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تب – ورق معلوماتی

تب چیست؟

درجه حرارت معمول بدن طفل شما می تواند هم بسته به سن و 

هم زمان در طول روز، هر دو تفاوت داشته باشد. این می تواند 

بین 36.5 و 38 درجه سانتیگراد باشد. درجه حرارت باالتر از این 

حد را معموالً تب می نامند.

درجه حرارت 38 درجه  یا بیشتر در یک نوزاد 3 ماهه و 38.5 درجه یا 

بیش از آن در نوزادان کالن تر و اطفال کالن تر، بلند تلقی می شود.

اگر فکر می کنید که طفل شما تب دارد، با یک حرارت سنج 

)میزان الحراره( درجه حرارت او را معین کنید.  از دستورات تولید 

کننده این دما سنج پیروی کنید  تا رقمی که اندازه می گیرید دقیق 

باشد. حرارت سنج های ِتیپ )نوار( پالستیکی که روی پیشانی قرار 

می دهند توصیه نمی شود چون قابل اعتماد نیستند.

تب معموالً نشانه عفونت در بدن می باشد.  عفونت هایی مانند 

ریزش و آنفلوآنزا بخصوص در مکتب های ابتدایی بسیار شایع 

است: اطفال سن پیش از مکتب روی در سال بین 5 تا 20 مورد 

عفونت دارند.

تب یک جریان طبیعی است

تب به ما می گوید که بدن دارد کار می کند تا با عفونت بجنگد.  

تب یک واکنش طبیعی است و به خودی خود ضرر ندارد. بنا بر 

این، معموالً ضرورتی نیست که تب را تداوی نمایند.

ولی، اطفال به هنگام تب داشتن، اغلب ناراحت و ناجور می 

 paracetamol شوند. اگر به طفل خود دوای رفع تب مانند

)پاراسیتمول( یا ibuprofen )آیبو پروفن( دهید ممکن است به 

آنان احساس راحت تری دهد. به طفل خود مقدار توصیه شده را 

بدهید که بسته به سن و وزن طفل بر روی بستۀ دوا نوشته شده 

است. همه ی انواع تب ها نسبت به دوا واکنش نشان نمی دهند، 

و این بدان معنی نیست که طفل شما مریضی جدی دارد.

تب ها ممکن است در تعداد کمی از اطفال باعث 

febrile convulsions )نوعی تشنج و از هوش رفتن( شود. تشنج 

ناشی از تب شدید غشی است که همراه با تب شدید می باشد.  با 

آنکه برای والدین نگران کننده است،  این نوع تشنج در دراز مدت 

ایجاد تکلیف نمی کند.  این عارضه بر 1 طفل از 30 طفل  دارای 

سن کمتر از 5 سال تأثیر می نماید. این بدان معنی است که از 30 

طفل 29 نفر هرگز به این نوع تشنج مصاب نمی شوند، و اهمیتی 

ندارد که تب آنها هر چقدر می خواهد بلند باشد. دواهای مسکن 

درد باعث نمی شود که این نوع تشنج را متوقف یا کم نماید.

علت تب کردن چیست؟

تب در اغلب مواقع به علت یک ویروس است )نظیر ویروس 

ریزش یا آنفلوآنزا(. عفونت های ویروسی بیش از عفونت های 

باکتریایی )میکربی( شایع است و به آنتی بیوتیک هم نیازی نیست 

چون این ادویه ویروس را معالجه نمی کند. بیشتر این تب ها خود 

به خود برطرف می شوند.

تب های به دفعات کمتر ممکن است در اثر عفونت باکتریایی 

)میکربی( باشند، و این عفونت ها را با آنتی بیوتیک ها معالجه 

می نمایند.

در موارد نادر، باکتری ها می توانند عفونت مجاری ادرار، ُشش ها 

)سینه بغل یا نومونیا(، خون و مغز )مننژیت( را باعث شوند.

در نوزادان کم سن مهم است که بتوان علت تب را پیدا کرد.

چه وقت باید به داکتر مراجعه کنید؟

اطفال باید نخست به داکتر عمومی خود مراجعه کنند.  داکتر 

عمومی طفل شما می تواند تشخیص دهد که آیا رفتن به شفاخانه 

و معاینه در آنجا ضرورت دارد یا نی. 

