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w sprawie postêpowania w zwi¹zku z przypadkami grypy AlBINI

W zwi¹zku u zwiêkszaj¹c¹ siê liczb¹ zachorowañ na zaka¿enia górnych dróg oddechowych, w tym
na grypê A (HINI) zaleca siê co nastêpuje:

Objawy

W wiêkszoœci przypadków choroba przebiega ³agodnie. Podstawowy zestaw leków obni¿aj¹cych
gor¹czkê i zmniejszaj¹cych dolegliwoœci ze strony uk³adu miêœniowego jest wystarczaj¹cy. Nie zaleca

siê stosowania aspiryny.

Nieskomplikowane przypadki grypy mog¹ byæ diagnozowane na podstawie objawów klinicznych.

Nastêpuj¹ce objawy sugeruj¹ce ciê¿szy przebieg choroby:

1. wysoka gor¹czka trwaj¹ca d³u¿ej ni¿ 3 dni

2. Sp³ycenie oddechu lub uczucie dusznoœci

3. Obecnoœæ krwi w plwocinie

4. Obni¿enie ciœnienia krwi

5. Znaczne os³abienie, zawroty g³owy

6. Odwodnienie, które mo¿e prowadziæ do sk¹pomoczu i zapaœci

Leczenia antywirusowe

Leczenie antywirusowe jest zalecane:

- Osobom, które maja wiêksze ryzyko ciê¿kiego przebiegu choroby (np. kobiety w ci¹¿y, noworodki

i dzieci do 2 roku ¿ycia oraz pacjenci z przewlek³ymi chorobami p³uc, przewlek³ej sterydoterapii i
innych przewlek³ych chorób) - nale¿y stosowaæ leczenie antywirusowe bezzw³ocznie w przypadku

umiarkowanego przebiegu choroby.

- Osobom, u których stwierdza siê ciê¿ki lub pogarszaj¹cy przebieg choroby

Kobietom w ci¹¿y zaleca siê jak najszybciej kuracjê lekami antywirusowymi, niezale¿nie od
przebiegu choroby ( Uwaga - ostro¿nie nale¿y podawaæ do 3 miesi¹ca ci¹¿y) .

Nale¿y równie¿ leczyæ lekami antywirusowymi niemowlêta i dzieci do drugiego roku ¿ycia,
zw³aszcza jeœli maj¹ inne choroby, a objawy grypowe narastaj¹.

Osoby z podejrzeniem zapalenia p³uc winny byæ niezw³ocznie leczone antybiotykami i lekami

antywirusowymi.

Informacja dla lekarzy



Leczenie antywirusowe nie jest zalecane osobom, które maj¹ niepowik³any lub ³agodny przebieg i
nie s¹ w ¿adnych z powy¿ej wymienionych grup wysokiego ryzyka.

Diagnostyka

Dostêpne paskowe testy przesiewowe charakteryzuj¹ bardzo nisk¹ swoistoœci¹ ( 10-70 % z zale¿noœci

od producenta ), dlatego tez ich wyniki nale¿y traktowaæ z nieufnoœci¹

Osoby z ciê¿szym przebiegiem infekcji grypopodobnej nale¿y poddaæ diagnostyce genetycznej, a
leczenie wdro¿yæ nie czekaj¹c na wyniki testów.
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