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 ( UTIعفونت مجرای ادرار )  –درمان عفونت      

 تحتانی متناوب )سیستیت یا اورتریت(   UTI( یا UTIسال مشکوک به ابتال به عفونت مجرای ادرار )  65برای زنان زیر                
 

 ( UTIانواع عفونت مجرای ادرار )  مراقبت پیشنهادی                   نتیجه               های احتمالی مربوط به ادرار نشانه

      

 

مراقبت برای بهبود  -خود

 تر یافتن سریع

 کنید؟ چه زمانی باید کمک دریافت  
 تماس بگیرید   NHSبا پزشک عمومی خود یا 

انجام   UTIتوانید برای پیشگیری از کارهایی که می

 دهید
 بیوتیکمقاومت در برابر آنتی

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

 

 ها وجود  مورد از این نشانه  2اگر حداقل  
 ادراری  داشته باشد: دشواری ادرار، شب

   جدید، تیره شدن ادرار؛ یا وجود باکتری
  در ادرار؛ و بدون ترشحات واژنی 

 بیوتیک احتماالً اثربخش است باالست؛ آنتی  UTIاحتمال   
 ساعت دیده شود  48های بهبود باید ظرف  نشانه  
 بردروز زمان می  3ها معموالً نشانه رفع شدن  

اما استفاده از آنها  بخش باشد.  بیوتیک ممکن است نجات آنتی 

  همواره در صورت مشاهده عالئمی در ادرار نیاز نیست

 

بیوتیک خوراکی، به هر دلیل، به مقاوم شدن  مصرف آنتی 

 کند. می های روده کمک باکتری 

 

بیوتیک  بیوتیک به این معناست که آنتی مقاوم شدن در برابر آنتی 

  ها را از بین ببرد. تواند باکتریدیگر نمی 

 

بیوتیک ممکن است حداقل یک سال  باکتری مقاوم در برابر آنتی 

 بیوتیک در روده بماند.پس از مصرف آنتی 

 

  بیوتیک شامل برفک، جوش، عوارض جانبی رایج مصرف آنتی

 استفراغ و اسهال است. در صورت نگران شدن، مشورت بگیرید. 

 

بیوتیک را حفظ کنید؛ فقط زمانی که پزشک/پرستار شما  اثر آنتی 

ترتیب کارآیی آنها برای  کند، مصرف کنید. بدینآنها را توصیه می

 شود.در آینده تقویت می  UTIدرمان 

 کند کلیه ادرار تولید می
  باالیی مجرای ادرارعفونت قسمت  

پیلونفریت در این برگه پوشش داده   
بیوتیک را شود و همواره تجویز آنتی نمی 

 کند ضروری می 

 دارد مثانه ادرار را در خود نگه می
  عفونت قسمت پایینی مجرای ادرار

 سیستیت  

UTI  ها به مجرای ادرار یا مثانه، معموالً از راه  ناشی از ورود باکتری
های مختلف مجرای ادرار ممکن است عفونی  قسمت  روده است.

 شود. 

 مجرای ادرار )ادرار را  
 کند(از بدن دفع می
 عفونت یا التهاب  

  در مجرای ادرار
 اورتریت  

 برای جلوگیری از احساس تشنگی   
به اندازه کافی مایعات بنوشید. سعی 

 کنید  
لیوان آب، مایعات بدون کافئین و   8تا  6

 بدون قند بنوشید  نوشیدنی 
 
اید، اگر قبالً دچار عوارض جانبی نشده  

پاراستامول یا ایبوپروفن در فواصل  
 منظم برای تسکین درد مصرف کنید. 
 

سندی وجود ندارد که نشان دهد   
بری یا  های کرن مصرف فرآورده

های سیستیت سبب بهبود  کیسه 
 شود ها می نشانه 

 
در   UTIبرای کاهش احتمال ابتال به  

آینده، عوامل خطر ذکر شده در ستون  
توانید برای  »کارهایی که می

انجام دهید« را در   UTIپیشگیری از 
 نظر بگیرید 

   های احتمالی عالئم زیر نشانه
عفونت شدید هستند و باید در اولین فرصت  

  ارزیابی شوند
 

ها تا چه حد جدی  نیستید که نشانه اگر مطمئن  
 هستند، تماس بگیرید و مشاوره بخواهید 

 

