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“Грип та ГРВІ в Одеській області ” 

52 тиждень 

(21.12.2020 – 27.12.2020) 
 

За даними спільного бюлетеню Всесвітньої організації охорони здоров’я 

та Європейського Центру по контролю за хворобами (http://flunewseurope.org) 

активність грипу серед країн - сусідів протягом звітного періоду перебувала на 

міжсезонному рівні, крім Словаччини, де спостерігалася низька інтенсивність 

активності грипу та спорадичне географічне поширення грипу. 

52 тиждень 2020 року (21.12.2020 - 27.12.2020) 

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 144 830 осіб, із них 41,1 % діти 

віком до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 381,2 на 

100 тисяч населення, що на 21,1 % менше епідемічного порогу, розрахованого 

для України (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Інтенсивний показник захворюваності на грип і ГРВІ та  

рівень перевищення епідемічного порога, Україна 

 

В Херсонській та Черкаській областях інтенсивний показник 

захворюваності на ГРВІ перевищив епідемічний поріг та знаходився на 

середньому рівні інтенсивності епідемічного процесу. В інших регіонах 

України  інтенсивні показники захворюваності на ГРВІ не перевищували 

епідемічні пороги, розраховані для цих областей (рисунок 2). 

http://flunewseurope.org/
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Рис. 2. Перевищення епідемічних порогів захворюваності на 

ГРВІ серед регіонів України, 52 тиждень 2020 

року 

 

За звітний тиждень госпіталізовано 2 433 особи, із них дітей віком до 17 

років становить 42,5 %. 

Летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано. 

За звітний тиждень проти грипу вакциновано 6 384 особи. 

З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинована 172 051 особа, в 

тому числі 79 754 особи з груп медичного та епідемічного ризиків (рисунок 3). 

 

Рис.3. Питома вага щеплень проти грипу серед груп ризику, 52 тиждень 2020 

 

 

У закладах ПМСД протягом 52 тижня 2020 року зареєстрований 21 

пацієнт, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного 

захворювання (ГПЗ), показник 53,7 на 100 тисяч населення. У 13 пацієнтів із 

ГПЗ було відібрано зразки матеріалів для одночасного тестування методом 



ПЛР на грип та SARS-CoV-2. За результатами досліджень в двох випадках в 

Сумській області визначено віруси SARS-CoV-2. Решта зразків знаходяться в 

роботі. 

У дозорних лікарнях за звітний тиждень зареєстровано 132 випадки з 

тяжкою гострою респіраторною інфекцією (ТГРІ), що становить 30,9 % від 

кількості госпіталізованих внаслідок усіх причин.  

У 16 пацієнтів із ТГРІ було відібрано зразки матеріалів для одночасного 

тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2. Зразки знаходяться в роботі. 

За даними ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», 

на 52 тижні 2020 року в Одеській області на ГРВІ захворіло 8318 осіб, 

показник захворюваності складає 351,1 на 100 тис. населення, що нижче 

показника епідемічного порога на 33%. Рівень захворюваності 

характеризується як низький. 

Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 46,8% (3892 особи), 

з них у віці 0–4 роки – 17,4% (1444 особи), 5–14 років – 23,7% (1977 осіб), 15-

17 років – 5,7% (471 особа). Серед дорослого населення найбільша кількість 

хворих зареєстрована серед осіб віком 30–64 років – 31,7% (2637 осіб). Серед 

осіб 18–29 років зареєстровано 1042 хворих (12,5%), у віці 65 років та старше 

– 747 хворих (9,0%) (рисунок 3). 

На звітному тижні перевищення рівнів епідемічних порогів не 

зареєстровано. 

 
 

Рис.3 Віковий розподіл захворілих на грип та ГРВІ 

 за 52 тиждень в Одеській області 

 

За звітний тиждень в Одеській області проти грипу щеплено 89 осіб, з них 

з груп ризику – 48 осіб (53,9%). Серед осіб з груп ризику: персонал медичних 

закладів – 60 осіб, діти віком 6 мiс.–5 рокiв – 17 осіб, персонал медичнтх 

закладі – 31(рисунок 4) 

 



 
 

Рис.4 Кількість щеплень проти грипу за 52 тиждень 

 

До закладів охорони здоров`я, що залучені до проведення дозорного 

епіднагляду, на 52 тижні 2020 року звернулось 9 пацієнтів, клінічний стан яких 

підлягав визначенню ГПЗ, 87 – ТГРІ. Серед осіб з ГПЗ зареєстровано 4 пацієнти 

у віковій категорій 0 – 4 роки, 2 пацієнти – 5 – 14 роки, 2 пацієнти – 30–64 роки, 

1 пацієнт – 65 років і старше. Захворюваннь у віці 15–29 років не 

зареєстровано. Серед осіб з ТГРІ зареєстровано 87 осіб у віковій категорії 30-64 

років –86, 18–29 років – 1, захворювання у віці 0 – 17 років та 65 років і старше 

не зареєстровано. Для проведення вірусологічних досліджень у 7 пацієнтів 

відібрано зразки біологічного матеріалу, аналізи в роботі. 

Нагадуємо, що єдиний дієвий захист від грипу – це вакцинація. В Україні 

зареєстровані та дозволені до використання у поточному епідемічному сезоні 

наступні вакцини: 

– «Ваксігрип Тетра» (виробник – «Санофі Пастер», Франція, 

чотирьохвалентна); 

– «Інфлувак («Абботт Біолоджікалз Б.В.», Нідерланди, трьохвалентна); 

– «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, трьохвалентна); 

– «Джісі Флю» («Грін Кросс Корпорейшн», Південна Корея, 

чотирьохвалентна). 

     Пам`ятайте! Основним засобом профілактики грипу залишається 

вакцинація. Звертаємо вашу увагу, що щеплення проти грипу можна проводити 

протягом всього епідемічного сезону грипу. 

     Бережіть своє здоров’я та здоров’я своїх дітей – вакцинуйтеся вчасно! 


