
 

عفونت ادراری در کودکان 

 بخش  اطفال  

 بازنگری دوم  —واحد آموزش سالمت

  و ش را نگه ندارد  ادرار به کودک خود اموزش دهید که

در صورت احساس نیاز به دفع ادرار سريعا اين کار را 

 انجام داده و مثانه ي خود را به طور کامل تخلیه کند.

  ناحیه ي تناسلي را از جلو به ، پس از دفع ادرار و مدفوع

سمت عقب بشويید تا آلودگي مدفوعي به مجراي ادرار 

 دختران (.منتقل نشود ) در 

  . پسرها هر چه سريعتر در سنین شیرخواري ختنه شوند 

  ننشیند. در وان حاوي کف زياد براي مدت طوالني 

    لباس زير تنگ و چسبان و لباس زير کامال نخي بپوشد

 نپوشد .

  از پوشیدن شلوارهاي تنگ و  به مدت طوالني و يا

 يد. خودداري کنبه کودک هنگام استراحت 

  يم غذايي خود را به شكلي تنظیم کنید که از بروز ژر

يبوست مزمن با ايجاد فشار ، يبوست جلوگیري کند 

 باعث تخلیه ي ناکامل مثانه مي شود. 

نكته مهم در مورد درمان عفونت ادراري در کوودکوان آن 
است که وقتي درمان به پايان رسید حتما بايد پیگیريوهواي 

 الزم انجام شود تا علت اصلي عفونت ادراري روشن شود. 

در صورت بروز هر يك از عاليم زير مجددا به 

 انس يا پزشك مراجعه كنيد :ژاور

  روز درمان  2عدم بهبود عالئم يا تشديد آن پس از 

  بروز عالئم جديد و اضافه شدن به عالئم قبلي 

   تكرار ادرار، سوزش ادرار، بي اختیاري ادرار، زور زدن
 هنگام ادرار، بوي بد ادرار 

   بروز ضعف و بي حالي ، تهوع، استفراغ 

   کاهش حجم ادراري 

   در کودکان زير يک سال توقف رشد کودک 

  درد شديد پهلوها و کمر 

 روز از   2ز يا تشديد تب و لرز يا ادامه ي تب پس از  برو
 شروع درمان با آنتي بیوتیک               

  عدم توانايي خوردن يا نوشیدن 

 -  هفته  2عدم بهبودي کامل پس از 

  بروز بثورات و ضايعات پوستي مثل کهیر که ميتواند
 نشانه ي حساسیت به آنتي بیوتیک باشد. 
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جهت دسترسی به محتوای فایل و فیلم آموزشی می توانید بارکدهای 

 زیر  را با تلفن همراه خود اسکن نمایید.



يکی از شايعترين بيماماريموما و  عفونت ادراري  

 . به بياارستان استشکايات مراجعه كنندگان 

 

 عالئم ابتال به عفونت ادراري  :
  درد و سوزش هنگام ادرار کردن 
  تكرر ادرار 
  احساس فوريت در دفع ادرار 
 احساس باقي ماندن ادرار در مثانه پس از تخلیه ي ادرار 
 قطره قطره ادرار کردن 
 بي اختیاري ادرار 
   شب ادراري 
   بد بو شدن ادرار  و کدر و غیر شفاف شدن يا تغییر رنگ

 خون در ادرار  
  احساس سنگیني و فشار در لگن و پايین شكم 
                             درد کمر و پهلو و کشاله ي ران 
   ناحیه ي تناسلي خارش 
   تب ) از تب خفیف تا تب و لرز شديد مي تواند متغیر

 باشد (
  تهوع و استفراغ 
  اسهال 
  بي اشتهايي 
 احساس ضعف و خستگي 

 تشخيص :
وجود ، تشخیص عفونت ادراري معموال بر اساس شرح حال 

وجود عوامل خطر و سابقه ي قبلي ، معاينات بالیني ، عالئم 
 ابتال به عفونت ادراري است .  

 
ممكن است پزشک براي تايید تشخیص و رد کردن ساير 

 درخواست کند.  ادرار بیماري ها آزمايش 
 

 : روند بوبودي 
روز بعد از آغاز درمان شروع به کاهش و   1-2معموال عالئم  

 بهبود مي کنند . 
 

 مراقبت در منزل :

 كودک شاا در منزل  می بايست : 

 جريان زياد ادرار باعث شسته شدن ، چون آب زياد بنوشد

 ها از داخل مجاري ادراري مي شود . میكروب

   قدرت کافي براي بدنوش استراحت کافي داشته باشد تا

 مبارزه با میكروب ها را داشته باشد .

  در صورت تجويز آنتي بیوتیک دارو را دقیقا در زمان
معین مصرف کنید و حتما دوره ي درمان را تا پايان 

روز است ولي در مورد  3-7اين زمان معموال ، کامل کنید
  -   11،  عفونت هاي شديد که کلیه ها را درگیر مي کند 

 روز ادامه مي يابد .  11
  غلط آنتي بیوتیک ها باعث مقاوم شدن میكروب مصرف

باقي ماندن میكروب ها و افزايش احتمال تكرار ،ها 
 عفونت در آينده مي شود .

  غذاهاي تند و پرادويه و ،از مصرف زياد انواع شكالت
 نوشیدني هاي گازدار )مثل نوشابه ( خودداري کنید .

  میوه ها و آبمیوه هاي ترش و حاوي ويتامین به کودک
 بدهید.ث مثل مرکبات و آب پرتقال بیشتر 

  لیمو ترش با ، میوه ها و آبمیوه هاي ترش مثل مرکبات
اسیدي کردن ادرار مي توانند شانس بروز عفونت را 

 کاهش دهند.  
   کیسه ي آب گرم يا حوله ي گرم باعث تسكین درد

 شكم و پهلوها مي شود .
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