
Don’t let your child catch it 

سرخک
عالئم و درمان



رسخک بیماری ویرویس بسیار 
داری است که می تواند بسیار  واگ�ی

ناخوشایند باشد و گاهی موجب 
مشکالت جدی شود. واکسن رسخک، 

اوریون و رسخجه )MMR( برای 
محافظت از افراد در برابر ابتال به 
ز اوریون و رسخجه(  رسخک )و ن�ی

بسیار موثر است.

با اینکه رسخک در خردساالن شایع تر است 
اما هر کیس که واکسن نزده باشد یا پیش�ت 

به این بیماری مبتال نشده باشد، ممکن است 
به رسخک مبتال شود.

 این عفونت معموال در مدت تقریبا 7 تا 
ن می رود. 10 روز از ب�ی
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عالئم رسخک

عالئم اولیه رسخک به مدت حدودا 10 روز وجود دارند، 
اما پس از ابتال ممکن است به کوتاهی 7 روز یا به اندازه 
ن به طول انجامد. این عالئم می توانند شامل  21 روز ن�ی

موارد زیر باشند:

 ، ، مانند آبریزش بی�ن
گ

 •  عالئم شبه رسما خورد�
عطسه، و رسفه؛

 •  چشمان قرمز و دردناک که ممکن است به نور 
حساس باشند؛

 •   دمای باالی بدن )تب(، که ممکن است به حدود 
40 درجه سانتیگراد )104 درجه فارنهایت( برسد؛ 

ی مایل به سفید در داخل  •   لکه های کوچک خاکس�ت
گونه ها.

چند روز بعد، بثورات جلدی لکه دار قرمز-قهوه ای ظاهر 
وع این بثورات جلدی معموال از رس یا  خواهند شد. رسش
قسمت باالی گردن است، سپس در بخش خارجی سایر 

قسمت های بدن منت�ش می شود.

چه زما�ن به پزشک عمومی خود مراجعه کنید

 اگر مشکوک هستید که شما یا فرزندتان به رسخک 
 مبتال شده اید، باید در ارسع وقت با پزشک عمومی 

ید. خود تماس بگ�ی

پیش از مالقات خود باید تماس تلف�ن داشته باشید زیرا 
 ها�ی 

گ
 ممکن است نیاز باشد که مطب پزشک هماهن�

 را انجام دهد تا از ریسک انتشار عفونت 
به دیگران بکاهد.
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آیا رسخک بیماری جدی است؟

داری است که موجب  عامل رسخک ویروس بسیار واگ�ی
ن این بیماری   بثورات جلدی و تب باال می شود. همچن�ی

می تواند جدی باشد. 

 رسخک می تواند ناخوشایند باشد، اما معموال در 
ن  حدود 7 تا 10 روز بدون ایجاد مشکالت دیگری از ب�ی

 خواهد رفت. کودک مبتال به رسخک باید حدود پنج 
روز در تخت باشد و ممکن است به مدت ده روز از 

مدرسه دور بماند. بزرگساالن احتماال برای مدت طوال�ن 
تری بیمار خواهند بود.

ن می تواند بسیار جدی   البته این بیماری در برخی افراد ن�ی
 

گ
و همراه با مشکال�ت باشد که خطر بالقوه ای برای زند�

آنها دارد. تقریبا یک کودک از هر 15 کودک مبتال به 
رسخک با مشکالت جدی تری درگ�ی خواهد شد. این 

مشکالت می توانند شامل عفونت گوش و سینه، تشنج، 
اسهال، آنسفالیت )عفونت مغزی(، و آسیب مغزی شوند. 

رسخک می تواند موجب مرگ شود. 

( در برابر  با ابتال به رسخک، بدنتان مقاومت خود )ایم�ن
 ویروس را افزایش می دهد و احتمال ابتالی دوباره شما 

به این بیماری بسیار کم می شود.
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نحوه انتشار رسخک

 ویروس رسخک در میلیون ها قطره کوچک خارج شده 
از بی�ن و دهان فرد مبتال�ی که رسفه یا عطسه می کند 

وجود دارند. 

با استنشاق این قطرات یا، اگر این قطرات روی سطحی 
قرار داشته باشند، با تماس با آن سطح و سپس قرار دادن 
 به 

گ
دستان خود نزدیک بی�ن یا دهانتان ممکن است به ساد�

رسخک مبتال شوید. این ویروس می تواند تا چند ساعت 
روی سطوح زنده بماند.

افراد مبتال به رسخک از زمان بروز عالئم تا حدود 
ن نشانه های بثورات جلدی  چهار روز پس از ظهور اول�ی

دار هستند. واگ�ی

ی از رسخک   پیشگ�ی
گ

چگون�

 )MMR( با تزریق واکسن رسخک، اوریون و رسخجه 
ی کرد. می توان از رسخک پیشگ�ی

این واکسن بعنوان بخیسش از برنامه واکسیناسیون کودکان 
ن  ن دوز درست پس از اول�ی در دو دوز تزریق می شود. اول�ی
 

گ
ن دوز در 3 سال و 4 ماه� سالگرد تولد فرزندتان و دوم�ی

وع مدرسه به فرزندتان تزریق می شود.  او، پیش از رسش

کودکان بزرگ تر و بزرگساالن در صور�ت که پیش�ت کامال 
واکسینه نشده باشند، می توانند در هر س�ن واکسن را 
دریافت کنند. در مورد دریافت واکسن از پزشک خود 

اطالعات کسب کنید.
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I’m still anxious about giving my child 
three vaccines in one injection. 

