
COVID-19: 
в ЦИФРАХ і ФАКТАХ



ПАНДЕМІЯ - поширення нового 
захворювання в світових масштабах

11 березня 2020 р ВООЗ 
оголосила пандемію

Коронавіруса



Коронавірус - що це взагалі таке?

Найвідоміші представники сімейства
коронавірусів:
SARS-CoV - важкий гострий
респіраторний синдром (атипова
пневмонія)
MERS-CoV - близькосхідний
респіраторний синдром
COVID-19 - коронавірус нового типу, 
виявлений в кінці 2019

Коронавіруси - не унікальние явище, це велике сімейство
вірусів з доведеними хвороботворними властивостями по 
відношенню до людини і тварин, які здатні викликати
респіраторні інфекційні захворювання від ГРВІ до більш
важких.

Таку назву віруси
отримали через 
коронообразні шипи, 
розташовані на мембрані
вірусу



У XXI столітті оголошено про 2 пандемії

H1N1
СВИНЯЧИЙ ГРИПП

COVID-19
КОРОНАВІРУС

КІЛЬКІСТЬ СМЕРТЕЙ ВІД ВІРУСУ

18 449 34 018

Станом на 30.03.2020

КІЛЬКІСТЬ ЛАБОРАТОРНО ПІДТВЕРДЖЕНИХ 
ВИПАДКІВ ЗАРАЖЕННЯ

Більше 214 тис Більше 720 тис



Країни з найбільшою кількістю
зареєстрованих випадків COVID-19

США
Італія
Китай 

Іспанія
Німеччина

Франція
Іран

Великобританія
Швейцарія

Нідерланди

2 510
10 779
3 300
6 803
541

2 606
2 640
1 224
300
772

4 767
13 030
75 448
14 709
5 024
7 202

12 391
140

1 823
-

ПОМЕРЛО ОДУЖАЛО

97 689.....…

81 439…….…...

80 100…………..

62 440………………..

40 174………………….….

38 309…………………..….

19 569…………………………….

14 799……………………………..

10 923.……………………………..

142 537……

Джерело: 

Центр по контролю і профілактиці захворювань США (CDC), ВООЗ, Європейський центр профілактики та контролю захворювань
https://bing.com/covid станом на 10:00 30.03.2020

ВСЬОГО 
підтверджено випадків

https://bing.com/covid


Найсильніше
вражає легені

ВАЖЛИВІ ФАКТИ про ВІРУС COVID-19

Заражає людей Передається від людини до 
людини повітряно-крапельним і 

контактним шляхом

ПРОВІДНІ симптоми COVID-19

Підвищення температури
Сухий кашель
Головний біль

Утруднене дихання

ВСЬОГО В 5% ВИПАДКІВ

COVID-19 ВИКЛИКАЄ 

БІЛЬ 
У ГОРЛІ

ЧХАННЯНЕЖИТЬ

Джерело: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


Інкубаційний період - близько 14 днів
Тривалість захворювання - 5-7 днів

COVID-19

ПОКАЗНИК ІМОВІРНОСТІ ЗАХВОРЮВАННЯ COVID-19 В УКРАЇНІ 
ЛЮДЕЙ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП

* За результатами аналізу РНБО можливого варіанту поширення COVID-19 в Україні

УСКЛАДНЕННЯ

ОТИТ МЕНІНГО-
ЕНЦЕФАЛІТ

ПНЕВМОНІЯ СИНУСИТ МІОКАРДИТПРОБЛЕМИ 
С ШКТ

Джерело: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov
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https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


ТЯЖКІСТЬ ПЕРЕБІГУ COVID-19

ГРУПА РИЗИКУ:
 Люди похилого віку
 Наявність серцево-судинних

захворювань
 Наявність хронічних

респіраторних захворювань
 наявність гіпертонії

80%

20%

Джерело: https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov

Випадків протікає
в легкій формі

 Симптоми схожі на грип
 Лікування в домашніх умовах

Розвиваються важкі захворювання, включаючи
пневмонію і утруднення дихання

Випадків протікають
в критичній формі

 дихальна недостатність
 септичний шок
 поліорганна недостатність

СМЕРТНІСТЬ
в світі

3,4%
Від сезонного грипу помирають

< 1% хворих

3%

https://moz.gov.ua/koronavirus-2019-ncov


COVID-19: поширення в світі

Дежерела: 

