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Izmantojiet Fever-

PAIN vai Centor 

skalu simptomu 

novērtēšanai 

 

Padoms: 

 

• kakls var 

sāpēt 

apmēram 

nedēļu 

• pacientam 

ārstēt 

simptomus 

pašam 

0 vai 1 punkts 

FeverPAIN 

skalā vai 

0, 1 vai 2 punkti 

Centor skalā 

Nepiedāvājiet 

antibiotiku 

Ja antibiotika nav izrakstīta, iesakiet: 

• ka antibiotika nav nepieciešama 

• vērsties pēc medicīniskās palīdzības, ja 

simptomi strauji vai būtiski pasliktinās, 

neuzlabojas nedēļas laikā vai cilvēkam 

paliek ļoti slikti 

Pašaprūpe 

• Sāpju vai drudža ārstēšanai apsveriet 

paracetamolu vai ibuprofēnu, ja tas ir 

piemērots un tam tiek dota priekšroka 

• Dzeriet pietiekami daudz šķidruma 

• Ir liecības, ka sūkājamās zāļu tabletes var 

mazināt sāpes pieaugušajiem 

• Šādu liecību nav par parastajām 

sūkājamajām tabletēm, mutes 

skalojamajiem līdzekļiem vai vietējās 

anestēzijas aerosoliem, ja tos lieto 

atsevišķi 

2 vai 3 punkti 

FeverPAIN 

skalā 

Apsveriet iespēju 

iztikt bez antibiotikas 

vai izrakstīt 

antibiotiku rezervei 

Ja izrakstīta antibiotika rezervei, iesakiet: 

• ka antibiotika nav nepieciešama uzreiz 

• lietot izrakstīto antibiotiku, ja nav 

uzlabojuma 3 līdz 5 dienu laikā vai 

simptomi pasliktinās 

• vērsties pēc medicīniskās palīdzības, ja 

simptomi strauji vai būtiski pasliktinās 

vai cilvēkam paliek ļoti slikti 

Pierādījumi par antibiotiku iedarbību 

• Antibiotikām ir niecīga ietekme uz 

simptomu ilgumu vai cilvēku skaitu, 

kuriem simptomi uzlabojas 

• Iespēja, ka antibiotiku lietošana varētu 

izraisīt komplikācijas, ir niecīga 

• Iespējamās blakusparādības ietver caureju 

un sliktu dūšu 

4 vai 5 punkti 

FeverPAIN 

skalā vai 3 vai 4 

punkti Centor 

skalā 

Apsveriet iespēju 

izrakstīt antibiotiku 

lietošanai uzreiz vai 

rezervei 

Ja izrakstīta antibiotika lietošanai uzreiz, 

iesakiet: 

• vērsties pēc medicīniskās palīdzības, ja 

simptomi strauji vai būtiski pasliktinās 

vai cilvēkam paliek ļoti slikti 

FeverPAIN skala 

• Drudzis, strutas, simptomu sākums 3 

dienu laikā vai agrāk, smags mandeļu 

iekaisums, nav klepus vai katarālu 

izdalījumu 

• 1 punkts par katru 

Ja cilvēkam: 

sistemātiski ir slikti vai ir smagāki 

slimības vai stāvokļa simptomi un 

pazīmes, vai ir augsts komplikāciju 

risks 

Jebkurā laikā atkārtoti izvērtējiet, vai simptomi ir strauji vai būtiski 

pasliktinājušies, ņemot vērā: 

• citas iespējamās diagnozes 

• jebkādus simptomus vai pazīmes, kas liek domāt par smagāku 

slimību vai stāvokli 

• iepriekšēju antibiotiku lietošanu, kas var izraisīt 

mikroorganismu rezistenci 

Centor skala 

• Mandeļu eksudāts, jutīga priekšējo kakla 

limfmezglu limfadenopātija vai 

limfadenīts, drudzis anamnēzē (>38 °C), 

nav klepus 

• 1 punkts par katru 

Izrakstiet antibiotikas lietošanai 

uzreiz 

Nosūtiet uz slimnīcu, ja: 

• smaga sistēmiska infekcija 

vai 

• smagas komplikācijas 

Pirmoreiz publicēts: 2018. gada janvārī 
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Antibiotikas izvēle pieaugušajiem, kuri ir vismaz 18 gadus veci Antibiotikas izvēle bērniem un jauniešiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem 

