העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
שם התרופה:

EVEROLIMUS

שם מסחרי:

Afinitor

צורת הגשה:

טבליות לבליעה בחוזק של   ,5 ,2.5ו 10-מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן כליה וסרטן שד

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•אין ליטול תרופה זו במקרה של רגישות ידועה לתרופות דומות כגון ( Torisel (Temsirolimusאו (Rapamune (Sirolimus
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במקרה ששכחת ליטול את התרופה ,ניתן ליטול אותה עד  6שעות מאוחר יותר מזמן הנטילה הרגיל שלך
•אין ליטול מנה כפולה
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה ושטיפות פה במי מלח
 3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסונים
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש ליטול את התרופה פעם ביום עם כוס
מים בזמנים קבועים

דגשים בטיפול:
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם וכימיה,
לפני תחילת כל מחזור הטיפול ולפי
הנחיית הצוות המטפל
•לפני תחילת הטיפול בתרופה יש לסיים
טיפול בזיהומים חידקים ו/או פטרייתיים
•תרופה זו יכולה לגרום רגישות של העור
לשמש .יש להקפיד להשתמש בקרם הגנה
עם מסנן קרינה  34לפחות
•אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)

תופעות לוואי:
•שיעול ,קוצר נשימה ,זיהומים בדרכי
הנשימה
•כאב גרון וכאבים בגוף
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות
ולגרום לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי
הטבעת

*
*

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

•עליה בחום מעל  38מעלות וצמרמורת
•קוצר נשימה ושיעול טורדני ,נפיחות
בפנים ,בידיים ,ברגליים ,בלשון או בגרון
•הפרעות בראייה
•כאבים בחזה או שינוי קיצוני בקצב הלב
(מהיר או איטי)
•ירידה חמורה בתדירות וכמות השתן,
כאבים במתן שתן ,שתן עכור או דמי
•כאבי שרירים ,רעד ,בחילה והקאות
•דימום/חולשה משמעותיים

EVEROLIMUS

דגשים על אופן נטילת התכשיר:

•לחץ דם גבוה ,בצקת ברגליים/ידיים
•פצעים ,כיבים או כתמים לבנים בשפתיים,
בפה או בלוע
•שינויים בעור
•עלייה ברמת הסוכר והשומנים בדם,
ירידה ברמת החלבון והזרחן בדם .גוון
צהבהב בעור או בעיניים
•עצירות ,שלשול ,ירידה בתיאבון ,בחילה,
הקאות ,קושי בבליעה
•חריגה בתוצאות בדיקות תפקודי הכבד
•עיכוב בריפוי פצעים
•דלקות אזניים
•ירידה בתפקוד הכליות ,זיהומים בדרכי
השתן
•שינויים בוסת (כולל היעלמותה)
•עייפות ,חום

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
שם התרופה:

ABIRATERONE ACETATE

שם מסחרי:

Zytiga

צורת הגשה:

טבליות לבליעה במינון של  1000מ"ג (ארבע טבליות של  250מ"ג) אחת ליום.

מטרת הטיפול:

לטיפול בסרטן ערמונית

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•את התרופה יש ליטול בשלמותה על
בטן ריקה עם כוס מים לפחות שעה
לפני או שעתיים אחרי הארוחה
•אין להפסיק טיפול זה אף לזמן קצר
מבלי להיוועץ ברופא
דגשים בטיפול:
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם
וכימיה ,לפני תחילת כל מחזור הטיפול
ולפי הנחיית הצוות המטפל
•אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
תופעות לוואי:
•בצקת ,עלייה בלחץ הדם
•עייפות ,חוסר שינה
•גלי חום
•עלייה ברמת השומנים ,הסוכר והנתרן
בדם .ירידה ברמת האשלגן והזרחן
בדם
•יובש בפה ,צמא ,בחילה או הקאות
•עצירות ,שלשול ,צרבת
•דלקות בדרכי השתן

*
*

•ירידה בספירת הדם הלבנה והאדומה
•חריגה בתפקודי הכבד .שתן כהה,
צואה בהירה ,הקאות ,אבדן תיאבון
או כאבי בטן .צבע צהבהב בעיניים
או בעור
•עלייה מהירה במשקל או בצקת
•נפיחות בפרקים ,כאבי שרירים
•שיעול ,דלקת בדרכי הנשימה
העליונות ,קוצר נשימה ודלקת בלוע

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורת
•סחרחורת ,עילפון
•כאבי שרירים
•לחץ או כאבים בחזה ,קשיי נשימה,
שינויים קיצוניים בדופק
•נפיחות בעור ,בפנים ,כף היד וכף
הרגל
•עייפות קיצונית ,חולשה או ישנוניות

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

ABIRATERONE ACETATE

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
שם התרופה:

SUNITINIB

שם מסחרי:

Sutent

צורת הגשה:

כמוסות לבליעה בשני צבעים כתום וקרמל בחוזק של 50 :מ"ג 25 ,מ"ג 12.5 ,מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן כליה ,בסרטן מערכת דרכי העיכול –  GISTובסרטן לבלב (.)pNET

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים בטיפול:
•יש לבצע ספירת דם וכימיה ובדיקת
חלבון בשתן לפני כל תחילת מחזור
טיפול
•יש לעקוב אחר לחץ הדם וא.ק.ג
•מעקב אקו לב נדרש במידה והנך סובל
מבעיות לבביות ,אירועים מוחיים וזרימת
הדם ובהתאם להנחיית הרופא המטפל

תגובות בין תרופתיות:
•אין ליטול דיפלוקאן (פלוקונאזול)
ומולטק יחד עם תרופה זו

*
*

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורות.
•נפיחות בפנים ,בפה או בגרון
•בלבול ,סחרחורת או עילפון

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

SUNITINIB

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•יש ליטול את התרופה מדי יום למשך
ארבעה שבועות ובסיומם שבועיים
הפסקה או לפי הוראת הרופא האונקולוג
המטפל
•אין לפתוח את הכמוסות ,ללעוס או
למהול עם סוגי מזון ומשקאות שונים
•אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
•יש להימנע מטיפולי שיניים חודרניים
בזמן הטיפול בתרופה זו

תופעות לוואי:
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות
ולגרום לדימומים מהחניכיים ,מהאף ומפי
הטבעת
• כאבי בטן ,שלשולים ,בחילה ,הקאות ,אי
נוחות במערכת העיכול
•עלייה ברמת בילירובין בדם ובשתן
•כאב או זיהום בלסת
•שלפוחיות בכפות הידיים או הרגליים
•דלקת בחניכיים ,אבדן תיאבון ,כאבים
בפה ,שינוי בתחושת הטעם
•שינוי בצבע השתן
•יובש בעור ובפה ,פריחה
•ירידה בתפקוד בלוטת התריס
•פגיעה בתפקודי כבד
•כאב בזרועות וברגליים
•שיעול
•עייפות ,חולשה

•אבדן תחושה או חולשה בידיים ,ברגליים
או בצד אחד של הגוף
•הופעת כאב ראש חזק מאד או פתאומי
או בעיות בראייה ,בדיבור או בהליכה
•תסמונת כף היד והרגל (Hand and
 )foot syndromeהעלולה להתבטא  
בנפיחות כאבים אדמומיות ורגישות ו/
או יובש בכפות הרגליים והידיים ,שינויים
בתחושה ,עקצוץ ונימול ,שלפוחיות
וקילוף העור ,בצקות וכאבים
•עלייה מהירה במשקל ,בצקת ,תחושה
של אי סדירות בקצב הלב או הנשימה,
עייפות או חולשה קיצוניים
•כיבים או כתמים לבנים בפה או בגרון
הגורמים לקושי בבליעה
•דם בשתן ,בליחה ,צואה כהה
•שלשולים מעל  4ביום

