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RSV: Εύναι το μωρό μου ςε κύνδυνο;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΤΥΡΟΤΝΗ ΒΛΑΦΙΩΣΗ

Σι είναι το RSV;
Ο αναπνευςτικόσ ςυγκυτιακόσ ιόσ (Respiratory
syncytial virus /sin-SISH-uhl RSV) εύναι ϋνασ
κοινόσ ιόσ, ιδιαύτερα διαδεδομϋνοσ παγκοςμύωσ που
ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποςοςτό λοιμώξεων
του κατώτερου αναπνευςτικοφ ςυςτήματοσ ςε μικρά
παιδιά. Ο RSV προκαλεύ ετόςιεσ επιδημύεσ κατϊ
τουσ ψυχρούσ μόνεσ του ϋτουσ, ιδιαίτερα τισ
περιόδουσ ζξαρςησ, ςτο τζλοσ του φθινοπώρου ζωσ
και την άνοιξη. την Ελλϊδα, η περύοδοσ που
κυρύωσ επικρατεύ και εμφανύζεται εύναι από το
Νοϋμβριο μϋχρι και τον Απρύλιο. Mεταδύδεται
εξαιρετικϊ εύκολα.

Ποια μωρά είναι πιο ευάλωτα ςτον RSV;
•
•
•
•
•

Σα πρόωρα βρϋφη που γεννόθηκαν πριν ό και κατϊ τη
διϊρκεια τησ 35ησ εβδομϊδασ κύηςη.
Σα νεογνϊ βϊρουσ μικρότερου των 2,5 κιλών.
Σα πρόωρα με αναπνευςτικϊ προβλόματα.
Σα πρόωρα βρϋφη με ςυγγενεύσ καρδιολογικϋσ παθόςεισ
Σα μωρϊ πολλαπλόσ κύηςησ (δύδυμα, τρύδυμα).

Επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντεσ:
•

Η ηλικύα του βρϋφουσ κατϊ την ϋναρξη τησ περιόδου
επιδημιολογύασ του ιού. Βρϋφη ηλικύασ μικρότερησ των 6
μηνών βρύςκονται ςε υψηλότερο κύνδυνο.

•

Η απουςύα μητρικού θηλαςμού αυξϊνει τον κύνδυνο λούμωξησ.

Ο ιόσ προςβϊλλει βρϋφη αλλϊ και ενόλικεσ. Έωσ •
την ηλικύα των 2-3 ετών, όλα ςχεδόν τα παιδιϊ θα
ϋχουν μολυνθεύ από τον ιό. ε πολλϊ παιδιϊ και
ςτουσ ενόλικεσ ο RSV προκαλεύ ςυμπτώματα που
μοιϊζουν με το κοινό κρυολόγημα. Όμωσ, ςε •
οριςμϋνεσ περιπτώςεισ, η λούμωξη μπορεύ να εύναι
πιο ςοβαρό, εκδηλώνεται ωσ πνευμονύα ό
βρογχιολύτιδα και χρειϊζεται ειςαγωγό ςτο
νοςοκομεύο
για
την
αντιμετώπιςό
τησ.

Σο φύλο, καθώσ τα αγόρια ςτατιςτικϊ νοςούν με υψηλότερη
ςυχνότητα.

Σο μωρό μου κινδυνεύει από
τον RSV;

Πρόςθετοι επιβαρυντικού παρϊγοντεσ, εύναι το κϊπνιςμα ςτο
ςπύτι, η επαφό με μεγαλύτερα παιδϊκια που πηγαύνουν ςε
παιδικό ςταθμό καθώσ και η γϋννηςη του παιδιού κατϊ τουσ
μόνεσ που ο ιόσ βρύςκεται ςε ϋξαρςη.

Ποια είναι τα ςημάδια και τα ςυμπτώματα τησ αςθένειασ RSV;
•
•
•
•
•

Βόχασ ό ςυριγμόσ που δεν ςταματϊ
Γρόγορη ό ταραγμϋνη αναπνοό
Πυρετόσ (ειδικϊ ςε βρϋφη ηλικύασ κϊτω των 3 μηνών)
Κυανωτικό χρώμα γύρω από το ςτόμα ό τα νύχια
υμφόρηςη ρουθουνιών ό / και ςτρογγύλεμα του ςτόθουσ όταν προςπαθεύτε να αναπνεύςετε

