
Що таке РС-вірус?  00 

 
 
 
 

Захистіть свій найдорожчий 

скарб від РС-вірусу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РСВ 
Посібник для батьків передчасно 

народжених дітей 

 

Дізнайтеся, чому передчасно народжені діти належать 
до групи ризику розвитку захворювань, спричинених 
РС-вірусом* і як їх можна захистити. 
 
*РС-вірус (англ. Respiratory Syncytial Virus) – респіраторно-синцитіальний вірус.   
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Що таке РС-вірус? 
 

РС-вірус відповідає за розвиток гострих захворювань дихальної 
системи. 
Передається повітряно-крапельним шляхом внаслідок близького контакту з інфікованою 
особою або предметами, забрудненими виділеннями з дихальних шляхів. Вхідні ворота 

інфекції – слизова оболонка носа і кон’юктиви7. 

 
 
У цілому світі РСВ – друга за величиною причина смертності дітей у віці до одного року 
(друга після малярії)1. 
 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) в 2017 року підрахувала, що РСВ щороку 

спричиняє приблизно 33 мільйони серйозних інфекцій дихальних шляхів, понад 

3 мільйони госпіталізацій8 і призводить до 46% смертей у лікарнях серед дітей 

віком до 6-ти місяців9. 
 
У Польщі сезон підвищеного рівня захворюваності, збудником якої є РС-вірус, триває 
з жовтня до квітня. Однак цього року в багатьох країнах світу, зокрема у Польщі, РС-вірус 
активізувався набагато швидше, вже на початку серпня6.

Інкубаційний 
період РС-вірусу 
триває 2–8 днів7 

Період виведення вірусу 
пацієнтом тримає приблизно 
8 днів, у немовлят і осіб 
з ослабленим імунітетом цей 
термін може бути продовжений 
навіть до 4-х тижнів7. 
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Які симптоми? 
 

Спершу симптоми інфікування РС-вірусом можуть нагадувати застуду. 
Можуть також спостерігатися такі симптоми, як3: 
 

 
Незначне 
підвищення 
температури 

Нежить Сухий кашель Біль у горлі Помірні 
головні 
болі 

 

 
У дітей, в яких присутні фактори ризику, РСВ може спричинити серйозні інфекції у ділянці 
легень, такі як пневмонія або бронхіоліт. Тоді в маленьких дихальних шляхах у легенях 
виникає набряк і накопичується мокротиння, що ускладнює дихання.  

 
Симптоми таких інфекцій можуть 
охоплювати3: 

• лихоманку, 

• коротке або прискорене дихання, 

• кашель, 

• свистяче дихання, 

• зниження апетиту, 

• синюватий відтінок шкіри. 

 
 
Якщо у дитини серйозні симптоми або вважається, що вона перебуває у групі високого 
ризику розвитку серйозних ускладнень у випадку інфікування РС-вірусом, необхідно 
проконсультуватися з лікарем3.
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Кому і чому найбільше загрожує ризик 

важкого перебігу хвороби? 
 

Кому? 
За оцінками ВООЗ, РС-вірус зумовлює понад 60% гострих респіраторних вірусних інфекцій 
у дітей. Крім того, РС-вірус спричиняє понад 80% інфекцій нижніх дихальних шляхів 
(ІНДШ) у дітей віком до одного року. 
РСВ – найпоширеніша причина бронхіоліту і пневмонії у дітей, а в майбутньому 
ускладненням РСВ-інфекції, якою дитина перехворіла, може стати розвиток 
захворювання дихальної системи на кшталт астми2. 

 
У групі найвищого ризику важкого перебігу хвороби перебувають діти із супутніми 
діагнозами10: 
 

 
передчасне народження бронхолегенева дисплазія вади серця 

 

Чому передчасно народжені діти? 
 
Загальна кількість госпіталізацій з приводу гострої респіраторної вірусної інфекції, 
пов’язаної з РСВ, серед передчасно народжених дітей утричі вища, ніж у дітей, 
народжених вчасно, віком до одного року4. 

 
У передчасно народжених дітей імунна, дихальна, травна і нервова системи ще не цілком 
сформовані, тож не можуть виконувати всі свої функції. Дитина отримує антитіла від 
матері у третьому триместрі вагітності, а найбільшу кількість – після 32-го тижня 
вагітності. У передчасно народжених дітей кількість антитіл надто мала і недостатня 
для того, щоб захистити їх від вірусів і бактерій6. 

 
Крім того, легені дитини, народженої передчасно, не повністю розвинені. Легеневі 
альвеоли проявляють достатню зрілість лише після 36-ти місяців вагітності. Саме тому 
ризик інфекцій нижніх дихальних шляхів у передчасно народжених дітей десятикратно 
перевищує ризик таких захворювань у дітей, народжених вчасно. Зазвичай інфікування 
відбувається вже після виписування з лікарні, а джерело поширення інфекції –хворі брати 
і сестри або батьки6.
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Як можна захистити дитину 

від захворювання на РСВ5,6? 
 

 

Часто і ретельно мийте 
руки і прохайте про 
це інших (на немитих 
руках РСВ може 
зберігатися 30 хвилин 
або й довше)5  

Уникайте місць 
скупчення людей 
і присутності інших 
малих дітей, особливо, 
зі симптомами застуди 
або лихоманки 

 

Зберігайте забавки, одяг 
і постіль у чистоті 
(РСВ може проіснувати 
до шести годин 
на поверхнях, таких 
як забавки, клавіатура 
або ручки дверей)5 

 

Уникайте тютюнопаління 
у будинку, в якому 
перебуває дитина 

 
 

 

 

Не існує вакцини проти РСВ, проте наявні лікарські засоби, які 
можуть допомогти немовлятам і маленьким діткам, які народилися 
з високим щаблем ризику важкого перебігу інфекційного 
захворювання, спричиненого РСВ3. 

 

 
 

Обговоріть з лікарем, 
як ефективно захистити Вашу 
дитину від інфекції і коли 
потрібно розпочати 
профілактику! 
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Як безпечно відвідати медичний заклад 

з дитиною під час пандемії? 

 
Якщо найближчим часом вам необхідно звернутися в медичний заклад на прийом 
до лікаря, напр., для проведення імунопрофілактики або діагностичних досліджень, 
пам’ятайте про декілька основних правил безпеки. 

 

 

 
 

Домовтеся по телефону з лікарем 
або медичною сестрою про 
конкретну дату і годину візиту. 

Не користуйтеся громадським 
транспортом, найкраще приїхати  

власним транспортом. 

Заходьте до медичного закладу 
в масці, без супроводжуючої 
особи. 



 

Як безпечно відвідати медичний заклад з дитиною під час пандемії? 06 

 

 
Після входу в заклад 
продезінфікуйте руки. 

Перед входом до кабінету 
медична сестра виміряє вашу  

температуру. У місці очікування 
на візит, дотримуйтеся 

безпечної відстані від інших 
пацієнтів. 

 

Після завершення 
консультації не забудьте 
узгодити дату наступного 
візиту і записати її 
до медичної картки. 

Після виходу з кабінету 
і медичного закладу ще раз   

продезінфікуйте руки. 
 



 

Jak bezpiecznie odbyć wizytę z dzieckiem w placówce medycznej podczas pandemii? 07 
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