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
שם התרופה:

CAPECITABINE

שם מסחרי:

Xeloda

צורת הגשה:

מטרת הטיפול:

·כדור בצבע אפרסק כהה בחוזק של  500מ"ג
·כדור בצבע אפרסק בהיר בחוזק של  150מ"ג
טיפול בסרטן שד ,ראש צוואר ,קיבה ומעי ,בלוטת האדרנל ודרכי המרה

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום.
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים בטיפול:
•יש לבצע מעקב אחר ספירת הדם
וכימיה לפני התחלת כל מחזור טיפול
•במידה והינך סובל מבעיות לב ,כליות
או כבד יש לדווח לרופא האונקולוג
המטפל

*
*

בנפיחות כאבים אדמומיות ורגישות
ו/או יובש בכפות הרגליים והידיים  
שינויים בתחושה ,עקצוץ ונימול,
שלפוחיות וקילוף העור ,בצקות
וכאבים
•עייפות וחולשה
•בצקת
• קוצר נשימה
•דלקת בעור
•כאבי בטן ,עצירות ,שלשול ,אבדן
תיאבון ,בחילה ,כיבים בפה ,הקאות  
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא
בירידה במספר תאי דם לבנים,
אדומים וטסיות ולגרום לדימומים
מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת
•עלייה ברמת הבילירובין בדם
•גירוי בעיניים
•נמלול או עקצוץ בעור
•חום

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

CAPECITABINE

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•את התרופה נוטלים ב 2-מנות
בהפרשים של  12שעות
•יש ליטול את הטבליה בשלמותה
עם כוס מים תוך חצי שעה מסיום
הארוחה
•יש לשים לב לתכנית הטיפול
ולהפסקות בין המחזורים לפי הנחיות
הצוות

תופעות לוואי:

•תסמונת כף היד והרגל (Hand and
 )foot syndromeהעלולה להתבטא  

תופעות לוואי המחייבות דיווח
מיידי/פנייה לטיפול דחוף:
•חום מעל  38או סימנים אחרים
לזיהום כגון כאב גרון או צמרמורת
•תגובה אלרגית כולל גרד או פריחה,
נפיחות בפנים ,בידיים או ברגליים,
נפיחות או עקצוץ בפה או בגרון,
קוצר נשימה
•כאבים בחזה או דופק לא סדיר
•דימום או שטפי דם יוצאי דופן
•עייפות או חולשה יוצאי דופן
•שינויים בצבע העור ובהפרשות
•שלשולים מעל  4פעמים ביום או דם
בצואה

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

ERLOTINIB

שם מסחרי:

Tarceva

צורת הגשה:

טבליות לבליעה בחוזק של  100 ,25ו 150-מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן ריאה מסוג  NSCLCוסרטן לבלב

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש ליטול את התרופה בשלמותה על
בטן ריקה ,כשעה לפני או שעתיים
לאחר הארוחה או לפני השינה כדי
להקטין את הסיכון לבחילה
•אין לאכול אשכוליות או לשתות
מיץ אשכוליות (בין אם טבעי או
תעשייתי)
•יש להקפיד על שתייה של 8-10
כוסות נוזלים ביום

דגשים בטיפול:
• עישון מפחית את יעילות תרופה זו.
מומלץ להפחית את כמות הסיגריות
או להפסיק לעשן ולדווח לרופא
המטפל
•יש לעקוב אחר בדיקות כימיה בדם,
מינון הטיפול יותאם לפי החלטת
הרופא

תגובות בין תרופתיות:
•תרופה זו מעלה את הסיכון
לדימומים בטיפול משולב עם
אספירין ,קומדין או תרופות נוגדות
דלקת

*
*

תופעות לוואי:
•בצקת
•כאבים בחזה
•התקרחות ,פריחה וגרד בעור
•ירידה במשקל ,אבדן תיאבון ,בחילה,
הקאות ,כאבי בטן ,שלשול ,גאזים,
צרבת
•עלייה ברמת הבילירובין ותפקודי
הכבד בדם
•זיהומים
•שינויים בצבע העור וההפרשות
•כאבים בעצמות או בשרירים ,כאבי
ראש
•דלקות עיניים
•חרדה ,דכאון
•שיעול ,קוצר נשימה
•עייפות
•חום
•שלפוחיות או קילוף מסיבי של העור

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

•חום מעל  38מעלות ,צמרמורת
•שיעול ,כאב גרון ,כאבים בגוף
•אלרגיה :פריחה ,גרד ,נפיחות
•כאבים בחזה או קוצר נשימה
•פגיעה פתאומית בדיבור ,בראייה או
ביכולת להזיז יד או רגל
•פרכוסים
•שטף דם לא שגרתי ,דימום

ERLOTINIB

דגשים על אופן נטילת התכשיר:

•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם,
כימיה ובדיקות שתן לנוכחות תאי
דם אדומים וסימנים אחרים לפגיעה
בכליות או בדרכי השתן

תופעות לוואי המחייבות דיווח
מיידי /פנייה לטיפול דחוף:

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 DASATINIB

שם מסחרי:

 Sprycel

צורת הגשה:

טבליה לבנה במינון של  100, 70, 50, 20מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בלויקמיה מיאלואידית כרונית ,לויקמיה לימפובלסטית חריפה,
סרטן ערמונית

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים על אופן הנטילה:
•אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
•תרופה זו ניתן לקחת ללא קשר לאוכל .במידה
והתרופה גורמת לאי נוחות במערכת העיכול
מומלץ לקחת אותה עם כוס מים מלאה ואוכל
תגובות בין תרופתיות:
•תרופה זו אסורה לשימוש יחד עם התרופה:
פלוקנול (פלוקונזול)
•רצוי להימנע מנטילה של תרופות מסוימות
לקיבה כגון אומפרדקס (לוסק) ,גסטרו
(פאמוטידין) ולנטון (לנסו) .במקומן עדיף
להשתמש בסותרי חומצה כמו מאלוקס
(במרווח של לפחות שעתיים מתרופה זו)

*
*

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורת
•כיבים בפה ,ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב
או דימום
•בלבול ,ישנוניות יתר ושינויים בהתנהגות.
•קוצר נשימה
•עליה מהירה במשקל ,בצקת

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

DASATINIB

דגשים בטיפול:
•יש לעקוב אחר בדיקות כימיה בדם ,מינון
הטיפול יותאם לפי החלטת הרופא

תופעות לוואי:
•צבירת נוזלים בגוף ,בצקת
•פריחה
•ירידה ברמות סידן ,זרחן או אשלגן בדם
•כאבי בטן ,שלשול ,בחילה והקאות
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות ולגרום
לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת.
•כאבים בפרקים או שרירים
•כאבי ראש
•עייפות

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

GEFITINIB

שם מסחרי:

Iressa

צורת הגשה:

טבליה בצבע כתום בחוזק של 250 :מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן ריאות מסוג תאים שאינם קטנים ()NSLC

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועדה הקבוע ,ניתן ליטול אותה באיחור של עד  12שעות.
אם עברו יותר מ 12-שעות יש לדלג על נטילת התרופה באותו יום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל
ארוחה ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם ,תפקודי כבד
וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
•במקרים של קושי בבליעה ניתן לשים את
הטבליה בחצי כוס מים (בלי לשבור או לרסק
אותה) ולערבב עד להמסת התרופה
•אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)

תגובות בין תרופתיות:

•שלשול
•בחילה והקאות ,ירידה במשקל
•עור יבש ,פריחה ,אקנה ,גרד
•שינויים בראייה
•חולשה ,עייפות וחוסר שינה

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורת
•שלשולים מעל ארבע  פעמים ביום
•כיבים בפה ,ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב
או דימום
•בלבול ,ישנוניות יתר ושינויים בהתנהגות  .
•שינויים בראייה

GEFITINIB

•במקרה של נטילת קומדין  במ'קביל לתרופה
זו ,תיתכן עלייה ברמת ה INR-המצריכה
הקטנת מינון הקומדין

תופעות לוואי:

*
*

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

LAPATINIB DITOSYLATE

שם מסחרי:

Tykerb

צורת הגשה:

קפלייה בצבע קרם בחוזק של  250מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן שד

דגשים על אופן הנטילה:
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם ,תפקודי כבד
וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
•יש ליטול את התרופה על בטן ריקה לפחות
שעה לפני או שעתיים אחרי ארוחה
•חשוב לבצע מעקב אחר תפקוד הלב והריאות
•אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)

תגובות בין תרופתיות:
•אין ליטול תרופה זו יחד עם
פלוקנול(פלוקונזול) או מולטק

תופעות לוואי:
•שלשול ,בחילה והקאות
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות ולגרום
לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת.
•חולשה ועייפות משמעותית (לאות)
•פריחה
•כאבי ראש וכאבים בזרועות ורגליים

*
*

•חוסר שינה
•קוצר נשימה
•תסמונת כף היד והרגל (Hand and foot
 )syndromeהעלולה להתבטא  בנפיחות,
כאבים ,אדמומיות ורגישות בכפות הרגליים
והידיים ,שינויים בתחושה ,עקצוץ  ,שלפוחיות
וקילוף העור בכפות הידיים והרגליים ,בצקות
וכאבים
•בחילה ,הקאות ,אבדן תיאבון או צבע צהבהב
בעור או בעיניים

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורות
•כאבים בחזה ,קוצר נשימה שינויים בלחץ דם
או עייפות ניכרת
•כיבים בפה הגורמים לקושי בבליעה
•שלשולים מעל  4פעמים ביום

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

LAPATINIB DITOSYLATE

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 LENALIDOMIDE

שם מסחרי:

Revlimide

צורת הגשה:

קפסולה בצבע לבן או משולב תכלת ולבן
בהתאם לחוזק התרופה 25 ,15 ,10 ,5 :מ"ג

מטרת הטיפול:

תסמונת מיאלואידית ( ,)MDSמיאלומה נפוצה

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועדה הקבוע ,ניתן ליטול אותה באיחור של עד  12שעות.
אם עברו יותר מ 12-שעות יש לדלג על נטילת התרופה באותו יום
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל
ארוחה ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם,
תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל
מחזור טיפול
•יש ליטול את התרופה עם כוס מים
בזמנים קבועים

תופעות לוואי:
•בצקות
•פריחה
•ירידה במשקל
•סחרחורת ,כאב ראש ,רעד
•טשטוש ראייה
•שיעול ,קוצר נשימה ,דלקת גרון
•עייפות ולאות
•חום
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא
בירידה במספר תאי דם לבנים,
אדומים וטסיות ולגרום לדימומים
מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת
•התכווצויות בשרירי הרגליים ,כאבי
פרקים ,כאב גב
•שלשולים ,עצירות ,בחילה והקאות

*
*

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות ,צמרמורת
•כיבים בפה ,בושט ובפי הטבעת
הגורמים לכאב או לדימום
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד,
נפיחות בידיים או בפנים ,נפיחות או
נמלול בפה או בגרון ,לחץ בחזה ,קושי
לנשום
•שינוי בתכיפות מתן שתן
•קצב לב לא סדיר או פרכוסים
•כאבים בחזה ,קושי בנשימה או קיא
דמי
•ירידה בתחושה או חולשה בצד אחד
של הגוף ,כאב ראש פתאומי או חזק
מאד ,בעיות עם הראייה ,הדיבור או
הליכה
•שטפי דם ,דימום יוצא דופן או חולשה

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

LENALIDOMIDE

דגשים על אופן נטילת התרופה:

•אדמומיות ,קילוף או שלפוחיות בעור
•שתן כהה או צואה בהירה ,בחילה,
הקאות ,אבדן תיאבון ,כאב בטן ,צבע
צהבהב בעור או בעיניים
•כאבים בשוקיים

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
שם התרופה:

SORAFENIB

שם מסחרי:

Nexavar

צורת הגשה:

טבליות לבליעה בצבע אדום חוזק  200מ״ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן כליה ובסרטן הכבד.

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים בטיפול:
•השימוש בתרופה עלול להעלות את
הסבירות לדימומים .במידה והינך
משתמש בתרופות לדילול הדם יש
ליידע את האונקולוג המטפל
•השימוש בתרופה עלול להשפיע על
קצב ריפוי פצעים
•במהלך תקופת הטיפול בתרופה יש
לבצע מעקב וניטור אחר ערכי לחץ
דם ולבצע בדיקות דם לכימיה ושתן,
לפני התחלת כל מחזור טיפולי וא.ק.ג
לפי החלטת הרופא המטפל
תגובות בין תרופתיות:
•תרופה זו אסורה בשימוש עם תרופות
כגון מולטק ,דיפלוקן (פלוקנול)

*
*

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

SORAFENIB

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•את התרופה יש ליטול על בטן ריקה
עם כוס מים ,לפחות שעה לפני
הארוחה או שעתיים אחרי הארוחה
•אין ללעוס ,למהול ולהמיס את
התרופה עם סוגי מזון ומשקאות
שונים

תופעות לוואי:
•עלייה בלחץ הדם
•התקרחות ,קילוף של העור ,פריחה
•בחילה ,הקאות ,אבדן תיאבון ,כאבי
בטן ,צבע צהבהב בעור או בעיניים
•תסמונת כף היד והרגל (Hand and
 )foot syndromeהעלולה להתבטא
בנפיחות ,כאבים ,אדמומיות ורגישות
בכפות הרגליים והידיים ,שינויים
בתחושה ,עקצוץ ונימול ,שלפוחיות
וקילוף העור בכפות הידיים והרגליים,
בצקות וכאבים.
•ירידה ברמת האלבומין ,הסידן או
הזרחן בדם
•ירידה במשקל ,כאבי בטן ,ירידה
בתיאבון ,שלשול ,בחילה
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא
בירידה במספר תאי דם לבנים,
אדומים וטסיות ולגרום לדימומים
מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת.
•עלייה בתפקודי כבד
•עייפות
•זיהומים
•כאבים

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות
וצמרמורות
•כאבים בחזה ,קוצר נשימה או הזעה
יוצאת דופן
•סחרחורת או עילפון
•שינויים בדופק הלב
•דימומים מהאף ,בשתן ,בצואה ושטפי
דם בעור

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
שם התרופה:

PAZOPANIB

שם מסחרי:

Votrient

צורת הגשה:

טבליות לבליעה בחוזק של 200 :מ"ג ו 400 -מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן כליה וסרקומה

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים בטיפול:
•לפני ניתוח יש להפסיק את הטיפול
בתרופה עד הבראה מלאה של הפצע
הניתוחי
•לפני ובמהלך הטיפול יש לבצע בדיקת
דם לאלקטרוליטים ,תפקודי כבד ,בלוטת
התריס וחלבון בשתן
•לפני ובמהלך הטיפול יש לבצע מעקב לחץ
דם ומעקב לבבי( .אקו לב לפי המלצת
הקרדיולוג)
•יש להימנע מטיפול בתרופה זו במידה
וסבלת משיעול דמי ,דימום מוחי ודימום
בדרכי העיכול העליונות במהלך  6חודשים
אחרונים

