
 

 

 

 

 . جنگد تب معموالً راهی است که بدن با عفونتها می

  .دهد گاهی تب بدنبال عفونت، پوشیدن لباس زیاد، تزریق واکسن، دندان درآوردن رخ می

  .تواند موجب ناراحتی کودک شود و مشکالتی مثل کم آبی بدن را تشدید کند اما تب باال می .ها نیاز به درمان ندارند همه تب

درجه باالتر  2/73شود، چنانچه میزان دمای بدن کودک از  گیری می بدن کودک معموالً از طریق زیر بغل اندازهدرجه حرارت  

 .باشد، یعنی کودک تب دارد

 .دارند وجود  دهانی و مقعدیبه دو مدل  ای و جیوه( دقیق نیست)دیجیتالی، الکترونیکی گوشی، نوار پالستیکیانواع دماسنجهای 

 

 

 

 

 

 حرارت از طریق زیر بغل  اندازه گیری درجه

 . برسانید 5/55توسط حرکات تند و سریع مچ دست، درجه ترمومتر را به زیر  -1

  .دماسنج فقط با پوست بدن در تماس باشد. سر دماسنج را زیر بغل کودک بگذارید و بازو را نزدیک سینه قرار دهید -2

  .بخوانیدسه دقیقه صبر کنید، دماسنج را برداشته و عدد آن را  -5

 .به عدد نیم درجه اضافه کرده تا درجه بدن کودک بدست آید -4

  حرارت بدن کودک= درجه  5/0+ حرارت زیر بغل

 

 

 

  :است درجه 5/83 کمتر ازاقدامات درمانی در کودکانى که دماى بدنشان 

  .لباسهای اضافی کودک را درآورید (1

  .پتو و مالفه را از روی او بردارید (2

  .خنک باشدهوای اتاق  (5

 .به کودک مایعات زیاد بدهید (4

سریع به پزشک مراجعه نماییدیا بیشتر باید سانتیگراد درجه  5۳ترى دارید، با دماى بدن  چنانچه نوزاد سه ماهه یا کوچک.  

 :درجه است 5/83از  بیشتررمانی در کودکانى که دماى بدنشان اقدامات د

 .به مقدار صحیح و مناسب بدهید استامینوفن (1

  .اگر کودک سابقه تشنج دارد مراقب عالئم تشنج باشید و داروهای تجویز شده قبلی را مصرف نمایید (2

  .اگر کودک سابقه تشنج ندارد ولی زمینه خانوادگی تشنج دارد باز مادر مراقب عالئم تشنج باشد (5

در کودکان و تشنج تب  

7-0: کد  



 .یدآب ولرم بدهبا  شویه توانید کودک را تن پس از مصرف استامینوفن به مقدار مناسب می (4

 :روش صحیح تن شویه

 .خیس نماییدآب ولرم زیر بغل و کشاله ران را با دستمال آغشته به 

 .باشند، پرهیز کنید از شستشوی مناطقی از بدن که سرد می

 .الکل جدا خودداری کنید یا از تن شویه با آب سرد و

 .برد وجود لرز، تب بیمار را باالتر می. شویه نباید باعث لرز بیمار شود تن

 :یقه مصرف صحیح استامینوفنطر

 توانید یکی از مدلهای قطره، شربت، قرص یا شیاف را استفاده نمایید، همه آنها استامینوفن است و فقط روش استفاده  برای کنترل تب می

 .آنها با هم تفاوت دارد

 داده قطره استامینوفن  12کیلوگرم وزن دارد باید 6برابر وزن کودک است یعنی اگر کودک  تعداد قطرات استامینوفن که باید داده شود دو

 . شود

 سی شربت    سی 5توان  کیلوگرمی می 11سی از شربت استفاده نمایید یعنی به کودک  در مورد شربت استامینوفن نصف وزن کودک به سی

 .داد

  تساعت خطرناک اس 4ساعت استفاده کنید و مصرف آن به فاصله کمتر از  6استامینوفن را هر.  

