
кишliових iн(lекцiй - ротаяк <<Кишковий гр,ип)),
Захворюr}анн.я
Як правило, poTaвipycHa i
дорослi також можуть

маютъ тiсний контакт оди
для окремих груп дiтей,

слизова сlболrэнка стittки
стати як хворалюди]ша, так i
починае видiляти збудника

побутовий.

немитi руки або чужi i
Ротавiруси стiйкi до
поч)lвают_ь в хлоровzrнiй

KpiM шлунково -
дихальнi шJuIхи, виклик
повiтряно-крапельним ш

Як проявляс себе
Ротавiруси м

ШЛУIrКОВО-КИШtКОВО ГО

викJIикаючи симптоми
запапьного процесу вiдб
неминуче призводить до п
зневоднення органiзму.

Захворювання може
звичайною застудою. У дити
першiння в горлi.

OcHrrBHi симптоlttи
пiдвлrщенн я темIIератури
разiв на добу); дiарея (
запахом); загальна слабкiс,гь

ВАЖЛИВО! IIри cTi
блювотi або багатоlэазовiй
iнфекцiТ у,цiтеit в умс|вах

Профiлактика:
дотримання правил особис,го
туалету та перед iжеrrэ. Не
СИРУ ВОДУ ДJUI ПИТТЯ.

Iнформ:lцiя
щодо п;рофiла гострих к,ишкових захворювань

Холодна пора рок}.- це сприятливий час для ]пошIIрення особл,и]]ого виду
liipyc ноi iнфекцii. PoTaBitrtycHar iнфекцiя, вi,цс,,ма також

до гр.Fпи гостршi кишкових iнфекцiй.
cTpiMKo' найчас,гiШе на,глi повногО бЛагоп,rф.{д.

xapaкTep]ra длЯ д;iтей молодшого Bi.Ky, проте

Багаторiчний досвiд

Ще i як можца зара
Захворювання викл:и ае poTaBipyc, переважним мirсЩем icHyBaH,Hla, якого €

онкого кишечника. Щжерелом захворювilння може
lliрусоносiй. Вжс,в першi днi пiсля зар€Dкення хворий
в навколишне сеl)еllовище ршом з випорожненнями.
зараження - фек:tльно-оральний та коIIтактно-

tРi:

основний механiзм

PoTaBipyc про]lикае в rэргацiзм дитини через поган:о обробленi продукти,
]ашки, обсiмененi збудникrэм кишкового грипу.
Ely низьких тем.пераТУР, а ]гакож прекрасно себе

кового тракту, ротавiруси можуть вр€Dкi}т]и BepxHi
симптоми запапьного характеру. Отже, зарЕDкеннrI

м також може м.ати Micrle.
BipycHa iнфекцiя?
i розмножуються в клiтинах слизовоi оболонки
. Збудник вра)кае стirlки .шлунка i klrrrlerшrиka,

териту. }' результатi гостро вIIрсDкеного
порушення ц)авлення i всмоктрання iki, що

ви симптомiв iнт,оксикачii, диспепсичних рtlзладiв i

мати початок подiбний за симптоматикою iз
и з'являються нrлбl)як слизовоi носоглоткI{, нежить,

Bipy,cHoi iнфеllцii: переймсlподiбнi бrслi в :кивотi.
в межах 38 град,усiв С; багат,оразова блюво,та (До 4

ець жовтуватогс) вiдтiнку, з неприемниIуI кислим

дtареТ госпiтал.iзацiя та лi,кування 1эотаrliрусноТ
у е обов'язковими!

профiлактико.ю poTaBipycrroT iнфекцiT у дiтей е
гiгiени - миття р,ук пiсля пов(эрнення з прогуJuIнки,

дрвати дитиlti немитi фрукти та овочi, а також



PoTaB,ipycHa iн фекцill -
PoTaB_ipyc людини.

Переважно виникае в хоJIо
хворих рееструють з листо
епiдемiчний характеlр.

