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ইউিরনাির া  ইনেফকশন (UTI) 

(মূ নালীর সং মণ) 

মূ নালীর সং মণ (বা ইউ টআই -UTI)  সাধারণত ব াকেটিরয়া ারা সৃ . 

এ ট দইু কােরর –(1) িন  ইউ টআই ( Lower UTI )- িস াই টস (Cystitis) এবং (2) উ  ইউ টআই ( Upper UTI) - 
িপয়ােলােনফির টস (Pyelonephritis ) 

ব াক টিরয়া কাথা থেক আেস? - সাধারণত মূ নালীেত কানও ব াকেটিরয়া থােক না। 

মল ার আর যৗনা র ক থেক ব াে িরয়ার ন্ হয় এবং মূ থিলেত বা িকডিন পয  পৗ ছায়. 

 খুব ছাট িশ েদর মেধ , ব াক টিরয়া িকডিন িদেয় বািহত হওয়ার র বাহ িদেয় পৗ ছেত পাের এবং মারা ক 
অসু তার কারণ হেত পাের 

মূ নালীর সং মেণর (ইউ টআই –UTI) ল ণ িল কী কী? (Symptoms) 

2-3 বছেরর বিশ বেয়েসর  বা ারা ােবর সময় লেত বা ব থার অিভেযাগ কের। ােবর দুগ যু  হেত পাের। 

েরর উপি িত (100.4 F বা 38 C এর চেয় বিশ) িকডিনেত সং মেণর ইি ত কের .. িশ েদর (এক বছেরর িনেচ) ধ ু
র ছাড়া আর অন  িকছ ল ণ দখা যায় না 

বার বার ইউ ট আই (UTI) হেল র  চাপ বেড় যেত পাের 

ইউ টআই হওয়ার বণতা - এমন পিরি িত িক আেছ? (Predisposing factors)- ত ণ বয়স / মেয়রা /  ির া  
(Reflux)/ ােবর াভািবক বােহ বাধা (Obstruction) / মূ নালী ক ােথটার াপন করা (Urinary Catheter) / এক ট 
অ াভািবক মূ াশয় যা স ঠকভােব খািল হয় না (Abnormal bladder)  

মূ নালীর সং মণ কীভােব িনণয় করা হয়? (Diagnosis of UTI) 

য বা ার েরর কােনা কারণ ধরা পড়েছনা তার সােবর কালচার করা উিচত 

ইউ টআই সহ সম  িশ েদর এক ট আল্ াসাউ  করা উিচত 

এম িস ইউ (MCU) পরী া কের  মূ  ণালীেত কােনা ির া  (Reflux)  আেছ িক না তা জানা যায় 

িনউি য়ার মিডিসন িবভােগ (Nuclear Medicine Dept) িড এম এস এ (DMSA)পরী া কের িকডিন ত কােনা খুতঁ আেছ 
িক না, জানা যায় 

িশ  দর বেয়স যত কম হয় , তাহােদর বিশ পরী া করেত হয় 

িচিকৎসা 

এি বােয়া টক  (জীবাণ-ু িতেরাধী) - Orally or IV X 7-10 days  

যিদ এম িস ইউ ত ির া  ধরা পের তাহেল ডা ােরর পরামেশ দীঘ িদন এি বােয়া টক অথবা অপােরশন বা দরূবীন িদেয় 
তাহা ঠক করা যেত পাের 

বারবার ইউ টআই  সং মণ রাধ করা যেত পাের? 

মূ াশয় ট খািল রাখার জন  িত ২-৩ ঘ া অ র সাব করােনা 

কা কা ঠন  (constipation) এড়ােনা এবং িনয়িমত মল ত াগ করােনা িন ত করা 

ানীয় া িবিধ র ণােব ণ (local hygiene maintenance) 

ির া  

 


