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Сажетак
У раду су приказане карактеристике епи

демија болничких инфекција (БИ) насталих 
у здравственим установама на подручју 
Београда од 2004. до 2013. године. Према 
подацима из годишњих извештаја о раду 
на спречавању, сузбијању и елиминацији 
за ра зних болести, у протеклој деценији 
реги стровано је укупно 58 епидемија БИ 
у којима је оболело 860 особа. Методама 
дескри птивне статистике утврђено је да 
се просечно годишње јављало 6 епидемија 
(у распону 1˗17 епидемија) и 15 оболелих 
особа по епидемији. Највеће учешће (46,5) 
у укупном броју епидемија БИ има група 
цревних заразних болести, група респи
раторних – 39,6%, а група осталих заразних 
болести – 13,8%. Од укупно 860 оболелих у 
епидемијама БИ, највећи проценат (46,5%) 
оболелих припада групи цревних заразних 
болести, затим респираторних – 45,8% и 
најмање у групи осталих заразних болести 
– 7,6% оболелих. У 49 епидемија потрђено 
је 9 различитих етиолошких агенаса, а у 9 
епидемија узрочник није утврђен.

Кључне речи: епидемије, болничке епи
демије, здравствене установе.

Summary
The paper describes the epidemiological 

characteristics of the epidemics of Hospital 
Infections (HI), occurred in health care 
facilities in the area of Belgrade from 2004. to 
2013. According to the annual report regarding 
the work in the prevention, combating and 
elimination of infectious diseases, in the past 
decade a total of 58 epidemics of HI have 
been registered of which 860 people have 
been affected. Methods of descriptive statistics 
showed the annual average of 6 epidemics 
occured (range 117 epidemics) and 15 affected 
individuals by the epidemic. The largest share 
(46.5) within the total number of the epidemics 
of HI has a group of intestinal infectious 
diseases, respiratory group – 39.6%, and a 
group of other infectious diseases – 13.8%. 
Out of 860 patients affected by the epidemics of 
HI, the highest percentage (46.5%) of patients 
belonging to the group of intestinal infectious 
diseases, hereafter respiratory – 45.8%, 
and the lowest percentage is among other 
infectious diseases – 7.6% of patients. Within 
49 epidemics outbreaks, 9 different etiological 
agents was confirmed, and within 9 epidemics 
outbreaks, causer was not determined.

Key words: epidemics, epidemics of Hospital 
Infections, health care facilities.
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УВОД

Здравствена установа стационарног 
типа је оптимална еколошка целина 
за одржавање, размножавање и пре

но шење узрочника заразних обољења и 
појаву нозокомијалних или болничких ин
фе кција.(1)

Болничка (интрахоспитална, нозоко
ми јална или кућна) инфекција настаје код 
пацијената и особља у болници или не кој 
другој здравственој установи. За по требе 
епидемиолошког надзора болничка инфе
кција се дефинише као локално или си
стемско обољење (стање) које је резу лтат 
непожељне реакције организма на при су
ство инфективног агенса (једног или више) 
или његових токсина, а које није било 
присутно нити је пацијент био у инку ба
цији приликом пријема у болницу или неку 
другу здравствену установу. Једна инфе к
ција сматраће се болничком:

· Ако је настала у болници и постала 
евидентна 48 часова (типичан инку ба
циони период за већину бактеријских 
болничких инфекција) после пријема 
пацијента у болницу, или касније.
· Ако се утврди да је повезана са хиру р
шком интервенцијом, а испољи се у току 
30 дана после хируршке интервенције у 
случају да имплантат није уграђен, или у 
току једне године ако је уграђен.
· Ако се испољила после отпуста па
цијента из болнице а епидемиолошки 
подаци показују да је настала у болници.
· Ако је настала у новорођенчета као 
резултат пролаза кроз порођајни канал 
мајке.

Епидемија болничке инфекције пред
ставља појаву болничких инфекција иза
званих истим узрочником у броју који 
превазилази уобичајену учесталост у одре

ђеној групи пацијената у датом временском 
периоду. Болничке инфекције које чине 
епидемију епидемиолошки су повезане, не 
само по месту и времену јављања, већ и по 
предузетим поступцима у дијагностици, 
нези или лечењу пацијената.(2)

ЦИЉ РАДА
Циљ овог рада је да се прикажу епи

демиолошке карактеристике регистро
ваних eпидемија насталих у здравственим 
установама на подручју Београда од 2004. 
до 2013. године.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ
За анализу епидемија БИ на подручју 

Београда коришћени су подаци из пријава 
заразних болести, епидемиолошке анкете 
од оболелих, медицинска документација, 
годишњи извeштаји о раду на спречавању, 
сузбијању и елиминацији заразних болести 
и резултати епидемилошких и лаборато
ријских испитивања.

