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Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в мире и Республике 
Казахстан 

В странах Северного полушария на неделе 06-12.04.20 отмечалось снижение 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.  

В Европе на неделе 06-12.04.20 по данным Flu News Europe, в 1 стране (Люксембург) 
регистрировалась высокая, в 1 стране (Азербайджан) – средняя, в 10 странах – низкая 
заболеваемость гриппом.   

В Норвегии и Великобритании (Ирландия) отмечалось региональное распространение 
гриппа, в Молдове – локальное и в 13 странах – спорадическое.  

Выявлены 114 вирусов гриппа А(Н1N1)pdm09, 35 – подтипа А(Н3N2),  33 – 
несубтипированные А и 94 вируса типа В.  

В Канаде на неделе 06-12.04.20 по данным Flu Watch отмечалась низкая активность гриппа, 
регистрировались локальный и спорадический уровни географического распространения гриппа. 

В США на неделе 06-12.04.20 по данным CDC частота обращений за медицинской 
помощью составила 2.9%, что выше уровня порогового значения (2.4%). 

Очень высокий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ был зарегистрирован в  штате 
(Нью-Джерси) и в Нью-Йорке, высокий уровень – в 8 штатах, Пуэрто-Рико и районе Колумбия, 
средний уровень – в 6 штатах, низкий – в 11 штатах, минимальный – в 24 штатах и Пуэрто-Рико. 
Широкое распространение гриппа отмечалось в 3 штатах, региональное – в 13 штатах и в Пуэрто-
Рико, локальное – в 11 штатах и в районе Колумбия, спорадическое – в 19 штатах и на Виргинских 
островах. 

В Мексике на неделе 06-12.04.20 по данным Flu Net был выявлен 1 вирус гриппа 
А(Н1N1)pdm09, 3 – несубтипированные А  и 11 вирусов типа В. 

В странах Западной Азии (Ливан, Йемен, Саудовская Аравия) на неделе 06-12.04.20 по 
данным Flu Net зарегистрирована низкая заболеваемость гриппом, выявлялись преимущественно 
вирусы подтипа А(Н3) и типа В. В странах Восточной Азии (Китай) отмечалась низкая 
заболеваемость и спорадический уровень географического распространения гриппа, были 
выявлены 4 вируса А(Н1N1)pdm09, 2 – подтипа А(Н3N2) и 4 вируса типа В. В Южном 
(Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Иран, Непал, Пакистан, Шри-Ланка) и Юго-Восточном 
регионах Азии (Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, 
Филиппины) регистрировалась низкая заболеваемость гриппом.  

В странах Северной (Алжир, Египет, Марокко, Судан, Тунис), Восточной (Замбия, Кения, 
Мадагаскар, Маврикий, Мозамбик, Эфиопия, Уганда), Центральной (Ангола, Камерун, ЦАР, 
ЧАД, Конго, Демократическая Республика Конго, Южный Судан) и Южной Африки (Намибия, 
Южная Африка) на неделе 06-12.04.20 по данным Flu Net, отмечалась низкая заболеваемость 
гриппом. В странах Западной Африки (Кот-д’Ивуар) регистрировался спорадический уровень 
распространения гриппа.  

В странах Южного полушария на неделе 06-12.04.20 сохранялся низкий уровень 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.  

В Океании (Австралия) по данным Flu Net на неделе 06-12.04.20 отмечались локальные 
вспышки гриппа, был выявлен 1 вирус гриппа подтипа  А несубтипированный. 

По данным РАНО на неделе 30.03-05.04.20 в странах Карибского бассейна  и 
Центральной Америки регистрировалась низкая заболеваемость гриппом. На Юге континента и 
в регионе Анд отмечалась низкая заболеваемость, среди выявленных вирусов, преобладали 
вирусы гриппа А(Н1N1)pdm09 и типа В.  

На 20.04.20 в мире по данным WHO зарегистрирован 2314621 (из них 72846 лабораторно 
подтвержденных) случай заболевания коронавирусом COVID-19 и 157847 летальных исходов 
(5296 лабораторно подтвержденных). Наибольшее количество заболевших регистрируется в 
Европе (Испания –195944, Италия – 178972, Германия – 141672, Великобритания – 120071, 



Франция – 111463, Турция – 86306, Бельгия – 38496, Нидерланды – 32655, Швейцария – 27658, 
Португалия – 20206, Ирландия –15251, Австрия –14710, Швеция –14385, Израиль – 13362), в США 
– 723605, в Китае – 84237, в Иране – 82211, в Бразилии – 36599, в Канаде – 33909, Индии –17265, 
Перу – 14420, Чили – 10888, Японии –10751 и в Республике Корее – 10674. 

