
Keep Antibiotics Working

1. Çfarë është një UTI?

2. Çfarë mund të bëni për të parandaluar një UTI?

Një infeksion i rrugëve urinare (UTI) ndodh 
kur bakteret nga cilado pjesë e sistemit 
urinar shkakton simptoma. 

Diagnoza bëhet kryesisht në bazë të 
simptomave. Rripat e testimit të urinës 
përdoren vetëm në gra nën moshën 65 vjeç 
pa kateter.

A po pini mjaftueshëm? Shikoni ngjyrën e urinës. 

Pini lëngje të mjaftueshme (6-8 gota) që të urinoni rregullisht gjatë ditës, dhe që të shmangni 
ndjesinë e etjes, sidomos në mot të nxehtë. 

Fshikëza e urinës mund t'ju acarohet nga alkooli i tepërt, pijet e gazuara ose kafeina.

Parandaloni zënien kaps; kërkoni këshillim nëse është nevoja. 

Nëse keni diabet, mbajini nivelet e sheqerit në gjak nën kontroll.

Ndaloni përhapjen e baktereve nga zorra e trashë në fshikëzën e urinës: 

· Mbajeni zonën gjenitale të pastër dhe të thatë; shmangni sapunë me aromë

· Ndërrojini shpesh pecetat kundër lagies së pavullnetshme, dhe pastrojeni zonën gjenitale
nëse zhytet

· Urinoni pas kryerjes së marrëdhënieve seksuale

· Gratë duhet të lajnë zonën vaginale nga jashtë me ujë para se të kryejnë marrëdhënie
seksuale, dhe të fshijnë organet gjenitale nga përpara pastaj pas mbasi të kenë përdorur
tualetin

Nëse keni UTI të përsëritura 
Shtesat dietike me D-manozë ose butinë të kuqe mund t'i ndihmojnë gratë më të reja në moshë

Veshkat 
prodhojnë  
urinë

Fshikëza e  
mban urinën 

Uretra e nxjerr  
urinën jashtë trupit 

Flisni me farmacistin ose mjekun e familjes për këshilla se si të parandaloni UTI-të

Pini më shumë

Një fletëpalosje për të rritur me UTI të dyshuar 

INFEKSIONET E RRUGËVE 
URINARE(UTI-TË)  



· Dhimbja ose mosrehatia pas
aktivitetit seksual

· Një infeksion i transmetuar
seksualisht (STI)

· Ndryshime vaginale gjatë ose pas
menopauzës

Simptomat urinare mundet të 
shkaktohen gjithashtu nga: 

· Dhimbje

· Kapsllëk

· Dietë e keqe

· Humor i rënë

· Konsumim i
pamjaftueshëm
uji

Të tjera gjëra që mund të shkaktojnë  
hutim te të rriturit në moshë të shkuar:

· Gjumë i trazuar

· Efekte anësore
ilaçesh

· Infeksion tjetër

· Ndryshim në rutinë
ose mjedisin
shtëpiak

· Dhimbje djegëse gjatë urinimit

· Një nevojë e re për të urinuar gjatë natës

· Urina ka ngjyrë të turbullt të dallueshme

· Urinim më i shpeshtë se zakonisht

· Ndjesi për të urinuar menjëherë

· Gjak në urinë

· Dhimbje në fund të barkut

Nëse keni temperaturë të lartë, kërkoni një test COVID-19 nëpërmjet profesionistit tuaj 
për kujdesin shëndetësor ose në internet te www.gov.uk/get-coronavirus-test dhe ndiqni 
këshillat më të fundit mbi COVID-19 te www.gov.uk/coronavirus

· Drithërim ose të dridhura

· Temperaturë e lartë ose e ulët

· Dhimbje veshkash në shpinë direkt nën
brinjë

Shenja/simptoma te TË GJITHË të rriturit: Simptoma të një UTI-je te të rritur NË 
MOSHË TË SHKUAR, TË PAFUQISHËM: 

Nëse keni kateter, konsideroni këto 
simptoma:

Konsideroni simptomat nga Covid-19:

Flisni me NHS111, një farmacist ose mjekun e familjes nëse jeni të shqetësuar për virusin COVID

 3. Çfarë simptomash duhet të keni parasysh?

