ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوبﻫﺎی )ﺑﺎﮐﺘﺮی( در ﺣﺎل
رﺷﺪ در ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﺑﺪن ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﮐﻪ ادرار را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ،ﮐﻠﯿﻪﻫﺎ و ﯾﺎ

ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﻣﯽﺷﻮد؟

ﮐﻮدﮐﺘﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺼﺮف آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺗﺎ ﻫﻔﺖ روز
دارد .ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻮانﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎی ﻣﺎﯾﻊ را ﺑﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ.

دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ادرار ﺑﻔﻬﻤﺪ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراری دارد.

ﻟﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ادرار را ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد.

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺮص ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺟﺪی ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ  ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و ﻣﺼﺮف
آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻘﯽ دارد.

درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ادراری آﺳﺎن اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدن
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در دﺳﺘﮕﺎه

آنﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ

ادراری ﮐﻮدک ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺟﺮﯾﺎن
دﻟﯿﻞ آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ .ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ادرار ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺜﺎﻧﻪﺷﺎن
ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺻﺪﻣﻪ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ،
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ رﯾﻔﻼﮐﺲ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﮐﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ دارد.

درﻣﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﭼﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؟

اﮐﺜﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ

دﻫﺪ.

راﺣﺘﯽ ﺑﺎ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ درﻣﺎن ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ،ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻫﻤﻪ آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ

درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺎد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ادراری

اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻣﻌﺪه  ،اﺳﻬﺎل ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ را ﺑﮕﯿﺮد.

اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ دﺳﺘﮕﺎه ادراری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻏﻠﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ
دﺷﻮار اﺳﺖ .ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ :ﺗﺐ ،اﺳﺘﻔﺮاغ و اﺳﻬﺎل ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺷﺘﻬﺎی ﻏﺬا ﺧﻮردن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از
ﮐﻮدﮐﺎن ادرار ﺗﯿﺮه ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﻮی ﻧﺎﻣﻄﺒﻮع دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ادرار

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری در دﺳﺘﮕﺎه ادراری آﻧﻬﺎ
وﺟﻮد دارد.

ﮐﻮدﮐﺘﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﻗﺮار

اﮔﺮ ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ در ﻣﺠﺎری ادرارش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ رﯾﻔﻼﮐﺲ ،دﮐﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮاﺣﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﻨﺪ .ﺟﺮاح

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ادرار ﮐﺮدن ﻓﺮاوان دارﻧﺪ .ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻋﻔﻮﻧﺖ

ﻣﺴﯿﺮ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﮐﻠﯿﻪﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺘﺎن )ﺣﺎﻟﺐﻫﺎ( را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ اﺗﺼﺎل

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ درد در ﺷﮑﻢ ﯾﺎ درد ﻫﻨﮕﺎم ادرار ﮐﺮدن دارد.

ﺑﻬﺒﻮدی ﯾﺎﺑﻨﺪ و ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪ.

ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داد .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺟﺮﯾﺎن ادرار را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ و ﺑﻪ
ﻃﺮف ﮐﻠﯿﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﮐﻮدﮐﺘﺎن ﺑﻌﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ  1ﯾﺎ  2روز آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ اﺣﺴﺎﺎس ﺑﻬﺘﺮی

ﭘﻮﺷﮏ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮ
ﺗﻨﮓ ﯾﺎ ﺳﻔﺖ ﺑﺴﺘﻦ ﮏ
 از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس ﮓ

ﺑﯿﻮﺗﯿﮏﻫﺎ را در
ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ از اﯾﻨﮑﮑﻪ ﮐﻮدﮐﺘﺎن آﻧﺘﯽ ﮏ

ﺷﺷﻠﻮاری ﭘﻨﺒﻪای ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺷﺶ ﻧﻮزاد ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﮐﻨﯿﺪ .

اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
ﮏ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺪ ﻣﻬﻢ ﺖ
ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻮﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ

ﺸﺴﺘﻦ در آن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎم ﮐﺮدن ﺧﻮدداری
 از ﻣﺼﺮف وان و ﻧﺸ

دﯾﮕﺮ ﺧﻄﺮ اﯾﻨﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ دوﺑﺎره ﺑﺑﯿﻤﺎر ﺷﻮد وﺟﻮد دارد.

ﮐﮐﻨﯿﺪ .

ﺠﺎری ادرار
ﭘﺲ ﺑﺮای ﯾﯾﮏ دﮐﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻮدﮐﮐﺎن ﺑﻌﺪ از ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﺠ
اﮔﺮ درﮔﯿﺮی ﮐﻠﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﺑﺴﯿﺎرﻣﻬﻢ اﺳﺳﺖ.
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺮ

ﺑﺨﺶ اﻃﻃﻔﺎل
ﻋﻔﻮﻧﺖ اددراری

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ از ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ
ﻪ
 اﮔﺮ ﮐﻮدک در ﻟﮕﻦ ادرار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ
ﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ادرار داﺷﺘﻪ
ادراری ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ روزی  4ﺑﺎر ﺗﺨ
ﺑﺑﺎﺷﺪ .

اﮔﺮﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺘﻌﺪ اﺑﺘﻼ ﺑﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ

 ادرار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ددر ﻣﻨﺰل ﺗﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ در

ﭼﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟

ﯾﯾﺨﭽﺎل ﯾﺎ ﺟﺎی ﺧﻨﮏ ﻧﮕﮕﻬﺪاری ﺷﻮد .

داروﻫﺎی آﻧﺘﯽﺑﯿﻮﺗﯿﮏ را ﺑﻤﻮﻗﻊﻊ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن
ی


ﻣﻣﻨﺎﺑﻊ :ﮐﺘﺎب راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﮐﻮدﮐﮐﺎن
ﺑﯿﻤﺎرﮔﺮاﻣﻣﯽ:

ﺑﺪﻫﯿﺪ .
 از ﻣﺼﺮﺮف ﻧﻮﺷﺎﺑﻪﻫﺎی ﮐﺎﻓﺌﯿﻦددار ﯾﺎ ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪرات ﺑﺪﻟﯿﯿﻞ ﺧﺎﺻﯿﺖ
ﻨﺪﮔﯽ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﯿﺪ.
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ

آﻣﻮزش ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ".
ش
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﺪ
ﺖ
" ﻗﻔﻞ

 در ﺷﯿﺮﺧﺧﻮار ﻣﻮﻧﺚ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻨﻈﻈﯿﻒ از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺣﺣﺮﮐﺖ داده
ﺷﻮد .
ﺷﯿﺮﺧﻮار ﻣﺬﮐﺮ ﺣﺘﻤﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺸﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺸﻔﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ر

ﺗﻤﯿﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺷﺘﻪ ﺷﻮد .

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮐﻤﺎل ﺗﺸﮑﮑﺮ را دارﯾﻢ.

ﺑﺎآرزوی ﺑﻬﺒﺒﻮدی و ﺳﻼﻣﺘﯽ روززاﻓﺰون

ﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ
 در ﺻﻮررﺗﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺐ
ادراری دارد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ
ب
از اﻋﺘﻤﺎد و ﺣﺴﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

آدرس :ﮐﺎﺷﺎن -ﺑﻠﻮار ﻗﻄﺐ راوﻧﺪی -ﺟﻨﺐ دااﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
Email: beheshtihospital@kau
ums.ac.ir

ﭘﻤﻔﻠﺘﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﺣﺎوی اﻃﻼﻋﺎت ﺿﺮورری در
ﺧﺼﻮص ﺑﯿﯿﻤﺎری ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻤﺎ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ روﻧﺪ درﻣﻣﺎن و
ﻣﺮاﻗﺒﺖ آن ﻣﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺗﻤﺎس61-5550026-29 :
036
5
5339
ﺑﺨﺶ اﻃﻔﺎل-5340 :
ﺶ
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