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 להורים מידע

 PYELONEPHRITIS - כליהדלקת 

 معلومات لألهل

 PYELONEPHRITIS -التهاب الكلية 

  ما هو التهاب الكلية؟

الكلى يحصل في الغالب في أعقاب اضطراب في تدفق البول من   .(E-coliهو تلوث تسببه بكتيريا )في الغالب 

 . (REFLUX)ارتجاع البول من المثانة البولية إلى اإلعلى باتجاه الكلى  –إلى المثانة البولية أو على العكس 

  ما هي عالمات المرض؟

يحصل ارتفاع في درجة الحرارة، آالم في الخاصرة، ازدياد وتيرة البول أو الحرقة عند في غالبية الحاالت 

 التبول، وفي بعض األحيان ظهور الدم في البول. من الممكن حصول تقيؤ وآالم في البطن. 

  كيف يتم تشخيص المرض؟

  الدم وفحص البول. فحوص يتم التشخيص من خالل الفحص الجسدي، 

في الغالب، يتم إجراء فحص باألمواج فوق الصوتية )أولتراساوند( للكلى من أجل إيجاد/ نفي وجود مشكلة في 

بنية المسالك البولية، والتي من شأنها أن تسبب االلتهاب. عندما يتم تشخيص إشكالية بنيوية، يفحص الطبيب 

تفادي تكرار االلتهاب والتسبب بالضرر للكلى إمكانية إعطاء المضادات الحيوية الوقائية لفترة طويلة من أجل 

  على المدى الطويل. 

 كيف يتم العالج؟ 

  يتم العالج بالمضادات الحيوية. 

، يصبح باإلمكان تهالطفل وتنخفض حرار الوريد. عندما يحصل تحسن في حالة يتم بدء العالج عن طريق

  متابعة العالج بنفس الدواء أو بدواء مشابه، عن طريق الفم.

   االستمرار بالمتابعة

التوصيات بشأن المتابعة لدى طبيب األطفال أو طبيب أمراض الكلى، من أجل التأكد  سُتكتبفي كتاب التسريح، 

  من عدم حصول ضرر وأنه ال حاجة لالستمرار بالعالج. 

  الحيوية لفترة من الزمن من أجل تفادي تكرار التلوثات.  بالمضاداتفي بعض الحاالت، تتم التوصية بالعالج 

  هل باإلمكان تفادي التهاب الكلية؟

الطفل، يجب تنظيف المنطقة من المقدمة باتجاه المؤخرة، تحفيض عند قضاء الحاجة في المرحاض أو عند 

مور المفيدة في تفادي يعتبر االهتمام بالنظافة الشخصية وشرب الكثير من السوائل، من األ وليس بالعكس! 

   االلتهاب. 

 استفسار أي على اإلجابة وتسرنا أجلكم، من هنا نحن

 والتام العاجل الشفاء البنكم نتمنى
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