Найчастiше хворiютl, дiти Bi
дiтей, можуть хворiт,и й д
легlсiй формi зi с,гертиNtи си

Iнкубацiйний перiод трив:Iе

PoTaBipyc отримав свою
нього схожий цей вiбlус, я

,.Щля poTaBipycHoi iнфекцiТ
температури тiла, нудота,
водянисто-пiнистi Еlипоро:
з'яв.пя:гись нежи,гь,

PoTlBipycHy iнфекцirо
природi Bipyc грипу може
оболонцi дих€tльних шляхi.
органiв дихання. PclTaBi
вiдношення до Bipycy грип
лабораторнi дослiдження, н

у зр€вках калу методrэм i

Захворювання дуже
poTaBipyciB е хвора
шляхом (при KoHTaKTi

фекалiями - iграшки, меб.чi,
poTaBipycoM продукт:iв

Основну небезпеку являе
внаслiдок частих блнэвоти
бути дуже схожi на rrзнаки
холери). При появi перших
слiд негайно звернут]iIся до

Щодо профiлактикрI
вакцинацiя. В акцину]] ати ся
Вакцина вводиться ч(эрез з iнтервал,эм не меi{ше мiсяця.

(]lб но - PtlTaBi
ятка для б:rть,кiв)

з форм гостроi кишIковоii iнфекцii, збудником якоi е

,у пору року, з€t статистико]ю найбiльшу,кiлькiсть
;а по KBiTeHb. Також, цо захвOрювання може носити

:ом вiд б мiсяцiв до 4-5 poKiB. Bipyc врФкас не тiльки
lслi люди, у них захворювання зазвичай протiкае в
птомами.

ro S liO (в середrIьому - 2-З доби).

ву в!л латинського слова "rоtа" - колесо, саме на
) розглядати иого пlд мlкроскопом.

им е гос,грий початок: рiзке пiцвищення
ання в lкивотi, б.шювання, сильний пронос,

ня яскраво-жовтого копьору. Таксlж, може

ння в горлi, бiль при KoBTaHH,i.

з

сприймають за -ГРВI. Рiзниця в тому, що по своiй
l)с)з|мно)(уватися i розви,ватися тiльки на. слизовiй

Hi кишrкiвЕtик не вiднося,гься доа-гrе Hi шлунок,
будучи кишковою iнфекцiсю, не мае жодного

, Для пiдтвердження дiагнозlу необхiдно провести
доступним е вияЕlленFIя антигену ротавlрусу

.тн) а. Передача вiдбувает,ься контактно-побутовим
ми чи пред]чIе,гами, що ллогли бути забрудненi

вiдноситься до "хвороб бр;rлних рук". jЩжерелом

захворюва,ння, осtrблиLво у м€Lленьких дiтей,

rодягl пiдлога) або при в:живаннi в iжу iнсРiкованих

собою зневоднення органiзlму, що вiдбуваеться
t п,роносу. Симп:гоI\4Iл ро,]гitвiрусноi iнфекuiТ ]иожуть
I{ftIих iнфекцiйн]Iх захвсlрювitнь (сальпrонеJIьозу та

но у вiцi в[д б до :\2 тижнiв вiд народження.

()з

каря



Так,о;к, rцоб вберегт,и д зустрiчi з poTaBi;)\y'cotr4, потрiбно часто мити
руки, особливо пiсля прогу, та перед iх:екэ.

Якщо poTaBipyc вже в й, то люди, якi догля:lIаю,гь за хвор)ими, повиннi
пiсля миття рук пr. l3абру,цненнi iграшки та поверхнi
мити з милом, а обробка 7 ом етилового спtирт1, iнактивуе poTaBipyc та
поIIереджае под.tльшrу його п чу.

Будьте пильн:ими, сво€ здо;rов'я та здоllов'я ваших дiтей!

