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تت ػجبستست اص افضايص دسجٝ حشاست ثذٖ، وٝ اص تـييشات عجيؼي آٖ ثيطتش  ضٛد ٚ ٕٞشاٜ ثب  آٖ  دسجٝ  حشاست تٙظيٓ 

  دس اوخش تت ٞب دسجٝ حشاست ثذٖ  .( دسجٝ سب٘تي ٌشاد يب ثبالتش38دٔبي ؿيش عجيؼي ثذٖ ثٝ ٔيضاٖ ). ضذٜ ثذٖ ثبال ٔي سٚد

. دسجٝ  ثبال ٔي سٚد 2ا  تب 

ثيطتش ٔٛالغ ػّت تت، . تت، يىي اص ساٜ ٞبي دفبػي ثذٖ ثشاي ٔمبثّٝ ثب ػفٛ٘ت ٞبست ٚ ٕٞيطٝ ٞٓ چيض ثذي ٘يست

يبدتبٖ ثبضذ وٝ د٘ذاٖ . ٌبٞي ثچٝ ٞب ثؼذ اص ٚاوسٗ صدٖ تت ٔي وٙٙذ.. ثيٕبسي ٞبي ٚيشٚسي ٔخُ سشٔب خٛسدٌي است

.  دسآٚسدٖ ٔؼٕٛالً ثبػج تت دس ثچٝ ٕ٘ي ضٛد

ضذت .  دسجٝ ثيطتش ضذٜ يب ثبػج احسبس ٘بساحتي دس وٛدن ضٕب ضٛد5/38تت فمظ ٚلتي ٘يبص ثٝ دسٔبٖ داسد وٝ اص 

. ٔي ضٛد ( دسج40ٝٔخالً )تت ٔؼٕٛالً ٘طب٘ذٞٙذٜ ضذت ثيٕبسي ٘يست؛ خيّي ٚلت ٞب يه ػفٛ٘ت سبدٜ ثبػج تجي ثبال 

. فشأٛش ٘ىٙيذ وٝ ٞش ٚلت تت وشدٖ وٛدن، ثبػج ٍ٘شا٘ي ضٕب ضذ، حتٕبً ثٝ پضضه ٔشاجؼٝ وٙيذ

  چیسى باعث تب مى شود؟چه

ٔطىُ  يه  ثّىٝ ٔؼٕٛالً اص ػالئٓ   ٘يست،   ثيٕبسى وٝ تت ثٝ تٟٙبيى يه ايٗ ٔٛضٛع ٟٔٓ سا ثٝ خبعش داضتٝ ثبضيذ

. است اصِٛى ديٍش

 دفبػى  ٔىب٘يسٓ  يه  ثب تت.  ٔى آيٙذ ٚجٛد ثيطتش تت ٞب دس احش ػفٛ٘ت يب ديٍش ثيٕبسى ٞب ثٝ    :عفووت   

 .عجيؼي ٕٞضٔبٖ، ثٝ ثذٖ دس ٔجبسصٜ ثب ػفٛ٘ت ٞب وٕه ٔي وٙذ

 ٘ٛصاداٖ ثٝ خصٛث آٟ٘بيي وٝ تبصٜ ٔتِٛذ ضذٜ ا٘ذ، ٕٔىٗ است دس احش لشاس ٌشفتٗ دس:لباس زیاد پوشیدن  

ضٛ٘ذ، صيشا لبدس ٘يستٙذ دٔبي ثذٖ خٛد سا تٙظيٓ وٙٙذ ٚ ثب دٔبي ثيشٖٚ  يه ٔحيظ ٌشْ يب پٛضيذٖ ِجبس صيبد ثٝ تت دچبس

 

 دا٘طٍبٜ ػّْٛ پضضىي ٚ خذٔبت ثٟذاضتي دسٔب٘ي تٟشاٖ

   ٔذيشيت أٛس پشستبسي–ٔؼبٚ٘ت دسٔبٖ 

 مرکس طبی کودکان
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. ٚفك دٞٙذ

 ٘ٛصاداٖ ٚ وٛدوبٖ ٌبٞى پس اص ٚاوسٗ صدٖ ثٝ تت خفيفى ٔجتال ٔى ضٛ٘ذ  .

