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Emergency Services

تب در اطفال

Fever in Children

یﻥﺩ.ﺕﺏ ﻉکﺱﺍﻝﻉﻡﻝ ﻁﺏیﻉی ﻭ
ﺏﺍ.ﺭﻑﺕﻥ ﺩﻡﺍی ﺏﺩﻥ ﺭﺍﺕﺏ ﻡیگﻭ
ﺏ ﺏﺩﻥک ﻡک ﻡیکﻥﺩﺕﺍﺏﺍ
ﻑﻭﻥﺕ ﺍﺱﺕ.ﺕﺏ ﻩ
سالﻡﺕ ﺏﺩﻥﻥﺱﺏﺕﺏﻩ ﻉ
ﻑﻭﻥﺕﻡﺏﺍﺭﺯﻩکﻥﺩ.
ﻉ

دمای طبیعی بدن چه اندازه است؟
ﺩﻡﺍی ﻁﺏیﻉیﺏﺩﻥ ﺡﺩﻭﺩﺍ  73ﺩﺭﺝۀ ﺱﺍﻥﺕیگﺭﺍﺩ( 6. .9ﺩﺭﺝۀ
یﻉیﺏﺩﻥ ﻡﺍ ﻡﻉﻡﻭال ﺩﺭ ﻁﻭﻝ ﺭﻭﺯﺕﺍ
ﻑﺍﺭﻥ ﻩﺍیﺕ) ﻡیﺏﺍﺵﺩ .ﺩﻡﺍی ﻁﺏ
ﺡﺩﻭﺩﺍ  66.9( 73.9ﺩﺭﺝۀﻑﺍﺭﻥ ﻩﺍیﺕ) باالﺭﻑﺕﻩ ﻭ ﺵﺏ ﻩﺍﺕﺍ ﺡﺩﻭﺩ
 79.7ﺩﺭﺝۀ ﺱﺍﻥﺕیگﺭﺍﺩ ( 63.9ﺩﺭﺝۀﻑﺍﺭﻥ ﻩﺍیﺕ) کﺍﻩﺵ ﻡیﺍﺏﺩ.

اندازه گیری دمای بدن
ﺍﻍﻝﺏ ﻩﻥگﺍﻡﺕﺏ ﺏﺍﺩﺱﺕ ﺯﺩﻥﺏﻩکﻭﺩک ﻡیﺕﻭﺍﻥگﺭﻡﺍی ﺏﺩﻥکﻭﺩک
یﻥﺍﻥ ﺍﺯ ﺍیﻥکﻩکﻭﺩک ﺵﻡﺍ ﺩچﺍﺭﺕﺏﺵﺩﻩ
ﺭﺍﺍﺡﺱﺍﺱکﺭﺩ.ﺏﺭﺍی ﺍﻁ ﻡ
ﻥیﺩ.
ﻑﺍﺩﻩک
ﺍﺱﺕ ﺍﺯ ﺩﺭ ﻩﺝ ﺏﺭﺍیﺍﻥﺩﺍﺯﻩگیﺭی ﺩﻡﺍی ﺏﺩﻥﺵﺍﺱﺕ
ﺩﺍﻭﻝﺕﺭیﻥ ﺭﻭﺵ ﻩﺍ یﺍﻥﺩﺍﺯﻩگیﺭی ﺩﻡﺍی ﺏﺩﻥ ﺍﺯ ﻁﺭیﻕ ﺯیﺭﺏﻍﻝ ﻭ
ﻡﺕ
ﺯیﺭ ﺯﺏﺍﻥ ﺍﺱﺕ.
چه وقت از روش زیر بغل استفاده کنیم:
 برای اطفال  6سال یا کمتر
ﺏﺭﺍیکﻭﺩکﺍﻥیکﻩﻥﻡیﺕﻭﺍﻥﻥﺩ ﺩﺭﺝﻩ ﺍﺭ ﺯیﺭ ﺯﺏﺍﻥ ﺥﻭﺩﻥگﻩ
ﺩﺍﺭﻥﺩ.
چه وقت از روش زیر زبان استفاده کنیم:
 برای اطفال باالی  6سال
 برای کودکانی که میتوانند به راحتی از طریق بینی نفس
بکشند

استفاده از درجۀ دیجیتالی
روش زیر بغل:
 درجه را روشن کنید.


کودک را در بغلتان بنشانید.



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



نوک درجه را در وسط زیر بغل قرار دهید.



دست کودک را در کنارتنش نگه دارید.



وقتی صدای بیپ را شنیدید درجه را بردارید – معموال در
حدود یک دقیقه.



درجه را بخوانید.



ﻥیﺩ.
کﺵیک
ﺉیﺩ .ﺥﻭﺏﺁﺏ
ﺩﺭﺝﻩﺭﺍ ﺏﺍ ﺁﺏ ﺥﻥکِ ﺹﺍﺏﻭﻥیﺏﺵﻭ

روش زیر زبان:
 درجه را روشن کنید.


نوک درجه را زیر زبان  ،بطرف عقب دهان و فقط در یک
سمت از وسط دهان قرار دهید.



از فرزند خود بخواهید لبهایش را در اطراف درجه ببندد.



وقتی صدای بیپ را شنیدید درجه را بردارید – معموال در
حدود یک دقیقه.



درجه را بخوانید.



