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  Emergency Services   خدمات اورژانس

  Fever in Children   تب در اطفال
 

باال رفتن دمای بدن را تب میگویند. تب عکس العمل طبیعی و 
سالمت بدن نسبت بھ عفونت است. تب بھ بدن کمک میکند تا 

 با عفونت مبارزه کند.
 

 دمای طبیعی بدن چھ اندازه است؟
درجۀ  98.6( درجۀ سانتیگراد 37دمای طبیعی بدن حدودا 

فارنھایت) میباشد. دمای طبیعی بدن ما معموال در طول 
درجۀ فارنھایت) باال رفتھ و شبھا  99.6( 37.6روزتا حدودا 

درجۀ فارنھایت)  97.4درجۀ سانتی گراد ( 36.3تا حدود 
 کاھش  میابد.

 
 اندازه گیری دمای بدن

اغلب ھنگام تب  با دست زدن بھ کودک میتوان گرمای بدن 
احساس کرد. برای اطمینان از اینکھ کودک شما کودک را 

دچار تب شده است از درجھ  برای اندازه گیری دمای بدنش 
 استفاده کنید.

متداولترین روشھا ی اندازه گیری دمای بدن از طریق زیر 
 بغل و زیر زبان است.

 
 چھ وقت از روش زیر بغل استفاده کنیم:

 سال یا کمتر 6برای اطفال  −

ھ نمیتوانند درجھ را زیر زبان خود نگھ برای کودکانی ک −
 دارند.

 
 چھ وقت از روش زیر زبان استفاده کنیم:

 سال 6برای اطفال باالی  −

برای کودکانی کھ میتوانند بھ راحتی از طریق بینی  −
 نفس بکشند

 

 دیجیتالی تب سنجاستفاده از 

 روش زیر بغل:
 درجھ را روشن کنید. •

 کودک را در بغلتان بنشانید. •

را کھ دورتر از شما قرار دارد از  دست او •
 آستین در آورید.

 نوک درجھ را در وسط زیر بغل قرار دھید. •

 دست کودک را در کنارتنش نگھ دارید. •

معموال  –وقتی صدای بیپ را شنیدید درجھ را بردارید  •
 در حدود یک دقیقھ.

 درجھ را بخوانید. •

 درجھ را با آب خنِک صابونی بشوئید. خوب آبکشی کنید. •

 
 روش زیر زبان:

 درجھ را روشن کنید. •

نوک درجھ را زیر زبان ، بطرف عقب دھان و فقط در  •
 یک سمت از وسط دھان قرار دھید.

 از فرزند خود بخواھید لبھایش را در اطراف درجھ ببندد. •

معموال  –وقتی صدای بیپ را شنیدید درجھ را بردارید  •
 در حدود یک دقیقھ.

 درجھ را بخوانید.  •

 اب خنک و صابون بشوئید. خوب آبکشی کنید. درجھ را با •

 ای) استفاده نکنید.ای ( جیوهھرگز از تب سنج شیشھ
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 چگونھ از کودکی کھ تب دارد مراقبت کنیم

 .کودک خود را خنک نگھ دارید نھ سرد
لباس سبک بھ کودک بپوشانید. ژاکتھا و پتوھای سنگین  •

 بگذارید.را کنار 

 درجۀ سانتی گراد 21دمای ھوای اطاق را زیر  •
 درجۀ فارنھایت) نگھ دارید. 70(

از پنکھ برای خنک کردن اطاق در تابستان استفاده کنید.  •
کودک را بطور مستقیم در معرض ھوای سرد قرار 

 ندھید.

 پارچۀ خنکی را بر روی پیشانی کودک بگذارید. •

ا بپوشانید. لرزیدن اگر کودکتان بھ لرز افتاد روی او ر •
 باعث باال رفتن دمای بدن میشود.

 از کم آب شدن کودک جلوگیری کنید.
کودک خود را تشویق کنید تا مایعات شفاف مانند آب ،  •

 آب سیب یا کرنبری یا جینجر ایل بنوشد.

اگر کودک شما از پستان شیر میخورد بھ اینکار ادامھ  •
 دھید.

میتوانند از دسرھای کودکانی کھ سن بیشتری دارند  •
 ژالتینی شفاف یا بستنی یخی ھم استفاده کنند.

 دارو دادن برای تب
تنھا از داروھائی کھ خاص نوزادان و اطفال ساختھ شده اند 

 استفاده کنید.

 فقط داروھای زیر را بھ کودک خود بدھید:
استامینوفن (تایلنول، تمپرا، مارکھای داروخانھ ای و  −

 یا مارکھا ی دیگر)

(ادویل، مورتین، مارکھای دیگر و ایبوبروفن  −
 مارکھای داروخانھ ای)

 

 ھرگز بھ کودک خود آسپیرین (اَِستیل سالیسیلیک اسید یا 
 ) و یا ھر چیز دیگر محتوی آ اس آ ندھید.آ اس آ

 دمای بدنش  وماه یا کمتر دارد  3فرزند شما اگر 
 است: بیشتردرجھ فارنھایت) یا  100درجھ ( 38

 دکتر خانوادۀ خود سریعا تماس بگیرید.با  •
 تا زمانی کھ دکتر شما تائید نکرده است بھ او  •

 .ندھیدھیچ داروئی 
 اگر با دکتر خود نمی توانید تماس بگیرید بھ نزدیکترین 

 بخش اورژانس مراجعھ کنید.

 38.5دمای بدنش و است  ماھھ یا بیشتر 3فرزند شما   اگر
بیشتر است  یا درجۀ فارنھایت) 101.3درجۀ سانتی گراد (

 میتوانید بھ او استامینوفن یا بروفن بدھید.

 _________تاریخ:   

 مقدار صحیح مصرف دارو بستگی بھ وزن کودک شما دارد.

 _________  :  /Your child weighsوزن کودک شما
 مقدار صحیح دارو (دوز) برای کودک شما

The correct dose for your child 
 _________  میدھید: /acetaminophenاستامینوفناگر 

 ھر چھار ساعت تا وقتی کھ کودک شما تب دارد

 _________ میدھید:   /ibuprofenاگر ایبوبروفن
 ھر شش ساعت یکبار تا وقتی کھ کودک تب دارد

 بھ نزدیکترین بخش اورژانس بروید اگر:
 .کودک شما برای تنفس با اشکال روبرو است 
  تشنج دارد.کودک شما 
 ردن شکایت دارد.کودک شما از سفت بودن یا درد گ 

 برای آگاھی بیشتر
 از پزشک خانواده خود سؤال کنید. •
 با ھلث لینک بی . سی تماس بگیرید  1-1-8با شمارۀ  •

 برای ناشنوایان یا کم شنوایان)   1-1-7(با شمارۀ 
 و یا بھ آدرس اینترنتی:

HealthLinkBC.ca  .سر بزنید 

دیدن  fever.trekk.caاز وبسایت  •
روبرو  QRکنید یا با اسکن کردن کد 

 بھ این وبسایت بروید.

http://www.healthlinkbc.ca/
http://fever.trekk.ca/

