
                              PATARIMAI PACIENTAMS 
                       GRIPO EPIDEMIJOS LAIKOTARPIU

 Kol nesusirgote gripu 

       Kad jo išvengtumėte, vartokite imunitetą stiprinančias priemones, ypač natūralias: vitaminą C,
ežiuolės preparatus, žuvų taukus, medų arba bičių duonelę (jeigu nesate alergiški), česnaką (galima
viską kartu). Vartokite skysčius (arbatą, vandenį, sultis).

Patarimai  susirgusiems gripu 
          
      Asmenims, kuriems pasireiškė gripo simptomai (ūmiai prasidėjęs karščiavimas, t >380C, viso
kūno skausmai („kaulų laužymas“), akių obuolių skausmai, gerklės skausmas,  galvos skausmas,
pykinimas ar vėmimas, sąnarių skausmas, sausas kosulys), rekomenduojama:
-  būti namuose iki gripo simptomų pabaigos, neiti į darbą, laikytis lovos režimo (gulėti), nevykti į
polikliniką ar ambulatoriją pirmomis ligos dienomis;
-  su šeimos, vidaus ligų gydytoju konsultuotis telefonu;
-  vartoti daug skysčių;
-  kūno temperatūrą, jeigu ji labai aukšta, vaistais stengtis sumažinti maždaug iki 380-38,50 C, jeigu
ji nekrinta, rekomenduojama  šaltu vandeniu suvilgytu rankšluosčiu drėkinti kūną;
-   jei  vaikui  ankstesnės  ligos  metu  temperatūra  buvo sukėlusi  traukulius,  ją  mažinti,  jeigu  yra
pakilusi daugiau kaip 37,60 C;
 - temperatūrai mažinti vartoti paracetamolį (acetaminofeną) arba ibuprofeną, bet ne dažniau kaip
keturis  kartus  per  parą,  neviršijant  maksimalių  paros  dozių.  Būtina  atkreipti  dėmesį,  jog
paracetamolis  įeina  į  daugelio  sudėtinių  medikamentų  nuo gripo  sudėtį,  todėl  būtina skaičiuoti
suminę vaisto dozę;
-  karščiuojant nevartoti aspirino(acetilsalicilo rūgšties);
-  nepradėti pirmąją karščiavimo dieną gydytis antibiotikais, nepasitarus su gydytoju;
- pacientui į savo gydytoją patariama kreiptis karščiavimui užtrukus ilgiau nei 4-5 dienas arba
atsiradus nebūdingiems gripui nusiskundimams;
-  dėl  skubios  medicinos  pagalbos  kreiptis atsiradus  stipriam  krūtinės  skausmui,  dusuliui,
daugkartiniam vėmimui, bėrimui,  sąmonės sutrikimui ar kitai grėsmingai būklei;
 -   įsigyti  būtiniausių  pirmosios   pagalbos  vaistų  gripui  gydyti:  paracetamolio  (gryno  arba
esančio kituose sudėtiniuose vaistuose – Theraflu, Coldrex, Gripex ir kt.) arba ibuprofeno, vitamino
C; 
-   nevykti  į  gydymo įstaigas  dėl  profilaktinių patikrinimų,  o sergant  lėtinėmis  ligomis, gydytis
anksčiau gydytojo nurodytais medikamentais.

Gydytojų konsultacijos telefonu:                                             

M. Bedžinskienė    – 67 613                                                  
V. Dranginienė      – 67 615             
A. Merkienė           – 67 619
N. Strazdienė         – 67 617
E. Kustienė            – 67 611
O. Mišeikienė        – 67 616
R. Sadauskienė      – 67 620
A. Vilkevičienė      – 41 637


