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НАСТИНКАТА (ОСТЪР ВИРУСЕН НАЗОФАРИНГИТ) ВСЪЩНОСТ СЕ 
ПРИЧИНЯВА ОТ РИНОВИРУСИ, КОРОНАВИРУСИТЕ И ДРУГИ 

ПРЕЗ СТУДЕНИТЕ МЕСЕЦИ  хората прекарват голяма част от времето си заедно в затворени 
помещения и по този начин увеличават риска за заразяване с вирусите, причиняващи настинка. Но 
НАСТИНКА (причинена от някои вируси) може да се прояви целогодишно.  

Настинката може да доведе до инфекциозни усложнения или суперинфекции, като остър бронхит, 
пневмония, синузит, отит, ларингит или стрептококов фарингит. За това е важно да се спре 
инфекцията на време! 

Симптомите на настинката изчезват за около 
седмица, като най-продължително остава 
кашлянето. При децата кашлицата може да 
продължи до 10-тия ден при 35 - 40% от 
случаите и дори до 25-тия ден при 10% от 
заболелите. Първоначално кашлицата е суха, 
но бързо придобива влажен характер с 
отделяне на слузести храчки.  

 

СИМПТОМИ  ГРИП  НАСТИНКА 
КАК СЕ ПРОЯВЯВА  ВНЕЗАПНО  ПОСТЕПЕННО 

КИХАНЕ  СЛУЧАЙНО  ПОСТОЯННО 
ЗАЧЕРВЕНО 

ГЪРЛО/КАШЛИЦА 
ВЕДНАГА  ПИКЪТ Е НА 

2‐3 ДЕН 
БОЛКИ В 

МУСКУЛИТЕ 
ОСТРИ/СИЛНИ ЛЕКИ 

НЕРАЗПОЛОЖЕНИЕ/ 
УМОРА 

СИЛНО  ЛЕКО 

БОЛКИ В ГЪРДИТЕ  ЧЕСТО  РЯДКО 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 6‐7 ДНИ  3‐4 ДНИ 

ТЕМПЕРАТУРА  ВИСОКА  ЛЕКА (38◦) 
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