
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 کروپ

 الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیر انجام گیرد کروپ

 رژیم غذایی  ❖

 باشد.میدر صورت تنفس مشکل از راه دهان موقتاً تا بهبود عالئم به کودک غذا ندهید، جایگزین آن مایعات وریدي  ✓

 رژیم مایعات را طبق دستور پزشک شروع کنید و در صورت تحمل، رژیم غذایی مورد عالقه کودک را به وي بدهید. ✓

 و از نوشیدنی هاي خنک استفاده کنید.پس از شروع رژیم به کودک مایعات فراوان دهید تا ترشحات رقیق شود  ✓

 

 فعالیت  ❖

 گیرد.از سر تدریج به دتوانرا می طبیعی هايفعالیت از آن پس کند ودر بستر استراحت بهتر است که کودک  کردن عالئم حاد فروکش تا هنگام ✓

  کنید.برنامه ریزي را  و عدم تداخل با استراحت وي يبهبود،  سن ،هاي متناسب با سطح تحمل انجام فعالیت ✓

 

 مراقبت  ❖

 کند.میکند و نفس کشیدن را سخت تر میکودکتان را آرام کنید زیرا گریه ، ورم ناي را بیشتر  ✓

 جهت دریافت اکسیژن ، کودکتان را با بغل کردن و نوازش کردن آرام نگه دارید . ✓

 شود.میبخور سرد براي کودک شما استفاده  لذا از .معموالً رطوبت سرد یا هواي سرد و مرطوب در کاهش تورم راه هاي هوایی موثر است ✓

 .کمک میکند بهتراست کودک را بصورت قائم یا ایستاده نگهدارید، چون این حالت به آسانتر شدن تنفس او ✓

 ساده یا کمپرس گرم بر روي قفسه سینه استفاده کنید. توانید از یک بالشتکمیدرد سینه جهت تخفیف  ✓

 

 دارو ❖

 شود.میاستفاده طبق دستور پزشک، بخور سرد جهت تسهیل در تنفس  ✓

 ، کاهش تب و تب بر )استامینوفن ( توسط پزشک تجویز شود. براي کاهش التهاب و تورم داروهاي استروئیديممکن است  ✓

 شود.میداروها طبق دستور پزشک در ساعات و فواصل تعیین شده توسط پرستار تجویز  ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 کروپ

 رژیم غذایی  ❖

هاي روغنی که باعث تحریک سرفه و افزایش درد در طول درمان و تا حصول بهبودي کامل از دادن مواد غذایی همچون موز، شیرینی ، شکالت،آجیل و دانه ✓

 شوند خودداري کنید.قفسه سینه می

به . تواند خطرناک باشدکم آبی درکودکان می. شودچون بخار آب زیادي از راه تنفس دفع می کودکی که تنفس سریع دارد، ممکن است آب بدنش کم شود ✓

 .کودک از راه دهان، مایعات اضافی بدهید

جلوگیري کنید، بهتر است از غذاهایی مانند سوپ، آش، هاي غذایی از عقب ماندن رشدکودک در طول مدت بیماري و بعد از آن با زیاد کردن تعداد وعده ✓

 .که احتیاج به جویدن ندارد استفاده کنید…فرنی و

 از مصرف غذاهاي سرخ کرده، پر ادویه و محرک براي کودک خودداري کنید. ✓

 فعالیت  ❖

  کنید.ریزي  هبرنامي و عدم تداخل با استراحت وي را بهبودکودک،  سن ،ی متناسب با سطح تحملیهاانجام فعالیت ✓

 مراقبت  ❖

 .بهتراست او را بصورت قائم ) ایستاده ( نگهدارید، چون این حالت به آسانتر شدن تنفس او کمک میکند ✓

 کند.تنفس در هواي مرطوب در طول یک حمله کروپ به کودک کمک می ✓

دقیقه در حمام مرطوب  20 تا 15 بهتر است که کودکتان را برايبنابراین . هاي هوایی موثراستمعموالً رطوبت سرد یا هواي سرد و مرطوب درکاهش تورم راه ✓

کافیست ) یا در هواي سرد شب او را بیرون ببرید( ممکن است هواي گرم علیرغم رطوبت زیاد حال او را بدترکند: دقت کنید) نگهدارید و آب سرد را باز کنید

ها را حمام مرطوب ممکن است به درمان کمک کند اما سرفه (.هواي سرد و مرطوب است آنچه کودک شما نیاز دارد تنفس. لباس گرم وکاله به او بپوشانید

 .شود،الزم باشد حمام مرطوب را تکرارکنیدکند و ممکن است در طول شب هر بار که کودکتان به علت سرفه از خواب بیدار میقطع نمی

 کنید. عایتر را شوي مرتب دست و صورت بهداشت فردي مانند شست و ✓

 .بهترین راه پیشگیري از ابتال به بیماري تنفسی استاجتناب کنید که  هاي تنفسیتماس با افراد مبتال به عفونت از ✓

 .اگر عامل کروپ ویروس باشد، مسري است و بهتر است بیمار را تا زمانی که عالئمش بهتر نشده است در منزل نگهدارید ✓

 دارو ❖

 .حلق موثر نبوده و ممکن است به علت عدم تخلیه موکوس تولید شده، سرفه کودک را بدترکنیدداروي ضد سرفه استفاده نکنیدزیرا روي تورم  ✓

 (.رین استفاده نکنیدی)هرگز از آسپ.استفاده کنیدطبق دستور پزشک براي پایین آوردن تب فرزندتان از مقدار مناسب استامینوفن و ایبوبروفن  ✓

بر کاهش سرفه و تنفس راحت تر کودکتان نداشته باشد پزشک او ممکن است براي کاهش التهاب و ثیري أاگر رطوبت و حمام مرطوب و هواي سرد هیچ ت ✓

 داروهاي استروئیدي توصیه کند که تنفس او را راحت تر می کند.، تورم

 اگر فرزندتان براي بار دوم به کروپ دچار شد، آرامش خود را حفظ کنید و به پزشک اطالع دهید. ✓

 .متفاوت باشد، بعضی اوقات ممکن است شدیدتر باشد و نیاز به درمان و توجه بیشتري داشته باشد هر دوره کروپ ممکن است ✓

 زمان مراجعه بعدی  ❖

  کودک خود را به اورژانس برسانید. سریعاًدقیقه دریافت بخور بهتر نشد و عالئم زیر را داشت،  30اگر عالئم کودک بعد از  ✓

 ند نفس کشیدن یا فروت تند فرزندتان تنفس سخت دارد یا در هنگام استراحت هم به سختی نفس میکشد(،تنفس وي صدادار است حتی در خواب )اگر  ✓

آبریزش از ، رنگ پریدگی یا کبودي پوست اطراف دهانو خرخر ، قفسه سینه اي کشیده شدن پوست در ناحیه بین دنده،رفتن شکم هنگام تنفس به داخل 

 تب باال، عدم فعالیت خواب آلودگی یا، دهان یا سخت شدن بلع
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