
ਪਿਸ਼ਾਬ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ
ਬਾਲਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਿਰਚਾ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
ਪਿਸ਼ਾਬ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ 
ਪਕਸੇ ਵੀ ਪਹੱਸੇ ਪਵਚ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਿਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਿਲਦਾ ਹੈ ਿਰ ਤੁਸੀਂ ਿੈਸੇ ਠੀਕ 
ਹੋ ਤਾਂ ਪਚੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਆਿ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਐਟਂੀਬਾਇਪਟਕਸ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਿੈਂਦੀ ਹੈ। ਿੈਸੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗਾਂ ਜੀਿਨ 
ਖਤਰੇ ਪਿਚ ਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਸ਼ਾਬ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲਾਗ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਪਵਚ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ ਿੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਿਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ 
ਰੰਗ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 

• ਕਾਫ਼ੀ ਿਾਤਰਾ ਪਿਚ ਿਾਣੀ ਿੀਓ (6-8 ਗਲਾਸ) ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਦਨ
ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਕਰਦੇ ਰਪਹ ਸਕੋ, ਅਤੇ ਪਿਆਸਾ ਿਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚ ਸਕੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ
ਗਰਿੀਆਂ ਦੇ ਿੋਸਿ ਪਿਚ।

• ਗੈਸ ਿਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੰੂ ਿੀਣ ਤੋਂ ਿ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
• ਕਰੈਨਬੈਰੀ ਦੇ ਉਤਿਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪਸਸਟਾਇਟਸ ਸ਼ੈਪਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ
• ਕਬਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਿ ਕਰੋ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰੋ
• ਿਧਿੂੇਹ ਉੱਿਰ ਚੰਗਾ ਪਨਯੰਤਰਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ

ਆਿਣੇ ਗੁਦਾ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਆਿਣੇ ਬਲੈਡਰ ਪਵਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੰੂ ਰੋਕੋ:
• ਿਖਾਨੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਿਣੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਿੂੰ ਝੋ
• ਿੈਡਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਜੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਪਗੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੂੰ ਝੋ
• ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁੱ ਕਾ ਰੱਖੋ; ਖਸ਼ਬੂਦਾਰ ਸਾਬਣਾਂ ਤੋਂ ਿ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
• ਸੰਭੋਗ ਤੋਂ ਿਪਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਪਿਚ ਿਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਿੋ

ਤਰਲ ਿਦਾਰਥ ਪਿਆਦਾ ਿੀਓ

ਗੁਰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਬਲੈਡਰ ਪਿਸ਼ਾਬ 
ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਲੀ 
ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੰੂ
ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 
ਪਲਜਾਉਂਦੀ ਹੈ

ਜੀ ਿੀ (GP) ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਿਾਂ ਲਈ ਆਿਣੇ 
ਦਵਾਫਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ



ਮੈਨੰੂ ਪਕਹੜੇ ਪਚੰਨ੍ਹ ਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਤਹਾਨੰੂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਕੈਥੀਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦਾ ਪਿਆਨ ਰੱਖੋ:
• ਕਾਂਬਾਂ ਜਾਂ ਪਹੱਲਣਾ
• ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਿਿਾਨ 
• ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਿਾਸੇ ਿਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਬਲਕੁੱ ਲ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਪਦਆਂ ਦਾ ਦਰਦ

ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਪਵਚਲੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਾਂ ਪਵਗੜਦੇ ਹੋਏ ਲੱਛਣ:
• ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਪਦਆਂ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜਲ੍ਹਣ
• ਬਹੁਤ ਪਜ਼ਆਦਾ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਾਿਿਾਨ
• ਕਾਂਬਾਂ ਜਾਂ ਪਹੱਲਣਾ
• ਕਾਹਲੀ (ਤੁਰੰਤ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਿਪਹਸੂਸ ਕਰਨਾ)
• ਜਾਂਘਾਂ ਦੇ ਪਹੱਸੇ ਤੋਂ ਉੱਿਰ ਿੇਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪਹੱਸੇ ਪਿਚ ਦਰਦ
• ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਣਾ (ਖੁਦ ਨੰੂ ਆਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਪਗੱਲਾ ਕਰਨਾ)
• ਆਿ ਤੋਂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
• ਧੁੰ ਦਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਪਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ
• ਦੁਪਿਧਾ, ਪਿਹਾਰ ਪਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਾਂ ਿੈਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਘਾਟ

ਭਾਵੇਂ ਪਕ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਪਵਿਾ ਿੈਦਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ 
ਚੀਿਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਵਚਾਰ ਕਰੋ ਪਜਨ੍ਹ ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਪਵਿਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

• ਦਿਾਈਆਂ ਦੇ ਗੌਣ ਿ੍ਰਭਾਿ
• ਹੋਰ ਲਾਗਾਂ:
• ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਨਚਪਰਆ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਿਾਹੌਲ ਪਿਚ ਤਬਦੀਲੀ
• ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ

• ਦਰਦ  
• ਕਬਜ਼  
• ਘੱਟ ਨੀਂਦ  
• ਿੂਡ ਖਰਾਬ ਰਪਹਣਾ
• ਢੁੱ ਕਿੀਂ ਿਾਤਰਾ ਪਿਚ ਤਰਲ ਨਾ ਿੀਣਾ



ਵਿੀਆ ਮਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ?

