
 

 

 

کمالوند روبررو  کریرر ر   -خرم آباد -لرستانآدرس: 

مررکر   -مجتمع پرد س دانشگاه علوم پ شکی لرسرتران

 آموزشی درمانی روانپ شکی میر

 60000430650-58تلفن: 

  از استعمال بیش از حد مواد پاک کننده و

فرآورده ها  بیداشتی در ناحیه دستگاه تناسلی 

بدلیل از بین بردن باکتر یا  مفید ناحیه و 

 تحر ک ناحیه خوددار  کنید.

 * وعده ها  غذا ی را بطور کامل بخور د.

* از فعالیت جنسی در زمان ابتال به عفونت امساک 

 کنید.

* داروها  تجو   شده جیت درمان عفونت ادرار  را 

دقیقاً طبق دستور مصرف کنید و از قطع خودسرانه 

 دارو بپرهی  د و دوره دارو ی را کامل نما ید.
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 آموزشی درمانی روانپزشکی مهر

 واحد بهداشت حرفه ای -واحد آموزش سالمت   -واحد کنترل عفونت 

 عفونت ادراری

بیماران و -شناسنامه آموزش به پرسنل

 عفونت ادرار عنوان: 

تییه کننده: خد جه فرضی ) سوپروا  ر کنترل 

کارشناس -سوپروا  ر آموزش سالمت -عفونت

 بیداشت حرفه ا  (

 3463063064تدو ن: 

3461063064بازنگر  دوم:    



* از لباس ز ر نخی و خشک استفاده شود و در 

صورت خیس شدن بالفاصله لباس تان را تعو ض 

 کنید.

  در رژ م غذا ی از میوه ها و سب  جات استفاده

 نما ید.

* بعد از اجابت م اج موضع را از جلو به عقب تمی  

کنید تا از ورود باکتر  ها  مدفوع به پیشابراه 

 پیشگیر  شود.

 * در زمان قاعدگی بیداشت فرد  را رعا ت کنید.

   از فعالیت جنسی در زمان قاعدگی خوددار

 کنید.

 

عفونت ادرار  وجود میکروب در دستگاه ادرار  

است که به علت ها  مختلفی امکان دارد ا جاد 

 گردد.

رعا ت  کسر  نکات قابل توجه می تواند در درمان 

زود هنگام بیمار  مؤثر واقع شده و همچنین در 

 پیشگیر  از عود مجدد و ابتال به آن جلوگیر  نما د.

توجه: قبل و بعد از اجابت م اج دست ها  خود را با 

 آب و صابون بشو ید.

 * به جا  حمام وان از دوش استفاده کنید.

* به مقدار ز اد ما عات بنوشید )به حد  که همواره 

 رنگ ادرار روشن باشد(

 

 .پیاده رو  و ورزش را فراموش نکنید 

  

 

 

 

* به محض احساس ادرار فوراً با رفتن به دستشو ی 

ساعت مثانه  0-1ادرار تخلیه کنید )سعی کنید هر 

 خود را تخلیه نما ید(

* پیش از مقاربت جنسی و بعد از آن ادرار کنید و 

 دستگاه تناسلی را با آب بشوئید.

* در صورت بروز عالئمی مثل تب، سوزش ادرار، 

تکرر ادرار و درد ز ر شکم، کمر و پیلوها، تیره و کدر 

 رنگ شدن ادرار به پ شک  ا پرستار اطالع دهید.
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