המתן וצפה
w&w wait and watch
מעקב כל עוד אין צורך בטיפול

מדריך לחולים ולבני משפחתם
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תודות
עמותת חליל האור מוקירה בזאת את אגודת "מחקר לוקמיה
ולימפומה" האנגלית שעל בסיס החוברת שלהם תורגמה
והותאמה חוברת זו.
תודה ליועצים הרפואיים של העמותה שעברו ואימתו את
נכונות החומר הרפואי בחוברת.
פרופ' אהרון פוליאק  -בית חולים הדסה עין כרם
ד"ר תמר תדמור  -מרכז רפואי בני ציון
ד"ר יאיר הרישנו  -בית חולים איכילוב

ספטמבר 2015

מומן ע"י חברת יאנסן כחלק מתמיכה בלתי תלויה

* החוברת כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.
התוכן בחוברת מיועד לנשים וגברים כאחד.
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מבוא
האבחנה של סרטן הדם יכולה להיות
ארוע קשה למטופלים ,למשפחות
ולחברים .אי לכך ,חיוני שלכל אחד
תהיה גישה למידע אמין ומובן כדי
לסייע בהתמודדות עם המחלה.
במידת האפשר ,המידע בחוברות שלנו
כתוב בסגנון ברור כאשר כל המונחים
המדעיים מוסברים לקורא הרגיל.
אנחנו מכירים בכך שהכמות ורמת
המידע הנדרשים תלויים בהחלטה
האישית של המטופל ויכולים
להשתנות עם הזמן .בפרט ,בזמן
האבחנה ,המטופלים עשויים להעדיף
מידע פחות מפורט.
החוברות בסדרה זו מיועדות לספק
מידע כללי אודות הנושאים בהם
הן עוסקות .במקרים רבים הטיפול
במטופלים ספציפיים יהיה שונה
מהמתואר בחוברות אלה.
בכל עת על המטופלים לסמוך על
העצה של הרופא המומחה שלהם,
שהוא האדם היחיד שבידיו מלוא
הפרטים אודות האבחנה וההיסטוריה
הרפואית שלהם.
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עמותת
חליל האור
שירותי תמיכה
עמותת חליל האור הוקמה כדי לתת
בית וכתובת לחולים במחלות סרטן
הדם בישראל.

תמיכה נפשית
לאבחון מחלת דם יכולה להיות
השפעה דרמטית על חייו של בן אדם.
לעתים יש קושי להתמודד עם הלחץ
הנפשי המתלווה לאבחון .עמותת חליל
האור שואפת לספק עזרה לחולים
המתקשים נפשית להתמודד עם
האבחון ,המחלה והטיפולים.

תמיכה
שירותי תמיכה עשויים לכלול:

מידע
אתר האינטרנט של עמותת חליל האור
כולל חומר רב שיכול לעזור לך ולתת
תשובות על שאלות חשובות שיהיו
לך .בנוסף אנו ממליצים לך להצטרף
לקבוצת הפייסבוק הרלבנטית בה
תוכל לפגוש וירטואלית חולים כמוך,
לשאול שאלות ולקבל מענה ותמיכה
משותפים למסע.

תכניות חינוך ותמיכה
עמותת חליל האור בשיתוף עם
מחלקות המטולוגיות של בתי חולים
שונים ברחבי הארץ ,מקיימת מפגשי
חולים .תכניות אלו נועדו להעצים את
המידע שבידיך לגבי היבטים שונים של
אבחון וטיפול וכיצד לתמוך בבריאותך
וברווחתך באופן כללי.
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עמותת חליל האור מהווה מקור
תמיכה עבורך בהתמודדות עם
מערכת הבריאות .בעוד שאיננו נותנים
המלצות טיפול ,נוכל לתמוך בך בעודך
שוקל את האפשרויות העומדות בפניך.
אנו עשויים גם לספק מידע לגבי
אפשרויות אחרות כגון תכניות נגישות
לתרופות מיוחדות ,וניסויים קליניים
זמינים.