На неделе 12-18.04.20 в Демократической Республике Конго зарегистрированы 3 случая 
заболевания геморрагической лихорадкой Эбола и 2 летальных исхода. В период 03.08.18-14.04.20 
были отмечены 3458 (из них 3313 лабораторно подтвержденных) случаев заболевания и 2277 
летальных исходов. 

В марте 2020 в Китае зарегистрирован 1 случай заболевания гриппом А(H9N2). В период с 
1998-2020 годы отмечены 63 лабораторно-подтвержденных случая заболевания людей гриппом 
птиц А(H9N2). 

Россия На этой неделе показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (в 61 городе) в среднем 
по населению в целом составил  321,3 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже 
недельного эпидемического  порога (718,0) -55,2%, и ниже пост-эпидемической базовой линии для 
гриппа и ОРВИ (636,2) на -49,5%.  

Заболеваемость ОРВИ по населению в целом составила 321,1 случаев (на 100 тыс. 
населения), что ниже пост-эпидемической базовой линии (603,0) на -46,7%.  Заболеваемость  
гриппом составила 0,2 случаев на 100 тыс. населения, что ниже пост-эпидемической базовой 
линии (0,68) в 3,4 раза.   

Частота госпитализации с гриппом и ОРВИ от численности населения составила 6,6 на 100 
тыс. населения, что ниже  ее пост-эпидемической базовой линии (14,4) в 2,2 раза. 

Частота госпитализации с диагнозом «грипп» составила 0,11 случаев на 100 тыс. населения, 
что ниже пост-эпидемической базовой линии (0,58) в 5,3 раза. 

Превышение эпид порогов по населению в целом  не выявлено, и только среди взрослого 
населения пороги превышены в 6 городах  и еще в 6 городах – незначительно 

На этой неделе,  по сравнению с предыдущей, заболеваемость гриппом и ОРВИ и 
показатели   госпитализации с гриппом и ОРВИ и отдельно с диагнозом «грипп» продолжают 
снижаться  

Географическое распространение гриппа по территории России и в отдельных округах 
соответствует спорадическому уровню. 

Таким образом, эпидемия гриппа в России закончилась, однако заболеваемость гриппом и 
ОРВИ среди взрослого населения остается выше эпид порога в отдельных городах.  

Республика Казахстан 
За текущую неделю эпидемиологическая ситуация по ОРВИ/гриппу в Казахстане 

характеризуется сезонным снижением заболеваемости. Фактическая заболеваемость населения не 
превышает пороговые уровни, случаев заболеваний с ОРВИ/гриппом с летальным исходом не 
зарегистрировано (рисунок 1).  

Рис.1 Превышение эпидпорогов заболеваемости за текущую неделю эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 



Всего за 16 неделю эпидсезона 2019/2020 года в Республике зарегистрировано 3541 случаев 
ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 19.06. В сравнении с предыдущей 
неделей отмечается снижение заболеваемости на -32.05%.  

  В период с 03 октября 2019 по 22 апреля 2020 года зарегистрировано 421730 случаев 
ОРВИ, с показателем заболеваемости на 100 тыс.нас. 2269.64, что ниже аналогичного периода 
прошлого эпидсезона на - 7.32% (в эпидсезон 2018/2019 г.г. пок.заб. на 100 тыс.нас.- 2448.89 
(рисунок 2).  

Рис.2 Сводные данные по заболеваемости ОРВИ/гриппом и результаты лабораторных 
исследований на грипп (ПЦР +) с 40 по 16 недели эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 

 Основную долю заболевших ОРВИ составили дети до 14 лет – 48.15% (1705 сл.), в том 
числе дети до 1 года – 11.32% (401 сл.), беременные женщины – 1.33% (47 сл.) (рисунок 3) 

Рис.3 Динамика заболеваемости ОРВИ и гриппом по возрастам с 40 по 16 недели эпидсезона 
2019/2020 г.г. 

 

 Госпитализировано с диагнозом ОРВИ 468 больных, из них беременные женщины – 5.6% 
(26 случаев), детей до 1 года – 30.1% (141 случаев) (рисунок 4).  



Рис.4 Количество госпитализированных больных с диагнозом гриппа в сезоны 2019/2020 гг. и 
2018/2019 гг. 

