
Gripa baga spitalele in carantina
Medicii pediatri atrag atentia ca tot mai multi copii sunt afectati de gripa si de virozele respiratorii. In
ultimele zile, la Camera de garda a Spitalului de Copii Grigore Alexandrescu din Bucuresti s-a inregistrat
un numar-record de internari. Conf. dr. Dumitru Oraseanu, seful sectiei Pediatrie din cadrul Spitalului
Grigore Alexandrescu, ne-a declarat ca, de doua saptamani, se inregistreaza zilnic in jur de 170 de
prezentari la Camera de garda. In perioada 26 noiembrie - 9 decembrie a.c., am avut 520 de internari
numai in sectia Pediatrie. Este un numar-record, dublu fata de cel normal. In plus, 80% dintre cazuri sunt
afectiuni respiratorii. De altfel, spitalul este in carantina, a precizat conf. dr. Oraseanu. Seful sectiei mai
spune ca cele mai multe solicitari se inregistreaza in timpul week-endului. Sambata si duminica avem
cele mai multe cazuri, din cauza ca medicii de familie nu lucreaza, a adaugat conf. dr. Oraseanu. Anul
acesta, gripa are o forma mai grea. Debutul bolii este brusc, cu febra de 39 - 40 de grade, varsaturi, dureri
musculare, stare de apatie si tuse. Imediat ce apar aceste simptome, copilul trebuie dus la medic, in nici
un caz nu trebuie sa i se administreze antibiotice. Totodata, copilului trebuie sa i se dea foarte multe
lichide, cum ar fi ceaiul, compotul si sucul natural, si fructe. In plus, copilului nu trebuie sa i se dea o
mancare grea. Antitermicele, cum ar fi algocalminul si paracetamolul, dar si vitamina C sunt foarte bune
in aceste situatii. Bebelusului este bine sa i se administreze supozitoare cu algocalmin sau paracetamol
pentru a pastra calea digestiva pentru restul medicamentelor, a mai spus conf. dr. Dumitru Oraseanu.
Medicul spune ca, daca se actioneaza repede, iar copilul este vaccinat impotriva gripei, in 5 - 6 zile,
lucrurile pot reveni la normal. In caz contrar, pot aparea complicatiile, cum ar fi pneumonia,
traheo-bronsita, pleurezia, miocardita, meningita sau encefalita. 
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