
Keep Antibiotics Working

1. Mi a húgyúti fertőzés?

2. Mit tehet a húgyúti fertőzés megelőzése érdekében?

Húgyúti fertőzés akkor fordul elő, amikor 
a vizeletelvezető rendszer bármelyik 
részében tüneteket okoznak baktériumok. 

A diagnosztizálást főleg a tünetei alapján 
végzik el. Vizelet mérő pálcikát csak katéter 
nélküli 65 éven aluli nőknél használnak.

Eleget iszik? Nézze meg a vizelet színét. 

Igyon elég folyadékot (6 -8 pohárral), hogy a nap folyamán rendszeresen legyen vizelete, és 
különösen meleg időben ne legyen szomjas. 

A húgyhólyagot irritálhatja a túl sok alkohol, szénsavas ital vagy koffein.

Előzze meg a székrekedést, kérjen tanácsot, ha szükséges. 

Amennyiben cukorbeteg, tartsa a vércukorszintjét ellenőrzés alatt.

Akadályozza meg a baktériumok terjedését a bélrendszerből a húgyhólyagba: 

· Tartsa a szeméremtest környékét tisztán és szárazon, kerülje az illatosított szappanokat.

· Cserélje gyakran az inkontinencia betétet, és tisztítsa le a szeméremtest környékét,
ha bélsáros.

· Szex után vizeljen.

· A nők mossák le vízzel a hüvely külső részét szex előtt és után, továbbá WC használata után
elölről hátrafelé töröljék le a szeméremtestet.

Amennyiben újra felbukkan a húgyúti fertőzés 
D-manóz vagy tőzegáfonya diétás étrend-kiegészítők segíthetnek fiatal nők esetében.

A vesék vizeletet 
termelnek.

A húgyhólyag 
vizeletet  
tárol. 

A húgycső kivezeti a  
vizeletet a testből. 

A húgyúti fertőzés megelőzésének módjairól beszéljen a patikussal vagy a körzeti orvosával.

Igyon többet

A HÚGYÚTI  
FERTŐZÉSEK (UTI) 
Ez a tájékoztató olyan felnőttek számára készült, akiknél 
fennáll a húgyúti fertőzés gyanúja. 



 · Fájdalom vagy kellemetlen érzés 
szexuális érintkezés után. 

 · Szexuális úton terjedő fertőzés 
(STD). 

 · Hüvelyi változások a változó kor 
alatt és után. 

A vizeleti rendszer tüneteit a következők 
is okozhatják: 

 · Fájdalom 

 · Székrekedés 

 · Szegényes étrend 

 · Rossz hangulat 

 · Kevés folyadék 
fogyasztása 

További dolgok, amelyek  
idősebb személyeknél 
zavartságot okozhatnak:

 · Rossz alvás

 · Gyógyszer 
mellékhatása 

 · Más fertőzés

 · Rutinban vagy  
otthoni környezetben 
változás.

 · Égető fájdalom vizeléskor. 

 · Új éjszakai vizelési inger. 

 · A vizelet láthatóan zavaros színű. 

 · A szokásosnál gyakoribb vizelési inger. 

 · Azonnali vizelési inger érzete. 

 · Véres vizelet. 

 · Alhasi fájdalom.

Amennyiben magas láza van, kérjen COVID-19 tesztet az Önért felelős egészségügyi 
szakembertől vagy az interneten a www.gov.uk/get-coronavirus-test címen, és kövesse a 
legfrissebb COVID-19-cel kapcsolatos tanácsokat a www.gov.uk/coronavirus honlapon.

 · Reszketés vagy remegés. 

 · Magas vagy alacsony testhőmérséklet. 

 · Vesefájdalom közvetlenül a bordák alatt a 
hát területén.

Jelek/tünetek MINDEN felnőtt 
esetében:

A húgyúti fertőzés tünetei IDŐS ÉS 
TÖRÉKENY ALKATÚ felnőtteknél: 

A következő tüneteket gondolja át, ha 
katétere van:

Gondolja át a Covid-19 tüneteit:

Hívja az NHS 111-es számát, beszéljen patikussal vagy a körzeti orvosával, ha COVID miatt aggódik.

