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,Щиректорат громадського
здоров|я та rrрофiлактики
захворювапостl
охоронп здоров'я Украiпц

Керiвнпкам дерлсавних
установ - обласнпх та
киiвського мiського
лабораторних центрiв
Мiпiегерства охоропи здор
УкраiЪи

Керiвникам структурцих
пiдрозлiлiв iз питань охо
здоров'я виконавчого ор
Киiвськоi MicbKoi радп
(Киiвськоi MicbKoi дерлсав
адмiнiстрачii) та обласнпх
державних адмiнiстрацiй

Державна установа (Ценlр громадського здоров'я MiHicTepcTBa
здоров'я Укра'rни> надсилае до вiдома та використання в роботi i
бюлетень <Грип та ГРВl в YKpaiHi>> за 4 тиждень (25 31.01.202l).

Додаток: на б арк. в 1 прим.
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Резlо:rrе за 04 TtlrKдettb по YKpaiHi

. iнтенсивний показник захворюваностi на ГРВI стаповить 297,9 на 100
тисяч населенIш, цо на 38,3 0% менше епiдемiчного порогу, розрахов
Украiни;

. всього на ГРВI, в тому числi на KopoHaBipycHy iнфекцiю,
11З 200 осiб, найвищий lrокаLзник в Киiвськiй областi (478,9 rra 100 00 тисяч
населення), найменший в Харкiвськiй (167,7 на l00 000 тисяч

. за тиждень проти грипу щеплено 1 З80 осiб;

. за даними б дозорних закладiв охорони здоров'я заре
цацiснт, клiнiчний стан яких пiдлягав визначенню виtIадку грипоп
захворювання (дмi - ГПЗ), показник 206,9 на 100 тисяч населення, та 186

ТГРI);пацiентiв, клiнiчний стан яких пiдлягав визначенню випадку ТГРl (далi
. зафiксовано спорадичне географiчне поширенrш грипу;
.за результатами вiрусологiчних дослiджень зразкiв матер

пацiентiв iз ГПЗ та ТГРI визначенi вiруси грипу A(Hl)pdm09,
субтипований, також встановлено циркуляцiю iнших BipyciB респi
групи iнфекцiй (бокавiрус, вiруси SARS-CoV-2, KopoHaBipyc типу ОС-4

го для

);
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Резrоме з початку сезону по YKpaTHi

. iнтенсивний показник захворюваностi на грип та ГРВI на 1,7
аналогiчного перiоду минулою сезону;

. з 28 вересня до 31 сiчня 202l року перехворiло 7 ,2 Yо населення

. госпiталiзовано 52 402 особи, iз нцх34,З Оk дiтей BiKoM до 17

. зареестровано 52З пацiснти iз ГПЗ, iз них вiд l69 осiб вiдiбран
матерiалiв для одночасною тестування методом попiмеразноi ланцюго
(далi - ПЛР) на грип та SARS-CoV-2, за результатами дослiдження

епiдпроцесу при вiдсутностi географiчного поширення BipyciB
(малюнок l).

менше

реакцп
ено

вiруси грrrrIу типу A(Hl)pdm09 (2) та вiруси респiраторноТ гр1 пи i

SARS-CoY-2 (46), коронавiруси типiв ОС-43 (2) i NKU-I (1), рин
бокавiрус (2);

(2),

. заресстрований 1 461 пацiснт iз ТГРl, у яких для одночасного
методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2 вiдiбрано l94 зразки матерiал в,в43

типiввипадках отримано позитивнi результати: виявлено вiруси гри
A(Hl)pdm09 (б) i А не субтипований (2) та вiруси респiраторноI групи i
-SARS-CoY-2 (33), коронавiрусц тцпiв ОС-43 (1) i NKU-I (1);

. летальних випадкiв внаслiдок грипу не заре€сгрованоi

. з початlу епiдемiчною сезону проти грипу вакциновано l87 628

Захворtованiсть rla грIIп та ГРВl в сусiднiх KpaiHax (3 тижден 202l)

ов'я таЗа даними спiльного бюлетеню Всесвiтньоi органiзацii охорони
европейського Щентру по контролю за хворобами
активнiсть грипу серел краiн - сусiдiв протягом звiтtrого перiоду ана
мiжсезонному piBHi, KpiM СlIоваччини, де спостерiгалася низька i ивнiсть

грипу



,
il

-,(

Мал.1. Адаптовапо на ocнoBi карти IеографiчIlоIо поширення грипу в
€вропейського Регiону (httD://flune$,serrropc,oц) за 0З тияцень 2020

Анаlriз лаttих pyTllIlIroгo епiдемiо.погiIIного нtrfлrIду

Рутинний епiдемiологiчний нагляд за ГРВI здiйснюеться yciMa
охорони здоров'я УкраiЪи,

Значення iнтенсивною покalзника захворюваностi
виходячи iз кiлькостi Bcix зареестрованих випадкiв ГРВI. В
заресстрованих випадкiв ГРВI включенi пiдозри на BipycHi
респiраторноi групи (грип, аденовiрус, риновiрус, парагрип, SARS
iншi).

