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 پاسخپرسش های شایع و : آشنایی با سرفه 

 

 سرفه چیست؟ -1

  )سرفه یک واکنش طبیعی بدن به حذف مواد محرک در راههای هوایی فوقانی)گلو( و تحتانی)ریه ها

 می باشد.سرفه به بهبودی و حفاظت بدن کمک می کند

 

 انواع سرفه کدام است؟ -2

 از نامهای انواع سرفه به مدت زمان سرفه اشاره می کنند  انواع مختلفی از سرفه وجود دارد.تعدادی

در حالیکه سایر انواع سرفه به احساس ناخوشی یا صدای سرفه و انواع دیگر آن حالتهای مختلف ان 

 را  توصیف می نمایند.

 

 انواع سرفه که به مدت زمان سرفه اشاره می کنند چیست؟ -3

 هفته طول می کشد. 3تا  2داقل از نظر پزشکی سرفه حاد که دارای شروع ناگهانی می باشد و ح 

  سرفه تحت حاد یکی از انواع سرفه می باشد که در طول مدتی که عفونت دارید می باشد و حداقل

 هفته طول می کشد. 8تا  3بین 

  هفته طول می کشد.که گاها بعنوان سرفه  مداوم نیز نامیده می  8سرفه مزمن به مدت بیشتر از

 شود.

 ،سرفه مزمنی می باشد که به درمان پاسخ نمی دهد. سرفه مقاوم 

 

 انواع سرفه بر اساس ارتباط انها با تولید ترشحات چیست؟ -4

 . سرفه ترشح دار یا سرفه مرطوب : سرفه ای می باشد که دارای موکوس)ترشح (  یا بلغم می باشد 

 ی باشد.سرفه بدون ترشحات یا سرفه خشک: سرفه ای می باشد که فاقد موکوس یا بلغم م 

 

 انواع سرفه براساس تولید صداهای متمایز و مرتبط به حالتهای بیماریهای خاص: -5

 .سرفه سیاه سرفه ای: سرفه ناشی از آلودگی با عفونتی می باشد که صدایی شبیه ووپ دارد 
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  سرفه پارس سگ: سرفه ای که صدای آن شبیه واق واق سگ می باشد و میتواند نشانه بیماری

 خروسک باشد.

 فه خس خس دار: این نوع سرفه اغلب می تواند در هنگامیکه راههای هوایی انسداد پیدا کرده اند سر

ایجاد می شود.این نوع سرفه می تواند همراه با عفونتهایی شبیه سرماخوردگی، بیماریهای مزمن 

 ریوی از قبیل آسم باشد.

 

 انواع سرفه مرتبط به زمان سرفه کردن: -6

 سرفه روزانه 

 سرفه شبانه 

 .سرفه همراه با تهوع و استفراغ: اغلب در کودکان اتفاق می افتد که سرفه بسیار شدید است 

 

 چه افرادی بیشتر دچار سرفه می شوند: -7

  :هرفردی میتواند مبتال به سرفه شود.بعضی از افراد استعداد بیشتری برای گرفتن سرفه دارند از جمله

راد دارای بیماریهای الرژیک، کودکان بخصوص آنهایی افراد سیگاری، افراد دارای بیماریهای مزمن، اف

 که در مراکز نگهداری یا مدارس هستند.

 

 علل احتمالی سرفه چیست؟ -8

 :بعضی از شایعترین علل سرفه عبارتند از 

 سیگار/ قلیان 

 بوهای شدید 

 کپک قارچی 

 گرد و غبار 

 گرده های گیاهان 

 مو و پشم حیوانات خانگی 

 ترشحات 

 بعضی از داروها 

 

 درمان و مراقبت سرفه چیست؟ -9

 برای کنترل و یا رهایی از سرفه چه کنیم؟ 
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 .اگر سرفه ناشی از عفونت باشد باید تحت نظر  درمان سرفه بستگی به علت ایجاد سرفه دارد

اما توجه به این نکته  پزشک اقدام به مصرف آنتی بیوتیک یا داروهای ضدویروسی کنید.

ای ناشی از ویروس نیاز به داروهای ضد ویروسی ضروری می باشد که بعضی از سرفه ه

در این موارد باید تغییر رژیم غذایی یا استفاده از داروهای آنتی هیستامین مورد توجه  ندارند.

 قرار گیرد.

 .مصرف آب باید مورد توجه قرار گیرد و می تواند از تحریک و یا خشکی گلو جلوگیری کند 

 میتواند به بهبود سرفه کمک کند. استفاده از بخور مرطوب یا دوش بخار

 .بعضی از مواد  ترک سیگار یا سایر مواد دخانی نیز راه دیگری برای بهبودی سرفه می باشد

بودار ، شمع ، بعضی داروها و باالخص رایشی ننده دیگر از جمله عطرها و مواد آتحریک ک

 آلرژن ها می باشند که باید مورد مالحظه قرار گیرند.

