
عفونت ادراری یکی از شایع ترین اختالل 

مرتبط با سیستم ادرای است و به معنای 

وجود میکروب در دستگاه ادراری می 

دستگاه ادراری شامل کلیه ها . باشد 

وحالب ها و مثانه و مجرای ادراری است 

بروز عفونت ادراری  شایع ترین علت.

آلودگی با میکروب های مدفوعی است و 

طور شایع تر از آقایان می در خانم ها به 

 .باشد

وجود عوامل زیر باعث افزایش احتمال ابتال 

 :به عفونت ادراری و یا تکرارآن می شود

 افراد مسن/ یایسگی / حاملگی /خانم ها -

 مصرف کم مایعات-

ادرار کردن با فاصله ی زیاد و طوالنی و عدم -

 دفع به موقع ادرار هنگام احساس نیازبع دفع 

 ن بهداشت و عدم رعایت اصول بهداشتیسطح پایی-

شستشوی ؼلط ناحیه ی تناسلی پس از دفع ادرار -

بویژه در خانم ها جهت شستشوباید از )و مدفوع 

مدفوعی به  –سمت جلو به عقب باشد تا آلودگی 

 (مجرای ادرار منتشر نشود

 افراد دارای سوند یا لوله های ادراری-

 اختالالت ساختمانی دستگاه ادراری-

هر عاملی که باعث انسداد در دستگاه ادراری -

 شود مثل سنگ  های ادراری

 بیماری های  مزمن زمینه ای مثل دیابت-

ابتال به عوامل یا بیماری ها یا مصرف داروهایی -

که باعث ضعف و نقص یا سرکوب سیستم ایمنی 

 بدن شود

اختالالتی که باعث ناتوانی در تخلیه ی کامل -

گی ؼده پروستات  و چسبندگی بزر)ادرار می شود 

 (های رحمی و لگنی

: یادرار عفونت به ابتال عالیم

 ادرار تکرار/ کردن ادرار هنگام سوزش و درد.1

 ادرار دفع در تیفور احساس/ 

 هیتخل از پس مثانه در ادرار ماندن یباق احساس.2

 یاریاخت یب/  کردن ادرار قطره قطره/  ادرار ی

 یادرار شب و ادرار

 بد/  ادرار رنگ رییتػ ای شدن شفاف ریغ و کدر.3

 ادرار در خون/  ادرار شدن بو

 شکم نییپا و لگن در فشار و ینیسنگ احساس.4

 ران کشاله و پهلو و کمر درد/

 یمجرا از یچرک ترشح ای یتناسل هیناح خارش.5

 انیآقا در یادرار

 ییاشتها یب/اسهال/استفراغ و تهوع/ تب.6

 سطح کاهش و یجیگ/ یخستگ و ضعف احساس.7

( مسن افراد در) یاریهوش

: صیتشخ

 شرح اساس بر معموال یادرار عفونت صیتشخ-

 عوامل ،وجود ینیبال ناتی،معا میعال ،وجود حال

. است یقبل ی سابقه و خطر

 خون وجود یبررس نظر از)ادرار شیآزما-

 همان ای یکروبیم یبررس و(،عفونت نیی،قند،پروت

 یادرار کشت

 یاسی یسونوگراف مثل یدار بر ریتصو یها روش-

اختالالتی که باعث ناتوانی در تخلیه ی - اسکن یت

بزرگی ؼده پروستات  و )کامل ادرار می شود 

 (چسبندگی های رحمی و لگنی

