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  تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجائي مركز آموزشي،

 عفونت ادراريآموزش 

 

عمووً  در  يجاد شوود   م است كه در سنين مختلف ممكن است عفونت ادراري يكي از شايع ترين بيماريهايي ا

 مي باشد. دختران   زنان شايع تر

 

   قسمت بواًيي شوامك كليوه ووا    ا و       سيستم ادراري شما به د  بخش باًيي   پاييني تقسيم مي شود .

 ر عفونت شود.اسط ميكر بها دچوست ور قسمت از آن تقسمت پاييني شامك مثانه   پيشابراه است كه ممكن ا

 

 عالئم بيماري : 

 درد   سوزش ونگام دفع ادرار. 

 بار در ر ز ( 6-4تكرر ادرار )بيشتر از  

 بي اختياري ادرار, ش  ادراري  

 درد نا يه تناسلي  

 كمر درد 

 )درافراد مسن   كودكان بيماري ممكن است به شكك ا ساس خستگي   ضعف عمومي بر ز كند( 

 

 پيشگيري : 

 

 ي : رعايت بهداشت فرد

 به جاي استفاده از  ان از د ش استفاده كنيد زيرا ميكر بها ازطريق آب  ان به پيشابراه  ارد مي شوند. 

 پس ازور بار اجابت مزاج ، پيشابراه را از جلو به عق  بشوييد. 

 خي بپوشيد ، ز د به ز د عوض كنيد   در آفتاب خشك كنيد يا اتو بكشيد. باس ن 

 رژيم غذايي : 

 يوان در ر ز ( مصرف  8-41درصورتي كه بيماري قلبي يا كليوي نداريد ، مايعات را به ميزان فرا ان ) 

 بها ومراه با آن مي شود. كنيد. بهترين مايع آب است ، زيرا باعث تو يد بيشتر ادرار   خر ج ميكر

 از مصرف مواد غذايي مانند قهوه ، نوشابه ، ا كك   اد يه پرويز كنيد. 

ميشو د از مواد غذايي  ا ي  يتامين ث مانند  يمو ترش ،  يمو شيرين   تمشك ... )صورتيكه توصيه  

 ديابت نداريد ( استفاده نماييد.
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 عادات دفع: 

 ساعت مثانه خود را تخليه كنيد   از نگهداشتن ادرار خودداري نماييد 9تا  1درطي ر ز ور  

 قبك   پس از نزديكي جنسي ادراركنيد. 

 اني : قدامات درما

 دار واي تجويز شده توسط پزشك را طبق دستور   به طور كامك مصر ف نماييد 

 استفاده نماييد.جهت كاوش درد مي توانيد ، كيسه ي آب گرم  

 پيگيري درمان : 

 ان در تاريخ مقرر به پزشك خود مراجعه نماييد.مجهت پيگيري در 

رار، درد پهلو، تهوع ، استفراغ   تو  ( بوه   در صورت عود عالئم بيماري )خارش ، سوزش ادرار، تكرر اد 

 پزشك خود اطالع دويد.

 

 

راري منجور بوه   ددرصورت عدم درمان به موقع   يوا عودم پيگيوري درموان، عفونوت ا     توجه داشته باشيد كه :  

 نارسائي كليه مي شود.
 

 

 

 


