عفًَت ادراری در کَدکاى:

هب انم هستی بخش

یکی ازشایعتریي بیواری ّای ادراری –تٌاسلی در

داًشگاُ علَم پسشکی ٍخدهات بْداشتی درهاًی ّرهسگاى
بیوارستاى پیاهبر اعظن ص قشن

کَدکاى عفًَت ادراری است.شیَع آى بِ جٌس ٍ سي
کَدک هرتبط است؛ اٍج عفًَت ادراری در سي 2تا
6سالگی ٍ در دختر ّا بیشتر از پسر ّا است.
عالئن بیواری:
عالئن بیواری در کَدکاى بستگی بِ سي ٍ جٌس کَدک
دارد .

شناسنامه پمفلت آموزشی کد PED-15-97
عنوان
ام البنین بشیرزاده
تهیه کننده
کمیته آموزش به بیمار
تایید کننده
 1397پاییز
سال تهیه
متخصص
ناظر کیفی
سوپروایزر
کودکان ونوزادان
صادقی
دکترفرامرز
آموزش به
دکتر عبدالباسط خطیبی زاده
بیمار ایرما
دکتر نگین خوشبخت
ریحانی
عفونت ادراری در کودکان

منبع :کتاب راهنمای خودمراقبتی خانواده 1سایت وزارت بهداشت



در کَدکاى زیر  2سال اغلب با هشکالت گَارشی
درد شکن،عدم ٍزى گیری هٌاسب ،استفراغ،
اسْال،زردی،تب ،ادرار بد بَ ،بیقراری ٍ ًفخ
شکن ّوراُ است.



در کَدکاى باالی  2سال ،شب ادراری ،بی
اختیاری ادرار در رٍز ،تب ،بد بَیی شدید ادرار،
تکرر ادرار ٍسَزش ادرار را هیتَاى ًام برد.

آهَزش ٍ پیشگیری:

 مصزف آة يمبیعبت را در کًدک افشایص دَیذ.

 اس پزيتئیه حیًاوی (گًضت قزمش) ي آثمیًٌ َبی
تزش ي مزکجبت ثیطتز استفبدٌ کىیذ

 اس مصزف وًضبثٍ ي قًٌُ تًسط کًدک
خًدداری کىیذ سیزا اثز تحزیکی ثز مخبط مثبوٍ
دارد.
 اس مًاد غذایی دارای فیجزي مًاد ملیه(میًٌ َب ي
سجشیجبت تبسٌ) کٍ حزکبت ريدٌ را افشایص می
دَذي ثبعث جلًگیزی اس ایجبد یجًست می
ضًد ،ثیطتزاستفبدٌ کىیذ.

 اس پًضبوذن لجبس سیز تىگ ي اس جىس
پالستیکی ي وبیلًوی ثزای کًدک خًدداری
کىیذ.
 ضستطًی کًدک ثعذاساجبثت مشاج اسجلً ثٍ
پطت ثٍ آرامی اوجبم ضًد.

فرزًدتاى را بِ ادرار کردى تشَیق کٌید ،تا هثاًِ
خَد را خالی کٌٌد  .ایي باعث هی شَد کِ باکتری
ّا از دستگاُ ادراری خارج شًَد ؛ در صَرت ًیاز
بِ کَدک خَد  ،یادآٍری کٌید تا دستشَیی کٌٌد بِ
خصَص قبل از خَاب.
در صَرت برٍز عالین زیر بِ پسشک هراجعِ کٌید:

تت
فًریت در دفع ادرار
ثی اختیبری ادرار  ،در کًدکی کٍ تًاوبیی
کىتزل ادرار را دارد.
ثًی وبمىبست ادرار
ضت ادراری