 

 از کجا بفهمیم کودکمان تب دارد؟

 اٌش احسبس ٔي وٙيذ وٝ پيطب٘ي وٛدن داؽ است. يه ساٜ سشيغ ايٗ است وٝ پيطب٘ي وٛدن سا ثجٛسيٓ يب ِٕس وٙيٓ

. ٔي تٛا٘ذ ضٕب سا ٔغٕئٗ وٙذ (تشٔٛٔتش)استفبدٜ اص دٔبسٙج . احتٕبالً تت داسد

 

: وجود عالئم زیر همراه با تب ویس می تواود وشاوه جدي بودن مشكل باشد

  ،ثش افشٚختٍي ٚاضح يب ٚجٛد تـييشات ديٍش دس سفتبس   يب  سً٘ پشيذٌي وبٞص اضتٟب، ثي حبِي. 

 وٝ ثب فطبس دادٖ سفيذ ٕ٘ي ضٛ٘ذ يب ٚجٛد ِىٝ ٞبي اسؿٛا٘ي ،اسؿٛا٘ي سٚي ثذٖ -ٚجٛد دا٘ٝ ٞبي وٛچه لشٔض 

.  ثضسي؛ ٞش دٚ ايٗ ػالئٓ ٔي تٛا٘ٙذ ٘طب٘ٝ ػفٛ٘ت ثبوتشيبَ جذي ثبضٙذ

 وٛدن ٕ٘ي تٛا٘ذ ؿزا سا ثجّؼذ ٚ آة دٞب٘ص ٔشتت ٔي سيضد.  

  ٖخٛة ٘فس ثىطذ وٝ ٕٔىٗ است ٘طب٘ٝ اي اص رات اِشيٝ يب آسٓ   ٕ٘ي تٛا٘ذ ثيٙي، وٛدن ثؼذ اص تٕيض وشد 

.  ثبضذ

  ٕٓٔىٗ است  وٛدن ثٝ ٘ظش ٞزيبٖ آِٛد ٚ ٌيج ٔي سسذ ٚ ثسيبس تحشيه پزيش ٚ وج خّك است؛ ايٗ ػالئ

.  ػالئٓ يه ػفٛ٘ت ٚيشٚسي يب ثبوتشيبَ جذي ثبضٙذ

دس صٛستيىٝ ثبثت ظبٞش يب سفتبس وٛدن خٛد دچبس ٍ٘شا٘ي ٞستيذ، صشف ٘ظش اص ايٙىٝ دسجٝ حشاستص ثبال ثبضذ يب ٘ٝ، 

 .حتٕبً ثٝ پضضه ٔشاجؼٝ وٙيذ
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تٛجٝ داضتٝ ثبضيذ وٝ ػالئٕي ٘ظيش سشفٝ ٚ ٌٛش .  ٕٞچٙيٗ ثٝ خبعش داضتٝ ثبضيذ وٝ تت تٟٙب يىي اص ػالئٓ ثيٕبسي است

 صيشا ثٝ ٚي دس تطخيص وٕه ،يب استفشاؽ ٚ اسٟبَ سا حتٕبً ثٝ پضضه اعالع دٞيذ (دس صٛستيىٝ ثٝ آٖ ٔطىٛويذ)دسد 

 .ٔي وٙذ

 .تت ثبال ٔي تٛا٘ذ دس وٛدوبٖ ثبػج تطٙج ضٛد :والدیه گرامی

 :روش هاي اودازه گیري تب در کودکان

 :  سٝ ساٜ ثشاي ا٘ذاصٜ ٌيشي دٔبي ثذٖ ثب دٔبسٙج ٚجٛد داسد

دس سٙيٗ پبييٗ تش، وٛدوبٖ ٕٔىٗ است اضتجبٞبً .  سبَ استفبدٜ وٙيذ4-5ايٗ سٚش سا ثشاي وٛدوبٖ ثبالي :راه دهاوی 

