
 تة در كًدكان 
کَدک ضوب تت کزدُ است؛ یؼٌی ایٌکِ دهبی ثذًص ثبال 

اگز دهبسٌج داخل دّبى گذاضتِ ضَد، دهبی . رفتِ است
اگز دهبسٌج سیز ثغل . درجِ را تت هی گَیین 5/37ثبالتز اس 

درجِ تت حسبة هی ضَد  2/37گذاضتِ ضَد دهبی ثبالتز اس 
د دهبی ثبالتز ٍ ثبالخزُ اگز دهبسٌج داخل هقؼذ گذاضتِ ضَ

 .درجِ تت ًبهیذُ هی ضَد 38اس 

 
تت، یکی اس راُ ّبی دفبػی ثذى ثزای هقبثلِ ثب ػفًَت 

ثیطتز هَاقغ ػلت تت . ّبست ٍ ّویطِ ّن چیش ثذی ًیست

تیماری . ثیوبری ّبی ٍیزٍسی هثل سزهب خَردگی است

َای يیريسی ترای خًب شدن ویازی تٍ آوتی 

گبّی ثچِ ّب ثؼذ اس ٍاکسي سدى تت هی  .تیًتیک ودارود

ذاى درآٍردى هؼوَالً ثبػث تت در یبدتبى ثبضذ کِ دً. کٌٌذ
 . ثچِ ًوی ضَد

درجِ ثیطتز  5/38تت فقط ٍقتی ًیبس ثِ درهبى دارد کِ اس 
ضذت . ضذُ یب ثبػث احسبس ًبراحتی در کَدک ضوب ضَد

تت هؼوَالً ًطبًذٌّذُ ضذت ثیوبری ًیست؛ خیلی ٍقت ّب 
. هی ضَد( درجِ 40هثالً )یک ػفًَت سبدُ ثبػث تجی ثبال 

ٌیذ کِ ّز ٍقت تت کزدى کَدک، ثبػث ًگزاًی فزاهَش ًک
 .ضوب ضذ، حتوبً ثِ پشضک هزاجؼِ کٌیذ

سِ راُ ثزای اًذاسُ گیزی دهبی ثذى ثب . تت را اًذاسُ ثگیزیذ 
 . دهبسٌج ٍجَد دارد

 4-5ایي رٍش را ثزای کَدکبى ثبالی  – از راٌ دَاوی

در سٌیي پبییي تز، کَدکبى هوکي است . سبل استفبدُ کٌیذ
. بّبً دهبسٌج را جَیذُ یب یب فطبر دًذاى آى را خزد کٌٌذاضتج

جیَُ درٍى دهبسٌج سوی است ٍ هی تَاًذ سالهتی کَدک 
قجل اس اًذاسُ گیزی دهب هطوئي ضَیذ کِ . را ثِ خطز ثیٌذاسد

کَدک در طی ًین سبػت گذضتِ هبیغ خیلی داؽ یب خیلی 
 سزد ًخَردُ است، در غیز ایي صَرت دهبسٌج اضتجبّی دهب

قجل اس استفبدُ . را خیلی ثبال یب خیلی پبییي ًطبى هی دّذ
اًتْبی جیَُ . حتوبً دهبسٌج را ثب آة خٌک ٍ صبثَى ثطَییذ

دار دهبسٌج را سیز سثبى کَدک قزار دّیذ ٍ اس اٍ ثخَاّیذ کِ 
حذاقل سِ دقیقِ صجز . ثب لت ّبیص دهبسٌج را ًگِ دارد

اگز ثبالتز . ثخَاًیذ دهبسٌج را ثیزٍى آٍردُ ٍ ػذد آى را. کٌیذ
 .درجِ ثبضذ یؼٌی کَدک ضوب تت دارد 5/37اس 

 

اًتْبی دهبسٌج را سیز ثغل کَدک قزار  – از راٌ زیرتغل

دهبسٌج را ثب قزار دادى آرًج . دّیذ؛ سیز ثغل ثبیذ خطک ثبضذ
حذاقل . کَدک هقبثل سیٌِ اش در جبی خَد ثبثت کٌیذ

