
Keep Antibiotics Working

1 சிறுநீர்ப் பாதைத் தைாற்று (Urinary Tract Infection - UTI) என்ால் என்ன?

2 சிறுநீர்ப் பாதைத் தைாற்று ஏற்படாது ைடுப்பைில் உைவ நீங்கள் என்ன தசய்யலாம்? 

சிறுநீர் தைாடர்பா்ன உறுப்பு்கள் எவற்்ிலும் 
உள்்ள பக்தீரி்யாக்்கள் எ்னப்படும் 
நுண்ணு்யிரி்க்ளால் ந�ா்ய்ிகு்ி்கள் 
நைானறும்நபாது அைத்ன சிறுநீர்ப் பாதைத் 
தைாற்று ஏற்படுவைா்கக் கூ்லாம். 

பெருமெபாலும உங்கள் ந�பாயறிகுறி்களைக் 
ப்கபாணநடே துல்லியமபா்க பெபாற்று இன்னபெனறு 
்கணடேறியபெடு்கிறது. சிறுநீர்ப ெரிநசபாெள்ன
டிபஸ்டிக்ஸ் ்கருவி்கள் 65 வயதுக்கு உடெடடே 
பெண்களுக்கு மடடும வடிகுழபாய்கள் (catheters) 
இனறி ெயனெடுதெபெடு்கினற்ன.

நீங்கள் நபாைி்ய அ்ளவு நீரா்காரம் அருந்து்கிறீரீ்்க்ளா? உங்கள் சிறுநீரின �ி்த்தைக் 
்கவ்னியுங்கள். 

�பாள் ஒனறினநெபாது ஒழுங்கபா்க சிறுநீர் ்கழிக்்கவும, ெபா்கதளெக், குறிபெபா்க உஷ்ணமபா்ன
்கபாலதெில் ெவிர்க்்கவும ஏதுவபா்க நெபாெிய அைவு நீரபா்கபாரம (6-8 ்கிைபாஸ்்கள்) அருந்துங்கள். 

அைவு மீறிய மதுெபா்னம, நுளரதபெழுமெபா்னம அல்லது ்கபீன எனும ்கபாபெி நெனீரில் உள்ை
பெபாருள் ்கபார்ணமபா்க உங்கள் சிறுநீர்பளெயில் உறுதெல் உணடேபாகும. 

மலசசிக்்களல ெடுக்்கவும; நெளவயபா்னபால் ஆநலபாசள்ன ந்கபாருங்கள். 

நீரிழிவி்னபால் ெபாெிக்்கபெடடிருந்ெபால், இரதெதெில் சர்க்்களர மடடேதளெ சரியபா்ன ்கடடுபெபாடடில் 
ளவதெிருங்கள்.

உங்கள் குடலில் இருந்து உங்கள் சிறுநீர்ப்தபக்கு பக்தீரி்யாக்்கள் பரவுவதைத் 
ைடுக்்கவும்: 

· ெபாலுறுபபுக்்கள் அளமந்துள்ை உடேல் ெகுெிளயச சுதெமபா்கவும ஈரம அற்றும ளவதெிருங்கள்; 
வபாசள்ன ஊடடேபெடடே சவர்க்்கபாரங்களைத ெவிர்க்்கவும

· அடேங்கபாளம ெிசுக்்களை அடிக்்கடி மபாற்றி, ெபாலுறுபபு ெகுெி்களை, அளவ அசுதெமபா்க
இருந்ெபால், சுதெபெடுதெவும

· ெபாலுறவில் ஈடுெடடேெின சிறுநீர் ்கழிக்்கவும

· பெண்கள் ெபாலுறவுக்கு முனபும ெினபும நயபா்னிக்குழபாயின பவைிபபுறதளெ ெணணீரில் 
்கழுவநவணடும. அததுடேன டேபாயபலடளடே ெயனெடுதெியெின நயபா்னிபெகுெிளய முனபுறம 
இருந்து ெினபுறமபா்கத துளடேதெல் நவணடும.

