
 

 است که ییترین بیماریهاعفونت ادراری یكی از شایع

در  معموو ا  وممكن است ایجاد شوود  در سنین مختلف 

 .باشدمیتر شایعدختران و زنان 

تقسویم   ینییو پوا  ییبا به دو بخش شما  یادرارسیستم 

ها و حالب و قسمت  هیشامل کل ییقسمت با  .شودمی

ممكن اسوت هور   که شابراه است یشامل مثانه و پ ینییپا

 كروبها دچار عفونت شود.یآن توسط م قسمت از

 

 درد و سوزش هنگام دفع ادرار. 

 (بار در روز 4-6شتر ازیتكرر ادرار )ب. 

 یشب ادرار. 

 ادرار یاریاختیب. 

 یه تناسلیدرد ناح. 

 دردکمر.   

ممكن است  بتش لتك      یماریبو کودکان در افراد مسن 

 .بروز کند یو ضعف عموم یاحساس خستگ

 

 :یبهداشت فردرعایت 

را یو د زیو استفاده از وان از دوش اسوتفاده کن  یبه جا

 شوند.  میشابراه وارد یآب وان به پطریق  كروبها ازیم

شابراه را از جلو به عقبیپ ،اجابت مزاج پس از هر بار 

 د. ییبشو

 د و در یو زود بوه زود عووك کن   ،دیبپوشو  یلباس نخو

  .دیا اتو بكشید یآفتاب خشك کن

 

 :ییغذا میرژ

  ،عوا   یمادر صورتیكه بیماری قلبی یا کلیوی ندارید

 .لیوان در روز( مصور  کنیود   8 -21)زان فراوانیم را به

زیرا باعو  تولیود بیشوتر ادرار و     ،است بهترین مایع آب

 شود.می آن خروج میكروبها همراه با

و  الكول ، نوشوابه ، ماننود قهووه   ییاز مصر  مواد غذا

 .دیز کنیه پرهیادو
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  ن ث یتوام یو یحواو  ییغوذا  شود از موادیه میتوص

)در صوورتیكه   …و تمشوك،  شیرینلیمو ،ترشلیمو: مانند

 .استفاده نمایید دیابت ندارید(

 :عادات دفع

 ه یرا کامل تخلخود ساعت مثانه  3 تا 1روز هر  یدر ط

 .نمایید یادرار خودداراز نگهداشتن د و یکن

  د.یادرار کن یجنس یكیپس از نزدقبل و 

 :یاقدامات درمان

 ز شده توسط پزشك را طبق دستور یتجو یداروها

 .نماییدمصر  و به طور کامل 

  آب گرم  یکیسه ،توانیدمیجهت کاهش درد 

 

     جهت پیگیری درمان در تواری  مقورر بوه پزشوك

 خود مراجعه نمایید.

خوووارشعالیوووم بیمووواری  دصوووور  عوووو در(، 

 و اسوتفرا   ،تهوع، درد پهلو، ادرار تكرر، سوزش ادرار

 خود اطالع دهید.تب( به پزشك 

 توجه داشته باشید که:

در صورت عدم درمان به موقع و یا عدم پیگیری 

 درمان،عفونت ادراری منجر به نارسایی کلیه می شود.
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