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 بسم اهلل الرحمن الرحیم                                       

 

 کودکان ادراری عفونت

 کنید تمرین را ملزومات

 را کودک. است کودکان های عفونت ترین شایع از یکی (UTI) ادراری عفونت

 دائمی آسیب باعث است ممکن و کند می نگران را والدین ، کند می ناراحت

 سال اولین در پسران و دختران در بار اولین دار عالمت UTI وقوع. شود کلیه

 .یابد می کاهش توجهی قابل بطور آن از پس و است بیشتر زندگی

 می تشکیل را کودکانی از مهمی مجموعه زیر ، ماه 2 از کمتر دار تب نوزادان

 علت بررسی. باشند همراه تب با است ممکن سازی بومی منبع بدون که دهند

 .باشد UTI ارزیابی  با همراه باید همیشه نوزادان این در تب

 

 تشخیص

 ها نشانه و عالئم

 ، هستند باالتر و سانتیگراد درجه 38 از ناشی تب به مبتال که کودکانی و کودکان

 کنند استفاده ادرار آزمایش از ساعت 24 در باید

 نمونه نباید هستند عفونت جایگزین سایت یک دارای که کودکانی و نوزادان

 مکان یک دارای که کودکانی و نوزادان که هنگامی. شوند آزمایش ادرار
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 24 از بعد حداکثر را ادرار آزمایش باید ، هستند ناخوشایند عفونت از جایگزین

 بگیرند نظر در ساعت

 باید ، دارند (UTI) ادراری عفونت از هایی نشانه و عالئم که کودکانی و نوزادان

 برای راهنمایی 1 جدول. باشند داشته عفونت برای شده تست ادرار نمونه یک

 دهند می نشان آنها با کودکان و نوزادان که است هایی نشانه و عالئم

 

 عالئم

  ماه 3 از جوانتر نوزادان

 دارنداستفراغ تب

 حالی بی

 پذیری تحریک

 ضعیف تغذیه 

 رشد عدم

 شکم درد 

 زردی

 خونی ادار

 رنجاننده ادرار
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  بیشتر یا ماه 3 ، کودکان و شیرخواران

 کردن باز زبان از قبل 

 تب 

 شکم درد 

 لمس حین در درد به کمر حساسیت

 استفراغ

 حالی بی

 تغذیه 

 پذیری تحریک 

 خونی ادار

 آور رنج ادرار

 قد یا وزن دررشد اختالر

 

 باالتر یا ماه 3 ، کودکان و نوزادان

 کردن باز زبان از بعد 
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 ادراری تکرر

 دیسوریا یا ادراری سوزش 

 (ویدینگ دیسفانکشنال) عملکرد اختالل دچار کردن ادرار

 ادرار اختیار در تغییر

 شکم درد

 کمر لمس در درد به حساسیت

 تب

 حالی بی

 استفراغ

  ادرارخونی

 آور رنج ادرار 

 ادرارکدر

 

 (UTI) ادراری مجاری عوفنت بیماری حاد مدیریت

 با کودکان و نوزادان برای بیوتیکی آنتی نیازهای که باشید داشته توجه

 و نوزادان مثال عنوان به) است دستورالعمل این محدوده از خارج که شرایطی

 قابل تناسلی ادرار مشکالت دارای که اند شده مشخص قبل از که کودکانی
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 مواردی با است ممکن و است نگرفته قرار توجه مورد( دارند وجود قبل از توجهی

 .باشد متفاوت شده آورده اینجا در که

 سریعاً باید دارند قرار جدی بیماری به ابتال خطر معرض در که کودکانی و نوزادان

 UTI به مبتال ماه 3 از کمتر که کنندنوزادانی مراجعه اطفال متخصص پزشک به

 . کنند مراجعه اطفال متخصص از مراقبت به سریعاً باید هستند احتمالی

 تب مورد در NICE دستورالعمل با مطابق تزریقی بیوتیکهای آنتی با باید درمان

 شود انجام سال 5 زیر افراد در

 ادراری عفونت/  حاد پیلونفریت با باالتر یا ماه 3 کودکان و نوزادان برای

 بیوتیک آنتی با بگیریددرمان نظر در را کودکان متخصص یک به مراجعه:فوقانی

  میکروبی ضد تجویز(: حاد) پیلونفریت مورد در NICE دستورالعمل با مطابق ها

 ادراری عفونت/  سیستیت عفونت با باالتر یا ماه 3 کودکان و نوزادان برای

 ادراری عفونت مورد در NICE دستورالعمل با مطابق ها بیوتیک آنتی با:تحتانی

 : کنید درمان( پایین)

 آنتی با نباید کودکان و نوزادان در عالمت بدون باکتریوری میکروبی ضد تجویز

 عوامل برابر در مقاومت الگوهای باید ها شودآزمایشگاه درمان بیوتیک

 دسترس در معمول بطور را اطالعات این و کنند رصد را ادراری بیماریزای

 دهند قرار پزشکان
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 (UTI) ادرار عوفونت عود از جلوگیری

