
GRIPAS. SIMPTOMAI, PRIEŽASTYS IR EIGA 

Siekiant mažinti mokinių sergamumą gripu ir 

kitomis užkrečiamosiomis ligomis sausio 

mėnesį Šiaulių rajono Pakapės, Naisių, 

Gilvyčių mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai 

dalyvavo sveikatos pamokose „Gripas. 

Simptomai, priežastys ir eiga“. 

Gripas – tai ūminė kvėpavimo takų infekcija, 

plintanti oro lašeliniu būdu. Skirtingai nuo kitų 

kvėpavimo takų infekcijų, gripas sukelia ūmią 

ligą ir yra pavojingas dėl sukeliamų 

komplikacijų. Tai viena dažniausiai epidemijomis pasireiškiančių ligų. Kasmet gripu suserga 5-10 

proc. gyventojų. Lietuvoje, sergamumo gripu padidėjimas stebimas rudens – žiemos sezonu. 

Infekcinis šaltinis – sergantis žmogus. 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. Užsikrėtęs gripo virusu žmogus suserga 

per 24 - 72 val. (vidutiniškai 48 val.). 

Gripo infekcijai būdinga: 

   Ūmi ligos pradžia; 

   Karščiavimas (>38,5ºC); 

   Raumenų skausmas; 

   Galvos ir gerklės skausmai; 

   Sausas kosulys; 

   Silpnumas. 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) medikai primena, nors skiepai yra pati efektyviausia 

specifinė  priemonė, apsauganti nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų, nereikėtų pamiršti ir 

nespecifinių gripo bei ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų prevencijos priemonių. 

Todėl rekomenduojama: 

 tinkamai ir dažnai plauti rankas, nusiplovus jas nusausinti; 

 vengti sąlyčio su sergančiais asmenimis; 

 vengti masinio žmonių susibūrimo vietų; 

 laikytis kosėjimo ir čiaudėjimo rekomendacijų – prisidengti nosį ir burną, vienkartines 

nosinaites nedelsiant išmesti, nusiplauti rankas; 

 neplautomis rankomis stengtis neliesti akių, nosies ir burnos; 

 gerai vėdinti patalpas; 

 susirgus kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, neiti į darbą, sergančių vaikų neleisti į 

vaikų ugdymo įstaigas, gydytis, kaip nurodė gydytojas; 

 sergantys gripu asmenys apsaugoti kitus gali dėvėdami medicinines kaukes, kurios sulaiko 

kvėpavimo takų sekretus kosint ar čiaudint, bei sveiki žmonės slaugydami sergantį asmenį 

taip pat turėtų dėvėti medicininę kaukę. 

Informaciją pagal www.ulac.lt  parengė Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 

visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje Viktorija Abromaitienė 


