
 عفونت ادراری در حاملگی 

 جظیی  بظ   را ادراری عفونظ   لفظ   افراد اغلب

 بیکترییئی عفون  نوعی ک  مثین  عفون  لف 

 و کنظ   مظی  التهظی   ایجید مثین  در ک  اس 

 دفظ   بظ   نیظی   احسیس نظیر عالئمی بی اغلب

 بکیر اس ، همراه ادراری سو ش و ادرار مکرر

 نیمیظ ه  نیز سیستی  ک  حیل  این. برن  می

 سظیل   02 تظی  02 هیی خینم بین در شود می

 شظیی   نسبتیً هستن ، فعیل جنسی نظر ا  ک 

 .اس 

 دسظتایه  ا  بخشی هر توان  می بیکتری البت 

 کلی  ا  ادراری دستایه. سی د آلوده را ادراری

 مظی  شظرو   کننظ   مظی  ترشح را ادرار ک  هی

 خوانظ ه  حیلظب  ک  هییی لول  بصورت و شود

 ادرار کظ   شظود  می کشی ه مثین  تی شون  می

 بظظ  ادراری دسظتایه . شظود  مظی  جمظ   آن در

 اس  کوتیهی لول  ک  شود می ختم پیشیبراه

 .برد می ب ن ا  خیرج ب  را ادرار ک 

 راه ا  هظی  روده در موجود هیی بیکتری وقتی

 رفتظ   بظی   آنجظی  ا  و برس  پیشیبراه ب  رکتوم

. آیظظ  مظظی بوجظظود عفونظظ  شظظود، مثینظظ  وارد

 کظظرده آلظظوده را مثینظظ  تواننظظ  مظظی بیکتریهظظی

 عالمتی آنک  ب ون یی و کنن  ایجید سیستی 

 یظ   هر در. ییبن  تکثیر آنجی در کنن ، ایجید

 راه ا  اسظظ  ممکظظن بیکتریهظظی مظظوارد، ایظظن ا 

   عفون  دچیر را هی کلی  و رفت  بی  حیلب

 .  سی ن 

 ب  اس  ممکن و اس  خطرنیک کلی  عفون 

 بیینجیم  عوارض سییر یی  ودرس  ایمین

 عفونت به ابتال احتمال بارداری آیا

 برد؟ می باال را ادراری

 ا  یظ   هظر  عفونظ   ب  ابتال احتمیل بیرداری

. بظرد  مظی  بظی   را ادراری دستایه هیی بخش

 شظ   موجب پروژسترون هورمون  یید مقیدیر

 گشظظیدتر نتیجظظ  در و حیلظب  عضظظالت شظ ن 

   رشظ   حظیل  در رحظم . شظود  می حیلب ش ن

 و آورد وارد فشظظیر هظظی حیلظظب بظظ  توانظظ  مظظی

 مواج  اختالل بی آنهی داخ  در را ادرار جریین

 .  سی د کُن  آنرا سرع  کرده

 مظی  مثینظ   روی بظر  فشیر موجب جنین رش 

 کیمظ   دفظ   هناظیم  آن تخلی  نتیج  در شود

 آن اخظتال ت  ایظن  نهییی نتیج . بود نخواه 

 دسظتایه  مسظیر  در ادرار عبور ک  بود خواه 

 قبظ   بیکتریهی و کش  می طول بیشتر ادراری

 تکثیظر  بظرای  بیشظتری   مین ب ن ا  خروج ا 

 دلیظ   همظین  بظ  . داشظ   خواهن  اختییر در

 نوبظظ  اولظظین همظظین در پزشظظ  کظظ  اسظظ 

 ادرار آ مظظظییش بظظظیرداری دوران معیینظظظیت

 عفونظ   عالئم شمی خواه کن ، می درخواس 

 . خیر یی بیشی  داشت  ادراری

  برو  احتمیل بیش  منفی اولی  تس  این اگر

 پظیئین  بیرداری دوران طول در ادراری عفون 

 تظی  0 گظروه  ا  یکی شمی اگر ولی. بود خواه 

 در بظظیکتری کظظ  بیشظظی  هظظییی خظظینم% 7

 برطظر   بظرای  بیی  شود، می ییف  ادرارشین

 اگظر . کنی  استفیده بیوتی  آنتی ا  آن کردن

 نشظظود درمظظین بیکتریظظیئی عفونظظ  نظظو  ایظظن

 بظیرداری  دوران در کلی  عفون  برو  احتمیل

 .اس % 02

 ؟چیست سیستیت عالئم 

 هظی  خظینم  در( سیستی ) مثین  عفون  عالئم

  یظر  هظیی  شک  ب  توان  می و اس  متفیوت

 .کن  برو 

 ادرار دفظ   هنایم سو ش و نیراحتی درد، .1

 (جنسی مقیرب  هنایم احتمی ً و)

