
 

 

 

 

 راهنمای بیمار

 تب در کودکان

 واحد آموزش سالمت به بیمار

 بیمارستان قدس پاوه

در صورت باال رفتن تب مثالثا             

درجه سانتی گثا د   5/84به  9/83

 ، ممکن  ست باعث تشنج شود. 

 گا کودک به چنین حالتی دچثار        

شود تنفس کودک سنگیثن مثی        

شود ، آب دهانش ر ه می  فتث  ،          

سیاهی چشم هایش باال می رود و    

به ش ت دست و پایش تکان مثی        

خورد. بای  بافاصله  و ر  به پشثت    

یا به پهلو و دور     جسام تثیثو و            

سخت بخو بانی  و سا کودک ر  به       

آر می به یک طاف باگاد نی  تثا        

 ستفا غ یا بو ق بثه ر حثتثی               

 دهانش خارج شود. 

و سایعا کودک خود ر  بثه یثک           

 ماکو درمانی باسانی . 
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 تب در کودکان 

درجه سانتیثگثا د دهثانثی در            8/73دمای باالی   

 کودکان تب محسوب می شود. 

تب و کنش دفاعی ب ن و عامت بیماری  سثت کثه           

ممکن  ست به دالیل مختلف عفونی و غیا عثفثونثی         

  یجاد شود. 

گلبول های سفی  خون به باکتای ها حمله کثاده و            

آن ها ر     بین می بن . تا  مانی که عفونت بثاطثاف               

 نشود کودک تب د رد  .  

 

 داليل ايجاد تب 

تب عموما و کنش ب ن کودک به عفونت  ست. یثکثی        

دیگا    دالیل تب گاما دگی  ست ممکن  سثت در            

رو  گام و در  ثا با ی کادن کودک در آفثتثاب یثا                

مان ن در ماشینی که شیشه هایش بسته  ست  تفثاق          

 بیفت .  

 

 

 

 از کجا بفهمیم که کودکمان تب دارد ؟ 

دقیق تاین ر ه تشخیص تب  ن   ه گیای درجه حثا رت          

ب ن کودک توسط و ل ینش  ست. ولی درجه حا رت بثه      

کودک سن و رفتار    تنهایی نمیتو ن  نگا ن کنن ه باش  ،       

 نیو مهم  ست.  

 

 

 ماه  8درجه در کودکان زير  83تب باالی 

 ماه  6تا  8در کودکان  8373تب باالی 

 در کودکان باالی شش ماه  8373تب باالی 

 نیاز فوری به درمان پزشکي دارند. 

ماه بايد  8به طور کلي تب در کودکاان زير 

 جدی کرفته شود. 

عائمی که می تو ن     نشانه هثای وجثود تثب در             

 کودک : 

  کاهش  شتها 

 بی حالی 

  رنگ پای گی یا با فاوختگی و ضح 

 راه های پايین آوردن تب : 

      در صورتی که کودک شیاخو ر  ست مق  ر  یادی

به کودک شیا ب هی  تا درجه حثا رت بثیثمثار           

پایین آی  و    کم ش ن آب ب ن وی جلوگثیثای            

 شود. 

   . لباس کودک ر  کم کنی 

      هرگز با استفاده از الکل  با آب ولام پاشویه کنی  .

کل یا نمک           يا نمک پاشويه نکنید    ،  یا   ل

طایق پوست جذب ش ه و و رد خون می شود و           

 باعث مشکات می شود. 

            ستفاده    د روی  ستامینوفن و یا  یبوباوفثن بثا 

 تجويز پزشک  


