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 , מעבדות מיימילקIBCLC PhDנכתב עי ד"ר שרון צברי, 

,  UNCב הרפואישל המרכז  המפורסם איבחון כאבים בהנקה המבוסס על הפרוטוקול הקלינימסמך מידע בנושא 

המידע יכול להוות כלי עזר לצוות המקצועי המטפל לקבלת מידע . העכשווית מהספרות המדעית עדכונים ובשילוב

משלב מידע על המצבים בהם מומלץ  המסמךבהנקה.  מצבים שונים של כאבב מבדלתאבחנה מעודכן בנושא 

 שילוב דיאגנוסטיקה בחלב אם לאיבחון וטיפול. 
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ספרות בשילוב עם  UNCמידע מפורסם, בהתבסס על פרוטוקול קליני מפורסם של המידע המובא מבוסס על 

שפורסמה בעיתונים מדעיים מובילים. כל המידע כאן מהווה מידע כללי בלבד ואין לראות בו המלצה  מקצועית

ת . אין מסמך זה מהווה הנחיה קלינית לאיבחון וטיפול או מחליף הנחיות קליניואו עיצה טיפוליות רפואית

מיימילק מספקת מידע זה מתוך ההבנה כי כל מי שיהיה בעל גישה למידע המוצג בו לוקח את קיימות. 

מידע בלבד, ואינו מפחית  בגדרהמידע המובא כאן הינו האחריות לבדוק את המידע המוצג בו, ואת דיוקו. 

בכל  דיאטנית(.איש המקצוע המאבחן ומטפל )רופא, יועצת הנקה, אחות, או ל מהאחריות המקצועית ש

בכל מקרה, הטיפול והאיבחון בהתבסס על המידע המוצג פה בלבד.  מקרה, אין להתחיל ולהכווין טיפול 

באחריות איש המקצוע המטפל בלבד, ולפי שיקול דעתו המקצועית בלבד. במידה ויש סטירה בין המידע 

יות הרשמיות ולפי שיקול דעתו של המוצג כאן לבין הנחיות או המלצות מקצועיות אחרות יש לפעול לפי ההנח

  הצוות המטפל. מיימילק אינה בעלת האחריות המקצועית לאיבחון וטיפול.

 

 

 

 .MyMilk Laboratories LTDכל המידע המסופק במסמך הינו מוגן בזכויות יוצרים ושייך לחברת 

  .בהחלטאסור , לצורך פרטי או מסחרי, כל שימוש בתכני המסמך ללא אישור מפורש בכתב 

 .לשתף או להפיץ את המידע, לשכפל, לצלם, לתרגם, לצטט, אין להעתיק 
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 הזמנה לביקור  פניה בנושא כאב בשד או בפיטמה

 EPDSהאם יש צורך ב

 EPDS>10   הפניה

 ל_____
 כן

 לא

 דלקת עורית-גירוי

 כן

טראומה פיטמתית בעבר, כאב גם ללא מגע,  כן

 תסמונת רנו, מיגרנות רגישות קור

חלב, עליה התינוק משתנק, מושפע מירידת  כן

שאיבות מרובות, במשקל++, יציאות++, 

 למשך מספר ימים תיעוד נפח חלב

 רגישות רבה למגע

הופעת כלי דם בהילה לאחר הנקה )גם במגע(. כאב 

 רקע כאב פונקציונלי או עצבי ב, שב 2יותר מ

 בעת הוצאה ידנית של השד ובבדיקה כאב רגישות ללא נפיחות

 פריחה פטרייתית

קנדידה או 

 סיסטמית

פריחה, גירוד, אין תגובה למופירוצין עורי או 

 טיפול דלקתי

 מתשחוס  תיתפטמ הפרשההפרשה צהובה, 

 יציאה

 כן

EPDS>10  המשך מעקב  
 הערכה של יועצת הנקה

נפיחות בשד, כאב 

עמוק מתמשך  

 דלקת בשד חום ותסמינים סיסטמיים

, פיטמה פגועה

סדקים, חתכים 

 פצעים

 הפרשה אלל פצערגישות, אודם, צריבה, 

 , רגישה למגעשלפוחיתיבלת, 

 זיהום חיידקי

 חלב שלפוחית

 כן

גוש נמוש המשתנה 

 עם הנקה

מחסור הפנייה לדיאטנית )

