
RSV Nedir?
RSV (veya respiratuar sinsityal virüs), solunum yolu 
hastalıklarına neden olan birçok virüsten biridir. Bu virüs 
sonbaharın sonlarından ilkbahar aylarının başlarına 
kadar dolaşımda olur. Sezon Kasım'da başlar Nisan'a 
kadar sürer.

Tüm çocukların %97'si 2 yaşına girmeden RSV (Solunum 
Sinsityal Virüsü) ile karşılaşır ve tüm bebeklerin 3’te 2’si 
ilk doğum günlerinde virüse yakalanır.

RSV, bebeklerde alt solunum yolu enfeksiyonlarının en 
yaygın nedenidir. RSV nedeniyle hastaneye yatırılması 
gereken bebeklerin çoğu 6 aydan küçüktür.

Kim Risk Altında?
Her yaşta RSV olabilir ama yetişkinlerde genellikle ağır 
seyretmez, asemptomatiktir. 

Yetişkinler bilmeden virüsü taşıyabilir ve yayabilir. RSV 
tipik olarak bebekler, prematüre bebekler, doğuştan 
kalp hastalığı veya kronik akciğer hastalığı olan bebekler, 
bağışıklık sistemi zayıf olan bebekler ve 65 yaş üstü 
yetişkinlerde komplikasyona neden olur.

Semptomlar genellikle ortalama 5 – 7 gün sürer:
• Ateş 
• Öksürük (kuru veya hırıltılı)
• Hapşırma
• Burun tıkanıklığı/akması
• Titizlik
• İştahsızlık 
• Hızlı nefes alıp verme 
• Karından nefes alma, 
• Nefes alırken ritmik hırıltı

RSV Bulaşıcı Mıdır?
Evet. RSV, oldukça bulaşıcıdır. Vücuda burun veya 
gözlerden girer veya genellikle:

• Tükürük, mukus veya burun akıntısı ile doğrudan  
 kişiden kişiye temas.
• Kirli eller (RSV yıkanmamış ellerde 30 dakika veya  
 daha fazla yaşayabilir).
• Temiz olmayan nesneler veya yüzeyler (RSV,  
 yüzeylerde, oyuncaklarda, klavyelerde, kapı  
 tokmaklarında vb. 6 saate kadar dayanabilir)

RSV ciltte 20 dakika, eldivenlerde 2 saat, tezgâhlarda 6 
saat ve stetoskopta 8 saat canlı kalabilir.

Çocuklarınızı RSV'den
Nasıl Koruyabilirsiniz?
Viral enfeksiyonlar söz konusu olduğunda, önleme en 
önemli ilaçtır.

• Ellerinizi yıkayın! Çocuklara yıl boyunca iyi el hijyeni 
 uygulamalarını hatırlatın. 
• Sık kullanılan yüzeyleri temizleyin  
• Bebeğinizi/ çocuğunuzu kalabalıklardan uzak tutun. 
• Maske takın 
• Mesafenize dikkat edin 
• Hasta iseniz evde kalın 
• Öksürüp hapşırırken damlacıklarınızın yayılmasına  
 engel olun.

Çocuğunuzun Daha İyi Hissetmesine
Yardımcı Olmak için Ne Yapabilirsiniz?
• Daha kolay nefes almayı ve beslenmeyi sağlamak için  
 burnunu temizlemek 

• Mukusun parçalanmasına yardımcı olmak ve daha  
 kolay nefes almayı sağlamak için nemlendirici.

• Sıvılar ve sık beslenme. Çocuğunuzun susuz  
 kalmadığından emin olun. Soğuk algınlığı olan  
 bebekler nefes almakta zorlandıkları için daha yavaş  
 beslenebilir veya yemek yemek istemeyebilir. 

• Emzirmeye veya biberonla beslemeye çalışmadan  
 önce bebeğin burnunu temizlemeye çalışın. Anne  
 sütü ile beslenen bebekler için su veya mama  
 takviyesi gereksizdir.

Öksürük Hapşırık veya
Burun Akıntısı
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RSV Nasıl Tedavi Edilir?

Solunum Yolu Paneli

Bazı durumlarda, RSV için aşı benzeri bir ilaç 
uygulanabilir, ancak yalnızca yüksek riskli kabul edilen 
bebekler için kullanılır. İlaç, şiddetli RSV gelişimini 
önlemeye yardımcı olabilir. 

Geç dönemde etki göstermeyeceğinden
ERKEN TANISI çok önemlidir. 

Bu tedavide kullanılan ilaçlar doktor kontrolünde 
verilmelidir.

Bunun dışında hastalığın neden olduğu semptomlar 
tedavi edilebilir.

· Influenza A 
· Influenza A, subtype  H1N1/2009/pdm09 
· Influenza A subtype H1 
· Influenza A subtype H3 
· Influenza B 
· Coronavirus 229E
· Coronavirus HKU1 
· Coronavirus NL63 
· Coronavirus OC43 
· SARS-CoV-2 
· Parainfluenza virus 1 
· Parainfluenza virus 2 
· Parainfluenza virus 3
· Parainfluenza virus 4 
· Respiratory Syncytial Virus A/B 
· Human Metapneumovirus A/B 
· Adenovirus 
· Rhinovirus/Enterovirus 
· Mycoplasma pneumoniae 
· Chlamydophila pneumoniae 
· Bordetella pertussis

Test Panellerimize
Ulaşmak için Okutun Bize UlaşınWeb
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