 

 Из госпитализированных 330 со случаями пневмонии, дети до 14 лет составляют – 53.3% 
(176 случаев), в том числе дети до одного года – 18.8% (62 случаев) и беременные – 0.3% (1 сл.).  

С начала сезона обнаруженные в образцах вирусы гриппа, принадлежали к вирусу типа А, 
из них относились к подтипу A(H1N1)pdm09 26.87% (684) и 26.24% (668) к подтипу A(H3N2), 
вирусов гриппа В – 1184 (46.5%) с установленной принадлежностью к генетической линии 
B/Victoria (рис. 5 и табл. 1).  
Рис.5 Территориальная характеристика циркуляции вируса гриппа А (по субтипам) и В 

 

Таблица 1. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных и недозорных (рутинных) 
источников, в разбивке по типам и подтипам вирусов, неделя 16/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 0 0 1362 0 



  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

A(H1N1)pdm09 0 0 684 26.87 

A(H3N2) 0 0 668 26.24 

Тип A (подтип не определен) 0 0 2 0.08 

Грипп B 0 0 1184 46.5 

Линия В/Victoria 0 0 1184 46.5 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 0/0 - 2546/9113 - 

* В знаменателе формулы расчета: для доли типа вируса гриппа – общее число выявлений; для 
подтипа и линии – соответственно, общее число субтипированных вирусов А и вирусов В с 
установленной принадлежностью к линии; 

Эпиднадзор за ГПЗ 

По отчетным данным электронной системы эпидемиологического надзора за гриппом в 
онлайн режиме с 40 по 16 недели эпидсезона 2019/2020 г.г. в дозорные центры Республики 
обратилось 55976 больных с ОРВИ, из них подсчитано 15902 случаев ГПЗ или 28.41%, с 
показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 964.95.  

 За период с начала сезона из 833 исследованных образцов в 259 (363.3%) образцов 
выявлены вирусы, в том числе в случаях 129 (729.5%) случаях обнаружены вирусы гриппа А, из 
которых 68 (52.7%) оказались принадлежащими к подтипу A(H1N1)pdm09, A(H3N2) - 59 (45.7%) 
(44%), и вирусов гриппа В - 130 (50.2%), с установленной принадлежностью к генетической линии 
были отнесены к линии B/Victoria (рисунок 6 и табл. 2).  
Таблица 2. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных источников (ГПЗ и ОРИ), в 
разбивке по типам и подтипам вирусов, неделя 16/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 0 0 129 49.8 

A(H1N1)pdm09 0 0 68 52.7 

A(H3N2) 0 0 59 45.7 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 0 0 130 50.2 

Линия В/Victoria 0 0 130 50.2 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано / - 259/833 - 

 

 

 



Рис.6 Результаты лабораторных исследований на грипп среди больных ГПЗ в РК с 40 по 16 недели 
эпидсезона 2019/2020 г.г. 

 

Эпиднадзор за ТОРИ 

По данным 27 дозорных стационаров 9 регионов страны за неделю 16/2019, 
зарегистрировано 172 случаев ТОРИ.  

С начала эпидсезона зарегистрировано 15702 случаев ТОРИ, из них 71.3% (11201 сл.) среди 
детей до 14 лет, в том числе дети от 0 до 4 лет составили 55.85% (8769 сл.).  

 Из 2685 протестированных на вирусы гриппа образцов от больных ТОРИ с 40 по 16 недели 
2019/2020 г.г., в 517 случаях обнаружены вирусы типа А, из них 259 (50.1%) A(H1N1)pdm09, в 
остальных 251 (48.5%) – A(H3N2). Вирус типа В - 535случаев (50.86%). ( рисунок 7 и табл.3)  
Таблица 3. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из дозорных источников (ТОРИ), в 
разбивке по типам и подтипам вирусов, неделя 16/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 0 0 517 49.1 

A(H1N1)pdm09 0 0 259 50.1 

A(H3N2) 0 0 251 48.5 

Тип A (подтип не определен) 0 0 0 0 

Грипп B 0 0 535 50.9 

Линия В/Victoria 0 0 535 50.9 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано / - 1052/2685 - 

Рис.7 Результаты лабораторных исследований на грипп среди больных ТОРИ в РК с 40 по 16 
недели эпидсезона 2019/2020 г.г 



 

По данным рутинного надзора за 16 неделю текущего эпидсезона образцов не исследовано. 
     С начала эпидсезона (40-16 недели) из 5595 исследованных образцов выявлено 1296 
положительные образца, из них 777 (59.95%) вирусов гриппа типа А, в том числе c 45.9% (357) 
вируса гриппа А/(H1N1)pdm09, 46.1% (358) вируса гриппа А/H3N2 и 519 (40.05%) вируса гриппа 
В генетической линии B/Victoria (таблица 4).  