 (3-, אומגה[1] בברזל
 

 צינורית סתומה

כאב חד, הלבנה 

או הסגלה אחרי 

 הנקה

 כן

 ואזוספזם

תינוק מתנתק 

ולחוץ, כאב בהנקה 

 ולא בשאיבה

 ייצור יתר

 כאב פונקציונלי כן

 כן
זיהום 

 בצינוריות
 פטרייה

 כן

 מתפתח בהדרגה עם רגישות מקומית

לבחון מצבים של התינוק כגורים התורמים 
לקליניקה של האימא: לשון קשורה כגורם 

תמידי לטראומה וחיכוך, היפרטוניות, נשא של 
 פטריה.

 מצבים אימהיים המצריכים תשומת לב:

 . דלקת חריפה או אבסס1

 . דלקת שהחלה בבית חולים2

 למקור פתוגני. דלקת בשד ללא עדות 3

 הפניה לבדיקה מעבדתית מיימילק
 

 טיפול הבחירה  +הפניה לרופא

 נקודות להרחבה UNCסטייה מפרוטוקול 

 הפניה לתזונאית פרוטוקול או טיפול עתידי 
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רובית במקרה של: מסטיטיס חוזר, סיכון של יתרבית א

MRSA ORSA דלקת חריפה, אלרגיה ,

 [2]לאנטיביוטיקה, כאב כרוני או הפנית רופא 

רגישות לפנצילין 

 וצפלוספורינים

יום.  10-14קלינדמיצין ל כן

לטיפול  מהיר זריקת  

Monocef[3,4] 

צפורל או אוגמנטין )אינה יעילה נגד פסוידומונס, 

 [3,4]יום  10-14אנטרובקטר ואצינובקטר( ל

מנוחה, שתיה ריקון טיפול תומך בדלקת בשד: 

 שד.

 אין סכנה בהנקה. סיכון גבוה יותר בגמילה •

 שעות 2-3ריקון כל  •

טיפול בכאב מומלץ: איבופרופן מומלץ.  •

איבופרופן לא זוהה בחלב אם במינונים של 

 גר ליום 1.6עד 

 ייעוץ תזונתי )כמו בחסימה( •

שד או החמרה  24-48אם אין שיפור  •

 רופאלהפנות ל

מוקסיפן )אמוקסיצילין( לבד אינו מומלץ כי 

לקטמז המופרש על   -ידי ביתא-הוא מפורק על

ידי סטפילוקוק, שהוא אחד הגורמים העיקריים 

 [3,4]למסטיטיס

 הדרכה על ריקון תקין וחשיבותו 3]–[5 ספירה סומטית גבוהה

 צינורית חסומה

פרוטוקול  צינורית 

 חסומה 

 כן

 2גוש < 

 ימים?

משתפר תוך 

שע? 48  

להשלים טיפול 

 אנטיביוטי

 לא
 לא

 כן

לבחון דיאגנוזה, 

 טיפול ותרבית

 כן

 כן

 לא

 לא

. לרגישות לטפל בהתאם

האימא צריכה לעדכן 

 באשפוז עתידי

 לא נעשו תרביות

 בפרוטוקול מותאם MRSA ORSAאנטיביוטיקה ל. [2]לבצע תרבית

 תרביות

 שליליות

. רגישות בשד עם/בלי אודם, אזור כואב המרגיש חם

 [2] 38.3תחושת שפעת, תשישות, צמרמורות וחום מעל 

 דלקת בשד

 :MRSA ORSAסיכון ל  גורמי

 אשפוזים חוזרים •

 שהות ארוכה במתקן בריאות ציבור •

 טיפול אנטיביוטי •

 הזרקת סמים •

  דיאליזה •

  שהות בבית סוהראו  שירות צבאי •

 שיתוף ציוד ספורט •

 בריאות תעובד •

מעקב רופא. 

 אבסס?
 USפרוטוקול אבסס 

MRSA ORSA 

תרבית הראתה שהחידק רגיש 

 לאנטיביוטיקה שניתנה

US 

עדיף  ניקוז אבסס

תרבית , US [2,10]ב

  [2]המשך הנקהו

 כן

 גורם אוטואימונילשקול 

[6–9]Granulomatous mastitis  קשר

 להיפרפרולקטנמיה?

