
Інформаційний бюлетень 

“Грип та ГРВІ в Одеській області ” 

6 тиждень 

(08.02.2021 – 14.02.2021) 
 

За даними спільного бюлетеня Всесвітньої організації охорони здоров’я і 

Європейського центру профілактики та контролю захворювань 

(https://flunewseurope.org), активність грипу серед країн-сусідів протягом звітного 

періоду була на міжсезонному рівні, крім Словаччини, де зафіксовано низьку 

активність та спорадичне поширення випадків захворювання на грип. 

 

6 тиждень 2021 року (08.02.2021 - 14.02.2021) 

За звітний тиждень на ГРВІ захворіло 121 550 осіб, із них 42,2 % діти віком до 

17 років. Інтенсивний показник захворюваності становить 384,4 на 100 тисяч 

населення, що на 20,8 % менше епідемічного порогу, розрахованого для України 

(рисунок 1). 

 

 

  

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

рівень перевищення епідемічного порога, Україна  
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У більшості регіонів України перевищення епідемічного порогу не 

реєструвалось та інтенсивність епідемічного процесу ГРВІ, в тому числі 

коронавірусної інфекції, знаходилась на низькому рівні, за винятком 

Запорізької та Тернопільської областей, де інтенсивний показник 

захворюваності на ГРВІ перевищив епідемічний поріг 0,6 % та 3,3 % 

відповідно, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного 

процесу. В Івано-Франківської області інтенсивний показник захворюваності 

перевищив епідемічний поріг на 55,7 %, що свідчить про високий рівень 

інтенсивності (рисунок 2). 

   

 

Рис. 2. Перевищення епідемічних порогів захворюваності на 

ГРВІ серед регіонів України, 6 тиждень 2021 року 

 

Летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано. 

За звітний тиждень проти грипу вакциновано 1 125 осіб. 

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 190 042 особи, в 

тому числі 90 942 особи із груп медичного та епідемічного ризиків (рисунок 3) 

 

 
 

Рис.3. Питома вага щеплень проти грипу серед груп ризику, 6 тиждень 2021 року 
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У закладах ПМСД протягом 06 тижня 2021 року зареєстровано 103 

пацієнти, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку грипоподібного 

захворювання (ГПЗ), показник 263,2 на 100 тисяч населення. У 42 пацієнтів із 

ГПЗ було відібрано зразки матеріалів для одночасного тестування методом 

ПЛР на грип та SARS-CoV-2. В Харківській області за результатами 

лабораторного дослідження зразків матеріалів визначено віруси грипу А не 

субтипований (2), SARS-CoV-2 (1), РС-віруси (1) та аденовіруси (1). В 

Львівській області – віруси SARS-CoV-2 (1). В Сумській визначано віруси 

SARS-CoV-2 (2), парагрипу (1), риновіруси (1) та в одному випадку одночасне 

інфікування риновірусами та коронавірусами типу OC-43. В Одеській області 

за результатами досліджень зразків матеріалів від пацієнтів із ГПЗ визначені 

віруси респіраторної групи інфекцій: коронавіруси типу OC-43 (1), РС-віруси 

(1) та втрьох випадках одночасне інфікування коронавірусами типу OC-43 та 

бокавірусами (1); коронавірусами типу OC-43 та парагрипом (1); 

метапневмовiрусами та парагрипом (1). Частина зразків матеріалів 

залишається в роботі. 

З початку епідемічного сезону лабораторно обстежено 251 особу, в 103 

випадках отримано позитивні результати на грип та віруси респіраторної групи 

інфекцій (рисунок 4) 

 
 

Рис. 4. Результати обстеження осіб із ГПЗ та відсоток отриманих позитивних 

результатів на грип та ГРВІ з початку епідемічного сезону 2020/2021  

 

У дозорних лікарнях за звітний тиждень зареєстровано 211 випадків 

тяжкою гострою респіраторною інфекцією (ТГРІ), що становить 49,0 % від 

кількості госпіталізованих внаслідок усіх причин. 

У дозорних лікарнях за звітний тиждень зареєстровано 214 випадків з 

або 45,9% госпіталізованих з усіх причин. 

У 29 пацієнтів із ТГРІ було відібрано зразки матеріалів для одночасного 

тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2. За результатами 

лабораторного дослідження зразків матеріалів визначено віруси SARS-CoV-2 в 

Львівській (1), Кіровоградській (1) та Харківській (1) областях. Частина зразків 

матеріалів залишається в роботі. 

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

на 6 тижні 2021 року в Одеській області на ГРВІ захворіло 7467 осіб, показник 
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захворюваності складає 315,2 на 100 000 населення, що нижче показника 

епідемічного порога на 40,1 %. За останній тиждень, порівняно з попереднім, 

захворюваність підвишилась на 19,0 % (7467 проти 6029). Рівень 

захворюваності характеризується , як низький. 

Питома вага захворілих дітей до 17 років становить 55,4% (4667 осіб), з 

них у віці 0–4 роки – 19,7 % (1473 осіб), 5–14 років – 34,9% (2606 осіб), 15–17 

років – 7,9% (589 осіб). Серед дорослого населення найбільша кількість 

хворих зареєстрована серед осіб віком 30–64 років – 21,5% (1606 осіб). Серед 

осіб 18–29 років зареєстровано 730 хворий (9,7%), у віці 65 років та старше – 

463 хворих (6,2%) (рисунок 5). 

При цьому, перевищення рівнів епідемічних порогів у м.Чорноморськ (на 

43,6% ) та Ананьївському районі (на 27,6 %). 

 
Рис. 5. Віковий розподіл захворілих на грип та ГРВІ 

 за 6 тиждень 2021 року в Одеській області 

 

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

епіднагляду, на 6 тижні 2021 року звернулося 13 пацієнтів, клінічний стан яких 

підлягав визначенню випадку грипоподібного захворювання (ГПЗ), 93 – з 

тяжкою гострою респіраторною інфекцією (ТГРІ). Серед осіб з ГПЗ 

зареєстровано 13 пацієнтів, у віковій категорій 0 – 4 роки – 6 пацієнтів, 5-14 

років – 4, 18–29 років– 1, 30–64 роки – 1, 65 років і старше–1. Захворювань у 

віці 15–17 років та не зареєстровано. Серед осіб з ТГРІ зареєстровано 93 особи 

у віковій категорії 30–64 роки – 60, 65 років та старше – 32 особи, 18–29 років – 

1, захворюваннь у віці 0–17 років не зареєстровано. Для проведення 

вірусологічних досліджень у 6 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. 
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     Бережіть своє здоров’я та здоров’я своїх дітей – вакцинуйтеся вчасно! 

 


