Вакцинація – це можливість захиститись від грипу
Грип швидко поширюється, тому
щороку трапляються його епідемії. За
підсумками МОЗ у минулому
епідесезоні на грип та ГРВІ
перехворіло 15% населення країни.
За оцінками фахівців Центру грипу
та ГРВІ, в епідсезоні 2016-2017 років
очікується,
що
віруси
грипу
підкосять близько 8 млн. українців.
Високий рівень розповсюдження
вірусу грипу зумовлений постійною
мінливістю і високою активністю
передачі збудника.
Жодна міра профілактики не буває настільки ефективною, як щеплення.
Питання вакцинації стає актуальним восени – час, коли треба робити щеплення.
Факти переконають вас, що щеплення – потрібне:
 На віруси грипу не діють антибіотики;
 Противірусні засоби не завжди ефективні;
 Високий ризик розвитку ускладнень: від грипу і пов’язаних з ним захворювань
щороку помирає до півмільйона людей у світі.
Щорічна вакцинація – найефективніший засіб захисту організму від вірусів
грипу, визнаний доказовою медициною.

Вакцинація від грипу є рекомендованою та не входить до календаря
обов’язкових щеплень. Вакцину закуповують приватні структури та розподіляють
до аптек, враховуючи попит попередніх років.
За прогнозами ВООЗ у епідемічному сезоні 2016-2017 років у Північній півкулі
Землі, в межах якої розташована і Україна, циркулюватимуть наступні штами
вірусів грипу:
 A/Каліфорнія/7/2009(H1N1)pdm 09-подібний вірус;
 А/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)-подібний вірус;
 вірус В/Brisbane/60/2008.
За інформацією Міністерства охорони здоров’я України протягом епідсезону
2016-2017 років до України ввезено наступні вакцини для профілактики грипу із
оновленим штамовим складом, що зареєстровані та дозволені до застосування:

1. ВАКСІГРИП - вакцина для профілактики грипу інактивована рідка, суспензія
для ін’єкцій по 0,5 мл №1 в попередньо заповнених шприцах з прикріпленою
голкою, виробник Санофі Пастер С.А., Франція.
2. ДжіСі Флю - вакцина для профілактики грипу, суспензія для ін’єкцій у
попередньо наповнених шприцах по 0,5 мл №10, виробник Грін Крос
Корпорейшн, Корея.
Щеплення варто робити протягом усього епідсезону, це не ослаблює, а лише
посилює здатність організму протистояти грипу. Вакцинація проводяться в
кабінетах щеплення лікувально-профілактичних закладів області.
Варто пам’ятати, що розвиток імунного захисту починається з 2-го дня після
вакцинації і сягає максимуму через 2-3 тижні. При цьому тривалість імунітету
коливається від 6 до 12 місяців. Тому не варто втрачати час, адже незабаром
очікується підйом захворюваності. Тому сказати вакцинації від грипу тверде «так»
потрібно вже зараз.





Що дає вакцина від грипу?
Вона знижує небезпеку захворіти серйозною хворобою;
У захисної системи організму безпечним шляхом виробляється опірність до
вірусів;
У разі зараження недуга протікає в полегшеній формі і не призводить до
ускладнень;
Виключає епідеміологічний характер захворювання грипом.

Не втрачайте можливості захистити себе і своїх дітей від грипу. Вчасно
зроблена вакцинація гарантує безпеку і ефективність!