جيٜٛ دسٖٚ دٔبسٙج سٕي است ٚ ٔي تٛا٘ذ سالٔتي وٛدن سا ثٝ . دٔبسٙج سا جٛيذٜ يب يب فطبس د٘ذاٖ آٖ سا خشد وٙٙذ

لجُ اص ا٘ذاصٜ ٌيشي دٔب ، ٔغٕئٗ ضٛيذ وٝ وٛدن دس عي ٘يٓ سبػت ٌزضتٝ ٔبيغ خيّي داؽ يب خيّي سشد . خغش ثيٙذاصد

. ٘خٛسدٜ است، دس ؿيش ايٗ صٛست دٔبسٙج اضتجبٞي دٔب سا خيّي ثبال يب خيّي پبييٗ ٘طبٖ ٔي دٞذ

ا٘تٟبي جيٜٛ داس دٔبسٙج سا صيش صثبٖ وٛدن لشاس دٞيذ ٚ .  لجُ اص استفبدٜ حتٕبً دٔبسٙج سا ثب آة خٙه ٚ صبثٖٛ ثطٛييذ

دٔبسٙج سا ثيشٖٚ آٚسدٜ ٚ ػذد آٖ سا . حذالُ سٝ دليمٝ صجش وٙيذ. اص اٚ ثخٛاٞيذ وٝ ثب ِت ٞبيص دٔبسٙج سا ٍ٘ٝ داسد

.  دسجٝ ثبضذ يؼٙي وٛدن ضٕب تت داسد5/37اٌش ثبالتش اص . ثخٛا٘يذ

دٔبسٙج سا ثب لشاس دادٖ آس٘ج . ا٘تٟبي دٔبسٙج سا صيش ثـُ وٛدن لشاس دٞيذ؛ صيش ثـُ ثبيذ خطه ثبضذ: راه زیربغل 

دٔبسٙج سا ثيشٖٚ آٚسدٜ ٚ ػذد . حذالُ چٟبس اِي پٙج دليمٝ صجش وٙيذ. وٛدن ٔمبثُ سيٙٝ اش دس جبي خٛد حبثت وٙيذ

.  ثبضذ يؼٙي وٛدن ضٕب تت داسد درجه2/37اٌش ثبالتش اص . آٖ سا ثخٛا٘يذ

دٔبسٙج سا اص سٕتي وٝ جيٜٛ داسد .  ثشاي ايٗ وبس وٛدن سا اص سٚي ضىٓ سٚي پبٞبي خٛد ثخٛاثب٘يذ: راه مقعدي

ٔي تٛا٘يذ لجُ اص ٚاسد وشدٖ دٔبسٙج ثب وٕي ٚاصِيٗ آٖ . حذٚد ٘يٓ تب يه سب٘تيٕتش ثٝ آسأي ثٝ ٔمؼذ وٛدن ٚاسد وٙيذ

  ثبضذ درجه38اٌش ثبالتش اص . دٔبسٙج سا ثيشٖٚ آٚسدٜ ٚ ػذد آٖ سا ثخٛا٘يذ. حذالُ دٚ دليمٝ صجش وٙيذ. سا چشة وٙيذ

 .وٛدن ضٕب تت داسد
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 : راه هاي پاییه آوردن تب

 ثشاي پبييٗ آٚسدٖ تت ٔي تٛا٘يذ . اٌش وٛدن ثش احش تت ثي حبَ ٘طذٜ است ِضٚٔي ثٝ استفبدٜ اص داسٚ ٘يست

