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 דף הדרכה למטופל                                    

 BCGעם  השתן שלפוחית שטיפת

 

 

  של שטיפת בעקבות הניתוח והביופסיה שעברת לאחרונה, נקבע שעליך לקבל טיפול
הזה מומלץ למטופלים עם סרטן שטחי של . הטיפול BCG שלפוחית השתן עם 

 שלפוחית השתן בשלב מוקדם וכאשר נמצאים בסיכון לחזרת המחלה.
 .מטרת הטיפול למנוע הישנות הממצאים והתפשטותם 
 בחומר נעשית השטיפה (BCG)  OncoTICE  : Bacillus Calmette-Guerin 

 יעיל נמצא לשחפת, אך כחיסון במקורו פותח אשר  מוחלש חיידק של תמיסה
 השתן השטחי. בסרטן שלפוחית לטיפול

 ועל  השתן שלפוחית של הפנימית בשכבה דלקתית תגובה מעיןיוצר  התמיסה תוכן
לתקוף את הגידול  ומשפר את יכולתו של הגוף החיסון מערכת את מפעיל כך ידי

  להתנגד לו. ו
 שישה במשך לשבוע הטיפול הוא ארוך טווח. הוא מתחיל בסדרה התחלתית אחת 

 י/תוזמן מכן שבועות. לאחר 6 הפסקה של תהיה השבועות ששת בגמר .שבועות
 ציסטוסקופיה. בדיקת ל
 .הטיפול ימשיך לפי הפרוטוקול בסדרת אחזקה קצרה יותר 
 כל טיפול  אורך כשעה. 

 

 

 לפני תחילת הטיפול: 
 

  הטיפול יש לשלוח שתן לתרבית בקופת החולים ולוודא את תחילת שבוע לפני
הבדיקה. אם נמצאו חיידקים לא תוכל לקבל טיפול והוא ידחה עד שתרבית תוצאת 

)ללא חיידקים(. יש להתקשר  למכון להודיע על התוצאה. ייתכן  השתן תהיה שלילית
 והרופא ימליץ על טיפול אנטיביוטי.

 לאכול כרגיל. אפשר הטיפול בבוקר   
 ע את התמלאות למנובכדי  –שעות לפני הטיפול  4כ  נוזלים לשתות לא רצוי

 משקאות המכילים ובמיוחדהשלפוחית מכיוון שהדילול משפיע על יעילות הטיפול 
 .הדבר גורם לשלפוחית רגיזה –פאין ק
 שעתיים הטיפול אלא בבוקר אותן לקחת אין– משתנות  תרופות מקבל הנך אם 

  .הטיפול לאחר
  

 
 תהליך הטיפול:

 
  ,יש לדווח על במידה וזה אינו הטיפול הראשון, בבואך למכון האחות תקבל אותך

 לאחר הטיפול הקודם.  תופעות לוואי אם היו
 השלפוחית את לרוקן לשירותים לגשת תתבקש.  
 .נבקש להוריד בגדים תחתונים, לכסות את עצמך בסדין ולשכב על הגב במיטה 
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  )אל תוך לאחר חיטוי השופכה, הרופא מורח מסכך ומאלחש, ומחדיר צינורית )קטטר
 כיס השתן.

  מרוקן את השלפוחית משתן ומחדיר את התרופה אל תוך השלפוחית דרך הרופא
 הקטטר )בערך חצי כוס נוזלים(.

  בתום ההזלפה של החומר, מוציאים את הקטטר והנוזל נשאר בפנים על מנת
  לאפשר לתרופה לפעול בתוך חלל השלפוחית.

  .החומר יישאר בשלפוחית כשעתיים 
 שעה כך שהתרופה  רבע מצד לצד כל  תנוחה ולשנות לשכב יש ונההראש בשעה

 .השלפוחית חללתגיע לכל 
  יומית שגרתית יום למחרת.-בסיום הטיפול תוכל/י להתלבש וניתן לחזור לפעילות יום 
 .הפעולה אינה נעימה, אך לא אמורה להכאיב 

 

 

  :הטיפול לאחר
 

 ת נוזלים לשעתיים בהן החומר נמצא בשלפוחית. ימשתי להימנע עליך 
 שעתיים אלו. למשך  שתן עליך להימנע מהטלת 
  יש להתרוקן בישיבה בשירותים  ראשונה מומלץ להשתמש בכפפות.בהטלת שתן

במידה ויש אפשרות מומלץ להשתמש בשירותים נפרדים משאר בני )נשים וגברים( 
כל  השעות הראשונות. לאחר 6כדי להימנע מהפצת החיידק וכן במשך הבית ב

 חומר את ולהשאיר באסלה לכסות,כוסות אקונומיקה לשתן  2התרוקנות יש להוסיף 
)גם אם השירותים נפרדים משאר בני הורדת המים לפני דקות 15 -החיטוי והשתן כ

 . הבית(
 את כמות להגדיל יש  )ראשונה התרוקנות לאחר (הטיפול מתן לאחר שעתיים 

 את התמיסה להשאיר לא להקפיד יש השלפוחית את לשטוף כדי השתייה
 .לשעתיים מעבר בשלפוחית

 כל התרוקנות לאחר ידיים היטב לרחוץ מומלץ זיהומים למנוע כדי. 
 לאחר כל טיפול ימים שבעה במשך ,בלבד קונדום עם מין יחסי לקיים מומלץ. 
 הטיפול תקופת כל משך להרות לא מומלץ לנשים. 

 

 

 :הטיפול לאחר שעות  24-  48ב אפשריות לוואי תופעות
 

 שתן. במתן צריבה/דחיפות/תכיפות 
 בשתן. קל דימום 
 כדור ניתן לקחת שפעת. סימני כמו וחולשה עייפות ,מנוחה אי ,חום יתכן הטיפול ביום 

  חום. להורדת
 פריחה, שיעול ראש, כאבי הקאות, בחילות, פרקים, כאבי. 
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  זמין:או למוקד רפואי לרופא מיד יש לפנות 

 
 משמעותי שלא חולף עם שתייה מרובה דימום של במקרה. 
 יותר מפעם אחת. צמרמורת או  38.5מעל חום 
 .עצירות שתן 
 סחרחורת, התעלפות.הרגשה כללית בלתי סבירה כגון : 
 א.הרופ הוראות או החולה למצב בהתאם יתכנו אחרות והנחיות ינוייםש  
 לעדכון לגבי תוצאות התרביתנוספות וכן  שאלות לך ויהיו במקרה, 

 08:00-15:00בין השעות   04-6652410במכון האורולוגית :  לאחות לפנות
 

 

 

 

 אנו מקוים שדף הדרכה זה ישרת אותך במהלך שהייתך במרפאה ובהחלמתך.
 צוות המרפאה ישמחו לענות על שאלות נוספות.

 החלמה מהירה!!

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


