МИНСТАРСТВО ЗДРАВЉА Р. СРБИЈЕ
ПОСЕБНА РАДНА ГРУПА ЗА ПРИМЕНУ ПЛАНА АКТИВНОСТИ ПРЕ, У ТОКУ и ПОСЛЕ
ПАНДЕМИЈЕ ГРИПА
ИНСТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ „ др Милан Јовановић-Батут“

Смернице за израду планова активности за пандемију грипа у
ЈАВНИМ УСТАНОВАМА и ПРЕДУЗЕЋИМА
У складу са Законом о здравственој заштити (Сл. гласник РС 107/2005), Закона о заштити
становништва од заразних болести (Сл. гласник РС 125/2004) Институти и Заводи за јавно здравље
самостално и у сарадњи са другим здравственим установама, органима власти, јавним предузећима и
другим установама и организацијама на територији своје надлежности, у обавези су да спроводе
континуиране припреме за сузбијање ширења грипа изазваног новим сојем вируса А H1N1 (у даљем
тексту пандемијски грип), да планирају рад и активности у току пандемије, односно спроводе
координацију рада других здравствених установа и локалне заједнице на припремама за пандемију, у
току и након пандемије.
Циљ ових смерница је да дају основна упутства и препоруке руководиоцима јавних установа и
предузећа за припреме за пандемију.
Епидемиолошка ситуација (почетак октобра 2009. године) и
анализа основних епидемиолошких показатеља
До почетка октобра 2009. године Светској здравственој организацији (СЗО) је пријављено
преко 375.000 потврђених случајева пандемијског грипа H1N1 2009 и преко 4500 смртних случајева 1.
У умереним зонама северне хемисфере се региструје повећање броја оболелих од обољења сличних
грипу (раније него што је уобичајено за сезонски грип, чија је сезона у касну зиму и рано пролеће).
Стварни број случајева је вишеструко већи, јер се најчешће болест испољава са благом
клиничком сликом и захвата младу одраслу популацију те је проценат особа које се јављају лекару и
региструју мањи.
СЗО тежину ове пандемије оцењује као умерену. На основу историјских података, тежина
пандемије се може мењати током времена на различитим локацијама или у популацијама. Оно што
може да утиче на тежину су: промене у вирусу, непрепозната вулнерабилност, ограничења у
капацитетима здравственог система или комбинација напред наведеног.
У Србији су до сада потврђена 134 случаја случаја пандемијског грипа од којих највећи број
током лета и великих друштвених догађаја (Универзијада, Егзит) и у вези са путовањем у земље са
израженим локалним преношењем вируса (Велика Британија, Грчка, Шпанија, Аустралија, Америка...).
У складу са препорукама СЗО, активно епидемиолошко и вирусолошко истраживање сваког
случаја код ког је постављена сумња на нови грип се не врши, већ се спроводи праћење кретања
обољења сличних грипу и активни надзор над тешким акутним респираторним синдромом (ТАРС).
У првој недељи октобра је у оквиру надзора над ТАРС у околини Краљева је откривена прва
особа са тешким обољењем плућа, код које је вирусолошки доказана инфекција пандемијским грипом.
На основу кретања грипа у свету, нарочито у земљама умереног климатског појаса и посебно
Европе, сматра се да вирус новог грипа циркулише у популацији по истим законитостима које важе и
за сезонски грип (преко благих клиничких форми), с тим да се повећано обољевање може очекивати
нешто раније него што је то уобичајено, односно већ крајем ове јесени.
Код већине потврђених случајева, клинички ток болести је благ, са умерено израженим
општим инфективним синдромом и симптомима од стране органа за дисање. У око 10-15% се развија
тежа клиничка слика. Посматрано само у групи потврђених инфекција, смртност од пандемијског
грипа је око 0,01% (1 на 10.000 потврђених случајева) што одговара смртности код сезонског грипа.
Треба имати у виду да се велики број оболелих са благом клиничком сликом не јавља лекару нити се
региструје, што говори да је смртност од пандемијског грипа вероватно нижа од горе наведене.
Разлика између сезонског и пандемијског грипа се испољава и у узрасној структури оболелих.
Док се код сезонског грипа болести највише јавља у дечјем узрасту, а смртност је највећа код старих
особа, особа са хроничним поремећајима здравља и одојчади, пандемијски грип захвата највише
младу одраслу популацију и код њих даје највише компликација, а тек потом у горе наведеним
групама ризика. Такође, важно је напоменути да је у актуелној пандемији грипа већа учесталост