 לשלול סרטן שד דלקתי
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 קליניקה סיסטמיתעל הפיטמה, הפרשה צהובה, גלדים וללא צעים פ

 פיטמהב זיהום חיידקי

טיפול ע"פ 

פטריה סכימת  

 כן

טיפול ע"פ 

צינורית   סכימת

 חסומה 

 לא

 3-2שיפור תוך 

 ימים?

 כן

 לא

לבדוק תוצאות תרבית. 

 החלפת אנטיביוטיקה

לבדוק רגישות אנטיביוטיקה. 

האימא שהיא צריכה לעדכן 

 באשפוז עתידי

כאב משמעותי 

[11,12] 

 לא

סיסטמית. טיפול על פי פרוטוקול אנטיביוטיקה 

 דלקת בשד

יום. לעבור על סימני  14משחת מופירוצין > 

 מסטיטיס עם האימא

 היגיינהתמיכתי: לעבוד על אחיזה והנקה תכופה.  לטיפו

 צינורית חסומה

 כן

סיום טיפול. 

 מעקב לפי צורך

 צע לקיחת תרבית אירובית מהפ

MRSA ORSA ?פתוגן רגיש או פלורה עורית 

 העור נרפא?

 לא

לחזור על אחיזה, 

והפניה  היגיינהשאיבה, 

 לדרמטולוג

ואזוספזם? כאב 

 פונקציונלי?

תרבית  כן

חיובית 

 לפטריה

לבחון לשון קשורה 
כגורם תמידי לטראומה 

 וחיכוך

הדרכה להיגיינה 
 בהנקה
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רגישות, צריבה, אודם, סדקים ללא הפרשה או נגעים מפרישים, גירוד, 

 [13]פלאקים ברורים 

 דלקת עורית )דרמטיטיס(

 בדיקה פיסית

צריבה, אודם, סדקים רגישות, 

 ללא הפרשה, גבולות לא ברורים

 דלקת עורית כתוצאה מגירוי
מריחת חומר משמר לחות: לנולין, שמן קוקוס ארוגני או 

 [3,11]שמן זית אורגני או שימוש בפדים של הידרוג'ל 

 להחליף פדים במקרה שהם ספוגים בחלב

פילם -שטיפה עם סבון פעם ביום למנוע היווצרות ביו

[3,11]  

גר  15, 2%גר מופירוצין  APNO [14] :5משחת 

 .2%אבקת מיקונזול לריכוז סופי של  0.1%טאמתאזון 

 שמירה על היגיינה ושטיפת ידיים

 

גרד, פצעי קילופי עור עם גלד 

או קרום , נגעים ברורים. 

 הפרשה

 מגעדלקת עורית כתוצאה מ
 לבודד את הגורם: קרם או משחה, סבון

 לבחון האם הגירוי מתאים לצורת משפך המשאבה

 פיטמה אחרי הנקהאם התינוק כבר אוכל מוצקים לשטוף 

מריחת חומר משמר לחות: לנולין, שמן קוקוס ארוגני או 

 [3,11]שמן זית אורגני או שימוש בפדים של הידרוג'ל 

 להחליף פדים במקרה שהם ספוגים בחלב

גר  15, 2%גר מופירוצין  APNO [14] :5משחת 

 .2%אבקת מיקונזול לריכוז סופי של  0.1%תאזון טאמ

 שמירה על היגיינה ושטיפת ידיים

 

 פטריהלצע כולל לקיחת תרבית אירובית מהפ

 ימים? 5-7לא משתפר אחרי 

 לבדוק תוצאות תרבית 

העור 

 התרפא?

תוצאות 

 תרבית. 

לבחון ואזוספזם או 

 כאב פונקציונלי

לבחון הנקה 

הפנייה ושאיבה. 

 לדרמטולוג

 כן תרבית שלילית, כאב ממשיך פטרייה זיהום חיידקי

 לא

 הדרכה להיגיינה בהנקה.
דיון בגורמים העלולים 

 ליצור גירוי עורי

טיפול ע"פ 

פטריה סכימת  

טיפול ע"פ 

זיהום  סכימת

 חיידקי בפיטמה
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גוש בשד שמתפתח בהדרגה, גורם לכאב 

מקומי ויכול להיות מושפע מנפח החלב 

 בשד

 צינורית סתומה

  טיפול ע"פ סכימת

  מסטיטיס
נפיחות, חום, תסמינים 

 סיסטמים

 כן

 לא

ציוד השאיבה )גודל וסוג 

 משפך( מונע ריקון מלא?

