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  پیلونفریت
 )عفونت كلیه(



 

 

 

 

 

 پیگیری

 روز پس از  قطع درمان كشت ادرارتکرار شود.  11تا  1

كشت ادرار برای اطمینان از        ضروری است یک هفته بعد از درمان        

صورت بهبودی به صورت ماهانه بررسی  تکرار شود در درمان اثربخشی

  ادامه یابد.

 پیگیری بعد از تولد نوزاد
به متخصص كودكان و نوزادان در مورد ابتالي مادر در طي بارداري اطالع              

 داده شود.

 آموزش به بیمار
  به صورت منظم مثانه را تخلیه كنند 

 از اتساع طوالنی مدت مثانه  جلوگیری كنند 

 قبل و بعد از توالت دست ها را بشویند 

 ناحیه پرینه )تناسلی( راخشک و تمیز نگه دارند 

 پس از اجابت مزاج ناحیه پرینه را از سمت جلو به عقب تمیزكنند 

 های زیر نایلونی و   های زیر نخی بپوشند و از پوشیدن لباسلباس

راحات    و  گشااد   هاای لبااس   و  كنند  خودداری  های چسبناكلباس

 بپوشند
 

 روش نمونه گیری وسط ادرار

برای گرفتن نمونه ابتدا ناحیه تناسلی را كامالً شستشو داده و ابتدای 

باه    و  آوریجاماع    كشات   ادرار را دور ریخته و وسط ادرار را  بارای     

 آزمایشگاه ارسال نمایید.

 پیلونفریت چیست؟

پيلونفريت يا عفونت كليه، از عوارض طبي شايع در دوران بارداري است              
 تر است. كه در سه ماهه دوم حاملگي شايع

 عالئم پیلونفریت چیست؟ 
  تب 

 لرز 

 درد مقاوم يک طرفه يا دو طرفه پهلوها 

 اشتهايي بي 

                تهوع و استفراغ ممکن است وجود داشته باشد ولي تب هميشه وجود
  دارد

 تشخیص
  آزمايش خون 

 آزمايش ادرار 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درمان 
باشد چون خاطار     بیوتیکی وریدی طبق نظر پزشک میآنتی  درمان

 عفونت خون زیاد است نیاز به بستری دارد.

هفته  3 روز و حداكثر 11درمان خوراكی با قطع تب شروع و حداقل 

 ادامه پیدا میکند.

بایاوتایاک       در موارد تکرار شاید پزشک صالح بداند برای بیمار آنتی

 روزانه تا آخر بارداری تجویز كند.


