
 تة ٍتطٌح چيست؟

اص تچِ % 2-5)يؼتشيي ًَع تطٌح دس دٍساى مَدمي استضا (1
 (ّا
 .هختػشي دس پسش ّا ضايؼتش است (2
هاّگي  1ٍ ليني اص )سال ضايؼتش است  5هاُ تا  3دس سي  (3
 (.سالگي گضاسش ضذُ است 10تا 
دس تچِ ّايي اتفاق هي پيص آگْي خَتي داسد چَى تيطتش (4

سالن هي تاضٌذ ٍ پس اص  تة ٍتطٌح  افتذ مِ اص ًظش ػػثي
 .ّن عثيؼي  هي هاًٌذ

 .تة ٍ تطٌح تاػث هشه ًوي ضَد (5
اص هَاسد ػفًَت ّاي ٍيشٍسي % 80ػلت تة دس تيص اص (6

 .دستگاُ تٌفسي فَقاًي ٍ ػفًَت ّاي گَاسضي است
هوني است ػفًَت ّاي ضذيذ صهيٌِ ساص آى تاضذ هثل  (7

لت عپس بررسي  يا هٌٌژيت،( سپتي سوي)ًَت خَىفػ
 .تب مهم است

 .اص هَاسد تطٌح دس اٍليي سٍص تة تشٍص هي مٌذ% 90دس  (8
 ٍالذييتشسسي ساتقِ تة ٍ تطٌح دس سايش فشصًذاى ٍ ًيض  (9

پس ايي هغلة سا تِ پضضل مَدك خَد .است مهم

 .گَييذت
پس اگش  .دقيقِ است 10هذت تطٌح هؼوَالً موتش اص  (10

 .مهم استتنطذ دقيقِ عَل  15-10تيطتش اص 
اتفاق هي افتذ پس اگش  عَل ضةيل تاس دس  هؼوَالً( 11

 .مهم است( دس ّواى سٍص )تنشاس ضَد 
مهم تشٍص تغييشات دس ػولنشد سيستن ػػثي (12

 .(فلح آًذاهْا  –خَاب آلَدگي  هثل)است

ح فقظ دس يل عشف تذى تاضذ يا دس يل ٌاگش تط (13

 .ستمهم ا( هثالً فقظ دستْا)قسوت اص تذى 

 :ػَد تة ٍ تطٌح
اص مَدماى دچاس ػَد تطٌح دس حوالت تؼذي % 30حذاقل 

 .تة هي ضًَذ

 .خَاّذ دادسال تؼذ سخ  2اص هَاسد ػَد تا % 90

 :احتوال ػَد دس هَاسد صيش تيطتش است
 .سال تاضذ 1دس غَستي مِ مَدك صيش 

 .ساتقِ فاهيلي اص ًظش تة ٍ تطٌح هثثت تاضذ
 .شادگدسخِ ساًتي  40تشٍص تطٌح تا تة موتش اص 

 .ساػت اص تشٍص تة، تطٌح مٌذ 1اگش تيواس ظشف هذت 

 :(غشع)ى تة ٍتذاحتوال تشٍص تطٌح 
 ضَد تة ٍتطٌح تِ خَدي خَد تثذيل تِ غشع ًوي

 %(1;احتوال)
 ( %10تا)ص غشع دس هَاسد صيش تيطتش استاحتوال تشٍ

تطٌح ).هَاسد هْوي مِ گفتِ ضذ ٍخَد داضتِ تاضذ -1
تطٌح دس حولِ تة، ٍ هذت تطٌح  هَضؼي، تنشاس

 (دقيقِ 15تيطتش اص 

 .ساتقِ خاًَادگي اص ًظش غشع هثثت تاضذ -2

ساػت اص تشٍص تة تطٌح  1اگش تيواس ظشف هذت  -3

 .مٌذ

فلح )مَدك دچاس اختالل دس تناهل تَدُ تاضذ -4
 (هغضي، هطنالت رٌّي

 

 

 :سضذ َّش ٍ رّي
ايي مَدماى تا مَدماى ديگش ( IQ)اص ًظش َّضي (1

 .ًذاسًذتفاٍتي 

تة ٍ تطٌح دس ػولنشد تؼذي مَدك دس هذسسِ اثش  (2
 .سَء ًوي گزاسد

 :اقذاهات تطخيػي
هوني است پضضل تشاي هؼالدِ مَدك ضوا  (1

تشسسي هايغ هغضي ًخاػي سا الصم تذاًذ پس تا 
ايي ( LP;اخز هايغ ًخاع)اًدام آى هَافقت ًوائيذ

