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Що таке ентеровірус?  
Ентеровіруси - дуже розповсюджені віруси. Нараховується більше 100 видів. За приблизними 
підрахунками, кожного року в Сполучених Штатах захворюють ентеровірусними інфекціями від 10 до 15 
мільйонів людей.  
Переважна кількість людей, які захворіли ентеровірусними інфекціями, має лише незначні симптоми або 
не має симптомів зовсім, але в деяких випадках хвороба може бути серйозною.  
Більшість випадків захворювання ентеровірусними інфекціями в США припадає на кінець літа та осінь.  
 
Що таке ентеровірус D68?  

• Хоча ентеровірус D68 (EV-D68) не є новим вірусом, він зустрічається не так часто як інші 
ентеровіруси. Порівняно з іншими ентеровірусами, про вірус EV-D68 в Сполучених Штатах за 
останні 40 років повідомлялось рідко.  

 
• Вірус EV-D68 може викликати серйозні симптоми у диханні. Особливо небезпечно це для дітей з 
астмою або іншими хворобами, які заважають диханню. Захворювання цих дітей вірусом EV-D68 
може призвести до їх госпіталізації.  

 
Які симптоми захворювання вірусом EV-D68?  
Цей вірус викликає симптоми, які схожі на простуду. У деяких випадках окрім кашлю та закладених пазух 
може з'явитися важке дихання або дихання з присвистом.  
 
Як передається вірус EV-D68?  
Вірус EV-D68 передається повітряно-капельним шляхом (через кашель та чихання) від хворих вірусом 
людей.  
 
Як лікується вірус EV-D68?  

• Багато захворювань протікають з слабко вираженими симптомами. Приймаються тільки ліки, які 
сприяють особистому комфорту.  

• Людей з дуже важким диханням можуть госпіталізувати для проведення інтенсивної підтримуючої 
терапії.  

• На сьогодні не існує ліків від захворювань вірусом EV-D68.  
 
Як запобігти захворюванню вірусом EV-D68?  

• На сьогодні не існує вакцин для запобігання захворювань вірусом EV-D68. Щоб зменшити ризик 
захворювання вірусом EV-D68 необхідно:  

• Дітям та дорослим з астмою обов'язково тримати під контролем симптоми своєї хвороби. А якщо 
розпочалось респіраторне захворювання і симптоми астми погіршилися, то потрібно звернутися 
до лікаря.  

• Часто мити руки водою з милом протягом 20 секунд, особливо після зміни підгузків 
• Не торкатися очей, носа та рота немитими руками. 
• Не цілуватися, не обійматися і не користуватися одним й тим же посудом з тими, хто хворіє.  
• Проводити дезінфекцію поверхонь, до яких часто доторкуються, таких як іграшки та дверні ручки, 
особливо коли хтось хворіє 

• Якщо Ви хворі, то не йдіть до дитячого садку, школи або на роботу.  
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