
 تعزیف  

تٌگی هجزای ادراری ّواى تاریه ضذى هجزای 

هثاًِ تاسزالت تٌاسلی درهسیزخزٍجی ادرار 

 .سالگی ضایؼتزاست7-3درسي .است

 علت

 هادرسادی 

 اوتساتی 

 ضایؼتزیي ػارضِ ختٌِ درًَسادی  

 ادراثزضزتِ ٍاسیة تِ هجز 

 ػفًَت ادراری 

 استفادُ طَالًی هذت اسسًَذادراری 

 عالین

  ادرارتِ سوت تاال ،پزش اًحزاف جزیاى

 ادرار

 جزیاى ادرارپزسزػت ٍتاریه 

 سٍرسدى تزای ادراروزدى 

  دردٍسَسش درضزٍع ادرار وِ گاّی

 ّوزاُ تالطزُ خَى هی تاضذ.

 تی اختیاری ادرار)رٍس،ضة(ٍتىزرادراری 

  طَالًی ضذى سهاى تخلیِ ادرارٍتالی

 هاًذى ادراردرهثاًِ

 

 تشخیص

 ٌِهطاّذُ ًوای سزسٌجاق درهؼای 

 اسهایص ادرارهثٌی تزػفًَت ادراری 

 سًََگزافی 

  سیستَسىَپی)هطاّذُ هجزای ادراری

ٍهثاًِ تادستگاُ(وِ لطؼی تزیي رٍش 

 است

 درهاى

جزاحی)جزاح تایه تزش وَچه هجزای ادراری 

 یکراگطادٍتِ اًذاسُ ًزهال رساًذُ ٍدرصَرت ًیاس 

جذبی که نیاسی به کشیذى  بخیه کوچک

 هی سًذ.( نذارد

 قبل وبعذعول جزاحیهزاقبت 

  اسًیوِ ضة لثل ٍدرهَردضیزخَاراى

ساػت لثل ػول 6-4حذالل 

ًاضتاتاضٌذٍتؼذػول تاّطیاری 

 ساػت(ًاضتاتواًذ.2واهل)حذالل 

  ًَضیذى هایؼات فزاٍاى جْت جلَگیزی

اسدردٍسَسش تَصیِ هی ضَد،ّزچِ 

هایؼات تیطتزی تٌَضذادرارتیطتزی 

تَلیذضذُ ٍادراروزدى تِ تاسهاًذى 

 ووه هیىٌذ.هجزا

  جْت جلَگیزی اساحتثاس ادراری

ٍواّص دردحیي ادراروزدى ًطستي 

 درلگي اتگزم تَصیِ هی ضَد.

  احساس سَسش حیي ادرار وِ طی

 ًخست رفغ هی ضَد.رٍسّای 

  هؼوَالتؼذػول تستِ تِ صالح

ًٍظزپشضه جزاح تیوارتاچٌذرٍس 

سًَذفَلی داضتِ لذا تَصیِ هیطَد 

 َدٍتخلیِسًَذدروٌارراى تیوار ثاتت ض

هىزرویسِ ادراری اًجام 

ضَدتادراثزسٌگیٌی تِ هجزای ادرای 



فطارًیاٍرد،هزالة پیچ خَردگی  

 ٍاًسذادسًَذتاضیذ.

  اسپَضه یه سایشتشرگتزٍلثاس

 گطادراحت استفادُ ضَد.

 فمط جْت  نیاسی به پانسواى نیست

جلَگیزی اسػفًَت تْذاضت هحل رػایت 

 ضَدٍدرصَرت پَضه هىزر تؼَیض ضَد.

 الت تاٍاسلیي تْذاضتی  ًَن

ٍپوادتتزاسیىلیي حتی تؼذاسخزٍج سًَذ 

 چزب ضَد.

  ِحوام رٍستؼذجزاحی هیتَاًیذوَدن رات

 تثزیذ.

 رژین غذایی

وَدن تؼذتیذاری واهل تؼذاسػول طثك 

دستَرپشضه هی تَاًذتاضیزهادر،چای ووزًگ،   

اتویَُ ضزٍع وٌذٍدرصَرت ًذاضتي استفزاؽ هی 

اهِ دادُ تاون ون اسغذای تَاًذتاسَج رلیك ضذُ اد

سفزُ هیل وٌذ.هصزف هایؼات فزاٍاى جْت حفظ 

.هصزف ضذُ،تزلزاری جزیاى ادراری سفارش اویذ

سثشیجات ٍهیَُ ّای سزضاراسٍیتاهیي سی جْت 

تسزیغ التیام سخن تَصیِ هی ضَد.هصزف 

سثشیجات ٍهیَُ ّایی هثل اًجیزٍسَج جَ جْت 

 پیطگیزی اسیثَست تَصیِ هی ضَد.

 تزخیص

درصَرت تجَیشاًتی تیَتیه خَراوی اى راتوَلغ 

هصزف وزدُ ٍدرصَرت دردٍتیمزاری استاهیٌَفي 

استفادُ وٌیذٍاسهصزف تزٍفي ٍاسپیزیي تپزّیشیذ. 

درصَرت ًیاستِ گَاّی پشضىی استؼالجی لثل 

تزخیص اسپشضىتاى دریافت وٌیذ.جْت هزاجؼِ 

سزپایی تؼذػول تادردست داضتي هذارن پشضىی 

 ًذُ تِ ادرس سیزهزاجؼِ وٌیذ.ٍخالصِ پزٍ

 دارالطفا 22هیذاى اهام تؼذوَچِ لن

 7-5دٍضٌثِ چْارضٌثِ ّاػصزساػت

 525-36648882ش تلفي

  درهاًگاُ تخصصی تیوارستاى05-8ضٌثِ ّاصثح  ٍسِ

 دکتزاهزاله سلیوی فوق تخصص جزاحی اطفال

 پزستاری هارلَ،جزاحی ضَارتش،هنبع

 

 تْذاضتی درهاًی لنداًطگاُ ػلَم پشضىی ٍخذهات  

 هزوشاهَسضی درهاًی حضزت فاطوِ هؼصَهِ)س(

تنگی هجزای 

 ادراری

 )هِ اتَپالستی(

 

 تخص جزاحی تاّوىاری ٍاحذاهَسش

 95   تاتستاى