1

Светска здравствена организација, Pandemic (H1N1) 2009 - update 69,
http://www.who.int/csr/don/2009_10_09/en/index.html
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компликација забележена код трудница и код гојазних особа, које се у сезонском грипу не издвајају
као групе са посебним ризиком.
Коначно, знајући способност вируса да се непредвидиво мења, не може се са сигурношћу
проценити да ли ће се овакав, релативно повољан, клинички и епидемијски ток задржати током
читавог трајања пандемије. Историјска искуства говоре о могућности измена у оба правца, односно и
у смислу ублажавања и гашења пандемије, али и у смислу брзог погоршавања епидемиолошке
ситуације.
Очекивани утицаји пандемије и могућности превенције и ублажавања
Обољевање и умирање од грипа и компликација грипа су најважније карактеристике
пандемије и узрочни фактор свих других ефеката. Као што је напред речено, у тренутној пандемији
оболевају претежно младе одрасле особе, а укупна смртност се креће око 1 на 10.000 оболелих. Ове
две претпоставке су основне у планирању мера и активности.
Очекивано обољевање од пандемијског грипа у првој сезони актуелне пандемије се процењује
на 25-35% укупне популације, а трајање на око 8-12 недеља са врхом у трајању од 2-4 недеље.

На слици су приказани могући сценарији кретања обољевања у пандемији (за исти број
оболелих). Сценарио са плитком и развученом епидемијском кривом знатно је повољнији за
здравствени систем и друштво у целини. Најпре због тога што се добија време за примену
специфичних мера, као што је вакцинација. Потом, у таквом сценарију се омогућава да здравствени
систем одговори повећаном захтеву за пружање здравствених услуга, односно да се избегне нагли
притисак и преоптерећеност здравственог система, која је могућа у другом сценарију.
Искуства европских земаља као што су Велика Британија, Шпанија или Грчка, као и земаља
јужне хемисфере (Аустралија, Нови Зеланд, Чиле, Аргентина...) указују да је највећи изазов био у
организацији примарне здравствене заштите у време врха таласа, као и у обезбеђењу интензивног
лечења за најтеже оболеле током укупног трајања пандемије.
Успоравање епидемијског таласа могуће је применом нефармаколошких медицинских и
општих мера (здравствено просвећивање, рано откривање, изолација у хоспиталним или кућним
условима, мере личне хигијене, социјално дистанцирање, избегавање и забрана окупљања...) и
фармаколошких мера (каузално лечење, вакцинација у каснијој фази).
Управо да би се добило на времену потребном за производњу и набавку вакцине, и саму
вакцинацију, примена нефармаколошких мера је од изузетног значаја, а то је могуће само
синхронизованом активношћу здравственог и нездравствених сектора.
Смртност у пандемији, али и у сезонском грипу, се јавља као последица саме инфекције
вирусом грипа (тешки клинички облици) и, значајније, услед компликација као што су вирусне или
бактеријске упале плућа или погоршање хроничног обољења (плућног, срчаног, бубрежног и др.).
На смањење смртности у највећој мери утиче способност здравственог система да збрине
најтеже оболеле и пружи им адекватну негу. За то су неопходна два основна услова:
- поседовање кадровских, просторних и техничких капацитета;
- одговарајуће лечење и тријажа оболелих у примарној здравственој заштити ради
смањења притиска на болнице секундарног и терцијарног нивоа.
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Здравствени систем је током протеклих година планирао мере и активности пре и у току
пандемије, вршио и врши набавке неопходних лекова, опреме и средстава, као и обуке особља.
Међутим, за други поменути услов једнако је битна здравствена просвећеност становништва и