*
*

תופעות לוואי:
•יתר לחץ דם
•שינוי בצבע השיער
•שיעול ,כאב גרון או כאבים בגוף
•ירידה ברמת האלבומין ,המגנזיום ,הנתרן
והזרחן בדם
•שינויים או דימומים בעור ובהפרשות
•ירידה במשקל ,ירידה בתיאבון ,שלשול,
בחילה
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות
ולגרום לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי
הטבעת
•עלייה בתפקודי כבד ובילירובין בדם
•כאבים בשלד ובשרירים ,כאב ראש
•עייפות

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורת
•עלייה חדה בלחצי דם
•כאבים בחזה עם  הקרנה לזרועות וללסת
•דופק מהיר או לא סדיר ,סחרחורת
•דימום ו/או חולשה יוצאי דופן
•נפיחות בידיים או ברגליים ,קוצר נשימה
•הרדמות או חולשה בצד אחד של הגוף,
כאב בשוקיים ,כאב ראש פתאומי או חריף,
בעייה בראייה/דיבור/הליכה ,בלבול,
פרכוסים
•תגובה אלרגית :פריחה ,נפיחות בידיים או
בפנים ,בפה או בגרון ,קוצר נשימה ולחץ
בחזה

PAZOPANIB

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•את התרופה יש ליטול על בטן ריקה עם
כוס מים ,לפחות שעה לפני הארוחה או
שעתיים אחרי הארוחה
•אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)

תגובות בין תרופתיות:
•קארבאמזפין ,פנוברביטאל ודקסמטזון
עלולים להפחית את ריכוז התרופה בדם
•תרופה זו אסורה בשימוש עם תרופות כגון:
דיפלוקן (פלוקנול) ומולטק
•יש להימנע משימוש בתרופות לקיבה כגון
לוסק (אומפרדקס) ,גסטרו (פאמו) ,לנטון
(לנסו) ,נקסיום או קונטרולוק עקב הפחתה
משמעותית ביעילות התרופה .יש להעדיף
תרופה כמו קאראפייט או מאלוקס במינון
חד יומי בבוקר וליטול את הווטריינט בערב

תופעות לוואי המחייבות
דיווח מיידי/פנייה לטיפול דחוף:

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
שם התרופה:

ESTRAMUSTINE

שם מסחרי:

Estracyt ,Emcyt

צורת הגשה:

קפסולות בחוזק של  140מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן הערמונית

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לאחסן את התרופה במקרר ,התרופה יכולה לשהות בטמפרטורת החדר עד  48שעות
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים בטיפול:
•לפני תחילת הטיפול ומידי שבוע במהלך
הטיפול יש לבדוק שינויים ברמות סידן וזרחן
•יש לעקוב אחר שינויים בתפקודי הכבד ,רמת
בילירובין ורמת טסטוסטרון בדם
•יש לעקוב אחר לחץ הדם
•יש לדווח לרופא האונקולוג המטפל על
מחלות רקע  ונפיחות ברגליים ו/או קוצר
נשימה
תגובות בין תרופתיות:
•באם הנך נוטל סידן או כדורי ( Tumsטאמס),
יש לקחת אותם שעה לפני או שעתיים אחרי
תרופה זו

*
*

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:
•עליה בחום מעל  38מעלות וצמרמורת
•קוצר נשימה וכאבים בחזה
•תגובה אלרגית כולל גרד ו/או פריחה ,נפיחות
בפנים ובידיים ,נפיחות ועקצוץ בפה או בגרון
•כאב ראש חזק או פתאומי ,בלבול ובעיות
ראייה

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

ESTRAMUSTINE

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•יש ליטול את התרופה על בטן ריקה עם כוס
מים ,לפחות שעה לפני הארוחה או שעתיים
אחרי הארוחה

תופעות לוואי:
•בצקת
•רגישות  ו/או הגדלה של השדיים
•שלשול ,גירוי מערכת העיכול ,בחילה
•התכווצויות ברגליים
•קוצר נשימה
•כאבים ,אדמומיות או חום בשוק או בזרוע

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל
שם התרופה:

TEMOZOLOMIDE

שם מסחרי:

Temodal

צורת הגשה:

קפסולות של  5מ"ג 20 ,מ"ג 100 ,מ"ג 250 ,מ"ג

מטרת הטיפול:

לטיפול בגידולי מח ומלנומה

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•יש ליטול את המנה פעם ביום
•יש ליטול התרופה על קיבה ריקה :שעה לפני
האוכל או כשעתיים לאחר האוכל או לפני
השינה כדי להקטין את הסיכוי לבחילה
•יש לבלוע את הכמוסה בשלמותה עם כוס מים
דגשים בטיפול:
•רצוי ליטול תרופה למניעת בחילה המופיעה
לעיתים קרובות עם טיפול זה
•השימוש בתרופה פוגע בערנות ומחייב
זהירות בנהיגה ברכב ובהפעלת ציוד מסוכן
ובהתנהלות היומיומית
•יש לבצע מעקב אחר ספירת הדם וכימיה לפני
התחלת כל מחזור טיפול
•התכשיר מכיל לקטוז ועלול לגרום לרגישות
בחולים הרגישים ללקטוז
•תרופה זו יכולה לגרום לדימומים ,שטפי דם
או זיהומים
תגובות בין תרופתיות:
•חשוב לדווח לרופא המטפל על נטילת תרופות
מהקבוצות הבאות :רספרים ,פניטואין ,חומצה
ולפורית ותרופות המדכאות את מערכת
החיסון

*
*

תופעות לוואי:
•בצקת
•שלשול ,עצירות ,בחילה ,הקאות
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות ולגרום
לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת
•כאבי ראש
•עייפות
•התקרחות
•פריחה ,קילוף או שלפוחיות בעור
•שיעול ,כאב גרון וכאבים בגוף
•עייפות קיצונית וישנוניות
•שינויים בצבע העור או ההפרשות
•הקאות ,אבדן תיאבון ,כאבי בטן
תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורת
•קשיי נשימה-להפסיק את הטיפול ולפנות
לחדר מיון
•דימום או שטפי דם יוצאי דופן
•פרכוסים

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

TEMOZOLOMIDE

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לאחסן תרופה זו במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

CYCLOPHOSPHAMIDE

שם מסחרי:

Cytoxan

צורת הגשה:

כדור בצבע לבן בחוזק של  25מ"ג 50 ,מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן שד גרורתי ,סוגי לימפומה ,לויקמיה ,מיאלומה
נפוצה ,גידולי מוח וסרטן שחלות

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים בטיפול:
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם ,כימיה
ובדיקות שתן לנוכחות תאי דם אדומים
וסימנים אחרים לפגיעה בכליות או בדרכי
השתן
•יש ליידע את הרופא על נטילת התרופה
במקביל לטיפול קרינה
תופעות לוואי:
•התקרחות ,שינוי בצבע העור ,נזק לצפרניים,
פריחה
•אי נוחות בבטן ,שלשול ,אבדן תיאבון ,בחילה,
הקאות
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות ולגרום
לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת
•הפסקת ווסת

*
*

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

CYCLOPHOSPHAMIDE

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•יש ליטול את התרופה בשעות הבוקר ,להקפיד
על שתייה של  8-10כוסות נוזלים ביום כדי
לאפשר הפרשת התרופה בשתן במהלך היום

