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 تب يا دمای باال؟

  دمای باالتر از سنجش مکرر دما ضروری نيست.گيری کنيد.در اين صورت، دمای او را اندازهکنيد فرزندتان مريض است؟فکر می

پس نظارت بيشتری داشته باشيد. بسيار مهم است سن و شرايط عمومی فرزندتان را مدنظر قرار دهيد.آيد.درجه سانتيگراد تب به حساب می

گيری کنيم؟چگونه دمای بدن را اندازه
تان را بر روی پشت کودکسنج ديجيتال )الکترونيکی( در مقعد وی است.گيری دمای بدن کودک قراردادن يک تببهترين روش اندازه

ماليدن  متر داخل مقعد او وارد کنيد.سانتی سنج را به آرامی صورت طاقباز(، پاهايش را باال ببريد، آنها را محکم نگه داريد و تببخوابانيد )به  

درصد تميز و ضدعفونی کنيد. سنج را با ماليدن الکل ضدعفونی تبکند.تر میروغن بچه يا وازلين اين کار را راحت

در هنگام تب چه کاری بايد انجام دهيم؟

وجود اين وجود يا عدممراقب عالئم ناخوشی و بدحالی باشيد.تان را به دقت تحت نظر داشته باشيد.در فواصل زمانی منظم، کودک 

ناسب مايعات، حفظ رنگ مناسب پوست، نحوه  موارد را بررسی کنيد: کاهش اشتها، کاهش ميل به نوشيدن مايعات، حفظ تعادل م

تحرکی شديد، وجود درد در جايی از بدن، و حفظ هوشياری در زمان بودن يا سکوت يا بیوجوشهای غيرعادی، پرجنبتنفس، گريه

بيداری. 

های خطر زير را مشاهده کرديد، بالفاصله با پزشک يا خدمات اورژانس تماس بگيريد: اگر نشانه 

o قرمز رنگ-های آبی ستی به شکل خالخونريزی پو

o  رنگ خاکستری

o آلودگی يا دشواری در بيدارشدنخواب

o هذيان

o  تنگی نفس

و تب دارد، در هر صورت با پزشک تماس بگيريد.  ماه است زير که سن فرزندتان درصورتی 

های خطر مطمئن شويد. توانيد منتظر بمانيد و از رفع نشانهمی ماه است  باالی که سن فرزندتان درصورتی 

های وخيم زير باشيد:همچنان وضعيت فرزندتان را زير نظر داشته باشيد و مراقب نشانه 

o کاهش آب بدن

o گريه غيرعادی

o يابند.هايی که به سرعت گسترش میجوش

o های شديد، با پَزشک تماس بگيريد. در صورت مشاهده نشانه

شدن فعاليت، ناخوشی يا درد وجود ندارد، يک دوز داروی رفتن اشتها، کمای جدی از بدحالی، مانند گريه شديد، ازبيناگر هيچ نشانه 

شده در راهنمای دارو تجويز کنيد.طبق دوز مشخصپاراستامول به او بدهيد.

های فوق را همواره توصيهرا تحت نظر داشته باشيد. گيری کنيد و وضعيت فرزندتانبعد از يک ساعت، دما را دوباره اندازه 

رعايت کنيد. 

تان بيمار است يا بيماری اگر نگران هستيد، به عنوان مثال کودکتر شود، با پزشک تماس بگيريد.پيش از اينکه عالئم بيماری وخيم 

روز پياپی ادامه پيدا کرد، با پزشک تماس   شود و يا اگر تب او او از حد معمول شديدتر است، يا اگر بيماری او بدتر و بدتر می

بگيريد. 

نکات راهنما در مورد تب

مدت تغذيه با  ماه سن دارد، تغذيه با شير را افزايش دهيد. اگر فرزندتان زير به طور مرتب به فرزندتان مقادير کم مايعات بدهيد. 

به کودکان بزرگتر آب بيشتری برای نوشيدن بدهيد. شير مادر را نيز افزايش دهيد.

ن برود. تواند از خانه بيرودهد، میاگر شرايط عمومی کودکتان اجازه می 

که تب دارد، ضروری نيست، مگر اينکه سردش باشد. داشتن کودک در زمانینگهگرم 

توانيد موقتاً او را گرم کنيد تا احساس راحتی نمايد. در اين صورت می 

های سبک و راحت تن او کنيد تا دمای بدنش بتواند بهتر است لباس 

به البسه و پتوی بيشتر نيازی نيست. کاهش پيدا کند. 

شود دمای اتاق در حد خنک و تازه نگه داشته شود. توصيه می 

آوردن دمای بدن برای کودک خوشايند نيست و توصيه  کردن کامل کودک، قراردادن او در آب خنک يا سرد برای پايينلخت 

شود.نمی

خودداری کنيد. ماهبر به نوزادان زير از دادن داروهای تب 

ان مثال به دليل باالآوردن آن( وجود  تنها زمانی شياف استفاده کنيد که امکان دادن داروی خوراکی )به عنواز شربت استفاده کنيد.  

در صورت استعمال شياف، غلظت دارو در خون بسيار متغير است. ندارد.
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 سرهم به تشخيص خودتان خودداری کنيد. برهای مختلف يا پشتاز دادن همزمان تب 
 داروی ايبروپروفن نبايد برای آبله مرغان مصرف شود.  


