
 

 سرفه مزمن

آبریزش سرفه یک بیماری جدی دستگاه تنفسی است. عالئم اولیه آن شبیه به سرماخوردگی است و شامل عطسه، سرفه مزمن یا سیاه

شود که سرهم و شدید منجر میهای سخت، پشتهفته بعدی، سرفه بدتر شده و به سرفه 2بینی، تب خفیف و سرفه خفیف است. در طول 

افتد. اتفاق می تواند تا چند ماه ادامه پیدا کند و اغلب بیشتر در شبشود. سرفه میخس تمام میاغلب پیش از نفس بعدی، با صدای خس

مرگ ناشی از  3تا  1الریه، تشنج، آسیب مغزی یا حتی مرگ منجر شود. هر سال در کانادا، تواند به عوارضی مانند ذاتمیسرفه سیاه

 اند. سازی )واکسینه( نشدهماه هستند که ایمن 3دهد، و عمده قربانیان آن نوزادان زیر سرفه رخ میسیاه

تواند در سرفه میشود. سیاهسرفه به راحتی منتشر میران تماس نزدیک دارد، سیاهکند یا با دیگوقتی که فرد مبتال، سرفه یا عطسه می

هفته پس از  3تواند تا مراحل اولیه، یعنی زمانی که عالئم آن هنوز شدید نشده است، به دیگران سرایت کند و اگر درمان نشود، می

 شروع سرفه انتشار پیدا کند. 

های دیگری نظیر دیفتری، سرفه در ترکیب با واکسنهای سیاهسرفه است. واکسنت در مقابل سیاهواکسیناسیون بهترین راه برای محافظ

شوند. برای گرفتن نوبت، با ارائهسازی فرزندتان، به صورت رایگان ارائه میشوند و در قالب برنامه ایمنفلج اطفال و کزاز ارائه می

 درمانی خود تماس بگیرید. -دهنده خدمات بهداشتی

 تماس بگیرید یا روی پیوندهای زیر کلیک کنید.  8-1-1برای اطالعات بیشتر درباره سرفه مزمن و واکسیناسیون، با شماره 

 های ویژه موضوع

 سرفه )سرفه مزمن( سیاه

اطالعات سرفه و دیگر موارد، اطالعات کسب نمایید. برای های درمان خانگی سیاهبهتر است درباره نحوه انتشار، عالئم، روش

  روی پیوند زیر کلیک کنید.،بیشتر

 

 سیاه سرفه (HealthLinkBC File #15c) 

 سرفه واکسیناسیون در برابر سیاه

سرفه برای بزرگساالنی که در شوند. یک دوز یادآور واکسن سیاهارائه میسازی فرزندتان سرفه در قالب برنامه ایمنهای سیاهواکسن

شود. برای کسب اطالعات بیشتر، شود، اما به صورت رایگان در بریتیش کلمبیا ارائه نمیدوران کودکی ایمن شده بودند توصیه می

 روی پیوندهای زیر کلیک کنید. 

 سازی بریتیش کلمبیاهای ایمنبرنامه 

 واکسن کزاز، دیفتری، سیاه سرفه و فلج اطفال ((HealthLinkBC File #15a 

 واکسن دیفتری، کزاز، سیاهسرفه، فلج اطفال، هموفیلوس آنفلوانزا نوع ب ((HealthLinkBC File #15b 

  واکسن سهگانه کزاز، دیفتری، سیاهسرفه((HealthLinkBC File #18c 

 ی، کزاز، سیاه سرفه، هپاتیت ب، فلج اطفال و هموفیلوس آنفلوانزای نوع بواکسن دیفتر (File #105 (HealthLinkBC 

 سازی مزایای ایمن

سازی خود، از های جدی و گاه مرگبار است. با ایمنتان در برابر بیماریسازی بهترین روش برای محافظت از خود و خانوادهایمن
  سازی در بریتیش کلمبیا، روی پیوندهای زیر کلیک کنید.کنید. برای اطالعات بیشتر درباره ایمندیگران نیز محافظت می

 هبرجت میاسنزای )کاوسانیسن وی( رتهبی باری فدنزر شام (HealthLinkBC File #50e) 

 واکسنهای دوران کودکی ایمن هستند (HealthLinkBC File #50c) 

 مزایای ایمنسازی برای فرزند شما (HealthLinkBC File #50b) 

 د شما و واکسن هاسیستم ایمنی فرزن (HealthLinkBC File #50a) 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15c-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/toolsvideos/immunization/
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15a-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile15b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile18c-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile105-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile105-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50e-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50c-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50b-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile50a-fa.pdf


، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهیبرای دیگر پرونده
دیدن کنید یا  www.HealthLinkBC.caیر اضطراری، از وبسایت های بهداشتی غ زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم 8-1-1با شماره 
 گردد.زبان ارائه می 130به بیش از 

 های بهداشت محلی سازمان

 زیر کلیک کنید. های پیوندبهداشت محلی، در صورت وجود، روی هایسازمانبرای اطالعات مربوط به سرفه مزمن از 

 سازمان بهداشت بومیان نخستین(First Nations Health Authority(: سرفه مزمن )سیاه)سرفه 

 سازمان بهداشت فریزر(Fraser Health): سرفه مزمن 

 سازمان بهداشت داخلی(Interior Health) (2015اوت  6: سرفه مزمن در حال گسترش است )انتشار خبر 

 ( سازمان بهداشت شمالیNorthern Health)سرفه )سرفه مزمن(تان در برابر سیاه: محافظت از خود و خانواده 

  ساحلیسازمان بهداشت( ونکوورVancouver Coastal Healthسرفه مزمن :) 

 های مفید سایتوب

 ( BCCDCهای بریتیش کلمبیا )مرکز کنترل بیماری

 the Provincial Health Services) زیرمجموعهسازمانخدماتبهداشتاستانی( BCCDC) هایبریتیشکلمبیا مرکزکنترلبیماری
Authority )است .

عالوه،اینمرکزبهطورمست به.اینمرکزازطریقنظارت،شناسایی،پیشگیریومشاوره،هدایتورهبریبهداشتعمومیدرسطحاستانیوملیرابرعهدهدارد
. برای اطالعات بیشتر نماید شعاعقراردهند،خدماتتشخیصیودرمانیارائهمیال هاییکهممکناستبهداشتعمومیراتحت قیم،برایافرادمبتالبهبیماری

 زیر کلیک کنید. های پیوندسرفه، روی سرفه و واکسن سیاهدرباره سیاه

 سرفه )سرفه مزمن(های سیاهواکسن 

 سرفهسرفه مزمن/سیاه 

 ( ImmunizeBCسازی بریتیش کلمبیا )ایمن

-های بهداشتیدهندگان مراقبتها و ارائهرسانی به افراد، خانوادهکند تا با اطالع( تالش میImmunizeBCسازی بریتیش کلمبیا )ایمن

های قابل پیشگیری با واکسن را کاهش داده و نرخ ابتال به بیماریسازی، سالمت ساکنان بریتیش کلمبیا را بهبود درمانی درباره ایمن

های رایج، اینکه چه کسانی باید آنها را دریافت کنند و چرا ها را حفظ کند. بهتر است درباره واکسنتواند جان انسانسازی میدهد. ایمن
 کسب کنید. های خود را در زمان مناسب دریافت کنید، اطالعات مهم است که تمام واکسن

 سرفه )سرفه مزمن(سیاه 

 ( PHACسازمان بهداشت عمومی کانادا )

آسیب ها و(، یک سازمان فدرال است که مسئولیت ارتقای سالمت، پیشگیری و کنترل بیماریPHACسازمان بهداشت عمومی کانادا )

ها را ها و جراحات عفونی، آمادگی برای شرایط اورژانسی سالمت عمومی و رسیدگی به آنهای مزمن، پیشگیری و کنترل بیماری
 کنید. کلیکهای اخیر، روی پیوند زیر سرفه، از جمله اعالمیهبرعهده دارد. برای اطالعات بیشتر در مورد سیاه

 سرفه )سرفه مزمن(سیاه 

 

 

  2015دسامبر  آخرین بازبینی:

 

https://www.healthlinkbc.ca/healthfiles
https://www.healthlinkbc.ca/
http://www.fnha.ca/what-we-do/communicable-disease-control/whooping-cough
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/diseases-and-immunizations/pertussis#.XXAQ7i5KiUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/diseases-and-immunizations/pertussis#.XXAQ7i5KiUl
https://www.fraserhealth.ca/health-topics-a-to-z/immunizations/diseases-and-immunizations/pertussis#.XXAQ7i5KiUl
https://www.interiorhealth.ca/AboutUs/MediaCentre/NewsReleases/Documents/Whooping%20cough%20on%20the%20increase.pdf
https://www.northernhealth.ca/health-topics/school-youth-health?keys=Pertussis#immunizations-and-schools
http://www.vch.ca/public-health/health-topics-a-z/topics/whooping-cough
http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/vaccines-in-bc
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/whooping-cough-pertussis
http://immunizebc.ca/diseases-vaccinations/pertussis
http://www.phac-aspc.gc.ca/im/vpd-mev/pertussis-eng.php

