در صورت تکرار عفونت مثان  ،ممکن است آنت بیوتیهک
بطور دائم و با یک دوز پائین تا زمان زایمان تجویز شود.
در صورت بروز عفونت کلیه در دوران بارداری
شما باید بستری شوید و آنت بیوتیک وریهدی دریاوهت
کنید و از نظر عالئم زایمان زودرس تحت نظر باشید.
پس از درمان باید مرتباً آزمهایش ادرار را تکهرار کنیهد و
برای باق مانهد دوران بهارداری تحهت درمهان بها آنته
بیوتیک قرار گیرید زیرا شما هموار در معرض خطر عهود
عفونت کلی خواهید بود.

چگونه میتوان از عفونت

 بعد از اجابت مزاج موضع را از جلو به عقه

تمیهز

کنید تا از ورود باکتری ههای مهدوو به پیشهابرا
پیشگیری شود.
 پیش از مقاربت جنسه و بعهد از آن ادرار کنیهد و
دستگا تناسل را با آب و صابون مالیم بشوئید.

عفونت ادراری
در بارداری

 عصار شاتوت بنوشید .مطالعات نشان داد انهد که
آب عصار شاتوت میزان باکتریهها را کهاهش داد و
از جایگزین باکتری های جدید در دسهتگا ادراری
پیشگیری م کند( .هرچند نوشیدن عصار شاتوت
عفونت ادراری را درمان نخواهد کرد و دقهت کنیهد
ک اگر دارای عالئم عفونت ادراری هستید بایهد به

ادراری پیشتگییی

کید؟

پزشک مراجع کنید و آنت بیوتیک دریاوت کنید)
 از ورآورد های بهداشت مخصوص دستگا تناسل

برای پیشگیری از عفونت ادراری میتوانید اقدامات

(اسپری یا پودر) و صابون های قوی خودداری کنید

زیر را بکار بندید

زیرا پیشابرا و دستگا تناسل را تحریک مه کنهد

 مقدار زیادی آب بنوشید .روزان حهداق  8لیهوان بها

و محیط کشت مناسب برای رشد باکتریهها خواههد

گنجایش  240س س آب بنوشید.
 هیچگا احساس دوع ادرار را نادید نگیریهد و سهع
کنید هر بار مثان را کامالً خال کنید.

بههود .در دوران بههارداری از دوش واژینهها اسههتفاد

تهیه وتنظیم :

نکنید.
 لباس های زیر خود را از نو نخ انتخهاب کنیهد و

واحد آموزش به بیمار

از جوراب شلواری های ک قسمت بهایی آن نخه
است استفاد کنید.
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بارداری احتما ابتال ب عفونت هر یک از بخهش ههای

عالئم عفون

دستگا ادراری را بای م بهرد .مقهادیر زیهاد هورمهون

عالئهم انتهشهار عفونههت به کلیه هها و اینکه شهما

پروژسههترون موجه شه شههدن عضههالت حاله و در

نیازمند مراقبت های ووری پزشک هستید عبارتند از:

نتیج گشادتر شدن حال م شود .رحم در حا رشد

 .1ت شدید ،اغل همرا لرز و تعریق

م تواند ب حال ها وشهار وارد آورد و جریهان ادرار را

 .2درد در قسمت تحتان پشت یا پهلو درسهت زیهر

در داخ آنها با اختال مواج کرد سهرعت آنهرا کُنهد

دند ها ک ممکن است یکطرو یا دوطرو باشهد

سازد .رشد جنین موج وشار بر روی مثان مه شهود

و احتمایً درد شکم

کلیه چیس ؟

در نتیج تخلی آن هنگها دوهع کامه نخواههد بهود.

 .3تهو و استفراغ

نتیج نهای این اختالیت آن خواهد بود ک عبور ادرار

 .4وجود چهر

در مسههیر دسههتگا ادراری بیشههتر طههو م ه کشههد و

و خهون در ادرار (ممکهن اسهت بها

چشم غیرمسلح دید نشود)

درمان :
اگر شما هنگا بهارداری دچهار سیسهتیت شهوید و یها در
اولین معاین دوران بارداری بهاکتری در ادرار شهما دیهد
شود باید ب مهدت  7تها  10روز آنته بیوتیهک خهوراک
دریاوت کنید( .بسیاری از آنت بیوتیک هها را میتهوان بها
اطمینان در دوران بارداری مصرف کرد).
اگر عالئم سیستیت دارید ،احتمایً با مصرف آنت بیوتیک
در عرض چند روز این عالئم برطرف خواهند شد ول به
هر حا ادام یک دور درمان بطور کام بسیار ضهروری
است تا دستگا ادراری از وجود باکتری پا

شود.

باکتریها قب از خروج از بهدن  ،زمهان بیشهتری بهرای

عالئم سیستیت نیز ممکن است در عفونت کلی دید

تکثیر در اختیار خواهند داشت .ب همین دلیه اسهت

شود .عفونت کلی یک از خطرناکترین عوارض دوران

بعد از درمان باید آزمایش ادرار را تکرار کنید تا مشهخ

ک پزشک در همان اولین نوبت معاینات دوران بارداری

بارداری است و ممکن است ب زایمان زودرس یا سایر

شود ک عفونت برطرف شد است .انجا کشت های مکرر

آزمایش ادرار درخواست مه کنهد ،خهوا شهما عالئهم

اختالیت بیانجامد؛ بنهابراین شهما بایهد وهوراً توسهط

عفونت ادراری داشت باشید یا خیر .اگر این تست اولی

پزشک ویزیت شد و تحت درمان قرار بگیرید.

منف باشد احتما بروز عفونت ادراری در طو دوران
بارداری پائین خواهد بود .ول اگر شما یک از گهرو 5
تا  %7خانم های باشید ک باکتری در ادرارشان یاوهت
م شود ،باید برای برطرف کردن آن از آنته بیوتیهک
استفاد کنید .اگر این نهو عفونهت باکتریهائ درمهان
نشود احتما بروز عفونت کلی در دوران بارداری %30
است.

ادرار با وواص معین در تما دور بارداری امهری الزامه
است تا از عد بازگشت عفونت اطمیهنان حاص شود.