המתן וצפה
סוגים שונים של לוקימיות ,לימפומה
ומחלות קשורות מתקדמות באיטיות
רבה ,לעתים קרובות לאורך שנים
רבות .אנשים המאובחנים כסובלים
ממחלות אלה לעתים תכופות חסרי כל
תסמינים במשך תקופות מאד ארוכות,
וקיומה של הלוקמיה או מחלה אחרת
אינו פוגע בהרגשתם הכללית הטובה.
מסיבה זו ,היה נהוג במשך שנים רבות
להגביל את הטיפול במחלות אלה
לאותם מטופלים שיש להם תסמינים,
או אלה שבריאותם מאוימת מסיבות
אחרות על ידי המחלה .מחקרים רבים
במהלך  30עד  40השנים האחרונות
אישרו שגישה זו של 'המתן וצפה=
 'wait and watchהינה בטוחה ואינה
מקטינה את סיכויי השרידות עבור
המטופלים עם מחלות אלה.
סביר יותר שכך זה יהיה כאשר המחלה
מאובחנת במקרה; לדוגמה אם בעת
עריכת בדיקת דם רגילה במסגרת
בדיקה כללית שגרתית או עבור מחלה
לא קשורה נחשפת אבחנה בלתי
צפויה .אם הבדיקות מראות סימנים
של מחלה מוקדמת ,המומחים עשויים
להמליץ על מדיניות של 'המתן וצפה'.
זו עשויה להיקרא גם 'מעקב פעיל' או
'המתנה זהירה' ,המדגישה שהרופאים
אינם ממתינים בצורה סבילה שהמחלה
תתקדם; המצב של המטופל ינוטר

באופן מתמיד כדי להבטיח התערבות
מוקדמת ככל האפשר ברגע הנכון.
החלטות ביחס לניהול תושפענה על
ידי הגיל והמצב הכללי של המטופל.
לדוגמה ,מטופל צעיר יחסית עשוי
להיות מועמד לטיפול אגרסיבי יותר,
ולעיתים אף תשקל השתלת מוח עצם
במצבים מסויימים.
בנסיבות כאלה ,הרופאים עשויים
להמליץ להתערב בשלב מוקדם במקום
לדחות את הטיפול עד להתקדמות
המחלה .לא קיימת מדיניות סטנדרטית
ביחס לכך והרופא המומחה והמטופל
יחליטו ביחד ,לאחר דיון ביתרונות
ובסיכונים של הטיפול המוקדם.
המטופלים מתארים לפעמים את
המדיניות של  W&Wשהינה קיצור
מאנגלית של wait and watch
כ'המתן ודאג' ז"א כWAIT AND :
 , WORRIEDכיוון שקל להבין שזו
עלולה להיות תקופה מאד מתוחה,
בעקר שהנטייה הטבעית של כל
אחד היא "להילחם" במחלה באופן
אקטיבי  .בשלב הזה ,לא מומלצות
כל תרופות או טיפולים אחרים אך
המטופלים יראו את הרופא המומחה
שלהם ויעשו בדיקות דם או בדיקות
אחרות בצורה סדירה .התזמון של
הביקורים והבדיקות יהיה תלוי
באבחנה הראשונית ובסיכוי שהמחלה
תתקדם לשלב שבו נדרש טיפול .אצל
חלק מהמטופלים בתכנית המתן וצפה

