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У В О Д 

 

Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике 

Српске“, број 90/17) (у даљем тексту: Закон), као и Правилником о начину пријављивања, 

садржају евиденције и пријаве о заразним болестима, дефинише се обавезно 

пријављивање обољења, стања, смрти или епидемије од заразне болести, других случајева 

који подлијежу обавезном пријављивању. Чланом 54., тачком 1) Закона, прописује се 

надлежност Института за јавно здравство у Републици Српској (у даљем тексту: Институт) 

којом ова здравствена установа планира, спроводи, координише и процјењује спровођење 

епидемиолошког надзора на територији Републике, доноси упутство за епидемиолошки 

надзор, доноси дефиницију случаја заразне болести наведене у члану 6. овог закона, 

односно дефиницију случаја друге заразне болести у складу са потребом. 

Политиком унапређивања здравља становништва у Републици Српској до 2020. године, 

предвиђено је да се унапређење здравља становништва у Републици Српској, између 

осталог, постиже и са контролом незаразних и заразних болести и унапређивањем 

здравствене безбједности, гдје у дијелу унапређења контроле заразних болести, доношење 

дефиницаја случаја заразних болести у Републици Српској доприноси овој активности. 

 

Овај документ је у сагласности са Одлуком Европске комисије број 2012/506/ЕУ од 08. 

августа 2012. године у којој су објављене ревидиране дефиниције болести које подлијежу 

пријављивању у Еуропској унији. Поменута одлука је допуна ранијих одлука –број 

2002/253/ЕЦ и 2119/98/ЕЦ Европског парламента и Вијећа Европе. (COMMISSION DECISION of 

08/VIII/2012 amending Decision 2002/253/EC laying down case definitions for reporting 

communicable diseases to the Community network under Decision No 2119/98/EC of the European 

Parliament and of the Council). 

 

За све болести које подлијежу обавезном пријављивању, сходно члану 6. Закона о заштити 

становништва од заразних болести, ("Службени лист Републике Српске", број 14/10), а које 

нису обухваћене овим дефиницијама користи ће се дефиниције случаја доступне из стручне 

литературе.  

 

Пошто дефиниције болести подлијежу сталном ревидирању, Институт за јавно здравство ће 

благовремено вршити ревизију и ажурирање овога документа, у складу са активностима и 

препорукама Свјетске здравствене организације, Европског центра за контролу и превенцију 

болести, Европске комисије и Парламента Европе. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ПОЈМОВА 

 

Клинички критерији - обухватају уобичајене и релевантне знакове и симптоме болести који 

индивидуално или у комбинацији упућују на јасну или индикативну клиничку слику болести. 

Дају уопштени концепт болести и не морају обухватати сва обиљежја потребна за 

индивидуалне клиничке дијагнозе.  

Лабораторијске критерије - чини попис лабораторијских метода које се користе за потврду 

одређене болести. За потврду је обично довољан само један од наведених тестова. Ако је за 

лабораторијску потврду потребна комбинација метода, то је посебно наведено. Тип узорака 

које треба прикупити за лабораторијске тестове наводи се само ако се одређени узорци 

сматрају релевантним за потврду дијагнозе. За неке договорене изнимне случајеве укључени 

су лабораторијски критерији за вјероватан случај. Ови се лабораторијски критерији састоје од 

пописа лабораторијских метода које се могу користити као помоћ код дијагностиковања 

случаја, али исте се не сматрају потврдним.  

Епидемиолошки критерији и епидемиолошка веза - сматра се да су епидемиолошки 

критерији задовољени када се може успоставити епидемиолошка веза. Епидемиолошка веза 

током периода инкубације дефинисана је као једна од сљедећих:  

 пренос с човјека на човјека: чињеница да је особа била у контакту с особом код које је 

болест лабораторијски потврђена, на начин који омогућава пренос инфекције, 

 пренос са животиње на човјека: чињеница да је особа била у контакту са животињом 

код које је инфекција/колонизација лабораторијски потврђена, на начин који 

омогућава пренос инфекције, 

 изложеност заједничком извору: чињеница да је особа била изложена истом 

заједничком извору или средству преноса инфекције, као и особа код које је болест 

потврђена, 

 изложеност контаминираној храни/води за пиће: чињеница да је особа конзумирала 

храну или воду за пиће за које је лабораторијски доказано да су контаминиране или 

да је конзумирала прехрамбене производе добијене од животиње код које је 

лабораторијски доказана инфекција/колонизација,  

 изложеност у околини: чињеница да се особа купала у води или да је била у контакту с 

неким извором болести у околини, за који је лабораторијски доказано да је 

контаминиран,  

 изложеност у лабораторију: чињеница да је особа радила у лабораторији у којој 

постоји могућност изложености болести. 

Особа се може сматрати епидемиолошки повезаном са потврђеним случајем заражене 

особе  ако је најмање један случај болести у ланцу преноса лабораторијски потврђен. У 

случају појаве епидемије фекалнооралних инфекција или инфекција које се преносе 

ваздухом, не мора се нужно утврдити ланац преноса да би се сматрало да је случај 

епидемиолошки повезан. 

Пренос се може догодити на један или више сљедећих начина: 

 ваздухом: преносом аеросола са заражене особе на мукозне мембране током 
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кашљања, пљувања, пјевања или говора, или када друге особе удишу микробне 

аеросоле распршене у ваздуху, 

 контактом: директни контакт са зараженом особом (фекално-орално, капљично, 

преко коже или сексуалним контактом) или са зараженом животињом (нпр. угриз, 

додир), те индиректни контакт преко заражених материјала или предмета (заражени 

предмети, тјелесне течности, крв), 

 вертикално: с мајке на дијете, често интраутерино или као резултат случајне измјене 

тјелесних течности најчешће током перинаталног раздобља, 

 пренос преко вектора: индиректни пренос преко заражених комараца, црва, мува и 

других инсеката који преносе болести на људе путем угриза/убода, 

 преко хране или воде: конзумација потенцијално контаминиране хране или воде за 

пиће.  

Код сваке пријаве заразне болести, врши се класификација случаја као „могући”, 

„вјероватни” и „потврђени”. Раздобља инкубације болести може се навести у додатним 

информацијама ради лакше процјене епидемиолошке везе. 

 Могућ случај означава случај разврстан као могућ за потребе пријављивања. Најчешће 

је то случај који задовољава клиничке критерије како су описани у дефиницији 

случаја, без епидемиолошких или лабораторијских доказа о предметној болести. 

Дефиницију случаја као могућег, одликује висока осјетљивост и ниска специфичност. 

Исти омогућује откривање већине случајева, али у ту категорију могу да буду 

уврштени и неки лажно позитивни случајеви. 

 Вјероватан случај означава случај разврстан као вјероватан за потребе пријављивања. 

Најчешће је то случај с клиничким критеријима и епидемиолошком везом како је 

описано у дефиницији случаја. Лабораторијски тестови за вјероватне случајеве 

наведени су само за неке болести. 

 Потврђен случај означава случај разврстан као потврђен за потребе пријављивања. 

Потврђени су случајеви лабораторијски потврђени, те могу или не морају испуњавати 

клиничке критерије како су описани у дефиницији случаја. Дефиниција случаја као 

потврђеног високо је специфична и мање осјетљива; стога ће већина прикупљених 

случајева бити стварни случајеви, иако ће неки ипак промаћи детекцији. 

Клинички критерији за неке болести, понекад, не упућују на чињеницу да су многи акутни 

случајеви оболијевања од заразних болести асимптоматски (нпр. хепатитис А, Б и Ц, 

кампилобактероза, салмонелоза), иако те болести ипак могу бити важне из перспективе 

јавног здравства. 

Потврђени случајеви могу се даље разврставати у једну од три подкатегорије: 

 лабораторијски потврђен случај с клиничким критеријима - случај испуњава 

лабораторијске критерије за потврду случаја и клиничке критерије наведене у 

дефиницији случаја, 

 лабораторијски потврђен случај с непознатим клиничким критеријима - случај 

испуњава лабораторијске критерије за потврду случаја, али нису доступне 

информације везане за клиничке критерије (нпр. само лабораторијски извјештај), 

 лабораторијски потврђен случај без клиничких критерија - случај испуњава 

лабораторијске критерије за потврду случаја, али не испуњава клиничке критерије из 



9 
 

дефиниције случаја или је асимптоматски. 

 

ДЕФИНИЦИЈЕ   СЛУЧАЈА 

 

СИНДРОМ СТЕЧЕНОГ НЕДОСТАТКА ИМУНИТЕТА (AIDS) И ИНФЕКЦИЈА 

ВИРУСОМ ХУМАНЕ ИМУНОДЕФИЦИЈЕНЦИЈЕ (HIV)  

 

Клинички критерији (AIDS)  

Свака особа код које је забиљежено било које од клиничких стања описаних у европској 

дефиницији случаја AIDS-а за:  

— одрасле особе и адолесценте ≥ 15 година,  

— дјеца узраста < 15 година  

 

Лабораторијски критерији (HIV) 

Одрасле особе, адолесценти и дјеца узраста ≥ 18 мјесеци - најмање један од сљедећа три 

критерија:  

— позитиван резултат скрининг теста за антитијела на HIV или комбинованог скрининг теста 

(тест на антитијела на HIV и на антиген HIV-а -p24) потврђен специфичнијим тестом за 

антитијела (нпр. Western blot тестом или PCR-ом), 

— позитиван резултат 2 EIA теста на антитијела потврђен позитивним резултатом неким 

другим EIA тестом, 

— позитивни резултати добијени на два различита узорка најмање једним од сљедећа три 

поступка:  

- детекција нуклеинске киселине HIV-a (HIV-RNA, HIV-DNA), 

- доказ HIV-а тестом на антиген HIV р24, укључујући и тест неутрализације,  

- изолација HIV-а.  

 

Дјеца узраста < 18 мјесеци  

 

Позитивни резултати добијени на два различита узорка (искључујући крв из пупчане врпце) 

најмање једним од сљедећа три поступка:  

— изолација HIV-а,  

- детекција нуклеинске киселине HIV-a (HIV-RNA, HIV-DNA)  

- доказ HIV-а тестом на антиген на HIV р24, укључујући и тест неутрализације, код 

дјетета узраста ≥ 1 мјесец. 

 

Епидемиолошки критерији: Н.П.1  

 

Класификација случајева 

                                                             
1 Н.П. у даљем тексту - не примјењујење се 
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А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б. Вјероватан случај: Н.П.  

 

В. Потврђен случај  

- Инфекција HIV-ом  

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије за инфекцију HIV-oм  

 

- AIDS  

Свака особа која испуњава клиничке критерије за AIDS и лабораторијске критерије за 

инфекцију HIV-ом.  

 

АНТРАКС (ЦРНИ ПРИШТ) (Bacillus anthracis)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има најмање један од сљедећих клиничких облика:  

 

- кутани (кожни) антракс са најмање једним од сљедећа два критерија (знака): лезија 

коже у облику папуле или везикуле или удубљена црна окорина окружена едемом,  

 

- гастроинтестинални антракс: висока температура или грозничаво стање и најмање 

један од сљедећа два критерија (симптома): снажна бол у абдомену или прољев,  

 

- инхалацијски антракс: висока температура или грозничаво стање и најмање један од 

сљедећа два критерија (симптома): акутни респираторни дистрес синдром или 

радиолошки доказ о проширењу медијастинума, 

 

- менингеални/менингоенцефалитични антракс: висока температура и најмање један 

од сљедећа три симптома: конвулзије, губитак свијести, менингеални знаци.  

 

- антракс сепса (или септикемија узрокована са Bacillus anthracis) 

 

Лабораторијски критерији 

— изолација бактерије Bacillus anthracis из клиничког узорка,  

— изолација нуклеинске киселине бактерије Bacillus anthracis у клиничком узорку.  

 

Позитиван брис носа без клиничких симптома не доприноси потврди дијагнозе случаја. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће три епидемиолошке везе: 

 

- пренос узрочника са животиње на човјека, 

- изложеност заједничком извору,  
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- изложеност контаминираној храни/води за пиће.  

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

ПТИЧЈА ГРИПА А/H5 ИЛИ ВИРУС А/H5N1 У ЉУДИ  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има један од сљедећа два симптома или знака:  висока температура и 

знакови и симптоми акутне респираторне инфекције или смрт због неразјашњене акутне 

респираторне болести. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа три критерија: 

- изолација вируса грипе А/H5N1 из клиничког узорка,  

- детекција нуклеинске киселине вируса грипе A/H5 у клиничком узорку.  

- одговор специфичних антитијела на вирус грипе А/H5 (четвероструки или већи пораст 

или један висок титар антитијела)  

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- пренос с човјека на човјека у блиском контакту (на удаљености до једног метра) с 

особом која је пријављена као вјероватан или потврђен случај ове болести, 

- изложеност у лабораторији: ако постоји могућност изложености вирусу грипе А/H5N1,  

- близак контакт (на удаљености до једног метра) са животињом која није домаћа 

перад или дивља птица (нпр. мачка или свиња), код које је потврђена инфекција 

вирусом А/H5N1, 

- боравак у или посјета подручју2 гдје тренутно постоји сумња или је потврђена 

инфекција вирусом грипе А/H5N,  и најмање један од сљедећа два критерија: близак 

контакт (на удаљености до једног метра) с болесном или угинулом домаћом перади 

или дивљим птицама3 на захваћеном подручју или посјета домаћинству или фарми на 

захваћеном подручју, гдје су пријављени случајеви болесне или угинуле домаће 
                                                             
2 Видјети Свјетска организација за здравље животиња (OIE) и Систем пријава болести код животиња (ADNS) Европске 

Комисије (SANCO), доступно на: http://www.oie.int/eng/en_index.htm, као и : 

http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/adns/index_en.htm#) 

3 То не искључује птице које изгледају здраво, а биле су убијене, на примјер у лову. 



12 
 

перади током претходног мјесеца.  

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава клиничке и епидемиолошке критерије. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа с позитивним налазом теста на вирус грипе А/H5 или А/H5N1 проведеног у било 

којој лабораторији која није референтна лабораторија, а који учествује у мрежи референтних 

лабораторија Еуропске уније за људску грипу.  

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа с позитивним налазом теста на вирус грипе A/H5 или A/H5N1 проведеног у било 

којем референтном лабораторију који учествује у мрежи референтних лабораторија Европске 

уније за људску грипу (CNRL) 

 

Г. Потврђен случај према дефиницији Свјетска здравствена организације 

Обољела особа са лабораторијском потврдом Колаборативног центра СЗО-а за вирус H5. 

 

 БОТУЛИЗАМ (Clostridium botulinum)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има најмање један од сљедећих клиничких облика:  

- ботулизам пренесен храном (алиментарни ботулизам) 

-  ботулизам након повреде са најмање једним од сљедећа два критерија:  билатерално 

оштећење кранијалних живаца (нпр. диплопија, нејасан вид, дисфагија, булбарна 

слабост) или периферна симетрична парализа. 

- дојеначки ботулизамСвако дојенче с барем једним од сљедећих шест 

симптома:опстипација, летаргија, смањено узимање хране, птоза, дисфагија или 

општа мишићна слабост. Облик ботулизма који се обично сусреће код дојенчади 

(узраста < 12 мјесеци) може такође захватити дјецу узраста ˃ 12 мјесеци и повремено 

одрасле, који имају промијењену анатомску структуру и микрофлору 

гастроинтестиналног тракта. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа два критерија: 

- изолација Clostridium botulinum код дојеначког облика (из столице) или код ботулизма 

након повреде (из ране) (изолација Clostridium botulinum из столице одраслих није 

релевантна за дијагнозу алиментарног ботулизма) и  

- детекција ботулинум токсина у клиничким узорцима. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће двије епидемиолошке везе: 
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- изложеност заједничком извору (нпр. храна, размјена игала или сличног прибора)  

- изложеност контаминираној храни/води за пиће.  

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

БРУЦЕЛОЗА (Brucella species)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има високу температуру и најмање једним од сљедећих симптома или 

знакова: знојење (обилно, неугодног мириса, посебно ноћно), дрхтавица, артралгија, 

слабост, депресија, главобоља и анорексија. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа два критерија: 

- изолација бактерија Brucella species из клиничког узорка, 

- одговор специфичних антитијела на бактерију Brucella species (стандардни тест 

аглутинације, фиксација комплемента, ELISA). 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће четири епидемиолошке везе: 

- изложеност контаминираној храни/води за пиће, 

- изложеност производима добијенима од контаминираних животиња (млијеко или 

млијечни производи), 

- пренос са животиње на човјека (контаминиране излучевине или органи животиња 

нпр. вагинални исцједак, плацента), 

- изложеност заједничком извору. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 
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КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА (Campylobacter species)  

 

Клинички критерији  

Свака особа код које је присутан најмање један од сљедећа три критерија:  прољев, 

абдоминална бол, висока температура. 

 

Лабораторијски критерији 

- изолација бактерија Campylobacter species из столице или крви (ако је могуће треба 

учинити диференцијацију бактерија Campylobacter species) 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедећих пет епидемиолошких веза: 

- пренос са животиње на човјека, 

- пренос с човјека на човјека, 

- изложеност заједничком извору, 

- изложеност контаминираној храни/води за пиће, 

- изложеност у околини. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије 

 

ИНФЕКЦИЈА ХЛАМИДИЈАМА (Chlamydia trachomatis), УКЉУЧУЈУЋИ 

ЛИМФОГРАНУЛОМА ВЕНЕРЕУМ (LGV)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има најмање један од сљедећих клиничких облика:  

- инфекција са Chlamydia trachomatis, а која није LGV, са најмање једним од сљедећих 

шест стања: уретритис, епидидимитис, акутни салпингитис, акутни ендометритис , 

цервицитис, проктитис. У новорођенчади најмање један од сљедећа два стања: 

коњунктивитис, упала плућа. 

 

- LGV, са најмање једним од сљедећих пет стања: уретритис, генитална улцерација, 

ингвинална лимфаденопатија, цервицитис, проктитис. 
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Лабораторијски критерији 

Инфекција хламидијама, која није ЛГВ, сходно најмање једном од сљедећа три критерија: 

- изолација бактерије Chlamydia trachomatis из узорка аногениталног система или из 

конјунктиве, 

- доказ бактерије Chlamydia trachomatis методом изравне флуоресценције антитијела 

(DFA) у клиничком узорку , 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Chlamydia trachomatis у клиничком узорку. 

LGV 

Најмање један од сљедећа два критерија: 

- изолација бактерије Chlamydia trachomatis из узорка аногениталног сустава или из 

коњунктиве, 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Chlamydia trachomatis у клиничком узорку, 

и 

- идентификација серовара (геновара) L1, L2 или L3. 

 

Епидемиолошки критерији 

Епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека (полни контакт или вертикални 

пренос). 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјеројатан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије. 

 

КОЛЕРА (Vibrio cholerae)  

 

Клинички критерији 

Свака особа с најмање једним од сљедећа два симптома: прољев, повраћање. 

 

Лабораторијски критерији 

- изолација бактерије Vibrio cholerae из клиничког узорка,  

- доказ антигена О1 или О139 у изолату, 

- доказ ентеротоксина колере или гена за ентеротоксин колере у изолату. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће четири епидемиолошке везе: 

- изложеност заједничком извору, 

- пренос с човјека на човјека, 
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- изложеност контаминираној храни/води за пиће, 

- изложеност узрочнику у околини. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије 

 

Варијанта КРОЈЦФЕЛТ-ЈАКОБОВЕ БОЛЕСТ (CJBv) 

 

Предуслови  

- свака особа с прогресивним неуропсихијатријским поремећајем с трајањем болести 

од најмање шест мјесеци, 

- рутинске претраге не упућују на неку другу могућу дијагнозу, 

- нема података о изложености препаратима хуманих хормона хипофизе или о 

трансплантату тврде овојнице кичмене мождине,  

- нема доказа за генетски (или насљедни) облик преносне спонгиформне 

енцефалопатије. 

 

Клинички критерији 

Свака особа с најмање четири од сљедећих пет симптома:рани психијатријски симптоми4, 

постојани болни осјетни симптоми5, атаксија, миоклонус или кореа или дистонија, 

деменција. 

 

Дијагностички критерији за потврду случаја 

Неуропатолошка потврда: спонгиформне промјене и опсежни депозити прионског протеина 

с флоридним плаковима у великом и малом мозгу. 

