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  Зима пов'язана не тільки з веселим 
проведенням часу на санках, лижах, але і 
з епідеміями грипу та різних  простудних 
захворювань. … 
   В Україні щорічно реєструється до 5 
млн. випадків грипу та інших ГРВІ. 

Найвищі показники – у дітей у віці до 5 
років. 

Хоча офіційно в країні епідемія грипу 
не оголошена, медики б’ють на сполох: від небезпечного вірусу 
померли десятки людей.  

По країні пік захворювання прогнозують на кінець січня — 
початок лютого.   

 

   Для епідемічного сезону 2015-2016рр. характерна циркуляція 

трьох вірусів грипу: типу А Н1N1 pdm09/подібний; типу А Н3N2; 
типу В. 

Вірус грипу легко передається повітряно-крапельним шляхом…  
Він має значну стійкість і при низьких температурах зберігається в 
зовнішньому середовищі до 3-х тижнів... 

Хворі на грип здатні інфікувати інших протягом 7-8 діб від 
початку захворювання. 

Ознаки грипу з’являються раптово. Захворювання частіше 
починається з головного болю, загальної слабкості, потім раптово 
піднімається температура, з’являються озноб, біль в горлі, рясні 
виділення з носу, захриплість голосу. 
     



   Грип дуже небезпечний своїми ускладненням, які можуть 
виникати навіть через 1-2 тижні після одужання. … Найбільш часті 
ускладнення - це бронхіт, пневмонія, гайморит, отит, токсичне 

ураження серця і нирок тощо. 
 

 

 
  
 
 
 
 



Розділи: 
 
1. Раціональний підхід до терапії ГРВІ та грипу в клінічній 

практиці; 
2. Лікування грипу та ГРВІ у дітей; 
3. Свинячий грип (A (H1N1)pdm09): що про нього треба 
знати. 
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Грип – гарно вивчена, але  
найменш зрозуміла з усіх хвороб 
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Розділ 3 
 
Грип А/H1N1 був відкритий в 1931 році 

американським вченим Річардом Шоупом, 

однак лише в 2009 році він став відомий 

як «свинячий грип». Саме у 2009 році, 

11 червня, Всесвітня організація охорони 

здоров'я (ВООЗ) офіційно повідомила про початок пандемії грипу 

A(H1N1/09), яка, за словами ВООЗ, завершився лише в середині 

2010 року, забравши не одну тисячу життів. 
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Свинячий грип 2016: симптоми хвороби і нюанси 

лікування 
 

    Симптоми свинячого грипу на перших стадіях хвороби 

фактично не відрізняються від симптомів ГРВІ і звичайного грипу. 

Це - висока температура, головний біль, ломота в тілі, слабкість. 

Також може бути діарея, нудота і болі в животі. Трохи пізніше 

з'являються кашель і нежить. Також можуть бути, не характерні 

для інших типів грипу — блювання і запалення очей. 

Інкубаційний період вірусу — від 2 до 4 днів. 

      Походження штаму свинячого грипу невідомо. Так, свою 

назву він отримав від того, що генетично схожий з вірусом грипу 

у свиней. Варто відзначити, що вірус фактично не передається 

від тварини людині, а якщо захворювання і відбувається, то 

людина не хворіє, а факт зараження можна визначити тільки за 

наявністю антитіл в крові. Вірус передається від людини до 

людини повітряно-крапельним шляхом. Летальний результат 

можливий при хронічних проблемах легенів, серцево-судинних 

захворюваннях, а також при несвоєчасному зверненні до лікаря. 

Лікування грипу  

    Насправді, свинячий грип лікується досить легко. Так, при 

своєчасному зверненні до лікарів, хвороба залишиться в 

минулому через 5-7 днів.  З вірусом можна ефективно боротися в 

перші 48 годин, і якщо лікар встиг і прописав потрібні препарати, 

хвороба не викличе ускладнень і пройде досить легко. Саме з 

цієї причини медики настійно рекомендують не займатися 



самолікуванням і не сподіватися на народні засоби у лікуванні 

свинячого грипу. 

Дану хворобу ні в якому разі не можна переносити на ногах, 

також не варто застосовувати аспірин, можна збивати 

температуру парацетамолом та ібупрофеном. Також 

рекомендується вживати відхаркувальні засоби, оскільки грип 

вражає органи дихання. Не варто забувати і про провітрювання 

приміщення, зволоження і комфортну температуру повітря, де 

перебуває хворий (не більше 20 градусів). Якщо через 4 дні від 

початку лікування полегшення не спостерігається — вкрай 

необхідно повторно звернутися за медичною допомогою. 

  Важливо: Людина, яка хворіє на свинячий грип є заразною, 

тому при перших симптомах хвороби потрібно залишитися вдома 

і починати лікування. Невиконання цього правила загрожує 

ускладненнями самому хворому, він заразить все своє оточення. 

 

 


