
Keep Antibiotics Working

1. İdrar Yolu Enfeksiyonu nedir?

2. İdrar Yolu Enfeksiyonunu önlemek için ne yapabilirsiniz?

Bakteriler, boşaltım sisteminin herhangi 
bir kısmında semptomlara neden 
olduğunda idrar yolu enfeksiyonu 
meydana gelir. 

Tanı, ağırlıklı olarak semptomlarınıza göre 
konulur. İdrar ölçüm çubukları yalnızca 
65 yaşın altındaki kadınlar için sondasız 
kullanılır.

Yeterince sıvı içiyor musunuz? İdrarınızın rengine bakın. 

Yeterince sıvı için (6-8 bardak). Böylece gün içinde düzenli olarak idrara çıkarsınız ve özellikle 
sıcak havalarda susuzluk hissi çekmezsiniz. 

Çok fazla alkol, gazlı içecekler veya kafein idrar kesenizi irite edebilir.

Kabızlığı önleyin; ihtiyacınız varsa tavsiye alın. 

Diyabetikseniz, kan şekeri seviyelerinizin kontrolünü iyi sağlayın.

Bakterilerin bağırsaklarınızdan idrar kesenize yayılmasına engel olun: 

· Genital bölgeyi temiz ve kuru tutun; kokulu sabunlardan uzak durun

· İnkontinans pedlerini sık sık değiştirin ve kirli olması durumunda genital bölgeyi temizleyin

· Cinsel ilişkiden sonra idrara çıkın

· Kadınlar cinsel ilişkiden önce ve sonra dış vajinal bölgelerini suyla yıkamalı ve tuvaleti
kullandıktan sonra cinsel organlarını önden arkaya doğru silmelidirler.

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarınız varsa 

D-mannoz veya turna yemişi besin takviyeleri daha genç kadınlara yardımcı olabilir

Böbrekler  
idrar üretir

İdrar kesesi idrarı 
muhafaza eder 

Üretra idrarı vücuttan  
dışarı atar 

İdrar Yolu Enfeksiyonu şüphesi olan yetişkinler için bir broşür 

İdrar Yolu Enfeksiyonlarının nasıl önleneceği hakkında tavsiye için eczacınız ya da aile hekiminizle konuşun

Daha fazla sıvı için

İDRAR YOLU  
ENFEKSİYONLARI (İYE) 



· Cinsel aktivitenin ardından acı
veya rahatsızlık hissi

· Cinsel yolla bulaşan enfeksiyon
(STI)

· Menopoz boyunca veya
sonrasında vajinal değişiklikler

İdrarla ilgili semptomlar ayrıca 
aşağıdakilerden kaynaklanabilir: 

· Acı

· Kabızlık

· Kötü beslenme

· Keyifsizlik

· Yeterince sıvı
tüketmeme

Daha yaşlı yetişkinlerde kafa  
karışıklığına neden olabilecek diğer 
faktörler:

· Kötü uyku

· İlaçların yan etkisi

· Diğer enfeksiyon

· Günlük rutinde ya
da ev ortamında
değişiklik

· İdrar yaparken yanma hissi veren ağrı

· Yeni görülen gece idrara çıkma ihtiyacı

· İdrarın görünür, bulanık bir renkte olması

· Her zamankinden daha sık idrara çıkma

· Derhal idrara çıkma hissi

· İdrarınızda kan

· Alt karın bölgenizde ağrı

Yüksek ateşiniz varsa, sağlık çalışanınız aracılığıyla veya ww.gov.uk/get-coronavirus-test 
adresinden online olarak bir COVID-19 testi ayarlayın ve www.gov.uk/coronavirus web 
sitesinde COVID-19 hakkındaki en güncel tavsiyelere uyun.

