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   تبتبتب

    GT-PA-  183کد سند :                            

 حد آموزش سالمت وا

 0011پاییز 

 05056451-56شماره تلفن :     

 ویزه مراجعین و بیماران

 مقدار زیادی مایعات به کودک بدهید.در صورتیکه کودک 

شیرخوار است مقدار زیادی به کودک شیر بدهیدد تدا     

درجه حرارت کودک پائین آید و از کم آب شدن بدن وی 

 جلوگیری شود

هنگامی که کودک بیمار می شود و تد  مدی کدندد           

اشتهایش به غذا خوردن کم میشود این یک فدرایدندد      

طبیعی است زیرا بیشتر انرژی بدن صرف مدبدارزب بدا      

میکروبهایی می شودکه سب  عفونت و بیماری شدب اند. 

بنابراین توصیه می شود به کودکان تبدارغذای سبک و   

سادب بدهید و از مصرف غذاهای چرب و سدر  کدردب       

بپرهیزیدزیرا هضم این نوع غذاها انرزی زیادی از بددن    

 می گیرد.

برای پایین آوردن ت  می توان مرتبا کودک رابا آب ولرم   

پاشویه کرد.برای پاشویه پارجه های تمیز و مرطدوب را     

 03روی زیر بغل و کشاله ران کودک قرار دهید و هدر      

ثانیه یکبار آنها را عوض کنید.این کار سب  پائین آمددن   

ت  کودک می شودنکته ای که در این خصدو  وجدود     

دارد اینکه دستمال باید مرتبا عوض شود و دمدای آب      

ولرم باشد.در حین پاشویه اگر کودک سردش شد و یدا     

 لرز کند پاشویه متوقف و او را خشک کنید.

در صورت طبیعی شدن حرارت بدن ،پاشویه را قطد  و    

لباس سبک به تن بیمار کردب و حرارت بدن او را هر نیدم  

 ساعت کنترل کنید.

درجه ندگده      01تا  12دمای اتاق را در صورت امکان در 

 دارید.

برای کاهش تب می توان از داروهاای تاب بار            

ماننداستامینوفن و یا ایبوبروفن با تاواویا       

 پ شک استفاده کنید.

 

 

 

 

 

بیشترین داروی مصرفی جهت کاهاش  استامینوفن: 

تب در کودکان بوده که اگر تب ادامه داشت می توان 

ساعت آنرا تکرار کرد.اشکال داروئی  آن باه        4هر 

صورت قطره،شربت و شیاف می باشدرعایت دوز و     

زمان صحیح آن از مهمترین نکات کنترل تاب در      

 کودکان است که باید طبق دستور پ شک باشد.

:یکی  از داروهای مهم در کنترل تب و ایبوبروفن 

التهاب کودکان است بصورت قرص و شربت موجود 

می باشد.هم مان دو داروی استامینوفن و بروفن را 

باهم ندهید.برای کاهش تب از آسپرین استفاده 

 نکنید.

منابع: پرستاری کودکان مارلو مترجم:سونیا 

 آرزومانیانس

راهنمای بالینی و پرستاری کودکان زیر نظر اعظم 

 گیوری
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یکی دیگر از دالیل ت  گرمازدگی  عارضه ای خطرناک  

است که ممکن است بر اثر بازی کردن کودک در آفتاب 

یا ماندن در اتومبیلی که شیشه هایش باالست در یدک  

 روز گرم اتفاق  افتد.

 تظاهرات بالینی : 

 دمای باالی  بدن -

 برافروختگی پوست - 

 عرق کردن -

 لرز -

 بیقراری و خواب آلودگی -

 بی اشتهایی -

 نحوب اندازب گیری ت  :

با لمس کردن پیشانی و صورت و سر کودک می توان 

فهمید کودک تبدار است اما برای اطمینان و دقت 

 بیشتر میتوان از دماسنج استفادب کرد.

 سه راب برای اندازب کیری دمای بدن وجود دارد:

سال استفادب می شود  5تا  4از راب دهانی:برای کودکان 

در سنین پایین تر کودکان ممکن است دماسنج را 

جویدب یا با فشار دندان خرد کنندجیوب درون دماسنج 

سمی است می تواند سالمت کودک را به خطر اندازد    

قبل از اندازب گیری مطمئن شوید کودک در نیم ساعت 

گذشته مایعات خیلی داغ یا خیلی سرد نخوردب باشد و 

 حتما دماسنج با آب خنک و صابون شسته شود.انتهای 

جیوب دار در زیر زبان کودک قرار گرفته و از کدودک        

دقیقده   0خواسته می شود با لبانش دماسنج را نگه دارد 

صبر کردب و عدد روی دماسنج خواندب می شود.اگر باالی  

 باشد  کودک ت  دارد.                                 0.75

انتهای جیوب ای در زیر بغل گذاشته مدی  راب زیربغلی :  

دقیقه صبر کردب سپس اگر عدد روی  5تا  4شود حداقل 

 بود کودک ت  دارد.         0.71دماسنج  

برای اینکار  کودک را از روی شکدم روی    راب مقعدی :  

پاهای خود خواباندب و سپس انتهای جیوب ای حدود نیدم  

الی یک سانتی متر به آرامی به مقعد کودک وارد مدی      

شود می توان قبل از وارد کردن دماسنج بدا مدقدداری      

دقیقه صدبدر کدردب       1وازلین آن را چرب نمود.حداقل  

باشد  03دماسنج را بیرون آوردب اگر عدد روی آن باالی 

 کودک تبدار است.

دماسنج نواری که روی پیشانی چسباندب می شوند دقت 

 کافی ندارند.

 راههای پائین آوردن ت :

 لباس و پوشش کودک را کم نمایید.

 تعریف تب :

ت  عبارتست از افزایش درجه حرارت بددن کده از       

مقدار طبیعی آن بیشتر شود.ت  یک بیماری نیسدت   

بلکه عالمت بیماری بودب و نشان دهندب عفونت زمینه 

 ای و یا برخی عوارض است.

در واق  ت  واکنش دفاعی بدن می باشد.سیدسدتدم     

دفاعی بدن کودک شامل گلبولهای سفیدخون اسدت  

که به باکتری ها حمله کردب  و آنها را از بین میبرند.تا  

زمانی که عفونت بدرطدرف نشدود کدودک تد               

دارد.بنابراین ت  یکی از راههای دفاعی بدن  بدرای     

 مقابله با عفونت ها است.

 علل ت  :

 عفونتهای دستگاب تنفس  -

 واکنشهای ناشی از واکسیناسیون -

 عفونتهای مجاری ادراری                                                                          -

 پنومونی -

 مننزیت -

 اختالالت ایمنی -

 کم آبی -

 مسمومیت   -

 گرمازدگی -


