
 

 

GRIPO PROFILAKTIKA 2015 

  

Sezoninis gripas – užkrečiama virusinė liga, žiemos mėnesiais Europoje 

dažniausiai tampanti epidemija. Tai – viena rimčiausių ir labiausiai paplitusių užkrečiamųjų ligų, taip pat 

viena svarbiausių sergamumo ir mirtingumo visose valstybėse narėse priežasčių.   

Gripas – tai ūmi viršutinių kvėpavimo takų virusinė liga, plintanti oro – lašeliniu 

būdu, kitaip tariant Jus lengvai gali „apčiaudėti“ ar „apkosėti“, Jums belieka tik 

įkvėpti. Inkubacinis periodas – nuo 24 val. iki 72 val. (vidutiniškai 48 val.). Gripo 

infekcijai būdinga: ūmi ligos pradžia, karščiavimas (>38,5ºC), raumenų, nugaros ir 

galūnių skausmas, galvos ir gerklės skausmai, sausas kosulys, akių skausmas, akių 

jautrumas šviesai. Gali būti sloga. Retai pasitaikantys simptomai: šleikštulys, vėmimas, skausmas už 

krūtinkaulio, pilvo skausmas. Gripo simptomai trunka 2-3 dienas, bet ne ilgiau nei 7 dienas. Simptomai 

nyksta palengva, tačiau kosulys ir bendras silpnumas gali likti kelias savaites. 

  

Specifinė gripo profilaktika – imunoprofilaktika. Gripo sezono pikas prasideda gruodžio-vasario mėnesiais, 

todėl skiepytis rekomenduojama kasmet rugsėjo – lapkričio mėnesiais. Po skiepų imunitetas susidaro po 2 

savaičių, didžiausias Ak kiekis susidaro po 4-6 savaičių, po skiepijimo. 

Nespecifinė profilaktika prieš gripą – čiaudint ar kosint svarbu taisyklingai užsidengti nosį ir burną 

(geriausia vienkartinėmis nosinaitėmis, sulenkta alkūne), kad būtų galima išvengti viruso platinimo į 

aplinką, bei galimo rankų užkrėtimo. Stengtis neliesti akių, nosies ir burnos, ypač neplautomis rankomis. 

Susitikus su kitais asmenimis, vengti prie jų liestis (apkabinti, bučiuoti, spausti ranką), laikytis ne mažiau 

kaip 1 m atstumu nuo kitų žmonių. Vengti masinių renginių, žmonių susibūrimo vietų. Jei virusas ant rankų 

patenka liečiant užterštus paviršius, jis išsilaiko 5 min. Kontaktiniu būdu, dažniausiai per rankas, virusas gali 

patekti į akių gleivinę, nosį ir burną, todėl būtina skatinti tinkamą rankų higieną. Kolektyvuose geriausia 

naudoti skystą muilą ir vienkartinius popierinius rankšluosčius. Rankas reikėtų plauti apie 20-30 s., 

nusausinti popieriniu rankšluosčiu bei juo užsukti kraną. Būtina rankas plauti grįžus iš lauko, prieš valgį, 

pasisveikinus rankomis, liečiant pinigus, nusikosėjus ar nusičiaudėjus pridengiant ranka burną ir kitais 

atvejais. Reguliariai plaukite ar dezinfektantais (alkoholio pagrindu) dezinfekuokite savo rankas.  



Venkite kontakto su sergančiu.  

    Rankų plovimo taisyklės. 

                                                         

 

Infekcinis šaltinis – sergantis žmogus. 

Epidemijų metu būna ir sveikų virusų nešiotojų. 

Virusas iš organizmo pradeda išsiskirti 

inkubacinio periodo pabaigoje, tačiau 

intensyviausiai skiriasi pirmomis ligos dienomis. 

Dažniausiai suaugusiems užkrečiamasis periodas 

sudaro 5-7 dienas, o vaikams 10 d. ir daugiau. 

Perdavimas. Kalbant, kosėjant, čiaudint apie 

žmogų susiformuoja aerozolis, kurį sudaro įvairaus dydžio dalelės. Didesnės dalelės ore apie 1 metro 

atstumu nuo šaltinio išsilaiko trumpą laiką. Smulkesnės dalelės greitai išgaruoja ir išdžiūvusioje 

formoje lėtai nusėda ant aplinkos daiktų. Gripo virusas patenka į kitą imlų organizmą per nosies 

gleivinę, burną ir akių gleivinę, pvz. neplautomis rankomis patrinant akį.  

Vėdinimas. Infekcija greičiau plinta ankštose, blogai ventiliuojamose, užterštose dulkėmis patalpose, taip pat esant 
didesnei oro drėgmei, todėl būtina nuolat periodiškai vėdinti  ir plauti patalpas. 

Pajutus į gripą panašius simptomus rekomenduojam 

likti namuose (iki 7 dienų), nevykti į darbą, mokyklą; 

nedelsiant kreiptis į gydytoją. 

Susirgus gripu nepamirškite apsaugoti šeimos narius ar 

kitus asmenis, galinčius turėti su jumis artimą kontaktą: 

1.      Apsaugokite kitus nuo galimo užsikrėtimo lašeliniu būdu per orą. Kosint ir/ar čiaudint užsidenkite burną ir 

nosį servetėle. Panaudotą servetėlę išmeskite į šiukšliadėžę. Neturint servetėlės, rekomenduojama kosėti 

ir/ar čiaudėti ne į delną, o į vidinę rankos alkūnę.  

2.      Pasirūpinkite geru patalpų vėdinimu ir jų plovimu, dažnai plaukite ar dezinfekuokite dezinfektantais 

(alkoholio pagrindu) rankas. Šiomis priemonėmis apsaugosite aplinkinius nuo jūsų skleidžiamų gripo virusų.  

3.      Jeigu sergate, neikite į mokyklą ar darbą, venkite artimo kontakto su kitais žmonėmis.  

 

Informaciją parengė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Leonora Mikuckienė 

 

 

 


