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  מידע והנחיות  - C-מיטומיצין-טיפול כימותרפי ב

 מטרת הטיפול 

 טיפול כימותרפי במיטומיצין-C סרטנייםתאים  רוסנועד לה 

  ,המצויים בדופן השלפוחית מגע עם התאיםב באות ותהתרופוהטיפול ניתן ישירות לשלפוחית השתן. 
 

 תופעות לוואי

 בחילות  כגון: נשירת שיער, צפויות תופעות לוואי, לא ולכן  ת ישירות לשלפוחית ולא דרך צינורית המחוברת למחזור הדם, וניתנ ותהתרופ
 והקאות

 סבירות שהטיפול ישפיע על שאר חלקי הגוף  ואיןת התרופות במחזור הדם ורק לעיתים נדירות נספג. 
 

 אופן מתן הטיפול

  עובר נוזל הכימותרפיה ולשלפוחית ודרכ  המוחדר( צינורית גמישה)הטיפול ניתן באמצעות קטטר   

 הטיפול ניתן פעם בשבוע במשך שישה שבועות ,לרוב 

  וניתן להשתחרר הביתה בסיום הטיפולבבית החולים במסגרת טיפול יום ניתן הטיפול 

 מומלץ להגיע לטיפול עם מלווה. 
 

 הטיפול קבלת לפני

 בשלפוחיתגבוה  כימותרפיה לריכוז ולסייע  בשלפוחית נוחות אי תחושת הטיפול, כדי למנוע ביום ששותים הנוזלים כמות את להגביל 

 יש שתן  הטלת המגבירות ותרופות משתנים כגון: השתן, על המשפיעות תרופות נוטלים שנוטלים. אם התרופות כל על לרופא לדווח יש 
 סיום הטיפול לאחר ביום יותר אותן מאוחר ליטול

  השתן בדרכי בדלקת חולה או בטוב חש אינו המטופל כאשר ניתןלא הטיפול 

  :לפני כל טיפול יש לבצע 

o  תרביתכללית וללבדיקת שתן  

o  דם.ספירת 

. 
 הטיפול לאחר המלצות

 בשלפוחית כנגד לפעול לתרופות לאפשר הכימותרפיה, כדי מתן לאחר כשעה וחצי עד שעתיים במשך שתן ממתן להימנע מתבקש המטופל 
  הגידול  הסרטני

  מוגזמת  לא אך מרובה שתייה על ישלהקפיד  ,הטיפול ממתן וחצי שעה כעבור 

 הכימותרפית התרופות עם מגע מפני אותו הסובבים ועל המטופל על זהירות להגנה אמצעי: 

o האסלה על שתן התזת למנוע כדי בישיבה שתן לתת מומלץ 

o העור על כימיות תרופות של שאריות למנוע כדי ,ומים בסבון בזהירות האזור את יש לשטוףשתן ,  הטלת לאחר 
o להוריד את המים באסלה  פעמיים 

o שעות 24 במשך רק המטופל ישתמש מהם שבאחד בבית, עדיף שירותים חדרי שני יש אם 

o בשירותים הביקור לאחר ידיים על שטיפת להקפיד 

 :הטיפול שלאחר הראשונות השעות 72 במשך בקונדום להשתמש מין,  יחסי בקיום גברים 

 :יחסים מוגניםכימותרפיה ועל  בזמן קבלת להריון להיכנס שלא מומלץ נשים. 
 

 אפשריות לוואי תופעות
 לפי כאבים משככי בנטילת להיעזר ניתן - כאבים, ציסטיטיס() השלפוחית דופן של דלקת, שתן במתן תכיפות(, דיסאוריה) שתן במתן הפרעות

על  או הידיים על פריחה לעיתים מופיעה מהמטופלים, חלק אצלו חום, והגירוי הצריבה תחושת על מקלה מרובה שתייה  -צריבה , הצורך
  .הרגליים
 . ספורים ימים תוךבדרך כלל  חולפות אלו תופעות

 הפניה. מכתב עם למיון להגיע יש צלזיוס, מעלות -38.5 מ גבוה הגוף חום אם

 
 תצוות מרפאה אורולוגי, בברכת בריאות טובה
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