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:
•עליה בחום מעל  38וצמרמורת
•דימום בשתן ()Hemorrhagic Cystitis
או בצואה
•פריחה ,גרד או נפיחות המלווה בקושי
בנשימה ,עקצוץ או נפיחות בגרון
•כאב בחזה ,דופק מהיר ולא סדיר

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

ETOPOSIDE

שם מסחרי:

 VP-16 , Vepesid

צורת הגשה:

קפליות לבליעה בחוזק של  50מ"ג ו  100מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן אשכים ,סרטן שד ,סרטן ראות ,לימפומה ,לויקמיה,
הודג'קין ,סרטן שחלות והשתלות מח עצם

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקרר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים בטיפול:
•יש לעקוב אחר בדיקות כימיה בדם,
מינון הטיפול יותאם לפי החלטת
הרופא
•שימוש בתרופה זו מחייב טיפול מונע
לבחילה והקאות
•יש לפעול למניעת חבלות ,פציעות
ומחלות בעת נטילת תרופה זו

תגובות בין תרופתיות:
•במידה וקיבלת טיפול בקרינה ,דווח
לרופא האונקולוג המטפל

*
*

•התקרחות
•צמרמורת
•שלשול ,אבדן תיאבון ,בחילה ,הקאות
•תחושת נמלול ,רדימות או כאב בכפות
הידיים ,ברגליים או בזרועות
•חום
•חולשה ,עייפות
•צבע צהבהב של העור או בלובן
העיניים
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות
ולגרום לדימומים מחניכיים ,מהאף
ומפי הטבעת.
•תסמונת דמויית שפעת המתבטאת
בכאבי שרירים ,חולשה ,חום

תופעות לוואי המחייבות דיווח
מיידי/פנייה לטיפול דחוף:
•חום מעל  38מעלות ,צמרמורת
•תגובה אלרגית :פריחה ו/או גרד,
נפיחות בפנים או כפות הידיים ,נפיחות
או עקצוץ בפה או בלוע ,לחץ בחזה,
קוצר נשימה וקושי בבליעה
•דם בשתן או בצואה
•צבע כחול בצפרניים ,שפתיים ,עור ,או
כפות הידיים (כחלון פריפרי)

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

ETOPOSIDE

דגשים על אופן נטילת התכשיר:
•יש ליטול את התכשיר על בטן ריקה
עם כוס מים ,שעה לפני הארוחה או
שעתיים אחריה
•אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
•אין לשתות אלכוהול בתקופת הטיפול
בתרופה

תופעות לוואי:

•טשטוש או שינוי בראייה
•בלבול ,חוסר מנוחה או אבדן הכרה
•דופק לב איטי ,מהיר או לא סדיר
•עלייה בהזעה או צמרמורת
•סחרחורת או תחושת עילפון
•כיבים בפה אם הם מונעים ממך לאכול
•רעד ופרכוסים
•שלשול מעל  4פעמים ביום
•קוצר נשימה או קושי לנשום ,לחץ
בחזה או בגרון ,חרחורים
•נפיחות בפנים ,בפה או בלשון
•שטף דם או דימום לא סביר
•עייפות או חולשה יוצאי דופן

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 MELPHALAN

שם מסחרי:

 Alkeran

צורת הגשה:

טבליות לבנות בחוזק של  2מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול במיאלומה נפוצה ,סרטן אשכים ,שד ,שחלה ,מלנומה וסרקומה

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לאחסן תרופה זו במקרר ובאריזתה המקורית על מנת להגן עליה מאור
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים בטיפול:
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם,
כימיה ובדיקות שתן לנוכחות תאי
דם אדומים וסימנים אחרים לפגיעה
בכליות או בדרכי השתן
•יש לפעול למניעת חבלות ,פציעות
ומחלות בעת נטילת תרופה זו
•תרופה זו יכולה לפגוע בפוריות

תופעות לוואי:

•חום מעל  38וצמרמורת
•תגובה אלרגית :פריחה ו/או גרד,
נפיחות בפנים או כפות הידיים,
נפיחות או עקצוץ בפה או בלוע ,לחץ
בחזה ,קוצר נשימה
•דם בצואה או בשתן
•גידול או בלוטה חדשה תחת העור
•קושי או כאב בשעת נשימה
•בחילה ,הקאות או שלשולים מעל 4
פעמים ביום
•חום לא מוסבר ,צמרמורת ,שיעול
•שטף דם ,דימום או חולשה יוצאי דופן

MELPHALAN

•כיבים בפה
•צבע צהבהב בעור או בלובן העין
•אדמומיות או פריחה בעור

תופעות לוואי המחייבות דיווח
מיידי/פנייה לטיפול דחוף:

*
*

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

HYDROXYUREA

שם מסחרי:

Hydrea ,Droxia

צורת הגשה:

קפלייה המופיעה בשני צבעים בחוזק של  500מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן צוואר הרחם ,שחלות ורחם ,ריאות מסוג תאים שאינם קטנים,
לויקמיה מיאלואידית כרונית .מגביר רגישות לקרינה בעת טיפול בסרטן המוח,
בגידולי ראש צוואר

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם ,תפקודי כבד
וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
•יש ליטול את התרופה מידי יום בשעה קבועה

תופעות לוואי:
•שיעול ,כאב גרון וכאבים בגוף
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות ולגרום
לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת
•בחילה ,הקאות ,אבדן תיאבון או כאב בקיבה
•הירדמות ,עקצוצים שריפה או כאב בכפות
הרגליים או הידיים
•צבע צהבהב בעור או בעיניים

*
*

•עליית חום מעל  38מעלות ,צמרמורת
•שלשולים מעל  4פעמים ביום
•כיבים בפה ,ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב
או דימום
•בלבול ,ישנוניות יתר ושינויים בהתנהגות
•תגובה אלרגית :פריחה או גרד ,נפיחות בידיים
או בפנים ,נפיחות או נמלול בפה או בגרון,
לחץ בחזה ,קושי לנשום
•צואה שחורה או בהירה
•שינויים בכמות השתן או בתכיפות מתן השתן,
קושי או כאב במתן שתן
•פרכוסים
•קוצר נשימה
•דימום יוצא דופן ,שטף דם או חולשה

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

HYDROXYUREA

דגשים על אופן נטילת התכשיר:

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 BUSULFAN

שם מסחרי:

 Myleran

צורת הגשה:

טבליות לבנות בחוזק של  2מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בלויקמיה והכנה להשתלת מח עצם

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם,
תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל
מחזור טיפול
•יש ליטול את התרופה עם כוס מים
בזמנים קבועים

תגובות בין תרופתיות:
•רצוי להימנע מטיפול בתרופה פלג'יל
בעת הטיפול בתרופה זו

*
*

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורת
•כיבים בפה ,בושט ובפי הטבעת
הגורמים לכאב ולדימום
•כאבים בחזה
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד,
נפיחות בידיים או בפנים ,נפיחות או
נמלול בפה או בגרון ,לחץ בחזה ,קושי
לנשום
•צואה דמית או שחורה
•שיעול עם ליחה דמית
•פרכוסים
•שטף דם ,דימום לא סביר ,חולשה או
חיוורון

BUSULFAN

דגשים על אופן נטילת התרופה:

תופעות לוואי:
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא
בירידה במספר תאי דם לבנים,
אדומים וטסיות ולגרום לדימומים
מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת
•סחרחורת ,כאב ראש ,חוסר שינה,
חולשה ועייפות
•כאבים בחזה ,יתר לחץ דם ,דופק
מואץ ,בצקת
•בחילה ,הקאות ,חוסר תיאבון,
שינויים בטעם ,קושי בבליעה ,דלקת
ברירית הפה וירידה במשקל
•שלשולים או עצירות
•פריחה
•חרדה
•שיעול ,נזלת
•חום ,כאבים ,צמרמורת
•כאבי ראש ,שיעול ,נזלת ,כאב גרון או
כאבים בגוף
•כאבי פרקים ,כאבי שרירים
•אבדן תיאבון ,בחילה ,הקאות ,יובש
בפה ,גיהוקים ,ירידה במשקל,
התכהות של העור

תופעות לוואי המחייבות דיווח
מיידי/פנייה לטיפול דחוף:

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 CHLORAMBUCIL

שם מסחרי:

 Leukeran

צורת הגשה:

טבליות לבנות בחוזק של  2מ"ג 5 ,מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בלויקמיות ולימפומות.

