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 اندازه گیری دمای بدن در کودکان و بزرگساالننحوه 
How to Take a Temperature 

Children and Adults 

 گیری )سنجش( دمای بدن وجود دارد: برای اندازه روشچهار 

 ی زیر بغلی( زیر بغل )شیوه 

 ( ی  شیوهدرون دهان)دهانی 

 ی صماخی( درون گوش )شیوه 

 ی مقعدی( )شیوه درون مقعد 

 چه نوع تب سنجی باید استفاده کنم؟از 

های دیجیتالی برای گرفتن دمای زیر بغل و دهان بهترین نوع  تب سنج

 هستند.

 

دهند. از  و پستانکی دمای دقیق را نشان نمی ی های نوار سنج تب 

ای استفاده نکنید. جیوه مسموم کننده است و ممکن  های جیوه دماسنج

 است دماسنج بشکند.

 

اگر در هنگام خرید تب سنج پرسشی دارید، با داروساز صحبت کنید.  

ی  سنج را برای شیوه تواند به شما کمک کند تا بهترین تب داروساز می

 انتخابی خود تهیه کنید.

 

سنجهای گوشی(، حتما باید  سنجی که انتخاب کنید )به جز تب هر نوع تب

پس از استفاده آن را  صابون تمیز کنید و قبل و سرد و  آن را  با آب

 خشک کنید.

 چگونه باید تب کودک را اندازه بگیرم؟

ی زیر بغلی  گیری تب شیوه ی اندازه سالگی، بهترین طریقه ۵از تولد تا 

ی  توان به شیوه سال، دمای بدن را می ۲است. برای کودکان بزرگتر از 

د، گوشی نیز گرفت، یا اگر کودک بتواند به مدت کافی بی حرکت بنشین

ی  گیری دما شیوه ی اندازه ی دهانی نیز ممکن است. بهترین شیوه شیوه

ی امن اندازه گیری دما از طریق مقعد،  مقعدی است.برای یادگیری شیوه

 ی مقعدی را بخوانید. هبخش شیو

 

 گیری دمای کودک دستهایتان را بشویید. همواره قبل و بعد از اندازه 
ح شستشوی دست به برای آگاهی بیشتر درباره روش صحی

HealthLinkBC File #85  شستن دستها: به جلوگیری از

 مراجعه کنید. ها کمک کنید شیوع آلودگی

 

 

 

 )زیر بغل( ی زیر بغلی شیوه
گیری دمای نوزادان و  ی زیربغلی به طور معمول برای ندازه شیوه

 شود. کودکان خردسال استفاده می

 .نوک تب سنج را در مرکز زیر بغل قرار دهید 

 .بازوی کودک را محکم به بدن او بچسبانید 

  بیپ»دقیقه در همان حالت نگاه دارید تا صدای  ۱تب سنج را حدود »

 شنیده شود.

  .تب سنج را بردارید و دمای آن را بخوانید 

 

 ی دهانی )درون دهان( شیوه

سال استفاده کرد. برای  ۵توان برای کودکان باالی  ی دهانی را می شیوه

شود زیرا برای آنها دشوار  سال این شیوه توصیه نمی ۵کودکان زیر 

 است که تب سنج را به مدت کافی زیر زبانشان نگاه دارند.

 .نوک تب سنج را با دقت زیر زبان فرزندتان قرار دهید 

  در حالی که دهان کودک بسته نگاه داشته شده است، تب سنج را

 شنیده شود.« پبی»دقیقه در همان حالت نگاه دارید تا صدای  ۱حدود 

 .تب سنج را بردارید و دمای آن را بخوانید 

 

 ی صماخی )درون گوش( شیوه

شود. اگر چه انجام  سال توصیه می ۲ی گوشی برای کودکان باالی  شیوه

دهد صحیح نیست، حتی  این شیوه سریع است، اما دمایی که نشان می

 اگر از دستورهای سازنده پیروی نمایید.

   دماسنج تمیز استفاده کنید، و به دقت از هر بار از یک نوک

 دستورهای سازنده پیروی نمایید.

