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 ) الَخانُوقٌ (السعال النباحي 
)Barky Cough (Croup)( 

یُسبب الفیروس تورم الحلق، بما  . الَخانُوٌق ھو مرض فیروسي شائع لدى األطفال
القصبة الھوائیة أو مجرى  (والرغامي ) حول األحبال الصوتیة(في ذلك الحنجرة 

 ). الھواء من الحلق إلى الرئتین

یمكن أن یغیر التورم في الحلق صوت طفلك ویمكن أن یسبب ُسعاًال حاًدا  
صوت تنفس مرتفع النبرة یصدر   –طفال أن یصابوا بالصریر یمكن لأل". نباحي"

 . عند استنشاق الھواء، ویمكن أن یؤدي إلى صعوبة في التنفس

األطفال  . یصیب الَخانُوٌق األطفال األصغر سنًا ألن مجاري التنفس لدیھم أصغر
بین ُعمر ثالثة أشھر إلى خمس سنوات ُھم األكثر عرضة للمرض، ولكن األطفال  

إن الفیروس الذي یسبب الَخانُوٌق لدى  . ر سنًا قد یصابون باألعراض أیضااألكب
األطفال الصغار ھو نفسھ الذي یمكنھ أن یصیب أفراد األسرة اآلخرین بأعراض 

 .نزلة البرد 

 )Key Pointsالنقاط األساسیة (
الَخانُوٌق ھو عدوى فیروسیة شائعة تسبب تنفس مزعج وسعال نباحي لدى   •

 األطفال الصغار
عادة ما یكون الَخانُوٌق خفیفًا ویمكن تولي أمره في المنزل باستخدام الھواء  •

 البارد والرطوبة 
یُعزى سبب الَخانُوٌق إلى فیروس ومن ثم ال یحتاج إلى عالج بالمضادات  •

 الحیویة 
اطلب الرعایة الطبیة إن الحظت أن طفلك یتنفس بصوت عال ُمزعج في   •

 وم، أو یعاني من مشكالت في التنفس وضع السكون أو الن

 

 

اطلب الحصول على رعایة طبیة 
 :فوریة إذا

)Seek Immediate  
Medical Attention if:( 

كان طفلك یعاني من صعوبة في التنفس   •
مع انسحاب الجلد عند الرقبة أو بین  (

 )األضالع
تحول شفتي طفلك إلى اللون البنفسجي أو   •

 األزرق
قادر على  یسیل لعاب طفلك، أو كان غیر   •

 .التحدث، أو البلع 
یعاني طفلك من الصریر في وضع  •

 السكون أو النوم 
ال یھدىء رذاذ الھواء البارد تنفس طفلك  •

 دقیقة  15إلى  10بعد 
 یشكو طفلك من ألم أو تیبس في الرقبة •
 ) نعاس شدید (یعاني طفلك من الخمول  •
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 ) Symptoms( األعراض 
 :ساعة، قد تتطور األعراض لتشمل 48إلى  12خالل . یصاب بعض األطفال برشح خفیف من األنف أو ُحمى ُمنخفضة الدرجة

 صوت أجش •
 " شبیھ بالفقمة"أو " نباحي"سعال  •
 )ضوضاء مرتفعة النبرة عند استنشاق طفلك الھواء(صریر  •
 الُحمى •
 ألم خفیف بالحلق •
 صعوبة في التنفس •

في الحاالت األكثر حدة من الَخانُوٌق، . في الحاالت الخفیفة من الَخانُوٌق، یُسمع الصریر عادة وقت بكاء طفلك أو انزعاجھ من أمر ما
 .التھ في اللیلعاًدة ما یكون الصریر والسعال في أشد حا. سیكون لطفلك صریر حتى وإن كان في وضع السكون أو نائًما

قد یكون .  یوم یُصیب المرض فیھا طفلك 1-2ویكون الَخانُوٌق في أسوأ حاالتھ خالل أول . ال یكون األطفال على ما یرام لمدة أسبوع
 .رشح األنف، أو احمرار العینین، أو الطفح الجلدي: لدى طفلك أعراض أخرى بسبب الفیروس الُممرض لھ، مثل

 )Treatment(العالج 
 ) At Home(  في المنزل

إلیكم بعض األمور التي یمكن القیام بھا  . یكون لدى أغلب األطفال المصابین بالَخانُوٌق أعراٌض خفیفة ویمكن معالجتھا بنجاح في المنزل
 : حتى یصبح طفلك أفضل حاالً 

 الھواء البارد، الرطب .1
وذلك یمكن أن یجعل من   -حجم النسیج المنتفخ في المجرى العلوي للھواء " تقلیص" قد یساعد الھواء البارد في  ○

 :ألبس طفلك مالبس دافئة وجرب أیا من األمور التالیة. عملیة التنفس أسھل وأكثر راحة ویُیھدىء من حدة الُسعال
 وجھ مؤشر جھاز التكییف في المنزل جھة التبرید  ■
 . باك في غرفة طفلكافتح الش ■
 دقائق 10إلى  5خذ طفلك للخارج كل  ■
 اصطحب طفلك معك بالسیارة بحیث تكون النافذة مفتوحة قلیًال  ■
 افتح باب فریزر الثالجة كي یستنشق طفلك الھواء البارد  ■

