هب انم هستی بخش
داًشگاه علوم پزشکی وخذهات بهذاشتی درهاًی هرهزگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

ته شًیٍ در کًدک تة دار

راٌَای پاییه آيردن تة:

تزای پاییي آٍردى تة اتتذا دارٍی ضذتة دادُ ضَد
ٍسپس تا آب ٍلزم تي ضَیِ کٌیذ .
تزای پاییي آٍردى تة هی تَاًیذ هقذار سیادی

هایؼات

یاضیز هادر تذّیذ تا ّن درجِ حزارتص کاّص یاتذ ٍ ّن
اس کن ضذى آب تذى جلَگیزی ضَد.
ّوچٌیي سیاد تِ کَدک لثاس ًپَضاًیذ  .تاال تَدى درجِ
حزارت تذى کَدک هوکي است ًاضی اس لثاس تیص اس
حذَّ ،ای گزم ٍ ،یا فؼالیت سیاد تاضذ  .در ایي هَاقغ تْتز
است لثاس کَدک را کن کزدُ ٍ تطَیقص کٌیذ کِ در
یک فضای خٌک حضَرداضتِ تاضذ.

شناسنامه پمفلت آموزشی کد PED-8-97
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397پاییز
سال تهیه
ناظر کیفی
متخصص
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
صادقی
دکترفرامرز
آموزش به
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
بیمار ایرما
دکتر نگین خوشبخت
ریحانی

تن شویه در کودک تب دار

مىثع :کتاب راَىمای خًدمزاقثتی خاوًادٌ 1سایت يسارت تُداشت

تي شویه در تخت :
تزای ایي ًَع تي ضَیِ لثاس کَدک را در تیاٍریذ ٍ حَلِ ای را تا
غل  ،کطالِ
آب ٍلزم خیس کٌیذ  ،آتص را خَب تچالًیذ سپس سیزب
راى  ،رٍی قفسِ سیٌِ ٍ ضکن ٍ گزدى کَدک تگذارید تِ هحض گزم
ضذى حَلِ  ،حَلِ را تؼَیض کٌیذ یا دٍتارُ خیس کٌیذ ٍ تچالًیذ
ٍ رٍی تذى کَدک تگذاریذ  .تؼذ اس پایاى تي ضَیِ کَدک را خطک
کٌیذ ٍلثاس سثک ٍ ًاسک

تپَضاًیذّز ًین ساػت یکثار دهای

کَدک را تا تة سٌج کٌتزل کيیذ .

مکان َایی کٍ می تًاوید حًلٍ ی مزطًب تگذارید.

تِ ایي تزتیة کَدک کن کن تِ ایي دهای آب ػادت هی کٌذ ٍ دچار

غل  ،کطالِ راى  ،رٍی قفسِ سیٌِ ٍ ضکن ٍ گزدى هکاى
سیزب

لزس ًوی ضَد ّ.ز تار فقط یک قسوت اس تذى کَدک را حوام کٌیذ .

ّایی ّستٌذ کِ هی تَاًیذ حَلِ ی مر طَب را رٍی آى ّا قزار

اٍل اس تٌِ ضزٍع کٌیذ یؼٌی لیف کطی را اس گزدى تِ سوت سیز تغل

دّیذ .دست ّا ٍپاّا را ّن هی تَاًیذ تا حَلِ  ،هزطَب کٌیذ.

 ،اس سیز تغل تِ سوت کف دست ّا ٍ اس کطالِ ی راى تِ طزف پاّا

ًکتِ  :حَلِ ی هزطَب ًثایذ رٍی پیطاًی قزار گیزد ؛ تحقیقات

اًجام دّیذ ، .پس اس پایاى تي ضَیِ آب رٍی تذى کَدک را تا حَلِ

ًطاى هی دّذ کِ تا کاّص ًاگْاًی دها در سز اهکاى تٌگ ضذى

تِ آراهی خطک کٌیذ  .یک لثاس سثک ًٍاسک تپَضاىیذ ٍ در تستز

ًاگْاًی رگ ّای هغش ٍجَد دارد ٍ در ًتیجِ آسیة ّای جثزاى

خطک تخَاتاًیذ.

ًاپذیزی را تزای فزد ایجاد هی کٌذ.

ًکتِ  :اگز دیذیذ تچِ احساس سزها هی کٌذ  ،تی حال است یا ًفس ّای
تٌذ ٍ سطحی هی کطذ ٍرًگ تذى اٍ تغییز کزدُ تي ضَیِ را قطغ کٌیذ.

ته شًیٍ در حمام پس اسخًردن داريی ضدتة :

هراجعه به پزشک

اس رٍش تي ضَیِ در حوام ٍقتی استفادُ هی ضَد کِ درجِ تة
کَدک تؼذ اس خَردى دارٍی ضذ تة تسیار تاالست ٍ ضوا هجثَریذ
تِ سزػت تثص را تزای جلَگیزی اس تطٌج ٍخطز پاییي تیاٍریذ.در
ایي رٍش کَدک را هستقیوا در تطت یا ٍاًی کِ اس

آب ٍلزم

پز

ضذُ است تِ هذت 20تا 30دقیقِ تگذاریذ.تزای ایي رٍش تْتز است
اٍل تا آب گزم ضزٍع کٌیذ

( آب گزم ًِ آب داؽ ) تؼذ کن کن

ضیزآب سزد را تاس کٌیذ ٍ تِ ٍاى در حالتی کَدک در آى ًطستِ
است آب سزد اضافِ کٌیذ تا دهای آب تِ  37درجِ ساًتی گزاد کِ
ّواى دهای طثیؼی تذى اًساى است تزسذ.

 اگز کَدک ضوا سیز  3هاُ است ٍتة دارد تْتز است
کَدک را ًشد پشضک تثزیذ.
 در صَرتیکِ تاتت ظاّز یا رفتار کَدک خَد دچار ًگزاًی
ّستیذ ،صزف ًظز اس ایٌکِ درجِ حزارتص تاال تاضذ یا
ًِ ،حتواً تِ پشضک هزاجؼِ کٌیذ

ّ .وچٌیي تِ خاطز

داضتِ تاضیذ کِ تة تٌْا یکی اس ػالئن تیواری است.
 تَجِ داضتِ تاضیذ کِ ػالئوی هاًٌذ سزفِ ٍ گَش درد
(در صَرتیکِ تِ آى ضک داریذ ) ،ػزق ضثاًِ یا استفزاؽ
ٍ اسْال را حتواً تِ پشضک اطالع دّیذ سیزا تِ ٍی در
تطخیص کوک هی کٌذ.

