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Apa yang dapat dilakukan 
jika anda mendapat infeksi 
saluran kencing berulang?

Jika anda menjalani tiga atau lebih infeksi saluran 
kencing dalam waktu satu tahun, maka perlu dokter 
lebih teliti dan mungkin  perlu pemeriksaan – 
pemeriksaan tambahan la in bagi  wani ta. 

Benarkah wanita hamil lebih 
mudah mengalami infeksi 

saluran kencing?

Infeksi saluran kencing bisa lebih serius 
selama kehamilan karena lebih mungkin 
u n t u k   m e n j a l a r   p a d a   g i n j a l .

Seorang wanita hamil dengan suatu infeksi 
saluran kencing perlu memeriksakan diri 
untuk menghindari komplikasi-komplikasi
 pada ibu maupun bayinya.

Adakah langkah-langkah 
yang dapat dilakukan untuk 
mencegah infeksi saluran 

kencing?

Ada....

Langkah-langkah berikut dapat membantu 
mencegah infeksi saluran kencing :

Cukup minum air putih kurang lebih 1.5 liter sampai 
2 liter air setiap hari.

Jangan menunda bila akan ke kamar mandi ketika 
anda perlu untuk buang air kecil.

Seka dari depan ke belakang (mencegah bakteri dari 
isi perut dari memasuki saluran air kencing).

Bersihkan bidang genital tiap hari sebelum dan 
sesudah aktifitas seksual. 
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Apa yang dimaksud dengan 
Infeksi Saluran Kencing?

Infeksi saluran kencing terjadi pada 10 juta 
kasus setiap tahunnya. Diperkirakan satu 
diantara lima wanita akan mengalami satu 
kali infeksi saluran kencing dalam hidupnya.
Infeksi saluran kencing terjadi ketika bakteri 
masuk dalam saluran kencing (kandung 
kencing, sampai ginjal) dan berkembang biak, 
serta menyebabkan peradangan, bengkak 
dan  nyeri  pada  saluran  kencing.

Jika tidak diobati dengan segera, infeksi 
dapat meluas dan menjadi makin parah.

Ginjal
Pelvis ginjal

Saluran kencing dalam

Saluran kencing luar

Kandung Kencing

Apa gejala dari suatu Infeksi 
Saluran Kencing?

Pada sebagian orang infeksi saluran kencing tidak 
menimbulkan gejala, tetapi kebanyakan akan 

                                                    

Rasa ingin kencing yang tiba-tiba sering kali dengan 
rasa nyeri ketika buang air kecil, terdapat darah pada 
air kencing atau terdapat kencing yang berbau.

Jika infeksi menyebar pada ginjal akan menjadi lebih 
parah  dan  mungkin  d i tandai   dengan:

mengalami :

Nyeri pada punggung
Demam 
Menggigil
Mual dan muntah
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Segera periksakan diri  jika anda 
mengalami gejala-gejala tersebut

Pemeriksaan apa yang akan 
dikerjakan?

Dokter akan menguji contoh air kencing anda, apakah 
terdapat bakteri dan sel darah.dari hasil pemeriksaan 
tersebut akan diketahui apakah terdapat kelainan 
p a d a     s a l u r a n     k e n c i n g     a n d a .

Bagaimana jika infeksi tidak sembuh 
dengan terapi di atas?

Bila keadaan tertentu, dokter dapat pula menyarankan 
beberapa pemeriksaan khusus :

Pemeriksaan dengan sinar X dan dengan 
menyuntikkan zat warna dalam pembuluh darah 
untuk mengambil gambardai ginjal dan saluran 
kencing.

Pemeriksaan Ultrasanografi (USG), yang memberi 
gambar dari ginjal dan kandung kencing.

Pemeriksaan sistoskopi, dengan menggunakan 
suatu tabung yang berongga dengan lensa-lensa 
khusus untuk melihat bagian dalam kandung kencing
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