
                                                                        
               

 מטופלהדרכה למידע ו - טיפול בסינרגו

 רקע 

 , ((MITOMYCINשטיפה בתרופה כימותרפית ושלפוחית השתן של דופן הטכנולוגיה המשלבת חימום מקומי של  יאסינרגו ה

  .קיים גידול או לגרום לנסיגה בגידול ה שלטיפול מיועד למנוע חזרהלשלפוחית השתן.  מוחדרה הסינרגו  דרך קטטר

  טיפול בסינרגוה אפשרויות

  מניעתי  –טיפול פרופילקטי 

  חזרת הגידול. במטרה למנוע אתמיועד לחולים לאחר כריתה או צריבה של גידול שטחי 

  טיפול:ה שלבי

o  שבועאחת להמבוצעים שישה טיפולים מחזור של 

o  מחזור טיפולים זהצסטוסקופיה לאחר בדיקת ביצוע 

o  שישה טיפולים אחת לחודש וחצימחזור נוסף של 

o רופא אורולוג של   פי שיקול דעתעל  סטוסקופיה צבדיקת ביצוע הפניה ל  

  להרס גידול קיים –טיפול אבלאטיבי 

כאשר יש ו ינם ניתנים לכריתה בניתוח בהרדמה גידולים מרובים בשלפוחית השתן שא עם  מיועד לחולים עם גידול נרחב או

 .BCGטיפולי התווית נגד ל לסירוגיןאו כשל 

 ל:טיפושלבי ה

o  במינון כפול  אחת לשבועהמבוצעים שמונה טיפולים של מחזור 

o  טיפולים לאחר שמונהוארבעה סטוסקופיה לאחר צ בדיקות ביצוע. 

 רופא המטפל.ה של ו לשינוי בהתאם לשיקול דעת ותניתנ הטיפול אפשרויות 

 לקראת הטיפול

 לטיפול חלק חשוב בהכנה כלפני תחילת הטיפול  מדריכה את המטופל אחות במרפאה אורולוגית 

  הסכמה לטיפולטופס על  הראשון, המטופל חותם טיפול הלפני  

  ניתנים בהתאם להנחיותכאבים   משככי  

 כל טיפול פני ל   

o  יש לבצע:  

 ולכללית בדיקת שתן לתרבית 

 ספירת דם  

 חום  מדידת  

o תרופות משתנות   יטולאין לFUSID, DIZOTHIAZIDE))  אחריושעתיים רק טיפול  אלא הלפני 

o  טיפולתחילת הלבסמוך לא לתת שתן שמומלץ  , ולכן שלפוחית השתן מאפשרת הכנסה קלה יותר של הקטטרשל מלאות  

 

 
 מרפאה אורולוגית -המרכז הרפואי סורוקה 

 08-6403184טלפון  

 



 בסינרגו בבוקר הטיפול

  ניתן לאכול ארוחת  בוקר לפני הטיפול  –אין צורך בצום 

  אלא לצורך נטילת תרופות בלבד ה, ימנע משתיילהיש  

  רצוי להגיע עם מלווה  

 מתאיםטופס התחייבות   ולמסורלהירשם במזכירות המרפאה    יש.  

 

 מהלך הטיפול

  מיטת הטיפולים שוכב על המטופל 

 מקומי בלבד עם אלחוש וללא הרדמה  בוצעהטיפול מ 

  הנחיותלבהתאם  ניתניםמשככי כאבים  

  י.שעה עד שעה וחצכבמשך  - ונשאר לאורך כל הטיפול  תחילת הטיפולן לפני לכיס השתמוחדר  סינרגו  קטטר 

  תפקידים:שלושה לקטטר סינרגו 

o הזרמה מחזורית של תרופה כימותרפית  

o חימום אחיד של דופן שלפוחית השתן  

o צעות מד חוםניטור טמפרטורה באמ. 

 

  טיפול הלאחר 

  הראשונים שלאחר הטיפולמומלץ להרבות בשתייה בימים 

  (:שעות מהטיפול 72 - 48תוך בדרך כלל בחולפות ) אפשריותתופעות לוואי 

o  הטיפול, יש לדווח למרפאה ולבצע בדיקת לאחר שעות  72-יותר מבמידה והצריבה נמשכת  –צריבה  או כאב במתן שתן

  קהילהרפאת המשתן לתרבית ב

o במקרה של דימום חזק יש לפנות לחדר מיון.. דימום קל בשתן 

o דחיפות ותכיפות במתן שתן  

o השתנה לילית מוגברת  

o  מלווה בצמרמורתה 38.5-גבוה מ חום במקרה של חולשה. יש לפנות לחדר מיוןו , הרגשה כללית רעה38.5חום עד  

o  המטפל יש ליידע את הצוות  -בעור גרד או פריחה  בהופעת. 

 

 )מזכירות( 08-6403184  בטלפון צוות המרפאה לאניתן לפנות  , שאלות או בעיות בקשר לטיפולאם מתעוררות 

 צוות מרפאה אורולוגית -בברכת בריאות טובה 
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