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Надсилаємо для використання в роботі, інформування працівників та
батьківської громади школи лист управління забезпечення медичного
обслуговування у сфері охорони здоров'я Чернівецької міської ради № 07/021186 від 20.10.2020 року «Про вакцинацію проти грипу».
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За даними рутинного епідеміологічного нагляду в м. Чернівцях за 42
тиждень 2020 року зареєстровано 1247 випадків ГРВІ, з яких 515 дітей.
Госпіталізовано 16 хворих мешканців м. Чернівці, в тому числі 8 дітей.
Рівень інтенсивності епідемічного процесу захворюваності гострими
респіраторними вірусними інфекціями є низьким, інтенсивний показник
захворюваності знаходиться нижче епідемічного порогу (- 5,9%). В порівняні
з минулим 41 тижнем захворюваність зменшилась на 5,4%.
В місті проводяться організаційні, профілактичні та протиепідемічні
заходи відповідно до Комплексного плану організаційних, профілактичних
та протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження, локалізацію та
ліквідацію масових захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні
інфекції в епідемічний сезон 2020-2021 років з урахуванням пандемії
COVID-19.
Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації до
складу вакцини. Цьогоріч вакцини були розроблені з урахуванням прогнозу
ВООЗ щодо циркуляції таких штамів вірусу грипу:
- A/Guangdong-Maonan/SWLl 536/2019 (HlNl)pdm09;
- A/Hong Kong/2671 /2019 (H3N2);
- B/Washington/02/2019 (лінія В Victoria);
- B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).
В
епідемічному
сезоні
2020-2021
років
використовуватись наступні вакцини проти грипу:

в
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1.
VAXIGRIP TETRA (виробник Франція, чотирьохвалентна);
2.
Інфлувак (виробник Нідерланди, трьохвалентна);
3.
ДжіСі Флю (виробник Республіка Корея, трьохвалентна);
4.
ДжіСі
Флю
Квадрівалент
(виробник
Республіка
чотирьохвалентна);
¡
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Відповідно до наказу МОЗ України від 16.09.2011 №595 «Про порядок
проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль обігу медичних
імунобіологічних препаратів» в редакції наказу МОЗ України від 18.08.2014
№ 5 5 1 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні»,
щеплення проти грипу є рекомендованими. Вакцинація може проводитися, як
за кошти підприємств, так і за власні кошти громадян.
Щеплення проти грипу в м. Чернівцях буде проводиться в КНП «Міська
поліклініка №1» (вул. Шкільна, 6), КНП «Міська поліклініка №2» (вул.
Л.Українки, 11; Комарова, 2; Героїв Майдану, 226), КНП «Міська поліклініка
№3» (вул. Південно-Кільцева, 14), КНП ЦПМСД «Роша» (вул. Горіхівська, 3;
Борщівська,4), КНП ЦПМСД «Садгора» (вул. Я.Мудрого, 2; Хотинська,49;
Підкови, 16).
У вказаних закладах забезпечено створення відповідних умов для
проведення щеплень, розгорнута широка санітарно-освітня робота з питань
профілактики грипу та вчасної вакцинації.
Вакцини проти грипу можна придбати в аптечній мережі міста.
Прошу відповідну інформацію направити керівникам департаментів та
управлінь Чернівецької міської ради для подальшого інформування
населення та сприяти проведенню заходів специфічної профілактики в
м. Чернівцях.
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