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At ve jų vis dau gė ja
Nors įpras tai gri po se zo nas bū na 
šal tuo ju me tų lai ku, šie met jis 
pa si slin ko į pa va sa rį. Ma no ma, 
kad gri po pli ti mą anks tes niais 
mė ne siais pri stab dė ri bo ji mai, 
įves ti dėl ko ro na vi ru so pan de mi
jos. Žmo nės il gą lai ką vie šo sio se 
vie to se dė vė jo no sį ir bur ną den
gian čias kau kes, tad tai ap sau go
jo ir nuo gri po, ta čiau, at lais vi nus 
ri bo ji mus, į vir šų šok te lė jo ser ga
mu mas gri pu.

Na cio na li nio vi suo me nės svei
ka tos cent ro Kau no de par ta men
tas in for muo ja, kad, ke tu rio lik to
sios me tų sa vai tės duo me ni mis, 
ser ga mu mas gri pu ir ūmi nių vir
šu ti nių kvė pa vi mo ta kų in fek ci
jo mis Kau no ap skri ty je sie kia 71,2 
at ve jo 10 tūkst. gy ven to jų per sa
vai tę. Di džiau sias ser ga mu mas 
jau penk ta sa vai tė re gist ruo ja
mas Kė dai nių ra jo ne. Ma žiau siai 
ser ga Birš to no gy ven to jai.

Per sa vai tę ser ga mu mo gri pu 
ir ūmi nė mis kvė pa vi mo li go mis 
Kau ne ir Kau no ap skri ties te ri
to ri jo se ro dik lis pa di dė jo 17 pro c. 
Įs pė ja ma, kad to liau spar čiai au
ga ir gri po at ve jų skai čius.

Kau no ap skri ty je už re gist ruo
ti 53 gri po at ve jai, iš ku rių 37 su
si rgę gri pu yra vai kai iki sep ty
nio li kos me tų. Vai kai su da ro 52 
pro c. vi sų ser gan čių jų gri pu ir 
ūmi nė mis kvė pa vi mo ta kų in
fek ci jo mis.

Į Kau no ap skri ties li go ni nes 
ke tu rio lik tą ją sa vai tę me di ci nos 
pa gal bos dėl gri po krei pė si de
šimt as me nų, iš ku rių vie nas vai
kas (2–17 metų) bu vo hos pi ta li
zuo tas.

Pa ly gin ti su anks tes nių jų me
tų tuo pa čiu lai ko tar piu, šie met 
ser ga mu mas gri pu ir ūmi nė mis 
vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų in

fek ci jo mis Kau no ap skri ty je yra 
dau giau nei du kar tus di des nis.

Se zo nas dar ne si bai gė
Gri pas – ūmi nė kvė pa vi mo ta kų 
in fek ci ja, plin tan ti oro la še li niu 
bū du. Skir tin gai nuo ki tų kvė pa
vi mo ta kų in fek ci jų, gri pas su ke
lia ūmią li gą ir yra pa vo jin gas dėl 
su ke lia mų komp li ka ci jų. Gri po 
se zo nas tę sia si, to dėl dar ne vė lu 
ap si sau go ti nuo sun kių komp li
ka ci jų ir pa si skie py ti.

Prie Kau no mies to po lik li ni kos 
pri si ra šę pa cien tai kvie čia mi skie
py tis nuo gri po. Ri zi kos gru pėms 
pri ski ria mi gy ven to jai nuo gri po 
ga li pa si skie py ti ne mo ka mai.

„Pap ras tai gri po epi de mi ja bū
na sau sio ar va sa rio mė ne siais, 
ta čiau tik rai esa me tu rė ję ir ge ro
kai vė ly ves nių gri po se zo nų. Šie 
me tai bū tent tai ir ro do, kad gri
pas žmo gaus or ga niz mą ak ty viau 
pul ti pra dė jo kovą–balandį.

Šiuo me tu skie pi ji mo nuo gri po 
tem pai su ma žė ję, bet at si pa lai

duo ti ne rei kė tų, nes gri po se zo
nas dar tik rai ne si bai gė. Imu ni
te tas nuo ga li mų sun kių gri po 
komp li ka ci jų su si da ro per maž
daug ke tu rio li ka die nų, ka dan
gi gri po at ve jų skai čius da bar 
nuo lat ky la, bū ti na ap si sau go ti. 
Per ke lias sa vai tes skai čiai pa ki lo 
net ke lis kar tus“, – kal bė jo Kau
no mies to po lik li ni kos Kal nie čių 
pa da li nio šei mos gy dy to ja Auš ra 
Bu rins kie nė.

Pa ta ria ap si sau go ti
Sklan do in for ma ci ja, kad pa si
skie pi jus nuo ko ro na vi ru so esą 
nuo gri po skie py tis jau ne bū ti
na. Ta čiau tai mi tai. Gy dy to jai 
įspė ja, kad tai at ski ri skie pai nuo 
skir tin gų vi ru sų, to dėl žmo nės 
tu rė tų ne pa mirš ti skie py tis ir 
nuo se zo ni nio gri po. Juo lab kad 
po žie mos žmo gaus or ga niz mas 
ir taip sto ko ja vi ta mi nų, imu ni
te tas ne toks at spa rus li goms, to
dėl skie pai ga li iš gel bė ti nuo ypač 
sun kių gri po komp li ka ci jų.

