
 78  L A DY ’ S  C L U B  •  N R 59  /  2019

W poprzednim Wydaniu magazynu „Lady’s CLub” napisaLiśmy, że zmienna pogoda – raz zima, raz Wiosna, a do tego jesz-
Cze smog – sprzyjają przeziębieniom i grypie. WieLe osób skarży się na gorąCzkę, kaszeL, katar, bóL gardła i osłabienie. 
i kiedy WreszCie zdeCydujemy się pójść do poradni, kategoryCznie żądamy od Lekarza, żeby przepisał nam antybiotyk. 
Wydaje nam się boWiem, że na takie doLegLiWośCi najLepsze będą działania radykaLne. tak narasta probLem nadużyWania 
antybiotykóW, które są... nieskuteCzne W LeCzeniu infekCji WirusoWyCh. Warto to sobie uśWiadomić.  zażyWająC je, nara-
żamy się niepotrzebnie na Wystąpienie WieLu objaWóW niepożądanyCh.

Dr n. med. MAGDALENA  
FIRLEJ-PRUŚ

SEZON NA ANTYBIOTYKI

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

LECZENIE GRYPY ANTYBIOTYKA-
MI TO ZŁY POMYSŁ. Grypa to choroba 
wirusowa, a antybiotyki to farmaceutyki 
skierowane głównie przeciwko bakteriom, 
ale nigdy wirusom. Dlatego też kuracja an-
tybiotykowa podczas grypy jest zabiegiem 
bezcelowym. Co więcej, stosowanie anty-
biotyków jako leku na grypę nie tylko nie 
wyleczy choroby, lecz może pogorszyć stan 
zdrowia chorego, o czym w dalszej części 
artykułu.
Wiemy już, że wirusy grypy są przyczyną 
jednej z najbardziej zakaźnych chorób. We-
dług WHO (Światowej Organizacji Zdro-
wia), każdego roku na świecie grypa przy-
czynia się do milionów zachorowań i nawet 
do 500 tys. zgonów. Skoro więc grypa jest 
najpowszechniej występującą chorobą za-
kaźną, to czy każdy chory powinien trafić 
do szpitala? I dlaczego tak wiele osób ją lek-
ceważy, często myląc z przeziębieniem? Pi-
saliśmy poprzednio, że nie każda infekcja 
dróg oddechowych jest grypą. Niestety, nie 

mamy też świadomości, jakie powikłania 
mogą wystąpić po infekcji wirusem grypy – 
i że wirusy mogą atakować o każdej porze 
roku, nie tylko w okresie jesienno-zimo-
wym. W 2015 roku po raz pierwszy zanoto-
wano przypadki grypy w czerwcu!

KIEDY WIĘC CHORY NA GRYPĘ PO-
WINIEN ZNALEŹĆ SIĘ W SZPITALU?
Gdy pojawią się: krwioplucie, ślina zabar-
wiona na różowo, kłopoty z oddychaniem, 
uczucie ściskania w klatce piersiowej lub 
ból w płucach, sine lub krwiste plamki 
na skórze, zasinienie wokół ust i bezpośred-
nio ust (również czubka nosa), skąpomocz, 
suchość w ustach i zawroty głowy, epizody 
zasłabnięcia podczas próby wstania, pro-
blemy z chodzeniem i poruszaniem rękami, 
będące konsekwencją osłabienia mięśni, 
niskie ciśnienie krwi, wysoka temperatura 
(ponad 40° C), majaczenie, letarg, utrata 
przytomności, drgawki, zaburzenia świado-
mości i kłopoty z obudzeniem chorego.

(część II)
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ANTYBIOTYKI URATOWAŁY WIELE ISTNIEŃ,  
ALE MOGĄ TEŻ POWAŻNIE SZKODZIĆ

TABLETKI TO NIE CUKIERKI, NIE SIĘGAJ PO NIE PRZY KAŻDEJ OKAZJI

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Pacjenci, u których wysoka gorączka utrzy-
muje się dłużej niż 3 dni lub pojawia się po-
nownie po kilku dniach przerwy, powinni 
jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. 
To, jak przebiega grypa i jakie objawy jej to-
warzyszą, zależy od stanu ogólnego pacjen-
ta przed zarażeniem, jego wieku, nałogów 
(na przykład palenie papierosów), diety 
i właściwości wirusa.
Ponad połowa infekcji spowodowana wiru-
sem grypy może mieć bezobjawowy przebieg.

