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سرفه  علت  به  شب  تمام 
ما  همه  مانده اید؟  بیدار 
می دانیم که خواب بهترین 
به خصوص  است،  دارو 
هنگام بهبود از سرماخوردگی اما اگر سرفه 
آزار دهنده  هنگامی که بیشتر به استراحت نیاز 
دارید خواب شما را قطع کند، ممکن است 
احساس کنید که هرگز بهبود نخواهید یافت 
بی خوابی  معنای  به  می تواند  مساله  این  و 

شبانه برای کل خانواده شما نیز باشد.

چرا سرفه شما در شب بدتر است؟
سرفه ها در شب بیشتر دردسر ساز می شوند 
زیرا در طول روز، واکنش طبیعی شما این 
است که مرتب تغذیه می کنید که به تخلیه 
وقتی  اما  می کند  کمک  گلو  و  بینی  مخاط 
در رختخواب برای خوابیدن دراز می کشید، 
طبیعی  طور  به  هوایی  راه های  کردن  پاک 

برای بدن دشوارتر می شود. 
شود  جمع  شما  گلوی  در  می تواند  مخاط 
سرفه  تا  می کند  سعی  شما  بدن  بنابراین 

کرده و آن را پاک کنید.
بدن  برای  می کشید  دراز  که شب  هنگامی 
را  خود  هوایی  راه های  که  است  دشوارتر 

به طور طبیعی پاک کند.
برای  محافظت کننده  طبیعی  بازتاب  سرفه 
بدنتان  به  و  از خفگی شماست  جلوگیری 
برای خالص شدن از مواد ناخواسته مانند 
مخاط  یا  حساسیت زا  مواد  غبار،  و  گرد 

می کند. کمک 
به عالوه، اگر احساس می کنید گیج می شوید، 
اغلب مجبور می شوید به جای بینی از طریق 
دهان نفس بکشید و می تواند باعث خشک 
شدن دهان و تحریک اعصاب پشت گلو و 

بیشتر شود. سرفه 

داروهای خانگی برای سرفه شبانه
اگر از عفونت ویروسی رنج می برید، برای 
جلوگیری از سرفه در طول شب و خواب 

راحت شبانه این نکات را امتحان کنید:

1. از بالش اضافی استفاده کنید
اگر دراز کشیدن سرفه شما را بدتر می کند، 
دلیل آن خوابیدن روی شیب کم است بنابراین 
یک بالش اضافی بردارید و بگذارید جاذبه 

کار خود را انجام دهد.
اگر خروپف می کنید ممکن است الزم باشد 

بخوابید. پهلو  به 

2. آب نمک غرغره کنید
اگر سرفه شما به دلیل گلودرد باشد )مانند 
سرماخوردگی(، غرغره با آب نمک قبل از 
خواب و طمینان از بیرون آمدن آن، می تواند 
به تسکین بخشی از التهاب گلو کمک کند.

3.  نیروی بخار)بخور( را امتحان کنید
به  تا  می شود  توصیه  بخار  تاریخ  در طول 
رفع گرفتگی در مجرای بینی و قفسه سینه 
کمک کند بنابراین دوش آب گرم یا حمام را 
امتحان کنید تا عالئم سرفه شما کاهش یابد.
کند  یک دستگاه بخور ممکن است کمک 

بیشتری است.  مراقبت  نیازمند  اما 
در  که  کودکانی  مورد  در  اخیر  مطالعه 
جوش های  یا  سوختگی  خطر  معرض 
ناشی از دستگاه بخور بدون مراقب هستند، 

است. بوده  نگران  کننده 

4. مرتب آب بنوشید
وقتی حالتان خوب نیست، حفظ آب بدن در 
طول روز و شب ضروری است زیرا نوشیدن 
آب به آرامش عمل سرفه و تسکین گلودرد 
کمک می کند. اگر از طریق دهان نفس می کشید، 
ممکن است رطوبت بیشتری از مجاری هوایی 

خود از دست بدهید.
قبل از خواب نوشیدنی های گرم و بدون کافئین 
میل کنید و یک لیوان آب را روی میز کنار 
تخت خود نگه دارید تا بتوانید فوری سرفه 

خود را در طول شب تسکین دهید. 
مایعات گرم آرامش بخش هستند، می توانند 
گرفتگی را کاهش دهند و از کمبود آب بدن 
جلوگیری کنند. برخی مطالعات نشان داده اند 
چای زنجبیل دارای خواص ضدالتهابی است و 

می تواند به تسکین گلودرد کمک کند.
اضافی  شکر  یا  الکل  کافئین،  مصرف  از 
میزان  بر  می توانند  همگی  کنید،  خودداری 
را  شما  سرفه  و  بگذارند  تأثیر  بدن  کم آبی 

تشدید کنند.

