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 عفونت ادراری

 6931مهر ماه : تاریخ بازنگری 

 (س)بیمارستان  و دارالشفای حضرت زهرای مرضیه ییللبببی

 ییللبببییییییی

       از مصرف نوشیدنی های کافئین دار و گاازدار و

 .غذاهای تند و پرادویه اجتناب کنید

 از مصرف الکل و سیگار جدا خودداری کنید. 

      عوض کردن زود به زود لباس زیر در رفا  ایان

 .ناراحتی موثر است

 نوشیدن آب قره قات  و یا زغال اخته 

 عدم قط  خودسرانه دارو در صورت تحویز پزشک 

عفونت دستگاه ادراری معموال پس از طی دوره ای، باا      

درمان بهبود می یابد و خطر چندانی برای افراد ایجاد نمی 

سعی کنید تمام دستورات ارائه شده توسط پزشاک  .  کند

را در این مدت رعایت کنید تا به تسری  روند باهاباودی    

 .کمک کنید
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 نحوه درمان بیماری چگونه است؟

 زود    سعی کنید مصرف مایعات را زیاد کنید تا زودبه

سعی کنید با مصرف کافی آب   .  به دستشویی بروید

دقیقه یک بار به دستشویی بروید تا عفونات   02هر 

 .های موجود در دستگاه ادراری تان خارج شود

        مصرف مرکبات و غذاهای حاوی ویتامایان ر را

این نوع مواد به دلایال داشاتان       .  فراموش نکنید

خاصیت اسیدی، بسیاری از عفونت های دستاگااه   

 .ادراری را از بین می برند
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 عالئم بیماری چیست؟

 درد و یا سوزش در حین ادرار کردن 

 تکرر ادرار 

 بوی بد و تیرگی ادرار 

 خون در ادرار 

 تب و لرز 

 احساس درد در قسمت پایینی کمر 

 تهوع و استفراغ 

 درد هنگام مقاربت جنسی 

های ادراری مبببتبال         چه کسانی بیشتر به عفونت

 شوند؟ می

های ادراری، به سن و جناس   در پاسخ باید گفت بروز عفونت

 .افراد بستگی دارد

 خانم های متأهل 

 بزرگ شدن پروستات 

  ام اس(MS) 

 آسیب های نخاعی 

 غیر طبیعی بودن مسیر ادرار: 

 دیابت 

 درمان با استروئید 

 افراد با سابقه قبلی ابتال 

عفونت مجاری ادرار از جمله رایج ترین انواع عفونت ها باه  

. شمار میروند که خاصه به واسطه باکتری ایجاد می شاوناد  

کودکان، نوجوانان، خانم ها و آقایون همه و همه می توانناد  

 .در معرض ابتال به این نوع عفونت قرار داشته باشند 

مجااری ادراری زماانای        .  ادرار معموالً فاقد باکتری است

عفونت می کنند که باکتری ها به داخل مثانه راه پیدا مای    

 .کنند

اگر این دستگاه مورد عفونت قرار بگیرد و توجاه ای بار       

درمان آن نشود می تواند به بخش های دیگر بدن اثر منفی 

 .بگذارد

 

 