دهبسٌج را ثیزٍى آٍردُ ٍ ػذد . چْبر الی پٌج دقیقِ صجز کٌیذ
درجِ ثبضذ یؼٌی کَدک  2/37ثبالتز اس اگز . آى را ثخَاًیذ
 .ضوب تت دارد

ثزای ایي کبر کَدک را اس رٍی ضکن  – از راٌ مقعدی

دهبسٌج را اس سوتی کِ جیَُ دارد . رٍی پبّبی خَد ثخَاثبًیذ
  حذٍد ًین تب یک سبًتیوتز ثِ آراهی ثِ هقؼذ کَدک

 هی تَاًیذ قجل اس ٍارد کزدى دهبسٌج ثب کوی . ٍارد کٌیذ
دهبسٌج . حذاقل دٍ دقیقِ صجز کٌیذ. آى را چزة کٌیذ ٍاسلیي

درجِ  38اگز ثبالتز اس . را ثیزٍى آٍردُ ٍ ػذد آى را ثخَاًیذ
لجبس ّبی ًبسک تي . ثبضذ یؼٌی کَدک ضوب تت دارد

السم ًیست کِ . کَدک کٌیذ تب در دهبی خبًِ راحت ثبضذ
ثزای پَضبًذى اٍ اس لجبس ّبی سیبد ٍ پتَّبی ضخین 

کٌیذ، ایي طَری دهبی ثذًص اس ایي کِ ّست  استفبدُ
هثالً یک تی ضزت ٍ ضلَارک ًبسک . ثبالتز ّن هی رٍد

کبفی است ٍ هَقغ خَاة ّن یک هالفِ یب پتَی ًبسک رٍی 
 .اٍ ثکطیذ

 در صَرتی کِ . هقذار سیبی هبیؼبت ثِ کَدک خَد ثذّیذ
کَدک ضوب ضیزخَار است، حتوبً ضیز دادى ثِ اٍ را اداهِ 

تی اگز هیل دارد، دفؼبت ضیزدّی را ًسجت ثِ ح. دّیذ
هوکي است فزسًذتبى توبیلی . رٍسّبی هؼوَلی ثیطتز کٌیذ

ّن ثِ خَردى ًذاضتِ ثبضذ، اهب اگز هبیؼبت کبفی ًٌَضذ تت 
ًذاضتي اضک . ثبػث هی ضَد کِ آة ثذًص اس دست ثزٍد

هَقغ گزیِ کزدى، گَد افتبدى چطن ّب، خطکی دّبى ٍ 
اس رٍسّبی هؼوَلی ًطبًِ کن ضذى آة  ادرار کزدى کن تز

 . ثذى ّستٌذ

  درجِ  21اگز اهکبى دارد، دهبی اتبق کَدک را رٍی حذٍد
در فصل سهستبى ًیبسی ثِ گزم کزدى ثیص اس . تٌظین کٌیذ

حذ اتبق ًیست ٍ در تبثستبى هی تَاًیذ اس کَلز یب پٌکِ ثزای 
اگز َّای ثیزٍى خیلی . خٌک کزدى هحیط استفبدُ کٌیذ

 . یب گزم ًیست هی تَاًیذ پٌجزُ را ّن ثبس کٌیذ سزد



  ثزای کبّص درجِ تت هی تَاًیذ اس دارٍّبی ّبی تت ثز

قجل اس . است استامیىًفهیک دارٍی خَة . استفبدُ کٌیذ

اگز تت . ادى دارٍ درجِ حزارت ثذى کَدک را اًذاسُ ثگیزیذد
 4کَدکتبى در سبػت ّبی ثؼذی اداهِ داضت هی تَاًیذ ّز 

اگز ثب ٍجَد . سبػت یکجبر دارٍی استبهیٌَفي را ثِ اٍ ثذّیذ
دادى استبهیٌَفي ٌَّس ثچِ تت دارد، ثطزطی کِ سي ٍی 