Таблица 4. Случаи выявления вирусов гриппа в образцах из рутинных источников (ОРВИ), в 
разбивке по типам и подтипам вирусов, неделя 16/2019 и кумулятивно 

  Текущая неделя Сезон 2019/2020 гг. 

Тип и подтип вируса Число %* Число %* 

Грипп А 0 0 777 60 

A(H1N1)pdm09 0 0 357 45.9 

A(H3N2) 0 0 358 46.1 

Тип A (подтип не определен) 0 0 2 0.3 

Грипп B 0 0 519 40 

Линия В/Victoria 0 0 519 40 

Линия В/Yamagata 0 0 0 0 

Линия неизвестна 0 0 0 0 

Всего выявлено/всего исследовано 0/0 - 1296/5595 - 

 

С 40 по 16 недели 2019/2020 г.г. из 2602 образцов протестированных на негриппозные 
вирусы в 39.39% (1025) обнаружены риновирусы (31.51%), аденовирусы (20.68%), 
метапневмовирусы (1.95%), РС-вирусы (13.56%), вирусы парагриппа (14.63%), бокавирусы 
(9.56%), короновирусы (8.1%) (рисунок 8).  

 

 



Рис.8 Мониторинг ОРВИ негриппозной этиологии по результатам ПЦР диагностики в РК за 
эпидсезон 2019/2020 г.г. 

 

  Сезон 2019/2020 гг. 

  Сводные Рутиный ГПЗ 2.13 ТОРИ 3.13

Тип и подтип вируса Число % Число % Число % Число %

Парагрипп 150 14.63 69 12.64 17 9.8 64 20.9

РC вирус 139 13.56 64 11.72 33 19.1 42 13.7

Метапневмовирус 20 1.95 10 1.83 5 2.9 5 1.6

Риновирус 323 31.51 153 28.02 69 39.9 101 33

Бокавирус 98 9.56 45 8.24 19 11 34 11.1

Аденовирус 212 20.68 159 29.12 17 9.8 36 11.8

Коронавирус 83 8.1 46 8.42 13 7.5 24 7.8

Всего выявлено / всего исследовано 1025 / 2602   546 / 1465   173 / 366   306 / 771   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апталық электрондық бюллетені 

 Апта: 16 
 Апта кезеңі: 16.04.2020 ж. – 22.04.2020 ж. 
 Маусым: 2019 
 Апта кезеңі: 40 – 16 

Алем және Қазақстан Республикасында ЖРВИ және тұмау бойынша эпидемиологиялық 
жағдай 

Солтүстік жарты шар елдерінде 06-12. 04. 20 аптасында тұмау және ЖРВИ-мен 
сырқаттанушылықтың төмендеуі байқалды. 

Еуропада 06-12.04.20 аптасында Flu News Europe мәліметтері бойынша, 1 елде 
(Люксембург) жоғары, 1 елде (Әзірбайжан) – орташа, 10 елде – тұмау сырқаттанушылығы төмен. 

Норвегия мен Ұлыбританияда (Ирландия) тұмаудың өңірлік таралуы, Молдовада – 
жергілікті және 13 елде – спорадиялық таралуы байқалды. 

А(Н1N1)pdm09 тұмауының 114 вирусы, а(Н3N2) 35 – кіші түрі, а (Н3N2) 33 – 
субтипталмаған А және В типті 94 вирусы анықталды. 

Канадада 06-12.04.20 аптада Flu Watch мәліметтері бойынша тұмаудың белсенділігінің 
төмендігі байқалды, тұмаудың географиялық таралуының жергілікті және спорадиялық деңгейі 
тіркелді. 

АҚШ-та 06-12.04.20 аптасында CDC мәліметтері бойынша медициналық көмекке жүгіну 
жиілігі 2.9% құрады, бұл шекті мәннен жоғары (2.4%). 

Тұмаумен және ЖРВИ-мен сырқаттанушылықтың өте жоғары деңгейі штатта (Нью-
Джерси) және Нью – Йоркте тіркелген, жоғары деңгей-8 штатта, Пуэрто – Рико және Колумбия 
ауданында, орташа деңгей – 6 штатта, төмен деңгей – 11 штатта, ең төменгі деңгей-24 штатта және 
Пуэрто-Рико. Тұмаудың кең таралуы 3 штатта, өңірлік – 13 штатта және Пуэрто-Рикода, 
Жергілікті – 11 штатта және Колумбия ауданында, спорадиялық – 19 штатта және Виргин 
аралдарында байқалды. 

