Ūmių
respiracinių
virusinių
infekcijų
profilaktika

Infekcija ―

gyvo organizmo
užsikrėtimas ligas
sukeliančiais
mikroorganizmais.

Ūmių respiracinių
infekcijų
(ŪRI) profilaktika

Ūmi ligos eiga ― kai pirmieji ligos

simptomai pasireiškia per 1-3 dienas
po užsikrėtimo.

Respiracinės infekcijos metu pažeidžiamos viršutinių kvėpavimo

takų − nosies, prienosinių ančių (sinusų), nosiaryklės, ryklės ir iš dalies
burnos ertmės gleivinės.

Apatiniams kvėpavimo takams priskiriami: gerklos (kartais priskiriamos
viršutiniams kvėpavimo takams), tracheja ir bronchai.

Profilaktika (prevencija) — visuma priemonių,

padedančių apsisaugoti nuo ligas sukeliančių veiksnių.

Galimos ūmios respiracinės
infekcijos (ŪRI) priežastys:
1. virusai (pvz., sukelia virusinį
laringitą, virusinį faringitą, gripą ir kt.)
2. bakterijos (pvz., sukelia
bakterinį laringitą, bakterinį faringitą,
kokliušą ir kt.)
3. peršalimas (esant silpnam
imunitetui, mažina atsparumą ligų
sukelėjams — virusams, bakterijoms,
grybeliams ir kt. Peršalus dažniausiai
paūmėja lėtinės kvėpavimo takų ligos!)
Pastaba. Į ŪRI panašius simptomus
sukelia ir alergenai (dulkės, gyvūnų plaukai,
žiedadulkės, chemikalų kvapai ir kt.)

ŪRI būdingi tokie bendri
simptomai: sloga,
gerklės skausmas,
silpnumas,
temperatūros didėjimas,
kartais ašarojimas, kosulys
ir virškinimo sutrikimai.
Kiekviena ŪRI priežastis
(virusas, bakterija, respiracinė
alergozė ir t.t.)
reikalauja
specialaus gydymo:

PVZ., virusinės
infekcijos
negydomos
antibiotikais!

99% visų ūmių respiracinių infekcijų (ŪRI)
sudaro ūmios virusų sukeliamos
kvėpavimo takų infekcijos (ŪVRI)

Profilaktikos kryptys:
1.Vengti susitikimo
su virusu
(vengti infekavimo).

2.Didinti organizmo
atsparumą virusams.

Virusų, sukeliančių kvėpavimo takų
infekcijas yra apie 200 rūšių:
rinovirusai, adenovirusai, gripo, paragripo
virusai, respiraciniai sincitialiniai virusai ir kt.
Nors skiepai yra efektyviausia profilaktikos
priemonė, tačiau nuo ūmių virusinių respiracinių
infekcijų (ŪVRI) skiepų nėra (išskyrus skiepus
prieš gripą).

Virusinės infekcijos plitimo būdai:
• oro lašelinis;
• kontaktinis;
• vandeninis
(baseinuose ir pan.).

Kadangi nuolat bendraujame su žmonėmis, visiškai išvengti
virusinių kvėpavimo takų infekcijų mums nepavyks, tačiau,
taikydami tam tikrą elgsenos modelį, galime sumažinti
susirgimų skaičių:

1) vengti vietų, kuriose vienu metu susibūria daug
žmonių,
2) vengti kontaktų su sergančiais.

Mokinių tėveliai ir globėjai!
Sergantis ūmia respiracine
virusine infekcija vaikas turi sirgti namie!

Viruso
šaltinis yra
sergantis
žmogus.

Kilus respiracinių infekcijų epidemijai, galime apsisaugoti,
atšaukdami vaiko dalyvavimą koncerte, draugės gimtadienyje,
į kurį ateis daug vaikų, neiti su vaiku į cirką, nevesti jo į
parduotuves, kavines ir kitas masinio susibūrimo vietas.
Tačiau vargu ar galime išvengti darželio arba mokyklos
lankymo. Susirgti gali ir mūsų pačių šeimos narys...