Дијагностички критерији за вјероватан или могућ случај: 

- ЕЕГ не показује типични изглед6спорадичног CJB-а7 у раној фази болести  

- високи билатерални пулвинарни сигнал на MR-у (магнетској резонанци) мозга, 

- позитивна биопсија тонзиле8  

                                                             
4 Депресија, тјескоба, апатија, повлачење, халуцинације 

5 То укључује праву бол и/или дисестезију 

6 Типичан изглед ЕЕG-а у спорадичном CJB-у састоји се од генерализираних периодичних комплекса с појављивањем 
отприлике један на секунду. То се понекад може видјети у каснијим фазама вCJB-а 
7 Видјети биљешку 5. 
8 Биопсију тонзила не препоруча се радити рутински ни у случајевима с налазом ЕЕG-а типичним за спорадични CJB но 
може бити корисна у сумњивим случајевима у којима су клиничке форме компатибилне с вЦЈБ-ом и кад МR не показује 
високи пулвинарни сигнал. 
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Епидемиолошки критерији 

Епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека (нпр. трансфузија крви) 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава предуслове и: 

- која испуњава лабораторијске критерије и има 

- негативан ЕЕG на спорадични CJB9 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава предуслове и 

- која испуњава лабораторијске критерије и има  

- негативан EEG на спорадични CJG10 и позитиван налаз MR-а мозга, или  

Свака особа која испуњава предуслове и има позитивну биопсију тонзиле.  

 

Ц.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава предуслове и која испуњава дијагностичке критерије за потврду 

случаја 

 

КРИПТОСПОРИДИОЗА (Cryptosporidium species)  

 

Клинички критерији 

Свака особа с најмање једним од сљедећа два симптома: прољев, абдоминална бол. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- доказ ооциста криптоспоридија у столици, 

- доказ криптоспоридија у узорцима цријевне текућине или биопсије танког цријева, 

- детекција нуклеинске киселине криптоспоридија у столици, 

- детекција антигена криптоспоридија у столици. 

 

Епидемиолошки критерији 

Једна од пет епидемиолошких веза: 

- пренос с човјека на човјека,  

- изложеност заједничком извору,  

- пренос са животиње на човјека,  

- изложеност контаминираној храни/води за пиће  

- изложеност у околини. 

 

                                                             
9 Види биљешку 5. 
10 Види биљешку 5 
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Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

ДИФТЕРИЈА (Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans i 

Corynebacterium pseudotuberculosis)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има најмање један од сљедећих клиничких облика:  

 

Класична респираторна дифтерија:  

- болест горњег дисајног система с ларингитисом или назофарингитисом или 

тонзилитисом, 

- адхерентне мембране/псеудомембране. 

 

Блага респираторна дифтерија:  

- болест горњег дисајног система с ларингитисом или назофарингитисом или 

тонзилитисом, 

- без адхерентних мембрана/псеудомембрана. 

 

Кожна дифтерија  

- лезија коже. 

 

Дифтерија осталих локализација:  

- лезија коњунктива или слузница. 

 

Лабораторијски критерији  

Изолација бактерија Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans i Corynebacterium 

pseudotuberculosis које производе токсине, из клиничког узорка.  

 

Епидемиолошки критерији  

Најмање једна од сљедећих епидемиолошких веза:  

- пренос с човјека на човјека, 

- пренос са животиње на човјека. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 
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Свака особа која испуњава лабораторијске критерије за класичну респираторну дифтерију. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије за дифтерију (класичну респираторну 

дифтерију, благу респираторну дифтерију, кожну дифтерију, дифтерију осталих 

локализација) и има епидемиолошку везу с потврђеним случајем у човјека или 

епидемиолошку везу с преносом са животиње на човјека 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије и има најмање један од клиничких 

облика. 

 

ЕХИНОКОКОЗА (Echinococcus species)  

 

Клинички критерији  

Нису релевантни за примјену у надзору  

 

Дијагностички критерији  

Најмање један од сљедећих пет критерија:  

- хистопатолошки или паразитолошки налаз Ehinococcus multilocularis или granulosus 

(нпр. изравна визуализација протосколекса у текућем садржају цисте), 

- детекција патогномоничне морфологије цисте Ehinococcus granulosus у узорцима 

добијеним хируршким захватом, 

- типичне лезије органа детектиране методама снимања (нпр. компјутеризираном 

томографијом - ЦТ), ултразвуком, магнетском резонанцом и потврда серолошким 

тестовима, 

- Echinococcus species специфична серумска антитијела детектована серолошким 

тестовима високе осјетљивости и потврђена серолошким тестовима високе 

специфичности, 

- детекција нуклеинске киселине Ehinococcus multilocularis или granulosus у клиничком 

узорку. 

 

Епидемиолошки критерији Н.П. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б. Вјеројатан случај: Н.П.  

 

В. Потврђен случај  

Свака особа која испуњава дијагностичке критерије. 
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ЂАРДИЈАЗА (Giardia lamblia)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с најмање једним од сљедећа четири симптома: прољев, абдоминална бол, 

надутост, знакови малапсорпције (нпр. стеатореја, губитак на тјелесној тежини). 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа два критерија: 

- доказ циста или трофозоита Giardia lamblia у столици, дуоденалној текућини или у 

биоптату танкога цријева, 

- доказ антигена Giardia lamblia у столици. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће четири епидемиолошке везе: 

- изложеност контаминираној храни/води за пиће, 

- пренос с човјека на човјека, 

- изложеност заједничком извору, 

- изложеност у околини. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије 

 

ГОНОРЕЈА (Neisseria gonorrhoeae)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с најмање једним од сљедећих осам стања: уретритис, акутни салпингитис, 

упална болест здјелице, цервицитис, епидидимитис, проктитис, фарингитис, артритис или 

свако новорођенче с коњунктивитисом. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- изолација бактерије Neisseria gonorrhoeae из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Neisseria gonorrhoeae у клиничком узорку, 
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- доказ бактерије Neisseria gonorrhoeae у клиничком узорку, тестом за доказивање 

присутности нуклеинске киселине без њене амплификације, 

- микроскопска детекција грам-негативних интрацелуларних диплокока у брису уретре 

мушкарца.  

 

Епидемиолошки критерији 

Епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека (полни контакт или вертикални 

пренос). 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије 

 

ИНВАЗИВНА БОЛЕСТ УЗРОКОВАНА БАКТЕРИЈОМ ХЕМОФИЛУС 

ИНФЛУЕНЦЕ (Haemophilus influenzae)  

 

Клинички критерији  

Нису релевантни за примјену у надзору. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа два критерија:  

- изолација бактерије Haemophilus influenzae из узорка са обично стерилног мјеста, 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Haemophilus influenzae из узорка са обично 

стерилног мјеста. 

 

Епидемиолошки критерији Н.П. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б. Вјероватан случај: Н.П.  

 

В. Потврђен случај  

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије 
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ХЕПАТИТИС А (virus hepatitis A)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с поступном појавом симптома (нпр. умор, абдоминални болови, губитак 

апетита, повремене мучнине и повраћање) и најмање једним од сљедећа три симптома: 

висока температура, жутица, повишене серумске трансаминазе. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа три критерија: 

- детекција нуклеинске киселине вируса хепатитиса А у серуму или столици, 

- одговор специфичних антитијела на вирус хепатитиса А, 

- детекција антигена вируса хепатитиса А у столици.  

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- пренос с човјека на човјека, 

- изложеност заједничком извору, 

- изложеност контаминираној храни/води за пиће, 

- изложеност у околини.  

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

ХЕПАТИТИС Б (Hepatitis B virus)  

 

Клинички критерији  

Нису релевантни за примјену у надзору  

 

Лабораторијски критерији  

Позитивни резултати најмање једног или више од сљедећих тестова или комбинације 

тестова:  

- IgM антитијела на језгру вируса хепатитиса Б (anti-HBc IgM), 

- површински антиген вируса хепатитиса Б (HBsAg), 

- антиген е вируса хепатитиса Б (HBsAg), 

- нуклеинска киселина вируса хепатитиса Б (HBV-DNA). 
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Епидемиолошки критерији 

Нису релевантни за примјену у надзору. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај:Н.П. 

 

Б. Вјероватан случај: Н.П.  

 

В. Потврђен случај  

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије. 

 

ХЕПАТИТИС Ц (Hepatitis С virus)  

 

Клинички критерији  

Нису релевантни за примјену у надзору. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа три критерија: 

- детекција нуклеинске киселине вируса хепатитиса Ц (HCV RNA), 

- детекција антигена језгре вируса хепатитиса Ц (HCV-core), 

- одговор специфичних антитијела на вирус хепатитиса Ц (anti-HCV) потврђен 

потврдним тестом на антитијела (нпр. имуноблот) у особа узраста више од 18 мјесеци 

без доказа о ријешеној инфекцији. 

 

Епидемиолошки критерији: Н.П. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б. Вјеројатан случај: Н.П.  

 

В. Потврђен случај  

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије. 

 

ГРИПА (virus gripра)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има најмање један од сљедећих клиничких облика:  

 

Болест слична грипи (Influenza Like Illnesses - ILI) 

- изненадна појава акутних респираторних симптома у посљедњих 10 дана који 

подразумијевају појаву оба сљедећа симптома:  измјерена повишена тјелесна 
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температура ≥ 38°C и кашаљ. 

 

Акутна респираторна инфекција (АРИ) 

- изненадна појава симптома и најмање један од сљедећих симптома: кашаљ, 

грлобоља, кијавица, са или без повишене температуре. 

 

Тешка акутна респираторна инфекција (Sever Acute Respiratory Infection - SARI) 

- изненадна појава оба доле наведена симптома у посљедњих 10 дана, и који 

захтијевају хоспитализацију: повишена температура ≥ 38°C или анамнестички податак 

о повишеној температури, и кашаљ.  

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- изолација вируса грипе из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине вируса грипе у клиничком узорку  

- идентификација антигена вируса грипе методом ДФА у клиничком узорку, 

- одговор специфичних антитијела на вирус грипе  

Ако је могуће, треба учинити подтипизацију изолата. 

 

Епидемиолошки критерији 

Епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије (ILI или АРИ). 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије (ILI или АРИ) и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке (ILI или АРИ) и лабораторијске критерије. 

 

 ГРИПА А(virus H1N1)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има један од сљедећа три симптома или знака: температура > 38°С и 

знакови и симптоми акутне респираторне инфекције, упала плућа (тешка респираторна 

болест) или смрт због неразјашњене акутне респираторне болести. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећих тестова: 

- RT-PCR, 

- вирусна култура (захтјева БСЛ 3 услове)  
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- четвероструки пораст специфичних неутрализирајућих антитијела на нови вирус 

грипе А(H1N1) (подразумијева потребу за парним серумима, из акутне фазе болести и 

потом током опоравка, најмање након 10-14 дана)  

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање један од сљедећа три критерија унутар седам дана прије почетка болести: 

- особа која је била у блиском контакту с потврђеним случајем инфекције новим 

вирусом грипе А(H1N1) док је случај био болестан, 

- особа која је путовала у подручје гдје је документован одрживи пренос новог вируса 

грипе А(H1N1) с човјека на човјека, 

- особа која ради у лабораторији у којој се тестирају узорци новог вируса грипе 

А(H1N1).  

 

Класификација случајева 

А. Случај који се истражује 

Свака особа која испуњава клиничке и епидемиолошке критерије 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке и епидемиолошке критерије, с лабораторијским 

налазом који указује на позитивну инфекцију грипе А типа који није могуће даље 

типизирати. 

 

B.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије за потврду. 

 

ЛЕГИОНАРСКА БОЛЕСТ (Legionella species)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с упалом плућа. 

 

Лабораторијски критерији  

 

Лабораторијски критерији за потврду случаја 

Најмање један од сљедећа три критерији: 

- изолација бактерија Legionella species из узорака респираторних излучевина или са 

било којег обично стерилног мјеста, 

- детекција антигена бактерије Legionella pneumophila у урину, 

- zначајан пораст специфичних антитијела на бактерију Legionella pneumophila 

серогрупе 1 у узорцима парних серума, 

 

Лабораторијски критерији за вјероватан случај 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- детекција антигена бактерије Legionella pneumophila у респираторним излучевинама 
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или у плућном ткиву, нпр. методом изравног флуоресцентног бојења антитијела (DFA) 

уз примјену реагенса који садрже моноклонална антитијела, 

- детекција нуклеинске киселине бактерија Legionella species у респираторним 

излучевинама, плућном ткиву или на мјестима која су обично стерилна, 

- значајан пораст специфичних антитијела на бактерију Legionella pneumophila која не 

припада серогрупи 1 или на друге врсте Legionella species у парним серумима, 

- један висок титар специфичних серумских антитијела на бактерију Legionella 

pneumophila серогрупе 1. 

 

Епидемиолошки критерији: Н.П. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије и најмање један лабораторијски 

критеријум за вјервјатан случај. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и најмање један лабораторијски критеријум 

за потврђен случај 

 

ЛЕПТОСПИРОЗА (Leptospira species) 

 

Клинички критерији  

Свака особа код које је присутна: висока температура или најмање два од сљедећих 

једанаест знакова/симптома/стања: грозница, главобоља, болови у мишићима (мијалгија), 

инјекција спојнице, хеморагије по кожи или слузницама, осип, жутица, миокардитис, 

менингитис, оштећење бубрега, различити респираторни симптоми укључујући хемоптизе. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- изолација бактерије Leptospire interrogans или било које друге од патогених врста 

Leptospira species из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Leptospire interrogans или било које друге 

од патогених врста Leptospira species у клиничком узорку, 

- доказ бактерије Leptospire interrogans или било које друге од патогених врста 

Leptospira species у клиничком узорку методом имунофлуоресценције, 

- одговор специфичних антитијела на бактерију Leptospire interrogans или било коју 

другу од патогених врста Leptospira species. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће три епидемиолошке везе: 
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- пренос са животиње на човјека, 

- изложеност у околину, 

- изложеност заједничком извору. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

ЛИСТЕРИОЗА (Listeria monocytogenes)  

 

Клинички критерији  

Свака особа код које је присутан најмање један од сљедећа три критерија:  

- листериоза новорођенчади дефинисана као мртворођеност или најмање један од 

сљедећих пет стања у првом мјесецу живота: Granulomatosis infantiseptica 

(септикемични облик новорођеначке листериозе), менингитис или 

менингоенцефалитис, септикемија, диспнеја, лезије коже, мукозних мембрана или 

коњунктива,  

- листериоза у трудноћи коју дефинише најмање један од сљедећа три критерија - 

побачај, спонтани побачај, мртворођеност или пријевремено рођење или висока 

температура или симптоми слични грипи. 

- други облици листериозе које дефинише најмање један од сљедећа четири 

критерија: висока температура, менингитис или менингоенцефалитис, септикемија, 

локализиране инфекције као нпр. артритис, ендокардитис и апсцеси. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа два критерија: 

- изолација бактерије Listeria monocytogenes из узорка с обично стерилног мјеста, 

- изолација Listeria monocytogenes из узорка с обично нестерилног мјеста код фетуса, 

мртворођенчета, новорођенчета или породиље унутар 24 сата од порода, 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће три епидемиолошке везе: 

- изложеност заједничком извору, 

- пренос с човјека на човјека (вертикалан пренос), 

- изложеност контаминираној храни/води за пиће 

 

Додатни подаци - инкубација траје три до 70 дана, најчешће 21 дан. 

 

Класификација случајева 
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А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије или свака мајка са лабораторијски 

потврђеном листериозом код њеног фетуса, мртворођенчета или новорођенчета. 

 

МАЛАРИЈА (Plasmodium species)  

 

Клинички критерији  

Свака особа сa грозницом или са грозницом у анамнези. 

 

Лабораторијски критерији  

Најмање један од сљедећа три критерија:  

- доказ паразита маларије у крвним размазима методом свјетлосне микроскопије, 

- детекција нуклеинске киселине плазмодија у крви, 

- детекција антигена плазмодијума. 

Препоручује се диференцијација паразита ако је могуће. 

 

Епидемиолошки критерији:Н.П. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај:Н.П. 

 

Б. Вјероватан случај: Н.П.  

 

В. Потврђен случај  

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

ОСПИЦЕ - МОРБИЛИ (morbilli virus)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има високу температуру и макуло-папулозни осип, и најмање један од 

сљедећа три симптома: кашаљ, кориза, коњунктивитис. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- изолација вируса оспица из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине вируса оспица у клиничком узорку, 

- одговор специфичних антитијела на вирус оспица у серуму или слини 
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карактеристичан за акутну инфекцију, 

- идентификација антигена вируса оспица методом DFA у клиничком узорку, при чему 

се користе моноклонална антитијела специфична за вирус оспица  

 

Лабораторијске резултате треба тумачити у складу са статусом вакцинације. У случају 

недавног вакцинације, лабораторијски испитати могућност појаве дивљег вируса. 

 

Епидемиолошки критерији 

Епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије и није недавно 

вакцинисана. 

 

МЕНИНГОКОКНА БОЛЕСТ, ИНВАЗИВНА (Neisseria meningitidis)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с најмање једним од сљедећих симптома: менингеални знаци, петехијски 

(хеморагијски) осип, септички шок, септички артритис. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- изолација бактерије Neisseria meningitidis из узорка с обично стерилног мјеста или из 

пурпурних лезија коже, 

- изолација бактерије Neisseria meningitidis из узорка с обично стерилног мјеста или из 

пурпурних лезија коже, 

- детекција антигена бактерије Neisseria meningitidis у цереброспиналној текућини 

(CSF), 

- микроскопска детекција грам негативних диплокока у цереброспиналној текућини 

(CSF)  

 

Епидемиолошки критерији 

Епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 
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Свака особа која испуњава клиничке критерије. 

 

Б.  Вјеројатан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије. 

 

ЗАУШЊАЦИ, МУМПС (Mumps virus)  

 

Клинички критерији  

Свака особа код које је присутна: висока температура и најмање један од сљедећа три 

стања:  

изненадни почетак болног отицања паротидне жлијезде (једнострано или обострано) или 

других жлијезда слиновница без другог јасног узрока, орхитис, менингитис. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа три критерија: 

- изолација вируса мумпса из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине вируса мумпса, 

- одговор специфичних антитијела на вирус мумпса у серуму или слини 

карактеристичан за акутну инфекцију. Лабораторијске резултате треба тумачити у 

складу са статусом вакцинације.  

 

Епидемиолошки критерији 

Епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије. 

 

Б.  Вјеројатан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије и која је вакцинисана. 

У случају недавног вакцинисања: свака особа код које је детектован дивљи сој вируса 

мумпса. 
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ВЕЛИКИ КАШАЉ (Bordetella pertussis)  

 

Клинички критерији  

Свака особа код које је присутан кашаљ у трајању од најмање двије недеље и најмање један 

од сљедећа три симптома: пароксизми кашља, инспираторно хрипање и повраћање након 

кашљања или свака особа код које доктор дијагностиковао велики кашаљ или појава 

апноичне епизоде у дојенчета. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа три критерија: 

- изолација бактерије Bordetella pertussis из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Bordetella pertussis у клиничком узорку, 

- одговор специфичних антитијела на бактерију Bordetella pertussis. 

 

Епидемиолошки критерији 

Епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије 

 

КУГА (Yersinia pestis)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има најмање један од сљедећих клиничких облика:  

- Бубонска куга:висока температура и изненадни почетак болног лимфаденитиса, 

- Септикемична куга: висока температура, 

- плућна куга: висока температура и најмање један од сљедећа три критерија: кашаљ,  

болови у прсима, хемоптиза. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа три критерија: 

- изолација бактерије Yersinia pestis из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Yersinia pestis у клиничком узорку (антиген 

F1), 

- одговор специфичних антитијела на антиген F1. 



32 
 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће четири епидемиолошке везе: 

- пренос с човјека на човјека, 

- пренос са животиње на човјека, 

- изложеност у лабораторију (ако постоји могућност изложености вирусу куге),  

- изложеност заједничком извору. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије. 

