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Saf.efak -~ 

u okviru IЅЛЛС studije uradena је epidemiolooka 
апаlјzз u~talosli astme, rinitisa i ekcema ~ t:olske 

dece u Panfevu. ѕtшIјја obuhvata 9 osnovnih !koia. 
ank.etirano је 803 ueeoika. uиasta 13114 godina.Preva
lеоса wbeezing...a imosi 17.41 %, • аѕtalе 9.84 %. 

PrevaJenca t:ijaoja. curcnja nosa ili r.apuk.nosti поѕа је 
42.16 %.asezonskukijavicu ima 16.79 % utenika. 05· 
ри рra~пu svrabom u podеdnјЉ 6 meseci ima 10.51 
%, а ekcem 11.82 % dece. 

ZakJjuat: Nadena prevaJenca 8Sbne је 9.84 %. 
8Jergijskog rinitisa 16.79 %. а ekcema 11.79 %. 

Кljucne red: astma, аlИliјѕkа Idjavica. ekcem, deca, 
ul!ata1ost • • 

UVOD 

Abstrad 

Prevaience о! аѕшта, rhinitis anд ссита јп chil
dren !rom Рan~уо has been invesligatcd by the 
methodology of International Study of Аѕthша апд 
Лllеrgiсѕ (ЈЅААС) pbase 3. Children from 9 primary 
schools have bc-en еnrоllед. in total 803 pupils. age 
lЗn4 )·ears. Prevaiencc о( wbeezing iз 17,41"" and or 
аѕthша 9,84%. Prevaleuce rale of symptoms о! rhini tis 
iz 42.16% while hayfever is prc.sent in 16.79%. IIc.by 
rash !or the last 6 months haJ been Соunд in 10,57%. 
ѕутРУОпls о[есита in 11.82% оС chiIdrcn. 

Сопсlшiоп јѕ thal prevaience rate of asthma јѕ 

9,84%, al1ergic rhinilu 16.79% and саеmа 11 ,790/0 in 
childrcn fioт Pantcvo. 

Кеу "'ОЈ" U(hma, al1erlic rhinitis, еаemа. 
prev.lenc:e 

rini tisa i ekcema u mnogim итlјата u svetu (4). 
IЅААК (аzз (Г! u па~ој zem lji је zapotel8 

Iпtеrnаciопаlпа studija о 3Stmi, a1ergijskom п· p<>tetkom 2001 godine, Nacionalni Centar za Ju
nokonjuktivitisu i ..tkсспw. Кod dece. (IЅААС) , • коѕlаујјц је Centarza detje plu6te bolesti i luberku· 
omogu~va utvrdivanje р<еуаЈепсе i istite znaCaj Још. КВС" Ог Dragi~a Мi~yj~". (nacionalni коог
epidemioJ~kih istrativ.8!!j, u оујт ~Iestima (1). djn~tor Ј.е dr ~гica ~jYKOYi~ .. gde ѕе ~alju svi ро· 

~ISMC.,se ~oj.ijz...J.DJa.ze..(2). n~a zemlja utestvu- dзС1, К?ЈI ѕе zatlrn daJjc obraduJu(5). _. . 
је u IгеООј . а пјеп! сilјеуј su орјѕјуапје ргеуаlспсе i ~ grad P~tevo. IЅАЛС {o.zu {п sprovela 1 

tetine astme, alergijskog rinitisa i e kcema i ispiti- uradlla dr SlaVlca Dunca. 

'Јапје elco]o~kih faktora i faktora tivotne sredine ko
јј mоѕи imati ulogu u nastanku оуљ bolesti (3). 

za izvOl1enje studije postoji protokol. koji sadrti 
Slandarditovanu metodoJogiju, jedinstvenu u сеlот 
svetu. 110 o mogu6ava sagledavanjc uCestalosti astme, 

АМеѕ •• utora: 
Dr ЅI.,.;С8 ОиПс. 
7.t1",vs'veni Cen' •• " Jllfni II.n.," 
13000 Pan(!evo, Kozaratk. 120 

CIURADA 

Cilj оуе studije је ulvrdivanje utestalOSli astme. 
alergijsk:og rinitisa i ek:cema medu ~kolskom десот. 
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MAТERIJAL I МЕТОО RADA 

Ро metodologiji IЅААС studije апkеtirапа su de
са devet 05поvnih !kola u Panrevu. 