7

המחלה לא תתקדם אף פעם בעוד
שאחרים עשויים להזדקק לטיפול זמן
קצר אחרי האבחנה.
אין לבלבל בין המתן וצפה לטיפול
פליאטיבי או סימפטומטי .טיפול
פליאטיבי שונה מהמתן וצפה בכך שיש
בו טיפול פעיל ,אשר מטרתו היא להקל
על תלונות הקשורות במחלה ,אך לא
לטפל במחלה עצמה!
המחלות המנוהלות בשכיחות גבוהה
באמצעות המתן וצפה הינן לוקמיה
לימפוציטית כרונית ,לימפומה
נון-הודג'קין איטית (Low grade
,)Non-Hodgkin Lymphoma
/MGUSמיאלומה רדומה או זוחלת
ומחלות קשורות ,תסמונות
מיאלודיספלסטיות מוקדמות ומחלות
מיילופרוליפרטיביות מוקדמות .גישת
המתן וצפה אינה מיושמת במקרה
של לוקמיה מיאלואידית כרונית
( )CMLכיוון ש CML-ללא טיפול תהפוך
למחלה יותר אגרסיבית.
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אינדיקציות עבור
המתן וצפה
קיימים סוגים רבים ושונים של
לוקמיה ,לימפומה או מחלות אחרות
הקשורות לדם או למח העצם .צורות
אגרסיביות של אותן מחלות מציגות
התחלה והתקדמות מהירות בהיעדר
טיפול יעיל .עבור מחלות אלו יידרש
תמיד טיפול פעיל מרגע האבחנה.
הצורות הפחות אגרסיביות (העצלות
או אינדולנטיות ,או אלו עם דרגת
ממאירות נמוכה) מראות התחלה
הדרגתית ומחלה יציבה או התקדמות
איטית אפילו ללא טיפול; אלו עשויות
להיות מועמדות לגישה של המתן
וצפה כאשר לא קיימים תסמינים
מטרידים הנגרמים על ידי המחלה.
היתרון העיקרי של גישת המתן וצפה
הוא שהיא מבטיחה שהמטופלים לא
ייחשפו לטיפולים רעילים פוטנציאלית
מוקדם מהדרוש .הדבר מקטין גם את
הסיכון של עמידות לכימותרפיה,
שסבירותה עולה כאשר נעשה שימוש
בתרופות לפני שיש צורך בהן .כאשר
מתעוררת עמידות ,עלולות להיות
בעיות עם הטיפול התרופתי במועד
מאוחר יותר.
החסרון העיקרי של גישת המתן
וצפה הוא שהמטופלים עלולים לחוש

בחרדה .אין ספק שמטופלים יגיבו
להמתן וצפה בדרכים שונות ומגוונות.
חלק מהמטופלים יתמודדו בצורה
מושלמת עם המצב ,בעוד שמטופלים
אחרים יראו סימני דאגה .כאשר נאמר
למטופל שיש לו סרטן דם ,אך לא יינתן
לו כל טיפול ,הוא ,או משפחתו או
חבריו ,עשויים לשער בטעות שפירוש
הדבר הוא שלא קיים טיפול למצבם
הרפואי .למעשה ,רוב המטופלים
המנוהלים בגישת המתן וצפה ,נהנים
מתקופה ארוכה של איכות חיים טובה
לפני התחלת הטיפול ומגיבים יפה
לטיפול כאשר הוא נעשה הכרחי.
במקרים רבים הטיפול הניתן בעקבות
המתן וצפה ,יאריך את תקופת
השרידות ויתוכנן תמיד לשיפור איכות
החיים.

מחלות ספציפיות
כל אחת מהמחלות עבורן מומלצת
גישת המתן וצפה מתוארת בקצרה
להלן; עמותת חלי"ל האור מספקת
חוברות נפרדות על כל אחת מהמחלות
הללו.
בחלק מהמחלות בדיקות מתוחכמות
יכולות לחזות האם מטופלים אצלם
מופיעה מחלה מוקדמת נמצאים
בסיכון גבוה או נמוך להתקדמות
המחלה .מדיניות של המתן וצפה
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במחלות שונות נמצאת בבחינה
מתמדת; נערכים ניסויים קליניים כדי
לבדוק את היתרונות הפוטנציאליים
של טיפול מוקדם.
הבדיקות הנדרשות עבור מטופלים
הנמצאים במעקב פעיל והשכיחות
שלהן תהיה שונה בין מרכז אחד
למשנהו .תכניות מעקב טיפוסיות
מצוינות להלן ,אך המטופלים
לא צריכים להיות מודאגים אם
הפרקטיקה הנהוגה על ידי המומחים
שמטפלים בהם ,תהיה שונה.