Τπάρχει πιθανότητα να μεταδώςω ςτο μωρό μου τον ιό RSV;
Γενικϊ, εύναι εύκολο να κολλόςει ϋνα μωρό τον ιό. Ο RSV εύναι ϋνασ κοινόσ ιόσ και γενικϊ μεταδύδεται εύκολα. Κϊθε φορϊ που κϊποιοσ αςθενόσ
φτερνύζεται ό βόχει, μολυςμϋνα ςταγονύδια διαχϋονται ςτο χώρο γύρω του και εύναι πολύ απλό κϊποιοσ να ϋρθει ςε επαφό με αυτϊ. Ο ιόσ ϊλλωςτε
παραμϋνει ζωντανόσ για αρκετϋσ ώρεσ ςε κϊθε εύδουσ επιφϊνεια, ενώ οι χώροι πολυκοςμύασ επιβαρύνονται ιδιαιτϋρωσ. Η μετϊδοςη γύνεται:
Μϋςω επαφόσ, από ϊτομο ςε ϊτομο (φιλύ, χειραψύα με ϋνα μολυςμϋνο ϊτομο).
Μϋςω των ςταγονιδύων του βόχα και του φτερνύςματοσ.
Ο ιόσ μπορεύ να ζόςει για ώρεσ ςε ϋνα πϊγκο ό ςε αντικεύμενα όπωσ ϋνα χρηςιμοποιημϋνο χαρτομϊντιλο.
Ο ιόσ RSV εύναι πολύ ςυχνόσ ςε χώρουσ που ςυγχρωτύζονται πολλϊ ϊτομα, όπωσ επύςησ και ςτουσ παιδικούσ ςταθμούσ.
με τα χϋρια και με τα μολυςμϋνα αντικεύμενα, ςυνόθωσ από τα μεγαλύτερα αδϋρφια.

Σι μπορώ να κάνω για να μειωθεί η πιθανότητα να κολλήςει το μωρό
μου τον ιό RSV;
Μερικϊ χρόςιμα μϋτρα για να μειωθεύ ο κύνδυνοσ μετϊδοςησ του ιού ςτο μωρό εύναι:
Φρηςιμοποιεύςτε ςυχνϊ αλκοολούχο αντιςηπτικό χεριών, ιδιαύτερα πριν την επαφό με το μωρό
Εϊν εύςτε κρυωμϋνοσ ό ϋχετε πυρετό, μην φιλϊτε το μωρό
Κρατόςτε μακριϊ από το μωρό όλουσ όςουσ ϋχουν ςυμπτώματα κρυολογόματοσ ό πυρετό
Αποφύγετε να εύςτε μαζύ με το μωρό ςασ ςε πολυςύχναςτουσ κλειςτούσ χώρουσ
Μην καπνύζετε ςτο ςπύτι με το μωρό. Σο κϊπνιςμα, ακόμη και ςε εξωτερικό χώρο του ςπιτιού εύναι βλαπτικό

Από τη ςτιγμή που το RSV απλώνεται ακριβώσ όπωσ ο ιόσ του
κρυολογήματοσ, μπορεί να θέλετε να λάβετε μερικέσ επιπλέον
προφυλάξεισ γύρω από την οικογένεια και τουσ φίλουσ ςασ

Πλϋνετε καλϊ τα χϋρια ςασ πριν
αγγύξετε το μωρό ςασ και
ζητόςετε από τουσ ϊλλουσ να
κϊνουν το ύδιο

Μην αφόνετε κανϋναν να
καπνύςει ςτο ςπύτι ςασ ό κοντϊ
ςτο μωρό ςασ

Πλἐνετε τα παιχνύδια του μωρού ςασ,
τα ρούχα και τα κλινοςκεπϊςματα
ςυχνϊ

Κρατόςτε το μωρό ςασ μακριϊ από
παιδιϊ και ενόλικεσ αςθενεύσ

Και να θυμάςτε…
Ο RSV εύναι ιδιαύτερα μεταδοτικόσ. Αν το μωρό ςασ αντιμετωπύζει αυξημϋνο κύνδυνο να αρρωςτόςει ςοβαρϊ
από τον ιό (πρόωρο βρϋφοσ ό με βρογχοπνευμονικό δυςπλαςύα ό με ςυγγενό καρδιοπϊθεια), απευθυνθεύτε ςτον
Παιδύατρό ςασ.

υζητόςτε μαζύ του τυχόν απορύεσ που ϋχετε για τον ιό καθώσ και για την προφυλακτικό αγωγό που υπϊρχει και
που μπορεύ να χορηγηθεύ ςτο μωρό ςασ κατϊ την περύοδο των χειμερινών μηνών, προκειμϋνου να μειωθεύ ο
κύνδυνοσ να αρρωςτόςει.