Оеса su uzrasla 131 14 godina, ѕата su popun
јауаlа upitnike pod nadzorom lekara koji је sprovo
dio 5tudiju, а podacl su statistitki obra<leni u Na
сјопаlпоm centru za Jugoslaviju. 

Ukupno је anketirano '803 dece, ankela је 
sprovedena od 3.Об - 13.06.2002 godine. 

REZULTAll RADA I DlSКUSIJA 

Skole u kojima је sprovedena s1Udija su: оЅ 
"Sveti Ѕауа" 53 ukupno 154 u~пikз uzrasta 13 /14 
ѕodјпа. od 10ѕа anketu uradil0 131 ·u~nika; оЅ 

Tllb!l. 1- Distribкij. ul!.ik. ро Jkolll •• 
Table I - Dislribulion ot рирјlѕ iп schools 

05novna Iжоlа ANКEТlRЛNо 

DA NE 
Sveti Sava 131 17 
Miros1av Antic \19 16 
Јоvш JOVarn)vic Zшa· 109 20 
Stcvica Јоvшоvit 99 2 
l5idon SekuHc 70 17 
DuraJaJdiC 46 6 
Branko Raditev:ic 84 9 
Vasa Zivkovic 96 26 
Bratstvo JediMtvo 4Ј О 

ЅVEGЛ 803 1lJ 

Tllb!la1: - Distribucija OOgo .. or. 11. pltllnja • 1.l1пti 
Table 2 . Distribution of aslhma iп school thi!dren 

SVEGA 

154 
lJ5 
129 
101 
87 

'2 
93 
122 
43 
916 
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"Miroslav AntiC:" - 135 ulenika, anketirano 119; оЅ 
"Јоvап Јоvапоviс: Zmaj" ѕа 122 ut.enika. anketirano 
109; оЅ "Stevica Jovanovie' - 101 u~nik, anketira
по 99 dece; оЅ "Isidora Sekulie' - 87 u~nika, anke
tirano 70 u~nika; оЅ "Dura Jak!ie' - 52 utenika. 
anketirano 46; оЅ "Branko Radilevie' 5а 93 uleni
ka. anketu uradilo 84 u6:nika; oS"Vasa 2.ivkovie' 
5а 122 u6:nika. anketirano 96 i оЅ "Bratstvo Jedin
stvo" 53 43 poutenika Qd=k.ojih:sw, svi uradili anketu 
(tabela 1). . "/ - .. -, 

--~SТМA 

Od ukupnog broja anketirane dece. пјЊ 14 
(1.74%) пјје dalo nikakav odgovor па pitanje da li 
su ikad јmзli astmu. Na isto pitanje potvrdan odgov
or је dalo з7 (4.61 %) dece. Od 42 dece Јсоја su 
odgovorila da nemaju astmu, пјЉ 38 (4.73%) 5и па 
pitanje koliko su puta јmаlј мгапје u grudima u 
poslednjih 12 теѕесј dali odgovor od 1-3 puta, а 4 
(0.49%) su odgovorili da su imali 4- 12 puta episode 
ѕујгапја u grudima u poslednjih 12 mеѕеа (tabela 2). 

Simptome wheezing-a је јmаlо 140 (17.41%) 
dece od ukupnog broja anketiranih. а simptome 
wheezing-a u posJednjib 12 теѕесј је јmзlо 70 
(8.71 %) dece. 56 (6.97%) dece је јmаlо napade 
wheezing-a 1 do 3 puta u poslednjih 12 meseci. 7 
(0.87%) је јтаlо 4 - 12 ataka. а 3 (0'з7 %) је јmаlо 
yj~e od 12 ataka syjranja u poslednjih 12 mеѕесј. 
Re<le od jedne пoCi је bilo budno, zbog syjгanja u 
grudima 22 (2.74%) decc, а пајуеСј broj - 775 

Nije Odgovorilo Odgovorilo 1-3ataka 4-12 
Osnovna !kola od~ovorilo ѕа da ѕа пс ataka 

Всој % Всој % Всој % broj % broi % 
Sveti Sava 1 0.12 10 1.24 6 0.75 6 0.75 О 0.0 
Miroslav Antic 2 0.25 4 0.50 5 0.62 4 0.50 1 0.12 
J.J.Zmaj 8 0.99 4 0.50 2 0.25 1 0.12 1 0.12 
Bran.Radifevic 1 0.12 2 0.25 3 0.37 3 0.37 О 0.0 
Isidora Sckulic 1 0.12 5 0.62 5 0.62 5 0.62 О 0.0 
Уаѕа Zivkovic О 0.0 4 0.50 10 1.25 9 1.12 1 0.12 
Dura Jak.!ic О 0.0 1 0.12 4 0.50 3 0.37 1 0.12 
StcvicaJovanovic О 0.0 6 0.75 4 0.50 4 0.50 О 0.0 
Bratstvo- 1 0.12 1 0.12 3 0.37 3 0.37 О 0.0 
Jedinstvo 

