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מטופל ומטופלת יקרים,
בחוברת זו ריכזנו בעבורך מידע כללי על דרכי ההתנהגות המומלצות 

בתקופת האשפוז, לך ולמלווך.

אנו מקווים שהטיפול יתנהל ביעילות ובקלות עד כמה שאפשר.

המידע בחוברת זו אינו מבטל את הוראות הרופא המטפל ואינו מהווה 
תחליף לשיחה עם הרופא ועם האחות מרכזת הטיפול.

אנו מאחלים לך החלמה מהירה ומלאה ועומדים לרשותך בכל 
שאלה או הבהרה.

 בעידן האינטרנטי מופץ חומר רב ברשתות ללא בקרה; 

 מומלץ שלא להסתמך על מידע זה ולהשליך על מצבך הרפואי 

בלי ייעוץ רפואי מוסמך.
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הכנות לקראת הטיפול הכימותרפי
לפני התחלת הטיפול, צריך לבצע כמה פעולות כדי להיערך נכונה 

לטיפול. בהתאם למחלתך יבוצעו הבדיקות המתאימות מתוך רשימת 
הבדיקות שלהלן:

< ביופסיית מח עצם - נטילת דגימה מ"בית החרושת" של תאי הדם 
חיונית כדי לוודא את האבחנה, לבדוק את מידת ההתפשטות של המחלה 

ולאסוף נתונים גנטיים שיסייעו לקבוע את התוכנית הטיפולית. הדגימה 
נלקחת מעצם האגן או מעצם החזה בהרדמה מקומית, ולפי הצורך, 

בשילוב טשטוש.

< בדיקות דם - הבדיקות כוללות ספירת הדם, מלחים, תפקודי כבד 
וכליה, ובירור חשיפה קודמת לנגיפים. כל אלו נועדו לאפשר לצוות 

להתאים את הטיפול ולמנוע סיבוכים במהלך הטיפול.

< בדיקת אקו לב - בדיקת אולטרסאונד של הלב הנותנת לנו מידע על 
מבנה ותפקוד הלב שלך, מידע שיאפשר לרופא לחשב את סוג ומינון של 

הטיפול הכימותרפי כך שלא יסכן אותך.

< בדיקת CT או שיטת הדמיה אחרת - בדיקה מדויקת המאפשרת 
הערכה של מצב האברים הפנימיים בגוף, לזיהוי נוכחות מחלה או זיהום. 

הדמיה תתבצע גם לפני ואחרי טיפול, לצורך השוואה לתגובת הגוף 
לטיפול שקיבלת.
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< שימור פוריות - התרופות הניתנות עלולות לפגוע בפריון של גברים 
ונשים כאחד.

לכן, לנשים לנשים תוצע אפשרות שימור עוברים או שחלה. יש 
להדגיש כי אפשריות אלו לא תמיד קיימות ונעשות כתלות במצב 

הרפואי שלך. הדיון יתקיים בשילוב התייעצות עם יחידת הפוריות 
במחלקה הגניקולוגית.

במקרים רבים, יינתנו לך הורמונים שיגרמו להפסקת המחזור על מנת 
למנוע דימום מוגבר בזמן הירידה בטסיות.

לגברים תוצע הקפאת זרע טרם החשיפה לתרופות כימותרפיות. 
מטופלים המעוניינים יוכלו לפנות לייעוץ הלכתי במכון פוע"ה או לרב 

המוסמך מטעמם. 

לקראת תחילת הטיפול ידון אתך הרופא לעומק בסיכון האישי שלך 
ובאמצעים שיינקטו לצמצום הסיכון לפגיעה בפוריות.

< החדרת צנתר מרכזי "פיק ליין" - פיק ליין הוא צנתר מרכזי המורכב 
מצינורית ארוכה, דקה וגמישה המוחדרת לתוך אחד הוורידים הגדולים 

בזרוע. תחילתו בזרוע מעל המרפק וסופו בווריד מרכזי גדול בכניסה 
לעלייה הימנית של הלב. הצינורית מקובעת לזרוע באמצעות פרפרית 

ומעליה חבישה.