 UTI دچار که کودکانی و نوزادان در باید یبوست و عملکرد اختالل رفع عالئم

 .گیرد قرار توجه مورد اند شده

 شوند تشویق کافی مقدار نوشیدن به باید اند شده UTI دچار که کودکانی

 تمیز های توالت به دسترسی به لزوم صورت در باید اند داشته UTI که کودکانی

 تاخیر به را کردن ادرار که رود نمی انتظار آنها از و باشند داشته دسترسی

 بیاندازند

 بیوتیک آنتی با پیشگیری

 کودکان و نوزادان در معمول طور به نباید بیوتیک آنتی با پیشگیری

 بیوتیک آنتی از شودپیشگیری توصیه وقت اول UTI از( ادرار در چرک)پیروی

 شودباکتریوری گرفته نظر در مکرر UTI به مبتال کودکان و نوزادان در است ممکن

 درمان پیشگیرانه های بیوتیک آنتی با نباید کودکان و نوزادان در عالمت بدون

 .شود

 مکرر UTIتعریف 

UTI مکرر: 

 دستگاه عفونت( / کلیه عفونت)حاد پیلونفریت با UTI های بیشتردوره یا 2

 یا ، فوقانی ادراری
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 یا یک عالوه به فوقانی ادراری دستگاه عفونت/  حاد پیلونفریت با UTI از  دوره1

 یا ، تحتانی ادراری عفونت( / مثانه عفونت)سیستیت با UTI از دوره چند

 

 پایین ادراری عفونت( / مثانه عفونت)سیستیت عفونت با UTI  بیشتردوره یا 3

 

 (UTI) ادراری عفونت پیگیری

 بطور نباید ، گیرند نمی قرار تصویربرداری تحقیقات تحت که کودکانی و نوزادان

 گیرند قرار پیگیری تحت معمول

 در جوان فرد یا سرپرستان یا والدین با باید تصویربرداری نتایج ارتباط نحوه

 به سرپایی های مالقات قرار ، باشد عادی نتایج شودوقتی توافق لزوم صورت

 کتبی تحقیقات کلیه نتایج از باید سرپرستان یا والدین. نیست الزم معمول طور

 شوند مطلع

 باید دارند طبیعی غیر تصویربرداری یا مکرر UTI نتایج که کودکانی و نوزادان

 به مبتال کودکان و نوزادان شودارزیابی ارزیابی کودکان متخصص یک توسط

 معمول آزمایش و خون فشار ، وزن ، قد شامل باید کلیوی پارانشیمی نقص

 .باشد پروتئینوری
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 طوالنی پیگیری به ، جزئی طرفه یک کلیه پارانشیمی نقص با کودکان و نوزادان

 شیوه خطر عوامل یا خانوادگی سابقه یا مکرر UTI اینکه مگر ، ندارند احتیاج مدت

 .باشند داشته باال خون فشار زندگی

 

 ، کلیه عملکرد در اختالل ، دارند طرفه دو کلیوی اختالالت که کودکانی و نوزادان

 مدیریت و نظارت تحت باید ، دارد وجود پروتئینوری یا/  و باال خون فشار

 کاهش کلیه مزمن بیماری پیشرفت تا باشند اطفال نفرولوژیست توسط مناسب

 .یابد

 طور به نباید ، هستند عالمت بدون UTI عارضه دنبال به که کودکانی و نوزادان

 عالمت بدون باکتریوری.کنند آزمایش مجددا عفونت برای را خود ادرار مرتب

 .نیست پیگیری برای ای نشانه

 

 سرپرستان یا والدین و جوانان ، کودکان برای مشاوره و اطالعات

 یا کودک وقتی که کنند حاصل اطمینان باید درمان و بهداشت متخصصان

 و آنها به ، است شده داده تشخیص مشکوک ادراری عفونت عنوان به جوانی

 ، درمان به نیاز مورد در اطالعاتی لزوم صورت در آنها سرپرستان یا والدین

 بلند مدیریت و پیشگیری مورد در مشاوره و درمانی دوره هر تکمیل اهمیت

 بدهند ممکن مدت
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 و جوانان و کودکان که کنند حاصل اطمینان باید درمان و بهداشت متخصصان

 عفونت) UTI مجدد عود احتمال از لزوم صورت در آنها مراقبان یا والدین

 از سریع درمان دنبال به و کرده درک را هوشیاری به نیاز و داشته آگاهی(ادرای

 .هستند مشکوک مجدد هرگونه برای درمان و بهداشت متخصص یک

 یا والدین یا و نوجوانان و کودکان به باید درمان و بهداشت متخصصان

 :مورد در را مناسبی اطالعات و مشاوره مراقبانشان

 عالئم سریع تشخیص

 مناسب درمانی های ادرارگزینه آزمایش و ذخیره ، آوری جمع

 جلوگیری

 ادراری مجاری بررسی انجام دلیل و ماهیت

 تشخیص

 لزوم صورت در مدت طوالنی مدیریت ترتیبات و دالیل

 .بدهند را

 تهیه و ترجمه:دکترحسین جدید                                 
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