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تب – برگه اطالعاتی

تب چیست؟

دمای طبیعی بدن فرزند شما، بسته به سن او و زمان روز 

می تواند تغییر کند. دما می تواند بین 36.5 و 38 درجه سانتی 

گراد تغییر کند. دمای باالتر از این بعنوان تب شناخته می شود.

درجه حرارت 38 درجه سانتیگراد یا بیشتر در نوزاد زیر 3 ماه 

و 38.5 درجه سانتیگراد یا بیشتر در نوزادان و کودکان بزرگتر، 

باال در نظر گرفته می شود.

اگر فکر می کنید کودک شما تب دارد، دما را با دماسنج اندازه 

گیری کنید. دستورالعمل های سازنده آن را برای خواندن دقیق 

دنبال کنید. دماسنج های نوار پالستیکی روی پیشانی توصیه 

نمی شود زیرا قابل اعتماد نیستند.

تب معموالً نشانه عفونت در بدن است. عفونت هایی مانند 

سرماخوردگی و آنفلوانزا بسیار شایع هستند، به ویژه در 

کودکان پیش دبستانی: کودکان پیش دبستانی ممکن است بین 

5 تا 10 عفونت در سال داشته باشند.

تب یک فرآیند طبیعی است

تب به ما نشان می دهد که بدن برای مبارزه با عفونت کار 

می کند. تب یک واکنش طبیعی است و به خودی خود مضر 

نیست. بنابراین معموالً نیازی به درمان تب نیست.

با این حال، کودکان اغلب هنگام تب احساس ناراحتی و 

ناخوشی می کنند. دادن داروهای مسکن به کودکتان مانند 

پاراستامول یا ایبوپروفن ممکن است به او کمک کند احساس 

راحتی بیشتری داشته باشد. با توجه به سن و وزن کودکتان 

دوز توصیه شده روی بسته دارو را به او بدهید. همه تب ها به 

داروها پاسخ نمی دهند و این بدان معنا نیست که کودک شما 

یک بیماری جدی دارد.

تب ممکن است گهگاه باعث تشنجات تب در چند کودک شود. 

تشنج ناشی از تب، حمله ای است که با دمای باالی بدن همراه 

است. تشنج ناشی از تب در حالی که برای والدین نگران کننده 

است، معموالً عوارض طوالنی مدت ندارد. از هر 30 کودک 

زیر 5 سال 1 نفر دچار آن می شود. این یعنی 29 کودک از 30 

کودک هرگز دچار تشنج تب نمی شوند، مهم نیست که درجه 

حرارت آنها چقدر باال می رود. تحقیقات نشان نداده است 

که داروهای تسکین دهنده باعث توقف یا کاهش تشنج های 

ناشی از تب می شوند.

چه چیزی باعث تب می شود؟

تب اغلب توسط یک ویروس )مانند سرماخوردگی و آنفلوانزا( 

ایجاد می شود. عفونت های ویروسی شایع تر از عفونت های 

باکتریایی هستند و نیازی به آنتی بیوتیک ندارند زیرا این 

داروها ویروس ها را درمان نمی کنند. بیشتر تب ها خود به 

خود از بین می روند.

در موارد کمتر، تب به دلیل عفونت باکتریایی ایجاد می شود و 

معموالً با آنتی بیوتیک درمان می شود.

به ندرت، باکتری ها می توانند باعث عفونت ادرار، ریه ها 

)پنومونی(، خون و مغز )مننژیت( شوند.

در نوزادان خیلی کم سن، مهم است که علت تب کشف شود.

چه موقعی الزم است دکتر را ببینید؟

کودکان باید ابتدا برای ارزیابی به پزشک عمومی خود مراجعه 

کنند. سپس پزشک عمومی فرزند شما می تواند تشخیص دهد 

که آیا بررسی بیشتری در بیمارستان مورد نیاز است یا نه.

