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ÖZET

Giriş: İdrar yolu infeksiyonu zamanında ve doğru tedavi edilmediği takdirde neden olduğu uzun dönem komplikasyonlarla yaşam kali-
tesini etkilemektedir. Bu nedenle hekimlerin idrar yolu infeksiyonunu nasıl yönettiklerini bilmek önemlidir. Bu anket çalışmasında çocuk 
doktoru, aile hekimi ve pratisyen hekimlerin çocuk hastalarda idrar yolu infeksiyonuna klinik yaklaşımları ve bu yaklaşımlarını etkileyen 
faktörler araştırılmıştır.

Materyal ve Metod: Anket soruları hekimlerin demografik özellikleri, ailelerin antibiyotik beklentisine karşı öngörüleri, idrar yolu infeksi-
yonunu yansıtan olgu örneği ve hekimlerin tercih ettikleri antibiyotik seçeneklerinden oluşturulmuştur. Ülkenin farklı bölgelerinde görev 
yapan hekimlerden elde edilen yanıtlar idrar yolu infeksiyonuna yaklaşımlarını etkileyen faktörlerin bağımsız etkilerini ortaya koyabilmek 
için çok değişkenli analizle incelenmiştir. 

Bulgular: Dağıtılan anketlerden 1477’sine yanıt alınmıştır. Ateş ve piyürisi olan olgu örneğinin yönetiminde hekimlerin %29.8’i 
kültür almadan antibiyotik başlamayı, %48.2’si antibiyotik başlamadan önce torba (kollektör) ile idrar kültürü almayı tercih ettikler-
ini belirtmişlerdir. Çalışmamızın sonucunda pediatri asistanı olmak, tıp fakültesi hastanesi veya eğitim ve araştırma hastanesinde 
çalışmak, < 10 yıldır hekimlik yapmak, her gün hastaların yarısından azına antibiyotik reçete etmek ve hastaya ≥ 10 dakika süre 
ayırmak idrar yolu infeksiyonuna yönelik uygun yaklaşımla ilişkili faktörler olarak tespit edilmiştir. Aile hekimleri pratisyen hekimlere 
göre daha uygun yaklaşım sergilemişlerdir. İdrar yolu infeksiyonu tedavisinde trimetoprim-sülfametoksazol (%44.6) ve sefuroksim 
(%36.9) en fazla tercih edilen antibiyotikler olmuştur. 

Sonuç: Poliklinik başvurularında hastaya yeterli vakit ayırmak ve aktif eğitim sürecinde olmak çocuklarda idrar yolu infeksiyonunun 
doğru yönetim şekli ile ilişkili bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk; Hekim; İdrar yolu infeksiyonları
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GİRİŞ

İdrar yolu infeksiyonu (İYİ) çocuklarda sık 
görülen bakteriyel infeksiyonlardan biridir. Her 
10 kız çocuğundan ve her 30 erkek çocuğundan 
birinin 16 yaşına kadar en az bir kez İYİ geçir-
dikleri bilinmektedir[1]. Çocuklarda İYİ’nin doğru 
tedavi edilmesi uzun dönem yaşam kalitesini 
etkilemektedir. İYİ zamanında ve doğru tedavi 
edilmediği takdirde böbrekte skar gelişimine ne-
den olmakta; bunun neticesinde ise hayatın ile-
riki dönemlerinde hipertansiyon, azalmış böbrek 
fonksiyonları, proteinüri, gebelikte ortaya çıkan 
komplikasyonlar ve son dönem böbrek yetmezliği 
gibi ciddi sağlık problemlerine neden olmakta-
dır[2]. Ancak çocuklarda İYİ tanısını koymak 
her zaman kolay olmamaktadır. Erken dönemde 
bulguların silik olması ve özellikle küçük yaş 
grubundaki çocuklarda idrar örneği toplamadaki 
güçlükler pratik uygulamada yaşanan en temel 
sıkıntılardır. Hekimlerin İYİ’ye yönelik güncel 
hayattaki uygulamaları ve eğilimlerini belirlemek, 
bunların klinik rehberlerle uygunluğunu değer-
lendirmek konuyla ilgili sağlık politikalarını be-
lirlemek adına önemlidir. Bu konuyla ilgili fark-

lı ülkelerin çalışmalar yaptığı görülmektedir[3-6]. 
Ancak ülkemizde yapılmış bir çalışmaya rastlan-
mamıştır. Bu çalışmada çocuk yaş grubundaki 
hastalara bakan çocuk hekimi, aile hekimi ve 
pratisyen hekimlerin poliklinik uygulamalarında 
İYİ’ye yaklaşımları araştırıldı.