לוקמיה לימפוציטית כרונית
לוקמיה לימפוציטית כרונית ( )CLLהיא
אחת מהאינדיקציות השכיחות ביותר
לניהול המתן וצפה .המחלה בדרך
כלל מאובחנת אצל מטופלים בגיל
מתקדם ומתגלה יותר ויותר במקרה
בעקבות בדיקות דם שגרתיות .כיום
הנוהל הסטנדרטי הינו להמתין ולצפות
בחולים בשלב המוקדם של המחלה
ללא תסמינים מטרידים.
מטופלים עם  CLLבשלב המוקדם
מבקרים בדרך כלל במרפאה כל
שלושה עד ארבעה חודשים .בכל ביקור,
המטופל יישאל אם יש לו תסמינים
טיפוסיים כגון חום או הזעות.
תערך בדיקה גופנית שבה יחפשו
ראיות לקשרי לימפה מוגדלים או כבד
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או טחול מוגדלים; מטופלים יידרשו
גם לעשות ספירת דם ובדיקות של
תפקודי כליות וכבד.
לא נהוג בשגרה לבצע צילומי רנטגן
או סריקות  CT/ pet ctלחולי ,CLL
כיוון שספירת הדם ובדיקה גופנית
בדרך כלל כוללים מידע מספק אודות
סטטוס המחלה.

לימפומה נון-הודג'קין איטית
לימפומה נון-הודג'קין ( )NHLאיטית
(בדרגה נמוכה) היא צורה שכיחה של
לימפומה; קיימים מספר סוגי משנה
שונים של המחלה וניהולה משתנה
בהתאם .מחלות אלה מתפתחות
לאט ,ואף כי לעתים קרובות הן
מפושטות בעת האבחנה ,למטופלים
רבים יש מעט ,או אין כלל תסמינים.
באוכלוסיות מערביות ,כ 80%-של
 NHLאיטית הוא מהסוג הידוע בשם
לימפומה פוליקולרית.
לעתים קרובות יש מעט או שאין כלל
תסמינים בשלבים המוקדמים של NHL
איטית כיוון שבלוטות הלימפה גדלות
בהדרגה .למטופלים עם  NHLאיטית
יש סיכוי סביר שתהיה לימפומה ביותר
מאתר אחד והיא יכולה להימצא במח
העצם ,אולם ,זה כשלעצמו לא בהכרח
אומר שהמטופלים זקוקים בהכרח
לטיפול פעיל מיד לאחר האבחנה.

לימפומה פוליקולרית (הנפוצה
ביותר מבין ה NHL-האיטיות) מנוהלת
בדרך כלל על ידי מעקב פעיל כיוון
שמחקרים לא מצאו יתרון למטופלים
המקבלים טיפול מוקדם .מחקר
שנעשה לאחרונה מורה על כך שמעקב
פעיל עשוי להיות טוב יותר למטופלים
עם  NHLאיטית שאין להם תסמינים;
זה באופן ברור המקרה עבור מטופלים
מעל גיל  .70מחקרים נוספים עשויים
להידרש כדי לקבוע האם טיפול פעיל
מוקדם יותר עשוי להביא תועלת לתת-
קבוצה של מטופלים יותר צעירים
ובעלי כושר פיזי טוב יותר.
התפתחויות מהירות מתרחשות בתחום
הטיפול ב NHL-וההכנסה לשימוש של
תרופות חדשות עשויה להשפיע על
מדיניות ההמתן וצפה בעתיד.
המטופלים עשויים להתבקש לשקול
אפשרות השתתפות בניסויים קליניים
כדי לקבוע האם שימוש מוקדם
בתרופות הללו עדיף על המתן וצפה.
לעתים  NHLאיטית תהפוך להיות
לימפומה יותר אגרסיבית; נערכים
מחקרים כדי למצוא האם טיפול
מוקדם מקטין את הסיכון הזה .כיום,
אין ראיות ברורות ביחס לשאלה הזאת,
והיא אינה משפיעה על בחירת אופן
הניהול.
מטופלים עם  NHLאיטית באים לביקור
במרפאה בדרך כלל כל שלושה או

