
است کهییترین بیماریهاعفونت ادراري یکی از شایع

در معمـوالٌ وممکن است ایجاد شـود  در سنین مختلف 

.باشدمیتر شایعدختران و زنان 

تقسـیم  ینییو پـا ییباالبه دو بخش شما يادرارسیستم 

ها و حالب و قسـمت  هیشامل کلییقسمت باال.شودمی

ممکن اسـت هـر   کهشابراه است یشامل مثانه و پینییپا

.کروبها دچار عفونت شودیآن توسط مقسمت از

درد و سوزش هنگام دفع ادرار.

 بار در روز4-6شتر ازیب(تکرر ادرار(.

يشب ادرار.

ادرارياریاختیب.

یتناسليهیدرد ناح.

دردکمر.

ممکن است بـه شـکل   يماریب،و کودکاندر افراد مسن 

.بروز کندیو ضعف عمومیاحساس خستگ

:يبهداشت فردرعایت 

ـ استفاده از وان از دوش استفاده کنيبه جا ـ ز،دی را ی

. شوندمیشابراه وارد یآب وان به پطریق کروبها ازیم

شابراه را از جلو به عقبیپ،اجابت مزاجپس از هر بار

. دییبشو

 ـ ـ یلباس نخ ـ زود بـه زود عـوض کن  ،دیبپوش د و در ی

.دیاتو بکشاید یآفتاب خشک کن

:ییغذامیرژ

 ،عـات  یمادر صورتیکه بیماري قلبی یا کلیوي ندارید

.مصـرف کنیـد  ) لیوان در روز8-12(زان فراوانیمرا به

زیرا باعـث تولیـد بیشـتر ادرار و    ،استبهترین مایع آب

.شودمیآنخروج میکروبها همراه با

و الکـل ، نوشـابه ، ماننـد قهـوه  ییاز مصرف مواد غذا

.دیز کنیه پرهیادو

ن ث یتـام یويحـاو ییغـذا شود از موادیه میتوص
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ــد ــو: مانن ــرشلیم ــو،ت ــیرینلیم ــک،ش ــرهتمش و غی

.استفاده نمایید)در صورتیکه دیابت ندارید(

:عادات دفع

را کامـل  خـود  ساعت مثانه 3تا2روز هر یدر ط

.نماییدياز نگهداشتن ادرار خوددارد و یه کنیتخل

 دیادرار کنیجنسیکیپس از نزدقبل و.

:یقدامات درمانا

ز شده توسط پزشک را طبق دستور یتجويداروها

.نماییدمصرف و به طور کامل 

 آب گـرم  يکیسـه از ،توانیدمیجهت کاهش درد

.بر روي مثانه خود استفاده کنید

     جهت پیگیري درمان در تـاریخ مقـرر بـه پزشـک

.نماییدخود مراجعه 

 ـ در صورت عـود عال سـوزش  ،خـارش (يمـار یبمی

بـه  ) تبواستفراغ،تهوع، درد پهلو، ادرارتکرر، ادرار

.خود اطالع دهیدپزشک 

راناییخدمات درمانویدانشگاه علوم پزشک

شهیداکبرآباديمرکز آموزشی درمانی 

مددجویپمفلت آموزش

ایصورت عدم درمان به موقع و در
عفونت ادراري  ،ري درمانیگیعدم پ

.شوده مییی کلیمنجر به نارسا
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