
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 کودکان در ادراری عفونت

 الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 انجام گیرد طبق این دستورالعمل و حداقل محتوای زیرعفونت ادراری در کودکان 

 رژیم غذایی ❖

 مصرف نماييد.( C) ويتامين ثمواد غذايی حاوی  و از مايعات فراوان استفاده شود ✓

 شود .میدر بيمارستان از غذاهای پر کالری و پرپروتئين استفاده  ✓

 

 فعالیت  ❖

 در مرحله حاد فعاليت کودک را محدود کنيد. ✓

 

 مراقبت  ❖

 هر بار ادرار کردن کودک شستشو و خشک شود.بهداشت ناحيه تناسلی رعايت شود و بعد از  ✓

پس کودکان خود را آموزش ه راه های پيشگيری اين مشکل است دادن آموزش به بچه ها درباره عادات صحيح دستشويی رفتن و رعايت بهداشت از جمل ✓

 .رای مدت طوالنی نگه ندارنددهيد تا ياد بگيرند که ادرارشان را ب

 .ودک را خارج کنيدلباسهای اضافی کجهت کاهش تب  ✓

 .دهيدبرای کودک بدنشويه انجام با کمک و آموزش پرستار در صورت داشتن تب به روش صحيح  ✓

 .فردی بخصوص بهداشت دست رعايت شودقبل و بعد از تعويض پوشک بچه و يا دفع ادرار بهداشت  ✓

 .ترل کرده و به پرستار اطالع دهيدادرارکودک را از نظر رنگ و بو و کدورت کن ✓

 . ی شود و باعث عفونت مثانه می شودکيسه ادرار را باالتر از سطح بدن قرار ندهيد زيرا ادرار آلوده وارد مثانه مصورت داشتن سوند ادراری  در ✓

 . قالب هايی از لب تخت آويزان باشدکيسه تخليه ادرار نبايد با زمين تماس داشته باشد بهتر است بصورت  ✓

 .راحتی در لوله جريان داشته باشد بسته شدن لوله ادراری باشيد . ادرار بايد بهمراقب تا خوردن يا پيچ خوردن و  ✓

 ها اجتناب شود. از دستکاری سرم و رابط ✓

 

 دارو  ❖

 شودمیتجويز طبق تجويز پزشک و در فواصل مشخص توسط پرستار )آنتی بيوتيک و سرم ( دستورات دارويی  ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 کودکان در ادراری عفونت

 رژیم غذایی  ❖

ادراری مانند قهوه، چای، ادويه و نوشابه های حاوی کوال پرهيز نماييد. سعی کنيد مصرف نگهدارنده ها و افزودنی های غذايی از مصرف محرک های دستگاه  ✓

 را کاهش دهيد .

 بيشتر استفاده نماييد. )پرتقال و ...( و از مصرف نوشيدنی های شيرين و آب ميوه های شيرين شده پرهيز کنيد .( Cويتامين ث)از  ✓

 ياد مواد غذايی تصفيه شده مانند نان سفيد، پاستا و بويژه شکر اجتناب کنيد .از مصرف ز ✓

 بيشتر از ماهی ها، سويا و لوبيا ها به عنوان منبع پروتئين استفاده کنيد . ✓

 روغن های پخت و پز سالم مثل روغن زيتون استفاده کنيد . ✓

 ويتامين ها و فيبر را استفاده کنيد.شود به طور کلی مواد غذايی غنی از آنتی اکسيدان ها، میتوصيه  ✓

 فعالیت  ❖

 پس از مرحله حاد و کاهش تب کودک ميتواند فعاليت های خود را از سر بگيرد . ✓

 مراقبت  ❖

 و به جای آن از دوش استفاده شود . عدم استفاده از وان هنگام استحمام ✓

 . کنيد خودداری قوی های صابون و( پودر يا اسپری) تناسلی دستگاه مخصوص بهداشتی های فرآورده از مصرف ✓

 .کنيد استفاده است نخی آن باالی قسمت که هايی شلواری جوراب از و کنيد انتخاب نخی نوع از زيرکودک را های لباس ✓

 يد .ی و کيسه تخليه دستها را بشوئرقبل و پس از دست زدن به لوله ادرا لطفاًشود میدر شرايطی که کودک با لوله و يا سوند ادراری مرخص  ✓

 ی را از کيسه تخليه جدا نکنيد .رلوله ادرا ،برای جلوگيری از آلودگی ✓

 ساعت يکبار و يا در صورت زياد بودن حجم ادرار با فواصل کمتر تخليه کنيد .  8ادرار درون کيسه تخليه را حداقل هر  ✓

 به عفونت مجاری ادراری طبق دستور پزشک تعويض گردد.  کودک هفته يکبار تعويض شود و در صورت مستعد بودن 2اری بايد هر رلوله اد ✓

 .ی بيمار جلوگيری شودرتعويض يا در آوردن لوله ادراری بايد توسط افراد با تجربه انجام شود تا از صدمه رسيدن به مجرای ادرا ✓

 م يکی از عوامل افزايش خطر عفونت است .از پوشاندن لباس زير يا شلوار تنگ و چسبان به دختر بچه ها بايد پرهيز کرد چرا که اين مساله ه ✓

زان زيادی از بهترين راه ها برای پيشگيری از عفونت ادراری در پسر بچه ها ختنه است، به گفته متخصصان اگر پسرها قبل از يک سالگی ختنه شوند، به مي ✓

 شود .میبروز عفونت ادراری در آنها جلوگيری 

صحيح دستشويی رفتن و رعايت بهداشت از جمله راه های پيشگيری اين مشکل است پس کودکان خود را آموزش دادن آموزش به بچه ها در باره عادات  ✓

 دهيد تا ياد بگيرند که ادرارشان را برای مدت طوالنی نگه ندارند .

ين کودک تا بزرگسالی از نظر فشار خون و شود و امیتوجه داشته باشيد که اگر کودکی دچار عفونت ادراری شود و درمان نشود به کليه های او آسيب وارد  ✓

 دفع پروتئين در ادرار بايستی مورد بررسی قرار گيرد. 

چون تب، میتواند با عالئمیعفونت ادراری هميشه با نشانه ها همراه نيست و تنها از طريق آزمايش ادرار قابل تشخيص است اما در کودکان زير دو سال  ✓

 م، بی حالی و خوب شير نخوردن و وزن نگرفتن همراه باشد .قراری، بوی بد ادرار، درد شکبی

 . است شده برطرف عفونت که شود مشخص تا کنيد تکرار را ادرار آزمايش بايد درمان از در مدت زمان مشخص شده توسط پزشک بعد ✓

 دارو ❖

 . را کامل و از مصرف خودسرانه دارو جدا پرهيز کنيدهفته است و مصرف آنتی بيوتيک  2روز تا 10طول دوره درمان عفونت ادراری نسبتا زياد و بين  ✓

 زمان مراجعه بعدی  ❖

لی عفونت ادراری نکته مهم در مورد درمان عفونت ادراری در کودکان آن است که وقتی درمان به پايان رسيد حتما بايد پيگيريهای الزم انجام شود تا علت اص ✓

 روشن شود .

ر ، سوزش ، بی اختياری ادرار ، زور زدن هنگام ادرار، بوی بد ادرار و در مواردی معموال وجود تب )معموال خفيف و در موقع بروز عالئم به صورت تکرار ادرا ✓

 و در کودکان زير يک سال توقف رشد کودک به پزشک مراجعه نمائيد. کمتر از يک درجه( و بروز ضعف، تهوع، استفراغ و کاهش برون ده ادراری
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