הצנתר מספק גישה קלה ונוחה לווריד ומאפשר לקבל דרכו טיפול 
כימותרפי, נוזלים, תרופות, דם ומרכיביו במשך תקופה ארוכה. כמו כן 

יילקחו דרכו דגימות דם לבדיקות מעבדה. הצנתר חוסך את אי-הנעימות 
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הכרוכה בדקירות מחט חוזרות ונשנות בוורידי הידיים ומאפשר מתן בטוח 
של הטיפול הכימותרפי ללא סכנה של דליפת הטיפול למרחב התת-עורי. 

מכיוון שהצנתר מוחדר לווריד מרכזי אנו נוקטים משנה זהירות כדי לא 
לחשוף אותך לזיהומים.

הטיפול בפיק-ליין, לצורך לקיחת דמים או החלפת חבישה, נעשה תוך 
שמירה על הייגינה מירבית. אנו משתדלים לצמצם את פתיחת הצנתר 

ואת סגירתו ולמנוע הרטבה של הצנתר כדי לצמצם את הסיכון לזיהום. 
בזמן מקלחת אפשר להשתמש בניילון נצמד כדי לעטוף את חלק הזרוע 

שבו נמצא הצנתר.

את הטיפול בפיק ליין מבצעת האחות והוא כולל:

< החלפה, חבישה וחיטוי של מוצא הצנתר פעמיים בשבוע, בדרך כלל 
בימי שני וחמישי, או על פי הצורך ושיקול דעתה של האחות מרכזת 

הטיפול.

< החלפת פרפרית פעם בשבוע, בדרך כלל בימי שני.

< הזרמת נוזלים באופן קבוע בצנתר כדי לצמצם אירועים של סתימת 
הצנתר.
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לפיק-ליין יתרונות רבים, אך השימוש בו יכול להיות מלווה בבעיות 
שונות:

< סתימת הצנתר - על ידי קריש דם בתוך הצנתר היא בעיה נפוצה 
ובדרך כלל נפתרת באמצעות הזרקת חומרים המעודדים את פירוק קריש 

הדם שבצנתר. במקרים נדירים יש צורך בהחלפת הצנתר.

< קריש דם - בשל ההפרעה בזרימת הדם התקינה בעקבות הימצאות 
הצנתר, ומשום שמחלות המטולוגיות עלולות לגרום לקרישיות-יתר, 

נוצרים לעתים קרישי דם בווריד סביב הפיק ליין. הופעת קריש יכולה 
לגרום לנפיחות ולרגישות ביד שבה מוחדר הפיק ליין. את הקריש אפשר 

לאבחן באמצעות בדיקות אולטרסאונד. כדי למנוע התקדמות של הקריש 
ניתנות תרופות לדילול הדם. לעתים נדרשת הוצאה של הפיק ליין.

< זיהום - למרות אמצעי הזהירות הרבים, לנוכחות גוף זר במערכת 
הדם יכולות להיות השלכות, כגון זיהום. ברוב המקרים הזיהום ייפתר 

באמצעות טיפול אנטיביוטי. לעתים יש צורך בהוצאת הפיק-ליין, תהליך 
פשוט ולא כואב, שמבוצע במחלקה.
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עצות והמלצות

הפרשות ויציאות

 עצירות היא תופעה נפוצה מאוד בעקבות טיפול כימותרפי. מעבר 
לאי-הנעימות, עצירות מגבירה טחורים ועלולה לגרום לפציעה בפי 

הטבעת ולהתפתחות זיהום בעקבות כך.

טחורים )ורידים בולטים( ופיסורה )חתך כואב( בפי הטבעת נפוצים גם 
כן. 

שלשול היא תופעה נפוצה בעקבות רעילות כימותרפיה וזיהומים שונים. 
אם מופיעים שלשולים, יש לדווח לצוות המטפל כדי שיוכל להגיב 

בהתאם.

מניעת טחורים

מניעה קלה יותר מהטיפול בטחורים, פיסורות ובזיהומים בפי הטבעת 
ולכן יש להקפיד על יציאות סדירות ורכות. לצורך כך מומלץ:

< להוסיף סיבים תזונתיים לתפריט.

< לשתות מיץ שזיפים מיובשים )שבושלו!(. 

< להקפיד על שתיית כמות מים מרובה.
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< להקפיד על היגיינה של פי הטבעת באמצעות שטיפה במים זורמים 
לאחר כל יציאה. 

