
ادراري مجاري عفونت

ميكرو وجود اثر در ادراري -عفونت
بيماريارگانيسم (ميكروبهاي) مجاريهاي در زا

مي ايجاد غيرادراري طبيعي ادرار مجراي خارجيشود. دهانه به نزديك محل از
است. استريل قسمتها ساير در پيشابراه،

شديدتر مردان در آن عوارض اما است. مردان از تر شايع زنان در ادراري عفونت
مشكل آن درمان است.و تر

بيماري: عالئم
پارهنشانه در و است وسيع بسيار ادراري عفونت ميهاي نيز اوقات بدوناي تواند

از:عالم عبارتند بيماري اين عالئم ترين شايع اما باشد خاصي ت
سوزش- همراه ادرار دفع
ادرار- تكرر
تب-
مثانه- باالي ناحيه در درد
ادرار- در خون وجود

استفراغ- تهوع
ادراري- احتباس
لرز- با توام تب
وزن- كاهش

ناخوشي- احساس

درمان: تشخيصو راه
آزم و عالئم به توجه با تشخيصپزشك را بيماري ادرار كامل و كشت ايش

تجويزمي را كننده ايجاد ميكروب بر موثر بيوتيك آنتي آن درمان جهت و دهد
كرد. خواهد

بين است ممكن بيوتيك آنتي با درمان تا7دوره (حداقل) طول21روز به روز
درمان مابقي و تزريقي شكل به درمان از قسمتي گاهي است ممكن كه بيانجامد
عود به ممكن بيماري كني ريشه عدم و ناگهاني درمان صورت در زيرا باشد. خوراكي

شود. منجر بيماري مجدد

به توجه بيماري عود يا و ادراري عفونت به ابتالء از جلوگيري جهت گرامي بيمار
مي جلب مفيد نكته چند به را نمائيم:شما

بگيريد.- دوش حمام، وان از استفاده جاي به
ازناحي- استفاده با مزاج اجابت بار هر از پس را خود ادرار مجراي و مقعد ه

كنيد. تميز عقب) به جلو (از صحيح روش
-) فراوان مقدار به روز)10تا8مايعات در ليوان

بنوشيد.
هر- روز طول كنيد.3تا2در ادرار مرتبه يك ساعت
شود.- تخليه كامل شما مثانه حتماً كردن ادرار بار هر در كنيد سعي
كنيد.- ادرار نزديكي بار هر از پس بالفاصله
سوزش- و ناراحتي صورت در بيماري اين به ابتال طول در
دردمي از جلوگيري جهت مثانه روي بر گرم آب كيسه از توانيد

نمائيد. استفاده سوزش و

پزشك- تجويز صورت بدهيد.در ادرار كشت آزمايش مجدداً



ادرار: جهتكشت گيري نمونه صحيح نحوه
عدم• صورت در زيرا است. مهم بسيار كشت جهت ادرار نمونه گرفتن نحوه

امر اين كه شود مثبت اشتباه به است ممكن ادرار كشت الزم، نكات رعايت
دارد. دنبال به را خود خاص عواقب

ابتدا• ادرار نمونه اخذ وجهت شسته بتادين با كامالً را مقعد تا تناسلي ناحيه
را ظرف درب عقب). به جلو (از نماييد خشك را ناحيه استريل) گاز (با سپس
شد خارج شما ادرار اوليه قسمت وقتي كردن. ادرار به كنيد شروع و كرده باز
مخصوص ظرف داخل را نمونه ادرار جريان قطع بدون ادرار اوليه قسمت از

ببنديد.بريزي را ظرف درب و د
قسمتهاي• با شما دست ظرف درب نمودن بسته و باز هنگام در كه كنيد دقت

باشد. نداشته تماس ظرف و درب داخلي
نداديد انجام درستي به را باال مراحل از يك هر كه صورتي در كنيد توجه

كنيد.مي تكرار مجدداً را ادرار نمونه گرفتن بايست
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