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Грип – це високозаразне вірусне захворювання з можливістю
тяжких ускладнень та ризиком смерті.
Протягом епідемічного сезону 2018-2019 років (01.10.2018 –
19.05.2019) на грип та ГРВІ в Україні перехворіли 5,4 млн людей,
65,3% з яких – діти віком до 17 років. Епідемічний процес із грипу та
ГРВІ характеризувався середньою інтенсивністю та регіональним
поширенням. Упродовж епідемічного сезону грип забрав життя 64
українців, зокрема 12 дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був
вакцинований проти грипу, 11 осіб взагалі не зверталися по медичну
допомогу, а кожен п’ятий звернувся вже за критичного погіршення
стану здоров’я на 6-й день хвороби та пізніше.
Серед лабораторно обстежених на грип 2927 осіб методом ПЛР
у 30% отримано позитивні результати. У циркуляції абсолютно
домінували віруси грипу типу A.
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Із початку сезону проти грипу було вакциновано 161543
людини (0,4% населення), частка дітей серед щеплених становила
24%.
У центрі громадського здоров’я МОЗ України зазначають, що
В епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип та ГРВІ може
захворіти від 4,8 млн до 6,7 млн людей.
Рекомендаційний список створено з метою інформаційної
підтримки спеціалістів первинної ланки.
Даний рекомендаційний список є оглядом книжкових видань та
публікацій.
Матеріал подається в алфавітному порядку авторів або назв.

1.
Використання інтегрованого частотного ABC/VENаналізу призначень лікарських засобів для лікування грипу та
його ускладнень в умовах стаціонару / М. В. Лелека,
Л. Л. Давтян, О. М. Заліська, С. Ю. Кіт // Фармацевтичний
журнал. – 2019. – № 2. – С. 45-54.
У статті розміщено аналіз даних реальної практики
призначень пацієнтам, які з важкою формою грипу та його
ускладненнями були госпіталізовані в стаціонар Львівської
обласної інфекційної клінічної лікарні.
2.
Виноград Н. О. Спеціальна епідеміологія : навч.
посіб. / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – 2-е вид.,
переробл. та допов. – Київ : Медицина, 2018. – 368 с.
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У посібнику стисло викладено основи спеціальної епідеміології
та підходи до організації та проведення профілактичних і
протиепідемічних заходів при різних групах інфекцій, в тому числі
й при грипові.
3.
Грип в Україні: підсумки сезону 2018-2019 рр. і
прогноз наступної епідемії / А. П. Міроненко, О. С. Голубка,
Л. В. Лейбенко [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія.
Інфектологія. – 2019. – № 7. – С. 5-7.
У статті проведено аналіз епідемії грипу в сезоні 2018-2019
рр. та складено етіологічний прогноз епідемії грипу в Україні на
наступний епідемічний сезон 2019-2020 рр.
4.
Диагностика типичного случая инфекционной
болезни (стандартизованный пациент) : учеб. пособие / под ред.
Н. Д. Ющука, Е. В. Волчковой. – Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2017. – 464 с.
Данное учебное пособие может оказать существенную
помощь врачам разных специальностей в восстановлении раннее
полученных знаний по инфекционной патологии для решения
практических задач по ранней диагностике инфекционных
болезней при обследовании пациентов. Первый раздел пособия
посвящён гриппу.
5.
Клінічні
рекомендації
з
лікування
та
профілактики ускладнень гострих респіраторних інфекцій у
дітей
/ В. Г. Майданник, Т. М. Фалалєєва, Н. В.
Молочек,
С. Ю. Романенко // Міжнародний
журнал педіатрії, акушерства та гінекології. – 2019. – № 3. – С.
56-99.
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У статті наведені клінічні рекомендації з лікування та
профілактики ускладнень гострих респіраторних інфекцій (до яких
належать і віруси грипу) у дітей.
6.
Місце балоксавіру в лікуванні грипу // Клінічна
імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – № 1. – С. 10-11.
У статті наведена інформація про нового представника
інгібіторів нейрамінідази – балоксавір. Це новий пероральний
препарат проти грипу з дуже тривалим періодом напіврозпаду,
що становить майже 80 год, тому його призначають одноразово.
7.
Нікітін Є. В. Окислювальний стрес як один з
важливіших
чинників
гострого
ураження
ендотелію
/ Є. В. Нікітін, О. І. Верещагіна // Інфекційні хвороби. – 2019. –
№ 2. – С. 22-28.
У статті наведено дослідження динаміки вмісту
циркулюючих ендотеліальних клітин у периферичній крові хворих
на грип А та визначення ролі процесів вільнорадикального
окислення в пошкодженні ендотеліоцитів. Представлено дані
щодо вдосконалення лікування хворих на грип А.
8.
Проблема
пандемічного
грипу
А/Н1N1
/ М. А. Андрейчин, Н. А. Ничик, Н. Г. Завіднюк, Я. І. Йосик
// Інфекційні хвороби. – 2019. – № 2. – С. 45-57.
У статті наведено основні дані літератури про етіологію,
епідеміологічні особливості, клінічні прояви та лабораторну
діагностику каліфорнійського грипу А/Н1N1, подано основні
рекомендації ВООЗ і CDC стосовно його профілактики та
лікування.
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9.
Сучасні підходи до лікування ГРВІ. Амізон :
результати міжнародних досліджень // Здоров’я України. –
2019. – № 17. – С. 24-25.
У статті наведено відомості щодо форуму у форматі
телемосту з лікарями-практиками Києва, Львова, Харкова, Одеси,
Дніпра і Краматорська, який був присвячений обговоренню
сучасних підходів до лікування грипу та гострих респіраторних
вірусних інфекцій з використанням оригінального противірусного
препарату системної дії – енісаміуму йодиду, відомого під
торговою назвою Амізон.
10.
Ходош Э. М. Гриппозная пневмония :
эпидемиология и клинико-лучевая параллель / Э. М. Ходош //
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – № 1. –
С. 5-9.
В статье рассказывается о видах гриппозных пневмоний, их
эпидемиологии, рентгенологической и лабораторной диагностике
а также тактике лечения.
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