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור את התרופה במקרר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל
ארוחה ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם ,תפקודי כבד
וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
•יש  ליטול את התרופה על בטן ריקה ,לפחות
שעה לפני או שעתיים אחרי ארוחה ,עם כוס
מים בזמנים קבועים

תגובות עם תרופות ומזון :
•במידה וקיבלת טיפול בקרינה ,דווח לרופא
האונקולוג המטפל

תופעות לוואי:
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות ולגרום
לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת
•כאב גרון ,אזניים או סינוסים ,שיעול ,כאב
במתן שתן ,כיבים בפה ,פצעים שאינם
מחלימים ,כאב או גרד בפי הטבעת
•שתן כהה ,עייפות ,חוסר תיאבון ,כאב בטן,
צואה בהירה ,הקאות או צבע צהבהב בעור או
בעיניים

*
*

•עליית חום מעל  38מעלות ,צמרמורת
•כיבים בפה ,ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב
או דימום
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד ,נפיחות
בידיים או בפנים ,נפיחות או נמלול בפה או
בגרון ,לחץ בחזה ,קושי לנשום
•בלבול ו/או הזיות
•שטף דם או דימום
•תחושה של שריפה ,נמלול או הירדמות באיבר
מסוים
•שינוי בשיווי משקל
•חולשת שרירים או עייפות
•פרכוסים
•קוצר נשימה
•הקאות מעל  4פעמים ביום

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

CHLORAMBUCIL

דגשים על אופן נטילת התרופה:

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 LOMUSTIN

שם מסחרי:

 CeeNu

צורת הגשה:

קפסולות בחוזק של  40 ,10או  100מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן לבלב ,כבד ,קיבה ,מעי גס גידולים במוח ,מיאלומה נפוצה,
לימפומות

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש ליטול את התרופה על קיבה ריקה,
לפחות שעתיים לפני או שעתיים אחרי
ארוחה
•יש ליטול את התרופה עם כוס מים
בזמנים קבועים
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם,
תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל
מחזור טיפול

תופעות לוואי:
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות
ולגרום לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי
הטבעת
•בחילה הקאות חוסר תיאבון,
שינויים בטעם ,קושי בבליעה
•ירידה או הפרעות בראייה
•נזק לכליות

*
*

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות
•כיבים בפה ,בושט ובפי הטבעת הגורמים
לכאב או דימום
•בלבול ו/או הזיות
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד,
נפיחות בידיים או בפנים ,נפיחות או
נמלול בפה או בגרון ,לחץ בחזה ,קושי
לנשום

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

 LOMUSTIN

דגשים על אופן נטילת התרופה:

•רעילות לריאות
•צמרמורת ,כאב גרון ,אזניים או סינוסים,
שיעול ,כאב במתן שתן ,כיבים בפה,
פצעים שאינם מחלימים ,כאב או גרד
בפי הטבעת
•שתן כהה ,עייפות ,חוסר תיאבון ,כאב
בטן ,צואה בהירה ,הקאות או צבע
צהבהב בעור או בעיניים
•חולשה או עייפות

•קוצר נשימה
•חוסר יכולת להטיל שתן ,שינוי בכמות
השתן ,דם בשתן או עלייה גדולה
(ומהירה) במשקל
•בלבול או שינוי במצב הרוח
•שטף דם או דימום ,שיעול או הקאות
דמיות ,צואה אדומה או שחורה
•שינוי בשיווי משקל
•קושי בדיבור
•שינוי בראייה

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 MERCAPTOPURINE

שם מסחרי:

 Purinetho 6MP

צורת הגשה:

טבליה של  50מ"ג בצבע לבן

מטרת הטיפול:

לויקמיות ולימפומה שאינה הודג'קין

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל
ארוחה ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

תגובות בין תרופתיות:
•יש ליידע את הרופא במקרה של טיפול
בתרופה קומדין במקביל לתרופה זו .ייתכן
צורך בהעלאת מינון הקומדין

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורת
•כיבים בפה ,ושט ופי הטבעת הגורמים לכאב
או לדימום
•קוצר נשימה

*
*

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

MERCAPTOPURINE

דגשים על אופן נטילת התרופה:
•רצוי ליטול את התרופה על בטן ריקה לפחות
שעתיים לפני או שעתיים אחרי ארוחה עם
כוס מים בזמנים קבועים
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם ,תפקודי כבד
וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
•יש להקפיד על שתייה של  8-10כוסות נוזלים
ביום

תופעות לוואי:
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות ולגרום
לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד ,נפיחות
בידיים או בפנים ,נפיחות או נמלול בפה או
בגרון ,לחץ בחזה ,קושי לנשום
•צואה כהה ,שתן כהה ,עייפות ,בחילה ,חוסר
תיאבון ,כאב בטן ,צואה בהירה ,הקאות או
צבע צהבהב בעור או בעיניים
•חולשה ,שטף דם או דימום לא סביר
•כאב גרון ,שיעול וכאבים בגוף
•שינוי בצבע לחמיות העיניים והעור
•כאבים חוזרים או נפיחות בפרקים

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 METHOTREXATE

שם מסחרי:

 Trexal MTX

צורת הגשה:

טבליות בצבע צהוב בחוזק של  2.5מ"ג 10 ,מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בלויקמיות ,לימפומה ע"ש הודג'קין ,לימפומה שאינה הודג'קין ,גרורות
במערכת העצבים המרכזית ,סרטן שד ,ריאות ,רחם ,גידולי ראש צוואר,
סרקומה ,דלקת פרקים שגרונית

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•וודא מינון התרופה ותדירות נטילתה
•יש ליטול את התרופה  עם כוס מים
בזמנים קבועים
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם,
תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל
מחזור טיפול
•יש להקפיד על שתייה של 8-10
כוסות נוזלים ביום
•טיפול זה מלווה בדרך כלל במתן
חומצה פולית ,להפחתת רעילות
התרופה

תגובות בין תרופתיות:
•במקרה של טיפול משולב עם התרופה
קומדין יש צורך לעקוב אחר רמת
ה .INR-ייתכן צורך בהפחתת מינון
קומדין

תופעות לוואי:
•ירידה במספר הטסיות בדם העלולה
להתבטא בדימומים מהחניכיים ,מהאף
ומפי הטבעת

*
*

תופעות לוואי המחייבות דיווח
מיידי/פנייה לטיפול דחוף:
•חום מעל  38וצמרמורות
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד,
נפיחות בידיים או בפנים ,נפיחות או
נמלול בפה או בגרון ,לחץ בחזה ,קושי
לנשום
•שתן כהה או צואה בהירה ,צבע
צהבהב בעור או בעיניים
•חולשה ,שטף דם או דימום לא
שגרתיים
•שלפוחיות ,קילוף או פריחה בעור