У обради података примењен је епиде
миолошкодескриптивни метод рада.

РЕЗУЛТАТИ
Од 2004. до 2013. године на подручју 

Београда регистровано је укупно 58 
епидемија БИ, са просечно 6 епидемија 
годишње. Укупан број оболелих у епиде
мијама БИ је 860 особа, што је у просеку 15 
оболелих по епидемији.

Највећи број епидемија БИ регистрован 
је у групи цревних заразних болести – 27 
епидемија (46,5%), затим респираторних 
– 23 епидемије (39,6%), док је у групи 
осталих заразних болести забележено 8 
епидемија (13,8%) (Графикон 1).
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Графикон 1. Епидемије на подручју Београда 
2004−2013, епидемије БИ по групама заразних 
болести.

Од укупно 860 оболелих, 400 оболелих 
(46,5%) регистровано је у групи цревних 
заразних болести, у групи респираторних – 
394 оболела (45,8%), док је у групи осталих 
заразних болести – 66 оболелих (7,6%) 
(Графикон 2).
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Епидемије БИ изазване узрочницима 
из групе цревних заразних болести

У посматраном периоду из групе цре
в них заразних болести регистровано је 
27 епидемија БИ у којима је оболело 400 
особа. Највећи број епидемија регистрован 
је са дијагнозом Enterocolitis per Clostridi

um difficile – 9 (33,3%), затим следе Intoxi
catio alimentaria bacterialis – 7 (26%), по 4 
епидемије са дијагнозом Salmonelloses и In
fectiones intestinales bacteriales aliae (14,8%), 
Infectiones intestinales virales – 2 епидемије 
(7,4%) и једна епидемија са дијагнозом 
Dysenteria (3,7%) (Табела 3).

Од укупно 400 регистрованих оболелих 
у групи цревних заразних болести највећи 
број оболелих забележен је у епидемијама 
са дијагнозом Infectiones intestinales virales 
– 115 (28,8%), затим Infectiones intestinales 

Табела 2. Епидемије БИ на подручју Београда 2004−2013, број оболелих у епидемијама БИ према 
групама заразних болести.

Година Цревне заразне 
болести 

Респираторне 
заразне 
болести 

Остале заразне 
болести 

Укупно 

2004 72 67 21 160 
2005 25 23 / 48 
2006 36 63 / 99 
2007 18 35 / 53 
2008 90 / 22 112 
2009 / 9 5 14 
2010 115 / / 115 
2011 8 80 9 97 
2012 6 59 / 65 
2013 30 58 9 97 
Свега 400 394 66 860 

 
 
Епидемије БИ изазване узрочницима из групе цревних заразних болести 
 

У посматраном периоду из групе цревних заразних болести регистровано је 27 
епидемија БИ у којима је оболело 400 особа. Највећи број епидемија регистрован је са 
дијагнозом Enterocolitis per Clostridium difficile – 9 (33,3%), затим следе Intoxicatio 
alimentaria bacterialis – 7 (26%), по 4 епидемије са дијагнозом Salmonelloses и Infectiones 
intestinales bacteriales aliae (14,8%), Infectiones intestinales virales – 2 епидемије (7,4%) и 
једна епидемија са дијагнозом Dysenteria (3,7%) (Табела 3). 
 
Табела 3. Епидемије БИ на подручју Београда 2004−2013, број епидемија БИ из групе 
цревних заразних болести. 
 
Година Enterocolitis 

per 
Clostridium 
difficile 

Intoxicatio 
alimentaria 
bacterialis 

Salmonelloses Infectiones 
intestinales 
bacteriales 
aliae 

Infectiones 
intestinales 
virales 

Dysenteria Укупно

2004   1 1   2 
2005  1 1 1   3 
2006  1  1   2 
2007  1   1  2 
2008  2 1  1 1 5 
2009       0 
2010    1   1 
2011  2     2 
2012   1    1 
2013 9      9 
Свега 9 7 4 4 2 1 27 

 

Година Цревне заразне 
болести 

Респираторне 
заразне 
болести 

Остале заразне 
болести 

Укупно 

2004 72 67 21 160 
2005 25 23 / 48 
2006 36 63 / 99 
2007 18 35 / 53 
2008 90 / 22 112 
2009 / 9 5 14 
2010 115 / / 115 
2011 8 80 9 97 
2012 6 59 / 65 
2013 30 58 9 97 
Свега 400 394 66 860 

 
 
Епидемије БИ изазване узрочницима из групе цревних заразних болести 
 

У посматраном периоду из групе цревних заразних болести регистровано је 27 
епидемија БИ у којима је оболело 400 особа. Највећи број епидемија регистрован је са 
дијагнозом Enterocolitis per Clostridium difficile – 9 (33,3%), затим следе Intoxicatio 
alimentaria bacterialis – 7 (26%), по 4 епидемије са дијагнозом Salmonelloses и Infectiones 
intestinales bacteriales aliae (14,8%), Infectiones intestinales virales – 2 епидемије (7,4%) и 
једна епидемија са дијагнозом Dysenteria (3,7%) (Табела 3). 
 
