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                      GT-PA-143کد سند :      

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار  

 05056451-56تلفن تماس:                  

در صورت تجویز داروی ضد درد توسط  زطز ط        -

معالج، کودک باید طبق دستور دارو را دریافت نمایید 

حتی زمانی که درد ندارد، زیرا مسکن مطی تطوانطد        

 اسپاسم مثانه را کاهش دهد.

در صورتی که کودک دچار تب یا عالیمی مطانط طد       -

خارش، سوزش ادرار، تکرر ادرار، درد زهلو، تهطو  و    

استفراغ که تصور می  ود نشانه عود عفونت اسطت    

 زز   معالج را در جریان بگذارید.

طریقه قرار دادن و ثابت کردن کیسه جمط  ووری     -

 ادرار جهت نمونه گیری از اطفال:

زوست ناحیه باید تمیز و خش  با د، هیط  گطونطه      

روغن، زودر بچه، صابونهای حاوی لوسیون که حتی به 

مقدار جزئی هم در روی زوست طفل، نبطایطد وجطود      

دا ته با د زیرا مان  از چسبیدن کیسه مطی  طود.     

چسبانیدن کیسه را از قسمت کوچ  زوست ناحیه ای 

که مابین مخرج و ناحیه ت اسلی می بطا طد.  طرو        

نمایید. نوار یا زل باری  روی مشم  چسب ده کیسه از  

ولوده  دن نمونه ادرار با مدفو  جلوگیری می نماید و 

 کم  می ک د تا کیسه در وضعیت م اسبی قرار گیرد.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع : درسنامه کودکان ویلی ونگ

 عفونت ادراری  

 در کودکان
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 نکات آموزشی و مراقبتی:

لیوان(   01 –8مصرف مایعات فراوان در طول روز )         -

 بم ظور  ستشوی مثانه )وب سیب، قره قاط(

از مصرف مواد غذایی مان د قهوه، نو ابه و               -

نو یدنی های حاوی مواد محرک مان د الکل و             

 غذاهای ادویه دار زرهیز  ود.

 استفاده از حمام دوش بجای حمام با اون -

بهترین زمان مصرف دارو در عفونت های سیستم           -

ادراری زس از تخلیه کامل مثانه )دف  ادرار( و قبل از           

استراحت می با د تا غلظت کافی دارو در ساعات           

  ب، موجب بهتر  دن اثر دارو گردد.

 رعایت بهداشت ناحیه تناسلی

در  یرخواران و کودکان خردسال دختر زس از            -

دف ،  ستشوی ناحیه )با وب یا حوله خیس( از             

 قسمت جلو به عقب انجام گیرد.

در کودک خردسال زسر که خت ه نشده است             -

زوست حشفه )روی ولت( باید عقب کشیده و تمیز          

  ود.

در صورتی که کودک مهارت استفاده از لگن را             -

کسب کرده توصیه می  ود که از نگهداری ادرار در           

بار در روز باید مثانه       4مثانه خودداری کرده و حداقل 

 بطور کامل تخلیه گردد.

از زو اندن البسه ت گ یا بستن محطکطم زطو ط        

خودداری ک ید. لباسهای زیر کودک از ج س ز به یطا   

 نخی استفاده ک ید.

 درجه حرارت کودک را بطور مرتب ک ترل ک ید. -

ک ترل ادرار از نظر تیرگی و بوی نامطبو  و گزارش  -

 هر گونه عالیم غیرطبیعی.

 رعایت بهدا ت فردی و  ستشوی دست ها -

ک ترل میزان دفعات دف  ادرار و در صورت دفط      -

 ادراری کم را اطال  دهید.

 به تغییرات وزن کودک توجه ک ید. -

کودک را از نظر عالیم کم وبی ) امل خشکی مخاط   -

دهان، فرو رفتکی مالج، کاهش حجم ادرار و چطروک  

  دگی زوست( بررسی ک ید.

کودک را به خوردن مایعات از راه دهطان مطورد          -

تشویق و حمات قرار دهید. و چ انچه کودک دچطار     

تب، تهو  و استفراغ با د یا از تغطذیطه ضطعطیط         

 برخوردار با د به مرکز درمانی مراجعه نمایید.

داروهای تجویز  ده توس  زز   معالج باید بطور  -

 کامل مصرف  ود.

 

 

 

 عفونت سیستم اداری

عفونت سیستم ادراری از دالیطل رایطج تطب در          

 یرخواران می با د.  یرخوارانی کطه بطا تطب           

نا  اخته در بیمارستان بستری می  وند و از نظر رد 

احتمال عفونت مورد بررسی قرار می گیرند.  طیطو     

در  یرخوارگی در هر دو ج س یکسان است و زطس  

از اتمام ی  سالگی در دختران بیشتر است. عفونطت   

می تواند قسمت های باالیی سیستم ادراری )کلیه ها  

و جالب( و یا قسمت های تحتانی  امطل مطثطانطه،        

زیشابراه را درگیر ک د. اکثر عفونت های سیطسطتطم     

ادراری کودکان مربوط به مثانه بوده و عطامطل ون       

 ایشریشیا کلی می با د.

 عالیم:

نوزادان: نارسایی ر د، مشکالت تغذیه ای، استفراغ،  

 اسهال، زردی و نفخ  کم.

کودکان باالی دو سال:  ب ادراری یا بی اختطیطاری    

روزانه ادرار در کودکانی که توانایی ک ترل ادرار را     

کسب کرده اند، بد بویی  دید ادرار، افزایش تکطرر  

ادرار، درد ه گام دف  ادرار یا فوریت در دفط  ادرار    

 است.
 


