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 : פצעים בפה כתוצאה מטיפול כימותרפי

 

ופל מטכל .  לא כימותרפיה יי נפוצה כתוצאה מטיפולאהינם תופעת לוופצעים בפה  לפצעים בפה:  סיבותה

בסמוך לקבלת הכימותרפיה הפצעים יופיעו וי בסוג התרופה ובמינונה. תל ,בכימותרפיה יסבול מפצעים בפה

לאזור הראש והצוואר. הפצעים  בקרינההינו הטיפול  לגרום לפצעים בפה שעשויטיפול נוסף . כשבוע ימשכוו

 יופיעו בין שבועיים לשלושה  לאחר התחלת הקרינה.

ם אדומים או הפצעים יתחילו כאזורי מהם הסימפטומים של הפצעים בפה כתוצאה מהטיפול בסרטן?

עים יכולים צהפ. ה ומאוחר יותר כפצע המלווה בכאבתחושת שריפה בפה. הפצעים יכולים להופיע כטלאים בפ

 גם בגרון. להופיע

לים פצעים כואבים מאד העלואצל חלק מהמטופלים יופיעו יים או חמורים. הסימפטומים יכולים להיות בינונ

 לכאב באכילה ובשתייה.יגרמו לגרום לקושי בבליעה, ו

לפני התחלת  ,לרופא שיניים פנותכדי למנוע פצעים בפה מומלץ ל האם ניתן למנוע את הפצעים בפה?

הטיפולים הכימותרפיים, לטיפול דנטלי נדרש.  בחלק מהמקרים, לעיסת שבבי קרח בסמוך לטיפול תפחית 

 סיכון לפצעים. ישנם טיפולים נוספים אותם הרופא יתאים לפני התחלת הטיפול הכימותרפי.

חריפים, מלוחים,  הימנעות מאכילת מוצרים -שינוי בתזונה איך מנהלים את הטיפול העצמי בפצעים בפה?

יש לשטוף את הפה במים לאחר הארוחה.  -. שמירת הפה נקיהפחתה בצריכת קפה ואלכוהולמזון מטוגן. 

 שימוש במברשת שיניים רכה לצחצוח לעיתים קרובות. מעקב שגרתי אצל רופא השיניים.

ופא. טיפול תרופתי ניקוי שיניים עם תרופות המיועדות לכך, בהמלצת הר טיפולים נוספים שיכולים לעזור:

לכאב תרופות שמטפלות במקור הדלקת במקרה שיש זיהום. אם הפצעים בפה לא מאפשרים אכילה ושתיה, 

 קרינתי./שבועיים מסיום הטיפול הכימותרפי יש לקבל הזנה לווריד. הפצעים בפה חולפים  תוך

 הפצעים בפה כואבים כך שלא ניתן לאכול ולשתות.במידה ו: פנייה למיון

 *הפניה לחדר מיון הקשורה למחלה הממארת פטורה מצורך ההתחייבות מקופת חולים.

 ניתן להתייעץ טלפונית :

 .  60-0960303בטלפון  1.66-80.66ה' בין שעות -אונקולוגי בימים א'-צוות אשפוז יום

 .60-0811906אונקולוגיה בשעות ערב/לילה, חגים ושבתות בטלפון -צוות סיעודי אשפוז פנימית ד'

 נשמח לעמוד לרשותך בכל עת.

 צוות המחלקה מאחל לך הצלחה והחלמה מהירה!  

 ,בברכה

 צוות היחידה האונקולוגית