< נטילת תרופות )שמן פרפין, אבילק או לקסעדין( בהמלצת הצוות המטפל.

בזמן שהותך בבית חולים אפשר לבקש ייעוץ דיאטנית לקבלת 
המלצות תזונתיות למניעת עצירות. 

אין להשתמש בחוקנים או בנרות ללא הנחיית רופא כדי לא לגרום 

לזיהום או לדימום!

טיפול בטחורים - הקלת הכאב:

הכאב המלווה פציעה בפי הטבעת מוחמר בזמן פעולת מעיים. עצירות 
ממושכת והתאמצות רבה בזמן היציאה מחמירות גם הן את הפציעה 

ובהתאמה, הכאב גובר. כדי לעצור את המעגל הזה ניתן טיפול המשלב 
תרופות נוגדות עצירות ותרופות נוגדות כאב. יש לדעת כי חלק מהתרופות 

למניעת כאב גורמות עצמן לעצירות, מה שמעלה את חשיבות השימוש 
בתרופות נגד עצירות.

< אפשר למרוח מאלחש מקומי "עזרקאין", להקלה מקומית על הכאב. 
אפשר למרוח את המאלחש לפני יציאה כדי להקל על פעולת המעיים 
ובזמן כאב במהלך היום. את העזרקיאין אפשר לבקש מהצוות המטפל 

בזמן האשפוז.
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< בזמן האשפוז תועבר הדרכה כיצד לערוך אמבטיית ישיבה: יש למלא 
סיר במים פושרים עם סבון אנטי-בקטריאלי "ספטלסקראב", הנמצא 

בכל חדר, ולהשרות את האזור לפחות פעמיים ביום משך עשר דקות בכל 
פעם, וכן לאחר כל יציאה. אמבטיות הישיבה מרככות את האזור, מקלות 

את הכאב ותורמות להיגיינה ולהבראת הפציעה.

< לאחר אמבטיית ישיבה ובהתאם להוראה רפואית אפשר למרוח 
משחות מקומיות על הטחורים כדוגמת פרוקטוזורין או נפדיפין, המקלות 

הכאבים והדלקת הנגרמים מהטחורים ותורמות להבראת הפצע. את 
המשחה יש למרוח חיצונית בלבד על פי הטבעת.

< אפשר להקפיא פד סטרילי ובעת הצורך לפתוח את האריזה ולהניח 
את הפד על אזור הטחורים. הקירור מכווץ כלי דם ומקל את הכאב. אין 

לשים תכשירים לא נקיים מחשש לזיהום האזור!

< אפשר לרכוש בבית מרקחת מגבונים מיוחדים )מגבוני פרוקטו
PROCTO(, המרגיעים ומסעיים בשמירה על ההיגיינה באזור פי הטבעת 

ותורמים להבראתו.
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פעילות ומנוחה
אין הגבלה בפעילות 

היומיומיות במשך 
תקופת הטיפול 
הכימותרפי ואף 

רצוי להמשיך 
בפעילות רגילה. 
אולם, תשישות 

ועייפות נפוצות בקרב 
המטופלים הן בגלל 

המחלה והן בגלל 
הטיפול. מומלץ 

להמשיך בפעילות 
גופנית קלה כמו 

הליכה, תוך תכנון 
זמני מנוחה בהתאם 

לצורך. פעילות גופנית 
מקלה את התשישות 
ומשמרת את תפקוד 
הגוף. אפשר לעשות 
הליכות במסדרון או 

בקרבת המחלקה 
בשעות הערב כאשר 

עומס המבקרים 
במחלקה יורד. 

נשירת שיער
הטיפול הכימותרפי המיועד 

להרוס את התאים הממאירים 
עלול לפגוע גם בתאים בריאים 

בגוף כגון זקיקי השיער. כתוצאה 
מהטיפול עלול לנשור שיער 

הקרקפת והפנים, אך ייתכן שגם 
הגבות והריסים ינשרו. לא כל 
סוג טיפול יגרום לכך. צמיחת 

השיער מתחדשת לרוב שבועות 
מספר לאחר סיום הטיפולים. אנו 

מודעים היטב להרגשה המלווה 
את הידלדלות השיער ו/או את 
נשירתו. יש החוששים שמראה 

זה יגרום לדאגה ולמבוכה 
בסביבתם ויש המרגישים חוסר 
נוחות במפגשים חברתיים בשל 

המראה השונה. כדאי לשוחח 
על כך עם הצוות המטפל ועם 

העובדת הסוציאלית. הם יוכלו 
להעניק לך מידע נוסף ולהציע 

פתרונות מעשיים. ישנן עמותות 
המספקות פאות בחינם ויש גם 

אפשרות לרכוש פאה ב"הדסה".

