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Οδεγίεο γηα αζζελείο πνπ ππνβιήζεθαλ ζε πηλζεξνγξάθεκα κε Σερλήηην-99m 

 

Η αποσώπηζή ζαρ από ηο επγαζηήπιο ππέπει να γίνεηαι με δικό ζαρ αςηοκίνηηο (ο εξεηαζόμενορ μποπεί να 

οδηγήζει μεηά ηην εξέηαζη) ή ηαξί (ο εξεηαζόμενορ  ζηο πίζω κάθιζμα και διαγώνια από ηον οδηγό). 

 

Υξεηάδεηαη λα θάλω θάηη κεηά ην ζπηλζεξνγξάθεκα 
 Μπνξείηε λα θάηε θαη λα πηείηε θαλνληθά, σζηόζν ζα πξέπεη λα πηείηε πεξηζζόηεξα πγξά από ζπλήζσο. Απηό 

ζα βνεζήζεη λα απνβιεζεί γξεγνξόηεξα ην ξαδηνθάξκαθν από ην ζώκα ζαο. 

 Καζώο ηα πεξηζζόηεξα ξαδηντζόηνπα απνβάιινληαη από ηνλ νξγαληζκό κέζσ ησλ νύξσλ, ζπλίζηαηαη ε 
νύξεζε λα γίλεηαη ζε θαζηζηή ζέζε, ρξεζηκνπνηώληαο 2 θνξέο ην θαδαλάθη. ε πεξίπησζε δηαζπνξάο, ε 
πεξηνρή ζα πξέπεη λα θαζαξίδεηαη πξνζεθηηθά  κε απνξξνθεηηθό ραξηί, ην νπνίν θαη αθνινύζσο λα 
απνξξίπηεηαη ζηε ιεθάλε. Μεηά ηε ρξήζε ηεο ηνπαιέηαο, ηα ρέξηα ζα πξέπεη λα πιέλνληαη κε άθζνλν ΝΔΡΟ. 
Απηά ζαο ηα δεηάκε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε άζθνπε έθζεζε ησλ άιισλ ζηελ αθηηλνβνιία. 

 Γηα αζζελείο κε θαζεηήξα, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ νπξνζπιιέθηε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε γάληηα κηαο ρξήζεο θαη 
ηα νύξα λα απνξξίπηνληαη.  

 
ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ : 

γηα πηλζεξνγξάθεκα Οζηώλ, Νεθξώλ, Θπξενεηδνύο, Μπνθαξδίνπ κε Σερλήηην  

 ε πεξίπησζε γαινπρίαο ν ζειαζκόο ζα πξέπεη λα δηαθόπηεηαη γηα 24 ώξεο κεηά ηελ εμέηαζε (εάλ όκσο 
πξόθεηηαη γηα ζπηλζεξνγξάθεκα Θπξενεηδνύο, απαηηείηαη δηαθνπή ζειαζκνύ γηα 48 ώξεο). ε απηή ηελ 
πεξίπησζε, ην γάια ζα πξέπεη λα αληιείηαη από ην καζηό θαη λα απνξξίπηεηαη κε ρξήζε άθζνλνπ λεξνύ. 

 Δπίζεο γηα δηάζηεκα 48 σξώλ (δύν κέξεο) κεηά ηε ρνξήγεζε  
 Απνθεύγεηε ηελ άκεζε επαθή κε εγθύνπο θαη κηθξά παηδηά. 
 Γηαηεξείηε κηα απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 2 κέηξσλ από ζπγθαηνίθνπο. 
 Απνθεύγεηε ηνλ ύπλν ζην ίδην θξεβάηη κε άιιν άηνκν θαη ηηο ζεμνπαιηθέο επαθέο. 
 πζηήλεηαη ε ζπρλή ιήςε πγξώλ, θαζώο έηζη επηηπγράλεηαη ε ηαρύηεξε απνβνιή ηνπ Σερλεηίνπ από 

ηνλ νξγαληζκό.  
 

Μπνξώ λα γπξίζω ζηε δνπιεηά κνπ κεηά ην ζπηλζεξνγξάθεκα 
 πλήζσο δελ ππάξρεη θαλέλα πξόβιεκα. Όκσο λα ζπκάζηε όηη αλ ζηε δνπιεηά ζαο ππάξρνπλ κηθξά παηδηά ή 

εγθπκνλνύζεο γπλαίθεο, είλαη αλαγθαίν λα απνθύγεηε θάζε επαθή καδί ηνπο ηνπιάρηζηνλ γηα 48 ώξεο κεηά ηελ 
εμέηαζε. Γεληθά λα ζπκάζηε λα είζηε ζε απόζηαζε κε άιια άηνκα. Αλ ζηε δνπιεηά ζαο έξρεζηε ζε επαθή κε 
αθηηλνβνιία, ζαο παξαθαινύκε λα ζπκβνπιεπηείηε ην πξνζσπηθό ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 
Ση γίλεηαη κε ηελ εγθπκνζύλε; 

 Η νπζία, ε νπνία ελίεηαη κπνξεί λα θηάζεη ζην έκβξπν θαη νπσζδήπνηε νη νπνίεο πξνθπιάμεηο ζα πξέπεη λα 
ζπδεηεζνύλ γηα ην γηαηξό ζαο. Γελ ππάξρεη θαλέλαο ιόγνο λα απνθύγεηε ηελ εγθπκνζύλε, αλ ζην παξειζόλ 
θάλαηε θάπνην ζπηλζεξνγξάθεκα. 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εμεηάζεσλ από ην ηκήκα Ππξεληθήο Ιαηξηθήο :  
 

Γηα ηελ παξαιαβή ηωλ εμεηάζεωλ από ην ηκήκα Ππξεληθήο Ιαηξηθήο: 
Απαηηείηαη λα έρεηε καδί ζαο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:  

 Αζζελήο : Σαπηόηεηα ή Βηβιηάξην Αζζελείαο 

 Σξίηνο (πγγελήο ή ΜΗ): 

Δμνπζηνδόηεζε ηνπ Αζζελνύο & Σαπηόηεηα ηνπ Δμνπζηνδνηνύκελνπ 

 
 

ΠΑΡΑΔΟΗ ΑΠΑΝΣΗΗ : 


