
  جهيسرگ و تب
. شود مي  گفته باشد، سانتيگراد  درجه 37  طبيعي  سطح از باالتر  مداوم طور به  كه  بدن  حرارت  درجه  به  تب  اصطالح

 درد،  گوش ، مننژيت ، مرغان آبله ، سرخك با  است  ممكن و شود مي ايجاد  ويروس يا  باكتري با  عفونت اثر در معموالً  تب
 ايجاد كشور از  خارج  به اخير  مسافرت  طي  است  ممكن  عفونت. باشد  همراه)  آبسه  مثل(  موضعي  هاي عفونت يا گلودرد

 بسيار  كودكان در و باشد  خطرناك تواند مي سانتيگراد  درجه 40  باالي  تب  ولي ندارد  ضرري  متوسط  تب. باشد  شده
  .بگيريد  تماس  پزشك با هستيد،  مشكوك بيمار  وضعيت  به  نسبت  اي ذره اگر.  شود  تشنج  سبب ، خردسال

   تشخيص

   بدن  حرارت  درجه  افزايش

  )ابتدا در(  پريدگي رنگ

  )ها دندان  خوردن  هم  به و  لرزيدن موها،  شدن  سيخ( »لرز»  احساس

  )ديرتر(  كردن  عرق و  برافروخته و  داغ  پوست

  سردرد

   عمومي » گنگ و تيز«  دردهاي

   اهداف

   تب  آوردن  پايين

   پزشكي  كمك  درخواست ، لزوم  صورت در

  ! احتياط

  .بگيريد  تماس  پزشك  يك با هستيد،  نگران بيمار  وضعيت مورد در اگر

  نوشيدني  زيادي مقدار. داريد  نگه)  نازك  پوشش  يك با بستر در ترجيحاً(  راحت و  خنك  وضعيت  يك در را بيمار) 1
  .شوند  جايگزين اند، رفته  دست از  كردن  عرق  راه از  كه  بدن  مايعات تا بدهيد او  به  مزه خوش و  خنك

  .داد را عدد قرص ايبوپروفن 1 يا  استامينوفن  قرص عدد 2  توان مي  بزرگسال بيمار  يك  به) 2

  سرگيجه

  احساس بيمار: شود مي  حركت  غيرطبيعي  احساس  سبب  سرگيجه.  است  تعادل  حس  اختالل از  ناشي  وضعيت  اين
  مياني  گوش  هاي عفونت: از عبارتند  سرگيجه  معمول  علل.  است  چرخش  حال در  اينكه  مثل  درست كند، مي » دوران«
  يك( منيِر  بيماري  مثل تر جدي  وضعيت  يك  سرگيجه  علت ، گهگاه. حاد  اضطراب  مثل  رواني  هاي بيماري و  داخلي و

  . است)  داخلي  گوش  اختالل



   تشخيص

   چرخش  احساس

   استفراغ و  تهوع وجود  امكان

   اهداف

   عاليم  كردن  برطرف

   پزشكي  كمك  درخواست ، لزوم  صورت در

 را او  وضعيت در تغيير  هرگونه و بگيرد قرار  درازكش يا  نشسته  راحت  وضعيت  يك در  كه كنيد  توصيه بيمار  به) 1
ودر صورت بيماري  .خير يا بود  شده  سرگيجه  حمالت دچار ، اين از  پيش آيا  كه كنيد  سؤال او از. دهيد قرار مدنظر

  .داروي خود را مصرف كند


