
Лікування  

                    та  

                         профілактика грипу  



 Грип – це гостре інфекційне захворювання з можливістю тяжких ускладнень та ризиком смерті. 

Грип має симптоми, схожі з іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, але є набагато 

небезпечнішим. Тому перші ж симптоми ГРВІ вимагають особливої уваги.  

 Найчастішим ускладненням грипу є пневмонія, яка іноді може лише за 4-5 днів призвести до 

смерті хворого. Серцева недостатність також нерідко розвивається внаслідок ускладнень грипу. 



  

 Профілактика грипу 
 Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії, якщо дотримуватись кількох простих речей: 

 -   уникати скупчень людей; 

- користуватися одноразовими масками при необхідності – щоб захистити себе чи оточуючих від зараження; 

- регулярно провітрювати приміщення і робити вологе прибирання;  

- повноцінно харчуватися, висипатися, уникати перевтоми;  

- часто мити руки з милом; 

- користуватися тільки одноразовими паперовими серветками і рушниками. 

 Основним заходом профілактики захворювань та 

попередження  епідемічних ускладнень з ГРВІ та 

грипу залишається вакцинація. Щорічна вакцинація є 

найефективнішим засобом для захисту організму від 

вірусів грипу. Вакцина захищає від усіх актуальних 

штамів грипу, є безпечною і ефективною. 

 Найкращий час для проведення вакцинації — 

напередодні грипозного сезону (у жовтні – листопаді). 

Якщо такої можливості не було, то вакцинуватися 

можна і впродовж всього сезону. Всупереч 

поширеному міфу, це не ослаблює, а посилює 

здатність організму протистояти грипу. 



 Вітаміни, адаптогени, загартування і інші корисні процедури, безумовно, можуть 

допомогти справитися з ГРЗ і грипом, але якщо ви все ж захворіли, слід при перших 

ознаках захворювання, особливо грипу, звернутися до лікаря.  
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Дякуємо за увага! 

Журнали представлені у цій віртуальній виставці Ви можете взяти у нашій 

бібліотеці 


