
Keep Antibiotics Working

1. UTI એટલે શું?

2. UTI થતું રોકવા માટે તમે શું કરી શકો?

જ્ારે મતૂ્રના તતં્રના કોઈ પણ ભાગમા ંબકૅટેરર્ાને 
કારણ ેચિહ્ો ઊભા ંથા્ ત્ારે યરૂરનરી ટૅ્કટ 
ઈન્ેકશન (UTI) એટલ ેકે મતૂ્રમાગ્ગનો િેપ થા્ છે. 

આનું નિદાિ મુખ્યત્વે તમારાં ચિહ્નો ઉપરથી કર્ામાં 
આ્વે છવે. પવેશાબમાં ડૂબાડીિવે તપાસ કર્ાિી 
સળીઓિનો ઉપ્યનોગ 65 ્ર્ષથી ્ધુ ઉંમરિી જવે 
સ્તીમાં કવેથવેટર િ િાંખવેલાં હનો્ય તવેમિામાં જ કર્ામાં 
આ્વે છવે.

શું તમે પૂરતું પ્રવાહી પી રહાં છો? તમારા પેશાબનો રંગ જુઓ. 

પૂરતું પ્ર્ાહી પીઓ (6થી 8 ગલાસ), જવેથી તમવે દદ્સ દરચમ્યાિ નિ્યચમતપણવે પવેશાબ કરનો અિવે ખાસ 
કરીિવે ગરમીિી ઋતુ દરમ્યાિ તરસ્યાં રહવે્ાનું ટાળનો. 

ખૂબ ્ધારવે પડતનો દારૂ, દિચિ પીણાં કવે કૅદિિ પી્ાિવે લીધવે તમારા મૂત્ાશ્યમાં બળતરા થઈ શકવે છવે.

કબજજ્યાત થતી અટકા્નો; જરૂર પડવે તનો સલાહ મવેળ્નો 

ડા્યબીદટસ હનો્ય તનો લનોહીમાં સાકરિા પ્રમાણ પર ્યનોગ્ય રીતવે કાબૂ રાખનો.

બૅકટેરર્ા તમારા આંતરડામાંથી મૂત્રાશ્માં ્ેલાતા અટકાવો: 

· જિિાંગિા ચ્સતારિવે સ્ચછ અિવે કનોરનો રાખનો; સુગંધીદાર સાબુિનો ઉપ્યનોગ ટાળનો 

· પવેશાબ ટપકતનો હનો્ય ત્યારવે ્ાપર્ાિાં પૅડસ અ્ારિ્ાર બદલનો, અિવે જનો જિિાંગ ચ્સતાર ભીિનો હનો્ય
તનો તવે સાિ કરનો 

· જાચત્ય સંભનોગ ક્યા્ષ બાદ પવેશાબ કરનો 

· સ્તીઓએ જાચત્ય સંભનોગ પહવેલાં અિવે તવે પછી ્યનોનિમાગ્ષિનો બહારિનો ભાગ પાણીથી ધનો્નો જનોઈએ 
અિવે ટનોઈલવેટિનો ઉપ્યનોગ ક્યા્ષ બાદ જિિાંગનો આગળથી પાછળ સુધી લૂછ્ા જનોઈએ.

જો તમને અવારનવાર UTI થતા હો્ 

યુ્ા ્્યિી સ્તીઓિવે D-mannose અથ્ા ક્વેિબરીિાં ડા્યવેટરી સપલીમવેનટનોથી મદદ મળી શકવે

દકડિીઓ પવેશાબ 
બિા્વે છવે

મૂત્ાશ્ય પવેશાબિનો 
સંગ્રહ કરવે છવે 

મૂત્િળી પવેશાબિવે  
શરીરિી બહાર કાઢવે છવે 

UTI હનો્ાિી શંકા હનો્ય તવે્ાં પુખત ્્યિાં લનોકનો માટવે પચત્કા 

UTI થતાં કવે્ી રીતવે અટકા્્ા તવેિી સલાહ માટવે તમારા િામ્ષસસસસટ અથ્ા જી.પી. સાથવે ્ાત કરનો

