کد سندPAM-CC-5 :

آزمایشاتی که برای تشخیص این بیماری انجاجا

پیشنهاداتی برای پیشگیری از عفونت دستگاه ادراری

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :
تاریخ بازنگری00/19/91:

-1تغییر شیوه زندگی

می دهند:

آزمایش ادرار :در ای ن آزمای ش گلبتتوه هتتای
سفید و قرمز و باکتری ها را جستجو می کنند.
کشت ادرار :ب رای ت شتت ختتیتت

داد ن نتتو

باکتری،این آزمایش را انجام می دهند تا آنتی بیوتیک
مخصوص آن را استفاده کنند.
شمارش کامل سلوه های وونی و کش وون نیز
ممکن اس  ،انجام شود.

 -2بعد از یائسگی از کرم استروژن در قسمت

واژن وتود

استفاده کنید.
-3از دوش مهبل و یا استفاده از اسپری های بهداشتی زنانه
یا پودر در ناحیه تناسلی وودداری کنید.
-4قبل و بعد از فعالی جنسی ادرار کنید.

آموزش به بیمار

-5ناحیه تناسلی وود را تمیز نگه دارید.
 -6قبل و بعد از فعالی جنسی ،نواحی تناسلی و متعتعتد را
پاک کنید.

عفونت دستگاه ادراری

-7شلوار تنگ نپوشید.
 -8از لباس های زیر نخی استفاده کنید و هر دو روز آن هتا

درمان:

*اگر عفون شما وفیف باشد ،باید طبق دستور پزشک
داروهای چرک وشک کن مصرف کنید.

را تعویض کنید.
-9مایعات فراوان مصرف کنید.

*اگر عفون شما جدی اس  ،باید طبق دستور پزشک
جه بستری شدن به بیمارستان مراجعه کنید.

منبع:

در هر دو صورت باید مایعات فراوان بنوشید.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد

واحد آموزش
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بیمار عزیز

موارد زیر شانس عفونت دستگاه ادراری را بیشتر مجی

شما عفون دستگاه ادراری دارید .امیدواریم با مطتالتعته
مطالب زیر بهبودی وود را بازیابید.

*ادرار وونی یا کدر که ممکن اس بوی بدی داشتتته

کند:

باشد.

-1دیاب

*تب پایین(که البته شایع نیس )

-2سالمندان

عفونت دستگاه ادراری چیست؟
عفون دستگاه ادراری ممکن اس در هر قسمت

-3مشکل در والی شدن کامل مثانه
ایتن

دستگاه اتفاق بیفتد .بسته به محل آن به انوا زیر تعسیم
می شود:

-4سوند یا لوله ای که در دستگاه ادراری قرار دارد
-5بی اوتیاری در دفع مدفو
-6بزرگی پروستات ،تنگی میزراه یا هرچیزی که باعث قطع

عفون کلیه ها،حالب ها،مثانه و میزراه
علت های عفونت دستگاه ادراری عبارتند از:


ورود باکتری ها به میزراه ،و از آن جا به مثانه .معموه
ترین محل عفون  ،عفون مثانه اس که به طترف
کلیه ها گسترش می یابد.



عالیم و نشانه های عفونت مثانه عبارتند از:

*درد یا سوزش همراه با دفع ادرار
*فشار در قسم زیر شکم
*نیاز به ادرار کردن،حتی بالفاصله پس از تخلیه مثانه
اگر عفونت به کلیه ها پخش شود ،ممکن است نشانه
های زیر آشکار گردد:

جریان ادرار شود.

*لرز و عرق شبانه

-7سنگ های کلیه
-8بی حرکتی طوالنی مدت

*تهو و استفراغ
*درد در پهلو ،پش یا کشاله ران

-9بارداری

*درد شدید شکمی

یائسگی ،که وطر ابتال به عفون دستگتاه ادراری را

*تغییرات ذهنی یا گیجی

افزایش می دهد.


میزراه کوتاه وانم ها ،آن ها را بیشتر مستتتعتد ایتن
بیماری می کند.
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