у
односу на претходну недељу, када је регистровано 1094 тих обољења.
Од 23.01. до 19.02.2019. на Торлак је послато 17 брисева и лабораторијски је
потврђено дванаест случајева грипа из свих узрасних група. Вирус грипа подтип
АН1 изолован је код осам оболелих, вирус грипа АН3 код четри оболела, РСВ
(респираторни синцицијелни вирус) код два оболела. Једанаест брисева је узорковано
у Општој болници Пирот, а шест узорака из популације.
У овој, 8. недељи, очекује се смањење броја оболелих од грипа у односу на
претходну недељу на подручју Пиротског округа, али је потребно и даље спроводити
мере превенције и контроле ширења грипа.
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