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 )بازنگري سوم(منبع: راهنماي كشوري ارائه خدمات مامايي و زايمان 



 تب  

درجه سانتي گراد يا باالتر )كه از راه دهان             21اگر دماي بدن به ميزان       
 گيري شده است( برسد تب گفته مي شود. اندازه

 

دار باید نکات زیر پرسیدید     در برخورد با خانم باردار تب

 شود:
 سابقة دستکاري بارداري -
 آبريزش -
 اسهال خوني(   -اشتهايي  عالئم گوارشي )بي -
 سابقه بيماري قلبي -
 آبريزش بيني -
 التهاب حلق -
 تغيير رنگ ادرار و مدفوع -
 سردرد شديد -
 هاي محلي لبني مصرف فرآورده -
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 علل تب

 آزمايش كامل خون و كشت ادرار -
 پارگي كيسه آب -
 سقط عفوني -
مننژيت )با اختالل هوشياري، سردرد شديد و سفتي گردن و استفراغ و                -

 تب همراه است(

 هاي ادراري )معموالً با درد پهلو و تب همراه است( عفونت -
 شود( اشتهايي و تب و استفراغ ديده مي هپاتيت يا زردي )بي -
هاي دستگاه تنفسي مثل پنوموني )معمواًل با تب و تنگي نفس و                عفونت  -

 درد قفسة سينه همراه است(
براي بررسي علل تب معموال آزمايشات خون، ادرار و مدفوع بر حسب                - 

 موارد شك انجام مي شود
 

 درمان
با توجه به دستور پزشك متخصص زنان ودر صورت نياز مشاوره با                    

بيوتيك متناسب با     متخصص داخلي و عفوني، بيمار بستري و معمواًل آنتي          
 شود. نوع بيماري تجويز مي

 

 آموزش به بدمار
در صورتي كه مددجو احساس تب و افزايش درجه حرارت كرد مايعات                 
بخورد وپس از ردپارگي كيسه آب با نظر متخصص زنان  به پزشك                    
متخصص داخلي يا عفوني مراجعه كرده و با نظر پزشك متخصص زنان               

 داروهاي تجويزي پزشك مشاور  را مصرف كند.   