کودک شما در صورتی باید به پزشک مراجعه کند که تب دارد و:

سن کودکتان خیلی کم است )کمتر از 3 ماهه(؛	 

کودکتان خیلی مریض به نظر میرسد؛	 

کودکتان یک بیماری مزمن دارد و دکترتان به شما گفته 	 

است که برای تب کمک بگیرید؛
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همچنین در صورتی که کودک شما موارد زیر را داشته باشد 

باید یک دکتر را ببینید:

درد – به ویژه سردرد، درد شکم یا دست و پا	 

اشکال در قورت دادن 	 

اشکال در تنفس	 

کهیر 	 

استفراغ	 

سفتی گردن یا نور چشمش را اذیت می کند	 

برآمدگی فونتانل )نقطه نرم روی سر نوزادان(	 

گیجی، خواب آلودگی یا تحریک پذیری	 

تبی که بیشتر از سه روز ادامه داشته است	 

اخیرآ به خارج از کشور سفر کرده	 

با کسی که یک عفونت جدی دارد تماس داشته است	 

کودکان بزرگتر )بیش از 3 سال( که سرماخوردگی دارند، اما 

خیلی بیمار نیستند، معموالً برای تب نیازی به مراجعه به 

پزشک ندارند.

بعضی سواالت رایج:

آیا دندان در آوردن باعث تب می شود؟

کودکانی که در حال دندان درآوردن هستند ممکن است تا 

38 درجه سانتیگراد تب داشته باشند، اما بیشتر از 38 درجه 

سانتیگراد تب بیشتر به دلیل عفونت است.

کودک من حتی بعد از داروی مسکن هم تب دارد. آیا باید 

نگران باشم؟

اگر کودک شما احساس بهتری داشته باشد و عالئم دیگر بهبود 

یافته باشد، نه. داروی مسکن ممکن است تب را از بین نبرد اما 

برای کمک به احساس بهتر کودک شما استفاده می شود.

آیا می توانم به کودکم آسپیرین بدهم؟

به کودکتان آسپرین ندهید مگر اینکه به طور خاص توسط 

پزشک تجویز شده باشد.
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مراقبت از کودکتان در خانه

لباس مناسب به کودک بپوشانید تا راحت باشد - بدون 	 

لرز یا عرق کردن.

به کودک خود مایعات زیادی برای نوشیدن بدهید. 	 

کودکان مبتال به تب بیش از حد معمول به مایعات نیاز 

دارند.

اسفنج زدن با آب و باد زدن کودکان تب دار توصیه نمی 	 

شود.

مراقب عالئمی مبنی بر بدتر شدن بیماری فرزندتان 	 

باشید.

اگر کودکتان مریض تر می شود به دکتر مراجعه کنید.	 

به طور کلی، زمانی که فرزندتان خوب شد می تواند به 	 

مهدکودک، پیش دبستانی یا مدرسه برگردد. به تامین 

کننده مراقب خود اطالع دهید که فرزند شما بیمار بوده 

است. اگر به پزشک مراجعه کرده اید، این موضوع را با 

او در میان بگذارید زیرا دوره های محرومیت بسته به 

بیماری فرزندتان متفاوت است.

به یاد داشته باشید: 

تب در کودکان شایع است و بیشتر ناشی از عفونت های 	 

ویروسی است.

اگر کودک شما خوب به نظر می رسد و خوشحال است، 	 

نیازی به درمان تب نیست.

به کودکتان کمک کنید تا مایعات زیادی بنوشد.	 

اگر دمای کودک زیر 3 ماه شما 38 درجه سانتیگراد یا 	 

بیشتر است به پزشک مراجعه کنید.

مراقب عالئمی مبنی بر بدتر شدن بیماری فرزندتان 	 

باشید.

اگر کودکتان مریض تر می شود به دکتر مراجعه کنید.	 

برای دریافت راهنمایی بهداشتی بیشتر می توانید به 
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