વધુ પીવો

યૂરરનરી ટૅ્કટ ઈન્ેકશન્સ 
(મૂત્રમાગ્ગના િેપો UTIs) 



· જાચત્ય પ્રવસૃતિ બાદ દખુા્નો કવે અસુખ

· જાચત્ય સંભનોગ મારિતવે લાગવેલ રનોગિનો િવેપ
(સવેકસયઅુલી ટ્ાનસચમટવેડ ઈનિવેકશિ STI)

· મૅિનોપનોિ દરમ્યાિ કવે તવે બાદ ્યનોનિમાગ્ષમાં 
થતા િવેરિારનો 

પેશાબની નળીનાં ચિહ્ો કદાિ આના લીધે 
પણ થઈ શકેઃ 

· દખુા્નો

· કબજજ્યાત

· િબળનો આહાર

· મૂડ ખરાબ હનો્નો

· પૂરતું પાણી િ પીવું

વૃદ્ાવસથાનાં પુખત લોકોમાં મુંઝવણનું 
કારણ બની શકે તેવી બીજી બાબતોઃ

· અપૂરતી ઊંઘ

· દ્ાિી આડઅસરનો 

· અન્ય િવેપ

· નિ્યત ક્મ અથ્ા ઘરવેલુ
્ાતા્રણમાં િવેરિાર

· પવેશાબ કરતી ્ખતવે બળતરા થ્ી

· રાત્વે પવેશાબ કર્ાિી િ્ી જરૂર ઊભી થ્ી

· પવેશાબિનો રંગ સપષ્ટ રીતવે દવેખા્ય તવે્નો
ડહનોળનો હનો્નો

· સામાન્ય કરતાં ્ધુ પ્રમાણમાં પવેશાબ થ્નો 

· તાતકાચલક પવેશાબ કર્ાિી જરૂરત હનો્ાિી 
લાગણી થ્ી 

· તમારા પવેશાબમાં લનોહી આ્વું

· તમારા પવેટિા િીિવેિા ભાગમાં દખુા્નો

જનો તમિવે ખૂબ ્ધારવે તા્ હનો્ય તનો તમારા આરનોગ્ય સંભાળિા વ્ય્સાચ્યક મારિતવે અથ્ા  
www.gov.uk/get-coronavirus-test પર ઓિલાઈિ જઈિવે કનોચ્ડ-19 ટવેસટ કરા્્ાિી ગનોઠ્ણ કરનો 
અિવે www.gov.uk/coronavirus પર આપવેલી કનોચ્ડ-19 ચ્શવેિી છવેલલામાં છવેલલી સલાહ અનુસરનો

· ધુ્જારી કવે કંપિ

· ્ધુ કવે ઓછંુ તાપમાિ

· પાંસળીઓિી સા્ િીિવે જ તમારી
પીઠમાં દકડિીિનો દખુા્નો થ્નો

બધાં પુખત વ્નાં લોકોમાં ચિહ્ો / લક્ષણોઃ વૃદ્ાવસથાનાં, નબળાં પુખત વ્નાં 
લોકોમાં UTIનાં ચિહ્ોઃ 

જો તમને કૅથેટર લગાડું હો્, તો આ ચિહ્ો 
પર વવિાર કરો:

કોવવડ-19નાં ચિહ્ો વવશે વવિારી જુઓઃ

જનો તમિવે કનોચ્ડ ચ્શવે ચિંતા હનો્ય તનો NHS111, િામ્ષસસસસટ અથ્ા તમારા જી.પી. સાથવે ્ાત કરનો. તમિવે જ્યારવે જરૂર િ હનો્ય ત્યારવે ઍચનટબા્યનોદટકસ લવ્ે ાથી તમારા અિવે તમારા કુટંુબ પર જનોખમ મૂકાઈ શકવે છવે

3. તમારે ક્ાં ચિહ્ો માટે જોતાં રહેવું જોઈએ?