תרופות
יש לעדכן את 

הרופא המטפל לגבי 
התרופות הקבועות 
שאתה נוטל, משום 
שלעתים יש לשנות 

או להפסיק טיפול 
קיים לאור המצב 

הרפואי החדש. בעת 
האשפוז התרופות 

הן באחריות האחות 
מרכזת הטיפול, 

והיא זו שתספק את 
הטיפול הנדרש.

אין ליטול תרופות 
או תוספי מזון 

באופן עצמאי, על 
מנת שנוכל לערוך 

מעקב בקרה ורישום 
מדויקים של הטיפול 

שלך.
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היגיינה
היגיינה חשובה במיוחד בזמן שספירות הדם נמוכות. האזורים העיקריים 
בגוף, המהווים מקור לחדירת זיהומים, הם חלל הפה, הידיים ופי הטבעת.

היגיינת פה:
< מומלץ לצחצח 

שיניים 3 פעמים ביום 
במברשת רכה, כדי 

למנוע פגיעה בריריות 
שיכולה לגרום לחדירת 

זיהומים ולדמם.

< יש לבצע שטיפות 
פה במי מלח או במי 

פה מהולים במים, 
בעיקר לאחר ארוחה. 
צוות המחלקה יספק 
לך שטיפות פה בעת 

שהותך באשפוז.

היגיינת ידיים:
יש להקפיד על שטיפת 

הידיים, רצוי בחומר 
המכיל אלכוהול )הנמצא 

בכל חדר(, בייחוד לפני 
שימוש בשירותים 

ולאחריו. גם על המלווים 
שלך לעשות כן.

היגיינת גוף:
< חשוב להתקלח כל 

יום ולהחליף בגדים 
והלבשה תחתונה.

< חשוב לשטוף במים 
ובסבון את פי הטבעת 

לאחר יציאה.

< יש להימנע מביצוע 
פעולות העלולות לגרום 

פגיעה בעור ובריריות 
כגון: טיפול בציפורניים, 

גילוח בתער, הליכה 
בנעליים פתוחות, 

צחצוח שיניים במברשת 
קשה ושימוש בחוקנים.
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תזונה
עליך להקפיד על היגיינת האוכל בהתאם להמלצות הבאות:

< לפני הכנת האוכל יש להקפיד על שטיפת ידיים עם סבון.

< יש להקפיד על שטיפת ּפֵרות וירקות טריים עם סבון לפני האוכל.

< יש להקפיד על אכילת מוצרים מן החי ממקורות בטוחים ולבשלם היטב.

< אפשר לשתות מיצי ּפֵרות שעברו פסטור או שהוכנו בבית מירקות 
ומּפֵרות טריים, שטופים היטב, קלופים או מקופסאות שימורים.

< אין להשאיר מזון מחוץ למקרר למשך יותר משעתיים.

< יש לכסות ולעטוף היטב מזון שנמצא במקרר.

< עדיף להימנע מלאכול בחוץ )מסעדה, בית קפה וכדומה(.

< אין לאכול ּפֵרות יבשים, פיצוחים ותערובות תבלינים )מחשש לזיהום 
בפטריות(.

אבדן תאבון או שינוי בתחושת הטעם נפוצים גם הם עם הטיפול 
הכימותרפי.
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אפשר להקל את התופעות האלה באמצעות:

< אכילת ארוחות קטנות וקלות כמה פעמים ביום.

< שתייה מרובה. 

< מציצת סוכרייה לשיפור הטעם בפה.

< קרח, סוכריות חמוצות או קרטיבים יכולים להקל את הבחילה ואת 
היובש בפה.