3. Milyen tünetekre kell odafigyelni? 

 · A szokásosnál gyakoribb 
bevizelés. 

 · Új vagy növekedett 
zavartság, viselkedési 
változás vagy instabil 
lábon állás. 

 · Magas vagy alacsony 
testhőmérséklet. 

 · Reszketés vagy remegés. 

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


· Az antibiotikumok életmentőek lehetnek
súlyos húgyúti fertőzéseknél, de enyhe
húgyúti tüneteknél nincs mindig
antibiotikumra szükség.

· Antibiotikum-rezisztencia alakulhat ki a
test baktériumainál, amely megnehezítheti
a következő húgyúti fertőzés kezelését.

Mit tud a patikus/nővér/orvos tenni? Mit tud tenni?

Antibiotikumokkal kapcsolatos tanács

Amennyiben úgy szed antibiotikumot, hogy nincs rá szüksége, saját magát és a családját veszélyezteti.

4. Mit tud tenni azért, hogy jobban érezze magát?

· Tud önápolásra és
fájdalomcsillapítókra
(paracetamol vagy ibuprofen)
vonatkozó tanácsot adni.

· Vizsgálathoz vizeletmintát tud
Öntől kérni.

· Antibiotikumot tud Önnek
adni rögtön, vagy arra az
esetre, ha a tünetei nem
javulnak, illetve rosszabbul
érzi magát.

· Az is lehet, hogy más
egészségügyi szervezethez
utalja be.

· Az antibiotikumok szedésének gyakori
mellékhatásai például a hüvelypenész,
kiütések, a hányás és a hasmenés. Kérjen
tanácsot, ha aggódik.

· Hagyja, hadd dolgozzon az antibiotikum,
csak akkor szedje, ha az Önért felelős
egészségügyi szakember tanácsolja.

· Felírhatnak antibiotikumot éjszakára vagy szex után.

· A hüvelyi hormonkezelés lehet hogy segít változó kor után lévő nőknél .

· Igyon elég folyadékot,
hogy a nap folyamán
rendszeresen legyen
halvány vizelete, különösen
meleg időben.

· Szedjen rendszeresen
paracetamolt, napi
maximum 4 alkalommal a
fájdalom csillapítására.

· Pillanatnyilag nincs azt
alátámasztó bizonyíték,
hogy a tőzegáfonya
termékek szedésével vagy
hólyaggyulladásra szolgáló
tasakokkal kezelhető a
húgyúti fertőzés.

Amennyiben újra felbukkan a húgyúti fertőzés, és nem segít 
az önápolás:



Mikor van sürgős segítségre szükség? 

Reszketés, hidegrázás és 
izomfájdalom. 

Erős zavartság érzése, 
álmosság vagy kásás 
beszéd. 

38ºC feletti vagy 36ºC alatti 
testhőmérséklet. 

Vesefájdalom közvetlenül a 
bordák alatt a hát területén. 

Nagyon hideg bőr.

Egész napon át tartó 
vizeletelakadás. 

Légzési problémák.

Látható vér a vizeletben. 

Egészségügyi szakemberhez kell fordulnia, ha a húgyúti fertőzés tüneteit 
észleli, és: 

Az alábbi tünetek súlyos húgyúti fertőzés jelei lehetnek, és sürgős kivizsgálást 
igényelnek:

Bízzon az ösztöneiben, kérjen tanácsot, ha nem biztos abban, 
mennyire sürgősek a tünetei. 

· A tünetei rohamosan rosszabbodnak, vagy nem javulnak 2 nappal az antibiotikum szedésének
megkezdése után.

· Ön terhes, férfi vagy műtét után van.

111 (Skócia)NHS 111 (Anglia és Wales)

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

Vegye fel a kapcsolatot a körzeti orvosi rendelővel vagy az alábbiakkal:

Körzeti orvosi 
rendelő  

(Észak-Írország) 
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