5. لیمو و عسل را امتحان کنید
ازدیدگاه تاریخی تصور می شد لیمو گرفتگی را 
کاهش می دهد اما شواهد جدید نشان داده عسل 
کلید تنفس آسان است.خاصیت ضدمیکروبی 
طبیعی دارد و مطالعات نشان داده در تسکین 
عالئم سرماخوردگی و آنفلوانزا موثر است. 
می تواند تا حدی به دلیل چسبندگی توانایی 

پوشاندن گلوی ملتهب را داشته باشد.
عسل را هرگز نباید به نوزادان زیر یک سال داد 
و در کودکان به دلیل احتمال  ایجاد بوتولیسم 

تصادفی باید با احتیاط استفاده شود.

6. به داروخانه بروید
در حالی که بهتر است سرفه داروهای شیمیایی 
نسخه  بدون  داروی  تعدادی  شود،  برطرف 
می توان از داروخانه تهیه کرد که کمک می کنند 

پزشک خود  یا  داروساز  با  ابتدا  همیشه  اما 
مشورت کنید:

 پاراستامول یا ایبوپروفن
در صورت عدم منع مصرف، پاراستامول یا 

ایبوپروفن ساده می تواند کمک کند.

 اکسپکتورانت )خلط آوران( سرفه
داروهای سرفه می توانند خلط آور )از بین برنده 
داروهای ضدسرفه  یا  مخاط(  رقیق کننده  یا 
)قطع سرفه( باشند. سرفه سینه یا مرتبط به 
خلط آور  ماده  یک  به  خوبی  به  معموال  آن 
 )Guanifenesin پاسخ می دهد )به عنوان مثال

 مهار کننده سرفه
یک داروی سرکوب کننده سرفه با متوقف کردن 
سرفه های تحریک کننده خشک عمل می کند 

و از جمله این موارد می توان به فولکودین یا 
دکسترومتورفان اشاره کرد. این موارد فقط پس 
از مشورت با پزشک باید با دقت استفاده شود. 
به دلیل تداخل با سایر داروها یا سایر موارد 
پزشکی )به ویژه تنفس( ممکن است عوارض 
کودکان  به  باشند.  داشته  خطرناکی  جانبی 
به  فقط  و  ندهید  را  دارو  این  ۶سال  زیر 
دستورالعمل های  تحت  تر  بزرگ  بچه های 

دقیق پزشکی بدهید.

 آنتی هیستامین ها
حاوی  داروها  برخی 
دیفن  مانند  آنتی هیستامین هایی 
هیدرامین و پرومتازین هستند 
ترشحات  شدن  خشک  به  که 
بینی که پشت گلو می ریزند و 

به خوابیدن کمک می کنند.

 اسپری نمک بینی
شستشوی  افراد  بعضی 
احتقان  با  را  بینی  نمکی 
ممکن  اما  می دانند  مفید 
ناخوشایند  کار  این  است 
احتیاط  با  بنابراین  باشد 

ادامه دهید.

 ضداحتقان ها
داروهای ضداحتقان مانند سودو افدرین 
ممکن است همیشه برای شرایط حاد سینوسی 
را  ترشحات  می توانند  زیرا  نشوند  توصیه 
بیش از حد خشک و سخت کنند و باعث 
مشکالت طوالنی مدت شوند. درباره عوارض 
جانبی احتمالی با داروساز یا پزشک عمومی 

مشورت کنید.
Netdoctor.uk :منبع

چه باید کرد اگر سرفه باعث می شود که شب بیدار بمانید؟

چند راه متفاوت برای خالصی از سرفه
 ترجمه: 

نرگس 
قاسمی پناه

 سرفه و بیماری های مزمن 
همه ما گهگاه سرفه می کنیم اما سرفه ای که بیش از ۳هفته طول بکشد 
می تواند نشانه بروز مساله جدی تری باشد. سرفه مداوم در شب می تواند 
ناشی از یکی از موارد مزمن زیر باشد. اگر نگران هستید، با پزشک خود 

تماس بگیرید.