சிறுநீர்ப் பாதைத் தைாற்றுக்்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஏற்படடால் 

D-mannose அல்லது cranberry உ்ணவுடே்னபா்ன நசர்க்ள்க்கள் இைம பெண்களுக்கு உெவக்கூடும

சிறுநீர்கங்கள்  
சிறுநீளர 
உணடுெணணு்கினற்ன. 

சிறுநீர்பளெ  
சிறுநீளர 
நெக்்கிளவக்்கிறது. 

சிறுநீர்க்குழபாய சிறுநீளர 
உடேலில் இருந்து 
பவைிநயற்று்கிறது. 

சிறுநீர்ப் பாதைத்  
தைாற்றுக்்கள் (UTIs)

சிறுநீர்ப ெபாளெத பெபாற்று இருபெெபா்கச
சந்நெ்கிக்்கபெடும வைர்ந்நெபாருக்்கபா்ன ஒரு துணடுப ெிரசுரம

எவவபாறு சிறுநீர்ப ெபாளெத பெபாற்றுக்்களைத ெடுக்்கலபாம எனறு ஆநலபாசள்ன பெற,  
உங்கள் மருந்ெபாைர் அல்லது ஐிெியுடேன நெசவும. 

இனனும் கூடுைலா்கப் பருகுங்கள்



· ெபாலுறவுச பசயற்ெபாடளடே அடுதது ந�பா 
அல்லது அபசை்கர்யம ஏற்ெடுெல் 

· ெபாலுறவபால் ஒருவரிடேம இருந்து 
மற்றவருக்கு மபாற்றபெடும பெபாற்று 

· மபாெவிடேபாய/்கருதெரிதெல் 
�ிறுதெ ்கபாலதெிலும, ெின்னரும 
நயபா்னிக்குழபாயில் ஏற்ெடும மபாற்றங்கள் 

பினவரும் ்காரணி்க்ளாலும் சிறுநீர்ப் 
பாதைத் தைாற்று ஏற்படலாம்: 

· ந�பா 

· மலசசிக்்கல் 

· நெபாெிய 
சதது்ணவினளம 

· ெபாழந்ெ 
ம்ன�ிளல 

· நெபாெிய அைவு 
நீரபா்கபாரம 
உடப்கபாள்ைபாளம 

மூத்ை வ்யதுதட்ய வ்ளர்ந்நைாருக்கு  
ம்னக்குழப்பத்தை ஏற்படுத்ைக்கூடி்ய 
நவறு ்காரணி்கள்:

· நெபாெிய உறக்்கம 
இனளம

· மருந்து்கைின ெக்்க 
விளைவு்கள் 

· நவறு பெபாற்று

· வழளமயபா்ன 
பசயற்ெபாடு்கைில் 
அல்லது வீடடுச 
சூழலில் ஏற்ெடும 
மபாற்றம

· சிறுநீர் ்கழிக்குமநெபாது எரிவுடேன  
ஏற்ெடும ந�பா 

· இரவில் சிறுநீர் ்கழிக்்க ஏற்ெடும  
புெிய நெளவ 

· சிறுநீர் ்கலங்கிக் ்கபா்ணபெடுெல் 

· வழளமளயவிடே அடிக்்கடி கூடுெலபா்க 
சிறுநீர் ்கழிதெல் 

· உடே்னடியபா்கச சிறுநீர் ்கழிக்்க ஏற்ெடும 
அவசர உ்ணர்வு 

· உங்கள் சிறுநீரில் இரதெம ்கபா்ணபெடுெல் 

· உங்கள் அடிவயிற்றில் ந�பா

உங்களுக்கு  உயர் உடேல்பவபெ�ிளல ஏற்ெடடிருந்ெபால், உங்கள் சு்கபாெபார பெபாழில்சபார் 
நசளவயபாைர் மூலமபா்க, அல்லது இள்ணயதெைம www.gov.uk/get-coronavirus-test பசனறு 
ந்கபாவிட-19 ெரிநசபாெள்ன ஒனறுக்கு ஏற்ெபாடு பசயயுங்கள். அததுடேன ந்கபாவிட-19 ெற்றிய 
மி்கச சமீெதெிய ஆநலபாசள்னளய இஙந்க பெற்றுக்ப்கபாள்ைவும: www.gov.uk/coronavirus