ਤੁਹਾਡਾ ਦਵਾਫਰੋਸ਼/ਨਰਸ/ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਐਟਂੀਬਾਇਪਟਕਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਿਣੇ ਦਵਾਫਰੋਸ਼/ ਨਰਸ / ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ 
ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ

• ਕਾਫ਼ੀ ਿਾਤਰਾ ਪਿਚ ਤਰਲ ਿੀਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਪਦਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਿੀਆਂ ਦੇ 
ਿੌਸਿ ਪਿਚ ਪਨਯਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ 
ਹੋ

• ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਪਦਨ 
ਪਿਚ 4 ਿਾਰ ਤੱਕ ਿੈਰਾਸੀਟਾਿੋਲ ਲਿੋ

• ਕਰੈਨਬੈਰੀ ਦੇ ਉਤਿਾਦਾਂ ਜਾਂ ਪਸਸਟਾਇਟਸ 
ਸ਼ੈਪਸ਼ਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ 
ਹੈ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਰੇ ਪਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਸਲਾਹ 
ਲਈ ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੰੂ ਪਿਲੋ

• ਆਿਣੇ ਦਿਾਫਰੋਸ਼/ਦੇਖਭਾਲ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦੀ 
ਿੰਗੋ

• ਪਿਆਸਾ ਿਪਹਸੂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਲਈ ਅਤੇ 
ਆਿਣੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੰੂ ਿੀਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ 
ਿਾਤਰਾ ਪਿਚ ਤਰਲ ਿੀਓ

• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਆਿਣੇ ਆਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਖੁਦ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 
ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਪਨਿਾਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਜ਼ਆਦਾ ਤਰਲ ਗ੍ਰਪਹਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਪਹ ਸਕਦਾ 
ਹੈ

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਨਿੂਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਪਹ ਸਕਦਾ ਹੈ
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਕ ਐਟਂੀਬਾਇਪਟਕ ਪਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਜਸਨੰੂ 

ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਜਾਂ ਪਸਹਤ ਦਾ 
ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਿਪਹਸੂਸ ਹੋਣ ਤੇ ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ

• ਐਟਂੀਬਾਇਪਟਕਸ ਜੀਿਨ ਨੰੂ ਖਤਰੇ ਪਿਚ 
ਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ 
ਲਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਿਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਲਈ 
ਹਿੇਸ਼ਾਂ ਐਟਂੀਬਾਇਪਟਕਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ 
ਿੈਂਦੀ ਹੈ

• ਐਟਂੀਬਾਇਪਟਕਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਦੇ ਆਿ ਗੌਣ 
ਿ੍ਰਭਾਿਾਂ ਪਿਚ ਸ਼ਾਿਲ ਹਨ, ਛਾਲੇ, ਧੱਫ਼ੜ, 
ਉਲਟੀ, ਅਤੇ ਦਸਤ; ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ 

ਸਲਾਹ ਦੀ ਿੰਗ ਕਰੋ
• ਐਟਂੀਬਾਇਪਟਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਿਲ ਦੁਆਰ ਦੇ 

ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੰੂ ਿ੍ਰਭਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਜਸ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ 
ਐਟਂੀਬਾਇਪਟਕਸ ਦੇ ਰੋਧਕ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ

• ਐਟਂੀਬਾਇਪਟਕਸ ਨੰੂ ਿ੍ਰਭਾਿੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ 
ਲਈ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਉਸ ਸਿੇਂ ਲਿੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਡਾਕਟਰ/ਨਰਸ ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਪਦੰਦਾ ਹੈ



ਤੁਹਾਨੰੂ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਹੇਠਾਂ ਪਦੱਤੇ ਲੱਛਣ ਗੰਭੀਰ ਲਾਗ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸੰਕੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਿਰੂਰੀ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਾਂਬਾ, ਠੰਡ ਲੱਗਣੀ, 
ਅਤੇ ਿਾਸਿੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ 
ਦਰਦ

ਸਾਰਾ ਪਦਨ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾ 
ਆਉਣਾ

ਸਾਹ ਲੈਣ ਪਿਚ 
ਕਪਠਨਾਈ

ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਚ ਖੂਨ 
ਆਉਣਾ

ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਐਟਂੀਬਾਇਪਟਕਸ ਨੰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ 
2 ਪਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ।

ਬਹੁਤ ਦਪੁਿਧਾ, 
ਪਨੰਦਰਾਇਆ ਿਪਹਸੂਸ 
ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਸ਼ਟ 
ਆਿਾਜ਼

ਤਾਿਿਾਨ 38ºC ਤੋਂ 
ਪਜ਼ਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 36ºC 
ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ

ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਿਾਸੇ 
ਿਸਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਬਲਕੁੱ ਲ 
ਹੇਠਾਂ ਗੁਰਪਦਆਂ ਦਾ 
ਦਰਦ

ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਤਿਚਾ

ਆਿਣੀ ਜੀ ਿੀ (GP) ਿ੍ਰਕੈਪਟਸ ਨੰੂ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਨ ਐਚ ਐਸ 111 (ਇੰਗਲੈਂਡ), ਐਨ 
ਐਚ ਐਸ 24 (ਸਕੌਟਲੈਂਡ 111 ਡਾਇਲ ਕਰੋ) ਐਨ ਐਚ ਐਸ ਡਾਇਰੈਕਟ (ਵੇਲਿ 0845 4647 
ਡਾਇਲ ਕਰੋ), ਜੀ ਿੀ (GP) ਿ੍ਰਕੈਪਟਸ (NI) ਨੰੂ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

ਆਿਣੇ ਸਪਹਜ ਪਗਆਨ ਤੇ ਪਵਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੰ ੂ ਿੱ ਕਾ ਨਹੀਂ ਿਤਾ ਤਾਂ 
ਪਕ ਲ ੱਛਣ ਪਕ ੰਨੀ ਗ ੰਭੀਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮ ੰਗੋ।
TARGET is operated by the UK Health Security Agency.  Developed in collaboration with 
professional medical bodies.  Version: 1.2.  Published: October 2018.  Review date: June 2021.


