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מטופל יקר,
צוות המחלקה שמח ללוות אותך בצאתך מהמחלקה.

התקופה שעברת במחלקתנו הייתה לא קלה, החל משלב האבחנה 

דרך הטיפול, תופעות הלוואי ועוד.

לקראת השחרור ריכזנו בשבילך דגשים והדרכות חשובות להמשך 

הטיפול בבית.

 אם תזדקק/י למידע נוסף, גם לאחר הגעתך לביתך, נשמח לענות 

על כל שאלה בכל עת.

 צוות המחלקה זמין בכל שעות היום והלילה 

במספרי הטלפון של המחלקה: 02-6776685 / 02-6776686
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 המשך טיפול ומעקב
לאחר השחרור

 בשחרור מהמחלקה, חיוני לתאם עם הרופא המטפל המשך מעקב וטיפול. לשם כך,

יש לגשת למזכירות של אשפוז יום המטולוגי לקביעת תור להמשך הטיפול, במידה 

והמשך המעקב יהיה במרפאה ההמטולוגית, יש ליצור קשר טלפוני עם מוקד זימון תורים 

 של הדסה בטלפון 02-6776701.

בעת קביעת התור יש להצטייד במספר תעודת הזהות ומידע לגבי סיבת הביקור.

 אם את/ה צריכ/ה לקבוע תור לאשפוז חוזר במחלקה, יש לברר עם הרופא המטפל 

את מועד האשפוז הצפוי ולעמוד בקשר טלפוני עם מזכירות המחלקה לקראת האשפוז 

לתיאום זמן ההגעה. אנו עושים מאמצים שתאריך האשפוז יהיה במועד המתוכנן,אך 

לעיתים אשפוזים דחופים עלולים לגרום לדחיית מועד אשפוזך בכמה ימים.נודה לך על 

ההבנה ושיתוף הפעולה.

לאשפוזך המתוכנן מראש, יש להצטייד בהתחייבות מתאימה מקופת החולים.



5

מתי צריך לפנות לטיפול רפואי?

מטופלים שמקבלים טיפולים כימותרפיים חשופים לזיהומים חמורים בשל הפגיעה 

במערכת החיסון. לפיכך עליכם לגלות ערנות להתפתחות סימני זיהום.

סימנים שיכולים להעיד על זיהום: 

< עליית חום מעל 38 מעלות ו/או הופעת צמרמורות.

< מיעוט או אי מתן שתן. 

< חשד למגע עם חולה במחלה זיהומית, ובעיקר אבעבועות רוח. 

< שלשולים מרובים )מעל 6-4 פעמים ביום( ו/או כאבי בטן.

< הקאות מרובות )6-4 פעמים ביממה(.

< חולשה, עייפות קיצונית וחיוורון שלא היו קודם.

< הופעת שטפי דם כחולים בגוף ו/או הופעת דימומים.

< כאב חדש, או כל שינוי אחר במצבך.

 אם מופיעים סימני זיהום לפי המפורט למעלה, 

יש לפעול על פי ההנחיות הבאות:

< בימים א', ב' ו-ה' בין השעות 14:00-8:00 יש להגיע לאשפוז יום המטולוגי.

 < בימים ג' ו-ד' בין השעות 14:00-8:00, בימים א'-ה' משעה 14:00 ובימי שישי, 

שבת וימי חג יש לפנות לחדר מיון.

גם בחדר המיון צוות המחלקה אמון על הטיפול בך, ויגיע לשם כדי לבדוק ולטפל.

 אם יש לך חום, פנה לטיפול בהקדם וללא עיכובים. 
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מבקרים ושהייה במקומות הומים
 אין מניעה להימצא בקרבת אנשים ואין צורך במסיכה. 

קבלת מבקרים חשובה ומומלצת, עם זאת יש להקפיד על כמה כללים:

 < יש להימנע מביקורים של חברים ובני משפחה שאינם בריאים 

)חום, כאב גרון, נזלת, שיעול, שלשול וכדומה(.

< יש להקפיד על מספר מבקרים מצומצם.

< יש להקפיד על כך שהמבקרים ישטפו ידיים.

< יש לאוורר את הבית בעת הביקור.

 < יש להימנע מביקור ושהייה במקומות הומי אדם, כמו קניון או קולנוע 

)ניתן לבקר במקומות אלו בשעות לא עמוסות(.

< יש להימנע מאכילה במקומות ציבוריים.
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מניעת זיהומים
בתקופת קבלת הטיפולים הכימותרפיים הגוף חשוף יותר לזיהומים, לכן ישנה חשיבות 

להקפדה על ההמלצות הבאות:

 רחצת ידיים
עליך להקפיד לרחוץ 

ידיים לפני ואחרי 
מגע עם סביבה לא 

נקיה,הכנת אוכל ויציאה 
מבית שימוש.

 אוורור הבית
 עליך להקפיד לאוורר 

את הבית.

 בית שימוש
מומלץ להקצות לך 

שירותים מיוחדים, במיוחד 
בזמנים שבהם ספירת 
הדם נמוכה. אם הדבר 
לא אפשרי, יש לחטא 

את השירותים היטב לפני 
השימוש ואחריו, מחשש 

להעברת זיהומים. 

 חיות מחמד
אפשר להימצא בקרבת חיות 
מחמד כדוגמת כלב או חתול, 

אך יש להימנע ממגע קרוב 
איתן ומניקיון הפרשותיהן. 