 כן
 משפך חדש, החלפת משאבה

 לא

לבחון אנטומיית פה 

התינוק, אופן היניקה, 

סימטרית גוף מולדת 

 כגורמים לריקון לא יעיל

 גורמי סיכון:
לריקון לשון קשורה כגורם  •

 לא מספיק.

 חזיות לוחצות או עם ברזלים •

 עייפות ותשישות •

ישנה על הבטן או גורם לחץ  •
 קבוע אחר

 כן
  CSTהפניה לתרגילי מתיחה לטורוטיקוליס, 

 או לריפוי בעיסוק________

 לא

 למקם תינוק כשאפו בציר לכיוון אזור הסתימה.

 שע: לעשות קומפרס חם לפני ואחרי האכלות. 24אחרי 

 ליעל ריקון שד בעזרת עיסוי אחרי הנקות/שאיבות. 

 ללבוש חזיה רפויה ולנוח הרבה.

הוא טיפול מניעתי במיקרים כרוניים: 

בלתי -המלצה לאם לצרוך רק שומן רב

 1200רוויים, ומתן תוספת של לציטין )

 [15](ביממהפעמים  4מ"ג עד 

, שמו נר הלילה Bקומפלקס ויטמיני 

 [16]ותימין

הקפדה על היגיינה על מנת למנוע זיהום 

 [2]מישני נרכש 
 

הגוש ממשיך אחרי 

 יום? 10-14

סתימה ממשיכה 

 ללא גוש

 כן
 USהפניה לכירורג שד 

 .מתן לציטין

 או טיפול אנטיביוטי תרבית לשקול 

US  תקין סתימה

 ממשיכה 
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 יבלת או שלפוחית בפיטמה שרגישה למגע או מכאיבה בהנקה

 שלפוחית חלב

 צינורית חסומה

צינורית  סכימת

 חסומה 
 כן

 לא

לרכך את הפיטמה על ידי טבילה במים 

 חמימים.

 לבחון האם נגרם משאיבה או מלשון קשורה.

 שינוי תזונתי

 אין שיפור?

 ימים 5-7

 כן

ניקוז / פתיחת השלפוחית עם מחט סטרילית 

 אחרי ניקוי הפיטמה באלכוהול.

 [12] פעמים ביום לשבוע 2מופירוצין 

לשמר אזור ריפוי לח לפי  הפיטמה על ידי טבילה במים חמימים.לרכך את 

 פרוטוקול זיהום בשד.

יום תוך המשך  10-14למשך  או בקטוטובן דרמקומביןקוריטזון מקומי )

 לבחון אפשרות לתרבית חלב[19]דלקתי ( לתהליך הנקה

ייצור  סכימת

  יתר

 ייצור יתר

[17,18] 

פרוטוקול דלקת 

  בשד

 [17,18] דלקת בשד 

 לא

 :[17,18] תזונה ודלקת בשד  לא

לציטין, הפחתה בשומנים רוויים מהחי, 

הגברת נוזלים, הפחתת משתנים )למשל 

  Dוויטמין   Cטמין קפאין(, וי

 כן

 כן
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כאב חודר, הלבנה/צבע סגול כהה בתום ההנקה או שאיבה? טראומת שד 

בעבר עם תחושת כאב שנמשכת בתום המגע? רקע של תסמונת רנו, 

מיגרנות או רגישות לקור? מחלה אוטואימונית ברקע או ניתוח שדיים 

[20] 

 תסמונת רנו –ואזוספאזם 

 אין שיפור?

