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 كانتب در كود

تبب ، ييبي از راههباي    . تب به معناي افزايش دماي بدن است 

دفاعي بدن براي مقابله با عفونت هاست و هميشه هم چيز ببدي  

بيشتر مواقع علت تب بيماريهاي ويروسبي ملبس سبرما    . نيست 

بيماريهاي ويروسي  براي خوب شدن نيازي ببه  . خوردگي است  

ز واكسبن زدن تبب   گاهي بچه ها بعبد ا . آنتي بيوتيك ندارند 

يادتان باشد كه دندان درآوردن معموال باعب  تبب در   . ميينند 

 5.83تب فقط وقتي نياز به  درمان دارد كبه از  . كودك نميشود 

شبد  تبب   . درجه بيشتر شده يا باع  ناراحتي در كودك شود 

ست خيلي وقتها يبك عفونبت سباده    نشاندهنده شد  بيماري ني

 . ميشود( جهدر 00ملال )باال  ي  تبباع

 : نحوه اندازه گيري تب 

       .دماي بدن وجود داردسه راه براي اندازه گيري 

 5البي  4اين روش را براي كودكان باالي _ راه دهاني از  (الف  

 در سنين پايينتر ، كودكبان مميبن اسبت   . سال استفاده ميشود 

 .آن را خبرد كننبد    فشار دندان بااشتباها دماسنج را جويده يا

وه درون دماسنج سمي است وميتواند سالمتي كبودك را ببه   جي

قبس از اندازه گيري دما مطمئن شويد كه كبودك  .  خطر بيندازد

ساعت گذشته مايع خيلي داغ يا خيلي سرد نخبورده   در طي نيم

است ، در غير اين صور  دماسنج اشتباهي دمبا را خيلبي بباال    

قبس از استفاده حتما دماسبنج را ببا    .خيلي پايين نشان ميدهد يا

 .آب خنك و صابون بشوييد 

 

 

را زير زبان كودك قرار دهيد و از او  دماسنج نتهاي جيوه دارا

حداقس سه دقيقه صبر .بخواهيد كه بالبهايش دماسنج را نگهدارد 

اگر باالتر . دماسنج را بيرون آورده و عدد آن را بخوانيد . كنيد 

 .د يعني كودك شما تب دارد درجه باش 5.75از 

اسنج را زير بغس كودك قرار انتهاي دم  -از راه زير بغس  (ب 

دماسنج رابا قرار دادن آرنج . زير بغس بايد خشك باشد . دهيد

 5 الي 4حداقس. ت كنيد كودك مقابس سينه اش در جاي خود ثاب

. بيرون آورده و عدد آن را بخوانيد  دقيقه  صبر كنيد دماسنج را

 .  درجه باشد يعني  كودك  شما تب  دارد  5.73گر باالتراز ا

 م رويكودك را از روي شيبراي اين كار  -از راه مقعدي  (ج 

جيوه دارد حدود  دماسنج را از سمتي كه. پاهاي خود بخوابانيد 

 .سانتي متر به آرامي به مقعد كودك وارد كنيد    نيم تا يك

باكمي وازلين چرب  اسنج رادمقبس از وارد كردن ،   ميتوانيد

حداقس دو دقيقه صبر كنيد سپس دماسنج را بيرون آورده . كنيد 

يعني كودك  درجه باشد 83 اگر باالتر از .و عدد آن را بخوانيد 

                                                                             .تب دارد شما

                                          :تبببببب  اقبببببداما  الزم در هنگبببببام ببببببروز 

كودك بپوشانيد تا در دمباي خانبه راحبت     لباسهاي نازك به(1

الزم نيست كه براي پوشاندن او از لباسهاي زياد وپتوهباي   .باشد

زيرا باع  افزايش دماي بدن كودك ميشود   ضخيم استفاده كنيد

وقع خواب هبم  شر  و شلوارك نازك كافي است و م ملال يك تي

 .يك مالفه يا پتوي نازك روي او بيشيد

 

 

 



 ث
 
 
 

 