اس  ضص هبُ یب ثیطتز ثبضذ هی تَاًیذ ثجبی استبهیٌَفي

ایجَپزٍفي در . ّن استفبدُ کٌیذ (تريفه)ایثًپريفه 

ّوشهبى . سبػت یکجبر دادُ هی ضَد 6صَرت اداهِ تت ّز 
ثزای کبّص . دٍ دارٍی استبهیٌَفي ٍ ثزٍفي را ثب ّن ًذّیذ

فزاهَش  .از آسپیریه استفادٌ وکىیدتت در کَدک خَد 

 ًکٌیذ کِ ایي دارٍّب، ثیوبری ای کِ ثبػث تت ضذُ است را
 .درهبى ًوی کٌٌذ ثلکِ فقط دهبی ثذى را کبّص هی دٌّذ

  حذٍد سی درجِ، اس آة سزد )پبضَیِ کزدى ٍ حوبم آة ٍلزم
ّن هی تَاًذ تت را پبییي ثیبٍرد اهب ثِ اًذاسُ ( استفبدُ ًکٌیذ

دارٍ هؤثز ًیست؛ ثٌبثزایي ثْتز است ایي کبر در کٌبر هصزف 
پبضَیِ کزدى یب  ّیچ ٍقت ثزای. دارٍّبی تت ثُز اًجبم ضَد

ّیچ ٍقت . ضستي کَدک تجذار خَد اس الکل استفبدُ ًکٌیذ
ّز ٍقت احسبس کزدیذ . کَدکتبى را در حوبم تٌْب ًگذاریذ

کَدک سزدش ضذُ ٍ یب ضزٍع ثِ لزس کزدُ اٍ را سزیغ 
 .ثیزٍى آٍردُ ٍ خطک کٌیذ

  ِکَدک خَد را در هذتی کِ تت دارد ثِ هْذ کَدک یب هذرس
ػث هی ضَد فزسًذ ضوب احسبس خستگی ٍ تت ثب. ًفزستیذ

در ایي ضزایط ثگذاریذ ّز چقذر هی . ثی حَصلگی کٌذ
 . خَاّذ استزاحت کٌذ

در اغلت هَارد هی تَاى اس کَدک تت دار در خبًِ هزاقجت 
اهب گبّی ًیبس هی ضَد کِ ثِ پشضک یب اٍرصاًس هزاجؼِ . کزد
 :کٌیذ

  ،اگز کَدک ضوب سزحبل ًیست، ثی قزاری هی کٌذ

  .ضذیذاً گزیِ هی کٌذ ٍ گزیِ اٍ ثب قجالً فزق کزدُ است

  اگز کَدکتبى خیلی خَاة آلَد است، هٌگ ضذُ، ثبسی
 ًوی کٌذ یب توبیلی ثِ خَردى یب آضبهیذى ًذارد،

 اگز کَدک ضوب ٌّگبم تت تطٌج کزدُ است. 

  اگز در هَرد ثیوبری کَدکتبى ّز گًَِ سؤال یب ًگزاًی

 .داریذ

  سبل دارد ٍ تجص ثبالی  3اس اگز کَدک ضوب کوتز

 .درجِ است 2/38

  درجِ دارد 40اگز کَدک ضوب، در ّز سٌی تت ثیطتز اس . 

  اگز تت ثیص اس دٍ رٍس اداهِ یبفتِ ٍ کَدک ػالهت
 . دیگزی ًذارد

 
 

ثْتز است ّویطِ یک دهبسٌج در هٌشل داضتِ ثبضیذ ٍ ّز 
ٍقت احسبس کزدیذ کَدکتبى تت دارد ثب گذاضتي آى در سیز 
ثغل کَدک ثِ هذت چْبر الی پٌج دقیقِ ٍ خَاًذى ػذد آى 

ٌّگبهی کِ دهبسٌج . َد هطلغ ضَیذاس درجِ تت کَدک خ
درجِ را  2/37سیز ثغل گذاضتِ هی ضَد، اگز دهبی ثبالتز اس 

 . ًطبى دّذ، یؼٌی کَدکتبى تت دارد
 

       

 

 داًطگبُ ػلَم پشضکی تْزاى

 هزکش طجی کَدکبى

اطفبل کطَر طت ػلویق   

(آهَسش دفتز پزستبری)  
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