1. Що таке poTaв,ipyc

PoтaBipycHa iнфекцill, кипl п, ротавiрусний гастроентерит - все це н€вви
одЕtOгой,гогожзахво дником яI(ого е вiцповiдно poTaBip;rc. Вражае
BiH людей, будь-якогrэ BiKy, iше за все вiд нього стр€Dкдають MaJIeHbKi дiти
(вiдц пiвроку i до 5 pclKiB). П , що у ЕIих ще немас до нього антитiл.

Спа-шахи poTaBipycy ви правило, в, дитячих колектив€tх _в tlciHHbo-
зимовий перiод. Але
Прlлчому небезпечний BiH
зневоднення, який завжди

Tu*ry. Саме тому так

lахворiти }tим мо)кна ]] будь-який час року.
iльки своiми симптомatми, скiльклr ризиком
кае в разi зараження шJý/нково-кишкового
асно зверЕtутися до лiк:аря, який i пiдкаже як

лlкрати ротавlрус у дити

2. Як вiдбувасться за

Щжерlе.пом iнфекцii завжди або .квора людина. Причому, виявити
iнфекчiю FIе завжди JIеtко. в тому, щ() хворобiа мс,же протiкатлr в легкiй

ýFl-&



формi, HaBiTb не даючи при
про ,цорослих.

Як .передаеться poTaBipycl)

ручки дверей), iгра,шки,
потрапив на них з калу або
представляти i iншi п:ро

повиннi бути приготовленi
довгиlй ча0 мо;ке жрll]и в ]к

lо rэиl< пiрl точно не лliдомrэ
або поцiлунках. Адхсе вчен
iнфекцii, хоч i наполя
вiд .квороi людини. Адже Bi

3. Симптоми pOTaBi

Варто вiдзначити, щ()
хвоlэоби можуть з'

ускJIаднюе if дiагностику.
звичайним ГРВI та в:qрача

Але, загалом i в цiлолиу, сим

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

нежить;
червоне горло;
кашель;
набряк задньоi стiнки
почервонiння кон'юrr
пiдвищення
загапьна слабкiсть;
втрата апетиту;
болi в шJrуIrку;
блювота;
пронос i рясний водян
колiр i консистенцiю,
слизу.

зЕ}п

ш() з

,(]у

,lI4H

пс)(

, ]пр

iдозрити нtэдобр,э, осlэбливо, ял:що мгова йде

через брулнi руки, предмети псlбlту (Ti ж
овочi та фрукти., ос<rбливо яr:щсl збудник

i слини хвOрого. .Що того ж, небезпеку можуть
иклад, молоч,нi. Прtrвдаt", в цьому ]}ип:адку вони

вирусоносителя. Tllм бiльше щ() iнфекцiя
ику i HaBiTb ts накопиченiй хJIороваIiй водi.

на зар€вит]ася poTaBipyоoм при каш.тli, розмовi
повirряно-крапельний шля)( п:ередачi

метою профi.гrактики краrце триматIIся подалi
йно заразний.

перiод у лiтей трIIвае lвiд 1 до 3 днiв. Ознаки
ово або вiдразу i в гострiй формi, що i

на п€}рших порах fi просто плутають зi
:ний час.

poTaBipycy вIIглядЕ}ють наступним чином:

i пiднебiн]Iи.к дужок;
,

очатку до iiT,5, а пiсля i за 39С);

стiлець - на настуrIний день BiH Iиоrке мiняти
можуть бути прису,гнiми слiди KpoBi або



Але завжди
рiзному:

потрiбнсl пам', poTaBipyc у дитини ]може розвиватися по-

у одного з'являtоться
i дiареею;

о|Знаки грвI, якi пiзнiше доповнюютъся бiлкэвотою

в 1ншого все почи ъся з проно()у i блювоr:и, до яких тtiзнiше
приеднуються нежитъ бiль У горлi;

перфий план виходять Bci ознаки iнтоксикацii _

а вЖе потiм блювота, зшtiни стiльця, висока
у третього i зовсiм
млявiсть, сонливiсть,
температура.

Але, незважаючи на TaKi iHHocTi, лiкувlання poTaBip,ycy краще починати
якомtога швидше, iнак:ше пог ення сиryацii, а то i ускJI4щень не уникнути.

