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BETEGTÁJÉKOZTATÓ
ULTRAHANG VEZÉRELT BŐRÖN KERESZTÜLI ALKOHOLOS RONCSOLÁSOS
MÓDSZERRŐL
Önnél betegségének kivizsgálása vagy követése során
kóros eltérést találtak, melynek kezelése céljából
irányították hozzánk. Kezelőorvosával részletesen meg
kellett beszélnie a tervezett beavatkozás szükségességét,
indokát és Önnek ismernie kell a kezelés menetét és
esetleges szövődményeit.
Kezelőorvosával részletesen meg kell beszélnie a
tervezett beavatkozás szükségességét, indokát és Önnek
ismernie kell a vizsgálat menetét, esetleges
szövődményeit. Kezelőorvosa kérésére, az Ön
tájékozott beleegyezésével kerülhet csak sor a
beavatkozásra.
Beavatkozás (megfelelő aláhúzandó):
daganat áttéteinek alkoholos kezelése.

Pajzsmirigy cysta, / túlnyomóan cystás göb, / Pajzsmirigy

Kinél jön szóba alkoholos kezelés?
Pajzsmirigy cysták (jóindulatú, folyadékkal telt hólyagok) vagy túlnyomóan cystás pajzsmirigygöbök
esetében. Továbbá pajzsmirigy daganat kiújulása vagy nyaki nyirokcsomó áttét esetén, amennyiben a sebészi
kezelés nem lehetséges, kiújult daganatszövet vagy áttétes nyaki nyirokcsomó alkohollal való roncsolásával
jó eredmény érhető el.

Hogy történik a beavatkozás?
Pajzsmirigy cysták alkoholos kezelésének kivitelezése:
Pajzsmirigy cysták (jóindulatú, folyadékkal telt hólyagok) esetében az alkohol kezelés célja, hogy a cysta ne
telődjön vissza. Nagy cysták esetében (10 ml-nél nagyobb folyadéktartalom) esetén törvényszerű, hogy a cysta
egy idő után visszatelődik. Negatív citológiai eredménnyel az első visszatelődés után elvégezhető az első
alkoholos kezelés, melyet a későbbiekben ismételni kell. Irodalmi adatok szerint az öt éven túli eredményesség
elérheti akár a 90%-ot.
Pajzsmirigy daganat alkoholos kezelésének kivitelezése
1. Alkalmasság feltételeinek tisztázása
Beavatkozás előtt mérlegeljük, hogy van-e értelme a kezelésnek. Fontos, hogy a beavatkozás nagyobb
előnnyel járjon, mint amennyi kockázatot hordoz magában. Áttekintjük a citológiai vizsgálat eredményét, az
Ön korábbi dokumentációit. Tájékoztatás után Ön írásbeli beleegyező nyilatkozatot tölt ki.
2. Maga a kivitelezés
Először áttekintő nyaki ultrahang vizsgálatot végzünk, majd ultrahang-ellenőrzés mellett helyi érzéstelenítőt
(Lidocain) fecskendezünk a bőre alá. Ezután szintén ultrahang-vezérlés mellett a daganatos elváltozásba
abszolút (95-99%-os) alkoholt juttatunk. Az ultrahang-ellenőrzés lehetővé teszi, hogy az alkohol csak a
daganat szövetbe jusson, ne csorogjon az ép szövetek közé. A kezelés több alkalommal történik, melyekre
néhány hetente kerül sor.

3. Kontroll vizsgálatok
A több ülésben zajló beavatkozás végeztével kontroll vizsgálatokra hívjuk vissza Önt. Az ellenőrzésen való
megjelenés vállalása feltétele a kezelésnek.

Előfordulhatnak-e szövődmények?
Gyakrabban előforduló panaszok:
•
Kezelés közbeni fájdalom
•
Kisebb vérzés a szúrás következtében
•
Nyelésnél jelentkező fájdalom, nyaki érzékenység, fülbe sugárzó fájdalom
•
A hang átmeneti megváltozása, rekedtség
•
A bőr kisfokú gyulladása a szúrás helyén
Ritkább panaszok:
•
Kipirulás
•
Ittasság érzése
•
Nehézlégzés
•
Nagyobb hematóma (vérömleny)
Irodalmi ritkaság, de előfordulhat kiújult rosszindulatú daganat kezelése esetén daganat szóródás a
szúrcsatorna mentén.
Amennyiben elolvasta és elfogadja a kezelés feltételeit, kérjük, töltse ki a következő mezőket!
A beavatkozás előtt kérjük adja át friss laborleleteit!
Kérjük, jelezze a nyilatkozaton is, ha Ön véralvadásgátló kezelésben részesül vagy vérzékenységben szenved!
A beavatkozás elvégzéséhez szükséges lehet ezen kezelés felfüggesztése vagy átállítása, mert a beavatkozás
vérzékenység esetén súlyos szövődményhez vezethet!
Véralvadást befolyásoló gyógyszereim: …………………………………………………………………..
Ha cukorbetegsége van, közölje! Egyéb, rendszeresen szedett gyógyszereit nyugodtan vegye be.
Rendszeresen szedett gyógyszereim: ……….…….……………………………………………………..
Feltétlenül közölje, ha foghúzás vagy műtét során érzéstelenítő injekciótól (Lidocain) rosszul lett. A
beavatkozás helyét érzéstelenítjük, hogy Önnek minél kevesebb fájdalmat okozzunk.
Kérjük közölje, ha bármilyen gyógyszerre, ételre, anyagra túlérzékeny, illetve ezeket jelezze a nyilatkozaton
is!
A beavatkozáshoz a vizsgálandó testrészét szabaddá kell tennie. A vizsgálóasztalon speciális helyzetben kell
feküdnie, kérjük, ne mozduljon el és tartsa be kollégáink utasításait, a sikeres terápiás beavatkozás érdekében.
A kezelés a járóbeteg ellátás keretein belül zajlik, hosszabb
kórházi bent tartózkodást nem igényel. A vizsgálat végén rövid
ideig megfigyeljük, panaszmentesség esetén otthonába távozhat.
Amennyiben
kérdése
van,
forduljon
bizalommal
munkatársunkhoz!

Kérdése merült fel?
Amennyiben
kérdése
van,
forduljon
bizalommal
munkatársunkhoz. Köszönjük, hogy együttműködésével
megkönnyítette munkánkat és ezzel is elősegítette saját
gyógyulását!
Budapest, 2020. május

Dr. Tárnoki Dávid László
Központvezető Főorvos

Dr. Tárnoki Ádám Domonkos
Osztályvezető Főorvos

