
 معرفی بیماری :

دستگاُ ادراي ضاهل دٍ كليِ، حالة ّا )دٍ لَلِ، 

كٌٌذ(، هثاًِ،  ّا را تِ هثاًِ هتصل هي كليِ

پيطاتزاُ )هسيز خزٍجي تيي هثاًِ ٍ خارج 

تَاًذ  تذى( است. ّز قسوتي اس ايي سيستن هي

ػفًَي ضَد. دستگاُ ادراري فَقاًي هتطكل اس 

ػفًَت دستگاُ ّا هي تاضذ.   ّا ٍ حالة  كليِ

ادراري فَقاًي تِ طَر هؼوَل پيلًَفزيت يا 

ػفًَت كليِ است؛ كِ يك ٍضؼيت جذي تَدُ 

 ٍ احتياج تِ درهاى فطزدُ ٍ تا دقت سياد دارد.

 

 

 

دستگاُ ادراري تحتاًي ضاهل هثاًِ ٍ پيطاتزاُ است 

كِ هي تَاًذ تَسط ارگاًيسوْاي هختلفي 

  ػفًَي ضَد.

ّا ٍ سًاى ًسثت تِ پسز   تچِايي ػفًَت ّا در دختز 

. سال ضايغ تز است 55ّا ٍ هزداى سيز   تچِ  

% اس ػفًَتْاي تذٍى ػَارض 95ارگاًيسوي كِ سثة 

گزدد؛ اضيزياضكَلي ًام دارد ايي تاكتزي اس  هي

رسذ، ايي ػفًَت  طزيق پيطاتزاُ تِ هثاًِ هي

تَاًذ تا تاال رفتي اس هثاًِ اس طزيق حالة ّا  هي

ٍ هٌجز تِ ػفًَت كليِ گزدد .گستزش يافتِ   

اضخاظ كِ تِ دليل ضزايط طثي كِ دارًذ قادر تِ 

خالي كزدى هثاًِ ًيستٌذ؛ تِ ػٌَاى ًوًَِ، 

اي كِ  آسية ًخاػي يا سًاى يائسِاضخاصي تا 

هثاًِ آًْا جوغ ضذُ است تيطتز هستؼذ ػفًَت 

 ّستٌذ.

 ءدر هزداى پزٍستاتيت يا اًسذادي كِ تِ ٍسيلِ

تَاًذ هٌجز  ضذُ ايجاد ضذُ هي پزٍستات تشرگ

ي ًاكاهل هثاًِ ٍ در ًتيجِ افشايصء تِ تخليِ  

ػفًَت ادراري ضَد. تِ ًظز هي رسذ كِ ختٌِ 

.كزدى ريسك ػفًَت ادراري را كاّص دّذ  

تيواراى تستزي در تيوارستاى يا افزادي كِ 

درهٌشل تحت هزاقثت ّاي پزستاري قزار 

ادراري كاتتز هجزاي دارًذ ٍ تزاي آًْا 

گذاضتِ ضذُ تِ راحتي پذيزاي ػفًَت 

 دستگاُ ادراري ّستٌذ .
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 ضة تزاي ادرار كزدى (

ِ داضتي ادرار فَريت )احساس ايٌكِ قادر تِ ًگ -3

 خَد ًيستٌذ (

احساس ػذم تَاًايي در آساى ادرار كزدى يا  -4

 كاهل تخليِ كزدى

ادرار تيزُ، تذتَ ٍ يا خًَي -5  

درد تحتاًي ضكن -6  

لزس، تَْع ، استفزاؽ ، درد پْلَ -7  
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 سايواى حتوا تايذ اس ًظز ادراري چك گزدًذ.

:درمان   

درهاى در ػفًَتْاي خفيف اغلة سزپايي ٍ تا آًتي 

تيَتيك خَراكي است ٍلي در هَارد ضذيذ 

درهاى تستزي ٍ تا آًتي تيَتيك تشريقي 

تيَتيك تزاي تخفيف  است. گاُ ػالٍ تز آًتي

ػالئن تيوار هاًٌذ درد اس دارٍّاي ديگز هاًٌذ 

ضَد. هسكي استفادُ هي  

هختلفي  اًتخاب آًتي تيَتيك هٌاسة تِ ػَاهل

هاًٌذ ػاهل احتوالي ايجاد تيواري، ًتيجِ 

كطت ادرار ٍ سي تيوار ، ٍضؼيت تيوار 

)هاًٌذ حاهلِ يا ضيزدُ تَدى، داضتي 

تيواريْاي ّوشهاى قلثي ٍ ػزٍقي يا....( 

 تستگي دارد.

: پیشگیری  

 رػايت تْذاضت )تِ خصَظ تْذاضت جٌسي( ٍ

كزدى در دٍراى ًَسادي اس هيشاى اتتال  ختنه

كاّذ. درهاى سزيغ  ػفًَت ادراري هيتِ 

ػفًَتْاي خفيف اس تزٍس پيلًَفزيت ) ػفًَت 

كٌذ. كليِ ( پيطگيزي هي  

 

 مراقبت در منزل :

ػفًَت دستگاُ ادراري تِ خاطزايٌكِ ػالين 

 ضثاّت تسياري تِ تيواري ّاي ديگز دارد، يك 

تزاي چك كزدى ػفًَت السم است. ارسياتي تيوار 

تيَتيك  تِ ٍسيلِ ي دكتز ٍ ضزٍع آًتي

ّيچ ًَع درهاى در هٌشلي تَصيِ  هؼوَال السم

 ًطذُ است
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 ػفًَت ادراري چيست ؟

 

 

   

 دفتز تْثَد كيفيت

 هزكش

 آهَسش تِ تيوار

11پوفلت ضوارُ   
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