
 مقدمه :

افزایش دمای بدن را تب گویند که در کودکان بسیار شایع می 

 20 – 40باشد و منجر به استرس در والدین می شود. ساالنه 

درصد از کودکان مبتال به تب می شوند. در اکثر موارد کودک 

خیلی سریع بهبود می یابد اما در تعداد کمی از کودکان ممکن 

ک شود که در این حالت است منجر به بدتر شدن حال کود

این تب می تواند نشانه عفونت باشد. عفونتهای ویروسی 

بدون مصرف آنتی بیوتیکها ومعموالً بعد از مدتی خود به خود 

مانند مننژیت محدود می شوند اما در عفونتهای باکتریایی 

  آنتی بیوتیها است. بانیاز به درمان 

طریق دهان،  درجه حرارت را در چندین ناحیه از بدن و از

در جه  مقعد، زیر بغل، پرده صماخ می توان اندازه گیری نمود.

 برای همه سنین :حرارتهای نرمال 

 درجه سانتیگراد 37 /5دهانی:  

 درجه سانتیگراد     38:  مقعدی

 درجه سانتیگراد   37: زیر بغل

 مانند دهانی  پرده صماخ:

 شود: ممکن است عالیم زیر دیده در ظاهر بیمار 

 ظاهر رنگ پریده یا بر افروخته 

 داغ شدن بدن کودک و تند شدن تنفس و ضربان قلب 

  بیقراری و لرز  ،بیحالی 

 عرق و تشنگی 

  ؟ در چه مواردی الزم است کودک را به مراکز درمانی رساند 

بجز تب ناشی از ماه  6کمتر از  شیرخوارانتب در  بروز .1

 تزریق واکسن ثالث 

ساعت  24یا اینکه در طی  عتسا 24ادامه تب بیشتر از  .2

 بهبود یابد اما مجدد تب ایجاد شود. 

 اسهال ،استفراغ .3

 همراه با تب  تشنجسابقه قبلی بروز تشنج یا غش کردن یا  .4

  بثورات پوستی قرمزبروز  .5

 خواب آلودگی .6

 ساعت( 4نداشتن ادرار به مدت طوالنی) بیشتر از  .7

 تند تند نفس کشیدن  .8

 دهد نمیسردردی که به درمان پاسخ  .9

هر نوع عالمت غیر عادی یا تغییر جدید غیر قابل توجیه در  .10

 وضعیت کودک

 : جیوه ای حرارت سنج هایطریقه گذاشتن 

 درجه حرارت بدن را می توان از سه طریق کنترل کرد :

   : فرو  درون مقعداز سر تب سنج را سانتی متر  2مقعدی

ر وش در شیاستفاده از این ر نگه دارید. دقیقه 2برده و به مدت 

 .خواران توصیه نمی شود

  دست  دقیقه 6-9و به مدت  بغل میانیزیر بغلی :  در قسمت

 کودک را نگه دارید.) از نگه داشتن حرارت سنج بپرهیزید(.

 
  قسمت  .سال استفاده شود  5دهانی :  در بچه های باالی

و به مدت زیر زبان قرارگیرد در سمت راست یا چپ  انتهایی باید

به کودک خاطر نشان سازید  .ه در محل نگه داشته شوددقیق 3

که از جویدن و فشار آوردن بر روی درجه جلوگیری کند چون 

می  سمی بودن جیوه آن خطرناک در صورت شکستن به علت 

 باشد.

   قبل از استفاده از تب سنج آن را تکان دهید تا دمای آن

 و  درجه برسد 35به زیر 

 
 

می باشند  یر جیــــــــوه ای ارجححرارت سنج های غ نکته:

در  جیوهزیرا شکستگی در مخزن جیوه باعث پخش شدن 

 . استمحیط می گردد که خطرناک 
 

 :چگونگی مراقبت از کودک تب دار

 پیشگیری از ایجادان ف از درمان و مراقبت در این بیمارهد

 می باشد ؛تشنج کم آبی و 

 
 می شود : به این منظور انجام اقدامات زیر توصیه 

    کودک درجه حرارت بدن دقیقکنترل 

  استفاده از درجه حرارت مناسب 

 مثل استامینوفن البته با  استفاده از تب برهای مناسب (

بار در روز به کودک  3-4. استامینوفن را می توان احتیاط (

جه تب را اندازه گیری رداد و نیم ساعت بعد از دادن دارو د

سال مجاز  12روفن در کودکان زیر کنید. استفاده از ایبوپ

 شناخته نشده است مگر آنکه پزشک اجازه داده باشد.

   که کودکانی  عدم استفاده از آسپرین بخصوص در

چرا که باشند ،  یا آنفلونزا ممکن است مبتال به آبله مرغان

 .باعث نارسایی کبد می گردد

 ی از پوشاندن لباس های اضافی و گرم به کودک خوددار

 بپوشانید.با یک الیه مالفه و یا پتوی سبک  را کودککنید و 

  تواند به می  با درجه حرارت عادیاستفاده از حمام

الکل و یا پاشویه با استفاده از  . پائین آوردن تب کمک کند

 دخواهد شایجاد لرز باعث  زیراآب سرد توصیه نمی شود 



 بر اینهمچنین الکل ماده ای سمی برای کودک است. عالوه 

 از پوشاندن بچه با حوله خیس پرهیز کنید .

  در صورت لرز می بایست آن را از طریق پوشاندن لباس

 اضافه یا گرم کردن محیط اصالح کرد.

 .در طول شب چندین بار کودک خود را بررسی کنید 

 جلوگیری از کم آب شدن بدن کودک  

  در  زیرا مایعات خنک بنوشد را تشویق کنید تاکودک

از طریق پوست و آب بدن زمانی که کودک تب دارد مدت 

از سوپ جوجه و دیگر نوشیدنی های از دست می رود. ریه 

مناسب در دسترس که حاوی سبزیجات باشد استفاده 

ادرار آور است و همین امر  چایکافئین موجود در  .کنید

ممکن است به از دست دادن آب بدن کودک منجر شود 

 محدود شود .  بنابراین مصرف چای باید

  به ادرار کودک که باید رنگی روشن داشته باشد توجه (

 ساعت ادرار نماید . 4و حداقل هر کدر نباشد( 

  مراقبتهای باال هنوز بی حال است اگر کودک با توجه به

 .ی تر در مراکز درمانی انجام گیردباید اقدامات جد

 عالیم کم آبی:

 خشک شدن دهان 

 گود رفتگی چشم 

 ن گود رفتگی مالجدر نوزادا 

  کاهش ادرار و تعداد پوشکهایی که کودک خیس می

 کند

 نداشتن اشک 

 :عبارتند ازشود  ماتی که درمراکز درمانی انجام میاقدا

  قطعاً تجویز  باشدعفونت میکربی اگر تشخیص پزشک

 آنتی بیوتیک را شروع می کند .

 مایعات  در صورت بروز کم آبی شدید ممکن است

 .دشو تجویز وریدی

  اگر کودک دچار استفراغ باشد ممکن است از داروهای

 ضداستفراغ به صورت خوراکی و یا شیاف استفاده شود .

  اگر با اقدامات فوق کودک رو به بهبودی برود پزشک

 مراقبت تحتو بایستی در منزل  می نمایدوی را ترخیص 

 . باشد

  می شود  مننژیت داده احتمالکه  کودکانیمورد در

 بیمارستان الزامی میباشد .بستری در 
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