
  מדיד )טמפרטורת גוף גבוהה( טיפול בחום

 
 החיסונית המערכת פעילות את מבטא בגוף החום

 חיצוני פולש כנגד במאבקה 

  החיסונית המערכתה של לפעילות עוזר הוא 

 להתרבות והווירוסים החיידקים על ומקשה

 כחום מוגדרת מעלות 37.5 -מ הגבוהה גוף טמפרטורת 

  מראים אדם ובבני בחיות שנעשו מחקרים

 ההחלמה את מעכבת החום שהורדת

 

 מעלות 39.5 של טמפרטורה עד

  הילד של במצבו להתחשב יש

 הגוף בטמפרטורת רק ולא

 בכך להתחשב יש סובל מאוד הילד אם 

 הכללית בהרגשה וגם הכאבים בשיכוך גם עוזר חום במורידי השימוש

  מאוד רע להרגיש יכול מעלות 38 של מחום הסובלילד 

 כרגיל כמעט ולתפקד חיוני להרגיש יכול מעלות 40 עם וילד

 חודשיים גיל עד – צעירים בילדים

 שעות שלוש של בהפרש מדידות בשתי מעלות 38.2 של רטורהטמפ

 רופא בדיקת מחייבת

 לתפקד בגוף החלבונים מפסיקים מעלות 42  - מאוד גבוה בחום

 הגוף מערכות לכל קריטי הוא זה מצב

 

  החיסון מערכת של פעילות על מעיד גבוה חום

 המחלה חומרת על בהכרח ולא

 קבוע באופן גבוהים לערכים חום מעליםה ילדים שנםי

 לעצמו יחסית גבוה מחום סובל הילד כאשר אך



 רופא אצל להיבדק יש

 

מקום 

 הבדיקה

 חסרונות יתרונות

 קושי טכני בילדים צעירים מדויק פה

ויק, גבוה ויחסית מדזמין  רקטום

 בחצי מעלה מהמדידה בפה

יק מהפה, פחות נעים לחלק פחות מדו

 מהילדים

ת שונות בין לא מדויק, לפעמים מדידו פחות חודרני מהרקטום אוזן

 שתי האוזניים

 לא מדויק, נותן הערכה בלבד נוח לבדיקה בית שחי

נוח לבדיקה. אין צורך  מצח

 במכשיר

נותן מושג, אך רק כללי. בשליש 

של ההורה אם יש מהמקרים האבחנה 

 שגויה –לילד חום 

 

 ?מה ההבדל בין אקמול לנורופן

 

אקמול, דקסמול,  שם מסחרי

 נובימול

 נורופן, אדוויל

 איבופרופן פארצטמול חומר פעיל

 יש אין השפעה אנטי דלקתית

 מגיל חצי שנה אין הגבלה הגבלה

 שעות 8כל  שעות 4 כל תדירות שימוש

 זהה זהה יעילות בהורדת חום

 טובה מאוד טובה יעילות בהפחתת כאב

 מסוכן מסוכן מינון יתר

 

 אופטלגין רק באישור רופא



 

 רעבלא מראה סימני  חולה ילד כ"בד

 החיסון למערכת משאבים מפנה הגוף

 לעיכול משאבים להפנות לא ומעדיף

 מבקש שהוא מזונות לו ולתת האפשר ככל לילד להקשיב יש

  ובסיסיים פשוטים במזונות אותו להאכיל להשתדל יש

 ל:העיכו מערכת על להקל כדי מבושלים רצוי

 מבושל עוף ,מבושלים ירקות ,אורז ,עוף מרק ,ירקות מרק

 

 :ם אפשרייםותוספי חליטות

 ומרגיע מקרר – לואיזה או לימונית ,נענע תה

 לנשימה ועוזר חום מוריד - שחור סמבוק

 מרגיע וגם חום להוריד עוזר גם - קמומיל

  גרון לכאבי מועיל – לבנהזוטא 

  ונזלת ליחה הרבה יש אם - מרווה

 דבש כפות 2 עליו לשפוך , בצל לחתוך

 שעות 4 לפחות ולחכות לערבב

 שעה כל כפיות 2 ממנו לקחת שניתן סירופ נוצר אז

 

 :מהם להימנע שכדאי מאכלים

 קרקרים ,לחם ,תבלינים ,מלח ,בשר ,מטוגן אוכל ,וממתקים מתוקים ,קלים משקאות

 

 עיסוי במצבי חום מדיד

 הגוף של העליון לחלק עולה טבעי באופן החום

 עיסויים בעזרת חום הורדת

 חוץ כלפי או מטה כלפי בעיסויים מתמקדת

 םהרגליי בכפות - הגוף של התחתון בחלק תומכים ובעיסויים



 

 השדרה עמוד צדי שני במורד עיסוי

 

 בידיים חוץ כלפי עיסוי

 

 בעורף עיסויים

 

 הרגליים בכפות ותומך עמוק עיסוי הרגל בכף חוץ כלפי עיסוי

 

 פנים עיסוי

 

 חומץ בעזרת חום הורדת

 מים 2/3 - ו חומץ 1/3 של בתערובת להשתמש יש

 התערובת עם כותנה מבד רטיות לשים אפשר

 יותר או שעה חצי למשך הרגליים של התחתון החלק על

 המצח על גם הרטיות את לשים אפשר

 

 התערובת עם חיתול לקחת אפשר גבוה חום להוריד כדי

  הרגל כף גב קשת את ולשפשף

 הרגל אצבעות כלפי משיכה בתנועות

 

 קרות רטיות בעזרת חום הורדת

 המצח על נעימה בטמפרטורה במים ספוג כותנה בד הנחת

 

 פושרים מים של אמבטיות בעזרת חום הורדת

 נעימה בטמפרטורה מים עם לאמבטיה הילד את מכניסים

 חלש בזרם הקרים המים של הברז את ופותחים



 פעם מידי באמבטיה המים את לערבב יש

 הגוף טמפרטורת את תוריד המים טמפרטורת הורדת

 הגוף לחום מתחת מעלות לשתי מעבר המים את לקרר אין

 