 טיפול תומך:

 [12]דק  5-חימום השד אחרי הנקה או שאיבה למשך כ

)דוגמת סינופד או קפאין(. הפחתת חומרים המגדילים את כיווץ כלי הדם 

 ימים 7-10מעקב אחרי 

המשך טיפול תומך לפי 

 הצורך
 כן

 לא

 חלקי

מאמר סקירה חדש הצביע כי יעילות 

הטיפול התרופתי ברנו אינו גבוה 

 התערבות צורך ישש במקרה[21]

 תעלות בחוסם להשתמש ניתן, תרופתית

 בטוח זו תרופה. ניפדיפין, הסידן

הניפדיפין שבמקרה  בהנקה. לשימוש

ניתן להשתמש אמלודיפין  ,לא עוזר

אשר גם הוא חוסם תעלות סידן אך גם 

. בטיחותה בדם NO-מעלה את ריכוז ה

  בנהקה דיין לא ידועה

לשקול טיפול תרופתי 

)ניפדיפין(  והמשך טיפול 

 תומך לפי הצורך

התינוק,  תלבחון תזונ

 הרגלי שאיבה.

 אבחנהלבדוק 

 לא

אין  כן

 שיפור?

להפנות לרופא לשקול 

מקור אוטואימוני וטיפול 

 כאב פונקציונלי בהתאם
 

לבחון לשון קשורה כגורם 
  תמידי לטראומה

מ"ג פעמיים  B6 100בויטמין העשרה של התזונה 

 300mgביום לכמה שב, העשרה בסידן ומגנזיום 

Magnesium/200 mg Calcium (gluconate) 

  [33–31]פעמים ביום 3מ"ג  500בארגינין ,[30]
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תינוק מושך את השד בהנקה או מנסה להתרחק? תינוק משתנק 

בירידת החלב? תינוק חסר שקט, הנקות קצרות ותכופות, יציאות 

? עליה מהירה [23]ירוקות או ריריות עם עליה איטית במשקל 

? מלאות PPשב  3-6? התחיל [24]גר ליממה(  30במשקל )מעל 

כרונית בשד, כאבים שאיבה בנפחים גבוהים ותחושת הקלה בשד 

 ?[22]בניגוד להנקה 
 

 ייצור יתר

ירידת חלב 

 חזקה?

לגרום לירידת חלב טרם 

 וספיגת החלב.ההנקה 

 ?:[22]גורמים לייצור יתר 

 שימוש יתר במגבירי חלב •

 שאיבה מרובה מעבר לצרכי התינוק •

 בעיות אנדוקריניות ועודף פרולקטין. •

 ?:[22]גורמים לייצור יתר של פרולקטין 
Hypothalamic/pituitary stalk 

damage 

Pituitary disorders 

Chronic renal failure 

Cirrhosis 

Cranial radiation 

Polycystic ovary disease 

Medications 

    Antidepressants 

    Antihistamines 

    Antihypertensives 

 

  
ייצור חלב 

 מוגבר?

 כן

לגרום לירידת חלב טרם 

 ההנקה וספיגת החלב.

 [22]שימוש בפיטמת סיליקון 

 כן

 אמצעים תומכים:

יים, פחתת שאיבה,הורדת תדירות החלפת שדה

 ואזוספזם.חום על השד בדומה לפרוטוקול 

 ימים 7-10למשך  איבופרופן מינון מקסימלי

 

ייצור חלב 

 מוגבר?

המשך החלפת שדיים מוגבלת, 

הפחתת איבופרופן וחימום 

 לאחר הנקה אם אפשרי.

 כן

 לא

אם שדיים רגישות בעת 

לשלוח תרבית הבדיקה, 

 פיטמה לתרבית אירובית

לפתוגן טיפולים בהתאם  כן

)פרוטוקול זיהום חיידקי 

 בפיטמה(

לבחון יניקה, שאיבה  לא

 ולבדוק אבחנה אחרת
תרבית 

 חיובית?
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מתוך סקירה של שימוש בליריקה וגאבאפנטין 

 :[29]בהנקה 

הכמות של וגאבאפנטין שעוברת בחלב  •

 נמוכה מאוד.

ליריקה וגאסאפנטין מופרשת דרך הכליות  •

ולכן יש למהנע במקרה שידוע על בעיות 

 בכליות של התינוק או בפגים.

בעת שימוש אימהי יש לעקוב בתינוק  •

אחרי בעיות עיכול, שינויים בתאבון, עליה 

 במשקל, סחרחורות והתפתחות תקינה.