Табела 3. Епидемије БИ на подручју Београда 2004−2013, број епидемија БИ из групе 
цревних заразних болести. 
 
Година Enterocolitis 

per 
Clostridium 
difficile 

Intoxicatio 
alimentaria 
bacterialis 

Salmonelloses Infectiones 
intestinales 
bacteriales 
aliae 

Infectiones 
intestinales 
virales 

Dysenteria Укупно

2004   1 1   2 
2005  1 1 1   3 
2006  1  1   2 
2007  1   1  2 
2008  2 1  1 1 5 
2009       0 
2010    1   1 
2011  2     2 
2012   1    1 
2013 9      9 
Свега 9 7 4 4 2 1 27 

 

Табела 3. Епидемије БИ на подручју Београда 2004−2013, број епидемија БИ из групе цревних 
заразних болести.

bacteriales aliae – 82 (20.5%), Intoxicatio ali
mentaria bacterialis и Salmonelloses са по 79 
(19,7%), Enterocolitis per Clostridium diffi
cile – 30 (7,5%) и Dysenteria сa 15 оболелих 
(3,8%) (Графикон 3).
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Епидемије БИ изазване узрочницима 
из групе респираторних заразних 
болести

У болничкој средини у последњих десет 
година регистроване су 23 епидемије које 
припадају групи респираторних заразних 
болести са 394 оболеле особе. Највећи број 
епидемија забележен је са дијагнозом In
fluenzaе – 11 (47,8%), затим следе Varicella 
– 9 (39,1%), 2 (8,7%) са дијагнозом Infectio 
respiratoria superior acuta non specificata и 
једна епидемија са дијагнозом Keratocon
jungtivitis (4,3%) (Табела 4).

Од укупно 400 регистрованих оболелих у групи цревних заразних болести највећи 
број оболелих забележен је у епидемијама са дијагнозом Infectiones intestinales virales – 
115 (28,8%), затим Infectiones intestinales bacteriales aliae – 82 (20.5%), Intoxicatio 
alimentaria bacterialis и Salmonelloses са по 79 (19,7%), Enterocolitis per Clostridium difficile 
– 30 (7,5%) и Dysenteria сa 15 оболелих (3,8%) (Графикон 3). 
 
Графикон 3. Епидемије БИ на подручју Београда 2004−2013, оболевање у епидемијама БИ 
из групе цревних заразних болести. 
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Епидемије БИ изазване узрочницима 
из групе осталих заразних болести
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и по једна са дијагнозом Pyodermia и Status 
febrilis (12,5%) (Табела 5).
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Година Sepsis Scabies Infectio cum 

Pseudomonas 
aeruginosa 

Pyodermia Status 
febrilis 

Укупно 

2004  1 1   2 
2005       
2006       
2007       
2008   1 1  2 
2009 1     1 
2010       
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2012       
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Свега 2 2 2 1 1 8 
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ДИСКУСИЈА
Болничке инфекције се јављају у свим 

бо лницама света. Иако је последњих 
година учињен велики напредак у позна
вању њихове епидемиологије, оне пред
стављају значајан здравстени проблем у 
ра звијеним, а поготово у неразвијеним зе
мљама.(3) Болничке инфекције су енде м
скоепидемијског карактера.(4) Од свих БИ, 
5˗10% ових инфекција настаје у епи де
мијама, а остало су ендемске.(5, 6)

Према подацима из годишњих извештаја 
о раду на спречавању, сузбијању и ели
ми нацији заразних болести, у протеклој 
деценији на подручју Београда регистрована 
је укупно 471 епидемија са 47.851 оболелом 
особом, од тога 58 (12,3%) епидемија је 
настало у здравственим установама у којима 
је регистровано 860 оболелих. У 49 епи
демија укупно је потврђено 9 различитих 
етиолошких агенаса, а у 9 епидемија није 
утврђен узрочник. Највећи број (27) епи
демија БИ забележен је у групи цревних 
заразних болести, у групи респираторних 23 
епидемије, док је у групи осталих заразних 
болести забележено 8 болничких епидемија. 
Од укупно 860 оболелих у епидемијама БИ 
приближно исти број оболелих регистрован 
је у групи цревних (400 оболелих) и у 

групи респираторних (394 оболела), док је 
најмање у групи осталих заразних болести 
– (66 оболелих).

Анализом регистрованих епидемија 
БИ запажа се да је највећи број епидемија 
регистрован са дијагнозном Influenza (11 
епидемија), затим следе Enterocolitis per 
Clostridium difficile (9 епидемија) и Intoxi
catio alimentaris bacterialis (7 епидемија).

