Епідситуація по грипу, ГРВІ та інших інфекційних захворюваннях за 14-й тиждень 2020 року
Понеділок, 06 квітня 2020 12:04

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 12-й тиждень 2020 року про низький рівень інтенсивності
грипу повідомили Польща, Румунія, Молдова, Угорщина, Словаччина та Росія. В усіх
регіонах України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях.

З початку епідсезону по Україні перехворіло 11,9% населення країни, з них
госпіталізовано 148 054 особи (73,8% - діти віком до 17 років). Методом ПЛР обстежено
758 осіб із ГПЗ, отримано 238 позитивних результатів на грип, визначено 162 віруси
грипу типів А(Н1) pdm09, 8 – віруси грипу типу А (Н3), А не субтипованих – 51 та 17 –
грипу В.

В Україні на 13-му тижні на грип та ГРВІ захворіло 151 369 осіб, із них 41,3% діти віком
до 17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить – 395,9 на 100 тисяч
населення, що на 17,0% менше епідемічного порогу по Україні.

В усіх регіонах України активність грипу та ГРВІ була на неепідемічних рівнях.

На звітному тижні зареєстровано два летальних випадки внаслідок грипу. Всього з 40
тижня 2019 року до 12 тижня 2020 року зареєстровано сімдесят летальних випадків
унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 238 014 осіб.

З початку епідсезону в області перехворіло 162 380 осіб, з них госпіталізовано 8357 осіб.

В області за 14-й тиждень 2020 року (з 28.03.20по 03.04.2020 року)захворіло3442 особи,
що склало 0,3% від загальної кількості населення. Показник загальної захворюваності на
100 тис. населення склав 286,18, що на 44,4 % нижче епідемічного порогу по області.
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З числа захворілих – 1379 дітей віком до 17 років (40,1%). Серед захворілих дітей
найбільше у віковій категорії 5-14 років.

Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дітей до 17 років зменшився
на 36,9%, а серед дорослих – на 33,4% відповідно.

Перевищення епідпорогу не зареєстровано на жодній адміністративній території області.

Госпіталізовано 177 осіб (5,15% від числа захворілих). Найбільше госпіталізованих серед
дітей віком 0 - 4 роки, найменше – серед осіб 65 років та старше.

За звітній тиждень в області летальних випадків від грипу не зареєстровано.

За звітний тиждень щеплення проти грипу на території області не проводилися.

З початку епідсезону проти грипу вакциновано 7513 осіб, в тому числі 1652 особи з груп
медичного та 3235 осіб з груп епідемічного ризику.

Зареєстровано випадок захворювання на хворобу Лайма в м. Черкаси.

За даними регіональної лабораторії ветеринарної медицини за тиждень випадки сказу
тварин не реєструвались.
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