 

ПНЕУМОКОКНА(-Е) ИНВАЗИВНА(-Е) БОЛЕСТ(-И) (Streptococcus 

pneumoniae)  

 

Клинички критерији  

Нису релевантни за примјену у надзору  

 

Лабораторијски критерији  

Најмање један од сљедећа три критерија:  

- изолација бактерије Streptococcus pneumoniae из узорка са обично стерилног мјеста, 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Streptococcus pneumoniae из узорка с 

обично стерилног мјеста, 

- детекција антигена бактерије Streptococcus pneumoniae из узорка с обично стерилног 

мјеста. 

 

Епидемиолошки критерији: Н.П. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај:Н.П. 

 

Вјероватан случај: Н.П.  

 

Потврђен случај  

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије. 
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ПОЛИОМИЈЕЛИТИС (ДЈЕЧЈА ПАРАЛИЗА) (Рoliovirus)  

 

Клинички критерији  

Свака особа узраста < 15 година с акутном флакцидном парализом (AФП) или свака особа 

код које доктор медицине сумња на полиомијелитис  

 

Лабораторијски критерији  

Најмање један од сљедећа три критерија:  

- изолација полиовируса и интратипска диференцијација узрочника — дивљи 

полиовирус (WPV), 

- вакцинални сој полиовируса (VDPV) (за VDPV сличност с вакциналним вирусом у 

најмање 85 % нуклеотидних секвенци дијела VP1), 

- полиовирус сличан Сабиновом соју: интратипска диференцијација проводи се у 

лабораторији за полио акредитованом од стране Свјетске здравствене организације 

(код VDPV-а је > 1 % до 15 % секвенци VP1 различито од вакциналног вируса истог 

серотипа)  

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће двије епидемиолошке везе: 

- пренос с човјека на човјека, 

- подаци о путовању у ендемско подручје за полиомијелитис или у подручје гдје 

постоји сумња на циркулацију полиовируса или гдје је његова циркулација 

потврђена. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

КЈУ ГРОЗНИЦА (Coxiella burnetii)  

 

Клинички критерији  

Свака особа код које је присутан најмање један од сљедећа три критерија: висока 

температура, упала плућа, хепатитис. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа три критерија: 
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- изолација бактерије Coxiella burnetii из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Coxiella burnetii у клиничком узорку, 

- одговор специфичних антитијела на бактерију Coxiella burnetii (IgG или IgМ фазе 2). 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће двије епидемиолошке везе: 

- изложеност заједничком извору, 

- пренос са животиње на човјека. 

Класификација случајева 

А. Могућ случај Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

БЈЕСНИЛО  (Lyssa virus)  

 

Клинички критерији 

Свака особа код које је присутан акутни енцефаломијелитис и најмање два од сљедећих 

седам критерија: промјена осјета на мјесту животињског угриза, пареза или парализа, 

спазми мишића гутања, хидрофобија, делиријум, конвулзије, анксиозност  

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- изолација вируса бјеснила из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине вируса бјеснила у клиничком узорку (нпр.слина или 

ткиво мозга), 

- детекција вирусних антигена методом DFA у клиничком узорку, 

- одговор специфичних антитијела на вирус бјеснила доказан у серуму или 

цереброспиналном ликвору тестом неутрализације. 

Лабораторијске резултате треба тумачити у складу са вакциналним статусом ососбе. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће три епидемиолошке везе: 

- пренос са животиње на човјека (животиња код које се сумња на инфекцију или је 

инфекција потврђена), 

- изложеност заједничком извору (иста животиња), 

- пренос с човјека на човјека (нпр. трансплантација органа)  

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 
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Свака особа која испуњава клиничке критерије 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

РУБЕОЛА (Rubella virus)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с наглом појавом генерализованог макулопапуларног осипа и најмање један од 

сљедећих пет стања: цервикална аденопатија, субокципитална аденопатија, 

постаурикуларна аденопатија, артралгија, артритис. 

 

Лабораторијски критерији 

 

Лабораторијски критерији за потврду случаја 

Најмање један од сљедећа три критерија:  

- изолација вируса рубеоле из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине вируса рубеоле у клиничком узорку  

- одговор специфичних антитијела (IgG) на вирус рубеоле у серуму или слини, 

- абораторијски критерији за вјероватан случај, 

- одговор специфичних антитијела (IgG)11 на вирус рубеоле.  

Лабораторијске резултате треба тумачити у складу са вакциналним статусом.  

 

Лабораторијски критерији за вјероватан случај: 

- специфичан одговор антитијела (IgM) 

Код сумње на рубелу у трудноћи, нужно је потврдити позитиван IgM резултат (нпр. ниски 

авидитет рубеласпецифичног IgG теста). У одређеним ситуацијама, као нпр. у потврђеној 

епидемији рубеле, налаз рубела IgM, може се сматрати потврдним у особа које нису трудне. 

Лабораторијски резултати се морају интерпретирати у складу са вакциналним статусом. 

 

Епидемиолошки критерији 

Епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 

                                                             
11 Када постоји сумња на на рубеолу у трудно ћи, захтијева се додатна потврда позитивног резултата теста на антитијела 

IgМ на вирус рубеоле (нпр. тест авидитета специфичних антитијела IgG на вирус рубеоле који показује ниски авидитет). У 

одређеним ситуацијама, као што је потврђена епидемија рубеоле, детекција антитијела IgМ на вирус рубеоле може се 

сматрати потврдном код особа које нису трудне. 
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Свака особа која испуњава клиничке критерије. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и најмање један од сљедећа два критерија: 

епидемиолошка веза или спуњени лабораторијски критериј за вјероватан случај. 

 

В. Потврђен случај  

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије за потврду случаја у случају одсуства 

вакцинације.  

У случају недавне вакцинације: свака особа код које је детектован дивљи сој вируса 

рубеоле. 

 

РУБЕОЛА, КОНГЕНИТАЛНА (rubeolla virus) (укључујући конгенитални 

рубеола синдром)  

 

Клинички критерији  

Конгенитална инфекција рубеолом (КИР)  

Клинички се критерији не могу дефинисати за конгениталну инфекцију рубеолом. 

 

Конгенитални рубеола синдром (КРС)  

Свако дијете узраста < 1 године или мртворођенче са најмање два од стања наведених под А 

или једним из категорије А и једним из категорије Б.  

 

(А)  

— катаракта,  

— конгенитални глауком,  

— конгенитална срчана болест,  

— губитак слуха,  

— пигментна ретинопатија.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Б)  

— пурпура,  

— спленомегалија,  

— микроцефалија,  

— застој у развоју,  

— менингоенцефалитис,  

— радиолошки налаз смањене густоће 

костију, 

— жутица која започиње унутар 24 сата 

након порода  
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Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- изолација вируса рубеоле из клиничког узорка  

- детекција нуклеинске киселине вируса рубеоле , 

- одговор специфичних антитијела (IgМ) на вирус рубеоле, 

- перзистенција антитијела IgG на вирус рубеоле узраста од 6. до 12. мјесеца живота 

(барем два узорка са сличном концентрацијом IgG)  

Лабораторијске резултате треба тумачити у складу са вакциналним статусом. 

 

Епидемиолошки критерији 

Свако дојенче или мртворођенче чијој мајци се током трудноће лабораторијски докаже 

инфекција рубеолом (пренос са човјека на човјека, вертикална трансмисија). 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б. Вјероватан случај 

Свако мртворођенче или дојенче које није тестирано или су лабораторијски резултати 

негативни, с најмање једним од сљедећа два критерија: 

- епидемиолошка везу и најмање једно од стања наведених у клиничким 

критеријима за КРС категорије „А”, 

- испуњени клинички критерији  за КРС. 

 

В.  Потврђен случај 

Свако мртворођенче које испуњава лабораторијске критерије или свако дојенче које 

испуњава клиничке критерије и најмање један од сљедећа два критерија: епидемиолошка 

веза или најмање једно од стања наведених у клиничким критеријима за КРС категорије 

„А”  
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САЛМОНЕЛОЗА (Salmonella species., осим Salmonella typhi и Salmonella 

paratyphi)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с најмање једним од сљедећа четири симптома: прољев, висока температура 

, абдоминална бол, повраћање. 

 

Лабораторијски критерији 

- изолација бактерије Салмонела (осим Salmonella typhi и Salmonella paratyphi) из 

узорка столице, урина, са било којег мјеста на тијелу (нпр. инфицирана рана) или  

- са било којег обично стерилног мјеста (нпр. крв, цереброспинална текућина, кости, 

синовијална текућина итд.). 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедећих пет епидемиолошких веза: 

- пренос с човјека на човјека, 

- изложеност заједничком извору, 

- пренос са животиње на човјека, 

- изложеност контаминираној храни/води за пиће, 

- изложеност у околини. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 
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ТЕШКИ АКУТНИ РЕСПИРАТОРНИ СИНДРОМ — SARS (SARS-coronavirus, 

SARS-CoV)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с високом температуром или са високом температуром у анамнези и 

најмање једним од сљедећа три симптома: кашаљ,отежано дисање, кратак дах уз 

најмање један од сљедећа четири критерија: радиолошки доказ упале плућа, радиолошки 

доказ акутног респираторног дистрес синдрома, обдукцијски налаз упале плућа, 

обдукцијски налаз респираторног дистрес синдрома, а да уз све наведено нема друге 

могуће дијагнозе која би могла у потпуности објаснити болест. 

 

Лабораторијски критерији 

Лабораторијски критерији за потврду случаја 

Најмање један од сљедећа три критерија:  

- изолација вируса у култури ћелија из било којег клиничког узорка и идентификација 

вируса SARS-CoV примјеном методе као што је RT-PCR, 

- детекција нуклеинске киселине вируса SARS-CoV у најмање једном од сљедећег: 

најмање два различита клиничка узорка (нпр. брис назофаринкса и столица), исти 

клинички узорак прикупљен у два или више наврата у току трајања болести (нпр. 

секвенцијски назо фарингеални аспирати), два различита теста или поновљени RT-

PCR користећи нови RNA екстракт из оригиналног клиничког узорка приликом 

сваког тестирања, 

- одговор специфичних антитијела на вирус SARS-CoV утврђен на један од сљедећа 

два начина: сероконверзија утврђена тестом ELISA или IFA у акутном и 

реконвалесцентном серуму, тестиранима истодобно (парни серуми) или 

четвероструки или већи пораст титра антитијела у акутном и реконвалесцентном 

серуму, тестиранима истовремено (парни серуми). 

 

Лабораторијски критерији за вјеројатан случај 

Најмање један од сљедећа два критерија:  

- један позитиван тест антитијела на вирус SARS-CoV, 

- позитиван резултат PCR-а за SARS-CoV у једном клиничком узорку и једном тесту. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање један од сљедећа три критерија: 

- свака особа код које је присутан најмање један од сљедећа три критерија:  

 запослена на радном мјесту повезаном с повећаним ризиком изложености вирусу 

SARS-CoV (нпр. лабораторијско особље које ради са живим вирусом SARS-CoV и 



40 
 

вирусима који су слични вирусу SARS-CoV или који похрањују клиничке узорке 

инфициране вирусом SARS-CoV; особље које је у контакту с дивљим или другим 

животињама за које се сматра да су резервоари вируса SARS-CoV, с њиховим 

екскретима или секретима итд.)  

 блиски контакт12 са особом/особама којима је SARS потврђен или су у фази 

претрага на  SARS, 

 подаци о путовању или боравку у подручју захваћеном епидемијом SARS –а. 

 

- два или више здравствених радника13 из исте установе с клиничком сликом SARS -а, 

код којих је до болести дошло у истом десетодневном раздобљу  

- три или више особа (здравствени радници и/или пацијенти и/или посјетиоци) с 

клиничком сликом SARS-а, код којих је до болести дошло у истом десетодневном 

раздобљу и који су епидемиолошки везани за исту здравствену установу  

 

Класификација случајева за раздобље између епидемија 

У вријеме епидемије примјењује се и у земљама или подручјима која нису захваћена 

 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу и испуњава 

лабораторијске критерије за вјеројатан случај. 

 

В.  Потврђен случај у Републици Српској 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије за потврду случаја, ако је 

тестирање спроведено у референтној лабораторији у Републици Српској или другој 

референтној лабораторији земаља у окружењу. 

 

Г. Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије за потврду случаја, ако је 

тестирање проведено у референтном лабораторију Свјетске здравствене организације за 

                                                             
12 Блиским контактом сматра се особа која је бринула о пацијенту, живјела с пацијентом или је била у директном 

контакту с излучевинама дисајног система, тјелесним текућинама и/или екскретима (нпр.фекалије) пацијента зараженог 

SARS -ом. 

13 У овом контексту појам „здравствени радник” укључује све запослене у болници. Дефиниција јединице здравствене 

његе у којој је дошло до појаве кластера овиси о локалној ситуацији. Величина јединице може варирати од цијелог 

објекта здравственог установе до једног одјела болнице или клинике универзитетског клиничког центра. 
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верификацију SARS-а. 

 

Класификација случајева у вријеме епидемије 

 

Примјењује се на земљу/подручје у којем је за вријеме епидемије барем једна особа 

лабораторијски потврђена од стране референтног лабораторија Свјетске здравствене 

организације, за верификацију SARS-а. 

 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу с потврђеним 

случајем или потврђеним случајем у Републици Српској. 

 

В.  Потврђен случај у Републици Српској 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије за потврду случаја, ако је 

тестирање спроведено у референтној лабораторији у Републици Српској или другој 

референтној лабораторији земаља у окружењу. 

 

Г. Потврђен случај 

Један од сљедећа три критерија: 

- свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије за потврду случаја, 

ако је тестирање проведено у референтној лабораторији СЗО за верификацију SARS-

а, 

- сваки потврђен случај у Републици Српској са утврђеном епидемиолошком везом 

(ланац преноса), који је барем као један независно верифификован од стране 

референтног лабораторија СЗО за верификацију SARS –а,  

- свака особа која испуњава клиничке критерије и лабораторијске критерије за 

вјероватан случај, с утврђеном епидемиолошком везом (ланац преноса), те ако је 

најмање један случај био независно верифификован од стране референтног 

лабораторија СЗО за верификацију SARS-а. 
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ИНФЕКЦИЈА БАКТЕРИЈОМ ЕШЕРИХИЈА КОЛИ КОЈА ПРОИЗВОДИ ШИГА 

ТОКСИН/ВЕРОЦИТОТОКСИН (STEC/ VTEC)  

 

Клинички критерији  

Прољев који изазива STEC/ VTEC – укључена свака особа са најмање једним од сљедећа 

два симптома: прољев, абдоминална бол. 

 

ХУС (Хемолитички уремијски синдром) – укључена свака особа са акутним затајењем 

бубрега и са испуњеним најмање једним од сљедећа два критерија: постојање 

микроангиопатске хемолитичке анемије или тромбоцитопеније.  

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа четири критерија: 

- изолација соја Escherichia Coli који лучи Шигатоксин (Stx) или носи ген(е) Stx 1 или 

Stx 2, 

- изолација бактерије Escherichia Coli које лучи Шигатоксин (Stx) или носи ген(е) Stx 1 

или Stx 2, 

- директна детекција нуклеинске киселине гена Stx 1 или Stx 2 (без изолације соја), 

- директна детакције слободног гена stx у столици (без изолације соја). 

 

Лабораторијски критерији за потврду токсина STEC/VTEC који се могу примијенити само 

код случајева ХУС-а, подразумјевају присуство серотип-специфичних антитијела на 

бактерију Escherichia Coli (LPS). 

Ако је могуће потребно је учинити изолацију соја који производи токсин STEC/VTEC и 

додатну карактеризацију према серотипу, фаготипу, еае генима, и подтиповима stx1/ stx 2. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедећих пет епидемиолошких веза: 

- пренос с човјека на човјека, 

- изложеност заједничком извору, 

- пренос са животиње на човјека, 

- изложеност контаминираној храни/води за пиће, 

- изложеност у околини. 

 

Класификација случајева 

Могућ случај хемолитичког уремијског синдрома повезаног са STEC-ом  

Свака особа која испуњава клиничке критерије за хемолитички уремијски синдром.  

 



43 
 

Вјероватан случај STEC -а/VTEC-а  

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај STEC -а/ VTEC -а 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

ШИГЕЛОЗА (Shigella species)  

 

Клинички критерији  

Свака особа сa најмање једним од сљедећа четири симптома: прољев, висока 

температура, повраћање, абдоминална бол. 

 

Лабораторијски критерији 

- изолација бактерија Shigella species из клиничког узорка. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедећих пет епидемиолошких веза: 

- пренос с човјека на човјека, 

- изложеност заједничком извору, 

- пренос са животиње на човјека, 

- изложеност контаминираној храни/води за пиће, 

- изложеност у околини. 

 

Класификација случајева 

 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 
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ВЕЛИКЕ БОГИЊЕ (ВАРИОЛА) (virus variole)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с најмање једним од сљедећа два симптома: грозница и осип који 

карактеришу везикуле или чврсте пустуле истог развојног стадија и центрифугалне 

дистрибуције. 

 

Атипични облици болести дефинисани као најмање један од сљедећа четири критерија: 

хеморагичне лезије, пљоснате мекане лезије које се не развијају у везикуле, вариола без 

ерупције и други блажи облици сличних стања.  

 

Лабораторијски критерији 

- лабораторијски критерији за потврду случаја:  

Најмање један од сљедећа два лабораторијска теста: изолација великих богиња (вируса 

вариоле) из клиничког узорка иза које слиједи секвенцирање (само овлаштени 

лабораторији BLS4) или детекција нуклеинске киселине вируса вариоле у клиничком 

узорку за које слиједи секвенцирање. 

Лабораторијске резултате треба тумачити у складу са вакциналним статусом.  

- лабораторијски критерији за вјероватан случај:  

Идентификација дјелића orthopox вируса електронском микроскопијом (ЕМ). 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће двије епидемиолошке везе: 

- пренос с човјека на човјека, 

- изложеност у лабораторију (ако постоји могућност изложености вирусу вариоле). 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и најмање један од сљедећа два критерија: 

- епидемиолошка веза с потврђеним случајем болести с преносом са човјека на 

човјека, 

- испуњени лабораторијски критерији за вјероватан случај. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије за потврду случаја. 
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Током епидемије: свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку 

везу. 

 

СИФИЛИС (Treponema pallidum)  

 

Клинички критерији  

- Примарни сифилис  

Свака особа с једним или више шанкрова (чирева), најчешће безболних, у гениталном, 

перинеалном или аналном подручју, подручју уста, ждријела или другдје ван гениталног 

подручја. 

 

- Секундарни сифилис  

Свака особа с најмање једним од сљедећих пет знакова/симптома: дифузни макуло-

папулозни осип који често захвата дланове и стопала, генерализована лимфаденопатија , 

кондилома лата (широки, плоснати кондиломи), енантем, дифузна алопеција. 

- Рани латентни сифилис (< 1 године). 

Присутност симптома компатибилних са симптомима раног стадија сифилиса забиљежена 

у анамнези уназад 12 мјесеци.  

- Касни латентни сифилис (> 1 године)  

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије (специфични серолошки тестови). 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа четири лабораторијска теста: 

- доказ Treponema pallidum у ексудатима лезија или ткивима помоћу микроскопије у 

тамном пољу, 

- доказ Treponema pallidum у ексудатима лезија или ткивима методом директне 

флоресценције антитијела (DFA), 

- доказ Treponema pallidum у ексудатима лезија или ткивима методом PCR, 

- детекција антитијела на бактерију Treponema pallidum тестовима пробира (TPHA, 

TPPA или EIA) и додатна детекција антитијела Тp-IgM (тестовима IgM- ELISA, IgM 

имуноблот или 19S-IgMFTA- abs) - потврђено другим тестом IgM тестом. 

 

Епидемиолошки критерији 

Примарни/секундарни сифилис  

- епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека (полни контакт). 

Рани латентни сифилис (< 1 године)  

- епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека (полни контакт) у задњих 12 
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мјесеци 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б. Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије за потврду случаја. 

 

СИФИЛИС, КОНГЕНИТАЛНИ И НЕОНАТАЛНИ  

 

Клинички критерији  

Свако дијете млађе од двије године с барем једним од сљедећих десет стања: 

хепатоспленомегалија, мукокутане лезије, condyloma lata (широки, пљоснати кондиломи), 

перзистирајући ринитис,жутица, псеудопарализа (ради периоститиса и/или 

остеохондритиса), захваћеност средишњег нервног система, анемија, нефротички 

синдром , потхрањеност. 

