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Wirus RS
Wirus RS jest najczęstszym wirusem powodującym przeziębienie, występującym u niemowląt. Zakażenie
wirusem często prowadzi jedynie do łagodnego przeziębienia. Większa zachorowalność na wirusa RS
występuje w okresie jesienno-zimowym. U dorosłych i dzieci objawia się zwykłym przeziębieniem, jednak
noworodki od miesiaca do 6 miesięcy mogą przechodzić chorobę dużo ciężej.
Objawy:
U niemowląt zakażenie wirusem RS zaczyna się od:
•

przeziębienia z kaszlem, kichania, kataru i lekkiej gorączki.

•
Po około 2 tygodniach większość dzieci jest znowu zdrowa. W niektórych przypadkach u niemowląt wpływa wirus na dolne drogi oddechowe i może powodować zapalenie oskrzeli lub płuc.
•

Może to powodować problemy z oddychaniem:

•

szybki, ciężki, płytki oddech

•

skóra sinieje przy dużej duszności

•

problemy żywieniowe.

W niektórych przypadkach należy udać się do lekarza. W zależności od sytuacji można umówić wizytę
lub odrazu zadzwonić do lekarza dyżurującego na konsultację.

Wizyta dziecka u lekarza bez trybu pilnego:
•

Twoje dziecko jest młodsze niż 3 miesiące i ma gorączkę powyżej 38 stopni

•

dziecko jest starszne niż 3 miesiące i więcej niż trzy dni ma gorączkę powyżej 38 stopni

•

twoje dziecko jest młodsze niż 2 lata i ma problemy z uszami

•

twoje dziecko jest młodsze niz 6 lat i pije mniej niż połowę tego co normalnie

•

twoje dziecko ma nawracające gorączki ponad 38 stopni.

•
Powyższe objawy moga wskazywać na powikłania po przeziębieniu. Ważne jest, aby dziecko
obejrzał lekarz.

Pilna wizyta lekarska!
•

dziecko jest senne i nie reaguje na otoczenie

•

twoje dziecko płacze i nie można go pocieszyć

•

dziecko ma duszności

•

twoje dziecko ma zmiany skórne przez co czuje się bardzo chore

•

dziecko cierpi z bólu podczas przewijania, gdy nóżki unosisz do góry.

Objawy te mogą wskazywać na poważne powikłania po przeziębieniu. Jeżeli dziecko ma inne symptomy, które Cię niepokoją lub martwią możesz skontaktować się z lekarzem.
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