 وٛدن ثذٞيذ تب ٞٓ دسجٝ حشاستص پبييٗ آيذ ٚ ٞٓ اص وٓ ضذٖ آة ثذٖ جٌّٛيشي ٔبدس ثٝٔمذاس صيبدي ضيش

 .ضٛد

 ثبال ثٛدٖ دسجٝ حشاست ثذٖ وٛدن ٕٔىٗ است ٘بضي اص ِجبس ثيص .  ٕٞچٙيٗ صيبد ثٝ وٛدن ِجبس ٘پٛضب٘يذ

دس ايٗ ٔٛالغ ثٟتش است ِجبس وٛدن سا وٓ وشدٜ ٚ تطٛيمص وٙيذ . اص حذ، ٞٛاي ٌشْ، ٚ يب فؼبِيت صيبد ثبضذ

 .وٝ وٕي استشاحت وٙذ ٚ يب فؼبِيت وٕتشي دس يه فضبي خٙه داضتٝ ثبضذ

الصْ ٘يست وٝ ثشاي پٛضب٘ذٖ اٚ اص ِجبس ٞبي صيبد .  ِجبس ٞبي ٘بصن تٗ وٛدن وٙيذ تب دس دٔبي خب٘ٝ ساحت ثبضذ

ٔخالً يه تي ضشت ٚ . ٚ پتٛٞبي ضخيٓ استفبدٜ وٙيذ، ايٗ عٛسي دٔبي ثذ٘ص اص ايٗ وٝ ٞست ثبالتش ٞٓ ٔي سٚد

 .ضّٛاسن ٘بصن وبفي است ٚ ٔٛلغ خٛاة ٞٓ يه ٔالفٝ يب پتٛي ٘بصن سٚي اٚ ثىطيذ

 ٖاٌش تت وٛدن سا اريت ٔي وٙذ ٔي تٛا٘يذ ثب آة ِٚشْ پبضٛيٝ وٙيذ ٚ يب دس ٚاٖ پش اص آة ِٚشْ لشاس :پبضٛيٝ وشد

ثشاي پبضٛيٝ ٔي تٛا٘يذ يه اسفٙج سا . پبضٛيٝ ثٝ ضستٗ پبٞب ٚ يب ا٘ذاختٗ پبسچٝ خيس سٚي پبٞب ٔحذٚد ٕ٘ي ضٛد. دٞيذ

 .ثٝ آة ِٚشْ آؿطتٝ وٙيذ ٚ اص ثبال سٚي ثذٖ وٛدن ثىطيذ

  ُٚسٚد . سا پبضٛيٝ ٘ىٙيذ صيشا اِىُ اص عشيك پٛست جزة ضذٜ ٚ ٚاسد خٖٛ ٔي ضٛدوٛدن ٞشٌض ثب استفبدٜ اص اِى

اِىُ ثٝ خٖٛ ٔي تٛا٘ذ سجت ثشٚص ٔطىالت تٙفسي يب تطٙج ضٛد ٚ يب وٛدن ثش احش افت لٙذ خٖٛ خٛاة آِٛدٜ يب 

 .تحشيه پزيش ٌشدد

  دس فصُ صٔستبٖ ٘يبصي ثٝ ٌشْ وشدٖ ثيص اص .  دسجٝ تٙظيٓ وٙيذ21اٌش أىبٖ داسد، دٔبي اتبق وٛدن سا سٚي حذٚد

اٌش ٞٛاي ثيشٖٚ خيّي . حذ اتبق ٘يست ٚ دس تبثستبٖ ٔي تٛا٘يذ اص وِٛش يب پٙىٝ ثشاي خٙه وشدٖ ٔحيظ استفبدٜ وٙيذ

 . سشد يب ٌشْ ٘يست ٔي تٛا٘يذ پٙجشٜ سا ٞٓ ثبص وٙيذ

 لجُ اص دادٖ . يه داسٚي خٛة استبٔيٙٛفٗ است. ثشاي وبٞص دسجٝ تت ٔي تٛا٘يذ اص داسٚٞبي ٞبي تت ثش استفبدٜ وٙيذ

