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كيفية العناية بطفلك المصاب بخراج

ستزودك هذه النشرة بمعلومات عن أسباب اإلصابة بالخراج وأعراضه وتشخيصه وعالجه ونصائح الرعاية 
في المنزل.

ما هو الخراج؟

الخراج هو تجمع للصديد (سائل ملوث) يتكون تحت جلد طفلك.

ما هي أسباب الخراج؟

يحدث الخراج بسبب أنواع متعددة من البكتيريا والفطريات. في بعض األحيان، يحدث بسبب وجود جسم 
غريب (شظية أو قطعة زجاج وما إلى ذلك). استجابة لهذه الجراثيم/ األجسام الغريبة، ينشط الجهاز 

المناعي (نظام الجسم الدفاعي) ويرسل كرات الدم البيضاء لمحاربة تلك الجراثيم أو األجسام الغريبة. 
ن الخاليا البيضاء مع البقايا األجسام األخرى تجمًعا من الصديد. وفي النهاية، ُتكوِّ

ما هي أعراض الخراج؟

يمكن أن يتكون الخراج فوق الجلد وتحته وحول األسنان وداخل الجسم. على الجلد، يبدأ ظهوره عادة في 
صورة نتوءات حمراء صغيرة تزداد حجًما وتمتلئ بالصديد. في بعض الحاالت، تنفتح هذه النتوءات تلقائًيا 

وُتخِرج الصديد.

كيف يتم تشخيص الخراج؟

يمكن أن يشخص طبيب طفلك الخراج بالنظر إلى المنطقة المصابة ولمسها. في بعض الحاالت، قد  
يطلب الطبيب  إجراء فحص مثل الموجات فوق الصوتية لتقييم عمق وحجم الخراج.



كيف ُيعاَلج الخراج؟

1- كمادات دافئة عدة مرات في اليوم في المنزل إن كان الخراج صغيًرا
2- شق الخراج ليتمكن كافة الّصديد من الخروج في المستشفى

3- في بعض األحيان قد تكون المضادات الحيوية عن طريق الفم مطلوبة  عند ظهور احمرار وتورم في   

    المنطقة المحيطة بالخراج. 

نصائح العناية في المنزل

1- حافظ على الجرح جاًفا ونظيًفا
2- اغسل اليدين قبل وبعد لمس المنطقة المصابة

3- تجنب عصر وخدش المنطقة المصابة
4- تأكد من إكمال طفلك لدورة العالج بالمضادات الحيوية إن وصفت له 

اطلب المشورة الطبية إذا:

1- زاد حجم الخراج بالرغم من استعمال الكمادات الدافئة
2- عاد الخراج للظهور بعد - معالجته

3- لم يلتئم الجرح في غضون أيام قليلة بعد الشق والتصريف 

اذهب إلى قسم الطوارئ إذا ظهرت األعراض التالية على طفلك:

1- الحمى بالرغم من تناول العالج
2- زيادة التورم واالحمرار حول المنطقة المصابة

3- زيادة اإلفرازات من موضع - الخراج
4- تحول البول للون الغامق مثل لون الكوكا كوال

5- تورم حول العينين واألعضاء التناسلية
6- فقدان الشهية والقيء
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