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Информирано съгласие за лечение с радиоактивен стронций

С  този  документ  давам  съгласие  за  своето  предстоящо  лечение, след  като
получих подробна информация.

Как  действа  лекарството?  Препаратът  Метастрон съдържа  радиоактивен
стронциий  (РС).  Той  се  инжектира  бавно  венозно  за  няколко  минути  и  чрез
кръвообращението попада в костите, тъй като по обмяна на веществата прилича на
калция.  РС  се  натрупва  предимно  в  променените  от  заболяването  кости,  като
способства за унищожаването на туморните клетки. Чрез бъбреците и жлъчката, той се
излъчва  интензивно  в  първите  10-14  дни,  като  остава  да  действа  лечебно  в
променените  кости  до  100  дни.  Този  срок  зависи  от  обема  на  обхванатата  от
заболяването  костна  система.  Две  седмици  преди  инжектирането  използването  на
калциеви препарати трябва да се прекрати.

Има ли опасност за близките?  Тъй като РС е чист бета лъчител, с разпростра-
нение 3-4 мм в костите и 6-7 мм в тъканите, радиактивното лъчение изцяло се поглъща
от тялото на пациента и извън него не се регистрира радиация. Болният не облъчва
близките си. Тъй като РС се излъчва с урината и фекалиите, пациентът трябва да ползва
следните елементарни хигиенни средства: да избягва ползването на уринатор или на
нощно гърне и да пуска двукратно водата в тоалетната чиния.  

Има ли странични реакции? Заедно с облъчването на костта се получава малка
доза облъчване и в костния мозък, който е орган на кръвотворенето. Поради това се
наблюдава намаление на броя на тромбоцитите и левкоцитите в кръвта и по-малко -
на хемоглобина и на еритроцитите. Пациенти, които са провеждали химиотерапия са
по-склонни  към  подобни  рекациии.  Затова  повторна  доза  Метастрон  може  да  се
инжектира 3 до 6 месеца след първата, когато показателите на кръвта се нормализи-
рат. 

Кога настъпва ефектът от лечението? Ден-два след инжекцията може да се
наблюдава засилване на  болката.  Най-рано след 2  седмици започва болкоуспокоя-
ващият ефект, който става максимален след 6-12 седмици. 

Разбрах напълно информацията, като получих ясен отговор на всички въпроси от
д-р..................

Дата Име на пациента......................................................
Адрес:.......................................................................

            Подпис:....................................................................


	Информирано съгласие за лечение с радиоактивен стронций

