Grypa bije rekordy zakażeń! W powiecie iławskim wirus też
szaleje - zobacz dane
data aktualizacji: 2021.10.16

Zaatakowała wyjątkowo wcześnie i zbiera wyjątkowo obfite żniwo w postaci lawiny
zachorowań. We wrześniu w Polsce odnotowano rekordową liczbę zachorowań na grypę.
Portal www.infoilawa.pl sprawdził lokalne statystyki, które także są niepokojące.
Jak wynika z danych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, we wrześniu
2021r. w naszym powiecie na grypę zachorowało ponad dwa razy więcej osób niż w
analogicznym okresie 2020 i 2019 roku.
WRZEŚNIOWY NIEDOBRY REKORD

- We wrześniu w kraju zachorowało na grypę prawie
370 tys. osób. To rekordowy wynik w historii - podaje
serwis medonet.pl. - Lekarze alarmują, że obserwują

wyjątkowo dużo przypadków infekcji grypy i
grypopodobnych. Wyjątkowo dużo i wyjątkowo
wcześnie, w porównaniu do ubiegłych lat. Jednym z
powodów może być załamanie pogody, jakie miało
miejsce pod koniec sierpnia. A jak podkreślają
wirusolodzy, nasz układ odpornościowy nie lubi
wahań temperatury, jesteśmy wtedy bardziej podatni
na infekcje.
W porównaniu do danych sprzed roku, liczba zakażeń wirusem grypy w kraju wzrosła we wrześniu
2021r. o prawie 180 tysięcy. Częściowo można to tłumaczyć obowiązującymi rok temu restrykcjami
związanymi z epidemią koronawirusa, które ograniczyły także liczbę zakażeń innymi wirusami. Ale
wrześniowy wzrost, miesiąc do miesiąca o 83 tysiące zachorowań, widać także w porównaniu do
danych z 2019 roku, kiedy o koronawirusie i związanym z nim lockdownem jeszcze nikt nie słyszał.
MNIEJ ODPORNI NA GRYPĘ
Specjaliści są zaniepokojeni, bo szczyt zachorowań na grypę tradycyjnie przypada dopiero na
miesiące zimowe.
Do tego dochodzi rozpędzająca się czwarta fala epidemii koronawirusa.

- Istnieje ryzyko, że będziemy notować bardzo dużo
przypadków grypy, a fale grypy i koronawiusa się
nałożą - przyznał w rozmowie z DziennikiemZachodnim.pl
prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu
Jagiellońskiego. - Wirus grypy cały czas się zmienia,
cały czas ewoluuje. Z kolei pamięć naszego
organizmu jest dwa lata do tyłu. Stąd obserwujemy,
że nasza odporność zaczyna spadać z miesiąca na
miesiąc. Jesteśmy w tym momencie bardziej wrażliwi
na zakażenia - dodał.
NIE BOJĄ SIĘ COVIDA, ZACHORUJĄ NA GRYPĘ?
Luźniejszy stosunek społeczeństwa do zasad bezpieczeństwa związanych z Covid-19 - to zdaniem
lekarzy kolejny czynnik, który zwiększa ryzyko zakażenia się grypą.

- Spora część populacji jest zaszczepiona przeciwko

COVID-19 i są osoby, które się mniej boją i zachowują
się mniej bezpiecznie, np. nie noszą maseczki. Do
tego dochodzi zmęczenie sytuacją pandemiczną, w
związku z czym część społeczeństwa w naturalny
sposób jest zbuntowana, znudzona i już nie boi się
trwającego zagrożenia. Oznacza to, że możemy się
spodziewać większej liczby zachorowań na grypę w
tym sezonie. Jaki będzie tego rozmiar? Nie wiadomo –
mówił niedawno prof. Adam Antczak, przewodniczący Rady
Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy
(cytat za medonet.pl).
W POWIECIE IŁAWSKIM
Też widać niepokojący wzrost zachorowań. Jak podaje portalowi www.infoilawa.pl Maciej
Mikołajczyk, zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie, we wrześniu
2021r. w powiecie iławskim odnotowano 883 zachorowania na grypę. To ponad dwa razy więcej niż
w tym samym miesiącu w roku 2020 (335 zachorowań) i w roku 2019 (385 zachorowań).
Grypa nie zwalnia w październiku. Tylko do 13 dnia tego miesiąca w naszym powiecie lekarze
rozpoznali grypę u 263 pacjentów.
Warto dbać o odporność i rozważyć szczepienie przeciwko grypie - resort zdrowia takich preparatów
planuje w tym roku kupić 5 milionów, podwajając ich ubiegłoroczną liczbę.
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