 -BCGשטיפת שלפוחית השתן
מטופל יקר,
השטיפה נעשית בחומר שנקרא  -BCGתמיסה של חיידק מוחלש של BERCULAR
 , BACILLUSאשר פותח במקורו כחיסון לשחפת ,אך נמצא יעיל לטיפול בסרטן
שלפוחית השתן .תוכן התמיסה יוצר דלקת בשכבה הפנימית של שלפוחית השתן ועל
ידי כך מפעיל את מערכת החיסון ,שמגנה על הגוף מפני מחלות.
הטיפול ימשך אחת לשבוע במשך שישה שבועות .בגמר ששת השבועות תהיה הפסקה
של חודש .לאחר מכן תוזמן/י לציסטוסקופיה .המשך הטיפול יקבע לפי החלטת הרופא.
בבוקר הטיפול ב BCG -אפשר לאכול .רצוי לא לשתות נוזלים (במיוחד משקאות
המכילים קופאין)  .אם הנך מקבל תרופות משתנות –אין לקחת אותן בבוקר הטיפול
אלא שעתיים לאחר הטיפול.
הנחיות לחולה לקראת טיפול שטיפת שלפוחית השתן עם BCG
לחצו על הקישורים הרלוונטיים
בבואך למרפאה תתבקש לגשת לשירותים לרוקן את השלפוחית .צנתר
(קטטר) יוכנס לשלפוחית השתן דרכו תוחדר התרופה .בגמר הטיפול יוצא
הצנתר ועליך לנסות להימנע מלהטיל שתן למשך שעה וחצי עד שעתיים .
בשעה הראשונה מומלץ לשכב ולשנות תנוחה כל רבע שעה.

צורת התרוקנות לאחר הטיפול :
 .1שעתיים לאחר מתן הטיפול (לאחר התרוקנות ראשונה) יש להגדיל את
כמות השתייה כדי לשטוף את השלפוחית יש להקפיד לא להשאיר את
התמיסה בשלפוחית מעבר לשעתיים.
 .2במשך שש השעות הראשונות לאחר תום הטיפול יש לחטא את השירותים
לאחר כל
התרוקנות ולהשאיר את חומר החיטוי (אקונומיקה)  15דקות לאחר הורדת
המים.
 .3מומלץ במשך שש השעות הראשונות לאחר הטיפול להתרוקן בשירותים
בצורת ישיבה
 .4כדי למנוע זיהומים מומלץ לרחוץ היטב ידיים לאחר ההתרוקנות.

הנחיות כלליות :
 .1מומלץ לקיים יחסי מין עם קונדום בלבד ,במשך שבעה ימים לאחר
הטיפול.
 .2לנשים מומלץ לא להרות משך כל תקופת הטיפול.

תופעות לוואי אפשריות ב  48 - 24שעות לאחר הטיפול:
 .1תכיפות/דחיפות/צריבה במתן שתן.
 .2דימום קל בשתן .במקרה של דימום משמעותי יש לפנות לבית החולים.
 .3ביום הטיפול יתכן חום ,אי מנוחה ,עייפות וחולשה כמו סימני שפעת .ניתן
לקחת כדור להורדת חום .אם מופיע חום מעל  38.5או צמרמורת יש לפנות
ללא היסוס למיון.
 .4כאבי פרקים ,בחילות ,הקאות ,כאבי ראש ,סחרחורת שיעול פריחה.
 .5חשוב לידע את הצוות המטפל במקרה של צריבה ממושכת ,עצירת שתן,
כאבי מרפקים ,שיעול ,אדמדמת בעור בחילות והקאות.

הערות:
· שינויים והנחיות אחרות יתכנו בהתאם למצב החולה או הוראות הרופא.
** במקרה ויהיו לך שאלות נוספות ,תוכל לפנות לאחות המרפאה טל
 03-9376901/2בין השעות .08.00 - 15.00
אנו מאחלים לך החלמה מהירה!
צוות המרפאה האורולוגית.