 

Лабораторијски критерији 

Лабораторијски критерији за потврду случаја 

Најмање један од сљедећа три критерија:  

- доказ бактерије Treponema pallidum у пупчанику, плаценти, носном исцјетку или 

кожним лезијама, микроскопским прегледом у тамном пољу, 

- доказ бактерије Treponema pallidum у пупчанику, плаценти, носном исцјетку или 

кожним лезијама тестом DFA-TP, 

- детекција специфичних антитијела IgM (FTA-abs, EIA) на бактерију Treponema 

pallidum реактивним нетрепонемским тестовима (VDRL, RPR) у серуму дјетета. 

 

Лабораторијски критерији за вјеројатан случај  

Најмање један од сљедећа три критерија:  

- реактивни резултат теста VDRL у цереброспиналној текућини (тест VDRL-CSF), 

- реактивни не-трепонемски и трепонемски серолошки тестови у мајчином серуму, 

- титар нетрепонемских антитијела дјетета четвероструко или више од четвероструко 

је већи од титра антитијела у мајчином серуму. 
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Епидемиолошки критерији 

Свако дијете за које постоји епидемиолошки податак о преносу с човјека на човјека 

(вертикални пренос). 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свако дијете која испуњава клиничке критерије и најмање један од сљедећа два 

критерија: епидемиолошка веза или испуњенилабораторијски критерији за вјероватан 

случај. 

 

В.  Потврђен случај 

Свако дијете које испуњава лабораторијске критерије за потврду случаја. 

 

ТЕТАНУС (Clostridium tetani)  

 

Клинички критерији  

Свака особа код које је присутан најмање један од сљедећа три стања: болне контракције 

мишића, примарно мишића вилице и врата које доводе до спазма лица познатог као 

тризмус и „rizus sardonikus”, болне контракције мишића трупа, генерализовани спазми и 

чест положај тијела у опистотонусу. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа два критерија: 

- изолација бактерије Clostridium tetani из узорка са инфицираног мјеста  

- детекција токсина тетануса у узорку серума . 

 

Епидемиолошки критерији: Н.П. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије. 

 

В.  Потврђен случај 
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Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

КРПЕЉСКИ ЕНЦЕФАЛИТИС (virus Tick borne encephalitis)  

 

Клинички критерији  

Свака особа са симптомима упале ЦНС-а (нпр. менингитис, менингоенцефалитис, 

енцефаломијелитис, енцефалорадикулитис).  

 

Лабораторијски критерији14 

Лабораторијски критерији за потврду случаја  

Најмање један од сљедећих пет критерија:  

- налаз антитијела IgM i IgG специфичних за вирус крпељског енцефалитиса у крви,  

- налаз антитијела IgM специфичних за вирус крпељског енцефалитиса у 

цереброспиналној течности, 

- сероконверзија или четвероструки пораст специфичних антитијела на вирус 

крпељског енцефалитиса у парним узорцима серума, 

- детекција нуклеинске киселине вируса крпељског енцефалитиса у клиничком 

узорку, 

- изолација вируса крпељског енцефалитиса из клиничког узорка. 

 

Лабораторијски критерији за вјероватан случај:  

- детекција антитијела IgM на вирус крпељског енцефалитиса у једном узорку 

серума.  

 

Епидемиолошки критерији 

Изложеност заједничком извору (непастеризовани млијечни производи) 

 

Класификација случајева 

 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и лабораторијске критерије за вјероватан 

случај или свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу 
                                                             
14 Серолошке резултате треба тумачити према вакциналном статусу и пријашњем излагању другим инфекцијама 

узрокованих флавивирусом. Потврђени случајеви у таквим ситуацијама требали би се оцјењивати анализом 

неутрализације серума или другим одговарајућим анализама. 
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В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије за потврду случаја. 

 

ТОКСОПЛАЗМОЗА КОНГЕНИТАЛНА (Toxoplasma gondii) 

 

Клинички критерији  

Нису релевантни за примјену у надзору  

 

Лабораторијски критерији  

Најмање један од сљедећа четири критерија:  

- доказ Toxoplasma gondii у тјелесним ткивима или течностима, 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Toxoplasma gondii у клиничком узорку, 

- одговор специфичних антитијела на бактерију Toxoplasma gondii (IgM, IgG, IgA) у 

новорођенчета, 

- трајно стабилни титрови IgG -а на бактерију Toxoplasma gondii у дојенчета (узраста < 

12 мјесеци)  

 

Епидемиолошки критерији: Н.П. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б. Вјероватан случај: Н.П.  

 

В. Потврђен случај  

Свако обољело дојенче које испуњава лабораторијске критерије. 

 

ТРИХИНЕЛОЗА (Trichinella species)  

 

Клинички критерији  

Свака особа код које су присутна најмање три од сљедећих шест знакова/симптома: 

висока температура, мишићна осјетљивост и бол, прољев, едем лица, еозинофилија 

хеморагије спојнице, мрежнице и испод ноктима. 

 

Лабораторијски критерији 
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Најмање један од сљедећа два критерија: 

— доказ ларви Trichinella species у узорку ткива добивеног биопсијом мишића  

— одговор специфичних антитијела на ларве Trichinella species (тест IFA, ELISA или Western 

Blot)  

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће двије епидемиолошке везе: 

— изложеност контаминираној храни (месо)  

— изложеност заједничком извору  

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

ТУБЕРКУЛОЗА (Mycobacterium tuberculosis complex)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има један од сљедећа два критерија:  

- знакови, симптоми и/или радиолошки налази активне туберкулозе било које 

локализације и одлуком  доктора медицине да особу лијечи стандардизованом 

антутуберкулозном терапијом, 

- случај откривен послије смрти, с патолошким налазом активне туберкулозе, којем 

би била индикована терапија антитуберкулотицима да је болест била откривена 

прије смрти болесника. 

 

Лабораторијски критерији 

Лабораторијски критерији за потврду случаја 

Најмање један од сљедећа два критерија:  

- изолација Mycobacterium tuberculosis complex (осим BCG-а Mycobacterium bovis) из 

било којег клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине Mycobacterium tuberculosis complex у клиничком 

узорку и позитиван микроскопски налаз на ацидорезистентне бациле или 
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позитиван налаз добијен једнако вриједном методом флуоресцентног бојења 

бацила уз примјену свјетлосног микроскопа. 

 

Лабораторијски критерији за вјероватан случај 

Најмање један од сљедећа три критерија:  

- позитиван микроскопски налаз на ацидорезистентне бациле или позитиван налаз 

добијен валидном методом флуоресцентног бојења бацила уз примјену 

свјетлосног микроскопа, 

- детекција нуклеинске киселине Mycobacterium tuberculosis complex у клиничком 

узорку, 

- хистолошки налаз гранулома. 

 

Епидемиолошки критерији: Н.П. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије за вјероватан случај. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије за потврду случаја. 

 

ТУЛАРАЕМИЈА (Francisella tularensis)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има најмање један од сљедећих клиничких облика: улцерогландуларна 

туларемија (кожни улкус и регионална лимфаденопатија), гландуларна туларемија 

(повећани и болни лимфни чворови без видљивог улкуса), окулогландуларна туларемија 

(коњунктивитис и регионална лимфаденопатија), орофарингеална туларемија (цервикална 

лимфаденопатија и најмање један од сљедећа три симптома: стоматитис, фарингитис, 

тонзилитис), интестинална туларемија  

(најмање један од сљедећа три знака/симптома: абдоминална бол, повраћање, прољев), 

плућна туларемија (упала плућа), тифоидна туларемија (најмање један од сљедећа два 

критерија: висока температура без раних локалних знакова и симптома или септикемија) 
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Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа три критерија: 

- изолација бактерије Francisella tularensis из клиничког узорка, 

- детекција нуклеинске киселине бактерије Francisella tularensis у клиничком узорку, 

- налаз специфичних антитијела на бактерију Francisella tularensis. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће три епидемиолошке везе: 

- изложеност заједничком извору,  

- пренос са животиње на човјека, 

- изложеност контаминираној храни/води за пиће. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

ТИФУСНА/ПАРАТИФУСНА ГРОЗНИЦА (Salmonella typhi/paratyphi)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с најмање једним од сљедећа два критерија: појава трајне високе 

температуре (уз грозницу) и најмање два од сљедећих седам симптома/знакова: 

главобоља, релативна брадикардија, непродуктивни кашаљ, прољев, констипација, 

нелагода или абдоминални болови. 

 

Паратифусна грозница има клиничке знакове сличне тифусној грозници, обично блажег 

интензитета. 

 

Лабораторијски критерији 

- изолација бактерије Salmonella typhi/paratyphi из клиничког узорка. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће три епидемиолошке везе: 
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- изложеност заједничком извору, 

- пренос с човјека на човјека, 

- изложеност контаминираној храни/води за пиће. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

ВИРУСНЕ ХЕМОРАГИЧНЕ ГРОЗНИЦЕ  

 

Клинички критерији  

Свака особа с најмање једним од сљедећа два симптома: висока температура, 

хеморагичне манифестације различитих облика које могу довести и до вишеструког 

затајивања органа. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећа два критерија: 

- изолација специфичног вируса из клиничког узорка , 

- детекција нуклеинске киселине специфичног вируса у клиничком узорку и 

генотипизација. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање један од сљедећих критерија: 

- путовање у задњих 21 дан у подручје за које се зна или вјерује да је у њему било 

појаве случајева вирусне хеморагичне грознице, 

- контакт у задњих 21 дан са вјеројатним или потврђеним случајем вирусне 

хеморагичне грознице код којег је болест наступила у задњих шест мјесеци. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 
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Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 

 

ГРОЗНИЦА ЗАПАДНОГ НИЛА (West Nile Fever) 

 

Клинички критерији  

Свака особа која има високу температуру или најмање један од сљедећа два критерија: 

енцефалитис, менингитис. 

 

Лабораторијски критерији 

Лабораторијски тест за потврду случаја 

Најмање један од сљедећа четири критерија:  

- изолација вируса Западног Нила из крви или цереброспиналне течности, 

- детекција нуклеинске киселине вируса Западног Нила у крви или цереброспиналној 

течности, 

- налаз антитијела (IgM) специфичних за вирус Западног Нила, у цереброспиналној 

течности 

- високи титар IgM антитијела на вирус Западног Нила и детекција IgG антитијела на 

вирус Западног Нила И потврда неутрализацијом  

 

Лабораторијски тест за вјероватан случај 

- специфичан одговор антијела на вирус Западног Нила у серуму. 

 

Лабораторијске резултате треба тумачити у складу са вакциналним статусом против 

флавивируса. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће двије епидемиолошке везе: 

- пренос са животиње на човјека (стални или краћи боравак или изложеност 

комарцима у подручјима гдје је вирус Западног Нила ендемичан код коња или 

птица), 

- пренос с човјека на човјека (вертикалан пренос, трансфузија крви, трансплантати)  

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 
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Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и најмање један од сљедећа два критерија: 

епидемиолошка веза или лабораторијски тест за вјероватан случај.  

 

В. Потврђен случај  

Свака особа која испуњава лабораторијске критерије за потврду случаја. 

 

ЖУТА ГРОЗНИЦА (flavi virus)  

 

Клинички критерији  

Свака особа која има високу температуру и најмање један од сљедећа два критерија:  

жутица, генерализирана крварења. 

 

Лабораторијски критерији 

Најмање један од сљедећих пет критерија: 

- изолација вируса жуте грознице из клиничког узорка, 

- детакција нуклеинске киселине вируса жуте грознице, 

- детакција антигена вируса жуте грознице, 

- одговор специфичних антитијела на вирус жуте грознице, 

- налаз типичних хистопатолошких лезија јетре на обдукцији. 

 

Лабораторијске резултате треба тумачити у складу са вакциналним статусом против 

флавивируса 

 

Епидемиолошки критерији 

Путовање у задњих седам дана у подручје за које се зна или вјерује да је у њему било 

појаве случајева жуте грознице. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

В.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије и није недавно 
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вакцинисана. У случају недавног вакцинисања: свака особа код које је детектован дивљи 

сој вируса жуте грознице. 

 

ЈЕРСИНИОЗА (Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis)  

 

Клинички критерији  

Свака особа с најмање једним од сљедећих пет знакова/симптома: висока температура, 

прољев, повраћање, абдоминална бол (псеудоапендицитис), тенезми. 

 

Лабораторијски критерији 

Изолација патогене бактерије Yersinia enterocolitica или Yersinia pseudotuberculosis из 

клиничког узорка. 

 

Епидемиолошки критерији 

Најмање једна од сљедеће четири епидемиолошке везе: 

- пренос с човјека на човјека, 

- изложеност заједничком извору, 

- пренос са животиње на човјека, 

- изложеност контаминираној храни. 

 

Класификација случајева 

А. Могућ случај: Н.П. 

 

Б.  Вјероватан случај 

Свака особа која испуњава клиничке критерије и има епидемиолошку везу. 

 

B.  Потврђен случај 

Свака особа која испуњава клиничке и лабораторијске критерије. 
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ДРУГЕ ЗАРАЗНЕ БОЛЕСТИ И СИНДРОМИ ПРЕДВИЂЕНИ ЗА 

ПРИЈАВУ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, А КОЈИ/Е НИСУ 

ДЕФИНИСАНИ ОБАВЕЗНОМ ПРИЈАВОМ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

 

АКУТНА МЛОХАВА (ФЛАКЦИДНА) ПАРАЛИЗА  

 

Клинички критерији 

Дијете испод 15 година старости с акутном млохавом парализом (укључујући синдром 

Guillian Barre), или особа било које старости с паралитичком болести компатибилном с  

дјечјом парализом (poliomyelitis anterior acuta). 

 

Класификација случаја Н.П. (случај дефинисан клиничким описом) 

 

БАКТЕРИЈСКА СЕПСА, СЕПТИКЕМИЈА (SEPSIS PURULENTA) 

 

Клинички критерији 

Бактеријска сепса је присутност бактерија у крвотоку (бактеријемија) која се очитује 

тешким општимим симптомима, те може брзо довести до септичког шока и смрти. 

Почетак болести је карактеристичан, са високом тјелесним температуром, тресавицом, 

убрзаним дисањем и тахикардиијом. Врло брзо може наступити хипотермија, хипотензија, 

промјене свијести, анурија, те поремећаји коагулације који се очитују петехијалним 

крварењима и екхимозама.  

Искључује се сепса узрокована са Neisseria meningitidis и Haemophilus influenzae тип B. Ова 

стања се прате засебно 

Лабораторијски критерији  

Доказ присуства бактерија у крви култивацијом. 

 

Класификација случаја 

А. Могућ: Н.П. 

 

Б. Вјероватан  

Клиничка слика која одговара сепси 

 

В.Потврђен 

Одговарајућа клиничка слика уз лабораторијску потврду. 
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ЕНТЕРОКОЛИТИС (ENTEROCOLITIS) (који није узрокован салмонелама 

и шигелама) 

 

Клинички критерији 

Клиничка слика обиљежена ентероколитичним сметњама, прољевом, и / или тенезмима, 

могуће са појавом крви и слузи у столици, могућа и повишена тјелесна температура. 

 

Лабораторијски критерији  

Доказ неког од сљедећих узрочника у столици: Escherichia  coli, Yersinia,   Campуlobacter, 

Rotavirus, Adenovirus, Norovirus . 

 

Класификација случаја 

А. Могућ: Н.П. 

 

Б. Вјеројатан 

Клинички компатибилан случај 

 

В. Потврђен 

Клинички компатибилан случај који је лабораторијски потврђен. 

 

ЕРИЗИПЕЛ, ЦРВЕНИ ВЈЕТАР (ERYSIPELAS) 

 

Клинички критерији 

Упала коже и поткожног ткива узрокована бета хемолитичким стрептококом групе А, која 

се очитује црвенилом, отоком и болом захваћеног подручја уз опште симптоме, повишене 

тјелесну температуру и слабости. За болест је типично да има склоност поновном јављању 

из године у годину. 

 

Лабораторијски критерији 

Доказ стрептокока групе А (пиогеног стрептокока) култивацијом из иначе стерилног 

узорка/течности. 

 

Класификација случаја 

А. Могућ: Н.П. 
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Б. Вјероватан 

Карактеристична клиничка слика, особито у особе која је већ раније имала исту болест. 

 

В. Потврђен 

Карактеристична клиничка слика уз лабораторијску потврду 

 

ХЕМОРАГИЧНА ГРОЗНИЦА С БУБРЕЖНИМ СИНДРОМОМ (HGBS) (FEBRIS 

HEMORRHAGICA CUM SYNDROMA RENALАE)  

 

Клинички критерији 

Клиничка слика обиљежена фебрилитетом те често различитим стпенима бубрежне 

инсуфицијенције, олигуријом и хеморагијама. Болест типично има фебрилну, 

хипотензивну, олигуријску, полиуријску и реконвалсецентну фазу. У тешким случајевима 

болест изискује интензивну његу и акутну хемодијализу. 

 

Лабораторијски критерији  

Значајан налаз (титар или динамика) антитијела ELISA, IFA или RVK тестом у серумима 

болесника како слиједи: 

- IgM антитијела позитивна на хантавирусе (Hantaan и Pumala вирус); у серуму 

позитивна до шест мјесеци, 

- IgG специфична антитијела (јављају се од друге седмице болести). 

 

Класификација случаја 

A. Могућ 

Клинички компатибилан случај. 

 

Б. Вјероватан  

Клинички компатибилан случај уз епидемиолошки податак о боравку у природи и 

контакту с мишоликим глодарима и њиховим екскретима. 

 

В. Потврђен 

Клинички компатибилан случај који је лабораторијски потврђен. 
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ХЕРПЕС ЗОСТЕР (HERPES ZOOSTER) 

 

Клинички критерији 

Избијање везикулозног осипа једнострано и ограничено на ареале коже тзв. дерматоме 

који су инервирани осјетним живцима корјенова дорзалних ганглија. Код већине 

болесника праћен боловима. Понекад врло јаким те парестезијама уз могуће 

постхерпетичке неуралгије. 

 

Лабораторијски критерији  

Висок титар IgG антитијела на варичеа-зостер вирус у серуму 

 

Класификација случаја 

А. Могућ: Н.П. 

 

Б. Вјероватан 

Клинички компатибилан случај, обично али не нужно с анамнезом о пребољеним 

воденим осицама у младости, често уз податак о недавном стресном догађају, контакту с  

особом обољелом од варичела, или се ради о имунокомпромитираној особи. 

 

В. Потврђен 

Вјероватан случај који је лабораторијски потврђен. 

 

СТРЕПТОКОКНА АНГИНА (ANGINA STREPTOCOCCICA) 

 

Клинички критријуми  

Гнојна, лакунарна (гнојни бијели чепови у удубинама) упала ресице (тонзила) праћена 

грлобољом, отежаним гутањем и често повишеном тјелесном температуром код дјеце 

често и уз повраћање. Могуће су компликације, уколико се исправно не лијечи, као што су 

акутни гломерулонефритис, реуматска грозница. 

 

Лабораторијски критерији 

Доказ бета хемолитичког стрептокока у узорку узетом с тонзила. 

Касније и повишен AST у крви. 

 

Класификација случаја 

А. Могућ 

Клинички компатибилан случај. 
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Б. Вјероватан 

Клинички компатибилан случај с епидемиолошком везом. 

 

В. Потврђен 

Клинички компатибилан случај који је лабораторијски потврђен. 

 

ВИСЦЕРАЛНА ЛИШМАНИЈАЗА-КАЛА АЗАР (LEISHMANIASIS VISCERALIS) 

 

Клинички критерији 

Системска инфекција паразитом Leishmania Donovani након излагања папатачима 

(флеботомима) која се испољава хроничним, ирегуларним фебрилитетом, 

хепатомегалијом и спленомегалијом те мршављењем (губитком на тежини). 

 

Лабораторијски критерији 

Позитиван паразитолошки налаз на Leishmania Donovanii у бојеним размазима узорака 

коштане сржи, јетре или крви из слезене или лимфних чворова,  или позитивна 

култивација Leishmania Donovani из биоптичких узорака или узорака добијених аспиратом.  

Позитиван серолошки налаз (IFA, ELISA) у серуму болесника. 

 

Класификација случаја 

А. Могућ: Н. П. 

 

Б. Вјероватан 

Клинички компатибилан случај у ендемском подручју, или с епидемиолошком везом. 

