
2021יולי -ב  הבריאות משרד  ידי על אושר ותוכנו זה כרטיס    

 קיטרודה 
 (פמברוליזומאב) 

 כרטיס מידע בטיחותי למטופל 

אלו  תופעות לוואי עלולות להפוך מסכנות חיים ועלולות להוביל למוות.לעיתים לתופעות לוואי חמורות אשר  עלולה לגרוםקיטרודה 
 .זמנית בו מתופעת לוואי אחת יותר  ותחווה יתכן עלולות להתרחש בכל זמן במהלך הטיפול או אף לאחר שהטיפול שלך הסתיים.

 
 
 

 פרטי קשר חשובים 
 המטופלשם 

 
 פרטי קשר למקרים דחופים (שם וטלפון)  המטופלטלפון 

 רופא השם 
 

 טלפון במקרים דחופים   במרפאה טלפון 

 
 

 מידע חשוב לצוות הרפואי 
להתרחש  עלולות ו  ,אי הקשורות למערכת החיסוןו לגרום לתופעות לו יכולהאשר  (פמברוליזומאב), נושא כרטיס זה מטופל בקיטרודה,

אי  והערכה של המטופלים לסימנים ותסמינים של תופעות לו. יש לבצע בכל זמן במהלך הטיפול או אף לאחר שהטיפול הסתיים
 השלכות של תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון. האבחנה מוקדמת וניהול מתאים חיוניים להקטנת  הקשורות למערכת החיסון.

 
.  גורמים אחריםאו שלילת הגורם  הערכה מתאימה לצורך אישור  בצעאי הקשורות למערכת החיסון, יש לוכאשר קיים חשד לתופעות לו

הטיפול בקיטרודה ולטפל בקורטיקוסטרואידים. הנחיות מיוחדות לניהול תופעות  להשהות את בהתאם לחומרת תופעת הלוואי, יש  
 לוואי הקשורות למערכת החיסון זמינות בעלון לרופא של קיטרודה. 

 
 מחה רפואי אחר יכולה לסייע בניהול תופעות לוואי הקשורות למערכת החיסון באיבר מסויים. התייעצות עם רופא אונקולוג או מו

 
 
 
 
 
 
 

 
 זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.  כרטיסלשם הפשטות ולהקלת הקריאה, 

 
 
 
 
 
 
 
 

סימנים או  עם הרופא שלך מיד אם אתה מפתח  צור קשר
  כולל תסמינים שלא מצויינים בכרטיס זה.תסמינים כלשהם 

אחרות על מנת  ייתכן והרופא שלך יטפל בך עם תרופות 
.  ולהפחית את התסמינים נוספים  למנוע סיבוכים חמורים 

או  את המנה הבאה של קיטרודה   ישההתכן והרופא שלך יי
 . קיטרודהיפסיק לחלוטין את הטיפול ב

עיין בעלון לצרכן של קיטרודה המכיל מידע   נוסף, אנא  למידע 
 באתר האינטרנט של משרד הבריאות:   , למטופל
index-drug-www.gov.il/he/service/israeli 

 חשוב 
 אל תנסה לאבחן או לטפל בתופעות הלוואי בעצמך.  •
ביחוד במהלך נסיעות, בכל   קח איתך כרטיס זה כל הזמן, •

 פניה לחדר מיון, או בפניה לכל רופא אחר. 
הקפד לעדכן כל איש צוות רפואי שאתה פוגש כי אתה   •

 מטופל בקיטרודה, והצג להם כרטיס זה. 

 ריאות
 קוצר נשימה  •
 כאב בחזה •
 שיעול  •

 מעיים
 שלשול או יותר פעילות מעיים מהרגיל  •
צואה בצבע שחור, דמויית זפת, דביקה, או   •

 דמית או רירית 
 רגישות חמורה באיזור הבטןכאב חמור או  •

 כבד 
 בחילה או הקאה  •
 תחושת רעב פחותה מהרגיל  •
 כאב בצד הימני של איזור הבטן •
 הצהבה של העור או של החלק הלבן בעיניים  •
 שתן כהה  •
בקלות רבה יותר  הופעת חבורות דימום או  •

 מהרגיל 

 ותכלי
 שינוי בכמות או בצבע השתן •
 

 בלוטות הורמונליות 
 דופק מהיר  •
 ירידה או עליה במשקל  •
 הזעה מוגברת  •
 נשירת שיער •
 תחושת קור  •
 עצירות  •
 התעבות הקול  •
 כאבי שרירים  •
 התעלפות סחרחורת או  •
 כאבי ראש שאינם חולפים או כאב ראש לא רגיל  •
 תחושת רעב או צמא מוגברת  •
 הטלת שתן לעיתים קרובות יותר מהרגיל  •

  
 

 

 של קיטרודה באתר האינטרנט של משרד הבריאות:    רופאלמידע נוסף, אנא עיין בעלון ל
index-drug-www.gov.il/he/service/israeli 

 :הבא  בקישור  מרשם מתרופות הנגרמות  לוואי  תופעות על הבריאות  למשרד  לדווח ניתן 
https://sideeffects.health.gov.il 

 . 099533333או התקשר  DPOC.israel@merck.com: מידע רפואי בכתובת ניתן לפנות לקבלת 
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