
R/R CLL-ול R/R MCL-כלולה בסל התרופות ל IMBRUVICA

IMBRUVICA ניתנת בטיפול פומי אחת ליום

בואו לגלות כמה רחוק   
טיפול יכול להגיע 

למידע נוסף על התכשיר )כולל פירוט תופעות הלוואי(, יש לעיין בעלון לרופא כפי שאושר על ידי משרד הבריאות.
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תוכן העניינים

8
סוגיות מוסריות במהלך הטיפול במושתלי מח 

עצם עם מחלה חריפה של השתל כנגד המאכסן: 
התמודדות הצוות הסיעודי

 מרינה בן יצחק, יבגני פרנק-קמנצקי,
הלנה קן דרור, רויטל זלקר

16
מאלגליקמיה: נקודת מבט חדשה בטיפול בסוכרת 

במושתלי מח עצם
נגה עטר, סיגל תורתי, סימון טל, חוה נפש

22 
פעילות גופנית לשיפור איכות החיים לאחר 

השתלת מח עצם
ליליה קציר, ד"ר צילה צוקרמן, רחל ברח"ד

28 
מניעה / מזעור רמת הכאב והחרדה של 

המטופלים לפני ובעת בדיקת מח עצם במערך 
ההמטולוגי במרכז הרפואי האוניברסיטאי 

סורוקה: מחקר מקדים
ריקי בוקובזה, רעיה קרבצוב

32 
הטיפול הכוללני בהיבט הרב תרבותי במושתלי 

מח עצם מהרשות הפלסטינית
 נגה עטר, עולא אבו חלאוה, איריס סבח,

ד"ר ורדה שטנגר, סיגל תורתי

38
השפעת ההתנסות המעשית במחלקה 

ההמטואונקולוגית והשתלות מח-עצם על המטפל 
הסיעודי: חששותיו, קבלת החלטות עתידית 

והעשרת הידע המקצועי
צאלה מעטוף

45
 השתלות מח עצם ותפקוד מיני-

דפי מידע למטופלים
רחל ברח"ד

49
המחלקה להשתלות מח עצם בהדסה כשדה 

קליני חלוצי בפיתוח התערבויות לקידום איכות 
הטיפול ושיפור חוויית המטופל

 יבגני פרנק-קמנצקי, נעמי ואן-דאם,
רויטל זלקר

54
 Veno-occlusive מחלה ורידית חסימתית

disease (VOD) כתוצאה מהשתלת מח עצם
סנדרה הוינו, ורדית שמש מילגיר

59
אימונותרפיה בהשתלות מח עצם

ברוריה יכיני, סבטלנה קור, אסתי רום

63
השתלות מח עצם בילדים עם מחלות שאינן 

ממאירות - אתגרים ומענה בעשייה
 אפרת סגל-דנינו, נעמי שושני, נתן גורליק,

ד"ר פולינה סטפנסקי

67
גיבוש צוות: האם מצאנו את הסוד למניעת 

שחיקה בצוות המטפל?
הלנה קן דרור, יבגני פרנק-קמנצקי, רות רדיאנו 

71
מדברים מהשטח

 1. ענת פק, אריאל וורנר
 2. פאטמה חוסיין, ד"ר פולינה סטפנסקי,

הודיה ארליך
3. נעמי נעה שושני

75
AKYNZEO - ממדף התרופות

מיכל גולפור

77
תקצירים באנגלית