 

В. Потврђен 

Клинички компатибилан случај који је лабораторијски потврђен. 

 

КОЖНА ЛИШМАНИЈАЗА (LEISHMANIASIS CUTANEA) 

 

Клинички критерији 

Инфекција узрокована са Leishmania Donovani, након убода флеботома (невида, папатача) с 

једном или више кожних промјена, обично на изложеним дијеловима тијела (лице, врат, 

руке, ноге). Почиње као квржица и развија се у индолентан перзистирајући чир - улцер 
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који коначно завршава као атрофичан ожиљак (и уз лијечење). Каткада се лезија може 

проширити и захватити и мукозне мембране. Могуће су и лезије назофарингеалног ткива. 

 

Лабораторијски критерији 

Позитиван празитолошки налаз на Leishmania Donovani у обојеном размазу или у култури 

инокулума узетог из красте. 

Позитивни серолошки налаз у серуму пацијената, само код мукокоутаног облика. 

 

Класификација случаја 

А. Могућ: Н.П. 

 

Б. Вјероватан 

Компатибилна клиничка слика са епидемиолошком везом. 

 

В. Потврђен 

Клинички компатибилан случај који је лабораторијски потврђен. 

 

НОСИЛАЦ ХЕПАТИТИС Б SURFACE АНТИГЕНА (HbsAg) 

 

Клинички критерији 

Особа хронично инфицирана вирусом хепатитиса Б, без субјективних тегоба или клиничких 

симптома код које је по први пута лабораторијски утврђен HbsAg. 

 

Лабораторијски критерији 

Позитиван тест на хепатитис Б антиген (HbsAg) у серуму помоћу ELISA теста. Препоручује се 

да се ураде и размотре резултати антитијела на HBc и Hbe антигене. 

Позитиван налаз PCR тестом. 

Позитиван RIBA (имуноблот) тест. 

 

Класификација случаја 

А. Могућ: Н.П. 

 

Б. Вјероватан 

Новооткривен пацијент који одговара горњој клиничкој дефиницији (тј. без клиничких 

знакова) с позитивним ELISA тестом на HbsAg. 

 

В. Потврђен 
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Новооткривен пацијент који одговара горњој клиничкој дефиницији (тј. без клиничких 

знакова) с позитивним ELISA тестом на HbsAg и потврдом тог налаза помоћу имуноблот 

претраге. 

 

НОСИЛАЦ АНТИЈЕЛА ХЕПАТИТИС Ц ВИРУСА 

 

Клинички критерији 

Особа без субјективних тегоба или клиничких симптома жутице, код које је по први пута 

лабораторијски утврђено присуство антитијела на хепатитиса Ц вирус (ХЦВ). 

 

Лабораторијски критеријиуми  

Позитиван ELISA тест на антитијела на вирус Ц хепатитиса налаз нуклеинске киселине ХЦВ-

а у клиничким узорцима. 

 

Класификација случаја 

А. Могућ: Н.П. 

 

Б. Вјеројатан: Н.П. 

 

В. Потврђен 

Новооткривен клинички компатибилан случај с лабораторијски утврђеним присуством 

HCV антитијела у крви. 

 

СВРАБ (Sarcoptes scabiei) 

 

Клинички критерији 

Инфестација паразитима Sarcoptes scabiei са екскоријацијама на карактеристичним 

мјестима које интензивно сврбе. Болест може варирати од благих облика с покојом 

лезијом на карактеристичним мјестима (простор међу прстима, подлактице, абдомен и 

прса) до тешких генерализованих облика са хиперкератотичним љуштењем коже (код 

имунокомпромитованих особа). 

 

Лабораторијски критерији 

Доказ Sarcoptes scabiei, фецеса или јајашца микроскопском прегледом    узорака 

површинског слоја коже добијених стругањам лезија. 
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Класификација случаја 

А. Могућ: Н.П. 

 

Б. Вјероватан 

Клинички компатибилан случај уз анамнестички податак о могућем излагању (контакт с 

могуће инфестираном особом, спавање у нехигијенским условима и сл.) 

 

В. Потврђен 

Лабораторијски доказана инфестација микроскопском претрагом узорка или клинички 

компатибилан случај уз епидемиолошку везу с лабораторијски потврђеним случајем. 

 

ШАРЛАХ (SCARLATINA) 

 

Клинички критерији 

Акутна високо фебрилна претежно дјечија општа болест с типичним ситним густим осипом 

јарко-црвене боје који је болести дао име (шкрлет, шарлах), узрокована бета-

хемолитичким стрептококом скупине А који може бити комбинован са знаковима гнојне 

ангине узроковане истим узрочником. Карактеристично је љуштење коже у фази 

реконвалесценције. Може имати и теже попратне манифестације као што је миокардитис, 

а касније гломерулонефритс или реуматска грозница. 

 

Лабораторијски критерији 

Биохемијски налази који говоре за акутну бактеријску инфекцију. 

Доказ бета хемолитичког стрептокока у узорку узетом с тонзила, тј. доказ бета 

хемолитичког стрептокока групе А у хемокултури, а касније и повишен AST у крви. 

 

Класификација случаја 

А. Могућ 

Клинички компатибилан случај. 

 

Б. Вјероватан 

Клинички компатибилан случај са епидемиолошком везом (стрептококне болести). 

 

В. Потврђен 

Клинички компатибилан случај који је лабораторијски потврђен. 
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ТРОВАЊЕ ХРАНОМ (TOXIINFECTIO ALIMENTARIS) (изазвано другим 

узрочницима) 

 

Клинички критерији 

Клиничка слика обиљежена стомачним симптомима, мучнином и/или повраћањем те 

ентералним или ентероколитичним сметњама. Понекад уз повишену тјелесну температуру 

и општу слабост. 

 

Лабораторијски критерији 

Доказ неког од ових или других узрочника у столици или повраћеним масама: 

Staphvlococcus aureus, Escherichia coli, Shigella species. Campilobacter, rotavirus, norovirus, 

Clostridium perfringens, Bacillus cerreus. 

 

Напомена: клинички компатибилни случајеви узроковани норо и рота вирусима могу се 

регистровати засебно као гастроентеритис. 

 

Класификација случаја 

A. Могућ: Н.П. 

 

Б. Вјероватан 

Клинички компатибилни случај с епидемиолошком везом. 

 

В. Потврђен 

Клинички компатибилан случај који је лабораторијски потврђен. 

 

УПАЛА ПЛУЋА (PNEUMONIA /BRONCHONEUMONIA) 

 

Клинички критерији 

Болест најчешће наглог почетка с повишеном тјелесном температуром, кашљем, 

отежаним дисањем и болом у прсима при дисању. Понекад препознатљиво аускултаторно 

и перкуторно налаз (муклина, изостанак весикуларног дисања и др.). Kарактеристичан РТГ 

налаз (лобарна пнеумонија, бронхопнеумонија, атипична пнеумонија). Понекад уз 

захваћену плеуру с могућим плеуралним серозним или пурулентним изљевом. 

 

Лабораторијски критерији 

Биохемијски налази који упућују на бактеријску или на вирусну инфекцију. 
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Налаз узрочника у спутуму: Streptocoocus pneumoniae (pneumococcus), Klebsiella, 

Staphylococcus или другог узрочника. 

Налаз узрочника у плеуралном пунктату. 

Cигнификантна динамика антитијела за неке од могућих узрочника: Mycoplasma 

pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Chlamidia pneumoniae, Adenovirus. 

РТГ налаз у смислу пнеумоније 

Искључени су случајеви код којих налази упућују на Q грозницу, пситакозу, легионелозу и 

САРС, јер се пријављују засебно. 

 

Класификација случаја 

A. Могућ 

Клинички компатибилан случај 

Б. Вјероватан 

Клинички компатибилан случај који има епидемиолошку везу.  

 

В. Потврђен:  

Клинички компатибилан случај с позитивним РТГ налазом, или клинички компатибилан  

случај  са позитивним РТГ налазом  и лабораторијском потврдом етиологије. 

 

ЛАЈМСКА БОЛЕСТ (Borrelia burgdorferi) 

 

Клинички критерији 

Системска инфекција након убода крпеља која се испољава дерматолошким (у раном 

стадију) те реуматолошким, неуролошким и кардијалним симптомима (у узнапредовалом 

стадијуму).  

Типичан клинички симптом је почетна кожна лезија, позната као еритема мигранс, 

присутна у 60-80% случајева. 

 

Лабораторијски критерији 

Позитиван налаз специфичних IgM и IgG антитијела у серуму или ликвору. 

Изолација узрочника Borrelia burgdorferi  из клиничког узорка. 

 

Класификација случаја 

A. Могућ: Н.П. 

 

Б. Вјероватан:  
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Еrythema migrans с убодом крпеља у анамнези, или случај са најмање једном од касних 

манифестација болести уз позитивне лабораторијске налазе. 

 

В.  Потврђен 

Еrythema migrans уз сигнификантну динамику титра антитијела у серуму, или уз позитивну 

изолацију Borrelia burgdorferi. 

 

ИНФЕКТИВНА МОНОНУКЛЕОЗА (Epstein – Baar virus) 

 

Клинички критерији 

Болест постепеног почетка с малаксалошћу, повишеном тјелесном температуром, 

повећаним лимфним жлијездама те знаковима ангине, (узрокована Epstein - Baar 

вирусом). Биохемијски налази упућују на захваћеност јетре. Болест се понекад јавља у 

епидемијском облику. 

 

Лабораторијски критерији 

Позитиван неки од серолошких налаза на Epstein - Baar вирус 

 

Класификација случаја 

А. Могућ Н.П. 

 

Б. Вјероватан 

Клинички компатибилан случај  са епидемиолошком везом 

 

В. Потврђен 

Клинички компатибилан случај који је лабораторијски потврђен. 

 

ВИРУСНА ЖУТИЦА НЕОЗНАЧЕНА (HEPATITIS VIROSA NONSPECIFICATA) 

 

Клинички критерији 

Болест са знаковима и симптомима упале јетре, слабошћу и умором, губитком апетита, 

мучнином, жутицом, промјеном боје столице и урина, повишеном тјелесном 

температуром, хепатомегалијом. Тежина болести може варирати од асимптоматске 

болести с повишењем вриједности јетрених ензима, преко благе или тешке акутне или 

хроничне болести, до цирозе јетре. 
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Лабораторијски критерији 

Биохемијски налази који потврђују хепатитис уз карактеристичну клиничку слику, а 

узрочник није доказан. 

Ако се лабораторијски докаже инфекција неким хепатотропним вирусом која се 

пријављује као засебна дијагноза, нпр. вирус хепатитиса A, B, C, Epstein-Barr, цитомегало 

вирус и друго. 

 

Класификација случаја 

А. Могућ: Н.П. 

 

Б. Вјероватан 

Карактеристична клиничка слика уз одговарајуће биохемијске налазе, без доказане 

етиологије. 

 

В. Потврђен: Н.П. 

 

ВИРУСНИ МЕНИНГИТИС (MENINGITIS VIROSA, SEROSA) 

 

Клинички критерији 

Болест са повишеном тјелесном температуром (>38оС) и са једним или неколико од 

следећих симптома: кочење врата, бол у врату, тешка необјашњива главобоља, често 

присутност неуролошких менингитичних знакова (Керниг, Бружински), те два или 

неколико од сљедећих знакова и симптома: фотофобија, повраћање, мучнина, бол у 

абдомену или кочење задњих мишића наткољенице. 

Код дјеце млађе од двије године: фебрилитет (>38С) и један или више од сљедећих 

знакова: ексцитација, летаргија, испупчена проминирајућа фонтанела. 

 

Лабораторијски критерији 

Налаз лимфоидних ћелија у ликвору који одговара серозном менингитису, изолација 

специфичног вируса у станичној култури или позитиван PCR тест. 

 

Класификација случаја: 

А. Могућ 

Клинички компатибилан случај 

 

Б. Вјероватан 

Компатибилна клиничка слика уз нешто од сљедећег: 
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- нормалан ниво глукозе у ликвору, или благо повишене вриједности протеина (>50 

mg/dl), 

- умјерено повишен број ћелија (<500/mm) уз доминацију лимфоцита (>50%) 

- позитиван налаз вирусног генома у ликвору PCR дијагностиком, 

- епидемиолошка повезаност с потврђеним случајем. 

-  

В. Потврђен 

Могућ или вјероватан случај који је лабораторијски потврђен. 

 

ВОДЕНЕ ОСПИЦЕ (VARICELLA) 

 

Клинички критерији 

Фебрилна болест обиљежена наглом појавом дифузног генерализираног 

папуловезикулозног осипа. 

 

Лабораторијски критерији 

Сигнификантан пораст титра антитујела за варичела зостер вирус у серуму болесника било 

којим расположивим стандардним серолошким тестом. 

Изолација вируса из клиничког узорка. 

 

Класификација случаја 

А. Могућ 

Клинички компатибилан случај. 

 

Б. Вјероватан 

Клинички компатибилан случај са епидемиолошком везом. 

 

В. Потврђен 

Клинички компатибилан случај који је лабораторијски потврђен. 
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БОЛНИЧКЕ ИНФЕКЦИЈЕ (ИЛИ „ИНФЕКЦИЈЕ ПОВЕЗАНЕ СА 

ЗДРАВСТВЕНОМ ЊЕГОМ”)  

 

ОПШТА ДЕФИНИЦИЈА СЛУЧАЈА  

 

 

Болничка инфекција повезана с тренутним боравком у болници дефинише се као 

инфекција која одговара једној од дефиниција случајева и  

— код које су се симптоми појавили трећи дан након пријема у болницу или касније (дан 

пријема = први дан) или  

— код које је пацијент био оперисан први или други дан и код њега су се прије трећег дана 

појавили симптоми инфекције хируршке ране или  

— код које је први или други дан стављено инвазивно медицинско средство које је прије 

трећег дана узроковало инфекцију повезану са здравственом његом  

 

Болничка инфекција повезана с пријашњим боравком у болници који је у току дефинише 

се као инфекција која одговара једној од дефиниција случајева И 

— код које пацијент показује знакове инфекције, али је био поново примљен мање од два 

дана након претходног примања у болницу (за акутну његу) или 

— код које је пацијент био примљен с инфекцијом која одговара дефиницији случаја 

инфекције хируршке ране тј. инфекција хируршке ране појавила се унутар раздобља од 30 

дана по операцији (или је, кад се ради о операцији која укључује имплантат, у раздобљу 

од године дана по операцији дошло до дубоке инфекције или инфекције органа/ 

међуорганских простора) и пацијент или има симптоме који одговарају дефиницији 

случаја и/или је подвргнут антибиотском третману за ту инфекцију или 

— код које је пацијент био примљен (или су се код њега у два дана развили симптоми) с 

инфекцијом бактеријом Сlostridium difficile мање од 28 дана од претходног отпуста из 

болнице (за акутну његу).  

 

У сврху праћења преваленције болничких инфекција у одређеном моменту, активна 

болничка инфекција која је присутна на дан контролног прегледа дефинише се као 

инфекција код које су знакови и симптоми инфекције присутни на дан контролног 

прегледа или су били присутни у прошлости, а пацијент се на дан прегледа (још увијек) 

лијечи од те инфекције. Присутност симптома и знакова треба провјерити прије почетка 

лијечења, како би се утврдило одговара ли лијечена инфекција једној од дефиниција 

случајева болничке инфекције. 
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BJ: ИНФЕКЦИЈА КОСТИЈУ И ЗГЛОБОВА  

 

BJ - КОСТ: Остеомијелитис  

 

За остеомијелитис мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија:  

— код пацијента је узрочник изолован из узорка кости  

—код пацијента су директним прегледом кости током хируршког захвата или 

хистопатолошком претрагом утврђени докази остеомијелитиса, 

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других познатих 

узрока: висока температура (> 38 °С), локални оток, осјетљивост, топлота или исцједак на 

мјесту гдје се сумња на инфекцију кости 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

 

— узрочник изолован из крви  

— позитиван тест на антиген у крви (нпр. бактерије Хeмофилус инфлуeнзe, Стрeптококус 

пнeумонијe)  

— радиолошки доказ инфекције (нпр. абнормалан налаз рендгена (RTG), 

компјутеризоване томографије (CT), магнетске резонанце (MR), сцинтиграфије [галиј, 

технециј итд.]).  

 

Напомена уз упутство о пријављивању: 

Медијастинитис који се појави након операције срца и праћен је остеомијелитисом треба 

пријавити као инфекцију хируршке ране - органа/међуорганских простора (SSI-O). 

 

BJ-JNT: Инфекција зглоба или бурзе 

 

За инфекције зглоба или бурзе мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка зглобне течности или биопсијом 

синовијалне мембране,  

— код пацијента су прегледом током хируршког захвата или хистопатолошком претрагом 

утврђени докази инфекције зглоба или бурзе,  

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: бол у зглобовима, оток, осјетљивост, топлота или знакови ефузије или ограничена 

гибљивост зглоба. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 
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— при бојењу зглобне течности методом по Граму видљиви узрочници и леукоцити  

— позитиван тест на антиген у крви, урину и зглобној течности, 

—  профил и хемијске карактеристике зглобне течности компатибилне су с инфекцијом и 

не објашњава  основни реуматолошки поремећај, 

— радиолошки доказ инфекције (нпр. абнормалан налаз рендгена (RTG), 

компјутеризоване томографије (CT), магнетске резонанце (MR), сцинтиграфије [галиј, 

технециј итд.]).  

 

BJ-ДИСК: Инфекција простора вертебралног диска 

 

За инфекцију простора вертебралног диска мора бити испуњен најмање један од 

сљедећих критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка ткива из простора вертебралног диска, 

добијеног током хируршког захвата или игленом аспирацијом, 

— код пацијента су прегледом током хируршког захвата или хистопатолошком претрагом 

утврђени докази инфекције простора вертебралног диска, 

— пацијент има високу температуру (> 38 °C) без других знаних узрока или бола у 

захваћеном простору вертебралног диска, 

— и радиолошки доказ инфекције (нпр. абнормалан налаз рендгена (RTG), 

компјуторизиране томографије (CT), магнетске резонанце (MR), сцинтиграфије [галиј, 

технециј...]).  

 

Пацијент има високу температуру (> 38 °C) без других знаних узрока или бола у 

захваћеном простору вертебралног диска 

— и позитиван тест на антиген у крви или урину (нпр. Haemophilus influenzae, Streptococcus 

pneumoniae, Neisseria meningitidis, или Streptococcus grupe B)..  

 

BSI: ИНФЕКЦИЈА КРВОТОКА  

 

BSI: Лабораторијски потврђена инфекција крвотока. 

 

Једна крвна култура позитивна на доказани патоген ИЛИ  

Пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома: висока температура (> 38 

°C), грозница или хипотензија (низак крвни притисак)  

 

И двије крвне културе позитивне на заједнички кожни контаминант (из два засебна узорка 

крви, обично у 24 сата)  
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Кожни контаминанти = коагулаза негативни стафилококи, Микрококус спп., 

Пропионибактеријум акнес, Бацилус спп., Корyнебактеријум спп. 

 

Извор инфекције крвотока:  

— инфекција повезана с катетером: исти микроорганизам изолован је с катетера или се 

симптоми побољшају у 48 сати по одстрањивању катетера: периферни венски катетер: 

централни венски катетер (напомена: инфекцију крвотока повезану с централним или 

периферним венским катетером треба у случају микробиолошке потврде пријавити као 

микробиолошки потврђену инфекцију крвотока, повезану с централним или периферним 

венским катетером односно видјети дефиницију за микробиолошки потврђену инфекцију 

крвотока, повезану с централним или периферним венским катетером). 

