
  הדרכה לקראת טיפול בנוגדי TNF α )רמיקייד, יומירה(

סוגי הטיפול

מה עליך לעשות לפני תחילת הטיפול:

הבנת התהליכים ומנגנוני התגובה של המערכת החיסונית אצל מטופלים במחלות מעי דלקתיות 
אפשרה פיתוח גישות טיפול חדשות, כגון תרופות ביולוגיות.

TNFα הוא מתווך מרכזי בתהליך הדלקת בדרכי העיכול. טיפול בנוגדנים המנטרלים את פעילות 
 ה-TNFα גורם לשיפור הדלקת ועשוי להביא להשראת רגיעה, להקל על תסמיני המחלה ולאפשר 

איכות חיים טובה יותר.

מטופל/ת יקר/ה

רמיקייד )Remicade( - ניתן בטיפול דרך הוריד בעירוי במשך מספר שעות. 

יומירה )Humira( – ניתן בזריקות תת עוריות, ניתן לקחת באופן עצמאי בבית.

את ההמלצה להתחלת הטיפול )סיכום מרופא גסטרו( יש להעביר לרופא משפחה ע”מ לקבל אישור 
מהקופה לטיפול. 

לשלול חשיפה לשחפת בעבר. 
על כן יש לבצע:

א. צילום חזה
 )PPD, Mantoux test( ,ב. תבחין עור

בדיקה זו כרוכה בשתי זריקות קטנות תת עוריות במרווח של כשבועיים.
בירושלים הבדיקה נעשית דרך משרד הבריאות, במכון רוקח,

יש להצטייד בהפניה מרופא משפחה ולתאם הגעה
בטלפון מספר – 02-5017555  או *2700. 

במקומות אחרים בארץ יש לפנות לרופא משפחה בקופת החולים.
)בדיקה נוספת לחשיפה לשחפת נקראת  QuantiFERON– זוהי בדיקת דם         

שנעשית בבה"ח איכלוב באופן פרטי. בדיקה זו יכולה להחליף את תבחין העור.
לחברי קופ"ח מכבי בדיקה זו ניתנת לביצוע גם דרך מוקדי המלש"ח ברחובות(

 )HBsAb HAVab, HCV ,HBsAg נא לבקש מרופא בדיקת( C -ו B, A בדיקת דם לשלול צהבת מסוג
במידה ואין נוגדנים לצהבת מסוג B, ו – A  יש  לקחת חיסון לפני תחילת הטיפול )די בחיסון הראשון, 

השלמת שני הנוספים תוך כדי נטילת התרופה(.
כמו כן מומלץ לבצע בדיקת נוגדנים לווריצלה ול – MMR, במידה ואין נוגדנים 

מומלץ להתחסן כנגד מחלות אלו.
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לטיפול ברמיקייד- הטיפול ניתן דרך הוריד, במרכז עירוי
על מנת לקבל את הטיפול בשערי-צדק, יש להתקשר לאשפוז יום המטולוגי בטל’ – 02-6666448.

המטופל צריך להצטייד בהתחייבות מקופת החולים + הפניה מרופא גסטרו 
ולהביא את התרופה יחד עימו ביום המתן.

)ניתן לקבל שירות תזכורת אישית ע”י אחות מטעם חברה יאנסן, השירות ניתן ללא תשלום,
במידה ומעוניינים בשירות זה יש לצלצל לטלפון מספר –  1-700-504949(.

הטיפול ניתן באופן הבא:
מנה ראשונה - שבוע 0 )בתחילת הטיפול(.

מנה שנייה - כעבור שבועיים.
מנה שלישית – כעבור שישה שבועות מהמנה הראשונה. 

במידה ואת/ה מגיב/ה היטב לטיפול, נמשיך עם אותו הטיפול אחת לשמונה שבועות.     

טיפול ביומירה – טיפול זה ניתן בזריקות תת עוריות, המטופל יכול להזריק לעצמו
ניתן לקבל הדרכה אישית ע”י אחות, ההדרכה ניתנת ללא תשלום

לקבלת הדרכה יש לטלפן לטל’ 1-700-50-90-95. 
)את הטיפול ניתן ליטול גם בקופ”ח ע”י האחות(

הטיפול ניתן באופן הבא: 
מנה ראשונה - 4 זריקות.

מנה שנייה - 2 זריקות )לאחר שבועיים מהמנה הראשונה(.
מנה שלישית – זריקה אחת, לאחר שבועיים מהמנה השנייה.

במידה ואת/ה מגיב/ה היטב לטיפול,  נמשיך בטיפול זה, בזריקה אחת פעם בשבועיים.

לאחר שהושלמו כל הבדיקות ויש אישור לתרופה מקופת-חולים 
יש לקבוע תור לקבלת הטיפול:

בבריאות שלמה,  
מרכז IBD בשערי צדק
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נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה
אחות מתאמת תחום מחלות מעי דלקתיות

  IBDCenter@szmc.org.il :טל’ – 02-6666997 | נייד-050-8685901 | דואר אלקטרוני
  www.ddi.org.il :כתובת האתר שלנו
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חשוב לזכור!

לשמור את התשובות את התרופות יש לשמור בקירור
של הבדיקות שנעשו 
טרם התחלת הטיפול

להזמין מראש את התרופה 
בבית-מרקחת של הקופה
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המסמך נכתב ע"י צוות מרכז IBD – המכון הגסטרו-כירורגי במרכז הרפואי שערי-צדק,

הופק בסיוע מענק מחברת יאנסן             
 .A Division of J-C Health Care LTD :פרטי ההתקשרות הם
קיבוץ שפיים 6099000, טל. 09-9591111 פקס. 09-9583636