Мексикада 06-12.04.20 аптасында Flu Net мәліметтері бойынша 1 А(Н1N1)pdm09 
тұмауының вирусы, 3 – субтипталмаған А және 11 В типті вирустар анықталды. 

Батыс Азия елдерінде (Ливан, Йемен, Сауд Арабиясы) 06-12.04.20 аптада Flu Net 
деректері бойынша тұмау сырқаттанушылықтың төмендігі тіркелген, негізінен А(Н3) подтипты 
және В вирустар анықталған. Оңтүстік (Ауғанстан, Бангладеш, Бутан, Үндістан, Иран, Непал, 
Пәкістан, Шри-Ланка) және Азияның оңтүстік-шығыс өңірлерінде (Вьетнам, Индонезия, 
Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппин) тұмаумен 
сырқаттанушылықтың төмендігі тіркелді. 

Солтүстік (Алжир, Египет, Марокко, Судан, Тунис), Шығыс (Замбия, Кения, Мадагаскар, 
Маврикий, Мозамбик, Эфиопия, Уганда), Орталық (Ангола, Камерун, ЦАР, ЧАД, Конго, Конго 
Демократиялық Республикасы, Оңтүстік Судан) және Оңтүстік Африка (Намибия, Оңтүстік 
Африка) елдерінде 06-12.04.20 аптадағы Flu Net мәліметтері бойынша тұмау 
сырқаттанушылығының төмендігі байқалды. Батыс Африка елдерінде (Кот-д ' Ивуар) тұмаудың 
таралуының спорадиялық деңгейі тіркелді. 

Оңтүстік жарты шар елдерінде 06-12.04.20 аптада тұмау мен ЖРВИ-мен 
сырқаттанушылықтың төмен деңгейі сақталды. 

Мұхитта (Австралия) Flu Net мәліметтері бойынша 06-12.04.20 аптасында тұмаудың 
жергілікті өршуі байқалды,А кіші түрінің 1 вирусы анықталған. 

30.03-05.04.20 аптасында Кариб бассейні мен Орталық Америка елдерінде тұмау 
сырқаттанушылығының төмендігі тіркелген. Континенттің оңтүстігінде және Анд аймағында 
анықталған вирустардың арасында аурушаңдықтың төмендігі байқалды, А(Н1N1)pdm09 және В 
типті тұмау вирустары басым болды. 

20.04.20-да WHO деректері бойынша әлемде 2314621 (оның ішінде зертханалық расталған 
72846) коронавирус COVID-19 және 157847 өліммен аяқталған (5296 зертханалық расталған) 
жағдайы тіркелген. Сырқаттанғандардың ең көп саны Еуропада (Испания -195944, Италия – 
178972, Германия – 141672, Ұлыбритания – 120071, Франция – 111463, Түркия – 86306, Бельгия – 



38496, Нидерланды – 32655, Швейцария – 27658, Португалия – 20206, Ирландия -15251, Австрия -
14710, Швеция -14385, Израиль – 13362), АҚШ – та – 723605, Қытайда – 84237, Иранда – 82211, 
Бразилияда – 36599, Канадада – 723605, Қытайда – 84237, Иранда – 82211, Бразилияда-36599, 
Канадада-33909, Үндістан -17265, Перу-14420, Чили-10888, Жапония -10751 және Корея 
Республикасында-10674. 

12-18.04.20 аптада Конго Демократиялық Республикасында Эбола геморрагиялық қызбасы 
ауруының 3 жағдайы және 2 өлім оқиғасы тіркелді. 03.08.18-14.04.20 кезеңінде 3458 (оның ішінде 
3313 зертханалық расталған) ауру жағдайлары және 2277 өліммен аяқталған жағдайлар 
анықталды. 

2020 жылдың наурыз айында Қытайда А(H9N2) тұмауы ауруының 1 жағдайы тіркелді. 
1998-2020 жылдар аралығында адамдардың А(H9N2) құс тұмауымен ауыруының 63 зертханалық-
расталған жағдайы белгіленді. 