تيواسيْاي خغشًاك اص خولِ  تطخيع ماس خْت
 .ٍ دس ػيي حال تي خغش استهٌٌژيت ضشٍسي 

هؼوَالً تشاي تشسسي ّوِ خاًثِ ٍ سد ػلل ديگش اص  (2
 .مَدك ضوا ًوًَِ خَى ٍادساس گشفتِ هي ضَد

هوني است دس هَاسدي تا غالحذيذ پضضل اص  (3

 .مَدك ًَاس هغضي گشفتِ ضَد

 

 
 

 :دسهاى تة ٍ تطٌح دس هٌضل
 استاهيٌَفي)هؼوَل دس هاى تة تا تة تش ّاي( الف

 .دسخِ تشسذ 38صيش تذى تا دهاي (ايثَ پشٍفي -
تذٍى )ّوچٌيي مَدك سا تي ضَيِ تا آب ٍلشم

 .ًواييذ( ًول ٍ النل
 



 :حٌتشاي پيطگيشي اص تط( ب
. ضذ تشدسخِ تيط 5/38اگش دهاي تذى مَدك اص 

تِ هيضاًي مِ پضضل ) دياصپام  هحلَلقشظ يا 
 .سٍص تذّيذ 1-3تِ هذت ( تَغيِ ًوَدُ

 ًيذدس غَست ايداد تطٌح چِ ماسي هي تَا( ج
 تنٌيذ؟

 :پاسخ
امٌَى هي داًيذ مِ ايي تطٌح تيواسي تذي  -1

. سشدي خَد سا حفظ ًواييذًيست پس خًَ
 .ًطَيذ هضغشب ٍ ًگشاى

مَدك سا تِ غَست خَاتيذُ تِ پْلَ قشاس دّيذ  -2

دّاى . تا تش ضحات اص دّاًص خاسج تطَد
 .مَدك سا ًپَضاًيذ

تاص مشدى ) ساُ َّايي مَدك تايذ تاص تاضذ -3
اص دادى ّش ( دّاى مليذ ضذُ تَغيِ ًوي ضَد

گًَِ هَاد غزايي ٍ آب تِ مَدك خَدداسي 
 .ًواييذ

تا لَلِ  دس غَست دس دستشس تَدى امسيژى -4

 .اٍ تذّيذتِ تيٌي 

 دياصپام استفادُ ًواييذ ٍ هٌتظش هحلَلاص  -5
 هتَقف دقيقِ تطٌح 10تا حذامثش عي  تواًيذ

ّيچ قسوت اص تذى اٍ سا ًنطيذ ٍ غاف . تطَد
 .ًنٌيذ

 .تِ فشم تطٌح تَخِ ًواييذ -6

پس اص تطٌح مَدك هوني است تي قشاسي  -7
 .مٌذ يا تشاي هذتي خَاب آلَد تواًذ

 :پيطگيشي  
پس حتي ( تة صا) ػذم تواس تا ػَاهل ػفًَي 

الوقذٍس مَدك خَد سا تِ هحيظ ّاي ضلَؽ ٍ پش 
 .خوؼيت ٍ ًيض هنا ًْاي آلَدُ ًثشيذ

اگش پضضل داسٍي ضذ تطٌح تشاي هذت ًسثتاً 

عَالًي تدَيض ًوَد حتواً تِ دستَس پضضل ػول 
ًواييذ ٍ خْت تشسسي اثش تخطي ٍ ػَاسؼ داسٍ تا 

 .ط تاضيذپضضل دس استثا
 :پذس ٍ هادس ػضيض تذاًيذ مِ

هوني است تطٌح تا دسخات من تة ّن تشٍص  (1
مٌذ ٍ يا اتتذا تطٌح ايداد ضَد ٍ تؼذ دهاي 

ال تشٍد اها اغَل تطخيع ٍ دسهاًي تاتذى 
 .تفاٍتي ًوي مٌذ

ٍامسيٌاسيَى مَدك ضوا ّواًٌذ سايش  (2
مَدماى است فقظ تايذ تِ تة پس اص آى تَخِ 

 .ًواييذ

اص ٍامسيٌاسيَى مَدك دچاس تة ٍ اگش پس  (3
دس هَسد اداهِ ٍامسيٌاسيَى ٍ ًَع تطٌح ضذ 

 .آى تا پضضل هطَست ًوائيذ
 

 

 

 

 
 

       

 دانشگاه علوم پزشكي تهران
 مركز طبي كودكان
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 مراقبت و درمان
 كودك مبتال به تب و تشنج  

 در منزل
 

 تب و تشنج
اما بايد . واقعه اي ترسناك براي شما پدر و مادر گرامي است

 .......بدانيد كه
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