Информација о актуелној епидемиолошкој ситуацији грознице Западног Нила
на територији Републике Србије у 2022. години
Недеља 27, 3–9. јул 2022. године
Грозница Западног Нила је сезонско обољење, односно обољење које је највише
заступљено у периоду највеће активности вектора – комараца. За наше географско
подручје карактеристично је да вектори постају активни у пролеће, (март/април), а период
њихове интензивне активности је од краја маја до септембра. Сезона трансмисије вируса
Западног Нила у Србији уобичајено траје од јуна до новембра месеца. У Републици
Србији интензивни надзор над Грозницом Западног Нила у хуманој популацији спроводи
се у сезони трансмисије вируса од јуна до прве половине новембра месеца, а пасивни
надзор над тим обољењем у осталом периоду године. Имајући у виду искуства како
околних тако и наше земље, први оболели се региструjу углавном у другој половини јула
месеца, а највећи број случајева се пријављује током августа месеца.
Институт за јавно здравље Србије је 1. јуна 2022. године проследио Препоруке за надзор
над грозницом Западног Нила у хуманој популацији на територији Републике Србије
мрежи завода/института. Заводи/институти за јавно здравље Препоруке су упутили
клиникама за инфективне и тропске болести, односно инфективним одељењима општих
болница на територији своје надлежности, уз напомену да се посебна пажња обрати на
неуроинвазивне облике болести. На тај начин, а у сарадњи са Националном референтном
лабораторијом (НРЛ) за aрбовирусе Института за вирусологију, вакцине и серуме
„Торлак”, омогућена је етиолошка дијагностика енцефалитиса или менингитиса. Институт
за јавно здравље Србије прикупља све релевантне податке о оболелим особама, при чему
постоји одређен протокол по којем се информације прикупљају и обједињују.
На основу података достављених Институту за јавно здравље Србије „Др Милан
Јовановић Батут” (у складу са Препорукама за надзор над грозницом Западног Нила у
хуманој популацији у сезони 2022. године Института за јавно здравље Србије) и
лабораторијских критеријума (према препорукама Европског центра за превенцију и
контролу болести) на територији Републике Србије до 5.7.2021. године нису регистровани
потврђени случајеви оболевања од грознице Западног Нила у химаној популацији.
До 29.6.2022. године у земљама Европске уније (ЕУ) у хуманој популацији нису
пријављени случајеви оболевања од грознице Западног Нила.

