रेस्पिरेटरी स्ििंस्िस्टअल व्हायरि आरएिव्ही
रेस्पिरेटरी स्िस्सिस्िअल व्हायरि (आरएिव्ही) ििंिर्ग म्हणजे काय?
आरएसव्ही संसर्ग ही अशी स्थिती आहे ज्यामुळे खालच्या वायमु ार्ाग स आस्ि फुफ्फुसांना सज
ू येते. सज
ू मळ
ु े मल
ु ाला श्वास घेण्यास
त्रास होऊ शकतो. आरएसव्ही स्वषािू हे अर्ग क आस्ि लहान मल
ु ांमध्ये फुफ्फुसाच्या संसर्ाग चे सवाग त सामान्य कारि आहे.
आरएसव्ही संसर्ग कोित्याही वयात होऊ शकतो, परंतु 2 वषाांपेक्षा लहान मुलांमध्ये अस्िक वेळा होतो. आरएसव्ही संसर्ग
सािारिपिे 5 ते 15 स्िवस स्िकतो. आरएसव्ही संसर्ग शरि ऋतूतील आस्ि स्हवाळ्यात सवाग त सामान्य आहे. आरएसव्ही
संसर्ाग मुळे अनेकिा फुफ्फुसाच्या इतर समथया उद्भवतात, जसे की ब्रॉन्कायस्िस स्कंवा न्यूमोस्नया.
आरएिव्ही व्हायरि किा ििरतो?
आरएसव्ही अत्यंत संसर्ग जन्य आहे. खोकला, स्शंकिे स्कंवा जवळच्या संपकाग द्वारे जंतू इतरांमध्ये पसरू शकतात..
आरएिव्ही ििंिर्ाग चा धोका किामुळे वाढतो?
 अकाली जन्म होिे (37 आठवडयांपेक्षा कमी) स्कंवा कमी वजन (5 पौंडांपेक्षा कमी)
 वय 6 मस्हन्यांपेक्षा लहान
 एक वैद्यकीय स्थिती, जसे की हृिय समथया स्कंवा स्सस्थिक फायब्रोस्सस
 एचआयव्ही स्कंवा अस्थिमज्जा प्रत्यारोपिासारख्या स्वस्शष्ट पररस्थितींमुळे कमकुवत रोर्प्रस्तकारक प्रिाली
 सेकंडहँड स्सर्ारेिच्या िुराच्या संपकाग त येिे
आरएिव्ही ििंिर्ाग ची प्रारिंस्िक स्चसहे आस्ण लक्षणे कोणती आहेत?
 वाहिारे नाक
 खोकला स्कंवा घरघर
 ताप
 नेहमीपेक्षा वेर्ाने श्वास घेिे
 नेहमीप्रमािे र्ुक स्कंवा झोप नसिे
आरएिव्ही ििंिर्ाग चे स्िदाि किे के ले जाते?
 अनुनास्सक थवॅब आस्ि स्कंवा नाकातील श्लेष्माची संसर्ाग साठी चाचिी के ली जाऊ शकते.
आरएिव्हीचा उिचार किा के ला जातो?
 4 वषाांखालील मल
ु ांना ओव्हर-ि-काउंिर खोकला स्कंवा सिी औषिे िेऊ नका.
 ऍस्सिास्मनोफे न वेिना आस्ि ताप कमी करण्यास मित करू शकते.
 NSAIDs, जसे की ibuprofen, सूज, वेिना आस्ि ताप कमी करण्यास मित करतात. तुमच्या मुलाच्या डॉक्िरांच्या
स्निेशास्शवाय कोितेही औषिे 6 मस्हन्यांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना िेऊ नका.
उिचार
 स्वश्ांतीमुळे बाळाच्या शरीराला संसर्ाग शी लढण्यास मित होते.

Reference: Micromedex’s Care Notes System Online 2.0

 मुलाला र्रपूर द्रव द्या. द्रव श्लेष्मा पातळ आस्ि सैल करण्यास मित करते. कॅ स्फन असलेले द्रव िेऊ नका. कॅ स्फनमुळे
स्डहायड्रेशनचा िोका वाढू शकतो.
 मुलाच्या खोलीत िंड स्मथि ह्युस्मस्डफायर वापरा.
 मुलाला िुरापासून िूर ठे वा. स्सर्ारेि आस्ि स्सर्ारमिील स्नकोिीन आस्ि इतर रसायनांमुळे मुलांची लक्षिे आिखी वाईि
होऊ शकतात.
 आपले हात आस्ि आपल्या मल
ु ाचे हात वारंवार िवु ा.
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