
  سیاه سرفه
  

   تعریف بیماری سیاه سرفه

. سیاه سرفه یكی از خطرناك ترین بیماری ھای كودكان بخصوص در سنین زیر یك سال است

این باكتری سبب . این بیماری توسط یك باكتری به نام بوردتالپرتوسیس ایجاد می شود

شديدًا این بیماری .می گردد) موكوس ( انسداد مجاری ھوایی توسط ترشحات مخاطی 

مسري بوده و شدت عارضه در اين بیماري در ريه ھا و به شكل التھاب مجاری ھوایی مي 

  باشد

   :عالئم و نشانه ھا 

قرمزي و آبريزش چشم ، تب خفیف و  اين بیماري با عالئم سرماخوردگي شروع مي شود که شامل آبريزش بیني ،: عالئم 

در طول سرفه ھاي پشت . خشک تبديل به سرفه خلط دار مي شود  ھفته سرفه ھاي ١-٢پس از . سرفه خشک مي باشد 

کودکان درانتھاي سرفه ھاي خود دچار . سرھم که به بیمار دست مي دھد بیمار دچار قرمزي حتي سیاه شدن مي شود 

  . تنفس تندتند به ھمراه ايجاد صدايي فرياد مانند مي شوند 

سرفه ھا براي ھفته ھا مي . تي نوشیدن مايعات و خوردن غذا مي شود سرفه ھاي شديد منجر به استفراغ در کودکان و سخ

 ھفته ٢ ھفته عالئم سرماخوردگي ، ٢در بزرگساالن و نوجوانان عالئم خفیف تر است به طور شايع کودکان . تواند ادامه يابد 

  . گاھي تا ماھھا طول مي کشد  ھفته دوره نقاھت٢ ھفته ھم دوره نقاھت را مي گذرانند که ٢عالئم توأم با سرفه شديد و 

   خطر دھنده  افزایش عوامل

   نشده افراد واکسینه           ·

   .گردد  آنھا می  زایی بیماری  شدت  افزایش ھا باعث  باکتری  و بھار گسترش  اواخر زمستان ھای گیری ھمه           ·

    یا غیربھداشتی  شلوغ  زندگی شرایط           ·

   بارداری           ·

تزريق واکسن مؤثرترين روش حفاظت در برابر سیاه سرفه است در کشور ما از :پیشگیری و کنترل بیماری سیاه سرفه 

دوماھگی واکسن سیاه سرفه به نوزادان در قالب واکسن ثالث در خانه ھای بھداشت و پایگاه ھای بھداشتی بصورت رایگان 

 نوبت ٥ه بیماری دیفتری ،کزاز و سیاه سرفه ایمن کند این واکسن در تزریق می شود این واکسن می تواند نوزاد را علیه س

 سالگی آخرین نوبت واکسن تزریق می ٦می شود و در  این واکسن در دو ، چھار ،شش ،ھجده ماھگی زده.داده می شود 

  :واکسن سیاه سرفه ممکن است بعد از تزریق در کودکان با عوارضی ھمراه باشد از جمله .شود 

 تزریق، تورم و قرمزی و واكنش ھای سیستمیك مثل تب، گریه مداوم ، گیجی و استفراغ، بسیار به ندرت دیده می درد محل

این عوارض در طی چند ساعت پس از تزریق واكسن مشاھده می شوند و خود بخود و بدون بر جای گذاشتن عارضه ای . شود

 کاھش این عوارض به کودک قطره استامینوفن بدھند میزان قطره به مادران توصیه می شود برای. پایدار برطرف می شوند

 ساعت داده ٦ قطره استامینوفن ھر ٢٠ کیلوگرم وزن داشته باشد به او ١٠بستگی به وزن بچه دارد به این ترتیب که اگر کودک 

 واكسن رخ می دھد  ساعت پس از تزریق٤٨تشنج معموًال .  نفر دچار تشنج شود١٧٥٠ھمچنین ممكن است از ھر  می شود 

این عارضه در كودكانی كه سابقه . و خود به خود محدود شونده است و تقریبًا در تمام موارد در كودكان تب دار دیده می شود

  .فامیلی تشنج دارند بیشتر رخ می دھد

  موارد منع مصرف واكسن

 در كودكانی -ه فامیلی مرگ ناگھانی نوزاد سابق- سابقه فامیلی عوارض به دنبال واكسن-سابقه فامیلی تشنج : سیاه سرفه

  . كه یك بیماری عصبی زمینه ای شناخته شده یا مشكوك دارند

  .  سالگي تزريق شود ۵واکسن سیاه سرفه نبايستي پس از پايان : نکته مھم 

  :نخستین اقداماتی كه شما می توانید در زمینه سیاه سرفه انجام دھید

  .ودك ھستید، ھر چه سریعتر با پزشك تماس بگیرید اگر مشكوك به سیاه سرفه در ك-١

  . اگر مشكوك به سیاه سرفه در كودك ھستید تا قبل از مشاوره با پزشك، از رفتن وی به مدرسه ممانعت كنید-٣



 اگر كودك دچار حمالت سرفه قطاری شده ، او را مستقیم بنشانید و كمی به جلو خم كنید، سپس ظرفی را زیر دھان وی -٤

  .دھید تا بتواند خلط خود را خارج كندقرار 

ھمچنین كودك را تشویق كنید تا .  سعی کنید کودک را آرام نگھدارید زیرا اضطراب و وحشت، حمالت سرفه را بدتر می كند-٥

  خلط خود را خارج كند زیرا این كار به پاك سازی مجاری تنفسی كمك می كند

كرد، پس از آن كمی غذا و مایعات به وی بدھید تا به این ترتیب مواد ضروری و  اگر كودك به دنبال یك حمله سرفه استفراغ -٦

  .مایعات به بدن وی برسد

زیرا فعالیت زیاد مجددًا حمالت سرفه را تحریك كرده و وی را   تا زمان بھبود كامل اجازه بازی ھای سنگین به كودك ندھید-٧

  خسته می كند

  .ه دور نگه دارید كودك را از دود سیگار و ھوای آلود-٨
  
  
  

 وزارت بھداشت: منبع