 אין ידע מספיק על שימוש ארוך טווח •

 

 עם המלצה לבחון טיפולים כגון:)כאב ( הפניה לרופא 
פעמים ביום. כמות  3מ"ג  20פרופרנולול )דרלין( הבטוח בהנקה 

 .?![12]מ"ג ליממה  240מקסימלית 

 נוגי דכאון טריציקליים, כדוגמת נורטילין  או אלטרול, מינון

ימים.  3-7 כל מומלצת במינון עלייה. מ״ג 10-25 בן, נמוך

 גם הפחתה איטית.

SNRI  מ"ג ועליה  30בלטה, מינון התחלתי של כדוגמת צימ

 ימים. 7אחרי  60ל

 ליריקה וגאבאפנטין במינון מומלץ להנקה )ראה מסגרת(

 תרבית חיובית?
דיווח על כאב בהעדר טראומה נראית לפיטמה? רגישות יתר 

בפיטמה למגע של עור או חשיפה לאור? כאב עז שנמשך 

מההנקה הראשונה? כאב רציף של יותר משבועיים? היווצרות 

נימים( בהילה או בפיטמה אחרי הנקה -קפילרות )כלי דם קטנים

? רקע של תסמונת של כאב פונקציונלי [12]או בעקבות מגע 

 וטונומית )דיסאוטונומיה(או בעיות בתפקוד המערכת הא

[25,26] ? 

 ? רקע של גודש חריף? [27]בעיות של כאבים נוריפטיים

 [28] כאב פונקציונלי

 

Functional dysautonomia / Centrally 

mediated pain syndromes  [25,26] 

Non-painful 

• Syncope 

• Postural Tachycardia Syndrome 
(POTS) 

• Chronic Fatigue Syndrome 

• Cyclic Vomiting Syndrome 
 
Painful 

• Functional Dyspepsia 

• Functional Abdominal Pain 

• Abdominal Migraine 

• Migraine Headache 

• Irritable Bowel Syndrome (IBS) 

• Interstitial Cystitis 

• Complex Regional Pain Syndrome 

• (CRPS) 

• Raynaud’s Syndrome 

• Fibromyalgia 
Myofascial Pelvic Pain 

פעמים ביום  4מ"ג  600-800איבופרובן 

[12]. 

 שיטות הרפייה להתמודדת עם הכאב.

 טיפול לחיצות על נקודות לחץ.

 הע בבעיות אלרגירק כן

 או אטופיות? 

היסטמיני -טיפול אנטי

 המותר בהנקה

 שיפור?
הפחתה הדרגתית 

 של האיבופרופן
 כן

 לא

לבחון לשון קשורה כגורם 
  תמידי לטראומה
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 אין שיפור
 :[17,18] תזונה ודלקת בשד 

לציטין, הפחתה בשומנים רוויים 

מהחי, הגברת נוזלים, הפחתת 

  Cטמין משתנים )למשל קפאין(, וי

  Dוויטמין 

כאב עמוק, תחושת משיכה בעומק השד, דקירות במהלך 

האכלה, רגישות בשד בעת הבדיקה, כאב בעת הוצאת חלב 

 ידנית

 זיהום בצינוריות 

 

 )אירוביות(  כולל פטריהותרבית פיטמה תרבית חלב 

שיפור בעקבות 

 טיפול תומך?

לשקול פרוטוקול טיפול 

 [12]בואזוספזם )ניפדיפין( 

 לא

 :[12] אמצעים תומכים

 חימום השד בתום הנקה/שאיבה כמו בפרוטוקול ואזוספאזם.

 שעות. 4-6מ"ג כל  400-600ופן איבופר

 ימים 5-7מעקב אחרי 

להוריד איבופרופן  חלקי

 בהדרגה

 חלקי

 כן

תרבית 

 חיובית?

 לא [12]טיפול בדיפלוקן לפי פרוטוקול פטריה פטריה

יניקה, לבחון 

שאיבה ולבדוק 

 אבחנה אחרת

לטפל באנטיביוטיקה 

 14לפי הרגישות למשך 

 יום

 שיפור קליני?
 לא

 G6PDשבועות ללא רגישות לסולפה או  4תינוק מעל 

 : [12] לשקול טיפול לדלקת כרונית בצינורות החלב
cephelexin 500 mg QID, dicloxacillin 500 mg 

QID, erythromycin 500 mg QID, 

amoxicillin/clavulonate 875 mg BID 

 6יש דיווחים שלפעמים השיפור מתחיל אחרי 

 [26]שב
 
x 14 days 

 חלקי
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לבדוק סימני פטריה 

בפה: משטחים לבנים 

בפנים הפה באזור 

 הלשון הלחיים ועל

אי צורך לטיפול 

תרבית  בתינוק למעט

חיובית אימהית  

ל חשש לחנק בתינוקות שב
למרוח את  ניתןקטנים 

הג'ל על האצבע ואז בתוך 
הפה של התינוק על כל 

 הריריות.

