Kas yra gripas?
Sezoninis gripas yra ūmi ir labai užkrečiama infekcinė kvėpavimo takų liga, kurią sukelia gripo virusas.
Yra trys pagrindiniai gripo virusų tipai: A, B, C. A tipo gripo virusas yra pats pavojingiausias ir gali sukelti rimtas
epidemijas ar pandemijas (epidemijos paplitimas visame pasaulyje). B tipo gripo virusas paprastai sukelia
lengvesnes ligos formas, o C tipo gripo virusas yra mažiausiai paplitęs ir retai sukelia infekcines ligas žmonėms.
Gripo simptomai gali būti lengvi, panašūs į peršalimo ligų.
Kaip atskirti gripą nuo peršalimo?
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Gripas plinta taip pat, kaip ir peršalimo ligos, oro – lašeliniu būdu. Inkubacinis periodas yra nuo dviejų iki
trijų dienų, liga trunka 5–7 dienas, kartais – ilgiau nei tris savaites. Gripo intensyvumas ir ligos trukmė gali labai
nualinti imuninę sistemą ir padidinti antrinės bakterinės infekcijos pavojų. Gripas ir galimos jo komplikacijos ypač
pavojingas pagyvenusiems žmonėms, sergantiems gretutinėmis ligomis (pvz., lėtinėmis plaučių, širdies, medžiagų
apykaitos ligomis), o taip pat silpną imunitetą turintiems žmonėms ir vaikams.
Pavienių gripo atvejų paprastai pasitaiko visus metus, tačiau dažniausi yra sezoniniai protrūkiai gruodžio balandžio mėnesiais.

Kaip apsisaugoti nuo gripo?
Skiepai yra pati efektyviausia priemonė, apsauganti nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų: pneumonijos,
bronchito, ausų uždegimo, sinusito, lėtinių ligų paūmėjimo ir kitų. Skiepytis rekomenduojama kiekvienais metais
prieš prasidedant gripo sezonui. Pasiskiepyti nuo gripo Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja daugumai
žmonių, o ypač šiems rizikos grupių asmenims:
 65 m. ir vyresniems asmenims;
 nėščiosioms;
 asmenims, gyvenantiems socialinės globos ir slaugos įstaigose;
 asmenims, sergantiems lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis,
susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais;
 sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams.
Žiemos metu žmonės labai daug laiko praleidžia uždarose patalpose, kur yra puikios sąlygos plisti gripo
virusui. Dėl to rekomenduojama:
• dažnai plauti rankas;
• vengti sąlyčio su sergančiais asmenimis;
• vengti masinio žmonių susibūrimo vietų;
• kosint ir čiaudint prisidengti burną;
• neplautomis rankomis stengtis neliesti akių, nosies ir burnos;
• gerai vėdinti patalpas;
• susirgus kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, gerti daug skysčių, likti namuose.
Kaip gydytis?
♦ Ligą diagnozuoti ir skirti gydymą turėtų gydytojas. Gripo, kaip ir kitų virusų, antibiotikai neveikia, todėl
neskubėkite jų gerti.
♦ Geriausias vaistas – lovos režimas (pajutus į gripą panašius simptomus rekomenduojame likti namuose (iki 7
dienų), nevykti į darbą, ugdymo įstaigą), šilta vaistažolių arbata. Jei imunitetas stiprus, organizmas pats geba
kovoti su virusais ir bakterijomis.
♦ Karščiuojant būtina gerti daug skysčių (geriausiai šiltų ir maždaug kūno temperatūros), vartoti organizmą
stiprinančių antioksidantų. Jei nesinori valgyti – klausykite savo organizmo ir nevalgykite per prievartą. O jei
apetitas yra – rinkitės lengvai virškinamą maistą (šviežius vaisius, ypač tinka įvairūs citrusai (greipfrutai, citrinos),
daržovių troškinius ir pan.). Venkite rūkytų mėsos gaminių, riebaluose keptų ir gausiai sūdytų patiekalų, saldaus
pieno produktų.
♦ Vaistus nuo temperatūros patartina gerti tik tada, kai ji yra didesnė nei 38,5 °C (temperatūra – natūrali organizmo
apsauga, naikinanti virusas ir bakterijas). Iki tol temperatūrą muškite liepžiedžių ir aviečių arbata.
♦ Nepiktnaudžiaukite paracetamoliu (jo yra daugelyje temperatūrą ir skausmą malšinančių vaistų), nes kenkia
kepenims. Aspirino nepatartina duoti jaunesniems kaip 16 metų vaikams.
♦ Persirgus gripu, imunitetas labai nusilpsta, todėl reikia ypač saugotis peršalimo, nes galite atkristi. Vartokite
organizmo atsparumą stiprinančių maisto papildų su ežiuole, imbieru, vynuogių ekstraktu. Daug mikrobus
naikinančių medžiagų turi spanguolės – suvalgykite po pusę stiklinės trintų su medumi.
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