Информативни лист о заразним
болестима

Велики кашаљ (пертусис)

Велики кашаљ могу да
добију особе сваке
животне доби, али код
беба он може да буде
веома опасан. Може да се
спречи имунизацијом са
два, четири и шест
месеци старости. Додатне
дозе вакцине треба да
приме четворогодишњаци
и тинејџери, као и
одрасли који живе или
раде са малом децом.

Последњи пут ажурирано: 30. јануара 2008.
Шта је велики кашаљ?
Велики кашаљ (или пертусис) је болест коју изазива инфекција грла
бактеријом Bordetella pertussis.
Који су симптоми болести?
•
•

•

•

Велики кашаљ обично почиње као и свака друга прехлада са
цурењем носа, умором, а понекад и благом температуром.
Затим почиње кашаљ, обично у налетима, после чега следи тешко
дисање (или "хриптање"). Људи понекад чак и повраћају после
кашљања.
Код мале деце велики кашаљ може да буде веома озбиљна болест.
Она могу да поплаве или да престану да дишу док трају напади
кашља и може да буде потребна хоспитализација.
Код старије деце и одраслих болест неће бити толико озбиљна, али
напади кашља трају више недеља упркос третману.

Како се болест шири?
Велики кашаљ се преноси на друге капљицама које се искашљу или
искијају. Ако се не лечи, оболели од великог кашља могу да преносе
болест на друге чак и до три недеље после почетка кашља.
Време које протекне између контакта и обољевања је обично седам до
десет дана, али може да буде и до три недеље.
Код кога постоји ризик од ове болести?
•

Свако може да добије велики кашаљ.
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•
•

Већа је вероватноћа да ће га добити особе које живе у кући са неким
ко има велики кашаљ.
Имунизација у великој мери смањује ризик од инфекције , али до
инфекције може поново да дође и поред тога.

Како се спречава зараза великим кашљем?
Имунизујте своје дете на време
• Вакцина не пружа доживотну заштиту против великог кашља, а
понекад је заштита коју пружа непотпуна.
• Деца треба да приме имунизацију са два, четири и шест месеци
старости.
• Додатне дозе вакцине су потребне када дете напуни четири године и
поново када напуни 15 година старости.
• Имунизацију дају лекари опште праксе и неке локалне општине.
Чувајте бебу од људи који кашљу
• Бебама је потребно дати две или три вакцине да би биле заштићене.
Због тога, веома је важно да чувате бебу од људи који кашљу да не
би пренели на бебу велики кашаљ или друге клице.
Имунизујте се ако сте одрасла особа која је у блиском контакту са
малом децом
И за одрасле постоји вакцина. Препоручује се:
• родитељима када планирају трудноћу или чим се беба роди,
• одраслима који раде са малом децом, нарочито у здравству и у
обдаништима.
Ако сте били у блиском контакту са неким ко има велики кашаљ:
• Обратите пажњу на симптоме. Ако се појаве симптоми, идите код
лекара, понесите са собом овај информативни лист и спомените да
сте били у контакту са особом која има велики кашаљ.
• Неки блиски контакти код којих постоји велики ризик (нпр. деца
млађа од годину дана, деца која нису потпуно имунизована и жене на
крају трудноће) и други који живе или раде са особама код којих
постоји велики ризик можда ће морати да узимају антибиотике да
спрече инфекцију.
Ако имате велики кашаљ:
• Започните третман у раној фази болести док сте заразни, избегавајте
друге људе и немојте долазити у додир са малом децом, нпр. у
обдаништима, предшколским установама и школама.
Како се поставља дијагноза великог кашља?
Ако лекар мисли да неко има велики кашаљ, може да узме брис из носа
или да пошаље узорак крви на анализу да потврди дијагнозу.
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Како се лечи велики кашаљ?
За лечење великог кашља се даје специјалан антибиотик – обично је то
азитромицин, еритромицин или кларитромицин. Ти антибиотици могу да
спрече преношење клица на друге.
Кашаљ често траје више недеља упркос третману.
Како реагују заводи за јавно здравље?
Лекари и лабораторије морају у поверењу да пријаве случајеве великог
кашља локалном заводу за јавно здравље. Особље завода за јавно
здравље може дати савете о најбољем начину за спречавање даљег
преношења болести.
Деца која су заразна не смеју да иду у обданиште и школу. Особе које
нису имунизоване, а које су долазиле у контакт са зараженим особама,
могу да се искључе из обданишта уколико не узимају специјалне
антибиотике.
Више информација – Заводи за јавно здравље у Новом Јужном
Велсу

1300 066 055
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