
 درتارُ ػفًَت ادراری چِ هی داًیذ ؟

 

ری هؼوَال ًَػی ػفًَت ًاضی از تاکتری ػفًَت هجرای ادرا

در هسیر جریاى ادرار است کِ هی تَاًذ در قسوت ّای زیر 

 ایجاد ضَد:

 کلیِ ّا 

 حالة ّا 

 هخاًِ 

 پیطاتراُ 

 پرٍستات 

هجرای ادراری  ّا یا توامهوکي است ّرکذام از ایي قسوت 

تِ طَر کاهل درهاى ًطَد ، هی تَاًذ ػفًَت  اگر ػفًَی ضَد.

ساًذ . ّوچٌیي ػفًَت درهاى تِ کلیِ ّا ٍ هخاًِ آسیة تر

هی کٌذ ٍ زًذگی فرد را تْذیذ  تِ خَى اًتطار پیذا ًطذُ 

 کٌذ.هی

 ػفًَت چگًَِ ایجاد هی ضَد ؟ 

ی تَاًذ کتری ایجاد هی ضَد ، هآلَدگی کِ تَسط تا

 تَاًذ هطکالت زیر را تَجَد آٍرد:هی

 

 ًِػفًَت هخا 

 ِػفًَت کلی 

 ُالتْاب پیطاترا 

 پرٍستاتیت 

در حالت ػادی ٍ تِ طَر طثیؼی در هجرای ادراری ّیچ 

ًَع هیکرٍتی ٍجَد ًذارد . ػَاهلی کِ سثة ػفًَت 

ادراری هی ضًَذ از هقؼذ یا ٍاشى تِ پیطاتراُ ، هخاًِ یا 

 .هی ضًَذکلیِ هٌتقل 

ػفًَت هجرای ادرار در زًاى ضایغ تر از هرداى است . 

تر است . گاّی ػاهل چَى هجرای ادرار در زًاى کَتاُ 

از یک ًاحیِ دیگر در تذى کِ قثال دچار  ػفًَت ادرار

رسذ راُ جریاى خَى تِ هجرای ادرار هیػفًَت ضذُ ، از 

 ٍ تاػج آلَدگی هی ضَد.

ضَد کِ در ایٌجا ػلل هتؼذدی هٌجر تِ ػفًَت هی  

 تِ هْوتریي آًْا اضارُ هی ضَد :

  اًسذاد هجرای ادراری ، هخال سٌگ کلیِ هی تَاًذ

 هاًغ ػثَر ادرار از کلیِ تِ هخاًِ ضَد.

 ی هخل دیاتت یا هطکل دیگری یاگر هثتال تِ تیوار

ّستیذ کِ سیستن ایوٌی ضوا را تضؼیف هی کٌذ ، احتوال 

 ػفًَت ادراری ٍجَد دارد.

 تاالتر ترٍد تخلیِ کاهل هخاًِ هطکل تر  ّرچِ سي

خَاّذ ضذ .اگر کوی ادار در هخاًِ تاقی تواًذ ، تاکتری ّایی 

رٍع تِ رضذ ٍ زیاد ضذى کِ تِ هخاًِ ٍارد هی ضًَذ ، ض

در سٌیي تاال احتوال ترٍز  کٌٌذ ٍ ػفًَت ایجاد هی ضَد.هی

 ػفًَت تیطتر است.

 

 ػالهت ّای ػفًَت ادراری کذاهٌذ؟ 

 زیاد ضذى تؼذاد دفؼات ادرار کردى 

 احساس ًیاز فَری تِ دفغ ادرار 

 درد یا سَزش ٍ ًاراحتی ٌّگام ادرار کردى 

 تَی تٌذ ادرار 

 َدرد در پاییي لگي ، کور ٍ پْل 

 ظاّر کذر یا قرهس رًگ ادرار 

 تة ٍ لرز 

 تؼریق 

 ت ٍ تی اختیاری ادرارًط 

  ضؼف ٍتیحالی ٍ کاّص سطح َّضیاری در افراد

 ٍ سالوٌذًاتَاى 

 

 

 ػفًَت ادراری چگًَِ تطخیع دادُ ضَد؟ 

پسضک ضوا را هؼایٌِ هی کٌذ ٍ ًطاًِ ّای تیواری را  تررسی 

 هی کٌذ . ّوچٌیي آزهایطات زیر هوکي است ًیاز تاضذ :

  ُاز ًظر تؼذاد آزهایص سادWBC  ٍجَد تاکتری ٍ ٍ

 هیکرٍارگاًیسنکطت ادرار از ًظر 

 

  کلیِ ّا،  ادراریترای هطاّذُ هجاری سًََگرافی ،

  هخاًِ
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 رٍش گرفتي ًوًَِ جْت کطت ادرار: 

  ًوًَِ ای از ادرار کِ ترای کطت تْیِ هی ضَد ، تایذ

 تویس ٍ تذٍى آلَدگی تاضذ.

