בס"ד

מידע למטופלת
טיפול בזריקות METHOTREXATE -

לאחר אבחנה של הריון חוץ רחמי
מטופלת יקרה
זה עתה המליץ לך הרופא לסיים הריון חוץ רחמי בעזרת זריקות מטוטרקסט 5Methotrexate
בדף זה תמצאי מידע אשר יעזור לך בביצוע הטיפול והמעקב אותו תעברי בתקופה הקרובה 5
רקע -
הזריקה תינתן לך על ידי אחות המרפאה ,ממנה תקבלי גם הדרכה לגבי המעקב הנדרש5
מטוטרקסט  -הינה תרופה המשתייכת לקבוצת התרופות הכימותרפיות 5לתרופה זו עלולות להיות תופעות לוואי שונות כגון :עלייה
באנזימי הכבד ,פריחה ,נשירת שיער ,דלקת ברירית הפה ( ,)Stomatitisבחילות ,שלשולים ודיכוי מח העצם5
בטיפול בהריון חוץ רחמי הזריקה ניתנת במינון נמוך וחד פעמי ולכן תופעות הלוואי מהזריקה בדרך כלל קלות וחולפות ללא צורך
בטיפול 5תופעת הלוואי השכיחה ביותר הינה כאבי בטן הנגרמים כתוצאה מההפלה החצוצרתית או מיצירת קרישי דם (המטומות) באזור5
טיפול ( -ב"שערי צדק")
מתן זריקה אחת ( )Single doseשל מטוטרקסט ולאחר מכן מעקב בעזרת בדיקות דם בימים הרביעי והשביעי לאחר ההזרקה (יום
ההזרקה = יום  5)0במקרים בהם לא נצפתה ירידה ברמת  BHCGשל לפחות  2.%בין היום הרביעי ליום השביעי  -יישקל מתן זריקה
נוספת5
אם את בעלת סוג דם עם RHשלילי – תקבלי מהאחות גם חיסון אנטי 5D
מעקב -
במידה ולאחר קבלת הזריקה רמת  BHCGירדה במידה מספקת ,המשך המעקב יתבצע ע"י בדיקת דם לרמת  BHCGאחת לשבוע
המעקב במרפאה יסתיים כאשר רמות ה BHCG-ירדו לפחות מ  5200לאחר מכן תמשיכי מעקב בקופ"ח עד ירידת רמות הBHCG-
לפחות מ520
הזמן המשוער לסיום ההיריון לאחר הזריקה הוא בין  3-7שבועות5
במהלך המעקב נבקשך לשמור ככל האפשר על מנוחה5
בכל ביקור במרפאה תקבלי מהרופא הנחיות מעקב אישיות ,לגבי מועד המעקב הבא והתנהלות בבית5
עלייך לקבוע תור למעקב ב "מרפאת מעקבים" (טלפון:)9555666-
אנא הקפידי להגיע בשעה שנקבעה לך על מנת לאפשר מעקב סדיר ונוח עבורך ועבור שאר המטופלות במרפאה5
אנא שימי לב!



במקרים הבאים עלייך לשוב בהקדם למיון נשים
ב"שערי צדק" ולא להמתין למועד המעקב:


כאבי בטן חזקים



דימום וגינלי רב



עליית חום



חולשה או הרגשת עילפון

עלייך ליטול אמצעי מניעת הריון במשך  3חודשים מהזריקה
האחרונה שתקבלי5



אסור להניק במשך פרק זמן מסוים :כל מקרה נבדק לגופו 5
יש להתקשר לאחד ממרכזי הרעלים בארץ לקבלת הנחיות (מרכז
הרעלים בחיפה )03-0.32500



עלייך להשתמש בשירותים נפרדים למשך  71שעות מקבלת הזריקה5
לחילופין ,עלייך להדיח את השירותים פעמים ולוודא כי הם נקיים5

את מוזמנת להתקשר בכל שאלה
בימים א'-ה' בין השעות 00:00-2.:00
מזכירות01-2...201 :
חדר אחיות01-2...203 01-2222020 :
פקס אחיות01-.23.305:

נכתב על ידי :תמר ויצמן – אחות אחראית מרפאת נשים ,מיכל בן דור – אחות מרפאת נשים
תיקוף רפואי :פרופ' בלר ודר' חטיב

עדכון215102. :