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

METHOTREXATE

דגשים על אופן נטילת התרופה:

•כאבי בטן ,פצעים בחלל הפה ,בחילה,
הקאות ,שלשולים ,בעיות בעיכול,
אבדן תיאבון
•רגישות לאור
•שינוי והתכהות העור ,פריחה ,נשירת
שיער ,תחושת שריפה בעור
•שיבוש בתפקודי הכבד
•כאבי ראש
•ברונכיטיס ודלקת בקנה הנשימה

•שיעול ,חום ,כאבים בחזה ,קושי
לנשום ,שפתיים או אצבעות כחולות
• פצעים או כתמים לבנים על הלשון,
בפה או בגרון

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 NILOTINIB

שם מסחרי:

 Tasigna

צורת הגשה:

קפסולות בחוזק של  150או  200מ״ג

מטרת הטיפול:

טיפול בלויקמיה מיאלואידית כרונית בעלת שינוי גנטי (פילדלפיה חיובי)

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם,
תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל
מחזור טיפול
•יש לבצע מעקב א.ק.ג
•יש  ליטול את התרופה על בטן ריקה,
לפחות שעתיים אחרי הארוחה או שעה
לפני עם כוס מים בזמנים קבועים

תגובות בין תרופתיות:
•אין לאכול אשכוליות או לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי).
•יש להקפיד על שתייה של  8-10כוסות
נוזלים ביום
•תרופות כגון אומפרדקס ,לנטון ,נקסיום
או גסטרו מורידות מאד את הספיגה
של תרופה זו .במידה ונדרש טיפול
במקביל אחת התרופות הללו ,יש ליטול
אותן בהפרש של  12שעות מתרופה זו

*
*

•נשירת שיער ,יובש בעור ,הזעה בלילה,
פריחה ו/או גרד
•כאבי בטן ,עצירות ,שלשול ,בעיות
בעיכול ,בחילה ,הקאות
•כאבי פרקים או שרירים ,כאבי ראש
•חולשה ,לאות
•שיעול ,דלקת בקנה הנשימה
•חום ,צמרמורת ,שיעול ,נזלת ,כאב גרון,
כאבים בגוף

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד,
נפיחות בידיים או בפנים ,נפיחות או
נמלול בפה או בגרון ,לחץ בחזה ,קושי
לנשום
•שינוי בתכיפות מתן שתן
•שינויים בדופק הלב
•כאבים בחזה

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

  NILOTINIB

דגשים על אופן נטילת התרופה:

תופעות לוואי:

•שתן כהה או צואה בהירה ,בחילה,
הקאות ,אבדן תיאבון ,כאב בטן ,צבע
צהבהב בעור או בעיניים
•כאב בטן פתאומי וחזק ,בחילה ,הקאות
וחום
•כאב ראש פתאומי או חזק מאד ,בעיות
עם הראייה ,הדיבור או הליכה
•שטפי דם ,דימום או חולשה יוצאי דופן
•תחושת עילפון או סחרחורת

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

 THALIDOMIDE

שם מסחרי:

 TNF-alpha

צורת הגשה:

קפסולה בחוזק של  20, 15 ,10 ,5או  25מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול במיאלומה נפוצה

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במקרה ששכחת ליטול את התרופה ,ניתן ליטול אותה עד  12שעות מאוחר יותר מזמן הנטילה
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל
ארוחה ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
• הרגיל שלך אין ליטול מנה כפולה
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•אסור ליטול את התרופה בזמן הריון
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•במקרים של נטילה משולבת עם טקסוטר
יש ליידע את הרופא במידה ומופיע כאב,
אדמומיות ,חום או נפיחות ברגליים

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:

דגשים על אופן נטילת התרופה:

תגובות בין תרופתיות:

תופעות לוואי:
• בצקת ,יובש בעור ,פריחה
•עלייה או ירידה במשקל
•עצירות ,שלשול ,בחילה ,בעיות בעיכול
•חולשת שרירים ,חולשה כללית
•בלבול ,סחרחורת
•קוצר נשימה

*
*

•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורות
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד,
נפיחות בידיים או בפנים ,נפיחות או
נמלול בפה או בגרון ,לחץ בחזה ,קושי
לנשום
•שינוי בתכיפות מתן שתן או כמות השתן
•שינויים בדופק הלב
•כאבים בחזה ,קושי לנשום ,הזעה או
שיעול עם כיח דמי

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

THALIDOMIDE

•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם ,תפקודי
כבד וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
•יש לקחת את התרופה לפני השינה
ולפחות שעה לאחר ארוחת הערב עם כוס
מים
•יש לקום לאט משכיבה או ישיבה
•אין לשתות אלכוהול בעת הטיפול
בתרופה זו

•לאות
•חום
•שתן כהה או צואה בהירה ,בחילה ,הקאות,
אבדן תיאבון ,כאב בטן ,צבע צהבהב בעור
או בעיניים
•שלפוחיות ,קילוף או פריחה בעור
• חום ,צמרמורת ,שיעול ,נזלת ,כאב גרון,
כאבים בגוף
•עקצוצים ,הירדמות או תחושת שריפה
וכאב בזרועות ,כפות הידיים ,רגליים או
כפות הרגליים

•כאב בטן פתאומי וחזק ,בחילה ,הקאות
וחום
•חולשה או הירדמות בצד אחד של הגוף,
כאב ראש פתאומי או חזק מאד ,בעיות עם
הראייה ,הדיבור או הליכה
•כאב בשוק ימין או שמאל
•כאבים או נפיחות בפרקים ,כאב בגב או
בצד ,נפיחות ברגליים או כפות הרגליים
•שטפי דם ,דימום או חולשה יוצאי דופן
•פרכוסים
•ישנוניות

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

TOPOTECAN

שם מסחרי:

 Hycamtin

צורת הגשה:

קפסולה בחוזק של  0.25מ"ג או  1מ"ג בצבע לבן או ורוד בהתאמה

מטרת הטיפול:

טיפול בסרטן ריאה מסוג תאים קטנים ()SCLC

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור את התרופה במקרר באריזתה המקורית על מנת להגן עליה מאור ,אסור לחצות או לרסק
את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם ,תפקודי כבד
וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול

תופעות לוואי:
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
במספר תאי דם לבנים ,אדומים וטסיות ולגרום
לדימומים מחניכיים ,מהאף ומפי הטבעת
•נשירת שיער ,פריחה
•כאב בטן ,עצירות ,שלשול ,בחילה ,הקאות,
כיבים בפה ,ירידה בתיאבון
•חולשה ,כאב ראש
•שיעול ,קוצר נשימה
•לאות ועייפות
•שיעול ,נזלת ,כאב גרון ,כאבים בגוף

*
*

•חום מעל  38מעלות וצמרמורות
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד ,נפיחות
בידיים או בפנים ,נפיחות או נמלול בפה או
בגרון ,לחץ בחזה ,קושי לנשום
•שלשול מעל  4פעמים ביום
•שטף דם או דימום יוצאי דופן
•עייפות או חולשה יוצאי דופן

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

  TOPOTECAN

דגשים על אופן נטילת התרופה:

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

THIOGUANINE

שם מסחרי:

 Thiogunine ;6-TG-6

צורת הגשה:

טבליה בצבע לבן בחוזק של  40מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בלויקמיה לימפואידית חריפה ,לויקמיה מיאלואידית חריפה ,לויקמיה
מיאלואידית כרונית

