
Профілактика грипу та гострої респіраторної вірусної інфекції. 

Гостра респіраторна вірусна інфекція (ГРВІ) - це поширена група вірусних 
захворювань респіраторного тракту. Основними симптомами ГРВІ є нежить, кашель, 
чхання, головний біль, біль в горлі, втома. 

Грип - різновид гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ), що відрізняється 
особливо важким перебігом, високою ймовірністю важких ускладнень і може закінчитися 
смертельним результатом. Особливо це відноситься до певних груп людей : 
- діти (особливо раннього віку); 
- літні люди (старше 60 років); 
- хворі хронічними важкими захворюваннями серцево-судинної системи (вроджені та 
набуті вади серця, артеріальна гіпертензія, захворювання сполучної тканини- колагенози 
та інш.) і легенів (бронхіальна астма, хронічний бронхіт, емфізема легенів тощо). 

Основні симптоми грипу: озноб, що змінюється жаром; підвищена пітливість; 
підвищена температура тіла від 39ºС до 40°C і вище; сухість, першіння і біль в горлі, його 
почервоніння; виражений головний біль; слабкість, розбитість; біль в м'язах і в суглобах, з 
ломотою по усьому тілу; запаморочення; світлобоязнь; порушення сну; закладеність носа 
при мізерних виділеннях. 
Навіщо потрібні щеплення від гриппу.  

Сезонна вакцинація від грипу ставить на меті формування стійкої несприйнятності 
до інфекції. Для цього людині вводиться вакцина з антигенами, які відповідають 
циркулюючим в сезоні різновидам, - серотипам. Вакцина містить інактивовані або живі 
частки вірусів. Якщо ін'єкція зроблена своєчасно, то вона може запобігти важкій формі 
хвороби. Після проведення вакцинації імунітет проти інфекції виробляється впродовж 
двох тижнів та зберігається впродовж 6-8 міс. Після уколу вакцини захворювання грипом 
перебігає набагато легше або зовсім не трапляється, і навіть сезонна застуда (ГРВІ) 
швидше закінчується і протікає м'якше. 
Варіанти вірусів грипу, що викликають щорічні епідемії, міняються щороку, тому 
вакцинуватися необхідно перед кожним епідемічним сезоном. Щеплення від грипу 
потрібні, щоб понизити вірогідність зараження.  
Чи варто робити щеплення від гриппу? 

Те, що грип несе з собою безліч важких ускладнень (бронхіт, синусит, отит, 
пневмонію, токсичні прояви), - відомий усім факт. Відмічено, що при зниженнн 
популярності вакцинації, масштаб епідемій відразу ж збільшується, що говорить про те, 
що прищеплюватися від грипу все ж варто. 

Щеплення значно знижує вірогідність зараження вірусом, циркулюючим в певному 
сезоні. У прищепленої людини хвороба не викличе ускладнень і проходитиме значно 
легше. 
Вакцинація від грипу і COVID – 19. 

Відомо, що вакцинація від грипу може створювати додатковий захист відносно 
інфекуванння коронавірусом (COVID – 19). Про це свідчать дослідження учених 
університету Флоріди в Гейнсвиле, повідомляє Journal of the American Board of Family 
Medicine. 

Зокрема, американські учені провели аналіз 2 005 історій хвороб пацієнтів з 
COVID - 19, які лікувалися в університетській  клініц. При цьому учені аналізували саме 
те, чи були пацієнти вакциновані від грипу до того, як підхопили коронавіруса, говориться 
в описі дослідження. 

Виявилось, що ті, хто не вакцинувався впродовж останнього року від грипу, 
частіше в 2,44 разу госпіталізувалися з COVID - 19 і в 3,29 разу частіше потрапляли в 
реанімаційне відділення ніж ті, хто отримував вакцинацію від грипу. 



"Наші дані упевнено показують, що пацієнти з COVID - 19, які не пройшли вакцинацію 
проти грипу, мають більше шансів на важчий перебіг хвороби, який потребує 
госпіталізації", - пишуть медики. 
Наявність вакцини в Україні 
До епідсезону 2020-2021 років в Україну поставлені 500 тисяч доз вакцини "Ваксигрипп 
Тетра" (виробник - "Санофи Пастер", Франція, чотиривалентна); 45 тисяч доз вакцини 
"Инфлювак (виробник - "Абботт Биолоджикалз Б.В"., Нідерланди, тривалентна); 120 
тисяч доз вакцини "Джиси Флю" (виробник - "Грін Крос Корпорейшн", Південна Корея, 
тривалентна).  
 З питань проведення щеплення від грипу Вам і Вашій дитині звертайтеся до ваших 
сімейних лікарів та педіатрів. 
 Щеплюйтеся та будьте здорові! 
 
 
Підготувала матеріал доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб БДМУ 
Ортеменка Є.П. 
 