— секундарна инфекција која је посљедица друге инфекције: исти је микроорганизам 

изолован с другог мјеста инфекције или постоји чврсти клинички доказ да је инфекција 

крвотока секундарна те да је изазвана инфекцијомна другом мјесту, инвазивним 

дијагностичким поступком или страним тијелом 

 

— Плућна инфекција  

 

— Инфекција мокраћног система   

 

— Инфекција пробавног система  

 

— Инфекција хируршке ране  

 

— Инфекција коже и меких ткива  

 

— Инфекције на другим мјестима  

 

— Инфекција непознатог поријекла: ништа од наведеног, инфекција крвотока непознатог 

поријекла (провјера током теста, али извор није пронађен)  

 

— Непознат извор инфекције: Информација о извору инфекције крвотока нема или су 

мањкаве  

 

CNS: ИНФЕКЦИЈА СРЕДЊЕГ НЕРВНОГ СИСТЕМА  

 

CNS-IC: Интракранијална инфекција (апсцес мозга, субдурална или епидурална инфекција, 

енцефалитис)  
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За интракранијалну инфекцију мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија:  

 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка можданог ткива или тврде мождане 

овојнице (дура матер), 

— код пацијента су прегледом током хируршког захвата или хистопатолошком пргледом 

утврђени докази интракранијалне инфекције, 

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: главобоља, вртоглавица, висока температура (> 38 °C), локализовани неуролошки 

знакови 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

 

— код пацијента је микроскопским прегледом узорка мозга или ткива у којем се развио 

апсцес, добијеног игленом аспирацијом или биопсијом током хируршког захвата или 

аутопсије, утврђена присутност узрочника,  

— позитиван тест на антиген у крви или урину,  

— радиолошки доказ инфекције (нпр. абнормалан налаз ултразвука, компјуторизоване 

томографије магнетске резонанце, радионуклеидног снимања мозга или ангиограма),  

— један дијагностички титар антитијела (IgM) или четвероструки пораст титра антитијела 

(IgG) на патоген у парним серумима. 

 

И ако се дијагноза постави прије смрти, доктор медицине прописује одговарајућу 

антибиотску терапију. 

 

Напомена уз упутство о пријављивању: 

Ако су менингитис и апсцес мозга присутни заједно, инфекцију треба пријавити као IC 

 

CNS-MEN: Менингитис или вентрикулитис 

 

За менингитис или вентрикулитис мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија: 

 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка цереброспиналне течности  

— пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома без других познатих 

узрока: висока температура (> 38 °C), главобоља, укоченост врата, менингеални знакови, 

знакови оштећења кранијалног живца или иритабилност. 
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И најмање један од сљедећих критерија: 

 

— повећан број леукоцита, повишене вриједности бјеланчевина и/или смањене 

вриједности глукозе у цереброспиналној течности, 

— узрочници видљиви при бојењу цереброспиналне текућине методом по Граму, 

— узрочник изолован из крви, 

— позитиван тест на антиген у цереброспиналној течности, крви или урину, 

— један дијагностички титар антитијела (IgM) или четвероструки пораст титра антитијела 

(IgG) на патоген у парним серумима. 

 

И ако се дијагноза постави прије смрти, доктор медицине прописује одговарајућу 

антибиотску терапију. 

 

Напомена уз упутство о пријављивању: 

Инфекцију након уградње шанта за цереброспиналну текућину треба пријавити као 

инфекцију хируршке ране ако се појави до једне године од уградње; ако се појави касније 

или након манипулисања шантом или приступања шанту треба је пријавити као CNS-MEN 

 

— Менингоенцефалитис треба пријавити као CNS-MEN 

 

— Спинални апсцес с менингитисом треба пријавити као MEN 

 

CNS-SA: Спинални апсцес без менингитиса 

 

За апсцес спиналног епидуралног или субдуралног простора, без захваћености 

цереброспиналне текућине или сусједних коштаних структура, мора бити испуњен 

најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка апсцеса у спиналном епидуралном или 

субдуралном простору, 

— код пацијента је прегледом током хируршког захвата или аутопсије уочен апсцес у 

спиналном епидуралном или субдуралном простору или су хистопатолошком претрагом 

утврђени докази апсцеса, 

— пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: висока температура (> 38 °C), бол у леђима, фокална осјетљивост, радикулитис, 

парапареза или параплегија. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— узрочник изолован из крви, 
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— радиолошки доказ спиналног апсцеса (нпр. абнормалан налаз мијелографије, 

ултразвука, компјутеризоване томографије, магнетне резонанце или других снимања 

[галиј, технециј итд.]).  

 

И ако се дијагноза постави прије смрти, доктор медицине прописује одговарајућу 

антибиотску терапију. 

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Спинални апсцес с менингитисом треба пријавити као менингитис (CNS-MEN) 

 

CRI: ИНФЕКЦИЈА ПОВЕЗАНА С КАТЕТЕРОМ 15 

 

CRI1-CVC: Локална инфекција повезана с централним венским катетером (CVC) (нема 

позитивне крвне културе)  

 

— квантитативна култура с централног венског катетера (CVC) ≥ 103 CFU/ml или 

полуквантитативна култура с централног венског катетера (CVC) > 15 CFU  

— и гној/упала на мјесту инсерције (уметања) или у подручју тунела. 

 

CRI1-PVC: Локална инфекција повезана с периферним венским катетером (PVC) (нема 

позитивне крвне културе) 

 

— квантитативна култура с периферног венског катетера (PVC) ≥ 103 CFU /ml или 

полуквантитативна култура с периферног венског катетера (PVC) > 15 CFU  

— и гној/упала на мјесту инсерције (уметања) или у подручју тунела. 

 

CRI2-CVC: Општа инфекција повезана с централним венским катетером (CVC) (нема 

позитивне крвне културе) 

 

— квантитативна култура с централног венског катетера (CVC) ≥ 103 CFU /ml или 

полуквантитативна култура с централног венског катетера (CVC) > 15 CFU 

— и побољшање клиничких знакова у 48 сати по одстрањивању кататера. 

                                                             
15 CVC = централни венски катетер, PVC = периферни венски катетер. 

Колонизација централног венског катетера се не пријављује. Микробиолошки потврђена инфекција крвотока (CRI3) 

повезана с централним или периферним венским катетером (CRI3-CVC или CRI3-PVC) исто је тако инфекција крвотока 

чији је извор централни односно периферни венски катетер (C-CVC односно C-PVC); међутим када се пријављује CRI3, 

инфекција крвотока (BSI) се не пријављује у оквиру праћења преваленције у одређеном моменту; микробиолошки 

потврђену инфекцију крвотока (BSI) која је повезана с катетером треба пријавити као CRI3 
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CRI2-PVC: Општа инфекција повезана с периферним венским катетером (PVC) (нема 

позитивне крвне културе) 

 

— квантитативна култура с периферног венског катетера (PVC)≥ 103 CFU /ml или 

полуквантитативна култура с периферног венског катетера (PVC) > 15 CFU  

— и побољшање клиничких знакова у 48 сати по одстрањивању кататера. 

 

CRI 3-CVC: микробиолошки потврђена инфекција крвотока повезана с централним 

венским катетером (CVC) 

 

— појава инфекције крвотока (BSI) 48 сати прије или након одстрањивања катетера, и 

позитивна култура с истим микроорганизмом код једног од сљедећих тестова: 

— квантитативна култура с централног венског катетера (CVC) ≥ 103 CFU /ml или 

полуквантитативна култура с централног венског катетера (CVC) > 15 CFU, 

— омјер квантитативне крвне културе код узорка крви с централног венског катетера 

(CVC)/периферног узорка крви > 5, 

— диференцијално кашњење позитивних крвних култура: култура узорка крви с 

централног венског катетера (CVC) позитивна два или више сати прије него култура 

периферне крви, 

— позитивна култура с истим микроорганизмом из узорка с гноја с мјеста инсерције 

(уметања). 

 

CRI3-PVC: микробиолошки потврђена инфекција крвотока повезана с периферним 

венским катетером (PVC) 

 

Појава инфекције крвотока (BSI) 48 сати прије или након одстрањивања катетера и 

позитивна култура с истим микроорганизмом код једног од сљедећих тестова: 

 

— квантитативна култура с периферног венског катетера (PVC) ≥ 103 CFU/ml или 

полуквантитативна култура с периферног венског катетера (PVC) > 15 CFU, 

— позитивна култура с истим микроорганизмом из узорка с гноја с мјеста инсерције 

(уметања). 

 

CVC: ИНФЕКЦИЈА КАРДИОВАСКУЛАРНОГ СИСТЕМА  

 

CVS-VASC: Артеријска или венска инфекција  
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За артеријску инфекцију мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија:  

 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка ткива артерија или вена одстрањених 

хируршким захватом, 

— и крвна култура није направљена или узрочник није изолиран из крви, 

— код пацијента су прегледом током хируршког захвата или хистопатолошком анализом 

утврђени докази докази артеријске или венске инфекције, 

— пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома без других познатих 

узрока: висока температура (> 38 °C), бол, еритем или топлота на мјесту захваћеном 

инфекцијом, 

— и више од 15 колонија узгојених од узорка с врха интраваскуларне каниле 

полуквантитативном методом, 

.— и крвна култура није направљена или узрочник није изолиран из крви, 

— код пацијента се на мјесту захваћеном инфекцијом појавио гнојни исцједак  

— и крвна култура није направљена или узрочник није изолиран из крви. 

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Инфекције на мјесту уградње артериовенског трансплантата или уметања шанта или 

фистуле или интраваскуларне каниле, без узрочника изолираних из узорка крви треба 

пријавити као артеријску или венску инфекцију (CVS-VASC) 

 

CVS-ENDO: Ендокардитис 

 

За ендокардитис природног или умјетног срчаног залиска мора бити испуњен најмање 

један од сљедећих критерија: 

— код пацијента је узрочник изолиран из узорка залиска или вегетације  

— пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: висока температура (> 38 °C), нови или промјењиви шум, појава емболија, 

промјене на кожи, (нпр. петехије, сплинтер хеморагије, болни поткожни чворови) 

конгестивно затајење срца или абнормалности срчане проводљивости  

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— изолација узрочника из двије или више крвних култура, 

— узрочници видљиви при бојењу залиска методом по Граму када је култура негативна 

или није направљена, 

— прегледом тијеком кируршког захвата или аутопсије утврђена присутност вегетације на 

залисцима, 

— и позитиван тест на антиген у крви или урину (нпр. Haemophilus influenzae, Streptococcus 
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pneumoniae, Neisseria meningitidis, или Streptococcus grupe B).  

— на ултразвуку срца (ехокардиограму) видљиви знакови нове вегетације. 

 

Ако се дијагноза постави прије смрти, доктор медицине прописује одговарајућу 

антимикробну терапију. 

 

CVS-CARD: Миокардитис или перикардитис 

 

За менингитис или вентрикулитис мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка перикардијалног ткива или 

перикардијалне течности, добијеног игленом аспирацијом или током хируршког захвата, 

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: висока температура (> 38 °C), бол у прсима, парадоксикални пулс или повећање 

срца 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— абнормалан EKГ који упућује на миокардитис или перикардитис, 

— позитиван тест на антиген у крви (нпр. Haemophilus influenzae, Streptococcus 

pneumoniae)  

— хистолошким прегледом срчаног ткива утврђени докази миокардитиса или 

перикардитиса  

— четвероструки пораст типски специфичних антитијела, са или без изолације вируса из 

ждријела (фаринкса) или столице, 

— перикардијална ефузија идентифицирана ултразвуком срца (ехокардиограмом), 

компјуторизираном томографијом (CT), магнетском резонанцом (MR) или ангиографијом  

 

CVC-MED: Медијастинитис 

 

За медијастинитис мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијента је узрочник изолиран из узорка медијастиналног ткива или течности, 

добијеног током хируршког захвата или игленом аспирацијом,  

— код пацијента су прегледом током хируршког захвата или хистопатолошком анализом 

утврђени докази медијастинитиса,  

— пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: висока температура (> 38 °C), бол у прсима или нестабилност стернума. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 
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— гнојни исцједак из медијастиналног подручја,  

— узрочник изолован из крви или исцјетка из медијастиналног подручја,  

— проширење медијастинума видљиво на рендгенским снимкама. 

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Медијастинитис који се појави након операције срца и праћен је остеомијелитисом треба 

пријавити као инфекцију хируршке ране - органа/међуорганских простора (SSI-O). 

 

EENT: ИНФЕКЦИЈА ОКА, УХА, НОСА, ГРЛА ИЛИ УСТА  

 

ЕЕNТ-CONJ: Коњунктивитис  

 

За коњунктивитис мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија:  

— код пацијента је узрочник изолован из узорка гнојног ексудата добијеног из коњунктива 

или сусједних ткива као што су ткиво вјеђа, рожница, Меибомових жлијезда или 

лакрималних (сузних) жлијезда, 

— код пацијента се јавља бол или црвенило у подручју коњунктиве или око очију. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— леукоцити и узрочници видљиви при бојењу ексудата методом по Граму  

— гнојни ексудати  

— позитиван тест на антиген у ексудату или узорку добивеном стругањем коњунктиве 

(нпр. тест ELISA или IF за бактерију Chlamydia trachomatis, virus herpes simpleх, adenovirus),  

— код микроскопског прегледа ексудата или струготина коњунктиве видљиве велике 

станице с више језгри, 

— позитивна вирусна култура, 

— један дијагностички титар антитијела (IgМ) или четвероструки пораст титра антитијела 

(IgG) на патоген у парним серумима. 

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Друге инфекције очију треба пријавити као EENT-EYE.  

Хемијски коњунктивитис узрокован сребрним нитратом (AgNO3) не пријављује се као 

инфекција повезана са здравственом његом. 

Коњунктивитис који се јавља као дио шире распрострањене вирусне болести се не 

пријављује (нпр. оспица, водених оспица или инфекција горњег дисајног система (URI). 

 

EENT-EYE: Инфекције ока, осим коњунктивитиса 
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За инфекцију ока, осим коњунктивитиса, мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка предње или стражње очне коморе или 

сочиво, 

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: бол у оку, сметње вида или хипопион. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

—дијагноза инфекције ока, 

— позитиван тест на антиген у крви (нпр. Haemophilus influenzae, Streptococcus 

pneumoniae), 

— узрочник изолован из крви. 

 

ЕЕNТ-ЕАR: Инфекција уха и мастоида 

 

За инфекције уха и мастоида мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

 

За инфекцију вањског уха (otitis externa) мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка гнојног исцјетка из ушног канала, 

— пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома без других познатих 

узрока: висока температура (> 38 °C), бол, црвенило или исцједак из ушног канала, 

— и узрочници видљиви при бојењу гнојног исцјетка методом по Граму. 

 

За инфекцију средњег уха (otitis media) мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка текућине из средњег уха, добијеног 

тимпаноцентезом или током хируршког захвата, 

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других познатих 

узрока: висока температура (> 38 °C), бол у бубњићу, упала, повлачење или смањена 

покретљивост бубњића, или текућина иза бубњића. 

 

За инфекцију унутарњег уха (otitis interna) мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка течности из унутрашњег уха, добијеног 

током хируршког захвата, 

— пацијент има дијагнозу инфекције унутрашњег уха. 
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За мастоидитис мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка гнојног исцјетка из мастоида, 

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: висока температура (> 38 °C), бол, осјетљивост, еритем, главобоља или фацијална 

парализа, 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— узрочници видљиви при бојењу гнојног материјала из мастоида методом по Граму, 

— позитиван тест на антиген у крви. 

 

EENT-ORAL: Инфекција у усној дупља (уста, језик или десни) 

 

За инфекције усне шупљине мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка гнојног материјала из ткива усне дупље, 

— код пацијента је директним прегледом током хируршког захвата или хистопатолошком 

анализом утврђен апсцес или други доказ инфекције усне дупље, 

— пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: апсцес, улцерација или бијеле избочине на упаљеној слузници или плак на усној 

слузници. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— узрочници видљиви при бојењу методом по Граму, 

— позитиван налаз бојењем калијевим хидроксидом (КОH), 

— код микроскопског прегледа струготина слузнице видљиве велике станице с више 

језгри, 

— позитиван тест на антиген у усним излучевинама, 

— један дијагностички титар антитијела (IgМ) или четвероструки пораст титра антитијела 

(IgG) на патоген у парним серумима, 

—дијагноза инфекције и лијечење топикалном или оралном противгљивичном терапијом. 

 

Напомена уз упутство о пријављивању: 

Примарне инфекције усне шупљине вирусом херпес симплекс, повезане са здравственом 

његом треба пријавити као инфекције усне шупљине (EENT-ORAL); понављајуће херпесне 

инфекције нису повезане са здравественом његом 

 

EENT-SINU: Синуситис 

За синуситис мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка гнојног материјала из синусне шупљине, 
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— пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: висока температура (> 38 °C), бол или осјетљивост над захваћеним синусом, гнојни 

ексудат или зачепљен нос. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— позитиван налаз добијен поступком трансилуминације, 

— позитиван налаз радиолошког прегледа (укључујући компјутеризовану томографију 

(CT). 

 

ЕЕNТ-UR: горњи дисајни систем, фарингитис, ларингитис, епиглотитис 

 

За инфекције горњег дисајног система мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија: 

—пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других познатих 

узрока: висока температура (> 38 °C), еритем фаринкса, грлобоља, кашаљ, промуклост или 

гнојни ексудат у грлу, 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— узрочник изолован из узорка с одређеног мјеста,  

— узрочник изолован из крви,  

— позитиван тест на антиген у крви или излучевинама дисајног система, 

— један дијагностички титар антитијела (IgМ) или четвероструки пораст титра антитијела 

(IgG) на патоген у парним серумима,  

—дијагноза инфекције горњег дисајног система. 

 

Код пацијента је директним прегледом током хируршког захвата или током 

хистопатолошке анализе утврђен апсцес 

 

GI: ИНФЕКЦИЈА ПРОБАВНОГ СИСТEMА  

 

GI-CDI: Инфекција бактеријом Clostridium difficile 

 

Инфекција бактеријом Clostridium difficile (пријашњи је назив исто тако био прољев 

повезан с бактеријом Clostridium difficile или CDAD)  

— прољев или токсични мегаколон и позитиван лабораторијски тест на токсин А и/или Б 

бактерије Clostridium difficile у столици, 

— ендоскопијом доњег пробавног система откривен псеудомембранозни колитис, 

— хистопатолошки налаз дебелог цријева карактеристичан за инфекцију бактеријом 
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Клостридиум дифициле (с прољевом или без њега) на узорку добивеном 

ендоскопијом, колектомијом или аутопсијом. 

 

GI-GE: Гастроентеритис (осим инфекције бактеријом Clostridium difficile CDI) 

 

За гастроентеритис мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијента је наступио акутни прољев (текућа столица више од 12 сати) с 

повраћањем или високом температуром (> 38 °C) или без, при чему не постоји вјероватни 

узрок који не би био повезан с инфекцијом (нпр. дијагностички тестови, режим лијечења 

осим антимикробних средстава, акутно погоршање неког кроничног стања или 

психолошки стрес)  

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: мучнина, повраћање, абдоминална бол, висока температура (> 38 °C) или 

главобоља. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— ентерични патоген изолован је из столице или ректалног бриса,  

— ентерични патоген детектован је рутинском или електронском микроскопијом,  

— ентерични патоген детектован је тестом на антигене или антитијела у крви или столици,  

— присутност ентеричног патогена доказана је на темељу цитопатских промјена у култури 

ткива (тест на токсине),  

— један дијагностички титар антитијела (IgМ) или четвероструки пораст титра антитијела 

(IgG) на патоген у парним серумима.  

 

GI-GIT: Инфекција пробавног сустава (једњак, желудац, танко и дебело цријево и задње 

цријево) осим гастроентеритиса (упале слузница желуца и цријева) и апендицитиса 

(упале слијепог цријева) 

 

За инфекције пробавног сустава, осим гастроентеритиса и апендицитиса мора бити 

испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијента је прегледом тoком хируршког захвата или хистопатолошком прегледом 

утврђен апсцес или други доказ инфекције , 

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних узрока 

и компатибилна с инфекцијом захваћеног органа или ткива: висока температура (> 38 °C), 

мучнина, повраћање, абдоминална бол или осјетљивост. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— узрочник изолован из узорка исцјетка или ткива добијеног током хируршког захвата или 
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ендоскопије или из дрена постављеног хируршким поступком, 

— узрочник је видљив при бојењу по Граму или бојењу калијевим хидроксидом (КОH) или 

су видљиве велике станице с више језгри при микроскопском прегледу узорка исцјетка 

или ткива добиjeног тoком кируршког захвата или ендоскопије или из дрена постављеног 

кируршким поступком, 

— узрочник изолиран из крви  

— докази патолошких промјена утврђени радиолошком претрагом  

— докази патолошких промјена утврђени ендоскопским прегледом (нпр. езофагитис или 

проктитис узрокован Candidom albicans.)  