  با آرامی آن را در گوش فرو کنید و بیرون بکشید. این کار کمک

کند که مجرای گوش صاف شود و راهی را از درون گوش تا  می

 کند ی آن باز می پرده

 را  تب سنج را با آرامی در گوش فرو کنید تا زمانی که مجرای گوش

 به طور کامل بپوشاند

 دکمه را به مدت یک ثانیه فشار دهید و پایین نگه دارید 

 .تب سنج را بردارید و دمای آن را بخوانید 

 

 درون مقعد(ی مقعدی ) شیوه

گیری دمای نوزادان و کودکان  توان برای ندازه ی مقعدی را می شیوه

استفاده کنید ی مقعدی  خردسال استفاده نمود. تنها در صورتی از شیوه

ی امن  که انجام آن برایتان راحت است و یک مراقبتگر بهداشتی شیوه

 استفاده از آن را به شما نشان داده باشد.

 نفت )مانند وازلین(  ای تب سنج را با یک ژل مشتق از قرهنوک ن

 بپوشانید

کنید،  هر بار که از یک نوع یا مارک جدید تب سنج استفاده می

 و دنبال کنید.  حتما دستورهای سازنده را بخوانید

 

 

https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile85-fa.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/hlbc/files/documents/healthfiles/hfile85-fa.pdf


، یا واحد بهداشت همگانی محل www.HealthLinkBC.ca/healthfilesسی، از وبسایت  بی لینک رسانی هلث های آگاهی برای دیگر پرونده
دیدن کنید یا با  www.HealthLinkBC.caهای بهداشتی غیر اضطراری، از وبسایت  زندگی خود دیدن کنید. برای دریافت اطالعات و راهنمایی

تماس بگیرید. در صورت درخواست، خدمات ترجمه به  7-1-1شنوایان، با  )به رایگان( تماس بگیرید. برای کمک به ناشنوایان یا کم  8-1-1شماره 
 گردد.زبان ارائه می 130بیش از 

 کودک را به پشت بخوابانید و زانوهای او را خم کنید 

  اینچ( در مقعد فرو  ۱متر ) سانتی ۵/۲ حدودتب سنج را با مالیمت تا

 نگاه دارید تکنید،  و آن را با انگشتانتان در همان حال

  بیپ»دقیقه در همان حالت نگاه دارید تا صدای  ۱تب سنج را حدود »

 شنیده شود.

 .تب سنج را بردارید و دمای آن را بخوانید 

 

دما با استفاده  گیری ی اندازه ی نحوه تر در باره برای دستورهای مفصل

 ی مقعدی، با مراقبتگر بهداشتی خود صحبت کنید. از شیوه

 

گیری مقعدی دما، آن را برای  پس از استفاده از تب سنج برای اندازه

ی دهانی استفاده نکنید. حتما تب سنج مقعدی را به  گیری به شیوه اندازه

نشود. ی دهانی استفاده  طور واضح عالمت بزنید تا از آن برای شیوه

و تب سنج دهانی « م»توانید تب سنج مقعدی را با حرف  برای مثال، می

 عالمت بزنید.« د»را با حرف 

 چگونه باید تب فردی بزرگسال را اندازه بگیرم؟

ی دهانی یا زیر بغلی اندازه بگیرید.  تب فرد بزرگسال را به شیوه

از آن ی دقیقی نیست و به طور معمول هنگامی  ی زیربغلی شیوه شیوه

شود که فرد به شدت خواب آلود باشد یا از نظر روانی سالم  استفاده می

هایی پیروی کنید که برای گرفتن دمای کودک  نباشد. از همان شیوه

 شوند. مورد استفاده واقع می

 دمای عادی بدن چیست؟

 کند. ی مورد استفاده فرق می دمای عادی بسته به نوع شیوه

 