MateRyal ve Metod

Veri toplama ve Çalışma Grubu

Hekimlerin adresleri ulusal pediatri, aile he-
kimleri ve pratisyen hekim dernekleri ve tabip 
odalarından elde edildi. Etik kurul onayı alındıktan 
sonra anketler coğrafik dağılım göz önüne alına-
rak 3710 (%50)’u pratisyen hekim, 964 (%13)’ü 
aile hekimi ve 2745 (%37)’i çocuk sağlığı ve has-
talıkları hekimi olmak üzere toplam 7419 hekime 
posta ve/veya elektronik-posta yoluyla dağıtıldı. 
Günlük baktıkları çocuk yaş grubu hastaların ora-
nı %25’in altında olan aile hekimi ve pratisyen 
hekimlerin anketi yanıtlamamaları istendi. Anket 
sorularını hekimlerin karakteristik özellikleri ve ço-
cuklarda İYİ için günlük antibiyotik yazma davra-
nışlarını gösteren çoktan seçmeli sorular ve olgu 
örneği oluşturdu. 
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Introduction: If urinary tract infection (UTI) is not treated timely and appropriately, it affects life quality by long-term complications. 
Therefore, it is important to be informed on the physicians’ management of UTI. The pediatricians’, family physicians’, and general 
practitioners’ clinical management of UTI in children and the factors influencing these managements were investigated in this study.

Materials and Methods: The questionnaire was formed by the demographic characteristics of the physicians, foresights of the parents’ 
antibiotic expectation, case reports reflecting UTI, and antibiotic choice of the physicians. In order to present the independent effect of 
each factor influencing the management of UTI, the responses collected from the physicians working in different regions of the country 
were evaluated by multivariate analyses.

Results: 1477 of the questionnaires were responded. The physicians declared that 29.8% preferred prescribing antibiotics without urine 
culture collection; 48.2% preferred collecting culture with urine bags before prescribing antibiotics for the case report presented with fever 
and pyuria. Being a pediatric assistant, working in the medical faculty or training and research hospital, working as a physician for less 
than 10 years, prescribing antibiotics to less than half of the daily patients, and spending more than 10 minutes in physical examination 
were determined as the factors related to the appropriate approach to UTI. Family physicians displayed a more appropriate approach 
than general practitioners did. Trimethoprim-sulfamethoxazole (44.6%) and cefuroxime (36.9%) were the most preferred antibiotics.

Conclusion: Spending enough time with patients and being in active education process were related with appropriate management of 
UTIin children in outpatient visits.
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Olgu Örneği

“Ateşle başvuran 1.5 yaşındaki kız hastanın 
fizik muayenesinde ateş odağı saptamadınız. Bakı-
lan idrar tahlilinde bol lökosit bulundu. Bu hasta 
için tedavi yaklaşımınız ve antibiyotik tercihiniz 
nedir?”

