
 عفونت دستگاه ادراری
عفونت دستگاه ادراری توسط میکروب هاای بااارترید در لااش ردا  در ااای هاابد اک اا ا رودرتااا را           

ادرار را لمل مد رن  ابجاد مد دود ر  مد توان  اار ماانا  رودرتااال ر یا  هاا و باا اواا  هاابد را  ادرار را          

 لمل مد رن  اثر اگذارد.

ادراری آساا استل اماا رفاک راردا آا هاا ماد توانا  مفاکل اادا . رودرتااا          درماا عفونت های دستگاه 

ممکن است ا وا هیچ دایل آدکار ایمار اا  نرار ارسا . عفونات دساتگاه ادراری ماد توانا  اا  ر یا  هاای           

 رودرتاا ص م  ازن ل اناارابن اگر نگراا هستی ل مراجع  ا  درتر اهمیت دارد.

 ئمد همراه است؟عفونت ادراری در رودراا اا چ  عال

اگر رودرتاا عفونت دستگاه ادراری دادت  ااد  اغ ب تفاای  دداوار اسات. نفاان  هاا ماد توانا  داامل          

ن ادات  اادا . اع اد اک رودرااا      تبل استفراغ و اسهاش ااد . رودرتاا ممکان اسات اداتهای غاذا ناوردا     

باا نیااک اا  ادرار راردا ااراواا دارنا ..        ادرار تیره با اا اوی نامطبوع دارن  و با اا  سااتد ادرار ماد رننا  و    

 رودرتاا همچنین ممکن است اگوب  درد در دکم با درد هنگام ادرار رردا دارد.

 عفونت ادراری چگون  تفای  داده مد دود؟

 درتر دما سعد مد رن  اا آکمابی نمون  ای اک ادرار افهم  ر  رودرتاا عفونت دستگاه ادراری دارد.

 چگون  است؟ درماا عفونت ادراری

ارار رودراا مبتال ا  عفونات دساتگاه ادراری ماد تواننا  اا  رالتاد ااا آنتاد ایوتیان هاا درمااا داون              

   گاهدل جرالد ارای درماا رودرااند را  کبااد مباتال اا  عفونات هاای دساتگاه ادراری ماد داون  اساتفاده           

 مد دود کبرا ناهنجاری در دستگاه ادراری آنها وجود دارد.

ها مد توانن  ا  رودک دما رمن رننا  تاا اک عفونات اهباودی باانا  و نطار آسایب اا  ر یا            آنتد ایوتین

 را راهی دهن .

رودرتاا التماال نیاک ا  مصرف آنتد ایوتیان اارای جانا تاا هفات روک دارد. رودرااا جاواا تار ماد تواننا            

اگار رودرتااا اا   اور      آنتد ایوتین های مابع را ا ع رنن  رودراا ازرگتر ماد تواننا  صارص مصارف رننا .     

ج ی ایمار استل ممکن است مجبور اا  رااتن اا  ایمارساتاا و مصارف آنتاد ایوتیان اا  صاور  تزرب اد           

 دارد.

ارند اک عفونت های دستگاه ادراری اا  ع ات ناهنجااری در دساتگاه ادراری راودک ماد اادا . اا  عناواا          

ساربعتر اک جربااا اا  سامت ماانا  دااا       مااشل در ارند اک رودراال جرباا ادرار ا  سات ارگفات اا  ر یا      

مد ااد . ابن لاات ربفالرس نامی ه مد داود. را   ممکان اسات راودک را در معارب نطار ایفاتر عفونات          

 های دستگاه ادراری صرار ده .

عوارب جانبد هم  آنتاد ایوتیان هاا معماوال ماتصار اسات. اماا ممکان اسات رودرتااا ناارالتد معا هل             

 اگیرد. اسهاش با  ضابعا  جوستد را



اگر رودرتاا بن لااات غیر بیعاد در مجااری ادرارا دادات  اادا ل ماننا  ربفالراسل درتار داما ممکان           

است ر  جرالد را توصی  رن . جراح مسیر اوا  هاای ر یا  هاای رودرتااا بلاااب هااد را اا  ماانا  اتصااش          

  ی  ها متوصک مد رن .مد باان  تغییر نواه  داد. ابن رار جرباا ادرار را ا  سمت ااال و ا   رف ر

روک آنتد ایوتیان السااب اهتاری نواها  دادات. ا مینااا باااتن اک ابنکا           2با  1رودرتاا اع  اک درباات 

رودرتاا آنتد ایوتین ها را در م   کماا توصی  د ه توساط جزدان مصارف رنا  مهام اسات. اا  عباار          

 نطر ابنک  رودک دما دوااره ایمار دود وجود دارد. درصور  مصرف نادرست آنتد ایوتین دبگر

جس ارای بان درتار اررساد رودرااا اعا  اک عفونات مجااری  ادرار ماصوصاا اگار درگیاری ر یا  وجاود             

 دادت  ااد ل اسیار مهم است.

اگر رودک دما مساتع  اااتال اا  عفونات ادراری اسات اابا  چا  نکااتد رعابات          

 رنی ؟

 صع و ا  میزاا صحیح ا  ارکن تاا ا هی .داروها آنتد ایوتین را امو ●

اک مصرف نودااا  هاای رااا ین دار باا رراوهیا را  اا ایل ناصایت تحربان رننا گد ماانا  ناودداری             ●

 رنی .

 در دیرنوار مونث دستماش تنریک اک ج و ا  ع ب لررت داده دود. ●

 دادت  دود. دیرنوار مذرر لتما نتن  دود و اگر نتن  نف  جوست لفف  ااب  تمیز نگ  ●

اک جودی ا اباب تنا  باا سافت اساتن جودان ناودداری رنیا . کبار دا واری جنبا  ای اارای جودای              ●

 نوکاد نود استفاده رنی .

 اک مصرف واا و نفستن در آا امنرور لمام رردا نودداری رنی . ●

اگر رودک در اگان ادرار ماد رنا  اابا  توصای  داود تاا اک نگه اداتن ادراری ناودداری رنا  و لا اصل             ●

 اار تا ی  رامل ادرار دادت  ااد . 4روکی 

 ادرار گرات  د ه در منزش تا دسترسد ا  آکمابفگاه ااب  در باچاش با جای ننن نگه اری دود. ●

 

 


