Yatak Islatma Dünya Sa l k
gereken bir hastal kt r. Deneylerle çare aramak

tedavisi
!

Yatak slatma bir çok ailenin üzerinde konu
i yasak bir konudur. te bu sebepten hem
çocuk hem de tüm aile için ta mas ok zor bir yük olmakta .
konu ulmayan bir hastal
iyile tirmek imkans zd r.
Doktorunuzla çocu unuzun bu problemi hakk nda konu tuysan z, iyile me yolunda büyük bir ad m
atm say l rs n z. Gece yatak slatanlara ço unlukla ilaç tedavisiyle yard m edilebilmektedir.
Bu problemin kayna
protokolü) e inde,

in, doktor sizin yard m n zla bir „idrar günlü ü“ (miksiyon
k sa bir muayene, böbreklere ve idrar torbas
r.

Hangi tedavinin tatbik edilmesi gerekti inden emin olabilmek için, doktorun çocu unuzun gece ve
gündüz üretti i idrar miktar
nda bilgi sahibi olmas gerekmektedir. Bu yüzden bir „idrar
günlügü“
.
n göstermesi gerekir, ki bu
yüzden hafta sonu bu formu doldurmak daha uygundur.
Yap lmas gerekenler:
1. Çocu unuzun gün içinde içti i
miktar ölçün!
Öngörülen yerlere Cumartesi sabahtan Pazartesi sabah na kadar çocu unuzun içti i mikar yaz n
(içti i ne olursa olsun).
n ölçün!
Cumartesi sabahtan Pazartesi saba na kadar
yapmal d r.
Miktar

mililitre olarak ve hangi saatte yap ld

unuz sadece ölçü çizelgeli, uygun bir kaba idrar n

günlü ün do ru

yaz n.

Bunun için çocu unuzu Cumartesi’den Pazar’a, Pazar’dan Pazartesi’ye gecede 2 kez uyand rman z
z tavsiye ederiz.
Birinci seferde çocu unuzu uyumas
sa lay n. Tesbit ett
miktar uygun kareye not edin.
unuzu tekrar uyand r

r p ölçe in içine idrar n yapmas n

bu yöntemi tekrarlay n.

Üçüncü kez Pazar sabah çocu unuz uyand ktan sonra gece idrar n ölçüp miktar kaydedin.
i lemi Pazar gecesi de

uygulamay ve miktarlar not etmeyi lütfen unutmay n.

Sizin için yorucu ve zahmetli bu i lemin do ru te his için çok önemli oldu unu
ölçe
rmak mümkün de ilse, çocuk bezini kuru ve ya halde tart
çocu un idrar miktar n gösterecektir.
erhangi bir nokta

Doktorun damgas / Telefon numaras

ekinmeyin.