מומלצת תזונה מאוזנת בהתאם להרגליך, אלא אם כן יינתנו לך הנחיות 
אחרות. אין המלצות חד-משמעויות לגבי נטילת תוספי מזון או ויטמינים 

בעת מתן הכימותרפיה. יש לזכור שחלק מהוויטמינים ומתוספי המזון 
עלולים להכיל מזהמים שונים ואף לגרום לירידה ביעילות התרופות 
הכימותרפיות ולכן יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני כל שימוש 

בתוספי מזון.
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חידקים עמידים
מרבית החיידקים הגורמים לזיהומים מקורם בגוף החולה. הסביבה 

הטבעית אינה סטרילית ויש בה חיידקים, וירוסים, פטריות, עובשים ועוד. 
על גופינו יש בכל רגע נתון מיליארדי חיידקים. שהות ממושכת בבית 

חולים גורמת לאוכלוסיית החיידקים בגוף להשתנות, ובתוך כך לפעמים 
נדבקים גם בחיידקים העמידים לחלק מסוגי האנטיביוטיקה. הדרך 

להתמודד עם חיידקים אלו היא בראש ובראשונה מניעה. כלומר, למנוע 
מגע בין חולה נשא של חיידק כזה ובין חולים אחרים. 

בכל יום רביעי או בעת הקבלה לאשפוז תבקש ממך האחות מרכזת 
הטיפול לבצע את בדיקת הנשאוּת לחיידקים עמידים. נשאות נבדקת 

באמצעות דגימה על ידי מטוש מפי הטבעת. בדיקה זו נלקחת מכל 
החולים המאושפזים. נשאות לחיידק עמיד איננה מסכנת את הנשא 

בדרך כלל, אך עלולה לסכן מאד חולים אחרים בסביבתך. במידה שיימצא 
כי הנך נשא של חיידק עמיד נאלץ להעבירך לחדר בידוד, כדי למנוע 

מגע בינך ובין חולים אחרים. בכל יציאה מהחדר יש ללבוש חלוק מיוחד 
וכפפות. אנו מודעים לאי-הנוחות שעלולה להיגרם לך ומיצרים על כך. 

עם זאת, אין בררה אחרת אלא בידוד לשמירת בריאותם של המאושפזים 
לצדך.
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מבקרים
אנו מעודדים ביקורי קרובים, אולם חשוב להקפיד על הכללים הבאים:

< עליך לדרוש מכל מלווה לשטוף ידיים בחומר שמכיל אלכוהול התלוי 
מחוץ לכל חדר.

< עליך למנוע ממלווים וממבקרים חולים או מצוננים ומתעטשים לשהות 
במחיצתך.

< אין להכניס יותר משני מבקרים לחדר. אם מבקרים רבים באים, 
יש לשים מסכת אף-פה, הנמצאת בכל חדר ליד הכיור, ולשבת בחדר 

משפחות.

< עליך להימנע מחשיפה לאנשים שחוסנו בווירוסים חיים מוחלשים 
לדוגמה, פוליו )POLIO(, למשך שישה שבועות. מדובר בעיקר בתינוקות 

שקיבלו את החיסון דרך הפה ובמגע עם הצואה שלהם.

< עליך להמעיט ככל האפשר את השהייה במקומות הומי אדם )קניון, 
בית כנסת וכדומה(.

מכיוון שהכימותרפיה מופרשת מהגוף באמצעות נוזלי הגוף, עליך 
להנחות בני משפחה ומבקרים לא להשתמש בשירותים שלך כדי לא 
לחשוף אותם לחומר הכימותרפי וכדי למנוע חשיפה שלך לחיידקים 

שבגופם.

אין להכניס פרחים למחלקה מחשש להעברת חיידקים ופטריות.
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יחסי ִקרבה
אין מניעה מלקיים יחסי מין ובלבד שיהיו מוגנים והיגייניים. בימי הטיפול 
הכימותרפי מומלץ שלא לקיים יחסי מין על מנת למנוע חשיפה של בני/

בנות הזוג לתרופות המופרשות דרך נוזלי הגוף.

כמו כן, יש להדגיש כי היחסים חייבים להיות מוגנים עד תקופה של 
שנתיים או שלוש שנים בהתאם לסוג המחלה והטיפול שקיבלת, שכן 

גם הזרע וגם הביצית נפגעים גנטית כתוצאה מהטיפול הכימותרפי. אין 
להסתמך על הפגיעה בפוריות כגורם מגן בפני כניסה להיריון. לפיכך, יש 

למנוע היריון בתקופת הטיפול מאחר שהתרופות הכימותרפיות עלולות 
לגרום נזק לעובר המתפתח.

