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Мета роботи - проведення аналізу епідемічної ситуації на грип та гострі
респіраторні захворювання серед дітей у сезоні 2018-2019 років.
Матеріал і методи. Вивчено захворюваність дітей на грип та гострі респіраторні захворювання в епідемічний сезон 2018-2019 років. Проведено аналіз
динаміки захворюваності, вікової структури дітей, що захворіли, вакцинального
статусу.
Результати. Встановлено, що за період епідемії захворіло 15459 осіб. Зареєстровано 10186 випадків хвороби у дітей до 18 років, що становить 65,2%. Епідемічний сезон 2018 - 2019років мав найбільш тривалий період - 6 тижнів. Результати вірусологічних досліджень засвідчують, що циркулювали віруси грипу типу
А, зокрема А (H1N1) та А (H3N2).
Висновки. Імунізація проти грипу не вплинула на захворюваність населення у
зв'язку із дуже низьким відсотком вакцинації як дорослих, так і дітей.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ГРИППОМ И ОСТРЫМИ РЕСПИРАТОРНЫМИ
ИНФЕКЦИЯМИ СРЕДИ ДЕТЕЙ В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН 2018-2019 ГОДОВ В
Г.ЧЕРНОВЦЫ
Л.В. Мельничук, А.А. Задерей, И.С. Вострикова

Цель работы - проведение анализа епидемической ситуации с гриппом и острыми
респираторными заболеваниями среди детей в сезоне 2018-2019 годов.
Материал и методы. Изучено заболеваемость детей гриппом и острыми респираторными заболеваниями в епидемический сезон 2018-2019 годов. Проведено
анализ динамики заболеваемости, возрастной структуры заболевших, вакцинального статуса.
Результаты. Установлено, что за период эпидемии заболело 15459 человек.
Зареестрировано10186 случаев заболевания у детей до 18 лет, что составляет
65,2%. Эпидемический сезон 2018 - 2019 годов имел наиболее длительный период 6 недель. Результаты вирусологических исследований свидетельствуют о циркуляции вирусов гриппа типа А, а именно А (H1N1) и А (H3N2).
Выводы. Иммунизация против гриппа не повлияла на заболеваемость населения в
звязи с очень низким уровнем вакцинации как взрослых, так и детей.
INFLUENZA AND ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS MORBIDITY AMONG
CHILDREN DURING THE EPIDEMIC SEASON 2018-2019 YEARS IN CHERNIVTSI
L.V. Melnichuk, A.A. Zaderey, I.S. Vostricova

Purpose. To conduct an analysis of the epidemic situation of influenza and acute
respiratory diseases among children in the 2018-2019 season.
Material and methods. The morbidity of children with influenza and acute respiratory
diseases in the epidemic season 2018-2019 has been studied. The analysis of the
dynamics of the morbidity, age structure of patients, vaccine status has been carried out.
Results. It has been established that during the epidemic period 15,459 people were ill.
10186 cases of the disease were registered in children under the age of 18, accounting
for 65.2%. The epidemic season 2018 - 2019 was the longest period - 6 weeks. The results of virological studies are indicative of influenza A viruses circulation, in particular, A (H1N1) and A (H3N2).
Conclusions. Influenza immunization did not affect the morbidity of the population
because of the very low vaccination level both adults and children.

Вступ
Грип та інші гострі респіраторні захворювання
ISSN 1727-4338

58

https://www.bsmu.edu.ua

(ГРЗ) за кількістю випадків щорічно перевищують усі
разом узяті інфекційні захворювання [1,4,5]. Грип ураКлінічна та експериментальна патологія. 2019. Т.18, №2 (68)
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жає всі верстви населення, швидко розповсюджуючись
у вигляді епідемій. У структурі інфекційної захворюваності до 95% припадає на грип та ГРВІ. У середньому
протягом року кожний дорослий хворіє на грип або
ГРЗ двічі, школяр - тричі, діти дошкільного віку - 6
разів[2,3,4].
За даним ретроспективного аналізу захворюваності
з приводу гострих респіраторних інфекцій та грипу, за
останні два епідемічні сезони 2016-2017, 2017-2018 років
на території м. Чернівців не реєструвалося перевищення епідемічного порогу.
Відповідно до наказу МОЗ України від 06.11.2015
№732 "Про затвердження нормативно-правових актів з
питань організації та проведення санітарно-протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню грипу та гострих респіраторних
інфекцій" епідемічний (пороговий) рівень - інтенсивний показник захворюваності на грип та ГРЗ (в сумі),
що є верхньою межею коливань неепідемічного рівня
захворюваності і визначається згідно з багаторічними
даними щотижня в конкретному регіоні.
Мета роботи
Метою наших досліджень було проведення аналізу
епідемічної ситуації на грип та ГРЗ серед дітей у сезоні
2018-2019 років.