 عیآسها گزفتي صْرت در-

 اتتذا دیتا حیصخ یادرار

 ّ یخْب تَ را یتٌاطل ٍیًاح

 تَ ّ دییتؼْ ػقة تَ جلْ اس

 تَ ،ػزّع دییًوا خؼک یآرام

 یاتتذا ّ ًوْدٍ ادرارکزدى

 ّ دیسیتز دّر را خْد ادرار

 تَ ػزّع ادرار اىیجز ّطط اس

 عیآسها ظزف در آى یآّر جوغ

. دیکي

 از پس یىا هیتوص و نکات

 :صیترخ



 دّرٍ دتوا/ دیتٌْع ادیس آب*

 کاهل اىیپا تا را درهاى ی

 3-7 هؼوْال سهاى ىی،ا دیکي

 یُا ػفًْت در یّل اطت رّس

 ریگ در را ُا ٍیکل کَ دیػذ

 یم اداهَ رّس 10-14 کٌذ یم

. اتذی

 دیتاع داػتَ یکاف اطتزادت*

 یتزا یکاف قذرت ػوا تذى تا

 داػتَ ُا کزّبیم تا هثارسٍ

. دیتاع

 ّ ،ًظکافَ قٍِْ هصزف اس*

 ىیکاف یداّ یُا یدىیًْع ریطا

 ی،غذاُا ػکالت ،اًْاع ادیس

 ًّْػاتَ ٍیادّ پز ّ تٌذ

. دیکي یخْدار

 ّ تزع یُا ٍّیآتن ّ ُّایم*

 ّ هزکثات هخل ث ىیتامیّ یداّ

 ػتزیب  قْرت قزٍ ّ پزتقال آب

. دیکي هصزف

 ّ دیًذار ًگَ را خْد ادرار*

 اطت تِتز تة ای درد صْرت در

 دیکي اطتفادٍ ًْفيیاطتام اس

  .

 ی دْلَ ای گزم آب ی طَیک*

 ّ ػکن درد ىیتظک تاػج گزم

.  ػْد یم پِلْ

 از کی ىر بروز صورت در

 مراجعو پسشک ربویز میعال

: دیینما

 آى دیتؼذ ای میػال تِثْد ػذم-

 یآًت هصزف اس رّس 2 اس پض

 کیّتیب

 ػذى اضافَ ّ دیجذ میػال تزّس-

  یقثل میػال تَ

 تِْع/ پِلْ ّ ػکن دیػذ درد-

 دیػذ ّاطتفزاؽ

 یاریُْع ططخ کاُغ ّ یدال یب-

 پض لزس ّ تة دیتؼذ ای تزّس/

 یتاى هصزف اس رّس 2 اس

 کیّتیب

 یپْطت ػاتیضا ّ تخْرات تزّس-

 تَ تیدظاص ًؼاًَ کَ ریکَ هخل

 .تاػذ یم کیتتْت یآًت

پیشگیری از بروز عفونت 

 :ادراری در آینده

اسػْیٌذٍ ُای تِذاػتی سًاًَ -

ّ صاتْى ّ ػْیٌذٍ ُای هؼطز 

در ّاى داّی /طتفادٍ ًکٌیذا

 کف سیادهذت طْالًی ًٌؼیٌیذ

ص لثا/لثاص سیز ًخی تپْػیذ-

 سیز تٌگ ّچظثاى ًپْػیذ

رژین غذایی خْد را تَ ػکلی -

تٌظین کٌیذ اس تزّس یثْحت 

 جلْگیزی کٌذ

تزػخ سیاد ّ خارع ػذیذ -

هجزای ادراری آقایاى اغلة 

ًؼاًَ ی ػفًْت ُای جٌظی اطت 

ّ تْصیَ هی ػْد تَ پشػک 

هتخصص کلیَ ّ هجاری ادراری 

هزاجؼَ  ّ درهاى کاهل اًجام 

 گیزد 

لیْاى آب  8-10رّساًَ -

 .تٌْػیذ

عفونت ادراری 

 

بیمارستان شهید بهشتی بندرانزلی 

 



  و ععر-

 وچسبان نپوشید

 ؼذایی خود رارژیم -

 تاتذنب
 

 ععع

هندتگحنهئ /کخعاکهاهادگ ابعػ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


