پيطگيري:
ـثعذ ازاجاتت هساج ضتطَ ازجلَ تِ
عقة تاضذ تا تاکتري هَجَد درهذفَع

 -دردٍراى تارداري از دٍش ٍاشیٌال

ٍارد هجاري ادراري ًطَد.

استفادُ ًکٌيذ.

بیمارستان سوم شعبان دماوند

ـپيص ازهقارتت جٌسی ٍ تعذاز آى
ادرار کٌيذ ٍدستگاُ تٌاسلی راتا آب

 -لثاس ّاي زیر خَدرا از ًَع ًخی

ٍصاتَى هالین تطَیيذ.

اًتخاب کٌيذ ٍازجَراب ضلَاري ّایی کِ

ـاز فراٍردُ ّاي تْذاضتی هخصَظ

قسوت تاالیی آى ًخی است ،استفادُ

دستگاُ تٌاسلی (اسپري یا پَدر)

کٌيذ.

ٍصاتَى ّاي قَي خَدداري کٌيذ

با آرزوی سالمت.

زیراپيطاتراُ ٍ دستگاُ تٌاسلی را
تحریک هی کٌذ ٍهحيط کطت
هٌاسثی تراي رضذتاکتري ّا خَاّذ
تَد.

آدرس ما:
جیالرد ،جنب سینما پرستو ،بیمارستان سوم شعبان دماوند
تلفن38771367-4 :
www.sdmc.sbmu.ac.ir

واحد آموزش پرستاری
5931

عفًَت ّاي ادراري دٍراى تارداري:

عَارض پيلًَفریت حاهلگی:

ضایعتریي عفًَت جذي دردٍراى حاهلگی

زایواى زٍدرس ،صذهات ریَي ،اختالل

پيلًَفریت حاداست کِ عالین آى عثارت

خًَی هثل آًوی(کن خًَی) کِ تا درهاى

است از:

ترطرف هی ضَد،اختالل کليَي

ـذر %08هَاردتة ٍلرز ،دردپْلَ ٍ یا پطت

درهاى:
درهاى اصلی آًتی تيَتيک تراپی هٌطثق

ـ درًيوی ازهَاردعالین عفًَت دستگاُ

ترجَاب آزهایطات خَى ٍادرار هی تاضذ.

ادراري تحتاًی هثل سَزش ادرار،تکررادرار

اگرعالین تا42ساعت تعذاز درهاى تا آًتی

ٍجَددارد.

تيَتيک تْثَد یافت اداهِ درهاى تاًظرپسضک

 -تی اضتْایی تَْع ٍاستفراغ یافتِ ّاي

درهٌسل خَراکی ضرٍع هی ضَد.

ضایعی تَدُ ٍهعوَالهٌجرتِ دّيذراتاسيَى

اگرٍضعيت تْترًطذ تایذتستري تایذ تستري

(کن آتی) هی ضَد.

اداهِ یاتذ ٍسرم درهاًی ٍدرهاى ٍریذي اداهِ

-تة هعوَال صثح ّا طثيعی ٍعصرٍضة

پيذا کٌذ.

افسایص هی یاتذ.

آًتی تيَتيک تراپی چِ ٍریذي ،خَراکی
تایذ حذاقل 7رٍز اداهِ داضتِ تاضذ.

اگر:
عالین ضوا هجذد ترٍز کرد تِ درهاًگر خَد
اطالع دّيذ تا تررسی تيطتر تخصَظ در
هَرد سٌگ کليِ اًجام هی ضَد.
پيگيري درهاى:
تاضرٍع آًتی تيَتيک تِ عالین تاى دقت
کٌيذ.
دارٍّایتاى راطثق دستَر استفادُ کٌيذ حتی
اگر تْتر ضذیذ درصَرت صالحذیذ پسضک
پيگير اًجام آزهایص کاهل ادرار ٍکطت
ادرار تاضيذ.هایعات زیاد هصرف کٌيذ.

توام عالین عَد هجذد یا تذترضذى ضرایط
جسوی تاى را تگَیيذ.