רשימה של אמצעי טיפול 
טבעיים בפיטריה כמו 

GSE תמיסת אבקת סודה ,
לשתיה וחומץ, מפורטים 
 בעלון התשובה לתרבית.

מקומי  אם כאב ממשיך להחליף טיפול

 להשמר מדרמטיטיס
  

 תרבית חיובית לפיטריה, סימפטומים ממשיכים

 לא

 יסטמי?תינוק עם פריחה/פיטריה/ בפה / בחיתול או ס

 פריחה מתחת לשד עם נפיחות וגרד?

 ופצעונים, קלה קשקשת עם, מעט מבריקה, עז ורוד בצבע פטמה

 [34,35] הפטמה מסביב, ההילה על קטנטנים אדומים

 דו או חד, הנקה אחרי נמשך, לכתף או לגב קורן, שורף, קשה כאב

 .[36]חיצוניים  סימנים לעיתים ללא, צדדי

 פטריה/קנדידה

 

לקנדידה חשד 

 עמידה?

פטרייתי -טיפול טופיקלי אנטי

 [37]ו/או מופירוצין עד לתרבית 

פטרייתי -טיפול אנטי

יממות?  1-2במשך 

 אחרונות?

 כן

 כן

שע  48 אחריתרבית  לא

-ללא טיפול אנטי

 פטרייתי  
 לא

 פיטמהתרבית חלב+

 אירובית כולל פטריה

 לבדוק את התינוק

 כן

או  מיקונזולהמבוסס על מקומי  טיפול
 ותרחיף ניסטטין קלוטרימזול

100,000u/mL יש  .[40]. להשוואה
 14הנקה למשך למרוח את המשחות לאחר 

ימים בתום סימפטומים.  2-. ו[12]יום 
 להשמר מדרמטיטיס

  

.  תרחיף ניסטטין וג'ל או/דקטרין 
100,000u/mL 0.5) פד ספוג ב 

האכלה למשך .  למרוח לאחר מ"ל(
ימים בתום  2-ו [39]יום  14

 סימפטומים.

הקפדה על היגיינה, מניעת 
מגע חוזר, עיקור חלקי 

משאבה בקבוקים 
ומוצצים. פדים וחזיות 

לייבש במייבש או בשמש. 
 לנגב שד עם נייר סופג

 ימים? 5-7אין שיפור 

Fluconazole   דיפלוקן אוראלי

 3מ"ג/ק"ג עד   6העמסה של  

 [38]ביממה לשבוע  4מ"ג/ק"ג * 

לבחון תרבית 

 ומצב קליני

 Candida Albicansהגורם העיקרי הוא 
אך גם זנים אחרים עשויים להיות 

 והטיפול מכוון לחיסול גורם זה.פתוגנים, 
ניתן להמשיך להניק משך במהלך הטיפול 

. Fluconazole -כל תקופת הטיפול ב
 לנוכחותמומלץ לבדוק גם את התינוק 

 הדבקהולטפל בו במקביל למניעת  קנדידה
 .חוזרת

 

לבחון יניקה, 
שאיבה ולבדוק 

 אבחנה אחרת

תרבית 

 שלילית

טיפול לפי 

 רגישות החיידק

תרבית חיובית 

 לזיהום חיידקי
Fluconazole  מ"ג ביום  200-400העמסה של

מ"ג  100-200הראשון לטיפול, ולאחר מכן 
יום. לעיתים נדרש טיפול  10-14ליום, למשך 

משך  ארוך יותר. חשוב להמשיך את הטיפול
 מספר ימים לאחר חלוף הסימפטומים. 

 

לבצע תרבית ורגישות נוספת. לבחון יניקה, שאיבה ולבדוק אבחנה 

 אחרת

 ימים? 10אין שיפור לאחר 

לבחון לשון קשורה אם יש 
  לתינוק חיפוי לבן
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