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رد کود کانتشنج و تب 



صفحه 2

تب:  عبــارت اســت از، افزايش درجه ي حــرارت بدن 
كه از تغييرات طبيعي آن بيشــتر شــود. ) دمــاي غيرطبيعي 
به ميزان 38 درجه ي سانتيگراد يا باالتر مي باشد( در بيشتر 

تب ها، درجه ي حرارت بدن 1 تا 2 درجه باالتر مي رود. 
چه چيزي باعث تب مي شود؟

اين مهم را به خاطر بســپاريد كه تب به تنهايي بيماري 
نيست، بلکه معموال از عالئم بيماری است. 

عفونت: تب يک مکانيســم دفاعی طبيعــی بدن، در 
مقابل با عفونت هاست و بيشتر تب ها  بر اثر عفونت يا ديگر 

بيماری ها عارض می شود. 
لباس پوشــیدن زیاد:  نــوزاد به خصــوص آنهايی 
كــه تازه متولد شــده انــد، ممکن اســت در اثر قــرار گرفتن در 
يک محيــط گرم يا پوشــيدن لباس زياد دچار تب شــوند زيرا 
نــوزادان قــادر نيســتند دمــای بــدن خــود را تنظيم كننــد و با 

دمای بيرون وفق دهند.
 واکســن: نوزادان و كودكان گاهی پس از واكسن زدن 

به تب خفيفی مبتال می شوند.
 از کجا بفهميم کودکمان تب دارد؟

 يک راه ســريع اين اســت كه پيشــانی كودک را ببوســيم 
يــا لمس كنيم.  اگر احســاس می كنيد كه پيشــانی كودک داغ 
اســت احتمااًل تــب دارد.  اســتفاده از دماســنج ترمومتر می 

تواند شما را مطمئن سازد.
 وجود عالئم زیر همــراه با تب نیز می توانند 

نشانه جدی بودن مشکل باشد:
 كاهش اشــتها، بی حالی، رنگ پريدگی يا برافروختگی 

واضح يا وجود تغييرات ديگر در رفتار
 وجــود دانه هــای كوچک قرمــز- ارغوانــی روی بدن كه 

با فشــار دادن ســفيد نمی شــود، يا وجــود لکه هــای ارغوانی 
بزرگ، اين هر دو عالمت می توانند نشــانه عفونت باكتريال 
جدی باشــند  كودک نمی توانــد غذا را ببلعــد و آب دهانش 
مرتــب می ريــزد. پس از پــاک كردن بينــی، كودكــی كه نمی 
تواند خوب نفس بکشــد، ممکن است نشانه ای از ذات الريه 
يا آسم  در او باشد. كودک، هذيان آلود و گيج به نظر می رسد 
و بســيار تحريک پذير و كج خلق اســت، اين نشانه ها ممکن 
اســت يک عفونت ويروســی يا باكتريال جدی باشد. اگر كه از 
بابت ظاهر يا رفتار كودک خود، دچار نگرانی هستيد، صرف 
نظر از اينکه درجه حرارتش باال باشــد يا نه، حتما به پزشــک 

مراجعه كنيد.
 توجه داشته باشــید که عالئمی مانند: سرفه و 
گوش درد )اگر به آن مشــکوكيد( يا استفراغ و اسهال را حتما 
بــه پزشــک اطالع دهيــد زيــرا بــه وی در تشــخيص بيماری، 

كمک می كند. 
والدین گرامی: تب باال مــی تواند در كــودكان باعث 

تشنج شود. 
راه های پایين آوردن تب:

اگــر كــودک در اثر تــب بی حال نشــده اســت، لزومی به 
اســتفاده از دارو نيســت.  بــرای پاييــن آوردن تب مــی توانيد 
مقــدار زيــادی شــير مــادر بــه كــودک بدهيــد تــا هــم درجه 
حرارتش پايين آيد و هم از كم شــدن آب بدن وی جلوگيری 
شود.  لباس زياد به كودک نپوشانيد، باال بودن درجه حرارت 
بدن كودک ممکن است ناشــی از لباس بيش از اندازه هوای 
گــرم و يا فعاليت زياد باشــد.  در اين مواقع بهتر اســت لباس 
كــودک را كــم كنيد و او را به كمی اســتراحت تشــويق كنيد و يا 

فعاليت كمتری در فضای خنک داشته باشد.
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 تن شــویه کردن:  اگر تب، كــودک را اذيــت ميکند، 
ميتوانيــد بــا آب ولرم تن شــويه اش كنيد و يــا در وان پر از آب 
ولرم قــرارش دهيــد.  برای تــن شــويه ی كودک، مــی توانيد 
اســفنجی را بــه آب ولــرم آغشــته كنيــد و از بــاال، روی بــدن 
كودک بکشــيد يا حوله خيس شــده با آب ولرم را روی سينه و 
شکمش بگذاريد.  هرگز با استفاده از الکل كودک را تن شويه 
نکنيد، زيــرا الکل از راه پوســت جــذب و وارد خون می شــود.  
ورود الــکل بــه خون می تواند ســبب بروز مشــکالت تنفســی 
يا تشــنج شــود و يا كودک بر اثر افــت قند خــون خواب آلود يا 