 

GI-HEP: Хепатитис 

 

За хепатитис морају бити испуњени сљедећи критерији: 

- пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: висока температура (> 38 °C), анорексија, мучнина, повраћање, абдоминална 

бол, жутица или трансфузија у претходна три мјесеца 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— позитиван тест за антиген или антитијела на хепатитис А, хепатитис Б, хепатитис Ц, или 

хепатитис делта, 

— абнормални резултати тестова функције јетре (нпр. повишене вриједности ALT/AST, 

билирубина), 

— у урину или орофарингалним излучевинама детектиран цитомегаловирус (CMV)  

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Хепатитис или жутица неинфективног подријетла (недостатак алфа-1 антитрипсина) се не 

пријављује. 

Хепатитис или жутица која је посљедица изложености хепатотоксинима (алкохолни 

хепатитис или хепатитис узрокован ацетаминофеном) се не пријављује. 

Хепатитис или жутица која је посљедица билијарне опструкције (холециститис) се не 

пријављује. 

 

GI-IAB: Инфекција у трбушној шупљини, која није специфицирана на другим мјестима, 

укључујући инфекцију жућне кесице, жућовода, јетре (осим вирусног хепатитиса), 

слезене, гуштераче, потрбушнице субфреничног или субдијафрагмалног простора или 

других ткива или подручја трбушне шупљине која нису другдје наведена 

 

За инфекције трбушне шупљине мора бити испуњен најмање један од сљедећих 
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критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка гнојног материјала из трбушне шупљине, 

добијеног током хируршког захвата или игленом аспирацијом, 

— код пацијента је прегледом током хируршког захвата или хистопатолошком претрагом 

утврђен апсцес или други доказ инфекције у трбушној шупљини,  

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: висока температура (> 38 °C), мучнина, повраћање, абдоминална бол, или жутица. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— узрочник изолован из исцјетка из дрена постављеног хируршким поступком (нпр. 

затворена сукцијска дренажа, отворени дрен, Т-дрен), 

— узрочници видљиви при бојењу узорка исцјетка или ткива, добивеног током хируршког 

захвата или игленом аспирацијом,  

— узрочник изолован из крви и радиолошки доказ инфекције (нпр. абнормалан налаз 

ултразвука, компјутеризоване томографије (CT), магнетне резонанце (MR), сцинтиграфије 

[галиј, технециј итд.] или рендгена абдомена).  

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Панкреатитис (упални синдром који карактеризира абдоминална бол, мучнина и 

повраћање повезано с високим нивоима ензима гуштераче (панкреаса) у серуму) се не 

пријављује, осим ако се утврди да је узрокован инфекцијом 

 

 

LRI: ИНФЕКЦИЈА ДОЊЕГ ДИСАЈНОГ СИСТЕМА, ОСИМ УПАЛЕ ПЛУЋА  

 

LRI-BRON: Бронхитис, трахеобронхитис, бронхиолитис, трахеитис, без доказа упале 

плућа  

 

За трахеобронхијалне инфекције мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија:  

- -код пацијента нема клиничких ни радиолошких доказа упале плућа, 

-пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних узрока: 

висока температура (> 38 °C), кашаљ, појава или повећана продукција искашљаја 

(спутума), сухи хропци, сипљиво дисање. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— позитивна култура узорка добијеног из дубоког трахеалног аспирата или 

бронхоскопијом, 
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— позитиван тест на антиген у дишним излучевинама.  

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Хронични бронхитис код пацијента с хроничном плућном болешћу или инфекцијом се не 

пријављује, ако нема доказа о акутној секундарној инфекцији која се манифестује 

промјенама у организму 

 

LRI-LUNG: Друге инфекције доњег дисајног система 

 

За друге инфекције доњег дишног сустава мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из размаза или узорка плућног ткива или течности, 

укључујући плеуралну течност, 

— код пацијента је прегледом током хируршког захвата или хистопатолошком прегледом 

утврђен апсцес или емпијем, 

— код пацијента је радиолошком претрагом плућа утврђена апсцесна шупљина.  

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Плућни апсцес или емпијем без упале плућа треба пријавити као LRI-LUNG 

 

NEO: ДЕФИНИЦИЈЕ ПОСЕБНИХ НЕОНАТАЛНИХ СЛУЧАЈЕВА  

 

NEO-CSEP: Клиничка сепса  

 

СВА три сљедећа критерија:  

— доктор медицине увео одговарајућу антибиотску терапију за сепсу за најмање пет дана,  

— у крвној култури нису детектовани патогени или тестирање није проведено,  

— нема очите инфекције на неком другом мјесту. 

 

И два од сљедећих критерија (без другог очитог узрока): 

— висока температура (> 38 °C) или нестабилна температура (честа посљедица боравка у 

инкубатору) или потхлађе ност (хипотермија) (< 36,5 °C),  

— тахикардија (> 200/мин) или новонастала/појачана брадикардија (< 80/мин),  

— вријеме капиларног пуњења (CRT) > 2 s,  

— појава или повећање апнеје,  

— необјашњена метаболичка ацидоза,  

— новонастала хипергликемија (> 140 mg/dl), 

— други знак сепсе (боја коже (само ако није мјерено вријеме капиларног пуњења (CRT), 
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лабораторијски знакови (Ц-реактивни протеин (CRP), интерлеукин), повећана потреба за 

кисиком (интубација), нестабилно опће стање пацијента, апатија).  

 

NEO-LCBI: Лабораторијски потврђена инфекција крвотока (BSI) 

 

— најмање два од сљедећих критеријuma: температура > 38 °Ц или < 36,5 °Ц или 

нестабилна температура, тахикардија или брадикардија, апнеја, продужено вријеме 

капиларног пуњења (CRT), метаболичка ацидоза, хипергликемија, други знакови 

инфекције крвотока BSI) као нпр. Апатија   И 

— доказани патоген осим коагулаза-негативних стафилокока (CNS), изолиран из 

цереброспиналне текућине (CSF) (CSF је укључен јер је менингитис у тој старосној скупини 

обично хематоген, па се позитиван CSF може сматрати доказом инфекције крвотока (BSI) 

чак и ако су крвне културе негативне или нису биле направљене)  

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Ради усклађености с пријављивањем инфекције крвотока (BSI) код одраслих (укључујући 

секундарну инфекцију крвотока) критериј „узрочник није повезан с инфекцијом на другом 

мјесту” уклоњен је из дефиниције за Neo-KISS за потребе примјене у праћењу 

преваленције инфекција у одређеном моменту на нивоу Еуропске уније (EU PPS). 

Поријекло неонаталне инфекције крвотока (BSI)) треба навести у пољу за поријекло 

инфекције крвотока (BSI). 

Ако се дефиниције случајева за неонатални случај лабораторијски потврђене инфекције 

крвотока (NEO-LCBI) и лабораторијски потврђене инфекције крвотока коагулаза 

негативним стафилококима (NEO-CNSB) подударају, треба пријавити као NEO-LCBI. 

 

NEO-CNSB: лабораторијски потврђена инфекција крвотока (БСИ) коагулаза негативним 

стафилококима (CNS) 

 

Најмање два од сљедећих критеријa: температура > 38 °C или < 36,5 °C или нестабилна 

температура, тахикардија или брадикардија, апнеја, продужено вријеме капиларног 

пуњења (CRT), метаболичка ацидоза, хипергликемија, други знакови инфекције крвотока 

(BSI) као нпр. апатија  

— и коагулаза негативни стафилокок (CNS) је изолован из узорка крви или с врха катетера  

— и пацијент има један од сљедећих налаза: Ц-реактивни протеин > 2,0 mg/dl, омјер 

незрелих и укупних неутрофила (омјер I/Т) > 0,2, леукоцити < 5/nl, тромбоцити < 100/nl.  

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Ради усклађености с пријављивањем инфекције крвотока (BSI) код одраслих (укључујући 
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секундарну инфекцију крвотока) критериј „узрочник није повезан с инфекцијом на другом 

мјесту” уклоњен је из дефиниције за Нео-KISS за потребе примјене у праћењу 

преваленције инфекција у одређеном моменту на нивоу Еуропске уније (ЕU PPS). 

Поријекло неонаталне инфекције крвотока (BSI) треба навести у пољу за поријекло 

инфекције крвотока (BSI). 

Ако се дефиниције случајева за неонатални случај лабораторијски потврђене инфекције 

крвотока (NEO-LCBI) и лабораторијски потврђене инфекције крвотока коагулаза 

негативним стафилококима (NEO-CNSB) подударају, треба пријавити као NEO-LCBI 

 

NEO-PNEU: Упала плућа 

 

— Отежано дисање, 

— и нови инфилтрат, консолидација или плеурална ефузија установљена реднгенским 

снимањем грудног коша, 

— и најмање четири од сљедећих критерија: температура > 38 °C или < 36,5 °C или 

нестабилна температура, тахикардија или брадикардија, тахипнеја или апнеја, диспнеја, 

појачане излучевине дисајног система, појава гнојног спутума, изолација патогена из 

излучевина дисајног система, Ц-реактивни протеин > 2,0 mg/dl, омјер незрелих и укупних 

неутрофила (омјер I/T) > 0,2 . 

 

NEO-NEC: Некротизирајући ентероколитис 

 

— Хистопатолошки доказ некротизирајућег ентероколитиса ИЛИ  

— најмање једна карактеристична радиолошка абнормалност (пнеумоперитонеум, 

пнеуматоза цријева, непромјењиве „ригидне” петље танког цријева) плус најмање два од 

сљедећих критерија без другог објашњења: поврћање, повећање трбуха (абдоминална 

дистензија), знакови микроскопског или тешког крварења у столици  

 

PN: УПАЛА ПЛУЋА  

 

Код пацијената с основном болести срца или плућне болести - два узастопна рендгенска 

налаза или налаза компјутeризоване томографије (CT) указују на упалу плућа. Код 

пацијената без основне болести срца или плућа довољан је један дефинитиван рендгенски 

налаз или налаз CT-а.  

 

И најмање један од сљедећих симптома:  

-висока температура > 38 °C без других знаних узрока  

-леукопенија (< 4 000 леукоцита (WBC)/mm3) или леукоцитоза (≥ 12 000 леукоцита 



90 
 

(WBC)/mm 3 ) 

-и најмање један од сљедећих симптома (или најмање два за клиничку упалу плућа =PN 4 

анд PN 5): 

— нова појава гнојног спутума, или промјена особина спутума (боја, мирис, количина, 

конзистенција)  

— кашаљ или диспнеја или тахипнеја, 

— сугестивни знакови при аускултацији (пуцкетави звукци или звуци бронхијалног 

дисања), 

— погоршана измјена плинова (нпр. десатурација О 2 или повећана потреба за кисиком 

или повећана потреба за вентилацијом), 

 

И према кориштеној дијагностичкој методи бактериолошка дијагностика изведена уз 

примјену сљедећих метода:  

-позитивна квантитативна култура из минимално контаминираног узорка доњег дисајног 

система (15) (PN1), 

— бронхоалвеоларни испирак (лаважа) (BAL) с граничном вриједношћу ≥ 10 4 CFU/ml (16) 

или ≥ 5 % ћелија добијених из бронхоалвеоларног испирка садрже интрацелуларне 

бактерије видљиве код изравног микроскопског прегледа (класификована према 

дијагностичкој категорији као БАЛ), 

— метода са заштићеном (телескопском) четкицом (PB Wimberley) с граничном 

вриједношћу од ≥ 10 3 CFU/ml 

— дистални заштићени аспират (DPA) с граничном вриједношћу од ≥ 10 3 CFU /ml 

 

Позитивна квантитативна култура из могуће контаминираног узорка доњег дисајног 

система (PN2) 

— квантитативна култура узорка доњег дисајног система (нпр. ендотрахеални аспират) с 

граничном вриједношћу од ≥ 10 6 CFU /ml. 

 

Алтернативне микробиолошке методе (PN3)  

— позитивна крвна култура која није повезана с другим извором инфекције, 

— позитиван раст код културе плеуралне течности, 

— плеурални или плућни апсцес, с позитивном игленом аспирацијом, 

— код хистолошког прегледа плућа видљиви докази упале плућа, 

— позитивни резултати претрага на вирусну упалу плућа или одређене микроорганизме 

(нпр. легионела, аспергилус, микобактерије, микоплазма)  

— позитивна детекција вирусних антигена или антитијела из узорака дисајних излучевина 

(нпр. EIA, FAMA, „shell vial” метода (метода брзе изолације центрифугирањем узорка на 

станичну културу), PCR)  
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— позитиван резултат изравног прегледа или позитивна култура из бронхијалних 

излучевина или ткива, 

— сероконверзија (нпр. вируси грипе, легионела, хламидија), 

— детекција антигена у урину (легионела), 

 

Друге методе  

— позитивна култура спутума или неквантитативна култура узорка из доњег дисајног 

система (PN 4), 

— без позитивне микробиологије (PN 5)  

 

Напомена:  Критерији за PN1 и PN2 су били потврђени без претходне антимикробне 

терапије 

 

Упала плућа повезана с интубацијом (IAP) 

 

Упала плућа дефинисана је као упала плућа повезана с интубацијом (IAP) ако је неко 

инвазивно помагало за респираторни систем било присутно (чак и с прекидима) унутар 48 

сати прије појаве инфекције. 

 

Напомена:Упала плућа за коју је интубација започела на дан појаве болести, без додатних 

информација о слиједу догађаја, не сматра се упалом плућа повезаном с интубацијом (IAP) 

 

REPR: ИНФЕКЦИЈЕ РЕПРОДУКТИВНОГ СИСТЕМА  

 

REPR-EMET: Ендометритис  

 

За ендометритис мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија:  

— код пацијентице је узрочник изолован из узорка течности или ткива из ендометрија, 

добијеног током хируршког захвата или игленом аспирацијом или биопсијом код које се 

узорак узима четкањем (стругањем), 

— пацијентица има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: висока температура (> 38 °С), абдоминална бол, осјетљивост матернице или гнојни 

исцједак из матернице. 

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Постпорођајни ендометритис треба пријавити као инфекцију повезану са здравственом 

његом осим ако је амнијска текућина (плодна вода) инфицирана у вријеме пријема или 

ако је пацијентица примљена 48 сати након руптуре мембране (пукнућа водењака) 
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REPR-EPIS: Епизиотомија 

 

За инфекције повезане с епизиотомијом мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија: 

— код пацијентице се након вагиналног порода на мјесту епизиотомије појави гнојни 

исцједак, 

— код пацијентице се након вагиналног порода на мјесту епизиотомије појави апсцес. 

 

REPR-VCUF: Вагиналну патрљак 

 

За инфекције вагиналног  патрљка мора бити испуњен најмање један од сљедећих 

критерија: 

— код пацијентице којој је изведена хистеректомија појави се гнојни исцједак из 

вагиналног патрљка 

— код пацијентице којој је изведена хистеректомија на вагиналном се патрљку појави 

апсцес.  

— код пацијентице којој је изведена хистеректомија патогени се изолирају из узорка 

текућине или ткива добијеног из вагиналног патрљка. 

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Инфекције вагиналног патрљка треба пријавити као SSI-O 

 

REPR-OREP: Друге инфекције мушког или женског репродуктивног система 

(епидидимиса, тестиса, простате, вагине, јајника, матернице или других ткива 

смјештених дубоко у здјелици, искључујући ендометритис и инфекцију вагиналног 

патрљка) 

 

За друге инфекције мушког или женског репродуктивног система мора бити испуњен 

најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка ткива или течности са захваћеног мјеста , 

— код пацијента је прегледом током хируршког захвата или хистопатолошим прегледом 

утврђен апсцес или други доказ инфекције на захваћеном мјесту,  

— пацијент има два од сљедећих знакова или симптома без других знаних узрока: висока 

температура (> 38 °С), мучнина, повраћање, бол, осјетљивост или дизурија. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— узрочник изолован из крви  
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— успостављена дијагноза. 

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

— ендометритис треба пријавити као REPR-EMET, 

— инфекције вагиналног патрљка треба пријавити као SSI-О. 

 

SSI: ИНФЕКЦИЈА ХИРУРШКЕ РАНЕ  

 

Напомена 

За потребе примјене у надзорном извјштавању све се дефиниције сматрају потврђенима  

 

Површинска инцизијска инфекција (SSI-S)  

Инфекција се јавља унутар 30 дана по операцији И инфекција захваћа само кожу и 

поткожно ткиво на мјесту инцизије (реза) и испуњава најмање један од сљедећих 

критерија:  

— гнојни исцједак из површинске инцизије, лабораторијски потврђен или не  

— узрочник изолован из културе асептички узетог узорка течности или ткива с мјеста 

површинске инцизије, 

— најмање један од сљедећих знакова или симптома инфекције: бол или осјетљивост, 

локализовани оток, црвенило или топлота И површинску инцизију хирург намјерно 

отвори, осим ако је култура инцизије негативна, 

— дијагнозу површинске инцизијске инфекције (SSI-S) постави хирург или доктор 

медицине који води лијечење, 

 

Дубока инфекција инцизијске ране (SSI-D) 

Инфекција се јавља унутар 30 дана по операцији ако није постављен имплантат или унутар 

једне године ако је уграђен имплантат И изгледа да је инфекција повезана с операцијом И 

инфекција захвата дубоко меко ткиво (нпр. ткиво фасције, мишићно ткиво) на мјесту 

инцизије И испуњава најмање један од сљедећих критерија: 

— гнојни исцједак из дубоке инцизије али не из органа/тјелесних шупљина на мјесту 

хируршке ране, 

— дубока инцизија спонтано дехисцира или је намјерно отвори хирург када пацијент има 

најмање један од сљедећих знакова или симптома: висока температура (> 38 °C), 

локализована бол или осјетљивост, осим ако је култура инцизије негативна, 

— код пацијента је директним прегледом током хируршког захвата или хистопатолошким 

или радиолошким прегледом утврђен апсцес или други доказ инфекције која захвата 

дубоку инцизију, 

— дијагнозу дубоке инфекције инцизијске ране (SSI-D) постави хирург или доктор 
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медицине који води лијечење. 

 

Инфекција органа и тјелесних шупљина (SSI-D) 

Инфекција се јавља унутар 30 дана по операцији ако није постављен имплантат или унутар 

једне године ако је уграђен имплантат И изгледа да је инфекција повезана с операцијом И 

инфекција захвата било који дио анатомије (нпр. органе или шупљине) осим инцизије која 

је била отворена и служила за манипулацију током операције И испуњава најмање један 

од сљедећих критерија: 

— гнојни исцједак из дрена постављеног кроз улазну рану у орган/тјелесну шупљину, 

— узрочник изолован из културе асептички узетог узорка течности или ткива из 

органа/тјелесне шупљине, 

— код пацијента је директним прегледом током хируршког захвата или хистопатолошким 

или радиолошким прегледом утврђен апсцес или други доказ инфекције која захвата 

орган/тјелесну шупљину, 

— дијагнозу инфекције органа/тјелесне шупљине (SSI) постави хирург или доктор 

медицине који води лијечење. 

 

SST: ИНФЕКЦИЈА КОЖЕ И МЕКОГ ТКИВА  

 

SST-SKIN: Инфекција коже  

 

За инфекције коже мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија:  

— пацијент има гнојни исцједак, пустуле, везикуле или чиреве, 

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: бол или осјетљивост, локализовани оток, црвенило или топлина. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— микроорганизми изоловани из аспирата или исцјетка са захваћеног мјеста; ако 

микроорганизми припадају нормалној кожној флори (нпр. дифтероиди [Corynebacterium 

spp.], Bacillus spp. [не B.anthracis], Propionibacterium spp., коагулаза негативни стафилококи 

[укључујући Staphylococcus epidermidis], стрептококи из скупине вириданс (Aerococcus spp., 

Micrococcus spp.). Култура тих микроорганизама мора бити чиста, 

— узрочник изолован из крви, 

— позитиван тест на антиген изведен на инфицираном ткиву или крви (нпр. herpes 

simpleks, varicella-zoster, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis), 

— код микроскопског прегледа захваћеног ткива видљиве велике станице с више језгри, 

— један дијагностички титар антитијела (IgM) или четвероструки пораст титра антитијела 

(IgG) на патоген у парним серумима, 
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Напомена уз упуте о пријављивању:  

Инфекцију декубиталних улкуса треба пријавити као SST-DECU.  

