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  GT-PA-126:                              کد سند 

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار

 05056451-56تلفن تماس :          

لیوان مایعات رقیق مانند آب،  01تا  01روزانه *  

عصاره آلو ،عصاره ذغال اخته ،آب لیییییو       

 شیرین و لییو ترش بنوشید.

* از مصرف نوشیدنی هایی مانند )قهوه ،چا  ،   

نوشابه ها  کازدار ، الکل ( و غذاهیا  تینید       

 بپرهیزید.

 روش گرفتن آزمایش ادرار :

قبل از گرفتن نیونه   ادرار الزم است مجیرا   

 ادرار و نواحی اطراف آن را کامال شستشو دهید  

اول ادرار خود را دور ریخته  و از وسی  ادرار    

نیونه بگیرید توجه داشته باشید به هینیگیام       

 گرفتن نیونه ادرار ،ظرف را آلوده نکنید.

 پیگیری درمان :

آنتی بیوتیک خود را ادامه دهید ، حتیی اگیر     

 احساس کردید بهتر شده اید.

 

 

در صورتی که بصورت سرپایی تحت درمیان  

هستید ، تاریخ مراجعه بعد  را از پیزشیک   

 خود سوال کنید . 

پس از ترخیص در تاریخ معین جهت انیجیام    

 آزمایش و پیگیر  درمان مراجعه نیایید. 

 

 

 

 منبع :بارداری زایمان ویلیامز

 

 پیلونفریت 
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بو  متعفن،وجیود خیون در ادرار ،درد           

وحساسیت در لیس ،تب باال ،لیرز تیکیان      

دهنده ،کسالت ،ضعف وخستگی ،از دسیت    

 دادن اشتها و تهوع استفراغ

 عوارض بیماری: 

 افزایش فشار خون -0

 تشکیل سنگ ها  کلیو  -2

از کار افتادن کلیه ها ونیاز به پیوند کلیه  -3

 ویا دیالیز دائیی

 روش های درمان :

در صورتی که تهوع استفراغ نداشته ، کم آب 

نشده باشید و حال عیومی شیا خوب باشید  

به صورت سرپایی درمان می شیویید. الزم      

است تیامی داروها را طبق دستور پزشک و   

 سر ساعت مصرف کنید..

درمان در زمان بستر  در بییارستان : در      

این صورت آنتی بیوتیک داخیل وریید        

دریافت می کنید و پس از اینیکیه عیالئیم       

شیا ظاهر شد وتب نداشتید ،آنتی بیوتیییک   

 خوراکی برا  شیا شروع خواهد شد.
 

 آموزش های الزم :
 

روش ها  پیشگیر  از عود عفونت ادرار  را 

 رعایت کنید :

 * به طور منظم  مثانه خود را تخلیه کنید.

* از نگه داشتن طوالنی مدت ادرار و اتسیاع    

 مثانه خوددار  کنید.

 * قبل وبعد از توالت دست ها را بشویید.

* به خانم ها توصیه می شود که فاصله بییین    

مقعد ومجرا  ادرار را از جلو به عقب بشویند 

 و خشک و تییز نگه دارند.

* برا  جلوگیر  از عفونت  ویا عفونت مجدد  

 قبل و بعد از آمیزش جنسی ادرار کنید.

* در صورت ترشح واژن )مهبل( آنیرا بیه          

پزشک خود اطالع داده و درمان را پیگیییر    

 کنید.

* لباس زیر نخی بپوشید و آن را در آفیتیاب    

 خشک کنید و یا اتو بکشید.

*لباس ها  گشاد بپوشید و از پوشیدن لباس  

 ها  چسبناک خوددار  کنید.

 پیلونفریت  

به عفونت یک یا هر دو کلیه پیلونفریت میی  

 گویند.

 پیلونفریت چند نوع است ؟

پیلونفریت حاد: این بییار  یک باره وبیرا      

اولین بار ایجاد می شود در حالیت شیدیید      

اندازه کلیه ها بزرگ شده و در صورت درمان 

 کامل قابل برگشت است .

پیلونفریت مزمن : در صیورت تیکیرار             

پیلونفریت حاد ویا درمان ناقص آن ایجاد می 

شود که نیاز به درمان طوالنی و دقیق تیر و    

پیگیر  بیشتر  دارد در غیر اینصورت خطر 

 نارسایی کلیه را بدنبال دارد.

عفونت مثانه کیه    عوامل زمینه ساز بییار  : 

کامال درمان نشده باشد ،افتادگی میثیانیه،      

 باردار  ، سنگ ها  کلیو  وغیره

تکرر وسوزش ادرار ،فوریت عالیم وشکایات : 

 در دفع ادرار،کاهش حجم ادرار ،ادرار کدر با