تحريک پذير گردد.
 والدین گرامی:  در صــورت ابتال فرزندتــان به تب و 
همراهــی آن بــا يکی از نشــانه های تشــنج دانه های پوســتی 
مســطح قرمز تيره خواب آلودگی غير طبيعی سردرد شديد 
كبــودی لبها تنگــی نفس گريه جيــغ ماننــد تحريک پذيری و 
عــدم توانايی والديــن در كنتــرل و آرام كردن كــودک فورا به 

پزشک مراجعه كنيد.
***

 تشنج:   تشنج های تب دار يکی از موارد شايع مراجعه 
كودكان به مراكز اورژانس اســت.  معمواًل در اوايل ســير يک 
بيمــاری تب دار رخ می دهد.  تشــنج تــب دار در كودكان بين 
ســنين ۶ ماهگی تا ۶ ســالگی اتفاق می افتد  و معمواًل سابقه 

فاميلی تشنج های تب دار وجود دارد.
 پسران بيش از دختران دچار تشنج می  شوند.

 تشنج های ناشی از تب خوش خيم به شمار می آيند.
 آگاهــی از خصوصیات مربوط به تشــنج 

ناشی از تب ساده:
1-  اين تشنج ها بيشتر از 1۰ تا 1۵ دقيقه طول نمی كشد.

2-  وجــود تــب 5/38 _ 39 درجه در كودک بــه ويژه در 
عفونتهــای بخــش بااليی دســتگاه تنفــس )اوتيــت ميانی، 

التهاب لوزه و...(  
3- تشنج ناشــی از تب به طور معمول در آغاز بيماری 

تب دار روی می دهد و گاهی نخستين نشانه بيماری است.  
4- نــوار مغزی در فاصله حمله تشــنج طبيعی اســت.  
پس از تشــنج نشــانه روشــنی جز كمی خــواب آلودگی ديده 
نمی شــود.  اين تشــنج ها در هــر دوره بيماری تــب دار بيش 
از يک حمله تشــنجی روی نمی دهد و بيــش از يک بار در 2۴ 

ساعت اتفاق نمی افتد.
 عوارض و مشــکالت همراه:  اختــالالت هوش و 
رشــد در اين كودكان ديده نشده اســت ولی بايد تالش كرد تا 

آنجايی كه ممکن است از تکرار آن جلوگيری شود.
 مراقبت های پرستاری:

1-  در كودكانــی كــه با تــب بــاال مراجعه می كننــد برای 
جلوگيری از تشــنج مــی توان كودک را تن شــويه كرد با تجويز 
پزشــک در كــودک بــا ســابقه تشــنج  می توان بــا اســتفاده از 
ديازپام احتمال وقوع مجدد حمالت تشــنجی مرتبط با تب 

را كاهش داد.
2-  مصرف فنوباربيتال در كودكان تب دار موثر نيســت 

زيرا  نياز به مدت زمانی است تا دارو اثر گذار شود.
3-  ممکن اســت در صورت تشــنج ها از فنوباربيتال به 
مدت طوالنی با تجويز پزشک به مقدار مناسب استفاده شود.
4-  خانواده ها بايد بدانند كه تشــنج ساده همراه با تب 
كامال خوش خيم است و حتی در مواردی كه تشنج كمتر از ۵ 

دقيقه طول بکشد نياز به هيچ درمانی وجود ندارد.
5-  در كودكانــی كــه بــا تشــنج مراجعــه می كننــد ابتدا 
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تهران، شهرک اکباتان، انتهای فاز 3
کدپستی: 1396956111

تلفن : 4702 - 021     فکس: 44670432

دفتر پر ستاری - واحد آموزش

i ns tagram.com/saremhosp i ta l
w w w . S a r e m h o s p i t a l . o r g

سيســتم تنفســی و قلبی گردش خون بيمار مــورد توجه قرار 
گيرد  راه تنفسی پاک شود و بايد تنفس و دمای بدن بيمار نيز 

مرتب كنترل شود.
  آموزش به والدین:

1-  آموزش خواندن صحيح درجه حرارت به والدين
2-   والديــن كــودک بايد در مــورد نحوه اســتفاده از تب 

برها آموزش ببينند.
3- در زمــان حمــالت تشــنجی چيــزی از راه دهــان بــه 

كودک خورانده نشود.
4- در حمالت تشنجی كودک را از صدمه محافظت كنيد.
5- از كــودكان خــود در برابر بيماری هــای عفونی و تب 

دار بيشــتر به مراقبت نماييــد تا بتوانند تعداد اين تشــنج ها 
را كاهش دهيد.

6-  تشنج های ناشــی از تب خيلی نگران كننده نيستند 
و اختالالت ذهنی و هوشی به جای نمی گذارند.

7-  والديــن بايــد بداننــد كه تشــنج هــای قبل از شــش 
ماهگی و بعد از پنج ســالگی حتماً بررسی و پيگيری و علت و 

چرايی آن معلوم شود
8- در صــورت تجويــز فنوباربيتــال بــرای كــودک از 

مصرف خودسرانه و قطع ناگهانی آن پرهيز كنيد.
9-  اســتفاده از تب ُبر، لزوماً احتمال بروز تشــنج مجدد 

را كاهش نمی دهد.


