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 سوزش ادراری)عفونت ادراری(

  .است ادرار هنگام سوزش یا ناراحتی ، درد عالمت( دیسوریا)ادراری سوزش

 مردان از بیشتر پیرتر مردان در ، مردان در. است شایع مردان از بیشتر زنان در

 .شود می دیده  جوان

 :است دردناک ادرار شایع دالیل از برخی اینها

  ها عفونت

 می ها عفونت. است دردناک ادرار اصلی دالیل از یکی (UTI) ادراری عفونت

 :جمله از ادراری مجاری از قسمت هر در توانند

 ها کلیه

 (کنند می منتقل مثانه به ها کلیه از را ادرار که هایی لوله) ها حالب

 مثانه

 (کند می خارج بدن از را ادرار که مثانه از ای لوله) ادراری مجرای

 مجاری وارد ادرار مجرای طریق از که هایی باکتری اثر در اغلب ادراری عفونت

 .شود می ایجاد شوند می ادراری

 

 :از عبارتند دهند افزایش را UTI ایجاد در شما شانس توانند می که عواملی
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 بودن زن

 دیابت

 باال سن

 شده بزرگ پروستات

 کلیه سنگ

 بارداری

 محل در ادرار سوند وجود

 :از عبارتند UTI دیگر عالئم ، دردناک ادرار بر عالوه

 تب

 است بدبو و ناخوشایند ادرار

 خونین یا ادرارکدر

 کردن ادرار به نیازفوری یا و ادرار دفعات افزایش

 پهلو درد

 ورودی یا مهبل)واژینال عفونت به مربوط تواند می دردناک ادرار اوقات گاهی

 انتظار است ممکن واژن های عفونت با. باشد قارچی عفونت مانند( رحم

 .باشید داشته نیز بو و واژن ترشحات در تغییراتی
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 :شامل این. شوند دردناک ادرار باعث توانند می همچنین مقاربتی عفونتهای

 تناسلی ناحیه خال تب

 کالمیدیا

 سوزاک

 عالئمی توانند می همچنین مقاربتی های عفونت این ، دردناک ادرار بر عالوه

 :مانند

 خارش

 سوزش

 تناسلی دستگاه تبخال برای زخم یا تاول

 طبیعی غیر ترشحات

 سوزش یا التهاب به منجر تواند می مشکالت از وسیعی طیف. تحریک و التهاب

 بر عالوه. شود دردناک ادرار عالئم به منجر و شود تناسلی ناحیه یا ادراری مجاری

 :از عبارتند شوند می ناحیه التهاب یا تحریک باعث که دیگری دالیل ، ها عفونت

 

 ادراری مجاری در سنگ

 جنسی فعالیت از ادرارناشی مجرای تحریک

 مثانه التهاب از ناشی بیماری ، بینابینی سیستیت
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 یائسگی به مربوط واژینال تغییرات

 سواری دوچرخه یا سواری اسب مانند هایی فعالیت

 حمام یا معطر های صابون از استفاده به مربوط واژن سوزش یا واژن حساسیت

 ها کش اسپرم یا دوش مانند محصوالت سایر یا توالت دستمال ، حباب

 خاص داروهای و ها مکمل ، داروها برخی جانبی عوارض

 ادراری مجاری در تومور

 ( دیسوریا)ادراری سوزش برای دکتر یک به مراجعه

 های آزمایش ، فیزیکی معاینه و تاریخچه بررسی از پس است ممکن پزشک

. کند کمک دیسوریا عالئم علت تشخیص در شما به تا دهد انجام را آزمایشگاهی

 .کند شروع را هدفمند درمان توانید می سپس

 :شما دردناک ادرار آیا که کند سؤال است ممکن پزشک ، علت تعیین برای

 شد شروع تدریج به یا ناگهانی طور به

 است افتاده اتفاق بار چند یا یک

 شود؟ می احساس ادرار شروع در

 از عالئمی با شما دردناک ادرار آیا که کند سؤال است ممکن همچنین پزشک

 :قبیل

 تب
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 طبیعی غیر ترشحات

 پهلو درد

 ادرار جریان در تغییر با دردناک ادرار آیا که بداند بخواهد است ممکن پزشک

 :مانند ، است همراه

 کردن ادرار قطره قطره

 کردن ادرار شروع در مشکل

 کردن ادرار به نیاز یا دفعات افزایش

 خصوصیات در تغییراتی آیا که کند سؤال شما از پزشک است ممکن همچنین و

  شامل موارد این. خیر یا دارد وجود دردناک ادرار همراه به ادرار

 :مانند ادرار در تغییر

 رنگ

 میزان

 ادرار در خون

 ادرار در چرک

 کدورت

 تشخیص برای بیشتری  سرنخ پزشک که شود می باعث سؤاالت این به پاسخ

 .کند پیدا
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 .دارید احتیاج دیگری آزمایشات یا ادرار آزمایش به احتماالً تشخیص تأیید برای 

 

 نظر دکتر جدید

 .کنید استفاده نسخه بدون های بیوتیک آنتی از میتوانید تجربی درمان برای

 بهتر باردار های خانم برای) ،سفالکسین سیلین آموکسی مثل

 (است ممنوع باردار های خانم در*) ،کوتریموکسازول(است

 به عفونت رسیدن نشاندهنده دارید استفراغ و تهوع یا پهلو درد و لرز و تب اگر

 .شوید معاینه پزشک توشط باید حتما و هاست کلیه

 پزشک توشط باید حتما و است خطرناک باردار های خانم در ادراری عفونت

 .شوند ویزیت
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