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Сажетак
У раду су приказане епидемиолошке
карактеристике сепсе на подручју Београда
у периоду од 2006. до 2015 године. У истра
живању је примењена дескриптивна епиде
миолошка студија. За анализу података
коришћене су дескриптивне методе (рела
тивни бројеви и мере централне тенденције)
и аналитичке (за анализу развојних тен
денција појава коришћен је линеарни
тренд) статистике. Према подацима из
годишњих извешаја о раду на спречавању,
сузбијању и елиминацији заразних болести,
у протеклој деценији регистровано је 682
случаја сепсе, од којих је 136 са смртним
исходом. У истом периоду забележена
је стандардизована просечна стопа
инциденције од 3,58/100.000. Обољење је
чешће дијагностиковано код особа мушког
пола (56,3%) и код особа старости изнад
70 година (15,36/100.000). Пик јављања
био је у октобру (11,3%), а пад у децембру
(5,6%). Стопе инциденције за општине на
подручју Београда показују да су се сепсе
најчешће јављале на општини Савски венац
(112,147/100.000), а најређе у Сурчину
(11,41), док је за умрле највиша стопа била
на Врачару (24,85%), а најнижа (2,28%) у
Сурчину. Највећи број оболелих и умрлих од
сепсе је био са дијагнозом Sepsis alia spec.
(649 оболелих и 130 умрлих), затим Sepsis
streptococica (20 оболелих и 5 умрлих), а нај
мање регистрованих је са дијагнозом Sepsis

Summary
This article contains epidemic character
istics of sepsis in Belgrade municipalities in a
period between 2006 and 2015. A descriptive
epidemiologic study method was used for re
search. Data analysis was done using methods
of descriptive (relative numbers of central ten
dency) and analytical (linear trend for develop
ing tendencies) statistics. Based on data from
annual report on prevention, containment and
elimination of contagious diseases, in the last
decade 682 cases of sepsis were registered out
of which 136 ended in death. In the same pe
riod, a standardized average incidence rate of
3.58/100,000 was registered. Elderly people
over 70 years of age were mostly affected, also
men (56.3%) comparing to women (43.7%). The
highest incidence rate was in a month October
(11.3%) and lowest in February (7.1%). Inci
dence rates in city of Belgrade show that sep
sis most often occurred in municipality Savski
Venac (112.147/100,000), and least often in mu
nicipality Surčin (11.41), while the rate of death
was highest in municipality Vračar (24.85%)
and lowest in municipality Surčin (2.28%). The
most common diagnosis was Sepsis alla Spec.
(649 with 130 deaths), then Sepsis Streptococci
(20 with 15 deaths) and then Sepsis Meningo
cocci (13 with 1 death). There is an estimate
that a real number of people who contracted
sepsis in Belgrade municipalities is higher than
registered and that epidemiological situation of
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meningococica (13 оболелих и један умрли).
Процењује се да је стварни број оболелих
од сепсе на подручју Београда већи и да
епидемиолошка ситуација оболевања од
сепсе на подручју Београда непозната. Да
би се спровела ефикасна превенција сепсе,
потребно је спроводити бољи епидемио
лошки надзор са утврђивањем фактора ри
зика, који доводе до настанка сепсе.
Кључне речи: сепса, оболевање, стопа
инциденције, превенција.

sepsis incidence is widely unknown. To imple
ment an efficiently prevention of sepsis inci
dence, a better epidemiological supervision is
needed with proper analysis of risks that lead
to sepsis.
Keywords: sepsis, disease, incidence rate,
prevention.

УВОД

даном сепсе, 13. септембра 2012, и од тада
се тај дан сваке године обележава.
Искорењивање сепсе је немогуће, али
да би се смањила учесталост, потребно је
спроводити праксу добре опште хигијене и
прања руку, чистих порођаја, побољшања
санитарних услова, исхране и испоруке чисте
воде, спроводити програме вакцинације за
ризичне популације и интензивно вршити
едукацију здравствених радника.(1)