Ресей Осы аптада тұмау мен ЖРВИ-мен сырқаттанушылық көрсеткіші (61 қалада) жалпы 
халық бойынша орташа алғанда 100 мың адамға шаққанда 321,3 тұмау мен ЖРВИ-ды құрады, бұл 
бір апталық эпидемиялық шектен (718,0) -55,2% - ға төмен және тұмау мен ЖРВИ-ға арналған 
эпидемиялық базалық желіден (636,2) -49,5% - ға төмен. 

Жалпы халық бойынша ЖРВИ-мен сырқаттанушылық 100 мың тұрғынға шаққанда 321,1 
жағдайды құрады, бұл эпидемиядан кейінгі базалық желіден (603,0) - 46,7% төмен. Тұмау 
сырқаттанушылығы 100 мың адамға шаққанда 0,2 жағдайды құрады, бұл эпидемиядан кейінгі 
базалық желіден (0,68) 3,4 есе төмен. 

Тұмаумен және ЖРВИ-мен емдеуге жатқызу жиілігі халық санынан 100 мың адамға 
шаққанда 6,6 құрады,бұл оның эпидемиядан кейінгі базалық желісінен (14,4) 2,2 есе төмен. 

"Тұмау" диагнозымен емдеуге жатқызу жиілігі 100 мың тұрғынға шаққанда 0,11 жағдайды 
құрады, бұл эпидемиядан кейінгі базалық желіден (0,58) 5,3 есе төмен. 

Халық бойынша эпидемиялық шекті деңгейдің артуы жалпы анықталған жоқ, тек ересек 
тұрғындар арасында шекті деңгей 6 қалада және тағы 6 қалада – шамалы 

Осы аптада өткен жылмен салыстырғанда тұмау мен ЖРВИ-мен сырқаттанушылық және 
тұмау мен ЖРВИ-мен және "Тұмау" диагнозымен жеке емдеуге жатқызу көрсеткіштері 
төмендеуде 

Тұмаудың Ресей аумағында және жекелеген округтерде географиялық таралуы 
спорадиялық деңгейге сәйкес келеді. 

Осылайша, Ресейде тұмау індеті аяқталды, алайда ересектер арасында тұмаумен және 
ЖРВИ аурушаңдығы жекелеген қалаларда эпидемиялық шекті деңгейден жоғары болып қалады. 

Қазақстанда ағымдағы аптадағы ЖРВИ/тұмау бойынша эпидемиологиялық жағдай 
аурудың маусымдық төмендеуімен сипатталады. Тұрғындардың сырқаттанушылық деңғейі шекті 
деңгейден аспайды , ЖРВИ/тұмаудан өлім жағдайлары тіркелмеген (сурет 1).  
1 Сурет. 2019/2020 ж. маусымның аптадағы эпидемиялық аурушаңдығының деңгейінің өсуі  

 



 2019/2020 жж. эпид кезеңнің 16 аптасында 3541 ЖРВИ жағдайы тіркелді. Халық арасында 
сырқаттанушылық көрсеткіші 100 мың адамға шаққанда 19.06 құрады, алдыңғы аптаға қарағанда -
32.05% төмендегені байқалды.  

 03 қазан 2019 - 22 сәуір 2020 жж. дейінгі уақыт аралығында 421730 ЖРВИ жағдайы 
тіркелді. Халық арасында сырқаттанушылық көрсеткіші 100 мың адамға шаққанда 2269.64 
құрады, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда -7.32% төмен (2018/2019 маусымында 
сырқаттанушылық көрсеткіші 100 мың адамға шаққанда - 2448.89 (сурет 2).  

2 Сурет. 2019/2020 ж маусымның 40 - 16 апталардың арасындағы тұмау/ЖРВИ ауруы бойынша 
және ПТР зертханалық зерттеу нәтижелерінің жиынтық деректері  

 

 ЖРВИ-мен ауырғандардың негізгі үлесін 14 жасқа дейінгі балалар құрап отыр – 48.15% 
(1705 жағ.), 1 жасқа дейінгі балалар арасында - 11.32% (401 жағ.), жүкті әйелдер арасында– 1.33% 
(47 жағ.) тіркелген (сурет 3) 

3 Сурет. 2019/2020 ж маусымындағы 40 - 16 апаталардың арасындағы ЖРВИ және тумау 
аурушаңдығының әртурлі топтардың арасындағы динамикасы 

 



 468 науқас ЖРВИ диагнозымен ауруханаларға жатқызылды, оның ішінде жүкті әйелдер – 
5.6% (26 жағдай), 1 жасқа дейінгі балалар – 30.1% (141 жағдай) құрады (сурет 4).  