POWIKLANIA GRYPY pojawiają się za-
zwyczaj u wszystkich pacjentów. Do szcze-
gólnej grupy ryzyka należą: osoby powyżej 
65. roku życia, dzieci poniżej 5. roku życia, 

ogólnego rozbicia i osłabienia (narastają 
stopniowo);

• grypie częściej towarzyszą wysoka tempe-
ratura, bóle mięśni i stawów oraz dreszcze;

• u pacjentów z grypą katar nie jest tak bar-
dzo nasilony; z kolei u osób przeziębio-
nych stanowi objaw dominujący;

• grypa jest chorobą prowadzącą do różne-
go rodzaju powikłań, na przykład niewy-
dolności oddechowej lub zapalenia płuc.

Rozpoznanie wirusa grypy wśród innych 
zakażeń jest konieczne u pacjentów hospi-
talizowanych, u których doszło do powi-
kłań grypy, na przykład zapalenia płuc. Na-
tomiast w pozostałej części przypadków nie 
ma to znaczenia.

NO I NAJWAŻNIEJSZE – ANTYBIOTYKI!
Są nieskuteczne w leczeniu infekcji wiruso-
wych, takich jak grypa czy przeziębienie.
Przyjmowanie antybiotyku nie tylko nie 
działa leczniczo w przypadku tego typu in-
fekcji, ale też zwiększa ryzyko pojawienia 
się wielu objawów niepożądanych. W cza-
sie przeziębienia nie powinno się podawać 
antybiotyków, które wykazują skuteczność 
jedynie w przypadku leczenia chorób bak-
teryjnych.

WIRUSY SĄ NIEWRAŻLIWE NA AN-
TYBIOTYKOTERAPIĘ!
Antybiotyki działają przez uśmiercenie 
komórki bakteryjnej (bakteriobójczo) lub 
uniemożliwienie jej rozmnażania (bakte-
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kobiety w ciąży (zwłaszcza w II i III try-
mestrze), osoby z nadwagą/otyłością (BMI 
≥40), osoby z przewlekłymi chorobami: ser-
ca, płuc, niedoborami odporności (na przy-
kład zakażenie wirusem HIV), cukrzycą, 
zastoinową niewydolnością serca. Powikła-
nia grypy to między innymi: wtórne bak-
teryjne zapalenie płuc i grypowe zapalenie 
płuc (najczęściej spowodowane bakteria-
mi Heamophilus influenzae, Streptococcus 
pneumonieae i Staphylococcus aureus); 
zapalenie oskrzelików (szczególnie u nie-

mowląt i dzieci); zaostrzenie chorób 
przewlekłych, na przykład ast-
my, obturacyjnej choroby płuc; 
dolegliwości układu krążenia, 

niewydolność serca, choroba 
niedokrwienna serca; angina wywo-

łana paciorkowcem; sepsa (rzadko); bardzo 
rzadko (zwykle u dzieci) zespół Reye’a zwią-
zany z przyjmowaniem preparatów kwasu 
acetylosalicylowego; zapalenie mięśnia ser-
cowego; zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych; zapalenie mięśni; niewydolność 
wielonarządowa (rzadko), encefalopatia; 
poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego. 
DLATEGO Z PRZEZIĘBIENIEM CZY 
GRYPĄ ZOSTAJEMY W ŁÓŻKU!

