Zachęcamy do wykonywania
szczepień p/grypie

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez wirusy grypy. Do zakażenia
dochodzi drogą kropelkową lub przez kontakt ze skażoną powierzchnią. Okres
inkubacji wynosi 1-4 dni. Wirusy grypy atakują komórki nabłonka dróg oddechowych,
w których się namnażają. W konsekwencji powodują ich zniszczenie, co z kolei
ułatwia rozwój infekcji bakteryjnych. Objawy grypy są podobne do wielu innych
ostrych chorób infekcyjnych i są zarówno miejscowe (kaszel, ból gardła, katar), oraz
w postaci nagłej, wysokiej gorączki powyżej 38ºC, dreszczy, bólów mięśniowostawowych, bólów głowy, bólu w klatce piersiowej, złego samopoczucia, braku
łaknienia, nudności i wymiotów. Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7
dni. Kaszel i złe samopoczucie mogą utrzymywać się ponad 2 tygodnie. Powodem
ciężkiego przebiegu grypy są powikłania pogrypowe, m.in. zapalenie płuc i oskrzeli,
zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia, zaostrzenie
istniejących chorób przewlekłych, powikłania neurologiczne.
Jakie są objawy grypy?
Objawy grypy nie są na tyle charakterystyczne, by bez wykonania badań
laboratoryjnych stwierdzić, że mamy do czynienia z tą właśnie chorobą. Podobne
objawy mogą bowiem wywoływać także inne wirusy oddechowe.
Jednak grypy nie należy mylić z przeziębieniem, jako, że jest ona poważną chorobą,
zwłaszcza ze względu na możliwe wystąpienie groźnych powikłań.
Charakterystyczne dla grypy jest to, że choroba najczęściej pojawia się nagle,
charakteryzuje się dużą zakaźnością i towarzyszą jej:



objawy ze strony układu oddechowego: kaszel, ból gardła, katar,
objawy
ogólnoustrojowe:
wysoka
gorączka
powyżej
38ºC,
dreszcze, ból/sztywność mięśni, ból głowy, ból w klatce piersiowej, złe
samopoczucie, brak łaknienia, nudności, wymioty.

W zależności od wieku pacjenta i jego ogólnego stanu zdrowia przebieg choroby
może być różny. U osób powyżej 65 roku życia objawy często nie pojawiają się tak
nagle jak u osób młodszych. Objawy ogólnoustrojowe rozwijają się dłużej niż u osób
młodszych i są lżejsze (np. gorączka może być mniejsza lub w ogóle nieobecna). Z
kolei objawy tj. nudności i wymioty częściej obserwuje się u dzieci niż osób dorosłych
i starszych.
Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni (średnio 3-5 dni). Kaszel i złe
samopoczucie mogą utrzymywać się ponad 2 tygodnie.
Choroba trwa, o ile nie dojdzie do powikłań, około 7 dni (średnio 3-5 dni). Kaszel i złe
samopoczucie mogą utrzymywać się ponad 2 tygodnie.

Jak poważne mogą być objawy grypy?
Powodem ciężkiego przebiegu grypy jest zaostrzenie chorób przewlekłych już
istniejących lub wystąpienie nowej choroby, wielonarządowe powikłania pogrypowe
mogące prowadzić do stałego inwalidztwa lub zakończyć się zgonem,
Najczęstsze powikłania pogrypowe występują:





ze strony układu oddechowego: grypowe zapalenie płuc i oskrzeli, wtórne
bakteryjne zapalenie płuc, zapalenie oskrzelików szczególnie u niemowląt i u
dzieci,
np. zakażenie , pneumokokowe, meningokokowe, zaostrzenie astmy
ze strony układu nerwowego (poprzeczne zapalenie rdzenia, zapalenie
mózgu, opon mózgowych),
ze strony innych układów: zapalenie ucha środkowego (zwłaszcza u dzieci),
zapalenie
mięśnia
serca
i
osierdzia,
zaostrzenie
istniejących
chorób przewlekłych (np. zastoinowej niewydolności serca), drgawki
gorączkowe, zespół wstrząsu toksycznego, zespół Rey`a, zapalenie mięśni i
mioglobinuria mogąca prowadzić do niewydolności nerek, możliwość
częstszego
występowania schizofrenii
w
przypadku
zakażenia
wewnątrzmacicznego w czasie ciąży, zakażenia meningokokowe).

Powikłania pogrypowe mogą wystąpić u każdego, niezależnie od wieku i stanu
zdrowia. Ryzyko powikłań jest szczególnie wysokie w następujących grupach:







osoby po przeszczepach,
osoby starsze,
chorzy na astmę i inne przewlekłe schorzenia układu oddechowego,
osoby z chorobami serca i układu krążenia,
osoby z chorobami nerek,
osoby o obniżonej odporności (np. zakażeni HIV).
Zachęcamy do wykonywania szczepień
p/grypie. Każde szczepienie musi być
poprzedzone
badaniem
lekarskim
kwalifikacyjnym.
Zapraszamy do Powiatowej Przychodni
Zdrowia przy ul. Okrzei 8,
od poniedziałku do piątku w godz. 8,00 18,00.
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