4 Сурет. 2019/2020 жж. және 2018/2019 жж. тұмау диагнозымен ауруханаларға жатқызылған 
науқастар саны 

 

 Пневмониямен ауруханаларға 330 науқас жатқызылды, олардың арасында 14 жасқа дейінгі 
балалардың арасындағы үлесі – 53.3% (176 жағ.), оның ішінде 1 жасқа дейінгі балалар – 18.8% (62 
жағ.), жүкті әйелдер – 0.3% (1 жағ.).  

Маусымның басынан бастап, зертелген сынамалардан тұмау вирустары А типті вирустарға 
тиесілі болды, оның ішінде A(H1N1)pdm09 26.87% (684) және 26.24% (668) A(H3N2), және В – 
1184 (46.5%) вирустары анықталды (B/Victoria генетикалық желісіне белгіленген тиістілігі бар) (5-
сурет және 1 кесте).  
 

5 Сурет. Тұмау вирусының А (субтиптері) және В бойынша аумақтық сипаттамасы арқылы 
бағыттау 

 

 



 

 

1 Кесте. 16/2019 және жинақы маусымдағы тумау вирустардың анықталған жағдайлары 
шолғыншы және шолғыншы емес орталықтардан тускен сынамалардан анықталған 
вирустардың түрлері 

  Ағымдағы апта 2019/2020 жж. маусым 

Вирустың түрі мен типі Саны %* Саны %* 

А тумау 0 0 1362 0 

A(H1N1)pdm09 0 0 684 26.87 

A(H3N2) 0 0 668 26.24 

A (типі анықталмаған) 0 0 2 0.08 

B тумау 0 0 1184 46.5 

В/Victoria сызығы 0 0 1184 46.5 

В/Yamagata сызығы 0 0 0 0 

Анықталмаған сызығы 0 0 0 0 

Анықталғаны/Зертелгені 0/0 - 2546/9113 - 

* Бөлімінде есептеулер формулалары: тұмау - айқындалуларды үлесін вирустың түрі үшін 
жалпы саны; Жалпы саны А және В вирустар мен сызықтар  

Тұмау тәрізді аурулардың (ТТА) шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау 

2019/2020 жж. 40 - 16 апта аралығында Республиканың шолғыншы орталықтарына ЖРВИ 
бар 55976 науқас жүгінді, оның ішінде 15902 ТТА жағдайы немесе 28.41%, 100 мың халыққа 
шаққанда 964.95 сырқаттанушылық көрсеткішімен саналды.  

 Маусым басталғаннан 833 зерттелген үлгілердің ішінен 259 (363.3%) үлгілерде вирустар 
анықталды, оның ішінде 129 (729.5%) А тұмауының вирустары табылды, оның 68 (52.7%) 
A(H1N1)pdm09, A(H3N2) - 59 (45.7%) (44%), және 130 (50.2%) В тұмауының вирустары 
генетикалық желіге тиістілігі бар B/Victoria желісіне жатқызылды (6 сурет және кесте. 2).  
2 Кесте. 16/2019 маусымдағы (жинақы) тумау вирустардың анықталған жағдайлары шолғыншы 
орталықтардан (ТТА және ЖРИ) түскен сынамалардан анықталған вирустардың түрлері 

  Ағымдағы апта 2019/2020 жж. маусым 

Вирустың түрі мен типі Саны %* Саны %* 

А тумау 0 0 129 49.8 

A(H1N1)pdm09 0 0 68 52.7 

A(H3N2) 0 0 59 45.7 

A (типі анықталмаған) 0 0 0 0 

B тумау 0 0 130 50.2 

В/Victoria сызығы 0 0 130 50.2 

В/Yamagata сызығы 0 0 0 0 

Анықталмаған сызығы 0 0 0 0 



  Ағымдағы апта 2019/2020 жж. маусым 

Анықталғаны /Зертелгені / - 259/833 - 

 

6 Сурет. 2019/2020 ж. маусымның 40 - 16 апталарда ТТА аурулардың арасындағы тұмауға ПЦР 
зертханалық зерттеу нәтижелері 

 

Ауыр жіті респираторлық инфекциялар (АЖРИ) шолғыншы эпидемиологиялық қадағалау 

16/2019 аптада 9 аймақтағы 27 шолғыншы ауруханаларда 172 АЖРИ тіркелді. зерртелген 
үлгілерден оң нәтиже анықталмадыды.  

