 -ػفًَت دظتگاُ ادراری چیعت؟

 -ػالین ادراری چیعت؟

در ظیعتن ادراری هؼوَالً ّیچگًَِ

ظَزغ هجرای ادرار ٌّگام دفغ ادرار،

هیىرٍب ٍجَد ًذارد .در ـَرت ٍرٍد

تغییر رًگ ٍ تَی تٌذ ادرار ،احعاض تىرر

هیىرٍب ّا تِ ظیعتن اداراری تافت

ادرار ،احعاض ضرٍرت در دفغ ادرار ٍ درد

پَؼاًٌذُ ظیعتن ادراری پاظخی التْاتی

زیر ؼىن ٍ هوىي اظت رًگ ادرار تِ

ایجاد هی وٌذ وِ ایي پاظخ التْاتی ظثة

ـَرت لرهس (خًَی) تاؼذ در ـَرتیىِ فمط

ٍرٍد تاوتری ٍ ظلَلْای ظفیذ خًَی تِ

ایي ػالین ٍجَد داؼتِ تاؼذ احتواالً فمط

ادرار ٍ ایجاد یه ظری ػالین هی ؼَد.

هثاًِ دچار التْاب (ٍرم) ؼذُ اظت ٍ حذالل

ػفًَت دظتگاُ ادراری یىی از ؼایغ تریي

 3رٍز تایذ تحت ًظر پسؼه آًتی تیَتیه

تیواری ّای ػفًَی هی تاؼذ.

هفرف ؼَد.

 ػالین ػفًَت ادراری چیعت؟ظِ ظری ػالین در ـَرت ٍجَد ػفًَت

اظْال ،اظتفراؽ ،ػذم ٍزى گیری وَدن ٍ
تة ّایی وِ ترای آًْا ػلت دیگری
ًوی تَاى یافت.
 ػالین ػوَهی ػفًَت ادراری چیعت؟تة ٍ لرز ٍ درد پْلَّا وِ هوىي اظت حتی
ّوراُ تَْع ،اظتفراؽ تاؼذ ٍ در ایي ـَرت
ولیِ ّا دچار ػفًَت ؼذُ اًذ ٍ حتی هوىي
اظت ًیاز تِ تعتری در تیوارظتاى ٍ دریافت
آًتی تیَتیه ٍریذی داؼتِ تاؼذ.
تَجِ :در ـَرت ٍجَد ػالین ادراری در

 ػفًَت ادراری در اطفال را چگًَِتؽخیؿ دّین؟

خاًن حاهلِ ٍ ػالین ػوَهی فَق در تیوار
دیاتتی حتواً تایذ ارزیاتی دلیك ٍ هراجؼِ تِ

ادراری ایجاد هی ؼَد وِ ػثارتٌذ از :

در اطفال ون ظي ٍ ظال هوىي اظت

 -1ػالین ادراری  -2ػالین غیر ادراری

ّیچگًَِ ػالیوی ٍجَد ًذاؼتِ تاؼذ ٍ فمط

 -3ػالین ػوَهی

ػالین غیرهرتثط تا ظیعتن ادراری ٍجَد

پسؼه اًجام ؼَد.
 در ـَرتی وِ در آزهایػ ادرار تاوتریٍجَد داؼتِ تاؼذ ٍلی تیوار ّیچگًَِ
ػالهتی ًذاؼتِ تاؼذ آیا ًیاز تِ درهاى

داؼتِ تاؼذ وِ ایي ػالین ػثارتٌذ از:
1

2

ٍجَد دارد؟
-

3

ایي حالت فمط در خاًن ّای حاهلِ ًیاز تِ

ادرار تِ خَتی ترلرار ؼَد (الثتِ در ـَرتی وِ

درهاى دارد ٍ در ظایر افراد ًظیر تیواراًی

تیوار از طرف پسؼه هحذٍدیت هفرف

وِ ظًَذ ادراری دارًذ ٍ حتی افراد هعي ٍ

هایؼات ًذاؼتِ تاؼذ)

افرادی وِ دچار ضایؼِ ًخاػی ّعتٌذ ًیس

مرکس پسشکی شهید دکتر لبافی نصاد

- 2درهاى دارٍیی تَظط پسؼه از جولِ دادى
آًتی تیَتیه

ًیاز تِ درهاى ًذارد.

- 3اًجام وؽت ادرار ّ 1فتِ پط از درهاى دارٍیی

 تؽخیؿ ػفًَت ادراری چگًَِ اظت؟رٍغ تؽخیؿ اظتاًذارد ػفًَت ادراری

* ًىتِ هْن ٍ اـلی در ػفًَت ّای ادراری:

وؽت ادرار هی تاؼذ ٍلی در ـَرتی وِ
ػالین هؽخؿ در تیوار ٍجَد داؼتِ تاؼذ ٍ

ادراری تخفَؾ در وَدواى اظت
- 2ػفًَت ادراری هی

تَاًذ تِ

ػلت

آزهایػ ادرار ًیس ٌّگاهی وِ ظلَل ظفیذ

ظًَذاشّای طَالًی هذت ٍ ثاتت پیػ

خًَی ٍ یا تاوتری داؼتِ تاؼذ هی تَاًذ

تیایذ وِ حتی االهىاى تایذ از ظًَذاش

ؼرٍع درهاى را در پی داؼتِ تاؼذ.

طَالًی خَدداری ورد.

درهاى ٍ هرالثت ّای ػوَهی ػفًَتْای
ادراری چیعت؟
1

عفونت مجاری ادراری

- 1وؽف ػلت تِ ٍجَد آٍرًذُ ٍ
جلَگیری از ػَد هىرر ػفًَت ّای

تؽخیؿ ترای پسؼه لطؼی تاؼذ حتی یه

-

قطب آموزش ارولوشی کشور

تا تؽىر از تْیِ وٌٌذگاى هجوَػِ ًؽریِ ّای هروس پسؼىی
ؼْیذ دوتر لثافی ًصاد
دوتر احوذ جَاّرفرٍغ زادُ ،دوتر رضا ظرٌّگ ًصاد،

 -هفرف هایؼات فراٍاى تِ طَری وِ دفغ

دوتر فرزام تجلی ،دوتر حعیي ویالًی ،دوتر هحوذ ظام زادُ،
دوتر ظیذػلی هحوذ هیرجلیلی ،دوتر حعیي روی
پرظتاراى ّوىار :ػلی ًَری ،جالل الذیي رحواًی ٍ طیثِ هؼفَهی

4

5
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