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  מחלקת ילדים הר הצופים

  

  ::דף מידע להוריםדף מידע להורים
  זיהומים בדרכי השתןזיהומים בדרכי השתן
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  בהנחייתועריכה כתיבה 

  הר הצופים', מחלקת ילדים א, קרן שפר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  מרכזת תחום איכות קלינית בסיעוד,  נורית פורת:עיבוד לאינטרנט

  אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה,  בפרסום זה נועד להשכלה בלבדהמידע המופיע
  להעתיק ולעשות כל  שימוש מסחרי מבלי לקבל  אישור בכתב מאת הדסה,  אין לצלם©כל הזכויות שמורות להדסה 
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  !שלום רב, הורים יקרים

  . זיהומים בדרכי השתןעל ם מידע לתת לכדף זה נועד 

  אנו עומדים לשירותכם בכל פנייה ושאלה
  צוות מחלקת ילדים

  

  זיהומים בדרכי השתן בילדים

עד גיל  .יתיות שונותי כילהפרעותויכולים להיות סימן ראשון לזיהומים בדרכי השתן שכיחים יחסית בגיל הילדות 

  . יותר בבנות השכיחות גבוההמכןולאחר , שכיחות הזיהומים גבוהה יותר בבניםשנה 

  
  ?מהו זיהום בדרכי השתן

 מדובר בחדירת חיידקי מעיים כתוצאה ,בדרך כלל.  חדירת החיידק לדרכי השתןעל ידיזיהום בדרכי השתן נגרם 

ה י קיימת בעיה במבנה מערכת דרכי השתן שגורמת לנטי,לעיתים. מהקרבה שבין פי הטבעת למוצא דרכי השתן

  .הגילאים ביותר לזיהומים בכל השכיח  הגורםהינו ,באופן תקין במעייםהנמצא  E.coli החיידק .יםלזיהוממוגברת 

  
  ?לאיזה סימנים יש לשים לב

  עד גיל שנתיים

ייתכן חום גבוה או נמוך וכן , שתן בעל ריח חריף, אי שקט, מתן שתן בצורה תכופה, ירידה בתיאבון -  הסימנים

  .בכי בזמן מתן השתן

  
  ים שנ12ים ועד גיל שנתיגיל מ

, כאבי מותנים, כאבי בטן, חום בעל ריח חריףשתן .  שתןצריבה בזמן מתן  במתן שתןתכיפות ו דחיפות - הסימנים

  .חום גבוה וצמרמורת, הופעת דם בשתן

  
  ?כיצד מאבחנים דלקת בדרכי השתן

על החיידק נעשה האבחנה וזיהוי  ,אולם.  ראשון נעשית בדיקת שתן מידית לנוכחות כדוריות לבנות בשתןבשלב

  :השתן לבדיקה נלקח בצורה סטרילית במספר שיטות.  תרבית שתןידי

סטרילי דרך דופן הבטן לכיס השתן  באופן הדרך המומלצת לתינוקות עד גיל שנתיים היא החדרת מחט .1

  .שתן ישירות מכיס השתןושאיבת 

  .שתן ללקיחת דגימת שתן סטרילית לשלפוחית ה דרך מוצא דרכי השתןרת יש להחדיר צנ,לעיתים .2

  האזורניקוידוגמא מאמצע זרם השתן לאחר ילדים גדולים שיכולים לשתף פעולה יקבלו צלוחית ובה יתנו  .3

זוהי . אולטראסאונד כליותבדיקת הילד יעבור  בכל מקרה של זיהום בדרכי השתן. בהתאם להנחיית האחות

  .כי השתןבדיקה לא פולשנית המדגימה את מבנה הכליות ודר

  

  .על ידי הרופא המטפל יינתן הסבר נוספיםאו טיפול /ועל כל בדיקה 

  

  ?מהו הטיפול

פי הוראות הרופא גם  -  חשוב להקפיד לתת לילד את האנטיביוטיקה על. מתן אנטיביוטיקההינוהטיפול המיידי 

 המחלה הפסקת הטיפול לפני הזמן עלולה לגרום לחזרת. כשהילד מרגיש טוב וסימני הזיהום חלפו

כדי לוודא שהשתן כשבועיים לאחר סיום הטיפול האנטיביוטי יש לחזור על בדיקות השתן . בצורה חמורה יותר

  .סטרילי ואין עדות לזיהום
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  ?כיצד ניתן למנוע דלקת בדרכי השתן

  :על ידי חוזרות אפשר וניתן למנוע דלקות

ולא  ( אצל בנות חשוב לנגב לאחר מתן שתן מהפות לכיוון פי הטבעת:לדוגמא, שמירה על היגיינה טובה .1

  .)להיפך

  . על שתייה מרובההקפדה .2

  . יותרה בתדירות גבוה אצל תינוקותהחלפת חיתולים .3

      .רחצה עם מים וסבון לאחר פעולת מעיים בעיקר אצל תינוקות .4

  

  

  

  

  

  

  !אה שלמהבברכת הצלחה ורפו

  

 


