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:ادراري در خانم هاعفونت دستگاه

.ا در مجاري ادراري ایجاد می شودمیکروارگانیسم هاي بیماریزعفونت هاي دستگاه ادراري در اثر

:مجاري ادراري شامل

کلیه ها
حالبها
مثانه
پیشابراه

منتشر شود و خونعفونت درمان نشده می تواند به.عفونی شودیا فقط قسمتی از مجاري ادراري می تواندهمه این قسمتها و 
.باعث عفونت خون میشود

:چگونه اتفاق می افتدعفونت ادراري

:باکتریها می توانند باعثاین.عفونت مجاري ادراري بوسیله باکتریها ایجاد می شود

هاعفونت کلیه
عفونت مثانه
عفونت پیشابراه

واژن به پیشابراه و یامقعدکه باعث این عفونت میشوند اغلب ازباکتریهایی.بطور طبیعی مجراي ادراري عاري از هر باکتري است
ها به علت کوتاه بودن پیشابراه است که به باکتریها این اجازه را این اختالالت بیشتر درخانم.و سپس به کلیه یا مثانه منتشر می شود

دستگاه ادراري همینطور بعضی اوقات باکتریها از قسمت هاي دیگر بدن به. به سمت باال حرکت کنندمی دهد که به آسانی
.منتشر می یابند

:عفونت مجاري ادراريعوامل خطر براي

 کلیه،که باعث انسداد در جریان ادراري از کلیه به مثانه می شودسنگمثل:ادراريانسداد مجاري.

 اي که باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی شودمثل مبتالیان به دیابت و یا هر مسئله:مساعد کنندهشرایط.

توانند می باکتریهاي کمی که در داخل مثانه هستند،بمانداگر ادرار در مثانه باقی:ناتوانی در تخلیه کامل مثانه
.رشد کنند و باعث عفونت شوند

قرارادان سوند در مجراي ادراري
ب یا سائیدگی مخاط پیشابراهالتها
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زنان یائسه
زنان باردار

:بالینیعالیم

:ادراري شاملعالئم عفونت

کردنبیدار شدن در شب بخاطر ادرار(شب ادراري(
تکرر ادرار
ادراراحساس فوریت در
دفع دردناك یا سوزش ادرار
یا پهلوها، و یا احساس درد در معدهاحساس درد در ناحیه لگن ،پشت
تغییر کردن رنگ ادرار
احساس تب و لرز
تهوع و استفراغ
ادرارتغییر در حجم
درد در طول مقاربت

:تشخیصیروش هاي

.یک معاینه لگن باشداین آزمایشات ممکن است شامل.آزمایشات انجام شده فرد می باشدتشخیص عفونت بر اساس عالئم و
بررسی از نظر باکتري و جهتیک نمونه ادرار.ناحیه مثانه و کلیه چک شوددرحساس بودن به دردهمینطور فرد باید از نظر 

استممکن،وجود داشته باشداگر عفونت همچنان پایدار ویا عالئمی از عفونت بعد از درمان.چرك از فرد گرفته می شود
.آزمایشات و روشهاي تشخیصی پیچیده تري براي بیمار انجام شود

:درمان

در مجاري باکتریهاي موجودادراري استفاده از آنتی بیوتیک ها است که به شکل مؤثريبراي عفونت دستگاهن ایده ال درما
رژیم هاي ،براي عفونت هاي بدون عارضه.داردرودهکمترین تاثیر را روي فلور طبیعی واژن وادراري را از بین برده ضمنا

مزمن یا عفونت هایی که دوباره عود براي عفونت هاي.استفاده می شودروزه 3-10درمانی یک دوزي و یا رژیم هاي درمانی
می به بیمار آموزش داده،تجویز شدهصرف نظر از رژیم دارویی.درمانی طوالنی مدت استفاده می شودمی کنند از رژیم هاي

.حتی در صورت برطرف شدن عالئم تمام دوزهاي تجویز شده را مصرف کندشود که
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داده کنارآنتی بیوتیکها ام با عفونت دراست که ممکن است به منظور تسکین نارحتی تویک نوع مسکن ادراري"دینفنازوپری"
درگیر و یا در خون منتشر شود ممکن کلیه رااگر عفونت درمان نشود،). می شوداین دارو باعث نارنجی شدن رنگ ادرار(شود

باید در کلیه داشته باشد،همچنین اگر فردي عفونت شدید.مرگ فرد شودمی تواند باعثکه در صورت انتشار در خون،
.بستري و آنتی بیوتیک وریدي دریافت می کندروزيبیمارستان چند

:مراقبتیراههاي خود

پیگیري برنامه درمانی
،آبخصوصاًافزایش مصرف مایعات روزانه
طرف و بعد ازبراستراحت کنید، سانتیگراد استدرجه38اگر درجه حرارت بدنتان بیشتر از :در صورت وجود تب

.توانید فعالیت خود را آغاز کنیدشدن تب باز می

یا استامینوفن استفاده کنیدجهت کنترل تب می توانید آسپرین و.

استفاده کنیداز کمپرس آب گرم جهت رفع اسپاسم عضالنی می توانید.

استفراغ یا خارش داشته تهوع،،و یا عالئمی نظیر خستگیروز ادامه داشتبیشتر از دواگر عالئم عفونت دو روز و یا
.باشید به پزشک اطالع دهید

رعایت معیارهاي بهداشتیومثانه مکرر تخلیه

:پیشگیري از عفونتراههاي

: با اقدامات زیر می توان از عفونت اداراري پیشگیري کرد
سایر آشامیدنی هانوشیدن کافی آب و
 دفعادرار پس از احساسدفع
،بار اجابت مزاجپس از هرتمیز کردن ناحیه پرینه با حرکات از جلو به عقب
جنسیدفع فوري ادرار پس از مقاربت
تخلیه کامل مثانه در هنگام ادرار کردن
خوراکی بعد از مقاربت جنسیمصرف یک دوزي یک آنتی بیوتیک


