
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایي پوفلت تِ شوا در هَرد کزٍج ػالین ٍ ػلل 

کَدک هثتال اطالػاتی را ایجاد ٍ ًحَُ هزاقثت اس 

  .ارائِ هی ًوایذ

 

 کروپ چیست؟

کزٍج یک ػفًَت ٍیزٍعی اعت کِ تاػث تَرم 

حٌجزُ ٍ تزاشِ هی شَد کِ خزطَم تٌفغی 

تاریکتز هی شَد کِ آى ّن تاػث هی شَد کِ 

 ۵هاِّ تا  ۳تٌفظ عخت ٍ صذا دار شَد. تچِ ّای 

یش عالِ تیشتز هثتال هیشًَذ ٍ شیَع آى هؼوَال در پای

  .ٍ هاّْای اٍل سهغتاى ٍ اٍایل تْار هی تاشذ

 عالیم کروپ چیست؟

 عزفِ خشي ) پارط گًَِ ( یا خزٍعکی 

 تة خفیف یا تة ٍجَد ًذارد

 اس دعت دادى اشتْا تِ ػلت عزفِ

خغتگی تِ ػلت عزفِ ٍ کار اضافی تزای ًفظ 

 کشیذى

تٌفظ صذا دار اغلة در گلَ ، ٍقتی کِ هی 

 ) یذٍردهیاعتز (خَاّذ ًفظ تکشذ 

 

 انواع کروپ چیست؟

  .اس ًظز ػلل کزٍج دٍ ًَع هی تاشذ

 کزٍج ٍیزٍعی  

 ) اعپاعوَدیک (کزٍج اًقثاضی   

 کروپ ویروسی

شایغ تزیي ػاهل کزٍج ٍیزٍعی ، ٍیزٍعی 

اعت کِ در خاًَادُ ٍیزٍط ّای ػاهل 

عزهاخَردگی قزار دارد. تِ ًام ٍیزٍط آًفلَآًشا 

کِ دقیقا هثل عزهاخَردگی در پاییش ٍ سهغتاى ٍ 

اٍایل تْار شایؼتز اعت. در ٍاقغ تچِ قثل اس ایي 

کِ تِ کزٍج هثتال شَد ، دچار عزهاخَردگی 

تَدُ اعت ، کزٍج توایل دارد تِ آراهی تزٍس 

  .کٌذ

  ) اسپاسمودیک (وپ انقباضی کر

هؼوَال تِ ػلت ػفًَت خفیف دعتگاُ تٌفغی 

فَقاًی یا آلزصی تزٍس هی کٌذ ، هؼوَال تصَرت 

  .ًاگْاًی ٍ اغلة در ًیوِ شة تزٍس هی کٌذ

 

 

 کروپ چگونه درمان می شود؟

اعتفادُ اس َّای هزطَب ٍ خٌک تصَرت   

 اکغیضى درهاًی 

 اعتفادُ اس اپی ًفزیي اعتٌشاقی  

درهاى تا کَرتیکَاعتزٍئیذ تصَرت تشریقی ، 

 خَراکی ٍ اعتٌشاقی

 : توجه

درهاى دارٍیی فقط سیز ًظز پششک صَرت هی 

  .گیزد

ّلیَم کِ عثة اعتفادُ اس تزکیة اکغیضى ٍ 

 .تْثَد تیشتز کزٍج در کَدکاى تغتزی هی شَد

 

آرام کزدى کَدک تا حذ هوکي تِ تْثَد 

  .عزیؼتز کَدک کوک هی کٌذ

در صَرت ػذم پاعخ تِ درهاى ّای عزپایی 

فَق کَدک تغتزی در سیز چادر اکغیضى قزار 

  .دادُ هی شَد

در صَرت هشکَک تَدى تِ اپی گلَتیت اتتذا 

تؼذ اقذاهات دیگزی اس جولِ اًتی  اًتَتاعیَى ٍ

تیَتیک تزاپی ٍ تجَیش کَرتیکَ اعتزٍئیذ ٍ 

 .هایغ درهاًی اًجام هی شَد

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

 بهداشتی درمانی قم

درمانی  حضرت  –مرکز آموزشی 

 فاطمه معصومه)س(

 كروپ و فرزند شما

 )راهنماي والدين(

 

: فرزانه ابوالحسنیگانتهیه کنند  

 زهرا زلفي گل

عفوني یك(بخش   ) 

 

 

اگز َّا عزد ًیغت هی تَاًیذ در فزیشر را تاس 

کزدُ ٍ دقایقی تا کَدک هقاتل فزیشر قزار 

  .تگیزیذ

اگز فزسًذتاى هیل تِ خَردى چیشی ًذارد تِ سٍر 

  .ٍادار ًکٌیذ. جزػِ آتی تؼارف تکٌیذ

 

ایي پوفلت تز پایِ آخزیي اطالػات در دعتزط 

پزعتاری تذٍیي شذُ اعت ٍ تَعط پششکی ٍ 

پششکاى ، پزعتاراى ٍ ٍالذیي دیگز هزٍر شذُ 

اعت ٍلی تزای کَدکی هوکي اعت هالحظات 

خاصی السم تاشذ کِ تایذ تز پایِ تشخیص ٍ 

ٍضؼیت اختصاصی ٍی تذٍیي شَد لذا ایي 

پوفلت تٌْا تِ ػٌَاى خطَط راٌّوا تَدُ ٍ تِ 

لج ّیچ ٍجِ جایگشیي تَصیِ ّای دکتز هؼا

 .کَدک شوا ًوی تاشذ

عًَیا  –هٌثغ : پزعتاری کَدکاى ًٍٍگ 

 0۳31 -آرسٍهاًیاًظ

 

 

 

  :مراقبت های پیگیری در منزل

  .اجاسُ ًذّیذ کغی در خاًِ شوا عیگار تکشذ  °

جْت هزطَب عاسی َّای تٌفغی کَدک   °

یک دعتگاُ تخَر در اتاق خَاب کَدک قزار 

دّیذ ٍ تزای پیشگیزی اس رشذ تاکتزی ّا ٍ قارچ 

ّا اس تویش تَدى دعتگاُ تخَر اطویٌاى حاصل 

  .کٌیذ

اگز دعتگاُ تخَر ًذاریذ تزای ایٌکِ کَدکتاى   °

تتَاًذ اس یک هغیز هزطَب ًفظ تکشذ یک گاس 

خیظ را رٍی دّاى ٍ تیٌی اٍ قزار دّیذ. هی تَاًیذ 

در حوام را تثٌذیذ ٍ آب گزم را تاس کٌیذ ٍقتی 

حوام پز اس تخار شذ تِ هذت دُ دقیقِ تا کَدک 

 .در حوام تٌشیٌیذ

ی هی کٌیذ کِ َّا عزد اگز در هٌطقِ ای سًذگ  °

اعت هی تَاًیذ فزسًذتاى را تزای چٌذ لحظِ تیزٍى 

تثزیذ َّای عزد تِ کاّش التْاب ٍ آعاى شذى 

 .تٌفظ کوک هی کٌذ