We know that parents may be concerned 
about vaccination but children’s immune 
systems cope very well. 

Having MMR vaccine will not only protect 
your child against measles but also against 
mumps and rubella which can both have 
particularly serious consequences in 
young adults. 
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درمان رسخک 

درمان خایص برای رسخک وجود 
ندارد، اما وضعیت بیمار معموال 

در مدت 7 تا 10 روز بهبود می یابد. 
احتماال پزشک عمومیتان به شما 
پیشنهاد خواهد کرد که تا زمان 

بهبودی، در خانه به خود سخت 
ید.  نگ�ی

 برای کاهش ریسک انتشار عفونت، 
ن   حداقل چهار روز از زمان بروز اول�ی

 نشانه های بثورات جلدی رسخک، 
از محل کار یا مدرسه دور بمانید. 

ن باید سعی کنید از تماس با افرادی  همچن�ی
که نسبت به عفونت آسیب پذیرتر هستند 

اجتناب کنید، مانند خردساالن، زنان باردار 
و افرادی با سیستم ایم�ن ضعیف شده.
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ن عالئم تسک�ی

 اگر عالئم رسخک موجب ناراح�ت شما یا فرزندتان 
ن انتظار برای غلبه بدنتان بر ویروس،  می شود، در ح�ی
چند راهکار برای بهبود این عالئم وجود دارد که می 

توانید انجام دهید.

ز درد ل کردن تب و تسک�ی کن�ت
 در صور�ت که فرزندتان احساس ناراح�ت می کند، 

ن هر گونه  برای کاهش دمای باالی بدن )تب( و تسک�ی
درد می توان از پاراستامول یا ایبوبروفن استفاده کرد.

برای خردساالن می توان از پاراستامول مایع برای 
اطفال استفاده کرد. نباید به کودکان زیر 16 سال 

ین داده شود.  آس�پ

ن نیستید کدام داروها برای  در صور�ت که مطم�ئ
کودکتان مناسب است، با دک�ت داروخانه صحبت کنید. 

نوشیدن مایعات فراوان
اگر فرزندتان تب دارد، اطمینان یابید که مایعات 
 فراوا�ن مرصف می کند زیرا ممکن است با خطر 

کم آ�ب بدن مواجه باشد.

ن می تواند در کاهش ناراح�ت  حفظ کردن آب بدن ن�ی
گلو نا�ش از رسفه کمک کند.
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درمان چشمان دردناک
با استفاده از پنبه خیسانده شده در آب می توانید هر 

گونه پوسته و �ت را به آرامی از پلک ها و مژه های 
فرزندتان پاک کنید.

 اگر نور روشن موجب آزار چشمانش می شود، 
کشیدن پرده ها یا کم کردن نور می تواند کمک کند.

گ
درمان عالئم شبه رسما خورد�

 دارد، 
گ

 اگر فرزندتان عالئمی شبیه رسما خورد�
 مانند آبریزش بی�ن یا رسفه، راهکارها�ی وجود دارد 

که می توانید برای کمک به راح�ت بیش�ت او انجام دهید. 
برای مثال، می توانید حوله خییس را روی رادیاتور گرم 
قرار دهید تا هوا را مرطوب کرده و به راحت تر کردن 

رسفه فرزندتان کمک کند.

 نوشیدن مایعات گرم، به ویژه مایعات حاوی لیمو 
ن می توانند به آرام کردن مجاری تنفیس،   یا عسل، ن�ی

ن رسفه کمک کند. عسل نباید  نرم کردن مخاط، و تسک�ی
به نوزادان زیر 12 ماه داده شود.
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شناسا�ی عالئم بیماری جدی

 اگر شما یا فرزندتان به رسخک مبتال شده اید، 
باید مراقب عالئم مشکالت جدی باشید که گاهی می 

توانند بروز کنند. عالئم بیماری جدی تر عبارتند از:

 نفس؛
گ

تن�  •

•  درد شدید قفسه سینه که با تنفس بدتر می شود؛

رسفه همراه با خون؛  •

؛
گ

•  خواب آلود�

گیجی؛  •

•   تشنج )حمالت تشنجی(.

 اگر شما یا فرزندتان هر یک از این عالئم را دارید، 
 به بخش اورژانس مراجعه کرده یا از طریق تماس با 

999 درخواست آمبوالنس کنید.
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I’ve heard that MMR can cause autism 

There is no credible evidence to support 
the link between MMR vaccine and autism. 
MMR vaccine has been used widely and 
safely around the world for more than  
30 years. Over 500 million doses have 
been given in over 100 countries. 

Numerous studies have failed to find any 
link between MMR and autism. 

My child is allergic to eggs – can they 
have MMR vaccine? 

MMR vaccine can safely be given even to 
children who have had a severe allergy 
(anaphylactic reaction) to egg. If you have 
any concerns, talk to your practice nurse, 
health visitor or doctor. 
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یه برگرفته از اطالعا�ت است که در اصل توسط   این ن�ش
 آژانس امنیت سالمت انگلستان تدوین شده است و تحت 
د. "مجوز دولت باز" نسخه 3.0 مورد استفاده قرار می گ�ی

 برای دریافت اطالعات بیش�ت با پزشک خود تماس گرفته 
www.nhs.uk/mmr :و یا   به وب سایت زیر رجوع   کنید

www.nidirect.gov.uk