· �டுக்்கம அல்லது உெறல் ஏற்ெடுெல் 

· உயர்ந்ெ அல்லது ெபாழந்ெ உடேல்பவபெ�ிளல 

· உங்கள் முதுகுப புறம விலபா எலுமபு்களுக்கு 
கீநழ சிறுநீர்க ந�பா ஏற்ெடுெல்

வ்ளர்ந்ை அத்னத்து ஆட்க்ளிலும் 
்காணப்படும் அதட்யா்ளங்கள்/
அ்ிகு்ி்கள்:

மூப்பதடந்ை, உடல் �லிவதடந்ை 
ஆட்க்ளில் உள்்ள சிறுநீர்ப் பாதைத் 
தைாற்று அ்ிகு்ி்கள்: 

உங்களுக்கு வடிகுழாய தபாருத்ைப்ப
டடிருந்ைால்,பினவரும் அ்ிகு்ி்கத்ள 
அவைா்னிக்்கவும்:

ந்காவிட-19 அ்ிகு்ி்கத்ளக் ்கருத்ைில் த்காள்்ளவும்:

ந்கபாவிட பெபாடேர்ெபா்க நீங்கள் ்கவளல ப்கபாணடிருந்ெபால் NHS111,  
ஒரு மருந்ெபாைர் அல்லது உங்கள் ஐிெியுடேன நெசுங்கள்

3 நீங்கள் என்ன அ்ிகு்ி்கத்ளத் நைடநவண்டும்?

· வழளமளயவிடே அடிக்்கடி 
கூடுெலபா்க சிறுநீர் 
்கழிதது உங்களை 
ஈரபெடுததுெல் 

· புெிெபா்க, அல்லது 
கூடுெலபா்கக் 
ம்னக்குழபெம 
அளடேெல், �டேதளெயில் 
மபாற்றம ஏற்ெடுெல் 
அல்லது �ிற்குமநெபாது 
ெடுமபாறுெல் 

· உயர்ந்ெ அல்லது ெபாழந்ெ 
உடேல்பவபெ�ிளல

· �டுக்்கம அல்லது உெறல் 
ஏற்ெடுெல் 



· ்கடுளமயபா்ன சிறுநீர்த பெபாற்றுக்்கள் 
விடேயதெில் ெக்தீரியபா எெிர்பெி்கள் உயிர் 
்கபாக்கும மருந்ெபா்க இருக்்கலபாம. ஆயினும, 
இநலசபா்ன சிறுநீர் ந�பாய அறிகுறி்களுக்கு 
ெக்தீரியபா எெிர்பெி்கள் ெரி்கபாரமபா்க 
எபநெபாதும இருக்்கநவணடியெில்ளல 

· ெக்தீரியபா எெிர்பெி்கள் உங்கள் உடேலில் 
ெக்தீரியபா எெிர்பளெ வலுபெடுதது்கிறது. 
இெ்னபால், உங்கள் அடுதெ சிறுநீர்ப 
ெபாளெத பெபாற்றுக்கு சி்கிசளச வழஙகுவது 
இனனும ்கடி்னம ஆ்கலபாம.

உங்கள் மருந்ைா்ளர்/தசவிலி்யர் /
மருத்துவர் என்ன தசய்யக்கூடும்? 

நீங்கள் என்ன தசய்யலாம்?

