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بخش اورشانس –بیمارستان شهیذ دکتر قلی پور بوکان   

ریادراعفونت  –راهنمای بیماران   

ع عفًَت ادراری ، در اٍرصاًس تطخیّا ٍ هعایٌات اًجام ضذُتَجِ تِ عالین ضوا پس اس تزرسی ..........................آقای  تیوار گزاهی خاًن /

-تستزی در تیوارستاى ًذاریذ ٍ هی تَجِ تِ ایي تطخیع ٍ عذم ٍجَد عَارؼ خاظ ًیاس تِتاضذ در حال حاضز تا تزای ضوا هطزح هی

.تَاًیذ تِ هٌشل تاسگزدیذ  

 پس از ترخیص تا زمان بهبودی به نکات و توصیههای زیر توجه کنیذ:

.آب سیاد تٌَضیذ ٍ استزاحت کافی داضتِ تاضیذ-_1  

سهاى هعیي هػزف کٌیذ ٍ حتواً دٍرُ درهاى را تا پایاى کاهل کٌیذ.درغَرت تجَیش آًتی تیَتیک دارٍ را دقیقاً در _2  

ٍ پز ادٍیِ ٍ ًَضیذًی ّای گاسدار هثل  ّای سٌگیي خَدداری کٌیذ ٍ اس هػزف سیاد اًَاع ضکالت، غذاّای تٌذاس اًجام ٍرسش-_3

.ًَضاتِ خَدداری کٌیذ  

آب پزتقال تیطتز هػزف کٌیذ.هیَُ ّا ٍ آتویَُ ّای تزش ٍ حاٍی ٍیتاهیي ث هثل هزکثات ٍ -_4  

در غَرت ٍجَد درد یا تة تْتز است اس استاهیٌَفي ٍ تزکیثات آى استفادُ کٌیذ._5  

کیسِ آب گزم یا حَلِ گزم تاعج تسکیي درد ضکن ٍ پْلَّا هی ضَد. _6  

هثاًِ خَد را تِ طَر کاهل تخلیِ کٌیذ. ٍ در غَرت احساس ًیاس تِ دفع ادرار سزیعاً ایي کار را اًجام دادُ ٍ ذادرار خَد را ًگِ ًذاری_7  

اطالع دّیذ.اگز احتواالً تاردار ّستیذ حتواً تِ پشضک  _8  

غَرت هػزف طَالًی هذت آًتی تیَتیک ّا در خاًن ّا گاّی هوکي است تاعج تحزیک تزٍس عفًَت ّای قارچی سًاًِ ضَد. در  _9

زاجعِ کٌیذ ٍ تِ ّیچ ٍجِ ضخػاً طَل هػزف آًتی تیَتیک تِ پشضک هتزٍس عالئن ) خارش ضذیذ ّوزاُ تا تزضحات سفیذ رًگ ( در 

 اقذام تِ قطع هػزف دارٍ ًکٌیذ.

در غَرتی کِ دارٍی دیگزی تِ طَر دائن ) قلثی یا رقیق کٌٌذُ خَى ( هػزف هی کٌیذ حتواً تِ پشضک خَد اطالع دّیذ. _10  

.جِ ی آى را تِ ّوزاُ داضتِ تاضیذیا سًََگزافی ، تزگِ ی ًتی ارردر غَرت داضتي آسهایص اد _11  

 

 در صورت بروز هریک از عالئم زیر مجذداً به اورشانس یا پسشک خود مراجعه نمائیذ:

                                  رٍس درهاى2عذم تْثَد عالئن یا تطذیذ آى پس اس        

                                                                                                             تزٍس عالئن جذیذ ٍ اضافِ ضذى تِ عالئن قثلی      

درد ضذیذ پْلَّا ٍ کوز        

یا تطذیذ تة ٍ لزس عالئن تزٍس        

   َع ٍ استفزاغ ضذیذتْ     

ًَضیذى عذم تَاًایی خَردى یا       

سطح َّضیاری تی حالی ٍ کاّص       

ّفتِ 2تزٍس تثَرات ٍ ضایعات پَستی هثل کْیز  ٍ عذم تْثَدی کاهل پس اس        