 کاهال ر کردى ًاحیِ را تا آب ٍ غاتَى قثل از ادرا

 ضستطَ دّیذ.

  ضرٍع تِ ادرار کٌیذ ٍ سپس تذٍى ایٌکِ جریاى

ٍ تا حذٍد ادرار ًگِ داریذ ادرار را قطغ کٌیذ ، ظرف را زیر 

سی جوغ آٍری کٌیذ ٍ تذٍى ایٌکِ دست ضوا  سی 03تا 03

 آى را تثٌذیذ. در تا داخل ظرف تواس پیذا کٌذ 

 

 درهاى ػفًَت ادراری چگًَِ است؟ 

َتیک درهاى هی ضَد. ایي ػفًَتْا ی ادراری تا دارٍی آًتی تی

تا دارٍ تایذ تَسط هتخػع تیواری ّای هجاری ادراری ٍ 

  تجَیس ضَد.تَجِ تِ ًَع ػفًَت 

ترای درهاى کاهل تایستی توام دارٍیی را کِ ترای ضوا تجَیس 

ضذُ ٍ در زهاى تؼییي ضذُ هػرف کٌیذ . دٍرُ درهاى تایذ 

 کاهل ضَد تا ػفًَت کاهال ترطرف گردد.

داًیذ چگًَِ هی تَاًیذ از خَدتاى هراقثت آیا هی  

 کٌیذ؟

  هایؼات تخػَظ آب تیطتر هػرف کٌیذ . هػرف

تاکتری ّا از هجاری ادرار کوک زیاد هایؼات ، تِ خرٍد 

 کٌذ.هی

  در غَرت درد ّای پیچطی ضکن  یا کور درد ضذیذ

از کیف آب گرم یا پتَی ترقی در هحل ًطیوٌگاُ استفادُ 

 کٌیذ

  درجِ ، استراحت  03ترٍز تة تاالی در غَرت

 ()هخل استاهیٌَفي ٍ آسپریي، از دارٍی پاییي آٍرًذُ تةکٌیذ

ٍ ّر رٍز دهای تذى خَد را  تا ًظر پسضک استفادُ کٌیذ

 یادداضت کٌیذ.

  ُاز دٍش آب گرم ترای تسکیي ٍ کاّص درد استفاد

 کٌیذ.

  ، اگر ػالین تیص از دٍ رٍز اداهِ پیذا کرد یا تذتر ضذ

 پسضک اطالع دّیذ . تِ

  زهاًی کِ ادرار ضوا ضفاف ٍ تذٍى تَی ًاخَضایٌذ

وی از تة ٍ سَزش ادرار ًذاریذ ، ًطاًِ آى است ئاست ٍ ػال

 کِ درهاى ٍ هراقثت ضوا هَحر تَدُ است .

 

 چگًَِ هی تَاى از ػفًَت ادراری جلَگیری کرد ؟ 

  ًِلیَاى آب هػرف کٌیذ . 03تا  3رٍزا 

 ث در رٍز از ػفًَت ادراری  هػرف یک گرم ٍیتاهیي

 جلَگیری هی کٌذ.

  ساػت ادرار کٌیذ. 0تا  2تِ طَر هٌظن ّر 

  . ٌّگام استفادُ از تَالت ، تْذاضت را رػایت کٌیذ

تؼذ از تخلیِ کاهل ادرار  ًاحیِ را از جلَ تِ ػقة ضستطَ 

 دّیذ تا تاکتری ّای هقؼذی تِ دستگاُ ادرای ًسدیک ًطَد.

 ویایی ٍ هحرک )هخل غاتَى ٍ از هَاد پاک کٌٌذُ ضی

 اسپری ّای قَی  ٍ هحرک ( ترای ضستطَ استفادُ ًکٌیذ .

  از لثاس ّای ًخی یا پٌثِ ای استفادُ کٌیذ ٍ لثاس

 زیر خَد را ّر رٍز ػَؼ کٌیذ.
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 بیمار  تِ  موزشآ

 عفونت    ارداری 
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