Todėl turime panaudoti visas
įmanomas priemones sumažinti
užsikrėtimo virusais riziką.

Kaip išvengti užsikrėtimo ŪRVI oro lašeliniu būdu?

Kaip turi elgtis ŪRVI (ūmia respiracine virusine infekcija)
susirgę asmenys, kad neužkrėstų sveikų
Sergantis asmuo privalo:
uždengti burną ir nosį kosėdamas,
čiaudėdamas, pūsdamas nosį;
stengtis nerėkauti, nesitaškyti seilėmis,
neapsikabinti ir nesibučiuoti su kitais,
nebūti pernelyg arti sveikų žmonių.

Mokykite vaikus uždengti
burną ne delnu, o servetėle
arba vidine alkūnės puse!

Susirgęs žmogus turi likti namie ir gali vėl lankyti mokymosi ar
darbo įstaigą praėjus 2-3 dienom po pasveikimo.

Tikimybė užsikrėsti
priklauso nuo
virusų
koncentracijos ore
ir virusų aktyvumo.
PAGRINDINIS EPIDEMIOLOGINIS
ŪMIŲ RESPIRACINIŲ VIRUSINIŲ INFEKCIJŲ
PREVENCIJOS PRINCIPAS:
Virusai išsaugo savo aktyvumą kelias valandas
ir net kelias dienas
dulkėtame, sausame ir nejudančiame ore.
Virusinės dalelės praktiškai per vieną akimirksnį žūsta
švariame, vėsiame (šaltokame) ir judančiame ore.

Kaip išvengti užsikrėtimo ŪRVI oro lašeliniu būdu?

Dažnai ir reguliariai vėdinti patalpas ―
pati efektyviausia profilaktikos priemonė.
 Vėdinti patalpas reikia, kai namie visi sveiki, ir būtinai reikia
vėdinti,
kai namie kas nors susirgo.
 Šildymo sezonu minimalus vėdinimų skaičius — 4-5 kartus į
dieną.
 Patalpa šaltuoju metų laiku vėdinama trumpai (10-20 min.),
bet intensyviai (plačiai atidarius langą).
 Mokykloje, darželyje: ikimokyklinukams išeinant pasivaikščioti,
grupės
patalpos
vėdinamos;
mokiniams
išėjus
į
pertrauką,vėdinama klasė, kabinetas.

Sergančiam žmogui kosint,
čiaudint virusai kartu su seilių ir Dešimt rankų paspaudimų
skreplių lašeliais patenka į sveikinantis su kitais žmonėms,
ir ant jūsų delno tikrai yra virusų.
aplinką.
Belieka tik pakasyti nosį.
Ore ir ant įvairių paviršių virusai
gali išlikti aktyvūs net kelias dienas.
Be
to,
virusų
apstu
ant
sergančiojo delnų ir ant tų paviršių,
kuriuos sergantysis liečia: durų
rankenų, žaislų, čiaupų vonios
kambaryje, pinigų ir t.t.
Nešvariomis rankomis liečiant
burną, nosį, akis, virusai gali patekti
į organizmą.

Kontaktinis

užsikrėtimo būdas

Kaip išvengti užsikrėtimo ŪRVI kontaktiniu
būdu?
1. Dažnai drėgnu būdu valyti patalpas ir plauti, drėgnai
šluostyti viską, kas gali būti išplauta, drėgnai nušluostyta.
2. Naudojant dezinfekcines priemones reguliariai valyti
bendro naudojimo daiktų paviršius ― durų rankenas ir pan.
3. Dažnai ir kruopščiai PLAUTI RANKAS.
4. Reguliariai valyti rankas
higieninėmis servetėlėmis.