одговарајући однос сваког појединца према пандемији који се одражава кроз: благовремено
препознавање симптома грипа и промена понашања у складу са тим, избегавање социјалних
контаката (добровољна кућна изолација), поштовање савета лекара и прописане терапије,
поштовање кућног реда приликом одласка у здравствену установу... Како највећи број оболелих има
благу до средње тешку клиничку слику и нема факторе ризика за компликације (гојазност, трудноћа,
хронично обољење, пад имунитета из било ког разлога...), њихово лечење је могуће у кућним
условима, и веома често уз телефонску консултацију са здравственом службом.
Повећано одсуствовање са посла или наставе је један од директних утицаја пандемије.
Приликом процене апсентизма треба узети у обзир не само обољење, већ и социолошке и економске
чиниоце. Код запослених, број оболелих никада није директно пропорционалан абсентизму јер ће
бити одсутних и због неге члана породице или из страха од заражавања. С друге стране, због
могућности губитка радног места или умањења плате, неки оболели ће и поред лошег здравственог
стања одлазити на посао. У школама се може очекивати абсентизам ученика који одговара
учесталости обољења у одговарајућој популацији. Коначно, у вртићима ће ситуација бити слична као
у школама, с тим што ће, као и код сезонског грипа и других респираторних инфекција, један број
деце са блажом клиничком сликом похађати вртић због немогућности родитеља да одсуствују са
посла, и истовремено део здраве деце неће долазити у вртић током трајања пандемије у циљу
избегавања инфекције.
Изражено у бројкама, за потребе планирања се може узети да ће максимално одуство са
посла бити за 15-20% мање од учесталости болести, односно да ће се кретати између 10 и 20%
укупног броја запослених у различитим периодима пандемије. Одсуство деце у школама и
предшколским установама се може проценити у интервалу од 10-50%, у вртићима и до 70% на врху
пандемијског таласа.
Радни, школски и предшколски абсентизам представљају изазов за одржавање
функционисања радног и/или наставног процеса који се мора узети у обзир приликом планирања. С
друге стране, током трајања пандемије руководиоци предузећа и васпитно-образовних установа могу
да прилагоде рад у ситуацији смањеног броја запослених, односно деце тако да истовремено умање
ризик од ширења инфекције међу запосленима и децом кроз: разређен смештај, коришћење већег
броја просторија, распоређивање на две смене и сл. При томе треба имати у виду механизме
преношења грипа (директним контактом са оболеле особе на раздаљини од око 1,5 m или преко
свеже заражених предмета) и мере планирати на начин да се ових путеви преношења онемогуће или
редукују.
Мере које непосредно доприносе смањењу или успоравању ширења инфекције су: хигијена
руку и хигијена приликом говора, кашља и кијања, хигијена предмета опште употребе, укључујући
дезинфекцију, разређен смештај, рано препознавање симптома и одговарајући поступак са оболелом
особом, ношење маске уколико је то могуће у зависности од врсте делатности која се обавља... Поред
обезбеђења материјалних услова за горе поменуте мере (набавка сапуна, убруса, марамица, маски,
дезинфекционих средстава и сл.), кључна активност је здравствено просвећивање запослених,
односно деце и њихово упознавање са планираним односно предузетим мерама.
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Препоруке
Имајући у виду претходно, приликом планирања мера и активности установе или предузећа
пре и у току пандемије препоручује се разматрање следећих питања (редослед питања је случајан,
нису дата по значају):

