
   
  عفونت دستگاه ادراري

اين عفونت شايعترين بيماري ادراري تناسلي دردوران 

كودكي مي باشد در نوزادان به صورت اختالل در رشد ، 

مشكالت تغذيه اي ، اسهال ، استفراغ و تب در شير 

درد در هنگام ادرار  ٬سوزش و تكرار ادرار ،  خواران

 .كردن ودرد پهلو و شكم بروز مي كند 

  گرامي والدين

  اكثر كودكان مبتال در منزل مورد مراقبت قرار - 

مي گيرند و پيش از شروع درمان دادن نمونه ادرار 

  .جهت كشت الزم است 

 و كودكان خردسال. رعايت بهداشت در شير خواران

باينصورت است كه پس از دفع ادرار مسير ) مونث(

حركت حوله كاغذي بايد از سمت جلو بسمت عقب 

ورود ارگانيسمها از سوراخ گيرد اين كار از  انجام

  مجراي ادراري و پيشروي به سمت باال پيشگيري 

  . مي كند 

در كودكان مذكر كه ختنه نشده است پوست حشفه  - 

  .بايد حتي المكان تميز نگهداري شود 

هنگام حمام كردن حتي االمكان از وان استفاده  -

  . آن از دوش استفاده شود به جاي .نشود 

 از شورتهاي استفاده از شورتهاي پالستيكيبه جاي - 

  پنبه اي استفاده شود

در صورتي كه كودك براي استفاده از لگن تعليم  - 

  توصيه شوديافته است بايد 

  از نگهداري ادرار در مثانه خودداري كرده و حداقل

  . بار در روز بايد مثانه به طور كامل تخليه گردد  ۴ 

  .نوزادان پسر به موقع ختنه شوند  -  

  .توصيه مي شود استفاده از لباسهاي نخي و آزاد –

از پوشاندن البسه تنگ و بستن محكم پوشك  - 

  . و از شلوار پنبه اي استفاده نمائيد  خودداري كنيد 

جهت جمع آوري نمونه ادرار محل ادرار را كامالً   - 

شسته و قسمت اول ادارار را دور ريخته و از ادرار وسط 

  .نمونه بگيرد 

پوشك كودك زود تعويض و حتي االمكان خشك نگه  - 

  داشته شود 

و اشكال در ادرار كردن  ٬در صورت بي قراري كودك  - 

  .بد ادرار به پزشك مراجعه نمايد احساس بوي 

، دوز ( دارو هاي تجويز شده توسط پزشك از نظر  - 

  . را به طور كامل اجراء نمائيد )  زمان ،  مقدار 

  :رژيم غذايي  

  دادن مايعات فراوان به كودك جهت رقيق شدن ادرار - 

  دادن داروهاي تجويز شده به طور كامل- 

  پرهيز از غذاهاي محرك و ادويه دار- 

  دادن استراحت كافي به كودك- 

  FO-TR-۰۷ :شماره سند
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