dezinfekuojančiomis

ir

5. Vaikų darželiuose ― reguliariai drėgnu būdu valyti vaikų
bendro naudojimo daiktus (žaislus ir t. t.).

Kaip išvengti užsikrėtimo
ŪRVI vandeniniu būdu?
Maudantis bendro naudojimo
baseinuose galima užsikrėsti
adenovirusais.
Tam, kad tai neįvyktų,
tinkamą sanitarinę akvaparkų
būklę turi užtikrinti jų
darbuotojai ir sanitarinę
kontrolę vykdančios tarnybos.
Plaukioti yra labai sveika ir smagu, tačiau, jeigu mieste
kilo
adenovirusinės
infekcijos
epidemija,
geriau
sportuoti čiuožinėjant atviroje čiuožykloje, negu
plaukiojant akvaparko baseine.

Sumažinti virusų koncentraciją įmanoma ne tik ore, bet ir
viršutiniuose žmogaus kvėpavimo takuose, kuriuos
sudaro nosis ir nosiaryklė.
Viršutiniai kvėpavimo takai

Nosiaryklė

Gerklos

Bronchai

Nosis ir
prienosiniai ančiai
(sinusai)

Trachėja

Plaučių alveolės

Kvėpavimo takų ertmės yra išklotos
gleivine - specialiu epitelio sluoksniu,
nuolat gaminančiu gleives.
Gleivės
Virpiamasis epitelis
Taurinės ląstelės

Gleivinės funkcijos:
jos sušildo, apvalo ir sudrėkina
įkvėpiamą orą bei kvėpavimo
takų paviršius.

Pamatinės ląstelės
Gleivinės liaukutės

gleivėse yra specialių medžiagų,
neleidžiančių įsiskverbti į organizmą
ligas sukeliantiems virusams,
bakterijoms, grybeliams.

Tam, kad gleivinė galėtų patikimai atlikti
savo apsauginę funkciją,
gleivės visų pirma turi būti pakankamai skystos ir
jų turi būti gaminamas pakankamas kiekis.

Vietinis ir bendras imunitetas
Vietinis imunitetas ―
Bendras imunitetas ―
tai organizmo dalies, kuri
bendras organizmo
pirmoji kontaktuoja su ligos
atsparumas viskam, kas yra
sukelėju, gebėjimas atsispirti
jam genetiškai svetima.
ligos sukelėjui.
Nuo bendro imuniteto būklės
Nuo vietinio imuniteto
priklauso, kaip ilgai ir kaip
būklės priklauso, ar asmuo
sunkiai trūks infekcinis
susirgs ir kaip dažnai Jeigu
jis
patologinis
susirgimas,
sirgs.
mikroorganizmas
praėjo vietinio imuniteto ar nebus komplikacijų.
barjerą, prasideda liga.
Į kovą įsijungia bendra
imuninė sistema.

Kalbant apie organizmo atsparumą respiracinėms
virusinėms infekcijoms,
vietinis imunitetas ― tai tinkama viršutinių kvėpavimo
takų gleivinės būklė, gleivinės atsparumas virusams, nes
būtent per nosies, nosiaryklės, gerklų, trachejos gleivines vyksta
užsikrėtimas virusu.

Jeigu nosies,
nosiaryklės, gerklų,
bronchų gleivinė
yra sausa, t. y.
neišskiria pakankamo
kiekio apsauginių skystų
gleivių
(seilių, snarglių, skreplių),
jeigu nosyje ar burnoje
sausa, perdžiuvo ―
sudarytos sąlygos
susirgti ŪRVI.

sausas oras patalpoje
nepakankamas vartojamas
vandens kiekis
pernelyg aukšta
oro temperatūra patalpoje
kūno perkaitimas
intensyvus prakaitavimas
ir kt.

Kaip palaikyti
ir aktyvizuoti
vietinį imunitetą
besisaugojant nuo ŪRVI?