 البخار أو الرطوبة .2
أحضر طفلك في الحمام  . حمامشغل صنبور االستحمام بالرذاذ الدافيء وباب الحمام مغلًق ودع البخار یمأل فضاء ال ○

 دقائق على األقل 10بعد امتالئھ ببخار الماء ودعھ یستنشق الھواء لمدة 
 .اعمل على أن یكون ُمرطب الھواء البارد بعیًدا عن متناول طفلك. شغل ُمرطب الھواء البارد في غرفة نوم طفلك ○

 أو األلمالُحمى  أدویة ال تحتاج إلى وصفة طبیة لعالج .3
.  لتوفیر الراحة لطفلك ®) أو موترین® أدفیل(أو أیبوبروفین ®) أو تمبرا® تایلینول(یمكنك إعطاء أسیتامینوفین   ○

 . استخدم الدواء كما ورد في اإلرشادات على العبوة أو حسب تعلیمات الطبیب
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 السوائل  .4
تكون شھیة طفلك في وضعھا الطبیعي، ولكن شجع طفلك على أن یحافظ على نسبة السوائل في جسمھ بإعطائھ قد ال  ○

 .یمكن أن تلطف المشروبات الباردة من جفاف الحلق إن ُوجد . كمیات صغیرة من السوائل على مدار الیوم
 الراحة  .5

ما غلبھم الحماس، أو اإلحباط، أو زاد نشاطھم  قد یصبح السعال أكثر حدة إذا . شجع طفلك على أخذ قسًط من الراحة ○
 .عن المعتاد 

قد یكون من األفضل أن تنام مع طفلك في نفس  -قد یُصاب العدید من األطفال بالسعال وصعوبة التنفس أثناء اللیل  ○
 سیتیح لك ذلك معرفة إذا كانت ھناك أیة مشكالت تحدث أثناء اللیل. الغرفة

 ) In Hospitalفي المستشفى ( 
 ) شراب ستیروید ( دیكسامیثازون  .1

إن كان الھواء البارد غیر فعال في مساعدة طفلك على التنفس بشكل طبیعي، قد یحتاج طفلك إلى تناول دواء یُسمى   ○
 ’دیكسامیثازون„

عادة ما یبدأ مفعول الدواء . إن دواء دیكسامیثازون ھو شراب ستیرویدي یُساعد على الحد من انتفاخ مجاري الھواء ○
 یوم  2إلى  1ساعات بعد تناول طفلك لھ، وتستمر فعالیتھ من   4إلى  3خالل 

 اإلبینفرین الُمستنشق .2
بالنسبة لألطفال ممن یعانون من صعوبة التنفس أو الصریر في وضع السكون أو النوم، قد یتم استخدام اإلبینفرین  ○

 )أدرینالین(
یستنشق طفلك الدواء عبر قناع، ویعمل اإلبینفرین بضع دقائق لتقلیل االنتفاخ في مجرى الھواء ویبقى حوالي أربع   ○

 ساعات
بالقدر الذي یستلزم إعطاءه اإلبینفرین عبر االستنشاق، وعادة ما تجرى مالحظتھم   إن كان طفلك لیس على ما یرام  ○

 بعض األطفال یحتاجون أكثر من جرعة من الدواء. في قسم الطوارئ بالمستشفى لعدة ساعات

 )?How Can I Prevent It From Spreading( كیف یمكنني منع انتشاره؟ 
المدرسة طوال فترة إصابتھم بالُحمى والسعال /یجب إبقاء طفلك بعیًدا عن دار رعایة األطفال الصغار  –إن الَخانُوٌق معدي  •

 النباحي
 قدر المستطاع طوال فترة ُسعالھم ) ُعمر أقل من ثالثة أشھر(إبق طفلك بعیًدا عن األطفال الرضع  •
 . یجب تعلیم األطفال غسل أیدیھم قبل األكل وبعده، أو بعد الُكحة أو العطس. یعد غسیل الیدین أمر مھما إلیقاف انتشار العدوى •

  ) Know Your Options( اعرف الخیارات المتاحة أمامك  

إن كنت غیر   لكن في معظم األحیان، ال تحتاج للذھاب إلى قسم الطوارئ. قد یكون األمر مخیفًا عند مرض طفلك
 .نحن ھنا للمساعدة متأكد بشأن أمر من األمور،

 

 
 ) Please Note( الرجاء مالحظة  

إن راودتك الشكوك حول صحة طفلك، اتصل بالطبیب الذي تتعامل معھ، . أن المحتوى المقدم في ھذه الصفحات ال یُقصد بھ أن یكون بدیال عن المشورة الطبیة
 HEALتسعى ھیئة خدمات ألبرتا الصحیة ومشروع  . 911مباشرة إن كانت حالة طفلك تستدعي الرعایة الطبیة الفوریة توجھ ألقرب قسم طوارئ أو اتصل برقم 

 .اء في المعلومات الموجودة في ھذه الصفحات وال عدم اكتمالھاإلى التحقق من صحة كل المواد ولكنھا ال تتحمل مسؤولیة أیة أخط
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