Центр по контролю і профілактиці захворювань США (CDC), ВООЗ, Європейський центр профілактики та контролю захворювань

https://bing.com/covid за даними на 30.03.2020

Україна
Хворих…....……………….480
Одужало…………..….……….6
Померло.……………………11

за даними на 30.03.2020



COVID-19: статистика

Джерело: 
Центр по контролю і профілактиці захворювань США (CDC), ВООЗ, Європейський центр профілактики та контролю захворювань https://bing.com/covid

ЗАРАЖЕНІ 

723 700

ПОМЕРЛИ
34 018

ОДУЖАЛИ
152 032

Станом на 10:00 30.03.2020



Джерело: 
ВООЗ, SZ, Центр по дослідженню і профілактиці захворювань (США)

COVID-19: відмінні ознаки

Симптоми Застуда Грип Коронавірус

Підвищена температура рідко часто часто

Втома, нездужання іноді часто іноді

Кашель рідко часто (сухий) часто (сухий)

Чхання часто рідко рідко

Біль в суглобах часто часто іноді

Нежить часто іноді рідко

Біль у горлі часто іноді іноді

Пронос ні іноді рідко

Головний біль рідко часто іноді

Задишка ні ні іноді



COVID-19: профілактика
на робочих місцях

Дотримуйтесь чистоти і гігієни на робочих місцях

Регулярно і ретельно мийте руки

Слідкуйте за гігієною чхання / кашлю

Залишайтеся вдома при появі ознак застуди

Дотримуйтесь спокою, не піддавайтесь паніці

ДЛЯ КЕРІВНИКІВ:
Проводьте опитування співробітників вранці, щоб
виявити людей з ознаками ГРВІ, при виявленні
скарг на підвищення температури не допускайте 
їх до роботи

ЯКЩО У ВАС З'ЯВИЛИСЯ ПІДОЗРІЛІ СИМПТОМИ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО 
ЛІКАРЯ І СПРОБУЙТЕ НЕ ЗАРАЗИТИ ОТОЧУЮЧИХ!

Источник: https://www.phc.org.ua/

https://www.phc.org.ua/


ЧИ ІСНУЄ ЛІКУВАННЯ ДЛЯ COVID-19? 

ЧИ ІСНУЄ ВАКЦИНА ВІД COVID-19?

На сьогоднішній день специфічного лікування не існує.
У країнах, де зареєстровані підтверджені випадки
захворювання, проводиться симптоматичне лікування

На сьогоднішній день
вакцина не розроблена

Джерело: https://www.phc.org.ua/

https://www.phc.org.ua/


Що запропонувати покупцеві, який збирає
домашню аптечку на випадок ГРВІ

МЕФЕНАМІНОВА КИСЛОТА -
НПЗЗ з унікальною
властивістю стимулювання
вироблення інтерферону -
універсальної захисту

організму від потрапляння в нього вірусів і
бактерій

ГАММА ® ЛЬОДЯНИКИ -
натуральний рослинний
комплекс, що має антисептичні, 
протизапальні і пом'якшуючі
властивості, прискорює

процес відновлення слизових, рекомендований
при кашлі і першінні в горлі

ВІТАДЖЕН N108 ЕХІНАЦЕЯ 
ІММУНЕ+ - комплексний засіб для 
підвищення загального тонусу 
організму і зміцнення імунітету

ГРІПФЛЮ® - ефективно усуває
симптоми застуди і значно
полегшує загальний стан: 
знижує температуру, усуває
набряк і закладеність слизової, 
має тонізуючу дію

ГАММА ® КОМБО 
– зручна

упаковка сиропу і 
льодяників

ГАММА ® СИРОП – натуральний сироп, 
який полегшує процес відходження
мокротиння, надає пом'якшувальну дію
при кашлі та першении в горлі, сприяє
підвищенню захисних сил організму



Будьте здорові!