1. Директни и индиректни утицаји пандемије на рад предузећа/установе
i) смањење или повећање обима рада, односно захтева за пружањем одређених услуга
ii) специфични и нови послови у вези са пандемијом
iii) учешће предузећа или установе у ширим активностима локалне заједнице везаним за
пандемију
iv) ангажовање ресурса предузећа/установе (објекти, возила и др.) за потребе збрињавања
оболелих, или друге потребе у оквиру здравствене или социјалне заштите током трајања
пандемије
2) Одржавање радног процеса.
i) Неопходан број запослених за нормално функционисање и за одржавање минимума
процеса рада.
ii) Могућност обезбеђења додатног броја особља одговарајућих квалификација, уколико је
неопходно, укључујући ангажовање пензионисаног кадра или волонтера
iii) Систем замена на кључним радним местима, упознавање особља са планираним системом
и обука за рад на другим радним местима, уколико је неопходна.
iv) Благовремена набавка неопходног репроматеријала и других потрошних и непотрошних
средстава – стварање залиха за период могућег отежаног снабдевања услед поремећаја у
трговини и транспорту у трајању од 2-4 недеље.
v) Обезбеђење услова рада који смањују ризик од заражавања вирусом грипа на радном
месту.
vi) Могућност рада код куће.
vii) Обезбеђење поштовања свих противпожарних мера и мера безбедности на раду у
условима смањеног броја запослених и отежаног процеса рада.
viii) Рад са странкама, клијентима – посебно у установама и предузећима које пружају услуге
великом броју грађана, које имају шалтерске службе, обављају наставу и сл.
ix) Комуникација са запосленим и клијентима/странкама.
x) Здравствено просвећивање запослених и клијената/странака
xi) Критеријуми и поступак за доношење одлуке о привременом прекиду рада
xii) Долазак особља на посао током трајања прекида рада (минимум процеса рада)
3) Политика установе/предузећа према оболелим запосленима/члановима породице
i) Систем одобравања боловања или слободних дана, у циљу спречавања доласка оболелих
радника на посао – посебно важно у случају да је тешко обавити лекарски преглед услед
великог броја пацијената у примарној здравственој заштити.
ii) Поступак са запосленима који морају да негују оболеле чланове породице.
iii) Примена личних заштитних средстава на радном месту (маске, рукавице, дезинфекција
руку)
4) Вакцинација запослених (консултовати се са ресорним министарством или другом вишом
инстанцом о планирању вакцинације)
i) Приоритетне категорије запослених за вакцинацију пандемијском вакцином
ii) Спровођење вакцинације запослених
iii) Обезбеђење средстава за вакцинацију
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5) Привремени прекид радног процеса
i) Могућност прекида
ii) Трајање прекида
iii) Критеријуми за привремени прекид радног процеса
iv) Трошкови, укључујући и исплате зарада за период прекида радног процеса
v) Услови за обнављање радног процеса
vi) Комуникација са запосленима и клијентима/странкама у случају прекида рада (пре и у
току)
6) Транспорт и комуникације
i) Долазак запослених на посао и повратак са посла у случају отежаног транспорта, односно
у смислу смањења ризика од заражавања
ii) Комуникација са ресорним министарством или другом вишом инстанцом у време
пандемије.
iii) Комуникација са локалном самоуправом.
7) Подршка здравственом сектору у периоду пандемије
i) Успостављање и одржавање сарадње са надлежном здравственом службом
ii) Техничка и друга подршка здравственом сектору у периоду пандемије уколико је могућа
8) Економски и други ефекти смањеног обима рада или привременог прекида рада и
мере за ублажавање негативних последица.
Предшколске и школске установе приликом планирања треба да сагледају специфичне
аспекте пандемије у дечјим колективима (видети горе) и да кроз комуникацију са Министарством
просвете и локалном самоупрвом планирају мере и активности пре и у току пандемије.
- Одржавање наставног процеса
- Примена препорука за спречавање и успоравање ширења инфекције
- Критеријуми и поступак за доношење одлуке о привременом прекиду наставе
- Долазак наставног и другог особља на посао током трајања прекида наставе
Смернице ни у ком случају не прејудицирају планирање у било ком јавном предузећу или
установи, већ само дају препоруке и подсећају на неке од важних елемената за планирање пре
пандемије, али и за било који другу ванредну јавноздравствену ситуацију.
Сам процес планирања зависи од организације рада у предузећу или установи, од људских,
материјалних и других ресурса и може га спровести само особа или тим који добро познаје
технолошке процесе, правне и друге документе који регулишу рад предузећа, односно установе и
може да сагледа економске и друге чиниоце који утичу на специфичности планирања у сваком
предузећу/установи понаособ.
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ПРЕПОРУКЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ШИРЕЊА
ВИРУСА ПАНДЕМИЈСКОГ ГРИПА
У ШКОЛАМА
А.
УЧЕНИЦИ
Ради спречавања уноса и ширења овог обољења у школу, потребно је да поступате на
следећи начин:
 Уколико имате симтоме и знаке болести* потребно је да останете код куће и јавите
се телефоном свом лекару и обавестите учитеља/разредног старешину.
 Уз савет лекара боравите у кући до престанка симтома, односно до краја периода
заразности, и ограничите - избегавајте контакте сa другим особама.
 Уредно узимајте препоручену терапију, у случају погоршања здравственог стања
одмах се јавите свом лекару.
 Обавестите о својој болести све особе које су биле у контакту са вама унутар 7
дана.
 Уколико сте били у контакту са особама оболелим од ове болести пратите своје
здравствено стање током 7 дана од контакта. У случају појаве симптома останите
код куће, јавите се свом лекару и обавестите учитеља/разредног старешину.
 Примењивати опште мере превенције у спречавању и сузбијању ширења грипа.
Б.

