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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 19-й тиждень 2021 року серед країн-сусідів був міжсезонний
рівень активності грипу, крім Словаччини, де спостерігалася низька інтенсивність
епідемічної активності та спорадичне географічне поширення вірусів грипу.

В Україні на 20-му тижні 2021 року на грип та ГРВІ захворіло 129 937 осіб, із них 47,8%
діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить – 342,0 на 100
тисяч населення, що нижче епідемічного порога на 29,2%.

У регіонах України була низька інтенсивність захворюваності на ГРВІ.

Зареєстровано 5 413 пацієнтів із ТГРІ, у яких для одночасного тестування методом ПЛР
на грип та SARS-CoV-2 відібрано 1 011 зразків матеріалів, в 641 випадку отримано
позитивні результати: виявлено віруси грипу типів А(Н1)pdm09 (3), А(Н3) (1)і А не
субтипований (1) та інші віруси респіраторної групи інфекцій — SARS-CoV-2 (507),
коронавiруси типів OC-43 (31), NL-63 (7) і NKU-1 (1), парагрип (14), аденовіруси (1),
РС-віруси (5), риновіруси (32), бокавіруси (17), метапневмовіруси (22).

На звітному тижні летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано.

За звітний тиждень проти грипу вакциновано 3 особи.

З початку епідемічного сезону в Україні проти грипу вакциновано 196 691 особу, зокрема
96 520 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків.

З початку епідсезону в області перехворіло 207 052 особи, з них госпіталізовано 12 823
особи.
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В області за 22-й тиждень 2021 року (з 25.05.2021 по 06.06.2021 року) захворіло 3 573
особи, що склало 17,4% від загальної кількості населення. Показник загальної
захворюваності на 100 тис. населення склав 300,63, що на 34,6% нижче епідемічного
порогу по області.

Перевищень епідпорогу в містах та районах області не зареєстровано.

З числа захворілих – 1 687 дітей віком до 17 років (47,2%). Серед захворілих дітей
найбільше у віковій категорії 5-14 років.

Госпіталізовано 262 особи (7,3% від числа захворілих). Найбільше госпіталізованих серед
осіб 65 років і старше, 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.

З початку епідсезону в області щеплено проти грипу 4 499 осіб, зокрема з групи
епідемічного ризику 2 204 особи, персоналу медичних закладів – 1 944 особи.
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