                          BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
I-131MIBG terápiához




Tisztelt Asszonyom/Uram!

Önnek rosszindulatú alapbetegsége helyi kiújulást és/vagy áttétet okozott. Ezek az elváltozások fokozottan halmozzák a I-131 izotóppal jelzett MIBG-t. Tekintettel erre,  kezelésnek I-131-MIBG terápiát javasolunk, hogy  a beadott jelzett anyag elpusztítsa a daganat szövetet és megakadályozzuk  a betegség további terjedését. Előreláthatólag Önnek több kezelésre lesz szüksége (ezt a terápiát követő szcintigráfiás vizsgálattal tudjuk eldöntetni). A kezelések között 4-6 hónap szünet van. 

A kezelés célja:
	a betegség további terjedésének a megakadályozása
A kezelés kontraindikációja:
	terhesség
A készítmény összetétele:
	3700 MBq  I-131- MIBG (metajód-benzil guanidin) 200 ml 5%-os Glukóz infuzióban.   
A kezelés esetleges mellékhatásai:
	1. rossz közérzet
	2. émelygés
	3. MIBG-felvevő  áttétek oedema készségének fokozódása
	4. a vérképzés (thrombocytaszám) romlása
	5. a radioaktiv vizelet okozta hólyaghurut
A kezelés menete:
	1. Pozitív diagnosztikus MIBG-vizsgálat
	2. Pajzsmirigy jódfelvétel kezelés előtti blockolása
	3. 3700 MBq  I-131  MIBG  lassú cseppinfusioban
	4. A kezelést követően 3-5 napig, illetve amíg a kezelést végző orvos a zárt terület el-
    hagyását nem engedélyezi, csak az elkülönített jódterápiás részlegen szabad tartóz- 
    kodni és az előírt sugárhigiénés szabályokat be kell tartani.
	5. Bennfekvése során látogatót fogadni nem szabad
	6. Vizelésre csak az arra kijelölt WC-t szabad használni
	7. Az 5-7. napon  szcintigráfiás vizsgálat történik
	8. Hazabocsájtása után a kezelő orvos által előírt sugárhigiénés rendszabályokat, uta-            sításokat tartsa be !
















Beleegyezési nyilatkozat





Én Xxx ezennel megerősítem, hogy  tájékoztatott az alkalmazott kezelésről, az ezzel járó előnyökről és a lehetséges nemkívánatos mellékhatásokról. Tájékoztatott a jódterápiás részlegen és az otthonomban betartandó sugárhigiénés szabályokról. Elolvastam és megértettem a betegtájékoztatót. A feltett kérdéseimre adott válaszokat elfogadtam. Elismerem, hogy elegendő idő állt rendelkezésemre ahhoz, hogy döntésemet meghozzam és önként beleegyezzem a kezelésbe.

A beteg aláírása:........................................

Én a kezelő orvos megerősítem, hogy a beteget teljes mértékben tájékoztattam a kezelés természetéről, céljáról, előrelátható kockázatairól és a betartandó sugárhigiénés szabályokról. Bizonyítom, hogy a betegtájékoztatót elolvasta és önként vesz részt a kezelésben.

A kezelő orvos aláírása:...........................................


A beleegyezés időpontja: 2020.
