Епідситуація по грипу та ГРВІ за 47-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 45-й тиждень 2020 року у сусідніх країнах активність грипу
була на міжсезонному рівні, крім Словаччини, де спостерігалася низька інтенсивність
грипу та спорадичне поширення випадків захворювання на грип.

В Україні на 46-му тижні на грип та ГРВІ захворіло 177 410 осіб, із них 33,4% діти віком
до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить – 466,9 на 100 тисяч
населення, що на 3,3% менше епідемічного порогу по Україні.

В Україні не зареєстровано циркуляції вірусів грипу.

У більшості регіонів України інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ продовжує
бути нижче або на рівні епідемічного порога. Інтенсивність епідемічного процесу в
Івано-Франківській, Волинський, Донецькій, Запорізькій, Полтавській, Сумській,
Черкаській, Чернігівській, Херсонський та Житомирській областях відповідає середньому
рівню інтенсивності — інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ в зазначених
областях перевищує епідемічний поріг від 0,2% до 18,2% .

Госпіталізовано 1,6% від загальної кількості захворілих осіб. Найбільше госпіталізованих
– серед людей віком 0-4 та 65 років і старше.

На звітному тижні летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано.

За звітний тиждень проти грипу вакциновано 30 586 осіб.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 80 797 осіб, зокрема 35 274
особи із груп медичного та епідемічного ризиків.
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З початку епідсезону в області перехворіло 42 028 осіб, з них госпіталізовано 1267 осіб.

В області за 47-й тиждень 2020 року (з 16.11.20по 22.11.2020 року) захворіло7583 особи,
що склало 0,6% від загальної кількості населення. Показник загальної захворюваності на
100 тис. населення склав 638,03, що на 22,8 % вище епідемічного порогу по області.

З числа захворілих – 2041 дитина віком до 17 років (26,9%). Серед захворілих дітей
найбільше у віковій категорії 5-14 років.

Перевищення епідпорогу зареєстровані у Катеринопільському районі на 65,7%,
Кам’янському – на 39,4%, Городищенському – на 29,2%, Христинівському районі – на
21,9%, Жашківському – на 23,1%, Тальнівському – на 2,8%, Уманському – на 0,8%,
м.Сміла – на 0,6%.

Госпіталізовано 164 особи (2,2% 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 щеплено проти грипу 1268 осіб, зокрема з групи
епідемічного ризику 757 осіб, персоналу медичних закладів – 694 особи.
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