חשוב לציין כי יש מטופלים שירגישו בתקופה הטיפול ירידה בחשק 
המיני. תופעה זו מוכרת ואפשר למצוא לה פתרונות, האגודה למלחמה 

בסרטן נותנת ייעוץ והדרכה של מומחית בתחום בטלפון: 03-5721643.
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מוצרי דם
במהלך הטיפול תידרש לעיתים לקבל מנות דם וטסיות בהתאם לבדיקות 

הדם. מוצרי דם אלו מותאמים לסוג הדם שלך. האחות או הרופא יוודא 
עמך לפני כל מתן מוצרי דם את פרטיך האישיים )שם ומספר תעודת 
זהות( למניעת טעות בהתאמה. במהלך מתן מוצר דם עלולות להופיע 
תופעות של חום וצמרמורות. נא להודיע לצוות על כל תחושה חריגה 

במהלך עירוי מוצרי דם כדי שנוכל להגיב בהתאם ובהקדם.

כדי שנוכל לספק את מוצרי הדם הדרושים בצורה המיטבית, אנו 
מבקשים ממך להפנות בני משפחה וחברים לתרום דם עבורך בבנק הדם 

של הדסה עין כרם.

ניתן לפנות לחדר התורמים של בנק הדם, הנמצא בקומה 1 )קומת קרקע( 
בבניין הראשי. שעות הפעילות הן:

8:00-15:30 בימי החול

8:00-12:00 בימי ו'

לצורך התרומה יש להצטייד בתעודת זהות או בתעודה מזהה אחרת עם 
תמונה.
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זכויות סוציאליות
מתוך הבנה כי מצבך הרפואי החדש מעמיד לפניך ולפני בני משפחתך 

התמודדויות רגשיות, משפחתיות, חברתיות וכלכליות, עומדים 
לשירותכם לרשותכם השירות הסוציאלי ובפרט העובדת הסוציאלית 

במחלקה.

השירות הסוציאלי ילווה אתכם הן בהיבט הרגשי והן בהיבט המעשי של 
מיצוי זכויותיכם, כגון:

< תמיכה נפשית.

< הסדרת חנייה חינם בבית החולים.

< זכויות הניתנות מביטוח לאומי, מס הכנסה, קופת החולים ועוד. 
העובדת הסוציאלית של המחלקה תיתן הסבר מפורט על אודות 

השירותים ועל הזכויות.

קיימות עמותות רבות המסייעות לחולים ההמטולוגיים ולבני 
משפחותיהם, כגון האגודה למלחמה בסרטן, עזר מציון ועוד; וגם אליהן 

אפשר לפנות.
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לקבלת מידע נוסף על זכויות חולים ועל אופן מימושן ולקבלת 
טפסים וסיוע במילוי הטפסים אפשר לפנות גם למרכז "כיוונים" 

לזכויות רפואיות. 

 מרכז המידע "כיוונים" בעין כרם פועל בימים א-ה, 
בשעות 10:00-17:00, בבניין האשפוז ע"ש דוידסון בקומת כניסה.

.kivunim@hadassah.org.il ,02-6779711 :טלפון
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רשימות ושאלות
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רשימות ושאלות
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אנו מודעים לקושי ולהתמודדות העומדים לפניך ולפני בני 
משפחתך ונשמח לעזור ולסייע ככל שביכולתנו.

לצוות המחלקה ההמטולוגית ניסיון רב בתמיכה ובטיפול בתחושות 
ובהתלבטויות הנלוות לטיפול. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל 
בעיה ושאלה. במידת הצורך, יהיה ניתן להפנותכם לגורם מקצועי 

מתאים. 

 

בברכת החלמה מהירה
צוות המחלקה
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 מספר הטלפון בדלפק המחלקה הוא: 

02-6776685 או 02-6776686 / פקס:  02-6776755

טיפול יום המטולוגי: )ימים א' עד ה' 8:00-15:00(
 02-6776701

משרד קבלת חולים: 02-5842111 
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