· પવેશાબિવે કારણવે સામાન્ય
કરતાં ્ધુ ્ખત કપડાં 
ભીિાં થ્ાં

· િ્વેસરથી મૂિં્ણ થ્ાનું
શરૂ થવું કવે તવે ્ધવું,
્ત્ષિમાં િવેરિાર, અથ્ા
પગમાં અસસથરતા

· ્ધુ કવે ઓછંુ તાપમાિ

· ધ્ુજારી કવે કંપિ 



· મૂત્િા ગંભીર િવેપનો માટવે ઍચનટબા્યનોદટક
દ્ાઓ જી્િરક્ષક બિી શકવે છવે, પરંતુ 
મૂત્માગ્ષિવે લગતા હળ્ાં ચિહ્નો માટવે હંમવેશા
ઍચનટબા્યનોદટકસિી જરૂર પડતી િથી

· ઍચનટબા્યનોદટકસ તમારા શરીરિવે બૅકટરી્યા
સામવે પ્રચતકારક બિા્ી દવે છવે, જવેિા કારણવે 
તમિવે હ્વે પછી કદાિ થિારા UTIિી સાર્ાર
કર્ાનું ્ધુ મુશકવેલ બિી શકવે.

તમારા ્ામ્ગચ્સ્સસટ/ન્સ્ગ/ડોકટર શું કરી શકે? તમે શું કરી શકો?

ઍચનટબા્ોરટક્સ વવશે ્સલાહ

તમિવે જ્યારવે જરૂર િ હનો્ય ત્યારવે ઍચનટબા્યનોદટકસ લવ્ે ાથી તમારા અિવે તમારા કુટંુબ પર જનોખમ મૂકાઈ શકવે છવે

3. તમારે ક્ાં ચિહ્ો માટે જોતાં રહેવું જોઈએ? 4. તમને ્સારં કરવા માટે શું કરી શકા્?

· તમિવે સ્-સંભાળિી સલાહ
આપી શકવે અિવે દખુા્ામાં
રાહત મવેળ્્ાિી (જવેમ કવે 
પવેરાસસટામનોલ કવે આઈબયુપ્રનોિવેિ)
સલાહ આપી શકવે 

· ઍચનટબા્યનોદટકસ લવે્ાિી સામાન્ય 
આડઅસરનોમાં મનોઢામાં છાલાં પડ્ા, િકામાં, 
ઊલટી અિવે િાડાિનો સમા્વેશ થા્ય છવે; જનો 
તમિવે ચિંતા હનો્ય તનો સલાહ મવેળ્નો

· ઍચનટબા્યૉદટકસિવે કામ કરતી રાખનો, આ
દ્ાઓ ત્યારવે જ લનો જ્યારવે તમારા ડૉકટર/
િસ્ષ તવે લવે્ાિી સલાહ આપવે

· રાત્વે અથ્ા જાચત્ય સંભનોગ પછી ઍનટીબા્યનોટીકસ લવે્ાનું લખી આપ્ામાં આ્ી શકવે 

· મૅિનોપનોિ ્ટા્ી ચૂકવેલી કવેટલી સ્તીઓિવે ્યનોનિમાગ્ષિી હનોરમનોિિી સાર્ારનોથી કદાિ મદદ થઈ શકવે 

· પૂરતા પ્રમાણમાં પ્ર્ાહી પીઓ, 
જવેથી તમવે દદ્સ દરચમ્યાિ 
નિ્યચમતપણવે આછા રંગિનો 
પવેશાબ કરનો, ખાસ કરીિવે ગરમ 
હ્ામાિ દરચમ્યાિ  

જો તમને અવારનવાર UTI થતા હો્ અને સવ-્સંભાળના 
વવકલપોથી મદદ ન થતી હો્ઃ

· દખુા્માં રાહત મવેળ્્ા માટવે,
નિ્યચમતપણવે, દદ્સમાં 4
્ખત પવેરાસસટામનોલ લનો 

· UTIિી સાર્ાર માટવે 
કૅ્િબૅરી ઉતપાદિનો અથ્ા 
સસસટાઈટીસિાં પડીકા લવે્ાનું 
સમથ્ષિ કરતા હાલમાં કનોઈ 
પુરા્ા િથી.

