
 تب
 معموالً بدن طبیعی دمای از باالتر حرارت درجه یا بت 

 بیامری یک خود خودی به و است عفونت یک عالمت

 آید.  منی شامر به

 هاست.  های جنگیدن بدن با عفونت تب یکی از راه 

اگر تب مشککیی ایاکاد نکنکدر درمکان آن هکت  ورت  
 اسبککیامر اح کک نکدارد هرننککد بککا درمککان تککب معمککوالً

 .  داشت خواهد بهرتی ب یار

 .  ندارند اختصاصی درمان ویروسی عفونت های 

دار شودر مراجعه به پزشکک  باشد یا ادامه باال تب اگر 
  .الزم خواهد بود

 مککاهر بیامرانککی کککه تیککت شککیمی 3کودکککان کمککرت از  
هکای جکدی  گیرندر مبتالیان به بیامری درمانی قرار می

انکد  گرفتکهو افرادی که به تازگی تیکت جراحکی قکرار 

 .به پزشک مراجعه کنند باید برای هرگونه تبی

درجکه  3.73اگر دمای بدن به بیش از  زیرطبق جدول  

)و عوامک  باالبرنکده موقکت سانتی گراد افکزایش یابکدر 
 دما وجود نداشته باشد ( بیامر تب کرده است. 

 

 

 

 

 

 دلید  بده اسد  ممکد  بدد  دمای که باشید داشته یاد به

 بسدیار هداای یا داغ حامم داشنت، ت  به زیاد لباس ورزش،

 مشدکا  آ  بده کده را حدتام  دمدای . بدرود باال محیط گرم

 .بگیرید اندازه بعد دوباره دقیقه 03  تا 03  هستید،

 

 

                           بهههه    دمهههه   چگونهههه 

 ود؟ههمی ش  ر هه ازه گیههان
 در بگیکری دمکای بکدن بایکد ابکزار مناسک برای انکدازه 

 .باشید داشته اختیار

 بکا پیشکانی ملک  با دما اندازه گیری به منی توانید شام 

کنکیت یکک دماسکن   می  دست اعتامد کنید. ما توصیه

 ای تهیه کنید.  الکرتونیک یا جیوه

 و کودکککان  گیککری دمککا در نککوزادان بهککرتیر راه انککدازه
 است.  دماسنج زیر بغ استفاده از 

 ککککه از دماسکککن  اسکککتفاده کنیکککد آن را  پکککیش از آن
 بچرخانید تا ستون جیوه یا الک  را درونش ببینید. 

  درجکه سکانتی 33 - 4/33درجه حرارت بدن نوزاد بیر 

نیکز نشکانه یدی بکدن  (درجکه حکرارت زیرب ک )گراد 
است که باید از طریق متاس پوست با پوست گرم نگکه 

 داشته شود. 

  ت بکدن نکوزاد در در صورت عدم افکزایش درجکه حکرار

 ساعت دوباره تب او را ارزیابی کنید.  2عرض 

 تککوان از دمککای  مککی در بزرگ ککاالن و کودکککان بککزرگرت
 .دهانی استفاده کرد

 باشکد  پکاییر یکا بکاال غیط به دهان دمای تممکر اس 
 مرصک  ید یکا گکرم نوشیدنی تازگی به اینکه به ب ته

 01 حکدود اسکت شکده یدهمایعی نوشک اگر. باشد شده

 را بککدن دمککای دهککان راه از سکک   کنیککدر صککر دقیقککه

 .  کنید اندازه گیری

  کند. اطمینان پیکدا کنیکد  خنک می را دهان هت تنف
 داده اید تکان استفاده از پیش را جیوه ای ن که دماس

 گکراد انتیدرجه س .3زیر آن درون مایع ستون می  و

 .است

 دمای  گیری دهانی خردسال که برای اندازه کودکان در
کنند یا ممکر است دماسکن  را گکاز  بدن همکاری منی

شککود.  گیککری دمککای زیرب کک  الزم مککی بگیرنککدر انککدازه

         گیکککری دمکککای مقعکککدی در کودککککان توصکککیه انکککدازه

 .شود منی

 



                                چگونههه  دمههه   ز رب هههه    

 ود؟ههش می ر ههگی  ازهههان
 کنید از یک دماسن  دهانی استفاده. 

 دماسن  را زیرب   قرار دهید. 

 بازو را نزدیک سینه قرار دهید. 

  سکک   ر دقیقککه منت ککر دانیککد 3بککه طککور معمککول

 .دماسن  را درآورده و عدد را بخوانید

 ًدرجکه پکاییر 1/ 3 درجه حرارت زیر ب ک  معمکوال 
 .تر از درجه حرارت از راه دهان است

 

 

 

 

                                   چگونههه  دمههه   د ههه نی  

 ود؟ههش می ر ههگی  ازهههان
  زبکان زیکر هکای طکر  از یککی زیر را دهانی دماسن 

 .برانید عقب سمت به و بگذارید

 شکده داشته نگه لبها با دماسن  که کنید پیدا اطمینان 
 .دندان ها نه و است

 بککودر دهککان در دماسککن  کککه دقیقککه 3 از پکک  را دمککا 
 .بخوانید

 تکنف  بینکی راه از تواند منی و گرفته کودک بینی اگر 
 . کنید متیز را بینی اش ابتدا کندر

  باعک  دمکا دهکانی اندازه گیکری هنگام دهانی تنف 
 .می شود غیط به دما دادن نشان پاییر

 توصکیه و نی تند دقیق پوست دمای و ب   زیر دمای 
 .منی شوند
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                           بهههه    دمهههه   چگونهههه 

 ود؟ههمی ش  ر هه ازه گیههان
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