
  

   

 
UTI (Arabic) 

 ( UTIالتهاب الجهاز البولي )
 

ي مجرى البول )أنبوب يساعد عىل إخراج البول من الجسم( أو المثانة أو الكىل. يعد  (  UTIالتهاب الجهاز البولي )
ي ف  هو التهاب بكتير

ي تدخل الجسم وتنتقل    12التهاب الجهاز البولي أكير شيوًعا عند األطفال دون سن  
يا الت  شهًرا، وخاصة الفتيات. تحدث بسبب البكتير

. عير الجهاز الب  ولي

 
 العالمات واألعراض  

 
 لسع أو حرقان عند التبول 

 الذهاب إل المرحاض أكير من المعتاد 

 بول كريه الرائحة 

ي البطن أو الظهر  
 ألم ف 

 

ة أكير من   ي لون البشر
ء، عدم استقرار، قلة الطعام، أوخفت ف  ي

ي األطفال المصابون بالتهاب الجهاز البولي بالحىم، ف 
 المعتاد. قد يعان 

 
 العالج  

ل غالًبا.  ي المي  
ي يمكن تناولها ف 

 يتم عالج التهاب الجهاز البولي بالمضادات الحيوية الت 

، سينصحونهم بتناول المضادات الحيوية بمجرد جمع عي ي إصابة طفلك بالتهاب الجهاز البولي
نة لالختبار.  العالج المبكر هو األفضل. إذا اشتبه الطبيب ف 

. يمكن تغيير    المضادات الحيوية عندما تعود النتائج من المختير

ي المضادات الحيوية من خالل التنقيط )عن طريق الوريد(.    3إذا كان عمر طفلك أقل من  
ا، فقد يتم إدخاله إل المستشف  لتلف 

ً
ا جد

ً
 أشهر أو كان مريض

.  أيام. قد يستغرق تح  5إل    3عادة ما تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية لمدة    سن األعراض من يوم إل يومير 

ي عالج األعراض. اتبع التعليمات الموجودة عىل العبوة أو الزجاجة لمع
 
( ف رفة الجرعة قد يساعد الباراسيتامول )بانادول( أو اإليبوبروفير  )نوروفير 

 الصحيحة لطفلك.  

ي الصيدليات( المراهقير  عند الشعور بأي أل
 
 م. قد تساعد أكياس األورال )المتوفرة ف
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 متى يجب أن تقوم بزيارة للطبيب 

 راجع طبيبك إذا كان طفلك: 

 UTIأعراض التهاب الجهاز البولي   •

 وهو:   UTIتم تشخيصه بالتهاب الجهاز البولي   •

o  ال يتحسن بعد يومير  من تناول المضادات الحيوية 

o   ي تناول المضادات الحيوية
 لديه مشكلة ف 

o يتقيأ 

o   ب كمية كافية من  السوائل ال يشر

o  .الشعور بآالم الظهر 

ا إرسال عينة بول إل المختير لتأكيد التشخيص ومعرفة المضادات الحيوي
ً
ة األفضل  سيختير طبيبك عادة بول طفلك للتأكد من وجود التهاب. سيتم أيض

 لعالج االلتهاب. 

ا   ً ا أو صغير
ً
ا جد

ً
. سيناقش طبيبك هذا  قد تكون هناك حاجة لمزيد من الفحوصات إذا كان طفلك مريض ي من الكثير من التهابات الجهاز البولي

ا أو يعان 
ً
جد

 األمر معك، إذا لزم األمر. 

 

 منع التهاب الجهاز البولي 

ي منع اإلصابة بالتهاب أخر، فأنت بحاجة إل: 
 للمساعدة ف 

 تأكد من أن طفلك غير مصاب باإلمساك  •

ب كمية كافية من السوائل حت  يص •  وفاتح اللون تأكد من أن طفلك يشر
ً
 بح لون البول صافيا

 تعليم الفتيات المسح من األمام إل الخلف عند الذهاب إل المرحاض وارتداء مالبس داخلية قماشية تسمح بمرور الهواء )غير صناعية(.   - •
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ي الرع  إخالء المسؤولية: 

ي الرعاية الصحية كدليل إرشادي فقط وي  هدف إل دعم المناقشة مع طبيب طفلك أو أخصان 
اية  تم إعداد هذه المعلومات من قبل المتخصصير  ف 

ء المخاوف المتعلقة  ا الصحية، وليس استبداله. يتم تحديث المعلومات بانتظام، لذا يرجر التحقق من أنك ترجع إل أحدث إصدار. اطلب المشورة الطبية، حسب اقتض

 بصحة طفلك. 


