کد سندPAM-CC-6 :

باسمه تعالی

شماره ویرایش1 :

پیشگیری از عفونت ادراری
با رعایت برخی نکات بهداشتی میتوانید به میزان زیادی از
بروز عفونت های مجاری ادراری و همچنین عفونت های
مهبلی جـلوگـیری بعمل آورید.
 ) ۱پس از ادرار کردن و اجابت مزاج همیشه از سمت جلـو
بطرف عقب خود را بشویید .ایـن کـار از رانـدد شـدن
باکتریهای نواحی مقعد به مهبل جلوگیری میکند.
 ) ۲در طی روز لباسهای زیر با جنس الیاف نخی بتن کنید.
از پوشیدن لباسهای تنگ مانند شـلـوار جـیـنر جـورا
شلواری و مایو به مدت طوالنی اجتنا کنید.
 ) ۳برای شستشوی لباسهای زیر خود از شویندد های غیـر
معطر و مالیم استفادد کنید.
 ) ۴در دوران قاعدگی از نوار بهداشتی بـجـای تـامـ ـون
استفادد کنیدر نوار بهداشتی (پد) را میبـایسـت هـر ۶-۴
ساعت یکبار (حداکثر  ۸ساعت) عوض کرد.
 ) ۵از تام ونر نوارهای بهداشتی و دستمال توالت مـعـطـر
استفادد نکنید.
 ) ۶بطور منظم سطح خارجی مهبل را با آ ولرم شستشـو
دهید .برای شستن مهبل نیازی به استفـادد از اـابـون
نمیباشد.
 )۷هیچگاد ادرار خود را نگه ندارید.
 )۸از دوش مهبل استفادد نکنید .چراکه این عمل ترشحات
و باکتریهای طبیعی و محافظ مهبل را میشوید.
 )9پس از استحمام ادرار کنید.

 ) 01پس از استحمام با یک حوله نرم ناحیه تناسلی را بـه
مالیمت خشک کنید .برای این کار میتوانید از سـشـوار(بـا
درجه باد سرد) نیز استفادد کنید.
 )۱۱از روابط جنسی پر خطر اجتنا کنید.
 )۱۲حتما قبل و پس از آمیزش جنسی ادرار کنید.
 ) ۱۳کاندومها و دیافراگم های از جنس التکس و ژل هـای
اس رم کش در برخی از زنان ایجاد تحریک می کننـد کـه
باید از سایر روشهای جلوگیری از بارداری استفادد گردد.
 ) ۱۴حین مقاربت جنسی از لغزندد کنندد های (لوبریکیشن)
پایه آ (محلول در آ ) و غیر معطر استفادد کنید .از وازلین
و لوبریکیشنهای حاوی سیلیکون استفادد نکنید.
 )۱۵لباسهای زیر خود را هر روز عوض کنید.
 )۱۶در طی روز آ فراوان بنوشید ۲(.تا  ۴لیتر)ر مصرف آ
آلبالو به پیشگیری کمک می کند.
 )۱۷استرس و وزن خود را نیز کاهش دهید.
 ) ۱۸مصرف بی رویه و سر خود آنتی بیوتیکها ر میکروبهای
مفید و طبیعی مهبل را از میان بردد و زمیـنـه ابـتـال بـه
عفونتهای قارچی را افزایش میدهد.
 ) ۱9از مصرف مایعاتی که باعث تحریک مثانه مـی شـودر
خوداری کنید (.الکل و کافئین)
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آموزش به بیمار
عفونت دستگاه ادراری در زنان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

بیمارستان خاتم االنبیاء تایباد
واحد آموزش

بیمار عزیز
هدف از ارائه ی این پمفلت آموزشیر آشنایی شمـا
با بیماری عفونت های دستگاد ادراری و همچنـیـن
شیود ی درمان و پیشگیری از ابتالی مجدد است .

عفونت دستتتگتاه ادراری در زنتان

عفونت های دستگاد ادراری توسط میکرو هـار
معموال باکتری رخ می دهد .عـفـونـت ابـتـدا در
مجرای خروجی مثانهر س س خود مثانه ایجاد مـی
شود و حتی در اورت عدم درمان به موقع سـبـب
بروز عالیمی دال بر وجود عفونت در کلیه هم مـی
شود.
عالئم و نشانه ها





بوی بد ادرار
درد و سوزش در هنگام ادرار کردن
فوریت و اضطرار در تخلیه ی ادرار

افتراق بین عفونت های مجاری ادراری و

درمان
دوره ی درمان با آنتی بیوتیک (چرک خشک کن))

عفونت های واژن

را به اتمام برسانید .حتی اگر عنیینب بنینمناری

در واژن باکتریهای غیر بیماری زای طبـیـعـی وجـود
دارنـد کـه وجـودشـان از بـروز عفونتهای باکتریایی و
قارچی ممانعت بعمل می آورد .ترشحات طبیعی واژن
شفاف و یا سفیدر رقیق و یا غلیظ بودد اما بـی بـو و
ایجاد سوزش و خارش نمیکند.

شما نارنجی یا قرم شود.

برخی از عالیم وجود عفونت

برطرف شده باشد.
اگر داروی فنازوپریدی) برای شما تجوین

شنده

است ،ممک) است در مدت مصرف دارو رنگ ادرار

در اورت بروز هریک از عالیم زیر به پزشک مراجعه
کنید.
ممک) است ای) عییب نشانه ی وجود
عفونت کلیه باشد.





لرز
تب
استفراغ

 )۱عفونت قارچی :تر ش حا ت سفی د و پنی ری
شکل واژنر تورم و درد در نواحی تناسلیر خارش
شدیدر مقاربت ( نزدیکی جنسی ) دردناک.
 )۲عفونت باکتریایی :ت ر ش حا ت سفی در
خاکستری و زردر بوی نامطبوع ماهیر خارش و
سوزشر التها و تورم خفیف واژن.
 )۳عفونت انگلی :خار شر سوز ش و تور م
شدید واژنر ترشحات کف آلود خاکستریر زرد و یا
سبزر بوی نامطبوع ماهیر درد حین ادرار و یا مقاربت
جنسی.
 )۴عفونت مجاری ادراری :اح سا س سوز ش
حین ادرارر وجود خون در ادرارر ادرار با بوی تند و تیرد
رنگر اضطرار فراوان برای ادرار کردن حتی زمانی که
مثانه نیمه پر باشدر قطرد قطرد آمدن ادرارر تکرر ادرار.

