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Київ – 2020

Резюме по Україні
З 18 травня по 28 червня 2020 року за даними дозорного епіднагляду
захворюваність на грип та ГРВІ в Україні була на неепідемічному рівні.
Серед осіб, які зверталися по медичну допомогу в заклади первинної медикосанітарної допомоги, що визначені для здійснення дозорного епідеміологічного
визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ).
За даними дозорних лікарень виявлено 23 пацієнти, клінічний стан яких
підлягав визначенню випадку тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ), із них у
ланцюгової реакції (ПЛР).
На 21 тижні 2020 року зареєстровано один летальний випадок, що
підтверджено методом ПЛР.
Ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в сусідніх країнах
(за 21–26 тижні 2020 року)
За даними спільного бюлетеня ВООЗ і Європейського центру профілактики
та контролю захворювань (http://flunewseurope.org), у країнах, що межують з
Україною, спостерігають базову інтенсивність активності грипу та відсутнє
географічне поширення грипу.
Аналіз захворюваності та вірусологічних досліджень
за даними дозорних джерел
До 7 закладів первинної медико-санітарної допомоги протягом 21–26
тижнів звернулося 25 пацієнтів, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку
ГПЗ; зразки матеріалів для дослідження методом ПЛР не брали (таблиця 1).
Протягом звітного періоду в 11 дозорних лікарнях зареєстровано 23 випадки
ТГРІ, що становить 0,9% від кількості госпіталізованих з усіх причин (рис. 1).
Більшість випадків ТГРІ припало на вікову групу 30–64 роки — 47,8 %.
Кількість випадків

3

Лабораторно
обстежені випадки
ТГРІ
2

Випадки ТГРІ у
відділеннях
реанімації та
інтенсивної терапії
Позитивні
випадки на грип та
інші респіраторні
віруси
Летальні випадки

1

0
21

22

23

24

25

26

Тижні року

Рис. 1. Щотижневий розподіл випадків ТГРІ, зокрема у ВРІТ,
із позитивним результатом та летальних випадків

Протягом звітного періоду в дозорній лікарні зареєстровано один летальний
випадок унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР, визначено вірус грипу
типу В (таблиця 1).
Показники

ГПЗ
21–26 тиждень
2020

ТГРІ
21–26 тиждень
2020

Кількість досліджених зразків матеріалу
Відсоток позитивних зразків
Кількість вірусів грипу
А
A(H1)pdm09
A(H3)
A не субтиповані
B
Інші віруси респіраторної групи інфекцій
Парагрип
Аденовірус
РС-віруси
Риновіруси
Коронавірус
Метапневмовірус
Бокавірус
Таблиця 1. Результати досліджень зразків матеріалів із дозорних джерел, тижні 21–26/2020

