Резюме за звітний тиждень по Україні
Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні знаходиться на неепідемічному
рівні притаманному для початку епідемічного сезону. За даними рутинного
епіднагляду показник захворюваності на грип та ГРВІ становить 338,9 на 100
тисяч населення, що на 34,7 % менше епідемічного порогу по Україні. Летальних
випадків від грипу не зареєстровано. Відсутнє лабораторне підтвердження
циркуляції вірусів грипу серед населення.
За даними дозорного епіднагляду зареєстровано 2 випадки серед пацієнтів,
клінічний стан яких підлягає визначенню випадку грипоподібного захворювання
(далі – випадок ГПЗ) та 12 випадків тяжкої гострої респіраторної інфекції (далі –
випадок ТГРІ), проте при дослідженні зразків матеріалів методом ПЛР
лабораторного підтвердження наявності РНК вірусів грипу не отримано.
Захворюваність на грип та ГРВІ в сусідніх країнах
(за 39 тиждень 2018 року)
За даними спільного бюлетеню ВООЗ та Європейського Центру по
контролю за хворобами (http://flunewseurope.org) в усіх країнах, що межують з
Україною, спостерігається низька інтенсивність активності грипу. Спорадичні
випадки грипу зареєстровані лише в Польщі, в інших країнах - географічне
поширення грипу відсутнє (малюнок 1).

Мал. 1. Адаптовано на основі карти географічного поширення грипу в країнах Європейського
Регіону (http://flunewseurope.org) за 39 тиждень 2018 року
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Аналіз захворюваності та вірусологічних досліджень
за даними недозорних джерел
На звітному тижні на грип та ГРВІ захворіло 143 052 особи, із них 71,2 %
діти віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 338,9 на
100 тисяч населення, що на 34,7 % менше епідемічного порогу по Україні.
В Україні спостерігається відсутність географічного поширення та низька
інтенсивність епідемічної активності грипу та ГРВІ без перевищення епідемічних
порогів (малюнок 2).

Мал.2. Інтенсивність активності грипу та ГРВІ в Україні, 40/2018

Госпіталізовано 2,6 % від загальної кількості захворілих. Найбільше
госпіталізованих серед дітей віком 0 – 4 роки, найменше – серед осіб 65 років та
старше.
На звітному тижні летальних випадків від грипу не зареєстровано.
При дослідженні методом ПЛР 13 зразків матеріалів від пацієнтів із
підозрою на грип РНК вірусів грипу не визначено.
Аналіз захворюваності та вірусологічних досліджень
за даними дозорних джерел
До закладів первинної медико-санітарної допомоги, що залучені до
проведення дозорного епіднагляду, звернулося 1 137 пацієнтів, клінічний стан
яких підлягає визначенню випадку гострої респіраторної інфекції (далі – випадок
ГРІ), із них 2 пацієнти, клінічний стан яких підлягає визначенню випадку
грипоподібного захворювання (далі – випадок ГПЗ).
По віковій структурі серед випадків ГРІ кількість дитячого населення
становить 71,0 %, а дорослого населення – 29,0 %.
За звітний тиждень лікарні, що залучені до проведення дозорного
епіднагляду, повідомили про 12 випадків ТГРІ. При дослідженні методом ПЛР
зразків матеріалів від цих пацієнтів отримані негативні результати.
Більшість випадків ТГРІ приходиться на вікові групи 5 ‒ 14 років.
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