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СЕЗОННИЯТ ГРИП Е СЕРИОЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ!
Ако смятате, че не е, помислете отново, защото:
·По преценка на Световната здравна организация (СЗО) грипът ежегодно засяга между 5 и
10 % от възрастните, и 20 до 30 % от децата, в резултат на което умират от 250 000 до 500
000 човека годишно, от тях 40 000 до 220 000 в Европа и около 36 000 в САЩ.
·Ежегодно грипът атакува до 1 на 10 възрастни и двойно повече деца.
· Повечето усложнения и смъртни случаи са при хора, за които е най-вероятно да бъдат в
контакт с медицински професионалисти: младите, възрастните, хронично болните
пациенти и бременните.
·Само в САЩ общото финансово бреме от преките медицински разходи за хоспитализации
и прегледи от общопрактикуващия лекар се изчислява на повече от 10,4 милиарда
долара всяка година. Към това трябва да се прибавят и непреките разходи - по-точно
нетрудоспособност между 1,3 и 4,9 работни дни, в които възрастните отсъстват от
работа, а децата от училище.
КОИ ГРУПИ ХОРА СА ПО-УЯЗВИМИ И ЗАСТРАШЕНИ ОТ УСЛОЖНЕНИЯТА НА ГРИПА?
Някои хора са в повишен риск, свързан с грипа, в сравнение с други. Някои са в по-висок риск
да се разболеят; други са в по-висок риск от по тежко протичане на грипа, дори смърт.
И тъй като тези с най-висок риск е по-вероятно, по една или друга причина, да ни посетят в
амбулаториите, трябва да направим всичко възможно да ги предпазим. Трябва да бъдем модел
на поведение, който пациенти да следват, мотивирани от нас.
Как би могъл да се отрази грипът на различните уязвими групи хора, за които бихте могли да се
грижим?
Хронично болни
Те са по-предразположени към усложнения и дори смъртен изход при
боледуване от грип в сравнение със здравите.
Пациентите с хронични заболявания са част от най-редовните ни посетители.
Жизнено важно е да не им предадем грипа, когато идват при нас. Най-добрият
начин да постигнем това е като се ваксинираме срещу грип. Трябва също да
насърчаваме пациентите с хронични заболявания да се ваксинират, за да се
предпазят от грипа и евентуалните му усложнения.
Малки деца
През първите години в училище децата са особено податливи на грипа.
Вероятността да се заразят е три пъти по-голяма в сравнение със здравите
възрастни. При децата рискът от усложнения при тежко протичащ грип е над
средния, но пък вероятността да го преодолеят е по-голяма в сравнение с
възрастните.

Децата са ефективни преносители на вируса и често го

разпространяват сред приятелите и членовете на семействата си.
Ако искаме да ограничим вируса трябва да спрем разпространението му сред учениците, което
означава да ваксинираме себе си, а също и тях.

Здравни професионалисти
Поради естеството на нашата работата ние сме изложени на по-голям риск да
заболеем от грип. Освен на естествената експозиция в обществото, ние сме
изложени на допълнителен риск при контакт с инфектирани пациенти на
работното ни място. Ако се заразим, може да пренесем вируса и у дома, както и
да го предадем на нашите пациенти.
Противогрипната ваксина помага да предпазим не само себе си, но гарантира, че няма да
заразим тези, които са най-застрашени от тежки усложнения или дори смърт от грипа. Да
ваксинираме себе си би помогнало да спасим животи.
Бебета
Бебетата до шестмесечна възраст са прекалено малки, за да бъдат
ваксинирани срещу грип и разчитат единствено на защитата, която осигурява
предаденият от майките имунитет по време на бременността и чрез
кърменето. Бидейки крехки и слаби, вероятността да бъдат хоспитализирани с
грипоподобни прояви е десет пъти по-голяма в сравнение с по-големите
бебета и децата в предучилищна възраст. Но има начин да ги защитим. Нека здравните
професионалисти не бъдем носители на вируса (да се ваксинираме), а после да окуражим
майките да последват нашия пример и също да се ваксинират.
Възрастни над 65 години
Може би, възрастните ни пациенти, приятели и членове на семейството са
най-уязвими. С напредналата възраст имунната им система отслабва, а
вероятността да страдат от хронични болести (диабет, рак, сърдечносъдови
заболявания) се увеличава. Те не само са по-податливи на заразяване с грип,
но е по-голяма и вероятността от по-тежко протичане. До 90% от смъртните
случаи, свързвани с грип, са при хора на възраст над 65 години (СЗО, Influenza seasonal
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs211/en/]). Още по-лошо е, че последващите
хоспитализации и усложнения често имат дълготрайни последици. Една трета от старите
хора стават по-несамостоятелни и се нуждаят от повече грижи след болничен престой.
Като ваксинираме себе си, може да намалим риска от грип и свързани с него смъртни случаи
сред нашите възрастните пациенти. А ако убедим и тях да се ваксинират, ще помогнем да се
намалят с близо 60% тежкото протичане и свързаните с грипа усложнения, както и смъртните
случаи с 80%, а хоспитализациите с 25% до 39%.
Бременни
Бременните са в по-висок от средния риск от тежко протичащ грип особено
след първия триместър, когато не са изключени спонтанни аборти и/или
смърт. Да се ваксинираме, за да предпазим тези жени и техните бебетата! Да ги
поощряваме да последват примера ни. Противогрипната ваксина ще осигури
не само защита на бременните, но ще предпази техните неродени деца през
първите седмици от живота им, когато са особено уязвими.
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ЗАПРЕТНЕТЕ РЪКАВИ!
ВАКСИНИРАЙТЕ СЕ!
ДРУГИТЕ ЩЕ ПОСЛЕДВАТ ПРИМЕРА ВИ!
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ТЕЗИ,
ЗА КОИТО СЕ ГРИЖИТЕ!
ДА НАПРАВИМ ОТ НЕЩО МАЛКО
НЕЩО ГОЛЯМО!
ВАКСИНАЦИЯТА СРЕЩУ ГРИП Е ВАЖНА, ЗАЩОТО:
· Противогрипните ваксини вече ефективно предотвратяват грипа при 70-90%
от възрастните и непрестанно се усъвършенстват.
· Противогрипните ваксини вече спасяват ежегодно по 25 000 живота и
предотвратяват възникването на милиони случаи на грип.
· Повишеният ваксинален обхват води до редуциране броя на възможностите за
заразяване.
· Даже при сегашното ниско ваксинално покритие, ежегодно благоприятният
ефект върху общественото здраве е 1,6 милиона предотвратени случая на
заболяване и 25 000 спасени живота.
· Противогрипната ваксина помага да предпазим себе си... но също не позволява
да разпространяваме вируса сред пациентите от различни възрасти, за които се
грижим.
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