
GRIPAS
Yra, temperatūra 38 laipsniai ir daugiau

Dažnai, gali trukti 2 – 3 savaites
Galimas ir dažnai

Dažnai
Beveik visada, dažnai stiprus

Pasireiškia dažnai ir anksti, pikas 2 – 3 d.
Nedidelis

Kartais
Retai

Staigi pradžia (per 12 val.)
6 – 7 dienos

Sinusitas, bronchitas, ausų infekcija, 
plaučių uždegimas, meningitas

SIMPTOMAI IR KITA
Karščiavimas

Bendras silpnumas ir nuovargis
Šaltkrėtis

Galvos skausmas
Raumenų skausmas

Diskomfortas krūtinėje, kosulys
Gerklės skausmas

Sloga (užgulta nosis)
Čiaudulys

Simptomų pradžia
Ligos trukmė

Galimos 
komplikacijos

PERŠALIMAS
Nėra arba nežymus

Kartais
Retai

Kartais
Retai, nestiprus

Nestiprus arba vidutinis
Nuo lengvo iki vidutinio sunkumo

Dažnai
Dažnai

Laipsniška
3 – 4 dienos

Retai pasitaiko sinusitas, 
ausų infekcija

GRIPAS

Nors atrodytų, jog paprastam 
peršalimui ir gripui būdingi 

panašūs klinikiniai simptomai, 
o ligų kilmė – virusinė, 

tačiau tai visiškai skirtingos ligos.
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PERŠALIMAS
Peršalimas – tai užkrečiama virusinė viršutinių 

kvėpavimo takų (nosies ir gerklės) infekcija. Perša-
limas dažnai maišomas su rimtesne liga – gripu. 

Peršalimas yra viena iš dažniausių ligų, kuria 
kiekvienas žmogus vidutiniškai serga kartą per 
metus. Kadangi tai virusinė liga, todėl viduti-
niškai ji trunka 3 - 7 dienas, jeigu neprisideda 
bakterinės komplikacijos: sinusitas, vidurinės 
ausies uždegimas.

Peršalimą sukelia daugybė skirtingų virusų. 
Pats šaltas oras peršalimo nesukelia. Antibiotikai 
nėra skiriami peršalimui gydyti. Nekomplikuotą 
peršalimą galima gydytis patiems namuose.

Dauguma žmonių įsitikinę, jog vitami-
nas C apsaugo nuo peršalimo ligų, o susir-
gus – palengvina simptomus. Tačiau klinikiniai 
tyrimai to nepatvirtino. Ežiuo lių preparatų 
nauda, tirta daugybėje mokslinių studija, taip 
pat nepasitvirtino.

ANTIBIOTIKAI
Gausus ir netinkamas antibiotikų vartojimas 

paspartina antibiotikams atsparių bakterijų at-
siradimą ir plitimą. Neretai antibiotikai varto-
jami nepagrįstai. Pavyzdžiui, peršalimą ir gripą 
dažniausiai sukelia virusai, kurių antibiotikai 
neveikia. Antibiotikai vartojami neteisingai, 
jei sutrumpinamas gydymo kursas, vartojama 
mažesnė dozė ar nesilaikoma reikiamo režimo. 
Netinkamai vartojant paskirtus antibiotikus, 
jų kiekis organizme nebus pakankamas, todėl 
bakterijos nebus sunaikintos ir gali tapti atspa-
riomis. Veikiamos antibiotikų bakterijos žūva, o 
atspariosios jiems gali toliau daugintis. Tuomet 
atsiranda naujos bakterijų atmainos, kurios gali 
būti atspa rios iš karto keliems antibiotikams 
(vadinamosios daugeliui vaistų atsparios bak-
terijos). Ilgainiui tokios bakterijos gali tapti at-
sparios visiems žinomiems antibiotikams. 

GRIPAS 
Gripas – tai ūminė kvėpavimo takų in fek cija, 

plintanti oro lašeliniu būdu. Skirtingai nuo kitų 
kvėpavimo takų infekcijų,  gripas sukelia ūmią 
ligą ir yra pavojingas dėl sukeliamų komplikaci-
jų. Tai viena dažniausiai epidemijomis pasireiš-
kiančių ligų. 

Gripu ir peršalimu galima užsikrėsti nuo 
sergančio žmogaus. Virusai plinta kartu su sei-
lių dalelėmis čiaudint, kosint. Seilių dalelės pa-
sklinda ore, nusėda ant paviršių. Į kito žmogaus 
organizmą jos patenka įkvė pus arba užterštomis 
rankomis palietus akių, nosies, burnos gleivinę. 
Užsikrėtęs gripo ir peršalimo virusu žmogus su-
serga per 24 – 72 val. (vidutiniškai 48 val.).

Apsauganti nuo gripo ir jo sukeliamų kom-
plikacijų (pneumonijos,  bronchito,  ausų užde-
gimo, sinusito, lėtinių ligų paūmėjimo ir kitų) – 
skiepai. Skiepytis rekomenduojama kiekvienais 
metais prieš prasidedant gripo sezonui.


