
Gripo profilaktikos priemonės

Gripas yra ūmi virusų sukelta kvėpavimo takų infekcija, kuri pasireiškia: karščiavimu, 

sausu kosuliu, gerklės, galvos, raumenų skausmu, nuovargiu, silpnumu. Gripo virusas plinta oro 

lašeliniu būdu, tai reiškia, kad čiaudint ar kosint susidaro lašeliai, kurie patenka ant viršutinių 

kvėpavimo takų gleivinės. Užkratas gali būti perduodamas ir per kontaktą su kvėpavimo takų 

išskyromis (pavyzdžiui, liečiant daiktus ar paviršius, kuriuose yra virusas, ir po to liečiant savo 

akis, nosį, burną). Apskaičiuota yra, kad 1 sergantis asmuo gripu gali užkrėsti 4 sveikus asmenis.

Veiksmingiausios gripo profilaktikos priemonės yra šios:

 Skiepai – pati efektyviausia priemonė, kuri apsaugo nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų. 

Pasiskiepyti nuo gripo yra rekomenduojama kiekvienais metais rudens/žiemos laikotarpiu, nes 

reikia maždaug 2 savaičių, kad žmogaus organizme susiformuotų antikūnai, kurie galėtų kovoti su 

gripo virusu. Geriausia pasiskiepyti yra prieš prasidedant gripo sezonui, tačiau net ir sausio/vasario 

mėnesiais skiepytis nėra vėlu. Valstybės biudžeto lėšomis gali pasiskiepyti asmenys, kurie 

priklauso šioms rizikos grupėms:

- 65 m. ir vyresni asmenys;

- Nėščiosios;

- Asmenys, kurie gyvena socialinės globos ir slaugos įstaigose;

- Asmenys, kurie serga lėtinėmis širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ligomis, 

lėtinėmis ligomis, susijusiomis su imuniniais mechanizmais, piktybiniais navikais;

- Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai.

Gyventojai, kurie priklauso auksčiau išvardintoms rizikos grupėms ir nori pasiskiepyti, turi 

kreiptis į savo šeimos gydytoją.

 Dažnas rankų plovimas su muilu ir vandeniu, o jeigu nėra galimybės nusiplauti rankų, jas 

galima valyti rankų antiseptiku;

 Vengimas neplautomis rankomis liesti burnos, nosies ir akių;

 Vengimas liesti durų rankenas, turėklus ir kitus daiktus, kurie galėjo būti liečiami kitų 

žmonių;



 Dažnas patalpų vėdinimas;

  Dažnas patalpų valymas drėgnuoju būdu;

 Laikymasis čiaudėjimo ir kosėjimo etiketo, t. y. kosint  ir čiaudint užsidengti burną ir nosį 

vienkartine nosine arba rankove, geriausiai alkūnės linkyje;

 Vengimas sąlyčio su sergančiais asmenimis, masinio žmonių susibūrimo vietų;

 Nuolatinis stiprinimas savo sveikatos (pavyzdžiui, grūdinimasis, laikymasis sveikos 

mitybos ir fizinio aktyvumo rekomendacijų);

 Pajutus gripo simptomus, rekomenduojama likti namuose, neiti į darbą ar ugdymo įstaigą.

Parengė: Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą 

mokykloje Darina Klimaitienė pagal www.nvsc.lrv.lt medžiagą. 