 تحتظظینی قسظظم  درد یظظی لاظظن نظظیراحتی .0

 اسظتخوان  فوقظینی  قسظم   در اغلب) شکم

 (لان

 فشیر احسیس و ادرار دف  دفعیت افزایش .0

 حتظی  مکظرر  طظور  ب  کردن ادرار ب  نیی  و

 کظم  بسظییر  مثین  در ادرار میزان ک   مینی

 اس 

 ب بو ادرار .4

 ک ر ادرار .0

 چشظظم بظظی اغلظظب) ادرار در خظظون وجظظود .6

 (شود نمی دی ه غیرمسلح

   در ادرار دف  ب   یید می  ک  آنجیئی ا 

 شود می محسو  شیی  امری بیرداری دوران

 سیسظظتی  قطعظظی تشظظخی  اسظظ  ممکظظن

 عالئظم  کظ   مواردی در بخصوص بیش  مشک 

 .اس  خفیف

 اسظ   ممکظن  کظ   کنیظ   مظی  فکر شظمی اگر

 خظود  پزشظ   ا  بیشی  ش ه عفون  ب  مبتال

 تظی  کنظ   ادرار آ مییش درخواس  تی بخواهی 

 درمظین  عفونظ  . داد قطعظی  تشظخی   بتوان

 عفونظ   شظ ی   خطر معرض در را شمی نش ه

 دهظظ   مظظی قظظرار بظظیرداری دوران در کلیظظ 

 تأخیر ب  درمین ک  اس  مهم بسییر بنیبراین

 .نیفت 

 چیست؟ کلیه عفونت عالئم 

 اینکظ   و هظی  کلی  ب  عفونظ  انتظشظیر عالئظم

 پزشظکی  فظوری  هظیی  مراقبظ   نیی منظ   شمی

 :ا  عبیرتن  هستی 

 تعریق و لر  همراه اغلب ش ی ، تب .1

 پهلظو  یظی  پشظ   تحتظینی  قسم  در درد .0

 اسظ   ممکظن  کظ   هظی  دنظ ه   یر درس 

 درد احتمظی ً  و بیشظ   دوطرف  یی یکطرف 

 شکم

 استفراغ و تهو  .0

 ممکظظن) ادرار در خظظون و چظظرک وجظظود .4

 (نشود دی ه غیرمسلح چشم بی اس 

 عفونظ   در اسظ   ممکن نیز سیستی  عالئم

 ا  یکظظی کلیظظ  عفونظظ . شظظود دیظظ ه کلیظظ 



 اسظ   بیرداری دوران عوارض ترین خطرنیک

 سظییر  یظی   ودرس  ایمظین  بظ   اسظ   ممکن و

 فظوراً  بییظ   شظمی  بنیبراین بیینجیم   اختال ت

 درمظین  تحظ   و شظ ه  ویزیظ   پزش  توسط

 .بایری  قرار

 درمان : 