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

דגשים על אופן נטילת התרופה:
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם ,תפקודי כבד
וכליה לפני תחילת כל מחזור טיפול
•את הטבליה יש לקחת על בטן ריקה שעה
לפני הארוחה או שעתיים אחרי הארוחה ,עם
כוס מים בזמנים קבועים ,כחצי שעה לאחר
נטילת נוגדי בחילה
•יש להקפיד על שתיה של  8-10כוסות נוזלים
ביום
•אין לשתות אלכוהול בזמן הטיפול בתרופה זו

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/פנייה
לטיפול דחוף:
•חום מעל  38מעלות וצמרמורת
•שינויים בצבע ההפרשות
•סחרחורת או עלפון
•בחילה ,הקאות ,אבדן תיאבון ,כאב בטן ,כיבים
בפה אשר מונעים ממך לשתות
•חוורון ,חולשה
•שטף דם או דימום יוצאי דופן

•בחילה והקאות
•שיעול ,נזלת ,כאב גרון ,כאבים בגוף
•צבע צהבהב בעור או בלובן העיניים

*
*

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

  THIOGUANINE

תופעות לוואי:

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

PROCARBAZINE

שם מסחרי:

Matulane

צורת הגשה:

קפסולה בחוזק של  50מ"ג

מטרת הטיפול:

טיפול בלימפומה ע"ש הודג'קין ,גליובלסטומה

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר באריזתה המקורית על מנת להגן עליה מאור .אסור
לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל
ארוחה ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם,
תפקודי כבד וכליה לפני תחילת כל
מחזור טיפול
•להמנע ממזון המכיל טיראמין :בירה,
יין ,גבינות מיושנות ,כבד עוף בשר
מיושן או מרוכך ,צימוקים ,שוקולד,
אבוקדו ובננות
•את הטבליה יש ליטול   30דקות
לאחר נטילת נוגדי בחילה ולפני
השינה ,עם כוס מים בזמנים קבועים
•אין לשתות אלכוהול
•מומלץ להמנע מעישון

תגובות בין תרופתיות:
•יש ליידע את הרופא באם הינך
נוטל אחת מהתרופות שלהן
התנגשות משמעותית עם תרופה
זו :אוקסיקונטין ,ונטולין ,טרמדקס,
מורפין ,רמוטיב

*
*

•בחילה ,הקאות
•כאב גרון
•פריחה
•צבע צהבהב בעור או בלובן העיניים

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:
•עליית חום מעל  38מעלות וצמרמורת
•תגובה אלרגית כולל פריחה או גרד,
נפיחות בידיים או בפנים ,נפיחות או
נמלול בפה או בגרון ,לחץ בחזה ,קושי
לנשום
•בלבול ,דופק לא סדיר ,קוצר נשימה,
הירדמות או נמלול בידיים ,ברגליים
או בשפתיים
•שלשול מעל  4פעמים ביום
•כיבים חמורים בפה המונעים ממך
לשתות
•שטף דם ,דימום או חולשה יוצאי דופן

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

  PROCARBAZINE

דגשים על אופן נטילת התרופה:

תופעות לוואי:

העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי בישראל

שם התרופה:

IBRUTINIB

שם מסחרי:

Imbruvica

צורת הגשה:

כמוסות בחוזק של  140מ”ג

מטרת הטיפול:

טיפול בלימפומה מסוג  MCLולויקמיה לימפוציטית כרונית ()CLL

הנחיות כלליות:
•דווח לרופא על כל טיפול תרופתי ,צמחי מרפא או תוספי מזון אותם אתה מקבל
•הקפד ליטול את התרופה על פי הוראות הצוות המטפל :במינון ,באופן ובמועד
•יש לשמור על התרופות במקום יבש וקריר ,אסור לחצות או לרסק את התרופה
•במידה ושכחת ליטול את התרופה במועד ,אין ליטול מנה כפולה ויש לדווח לצוות המטפל
•במידה ונטלת בטעות מנה כפולה או הקאת סמוך לנטילה ,יש לדווח מיידית לצוות המטפל
•יש להקפיד על היגיינת הפה במהלך הטיפול :צחצוח שיניים במברשת שיניים רכה לאחר כל ארוחה
ושטיפות פה במי מלח  3-4פעמים ביום
•יש להימנע ממגע יד עם התרופה ולהקפיד ליטול ידיים לפני ואחרי נטילת התרופה
•יש להרחיק את התרופה מהישג ידם של ילדים
•חשוב להשתמש באמצעי מניעה בזמן הטיפול ולפחות  8שבועות לאחר תום הטיפול
•אין ליטול תרופה זו בהריון ובזמן הנקה
•יש להתייעץ עם הרופא המטפל לפני קבלת חיסון
•את עודפי התרופות יש להחזיר לצוות המטפל ,אין להשליכם לאסלה או לפח האשפה
•בכל שינוי במצב בריאותך ,דווח לצוות המטפל (עליית חום מעל  38מעלות ,דימומים ועוד)

•יש ליטול את התרופה עם כוס מים
בזמנים קבועים
•יש לבצע מעקב אחר ספירת דם,
תפקודי כבד וכליה אחת לחודש
•אין לאכול אשכוליות או תפוזי חושחש
( )Seville Orangeאו לשתות מיץ
אשכוליות (בין אם טבעי או תעשייתי)
•יש להקפיד על שתייה של לפחות 6-7
כוסות נוזלים ביום
•לפני ואחרי ניתוח ,יש לשקול הפסקת
התרופה ל 3-7 :ימים (בכל פעולה
כירורגית כמו גם עקירת שן)

תופעות לוואי:
•בצקת
•פריחה
•עלייה בריכוז חומצה אורית בדם
•כאבי בטן ,עצירות ,שלשול ,ירידה
בתיאבון ,בחילה ,הקאה ,כיבים בפה
•דיכוי מח עצם שעלול להתבטא בירידה
בספירת תאי דם אדומים ,נויטרופילים
ובהמוגלובין ועלול להתבטא בדימומים
מהאף ,מהחניכיים ומפי הטבעת
•כאבי פרקים ושרירים

*
*

תופעות לוואי המחייבות דיווח מיידי/
פנייה לטיפול דחוף:
•חום מעל   38מעלות ,צמרמורת
•תופעות אלרגיה חמורות :קשיי נשימה –
להפסיק את הטיפול ולפנות לחדר מיון
•פריחה ,נפיחות בפנים או כפות הידיים,
נפיחות ועקצוץ בפה או בגרון
•דימומים (למשל ממערכת העיכול) או
שטפי דם יוצאי דופן
•ירידה בתכיפות ובכמות השתן ,כאב
בצד או בגב תחתון
•שלשולים מעל  4פעמים ביום
•קצב לב מהיר או לא סדיר ,סחרחורת
או עילפון
•חולשה יוצאת דופן

•המידע שבדף ההדרכה הינו מידע כללי המוגש על-ידי העמותה לקידום הסיעוד האונקולוגי כשרות לציבור.
אין באמור בדפי ההדרכה כדי להוות תחליף לייעוץ ספציפי ,רפואי או אחר ,לכל מקרה ומקרה על פי נסיבותיו.
•המימון נעשה באופן בלתי תלוי על ידי חברת יאנסן ואשר לא השפיע על התכנים .חברת יאנסן איננה אחראית לתוכן
ו/או אמיתותו ו/או לדיוקו של המידע ,כולו או חלקו

IBRUTINIB

דגשים על אופן נטילת התרופה:

•סחרחורת
•קוצר נשימה ,סינוסיטיס ,דלקת בדרכי
נשימה העליונות
•שיעול ,הצטננות ,כאב גרון או כאבים
בגוף
•לאות וחום