Матеріал і методи дослідження
Проведено аналіз захворюваності дітей на грип та
ГРЗ у епідемічний сезон 2018-2019 років. Вивчалась динаміка захворюваності, вікова структура, вакцинальний
статус осіб, що захворіли на грип.
Результати та їх обговорення
В епідемічному сезоні 2018-2019 років, за даними
оперативного моніторингу з приводу гострих респіраторних інфекцій, епідемія почалася наприкінці січня. З
4 тижня 2019 відзначено зростання захворюваності вказані інфекції та встановлено рівень вищий від епідемічного порогу.
Станом на 25.01.019 року, на 4 тижні року в м. Чернівцях встановлено рівень захворюваності гострими
респіраторними інфекціями вищий від епідемічного
порогу на 18,4%. Порівняно з попереднім 3 тижнем
2019 року захворюваність ГРЗ в м. Чернівцях збільшилась на 36,5%.
Епідемія тривала 6 тижнів, активність ГРЗ досягла
свого піку захворюваності на 5 тижні року, коли зареєстровано 2918 випадків захворюваності. В наступні
тижні перевищення коливалося нерівномірно: від 4,1%
до 7,6% (рис.1). За період епідемії захворіло 15459 чернівчан. Зареєстровано 10186 випадків хвороби у дітей
до 18 років, що становить 65,2%.

Рисунок 1. Перевищення епідемічного порогу на 4-9 тижні 2019 року
З 4 по 9 тиждень кількість звернень мешканців реєстрованих хворих в період епідемії становить від 60,4
міста коливалась від 2396 осіб до 2918 осіб (рис.2).
до 70,1% (табл.).
Захворюваність дітей до 18 років у структурі всіх заЗ початку епідемічного сезону на гострі респіра-

Рисунок 2. Динаміка звернень мешканців міста за медичною допомогою стосовно грипу та ГРЗ в період
епідемії за 4-9 тижні 2019 року
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Таблиця
Динаміка захворюваності на грип та ГРЗ в період епідемії дітей віком до 18 років
Тиждень
2019 року
Усього хворих

4

5

6

7

8

9

2723

2918

2497

2396

2450

2475

Із них діти до
18 років

1908

1931

1508

1479

1649

1711

% дітей

70,1%

66,1%

60,4%

61,7%

67,3%

69,1%

торні вірусні інфекції та грип у кожному закладі освіти
м. Чернівців проводився щоденний моніторинг захворюваності на ці інфекції.
Найбільший відсоток хворих дітей припадає на
шкільний вік (рис.3). Обмежувальні заходи про призупинення навчально-виховного процесу в школах за обґрунтованим рішенням вводяться місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування за відсутності 20% від загальної кількості учнів з
причини захворювання на грип та ГРІ по кожному закладу окремо. Станом на 28 січня 2019 року, відповідно
до інформації управління охорони здоров'я та управлі-

ння освіти Чернівецької міської ради, призупинено навчальний процес та введено обмежувальні заходи в усіх
загально освітніх закладах міста Чернівців терміном з
29.01.2019 на 11 календарних днів. На 5 та 6 тижні року
діти школи не відвідували. Позачергові канікули тривали
13 днів, що дало можливість розірвати ланцюг захворювань (інкубаційний період хвороби) та зменшити
кількість хворих дітей.
Вірусологічною лабораторією ДУ "Чернівецький
обласний лабораторний центр МОЗ України" в епідемічний сезон 2018-2019 років підтверджено циркуляцію
вірусів грипу. Так, з 31 проби клінічного матеріалу у 6

Рисунок 3. Вікова структура дітей, які захворіли на грип та ГРЗ за 4-9 тиждень 2019 року
пробах (38%) отримано позитивні результати на віруси хист від грипу та вимагає додаткових заходів щодо запогрипу типу А, зокрема А (H1N1) та А (H3N2).
бігання виникненню і поширенню захворювання на
У місті визначено 7 закладів поліклінічного профілю грип серед населення, профілактики можливих усклад(комунальні некомерційні підприємства), у яких ство- нень. Серед усіх вакцинованих осіб частка дітей до 18
рені максимальні умови для проведення вакцинації років становила 27,3% (269 дітей). У віці до року отрипроти грипу мешканцям м. Чернівців, у тому числі ді- мали щеплення 5 дітей, у віці від 1 до 4 років -54, від 5до
тей.
9 років - 105, від 10 до 14 років - 81, від 15 до 18 років - 24
З початку епідсезону в м. Чернівці щеплено проти дитини (рис.4).
грипу 986 осіб. Це забезпечує лише індивідуальний заТаким чином, мінімальна кількість вакцинованих

Рисунок 4. Вікова структура дітей, які захворіли на грип та ГРЗ за 4-9 тиждень 2019 року
ISSN 1727-4338

60

https://www.bsmu.edu.ua

Клінічна та експериментальна патологія. 2019. Т.18, №2 (68)

Original research
проти грипу не вплинула на рівень захворюваності респіраторними інфекціями.
Висновки
1.Грип та ГРЗ залишаються однією з найбільш актуальних проблем охорони здоров'я міста.
2.Епідемічний сезон 2018 - 2019років мав найбільш
тривалий період - 6 тижнів. За період епідемії захворіло
15459 чернівчан. Зареєстровано 10186 випадків хвороби у дітей до 18 років, що становить 65,2%.
3.Результати вірусологічних досліджень засвідчують, що циркулювали віруси грипу типу А, зокрема
А (H1N1) та А (H3N2).
4.Імунізація проти грипу не вплинула на зниження
захворюваності населення, на циклічність, сезонність,
зміну вікової структури хворих у зв'язку із дуже низьким відсотком вакцинації як дорослих, так і дітей.
5.Вчасне введення обмежувальних заходів у школах
сприяло стабілізації епідемічної ситуації, зниженню
інтенсивності поширення захворювань на грип та ГРЗ.
Перспективи подальших досліджень полягають у
необхідності моніторингу епідемічної ситуації на грип
та ГРЗ та розробці ефективних методів профілактики.
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