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 نكته: 

اگر كودكي بيش از يك روز تب داشته باشد و 

عالئم سرماخوردگي نداشته باشد بايد حتما از نظر 

 عفونت ادراري كنترل شود. 

 عوارض عفونت ادراري :

 افزايش فشار خون بچه ها 

 برگشت ادرار از مثانه به كليه 

 از كارافتادگي كليه ها 

 پيشگيري: 

  ليوان آب به كودك بدهيد.  8-10روزانه 

  .ادرارشان را بيش از حد نگه ندارند 

  در موقع دستشويي كردن ادرارشان را كاماًل

خالي كنند ؛ با عجله ادرار نكنند چون 

ادراري كه از مثانه خارج نشود و باقي بماند 

 باعث عفونت ادراري مي شود. 
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 عوامل ايجاد كننده:

  نگه داشتن ادرار 

  مزمن و متناوب يبوست 

  شلوارهاي تنگ 

  عدم رعايت بهداشت مناسب 

 ختنه نشدن در پسرها 

  ننوشيدن آب به ميزان كافي 

 عالئم بيماري: 

 دوره نوزادي: 

تب ، ناآرامي ، عدم شيرخوردن ، بدبو شدن ادرار 

 اسهال و استفراغ 

 سالگي:  2دوره شيرخوارگي از يك ماهگي تا 

فرياد كشيدن هنگام دفع ، تب ، اسهال و استفراغ ، 

 ادرار با بوي بد ، كاهش وزن ، بي اشتهايي

 سال : 2-14كودكان 

سوزش ادرار ، تكرر ادرار بي اختياري ، شب  

ادراري ، دردپهلو و پشت ، خون در ادرار ، تب ، 

 خشكي زياد 
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 تعريف : 

عفونت دستگاه ادراري عبارتست از تجمع باكتري 

 در هر قسمت از دستگاه ادراري 

در حالت طبيعي باكتري كه عامل عفونت مي باشد 

در ادرار وجود ندارد و اغلب از پوست و مقعد 

وارد مجراي ادرار شده و باعث تكرر ادرار ، بدبو 

 شدن ادرار و درد پايين شكم بچه ها مي گردد. 

 برابر پسران مي باشد.  4ميزان ابتالي دختران 

لگي سا 7-11بيشترين سن شيوع در دختران سنين 

 سالگي مي باشد.  2-6است و در پسران 

درصد افراد مبتال وقوع مجدد  30-80حدود 

 عفونت را طي يكسال تجربه مي نمايند. 

 2-3پسراني كه ختنه نشده اند در دوران كودكي 

 بار عفونت ادراري را تجربه مي كنند. 
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  اگر كودك در ناحيه مقعد و كشاله خود

احساس خارش مي كند بايد آزمايش مدفوع 

داده و اگر دچار انگل هاي روده اي است با 

داروي مناسب طبق دستور پزشك درمان 

چون خاراندن ناحيه مربوط باعث  شود.  

زخم و رشد ميكروب ها مي شود و ميكروب 

ها هنگام خاراندن به طرف مجاري ادراري 

 ه و باعث عفونت ادراري مي شوند. رفت

  از داروهاي مخدر است و ممكن است سبب

 بي قراري شيرخوار شود. 

  در سنين بزرگتر بايد به كودكان دختر

آموزش داده شود بعد از اجابت مزاج ناحيه 

مربوطه از جلو به عقب شسته شود و بعد با 

 دستمال كاغذي خشك شود. 

  حتمًا قبل و بعد از رفتن به توالت دست ها

 خوب با آب و صابون شسته شود. 
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 درمان: 

  در هنگام عفونت از غذاهاي پروتئيني و

حيواني مثل گوشت ها استفاده كنند . 

همچنين از ميوه هايي مثل سيب استفاده 

 شود. 

  از مصرف قهوه ، چاي ، ادويه جات خودداري

 شود. 

  اكثر عفونت هاي دستگاه ادراري بوسيله آنتي

بيوتيك درماني بطور مؤثر درمان مي شوند 

ولي براي جلوگيري از عود مجدد بايد دوره 

درمان را كامل نمود حتي اگر عالئم بيماري 

    برطرف شده باشد. 

 

 بيمارستان امام خميني )ره( استهبان 
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 در كودكان 
 

 

 بع : امن

كتاب تدابير پرستاري در ارتباط با كودك 

  بيمار
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