 ی دمای عادی دامنه شیوه

 C - 37.5°C (97.8°F - 99.5°F)°36.5 زیر بغل

 C - 37.5°C (95/9°F - 99.5°F)°35.5 دهان

 C - 38°C (96.4°F – 100.4°F)°35.8 گوش

 C - 38°C (97.9°F – 100.4°F)°36.6 مقعد

 

دمای بدن در طول روز ممکن است متفاوت باشد، به طوری که در 

درجه باال برود و در طول بعد از ظهر به حد اکثر  ۱هنگام صبح تا 

خود برسد. ممکن است  در اثر تمرین و ورزش، پوشیدن لباس یا 

استفاده از لحاف بیش از حد، حمام آبگرم یا بودن در هوای گرم، دمای 

 بدن اندکی باال برود.

 

شود، تب کردن امری طبیعی است  هنگامی که کودک دچار عفونت می

فارنهایت(. تب  ۴/۱۰۰ درجه سانتی گراد یا  ۳۸)دمای بدن باالتر از 

فرایندی طبیعی برای مبارزه با عفونت است. به طور معمول تب پس از 

 شود. روز برطرف می ۳

 

دمای بدن همواره دقیق نیست، بنا بر این برای تشخیص احتمال بیماری 

های دیگر توجه کنید. همچنین، میزان تب  بایست به نشانه فرزندتان می

ی شدت بیماری نیست، اما به جای آن رفتار کودک، ظاهر  نشان دهنده

گردن، احساس تهوع، و  سفتی ها مانند سر درد،  کلی او و سایر نشانه

روند. تب همراه با سایر  اغ به طور کلی از عوامل مهم به شمار میاستفر
 عالیم ممکن است به معنای وجود یک بیماری جدی باشد.

 توانم بکنم؟ اگر فرزندم تب داشته باشد چه می

 مایعات فراوان به او بدهید 

  فرزندتان را تشویق به استراحت کنید 

  د تا جایی که کودک های اضافی را از او دور کنی پتوها یا لباس

تواند باعث افزایش دمای  احساس سرما یا لرز نکند. لرزش می

 بدن شود

 همیشه برای کاهش تب به دارو نیاز نیست 

   اسفنج آب ولرم به کودک بمالید حمام الکل یا مالیدن آن توصیه

 شود نمی

بایست فرزندم را برای معاینه نزد مراقبتگر بهداشتی  چه وقت می
 ببرم؟

  فرزندتان حالتهای زیر را دارد با مراقبتگر بهداشتی تماس اگر

 بگیرید:

o  روز تب داشته باشد ۳بیش از 

o نوشد خورد و نمی به خوبی نمی 

o گیر یا آزرده است کسل )کم انرژی(، به شدت بهانه 

o ی بیماری دیگر نیز دارد )جوش  عالوه بر تب یک نشانه

 پوستی، سرفه، استفراغ، اسهال(

 

ماه اگر تب داشته باشند باید توسط مراقبتگر بهداشتی  ۳نوزادان زیر 

توانند همواره با  ماه نخست زندگی نمی ۳معاینه شوند. نوزادان در 

عفونت مبارزه کنند، بنا بر این باید زودتر از سایر کودکانی که تب دارند 

 به مراقبتگر بهداشتی مراجعه نمایند.
 

د با مراقتبگر بهداشتی صحبت ماهه، والدین بای ۶تا  ۳در مورد کودکان 

 کنند.

 برای آگاهی بیشتر

 سی زیر را ببینید: بی لینک های هلث برای آگاهی بیشتر، پرونده

 File #84HealthLinkBC  یاسندروم ر 

 HealthLinkBC File #112ناشی از  های بریل )تشنجف های تشنج

 تب(

 

ی تب و گرفتن دمای بدن، از مراقبت  در باره بیشتر برای آگاهی

نید:  ( در این نشانی دیدن کCaring for Kidsاز کودکان )
www.caringforkids.cps.ca/handouts/fever_and_tempera

ture_taking. 
 

 

 سی بی لینک ی هلث مطالب ارائه شده در این پرونده 

 با مجوز از  

 سازمان بهداشت و تندرستی آلبرتا اقتباس شده است 
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