
મતૂ્રમાર્ગના ચેપો
મોટી ઉંમરની પખુ્ત વ્યક્્તઓ અને સભંાળક્તા્ગઓ માટે પત્ત્રકા.

મતૂ્રનો ચેપ શુ ંછે?
જ્યારે મતૂ્રના ્તતં્રના કોઈ પણ ભારમા ંબૅ્ટેરર્યાને કારણે 
લક્ષણો થા્ય ત્યારે મતૂ્રનો ચેપ થા્ય છે.

જો મતૂ્રના પરીક્ષણમા ંબૅક ટ્ેરરયા જણાય, પરંત ુતમે બીજી 
બધી રીતે ઠીક હોવ તો ચિંતા ન કરશો. આ સામાનય છે 
અને ઍનન્બાયૉર્કસની સામાનય રીતે જરૂર પડતી નથી. 
જોકટે, પેશાબના તીવ્ર િેપો જીવલેણ હોઈ શકટે છે.

મતૂ્રના ચેપને અટકાવવા માટે ્તમે શુ ંકરી શકો?
શુ ં્તમે પરૂત ુ ંપ્રવાહી લઈ રહ્ા છો? ્તમારા પેશાબનો રંર જુઓ. 

• પરૂત ુ ંપ્રવાહી પીઓ (6થી 8 ગલાસ), જેથી રિવસ િરમમયાન તમારો પેશાબ
મનયમમતપણે આછા રંગનો થાય અને તરસયા હોવાની સવંેિનાને ્ાળી શકાય,
ખાસ કરીને ગરમ હવામાન િરમમયાન.

• વધ ુપડતા ંફીણવાળા ંપીણા ંકટે આલકોહૉલ પીવાનુ ં્ાળો
• ક્ટેનબેરી પ્રૉડક્ટસ અથવા મસસ્ાઇર્સ સેશનેો કોઈ લાભ સાચબત થયેલો નથી
• કબજજયાતને અ્કાવો. જરૂર જણાય તો સલાહ મેળવો
• ડાયબીર્ઝ (મધમુેહ) પરનુ ંસારંુ મનયતં્રણ જાળવી રાખો

બૅ્ટેરર્યાને ્તમારા આં્તરડામાથંી મતૂ્રાશ્યમા ંફેલા્તા અટકાવો:
• ્ોઈલે્ નો ઉપયોગ કયાયા બાિ જનનાગંો આગળથી પાછળ સધુી લછૂો
• પૅડઝ બિલો અને અને જનનાગંો ગિંા થયા હોય તો સાફ કરો
• જનનાગંના મવસતારને સવચછ અને કોરો રાખો; સગુધંીિાર સાબનુો ઉપયોગ ્ાળો
• સેકસ પહટેલા ંઅને પછી પાણી વડટે સફાઈ કરો

વધ ુપ્રવાહીઓ પીઓ

રકડનીઓ પેશાબ 
બનાવે છે

મતૂ્રાશ્ય 
પેશાબનો સગં્રહ 
કરે છે
મતૂ્રમાર્ગ 
પેશાબને 
શરીરની બહાર 
લઈ જા્ય છે

GP અથવા અન્ય સારવારોની ભલામણ ત્વશે ્તમારા ફામા્ગત્સસટ સાથે વા્ત કરો.



્તમારે ક્યા ંચચહ્ો અને લક્ષણો જોવા ંજોઈએ?

જો ્તમે યરૂરનરર કૅથેટર લરાડ્ુ ંહો્ય ્તો આ લક્ષણો પર ત્વચાર કરો:
• ધ્જુારી કટે કંપન
• વધ ુકટે ઓછ ંતાપમાન 
• પાસંળીઓની બરાબર નીિે તમારી પીઠમા ંરકડનીનો દુખાવો

બધા લોકોમા ંમતૂ્રના ચેપના ંનવા ંકે વણસ્તા ંલક્ષણો:
• પેશાબ કરતી વખતે દુખાવો કટે બળતરા
• વધ ુકટે ઓછ ંતાપમાન
• ધ્જુારી કટે કંપન
• તાકીિ (તાકીિટે પેશાબ કરવાની જરૂરરયાત લાગવી)
• જનનાગંના મવસતારની ઉપર તમારા પે્ના નીિલા ભાગમા ંદુખાવો
• અસમથયાતા (સામાનય કરતા વધ ુવખત પેશાબને કારણે કપડા ંભીના ંથવા)ં
• સામાનય કરતા ંવધ ુપ્રમાણમા ંપેશાબ થવો
• ડહોળો પેશાબ, અથવા તમારા પેશાબમા ંલોહી િટેખાય
• મ ૂઝંવણ, વતયાનમા ંફટેરફાર, અથવા પગમા ંઅસસથરતા

મતૂ્રના ચેપને કારણે મ ૂઝંવણ થ્તી હોવા છ્તા ંએવી અન્ય 
બાબ્તો ત્વશે ત્વચારો જેનાથી પણ મ ૂઝંવણ થઈ શકે

• િવાની આડઅસરો
• અનય િેપ
• તમારા મનયમમત ક્મ અથવા ઘરટેલ ુ
વાતાવરણમા ંફટેરફાર

• નબળો આહાર

• દુખાવો  
• કબજજયાત  
• અપરૂતી ઊંઘ  
• મડૂ ખરાબ થવો
• પરૂત ુ ંપાણી ન પીવું



વધ ુસારંુ અનભુવવા માટે ્તમે શુ ંકરી શકો?