ארבעה חודשים .בכל ביקור ,המטופל
יישאל אם יש לו תסמינים טיפוסיים
כגון חום או הזעות .תערך בדיקה
גופנית שבה יחפשו ראיות לקשרי
לימפה מוגדלים או כבד או טחול
מוגדלים; מטופלים יידרשו גם לעשות
ספירת דם ובדיקות של תפקודי כליות
וכבד .נמדדת רמת ה( LDH-לקטט
דהידרוגנאז) ,כיוון שהיא עשויה להיות
גבוהה אצל מטופלים עם לימפומה
פעילה.
בדרך כלל מבצעים סריקת  CTשגרתית
של החזה ,הבטן והאגן ,לפחות
באבחנה .לאחר מכן השכיחות של
סריקות  CTבהתאם להמלצות הרופא
המומחה המטפל ומכיר אותך .ערכן
של בדיקות חדשות יותר כגון סריקות
 PETאינו ברור עדיין ,והן אינן מבוצעות
באופן שגרתי.
צורות אחרות של לימפומה איטית
מתנהגות באופן שונה והשימוש בהמתן
וצפה אצל מטופלים אלה נחקר פחות.
מטופלים עם צורות אלה של לימפומה
יקבלו הזדמנות לדון באפשרויות
הטיפול עם הרופא המומחה שלהם.

/MGUSמיאלומה רדומה
מיאלומה נפוצה היא מחלה ממארת
הפוגעת בתאי המערכת החיסונית
הנקראים תאי פלסמה ,אשר בדרך
כלל מייצרים חלבונים מיוחדים –
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נוגדנים – המזהים חלבונים זרים .אחד
מסימני ההיכר של המיאלומה היא
נוכחות בדם או בשתן של חלבונים
אבנורמליים דמויי נוגדנים הקרויים
פאראפרוטאינים  -מצב המוגדר
כגמופתיה חד-שבטית .לפעמים ,בפרט
אצל אנשים בגיל מתקדם ,הגמופתיה
החד-שבטית קיימת ללא כל קריטריון
אחר של האבחנה למיאלומה ואז היא
נקראת גמופתיה חד-שבטית בעלת
משמעות לא מוגדרת (Monoclonal
Gammopathy of Undetermined
 .)Significance –MGUSבמקרים
אחרים הגמופתיה מופיעה לצד חלק
מהסימנים או התסמינים האחרים
של המיאלומה אך ללא סימני נזקים
לאיברים כגון כליות ,כתוצאה
מהמחלה.
במקרה זה המחלה נקראת מיאלומה
אסימפטומטית רדומה (.)SMM
ה MGUS-וה SMM-אינן נחשבות
לסיבה מספקת להתחלת הטיפול,
אולם מטופלים עם אחת מהמחלות
הללו יהיו במעקב קפדני .הסבירות
להפיכת המחלה למחלה סימפטומטית
גדול יותר ב SMM-מאשר בMGUS-
אשר רבים מהחולים בה לעולם אינם
מפתחים סימנים או תסמינים ואינם
נזקקים כלל לטיפול.
כיום אין אינדיקציות לטיפול ב
 . MGUSיחד עם זאת חיוני לעקוב
אחריה .לאורך תקופה של  10שנים,
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קרוב ל 10%-מהמטופלים יפתחו
מיאלומה נפוצה ומסיבה זו חשוב
שהמעקב יהיה לטווח ארוך .במידה
ורמת הפאראפרוטאין נמוכה ויציבה,
המעקב מתבצע בדרך כלל כל שישה
חודשים עד שנה .עבור מקרים עם
רמת פאראפרוטאין גבוהה יותר,
המעקב נעשה ביתר תכיפות .כשיגרה,
במהלך ביקורי המעקב ,תתבצע ספירת
דם מלאה ,בדיקת תפקודי כליות
ורמות סידן ,סרום פארא פרוטאין,
חלבון בנס-ג'ונס בשתן וכן בדיקת
השרשראות הקלות בסרום ()FLC
כאשר היא זמינה.
למיאלומה הרדומה יש תכונות דומות
למיאלומה הזוחלת ,אך אלה אינן
קשורות בפגיעה משמעותית באברים.
דוגמאות לנזקים כגון אלו יכולות
לכלול אנמיה ,ספירת תאי דם לבנים
נמוכה ,מחלת כליות ,סידן גבוה או
פגיעה בעצמות .אולם ,סימנים אלה
עלולים להתפתח עם הזמן .שיעור
הפיכת המחלה הרדומה/חסרת
התסמינים למיאלומה הוא יותר גבוה
מאשר עבור ה MGUS-ולכן תכיפות
ביקורי המעקב צריכה להיות גבוהה
יותר.