Већину оболелих у епидемијама БИ 
чине оболели у епидемијама са дијагнозом 
Influеnza са 167 оболелих, Varicella са 162 
оболела и Infectiones intestinales virales са 
115 оболелих.

Посматрајући јављање епидемија БИ 
по годинама, уочавамо да је највећи број 
епидемија био 2013. године у којој је ре
гистровано 17 епидемија и то: 9 са дија
гнозом Enterocolitis per Clostridium difficile, 
5 епидемија Influnzaе и по једна епидемија 
Infectio respiratoria superior acuta non speci
ficata, Sepsis и Scabies. Пораст епидемија 
БИ, који је забележен 2013. године у 
односу на претходне године, у складу је са 
епидемиолошком ситуацијом на територији 
Београда. У 2013. години на територији Бео
града регистровано је 355 пријава заразних 
болести са дијагнозом Enterocolitis per Clos
tridium difficile, што је за 72.3% више него 
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у 2012. години (206 пријава) и 231 пријава 
болничких инфекција са истом дијагнозом, 
што је 4 пута више него у претходној години 
(57 пријава).

На основу података из литературе 
уочава се да су на подручју Београда од 
1982. до 2001. године регистроване 784 
епи демије заразних болести у којимa је 
оболело 67.703 особе, од тога 240 (30.6%) 
биле су епидемије болничких инфекција. 
Доминирале су епидемије салмонелозе 33 
– (9.18%), заразних пролива друге етио
логије 24 – (13.95%), варичеле 19 – (11.4%), 
инфлуенце 15 – (8.72%) и акутних респи
раторних болести 12 – (6.97%). У истом пе
риоду регистроване су и епидемије вакци
набилних болести и то: инфлуенце (15 
епидемија), морбила (8 eпидемија), хепа
титиса Б (2 епидемије) и рубеоле (1 епи де
мија).(7)

Према подацима из годишњих извештаја 
о заразним болестима на територији Ре пу
блике Србије од 2006. до 2012. године ре
гистровано је укупно 1.828 епидемија и 
210.943 оболелих, од тога 155 болничких 
епи демија у којима је оболело 2.260 особа.(8)

У Војводини од 1980. до  2004. године 
било је регистровано 176 епидемија са 
просечно 7 епидемија годишње. Водећа 
обољења која су се јавила у облику бо
лничких епидемија, са 77% учешћа, јесу 
цревна обољења, нај чешће узрокована 
бактериојом Shigella, која се ширила ко н
тактним путем. Са лмо нелозе су на другом 
месту и као али ме нтарне инфекције не 
показују посебне специфичности у односу 
на епидемије које су се шириле у општој 
популацији путем ко нтаминиране хране.(9)

Од 223 епидемије болничких инфекција 
које је истражио CDC од 1956. до 1979. го
дине Staphylococcus aureus било је узро
ковано 19%, бактеријама рода Klebsie
lla је узроковано 14%, а рода Salmone
lla 13% болничких епидемија. Од обра
ђених болничких епидемија, 21% су биле 
епидемије гастроентеритиса, 18% епи
демија кожних болести, а 12% инфе кције 
крви.(6)

У Енглеској нозокомијалне епидемије 
гастроентеритиса представљају основни 
проблем стационарних здравствених уста
нова, чије решавање захтева по процени 
студија додатни трошак од 115 милиона 
фунти. Фактори који доприносе већој уче
сталости епидемија цревних заразних 
болести у Енглеској су геријатријска оде
љења, дужи боравак у болници и већи број 
кревета на једном одељењу.(10)

ЗАКЉУЧАК
У последњих десет година учешће бо

лничких епидемија у укупном броју епи
демија заразних болести на подручју Бео
града износи 12,3%. Најчешће епидемије 
болничких инфекција јављале су се у групи 
цревних заразних болести, где се ја вљао 
и највећи број оболелих. У 2013. години 
регистровано је највише болничких епи
демија са узрочником Clostridium difficile (9 
епидемија).

Иако се у нашој земљи, као и другим 
(развијеним) земљама света, већ дуги низ 
година спроводи епидемиолошки надзор над 
болничким инфекцијама, претпоставка је да 
велики број епидемија на подручју Београда 
остаје непрепознат, због непријављивања 
и нерегистровања болничких инфекција и 
болничких епидемија.

Да бисмо имали прави увид у епиде
миолошку ситуацију у зравственим уста
новама на територији Београда, потребно 
је, у складу са „Правилником о спречавању, 
раном откривању и сузбијању болничких 
инфекција“, спроводити епидемиолошки 
надзор над болничким инфекцијама, што би 
резултирало бољим праћењем болничких 
инфекција и успостављањем адекватних 
мера превенције.
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