İstatistiksel analiz

İYİ düşünülen hasta için kültür almadan an-
tibiyotik başlama veya torba (kollektör) ile kültür 
aldıktan sonra antibiyotik başlama “İYİ tedavisinde 
uygun olmayan yaklaşım” olarak kabul edildi. İYİ 
tedavisinde uygun olmayan yaklaşıma neden olan 
olası faktörler (bağımsız değişkenler) incelendi. Ba-
ğımsız değişkenleri; cinsiyet; pratisyen hekim, aile 
hekimi veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman-
lıkları; çalışılan kurum; 10 yılın altında hekimlik 
yapma; 10 dakikanın altında fizik muayene süresi 
ayırma; hekimlerin ailelerin antibiyotik yazılmasını 
beklediğini düşünmesi; hekimlerin ailelerin çocuk-
larının hastalığından endişeli olduklarını düşünme-
si ve günde %50’den fazla antibiyotik yazma pa-
rametreleri oluşturdu. İstatistiksel analiz için Stata 
program v. 9.2 (stata Corp LP, Texas) kullanıldı. 
Demografik veriler oran, ortalama ± standart 
sapma veya ortanca (minimum-maksimum) olarak 
ifade edildi. Bağımlı ve bağımsız değişkenler tek 
değişkenli analizde ki-kare ve Fisher kesin olasılık 
testi kullanılarak karşılaştırıldı. Bağımsız risk fak-
törlerinin belirlenmesi için basamaklı geriye doğru 
lojistik regresyon analizi kullanıldı. Model uyumu 
için Hosmer-Lemeshow testi kullanıldı ve p de-
ğerinin 0.05’ten büyük olduğu durumlar “pre-
diksiyon değeri yüksek” olarak kabul edildi. Tek 
değişkenli analizde tip 1 hata düzeyinin %5’in 
altında olduğu durumlar yani p değeri 0.2’nin 
altında olan değişkenler nesne sayısı ≤ 10 değilse 
çok değişkenli analize dahil edildi. Eş paralellik 
gösteren parametreler çıkartıldıktan sonra analizler 
tekrar edildi. Sonuçlar tahmini rölatif risk [odds 
oranı (OR)] ve %95 güven aralığı (GA) şeklinde 
ifade edildi. Lojistik regresyonun son modelinde 
anlamlı bulunan parametrelere tablolarda yer ve-
rildi. p değeri 0.05’in altında ise anlamlı kabul 
edildi.

BUlGUlaR

Anketlere yanıt oranı %19’du (7419 hekimin 
1443’ü). Beş katılımcı uzun emeklilik süreleri ne-

deniyle, 11 katılımcı anketi anlamlı düzeyde eksik 
bırakmaları (%20) nedeniyle çalışmadan çıkartıldı. 
Geriye kalan 1427 hekimin özellikleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. Katılımcıların %14.9 (n= 199)’u pe-
diatri asistanı, %25.7 (n= 356)’si pediatri uzmanı, 
%16.4 (n= 228)’ü aile hekimi, %42.9 (n= 599)’u 
pratisyen hekimdi (Tablo 1). Günlük bakılan ço-

Tablo 1. Hekimlerin özellikleri

Hekimlerin özellikleri Sayı %

Cinsiyet

       Erkek 708 49.4

       Kadın 719 50.6

Hekimlik süresi

< 10 yıl  699 48.9

≥ 10 yıl 727 51.0

Uzmanlık

Çocuk sağlığı ve 
hastalıkları asistanı

207 14.9

Çocuk sağlığı ve 
hastalıkları uzmanı

368 25.7

Aile hekimi 230 16.4

Pratisyen hekim 622 42.9

Çalışılan kurum

Devlet hastanesi 175 11.9

Eğitim ve araştırma 
hastanesi

323 21.9

Tıp fakültesi hastanesi 196 13.3

Özel muayenehane 38 2.6

Özel hastane 128 8.7

Sağlık ocağı 536 36.5

Devlet hastanesi ve özel 
muayenehane

31 2.1

Hasta başına ayrılan fizik muayene süresi

≥ 10 dakika 968 67.5

< 10 dakika 459 32.5

Günlük antibiyotik reçete etme oranı

<  %50 890 65.7

≥ %50 464 34.3
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cuk yaş grubu hasta sayısı için ortanca değer 33 
idi (minimum 6; maksimum 200). 

Ateş odağı olmayan ve piyürisi bulunan 1.5 
yaşındaki olgu örneğine hekimlerin yaklaşımları 
sorulduğunda hekimlerin %48.2 (n= 643)’si torba 
ile idrar kültürü alındıktan sonra antibiyotik başla-
mayı tercih ederken, %29.8 (n= 416)’i kültür al-
madan antibiyotik başlamayı tercih ettiklerini ifade 
etmişlerdir. Bu örnek için antibiyotik başlamadan 
önce sonda ile kültür almayı tercih edenlerin 
oranı %16.2 (n= 227), suprapubik aspirasyonla 
kültür almayı tercih edenlerin oranı ise %5.8 (n= 
81) idi.