התסמונות המיאלודיספלטיות
התסמונות המיאלודיספלסטיות ()MDS
הינן קבוצה של מחלות החולקות

תכונות משותפות מסוימות ,כגון
אנמיה .קיימים הבדלים גדולים
בחומרת המחלות ובסיכויי ההתקדמות
של המחלה .מעקב פעיל הוא אופן
הניהול הרגיל של  MDSעם סיכון נמוך
שבה למטופל אין תסמינים ספציפיים
והוא אינו זקוק לעירוי דם בגלל
האנמיה.
מטופלים עם ספירת דם נמוכה אך עם
תסמינים מינימליים או חסרי תסמינים,
וללא זיהומים או דימומים ,יכולים
ללא חשש להיות במעקב בשיטת
המתן וצפה .פרק הזמן בין הביקורים
במרפאה לצורך מעקב יהיה תלוי
במידת הירידה בספירת הדם וביציבות
המחלה.

מטופל בגיל מתקדם עשוי לחיות אותו
פרק זמן ללא טיפול כפי שהיה חי לו
קיבל טיפול; הסיכוי לכך יותר קטן
עבור מטופל הרבה יותר צעיר.
מטופלים שמחלתם יציבה ,ושאינם
מקבלים טיפול להורדת ספירת הדם,
יכולים להיות מנוהלים על בסיס
המתן וצפה .מטופלים כגון אלה יקבלו
לעתים קרובות אספירין במינון נמוך
(במיוחד אם ספירת הטסיות שלהם
גבוהה) ויוזמנו למרפאה לביקורת כל
שלושה חודשים.
בדיקה גופנית תערך בדרך כלל כדי
לבדוק אם ישנה הגדלה של הטחול.
בדיקות דם שגרתיות כוללות ספירת
דם מלאה ,אך במקרים מסוימים
תדרשנה בדיקות נוספות.

