
 

Як відрізнити симптоми грипу та ГРВІ 

Лікування при ГРВІ та грипі відрізняється, хоча зовні дві хвороби 

можуть бути схожі. Під час ГРВІ з легкими симптомами необхідно 

перейти на постільний режим і пити достатню кількість води 3-5 днів. 

Організм може впоратися з вірусом сам. Грип або ГРВІ з важкими 

симптомами лікують озельтамівіром, занамівіром і балоксавиром, але 

після того, як їх випише лікар. 

Якщо ви захворіли, дуже важливо зрозуміти, яке це саме захворювання 

для того, щоб правильно підібрати ефективне лікування грипу або ГРВІ. 

Початок хвороби 

Для ГРВІ характерний поступовий початок, який буде тривати протягом 

декількох днів, буде відчуватися слабкість або невисока температура. 

Тим часом симптоми грипу розвиваються різко, з'являється висока 

температура, болять очі, відчувається ломота в м'язах або озноб. Хворий 

може визначити, коли саме почалася хвороба. 

 



Температура 

Під час ГРВІ температура звичайно залишається на рівні 37-37,5 

градусів. А ось під час грипу хворий страждає від високої температури - 

38 градусів і вище, і цей симптом проявляється з самого початку 

хвороби. 

Прояви інтоксикації 

Хворий ГРВІ найчастіше відчуває слабкість і "розбитість". 

Симптоми грипу з самого початку виявляє себе ломотою, ознобом, 

головним і м'язовим болем. 

Нежить 

ГРВІ часто починається з нежитю. А ось для грипу він не характерний, 

хоча може виникнути на 2-3 день хвороби. 

Кашель 

Під час ГРВІ кашель не дуже виражений, може виникнути поряд з 

болем у горлі. Тим часом для грипу важливий симптом, в результаті 

кашлю може виникати біль у грудині. 

Біль у горлі 

Хворий на ГРВІ може часто відчувати такий біль, вона має виражений 

характер. Під час грипу горло зазвичай не болить, але біль може 

з'явитися на 3-4 день. 

Дискомфорт в очах 

Відчуття "піску" в очах може виникнути внаслідок аденовірусної 

інфекції, при інших ГРВІ – нехарактерний симптом. У свою чергу 

хворий на грип страждає від почервоніння очей і світлобоязні, можуть 

сльозитися очі. 

 



Задишка, відчуття нестачі повітря 

Під час ГРВІ може відчуватися як неможливість повноцінно дихати, що 

пов'язано з закладеністю носа. Під час грипу задишка може виникнути 

через дихальну недостатність, тоді потрібно обов'язково звернутися до 

лікаря. 

Лікування грипу 

Незважаючи на те, що в нашій країні все ще популярне лікування грипу 

народними засобами, медики радять все ж одразу звернутися до лікаря. 

Самостійне лікування грипу у дітей і дорослих може призвести до 

серйозних наслідків: пневмонії, енцефаліту, менінгіту, ниркової або 

печінкової недостатності. У вагітних жінок неправильне лікування 

грипу може стати причиною переривання вагітності або інфекції плоду. 

Крім того, при лікуванні грипу антибіотиками їх обов'язково повинен 

виписати лікар. Найчастіше, можна обійтися і противірусними 

препаратами, але ті, хто йде по шляху лікування грипу в домашніх 

умовах, можуть необдумано вдатися до антибіотиків, що може 

викликати небажані наслідки. 

При перших же ознаках захворювання, слід максимально обмежити 

контакт з оточуючими, особливо з маленькими дітьми. Крім того, 

лікування грипу передбачає дотримання постільного режиму. 

 