Sve2a 14 1.74 37 4.61 42 5.23 38 4.73 4 0.49 
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(96.39%) пјје nikad bilo budno поси zbog sviranja u 
grudima. Кod 13 (1.62%) dece sviranje је bilo te~ko 
toliko da su jedva mogli da izgovore jednu iIi dve 
reli izmedu udisaja. Astmu је јтаlо 79 (9.84%) 
dece, ra~najuC'i decu koja su odgovorila da imaju 
astmu, kao i decu koja su јтаlа jedan i vik napad 
wheezing-a u poslednjih 12 теѕесј , а odgovonla su 
da nemaju astmu. za vreme јlј роѕlе fizilkog поро
(а sviranje u grudima је јmаlо бб (821 %), а suv 
ka~alj noeu koji пјје bio јzзzvап prebJadom i infck
ајот disajnill puteva је јmаlо 159 (19.78%) dece 
(grafikon 1). 

G,.г.kоа L _ Dlnribucij •• implom. Ir.od d~ 
Graph 1. - Distribulion о! ѕутрЕОтѕ 
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Рап~еуо ѕе smatra jedn.im od najzagadenijih 
gradova u nmj итЈјј. zbog pnsustva i rada hemi
jske induslrije (Petrohemija, Rafinerija. Azotara). U 
neposrednoj blizini оуљ fabrika nalazi ѕе оѕпоупа 
~kola "Bratstvo- Jedinst:Yo'7-u kojoj је ·ѕујсапјс-о 

grudima јmаlо 9 (20.9%), а astmu 4(9.30 %) dece od 
ukupnog broja anketi,:!~~~ iz оуе ~kole. Naju-

_ dalj~a ~kola је оѕп~,!olа.:.:ѕуеи Sava", u ko
јој је ѕујгanјс u grodima јтаlо 22 (16.1 %) ulcnika, 
а astrnu јс јmalО 16 (11 .67 %) dece od svih ankcti
ranih iz оуе ~koJc. U centru grada ѕс паlazi оѕпоvпа 
~kola "Јоуan ЈоУапоујС' Zmaj " u kojoj је sviranjc u 
grudima imalo 16(13.1%), а astmu је јтаlо 6(5.50 
%) dccc. оуј podaci пат govore da u nastanku 
аЅјте уаtпи иlоѕи imaju neki drugi raktori, а пе 
samo aerozagadenje. bar kad је u рјтапји па~ grad. 

RINIТJS 

Probleme ѕа kijanjem. curenjcm поѕа iIi zaршеп
im поѕет kada пјЅI) bolcsni јтаlо је 339 (42.16%) 
ulenika. IѕIс Icgobe u poslednjih 12 теѕссј је јтаlо 
212 (26.37%), svrab i ѕшепјс oliju 65 (8.08%) dece. 
Ov! problemi па dnevnc aktivnosti utitu kod 73 
(9.08 %) ulcnika таЈо, kod 18 (2.24%) umcreno, а 
kod 4 (0.50%) urenika utile mnogo (tabela 3). 

T.~I.) _ Dillribucija simpl0tn. riallb:. 
Table 3 . Dillribution о! ѕутрЕОтѕ or rhiп iliѕ 

'" 88.18 9ѕ 11 .82 

PoJensku (sezonsku) kijavicu је јтalо 135 (16.79 
%) dece. Ovе tegobe su пајvi~с prisutne u maju 
теѕеси - 63 (7.84%), zalim u januaru kod 49 
(6.09%), u apnlu kod 47 (5.85%). а пајтапјс ujulu 
i avgustu - ро 3 (0'з7%) dece је јтаlо probleme 
vеzaпе za ѕотјс disajne puteve (grafikon 2). 

GraГtkoa 2 - Dlslribadj •• UnptOt!UI riaJtlsa ро ши«i...а 
Graph 2 . DistribUlion or ѕутрЕотѕ о( ѕеаѕопаЈ rhinilis 
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