УЧИТЕЉИ / НАСТАВНИЦИ / ПРОФЕСОРИ
 Уколико имате симтоме и знаке болести потребно је да останете код куће и јавите
се телефоном свом лекару и обавестите колегијум/директора установе.
 Обавестите о својој болести и све особе које су биле у контакту са вама унутар 7
дана (колеге на послу, одељење-ученике).
 Уз савет лекара боравите у кући до престанка симтома, односно до краја периода
заразности ( око 7 дана), и смањите социјалне контакте на најмању меру.
 Уредно узимајте препоручену терапију, у случају погоршања здравственог стања
одмах се јавите свом лекару.
 Уколико сте били у контакту са особама оболелим од ове болести пратите своје
здравствено стање током седам дана од контакта. У случају појаве симптома
остатните код куће, јавите се свом лекару и обавестите колегијум/директора
установе.
 Свако одсуство ђака у одељењу чији сте учитељ/разредни старешина пријавите
раднику школе који ће бити од стране колегијума/директора одређен да води
евиденцију о одсуствовању са наставе пре свих ђака и наставног особља, а потом и
других запослених у установи (недељна или дневна евиденција о здравственом
стању у одељењу, која се у писаној форми изјаве/информације доставља особи
која води евиденцију и комуницира са надлежном здравственом/епидемиолошком
службом).
 Често током дана проветравати просторије у којима се спроводи настава.
 Организовати здравствено васпитни рад о општим мерама превенције грипа
примерено узрасту у сарадњи са Домом здравља или ИЗЈЗ/ЗЗЈЗ.
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B.

ДИРЕКТОР / КОЛЕГИЈУМ
1. Да упозна све запослене:
 са значајем праћења здравственог стања свих чланова колектива
 са спровођењем општих мера превенције у спречавању ширења респираторних
инфекција (хигијена руку, хигијена дисајних путева...);
 са поступком у случају да се региструје ученик/студент/запослени у колективу
2. Да обезбеде штампање брошура и постера са здравственоваспитним порукама и
препорукама у вези болести изазване новим вирусом грипа А (H1N1)в.
3. Да обезбеде континуирано информисање чланова колектива о актуелној
епидемиолошкој ситуацији новог грипа А(H1N1)v у Србији и мерама које се
предузимају и које ће се када и на који начин предузимати.
4. У сарадњи са надлежном здравственом и епидемиолошком службом да обезбеде
континуирано сарадњу и повратно информисање, уз налагање примене одређених
мера како за спречавање, тако и за сузбијање ширења обољења ( нпр. лична
заштитна опрема, дезинфекциона средства, режим затварања школа итд).
5. Заједно са општинским, градским, окружним властима пре и током започињања
школске 2009/2010. потребно је да спроведу припремне радње како би заједнички
поступали по препорукама.
6. Комуникација ка свим сегментима друштва у реализацији акционог плана пре и
током пандемије, укључујући и режим затварања школа
7. Организација активности која задовољава минимум процеса рада
8. Алтернативни начини спровођења наставних активности
9. Реорганизација радних места особа у ризику (труднице, особе за хроничним
поремећајима здравља - дијабетес, астма, срчане сметње, бубрежна обољења итд.)
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Савети везани за употребу маски у друштвеној заједници
током епидемије инфлуенце А (H1N1)v
Свака особа која је у блиском контакту (на око један метар удаљености) са особом која има
симптоме сличне инфлуенци (повишена температура, кијање, кашаљ, цурење носа, језа, бол у
мишићима итд.) у ризику је да буде изложена потенцијално заразним респираторним капљицама.
У здравственим установама употреба маски уз додатне мере (обука о правилној употреби,
редовно снабдевање и правилно одлагање и уништавање употребљених маски) може редуковати
трансмисију инфлуенце.
У широј друштвеној заједници ношење маски на отвореном простору нема такав значај, за
разлику од затворених простора приликом блиског контакта са особом која има симптоме сличне
инфлуенци (нпр. током неговања оболелог члана породице).
Треба знати да неправилна употреба маске може повећати ризик од трансмисије
пре него га смањити. У случају употребе маски ова мера треба да буде комбинована са
другим општим мерама у циљу превенције трансмисије инфлуенце са човека на човека,
као што су обука о правилној употреби маски узимајући у обзир културолошке и личне
особености.
ОПШТИ САВЕТ
Треба запамтити да унутар заједнице опште мере могу бити важније од ношења
маске у циљу превенирања ширења инфлуенце.
За особе које су здраве:
Одржавајте удаљеност од најмање једног метра од било које особе која има симптоме налик
инфлуенци и:
 Уздржите се од додиривања уста и носа;
 Често перите руке сапуном и водом или их бришите влажним марамицама на бази алкохола,
нарочито ако додирујете уста и нос и површине које су потенцијално контаминиране;
 Што мање времена проводите у блиском контакту са људима који могу бити болесни;
 Што мање времена проводите у простору где има више људи;
 Побољшајте проток ваздуха у свом животном простору отварањем што више прозора.
За особе које имају симптоме налик инфлуенци:
 Останите у кући ако се осећате лоше и следите препоруке дате од јавноздравствених
институција;
 Држите удаљеност од најмање једног метра од особа које су здраве;
 Прекријте марамицом или другим пригодним материјалом уста и нос када кијате или кашљете
и након употребе исту одмах баците или оперите. Очистите руке одмах након контакта са
респираторним излучевинама!
 Побољшајте проток ваздуха у свом животном простору отварањем што више прозора.
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Ако се носи маска, најважније су правилна употреба и одлагање маске да би ова мера
била потенцијално корисна и да би се избегло било какво повећање ризика од
трансмисије удружене са неправилном употребом маски. Правилна употреба маски
подразумева следеће:






Ставити маску пажљиво тако да прекрије уста и нос и везати је сигурно тако да се
минимизује сваки простор између лица и маске;
Избегавајте додиривање маске коју користите
– кад год додирнете употребљену маску (нпр. приликом скидања или прања маске)
оперите руке сапуном и водом или их обришите влажним марамицама на бази алкохола;
Замените маску са новом чистом, сувом маском чим коришћена маска постане влажна;
Не употребљавајте већ коришћену маску за једнократну употребу
– уништите једнократне маске након сваке употребе и баците их одмах након скидања.

Премда се често користе алтернативне заштите у недостатку стандардних медицинских маски
(нпр. крпена маска, марама, папирне маске, траке везане преко носа и уста), о њиховој корисности
нема довољно информација. Ако се ипак користе алтернативне заштите треба их користити само
једном, или у случају употребе крпених маски треба их детаљно очистити између две употребе (нпр.
опрати обичним детерџентом за прање на уобичајеној температури). Треба их скинути одмах након
збрињавања оболеле особе. Такође, одмах након скидања маске треба опрати руке.
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Мере превенције грипа изазваног новим вирусом А (H1N1)v
Основне мере превенције:
1. Опште мере превенције, као што су држање одстојања од најмање 1 м од других особа,
хигијена дисајних путева (покривање носа и уста приликом кашљања и кијања папирнатом
марамицом коју одмах након употребе треба бацити, а руке опрати текућом водом и сапуном),
хигијена руку и проветравање просторија су најефикасније мере превенције и сузбијања
грипа изазваног новим вирусом инфлуенце.
2. Особама са благим обликом болести препоручити изолацију и негу код куће до опоравка, уз
максимално ограничавање свих кућних и других контаката. Симптоматска терапија
подразумева мировање, надокнаду течности, употребу антипиретика ( лекова за снижење
повишене телесне температуре), а употреба антивирусних лекова и антибиотика спроводи се
само по препоруци лекара. Хоспитализација се препоручује само у случају наглог погоршања
клиничке слике.
3. СЗО препоручује употребу заштитних маски код учесталих и блиских контаката са оболелим
особама. По препоруци СЗО треба дозволити ношење заштитиних маски на јавним местима,
иако ова мера нема готово никаквог утицаја на превенцију грипа изазваног новим сојем
вируса

Поступак са оболелим особама
Особама оболелим од грипа изазваног новим сојем вируса инфлуенце треба обезбедити
одговарајућу негу. Болесници могу да буду лечени или код куће или у болничким установама у
зависности од тежине клиничке слике болести.
1. Поступак са суспектним или потврђеним случајевима грипа изазваног новим сојем
вируса инфлуенце у здравственим установама
Према постојећим проценама, око 10% особа оболелих од грипа изазваног новим сојем вируса
инфлуенце захтеваће хоспитализацију због тежине клиничке слике болести, па је неопходно да
здравствене установе у складу са тим обезбеде довољне количине лекова за симптоматску
терапију хоспитализованих пацијената.
Потребно је обезбедити:








