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 יביוטי מושכל בילדיםלטיפול אנט םעשרה כללי

לפני התחלת טיפול אנטיביוטי בדלקת גרון ולהפסיק את הטיפול יש לקחת משטח לוע  .1

 . אם מתקבלת תשובת תרבית שליליתהאנטיביוטי 

 . לועמחייב לקיחת משטח  של דלקת גרון חיידקית ודאיאישוש 

 הקלינית מרמזת באופן מובהקהסתמנות גרון כאשר ה יע משטחוציבמנע מימומלץ לה .2

  . צרידות, דלקת עיניים נלווית, למשל בנוכחות פצעים בפה, מחלה וירליתעל 

נשאי . Aסטרפטוקוק  מעלים את הסיכוי  לאיתור של נשאי החיידק משטחי לוע מיותרים

בסיכון לקדחת ( למעט במקרים הנדירים של קדחת שגרון בעבר)החיידק אינם מצויים 

 .ואין צורך לאתרם אנטיביוטיאינם נזקקים לטיפול כן ול( Rheumatic Fever)גרון יהש

( %111-49)רוב . שנים 3משטחי לוע בילדים מתחת לגיל  מומלץ גם להימנע מלבצע

, נוסף על  כך.  שנים נגרמות על ידי זיהומים נגיפיים 3דלקות הגרון בילדים מתחת לגיל 

 .בגילאים הללו נמוך מאדהסיכון לקדחת שגרון 

 . גרון חוזר בחולים ללא תסמיניםאין צורך לוודא החלמה באמצעות משטח  .3

ביצוע משטחים מיותרים עלול  .רושו נשאותיעדר תסמינים קליניים פמשטח לוע חיובי בה

 .להוביל לרישום מיותר של אנטיביוטיקה

דלקת גרון  .אמוקסיצילין/טיפול הבחירה בדלקת גרון סטרפטוקוקלית הוא פניצילין .9

 .גבוהים של פניציליןחיידקית אינה מצריכה טיפול במינונים 

טיפול באזניל שמור למקרים של . עמיד לפניצילין  Aלא נמצא חיידק סטרפטוקוק עד כה 

 .לפניצילין מיידיתרגישות יתר 

ניתן למנוע סיבוך זה אם הטיפול ניתן  .מטרת הטיפול העיקרית הינה מניעת קדחת השגרון

 . ימים מהופעת הסימפטומים 4תוך 

 למבוגרים ((מוקסיפן)מוקסיצילין ושל א (רפאפן) Vפניצילין של ) המומלץהמינון המקסימלי 

לתת  את גם ניתן . לעבור מינון זהצורך בחישוב המינון לילדים אין . גרם ליממה 1הינו 

 .במנה חד יומית הטיפול במוקסיפן

 .  בילדים תיכונה דלקת אוזנייםניתן להימנע ממתן אנטיביוטיקה במרבית המקרים של  .5

בילדים מעל  .תתרחש החלמה ספונטנית ללא טיפול אנטיביוטידלקת אוזן תיכונה  מקריברוב 

להשהות את  ניתן לרוב, עם דלקת אוזניים וכאשר ההסתמנות אינה חמורה חודשים 6גיל 

גם במקרים בין היתר מומלץ הטיפול באנטיביוטיקה  .שעות 94עד  29-י להטיפול האנטיביוט

 .חסר חיסוני או מומים באזור הפנים של

 שנרכשה בקהילה אותידלקת רוכן גם בבילדים  תיכונה טיפול הבחירה בדלקת אוזניים

 .הינו אמוקסיצילין

 

 שגרתי לטיפול ואין מקום (צפוויט, צפורל) Cephalexin טיפול הבחירה בזיהומי עור הינו  .6

  .ינולוניםובק או  (Co-Amoxiclav)באוגמנטין 

את המחוללים  ה טובה יותר בהשוואה לשני האחרים צורמכסה ב ephalexincהתכשיר 

 (.Aסטאפילוקוק אראוס וסטרפטוקוק )השכיחים הגורמים לזיהומי עור 

 

על זיהום בדרכי לרוב אינה מעידה שקית עזרת צמיחת חיידק בתרבית שתן  שנלקחה ב .7

 . השתן

בירות סישנה קיים סיכוי גבוה לזיהום חיצוני ו שקית נלקחת באמצעותכאשר תרבית שתן 

תרבית שתן הנלקחת  . כזובה חיובית שתן תוצאת תרביתקבלת ל,  %48עד כדי , גבוהה

 .בצורה זו אמינה רק כאשר היא שלילית

 



או בסיום טיפול אנטיביוטי  סקר/ת שגרהוכבדיק ת שתןולקחת תרבימומלץ להימנע מ .8

 .בזיהום בדרכי השתן

 .וריה אסימפטומטיתאבקטרישל אין צורך באיתור 

 

 . אנטיביוטי בטיפול צורך אין מחלה שלשולית חדה של המקרים במרבית .9

חום גבוה ושלשול )קלינית של דיזנטריה  עם תמונהאנטיביוטיקה מומלצת במחלה שלשולית 

 משךקיצור , המחלה משך לקיצור לצפות ניתן אז .החשודה או שהוכחה כשיגלה (דמי/רירי

 .המחלה סיבוכי שיעור להקטנת גם לוודאי וקרוב בצואה החיידק הפרשת

 

 .מרבית המקרים הינם על רקע של זיהום וירלי – חדה סינוסיטיס .01

או ( ימים 11מעל )ביוטי בסינוסיטיס מומלץ במקרים של סימפטומים ממושכים הטיפול האנטי

 .מנות היא חמורהתכאשר ההס

 

 

אלי סומך מהיחידה למחלות זיהומיות ' ופרופ ר מיכל שטיין"ד, דיאנה טשרר "נכתב על ידי ד

 חולון, "וולפסון"המרכז הרפואי , בילדים


