
 

 یبستر نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 بارداری در ادراری عفونت

 الزامی است آموزش بیمار حین بستری و ترخیص  ،همکار محترم پرستاری بیمارستان با توجه به دستورالعمل جامع خودمراقبتی و آموزش بیمار

 زیر انجام گیردطبق این دستورالعمل و حداقل محتوای عفونت ادراری در باردرای 

 

 درمان عفونت ادراری در دوران بارداری ❖

بسياري از آنتي بيوتيك ها را ميتوان با اطمينان در شروع مي شود.  روز 10تا  7مدت به  آنتي بيوتيك خوراكيبعد از تشخيص قطعي عفونت مثانه  ✓

خواهند شد ولي به هر حال ادامه يك دوره درمان بطور كامل بسيار دوران بارداري مصرف كرد. با مصرف آنتي بيوتيك در عرض چند روز عالئم برطرف 

  ضروري است تا دستگاه ادراري از وجود باكتري پاك شود.

. قرار مي گيردو از نظر عالئم زايمان زودرس تحت نظر شروع آنتي بيوتيك وريدي  تزريق بستري وبيمار  ،در صورت بروز عفونت كليه در دوران بارداري ✓

 د.تحت درمان قرار گير بيمار بايد با آنتي بيوتيك و براي باقي مانده دوران بارداري شودان آزمايش ادرار بايد مرتباً تكرار پس از درم

 

 فعاليت ❖

خود و در صورتي كه بخواهيد از تخت خارج شويد ابتدا بنشينيد و پاهاي خود را از تخت آويزان كنيد در صورتي كه سرگيجه نداشتيد با كمك همراه  ✓

 پرستار بخش از تخت خارج شويد. 

 در صورتي كه تب داريد استراحت كنيد. ✓

 

 مراقبت ❖

 د.خواهد ش دادهشما  بهداروها در فواصل مشخص توسط پرستار  ✓

پرستار خود را در جريان  مشاهده كرديديا دانه هاي قرمز پوستي  و خارش داشتنيد و احساس تنگي نفس آنتي بيوتيكزمان تزريق  درصورتي كه  در ✓

 قرار دهيد.

 ن خودداري نماييد.آاز دستكاري سرم ها و تنظيم  ✓

 و پزشك خود را در جريان قرار دهيد.در صورتي كه عالئم عفونت ادراري با توجه به شروع درمان بدتر شد پرستار  ✓

 قبل و بعد از دستشويي رفتن دست هاي خود را با آب و صابون بشوييد. ✓

 با تيم درماني همكاري الزم را داشته باشيد. ✓

 بدون تجويز پزشك و خودداري نماييد. و از مصرف دارو خوسرانه ✓

 مرتبا لباس هاي زير خود را تعويض نماييد. ✓

 ف كنيد.مايعات و آب زياد مصر ✓

 ممكن است نياز باشد تا پايان بارداري از آنتي بيوتيك استفاده نماييد. ✓

 .حتماً قبل از خوابيدن ادرار كنيد ✓

 .طرف جلو خم شويدبه به منظور تخليه كامل ادرار از مثانه بهتر است كه در هنگام ادرار كردن،  ✓
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 ترخیص نیح، ماریجهت آموزش به ب یپرستار  یدستورالعمل و راهنما

 بارداری در ادراری عفونت

 پيشگيری و مراقبت ❖

 كنيد و دستگاه تناسلي را با آب و صابون ماليم بشوئيد.پيش از مقاربت جنسي و بعد از آن ادرار  ✓

 سي سي آب بنوشيد. 240ليوان با گنجايش  8روزانه حداقل  ✓

 در زمان احساس دفع ادرار سريع مثانه را تخليه نماييد. ✓

 د.بعد از اجابت مزاج موضع را از جلو به عقب تميز كنيد تا از ورود باكتري هاي مدفوع به پيشابراه پيشگيري شو ✓

ك مي كند از فرآورده هاي بهداشتي مخصوص دستگاه تناسلي )اسپري يا پودر( و صابون هاي قوي خودداري كنيد زيرا پيشابراه و دستگاه تناسلي را تحري ✓

 كند.ميايجاد و محيط كشت مناسبي براي رشد باكتريها 

 در دوران بارداري از دوش واژينال استفاده نكنيد.  ✓

 .از نوع نخي انتخاب كنيد و از جوراب شلواري هايي كه قسمت باالي آن نخي است استفاده كنيدلباس هاي زير خود را  ✓

 .را بطور مرتب عوض كنيد لباس هاي زير ✓

 د.يشود، بايد درمان شو و در صورتي كه عفونت در ادرار ديده دهيدو آزمايش  كنيد به محض سوزش ادرار و تكرر ادرار بايد به پزشك مراجعه ✓

 را كاهش دهيد. ي، قهوه، آب ميوه شيرين، الكلمصرف چا  ✓

 .از رابطه جنسي خودداري كنيددر هنگام وجود عفونت ادراري  ✓

 كند اجتناب كنيدشود و زمينه را براي رشد ميكروب فراهم مياز پوشيدن لباس زير تنگ و نايلوني كه منجر به افزايش رطوبت و گرما در ناحيه تناسلي مي ✓

 .نمانيددقيقه در حمام يا وان  ۳0بيش از  ✓

 بجاي استفاده از وان از دوش استفاده كنيد. ✓

 .حتماً قبل از خوابيدن ادرار كنيد ✓

 .طرف جلو خم شويدبه به منظور تخليه كامل ادرار از مثانه بهتر است كه در هنگام ادرار كردن،  ✓

استفاده از آنتي  .هاي الزم دارو مصرف شودعه به پزشك و انجام آزمايشحتما بايد با مراج .را جدي بگيريد دردهاي شكم در دوران بارداريبه طور كلي  ✓

 بيوتيك بدون مراجعه به پزشك ممنوع است.

 .كنيدداروهاي تجويز شده توسط پزشك را بطور منظم و سر وقت مصرف  ✓

ادرار خارج شود كه با داشتن چنين حالتي به طور ميممكن است در طي ماههاي آخر بارداري بر اثر سرفه و خنده و يا خم شدن به طرف پايين مقدار ك  ✓

 مكرر مثانه خود را خالي كنيد.

 از بلند كردن اشيا سنگين خوداري نمائيد.  ✓

 از پزشك يا پرستار ورزش هاي لگن را ياد بگيريد.به منظور تقويت عضالت مثانه به طور مكرر ورزش لگن نماييد.   ✓

 .طرف شدن تب باز مي توانيد فعاليت خود را آغاز كنيد بعد ازبرو  استراحت كنيد در صورت وجود تب ✓

 

 زمان مراجعه بعدی ❖

 در صورت مشاهده عالئم عفونت ادراري  ✓

 در فواصل منظم و مشخص شده توسط پزشك و جهت ادامه درمان ✓
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