
 

 عفونت ادراری چه زمانی ایجاد می شود؟

زمانیکه باکتری به مثانه برسد و در آنجا تکثیر و رشد 

 کند باعث عفونت ادراری می شود.

 علل عفونت ادراری

آلودگی توسط میکروب های موجود در  (1

 مدفوع 

برگشت ادرار از مثانه به کلیه ) ریفالکس (  (2

که باعث افزایش احتمال عفونت ادراری می  

 شود.

 ناهنجاری های مادرزادی مجرای ادراری (3

 عدم رعایت بهداشت فردی (4

در نیمی از بیماران عفونت ادراری بدون عالمت 

 است.

عالیم عفونت های فوقانی)کلیه ها( تب، لرز، 

 درد پهلو یا کمر درد و سوزش ادرار .

عالیم عفونت های تحتانی)مثانه و مجاری 

 ادراری(

زش ادرار، بعضاً تکرر ادرار، شب ادراری، سو

 وجود خون در ادرار.

کاهش وزن در شیرخواران می تواند عالمت 

 عفونت ادراری باشد.

 تشخیص عفونت ادراری:

تشخیص بوسیله وجود عالیمی که بیمار دارد و 

 کشت ادرار مثبت صورت می گیرد.

 مراقبتها در عفونت ادراری

گرم کردن میان دو راه)پرینه( به کمک آب  (1

 ش درد و سوزش ادراری گرم برای کاه

تا  8مصرف مایعات فراوان، خوردن روزانه  (2

 لیوان آب 11



اجتناب از مواد محرک مثل قهوه، چایی،  (3

 ادویه و نوشابه

دقت در مصرف آنتی بیوتیک ها در ساعات  (4

 منظم

مصرف گوشت، پنیر و تخم مرغ برای  (5

اسیدی شدن ادرار توصیه می شود. ) در 

 صورت عدم ممنوعیت ( 

شوی روزانه و منظم ناحیه پرینه در شست و  (6

خانم ها  با آب و صابون)شست و شو از جلو 

 به عقب انجام می شود(.

 استفاده از دوش بجای وان (7

 داشتن فعالیت روزانه و تحرک کافی (8

 تعویض روزانه ی لباس زیر (9

خشک کردن لباس زیر در معرض مستقیم  (11

 نور آفتاب و سپس اتوکشی

تواند باعث از  عفونت ادراری درمان نشده می

 کار افتادن کلیه ها و  نارسایی کلیه گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا من اسمه دواء و ذکره شفاء .

 
 عنوان :

 عفونت ادراری

 

 

 
kashani@skums.ac.irEmil:  

 

 

 آورنده و تنظیم : گرد

 فاطمه حیدر زاده کارشناس پرستاری

 آقای امین کاوه کارشناس پرستاری

 تایید کننده : دکتر فرامرز محمدعلی بیگی

 طراحی و تدوین : واحد آموزش 
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