
 عفونت ادراری چیست ؟

عفونت ادراری یعنی وجود میکروب در ادرار که          

ممکن است ب  کلی  یا مثان  مربوط باشد. وقتی تعداد            

این میکروب ها ب  باالتر از حد معمول برسد ، ایجاد           

 بیماری می نماید.

عفونت ادراری دومین علت عفونت در بدن است. و          

 در بیشتر موارد این بیماری در زنان بروز می نماید.

در اکثر موارد عفونت های دسهتههها      نکت  مهم :     

ادراری در اثر بستری شدن در بیمارستان و جای         

 گذاری سوند ادراری ب  وجود می آید. 

 عوامل خطر ایجاد کنند  عفونت ادراری  :

ناتوانی یا نقص در خالهی کهردن کهامهل مهثهانه  ،                    

مشکالت مادرزادی ، تنهی پیشابرا  ، تهومهورههای            

مثان  ، سنگ های کلی  ، بیماری های ضعیف کننهد            

سیستم ایمنی ، سونهد گهذاری ادراری ،  بهرخهی                  

بیماری ها ) قند خون باال ، نهقهرو و اخهتهالالت                   

 عصبی ( ، حاملهی  

 عالئم عفونت ادراری چیست؟

 سوزش در هنهام ادرار کردن 

                3تکرر ادرار ) دفع ادرار بیش از یکبار در  ههر 
 ساعت (

 احساو دفع فوری ادرار و یا بی اختیاری 

             شب ادراری ) بیدار شدن در شهب بهرای ادرار
 کردن (

 خون ادراری 

 درد در قسمت زیر شکم ، لهن و یا کمر 

 

 

 

در افراد سالمند ، این عالیم مهمهکهن اسهت به                 نکت  :    

ندرت دید  شود. و عالئم زودرو در آنههها شهامهل :                 

سوزش و فوریت ادراری ب  صورت مرتب مهی بهاشهد.             

بعضی از بیماران نیز ب  طور ناگهانی دچار بی اختهیهاری            

 و هذیان ب  همرا  عفونت ادراری می شوند. 

 تشخیص:

 آزمایش خون ، ادرار و کشت ادرار

 درمان:

درمان عفونت ادراری شامهل ، درمهان دارویهی و                

 رعایت نکات آموزشی می باشد.

 درمان دارویی :

با توج  ب  نتیج  کشت مهیهکهروبهی ادرار ، داروی                

 ضدمیکروب مناسب توسط پزشک تجویز می شود.

مددجوی محترم : لطفا داروهای تجویز شد  را عیهنها             

 طبق دستور  و سر ساعت مصرف کنید.



  چند توصیه بهداشتی جهت پیشگیری :

 رعایت بهداشت :

 .از دوش ب  جای وان استفاد  کنید 

             زنان پس از هر بار اجابت مزاج محل دفهع را از

 جلو ب  عقب بشویید.

             از لباو زیر نخی استفاد  شود و بهداشت لهبهاو

 زیر رعایت گردد.

 .ختن  پسران ب  موقع انجام شود 

 مصرف مایعات :

       ( 01تها       8مایعات را ب  میزان فراوانی        ) لهیهوان

 مصرف کنید تا میکروب ها ب  بیرون شست  شود.

               مصرف روزان  آب زرشک در پهیهشهههیهری و

کنترل عالیم عفونت های ادرای بسیهار کهمهک           

 می کند.

           از مصرف قهو  ، چای ، کوال ، الهکهل و سهایهر

 مایعات محرک ادراری پرهیز کنید.  

 عادات دفع :

      ساعت مثااهار رک مااما             3تا    2در طی روز هر

 تخلیر منید.

 

 

 منبع :

( ، پرستاری دکخلی و جارکیای      2102هینکل ، جی کل ، ) 

بروهر و سودکرث ، ملیر و مجاری کدرکری ، ترجمر : مسارور   

رودسری ، د ، یضرتی ، م ، تارارک، ، جااماگار ها ار،                      
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