Tek değişkenli analizde İYİ tedavisinde dev-
let hastanesinde veya sağlık ocağında çalışmanın, 
pratisyen hekim olmanın ve hastaya ayrılan fizik 
muayene süresinin 10 dakikadan az tutulmasının 
uygun olmayan yaklaşım için artırıcı faktör oldu-
ğu; eğitim ve araştırma hastanesinde ve/veya tıp 
fakültesi hastanesinde çalışmanın, pediatri asistanı 
veya aile hekimi olmanın, 10 yıldan daha az 
hekimlik yapıyor olmanın, günlük antibiyotik re-
çete etme oranının < %50 olmasının ise azaltıcı 
faktörler olduğu görüldü (Tablo 2).

Çok değişkenli analiz sonuçlarına bakıldığında 
ise İYİ tedavisinde uygun olmayan davranışı ser-
gilemede hastaya ayrılan fizik muayene süresini 
10 dakikadan az tutmak artırıcı faktör iken; tıp 
fakültesi hastanesi ve eğitim araştırma hastanesin-
de çalışmak, pediatri asistanı olmak, 10 yıldan az 
hekimlik yapmak, günde %50’den daha az anti-
biyotik yazmak uygun olmayan yaklaşımı azaltıcı 
faktörlerdi (Tablo 3).

İYİ tedavisinde en çok tercih edilen antibiyo-
tikler trimetoprim-sülfametoksazol (TMP-SMZ) (n= 
633, %44.6) ve sefuroksimdi (n= 524, %36.9). 
Bunu sırasıyla seftriakson (n= 187, %13.2), nit-
rofurantoin (n= 51, %3.6), sefiksim (n= 18, 
%1.3), amoksisilin-klavulanik asit (n= 6, %0.4) ve 
amikasin (n= 1, %0.1) izlemekteydi. Hekimlerin 
antibiyotik tercihini etkileyen faktörler Tablo 4’te 
özetlenmiştir.

taRtıŞMa

İYİ ile ilgili olarak çok fazla sayıda araştırma 
yapılmış olmasına karşın tanı ve tedavide halen 
tartışmaya açık noktalar bulunmaktadır. Çalışma-
lar göstermektedir ki İYİ tanısı, hikaye ve fizik 

muayeneyle atlanabilmektedir. Tarama testlerinin 
yapılmasına infeksiyonu atlama riski ile testlerin 
yapılmasında yaşanan sıkıntılar ve maliyet tartı-
larak karar verilmektedir. Kontaminasyon, yalancı 
test pozitifliği ve üriner sistemin asemptomatik 
bakteriyel kolonizasyonu tanıya yönelik yapılan 
testlerin kullanımını kısıtlayan faktörlerdir. İYİ için 
en uygun tedavinin ne olduğu da ayrı bir tar-
tışma konusu olup, sık kullanılan antibiyotiklere 
karşı gelişen bakteriyel dirençle daha karışık bir 
hal almaktadır. İYİ’de küçük yaş grubunda en sık 
gözlenen şikayet ateşken, büyük çocuklarda dizüri 
ve sık idrara çıkmadır. Bunu karın ağrısı, kus-
ma ve emmede azalma şikayetleri izlemektedir[7]. 
Buradan yola çıkarak çalışmamızda 1.5 yaşında 
ateş ve piyürisi olan, fizik muayenede ateş odağı 
saptanmayan olgu sunumu üzerinden hekimlerin 
İYİ’ye yaklaşımlarını değerlendirdik. Amerikan Pe-
diatri Akademisi (AAP) 38°C ve üzerinde ateşi ve 
piyürisi olan hastalarda üst idrar yolu infeksiyonu/
piyelonefrit varlığının düşünülmesini ve açıklana-
mayan ateşi olan iki yaşın altındaki her hastadan 
tam idrar tahlili ve kültürü için örnek alınmasını 
önermekteyken, çalışmamızda hekimlerin %29.8 
gibi önemli bir kesimi bu olgu örneğine kültür 
almadan antibiyotik başlamayı tercih etmişlerdir[8]. 
Torbayla alınan kültürler, kateterle alınan kültür-
lerle kıyaslandığında yüksek oranda yalancı pozi-
tif sonuçlarla neticelenmektedir[9-11]. Örneğin; iki 
yaş altındaki 7584 çocukta yapılan gözlemsel bir 
çalışmanın sonucunda torbayla alınan kültürlerin 
%63’ü kontamine iken, bu oran kateterle alınan 
kültürlerde sadece %9’dur[9]. Yalancı pozitif idrar 
kültürü sonucu olan 3440 çocuktan 132’sinin 
istenmeyen sonuçlarla (gecikmiş tanı ve tedavi, 
gereksiz hastaneye yatış ve tedavi veya radyolojik 
inceleme) yüz yüze kaldığı görülmüştür. Bu ne-
denle AAP torbayla idrar kültürü almayı önerme-
mektedir[8]. Çalışmamızda ise idrar kültürü almada 
hekimlerin en fazla tercih ettiği yöntemin torba 
olduğu görüldü. Her ne kadar idrar örneği alma 
kararını çocuğun yaşı, cinsiyeti, sünnet durumu, 
ailenin invaziv girişimlere karşı tepkisi, altta yatan 
risk faktörleri, çalışılan hastanenin koşulları vb. be-
lirlese de kontaminasyon oranları düşünüldüğünde 
İYİ tanısını koymada en uygun yöntemin invaziv 
yöntemler olan kateter ve suprapubik aspirasyon 
olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızda İYİ yö-
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Tablo 2. İdrar yolu infeksiyonu için uygun olmayan tedavi yaklaşımını etkileyen faktörlerin tek değişkenli 
analiz sonuçları

