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  عفونت ادراري در اطفال                                                                                     :عنوان

  
  در دوران کودکی است  یبیماري ادراري تناسل شایع ترین

  
  : علت عفونت ادراري 

عفونت ادراري در نوزادان پسر ختنه نشده شایعتر است وبعد از نوزادي در دختـران بـه   . دعلت عفونت ادراري آلودگی مدفوعی است وارر مدراکث
  .می کنندکلیه ها را نیز آلوده  یا ازراه خون، کروبی ازطریق مجاري ادراريعوامل می. علت مجراي ادراري کوتاه تر شیوع بیشتري دارد

  
  : اري عالئم عفونت ادر

. در نوزادان معموالً با اختالل رشد ، مشکالت تغذیه اي ،اسهال ، استفراغ ، نفخ ، تب و زردي تظاهر مـی کنـد  . سب باسن متفاوت است عالئم متنا
ر، تکـرر  در کودکـان بـاالي دوسـال سـوزش ادرا    . ک پذیري ، ادرار بدبودر شیر خواران یک ماهه تا دو ساله اسهال و تب غیر قابل توجیه ، تحری

اختیـاري  ادرار ، درد در هنگام دفع ادرار ، بی اختیاري ادرار، درد شکم و پهلو ، بدبویی شـدید ادرار، تکـرر ادرار، درد درهنگـام دفـع ادرار، بـی      
  .درد شکم و پهلو ، خون در ادرار، تب ، لرز و استفراغ ادرار،

  
  : درمان
روز از طریق داروي خوراکی یا تزریقی  14الی  5سن و میزان درگیري ، به مدت  درمان بعد از نتیجه ي کشت ادرار آغاز و با توجه به -

  .انجام می شود
 .نوزادان و کودکانی که تب و لرز و عالئم عفونت شدید دارند ، حتما باید پس از بستري شدن و با آنتی بیوتیک تزریقی درمان شوند -

 .یگیري طوالنی دارداین بیماري برخالف بیشتر بیماري ها نیاز به درمان و پ -

  
  :کنترل تب) الف

  .کنترل و کاهش تب به وسیله ي پاشویه و استفاده ي به موقع از تب برهاي تجویز شده توسط پزشک میسر می باشد -
 .می باشد) کشاله ران ، گردن ، زیر بغل و پیشانی(نواحی پاشویه شامل  -

 است  ممنوعروي تب بر در نوزادان لباسهاي اضافی خارج گردد، اما پاشویه و دادن دا -

  : تامین مایعات و نحوه ي صحیح تغذیه ) ب
در صورتیکه کودك شما غذا را تحمل می کند از رژیم حاوي مایعات فراوان استفاده نمایید در غیراین صـورت دادن دارو و مایعـات    §

 .از طریق تزریقی ضروري است 

 .تحریک مخاط مثانه خودداري نماییدقهوه و نوشابه به علت : از مصرف مواد حاوي کافئین مانند  §

 درصورتیکه کودك شما غذا (لیمو شیرین ، لیمو ترش ، تمشک و غیره : توصیه می شود از مواد غذایی حاوي ویتامین ث مانند  §

 .استفاده کنید) می خورد 
 
 
  : نکات ضروري ) ج

ران اقدامات تشخیصی از قبیل گرفتن نمونه ي ادار و خون ، سونوگرافی از کلیه ها و مجـاري ادراري ، عکـس هـاي رادیـو     ودرطول د -

دانشگاه علوم 
پزشكي و خدمات 

،درماني  هبداشيت
 هتران



 .به دفعات ممکن است انجام شود اسکن از کلیه و مثانه یکبار و یا لوژي و کاهاً 

یسه ي اداراري و درکودکان بزرگتـر، گـرفتن   نمونه گیري و جمع آوري صحیح ادرار در نوزادان پس از شستشوي ناحیه با چسباندن ک -
 .انجام می شود) وسط ادرار(نمونه پس از شستشو ناحیه و از جریان میانی ادرار 

  
  : روش هاي پیشگیري از بروز مجدد بیماري 

  .دستهاي خود و کودکتان را مکرراً با آب و صابون بشوئید -1
 .اعت معین مصرف کنیدهاي تجویز شده توسط پزشک را به مقدار صحیح و در سودار -2

 .داد) آب سیب یا آب انگور( را می توان خرد کرد و با حجم کمی غذا یا مایعات سرد  قرص ها -3

براي جلو گیري از آلودگی مدفوعی بـا هـر بـار دفـع ادرار و      )از جلو به عقب(تعویض سریع پوشک و شستن صحیح ناحیه ي تناسلی  -4
 .مدفوع انجام شود

 .ع کامل ادرار به خصوص قبل از خوابیدن براي کودك توصیه می شودعدم نگه داري ادرار و دف -5

 ) کودك یا نوزاد خود را زیر دوش و در جریان آب استحمام نمایند ( عدم استحمام در لگن یا وان  -6

 .درمواردي که آنتی بیوتیک خوراکی براي مدت طوالنی قبل از خواب تجویز شده ادامه ي مصرف آن الزامی است   -7

 تناسلی را خشک نگه داریدناحیه ي  -8

 .لباس هاي زیر و کهنه ي کودك خود را حتماً به خوبی شستشو داده و در آفتاب خشک کنید -9

 .ار یا قبل از هر وعده ي غذا و قبل از خواب ادرار کندساعت یکب 4کودك باید حداقل هر  -10

 هر گونه نشانه ي انگل روده اي باید تحت بررسی و درمان مناسب قرار گیرد -11

  
  :گیري درمانپی

  .نوزادان پسر در اسرع وقت ختنه شوند -
 .ممکن است نیاز به عمل جراحی ضرورت داشته باشددرصورت اختالالت ساختمانی دستگاه ادراري  -

بـراي  ) که معموالً دو هفتـه بعـد از پایـان دارو اسـت     ( مراجعه به درمانگاه اطفال در تاریخ تعیین شده و بنا به صالحدید پزشک معالج  -
 .یري درمان و انجام آزمایش ادرار و اطمینان از بهبودي کامل کودك ضروري است پیگ

 
   

  
  
  
  
  

 