્તમારા ફામ્ગત્સસટ / નસ્ગ / ડૉ્ટર શુ ંકરી શકે?

ઍનનટબા્યૉરટ્સ ત્વશે હંમેશા ં્તમારા ફામ્ગત્સસટની / નસ્ગની / 
ડૉ્ટરની સલાહ પર ભરોસો કરો

• પરૂતા પ્રમાણમા ંપ્રવાહી પીઓ, જેથી 
તમે રિવસ િરમમયાન મનયમમતપણે 
પેશાબ કરી શકો, ખાસ કરીને ગરમ 
હવામાન િરમમયાન

• પેરામસ્ામોલ મનયમમતપણે, રોજ 
લગભગ 4 વખત લો, જેથી તાવ અને 
દુખાવામા ંરાહત મળે

• ક્ટેનબેરી પ્રૉડક્ટસ અથવા મસસ્ાઇર્સ 
સેશનેો કોઈ લાભ સાચબત થયેલો નથી

• જો તમને ડર હોય કટે પેશાબને કારણે 
તમારા ંકપડા ંભીના ંથશ ેતો સલાહ 
મા ટ્ે તમારા ડૉક્ર કટે નસયાને મળો

• તમારા ફામયામસસ્/સભંાળકતાયા તરફથી 
સલાહ માગો

• તરસયા હોવાની સવંિેના ્ાળવા મા ટ્ે 
અને તમારા પેશાબને આછા રંગનો 
રાખવા મા ટ્ે પરૂતા ંપ્રવાહીઓ પીઓ

• જો તમારા ંલક્ષણો જાતે જ સધુરી જવાની સભંાવના હોય તો તમે સવ-સભંાળ મા ટ્ેની 
સલાહ અને દુખાવામા ંરાહત મેળવી શકો છો

• તમને વધારટે પ્રવાહીઓ પીવાનુ ંકહટેશે
• તમારી પાસે મતૂ્રનો નમનૂો માગી શકટે છે
• જો તમારા લક્ષણોમા ંસધુારો ન થાય અથવા તમને 
તચબયત વધારટે બગડતી હોવાનુ ંલાગે તો તમને 
ઍનન્બાયૉર્ક આપવામા ંઆવી શકટે છે

• મતૂ્રના ગભંીર િેપો મા ટ્ે ઍનન્બાયૉર્ક 
િવાઓ જીવનરક્ષક બની શકટે છે

• પરંત ુમતૂ્રના ંલક્ષણો મા ટ્ે ઍનન્બાયૉર્ક 
િવાઓની હમંેશા ંજરૂર હોતી નથી

• ઍનન્બાયૉર્ક િવાઓ લેવાની સામાનય 
આડઅસરોમા ંમોંમા ંછાલા ંપડવા, 
િકામા,ં ઊલ્ી અને ડાયેરરયાનો 
સમાવશે થાય છે; જો તમને ચિંતા હોય 
તો સલાહ મેળવો

• ઍનન્બાયૉર્ક િવાઓ તમારા 
આંતરડામા ંબૅક ટ્ેરરયાને અસર કરટે છે, 
જેના કારણે તેઓ ઓછામા ંઓછા એક 
વરયા મા ટ્ે ઍનન્બાયૉર્ક િવાઓ પ્રતયે 
પ્રમતરોધક બની શકટે છે

• ઍનન્બાયૉર્ક િવાઓને કામ કરતી 
રાખો, આ િવાઓ તયારટે જ લો જયારટે 
તમારા ડૉક્ર/નસયા તે લેવાની સલાહ 
આપે



્તમારે મદદ ક્ારે મેળવવી જોઈએ?

નીચેના ંલક્ષણો એ રભંીર ચેપના ંસભંત્વ્ત ચચહ્ો છે અને ્ેતમનુ ં્તાકીદે 
સમાધાન કરવુ ંજોઈએ:

ધ્જુારી, ્ાઢ અને 
સનાયનુો દુખાવો

આખો રિવસ પેશાબ 
ન થવો

શ્ાસ લેવામા ંતકલીફ

તમારા પેશાબમા ં
લોહી િટેખાવું

લક્ષણો બહ ુવણસી રહા ંહોય, અથવા ઍનન્બાયૉર્ક િવાઓ  
લેવાના 2 રિવસોની અંિર લક્ષણોમા ંસધુારો થવાનુ ંશરૂ ન થાય.

બહ ુમ ૂઝંવણ લાગવી, 
ઘને લાગવુ ંઅથવા 
અસપષ્ ઉચિારણો 
સાથ ેબોલવું

તાપમાન 38ºCથી 
વધ ુઅથવા 36ºCથી 
ઓછ ંહોય

પાસંળીઓની બરાબર 
નીિે તમારી પીઠમા ં
રકડનીનો દુખાવો

ખબૂ ઠંડી તવિા

્તમારી આં્તરસઝૂનો ત્વશ્ાસ કરો, ્તમારા ંલક્ષણો કેટલા ં્તાકીદના ંછે ્ેતની 
્તમને ખા્તરી ન હો્ય ્તો સલાહ મારો.

્તમારા GP પૅ્રન્ટસ અથવા NHS 111 (ઇંગલૅનડ), NHS 24 
(સકૉટલૅનડ ડા્યલ કરો 111), NHS ડા્યરે્ટ (વેલસ ડા્યલ કરો 
0845 4647), અથવા GP પૅ્રન્ટસ (NI)નો સપંક્ગ  કરો
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