Greek – Fever in children

Πυρετός στα παιδιά
Ενημερωτικό δελτίο του τμήματος επειγόντων περιστατικών

Παιδί

Τι είναι ο πυρετός;

Θεραπεία

Ο πυρετός είναι όταν η θερμοκρασία του σώματος του
παιδιού σας είναι μεγαλύτερη από το κανονικό. Η κανονική
θερμοκρασία του σώματος είναι περίπου 37º Κελσίου, αλλά
αυτή μπορεί να κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στα
παιδιά, η θερμοκρασία πάνω από 38ºC υποδηλώνει
πυρετό. Δεν αποτελεί πάντοτε ένδειξη σοβαρής ασθένειας.
Ο πυρετός πρέπει να φθάσει τους 42ºC για να προκαλέσει
βλάβη στο παιδί σας (ή να τους προκαλέσει βλάβη στον
εγκέφαλο). Αυτό είναι πολύ σπάνιο.

Δεν είναι πάντα απαραίτητο να κάνετε θεραπεία για πυρετό.
Μπορεί να σας συμβουλεύσουν να δώσετε στο παιδί σας
φάρμακα σαν την παρακεταμόλη ή την ιβουπροφαίνη, για να
κάνετε το παιδί σας πιο άνετο. Αυτό συνιστάται αν το παιδί σας
είναι ενοχλημένο, ευερέθιστο ή πονά και όχι για τη θεραπεία
του ίδιου του πυρετού. Ο πυρετός δεν είναι επιβλαβής και
βοηθά το σώμα του παιδιού να καταπολεμήσει τη λοίμωξη. Με
τη μείωση του πυρετού, η ασθένεια του παιδιού σας μπορεί να
παραταθεί.

Τι προκαλεί πυρετό;
Ο πυρετός συνήθως προκαλείται από μια λοίμωξη κάπου
στο σώμα.
Ορισμένοι τύποι λοιμώξεων που οδηγούν σε
πυρετό περιλαμβάνουν:
• ιογενή (που προκαλείται από έναν ιό) - περίπου εννέα στα
δέκα παιδιά με πυρετό θα έχουν μια ιογενή ασθένεια, όπως
το κρύωμα, τη γρίπη ή τη γαστρεντερίτιδα
• βακτηριακή (προκαλείται από βακτήρια) - όπως ορισμένες
λοιμώξεις του αυτιού, η πνευμονία ή λοιμώξεις των ούρων.
Ο πυρετός από μόνος του δεν είναι επιβλαβής και
η θερμοκρασία του παιδιού σας θα επανέλθει στο
φυσιολογικό όταν η λοίμωξη περάσει.
Βρέφη ηλικίας κάτω των τριών μηνών διατρέχουν τον
μεγαλύτερο κίνδυνο όταν έχουν πυρετό και πρέπει να
ελέγχονται από γιατρό ή επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Ποια είναι τα συμπτώματα;
Ένα παιδί μπορεί:
• να φαίνεται αναψοκοκκινισμένο και να το νιώθετε ότι καίει
(τα χέρια και τα πόδια τους μπορεί να νοιώθουν κρύα)
• να αισθάνεται ενοχλημένο και κουρασμένο (που μπορεί να
θέλουν να κοιμηθούν περισσότερο)
• να αναπνέει ταχύτερα ή/και ο παλμός τους είναι γρήγορος ή
‘χτυπά δυνατά’
• να μη θέλει να φάει.
Τα συμπτώματα αυτά είναι όλα λόγω του πυρετού και
θα ξεπεραστούν όταν η θερμοκρασία του παιδιού σας
ομαλοποιηθεί. Οι πυρετοί είναι πολύ συχνοί στην παιδική
ηλικία. Η θερμοκρασία του παιδιού σας θα ανεβοκατεβαίνει,
κάτι που αποτελεί τη φυσική μέθοδο του σώματος για την
καταπολέμηση μιας μόλυνσης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν
πρέπει να προκαλέσει ανησυχία.
Τα παιδιά μπορεί να αρρωστήσουν από ιογενή ασθένεια και
να αναπτύξουν πυρετό αρκετές φορές μέσα σ’ ένα χρόνο.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά συχνά αρρωσταίνουν
από άλλα παιδιά που είναι άρρωστα, συνήθως επειδή
μοιράζονται παιχνίδια, τρόφιμα και ποτά και απλά και μόνο
με το φτάρνισμα και το βήχα. Το να αρρωστήσουν βοηθά τα
παιδιά να δημιουργήσουν ένα ισχυρότερο ανοσοποιητικό
σύστημα, και είναι φυσιολογικό μέρος της παιδικής ηλικίας.

