До початку епідемічного сезону 2019-2020 років розповсюдження грипу та гострих
респіраторних вірусних інфекцій серед населення міста Києва
Державна установа «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я
України» своїм листом від 19 серпня 2019 року повідомила про особливості
захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (далі – ГРВІ) в
епідемічному сезоні 2018-2019 років, а також надала прогноз на епідемічний сезон
2019-2020 років.
У структурі загальної інфекційної захворюваності в нашій країні більше 90%
припадає на грип та ГРВІ. Епідемічний процес у сезоні 2018-2019 років
характеризувався переважно регіональним поширенням та низькою інтенсивністю.
Серед населення України зареєстровано 5,4 млн. випадків захворювання на грип та
ГРВІ. Показник захворюваності на 100 тис. населення склав 13827,9. Із загальної
кількості захворілих 65,3% становили діти віком до 17 років. Зареєстровано 64 летальні
випадки, з них 12 дітей.
Спостерігалось домінування циркуляції вірусів грипу типу А. Як і очікувалось, на
початку сезону переважали віруси грипу А(Н1)pdm09 із послідовним приєднанням до
циркуляції вірусів грипу типу А(Н3). Вивчення зразків, надісланих Україною до
Центру ВООЗ з глобального епідемічного нагляду за грипом у Лондоні, підтвердило
циркуляцію на території країни вірусів грипу A/Singapore/INFIMN-lб-0019/2016(H3N2),
який був одним iз двох вірусів грипу типу А, що увійшов до складу вакцин,
рекомендованих ВООЗ у минулому епiдемiчному сезоні.
Рекомендації ВООЗ стосовно складу вакцини проти грипу для використання в
Північній півкулі у сезоні 2019-2020 років включають наступні штами:
- вірус, подібний до А/Brisbane/02/2018(H1N1)pdm09;
- вірус, подібний до А/Kansas/14/2017(H3N2);
- вірус, подібний до В/Colorado/06/2017(лінія В/Victoria/2/87);
- вірус, подібний до В/Phuket/3073/2013(лінія В/Yamagata/16/88).
Згідно прогнозу вітчизняних епідеміологів, в наступному сезоні 2019-2020 років
на грип та ГРВІ можуть захворіти від 4,8 до 6,7 млн. осіб. Очiкусться двi хвилi пiдйому
захворюваностi - у груднi 2019 року та наприкінці січня - початку лютого 2020 року з
можливим максимальним підйомом на 4 тижні року. Фахівці рекомендують
обов’язково зробити щеплення представникам груп ризику, до яких відносяться
медичні працівники, вагітні жінки, діти до п’яти років, особи старше 65 років, пацієнти
з хронічними захворюваннями, люди, які перебувають у закладах тривалого догляду.