Sumažinti virusų kiekį nosies ertmėje ir nosiaryklėje bei
padidinti nosies, nosiaryklės gleivinės drėgnumą galima:
- reguliariai purškiant (lašinant) į nosį fiziologinį druskos tirpalą
(sumažinamas virusų kiekis nosyje),
- reguliariai skalaujant fiziologiniu druskos tirpalu gerklę (virusų
koncentracija mažėja nosiaryklėje).
Šios priemonės itin aktualios, kai yra didelė tikimybė kontaktuoti
su sergančiu asmenimi.
Fiziologinis druskos tirpalas:
- galima įsigyti vaistinėje;
- pasigaminti namie.
1 arbatinis šaukštelis druskos (apie 9 g)
ištirpinamas 1 litre geriamojo vandens
(vanduo turi būti virintas ir atvėsintas iki 37-40°C).

Paruošto tirpalo galiojimo laikas - viena diena.
Nosį skalauti drungnu tirpalu.
(Jeigu lauke šalta, po skalavimo galima
išeiti į lauką tik praėjus 1 val. (ypač - vaikams)).

1. Praktinės rekomendacijos stiprinant vietinį imunitetą:
1. Palaikyti gyvenamosiose patalpose

pakankamą oro drėgmę (40-65%) ir
temperatūrą 20º-22ºC (šaltu metų laiku).

Oro drėkintuvas (ypač, kai dėl centrinio šildymo kambaryje
pernelyg sausas oras). Dažniau plauti grindis (paprastu
vandeniu).

Daug ir esant bet kokiam orui
vaikščioti gryname ore. Vaikščiojant lauke
2.

esant šaltam orui svarbiausia ― išvengti prakaitavimo —
parinkti tinkamą aprangą.

3.

Gerti daug vandens.

Sportuojant arba
išeinant į lauką, taip pat turėti su savimi geriamojo
vandens.

4. Rečiau valgyti tarp pagrindinių valgymų.
Nuolatinis kramtymas mažina priešvirusinį seilų aktyvumą.

5.

Užtikrinti švarą patalpose, tačiau

nepersistengti naudojant buitinę chemiją.

6. Jeigu sumažinti oro sausumą patalpoje nepavyksta
― drėkinkite nosies ir nosiaryklės gleivines
fiziologiniu (9% druskos) tirpalu.

Higrometras —

prietaisas oro drėgnumui matuoti

Visos šios
rekomendacijos
yra ne
vienkartinės
priemonės, bet
gerai
mums visiems
žinomi
gyvenimo būdo
parametrai.

2. Vakcinavimas - specifinio imuniteto
sudarymas
Virusų,

sukeliančių virusines
kvėpavimo takų ligas, yra apie 200,
šiuo metu apsisaugoti vakcinavimo
būdu galime tik nuo kai kurių virusų,
pvz., nuo gripo viruso.
Tačiau gripo virusas nuolat
mutuoja.
Todėl kiekvienais metais, kurdami
priešgripinę vakciną, mokslininkai,
taikant tam tikrus metodus, bando
nuspėti, koks gripo virusas bus
aktyvus artėjančiais metais.
Pastaraisiais 15 metų šių
prognozių tikslumas sudarė 92%.

Šiuolaikinės priešgripinės
vaikcinos pasižymi dideliu
profilaktiniu efektyvumu.
Priklausomai nuo vakcinos, specifinio
imuniteto sudarymas organizme
trunka nuo 7 iki 20 dienų.
Vakcinuotis nuo gripo turėtų
visi asmenys, kasdien
kontaktuojantys su daugybe žmonių.
Ypač svarbu vakcinuotis prieš
gripą sergantiems lėtinėmis
kvėpavimo ir širdies-kraujagyslių
ligomis, inkstų nepakankamumu,
cukriniu diabetu, imunodeficitais...
Vakcinavimas nuo gripo yra
gyvybiškai svarbus asmenims,
vyresniems negu 65 metų.

