Епідситуація по грипу та ГРВІ за 41-й тиждень 2020 року

Відділ грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій ДУ «Центр громадського
здоров'я Міністерства охорони здоров’я України» інформує, що за даними спільного
бюлетеню Всесвітньої організації охорони здоров'я та Європейського Центру по
контролю за хворобами за 40-й тиждень 2020 року у сусідніх країнах активність грипу
була на міжсезонному рівні.

В Україні на 40-му тижні на грип та ГРВІ захворіло 135 345 осіб, із них 52,6% діти віком
до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить – 356,2 на 100 тисяч
населення, що на 26,3% менше епідемічного порогу по Україні.

У Донецькій та Луганській областях зареєстровано низькі рівні перевищення епідемічних
порогів – на 16,0% та 0,2 % відповідно. В інших регіонах України активність грипу була на
неепідемічних рівнях.

Госпіталізовано 1,4% від загальної кількості захворілих осіб. Найбільше госпіталізованих
– серед людей віком 30-64 роки.

Методом ПЛР в Україні обстежено 1 523 особи із ГПЗ, отримано 3 позитивних
результати (1– А (Н3N2), В (Victoria) та В (не субтипований).

На початку жовтня в продаж надійшла перша партія вакцин проти грипу із 665 000 доз,
що заплановано для використання в сезоні 2020/2021.

На звітному тижні летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано. За звітний
тиждень проти грипу вакциновано 2 особи.

З початку епідсезону в області перехворіло 6600 осіб, з них госпіталізовано 294 особи.

1/2

Епідситуація по грипу та ГРВІ за 41-й тиждень 2020 року

В області за 41-й тиждень 2020 року (з 05.10.20по 11.10.2020 року) захворіло 4198 осіб,
що склало 0,4% від загальної кількості населення. Показник загальної захворюваності на
100 тис. населення склав 353,22, що на 32,0 % нижче епідемічного порогу по області.

З числа захворілих – 1616 дітей віком до 17 років (38,5%). Серед захворілих дітей
найбільше у віковій категорії 5-14 років.

Перевищення епідпорогу зареєстровано на 2-х адміністративних територіях області (м.
Ватутіне, Катеринопільський район).

Госпіталізовано 134 особи (3,2% від числа захворілих). Найбільше госпіталізованих серед
осіб віком 30-64 роки, найменше – серед осіб 15-17 років.

За звітній тиждень в області летальних випадків від грипу не зареєстровано.

За звітний тиждень в області щеплення проти грипу не проводились.
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