ج:ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ:
رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت زﻳـﺮ در ﻣﺮاﻗﺒـﺖ ﻣﻬـﻢ
اﺳﺖ :

اﻟﻒ  :رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻓﺮدي :
•

در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺖ وان
و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮدن از ﻧﻈﺎﻓﺖ آن ﺑﮫ
ﺟﺎي ﺣﻤﺎم وان از دوش اﺳـﺘﻔﺎده
ﻛﻨﯿﺪ  .زﯾﺮا ﺑﺎﻛﺘﺮي از وان ﺑﮫ
ﭘﯿﺸﺎﺑﺮاه ﻛﻮدك اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﯾﺎﺑﺪ
 2از ھﺮ ﺑﺎر اﺟﺎﺑﺖ ﻣﺰاج ﻧﺎﺣﯿﮫ
ادراري و ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻛﻮدك ﺧﻮد را
از ﺟﻠﻮ ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺗﻤﯿﺰ ﻛﺮده و
ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
در ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﮐﻼ" ﺑﮭﺘﺮاﺳﺖ
ﯾﺎ ﻟﮕﻦ
از ﻧﺸﺴﺘﻦ در وان
ﺧﻮدداری ﺷﻮد.

•

از ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﻧﺨﻲ و ﺧﺸﻚ و
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ" ﺑﺎرﻧﮓ روﺷﻦ ﺑﺮاي ﻛﻮدك
ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و در ﺻﻮرت
ﺧﯿﺲ ﺷﺪن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آن را ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﻛﻨﯿﺪ .
ﺑﮫ ﻛﻮدك ﺧﻮد ﯾﺎد دھﯿﺪ ﻛﮫ ھﺮ
دو اﻟﻲ ﺳﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺜﺎﻧﮫ ﺧﻮد را
ﺧﺎﻟﻲ ﻛﻨﺪ و از ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ
ادرار ﺧﻮدداري ﻧﻤﺎﯾﺪ .

•

•

•

•
•

ﭘﻮﺷﻚ ﺷﯿﺮﺧﻮار را ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ و در
ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص
ﺑﻌﺪ از دﻓﻊ ﻣﺪﻓﻮع ﺣﺘﻤﺎ"ﺗﻌﻮﯾﺾ
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﮫ ﮐﻮدﮐﺘﺎن
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ ﯾﺒﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﺣﺘﻤﺎ" ﺑﺮای
درﻣﺎن ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
•

• ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان از ﻣﻮاد ﺷﻮﯾﻨﺪه
ﻗﻠﯿﺎﯾﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺎﺑﻮﻧﮭﺎي ﻋﻄﺮي ﺑﺮاي
ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻛﻮدك اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻨﻤﺎﺋﯿﺪ)در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ ﺻﺎﺑﻮن
ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﻄﻘﮫ را ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮد.
•

درﺻﻮرت ﺷﺐ ادراری ﺣﺘﻤﺎ" ﺑﮫ
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.ﺷﺐ
ادراری ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻼﻣﺘﮭﺎی ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری
ﺑﺎﺷﺪ.

•

در ﺻﻮرت ﻣﺮﻃﻮب ﺷﺪن ﻣﮑﺮر
ﻟﺒﺎس زﯾﺮ ﻗﺒﻞ از دﻓﻊ ادرار
ﺣﺘﻤﺎ" ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻨﯿﺪ.

ب  :ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت :
• ﻛﻮدك را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﯾﻌﺎت
ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ زﯾﺮا ﺧﻮردن ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻋﺚ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻓﻊ ادرار ﻣﻲ ﮔﺮدد .
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﯿﻜﺮوب
ھﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺠﺎري ادراري
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ادرار ﻛﺮدن دﻓﻊ ﮔﺮدﻧﺪ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺻﺤﯿﺤﻲ داﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻋﻼﺋﻢ ادراری ﮐﻮدﮐﺎن را ﺟﺪی
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ھﺮﺳﻨﯽ ﻋﻼﺋﻢ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ.ﻣﺜﻼ" در ﺳﻦ ﻧﻮزادی
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻘﺮارﯾﮭﺎی ﺑﯽ ﻋﻠﺖ،
زردی ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪه و ﻋﺪم
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻮزاد ﺑﮫ ﺷﯿﺮ ﺧﻮردن
ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﮐﻮدﮐﺘﺎن وزن
ﮔﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪارد و ﯾﺎ
ادرارﺑﺪﺑﻮ دارد و ﯾﺎ ھﻨﮕﺎم
دﻓﻊ ادرار ﺳﻮزش و ﺑﯿﻘﺮاری
دارد ﺣﺘﻤﺎ" ﺑﮫ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﮫ
ﮐﻨﯿﺪ.

•

دردھﺎی
دل -ﺑﯽ
ﮔﮭﮕﺎھﯽ
ازﻋﻼﺋﻢ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﮑﻤﯽ ﻣﺒﮭﻢ-دردزﯾﺮ
اﺷﺘﮭﺎﯾﯽ وﺗﺒﮭﺎی
ھﻤﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراری

د :دارو درﻣﺎﻧﯽ :
ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮐﻮدك ﺷﻤﺎ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﮐﻨﺪ ﻟﺬا :
•

داروﻫﺎي ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه را دﻗﯿﻘﺎً ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ

•

از ﻗﻄﻊ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ دارو ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ .

•
•

ھ:
•

از ﮐﻢ و زﯾﺎد ﮐﺮدن ﻣﻘﺪار دارو ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.
دوره داروﯾﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﯿﮕﯿﺮي:

ﻋﺪم درﻣﺎن و ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻻزم در ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻮي در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﺷﻮد.

•

ا�ﯿﺪوار�ﻢ ﺑﺎ رﻋﺎيت �� �ﻪ ب�� ﺮ�
ﻧ ﮑﺎت �ﮫﺪا ��ﯽ �� �ﻪ �ﺮ���ﺮ

�ﻮدک�ﻤﺎ ���ﻮد ﯾﺎ�ﺪ.

ﭘﺲ از درﻣﺎن اوﻟﯿﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎﯾﺪ اداﻣﻪ درﻣﺎن را ﺑﻄﻮر
ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﻨﺰل ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

• از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ زﻣـﺎن ﻣﺮاﺟﻌـﺎت ﺑﻌـﺪي ﺟﻬـﺖ
ﭘﯿﮕﯿﺮي درﻣﺎن ﺳﻮال ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ .

ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزﺷﻲ درﻣﺎﻧﻲ
اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ )ع(
ﻋﻔﻮﻧﺖ ادراري در
ﻛﻮدﻛﺎن
آﻣﻮزش ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎر

ATF4/1/98.10
ﻣﻨﺒــﻊ :درﺳــﻨﺎﻣﮫ ﺟــﺎﻣﻊ ﮐﻮدﮐــﺎن
ﺗﺮﺟﻤــﮫ آرزوﻣﺎﻧﯿــﺎﻧﯿﺲ-ﭘﺮﺳــﺘﺎری
ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﮓ-اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺸﺮی 1390

5

6

ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه :دﮐﺘﺮ ﻣﻈﺎھﺮی-ﻓﻮق
ﺗﺨﺼﺺ ﮐﻮدﮐﺎن