Antibiotika1 Devas un lietošanas ilgums 
pieaugušajiem2 

Antibiotika1 Devas un lietošanas ilgums bērniem un jauniešiem2 

Pirmā izvēle Pirmā izvēle 

Fenoksimetilpenicilīns3 500 mg četras reizes dienā vai 1000 mg 
divreiz dienā 5 līdz 10 dienas 

Fenoksimetilpenicilīns3 1 līdz 11 mēneši: 62,5 mg četras reizes dienā vai 125 mg divreiz dienā 5 līdz 
10 dienas 
1 līdz 5 gadi: 125 mg četras reizes dienā vai 250 mg divreiz dienā 5 līdz 10 dienas 
6 līdz 11 gadi: 250 mg četras reizes dienā vai 500 mg divreiz dienā 5 līdz 10 dienas 
12 līdz 17 gadi: 500 mg četras reizes dienā vai 1000 mg divreiz dienā 5 līdz 
10 dienas 

Pirmās izvēles alternatīvas penicilīna alerģijas vai nepanesības 
gadījumā4 

Pirmās izvēles alternatīvas penicilīna alerģijas vai nepanesības gadījumā4 

Klaritromicīns 250 mg līdz 500 mg divreiz dienā 5 dienas Klaritromicīns 1 mēnesis līdz 11 gadi: 
Mazāk nekā 8 kg: 7,5 mg/kg divreiz dienā 5 dienas 
8 līdz 11 kg: 62,5 mg divreiz dienā 5 dienas 
12 līdz 19 kg: 125 mg divreiz dienā 5 dienas 
20 līdz 29 kg: 187,5 mg divreiz dienā 5 dienas 
30 līdz 40 kg: 250 mg divreiz dienā 5 dienas vai 
12 līdz 17 gadi: 250 mg līdz 500 mg divreiz dienā 5 dienas 

Eritromicīns 250 mg līdz 500 mg četras reizes dienā vai 
500 mg līdz 1000 mg divreiz dienā 
5 dienas 

Eritromicīns 1 mēnesis līdz 1 gads: 125 mg četras reizes dienā vai 250 mg divreiz dienā 
5 dienas 
2 līdz 7 gadi: 250 mg četras reizes dienā vai 500 mg divreiz dienā 5 dienas 
8 līdz 17 gadi: 250 mg līdz 500 mg četras reizes dienā vai 500 mg līdz 1000 mg 
divreiz dienā 5 dienas 

1  Skatiet informāciju BNF par piemērotu lietošanu un dozēšanu īpašajās 
populācijas grupās, piemēram, pacientiem ar traucētu aknu vai nieru 
darbību, grūtniecēm un mātēm zīdītājām. 
2 Devas norādītas perorālajām tūlītējas izdales zālēm, ja vien nav 
norādīts citādi. 
3 Piecu dienu fenoksimetilpenicilīna kurss var būt pietiekams simptomu 
novēršanai, bet 10 dienu kurss var palielināt baktēriju iznīcināšanas 
iespēju. 
4  Eritromicīns ir vēlamā izvēle jaunām sievietēm, kuras ir stāvoklī. 

1 Skatiet informāciju BNF for children par pareizu lietošanu un dozēšanu īpašās populācijas grupās, piemēram, 
pacientiem ar traucētu aknu vai nieru darbību. 
2  Vecuma grupas attiecas uz vidēja auguma bērniem un praksē zāļu izrakstītājs ņems vērā ne tikai vecuma 
grupas, bet arī citus faktorus, piemēram stāvokļa smagumu un bērna augumu attiecībā pret vidējo augumu tajā 
pašā vecuma grupā. Devas norādītas perorālajām tūlītējas izdales zālēm, ja vien nav norādīts citādi. 
3 Piecu dienu fenoksimetilpenicilīna kurss var būt pietiekams simptomu novēršanai, bet 10 dienu kurss var 
palielināt baktēriju iznīcināšanas iespēju. 
4  Eritromicīns ir vēlamā izvēle jaunām sievietēm, kuras ir stāvoklī. 

© NICE 2018. Visas tiesības paturētas. Uz šo attiecas Paziņojums par 
tiesībām. Paredzēts, ka, pieņemot lēmumu, speciālistiem un praktiķiem jāņem vērā šīs vadlīnijas pilnībā, kā arī viņu 

pacientu vai pakalpojumu lietotāju individuālās vajadzības, izvēles un vērtības. 
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Ieteikumu pielietošana nav obligāta, un vadlīnijas neatceļ atbildību par lēmumu pieņemšanu atbilstoši 
individuālajiem apstākļiem un konsultācijā ar pacientu, viņa ģimeni un aprūpētāju vai aizbildni. 

 