Uygun yaklaşım
Uygun olmayan 

yaklaşım

Sayı % Sayı % OR (%95 GA) p

Hekimin çalıştığı kurum

Devlet hastanesi 23 13.9 143 86.1 1.82 (1.15-2.89) 0.012

Eğitim araştırma hastanesi 128 40.3 190 59.7 0.29 (0.22-0.38) < 0.001

Tıp fakültesi 76 39.4 117 60.6 0.36 (0.26-0.49) < 0.001

Sağlık ocağı 47 9.1 470 90.9 4.05 (2.90-5.64) < 0.001

Tıp fakültesi ve eğitim araştırma hastanesi 204 39.9 307 60.1 0.19 (0.15-0.25) < 0.001

Hekimin branşı

Pediatri asistanı 106 48.4 113 51.6 0.22 (0.16-0.29) < 0.001

Aile hekimi 69 29.0 169 71.0 0.62 (0.46-0.85) 0.003

Pratisyen hekim 55 9.2 541 90.8 4.35 (3.18-5.96) < 0.001

Doktorluk süresi

< 10 yıl 205 29.6 488 70.4 0.40 (0.30-0.52) < 0.001

≥ 10 yıl 100 14.2 602 85.8

 Toplam 305 21.8 1090 78.1

Antibiyotik reçetesi sayısı (günlük) 

 < %50 213 24.7 651 75.3 0.55 (0.41-0.74) < 0.001

 ≥ %50 69 15.2 385 84.8

 Toplam 282 21.3 1036 78.6

Hastaya ayrılan fizik muayene süresi

 < 10 dakika 172 18.1 780 81.9 1.88 (1.45-2.44) < 0.001

 ≥ 10 dakika 135 29.3 326 70.7

 Toplam 307 21.7 1106 78.2

Tablo 3. İdrar yolu infeksiyonu için uygun olmayan tedavi yaklaşımını etkileyen faktörlerin çok değişken-
li analiz sonuçları

OR (%95 GA) p

Tıp fakültesi veya eğitim araştırma hastanesinde çalışmak 0.30 (0.22-0.43) < 0.001

