
 عفونت ادراري
 

باشند. علت  عفونتهاي دستگاه ادراري و ادرار به طور طبيعي عاري از ميكروب مي

وارد و دستگاه تناسلي ادراري، ميكروبي است كه توسط ادرار از نواحي اطراف مانند مقعد 

 گردد.مجاري ادرار مي

ن به عفونت سيستم ادراري در دوران شيرخوارگي نسبت به ساير سنين و در دخترا

علت كوتاه بودن مجراي ادرار نسبت به پسران شايع تر است، اما خطر آن در شيرخواران 

 يابد.بار افزايش مي 5-21زير يك سال ختنه نشده 

 

 نشانه هاي بيماري:
وزن نگرفتن كودك و مشكالت زردي طول كشيده، ترين عالمت در نوزادان، شايع

يك ماه تا دو سال عالوه بر موارد فوق،  باشد. در شيرخوارانممكن است شير خوردن 

شود. در دو سالگي عالوه بر موارد فوق تكرر ادرار، اسهال، استفراغ و تب نيز ديده مي

 شود.و درد پهلوها نيز ديده مي سوزش ادرار، درد شكمي

 

 توجه:

شود. در صورت تهيه قبل از هر كار، كشت و آزمايش ادرار با روش استريل انجام مي

ه وسط ادرار و يا استفاده از كيسه ادرار در شيرخواران بايستي محل به دقت با صابون نمون

 تميز شود.

دقيقه بماند و  در صورت گرفتن نمونه ادرار در  13-03كيسه ادرار نبايد بيشتر از 

 منزل بايد سريعاً به آزمايشگاه ارسال شود.



 :ت ادرايجهت پيشگيري از عفون نكات قابل توصيه به والدين عزيز

رعايت بهداشت شخصي بسيار مهم است. توجه داشته باشيد در دختران  -

 دستگاه تناسلي هميشه از جلو به عقب تميز و شسته شود.

 توصيه مي شود دختران در وان يا لگن حمام داده نشوند. -

 يبوست با رژيم غذايي درمان شود. -

ساعت ادرار خود را تخليه كند و از نگه داشتن  1-0كودك تشويق شود هر  -

 ادرار خود امتناع ورزد.

 

انجير، استفاده از رژيم غذايي مناسب براي جلوگيري از يبوست مانند گالبي،  -

 شود.آلو، زغال اخته و... توصيه مي

 

                                                                 
 

استفاده از ماست حاوي پروبيوتيك براي پيشگيري از  -

 عفونت ادراري توصيه مي شود.

 

 
و شود. بنابراين بعد از شستشو محيط مرطوب باعث رشد ميكروبها مي -

طهارت، دستگاه تناسلي با دستمال كاغذي يا دستمال نخي از جلو به عقب خشك 

 شود.



 از لباسهاي زير نايلوني استفاده نشود. -

 از استحمام كودك داخل وان و تشت خودداري شود. -

 به طور مرتب به پزشك معالج مراجعه نماييد. -

 شود.در صورت تب بيشتر از دو روز، كشت ادرار با دستور پزشك انجام  -

كودك را تشويق به نوشيدن مايعات كنيد و به صورت مرتب جهت اجابت  -

 مزاج و ادرار كردن به دستشويي ببريد.

 
 

الزم به ذكر است اگر درمان با يك روش مناسب و طبيعي صورت گرفته باشد 

اي از پيشرفت بيماري و ابتالي هاي بيماري بر طرف شده و يا نشانهعالئم و نشانه

 شود.فونت ديده نميكليه به ع

 

 
 

 



 

 كودكان ادراري عفونت
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