
  

   

 
Croup (Arabic) 

 الخناق 
 

ي تضخم الحنجرة )صندوق الصوت( والرغامي )القصبة 
وس ف  وس. يتسبب الفير الخناق هو عدوى تنفسية يسببها فير

( مما يجعل من الصعب عىل طفلك التنفس. يصاب   ي الرئتير 
ة ف  األطفال  الهوائية( والشعب الهوائية )الممرات الهوائية الكبير

ة عندما يتنفسون.   عالي النير
ً
ا حادا

ً
 المصابون بالخناق بسعال حاد ونباحي ويمكن أن يصدروا صوت

اوح أعمارهم بير    ي الغالب األطفال الذين تير
ا.    6أشهر و    6يصيب الخناق ف 

ً
 سنوات ولكن يمكن أن يصيب األطفال األكير سن

ي فصل الشتاء. 
 وهو أكير شيوًعا ف 

 ض  العالمات واألعرا 

ي طفلك من: 
وس، قد يعان  ي األنف(. مع انتشار الفير

د من يوم إل يومير  )حىم خفيفة وسيالن ف   بأعراض نزالت الير
ً
 يبدأ الخناق عادة

 
 السعال النباحي )قد يبدو وكأنه فقمة(  

 صوت أجش 

 

 أصوات عالية عند التنفس  

ي التنفس 
 صعوبة ف 

 تنفس أرسع من المعتاد   

 التهاب الحلق  

 

 

 

 

 

d difficulty breathing 

faster breathing than usual.ifficulty breathing 

faster breathing than usual . 

difficulty breathing 

faster breathing than usual . 

 
ب(  ي الشر

ي ذلك عدم الرغبة ف 
 فقدان الشهية )بما ف 

 

ي الليل وقد تتحسن أثناء النهار.  
 غالًبا ما تبدأ األعراض فجأة ف 

 العالج  

 أيام دون أي عالج. قد يوصي الطبيب بما يىلي للمساعدة عىل األعراض:   4إل    3يشعر األطفال عادة بالتحسن خالل  

 

•  )  أدوية األلم مثل الباراسيتامول )بانادول أو ديمادون( أو إيبوبروفير  )نوروفير 

ي غضون ساعات قليلة، ولكن قد يستمر   •
 
الدواء السائل )المنشطات( لتنفس طفلك المزعج. قد يقلل هذا من التنفس الصاخب لطفلك ف

 .  السعال لمدة تصل إل أسبوعير 

 الدواء من خالل كمامة )البخاخات( لألعراض الشديدة.  •
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Croup (Arabic) 

ل  ز ي المنز
ز

 الرعاية ف

ي  
ل. يمكنك مساعدة طفلك عىل الشعور براحة أكير من خالل: يمكن عالج معظم حاالت الخناق بأمان ف   المي  

 الحفاظ عىل هدوء طفلك )البكاء يمكن أن يجعل صوت الخناق يبدو أسوأ(  •

 تشجيع طفلك عىل الجلوس بشكل مستقيم )يمكن أن يساعده ذلك عىل التنفس بسهولة( •

. ا • تبع التعليمات الموجودة عىل الزجاجة أو العبوة لمعرفة الجرعة الصحيحة. ال  إعطائهم أدوية مسكنة لأللم مثل الباراسيتامول أو اإليبوبروفير 

ي اليوم. 
 تعط طفلك أكير مما هو موص به ف 

ي اليوم، سبعة    24للتحدث إل ممرضة مسجلة عىل مدار    )13HEALTH )13 43 25 84للحصول عىل استشارة طبية غير عاجلة، اتصل عىل  
ساعة ف 

ي األسبوع مقابل ت
 كلفة مكالمة محلية.  أيام ف 

 

جم إذا كنت بحاجة لهذه الخدمة.   اطلب االستعانة بمير

 

 متى يجب أن تقوم بزيارة للطبيب 

ي من أعراض الخناق. 
سيفحص طبيبك طفلك ويسأل عن أعراضه وما إذا كان مصاًبا بالخناق من قبل. االختبارات    راجع طبيبك إذا كان طفلك يعانز

 ليست مطلوبة عادة. 

 اصطحب طفلك إىل أقرب قسم طوارئ إذا تم تشخيص إصابته بالخناق وتزداد حالته سوًءا. 

 عىل الفور إذا كان طفلك:   )Triple Zero )000اتصل بـ  

ة •  يتنفس بشعة كبير

 يكافح من أجل التنفس   •

ا أو أزرق أو رمادي.  •
ً
 شاحب جد

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ف بمساهمة المستهلكير  ومقدمي الرعاية.  الند لألطفال. نعير  تم إعداده من قبل قسم الطوارئ، مستشف  كويي  
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ي الرع  إخالء المسؤولية: 
ي الرعاية الصحية كدليل إرشادي فقط ويــهدف إل دعم المناقشة مع طبيب طفلك أو أخصان 

اية  تم إعداد هذه المعلومات من قبل المتخصصير  ف 

ء المخاوف المتعلقة  ا الصحية، وليس استبداله. يتم تحديث المعلومات بانتظام، لذا يرحر التحقق من أنك ترجع إل أحدث إصدار. اطلب المشورة الطبية، حسب اقتض

 بصحة طفلك. 

 


