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 כלי להערכת רעיונות / פתרונות  -ימד"מ  
 

          אנטיביוטיקהבליעת באמצעות  ,שזה עתה נגרם ,ברגלפצע פול בטי :  הרעיון  
 

 עניין מ  רכי התגברותדגבלות ומ  תרונותי

  דרכי התגברות  מגבלות 
כל   ,ו לגוף שיחדר   ,יש חיידקים בפצע  אם  -

עוד לפני שיצליחו   ן מוג היהגוף יה
 . שטפתלה

, ממנו אני  זיהום חמור תפחת הסכנה ל -
 חושש מאוד. 

הזדמנות להיפטר מעוד חיידקים פתוגניים   -
 שיתכן ויש בגוף. 

יחסית לפעילות,    לחזור מהרוע יוכל צהפ -
 ללא דאגה מזיהום. 

 . האנטיביוטיקה זולה יחסית וקלה לנטילה -

ישות  בפחות להעסיק את האחות בח  -
 לאורך זמן. 

באנטיביוטיקה ללא   שימוש  -
צורך מגביר הסכנה 

להתפשטות עמידות של  
 . חיידקים 

חשוב להקפיד לקחת   -
התרופה לכל אורך  

 ל לשכוח. ו התקופה ואני על

 

לא ברור איזה סוג   -
כי לא  אנטיביוטיקה יתאים 

זיהום ואם כן   בטוח שיהיה 
 מה יהיה. 

קוטלת גם  אנטיביוטיקה ה -
חיידקים מועילים או לא  

מזיקים והדבר עלול לשנות  
את השיווי משקל החיידקי  

 בגופי. 

ליטול אנטיביוטיקה רק   -
ע"פ הוראת הרופאה ורק  

 אם באמת יתחיל זיהום. 
 

לשים תזכורות בטלפון   -
בהם עלי לקחת   לזמנים

אנטיביוטיקה לאורך כל  
 הימים. 

 
ליטול אנטיביוטיקה רק   -

 . לאחר בירור סוג החיידק
 

  )משחה(  טיפול מקומי -
  קטילתיקטין את  

החיידקים במערכות  
אחרות בגוף וכן לאכול  

 מזון פרוביוטי. 

 

י  , לפנמנעו זיהומים בעבראיך   ,מעניין  -
מציאת האנטיביוטיקה ואמצעי  

 ? ההיגיינה הקיימים היום

אם אותם חיידקים מזהמים    ,מעניין  -
 ?הרחוק יותר שיש היום היו בעבר 

איך בודקים מהו סוג החיידק    ,מעניין  -
 ? שיש בפצע

כולים  כמה זמן אחרי פציעה י ,מעניין  -
 ? קומילהשמיד את החיידקים באופן מ

טבעיים  בים אם יש אוי  ,מעניין  -
שהם יוכלו לקטול אותם   לחיידקים 
 במקומנו? 

מעניין, למה אני כל כך חושש   -
 מזיהומים בפצע? 

ה תחשוב עליי הרופאה אם  מ ,מעניין  -
 אבקש ממנה טיפול אנטיביוטי כללי? 

מעניין, אילו תופעות יש להפחתה  -
בכמות החיידקים המועילים עקב  

 ?ת אנטיביוטיקהנטיל

אלו  במשחה   ותנטיביוטיק מעניין אם א -
אותן אנטיביוטיקות שנוטלים דרך  

 הפה?