 Маусымның басынан 15702 АЖРИ жағдайы тіркелді, оның 71.3% (11201 жағ.) 14 жасқа 
дейінгі балалар арасында, оның ішінде 55.85% (8769 жағ.) 0-ден 4 жасқа дейін балалар арасында.  

 2019/2020 ж. 40 - 16 апталардың арасында АЖРИ аурымен аурғандардаң алынған 2685 
үлгілерден 517 А типтегі тұмау вирустары, оның ішінде 259 (50.1%) A(H1N1)pdm09, 251 (48.5%) – 
A(H3N2) және В вирустары - 535 (50.86%). (7-сурет және 3-кесте)  
 

3 Кесте. 16/2019 маусымдағы (жинақы) тумау вирустардың анықталған жағдайлары шолғыншы 
орталықтардан (ТТА) тускен сынамалардан анықталған вирустардың түрлері 

  Ағымдағы апта 2019/2020 ж маусым 

Вирустың түрі мен типі Саны %* Саны %* 

А тумау 0 0 517 49.1 

A(H1N1)pdm09 0 0 259 50.1 

A(H3N2) 0 0 251 48.5 

A (типі анықталмаған) 0 0 0 0 

B тумау 0 0 535 50.9 

В/Victoria сызығы 0 0 535 50.9 

В/Yamagata сызығы 0 0 0 0 

Анықталмаған сызығы 0 0 0 0 



  Ағымдағы апта 2019/2020 ж маусым 

Анықталғаны /Зертелгені  / - 1052/2685 - 

 

7 Сурет 2019/2020 ж маусымның 40 - 16 апталарда АЖРИ аурулардың арасындағы тұмауға 
ПЦР зертханалық зерттеу нәтижелері 

 

Маусымның басынан (40-16 апталар) 5595 зерттелген үлгілерінен 1296 оң нәтиже болып 
табылды, оның ішінде 777 (59.95%) А типтегі тұмау вирусы анықталды, оның ішінде (357 (45.9%) 
- А/(H1N1)pdm09, 358 (46.1%) - А/H3N2 және 519 (40.05%) В тұмауының вирустары генетикалық 
желіге тиістілігі бар B/Victoria желісіне жатқызылды 

4 Кесте.16/2019 маусымдағы (жинақы) тумау вирустардың анықталған жағдайлары әдеттегі 
эпидемиологиялық қадағалау жүргізетін орталықтардан (ЖРИ) тускен сынамалардан 
анықталған вирустардың түрлері 

  Ағымдағы апта 2019/2020 жж. маусым 

Вирустың түрі мен типі Саны %* Саны %* 

А тумау 0 0 777 60 

A(H1N1)pdm09 0 0 357 45.9 

A(H3N2) 0 0 358 46.1 

A (типі анықталмаған) 0 0 2 0.3 

B тумау 0 0 519 40 

В/Victoria сызығы 0 0 519 40 

В/Yamagata сызығы 0 0 0 0 

Анықталмаған сызығы 0 0 0 0 

Анықталғаны /Зертелгені  0/0 - 1296/5595 - 

 



2019/2020 маусымның 40 - 16 апта арасында 2602 басқа да ЖРВИ зерттелген үлгілерден 
39.39% (1025) (31.51%) риновирустар, (20.68%) аденовирустар, (1.95%) метапневмовирустар, 
(13.56%) РС-вирустар, (14.63%) парагрипп вирустары, (9.56%) бокавирустар, (8.1%) 
короновирустар анықталды. (8-сурет).  

8 Сурет. 2019/2020 ж маусымының ПТР нәтижесі бойынша тумау және басқа да ЖРВИ 
мониторингісі 

 

  2019/2020 ж маусым 

  Жиынтық Әдеттегі эпидемиологиялық 
қадағалау 

ТТА 2.13 АЖРИ 3.13

Вирустың түрі мен 
типі 

Саны % Саны % Саны % Саны %

Парагрипп 150 14.63 69 12.64 17 9.8 64 20.9

РC вирус 139 13.56 64 11.72 33 19.1 42 13.7

Метапневмовирус 20 1.95 10 1.83 5 2.9 5 1.6

Риновирус 323 31.51 153 28.02 69 39.9 101 33

Бокавирус 98 9.56 45 8.24 19 11 34 11.1

Аденовирус 212 20.68 159 29.12 17 9.8 36 11.8

Коронавирус 83 8.1 46 8.42 13 7.5 24 7.8

Анықталғаны 
/Зертелгені 

1025 / 
2602 

  546 / 1465   173 / 
366 

  306 / 
771 

  

 