 

Инфекције опекотина треба пријавити као SST-BURN  

Апсцес дојке или маститис (упалу дојке) треба пријавити као SST-BRST. 

 

SST-ST: Меко ткиво (некротизовани фасцитис, инфективна гангрена, некротизовани 

целулитис, инфективни миозитис, лимфаденитис или лимфангитис) 

 

За инфекције меких ткива мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијента је узрочник изолован из узорка ткива или исцјетка са захваћеног мјеста, 

— код пацијента се на мјесту захваћеном инфекцијом појавио гнојни исцједак, 

— код пацијента је прегледом током хируршког захвата или хистопатолошком прегледом 

утврђен апсцес или други доказ инфекције, 

— пацијент има на захваћеном мјесту најмање два од сљедећих знакова или симптома 

без других знаних узрока: локализована бол или осјетљивост, црвенило, оток или топлота. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— узрочник изолован из крви, 

— позитиван тест на антиген изведен на крви или урину (нпр. Haemophilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, streptokoki skupine B, Candida spp.), 

— један дијагностички титар антитијела (IgМ) или четвероструки пораст титра антитијела 

(IgG) на патоген у парним серумима. 

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Инфекцију декубиталних улкуса треба пријавити као SST-DECU.  

Инфекцију ткива смјештених дубоко у здјелици треба пријавити као SST-OREP. 

 

SST-DECU: Декубитални улкус, укључујући површинске и дубоке инфекције 

 

За декубитални улкус морају бити испуњени сљедећи критерији: 

— пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних 

узрока: црвенило, осјетљивост, или оток рубова декубиталне ране. 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— узрочник изолован из правилно узетог узорка течности или ткива, 

— узрочник изолован из крви. 
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SST-BURN: Инфекција опекотине 

 

За инфекције опекотина мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијента су присутне промјене у изгледу или знацима ране опркотине, као што је 

брзо одвајање есхаре или промјена боје у тамно смеђу, црну или љубичасту, или едем на 

рубу ране, 

-и хистолошким прегледом узорка добијеног биопсијом опекотине утврђен је продор 

микроорганизама у сусједно здраво ткиво, 

-код пацијента су присутне промјене у изгледу или знацима ране опекотине, као што је 

брзо одвајање есхаре или промјена боје у тамно смеђу, црну или љубичасту, или едем на 

рубу ране. 

 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— узрочник изолован из узорка када није присутна друга инфекција која се може 

идентификовати, 

— изолација вируса херпес симплекс, хистолошка идентификација инклузија свјетлосним 

или електронским микроскопом или визуализација вирусних честица електронском 

микроскопијом узорака узетих биопсијом или стругањем лезија, 

 

Пацијент с опекотином има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других 

познатих узрока: висока температура (> 38 °Ц) или хипотермија (потхлађеност), олигурија 

(< 20 cc/hr), хипергликемија код раније толерисаног нивоа прехрамбених угљених хидрата 

или душевна сметеност 

И најмање један од сљедећих критерија: 

— хистолошким прегледом биопсије опекотине утврђен је продор микроорганизама у 

сусједно здраво ткиво, 

— узрочник изолован из крви, 

— изолација вируса херпес симплекс, хистолошка идентификација инклузија свјетлосним 

или електронским микроскопом или визуализација вирусних честица електронском 

микроскопијом узорака узетих биопсијом или стругањем лезија. 

 

SST-BRST: Апсцес дојке или маститис (упала дојке) 

 

За апсцес дојке или маститис мора бити испуњен најмање један од сљедећих критерија: 

— код пацијентице је утврђена позитивна култура узорка захваћеног ткива дојке или 

течности узетог инцизијом или дренажом или игленом аспирацијом,  

— код пацијентице је прегледом током хируршког захвата или хистопатолошком 

прегледом утврђен апсцес или други доказ инфекције, 
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— пацијентица има високу температуру (> 38 ° C) и локалну упалу дојке, 

-доктор медицине поставио дијагнозу апсцеса дојке. 

 

SYS: СИСТЕМСКА ИНФЕКЦИЈА  

 

SYS-DI: Раширена инфекција  

 

Дисеминована инфекција је инфекција која захваћа више органа или система, без очитог 

појединачног мјеста инфекције, обично вирусног поријекла и са знаковима или 

симптомима без других познатих узрока и компатибилна с инфективном захваћеношћу 

више органа или система. 

 

Напомена уз упуте о пријављивању:  

Ову ознаку треба користити за вирусне инфекције које захватају више органских система 

(оспице, мумпс, рубеола, водене козице, пета болест (Erythema infectiosum). Те је болести 

често могуће идентификовати само на основу клиничких критеријиума. Ова се ознака не 

користи за инфекције повезане са здравственом његом, с више метастатских мјеста, као 

што је бактеријски ендокардитис; треба пријавити само примарно мјесто тих инфекција. 

Висока температура непознатог поријекла (FUO) не пријављује се као дисеминирана 

инфекција (SYS-DI). 

Вирусни егзантем или вирусни осип коже треба пријавити као дисеминирану инфекцију 

(SYS-DI). 

 

SYS-CSEP: Клиничка сепса код одраслих и дјеце 

 

Пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома 

— клинички знакови или симптоми без других познатих узрока: висока температура (> 38 ° 

C)  

хипотензија (ниски крвни притисак) (систолни  < 90 mm/Hg) или олигурија (20 cm3 (ml)/hr), 

- крвна култура није направљена или узрочник или антиген није детектован у крви, 

- нема очите инфекције на неком другом мјесту, 

-доктор медицине увео терапију за сепсу. 

 

Напомена уз упуте о пријављивању: 

Ова се ознака не смије користити, осим у случају нужне потребе. 

За клиничку сепсу код новорођенчади (CSEP) треба користити дефиницију случаја за 

клиничку сепсу NEO-CSEP (видјети доље). 
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UTI: ИНФЕКЦИЈА МОКРАЋНОГ СИСТЕМА  

 

UTI-А: микробиолошки потврђена симптоматска инфекција мокраћног сустава (UTI)  

 

Пацијент има најмање један од сљедећих знакова или симптома без других познатих 

узрока: висока температура (> 38 °C), ургентно и често мокрење, дизурија или 

супрапубична осјетљивост  и пацијент има позитивну културу урина, то јест, ≥ 10 5 

микроорганизама по мл урина, с не више од двије врсте микроорганизама 

 

UTI-B: микробиолошки непотврђена симптоматска инфекција мокраћног система (UTI) 

 

Пацијент има најмање два од сљедећих знакова или симптома без других знаних узрока:  

-висока температура (> 38 °C), ургентно и често мокрење, дизурија или супрапубична 

осјетљивост и најмање један од сљедећих критерија: 

— позитиван налаз теста на леукоцитну естеразу и/или нитрат, за који се примјењују тест 

траке,  

— узорак урина с пиуријом (присутност гноја у урину), s ≥ 10 4 леукоцита (WBC)/мl или ≥ 3 

леукоцита (WBC)/поље високог увећања при прегледу нецентрифугованог урина,  

— узрочник видљив при бојењу нецентрифугованог урина методом по Граму,  

— најмање двије културе урина с поновљеном изолацијом истог уропатогена (грам-

негативних бактерија или бактерије Staphylococcus saprophyticus) s ≥ 10 2 колоније/ml 

урина, у неиспражњеним узорцима,  

— ≤ 10 5 колонија/ml једног уропатогена (грам-негативних бактерија или бактерија 

Staphylococcus saprophyticus) код пацијента лијеченог дјелотворним антимикробним 

средством за инфекцију мокраћног система,  

—дијагноза инфекције мокраћног система,  

— доктор медицине уводи одговарајућу терапију за инфекцију мокраћног система.  

 

Асимптоматску бактериурију треба пријавити, али инфекције крвотока које су секундарне 

асимптоматској бактериурији пријављују се као инфекције крвотока (BSI) с поријеклом 

(извором) у инфекцији мокраћног система (S-UTI). 

 

Инфекција мокраћног система (UCA-UTI) дефинише се као инфекција повезана с катетером 

ако је трајни мокраћни катетер био присутан (чак и с прекидима) унутар раздобља од 

седам дана прије појаве инфекције. 

 

 

 



99 
 

ОПШТА ДЕФИНИЦИЈА СЛУЧАЈА АНТИМИКРОБНЕ ОТПОРНОСТИ  

 

Дефиниција  

 

У складу с клиничким граничним вриједностима EUCAST-а, тј. клиничким граничним 

вриједностима минималних инхибицијских концентрација (МIC) и одговарајућим 

промјерима њихових инхибицијских зона, микроорганизам се дефинише као клинички 

осјетљив, клинички средње осјетљив или клинички отпоран на антимикробно средство.16 

 

Клинички осјетљив (S) 

— микроорганизам се дефинише као осјетљив с обзиром на ниво активности 

антимикробног средства, повезану с великом вјеројатношћу успјешног терапијског исхода  

— микроорганизам се категорише као осјетљив (S) примјеном одговарајућих граничних 

вриједности у дефинисаном фенотипском тестном систему, 

— те се граничне вриједности могу промијенити, ако дође до оправданих промјена у 

околностима. 

 

Клинички средње осјетљив (I) 

— микроорганизам се дефинише као средње осјетљив с обзиром на ниво активности 

антимикробног средства, повезану с неизвјесним терапијским учинком То значи да се 

инфекција коју узрокује изоловани микроорганизам може примјерено лијечити на 

мјестима у тијелу гдје се лијекови физички концентришу или у случајевима када се могу 

користити високе дозе лијека; исто тако индикује сигурносну зону која би требала 

спријечити да мали, неконтролисани, технички фактори доведу до неподударања у 

интерпретацијама, 

— микроорганизам се категоризује као средње осјетљив (I) примјеном одговарајућих 

граничних вриједности у дефинисаном фенотипском тестном систему  

— те се граничне вриједности могу промијенити, ако дође до оправданих промјена у 

околностима. 

 

Клинички отпоран (R) 

— микроорганизам се дефинише као отпоран с обзиром на ниво активности 

антимикробног средства, повезану с великом вјероватношћу неуспјешног терапијског 

исхода, 

— микроорганизам се категоризујеа као осјетљив (S) примјеном одговарајућих граничних 

вриједности у дефинисаном фенотипском тестном систему, 

                                                             
16  http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/. 

http://www.eucast.org/clinical_breakpoints/
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— те се граничне вриједности могу промијенити, ако дође до оправданих промјена у 

околностима. 

 

Клиничке граничне вриједности изражене су као S≤x mg/L; I>x, ≤y mg/L; R>y mg/L 

 

Микроорганизми и одговарајућа антимикробна средства (комбинације микроб-лијек) који 

су релевантни за надзор код људи дефинисани су у одговарајућим надзорним 

протоколима. 
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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 

 

Скраћеница Објашњење скраћенице – енглески језик Објашњење скраћенице – српски 

језик 

PCR Polymerasa Chain Reaction Реакција ланчаног умножавања 

RNA Ribonucleic acid Рибонуклеинска киселина 

DNA Deoxyribonucleic acid Деоксирибонуклеинскла киселина 

WHO World Health Organisation Свјетска здравствена организација 

ELISA Enzyme-linked immunosorbent assay Имуноензимски тест високе 

осјетљивости 

IFA Immunofluorescence assay Тест имунофлоросценције 

RIBA Recombinant immunoblot assay Тест детекције антитјела на 

Хепатитис Ц 

EEG Electroencephalogram Електроенцефалограм 

DFA Direct fluorescent antibody Дирктне флоресценције антитијела 

BSL Bio Safety Level Биосигурносни ниво 

VDRL,  Venereal disease research laboratory Лабораторија за венеричне болести 

RPR Rapid plasma reagin Тест за потврђивање сифилиса 

TBE Tick borne encephalitis Крпељски енцефалитис 

BCG Bacillus Calmette–Guérin Вакцина против туберкулозе 

AST Antistreptolysin Антистрептолизин 

SSI  Surgical site infection  Инфекције хирушког поља 

 SSI-S Superficial incisional  Површински рез 

 SSI-D Deep incisional  Дубоки рез 

 SSI-O Organ/space Орган/простор 

PN Pneumonia  Пнеумонија 

 PN1 Positive quantitative culture from minimally contaminated 

lower respiratory tract specimen  

Позитивна квантитативна култура 

од минимално контаминираног  

узорка  доњег респираторног тракта  

 PN2 Positive quantitative culture from possibly  contaminated 

lower respiratory tract specimen 

Позитивна квантитативна култура 

од могуће контаминираног  узорка 

доњег респираторног тракта 

 PN3 Microbiological diagnosis by alternative microbiology 

methods  

Микробиолошка дијагноза путем 

алтернативних микробиолошких 

метода 

 PN4 Positive sputum culture or non-quantitative culture from 

lower respiratory tract specimen  

Позитиван спутум или 

неквантитативна култура узорка  

доњег респираторног тракта 

 PN5 Clinical signs of pneumonia without positive microbiology  Клинички знаци пнеумоније без 

позитивне микробиологије  
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UTI Urinary tract infection*  Инфекције уринарног тракта 

 UTI-A Microbiologically confirmed symptomatic UTI Микробиолошки потврђена 

симптоматска инфекција уринарног 

тракта  

 UTI-B Not microbiologically confirmed symptomatic UTI Симптоматска инфекција уринарног 

тракта која није микробиолошки 

потврђена  

 *Asymptomatic bacteriuria are not within the scope of the PPS Асимптоматичне  бактерије нису у 

домену PPS-а 

BSI Bloodstream infection (laboratory –confirmed) Инфекције крвотока 

(лабораторијски потврђене) 

 Source of BSI: Извори инфекција крвотока 

 C-

CVC 

Central vascular catheter(note: report as CRI3 if 

microbiological criteria are met) 

Централни васкуларни катетер 

(напомена: извјештај као CRI3 ако се 

испуне микробиолошки критерији)  

 C-

PVC 

Peripheral vascular catheter  Периферни васкуларни катетер 

 S-PUL Secondary to pulmonary infection  Секундарно за плућне инфекције  

 S-UTI Secondary to urinary tract infection  Секундарно за инфекције уринарног 

тракта 

 S-DIG Secondary to digestive tract infection  Секундарно за инфекције 

дигестивног тракта  

 S-SSI Secondary to surgical site infection  Секундарно за инфекције хирушког 

поља 

 S-SST Secondary to skin and soft tissue infection  Секундарно за инфекције коже и 

меких ткива  

 S-

OTH 

Secondary to other infection  Секундарно за друге инфекције  

 UO BSI of (confirmed) unknown origin  Инфекције крвотока (потврђеног) 

непознатог поријекла  

 UNK No information/truly unknown  Nema podataka/nepoznato  

CRI-CVC Central vascular catheter-related infection  Инфекције централног васкуларног 

катетера 

 CRI1-

CVC 

Local CVC-related infection (no positive blood culture) Локалне инфекције CVC-а  (нема 

позитивне културе крви) 

 CRI2-

CVC 

General  CVC-related infection (no positive blood culture) Опште инфекције CVC-а (нема 

позитивне културе крви) 

 CRI3-

CVC 

Microbiologically confirmed  CVC-related BSI Микробиолошки потврђена CVC 

инфекција крвотока 

CRI-PVC Peripheral vascular catheter-related infection Инфекције периферног 

васкуларног катетера 
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 CRI1-

PVC 

Local PVC-related infection (no positive blood culture) Локалне инфекције PVC-а  (нема 

позитивне културе крви) 

 CRI2-

PVC 

General CRI (no positive blood culture) Општи CRI (нема позитивне културе 

крви) 

 CRI3-

PVC 

Microbiologically confirmed  PVC-related BSI Микробиолошки потврђена PVC 

инфекција крвотока 

CVS Cardiovascular system infection  Инфекције кардиоваскуларног 

система 

 VASC Arterial or venous infection  Инфекција артерија и вена  

 ENDO  Endocarditis Ендокардитис  

 CARD Myocarditis or pericarditis  Миокардитис или перикардитис 

 MED Mediastinitis  Медијастинитис 

CNS Central nervous system infection  Инфекције централног нервног 

система 

 IC Intracranial infection  Интракранијална инфекција  

 MEN Meningitis or ventriculitis  Менингитис и вентрикулитис 

 SA Spinal abscess without meningitis  Спинални абсцес без менингитиса 

EENT Eye, ear, nose and mouth infection  Инфекције очију, носа и уста 

 CONJ Conjunctivitis  Коњунктивитис 

 EYE Eye, other than conjunctivitis  Инфекције ока осим 

коњунктивитиса 

 EAR Ear mastoid  Мастоидитис уха 

 ORAL  Oral cavity (mouth, tongue or gums) Усна шупљина (уста, језик и десни) 

 SINU  Sinusitis  Упала синуса  

 UR Upper respiratory tract, pharyngitis, laryngitis epiglottitis Горњи респираторни тракт, 

фарингитис, ларингитис, 

епиглотитис 

GI Gastrointestinal  system infections  Гастроинтестиналне инфекције 

 CDI Clostridium difficile infection  Clostridium difficile инфекција 

 GE Gastroenteritis (excluding CDI) Гастроентеритис (без CDI) 

 GIT Gastrointestinal tract (oesophagus, stomach, small and large 

bowel and rectum), excluding GE 

Гастроинтестилни тракт 

(једњак, желудац, дебело и танко 

цријево и ректум), искључујући ГЕ 

 HEP Hepatitis  Хепатитис 

 IAB Intra-abdominal, not specified elsewhere Интраабдоминални, није назначено 

на другим мјестима  

LRI Lower respiratory tract infection, other than pneumonia  Инфекције доњег респираторног 

тракта, осим пнеумоније 

 BRON  Bronchitis, tracheobronchitis, bronchiolitis, tracheitis, 

without evidence of pneumonia  

Бронхитис, трахеобронхитис, 

бронхиолитис, трахеитис, без 

доказа о пнеумонији  



104 
 

 LUNG Other infections of the lower respiratory tract  Друге инфекције доњег 

респираторног тракта  

REPR Reproductive tract infections  Инфекције репродуктивног тракта 

 EMET Endometritis   Ендометритис 

 EPIS Episiotomy  Епизиотомија 

 VCUF Vaginal cuff ВагинаИни шав  

 OREP Other infections of the male and female reproductive tract  Остале инфекције мушког и женског 

репродуктивног тракта  

SST Skin and soft tissue infections  Инфекције коже и меког ткива 

 SKIN  Skin  Кожа 

 ST  Soft tissue (necrotising fascitis, infectious gangrene, 

necrotizing cellulitis, infectious myositis, lymphadenitis, or 

lymphangitis) 

Меко ткиво (некротизирајући 

фасциитис, заразне гангрене, 

некротизирајући  целулитис, 

заразни миозитис, лимфадентитис 

или лимфангитис 

 DECU Decubitus ulcer, including both superficial and deep 

infections  

Декубитус, укључујући и 

површинске и дубоке инфекције  

 BURN  Burn  Опекотине  

 BRST  Breast abscess or mastitis  Абcцес дојке и маститис  

BJ Bone and joint infection  Инфекције костију и зглобова 

 BONE  Osteomyelitis  Остеомијелитис 

 JNT  Joint or bursa  Инфекција зглобова или бурси  

 DSCS Disc space infection  Инфекција простора диска  

SYS  Systemic infections  Системске инфекције 

 DI Disseminated infection  Дисеминиране инфекције 

 CESP  Clinical sepsis in adults and children  Клиничка сепса код дјеце и 

одраслих  

NEO  CASE DEFINITIONS FOR NEONATES  ДЕФИНИЦИЈЕ СЛУЧАЈЕВА КОД 

НОВОРОЂЕНЧАДИ 

 CSEP Clinical sepsis in neonates  Клиничка сепса код новорођенчади  

 LCBI  Laboratory-confirmed bloodstream infection in neonates, 

non-cougulase-negative staphylococci 

Лабораторијско потврђена 

инфекција  крвотока код  

новорођенчади, без коагулаза - 

негативни стафилококи   

 CNSB  Laboratory-confirmed bloodstream infection with cougulase-

negative staphylococci in neonates  

Лабораторијско потврђена 

инфекција  крвотока  са коагулаза - 

негативни стафилококи  код 

новорођенчади  

 PNEU  Pneumonia in neonates  Пнеумонија код новорођенчади  

 NEC  Necrotising  entercolitis  Некротизирајући ентеритис 
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