מחלות מיאלופרוליפרטיביות
מחלות מיאלופרוליפרטיביות ()MPN
הינן קבוצה של מחלות שבהן מתקיים
עודף ייצור של סוג אחד או יותר של
תאים על ידי מח העצם .עודף ייצור
של תאי דם אדומים נקרא פוליציטמיה
ורה ( ;)PVעודף ייצור של טסיות
נקרא תרומבוציטמיה ראשונית (;)ET
מיאלופיברוזיס ( )MFהיא מחלה שבה
מח העצם מכיל יותר מדי רקמת חיבור
(קולגן) זה מלווה בהגדלה של הטחול.
האם המטופל זקוק לטיפול יהיה תלוי
במידה רבה בגיל ואם ישנם סימנים או
תסמינים המיוחסים למחלה .לדוגמה,
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סיכום
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שאלות

כללי מדיניות המתן וצפה נבחנים בכל
עת לאור טכניקות האבחון החדשות
המאפשרות לרופאים לחזות ביתר
אמינות מיהם המטופלים עם הסיכוי
הגדול יותר להתקדמות מחלתם או
מי יפיק תועלת מטיפול מוקדם יותר.
טיפולים חדשים ,ספציפיים יותר,
עשויים לשנות את האיזון לטובת
הקדמת הטיפול.

כאשר מומלצת גישת המתן וצפה
במקום טיפול פעיל ,למטופלים עשויות
להיות מספר דאגות .להלן רשימה של
שאלות שמטופלים עשויים לשאול את
הרופא שלהם .חשוב להדגיש שרופאים
יכולים לתת תשובות כלליות בלבד .רק
במקרים נדירים ,אם בכלל ,ניתן לחזות
באופן מדויק את התקדמות המחלה
של חולה ספציפי מסוים.

עבור מטופלים רבים עם מחלה איטית,
תומלץ תקופת מעקב פעיל או המתן
וצפה לאחר האבחנה .הטיפול יתחיל
כאשר המטופל מתחיל לחוות תסמינים
משמעותיים או כאשר תוצאות
הבדיקות מראות שהמחלה מתקדמת
או קיימת סבירות גבוהה להתקדמותה
בעתיד הקרוב .החסרון העיקרי של
אסטרטגיית המתן וצפה הוא הסטרס
(לחץ נפשי) שנגרם על ידי כך
למטופלים ולאחרים .הדבר מתקזז על
ידי היתרונות של הימנעות מתופעות
הלוואי האפשריות של הכימותרפיה
עד אשר הטיפול נדרש בצורה ברורה
ועל ידי מזעור הסיכון לפתח מחלה
עמידה לתרופות כתוצאה מחשיפה לא
הכרחית לתרופות כימותרפיות.

כאשר אתה מגיע לביקורת אצל
הרופא ,אנו מייעצים לך להגיע עם
רשימת שאלות המטרידות אותך.
דוגמא לשאלות בהם תוכל להעזר
מפורטת לפניך:

•

כמה זמן עשויה להימשך תקופת
המתן וצפה לפני שיהיה צורך
בטיפול?

•

אם וכאשר הטיפול יידרש ,מה יהיה
סוג הטיפול?

•

האם ישנם אמצעי זהירות
ספציפיים בהם יש לנקוט בתקופת
המתן וצפה? (חיסונים נגד שפעת,
אמצעי זהירות מפני זיהומים)

•

האם ישנם סימנים או תסמינים
ספציפיים עליהם יש לדווח ללא
דיחוי לרופא המומחה?

•

באיזו שכיחות יהיה צורך לבוא
לביקורות מעקב ואיזה בדיקות יהיה
צורך לעשות?

הערות
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חוברת מידע זו הופקה על ידי עמותת חליל האור
(הבית של חולי מחלות הדם בישראל) ,והינה חלק
מסדרת חוברות בנושא לוקמיה ,לימפומהMPN ,
ומחלות דם נלוות.
עותקים מחוברת זו ניתן להשיג מעמותת חליל האור
על ידי יצירת קשר עמנו.
עמותת חליל האור הינה ארגון שלא למטרות רווח
התלוי בתרומות ובתמיכת הקהילה.
אנא תמכו בפועלנו.

ליצירת קשר
טל׳ 054-6060422
אהוד מנור  6דירה  42נתניה
info@halil.org.il
www.halil.org.il
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