· Titreme veya sarsılma

· Yüksek ya da düşük vücut sıcaklığı

· Sırtta, kaburgaların hemen altında
böbrek ağrısı

TÜM yetişkinlerdeki belirtiler/
semptomlar:

DAHA YAŞLI, ZAYIF yetişkinlerde idrar 
yolu enfeksiyonu semptomları: 

Eğer bir idrar sondası kullanıyorsanız, 
şu semptomları dikkate alın:

Covid-19 semptomlarını dikkate alın:

COVID hakkında endişeleniyorsanız, NHS111, bir eczacı veya Aile Hekiminiz (GP) ile görüşün

3. Hangi semptomlara bakmalısınız?

· Her zamankinden daha
sık altına kaçırma

· Yeni veya artan kafa
karışıklığı, davranışlarda
değişiklik ya da ayakta
sabit duramama

· Yüksek ya da düşük vücut
sıcaklığı

· Titreme veya sarsılma

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


· Ciddi idrar yolu enfeksiyonlarında
antibiyotikler hayat kurtarıcı olabilir,
fakat hafif idrar yolu semptomlarında her
zaman antibiyotiklere ihtiyaç duyulmaz

· Antibiyotikler vücudunuzu bakterilere
karşı dirençli kılar, bu da bir sonraki idrar
yolu enfeksiyonunuzun tedavi edilmesini
daha zorlaştırır.

Eczacınız/hemşireniz/doktorunuz ne 
yapabilir? 

Ne yapabilirsiniz?

Antibiyotikler hakkında tavsiye

İhtiyacınız olmadığı durumlarda antibiyotik almak sizi ve ailenizi riske atar 

4. Kendinizi daha iyi hissetmeniz için ne yapılabilir?

· Kişisel bakım tavsiyesi
verebilir ve ağrı giderici
(parasetamol veya İbuprofen)
önerebilir

· Sizden idrar tahlili isteyebilir

· Size hemen ya da
semptomlarınızın
iyiye gitmemesi veya
kendinizi daha kötü
hissetmeniz durumunda
kullanabileceğiniz bir
antibiyotik verebilir

· Başka bir sağlık uzmanına
yönlendirilebilirsiniz.

· Antibiyotik almanın sık görülen yan
etkileri arasında pamukçuk, döküntü,
kusma ve ishal vardır; eğer endişeleriniz
varsa tavsiye alın

· Antibiyotiklerin işe yaraması için; onları
sadece bir sağlık profesyoneli tavsiye
ettiğinde alın.

· Gece ya da cinsel ilişki sonrasında antibiyotikler reçete edilebilir

· Vajinal hormon tedavileri bazı postmenapozal kadınlara yardımcı olabilir.

· Özellikle sıcak havalarda
idrarınızın düzenli olarak
soluk renkte olması için
yeterli miktarda sıvı için

· Ağrıyı azaltmak için günde
4 defaya kadar düzenli
parasetamol alın

· Şu anda, turna yemişi
ürünlerinin veya sistit
şaselerinin idrar yolu
enfeksiyonlarını tedavi
ettiğine dair kanıt
bulunmamaktadır.

Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarınız varsa ve kendine bakım 
seçenekleri yardımcı olmuyorsa:



Ne zaman daha acil bir yardım almalısınız? 

Titreme, soğuk terleme ve 
kas ağrısı 

Kafası çok karışık, ayakta 
uyur gibi hissetme ya da 
geveleyerek konuşma 

 38ºC’den yüksek veya 
36ºC’den düşük ateş 

Sırtta, kaburgaların hemen 
altında böbrek ağrısı 

Çok soğuk cilt 

Bütün gün idrara çıkmama 

Nefes alma güçlüğü

İdrarınızda kan görülmesi 

İdrar Yolları Enfeksiyonları ve aşağıdakilerden birine sahipseniz bir sağlık çalışanına 
danışmalısınız: 

Aşağıdaki semptomlar olası ciddi idrar yolu enfeksiyonu belirtileridir ve derhal 
değerlendirilmelidir:

İçgüdülerinize güvenin, semptomların ne kadar acil 
olduğundan emin değilseniz tavsiye alın 

· Antibiyotik kullanımına başladıktan sonraki 2 gün içinde semptomlarınızın çok daha kötüye
gitmesi ya da iyileşmeye başlamaması durumunda

· Hamileyseniz, erkekseniz veya ameliyat sonrası dönemdeyseniz

111‘i arayın (İskoçya) Aile hekimi  
(Kuzey İrlanda) 

NHS 111 (İngiltere ve Galler)

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

Aile Hekiminize (GP) veya aşağıdakilere danışın
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