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Киҫкен респираторлы-вируслы инфекциялар бҿгҿнгҿ 

кҿнгҽ тиклем алдан ҽйтеп булмаҫ мҽсьҽлҽ булып ҡала. Улар 

бҿтҽ илдҽрҙең халҡы һаулығына һҽм иҡтисадына ҙур зыян 

килтерҽ. Киҙеү эпидемияһы осоронда халыҡтың 5-15% 

ауырый, шуларҙың 50% балалар тҽшкил итҽ. Ҡағиҙҽ булараҡ, 

киҙеү һҽм киҫкен респираторлы – вируслы инфекцияларҙың 

эпидемияһы йылдың һыуыҡ осоронда башлана һҽм ҡапыл, тиҙ 

рҽүештҽ ауырыуға еңел бирелгҽн кешелҽр араһында тарала. 
 

Киҫкен респираторлы-вируслы инфекциялар төркөмө 
 

Киҫкен респираторлы-вируслы инфекциялар – был 

термин үҙенҽ күбеһенсҽ вируслы этиологиялы киң таралған 

инфекциялы ауырыуҙарҙы һыйҙыра. Тын юлдарының 

зарарланыуы – уларҙың дҿйҿм һыҙаты. Киң таралған һҽм 

яҡшы билдҽле киҫкен респираторлы-вируслы инфекциялар 

исемлегенҽ киҙеү, аденовируслы инфекция, парагрипп, 

риновируслы инфекция һҽм башҡалар инҽ. 
 

Зарарланыу барышы 
 

Киҫкен респираторлы-вируслы инфекциялар осрағында 

ауырыу кеше, йҽки вирусты йҿрҿтҿүсҿ инфекция сығанағы 

була. Инфекция һҿйлҽшеүҙҽ, йүткереүҙҽ, сҿскҿрҿүҙҽ һҽм тын 

алыуҙа һауа – тын юлы аша йоға. Киҫкен респираторлы – 

вируслы инфекцияларға ҡыҫҡа инкубацион осор һыҙатлы. 

Ауырыу йоҡҡандан алып клиник билдҽлҽр барлыҡҡа килгҽнсе 

12-48 сҽғҽт үтҽ. 
 

Ауырыу нисек беленә? 
 

Киҙеү тҽүге тҽүлектҽрҙҽ интоксикацияланыу билдҽлҽре 

менҽн киҫкен башланып китҽ: юғары температура (38-400), 

кҿслҿ баш ауыртыуы, һҿйҽктҽр, быуын һыҙлауы, хҽлһеҙлек, 

арығанлыҡ. Ауырыуҙың 2-3 тҽүлегенҽ генҽ тымау, ҡоро 

йүткереү барлыҡҡа килҽ. Киҙеү менҽн ауырыусы үҙен ныҡ 

насар тоя һҽм шунлыҡтан 3–7 кҿн дауамында түшҽктҽ 

ҡалырға мҽжбүр. 



Киҙеү нимә менән ҡурҡыныс? 
 

Ҿҙлҿгҿү сифатында пневмония, отит үҫеше; йҿрҽк – ҡан 

тамырҙары һҽм үҙҽк нервы системалары зарарланыуы; бҽлҽкҽй 

балаларҙа – тамаҡ шешеүе мҿмкин. Киҙеү организмдың 

һаҡланыу кҿстҽрен хҽлһеҙлҽндерҽ. Айырыуса ул бҽлҽкҽй 

балаларға һҽм ҿлкҽн йҽштҽге кешелҽргҽ ҡурҡыныс. 
 

Киҙеүҙән нисек һаҡланырға? 
 

Киҫкен респираторлы-вируслы инфекцияларҙы специфик 

иҫкҽртеүгҽ бҿтҽ илдҽ киҙеүҙҽн һаҡланыуҙың тҿп ысулы итеп 

билдҽлҽнгҽн вакцинация ҡарай. Прививкалар эпидемия 

осороалдынан үткҽрелҽ. Уның ҿсҿн Рҽсҽй һҽм шулай уҡ сит ил 

етештергҽн тҿрлҿ вакциналар ҡулланыла. ВОЗ кҽңҽштҽренҽ 

яраҡлы рҽүештҽ йыл һайын вакциналар яңыра. 

Организмдың ныҡлығын күтҽреү ҿсҿн специфик 

булмаған иҫкҽртеү (профилактика) сифатында А, С, В 

группаһы витаминдары; үҫемлек препараттары: элеуторококк 

һығымсаһы (экстракты), аралия һҽм женьшень тҿнҽтмҽһе 

кеүек медикоментоз сараларҙы ҡулланырға мҿмкин. 

Киҙеү һҽм киҫкен респираторлы – вируслы инфекцияға 

ҡаршы кҿрҽштҽ - еллҽтеү, бүлмҽлҽрҙе таҙа тотоу, шҽхси 

гигиена ҡағиҙҽлҽрен үтҽү кеүек дҿйҿм гигиена саралары ҙур 

роль уйнай. Ауырыуҙың юғары осоронда күп кеше йыйылған 

сараларға бармау тҽҡдим ителҽ. 

Ҽгҽр квартирала киҙеү менҽн ауырыусы барлыҡҡа килһҽ: 

 ауырыуҙы башҡаларҙан айырым бүлмҽлҽ 

урынлаштырырға; 

 ҿйгҽ табипты саҡырырға; 

 айырым һауыт-һаба бирергҽ; 

 кҿн дауамында 5-6 тапҡыр квартираны еллҽтергҽ һҽм 

йыйыштырырға; 

 ауырыуҙың таҫтамалын, ҡулъяулыҡтарын ҡайнар 

һыу менҽн йоғошһоҙландырырға, йҽ иһҽ уларҙы йыуғандан 

һуң ике яҡлап үтеклҽргҽ; 



 ауырыуҙы тҽрбиҽлҽгҽндҽ дүрт ҡатлы марлялы битлек 

ҡулланыу кҽрҽк; 

 ауырыу витаминдары етҽрлек күлҽмле, туҡлыҡлы 

аҙыҡ ашарға һҽм Ғаилҽлҽ бер кеше ауырып китеү менҽн 

башҡалар иҫкҽртеү (профилактика) маҡсатында тҿрлҿ 

медикаминтоз саралар ҡуллана ала. 
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