Εάν το παιδί σας έχει μια ιογενή ασθένεια είναι πιθανό να
καλυτερέψει χωρίς θεραπεία, και τα αντιβιοτικά δεν θα είναι
χρήσιμα. Εάν το παιδί σας έχει μια βακτηριακή λοίμωξη
μπορεί να χρειαστεί αντιβιοτικά για να καταπολεμήσει
τη λοίμωξη.
Η αιτία του πυρετού ενός παιδιού μπορεί να μην είναι
προφανής. Περιστασιακά το παιδί σας μπορεί να χρειάζεται να
κάνει ορισμένες εξετάσεις (όπως δείγματα ούρων και αίματος),
για να διαγνώσουν την αιτία της νόσου.

Οικιακή περίθαλψη
Δώστε στο παιδί σας να πιει πολύ. Να προσφέρετε συχνά
μικρά ποτά καθαρών υγρών (όπως το νερό ή τον αραιωμένο
χυμό). Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν το παιδί σας έχει
διάρροια ή εμετό. Αν το θηλάζετε, να του προσφέρετε το
στήθος πιο συχνά και στο μεσοδιάστημα να του δώσετε
βραστό νερό που κρύωσε, αν χρειαστεί.
Μην ανησυχείτε αν το μωρό σας ή το παιδί σας δεν τρώει.
Η όρεξή τους θα επανέλθει τη στιγμή που θα νιώσουν
καλύτερα (συνήθως μετά από δύο με τρεις ημέρες). Τα υγρά
είναι τα πιο σημαντικά, καθώς αυτά συμβάλλουν να προληφθεί
η αφυδάτωση (η απώλεια νερού) του παιδιού σας.
Να εξετάσετε το ενδεχόμενο να δώσετε στο παιδί σας
παρακεταμόλη (σαν το Panadol ή το Dymadon) για τον
πόνο ή την ενόχληση.
Να ελέγξετε προσεκτικά την ετικέτα για τη σωστή δόση και
να βεβαιωθείτε ότι δεν δίνετε στο παιδί σας οποιαδήποτε
άλλα προϊόντα που περιέχουν παρακεταμόλη (όπως κάποια
φάρμακα για το βήχα και τον πόνο και παρασκευάσματα για το
κρύο και τη γρίπη).
Να παρέχετε στο παιδί σας άνεση με πολλές αγκαλιές και
διαβεβαίωση. Να ενθαρρύνετε το παιδί σας να ξεκουραστεί ή
να παίξει ήσυχα αν δεν αισθάνεται καλά.
Να μη βάλετε το παιδί σας σε κρύο μπάνιο ή σε κρύο ρεύμα
αέρα, και να μη δώσετε στο παιδί σας ασπιρίνη.
Το να πλένετε ένα παιδί με πυρετό με σφουγγάρι δεν βοηθά
στη μείωση του πυρετού και μπορεί να αναστατώσει το παιδί
σας. Να τους φορέσετε άνετα ρούχα.

Πως να πάρετε τη θερμοκρασία του
παιδιού σας
Είναι καλύτερα να καθοδηγείστε από τον τρόπο που το παιδί
σας φαίνεται ή αισθάνεται παρά να ελέγχετε συνεχώς τη
θερμοκρασίας τους. Τα θερμόμετρα μπορούν να αγοραστούν
από το φαρμακείο, εφόσον απαιτείται. Ακολουθήστε τις
οδηγίες καθώς κάθε θερμόμετρο είναι διαφορετικό.
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Τι να περιμένετε
Τα περισσότερα παιδιά αναρρώνουν μέσα σε δύο με τρεις
ημέρες, χωρίς περαιτέρω θεραπεία.

Πυρετικοί σπασμοί
Μερικά παιδιά με πυρετό μπορεί να έχουν πυρετικούς (με
πυρετό) σπασμούς (νευρική κρίση ή παροξυσμό), όπου το
παιδί χάνει τις αισθήσεις του και τα χέρια και τα πόδια τους
κινούνται σπασμωδικά. Οι περισσότεροι παροξυσμοί δεν
διαρκούν πολύ, συνήθως λιγότερο από δύο λεπτά και δεν
έχουν σαν αποτέλεσμα εγκεφαλική βλάβη. Ο παροξυσμός
μπορεί να είναι τρομακτικός για το γονέα αλλά δεν είναι
επικίνδυνος εκτός αν διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα
(συνήθως περισσότερο από πέντε λεπτά). Αυτό δεν σημαίνει
ότι το παιδί σας έχει επιληψία.
Η χρήση της παρακεταμόλης για τον ‘έλεγχο’ του πυρετού
δεν θα εμποδίσει τον παροξυσμό και μπορεί να μη μειώσει
τη θερμοκρασία.