Pediatri asistanı olmak 0.52 (0.35-0.78) 0.001

Doktorluk süresi < 10 yıl 0.69 (0.49-0.98) 0.038

Günlük antibiyotik yazma oranı < %50 0.60 (0.43-0.83) 0.002

Hastaya ayrılan fizik muayene süresi < 10 dakika 1.66 (1.22-2.26) 0.001
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netiminde uygun olmayan yaklaşım için hastaya 
ayrılan fizik muayene süresini 10 dakikadan az 
tutmanın artırıcı; tıp fakültesi ve eğitim araştırma 
hastanesinde çalışmanın, pediatri asistanı olmanın, 
10 yıldan az hekimlik yapmanın, günde %50’den 
az antibiyotik yazmanın azaltıcı faktörler olduğu 
görüldü. AAP idrar yollarında infeksiyon olduğu 
düşünülen ve septik gözükmeyen iki ay üzeri 
çocuklara 7-14 gün süreyle düşük direnç paterni 
olan sefalosporin, amoksisilin-klavulanik asit veya 
TMP-SMZ gibi bir antibiyotik başlanmasını, oral 
antibiyotik kullanılamayan durumlarda ise seftri-
akson veya sefotaksim gibi parenteral antibiyo-
tik kullanılmasını önermektedir[8]. Son yayınlarda 
amoksisilin-klavulanik asit, birinci kuşak sefalospo-
rinler ve TMP-SMZ için artan direnç paterni 
nedeniyle dikkatli kullanımları önerilmektedir[12,13]. 
Bu nedenle antibiyotik tercihinin bölgesel direnç 
durumları göz önüne alınarak yapılmasının daha 
uygun olacağı ifade edilmektedir[8]. İdrarla atılan 
ancak tedavi edici serum düzeyine ulaşmayan nit-
rofurantoin gibi oral ajanların küçük yaştaki ateşli 
çocuklarda özellikle sepsis veya böbrek tutulumun-
dan şüpheleniliyorsa kullanılması uygun görülme-
mektedir[8]. Olgu örneğimiz için hekimler en çok 

TMP-SMZ (%44.6) ve sefuroksim (%36.9) kullan-
mayı tercih ettiklerini söylemişlerdir; ilk aşamada 
parenteral antibiyotik kullanım tercihi %13’te kal-
mıştır. 

Çalışmamızın sonuçlarını yorumlarken dikkat 
edilmesi gereken bazı hususlar bulunduğunu dü-
şünmekteyiz. Öncelikle çalışmanın anket niteliğin-
de olması hatırlamaya dayalı önyargıyı olası kıl-
maktadır, ancak hekimlerin günlük uygulamalarını 
ve davranışlarını belgelemekte yaşanan güçlükler 
bizi bu konuda anket çalışması gibi daha az has-
sas olan ve daha dikkatli yorumlamayı gerektiren 
yöntemleri kullanmaya itti. Bunun dışında anket 
çalışmamıza yanıt oranı %19’da kaldı; yanıtlanma-
mış anketlerin sonuçları ne şekilde etkileyeceği ön 
görülememektedir. Uygun olmayan tedavi davranı-
şı sergilemeyi tercih eden hekimler soruları doğru 
yanıtı verecek şekilde günlük davranışlarının aksi 
yönde yanıtlamış olabilirler, ancak bu ikilem tüm 
anket çalışmaları için geçerli olmaktadır[3,14].

Sonuç olarak; İYİ tanı ve tedavisinde doğru 
yaklaşımı sergilemekte hastaya yeterli fizik muaye-
ne süresi ayırmak ve aktif eğitim süreci içerisinde 
olmak en önemli faktörlerdir. 

Tablo 4. Hekimlerin antibiyotik tercihini etkileyen faktörler

TMP-SMZ Sefuroksim Seftriakson Nitrofurantoin

Sayı % p Sayı % p Sayı % p Sayı % p

Doktorluk süresi

> 10 yıl 355 50.9 < 0.001 239 34.2 AD 65 09.3 < 0.001 25 3.5 AD

< 10 yıl 259 37.8 269 39.3 119 17.4 25 3.6

Toplam 614 43 508 35.5 184 12.8 50 3.5

Hekimin branşı

Pediatrist 168 28.6 < 0.001 260 44.3 < 0.001 119 20.3 < 0.001 21 3.5 AD

Diğer 461 55.8 261 31.6 67 8.1 30 3.6

Toplam 629 44 521 36.5 186 1.1 51 3.5

Hekimin kurumu

Eğitim 
hastanesi

170 33.6 < 0.001 207 40.9 0.021 100 19.8 < 0.001 19 3.7 AD

Diğer 455 50.3 314 34.7 86 09.5 32 3.5

Toplam 625 43.7 521 36.5 186 13 51 3.5

TMP-SMZ: Trimetoprim-sülfametoksazol.
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