· તપાસ કરા્્ા તમારા
પવેશાબિનો િમિૂનો માગી શકવે 

· તમિવે કદાિ તાતકાચલક, અથ્ા 
જનો તમારાં ચિહ્નોમાં સુધારનો િ 
થા્ય કવે તમારી તસબ્યત ્ધારવે 
ખરાબ થતી લાગવે ત્યારવે લવે્ા 
માટવે તમિવે ઍચનટબા્યનોદટકસ 
આપ્ામાં આ્ી શકવે  

· તમિવે કદાિ આરનોગ્ય
સંભાળિા બીજા પ્રનો્ાઈડર
પાસવે રીિર કર્ામાં આ્ી શકવે



તમારે ક્ારે વધુ તાતકાચલક મદદ મેળવવી જોઈએ? 

ધ્ુજારી, ટાઢ અિવે સિાયુિનો
દખુા્નો 

બહુ મૂંિ્ણ લાગ્ી, ઘવેિ 
રહવેવું અથ્ા બનોલતી ્ખતવે 
જીભ લથડ્ી 

શરીરનું તાપમાિ 38ºCથી ્ધુ 
અથ્ા 36ºCથી ઓછંુ હનોવું 

પાંસળીઓિી સા્ િીિવે જ તમારી 
પીઠમાં દકડિીિનો દખુા્નો થ્નો 

ખૂબ ઠંડી ત્િા 

આખનો દદ્સ પવેશાબ િ થ્નો 

શ્ાસ લવે્ામાં તકલીિ

તમારા પવેશાબમાં સપષ્ટપણવે 
લનોહી દવેખાવું 

તમારે આરોગ્ વ્વ્સાવ્ક ્સાથે ્સલાહ મ્સલત કરવી જોઈએ, જો તમને UTIના ંચિહ્ો હો્ અનેઃ 

નીિેનાં ચિહ્ો મૂત્રમાગ્ગના ગંભીર િેપની ્સંભવવત વનશાનીઓ છે અને તેની તાતકાચલક તપા્સ 
કરાવવી જોઈએઃ

તમારી આતમસૂઝ પર વવશ્ા્સ કરો, તમારાં ચિહ્ો કેટલાં તતકાચલન છે તેની તમને 
િોક્કક્સ ખબર ન પડે, તો ્સલાહ માગો 

TARGET is operated by the UK Health Security Agency. Developed in collaboration with professional medical 
bodies, Version 1.0. Published: March 2021, Revision: March 2023.

· તમારાં ચિહ્નો બહુ ્ધુ ્ણસી રહાં હનો્ય, અથ્ા ઍચનટબા્યનોદટક દ્ાઓ લવે્ાિા 2 દદ્સનોિી
અંદર તવેમાં સુધારનો થ્ાનું શરૂ િ થા્ય

· તમવે સગભા્ષ હનો, પુરૂર હનો અથ્ા ઓપરવેશિ બાદ આ થયું હનો્ય

Dial 111 
(સકનોટલવેનડ)

જી.પી. પ્રેકકટ્સ  
(િનોધ્ષિ આ્યરલવેનડ) 

NHS 111  
(ઈંગલવેનડ અિવે ્વેલસ)

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

તમારા જી.પી. પ્રકૅકટ્સનો અથવા આમનો ્સંપક્ક  કરો
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