ГРИП : ДІЗНАЙСЯ БІЛЬШЕ
Грип відомий людині біля 2500 років, бо саме тоді Гіппократ вперше описав
захворювання подібне до нього. Багаторазові описи епідемій цієї хвороби
зустрічаються і у середні віки.
Вірус–збудник грипу–дуже підступний. На відміну від багатьох інших він ніколи
не зникає, він завжди серед нас.
Грипом найчастіше заражаються від хворого через найдрібніші краплинки слини,
яка розбризкується під час розмови, кашлю, чихання.
Вірус грипу вражає клітини дихальних шляхів. Потрапивши в клітину, вірус
змушує її синтезувати за дуже короткий час на безліч подібних їй частинок. Звідси
зрозуміло, чому від моменту потрапляння вірусу в організм до появи перших ознак
хвороби минає так небагато часу.
Клітини дихальних шляхів, в яких розмножується вірус, швидко гинуть,
відокремлюються від слизової оболонки, розпадаються, відкриваючи шляхи інфекції в
більш глибокі тканини. При цьому звільняється багато вірусних частинок. Деякі з них
всмоктуються в кров, викликаючи загальне отруєння організму, а чимало потрапляє у
зовнішнє середовище під час розмови, кашлю та чхання. Краплини слизу разом з
вірусом поширюються на відстань до 2-3 метрів. Цим пояснюється швидке зараження
грипом взагалі і особливо в місцях великого скупчення людей.
Вірус грипу не стійкий проти високої температури. Вже при 50оС втрачає свої
властивості через 20 хвилин.
ОСНОВНІ СИМПТОМИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Що треба знати про грип та гострі респіраторні захворювання, чим вони
відрізняються, які подібні симптоми їм притаманні представлено в таблиці 1.
Таблиця 1
Основні симптоми інфекційних захворювань
Симптоми
інфекційних
захворювань
Початок
захворювання
Температура
тіла
Інтоксикація
організму

Кашель

Гостре респіраторне
захворювання (ГРЗ)

Звичайний грип
(вірус В)

Частіше повільно
(симптоми наростають
поступово)
Рідко піднімається
вище 380С і тримається
більше 2-3 діб

Завжди гострий
(хвороба буквально
валить з ніг)
Досягає 390С і вище за
2-3 доби і тримається
4-5 діб

Свинячий грип
(вірус С)
Як при звичайному
грипі

Досягає 39,50С
упродовж першої
доби і тримається
біля 5 діб
Слабка, загальний стан Сильна (остуда, піт,
Сильна ломота в
задовільний
сильний головний біль, усьому тілі, низький
страх світла,
тиск
головокружіння,
ломота). Усе це
виявляється різко і
наростає стрімко
Сухий, помірний,
Нестерпний, болючий, Сильний, з біллю у
виявлений, виникає
з’являється на 2 добу грудях
відразу

Задишка

Немає

Частіше основний
Нежить,
закладений ніс симптом
Частіше один із
Горло
(почервоніння і основних симптомів
біль)
Почервоніння Рідко, якщо
приєднується
очей
бактеріальна інфекція
Нудота, блювота Не буває
5-6 діб
Час

Не сильна
З’являється не зразу,
виражена неяскраво
З’являється на 2-3
добу хвороби

Сильна навіть у
спокійному стані
Як і при звичайному
грипі
Може бути
відсутнім

Частий, перший
симптом

Як при звичайному
грипі

Рідкий симптом
7-14 діб

Частіший симптом
Як при звичайному

ЙМОВІРНІ УСКЛАДНЕННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ НА ГРИП

Але страшний не стільки сам грип, як його ускладнення. Вони можуть виникати у
будь-який час від початку хвороби. Вірус здатний проникати в усі органи людини,
обминаючи захисні бар’єри організму. Однією із причин ускладнення є те, що вірус
грипу уражає судини, що призводить до крововиливу у тканини та їх набряк. Грип
«відчиняє ворота» вторинній бактеріальній інфекції. Найбільш частими
ускладненнями є пневмонії (запалення легенів), які розвиваються нерідко з перших
днів хвороби. Друге місце займають ускладнення з боку ЛОР-органів (запалення пазух
носа, середнього вуха, ангіни). Запалення пазух носа може сприяти виникненню
ускладнень з боку центральної нервової системи (запалення оболонки мозку).
Дії учнів при перших ознаках захворювання:
– уникайте близького контакту з хворими людьми;
– залишайтеся вдома, якщо ви хворі, не йдіть до школи, обов’язково звертайтесь до
лікаряі не відвідуйте міста скупчення людей;
– пийте як можна більше (чай, сік, морс) – це допоможе зменшити інтоксикацію
організму;
– закривайте рот і ніс одноразовою серветкою, коли кашляєте або чхаєте. Ви
допоможете іншим людям, що оточують вас, уникнути зараження. Одноразові
серветки викидайте у відведені місця для сміття (урни);
– мийте ретельно руки з милом – це захистить вас від інфекції;
– намагайтеся не торкатись очей, носа або рота. Віруси грипу легко поширюються,
коли людина доторкається до предмету, забрудненого вірусами, а потім торкається
своїх очей, носа або рота;
– не переохолоджуйтесь, а якщо це відбулось, то вдома слід прийняти гарячу ванну,
обов’язково переодягтись у чистий і теплий одяг.