 

 داروهای بدون نسخه پزشک میتوانند برای درمان سرفه مورد استفاده قرار گیرند؟ کدام -10

  شربت های ضد سرفه و داروهای ضد سرفه زیادی که بدون نسخه پزشک قابل تهیه می باشند وجود

 بقطره های سرفه و آ بطورکلی این داروها عملکرد بهتری نسبت به یک قاشق عسل ندارند. دارد.

همچنین استفاده از جوشانده های  رامش ناراحتی گلو شوند.میتوانند  باعث آ نبات های مخصوص

 داغ شبیه چایی بخصوص اگر در داخل آن عسل اضافه شود می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  سال نباید بدون اجازه پزشک نسبت به درمان سرفه اقدام کنید. 6توجه داشته باشید در کودکان زیر 

 

 از سرفه پیشگیری کرد؟چگونه میتوان  -11

 .شما می توانید از تعدادی انواع سرفه بوسیله اجتناب از علتهای ایجاد کننده آن پیشگیری کنید 

 :شما می توانید از سرفه های ناشی از عفونتها به روشهای زیر پیشگیری کنید 

 انجام واکسیناسیون انفلوانزا/کرونا/پنومونی 

 اراجتناب و پرهیز از تماس با افراد بیم 

 اجتناب از تماس دستها با چشمان/بینی/دهان 

 شستن مکرر دستها با آب و صابون و یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده دست 

 

 در هنگام داشتن سرفه ، چه موقع به دکتر مراجعه کنید: -12

 .اگر دارای کودکی هستید که دارای بیماری مزمن می باشد حتما به دکتر مراجعه کنید 

 که سرفه دارید و خوب نمی شود و یا یکی از حاالت زیر وجود دارد سریعا به  بطورکلی درصورتی

 دکتر مراجعه کنید:
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  در هنگامی که نفس خود را بیرون می در هنگام نفس کشیدن : خس خس سینه)سروصدا

 دهید(

  درجه یا تبی که بیش از یک یا دو روز طول کشیده است. 38.4تب بیش از 

 وجود لرز 

  )بخصوص وقتی که خلط زرد یا سبز یا خونی می باشد.وجود بلغم) خلط 

 :در موارد زیر بالفاصله با اورژانس تماس بگیرید یا به اورژانس مراجعه کنید 

 احساس رفتن به شوک .1

 عدم تنفس خوب یا تنفس سخت .2

 وجود خون فراوان در هنگام سرفه کردن .3

 داشتن درد شدید در قفسه سینه .4

 

 شویم:چگونه متوجه خطرناک بودن سرفه  -13

 اشتغال داشتن به کارهای حساس از جمله کار در معدن 

 استفاده از مواد دخانی /سیگار 

 طوالنی شدن سرفه 

  استراحت و در محل کارهنگام در کشیدن تفاوت بین نفس 

 سرفه مانع از خواب آرام شود 

 وجود هرگونه ترشح زیاد در هنگام سرفه کردن از جمله ترشحات خونی 

 تفاده از داروهابدتر شدن سرفه با اس 

 احساس مزه بد در دهان 

 تنفس مشکل که بهبود نمی یابد 

  وجود درد بخصوص در صورت 

 از دست دادن وزن/کاهش وزن 

 

 

 آیا حاملگی باعث سرفه می شود: -14

  می توانید سرما  نکته ضروری می باشدکه حاملگی معموال باعث سرفه نمی شود. اما توجه به این

 بخورید و سرفه کنید و در عین حال باردار باشید.

  در صورتی که ناخوشی یا بیماری شما بیش از حد معمول طوالنی شد و یا بیش از حد انتظار شما

 بود و یا در خوردن/خوابیدن/نفس کشیدن مشکل داشتید بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
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 سرفه ایجاد شد چه معنایی دارد؟ ب ، آمواد غذایی و  ال خوردناگر بدنب -15

 ماده خورده شده در مسیر اشتباهی در گلو  بال خوردن به معنای این است کهسرفه ایجاد شده بدن

ود به مسیر ریه ها وارد وارد شده است) ماده غذایی خورده شده بجای آنکه به مسیر معده وارد ش

ست که از ورود ماده غذایی یا آب به سمت ریه مسیر هوایی فوقانی بگونه ای تنظیم شده اشده است. 

ها در اکثر مواقع جلوگیری می کند.اگر ماده غذایی به مسیر اشتباه حرکت کند ممکن است باعث 

ایجاد سرفه گردد و معموال خطرناک نیست.اما گاهی اوقات که ماده غذایی به مسیر اشتباهی حرکت 

ر و دایم در غذا خوردن و بدنبال آن سرفه کردن مشکل کند می تواند وارد ریه ها گردد.اگر بطور مکر

 دارید بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.
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