· Lagie padashur më shpesh
se zakonisht

· Gjendje e re dhe
në rritje hutimi,
ndryshimi në sjellje, ose
paqëndrueshmërie kur
rrini në këmbë

· Temperaturë e lartë ose
e ulët

· Drithërim ose të dridhura

http://www.gov.uk/get-coronavirus-test
http://www.gov.uk/coronavirus


· Antibiotikët mund t’ju shpëtojnë jetën
në raste serioze të infeksioneve urinare,
por jo gjithmonë janë të nevojshëm për
simptoma të buta urinare

· Antibiotikët jua bëjnë bakteret e trupit
rezistente, gjë që mund t’jua bëjë UTI-në e
radhës më të vështirë për t’u trajtuar.

Çfarë mund të bëjë farmacisti/infermieri/
mjeku? 

Çfarë mund të bëni?

Këshilla rreth antibiotikëve

Marrja e antibiotikëve kur nuk ju nevojitenju vë si ju, si familjen në rrezik

 4. Çfarë mund të bëhet për t’ju ndihmuar të ndiheni më mirë?

· Të japë këshilla për vetë-
kujdesje dhe rekomandojë
ilaçe kundra dhimbjes
(paracetamol ose Ibuprofen)

· Të kërkojë për një kampion
urine për analizë

· Mund t’ju jepet një antibiotik
menjëherë, ose për t’u
përdorur nëse simptomat nuk
përmirësohen ose filloni të
ndiheni më keq

· Mund t’ju referojnë te
një ofrues tjetër kujdesi
shëndetësor

· Efektet e zakonta anësore kur merren
antibiotikë përfshijnë myk, urtikarie, të
vjella dhe diarre; kërkoni për këshilla nëse
jeni të shqetësuar

· Mbajini antibiotikët të efektshëm, merrini
vetëm kur këshilloheni nga profesionisti i
kujdesit shëndetësor

· Mund t’ju jepen me recetë mjeku antibiotikë për natën ose pas seksit

· Trajtimet hormonale të vaginës mund të ndihmojnë disa gra në fazën pas menopauzës

· Pini lëngje të mjaftueshme
që të urinoni me ngjyrë të
çelët rregullisht gjatë ditës,
sidomos kur ka mot të
nxehtë

· Pini paracetamol
rregullisht, deri në 4 herë
në ditë për të lehtësuar
dhimbjen

· Aktualisht nuk ka të
dhëna për të mbështetur
konsumimin e produkteve
me boronicë të kuqe ose
paketa për cistitin për të
trajtuar UTI-të.

Nëse keni UTI të përsëritura dhe alternativat për vetë-kujdes nuk sjellin dobi:



Kur duhet të kërkoni nevojë më urgjente? 

Drithërim, rrëqethje dhe 
dhimbje muskulare 

Ndjesi hutimi, përgjumjeje 
ose të foluri të zvargur 

Temperatura është mbi 
38ºC ose më pak se 36ºC 

Dhimbje veshkash në shpinë 
direkt nën brinjë 

Lëkurë shumë të ftohtë 

Mos-urinim për tërë ditën 

Vështirësi me 
frymëmarrjen

Kontaktoni klinikën e 
mjekut të familjes 

Duhet të konsultoheni me një profesionist shëndetësore nëse keni simptoma UTI-je dhe: 

Simptomat në vijim janë shenja të mundshme infeksionesh urinare dhe duhet të 
vlerësohen urgjentisht:

Besojini instinkteve, kërkoni këshilla nëse nuk jeni të sigurt se sa 
urgjente i keni simptomat 

· Simptomat po ju përkeqësohen shumë, ose nuk fillojnë të përmirësohen brenda 2 ditësh nga
nisja e antibiotikëve

· Nëse jeni shtatzënë, mashkull, ose pas një operacioni

Telefononi numrit 111 
(Skoci)

NHS 111 (Angli dhe Uells)

www.111.nhs.uk www.111.wales.nhs.uk www.nhs24.scot

Kontaktoni klinikën e mjekut të familjes ose

Klinika e mjekut të 
familjes  

(Irlanda e Veriut)
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