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سالخوردگان ادرار  در  باکرتی  وجود 

منی  تجویز  بیوتیک  آنتی  داروی  همه  برای  چرا   -

شود؟

www.antibiotikaellerinte.se

www.1177.se

www.skyddaantibiotikan.se

آیا می خواهید مطالب بیشرتی بدانید؟

باکرتی های مقاوم تهدیدی برای تندرستی ما 

هستند
هرگونه استفاده از داروهای آنتی بیوتیک باعث مقاوم شدن 

باکرتی ها می شود. با استفاده از داروهای آنتی بیوتیک در 

مواردی که واقعاً رضوری هستند می توان روند مقاومت باکرتی 

ها را متوقف کرد.



علت اینکه فرد احساس خستگی می کند، 

نگران یا گیج و منگ است چیست؟
 

پیش از این اغلب تصور می شد که اینگونه عالئم به 

عفونت ادرار بستگی دارد، ولی امروزه می دانیم که 

اینگونه ناراحتی ها علل دیگری دارند.
 

ولی اگر فرد احساس کند بیامر است و 

حالش خیلی بد باشد چکار باید کرد؟

مهم است که خدمات درمانی یک تشخیص جامع از 

تندرستی فرد انجام دهد تا سایر علل ناراحتی ها نادیده 

گرفته نشوند یا اشتباهاً بعنوان عفونت ادراری تشخیص 

داده نشوند

پس چگونه می توان دانست که عفونت 

ادراری است؟

هنگام بروز ناراحتی های جدید، مانند سوزش هنگام ادرار 

کردن و احساس پی در پی کاذب ادرار داشنت ممکن است 

علت عفونت ادراری باشد و در اینصورت آنتی بیوتیک در 

اغلب موارد کمک می کند.

اگر بطور مشخص مشکوک به عفونت ادراری باشیم 

آزمایش ادرار گرفته می شود.

آیا منی توانید برای فقط اطمینان خاطر آنتی 

بیوتیک تجویز کنید؟

برای بیامران مهم است که در موارد غیر رضوری آنتی 

بیوتیک دریافت نکنند.

داروهای آنتی بیوتیک می توانند باعث عوارض جانبی مانند 

اِسهال شوند. داروهای آنتی بیوتیک همچنین باکرتی هایی 

که هم در مجاری ادرار و هم در روده تأثیر محافظتی دارند 

را نیز از بین می برند.

ضمناً این احتامل وجود دارد که به باکرتی های مقاوم در 

برابر آنتی بیوتیک کمک شود. باکرتی مقاوم می توانند بعداً 

باعث عفونت هایی شوند که درمان آنها دشوار است.

در ادرار خود باکرتی دارندبالغ بر نیمی از سالخوردگان 
بی آنکه برای آنها ناراحتی ایجاد شود