И

нциденција сепсе је у целом
свету у порасту. Разлози за то су
старење становништва, боља кон
трола хроничких болести, примена хемо
терапеутика и имуносупресивних лекова,
повећан број медицинских интервенција ви
соког ризика и пораст мултирезистентних
узрочника инфекција. Од 2000. до 2008. годи
не било је двоструко више хоспитализваних
пацијената са примарном или секундарном
дијагнозом сепсе.(2, 3) Сматра се да 20‒40%
пацијената добије сепсу у ванболничкој
средини.(4) У свету сепсу годишње добије 27
милиона људи, 8 милиона умре, а особе које
преживе годинама могу да живе са тешким
компликацијама. Сепса је један од најчешћих
узрока смрти код породиља.(1)
Сепса настаје када одбрамбени, имунски
систем, уместо да контролише инфекцију,
доводи до оштећења сопствених ткива и
органа, а последице су шок, слабљење фун
кције органа и смрт.(5)
Оснивањем Глобалног савеза за сепсу
2010. године, препозната је потреба да се
подигне свест и разумевање сепсе и да се
убрза сарадња међу истраживачима и ле
карима.
Глобални савез за сепсу (Global Sepsis
Alliance) донео је декларацију о спровођењу
кампање са мисијом подизања свести о
овом проблему и главним циљем да се
смртност од сепсе смањи за 20% до 2020.
године. Кампања је почела Првим светским
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ЦИЉ РАДА
Циљ овог рада је да се анализирају епи
демиолошке карактеристике сепсе на по
дручју Београда у периоду од 2006. до 2015.
године.

МЕТОД РАДА
У овој студији подаци о броју оболелих
од сепсе на подручју Београда преузети су из
годишњих извештаја о раду на спречавању,
сузбијању и елиминацији заразних болести
Градског завода за јавно здравље, као и из
медицинске документације оболелих особа.
За анализу података коришћене су де
скриптивне методе (релативни бројеви и
мере централне тенденције) и аналитичке
(за анализу развојних тенденција појава
коришћен је линеарни тренд) статистике.
Критеријум за статистичку значајност био
је р<0,05. За статистичку обраду резултата
коришћен је софтверски програм SPSS
Statistics 20.
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РЕЗУЛАТАТИ
У периоду од 2006. до 2015. године
на територији Београда регистрована
су 682 случаја сепсе, од којих је 136 са
смртним исходом. У истом периоду забе

лежена је стандардизована просечна стопа
инциденције од 3,58/100.000. У посма
траном периоду инциденција оболелих
од сепсе је имала узлазни тренд (y =
493,32+0,25x, р<0.001) (Графикон 1).

Графикон 1. Стандардизована просечна стопа инциденције на територији Београда у периоду од
2006. до 2015. године.

Оболевање од сепсе се чешће јављало
код особа мушког пола (56,3% оболелих и

52,2% умрлих); женски пол ‒ 43,7% обо
лелих и 47,8% умрлих (Графикон 2).

Графикон 2. Оболевање и умирање од сепсе на територији Београда у периоду од 2006. до 2015,
према полу.

У посматраном периоду највише су обо
левале особе у узрасној групи преко 70 го
дина старости (15,36/100.000), а најмање у

узрасној групи 20‒29 година (0,49/100.000)
(Графикон 3).
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Графикон 3. Узрасно специфичне стопе оболевања од сепсе на територији Београда у периоду од
2006‒2015. године.

Ако посматрамо оболевање од сепсе
по узроцима, најчешће су регистроване
сепсе под дијагнозом Sepsis alia spec. (649
оболелих и 130 умрлих), затим Sepsis stre

ptococica (20 оболелих и 5 умрлих), а нај
мање регистрованих је са дијагнозом Sepsis
meningococica (13 оболелих и један умрли)
(Графикон 4).

Графикон 4. Оболевање и умирање од сепсе на територији Београда у периоду од 2006. до
2015. године, по дијагнозама.

У протеклих десет година највећи број
оболелих и умрлих од сепсе регистрован је у
месецу октобру (77 оболелих и 17 умрлих).
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Најмањи број оболелих регистрован је у
месецу децембру (38) док је најмањи број
умрлих регистрован у јулу (5) (Графикон 5).
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Графикон 5. Оболевање и умирање од сепсе на територији Београда у периоду од 2006. до 2015,
по месецима.

У последњих десет година сепсе су се
најучесталије јављале у општини Чукарица
(112,47/100.000), а најређе у општини Ба
рајево (11,41/100.000). Смртни исходи су

најчешће регистровани у општини Врачар
(24,85/100.000), а најређе у општини Сур
чин (2,28/100.000) (Табела 1).

Табела 1. Учесталост оболевања и умирања од сепсе на територији Београда у периоду од 2006.
до 2015, по општинама.

