
 

 بسمه تعالی
 

 تب چيست ؟
درجه دهانی یا   5/73به افزایش درجه حرارت بدن بیش از

درجه زیربغل در پاسخ به بیماریها و یا استرس، تب      /5

 گفته می شود.
 

 علل ایجاد تب چيست ؟
ت  به دالیل مختلف ایجاد می شود. عفونتهای ویروسی و    

باكتریایی از عوامل اصلی ایجباد تب  هسبتبابد. ایب               

میكروارگانیسم ها با ابتالی افراد به بیماری هایی نبيبیبر      

سرماخوردگی، گلودرد،گوش درد، اسهال، استفراغ بباعب    

 ت  می شوند.

عفونتهای ویروسبی    ،موارد  درصد 09علت ت  در بیش از 

است و احتیاج به درمان دارویی خاصی ندارد، گاهی هم ت  

 به دنبال تداخالت داروئی و گرما زدگی ایجاد می شود.

 

 تصميم گيری  در مورد نياز به دارو  را به پزشک بسپارید.

 
ت  نشانه خوبی است چون در واقع عكس العبمبل ببدن      

بسبیباری از      برای مقابله با ویروس ها و باكتری ها است. 

باكتریها و ویروسها در درجه حرارت باالی بدن از ببیب        

 عبالو    .مببی روند در نتیجه تعداد آنها كاهش می یباببد    

های سفید خونی را كبه مسبوول        تولید  گلبول  ت برای  

و مقدار ها یا باكتریها هستاد افزایش داد   مقابله با ویروس

آه  خون را كه ماد  ای الزم و حیاتی برای بقای ویروسها 

 .و  باكتری ها است پایی  می آورد

 عالئم تب در كودكان :
 

 

 

 

درجه حرارت بدن از شخصی به شخص دیگبر مبتبفباوت      
است. در طول روز تغییر می كاد، در صبحگا  به كمتبریب       

عبالو  ببر     یابد. حد خود میرسد و هاگام عصر افزایش می  
ای  درجه حرارت بدن كودكان بطور طبیعبی ببیبشبتبر از         

 بزرگساالن است .

ضربان قلب  او افبزایبش         ،هاگامی كه كودك ت  می كاد
سریعتر نفس می كشد و به مایعات بیشبتبری    ،مببی یابد 

احتیاج دارد. ای  موارد در مجموع باع  مبی شبود كبه او          
احساس بیماری و پریشانی كاد. اگرچه  ت  خفبیبف ایب       
مشكالت را به وجود نمی آورد اما احتمال تشاج نباشبی از      

ساله وجود دارد     3ماهه تا   6درصد  كودكان  4تا  2ت  در 
درجه دهانی در ارتببا  اسبت.       50كه با ت  های باالتر از 

شیوع ای  تشاج ها در پسران بیشتر است و چاد دقیقه به    
 طول می انجامد. 
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بیشتر كودكانی كه دچار تشاج های پیاپی نكته: 

ناشی از ت  می شوند رشد و تكامل طبیعی 

 خواهاد داشت ولی الزم است حتما

 “.توسط پزشک معاینه شوند“ 

 اگر كودك دچار تشاج ناشی از ت  شد

 چشم هایش به سمت باال حركت كرد

 اندامش سفت شد

 و حركات پرشی در تمام بدنش مشاهد  شد 

 

 تماس بگيرید.(111اورژانس )سریعا با 

 انواع دماساج:

 
 چهار نوع دماساج در بازار موجود است:

دماساج دهانی ،مقعدی، گوشی و دیبجبیبتبالبی،      

 پیشانی.

دماساج پیشانی دماساج دقیقی نیست.دماسبابج    

دیجیتالی بسیار دقیق ولی گران است.دمباسبابج     

مقعدی به علت مشكل بودن كاربا آن و حبفب          

 تمیزی  توصیه نمی شود.

درجه زیر بغل و  73درجه حرارت باالی 

درجه دهانی تب گفته ميشود 7371  



  توجه داشته باشيدكه 

چهار شکل دارویی استامينوفن بهتراست همز مان باهم 

 مصرف نشوند  و فواصل مصرف دارو رعایت گردد.

 نحوه اندازه گيری درجه حرارت از راه دهان و زیربغل:

هیچگا  بعد از حمام كردن یا موقعی كه كودك زیر پتو بود  

یا آشامیدنی گرم یا سرد نوشید   دمای ببدن را انبداز        

  كودك را تاها رها نكاید.، نگیرید. موقع گرفت  دمای بدن

 دماساج  را با آب و صابون شسته و خشک نمایید. -1

درجبه     5373دماساج را تكان دهید تا به دمبای زیبر    -2

برسد.برای ای  كار دماساج را میان انگشبت شبسبت و        

 سبابه محكم نگهدارید.

سال از را  زیر بغل انداز  گرفبتبه    /در كودكان كمتر از -5

شود.لباس كودك را درآورد  و دماساج را زیر بغل او قبرار     

دهید )دماساج فقط باید با پوست تماس داشته باشد نبه     

 (.لباس

دست  را به سمت سیاه  خم كاید تا دماساج زیبرببغبل     -5

 .نگه داشته شود

دقیقه صبر كاید و سپس درجه حبرارت    3تا   5به مدت -4

 را بخوانید.

چاانچه از را  دهان درجه حرارت را انداز  می گیبریبد،    -3

قسمت باالی دماساج را با انگشت شست و سبابه گرفته و 

آن را زیر  كودك گذاشته. راهامایی كاید كه لبهبایبش را      

دقیقه بستبه شبود.      5روی هم بگذارد و دهان برای مدت 

 سپس درجه حرارت را بخوانید

 نکات درمانی تب:
. بهتری  اقدام برای كاترل ت  كودك مراجعه به پزشبک  1

است. پزشک معموال  داروی اسبتامیاوف  را ببه صبورت            

تجویز می كاد. میزان مصرف شربت، قطر ، قرص یا شیاف 

استامیاوف  بر اسباس وزن كبودك تعییب  مبی شبود و                

 بار در شبانه روز استفاد  نشود. 3بهتراست بیش از 

سال از آسپری  نباید استفاد  شود چون ببه  12در افراد زیر 

 دنبال مصرف آن كودك مبتال به عارضه كشاد  ای می شود 

 .كه به كبد و مغز آسی  می رساند

.لباس های بیمار را درآورید و با استفاد  ازیک پارچه یبا     2

اسفاج خیس با آب ولرم پاشویه نمایید. زیرا آب سبرد ببا      

ایجاد لرز و ناراحتی موج  وخیم تر شدن حال كودك بیمبار  

 می شود.

 هرگز به ظرف آب، الكل اضافه نكاید.نكته: 

 . به كودك ت  دار به فواصل معی  مایعات بدهید.5

در صورتیكه در نوزادان و كودكان ت  بیشتر از یک 

روز طول بكشد یات  همرا  عالئمی دیگر  ماناد 

باشد ، ... تشاگی زیاد یا دل درد و گوش درد و

 سریع به پزشک مراجعه كاید.

 

 

 

 

 ماابع: 

  family-medicine.persianblog.irسایت  -1  

 7831مراقبت ادغام یافته ناخوشی های اطفال ویژه پزشکان  -2  

 درمانهای ساده عالمتی ازمجموعه کتب بهورزی و.زارت بهداشت-4

 http://www.kidspersia.comسایت  -8
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