Τι πρέπει να κάνω αν το παιδί μου
πάθει νευρική κρίση;
• Να παραμείνετε ήρεμοι και να μην πανικοβληθείτε.
• Να μην σπρώξετε ή βάλετε τίποτα στο στόμα του
παιδιού σας, ούτε και τα δάχτυλά σας.
• Να βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι ασφαλές
βάζοντας το στο δάπεδο και αφαιρώντας κάθε
αντικείμενο που θα μπορούσε να το τραυματίσει.
• Να έχετε υπόψη το χρόνο που άρχισε και
σταμάτησε η νευρική κρίση, για να το πείτε στο
γιατρό σας.
• Μόλις έχει σταματήσει η νευρική κρίση να βάλετε
το παιδί σας να ξαπλώσει σε πλάγια θέση και να το
κάνετε να αισθάνεται άνετα.

• Να μην ανακινείστε ή χαστουκίστε το παιδί σας
να το ξυπνήσετε.
• Να μη περιορίσετε το παιδί σας.
• Να πάτε το παιδί σας στο γιατρό της περιοχής σας,
τον επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης ή το
τμήμα επειγόντων περιστατικών το συντομότερο
δυνατό.

Αν χρειάζεστε βοήθεια
Σε ένα επείγον ιατρικό περιστατικό
να πάτε στο πλησιέστερο νοσοκομειακό
τμήμα επειγόντων περιστατικών ή καλέστε
ένα ασθενοφόρο (τηλεφωνήστε το 000).
Εάν το παιδί σας πάθει νευρική κρίση που
διαρκεί περισσότερο από πέντε λεπτά, ή αν
είστε ιδιαίτερα ανήσυχος, να καλέστε ένα
ασθενοφόρο.
Δείτε τον γιατρό ή τον επαγγελματία του τομέα
της υγείας της περιοχής σας, αν το παιδί σας:
• αρνείται να πιει για 12-24 ώρες
• έχει υπερβολικούς εμετούς ή διάρροια
• παραπονιέται ότι στραβολαίμιασε / τα μάτια
τους πονούν από το φως
• είναι υπνηλία / φαίνεται αδιάθετο
• αναπτύξει εξάνθημα
• είναι ηλικίας κάτω των τριών μηνών
(για επανεξέταση)
• δεν καλυτερεύσει σε δύο ή τρεις ημέρες.
Για συμβουλές για την υγεία από
Πτυχιούχο Νοσοκόμα μπορείτε να καλέσετε το
NURSE-ON-CALL 24 ώρες την ημέρα στο
1300 60 60 24 με κόστος τοπικής κλήσης από
οπουδήποτε στη Βικτόρια.*
Το NURSE-ON-CALL παρέχει πρόσβαση σε
υπηρεσίες διερμηνείας για τα άτομα που καλούν
που δεν έχουν αυτοπεποίθηση στη χρήση των
Αγγλικών. Καλέστε το 1300 60 60 24.
*Οι κλήσεις από κινητά τηλέφωνα μπορεί να χρεώνονται σε
υψηλότερη τιμή

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;
• Ρωτήστε τον γιατρό ή τον επαγγελματία του τομέα της
υγείας της περιοχής σας.
• Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Royal Children’s Hospital
www.rch.org.au/kidsinfo
• Επισκεφθείτε το Better Health Channel
www.betterhealth.vic.gov.au
Σημειώσεις:

Αν ανησυχείτε πολύ καλέστε ένα ασθενοφόρο
(τηλεφωνήστε το 000).

Αν θα θέλετε να λάβετε αυτό έντυπο σε προσιτή μορφή, παρακαλούμε
τηλεφωνήστε το 9096 0578 ή στείλετε ίμειλ στο edfactsheets@health.vic.gov.au
Δεκέμβριος 2010. Διατίθεται επίσης στο διαδύκτιο στο www.health.vic.gov.au/edfactsheets
Αποποίηση ευθυνών: Αυτές οι πληροφορίες για την υγεία είναι μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία του χώρου της υγείας για να βεβαιωθείτε
ότι η πληροφορίες αυτές είναι κατάλληλες για εσάς.
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