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GRIPA

Se raspândeste de la persoana la persoana prin contact cu picaturile 
care se evacueaza prin stranut si tuse care ramân pe mâini. ponate fii 
contagiata altor persoane pe o durata de 7 zile de la producerea bolii. 
Câteodata poate produce complicatii (sinuzita, otita...) sau agraveaza 
alte boli cronice.

Este o boala cauzata de catre un virus, ce apare cu frecventa toamna si iarna. Începe de 
obicei brusc, cu febra mare (peste 38º). Deasemnea, de multe ori vine însotita de frisoane, 
stare rea generala, dureri de cap, dureri musculare si de articulatii, lacrimare, tuse... de 
obicei poate sa dureaze între 5 si 8 zile.

Ce poti face?
Foloseste servetele de unica folosinta.
Spala-te pe mâini de mai multe ori pentru a evita contagierea altor persoane.
Când tusesti sau stranuti acopera-ti bine gura si nasul. Cel mai bine
este sa o faci în interiorul bratului îndoit.
Nu fuma, nu consuma bauturi alcoolice.
Poti consuma analgezice si antipiretice pentru durerea de cap sau febra.
Nu consuma niciodata antibiotice pe cont propriu, în cazul în care sunt necesare 
doctorul sau doctorita îti va da reteta.
Daca ai febra si stare generala rea, ramai în casa acest lucru te va ajuta sa 
depasesti boala si în afara de aceasta nu vei contagia gripa altor persoane la locul 
de munca, scoala...
Recurge la consultul medic daca ai vreo boala cronica, esti însarcinata sau daca 
este vorba de copii mici.

Când se solicita asistenta medicala sau când se 
recurge la urgenta?

În cazul  copiilor mici, daca se observa:

Respira rapid ori au dificultate pentru a respira.
Eruptii cutanate.
Sintomele gripei se îmbunatatesc la început 
dar dupa aceea apar din nou.
Nu vor sa manânce  sau nu doresc nimic (a se 
juca, a se misca...)

În  persoane adulte, se observa:

Dificultate de a respirar.
Durere sau presiune în piept sau 
abdomen.
Ameteli persistente.
Stare de confuzie.
Febra mai mare de 38º timp de patru zile.


