
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                

 

     

 

 

 

 

 

......................  با توجه به عالئم ............................ / آقای بیمار گرامی خانم

شما،پس از بررسی ها و معاینات انجام شده در اورژانس تشخیص عفونت 

ادراری برای شما مطرح می باشد، در حال حاضر با توجه به این تشخیص 

و می توانید  و عدم وجود عوارض خاص نیاز به بستری در بیمارستان ندارید

 به منزل بازگردید.

 آزمایش ادرار شما احتمال ابتال به عفونت ادراری را تایید می کند.  □

 با توجه به عالئم و معاینات شما نیاز به انجام سونوگرافی ندارید.  □

برای شما سونوگرافی انجام شده است که طبیعی بوده و  مشکل یا   □

 عارضه ی خاصی مشاهده نشده است 

عفونت ادراری یکی از شایع ترین بیماری ها و شکایات مراجعه      

کنندگان به اورژانس ها و پزشکان و هم چنین شایع ترین اختالل مرتبط 

با سیستم ادراری است و به معنای وجود میکروب در دستگاه ادراری می 

  .مجرای ادرار است باشد. دستگاه ادراری شامل کلیه ها، حالب ها، مثانه و

شایع ترین علت بروز عفونت ادراری آلودگی با میکروب های مدفوعی است 

و در خانم ها به طور کلی شایع تر از آقایان می باشد.  عفونت ادراری انواع 

مختلفی داشته و می تواند کلیه ها، مثانه یا پیشابراه ) عفونت های جنسی 

 تر است.بسیار شایع عفونت مثانه  که از بین آن ها در آقایان( را درگیر کند

 مصرف کم مایعات  /افراد مسن /یائسگی /حاملگیخانم ها/ -

ادرار کردن با فاصله ی زیاد و طوالنی و عدم دفع به موقع ادرار -

 هنگام احساس نیاز به دفع

 سطح پایین بهداشت و عدم رعایت مناسب اصول بهداشتی-

شستشوی غلط ناحیه ی تناسلی پس از دفع ادرار و مدفوع -

جهت شستشو باید از سمت جلو به عقب بویژه در خانم ها )

 مدفوعی به مجرای ادرار منتشر نشود( -باشد تا آلودگی 

 افراد دارای سوند یا لوله های ادراری-

 اختالالت ساختمانی دستگاه ادراری

هر عاملی که باعث انسداد در دستگاه ادراری شود مثل سنگ -

 های ادراری

 بیماری های مزمن زمینه ای مثل دیابت-

ابتال به عوامل یا بیماری ها یا مصرف داروهایی که باعث ضعف، -

 نقص یا سرکوب سیستم ایمنی بدن شود

اختالالتی که باعث ناتوانی در تخلیه ی کامل ادرار می شود -

بزرگی غده ی پروستات  در آقایان و چسبندگی های مثل: 

 رحمی و لگنی در خانم ها

درد و سوزش هنگام ادرار کردن / تکرر ادرار / احساس فوریت -1

 در دفع ادرار 

احساس باقی ماندن ادرار در مثانه پس از تخلیه ی ادرار / -2

 قطره قطره ادرار کردن / بی اختیاری ادرار/ شب ادراری

کدر و غیر شفاف شدن یا تغییر رنگ  ادرار / بد بو شدن ادرار -3

 خون در ادرار /

نی و فشار در لگن و پایین شکم / درد کمر و احساس سنگی-4

 پهلو و کشاله ی ران

ترشح چرکی از مجرای ادراری در یا خارش ناحیه ی تناسلی -5

 آقایان

 تب ) از تب خفیف تا تب و لرز شدید می تواند متغیر باشد (-6

 تهوع و استفراغ / اسهال / بی اشتهایی-7

احساس ضعف و خستگی /  گیجی و کاهش سطح هوشیاری -8

 در افراد مسن ()

از انجا که این عالئم در بیماری های دیگری به جز عفونت ادراری نیز 

دیده می شوند، در صورت بروز هر یک ازاین عالئم حتی اگر سابقه ی 

قبلی ابتال به عفونت ادراری دارید حتما به پزشک مراجعه کنید تا همه 

 ی تشخیص های احتمالی بررسی شود.

 

 72 عنوان

 (1)راهنماي بيمارمبتال به عفونت ادراري

 اهلل کاشانیمرکز آموزشی درمانی آیت

 واحد آموزش بیمار

 

 تدوین

 1392بهار

 بازنگری

 1400بهار

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

تشخیص عفونت ادراری معموال بر اساس شرح حال، -

سابقه وجود عالئم، معاینات بالینی،وجود عوامل خطر و 

 . استابتال به عفونت ادراری  ی قبلی

ممکن است پزشک برای تایید تشخیص و رد کردن سایر -

بیماری ها برای شما آزمایش ادرار)از نظر بررسی وجود 

خون، قند، پروتئین، عفونت( و بررسی میکروبی یا همان 

کشت ادرار ) به خصوص برای تعیین آنتی بیوتیک موثر 

 .و مناسب( درخواست کند 

هفته پس از پایان درمان و بهبود عالئم، 1-2گاهی -

پزشک آزمایش ادرار مجدد درخواست می کند تا 

اطمینان حاصل شود که آلودگی میکروبی کامال برطرف 

شده است، این کار به ویژه در زنان حامله و هم چنین 

افرادی که به طور مکرر دچار عفونت ادراری می شوند یا 

هفته کامال برطرف نشده است  2از عالئم عفونت آنها پس 

 اهمیت زیادی دارد. 

دقت کنید که انجام آزمایش خون،کشت ادرار و روش -

های تصویربرداری مثل سونوگرافی یا سی تی اسکن در 

بسیاری از موارد عفونت های ادراری الزم نیست و تصمیم 

گیری در مورد لزوم انجام آن فقط بر عهده ی پزشک می 

مکرر  ادراری افرادی که دچار عفونت هایباشد )مثال در 

می شوند یا در مواردی که شک به وجود اختالل 

ساختمانی در دستگاه ادراری یا وجود یک عامل انسداد 

به  جریان ادرار مانند سنگ وجود دارد(، در این مورد

 تصمیم پزشک خود اعتماد کنید.

 

در صورتی که آزمایش ادرار برای شما درخواست شده است -

برای نمونه گیری صحیح باید ابتدا ناحیه ی تناسلی را به 

خوبی و از جلو به عقب بشویید و به آرامی خشک نمایید، 

شروع به ادرار کردن نموده و ابتدای ادرار خود را دور بریزید 

ظرف  و  از وسط جریان ادرار شروع به جمع آوری آن در

 زمایش کنید.آ

 


