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Persian 

Emergency Services  خدمات اورژانس     

Croup                                                                           خروسک                                               

 خروسک چيست؟
خروسک نوعی عفونت گلو، تارهای صوتی و مجرای عبور 

ويروس   بيماری خروسک نوعیعامل . ميباشد) نای(هوا 
 تنگ را  قسمتهای فوقانی مجرای عبور هوا  ،تورم. است

کرده  باعث تغيير صدای کودک شما شده و تنفس را مشکل 
از  میکبا اينکه ترسناک بنظر ميايد اما تعداد بسيار . ميکند

کودکان دچار بيماری جدی شده و در بيمارستان بستری 
  .ميشوند

ويروسهای سرما خوردگی و آنفلوآنزا،  مانند بسياری از
 .خروسک بيشتر در فصل های پائيز و زمستان رايج است

سالگی  4ماهگی تا  6خروسک مشکل تنفسی رايجی در سنين 
ابتال به خروسک رايش به گکودکان کم سن نهايتا از . است

   .دنيرون ميايب
 

 خروسک براحتی شيوع ميابد
ا در چند روز مخصوصو خروسک به آسانی عامل ويروس 

اين ويروس مانند . به ديگران سرايت ميکندابتدای بيماری 
سرما خوردگی  از طريق سرفه و عطسه بديگران سرايت 

  .ميکند
از طريق بزرگساالن و کودکان در سنين باالتر ممکن است 

با اينحال بدليل داشتن . نوع ويروس دچار عفونت شوند همين 
بيشتر در بزرگساالن  ، اين بيماریبزرگترمجرای هوای 

 .بشکل سرما خوردگی بروز ميکند
 :برای پيشگيری از شيوع اين بيماری

در کودک پارس مانند  و سرفۀ قطع نشده تا زمانيکه تب  •
او را به مهد کودک  يا دبستان  ، رو به بهبودی نباشد

 .نفرستيد
کودک مبتال به خروسک خود را از تا آنجا که ميتوانيد،  •

 . دور نگه داريد) ماه 2زير (سن و سال  ساير کودکان کم

 چه وقت کمک بخواهيم
در صورت بروز هر يک از موارد زير به نزديکترين بخش 

 :اورژانس مراجعه کنيد
 کودک شما دائما سريعتر از معمول نفس ميکشد. 

  فراوان برای نفس کشيدن، بشدت  تالشکودک شما بدليل
 .خسته است

  ميشنويدبهنگام تنفس کودک صدای خس خس. 

  دقيقه ماندن در  15تنفس صدا دار کودک شما پس از
 .شودميبرطرف ناز اطاق  هوای خنک بيرون

 
 .تماس بگيريد 1-1-9در موارد زير بالفاصله با 

  پوست اطراف گردن و بين يا زير دنده های کودک شما
 .ميشود "يدهمک"بطرف داخل  ،دم کودک فسِ در هنگام تن

 س از گذشتپميکند و  تقالکشيدن  کودک شما برای نفس 
 .چند دقيقه قادر به آرام کردن او نيستيد

 لبها يا انگشتان کودک شما کبود يا بنفش شده است. 

  کودک شما بطرز غير معمولی  خواب آلوده يا بهانه گير
 .و بيقرار شده است

  ازير رسدهانش آب يا دارد کودک شما مشکل قورت دادن
 .ميشود
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 خود در خانه مراقبت کنيد چگونه از کودک
اد ميشود، کودک بدليل آنکه اين عفونت توسط ويروس ايج

 .آنتی بيوتيک ندارد شما نيازی به 
بيشتر کودکان را ميتوان به آسانی در منزل تحت مراقبت 

آنها به هيچ نوع درمان پزشکی خاصی نياز . قرار داد
  .ندارند

سرفه . روز بهتر ميشود 5تا  2حال کودکان معموال ظرف 
روز  3يا  2ا دار معموال در و تنفس صد مانند پارسهای 
  .وغالبا شبها شديدتر است اول

راهکار برای کمک به بهتر شدن حال کودک  ددر اينجا چن
 :ارائه ميگردد شما

 مانندروز اول را تا زمانی که سرفه های پارس  3تا  2 •
صدادار برطرف نشده است، در کنار کودک  و تنفس

که حاکی از بدتر شدن حال  باشيد مراقب عالئمی. بمانيد
 ).را مطالعه کنيد" چه وقت کمک بخواهيم(" کودک است

به کودک خود آبميوۀ خنک، بستنی يخی يا يخ خرد شده  •
. مايعات خنک باعث تسکين گلو درد ميشوند. بدهيد

مايعات از دست رفتۀ همچنين کودک شما برای جبران 
 .دارد نيازبه مايعات  ، بدن بدليل تب

، C (101.3°F°38.5( گلو درد يا تب باالی برای تسکين •
تايلنول يا داروهای ( از داروهای تب بر مانند استامينوفن 

ادويل، ( يا ايبوپروفن ) ه هابا  مارک  فروشگا -مشابه 
) هابا مارک  فروشگاه  -ين، يا داروهای مشابه موتر

در صورت عدم اطمينان  نسبت به  ميزان   .استفاده کنيد
 .  از دارو ساز سوال کنيد ، مصرف دارو

هوای خنک به بهتر شدن سرفه های پارس مانند  و  •
اگر هوا خنک باشد کودک . تنفس صدا دار کمک ميکند

 15تا  10خود را در پوششی گرم بپوشانيد و بمدت 
 .داريد نگه طاقاز ا دقيقه او را در هوای بيرون

اجازۀ سيگار سيگار نکشيد و  خود در اطراف کودک •
 ريه های کودکدود سيگار . ندهيدبه ديگران هم کشيدن 

 .يدهدآزار م را 
سرفه با ضد قبل از دادن داروهای سرما خوردگی و  •

 .پزشک خانوادگی خود مشورت کنيد

 
 :برای آگاهی بيشتر خوب است سوال کنيد

 پزشک خانوادۀ خوداز  •
 لينک بی سیهلت از  •

برای کم شنوايان  1-1-7 شمارۀ (  1-1-8با شمارۀ  −
ميتوانيد با پرستار يا . تماس بگيريد )و ناشنوايان

برای درخواست . متخصص تغذيه صحبت کنيد
( خود را به انگليسیمادری زبان  ،مترجم شفاهی

Persian   ياFarsi( تا زمان آمدن   .يان کنيدب
 .مانيدمترجم شفاهی روی خط تلفن منتظر ب

Ulthlinkbc.caawww.heU  به سايت اينترنتی −

 . مراجعه کنيد
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