درجه را با اب خنک و صابون بشوئید .خوب آبکشی کنید.
هرگز از درجۀ شیشه ای ( جیوه ای) استفاده نکنید.
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تب در اطفال

Fever in Children - continued

چگونه از کودکی که تب دارد مراقبت کنیم
کودک خود را خنک نگه دارید نه سرد.
 لباس سبک به کودک بپوشانید .ژاکتها و پتوهای سنگین را
کنار بگذارید.


دمای هوای اطاق را زیر  12درجۀ سانتی گراد( 07درجۀ
فارنهایت) نگه دارید.

 از پنکه برای خنک کردن اطاق در تابستان استفاده کنید.
ﻕیﻡ ﺩﺭ ﻡﻉﺭﺽ ﻩﻭﺍی ﺱﺭﺩﻕﺭﺍﺭﻥ ﺩﻩیﺩ.
کﻭﺩک ﺭﺍﺏﻁﻭﺭ ﻡﺱﺕ


پارچۀ خنکی را بر روی پیشانی کودک بگذارید.



اگر کودکتان به لرز افتاد روی او را بپوشانید .لرزیدن باعث
باال رفتن دمای بدن میشود.

ﻥیﺩ.
گیﺭیک
ﺍﺯکﻡ ﺁﺏﺵﺩﻥکﻭﺩکﺝﻝﻭ
 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 به اینکار ادامه دهید.



کودکانی که سن بیشتری دارند میتوانند از دسرهای ژالتینی
شفاف یا بستنی یخی هم استفاده کنند.

اگر فرزند شما  3ماه یا کمتر دارد و دمای بدنش  34درجه (277
درجۀ فارنهایت) یا بیشتر است:
 با دکتر خانوادۀ خود سریعا تماس بگیرید.
 تا زمانی که دکتر شما تائید نکرده است به او هیچ
داروئی ندهید.
اگر با دکتر خود نمی توانید تماس بگیرید به نزدیکترین بخش
اورژانس مراجعه کنید.
ﺍگﺭﻑﺭﺯﻥﺩ ﺵﻡﺍ  3ماهه یا بیشترﺍﺱﺕ ﻭ ﺩﻡﺍیﺏﺩﻥﺵ  7. .3ﺩﺭﺝۀ
ﺵﺕﺭﺍﺱﺕ ﻡیﺕﻭﺍﻥیﺩﺏﻩ
ﺱﺍﻥﺕیگﺭﺍﺩ ( 1. 1.7ﺩﺭﺝۀﻑﺍﺭﻥ ﻩﺍیﺕ)یﺍﺏی
ﺏﺭﻭﻑ ﺏﺩﻩیﺩ.
ﻥ
ﻥﻭﻑﻥ
ﺱﺕﺍﻡی یﺍ
ﺍﻭ ﺍ
مقدار مصرفی دارو بستگی به وزن کودک شما دارد.
وزن کودک شما/

Your child weighs

_________ :

مقدار صحیح دارو(دوز) برای کودک شما
The correct dose for your child

اگر استامینوفن میدهید_________ :Acetaminophen/
هر چهار ساعت تا وقتی که کودک شما تب دارد
__________
اگر ایبوبروفن میدهید:ibobrufen/
کﺏﺍﺭ ﺕﺍ ﻭﻕﺕیکﻩکﻭﺩکﺕﺏ ﺩﺍﺭﺩ
ﺭﻩ ﺵﺵ ﺱﺍﻉﺕی

به نزدیکترین بخش اورژانس بروید اگر:

دارو دادن برای تب
ﻁﻑﺍﻝ ﺱﺍﺥﺕﻩ ﺵﺩﻩﺍﻥﺩ
ﺕﻥ ﻩﺍ ﺍﺯ ﺩ ﺍﺭﻭﻩﺍﺉیکﻩ ﺥﺍﺹﻥﻭﺯﺍﺩﺍﻥ ﻭ ﺍ
ﻥیﺩ.
ﻑﺍﺩﻩک
ﺍﺱﺕ
فقط داروهای زیر را به کودک خود بدهید:
ﺕﺍیﻝﻥﻭﻝ،ﺕﻡپﺭﺍ ،ﻡﺍﺭک ﻩﺍی ﺩﺍﺭﻭﺥﺍﻥ ﻩ ﺍیﻭ یﺍ
 استامینوفن (
ﻡﺍﺭک ﻩﺍ ی ﺩیگﺭ)
 ایبوبروفن (ﺍﺩﻭیﻝ ،ﻡﻭﺭﺕیﻥ ،ﻡﺍﺭک ﻩﺍی ﺩیگﺭ ﻭ ﻡﺍﺭک ﻩﺍی
ﺩﺍﺭﻭﺥﺍﻥﻩ ﺍی)
هرگز به کودک خود آسپیرین (اسید سالیسیلیک یا آ اس آ ) و یا هر
چیز دیگری که در آن آ اس آ باشد ندهید.

 بیش از  84ساعت تب ادامه پیدا کند.
 تب  87درجه سانتیگراد ( 278درجۀ فارنهایت) یا بیشتر
شود.
 کودک شما برای تنفس با اشکال روبرو باشد.
کﻭﺩک ﺵﻡﺍﺕﺵﻥﺝ ﺩﺍﺭﺩ.
 کودک شما از سفت بودن یا درد گردن شکایت دارد.

برای آنکه بیشتربدانید خوب است سوال کنید:
 از پزشک خانواده
 با شمارۀ  188با هلت لینک بی  .سی تماس بگیرید ( با
شمارۀ  188برای ناشنوایان و یا کم شنوایان) و یا به
آدرس اینترنتی www.HealthLinkBC.ca:سر
بزنید.
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