  شود میلی گرم به صورت مقعدی استفاده می 125در مورد مصرف شیاف به ازای هر ده کیلوگرم وزن بدن کودک یک عدد شیاف. 

 مصرف شیاف استامینوفن در کودک مبتال به اسهال بی اثر است.  

 از پزشک معالج در مورد استفاده از دارویی دیگر سؤال کنید ،در صورتیکه تب ظرف یک ساعت پایین نیاید. 

 وص استفاده از شربت معده یا در صورتیکه با نظر پزشک الزم بود از شربت بروفن برای کنترل تب استفاده نمایید حتماً از پزشک در خص

 .آنتی اسید همراه با بروفن، برای پیشگیری از آسیب به معده سوال نمایید

 :تشنج
. ممکن است باعث ایجاد تشنج در او شود( مخصوصاً کودکانی که سابقه تشنج در خود یا خانواده او وجود دارد ) باال رفتن تب در کودکان  -

  .صحیح از باال رفتن تب پیشگیری نماییدبنابراین الزم است با اقدامات 

تشنج ممکن است به صورت خیرگی چشمها و بی حرکتی و از بین رفتن هوشیاری باشد و همیشه با حرکات تشنجی شدید و خروج کف از  -

 .دهان همراه نیست

 

 

 

 :اقدامات صحیح در صورت تشنج کودک به دلیل تب

 .اطالع دهید پرستار  به بخوابانید و سریعکودک را به پهلو در بیمارستان 

 :خارج از بیمارستاندر اقدامات 

 .کودک را به پهلو بخوابانید و از خالی بودن دهان مطمئن شوید -

  .از خوراندن دارو و مایعات به کودک خودداری نمایید -

  .از باز کردن دهان قفل شده خودداری کنید -

  .دورنماییداشیاء خطرناک را از اطراف بچه  -

 .سعی در محدود کردن حرکات دست و پای کودک نکنید -



 .تشنج ممکن است علتهای دیگری به جز تب داشته باشد بنابراین با شروع تشنج کودک را به نزدیکترین بیمارستان منتقل نمایید -

  

 

 

 

 

 :زمان مراجعه به پزشک

  ماه 5درجه در کودکان زیر  5۳تب باالی  -

  ماه 6تا  5در کودکان   2/5۳تب باالی  -

  ماه 6در کودکان باالی   5/5۳تب باالی  -

 . اگر بعد از مراجعه به پزشک و مصرف دارو طی دو روز تب کنترل نشد یا همراه با تب عالئم دیگری ظاهر شد، حتماً به پزشک مراجعه کنید -

  :تغذیه

 دارددر حالت تب بدن کودک به انرژی و مایعات بیشتر نیاز. 

 بخورانید تازه  کودک مایعاتی مثل سوپ رقیق، شیر و آب میوهبه. 

های صنعتی پرهیز نمائید و آب میوه  از مصرف نوشابه. 

نیست باید هرچه اشتهای کودک طلب می کند در اختیارش گذاشت درست محروم کردن کودک از خوردن گوشت، شیر، نان و  میوه.  

 ،های شیردهی را بیشتر کنید عدهودر شیرخواران زیر شش ماه. 

 :عالئم هشدار

 :اگر تب با هر یک از عالئم زیر همراه بود بالفاصله به پزشک مراجعه کنید

 تهوع و استفراغ -

 خشکی دهان -

 .کند قراری شدید و تحریک پذیری، کودکی که با لمس کردن اندامهایش گریه می بی -

 پریدگی رنگ -

 سردرد شدید -

 تورم مفاصل -

 سفتی گردن -

 درد شدید شکم -

 سوزش هنگام دفع ادرار -

 های نرم سر برجسته شدن قسمت -

 کاهش سطح هوشیاری -

 مشکالت تنفسی -

  .کودک دوباره تب کندتب، قطع از ساعت  24هنگامی که بعد از  -

 
 

 

 

 

:اینترنتی دسترسی به آموزش بیمار از آدرس  
medicine.tums.ac.ir/bahrami 


