h

ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

«Грип та ГРВІ в Україні»
42 тиждень
…(12–18.10.2020)

Дата випуску:
20.10.2020
www.phc.org.ua
fb.com/phc.org.ua
Київ — 2020

Резюме за 42 тиждень по Україні:
• інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРВІ по Україні
становить 382,1 на 100 000 населення, що на 20,9% менше епідемічного порога;
• за тиждень проти грипу щеплено 2 074 особи;
• циркуляції вірусів грипу не зареєстровано;
• за даними 6 дозорних закладів охорони здоров’я зареєстровано 19
пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного
захворювання (ГПЗ); зареєстровано 18 випадків серед пацієнтів, клінічний стан
яких підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ),
зразки матеріалів для лабораторного дослідження на грип не брали.
Резюме з початку сезону по Україні:
• інтенсивний показник захворюваності на 3,2% більше аналогічного
періоду минулого сезону;
• з 28 вересня до 18 жовтня 2020 року перехворіло 1,2% населення країни;
• госпіталізовано 1,4% від захворілих осіб, із них 2 760 дітей віком до 17
років;
• зареєстровано 44 випадки пацієнтів із ГПЗ, серед них обстеження методом
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) не здійснювали, та 80 випадків пацієнтів із
ТГРІ, серед них для обстеження методом ПЛР взято 2 зразки матеріалів, що
перебувають у роботі;
• летальних випадків не зареєстровано;
• з початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 2 503 особи.
Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах
(41 тиждень 2020 року)
За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров’я та
Європейського
центру
профілактики
та
контролю
захворювань
(http://flunewseurope.org) активність грипу серед країн-сусідів протягом звітного
періоду була на міжсезонному рівні, крім Словаччини, де спостерігали низьку
активність грипу та спорадичне поширення випадків захворювання на грип.
На звітному тижні інформацію щодо інтенсивності та географічного
поширення грипу не надали Білорусь та Угорщина (рис. 1).
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Рис. 1. Адаптовано на основі карти географічного поширення грипу в країнах
європейського регіону (http://flunewseurope.org) за 41 тиждень 2020 року

Аналіз даних рутинного епідеміологічного нагляду
Рутинний епідеміологічний нагляд за ГРВІ здійснюють усі заклади охорони
здоров’я України.
Упродовж звітного тижня на ГРВІ захворіло 145 165 осіб, із них 41,5% —
діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 382,1 на
100 000 населення, що на 20,9% менше епідемічного порога по Україні (рис. 2).
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Рис. 2. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ
та рівень перевищення епідемічного порога, Україна
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У більшості регіонів України активність грипу та ГРВІ була на
неепідемічних рівнях, за винятком Донецької області, де зареєстровано середній
рівень перевищення епідемічного порога (на 41,9%) та Сумської — з низьким
рівнем перевищення епідемічного порога (на 8,6%).

Інформація відсутня
Середній рівень

Перевищення відсутнє
Високий рівень

Низький рівень
Дуже високий рівень

Рис. 3. Перевищення епідемічних порогів захворюваності на грип та ГРВІ серед регіонів
України, 42 тиждень 2020 року

Госпіталізовано 1,4% від загальної кількості захворілих осіб. Найбільше
госпіталізованих — віком 0–4 та 30–64 роки.
Летальних випадків не зареєстровано.
За звітний тиждень проти грипу вакциновано 2 074 особи.
З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 2 503 особи,
зокрема 1 408 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків (рис. 4).

Рис. 4. Питома вага щеплень проти грипу серед груп ризику, 42 тиждень 2020 року
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Аналіз даних дозорного епідеміологічного нагляду
Дозорний епідеміологічний нагляд (ДЕН) за грипом та ГРВІ здійснюють у 6
областях України відповідно до географічного розподілу (північ — м. Київ, схід
— м. Суми та Харків, південь — м. Одеса, захід — м. Львів, центр —
м. Кропивницький).
ДЕН забезпечують 7 закладів первинної медико-санітарної допомоги
(ПМСД) та 11 стаціонарних закладів охорони здоров’я (дозорні лікарні).
У закладах ПМСД протягом 42 тижня 2020 року зареєстровано 19
пацієнтів, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ГПЗ, зразки
матеріалів для лабораторного дослідження на грип не брали.
У дозорних лікарнях зареєстровано 18 випадків ТГРІ, що становить 2,9%
госпіталізованих з усіх причин, зразки матеріалів не брали.
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