
 

 مراقبت های الزم در کودک تب دار

مانند داشته باشد، فوراً به پزشک خود مراجعه کنید. همچنین در صورت 

عدم موفقیت مهارتهای کمک کننده کاهش تب ، به پزشک خود مراجعه 

کنید.. در صورت ایجاد ناخوشی درفرزندتان پس ازواکسیناسیون ، قبل از 

زدن واکسن های بعدی ، این نکته را به پزشک یا هر فرد دیگری که  

کند اطالع دهید تا شما را در مورد عالئمی که ممکن واکسن راتزریق می

است ایجاد شوند راهنمایی کند. اگر فرزندتان در زمان واکسیناسیون تب 

 دارد باید واکسن زدن را بهتر شدن حال او به تاخیر بیندازید. 

اگر سن کودک شما کمتر از شش ماا  اسا         

 همین حاال با پزشک خود تماس بگیرید.

ممکن است فرزند شما مبتال به عفونت ویروسی یا باکتریاایی شاده باشاد.       

 گاهی هم ممکن است کودک پس از واکسیناسیون دچار تب شده باشد.

 تا زمان رسیدن به پزشک ، 

اقدامات الزم را جهت کاهش تب کودک انجام دهید .  پزشک برای بررسی 

علت تب  فرزندتان را معاینه خواهد کرد . در برخای ماوارد ممکان اسات             

 پزشک برای شیر خوار شما آنتی بیوتیک  تجویزکند.در صورت ناخوشی 

ویا مشخص نبودن علت تب ممکن است الزم باشد که شایرخوار دربیمارساتان       

  بستری شود .

آیا به فرزند خود لباس زیاد پوشاند  اید؟ یا فرزند 

شما درمعرض نور شدید آفتاب یا دمای بااالبود      

 اس ؟

گرمای زیاد به علت گرم بودن  بیش ازحد محیط یا زیاد لباس پوشاندن میتواناد    

 باعث تب شود.

در شرایط مشابه، شیرخوار یا کودک نیاز به پوشیدن لباس بیاشتر از بزرگاساالن     

درجه سانتی گراد راحات وآساوده خواهاد باود.         51-02ندارد. ودر اتاقی بادمای 

هرگز نباید تخت خواب کودک یا شیرخوار را درنزدیک رادیاتور شوفاژ یایک منبع 

 گرم کننده دیگر قرار داد.

هرگونه لباس اضافه را از تن کودک درآورید وکودک را باه محلای ببریاد کاه                

اندکی خنکتر )ونه سرد( باشد.در صورتی که درعرض یک ساعت دمای بدن وی   

به میزان طبیعی کاهش نیافت از مهارتهای کماک کنناده بارای کااهش تاب               

 استفاده منید وبا پزشک خود تماس بگیرید.
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 3ساعت در شیرخواران زیر  3امتناع شیر خوار از شیر خوردن به مدتی بیش از 

 ماه. 3ساعت در شیر خواران باالی  6ماه و یا بیش از 

 استفراغ غیر طبیعی

 انداز  گیری دمای بدن کودک:

یکی لزراههای راحت اندازه گیری دمای بدن کودک، استفاده از دماسنج گوشای    

تاوان از دماسانج     دهند. همچنین می  است که آن رادرمجرای گوش قرار می 

شوند،اساتفاده کرد.هرگاز    های معمولی که درزیربغل یاداخل دهان قرارداده می 

سال قرارندهید . برای تصحیح نتیجه 7دماسنج شیشه ای را دردهان کودکان زیر 

 درجه به عدد خوانده شده اضافه کنید. 1/2خواندن دماسنج زیر بغل ،

دهدواحتمال کاهش دادن دمای بدن کودک احساس آسودگی بیشتری به اومی  

 دهد.تشنج ناشی از تب راکاهش می

 لباسهای کودک رادرآورید وبه اومقادیر فراوانی مایعات خنک بدهید تا بنوشد.

 خنک کردن کودک:  

لباس کودکتان را خارج کنید. اورادراتاقی خنک بخوانید وبا اسفنج خیس شده باا    

آب ولرم ، سروبدن اورا مرطوب کنید. ازمصرف آب سرد، آب نماک یاا محلاول       

 الکل  در آب خوداری کنید.

ماه باشد می توانید به مقدار توصیه شده ومجااز باه    0اگر سن کودک باالی  

درجاه ساانتی گاراد        1/35اواستامینوفن بدهید. درصورتی که تب بیاش از         

توانید به صورت توصایه     ماه باشد . می 6ودرصورتی که سن کودک باالی 

سااعت ودر     4تاوان هار     شده ومجاز ایبوبروفن بدهید. استامینوفن را مای    

ساعت تکرار کرد.تکرارایبوبرفن باه علات افازایش خ ار              6روزهای بعد هر

مسمومیت با آن، عوارض گوارشی ونیزخ رانتشار بعضی عفونت ها در بادن      

شود.مصرف آساررین باه عناوان تاب        بدون مشورت با پزشک توصیه نمی

 برکامال ممنوع است.

 تب پس از واکسیناسیون

برخی از شیرخواران وخردساالن پس از واکسیناسیون دچار تب خفیفی می   

شوند.واکسیناساایون معمااول طبااق برنامااه در زمااان تولااد و درساانین               

ساالگی(    54-56ماهگی )همچنین هنگام ورود به مدرساه و    51و50و6و4و0

شاود. درصاورت ابتاال       انجام می

شاایر خااوار بااه تااب پااس از            

واکسیناساایون  بایااد از مهارتهااای      

 کمک کننده برای کاهش تب

 استفاده کرد. در صورتی

 35که تب به باالی  

 درجه سانتی گراد برسد  

 یاشیرخوار عالئم دیگری مثل 

 .گریه غیرطبیعی یا جیغ 

درجه سانتی گرادیاا    31تب عبارت است از دمای غیر طبیعی بدن به میزان 

باالتر،معموالً تب نشانه مبارزه بدن بایک عفونت است. مواجهه باگرما نیاز   

میتوتند باعث تب شود. کودک مبتال به تب ، احاساس ناخوشای عمومای      

کند.درصورت ناخوش باودن کودکتاان      شودوعرق می میدارد، گرمش  

 باید دمای بدن اورا اندازه بگیرید.  

 درصورت باال بودن اقداماتی را  

 برای کاهش آن انجام دهید.   

 توانددرکودک خردسالتب باال می

 باعث تشنج شود.

 هشدار:

در صورت ابتالی فرزندتان به تب وهمراهای آن      نشانه های خطر:

 با هریک ازعالئم زیر، فورا به اورژانس مراجعه کنید :

تشنج 

           نقاط پوستی مس ح به رنگ قرمز تیره کاه باا فاشار دادن

 شود.محو نمی

خواب آلودگی غیر طبیعی 

         ،سردرد شدید، کبودی لب، تنگی نفس، گریاه جیاق مانناد

تحریک پذیری وعادم تواناایی والادین رکناترل وآرام کاردن            

 کودک  