 آسم
سرفه شبانه ممکن است تنها نشانه در برخی بیماران خاص آسمی 
دارید  »حساسی«  هوایی  مجاری  هستید،  آسم  به  مبتال  اگر  باشد. 
با چیزی که دوست ندارند  که ملتهب هستند و در صورت تماس 

واکنش هستند. آماده 
پس این مساله می تواند باعث انقباض عضله دیواره مجاری تنفسی 
و باریک شدن لوله ها و التهاب و گرفتگی، خس خس یا سرفه شود.

)COPD( بیماری انسدادی مزمن ریوی 
برونشیت و آمفیزم درمان نشده می تواند باعث سرفه شبانه شود.

 نارسایی قلبی
نامتداول تری  نشانه  بدتر شود،  مداوم که ممکن است در شب  سرفه 
از نارسایی قلبی است. عموما نفس نفس زدن هنگام خواب شبانه رخ 
می دهد و ممکن است به دلیل جمع شدن مایع در طول روز تورم پاها 

یا مچ پا وجود داشته باشد)ورم(.

 آلرژی و تب
آلرژی ) حساسیت( می تواند باعث عطسه و گرفتگی مجاری هوایی 

فوقانی یا تنها سرفه ساده شود. 
حیوانات خانگی، گرده، گرد و غبار و کنه های خانه همه مقصرهای 
احتمالی هستند.جدا کردن محل خواب حیوانات خانگی از اتاق خوابتان 

همراه با استفاده از ملحفه های ضدحساسیت وجارو کردن با فیلتر 
شاید برای از بین بردن شوره حیوانات خانگی و ریزگردها موثر باشد.

 بیماری ریفالکس معده یا مری یا سوء هاضمه
گاهی اوقات ریفالکس اسید می تواند دلیل سرفه های مزمن در شب باشد. 
تصور می شود یک چهارم سرفه های مزمن به این دلیل است و سوزش 

معده در همه بیماران مشخص نیست. 
در شب  گوه ای  بالش  یا  اضافی  بالش های  از  استفاده  با  غالبا  بیماران 
خوددرمانی می کنند تا اسید را در مری متوقف کنند. باید داروی درمان 

ریفالکس اسید سرفه را تسکین دهد.

 سیگار کشیدن
سیگار کشیدن ممکن است دلیل سرفه مزمن در شب یا روز باشد. اگر در 

ترک سیگار مشکلی دارید، به بخش ترک سیگار مراجعه کنید.

www.salamat.ir

s a l a m a t

داروهای سرفه می توانند خلط آور 
)از بین برنده یا رقیق کننده مخاط( 
یا داروهای ضدسرفه )قطع سرفه( 
باشند. سرفه سینه یا مرتبط به آن 
معموال به خوبی به یک ماده خلط آور 
پاسخ می دهد )به عنوان مثال 
 )Guanifenesin

سرفه با پزشک تماس بگیرید؟چه موقع در مورد 
یا دارید، فوری با پزشک خود تماس بگیرید   مخاط )سبز، زرد( یا مشکالت تنفسی اگر سرفه خونی یا درد قفسه سینه، تب،  وزن  کاهش  با  همراه  تعریق شبانه بدون دلیل نیز باید سرفه های 

گزارش شوند.

سرفه ویروس کرونا

مداوم  سرفه خشک  شما  سرفه  اگر 

و  باالست  تب  یا  درجه حرارت  با  همراه 

دچار از دست دادن یا تغییر در حس بویایی یا 

چشایی می شوید، ممکن است به ویروس کرونا 

)کووید-19( مبتال شده باشید. 

که  شده  مشخص  دولت  فعلی  توصیه های  در 

شما باید تست کووید-19 را انجام دهید و 

10 روز از زمان شروع عالئم در خانه 

بمانید و خود را قرنطینه کنید.