4. Щiагностика

.Щля постановки дiагtrозу He|r{ocTaTHbo наявнос,гi одних 0имптомiв. Зlрештою,
вони можуть вказуюr:ь i на шi хвороби, як:i проявлrIються подiбним чином,
напр_икJIад, с€LIIьмонельоз або холеру. Саме топIу лiкар дае призначення,на аналiз
KpoBji, сечi i кагц/, а також прfiзначае бакпосiв.

АЛе НайЦiКаВiШе, ЩО ЗарЕВ !iагнострати po]]aBipyc можна HaBiTb в доматттнiх
р{овах. Все що для цього п iбно - iмунофrэрментний е]кспрес-тест, який е в
аптеr{i. BiH являе собiою н

речовиною i iндикатора.
вагiтнiсть, а достовiрнiсть

5. Лiкування

ip з eMHocTi дл;t фекалiй, пJIяшечки з активною
rнцип його дii нагадуе дiю звичайного тесту на

4l]} s'tь,

qцlяlýs_

ýý,

_тl



Чим лiкувати дитину, у якQго виfiвленi Bci симптоми poтaBipycy? У це скJIадно
повiрити, щIe специфiчних лiкiв проти цiс.i недуги не icHye. Медики просто
стежать за станом хворQго i призначак)ть йому Ti чи iншi препарати
симптоматично.

Найчастiше це:

противiруснi на пер|lих порах, якi сприяють збiльшенню швидкостi
вироблення антитiл в с,рганiзмi;
жарознижуючiL. Idiкавф, що хбивати температуру менш 38,4С небажшrо, так
як сам Bipyc гине при :}8С. Але i дават]I Тй рости до високих позначок теж
не варто. Адже фебриilьнi сУломи HixTrr не вiдшriняв;
спазмолiтики, що усуфають болi в животi;
протидiарейнi пре.rарР- - причому вони не повиннi усувати си,мптоми
дiареi, адже Bipyc <виfодиtrь) з органi:зму з каJIом, а просто полепцрати
стан дитини;
сорбенти - зв'яз5лоть тOксини;
нудоти - дозвоJIяють 1сти l пити:

розчини для рс:гiдратаЩii - запобiгають BTpaTi рiдини;
пробiотики - п окращуtrть мiкрофлору ruшечнрIка.

Чиrrл годувати дитин,у при flотавiруснiй iнфе,кцii? Ксртогtляним пюре, рисовою
кашею без добавок, вiвсянr!ою i lншими кuшtlами на водi, баншrами, с5ппiнням,
киселем, сухим печивом i HdBiTb сOломкою. Головне, в неI}еликих кiлькостях i не
насильно.

о

ф

a

a

a

о

Il$

М'яс:о та м:олочнi продуктlл за.бrэроненi, так са]ио як i жrлрнi, i смаженi, так як вони
навiантаж)/ють шлунково-киш](овий тракт i лише п<rгiршrують сиlуаlliвэ. Саме
том);, .малюкiв-Еа trIтуч,нIэl,Iу ви,годовуваннi -пеlэеводjять I{a безлакr:озlri сумiшi.
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Немовлят це не стосуеться,
З напоiЪ можна давати
журавлинний морс, ]воду. :}

б. УскладненнrI

Своечасне i правиль,не лi
воно вiдсутне, може спос]]е

зневоднення;
при€днання бактер

a

a

a розвиток фебрlальни:х

7. Профiлактик:а

a

a

a

a

Попереджають появ}, poTaBi

вакцинаrцiя;

lIотримаI{ня прilвIIл
пиття кип'яченrri води;
термiчна обiробка п

з молоком MaTepi вони 0тримуютъ i iT антитiла.
сий компот iз сухофруктiво рисовий вiдвар,
м, несолодкий чай або ,вiдвар ромашки.

не викл:икае ускладненL. -f,кщо ж

фекцii;
i т.д.

,i гiгiени;