 4اٌش تت وٛدوتبٖ دس سبػت ٞبي ثؼذي ادأٝ داضت ٔي تٛا٘يذ ٞش . داسٚ، دسجٝ حشاست ثذٖ وٛدن سا ا٘ذاصٜ ثٍيشيذ
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ثشاي وبٞص تت دس وٛدن خٛد .  سبػت يىجبس دادٜ ٔي ضٛد6تت ٞش . سبػت يىجبس داسٚي استبٔيٙٛفٗ سا ثٝ اٚ ثذٞيذ

 .اص آسپيشيٗ استفبدٜ ٘ىٙيذ

فشأٛش ٘ىٙيذ وٝ ايٗ داسٚٞب، ثيٕبسي اي وٝ ثبػج تت ضذٜ است سا دسٔبٖ ٕ٘ي وٙٙذ، ثّىٝ فمظ دٔبي ثذٖ سا وبٞص       

 .ٔي دٞٙذ

 تت ثبػج ٔي ضٛد فشص٘ذ ضٕب احسبس خستٍي . وٛدن خٛد سا دس ٔذتي وٝ تت داسد ثٝ ٟٔذ وٛدن يب ٔذسسٝ ٘فشستيذ

 . دس ايٗ ضشايظ ثٍزاسيذ ٞش چمذس ٔي خٛاٞذ استشاحت وٙذ. ٚ ثي حٛصٍّي وٙذ

أب ٌبٞي ٘يبص ٔي ضٛد وٝ ثٝ پضضه يب اٚسطا٘س . دس اؿّت ٔٛاسد ٔي تٛاٖ اص وٛدن تت داس دس خب٘ٝ ٔشالجت وشد

: ٔشاجؼٝ وٙيذ

 اٌش وٛدن ضٕب سشحبَ ٘يست، ثي لشاسي ٔي وٙذ، ضذيذاً ٌشيٝ ٔي وٙذ ٚ ٌشيٝ اٚ ثب لجُ فشق وشدٜ است.  

 اٌش وٛدوتبٖ خيّي خٛاة آِٛد است، ًٔٙ ضذٜ، ثبصي ٕ٘ي وٙذ يب تٕبيّي ثٝ خٛسدٖ يب آضبٔيذٖ ٘ذاسد. 

 اٌش وٛدن ضٕب ٍٞٙبْ تت تطٙج وشدٜ است. 

 اٌش دس ٔٛسد ثيٕبسي وٛدوتبٖ ٞش ٌٛ٘ٝ سؤاَ يب ٍ٘شا٘ي داسيذ. 

  دسجٝ است2/38 سبَ داسد ٚ تجص ثبالي 3اٌش وٛدن ضٕب وٕتش اص . 

  دسجٝ داسد40اٌش وٛدن ضٕب، دس ٞش سٙي تت ثيطتش اص  . 

 اٌش تت ثيص اص دٚ سٚص ادأٝ يبفتٝ ٚ وٛدن ػالٔت ديٍشي ٘ذاسد . 

دس صٛست اثتالي فشص٘ذتبٖ ثٝ تت ٚ ٕٞشاٞي آٖ ثب يىي اص ػاليٓ تطٙج، ٘مبط پٛستي ٔسغح ثٝ :والدیه گرامی

سً٘ لشٔض  تيشٜ، خٛاة آِٛدٌي ؿيش عجيؼي، سشدسد ضذيذ، وجٛدي ِت، تٍٙي ٘فس، ٌشيٝ جيؾ  ٔب٘ٙذ،  تحشيه 

 .پزيشي ٚ ػذْ تٛا٘بيي ٚاِذيٗ دس وٙتشَ ٚ آساْ وشدٖ وٛدن فٛساً ثٝ پضضه ٔشاجؼٝ وٙيذ