 سیسظظتی  دچظیر  بظیرداری  هناظیم  شظمی  اگظر 

 بظیرداری  دوران معیینظ   اولظین  در یی و شوی 

 م ت ب  بیی  شود دی ه شمی ادرار در بیکتری

 درییفظ   خظوراکی  بیوتی  آنتی رو  12 تی 7

       را هظظی بیوتیظظ  آنتظظی ا  بسظظییری. )کنیظظ 

 بظظیرداری دوران در اطمینظظین بظظی تظظوان مظظی

 (.  کرد مصر 

 مصظر   بی احتمی ً داری ، سیستی  عالئم اگر

 عالئظم  ایظن  رو  چن  عرض در بیوتی  آنتی

 ادامظ   حظیل  هظر  ب  ولی ش  خواهن  برطر 

 ضظروری  بسظییر  کیم  بطور درمین دوره ی 

 پیک بیکتری وجود ا  ادراری دستایه تی اس 

 .شود

 تکظظرار را ادرار آ مظظییش بییظظ  درمظظین ا  بعظظ 

 برطظر   عفونظ   کظ   شظود  مشخ  تی کنی 

 بظی  ادرار مکظرر  هظیی  کش  انجیم. اس  ش ه

 امظری  بظیرداری  دوره تمظیم  در معظین  فواص 

 عفونظظ  بی گشظظ  عظظ م ا  تظظی اسظظ  الزامظظی

 . شود حیص  اطمیظنین

 عفون  دچظیر ک  بظیردار هیی خینم% 42 در

 بظ  . شود می تکرار عفون  شون  می ادراری 

 صظورت  در عفونظ ،  عود ا  پیشایری منظور

 آنتظظی اسظظ  ممکظظن مثینظظ ، عفونظظ  تکظظرار

  مین تی پیئین دو  ی  بی و دائم بطور بیوتی 

 .شود تجویز  ایمین

 دوران در کلیظظ  عفونظظ  بظظرو  صظظورت در

 آنتظظی و شظظوی  بسظظتری بییظظ  شظظمی بظظیرداری

 عالئظم  نظر ا  و کنی  درییف  وری ی بیوتی 

 .بیشی  نظر تح   ودرس  ایمین

 را ادرار آ مظییش  مرتبظیً  بییظ   درمظین  ا  پس 

 بیرداری دوران مین ه بیقی برای و کنی  تکرار

  یظرا  گیری  قرار بیوتی  آنتی بی درمین تح 

 عفونظ   عظود  خطظر  معظرض  در همواره شمی

 .بود خواهی  کلی 

 ادراری عفونت از توان می چگونه 

 کرد؟ پیشگیری

 میتوانیظ   ادراری عفونظ   ا  پیشظایری  برای

 بن ی  بکیر را  یر اق امیت

 حظ اق   رو ان . بنوشی  آ   ییدی مق ار .1

 آ  سظی  سظی  042 گنجظییش  بظی  لیوان 8

 .بنوشی 

 نیدیظظ ه را ادرار دفظظ  احسظظیس هیچاظظیه .0

 کظیمالً  را مثین  بیر هر کنی  سعی و نایری 

 .کنی  خیلی

 بظ   جلظو  ا  را موضظ   مزاج اجیب  ا  بع  .0

 هیی بیکتری ورود ا  تی کنی  تمیز عقب

 .شود پیشایری پیشیبراه ب  م فو  

 ادرار آن ا  بع  و جنسی مقیرب  ا  پیش .4

 صظیبون  و آ  بی را تنیسلی دستایه و کنی 

 .بشوئی  مالیم

   نشین مطیلعیت. بنوشی  شیتوت عصیره .0

 میظظزان شظظیتوت عصظظیره آ  کظظ  انظظ  داده

           جظظییازینی ا  و داده کظظیهش را بیکتریهظظی

 ادراری دسظظتایه در ج یظظ  هظظیی بظظیکتری

 نوشظظی ن هرچنظظ . )کنظظ  مظظی پیشظظایری

 درمظظین را ادراری عفونظظ  شظظیتوت عصظظیره

 دارای اگظر  کظ   کنیظ   دق  و کرد نخواه 

 بظظ  بییظظ  هسظظتی  ادراری عفونظظ  عالئظظم

 بیوتیظظ  آنتظظی و کنیظظ  مراجعظظ  پزشظظ 

 (کنی  درییف 

 مخصظظوص به اشظظتی هظظیی فظظرآورده ا  .6

 صظیبون  و( پودر یی اسپری) تنیسلی دستایه

 و پیشظیبراه   یظرا  کنی  خودداری قوی هیی

 و کنظظ  مظظی تحریظظ  را تنیسظظلی دسظظتایه

 بیکتریهظی  رش  برای منیسبی کش  محیط

 دوش ا  بظظیرداری دوران در. بظظود خواهظظ 

 .نکنی  استفیده واژینیل

 نخظظی نظظو  ا  را خظظود  یظظر هظظیی لبظظیس .7

 هظییی  شلواری جورا  ا  و کنی  انتخی 

 اسظتفیده  اس  نخی آن بی ی قسم  ک 

 .کنی 

ری شمالغربم     رکز بهدا

عارفیانبیمارستان شهید   

 گروه هدف : مادران باردار 

عفونتهای ادراری 
 در حاملگی
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