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Епiдемiчний процес в сезонi 2018 _ 2019 poKiB характеризувався переважно
регiонапьним поширенням та низькою iнтенсивнiстю. Протягом епiдсезону
ЗаРеесТРовано 5,4 млн. випадкiв захворювань на грип та ГРВI, показник
Захворюваностi на 100 тис. населення скJIав |3827,9. Iз загальноТ кiлькостi
захворiлих 65,3 О/о становлять дiти BiKoM до 17 poKiB. Пiд час епiдемiчного сезону
заросстровано б4 лgтальнi випадки вiд грипу, з них 12 дiтей.

в

минулому епiдсезонi визначало
Щинамiку епiдемiчного процесу
абсолютне домiнування циркулюючих BipyciB грипу типу А: на початку сезону
переважаJIи вiруси григгу типу A(Hl)pdm09 iз послiдовним приеднанням до
циркуляцiI BipyciB грипу типу А(Н3). Лабораторна дiагностика грипу та ГРВI
проводилася методом полiмеразноi ланцюговоi реакцii та iзоляцii респiраторних
BipyciB у чутливих культурах клiтин.

Щороку YKpafHa надсилае

40

позитивних

на грип

зразкiв до

колаборативного центру BcecBiTHboi органiзацii охорони здоров'я (далi - ВООЗ)
З гпобального епiдемiологiчного нагляду за грипом (Великобританiя, м. Лондон)
Для пiДтвердження та можливого включення визначених штамiв до складу
вакцин проти грипу.
За результатами дослiдження перших 20 зразкiв надiсланих вiд Украiни у
Сiчнi 2019 року, було пiдтверджено циркупяцiю на територii краiЪи BipyciB гриtry
A/Singapore/INFIMN-lб-00l9l20|6(H3N2), який був одним iз 2 BipyciB грипу
типу А, що увiЙшов до складу вакцин, рекомендованих ВООЗ у минулому
епiдемiчному сезонi.
ВООЗ опублiкувапа 21 березня 2019 року рекомендацii стосовно складу
вакцини проти грипу для використання в Пiвнiчнiй пiвкулi в сезон 2019 - 2020
poKiB, до якого увiйшли:
- Bipyc, подiбний до A/Brisbanel 02120 1 S(H 1 N 1 )pdm09;
- Bipyc, подiбний до A/Kansasll4l2017(H3N2);
- Bipyc, подiбний до B/Coloradol06l2017 (лiнiя B/Victoria/2l87);
- Bipyc, подiбний до BДhuketl3073l2013 (лiнiя B/Yamagata/l6/88).
Фахiвцями вiддiлу грипу та ГРВI Щентру за допомогою методу побудови
рухомоi епiдемiчноi кривоi розраховано новиЙ епiдемiчний порiг та piBHi
iнтенсивностi для сезону 2019 -2020 poKiB.
Отже, значеннrI пороry та piBHiB iнтенсивностi епiдемiчного пiдйому
захворюваностi становлять
- епiдемiчний порir - 476,7 на 100 тисяч населення;
- середнiй piBeHb - 645,5 на 100 тисяч населеннrI;
- високий piBeHb - 871,5 на 100 тисяч населення;
- д}же високий piBeHb - 995,3 на 100 тисяч населення.
За Допомогою методу математичного моделювання також було розраховано
пРОГНоЗ можливих пок€lзникiв захворюваностi на наступний епiдемiчний сезон
(малюнок 1).
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Ма_ГlЮнОК 1.

Прогноз захворюваностi на 100 тис. нас. на сезон 2019-2020 poкiB

Згiдно прогнозу в наступному сезонi 20|9-2020 poKiB

на

грип та ГРВI

захворiють вiд 4,8 до б,7 млн. осiб.
Очiкусться двi хвилi пiдйому захворюваностi - у груднi та в кiнцi сiчня, на
початкУ JIютого з можлиВим максимальниМ piBHeM на 4 тижнi року 2020 року.
З МетОю пiдготовки до епiдемiчного сезону захворюваностi на грип та ГРВI
2019 - 2020 poKiB рекомендуемо:
1. Керiвникам органiв мiсцевоi влади та мiсцевого самоврядування,
установ,
органiзацiй та пiдприемств незалежно вiд форм власностi завчасно iнiцiювати
питання щодо видiлення коштiв на закупiвлю вакцини проти грипу для осiб iз
ГРУП РИЗИкУ (медичнi працiвники, вагiтнi, дiти до 5 poKiB, особи старше 65 poKiB,
особи з хронiчними захворюваннями, особи, якi перебувають в закладах
трив€rлого догляду).
2. У мiжепiдемiчний перiод провести навчання медичних працiвникiв iз
питань епiдемiологii, клiнiки, диференцiальноI дiагностики, лiкування та
профiлактики грипу.
3. Проводити серед населення ocBiTHi заходи iз запученням засобiв масовоi
iнформацii щодо ефективних методiв профiлактики грипу, дотримання правил
особистоi гiгiени, необхiдностi своечасного звернення за медичною допомогою.

