
 يا من اسمه دواء و ذكره شفاء

 

. در صورت وجوود درد در شتوو و               4

شهلوها از یک کیسه آب گرم اسوفودواد           

 کنید.   

.  در صورت وجود درد در هنگام ادرار           5

 کردن حفما به شزشک اطالع دهید.   

اقداماتی جهت پیشگیری و 

 بهبود وضعیت كودک : 

. به کودک یاد بدهید که حفما بعود از     1

اسفداد  از دسو شویی ، محو  رورو           

ادرار را به طور صحیح با آب بتویید . )            

 از جلو به عقب (  

. به کودک یاد بدهیود بوهوداشوو را              2

 رعایو کند.  

.  والدین نباید به کودکان توصیه کنند         3

که رار  از منزل به دسو شویی نرونود         

و حفما هر زمان که بچه احساس نویواز           

 کرد باید از دسو شویی اسفداد  کند.  

. کودکانی که عدونو ادراری دارند باید        4

 مایعات بیتفری مصرف کنند. 

 

ساعو یک بار انجام شود و از         3—2. ادرار کردن هر      5

 یبوسو کودک نیز جلوگیری شود. 

. برای کودکان از لباس های زیر نویوی و گتواد                 6

اسفداد  کنید و به طور مکرر شسو و شو و تعوویو              

 نمایید. 

 . از نتاندن کودکان در وان یا لگن رودداری کنید. 7

. اگر کودکی ادرارش را زیاد نگه می دارد یا بالعکس       8

به فاصله زمانی کوتا  و تند تند به دسو شویی موی             

رود یا یبوسو دارد ، بالفاصله برای درمان این متک           

 کودک رود اقدام نمایید. 
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 واحد آموزش به بیمار

 بیمارسفان قدس شاو 

 



 

 عفونت ادراری چیست ؟ 

عدونو ادراری بیماری اسن که در اثر وارد شدن 

 میکروب به مجاری ادرار ایجاد  می شود. 

 علت عفونت ادراری : 

یکی از عل  مهم می تواند برگتو ادرار از مثانه به      

کلیه ها باشد و معموال در درفر بچه ها بویوتوفور              

دید  می شود ، بنابراین در صورت وجود برگتوو          

 ادرار ، شی گیری کام  ضروری اسو . 

در شسر بچه ها یکی از زمینه های مهم عودوونوو             

رفنه نتدن اسو بنابراین رفنه در سنین شایویون          

 تر از یک سال توصصیه می شود. 

 

 عالئم :

 درد یا سوزش هنگام دفع ادرار 

  .تکرر ادرار که گا  می تواند سبب شب ادراری شود 

  تب 

  بوی تند ادرار و کدر شدن رنگ آن 

        درد در قسمو شایین شکم ، درد شایین کمر ) در صوورت

 عدونو قسمو های فوقانی سیسفم ادراری و کلیه ها . (  

  وجود رون در ادرار 

 

 

 

 

 

 تشخیص : 

 متاهد  عالئم ذکر شد  در باال ، آزمایش و کتو ادرار

 درمان : 

اگر دسفگا  ادراری تحفانی ) مثانه ( درگیر باشود ،              

روز و   5تا    3درمان سرشایی با آنفی بیوتیک به مدت        

تا  14اگر عدونو در کلیه ها باشد ، ک  مدت درمان       

روز اسو که بسفه به حال عمومی بویوموار بوه                14

صورت سرشایی یا بسفری شدن در بیمارسفان موی          

 باشد.  

نخستین اقداماتی كه شما می توانید 

 انجام دهید : 

. اگر کودک از درد در هنگام ادرار کردن شکوایوو        1

دارد نیسو درجه حرارت بدن او را از نظور وجوود             

 تب کنفرل کنید .  

 . بو رنگ ادرار را بررسی کنید . 2

. برای افزایش حجم ادرار و کمک به کار کلیه هوا     3

 مایعات فراوان به کودک بدهید.  


