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 تب در اطفال
 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه   بیمارستانیی

       تب باعث از دست رفتن آب بدن از طرریر

پوست   می شود ، بنابراین مایعات و آب کافی 

به کودک بدهید تا از کم آبی بدن او جلوگیری 

 . کنید 

      شرایطی را فراهم کنید تا کودک بریرررترر

استراحت و خواب کافی سبب کاهش .  استراحت کند 

تب      می شود ، زیرا به بدن فرصت مبارزه با عفونت 

 .و ترمیم بافت های آسیب دیده را می دهد 

          در صورت مراهده تب برا  در کرودک و

طو نی شدن مدت زمان تب ، فرورا بره پر شر          

 .متخصص اطفال مراجعه نمایید  

     هرگ  از الکل برای پایین آوردن تب کرودک

چون خیلی سریع ترب کرودک را       .  استفاده نکنید 

 .پایین می آورد و  این خطرناک است 

       توصیه های غیر علمی دیگران را در مرورد

کودک خود به کار نگیرید و حتما با پ ش  متخصص 

 . اطفال در این باره مرورت کنید 
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 هنگام تب کودک چه اقداماتی انجام دهیم  ؟

  اگر .  دمای اتاق کودک خود را خن  نگه دارید

هوا گرم است، لباس های نخی نازک بره ترن       

کودک کنید و هر گونه لباس اضافی را از تن او   

 .خارج کنید 

   اگر هوا گرم است ، از وسیله خن  کننده مثرل

کولر ، برای اتاق کودک استفاده کنیرد ، امرا       

مواظب باشید کودک در مسیر جریان مستقیرم  

 .هوای خن  قرار نگیرد 

   کودک خود را مرتبا با آب ولرم پاشویه کنریرد .

دقت کنید که از آب سرد برای این مرنرررور      

استفاده نکنید ، زیرا باعث لرز کودک ، عالوه بر 

دمای آب باید ن دی  به دمای .  تب او می شود 

 .بدن کودک باشد  

  ، کودک خود را از بچه های دیگر دور نگه دارید

زیرا ممکن است بیماری او مسری براشرد و       

 .کودکان دیگر را نی  بیمار کند 
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وجود عالئم زیر همراه با تب نیز می تواند نشااناه     

 :جدی بودن مشكل باشد 

      کاهش اشتها، بی حالی، رنگ پریدگی یرا برر

افروختگی واضح، یا وجود تغییرات دیگرر در    

 رفتار یا ظاهر کودک

      ارغوانی روی   -وجود دانه های کوچ  قرم

بدن که با فرار دادن سفید نمی شوند یا وجود 

 لکه های ارغوانی ب رگ

      کودک نمی تواند غذا را ببلعد و آب دهانش

 .مرتب می ری د 

        حتی بعد از تمی  کردن بینی، کودک نرمری

 .تواند خوب نفس بکرد 

      کودک به نرر هذیان آلود و گیج می رسد و

 .بسیار تحری  پذیر و کج خل  است  

 تب و آسیب مغز چه ارتباطی با هم دارند؟

. واقعیت این است که تب آسیبی به مغ  وارد نمی کند   

در فردی با عملکرد طبیعی مغ  تب ی  واکنش طبیعی 

آسیب مغ  تنها زمانی اتفاق می افترد  .  به عفونت است 

ترب  .  که تب بیش از حد و شوک گرمایی ایجاد شرود    

بیش از حد زمانی بروز می کند که مغ  توان تنررریرم    

حرارت بدن را نداشته باشد یا فرد نتواند خود را خن  

اما تب در اثر بیماری ی  فرایند طبیعی است و به .  کند 

در .  هیچ کدام از ارگان های بدن آسیب نرمری زنرد        

صورتی که بابت ظاهر یا رفتار کودک خود دچار نگرانی 

هستید ، صرف نرر از اینکه درجه حرارتش با  باشد یا 

به خاطر داشرتره     .   نه ، حتماً به پ ش  مراجعه کنید 

عالئمری  .  باشید که تب تنها یکی از عالئم بیماری است 

(  در صورتیکه به آن مرکوکید) نریر سرفه و گوش درد 

 . یا استفراغ را حتما به پ ش  اطالع دهید 

انداخته و بدنش حسابری داغ اسرت            صورتش گل

دهد حالش خیلری خروب      حالش نران می چرمان بی

. گرذاریرد        تان را که روی صورتش می دست.  نیست 

شویرد ، امرا        متوجه اف ایش درجه حرارت بدنش می

بر چاره کار  های تب قرص!!!   دانید چه کار باید کرد  نمی

شویه؟ باید او را به دکتر برسانید یا منتررر   است یا تن

ش  همه پدر و مادرهرا   شوید تا حالش بهتر شود ؟ بی

اند ، اما نحوه برخورد آنها  چنین موردی را تجربه کرده

پس بهتر است نکاتی را بدانید ترا    .  متفاوت بوده است

هنگامی که کودک تب دارد، بهترین کار را انرجرام       

تب نران دهنده شروع ی  بیماری و از مرهرم   .  دهید 

تب کردن در کرودکران     .  ترین عالئم بیماری می باشد

امری عادی است که اگر جلوی آن گرفته نرود خطرات 

اما چگونه بفهمیم کودکرمران   .  مرگباری خواهد داشت

تب دارد؟ بهترین راه برای فهمیدن تب  داشتن کودک 

 . ، دست زدن یا بوسیدن پیرانی اوست 