RÓŻNICE MIĘDZY GRYPĄ A PRZEZIĘ-
BIENIEM (dla utrwalenia)
• objawy grypy zazwyczaj mają gwałtowny 

początek, natomiast objawy przeziębienia 
rozpoczynają się z 1‒2-dniowym okresem 
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MEDEA Centrum Medyczne
Mazańcowice 1045 k. Bielska-Białej 

tel. 531 550 105 
www.medea-mazancowice.pl 

kontakt@medea-mazancowice.pl
 Centrum Medyczne Medea
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riostatycznie). Wirusy nie wykazują cech 
budowy komórkowej, dlatego też są odpor-
ne na działanie antybiotyków. Bywa, że nie-
wykorzystane i wykupione wcześniej an-
tybiotyki znajdują się domowej apteczce. 
Sięgając po nie w przypadku przeziębienia, 
narażamy się na szereg działań niepożąda-
nych. Przyjęcie antybiotyku jest celowe 
tylko w jednym przypadku – kiedy doj-
dzie do nadkażenia bakteryjnego. Wów-
czas infekcja wirusowa przechodzi w bak-
teryjną i wdrożenie leczenia antybiotykami 
może okazać się konieczne. 

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE NADUŻY-
WANIA ANTYBIOTYKÓW?
Przyjmując antybiotyk nie pozbędziemy 
się wirusów, a możemy narazić się na wy-
stąpienie wielu objawów niepożądanych. 
Jednym z nich jest zniszczenie naturalnej 
flory bakteryjnej jelit. Lek bakteriobójczy 
usuwa z organizmu nie tylko groźne bak-
terie (jeżeli są one przyczyną choroby), 
ale także dobre bakterie, które zapewniają 
prawidłowy przebieg procesów trawienia 
i decydują o stanie układu odpornościowe-

SYROPY Z CEBULI I CZOSNKU, SOK Z MALIN I AGRESTU, MIÓD, CYTRYNA, PRAWOŚLAZ  
I INNE DOMOWE SPOSOBY NAPRAWDĘ DZIAŁAJĄ
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go organizmu. Rozwija się także antybioty-
kooporność – utrata zdolności antybiotyku 
do niszczenia bakterii. W przypadku stoso-
wania antybiotykoterapii pacjentom zaleca 
się przyjmowanie – równolegle z antybioty-
kiem – probiotyków. Są to szczepy bakterii 
pomagające w przywróceniu prawidłowej 
mikroflory jelit, wspomagają pracę układu 

CECHA PRZEZIĘBIENIE GRYPA

Gorączka Najczęściej niewyskoko, 
stany podgorączowe

Bardzo często wysoka,  
nawet do 40oC

Dreszcze Niezbyt często
Często silne, szczególnie 
przed pojawieniem się  

wyskokiej gorączki
Bóle kostno-stawowe Średnio nasilone Bardzo silne

Bóle głowy Niezbyt silne, występują 
niestale Często silne bóle

Katar Bardzo charakterystyczny 
objaw Czasem

Kaszel Niestale, drapania w gardle Uporczywy, nieraz duszący
Zapalenie spojówek Rzadko Często
Krwawienie z nosa Rzadko Często

Czas trwania choroby Kilka dni Nawet kilka tygodni

Powikłania Rzadko Czasami, szczególnie przy 
niewłaściwym leczeniu

pokarmowego i pobudzające układ odpor-
nościowy, co kompensuje niedobór wyeli-
minowanych przez antybiotyki potrzeb-
nych organizmowi bakterii. Terapię taką 
określa się jako leczenie osłonowe.
Powikłania w efekcie niepotrzebnie stoso-
wanej antybiotykoterapii przy infekcjach 
wirusowych: zaburzenia funkcjonowania 
układu pokarmowego (najczęstsze) – bie-
gunki, nudności, brak apetytu, niestraw-
ność; zaburzenia krzepnięcia; zmiany skór-
ne; reakcje alergiczne; bóle głowy; problemy 
ze słuchem; niewydolność nerek. 

DRODZY PACJENCI!
Pamiętajcie, że nadużywanie antybio-
tyków prowadzi do poważnych konse-
kwencji. Przyczyniacie się do powstania 
superodpornej bakterii, przeciwko której 
świat nie wynalazł lekarstwa. Co wtedy?
Dziękuję moim Pacjentom z Centrum 
Medycznego MEDEA, którzy dają się 
przekonać, że antybiotyk nie jest lekar-
stwem na wszystko i że sok z malin i agre-
stu naprawdę działa.
Tych nieprzekonanych zachęcam jeszcze 
raz do uważnego przeczytania artykułu.
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