тријажу оболелих, услове за пријем на болничко лечење и критеријуме за отпуштање са
болничког лечења
протоколе за поступак са суспектним или потврђеним случајевима
изолацију суспектних или потврђених случајева у засебну просторију или одељење болнице
размак између кревета од најмање једног метра
вентилацију
примену стандардних мера предострожности и мера предострожности у односу на капљични
пут преношења
примену личне заштитне опреме од стране здравствених радника.
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2. Поступак са суспектним или потврђеним случајевима грипа изазваног новим сојем
вируса инфлуенце у случају кућне изолације
·

·
·

·
·
·
·
·
·

Оболеле особе са благом симптоматологијом треба упутити на кућно лечење и изолацију, уз
спровођење хигијене дисајних путева и хигијене руку и максимално ограничавање свих
кућних и других контаката.
Пожељно је одредити једну особу, најбоље члана породице, да негује оболелу особу код
куће, како би се могућност даљег ширења новог вируса грипа свела на најмању меру.
Оболеле особе и особе које негују оболеле треба обучити како да носе и да одлажу
заштитне маске током периода када је болесник заразан за околину. Уколико маске нису
доступне у довољној количини, важније је да заштитну маску носи оболела особа. Заштитну
маску треба носити само у случају блиског контакта са особом која пружа негу. Заштитне
маске треба безбедно одложити, бацити уколико се овлаже.
Особе које негују оболеле од грипа изазваног новим вирусом инфлуенце треба да перу руке
након сваког контакта са њима.
Особама које негују оболеле треба дати инструкције како поступити у случају погоршања
клиничке слике пацијента.
Седам (7) дана након појаве симптома оболеле особе нису више заразне за своју околину.
Сви чланови домаћинства морају да спроводе хигијену дисајних путева и хигијену
Руку.
Редовно проветравати просторије.
Редовно чистити просторије водом и средствима за чишћење или дезинфекцију.

НАПОМЕНА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ



Већина случајева грипа може да се лечи у кућним условима уз спровођење
претходно поменутих препорука
Уколико дође до погоршања клиничке слике оболеле особе са појавом следећих
симптома: слабост/немогућност стајања на ногама, летаргија, губитак свести,
конвулзије, веома отежано дисање, немогућност уношења течности и дехидрација,
висока телесна температура, пацијент мора да се хоспитализује

3. Заштита здравствених радника
·

·
·
·
·

Строга примена стандардних мера предострожности (избегавање директног, незаштићеног
излагања крви и телесним течностима пацијената) и мера предострожности у односу на
капљични пут преноса (ношење заштитиних маски приликом блиских контаката са
пацијентима) је неопхдна како би се спречило ширење грипа изазваног новим сојем вируса
инфлуенце у здравственим установама.
Потребно је обезбедити протоколе за набавку и складиштење лекова, заштитне опреме и
вакцине (уколико/када је доступна) за специфичну заштиту здравствених радника.
Приоритет приликом примене мера специфичне заштите имају они здравствени радници и
друго особље који су у блиском контакту са оболелим особама.
Контрола извора инфекције је круцијална, јер се тиме спречава даље ширење инфекције.
Пацијент све време хоспитализације мора да спроводи хигијену дисајних путева и редовну
хигијену руку.
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Заштитне маске
Ношење заштитне маске је приоритет и треба их обезбедити у довољним количинама за оне који
имају висок ризик од експозиције. Заштитне маске није потребно носити стално. Првенствено
заштитне маске треба да носе здравствени радници и особе које негују оболеле, као и остало особље
када долази у близак контакт са оболелима.
Антибиотска и антивирусна терапија
Треба обезбедити довољне количине антибиотика за потребе лечења секундарних бактеријских упала
плућа за најмање 5–10% од укупног броја особља. Здравствени радници треба да мере своју телесну
температуру два пута дневно. Повишену телесну температуру треба одмах пријавити и отићи на
кућно лечење и изолацију. Ако се здравствени радник разболи од грипа изазваног новим сојем вируса
инфлуенце, антивирусну и симптоматску терапију треба спровести код куће, као и у случају других
оболелих особа.
Имунизација против пандемијског грипа А (Х1Н1)в
У складу са Планом активности пре и у току пандемије грипа Владе Републике Србије, Законом о
заштити становништва од заразних болести и Правилником о имунизацији и начину заштите
лековима, као и на основу препорука Светске здравствене организације, Европског центра за
превенцију и контролу болести (ЕЦДЦ, Стокхолм) и Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ,
Атланта, УСА), предлажу се следеће приоритетне групе за вакцинацију становништва Републике
Србије против пандемијског грипа А (Х1Н1)в:

Обавезна ванредна имунизација одређених категорија лица
-

Особе старости преко 6 месеци са хроничним поремећајима здравља (хроничне плућне болести укључујући астму, кардиоваскуларне болести - изузев хипертензије, хронична обољења бубрега,
јетре, неуролошке/неуромускуларне болести, хематолошки и
метаболички поремећаји укључујући шећерну болест и прекомерну гојазност, имунодефицијенције - укључујући
имуносупресију узроковану лековима и ХИВ-ом);

-

Лица запослена у објектима у којима се обавља здравствена делатност;

-

Лица смештена и запослена у установама за социјалну заштиту;

-

Лица запослена на пословима основних функција заједнице (запослени у државним
органима на локалном, покрајинском и републичком нивоу, запослени у јавним службама производња и дистрибуција лекова, хране, воде, електричне енергије, диспозиција отпада, јавни
транспорт, службе за сахрањивање, особље јаслица, дечијих вртића и школа, ПТТ саобраћај и
телекомуникације, запослени у јавном медијском сервису, финансијске установе, здравствена
заштита животиња и др., запослени у правосуђу и запослени и лица која издржавају казну у
заводима за извршење кривичних санкција) према посебним плановима органа државне управе и
локалних самоуправа, које достављају територијално надлежном институту/заводу за јавно
здравље.
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Прилог 4

Телефони 24 часа приправних епидемиолога на територији Републике Србије
Рб.
1.
2.
3.

ЗЗЈЗ/ИЗЈЗ
Суботица, 24000
Кикинда, 23300
Сомбор, 25000

АДРЕСА
Змај Јовина, 30
Краља Петра, 70
Војвођанска, 47

4.

Зрењанин, 23000

29. новембра, 15

5.
6.

Нови Сад, 21000
Сремска Митровица, 22000

Футошка, 121
Стари Шор, 47

7.

Панчево, 26000

Пастерова, 2

8.

Београд, 11000

Бул. Деспота Стефана, 54 а

9.

Шабац, 15000

Јована Цвијића, 1

10.

Пожаревац, 12000

Јована Шербановића, 14

11.

Ваљево, 14000

Владике Николаја, 5

12.

Крагујевац, 34000

Николе Пашића, 1

13.

Ћуприја, 35230

Миодрага Новаковића, 78

14.
15.

Зајечар, 19000
Чачак, 32000

Сремска, 13
Филипа Филиповића, 23 е

16.

Ужице, 31000

Веселина Маринковића, 4

17.

Краљево, 36000

Слободана Пенезића, 16

18.

Крушевац, 37000

Војводе Путника, 2

19.

Ниш, 18000

Булевар Зорана Ђинђића, 50

20.

Пирот, 18300

Кеј, бб

21.

Лесковац, 16000

Максима Ковачевића, 11

22.

Врање, 17000

Јована Јанковића Лунге, 1

23.

Косовска Митровица

Анри Динана, бб
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ТЕЛЕФОНИ
061 555 67 89
063 510 941
063 468 145
064 200 8 677
063 525 426
064 146 4 886
065 551 8 019
064 215 0 072
062 886 9 733
063 439 173
063 890 2 309
063 851 1 769
063 750 4 145
064 860 5003
064 860 5014
015 300 550
064 873 40 47
0653022400
062 202 719
062 202 721
034 504 512
063 10 47 960
063 613 433
063 10 21 830
062 803 6 606
064 863 88 02
064 857 7 505
064 857 7 506
064 857 7 507
064 88 55 002
064 88 55 006
064 163 3 442
064 163 3 353
065 411 9 416
063 890 7 886
064 210 9 709
064 864 88 25
064 864 88 15
064 874 5 214
064 825 2 806
064 825 2 802

