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שטיפת שלפוחית השתן  BCG -מידע והנחיות
רקע







שטיפת שלפוחית השתן המבוצעת באמצעות תמיסה של חיידק שחפת מוחלש  BCG -נמצאה יעיל ה לטיפול בסרטן שלפוחית השתן
תוכן התמיסה יוצר דלקת בשכבה הפנימית של השלפוחית השתן ועל-ידי כך מפעיל את המערכת החיסון
הטיפול ניתן אחת לשבוע במשך ששה שבועות
בגמר ששת השבועות מופסק הטיפול לחודש שבתומו מוזמן המטופל לבדיקת ציסטוסקופיה
המשך הטיפול נקבע בהתאם להחלטת הרופא .

ההסבר והנחיות לקראת הבדיקה








אין צורך בצום
רצוי לא להרבות בשתייה בפרט קופאין
רצוי להתרחץ בבוקר הטיפול
רצוי להגיע עם מלווה
יש להביא טופס התחייבות מהקופה המבטחת
אין ליטול תרופות משתנות בבוקר הטיפול ,אלא רק שעתיים לאחר הטיפול
לפני הטיפול:
 oיש להגיע למזכירות המרפאה להנפקת מדבקות
 oאחות במרפאה מדריכה את המטופל
 oהמטופל מתבקש לגשת לשירותים לרוקן את שלפוחית השתן (אם יש קטטר קבוע אין צורך)
 oרופא מסביר ומחתים את המטופל על טופס הסכמה מדעת
 oהמטופל מתבקש להוריד את הבגדים התחתוניים (מכנסיים ,תחתונים ונעליים) ולובש חלוק

אופן ביצוע הטיפול







המטופל מתבקש לשכב על מיטה עם רגליים פשוקות
הטיפול ניתן בצורה סטרילית
הרופא מחטא את האזור שדרכו מוכנס צנתר לצורך הזלפת הטיפול
בגמר הטיפול מוצא הצנתר
אם יש צנתר קבוע  ,הוא נסגר באמצעות קונקטר ,המטופל נשאר במרפאה במשך שבתומן הצוות מוריד את הקונקטור ומחבר לשקית
שתן.

לאחר הטיפול






על המטופל לנסות להימנע ממתן שתן משך שעה וחצי
מומלץ להתרוקן בישיבה למניעה של התזת שתן
מומלץ לשטוף את האזור במים וסבון
יש להקפיד על שטיפת ידיים
מומלץ לקיים יחסי אישות עם קונדום במשך שבעה ימים

תופעות לוואי אפשריות  48 – 24שעות לאחר הטיפול
חשוב ליידע את הצוות המטפל בתופעות לוואי שהיו
 צריבה ,תכיפות ודחיפות במתן שתן
 דימום קל במתן שתן
 תסמיני שפעת ,כמו :עייפות ,חולשה ,חום ,אי-נוחות ,כאבי פרקים ,כאבי ראש וסחרחורת
 פריחה ושיעול

תופעות המחייבות הגעה למיון התייחסות רפואית מיידית




חום גבוה מ 38.5-מעלות צלזיוס
דימום משמעותי
אצירת שתן.

בברכת בריאות טובה  -צוות מרפאה אורולוגית
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