பக்தீரி்யா எைிர்ப்பி்கள் பற்்ி்ய 
ஆநலாசத்ன

ந்கபாவிட பெபாடேர்ெபா்க நீங்கள் ்கவளல ப்கபாணடிருந்ெபால் NHS111,  
ஒரு மருந்ெபாைர் அல்லது உங்கள் ஐிெியுடேன நெசுங்கள்

உங்களுக்குத நெளவயில்லபாெநெபாது ெக்தீரியபா எெிர்பெி்களை எடுததுக்ப்கபாள்வது  
உங்களுக்கும உங்கள் குடுமெதெிற்கும ஆெதளெ விளைவிக்்கலபாம.

4 நீங்கள் �லமதடவைா்க உணரதவக்்க என்ன தசய்யலாம்? 

· சுய்கவ்னிபபு ஆநலபாசள்ன 
மற்றும ந�பாய �ிவபார்ண 
ஆநலபாசள்ன வழங்கலபாம 
(ெரசிடடேநமபால் அல்லது 
இபுபரபென) 

· ெக்தீரியபா எெிர்பெி்களை எடுபெெ்னபால் 
ஏற்ெடும பெபாதுவபா்ன ெக்்க விளைவு்கைில், 
புண, நெபால் சிவதெல், வபாந்ெி எடுதெல், 
வயிற்றுபநெபாக்கு எனெ்னவும  
உள்ைடேஙகும; இெ்னபால் உங்களுக்குக் 
்கவளல ஏற்ெடுமபா்னபால், ஆநலபாசள்ன 
ந்கட்கவும

· ெக்தீரியபா எெிர்பெிப ெயனெபாடளடே 
பெபாடேரும அநெ நவளையில், உங்கள் 
சு்கபாெபார பெபாழில்சபார் நசளவயபாைரின 
ஆநலபாசள்னப ெிர்கபாரநம அெள்ன 
எடுக்்கவும

· இரவில் அல்லது ெபாலுறவுக்குபெின ெக்தீரியபா எெிரபெி்களை எடுக்்க ந�பாயபாைிக்கு 
மருந்துச சீடடு வழங்கபெடேலபாம  

· மபாெவிடேபாய �ினறுவிடடே பெண்களுக்கு நயபா்னிக்குழபாயில் ந�பார்நமபான சி்கிசளச 
பசயவது உெவியபா்க இருக்்கலபாம 

· �பாள் ஒனறினநெபாது, 
குறிபெபா்க உஷ்ண 
்கபாலதெில்,  ஒழுங்கபா்க 
பவளுதெ �ிறதெில் சிறுநீர் 
்கழிக்்க ஏதுவபா்கப நெபாெிய 
அைவு நீரபா்கபாரம  
(6-8 ்கிைபாஸ்்கள்) 
அருந்துங்கள்.  

உங்களுக்கு சிறுநீர்ப் பாதைத் தைாற்றுக்்கள் மீண்டும மீண்டும்  
ஏற்படடு சு்ய-்கவ்னிப்பு தைரிவு்கள் உைவவில்ல என்ால்:

· ந�பாவில் இருந்து 
�ிவபார்ணம பெற 
ெரசிடடேநமபாளல ஒழுங்கபா்க, 
�பாைபாந்ெம 4 ெடேளவ்கள் 
வளர, எடுக்்கவும 

· சிறுநீர்ப ெபாளெத 
பெபாற்ளறக் கு்ணபெடுதெ 
்கிரபானபெரிப ெழ 
ெயபாரிபபுக்்கள் அல்லது 
பெண்கைின சிறுநீர்பளெ 
அழற்சி மருந்துபளெ்களை 
எடுக்்கலபாம எனெெற்கு 
ெற்நெபாது ஆெபாரமில்ளல.

