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Betegtájékoztató és Beleegyező Nyilatkozat 
az Immuno-Onkológiai Terápiához 

 

Gyógyulása reményében orvosai immuno-onkológiai terápiát javasolnak önnek. Ez a kezelési mód a szervezet 
daganatellenes védekezőképességének helyreállításában igyekszik segíteni. 

Az immuno-onkolóaiai terápia célja: 

Az immuno-onkológiai terápia célja, hogy a szervezet saját, daganatellenes immunvédekezését helyreállítsa a 
daganatos sejtek által hatástalanná tett állapotából. Közös cél, hogy az immuno-onkológiai szerek alkalmazásával a 
daganat növekedésének megállítását, a tumor méretének csökkenését, lehetőség szerint kimutatható daganat 
nélküli állapotot érjünk el, enyhítsük az Ön tüneteit (pl. fájdalom), és a lehetőségekhez képest a legjobb 
életminőséget biztosítsunk az ön számára. 
Hogyan hat az immuno-onkológiai terápia? 
Nem közvetlenül az osztódó daganatos sejteket pusztítja el, hanem a szervezet saját, immunvédekezésben résztvevő 
sejtjeit (limfociták) mozgósítja és aktivizálja. Az immuno-onkológiai terápia hatása lassan (átlagosan 2-3 hónap alatt) 
alakul ki. A kezelési mód sajátosságából adódóan előfordulhat, hogy a daganat mérete a kezdeti időszakban akkor is 
növekszik, ha a terápia sikeres. 

A kezelés a következő esetekben tekinthető hatásosnak: megáll a daganat növekedése; csökkenni kezd a tumor 
mérete; vagy teljesen eltűnik a daganat. A kezelés hatásossága esetén ezt a terápiát általában hosszabb ideig 
alkalmazzuk. Az immuno-onkológiai kezelés hatása hosszan fennmaradhat. Ez érvényes a gyógyszer adagolásán túli 
időszakra is. 

A lehetséges mellékhatások: 
Az immuno-onkológiai terápia a szervezet immunrendszerét módosítja, így főként ebből fakadnak mellékhatásai. A 
kezelés alatt súlyos, nagyon ritkán akár halálos mellékhatások léphetnek fel Egyidejűleg több mellékhatás is 
jelentkezhet. Azonnal értesítse vagy keresse fel kezelőorvosát, ha bármilyen mellékhatást tapasztal. Kezelőorvosa 
egyéb gyógyszereket adhat Önnek, hogy megelőzze a súlyosabb szövődményeket, és csökkentse az Ön tüneteit. 

I. A tüdőben nem fertőzéses eredetű tüdőgyulladás alakulhat ki, melynek kezdeti tünete lehet a száraz köhögés, 
légszomj, mellkasi fájdalom. 

II. A bélnyálkahártya gyulladásos megbetegedése jöhet létre, melynek jele lehet hasmenés, hasi fájdalom, 
szurokszéklet, hányinger, hányás. 

III. A hormonmirigyek (különösen a pajzsmirigy) gyulladásos betegségei alakulhatnak ki. Tünete lehet; gyors 
szívverés, súlyváltozás, fokozott verejtékezés, hajhullás, hidegérzet, székrekedés, mélyülő hang, 
izomfájdalom, szédülés, ájulás, tartós vagy szokatlan fejfájás. 

IV. A máj gyulladása léphet fel, amely hányingerrel, étvágycsökkenéssel, hasi fájdalommal, a bőr és szemfehérje 
sárgás elszíneződésével, sötét színű vizelettel, vérzékenységgel járhat. 

V. A vesék gyulladása fordulhat elő, amely megváltozott mennyiségű vagy színű vizelettel járhat. 
VI. 1-es típusú cukorbetegség alakulhat ki, amely a szokásosnál fokozottabb étvággyal vagy szomjúsággal, 

gyakoribb vizeletürítési ingerrel, vagy fogyással járhat. 
 

A jelenlegi járványügyi helyzetben teljeskörű tájékoztatást kaptam a tervezett beavatkozás tekintetében, köztük a 

koronavírus vizsgálatok és tesztek szükségességéről, elvégzéséről és díjáról. 

beteg aláírása: _________________________________ 

Beteg neve: Anyja neve: 

Szül. hely, idő: TÁJ: 

Lakcím; Dátum: 

 
Kedves Betegünk! 
 