 دچار لرزش، احساس لرز و درد ماهیچه هستید  .1

 آلودگی شدید هستید دچار سردرگمی یا خواب  .2

 ایددر طول روز ادرار نکرده  .3

 کنید استفراغ می  .4

 در ادرار شما خون وجود دارد  .5

 یا کمتر از  38oCدمای بدن شما باالتر از   .6
36oC  است 

ها درد کلیه حس  در قسمت کمر و زیر دنده  .7
 کنید می 

 شود های شما بدتر می نشانه  .8

ساعت از مصرف  48ها با گذشت  نشانه  .9
 شود بیوتیک بهتر نمی آنتی 

 

  توجه به این عوامل خطر ممکن است سودمند باشد:

پس از استفاده از توالت، نظافت   متوقف کنید:گسترش باکتری از روده به مثانه خود را 
 را از جلو )واژن( به عقب )باسن( انجام دهید.

بالفاصله پس از حس کردن نیاز به دفع ادرار،    از نگه داشتن ادرار در مثانه خودداری کنید. 
 به دستشویی بروید.

هانه مجرای  هایی را که ممکن است در دپس از ارتباط جنسی به دستشویی بروید و باکتری

 ادرار باشد، بشویید. 

های نزدیک دهانه  بشویید تا باکتریقسمت بیرونی واژن را پیش و پس از رابطه جنسی با آب  

  مجرای ادرار شسته شود.

 مایعات کافی بنوشید تا ادرار در طول روز به ویژه در هوای گرم به طور منظم دفع شود.  

 

 متناوب هستید، کارهای زیر ممکن است سودمند باشد  UTIاگر دچار 

برخی شواهد حاکی از آن است که این مواد به   مانوز:-بری و دیهای کرنفرآورده  

  کندمتناوب کمک می UTIپیشگیری از ابتال به 
مثالً کرمهای  درمان هورمونی موضعی ممکن است سودمند باشد؛در دوران یائسگی:  

 واژینال.

 بیوتیک در هنگام شب یا پس از رابطه جنسی ممکن است موثر باشدآنتیمصرف  

 زن غیر باردار:
 در صورت وجود حداکثر یکی از  

 ها: دشواری ادرار، این نشانه 
 ادراری جدید، تیره شدن  شب 

 و/یا ترشحات واژنی  ادرار؛ 
 بسیار پایین است  UTIاحتمال   
 باید آزمایش ادرار بدهید  UTIبرای بررسی   
 نخواهد کردبیوتیک احتماالً کمکی آنتی  
  کشدروز طول می  7تا  5معموالً   

  مراقبت و تسکین درد.-خود

ها ممکن است به خودی خود  نشانه  
 بهبود یابد 

مراقبت و  -تجویز تاخیری یا کمکی با خود
  تسکین درد
 ها:بیوتیک را آغاز کنید، اگر نشانه مصرف آنتی 

 بدتر شود  
 پس از   

 ساعت بهبود نیابد   48مراقبت ظرف -خود
 

 های اصلی: نشانه 
 سوزش در هنگام دفع ادرار )شاشیدن(   دشواری ادرار:

 ضروری شدن دفع ادرار در طول شب  ادراری جدید:شب 
 تیره شدن آشکار رنگ ادرار  تیره شدن ادرار:

  
 های جدی: دیگر نشانه 

 ادرار کردن بیش از حد معمول  تناوب:
 احساس نیاز به دفع فوری ادرار فوریت:

 وجود خون در ادرار  هماتوری:
درد در قسمت پایین   درد باالی استخوان شرمگاهی:

 شکم 
 

  دیگر نکاتی که باید به آنها توجه کرد:
 سابقه ارتباط جنسی اخیر: 

التهاب ناشی از فعالیت جنسی ممکن است مشابه   
 به نظر برسد  UTIهای نشانه 

( ممکن است  STIهای مقاربتی )برخی عفونت  
 داشته باشند  UTIهای هایی مشابه نشانه نشانه 

 تغییرات دوران یائسگی 
هایی  برخی تغییرات دوران یائسگی ممکن است نشانه  

 داشته باشد    UTIهای مشابه نشانه 

-بیوتیک به اضافه خود تجویز فوری آنتی 
 مراقبت 

 
های خفیف، تجویز  در صورت بروز نشانه 

 تاخیری 
 بیوتیک یا کمکی آنتی 

 مراقبت -به اضافه خود

 کشت ادرار را درخواست کنید حتماً  زن باردار:

 هستید  UTIاگر مشکوک به  

 

 مراقبت -بیوتیک به اضافه خود تجویز فوری آنتی 