3. Imunotropinių vaistų (imunomoduliatorių,
imunostimuliatorių, imunokorektorių ir t. t.
taikymas.
Žmogaus imuninė sistema yra iš prigimties be galo
sudėtinga ir racionali.
Žmogaus imuniteto būklė 99% priklauso nuo jo (žmogaus)
gyvenimo būdo (mitybos, judėjimo, dienotvarkės, auklėjimo,
pasaulėžiūros ir t.t.) ir tik 1 sąlyginis procentas gali būti susijęs su
imunitetą stiprinančių vaistų vartojimu (kurių efektyvumo patikrinti
realiai neįmanoma).
Nenuostabu, kad vaistų, kurie pasižymėtų įrodytu
profilaktiniu efektyvumu prieš ūmias virusines viršutinių
kvėpavimo takų infekcijas, neegzistuoja. Tačiau vaistinėse
rekomeduojamų tokių vaistų — daugybė. Pirkti juos, ar nepirkti —
spręsti tėvams.

Bendro imuniteto stiprinimas

Dienotvarkė

ir kt.

Palaikyti namuose optimalų drėgmės ir temperatūros režimą.
Jeigu šeimoje yra sergantysis ūmia respiratorine virusine
infekcija, oro drėgmė gyvenamojoje patalpoje turi sudaryti
50-70%, oro temperatūra dieną ― 18-20ºC, naktį ― 18ºC.

Visas namų patalpas
reguliariai ir intensyviai vedinti.

Sergančiam DRAUDŽIAMA
be rimtos priežasties vaikščioti
po namus ir mėtyti po namus
panaudotas servetėles.

Sergantysis turi valgyti,
naudodamasis atskirais
indais.

Sviekiems į nosies landas
reguliariai (1-2 kartus į valandą)
purkšti druskos tirpalą
(9 g druskos ― 1 litrui vandens).

Sergantis suaugęs,
aplinkybių priverstas
prižiūrėti vaikus, turi
muvėti apsauginę kaukę.

Kaip elgtis sveikiems šeimos nariams,
kad neusikrėstų nuo sergančiojo?

Šalia ligonio pastatyti indą,
į kurį galima dėti panaudotas
nosinaites (geriau popierines),
kaukes ir t.t.

Jeigu sveikieji šeimos nariai turi
pasirinkimą ― paskaityti (pažiūrėti
televizorių) ar eiti pasivaikščioti ―
geriau eiti pasivaikščioti.

Dažnai valyti
namų patalpas
drėgnu būdu.

Pagal galimybę izoliuoti sergantįjį,
siekti, kad jis „nelakstytų“ po kitus kambarius,
į virtuvę (pvz., geriau atnešti sergančiąjam
vandens, negu kad pats jo bėgtų į virtuvę.)

Įsigyti higieninės
dezinfekuojančias
drėgnas servetėles ir
dažnai jomis naudotis.
Dažnai plauti rankas, akis.

Daiktus, kuriuos dažnai liečia
susirgęs asmuo (durų rankenas,
vandens čiaupus), valyti naudojant
dezinfekcines priemones.

BAKTERINIŲ RESPIRACINIŲ INFEKCIJŲ PROFILAKTIKA
Daugeliu bakterinių
respiracinių infekcijų užsikrėčiama
oro lašeliniu ir kontaktiniu būdu.
Todėl profilaktikos priemonės
yra tokios pat kaip ir saugantis
nuo virusinių respiracinių
infekcijų.
Taip pat svarbu paminėti, kad
bakterinės kvėpavimo takų
infekcijos neretai išsivysto, kaip
virusinių respiracinių infekcijų
komplikacijos.
Šiuo atžvilgiu virusinių
respiracinių infekcijų profilaktika
bus kartu ir ūmių bakterinių
kvėpavimo takų infekcijų
profilaktika.

Nuo daugumos bakterinės
kilmės ūmių respiracinių susirgimų
(kokliušo, difterijos, hemofilinės,
pneumokokinės, meningokokinės
infekcijos) yra atrastos efektyvios
vakcinos.

Antibiotikais
gydomos tik
bakterijų sukeltos
ligos!

BŪKITE SVEIKI!
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