طفل شما باید به یک داکتر مراجعه کند اگر تب دارد و:

سن او بسیار کم باشد )کمتر از 3 ماه سن(؛	 

وقتی طفل شما بسیار مریض باشد؛	 

طفل شما یک مریضی مزمن داشته باشد  و داکتر به شما گفته 	 

باشد که برای تب کمک درخواست کنید.
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همچنین در موارد زیر باید به داکتر مراجعه کنید اگر طفل شما:

درد دارد – بخصوص سر درد، شکم درد، یا درد در دست و یا 	 

در پا

برای بلعیدن به تکلیف باشد	 

در نفس کشیدن به تکلیف باشد	 

بدن او بخار داشته باشد	 

استفراغ نماید	 

گردن او شخ شود و یا اینکه نور چشمان وی را آزار دهد	 

شقیقۀ او )قسمت نرم سر نوزادان( پندیدگی پیدا کند	 

گنگس، خواب آلود، یا بی قرار باشد	 

بیش از سه روز تب او دوام یابد	 

به تازگی سفر خارج از استرالیا داشته باشد	 

با نفری تماس داشته باشد که عفونت شدید داشته است	 

سایر اطفال )با بیش از 3 سال سن( که ریزش کرده است ولی 

مریضی او سخت نیست، به خاطر تب داشتن به طور معمول 

ضرورت به دیدن داکتر ندارد.

برخی از پرسش های معمول:

آیا دندان درآوردن طفل باعث تب او می شود؟

اطفالی که دندان در می آورند ممکن است تا 38 درجه تب 	 

کنند، ولی بیش از 38 درجه تب احتماالً ناشی از عفونت است.

طفل من حتی پس از اینکه به او مسکن دادم هنوز هم تب دارد.  

آیا من باید نگران شوم؟

اگر طفل شما احساس می کند بهتر است و سایر عالئم هم 	 

بهتر شده اند، نباید نگران شوید.  دواهای تسکین دهنده درد،  

ممکن است باعث رفع تب نشوند ولی به طفل داده می شود تا 

کمک کند، احساس طفل بهتر شود.

آیا می توانم به طفل خود آسپیرین دهم؟

به طفل خود آسپیرین ندهید مگر اینکه یک داکتر آن را تجویز 	 

نموده باشد.
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مواظبت از طفل تان در خانه

اطفال خود را لباسی بپوشانید که راحت باشند – نه اینکه از 	 

سرما بلرزند یا از گرما عرق کنند.

به طفل تان مقدار کافی مایعات بدهید تا بنوشد؛  اطفالی 	 

که تب دارند به مایعات بیش از حد معمول ضرورت دارند.

توصیه نمی شود که آنان را خیس کرده و در معرض باد پکه 	 

قرار دهید.

برای عالئمی که موجب بدتر شدن مریضی شان باشد 	 

مراقب طفل تان باشید.

اگر مریضی طفل شما بدتر شد به داکتر مراجعه کنید.	 

به طور کلی، هنگامی طفل خود را به مهد کودک، 	 

کودکستان یا مکتب بازگردانید که جانجور شده باشد.  به 

کسی که مواظبت از طفل را انجام می دهد بگویید تا بداند  

طفل شما مریض بوده است.  اگر به یک داکتر مراجعه کرده 

اید،  با آنان صحبت کنید چون طول مدت جدا نگه داشتن 

طفل شما بسته به میزان مریضی طفل تان متفاوت می 

باشد.

به یاد داشته باشید:

تب در اطفال شایع است و علت آن اغلب عفونت ویروسی 	 

می باشد

اگر طفل شما جور و شاد است، ضرورتی به تداوی تب 	 

نیست.

به طفل خود کمک کنید مایعات زیاد بنوشد.	 

اگر طفل شما کم سن تر از 3 ماهه است و تب او 38 درجه 	 

یا بیشتر است به داکتر مراجعه کنید.

طفل خود را زیر نظر داشته باشید که عالئم بدتر شدن 	 

نداشته باشد.

اگر به نظر می رسد که طفل شما مریض تر شده است به 	 

داکتر مراجعه کنید.

برای مشوره صحی، می توانید به HealthDirect شماره 

222 022 1800 تلفون کنید.