„Silp nes nės svei ka tos žmo
nėms mir ti nas ga li bū ti ne tik ko
ro na vi ru sas, bet ir gri pas, to dėl 
svar bu lai ku pa si skie py ti. Da bar 
li gos at ve jų dau gė ja, nes nu siė
mė me kau kes, ku rios sau go jo ne 
tik nuo ko ro na vi ru so, bet ir nuo 
gri po. Ma to me, kad po pan de mi
jos, il gos izo lia ci jos žmo nių imu
ni te tas yra su ma žė jęs, to dėl tai 
taip pat di di na ser ga mu mą gri
pu. Be to, da bar žmo nės im les ni 
li goms, nes ma žiau skie pi ja si nuo 
gri po, da lis gal vo ja, kad nuo šio 
vi ru so ap sau gos tie pa tys skie pai, 
kaip ir nuo CO VID19, bet bū ti
na pa žy mė ti, kad nuo gri po sau
go vi sai ki ta vak ci na“, – kal bė jo 
gy dy to ja A.Bu rins kie nė.

Šiuo me tu Kau no mies to po
lik li ni ko je ga li ma pa si skie py
ti vals ty bės lė šo mis įsi gy to mis 
ke tur va len tė mis gri po vak ci no
mis „Inf u vac Tet ra“. Ji ap sau go 
ir nuo da bar vy rau jan čio A ti po 
gri po vi ru so, ir nuo B gri po vi ru
so, ku ris šiuo me tu ne do mi nuo
ja, ta čiau vis tiek pa si tai ko jo at
ve jų.

Prie Kau no mies to po lik li ni
kos pri si ra šę pa cien tai nuo gri
po skie pi ja mi tik iš anks to už
si re gist ra vę. Skie py tis ga li ma 
bet ku ria me po lik li ni kos pa da
li ny je.

Galimybė: �� ri�zi�kos� gru�pės� as
me�nys� Kau�no�mies�to� po�lik�li�ni
ko�je� nuo� gri�po� skie�pi�ja�mi� ne
mo�ka�mai.

Ge riau ne ri zi kuo ti: Kau no mies to po lik li ni ka 

kvie čia skie py tis nuo gri po

Kau ne dau gė ja su
si rgi mo gri pu at ve
jų. Di des nį ser gan
čių jų gri pu skai čių 
ga li lem ti ke lios 
prie žas tys – po žie
mos nu si lpęs imu
ni te tas ir at lais vin ti 
ri bo ji mai, įves ti dėl 
ko ro na vi ru so. To
dėl gy dy to jai pa ta
ria ne dels ti ir pa si
skie py ti nuo gri po 
ir taip už kirs ti ke lią 
sun kiai li gos  
for mai.

Gri po vi ru so  
pli ti mą ri bo jan
čios pro fi lak ti kos 
prie mo nės

Lai ky tis ran kų hi gie nos tai syk �
lių: kuo daž niau plau ti ran kas, 
ypač slau gant li go nį, prieš val gį ar 
pa lie tus ga li mai už krės tą daik tą.

Ko sint ir čiau dint, už si deng ti  �
bur ną ir no sį vien kar ti ne no si ne 
ar ba ran ko ve (ge riau siai al kū nės 
lin ky je). Jei pri si den gė te bur ną ir 
no sį del nu, tuo jau pat nu si plau ki
te ran kas.

Daž nai vė din ti ir drėg nu bū du  �
va ly ti pa tal pas (tiek gy ve na mą
sias, tiek vi suo me ni nes).

Gri po se zo no me tu veng ti ma �
si nių su si bū ri mų už da ro se pa tal
po se.

Su sir gus re ko men duo ja ma ne �
si gy dy ti pa tiems, ne leis ti vai kų į 
ug dy mo įstai gas, o kreip tis į sa vo 
šei mos gy dy to ją.

Nau da: �� pa�si�skie�pi�jus�nuo�gri�po,�su�ma�ži�na�ma�sun�kių�komp�li�ka�ci�jų�ti�ki�my�bė.�� Vil�man�to�Rau�pe�lio�nuo�tr.

Ne si bai gė: �� pa�sak�gy�dy�to�jos�A.Bu�rins�kie�nės,�gri�po�se�zo�nas�tę�sia�si,�to
dėl�pa�si�skie�py�ti�dar�ne�vė�lu.

Per sa vai tę ser ga
mu mo gri pu ir ūmi
nė mis kvė pa vi mo 
li go mis Kau ne ir 
Kau no ap skri ties te
ri to ri jo se ro dik lis 
pa di dė jo 17 pro c.

Ne mo ka ma gri po 
vak ci na ga li  
pa si skie py ti:

65 me tų ir vy res ni as me nys, �

nėš čio sios, �

as me nys, ser gan tys lė ti nė mis  �
šir dies ir krau ja gys lių, kvė pa vi
mo ta kų, inks tų li go mis, lė ti nė
mis li go mis, su si ju sio mis su imu
ni niais me cha niz mais, pik ty bi
niais na vi kais,

as me nys, gy ve nan tys so cia li �
nės glo bos ir slau gos įstai go se,

svei ka tos prie žiū ros įstai gų dar �
buo to jai.

Bū ti na išanks ti nė 
re gist ra ci ja  
pa da li nio  
te le fo nu:

Dai na vos  � pa da li nys  
tel. (8 37) 403 900,

Ši lai nių  � pa da li nys  
tel. (8 37) 377 771,

Cent ro �  pa da li nys  
tel. (8 37) 409 222,

Kal nie čių �  pa da li nys  
tel. (8 37) 401 422,

Šan čių  � pa da li nys  
tel. (8 37) 342 167.


