)Whooping Cough (Bordetella Pertussis
السعال الديكي (البوردتيلال )
ماهو السعال الديكي؟
السعال الدٌكً مرض بكتٌري شدٌد العدوى ٌشبه ٌالبر ٌد فً أعراضه ثم ٌتطور إلى سعال .وبعد أٌام  ،قد تظهر نوبات سعال شدٌدة قد تلهث
خاللها أنفاس الشخص المصاب ،وٌحمر وجهه وقد ٌبدو كمن ٌعانً من االختناق وربما ٌتقٌأ.
وٌنتهً السعال أحٌا ًنا بصٌحة مسموعة عندما ٌأخذ الشخص شهٌ ًقا .ومع ذلك فصغار األطفال قد الٌصابون عادة بهذه الصٌحةٌ .مكن أن
ٌصٌب السعال الدٌكً األفراد فً أي سن ،ولكنه ٌكون أكثر خطورة لدى األطفال أقل من العامٌن ،وبصفة خاصة ،الرضع أقل من ثالثة
أشهر ،الذين قد يجدون صعوبة في التنفس بعد نوبات السعال.

كم يستمر المرض؟
قد ٌستمر المرض إلى ثالثة أشهر ( وٌعرف أٌضا بسعال المائة ٌوم ).
ً
وقد ٌصاب األشخاص الذٌن تطعموا ً
جزئٌا بالمرض ،و لكن المرض ٌصبح عادة أقل حدة.
كلٌا أو

كيف ينتقل المرض؟
ً
انتقاال بٌن األشخاص .فهو ٌنتشر بالسعال وٌتطور خالل من 6
السعال الدٌكً من أسهل األمراض المعدٌة
إلى ٌ 20ومًا( عادة من  9إلى عشرة أٌام) من وصول المرض إلى الشخص.
تنتقل عدوى المرض من إفرازات رئة الشخص المصاب ومن الرذاذ الناتج من السعال والعطس .وٌكون
الشخص معدًٌا لمدة من  3إلى  4أسابٌع من بداٌة أول األعراض .

كيف يتم عالجه؟
إذا اعتقدت أنك أو طفلك تعانون من السعال الدٌكً ،قم بزٌارة طبٌبك العائلً( الممارس العام).سٌقوم الطبٌب بالفحص ،واالختبار والعالج
بنوع خاص من المضادات الحٌوٌة عند الحاجة.
تستطٌع المضادات الحٌوٌة تقصٌر فترة العدوى وتخفٌف األعراض.
ابتعد عن اآلخرٌن ،خاصة األطفال تحت سن الواحدة والسٌدات الحوامل فً آخر مراحل الحمل.
تجنب الذهاب للعمل ،والتجمعات العامة والمدارس أو دور الحضانة لمدة  5أٌام على األقل من بداٌة فترة تناول
المضاد الحٌوي التً تستمر ٌ 14ومًا.
ً
ً
حٌوٌا ،فٌجب إبعاده عن اآلخرٌن لمدة ٌ 21ومًا من بداٌة حدوث السعال.
مضادا
إذا لم ٌتناول الشخص المصاب

غالبا ماٌكون السعال مؤلمًا لألطفال قبل سن الدراسة ،ولكن الراحة فً الفراش وتناول الكثٌر من السوائل والوجبات الخفٌفة قد تساعد على
مواجهة وتخفٌف عوامل إثارة السعال .داوم على االتصال بالطبٌب خاصة إذا طال المرض.
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كيف يمكن منع االنتشار؟
التطعٌم فً الوقت المناسب هو أفضل طرٌقة لمنع المرض والسٌطرة علٌه فً المجتمع.
ٌعطً األطباء المحلٌون خمس جرعات مجانٌة للتطعٌم ضد السعال الدٌكً كجزء من البرنامج القومً لتطعٌم
الطفولة .ناقش األمر مع طبٌبك الممارس العام.
قد ٌصاب األطفال الذٌن تم تطعٌمهم بالمرض ولكنه ٌكون عادة أقل حدة.

كيف يتم عالج من التقطوا العدوى بالمرض لمنع انتشاره
قد تعطى المضادات الحٌوٌة أحٌانا ألشخاص قد تعاملوا مع أحد المصابٌن بالسعال الدٌكً .وهذا ٌهدف إلى منع وصول المرض إلى األطفال
قبل سن الواحدة الذٌن ٌكونون أكثر عرضة أن ٌصبح المرض لدٌهم أكثر حدة.
وفً أي مسكن أو دار حضانة حٌث ٌكون أحد األطفال قبل سن الواحدة فً خطر ألن أحد األشخاص تمت إصابته حدٌثا بالسعال الدٌكً ،قد
ٌحتاج جمٌع األفراد إلى تناول المضادات الحٌوٌة .وٌتولى قطاع الصحة العام أو الخاص تنظٌم ذلك عندما ٌخطرهم المارس العام أو أي
طبٌب بإحدى المستشفٌات  -الرقم هو 3641777
إذا أصٌب شخص بالسعال الدٌكً فً مسكن به إحدى الحوامل فً آخر مراحل الحملٌ ،تعٌن على جمٌع األفراد أٌضا تناول المضادات
الحٌوٌة بكمٌة محددة لمنع انتقال العدوى المحتمل إلى الولٌد.
إذا كان لديك أي أسئلة ،أو تعتقد أن أحد أفرا األسرة قد أصيب بالسعال الديكي أو تعامل مع أحد المصابين به ،اتصل بالطبيب الممارس.

Developed by Partnership Health Canterbury, March 2012.
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