לגבי חיות אחרות - חובה 
להיוועץ עם הצוות המטפל. 

יש לוודא שחיות המחמד 
מחוסנות, להקפיד על תילוע 
ומעקב צמוד של וטרינר. יש 
לרחוץ ידיים לאחר כל מגע 

עם חיית המחמד. 

 ריקון האשפה
מומלץ להימנע מריקון 

האשפה הביתית 
בתקופת הטיפולים 

הכימותרפיים. 

 שיפוצים
עליך להימנע משיפוצים 

בבית במהלך תקופת 
הטיפולים, או מהימצאות 
במקומות בתהליך שיפוץ. 
זאת משום שאבק הבנייה 

מכיל פטריות שעלולות 
לגרום לזיהום. 

חוקן
אין להשתמש בחוקנים 
בתקופה שבה המערכת 

החיסונית ירודה.



8

תזונה 
< מומלץ להקפיד על תזונה מרובת חלבון, הכוללת ביצים, בשר ומוצרי חלב. 

< פירות וירקות יש לשטוף היטב במים וסבון. 

< רצוי לשתות לעיתים קרובות ולהקפיד על שתייה מרובה.

< מומלץ לאכול ירקות מבושלים, ולהימנע מאכילת גידולי קרקע כמו פטרוזיליה ושמיר 

טריים, תותים וכדומה.

< עליך להימנע מאכילת בשר ודגים לא מבושלים )לרבות סושי( ומוצרי חלב לא 

מפוסטרים.

< עליך להימנע משתיית אלכוהול בזמן הטיפול הכימותרפי.

  בנושאי תזונה, ניתן להתייעץ עם תזונאית של בית החולים 

 או עם האחות מרכזת הטיפול. 
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היגיינת פה
אחת מתופעות הלוואי של הטיפול הכימותרפי היא פגיעה ישירה בתאי האפיתל של 

מערכת העיכול. התופעה שבה נפגעת רירית חלל הפה )שהיא חלק ממערכת העיכול( 

קרויה סטומטיטיס )stomatitis(, ויכולה להופיע שעות בודדות לאחר הטיפול 

הכימותרפי ולהימשך שבוע עד עשרה ימים מסיום הטיפול. ניתן להפחית את עוצמת 

התופעה באמצעות טיפול בפה לפני, במהלך ובסיום הטיפול הכימותרפי:

 < עליך להקפיד על היגיינת הפה על ידי צחצוח שיניים ולשון במברשת רכה, 

באופן קבוע )גם בין הטיפולים(.

 < להשלמת פעולת צחצוח השיניים, עליך לבצע שטיפת פה לפחות פעמיים ביום. 

ניתן לשטוף את הפה עם מי מלח או עם תכשיר נטול אלכוהול.

< עליך להימנע מגירויים לרירית הפה, כמו מאכלים ומשקאות רותחים וכן מאכלים 

חריפים וחמוצים.
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הפרשות גוף
 הטיפול הכימותרפי מופרש דרך נוזלי הגוף.

כדי לצמצם את  החשיפה של קרוביך לכימותרפיה המופרשת, עליך למנוע מהם מגע 

בנוזלי הגוף, כגון שתן, צואה ורוק. 

יחסי מין
אין מניעה מלקיים יחסי מין, ובלבד שיהיו מוגנים והיגייניים כדי למנוע זיהום בתקופה 

שבה ספירות הדם נמוכות. 

עליך למנוע היריון בתקופת הטיפול, מאחר שהתרופות הכימותרפיות עלולות לגרום נזק 

לעובר המתפתח.
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בברכת החלמה מהירה!
צוות המחלקה

פעילות ומנוחה
 תשישות ועייפות נפוצים בקרב המטופלים לאחר מתן כימותרפיה. 

מומלץ להמשיך בפעילות גופנית קלה כמו הליכה, תוך תכנון זמני מנוחה בהתאם 

 לצורך.

פעילות גופנית משפרת את התחושה ומשמרת את תפקוד הגוף.

חשיפה לשמש
 הטיפולים הכימותרפיים מגבירים את רגישות העור לשמש ויכולים לגרום כתמים בעור. 

עליך להימנע מחשיפה לשמש ולהשתמש באמצעי הגנה מתאימים: כובע, משקפי 

שמש וקרם הגנה.



הדסה – מרכז רפואי עולמי

המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל

 
 מספר הטלפון בדלפק המחלקה הוא: 

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

הטלפון בטיפול יום המטולוגי: )ימים א' עד ה' 08:00 – 15:00(
02-6776701 / פקס: 02-6778761 
משרד קבלת חולים: 02-5842111 

נכתב ע"י: טובי דימנטמן | חני איטנברג | ד"ר אדיר שאולוב | סטיוארט לוי 

יעוץ וליווי: פרופ' דינה בן יהודה

המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, 

אינו תחליף לייעוץ מקצועי רפואי. כל הזכויות שמורות להדסה © אין לצלם, להעתיק ולעשות כל  

שימוש מסחרי מבלי לקבל  אישור בכתב מאת הדסה.  החוברת מנוסחת פעם בלשון זכר ופעם 

בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד אך היא מיועדת לנשים וגברים כאחד. 2017. ניתן לעיין בדפי מידע 

נוספים של "הדסה" באינטרנט: www.hadassah.org.il באתר: "דפי מידע למטופל/ת"
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