СЕЗОНА 2020/2021
Извјештај о надзору над инфлуенцом у 18. недјељи 2021. године (03.05.2021 09.05.2021) у Републици Српској

У 18. недјељи надзора над инфлуенцом у сезони 2020/2021, домови здравља Републике
Српске су пријавили 1442 акутнe респираторнe инфекцијe (АRI), док је обољења сличних
грипи (ILI) регистровано 346. У болницама у Републици Српској у овој седмици пријављенo
је 20 особа обољелих од тешке акутне респираторне инфекције (SARI) и то у Општој
болници Градишка. Од почетка сезоне укупно је пријављено 66.141 АRI инфекција, 18.740
ILI инфекција, док је SARI инфекција од почетка укупно регистровано 554.
Од почетка надзора над инфлуенцом Регионални центар Источно Сарајево има највећу
стопу инциденције обољења сличних грипи (ILI), а Бијељина и Требиње најмању. Највише
SARI случајева од почетка сезоне пријављено је у Општој болници Градишка. ILI инфекције
ове недјеље показују даљи пад у односу на претходну недјељу док ARI и SARI инфекције,
посматрајући посљедњих неколико недјеља, показују благе варијације у кретању. Од
почетка надзора над инфлуенцом највећи број обољелих од ILI инфекција је у узрасној
групи 30 - 64, док је у категорији SARI инфекција највише обољелих у узрасној групи 30 –
64 и узрасној групи ˃ 65.
У протеклој недјељи Институту за јавно здравство Републике Српске нису пријављени
смртни SARI исходи.
У 18. недјељи у Институту за јавно здравство Републике Српске je тестиран један SARI
узорак, који није био позитиван на вирусе инфлуенце.
У складу са подацима Европског центра за превенцију и контролу болести за 18. недјељу,
активност вируса инфлуенце у Европи је на вансезонском нивоу.
Због већег боравка у затвореном простору и мјестима гдје бораве веће групе људи
неопходно је примјењивати мјере личне, а посебно респираторне хигијене као и хигијене
простора у којем живимо и радимо. Поред редовног прања руку топлом водом и сапуном,
покривања уста марамицом приликом кихања и кашљања, јако је важно често провјетравати
просторије. Дио опште здравствене културе је не само брига о сопственом здрављу, већ и
брига о особама у окружењу.
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