Ред.
број

Градске општине

0

1

1

Чукарица
Нови Београд
Палилула
Раковица
Савски Венац
Стари Град
Вождовац
Врачар
Земун
Звездара
Барајево
Гроцка
Лазаревац
Младеновац
Обреновац
Сопот
Сурчин

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Оболели (инц./100.000)

Умрли (инц./100.000)

2

3

52,42
28,90
27,09
58,91
112,47
51,60
49,93
102,96
38,06
31,62
47,95
19,07
22,18
22,60
44,12
24,55
11,41

15,45
3,26
5,19
17,49
17,89
4,13
8,85
24,85
4,16
5,27
3,69
7,15
1,71
9,42
8,27
4,91
2,28
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ДИСКУСИЈА
Према подацима који су прикупљани на
основу пријава заразних болести на тери
торији Београда у периоду од 2006. до 2015.
године, сепсе бележе велики пораст. У том
периоду забележена је стандардизована
просечна стопа инциденције од 3,58/100.000
и просечна сирова стопа инциденције
4,1/100.000. На територији Србије, у пе
риоду од осам година (2007‒2014) просечна
сирова стопа инциденције износила је
10,21/100.000.(6)
У студији која је рађена у Шпанији у пе
риоду од 2006. до 2011. године, стопа инци
денције је износила 87/100.000. Најчешће
су оболевале особе старије од 65 година
старости, а стандардизована стопа инци
денције показује пораст 8,6% (95% ЦИ 5,1,
12,1) и 6% (95% ЦИ 1,9, 10,3), што је у скла
ду са нашим резултатима.(7)
У Немачкој у периоду од 2007. до 2013.
године, стопа инциденције је повећана за
15%. Годишње је регистровано од 110.653
до 252.812 случајева, са просечном стопом
инциденције од 134 до 314/100.000.(8)
На основу резултата наше студије за
кључујемо да су више оболевале особе
мушког пола (56,3%) од жена (43,7%). Сли
чни резултати забележени су у студији у
Италији, где су мушкарци чешће добијали
тешку сепсу (63,5%) од жена (46,4%).(9) У
студији која је рађена у Шпанији, мушкарци
су чинили 58% оболелих од сепсе, а жене
42%.(7)
На подручју Београда у последњих десет
година пик оболевања од сепсе био је у ме
сецу октобру (11,3%), када је забележено
и највише смртних исхода, а најређе обо
левање забележено је у децембру (5,6%).
Слични резултати забележени су у студији
рађеној у САД, где је забележен пораст
инциденције са 41,7/100.000 у јесен и
48,6/100.000 у зиму.(10)
На основу резултата наше студије за
кључујемо да су најчешће оболевале и
умирале од сепсе старије особе, преко 70
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година старости, а најређе особе узрасне
категорије 20‒29 година. У студији која је
рађена у Шпанији у периоду од шест година,
најчешће су оболевале особе старије од 65
година старости.(7)
На територији Београда 2010. године
спроведена је Трећа национална студија
преваленције болничких инфекција, у којој
су најчешће регистроване инфекције биле
инфекције крви и чиниле су 21% свих
регистрованих болничких инфекција, затим
следе инфекције мокраћног система (18%),
пнеумоније (15%) и инфекције оперативног
места (12%). У истој студији преваленције
која је спроведена на територији Србије,
инфекције крви су биле на четвртом месту по
учесталости, са учешћем од 9,9% од укупног
броја регистрованих болничких инфекција
и преваленција болничких инфекција крви
је износила 0,5% (70/13329), што указује на
значај сепсе у укупном морбидитету када
су и болничке инфекције у питању.(11)

ЗАКЉУЧАК
У последњих десет година на територији
Београда бележи се пораст оболевања
од сепсе. Увидом у пријаве заразних
болести, уочено је да пријављивање сепси
из појединих здравствених установа није
задовољавајуће и због тога се процењује
да је стварни број оболелих од сепсе на
подручју Београда већи, односно да је
епидемиолошка ситуација оболевања од
сепси на територији Београда непозната.
Ради сагледавања епидемиолошке си
туације и ефикасног спровођења мера за
превенцију и сузбијање сепсе на територији
Београда, потребно је ефикасније спро
вођење епидемиолошког надзора уз сагле
давање фактора ризика који доприносе
настанку сепсе.
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