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 هاُ پیاپی تذٍى استفادُ اس دارٍّای 3 تار در ّفتِ ٍ تِ هذت حذالل 2در غَرتی وِ وَدوی تطَر هىزر حذالل 

ِ ای هاًٌذ  ٍتیواریْای سیستن اعػاب، تستز خَد را خیس  غزع ٍ دیاتتادرارآٍر ٍ یا تذٍى داضتي تیواریْای سهیٌ

 سال تاضذ، هی تَاى اٍ را تِ عٌَاى وَدن دچار ضة ادراری داًست ٍ هَرد تزرسی لزار 5وٌذ ٍ سي وَدن تاالی 

  .داد 

 .پسزّا تیطتز اس دختزّا ضة ادراری دارًذ.ضة ادراری سهیٌِ خاًَادگی داردٍ هعوَال تا سي تلَغ  هتَلف هی ضَد

 

 داًطگاُ علَم پشضىی ٍ خذهات تْذاضتی درهاًی تْزاى

   هذیزیت اهَر پزستاری–هعاًٍت درهاى 

  ريزبٍبیمارستان

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA+%D9%82%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B5%D8%B1%D8%B9
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B5%D8%B1%D8%B9


2 
 

    علل شب ادراری  

 درغذ اس هَارد ، وَدن هثتال تِ ضة ادراری ّیچ تیواری ٍ یا عیة ٍ ًمع عضَی ٍ تذًی ًذارد ٍ 80در تیص اس 

دیاتـت ، عفًَت ادراری ، تیواریْای هادرسادی ولیِ ، :  درغذ هَارد هوىي است تیواریْایی هاًٌذ20در ووتز اس 

خیس وزدى در ٌّگام خَاب . ًَعی ون خًَی،عیَب ًخاع ٍ تیواریْای سیستن اعػاب علت ضة ادراری تاضذ

اتفاق هی افتذ ٍ وَدن ضوا ّیچ گًَِ دخالتی در آى ًذارد لذا تٌثیِ ٍ تحمیز طفل در ًشد خَدتاى یا دیگزاى ٍ یا 

هسخزُ وزدى ٍی ًِ تٌْا ّیچگًَِ تاثیزی در تْثَدی آى ًذارد تلىِ تا ایجاد فطار رٍحی ٍضع وَدن را تِ هزاتة 

 .تذتز هی وٌذ

اها تایذ تَجِ داضت ّواًطَر وِ . ثاتت ضذُ است عَاهل ارثی ٍ سَاتك ٍالذیي ًیش در تزٍس ضة ادراری هَثز است

ِ ّا تا ّوذیگز هتفاٍت است، رًٍذ تاالرفتي ظزفیت هثاًِ ٍ سهاى لذرت وٌتزل هثاًِ  سهاى راُ افتادى ٍ حزف سدى تچ

ایي . هسائل رٍحی ٍ عاطفی اس هْوتزیي علل ضة ادراری ّستٌذ. ًیش در وَدواى هوىي است تاّن هتفاٍت تاضذ

ُ اًذ ِ اًذ اها اوٌَى دچار ضة ادراری ضذ .                        هَرد تخػَظ در ًشد وَدواًی دیذُ هی ضَد وِ لثال وٌتزل ادرار داضت

 :اس جولِ عَاهل رٍحی وِ هی تَاًذ سثة ضة ادراری گزدد هی تَاى اس هَارد سیز ًام تزد

  تَلذ یه ًَساد در خاًَادُ وِ هَجة هی ضَد تَجِ پذرٍ هادرتِ ًَساد هعطَف گزدد ٍ تِ وَدن تشرگتز

 . ووتزهَرد تَجِ لزار گیزد

  ُاختالفات ٍ وطوىطْای درٍى خاًَاد 

  جذایی پذر ٍ هادر 

  ُجاتجایی خاًَاد 

  ایجــاد تزس ٍ ّیجــاى ٍ اضطــزاب ضذیذ در وَدن تا ضٌیذى ٍ یا دیذى هٌاظز،فیلوْا ٍ یا تاسیْای تزسٌان

  واهپیَتزی

  هسافزت یا فَت یىی اس ٍالذیي 

  تحمیز ٍ تٌثیِ تیص اس حذ تشرگتزّا ًسثت تِ وَدن.  
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اس دیگز عَاهل تسیار هْن در ضة ادراری وِ تِ تاسگی ٍ در سالْای اخیز تسیار اّویت پیذا وزدُ است، آلزصی ٍ 

لذا تایذ دلیما تَجِ داضت وِ در چِ ضثْایی ٍ تا هػزف چِ . حساسیت وَدن تِ غذاّا ٍ تخػَظ ضیز گاٍ است

  .هَاد ٍ یا غذاّایی، ضة ادراری تطذیذ هی ضَد تا اس هػزف آًْا پزّیش گزدد

 درمان 

ِ  ضة  ادراری  تا سي  ۹۹. تی اختیاری  ادرار هعوَال تا گذضت  سهاى  تْثَد هی یاتذ ِ ّای  هثتال ت سالگی  ۱۵ درغذ استچ

ُ ادراری ، تْثَد تی اختیاری  هستلشم  درهاى  ٍ رفع  اضىال   تْثَد خَاٌّذ یافت  درغَرت  ٍجَد اختالل  عضَی  دستگا

 .  عضَی  است

ٌ  است ٌ  بًد ٍ  با مًفقیتُایی  ویسَمرا :  چىدیه  ريش  درماوی  برای  شب ادراری  يجًد دارد ک

 .اس تیي تزدى تواهی فاوتَرّا ٍ هسائل عاطفی ٍ رٍحی وِ هٌجز تِ اضطزاب ٍ هطىالت عػثی در وَدن هی ضَد 

ِ  دارًذ   ِ  تی اختیاری  اٍلی ِ  خػَظ  دروَدواًی  و ُ  تاتطَیك  اسطزف  ٍالذیي  ت ِ  ّوزا آهَسش  هٌاسة  آداب  تخلی

 .غَرت  گیزد

ِ  وَدن  تزای دفع  ادرار هی تَاًذهفیذ ٍالع  ضَد    .تیذاروزدى ضثاً

هی تَاى وَدن را تِ اسای ّز چٌذ ضة وِ خیس ًوی وٌذ تطَیك ًوَد ٍ در غَرت عذم خیس وزدى تزای هذت  

ُ ای ًیش خزیذ  .طَالًی ،تزای ٍی جایش

چذر رٍس تایذ هایعات سیادی استفادُ گزدد ٍ تِ وَدن آهَسش داد تا حتی االهىاى در طَل رٍس ادراروزدى را تِ  

تاخیز اًذاسد تا حجن هثاًِ تیطتز ضذُ ٍ در طَل ضة دیزتز پز گزدد، تذیْی است اس غزٍب آفتاب تِ تعذ السم است 

ُ ّای آتذار تِ حذالل تزسذ ٍ وَدن حتوا لثل اس خَاتیذى ادرار وٌذ  .هػزف هایعات ٍ غذاّا ٍ هیَ
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ُ  هی ضَد  ِ ٍدر هَارد ضذیذاستفاد ِ  عٌَاى آخزیي  ٍسیل اوثز ایي  وَدواى  تاهػزف  . اس دارٍّا تٌذرت  ٍ فمط ت

 .دارٍ تْتز هی ضًَذ 

 .درهاًْای رٍاًپشضىی تیطتز در هَرد وَدواًی تىار هی رٍد وِ اس هسائل رٍحی ٍ رٍاًی سیادی رًج هی تزًذ 

  

 

 