                  . مقببدار زيببادي مايعببا  بببه كببودك خببود بدهيببد ( 3

در صورتي كه كودك شما شير خوار است حتما شير دادن ( 5

به او را ادامه دهيد حتي اگر ميس دارد دفعا  شير دهبي را  

مميبن اسبت   . نسبت به روز هاي معمبولي بيشبتر كنيبد    

فرزندتان تمايلي هم به خوردن نداشبته باشبد، امبا اگبر     

مايعا  كافي ننوشد تب باع  ميشود كه آب بدنش از دست 

 .برود 

 12اگر اميان دارد دماي اتاق كبودك را روي حبدود   ( 0

در فصس زمستان نيازي به گبرم كبردن   . درجه تنظيم كنيد 

بيش از حد اتاق نيست و در تابستان ميتوانيد از كولر يا پنيه 

 اگر هبواي بيبرون  . تفاده كنيد براي خنك كردن محيط اس

     .ميتوانيد پنجره را هم باز كنيد خيلي سرد ياگرم نيست

              

از آب  ،حدود سي درجه)پاشويه كردن و حمام آب ولرم  (3

هم ميتواندتب را پايين بياورد امبا ببه   ( سرد استفاده نينيد

بنابراين بهتر است اين كار در كنبار   اندازه دارو موثر نيست

 . مصرف دارو هاي تب بر انجام شود 

يبا   كودك خود را در مدتي كه تب دارد ببه مهبدكودك  (6

تب باع  ميشود كودك احساس خستگي و . مدرسه نفرستيد 

 .بي حوصلگي كند در اين شرايط بهتر است استراحت كند 

براي كاهش درجه تب ميتوانيبد از دارو هباي تبب ببر      (7

قببس از   .يك داروي خوب استامينوفن است . استفاده كنيد 

 . دادن دارو درجه حرار  بدن كودك را اندازه بگيريد

 

 

اگر تب كودكتبان   .در ابتدا هر شش ساعت تجويز ميشود

سباعت   0در ساعت هاي بعدي ادامه داشت ميتوانيد هر 

در صبور   .ييبار داروي اسبتامينوفن را ببه او بدهيبد   

از قطره دو براببر وزن شبيرخوار قطبره داده     استفاده

 183در اطفال به ازاي هر پنج كيلوگرم وزن ببدن  .شود

كبه ايبن دارو   نينيد فراموش .سي سي شربت داده شود

نميينند   مانري  اي كه باع  تب شده است را درها،بيما

  .بليه فقط دماي بدن را كاهش ميدهند

 

اشبته باشبيد و   بهتراست هميشه يك دماسبنج در منبزل د  ( .

هروقت احساس كرديد كودكتان تب دارد ببا گذاشبتن آن در   

زير بغس كودك به مد  چهار الي پنج دقيقه و خوانبدن عبدد   

قبس از اندازه گيري . آن از درجه تب كودك خود مطلع شويد 

 .تب بهتر است 

 

 :  نيا  

 

     براي كاهش تب در كودك خبود از آسبپيرين اسبتفاده

 .نينيد

 ي پاشويه كردن يا شستن كبودك تبب دار   هيچ وقت برا

 .خود از اليس استفاده نينيد 

  هر وقبت  . هيچ وقت كودكتان را در حمام تنها نگذاريد

شده و يا شروع ببه لبرز   احساس كرديد كودك سردش 

 .كرده او را سريع بيرون آورده و خشك كنيد

 

 :مواردييه بايد حتما به پزشك مراجعه نمود   

 

   ، اگر كودك شما سر حال نيست ، بيقراري ميينبد   

شديدا گريه مييند و گريه او با قبال فبرق كبرده   

 .است

  ، اگر كودكتان خيلي خواب الود است ، منگ شده

تمايلي به خوردن يبا آشباميدن    بازي نمييند يا

 .ندارد

  اگر كودك شما هنگام تب تشنج كرده است. 

  سال دارد و تبش بباالي   5اگر كودك شما كمتر از

 . درجه است .1/5

  درجه  00اگر كودك شما در هر سني تب بيشتر از

 .دارد

   يافتبه و كبودك    اگر تب ببيش از دو روز ادامبه

 .عالمت ديگري ندارد

 گريه كردن ،گود افتادن چشم  قعنداشتن اشك مو

، خشيي دهان و ادرار كردن كبم تبر از روز   ها 

 .هاي معمولي نشانه كم شدن آب بدن هستند

 


