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حتما نیم ساعت یا یک ساعت قبل از شروع پاشویه  

به کودک استامینو فن داده شده باشد،چنانچه که 

با مصرف استامینوفن به تنهایی موفق به کنترل تب 

 نشده اید،اقدام به پاشویه کنید. 

   

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ویلسلنلود، دیلویلد.           ;هامبری، مرلین  ;ونگ، دانا منبع: 

درسنامه پرستاری ونگ.ترجمه پوراد  سامی ،  ملململود        

 .9831بدیعی ،فاطمه  احدی.تهراد: نشر جامعه نگر،, 

میلداد   -شهرستاد صومعه سرانشانی تدوین کننده :  

انتظام ، جنب پارک ابریشم ، بیمارستاد امام خمینی 

 39811848319شماره تماس : )ره( 

 31303708910شماره تماس واحد آموزش سالمت:

 http://www.gums.ac.ir/imamh:سایت بیمارستاد

    
    
    
    

 دانشگاه عسوم پزشکی و خدمات بهداشتی گیالد    

   بیمارستاد امام خمینی )ره( صومعه سرا           

       

 تب در اطفال              

 

 

 

 

 

 

 

 

 کودکاد تب دارگروه هدف:

زیر نظر واحد آموزش سالمت همگانی 
و بیمار با همکاری متخصصاد اطفال 
 بیمارستاد امام خمینی )ره( صومعه سرا

 9813اردیبهشت 

 

برای پایین آوردد تلب کلودک ازآ        

سرد استفاده نکنید.استفاده از آ  سرد در   

پاشویه ،برای پایین آوردد دملای بلدد     

کودک درهنگام تب باعث انقباض عروق 

پوست شده ومنجر می شلود تلا خلود        

کمتری زیلر پلوسلت جلریلاد پلیلدا              

کرده،بنابراین تبادل گرمایی بین خلود    

وپوست کاهش یافته که آد خود ملانلع     

 پایین آمدد دمای بدد کودک می شود.
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 بنام خدا

 تب در اطفال

تب یکی از  بیماری های شایع درکلودکلاد   

می باشد، در بنیاری از مواقع خوش خلیلم     

بوده وبه عست افزایش پا سخ های ایمنی بدد 

ممکن است مفید باشد.بنیاری از کودکاد به  

تب های ویروسی میتال می شوند. که درایلن   

صورت تنها الزم است که دمای بدد پایلیلن   

درجله     83آورده شود بنابراین تلب زیلر       

درصورتی که کنترل شود، مشلکلسلی بلرای       

کودک ایجاد نمی کند زیرا تلب خلفلیل         

 .برای  از بین بردد ویروس ها الزم است

 

 برای کاهش تب کودک چه باید کرد؟

لباس های کودک را کم کرده و او را ازمنبلع   -9

 حرارت دورکنید.

برای پایین آوردد تب از استامینو فن استفلاده    -4

 کنید.

 به کودک مایعات فراواد دهید. -1

درصورتی که  با دادد  استامینو فن تب پاییلن   -0

 درجه باقی ماند ،  81نیامدو همچناد تب باالی 

  

 

منظوراز پاشویه شلنلتلن      ازپاشویه استفاده نمایید. 

دست و پا وصورت نینت ،چود اعضای نلاملبلرده    

ازقنمتهای انتهایی بدد بوده ودراثر سرد کلردد    

عروق آنها روی هم خوابیده ودرنتلیلجله خلود       

کمتری به این قنمتها می رسد.    تکه پارچه ای را  

درآ  ولرم قرار داده و آد را فشارداده تلا آ       

اضافی آنها گرفته شود،بعد روی شقیقه،دورگلردد  

،زیربغل ها وروی کشاله راد کلودک گلشاشلتله       

دقیقه پارچه هلا رو    8تا4ومانند لی  بکشید وبعداز 

دقیقه این عملل   90الی 93عوض کنید.وبعد مدت  

رو تکرار کنیدوسپس دمای بدد کلودک را بلا         

ابزارهای مختس  نظیر دملاسلنلی جلیلوه ای،            

 دیجیتالی کنترل کنید. 

 


