Ką turėtume žinoti apie gripo sezoną?
Kokio gripo sezono tikimasi?
Gripo sezonai yra nenuspėjami ir gali labai skirtis vienas nuo kito. Nors Europoje
gripo epidemijos registruojamos kasmet, tačiau jų pradžia, intensyvumas ir trukmė
labai skiriasi viena nuo kitos.
Nuo kokių gripo virusų šiais metais saugos gripo vakcina?
Gripo vakcinos kuriamos apsisaugoti nuo gripo virusų, kurie mokslininkų numatomi,
cirkuliuos aplinkoje artėjantį gripo sezoną. Šiandien aplinkoje tarp žmonių
cirkuliuoja šie trijų tipų gripo virusai: A(H1N1), A(H3N2) ir B tipo. Kiekvienais
metais, viena ar dvi gripo virusų rūšys yra naudojamos gripo vakcinai pagaminti.
2015 – 2016 m. gripo sezonui skirtos vakcinos yra pagamintos, siekiant apsisaugoti
nuo šių gripo virusų:
• A/California/7/2009 (H1N1)pdm09
• A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)
• B/Phuket/3073/2013
Kada registruojamas didžiausias sergamumas gripu Lietuvoje ?
Įprastai Lietuvoje sergamumo gripu pikas stebimas žiemos (gruodžio
– vasario) mėnesiais, tačiau gripo aktyvumas gali prasidėti ankstyvą spalio mėnesį ir
tęstis iki vėlyvo gegužės mėnesio.
Kaip užsikrečiama gripu ir kokie pagrindiniai gripo infekcijos simptomai?
Gripu galima užsikrėsti nuo sergančio žmogaus. Gripo virusas plinta kartu su seilių
dalelėmis čiaudint, kosint. Seilių dalelės pasklinda ore, nusėda ant paviršių. Į kito
žmogaus organizmą jos patenka įkvėpus arba užterštomis rankomis palietus akių,
nosies, burnos gleivinę. Žmogus, užsikrėtęs gripo virusu, suserga per 24 - 72
val.(vidutiniškai 48 val.). Gripui būdinga staigi pradžia, aukšta temperatūra (didesnė
nei 38°C), sausas kosulys, gerklės, galvos ir raumenų skausmas, nuovargis ir
silpnumas. Retai pasitaikantys gripo simptomai yra šleikštulys, vėmimas, pilvo
skausmas, viduriavimas.

Kuo pavojinga gripo infekcija?
Nusičiaudėjus gripo virusas skrenda 167 km/h greičiu. Jis yra labai mažas, todėl
įsiskverbia praktiškai į visus organus, aplenkdamas visus organizmo gynybinius
barjerus. Taip pat gripo virusas, peržengdamas gynybinius barjerus ir naikindamas
ląsteles, sukelia ir tiesiogines komplikacijas:
• virusinę pneumoniją,
• virusinį encefalitą, meningitą (galvos smegenų ir galvos smegenų dangalų
uždegimas),
• širdies raumens uždegimą (miokarditą),
• virusinį žarnyno uždegimą (dažniausiai pasitaiko vaikams),
• virusinį akių uždegimą (priklausomai nuo akies struktūrinės dalies pažeidimo
vietos, galimas visiškas apakimas).
Ką turėčiau padaryti norėdamas pasiruošti gripo sezonui?
Pasaulio sveikatos organizacija skiepus pripažįsta kaip veiksmingiausia gripo
specifine profilaktikos priemone. Skiepai apsaugo nuo gripo ir jo sukeliamų
komplikacijų: pneumonijos, bronchito, ausų uždegimo, sinusito, lėtinių ligų
paūmėjimo ir kitų. Skiepijimasis būtent tam gripo sezonui skirtomis vakcinomis yra
pati veiksmingiausia gripo profilaktikos priemonė. Rekomenduojama kasmet visiems
asmenims vyresniems nei 6 mėnesių pasiskiepyti sezoninio gripo vakcina. Valstybės
lėšomis įsigyta sezoninio gripo vakcina skiepijami asmenys, priklausantys rizikos
grupėms: 65 m. amžiaus ir vyresni asmenys, nėščiosios, asmenys, gyvenantys
socialinės globos ir slaugos įstaigose, asmenys sergantys lėtinėmis širdies ir
kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis ligomis susijusiomis su
imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais,
sveikatos priežiūros ir globos
įstaigų darbuotojai.
Be skiepų yra ir kitų, nespecifinių gripo profilaktikos metodų: grūdinimasis, maisto
produktų, stiprinančių imunitetą vartojimas, kosėjimo-čiaudėjimo higiena, kontaktų
ribojimas ir kt.
Kodėl gripo vakcina svarbu skiepytis kiekvienais metais?
Gripo vakcina rekomenduojama skiepytis kiekvienais metais, kadangi gripo virusai
keičiasi. Gripo vakcinos sudėtis peržiūrima kiekvienais metais, siekiant efektyviai
apsaugoti gyventojus nuo kasmet besikeičiančių gripo virusų. Pakankamam
imunitetui susidaryti po vakcinacijos, reikalingos 2 savaitės.

Kaip apsisaugoti nuo užsikrėtimo gripu ?
● saugotis peršalimo bei vengti kontakto su sergančiaisiais asmenimis
(nuo sergančiojo laikytis 1 m atstumu);
● kuo dažniau vėdinti ir valyti patalpas drėgnu būdu, kadangi uždarose
patalpose, kuriose žiemos metu praleidžiame daug laiko, susidaro
palankios sąlygos virusams plisti;
● tinkamai ir dažnai plauti rankas – po tekančiu vandeniu, su muilu, ne
trumpiau kaip 20-30 sekundžių, nusiplovus jas nusausinti;
● stengtis neliesti akių, nosies ir burnos, ypač neplautomis rankomis;
●laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo rekomendacijų – prisidengti nosį ir burną
vienkartine nosinaite, nosinaitę nedelsiant išmesti bei nusiplauti rankas;
● vengti masinio žmonių susibūrimo vietų;
● stiprinti imuninę sistemą grūdinantis bei naudojant liaudies medicinos
priemones: česnaką, ežiuolę, imbierą, vitaminą C, medų ir kt.;
● daugiau laiko praleisti gryname ore bei valgyti daugiau vaisių, daržovių;
● pasirinkti šiam metų laikui tinkamus drabužius bei avalynę;
● asmenys sergantys gripu, kitus gali apsaugoti dėvėdami medicinines
kaukes.

