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 نکات مهم در خود مراقبتی در سرماخوردگی

 

 سرماخوردگی در بزرگساالن

 اصطالح سرماخوردگی به عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی اشاره دارد که شامل عالئم مختلفی مانند:

 ، عطسه، گلودرد، سرفه، تب درجه پایین، سردرد.و آبریزش بینی احتقان 

آلرژیک افتراق یت باکتری، برونشیت حاد، سینوزیت حاد باکتریایی، رینیت آنفوالنزا، فارنژ باید از سرماخوردگی

 داده شود.

 پیشگیری و درمان سرماخوردگی

برای اکثر مردم ، عالئم سرماخوردگی خود محدود شونده است. سرماخوردگی معموال یک بیماری بدون عارضه 

سینوزیت،  مانند:) وارضی به دنبال داشته باشد:عاست. با این حال، گاهی اوقات در برخی از بیماران  ممکن است 

 (بیماری های دستگاه تنفسی پایین، تشدید آسم 

 

اکثر بیماران با عالئم خفیف نیازی به درمان ندارند. چنین شرایطی باید به  :متوسطخفیف تا نشانه های 

 اجتناب کنند. ن را طوالنی کند،یا زمان بهبودیشا بیماران توصیه شود که از مواردی که وضعیت آنها را بدتر کند

  

درمان اصلی سرماخوردگی است. بیماران مبتال به  عالمتیدرمان در این بیماران : شدید تانشانه های متوسط 

 .کنند استفاده درمان ها انواع از عالئم درمان برای است ممکن شدید تاعالئم متوسط 

 

 درمان های موثر در سرماخوردگی:

 انتخاب. است شدید تاکن است موثر باشند و گزینه هایی برای بیماران مبتال به عالئم متوسط درمان های زیر مم

 : دارد فرد عالئم به بستگی درمان

(، ممکن رد، درد گوش، درد عضالنی و مفصلیبرای از بین بردن عالئم مرتبط )به عنوان مثال، سرد  -

 است از داروهای ضد درد استفاده شود.
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انه ای برای عالئم بینی که دارای اثربخشی هستند عبارتند از ترکیبی از محصول حاوی آنتی درمان های نش-

 احتقانهیستامین و ضد 

 برای سرکوب سرفه باشد.  یا سینوس هاسرماخوردگی ممکن است ناشی از انسداد بینی  ناشی ازسرفه  -

 . شوددکسترومتورفان پیشنهاد می 

 

:ضد دردها  

در کاهش  مانند بروفنابی مانند استامینوفن و دیگر ضدالتهاب های غیر استروئیدی مصرف داروهای ضد الته

برخی از عالئم  سرماخوردگی )مانند سردرد، درد گوش، درد عضالنی و درد مفصلی، اختالل و عطسه( در دوره 

 های کوتاه مدت به طور کلی امن و قابل تحمل هستند.

)سردرد، درد گوش،  سرماخوردگی ممکن است در کاهش برخی نشانه هایضدالتهاب های غیر استروئیدی 

 به عوارض جانبی این داروها دقت شود.  .عضالت و درد مفصلی( مفید باشند

 

 دکونژستانت ها

استفاده از ترکیبات ضد احتقان مانند سودوافدرین میتواند احتقان بینی را در طول دوره سرماخوردگی کاهش 

 روز در طول سرماخوردگی میتواند موثر باشد. 5تا  3طی وزها مکرر ضداحتقان ها استفاده از د دهد.

باید به دو ضد احتقان های موضعی  داروهایمصرف  :)قطره بینی فنیل افرین( موضعیدکونژستانت های 

 ساعت مصرف ممکن است بازگردد. 27شود، زیرا عالئم رینیت آلرژیک پس از  تا سه روز محدود

موضعی ممکن است گاهی اوقات باعث خونریزی بینی، آشفتگی، بی  decongestantsستفاده از ا

خوابی و افزایش فشار خون در بیماران مبتال به فشارخون باال شود که در این صورت باید با احتیاط 

 مصرف شود.

 کاهشاسپری بینی سالین ممکن است به مصرف کمک به تمییز شدن مجاری هوایی. : اسپری بینی سالین

 سرماخوردگی کمک کنددر سرفه 
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 درمان های غیر موثر
ها درمان با آنتی بیوتیک  

برای درمان  دلیلیسرماخوردگی ناشی از ویروس ها است و در صورت عدم وجود عفونت های باکتریایی ، هیچ 

عوارض جانبی  بروز باعث ،آنتی بیوتیکی وجود ندارد. درمان با آنتی بیوتیک ها برای عفونت های دستگاه تنفسی 

 می شود.

طبق آزمایشات انجام شده نتیجه گیری شد استفاده از آنتی بیوتیک ها در افرادی که عالئم سرماخوردگی دارند 

اروها در بیماران همراه بوده است و باعث مقاومت میکروبی نه تنها موثر نبوده بلکه با ایجاد عوارض جانبی این د

 می شود.

 

 وردگیراه های پیشگیری از سرماخ

 تغییرات و گیاهان معدنی، مواد ها، ویتامین از استفاده بر سرماخوردگی از پیشگیری های راه بیشتر

 طور به گیاهیترکیبات  یا ویتامینحاوی  محصول هیچ حال، این با. است شده متمرکز زندگی شیوه

 موثر نمی باشد. سرماخوردگی شیوعاز  پیشگیری برای قطعی

 

 بهداشت دست ها:

 در ویژه به کند، می جلوگیری تنفسی های ویروس گسترش از دست شستن مانند بهداشتی نکات 

 از بروز عالئم سرماخوردگی جلوگیری می کند. کودکان

-  