За звiтний тиждень на ГРВI захворiпо 1 13 200 осiб, iз нихЗ2,5 Yо дi
до 17 poKiB. Iнтенсивний показник захворюваностi становить 297,9 на 1

населення, що на 38,3 О/о менше епiдемiчною пороry розрахованою для
(малюнок 2).
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Тикнiроку piBeHb

Мал.2. lЕтенсивний показник захворювдIостi на грип i ГРВI
та piBeBb перевищення епiдемiчного порогу, YKpaiEa

Епiдемiчний порiг ГРВI в ycix регiонах Украiни знаходився на неепiдемiчних
рiвкях. На ма,rюнку З показаний розподiл iнтенсивних показникiв захворюваностi
на ГРВI серед регiонiв УкраiЪи.
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Мал.З. Розподiл iнтенсивних показвикiв захворюваяостi на ГРВI сере,ч регiояiв УкраiЪи,
04 тихдень 2021 року

Летальних випадкiв внаслiдок грипу не зареестровано.

За звiтний тиждень проти грипу вакциновано 1 380 осiб.
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З початку епiдемiчного сезону проти грипу вакциновано 187 6213 осiб, в
тому числi 89 566 осiб iз груп медичною та епiдемiчною ризпкiв (малюнок 4).
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. особIl8iком поЕад бJ poкiB

, дiтц BiKo 6 }ric - 5 poкiв

персоItа jI мед,гtшж закr'Iадi8

Мм.4, Питома вага цеплеЕь проти грипу серед груп ризиkyj 04 тиждень

Аналi l дани х лозtrрtlоl о еп iделriологiчного наглялу

.Щозорний епiдемiологiчний нагJIяд за грипом та ГРВI (далi
здiйснюеться у б областях УкраТни згiдно географiчною розподiлу
м. Киiв, схiд - мм. Суми та XapKiB, пiвдень м. Одеса, захiд - м. Львi центр
м. Кропивницький).

ЩЕН забезпечують 7 закладiв первинноi медико-санiтарноi доп (дапi

- ПМС.Щ) та l1 стацiонарних закладiв охорони здоров'я (далi - дозорнi KapHi).

У закладах ПМСЩ протягом 04 тижня 2021 року заре 81

пацiснт, клiнiчний стан яких пiдлягав визllачеItlllо випадку ГПЗ, по 206,9
на 100 тисяч населення. У 32 пацiентiв iз ГПЗ було вiдiбрано зразки
для одночасного тестування методом ПЛР на грип та S
Харкiвськiй областi за результатами лабораторного дослiдження
матерiалiв визначено вiруси грипу A(Hl)pdm09 ( 1), SARS-CoY-2 (3) та б
( 1). В Сумськiй областi за результатами дослiджень визначено в одному
KopoHaBipyc типу ОС-4З. Решта зразкiв матерJалiв залишасться в роботi

З початку епiдемiчноm сезону лабораторно обстежено 169 ,в55
групи
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випадках отримано позитивнi результати на грип та вiруси респi
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Мал,5, Результаш обстеження осiб iз ГПЗ та вiдсоток отриманих поз

результmiв на грпп та ГРВI з початr<у епiдемiчвого сезону 2020 2021

iнфекцiй (малюнок 5).
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У дозорних лiкарнях за звiтний тиждень заресстровано 186 випадкiв
ТГРI, що становить 44,3 %о вiд кiлькостi юспiталiзованих внаслiдок ycix причин.

У Зб пацiентiв iз ТГРI було вiдiбрано зразки матерiалiв для одночасного
тесIування методом ПЛР lla грип та SARS-CoV-2. В Харкiвськiй об,пастi за
результатами лабораторного дослiдхення зразкiв матерiалiв визначенс, вiруси
SARS-CoV-2 (3) та грипу A(Hl)pdm09 (3) i А не субтипований (1). l{астина
зразкiв матерiалiв залишаеться в роботi (таблиця 1).

Таблиця 1. Результати дослiджень зразкiв матерiалiв iз дозорних джерел

З початку епiдемiчного сезону всього лабораторно обстежено l94 пацiенти
iз ТГРI, отримано 22,2 Yо лозитивнtlк результати на грип та вiруси респiраторноi
групи iнфекцiй (малюнок 6).
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Мм,6. Результmи обстеженяя пацiснтiв iз ТГРI та вiдсоток о.риманих позiтивних
результатiв на грип та ГРВI iз почmку епiдемiчного сезону 2020 2021

за 04 тиждень 202l року та з початку сезону.

Кiлькiсть дослiдrкеrrих зразкiв
матеDiалY

l.' 169 зб 19,1

Вiлсоток позитивних зразкiв 25,0% з2,5уо 19,4yo 22.2on,

Кiлькiсть BipyciB гDипч. iз пихi 1 2 1 8
1 2 1 8

A(Hl)pdm09 1 2 з 6
А(нз) 0 0 0 0
А песуб,[ипованi 0 0 1 2.

в 0 0 0 0
lпшi вiруси респiраторноi групи
iнфекцiй. iз цих:

7 5з з5

Парагрип 0 0 0 0
Аденовiрус 0 0 0 0
PC-Bipyc 0 0 0 0
РиновiDус 0 2 0 0
Бокавiрус 1 2, 0 0
Коронавiруси видiв ОС-4З, Е-229,
NL-63. HKU_I 1 з 0 2

Метаtпiевмовiрус 0 0 0 0
SARS_CoV_2 5 46 з зз