· சிறுநீர் மபாெிரி ஒனளற 
ெரிநசபாெள்னக்குத ெருமபாறு 
உங்களைக் ந்கட்கலபாம 

· ந�பாய ெரும ெக்தீரியபாக்்களை 
அழிதது, ந�பாயதபெபாற்ளறக் 
கு்ணபெடுததும மருந்ெபா்ன 
ெக்தீரியபா எெிர்பெி 
(அனடிெயநடேபாடடிக்) ஒனறு 
உங்களுக்கு உடேந்ன 
ெரபெடேலபாம, அல்லது உங்கள் 
அறிகுறி்கைில் முனந்னற்றம 
்கபா்ணபெடேபாவிடடேபால், 
அல்லது உங்கள் �ிளலளம 
நமபாசமபா்னபால் ெயனெடுதெத 
ெரபெடேலபாம

· நீங்கள் நவறு ஒரு சு்கபாெபார 
நசளவ வழஙகு�ரிடேம  
ெபாரபெடுதெபெடேலபாம



நீங்கள் எப்நபாது மி்க அவசர உைவி நைடநவண்டும்? 

�டுக்்கம, 
குைிர்�டுக்்கமமற்றும 
ெளச�பார் ந�பா 

அெி்கரிதெ ம்னக்குழபெம, 
அளரததூக்்கமஅல்லது 
நெசசு சீரினளம 

பவபெ�ிளல 38ºC-க்கு நமல் 
அல்லது 36ºC-க்குக் கீழ 

உங்கள் முதுகுப புறம விலபா 
எலுமபு்களுக்கு கீநழ சிறுநீர்க 
ந�பா ஏற்ெடுெல் 

மி்கவும குைிர்ந்ெ சருமம

�பாள் முழுவதுமசிறுநீர்  
நெபா்கபாது இருதெல் 

சுவபாசிபெெில்  
ெிரசசிள்ன

உங்கள் சிறுநீரில் இரதெம
்கபா்ணபெடுெல் 

உங்க்ளிடம் சிறுநீர்ப் பாதைத் தைாற்று அ்ிகு்ி்கள் ்காணப்படடால, நீங்கள் சு்காைார 
தைாழில்சார் நசதவ்யா்ளதரக் ்கலந்ைாநலாசிக்்கநவண்டும், அத்துடன: 

பினவரும் அ்ிகு்ி்கள் ்கடுதம்யா்ன சிறுநீர் தைாற்று ஏற்படடு இருப்பைன 
அதட்யா்ளமாகும். இது அவசரமா்க மைிப்பாயவு தசய்யப்படநவண்டும்:

உங்கள் உந்துணுணர்வு்கத்ள �ம்புங்கள். உங்கள் 
அ்ிகு்ி்கள் எவவ்ளவு அவசரமா்னதவ எனறு �ிசச்யமா்கத் 

தைரி்யாவிடடால், ஆநலாசத்ன ந்களுங்கள் 

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.

· ெக்தீரியபா எெிர்பெி்களை எடுக்்கத பெபாடேங்கி  2 �பாட்கைில் உங்கள் அறிகுறி்கள் மி்க
நமபாசமளடேந்து  அல்லது முனந்னற்றம ்கபா்ணத பெபாடேங்கபாெிருக்்கநவணடும

· நீங்கள் ்கர்பெம ெரிதெிருக்்கநவணடும, ஆ்ணபா்க இருக்்கநவணடும அல்லது அறுளவச
சி்கிசளச முடிந்ெிருக்்கநவணடும.  

Dial 111 
(Scotland)

ஐிபி மருத்துவ 
�ிதல்யம் (NI)

NHS 111  
(England and Wales)

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

உங்கள் ஐிபி மருத்துவ �ிதல்யத்தை அல்லது பினவரும் �ிதல்யங்கத்ளத் தைாடர்பு த்காள்்ளவும்

http://www.111.nhs.uk
http://www.111.wales.nhs.uk
http://www.nhs24.scot

