
 

                                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ - 7η ΤΠΕ ΚΡΗΣΗ 

ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟ ΑΘΕΝΕΙ ΠΟΤ 

ΤΠΟΒΑΛΛΟΝΣΑΙ Ε ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ Ι-131 

(Καλοικεισ Πακιςεισ Θυρεοειδοφσ Αδζνα) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
"Ο ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ" 
ΣΜΗΜΑ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ 

 

 Όταν προςζρχεςτε ςτο χϊρο του τμιματοσ Πυρθνικισ Ιατρικισ, ΔΕΝ πρζπει να ςυνοδεφεςτε από ζγκυεσ 
γυναίκεσ ι μικρά παιδιά. Η αποχώρθςι ςασ πρζπει να γίνεται με ιδιωτικό (ΙΧ) μζςο μεταφοράσ ι ταξί. 

 Αν υπάρχει πικανότθτα να είςτε ζγκυοσ ι ζχετε κακυςτζρθςθ ενθμερϊςτε τον Πυρθνικό Ιατρό. Αν 
ζχετε αμφιβολίεσ μιλιςτε μαηί του. Ενδζχεται να ςασ ηθτθκεί να υποβλθκείτε ςε ζλεγχο εγκυμοςφνθσ 
πριν τθν πραγματοποίθςθ τθσ κεραπείασ. Σε περίπτωςθ που είςτε βζβαιθ ότι δεν υπάρχει πικανότθτα 
να είςτε ζγκυοσ κα πρζπει να υπογράψετε ςχετικι διλωςθ. Σε περίπτωςθ που ζχετε βρζφοσ που 
κθλάηει κα πρζπει να διακόπτεται ο κθλαςμόσ. 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 Από τθ ςτιγμι που ςασ ζχει χορθγθκεί το ραδιοφάρμακο (ςε μορφι πόςιμθσ κάψουλασ), κα 
παραμείνετε εντόσ του χϊρου τθσ “κερμισ” αναμονισ ςτο Τμιμα Πυρθνικισ Ιατρικισ για 1 ώρα.  

 Κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ ςασ επιβάλλεται να χρθςιμοποιείτε αποκλειςτικά και μόνο τθν 
τουαλζτα  τθσ “κερμισ” αναμονισ του τμιματοσ. Μετά τθν χριςθ τθσ τουαλζτασ πρζπει να πλζνετε 
καλά τα χζρια ςασ. Σε περίπτωςθ που παρουςιάηετε ακράτεια, ενθμερϊςτε το προςωπικό του 
τμιματοσ Πυρθνικισ Ιατρικισ ϊςτε, αν κρικεί απαραίτθτο, να χρθςιμοποιθκεί κακετιρασ – 
ουροςυλλζκτθσ.  

 Αν αιςκανκείτε τάςθ προσ εμετό ειδοποιείςτε το προςωπικό του τμιματοσ ι χρθςιμοποιείςτε τθν 
τουαλζτα τθσ “κερμισ” αναμονισ αςκενϊν και κατόπιν ενθμερϊςτε το προςωπικό. 

 Μετά το πζρασ τθσ μίασ (1) ώρασ, πρζπει να αναχωριςετε από το Νοςοκομείο. Μθν παραμείνετε 
ςτουσ κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Νοςοκομείου (καφετζρια, γραμματεία, υποδοχι κλπ). 
 

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ 

 Σε περίπτωςθ που ροφχα ι κλινοςκεπάςματα λερωκοφν με οφρα κα πρζπει να φυλαχκοφν ςε πλαςτικι 
ςακοφλα για δυο εβδομάδεσ και μετά να πλυκοφν ςε ξεχωριςτά από άλλο ιματιςμό. 

 Κατά τθ χριςθ τθσ τουαλζτασ χρθςιμοποιείτε δφο φορζσ το καηανάκι. Για να ςκουπίςετε ςταγόνεσ 
οφρων που τυχόν ζχουν πζςει ςτισ γφρω από τθ λεκάνθ επιφάνειεσ, χρθςιμοποιιςτε απορροφθτικό 
χαρτί το οποίο ςτθ ςυνζχεια πετάξτε  το ςτθ τουαλζτα και τραβιξτε το καηανάκι. Για τουσ άρρενεσ 
αςκενείσ ςυνιςτάται θ οφρθςθ να γίνεται ςε κακιςτι κζςθ. 

 Σε περίπτωςθ φπαρξθσ ουροςυλλζκτθ – κακετιρα, κα πρζπει για τθν αλλαγι του εςείσ ι τα άτομα που 
ςασ φροντίηουν να φοροφν γάντια μιασ χριςθσ. Τα οφρα κα απορρίπτονται ςτθ λεκάνθ τθσ τουαλζτασ 
και ςτθ ςυνζχεια κα χρθςιμοποιείτε το καηανάκι δφο φορζσ τουλάχιςτον. Τα γάντια και ο άδειοσ 
ουροςυλλζκτθσ κα απορρίπτονται ςτα ςκουπίδια. Στθ ςυνζχεια πλφνετε καλά τα χζρια ςασ. Μετά 
πάροδο 1 εβδομάδασ ο κακετιρασ – ουροςυλλζκτθσ μπορεί να αφαιρεκεί. Ακολουκείςτε τθν ίδια 
διαδικαςία όπωσ και κατά τθν αλλαγι του ουροςυλλζκτθ.  
 

Για διάστημα 2 εβδομάδων τουλάχιστον: 

 Τα άτομα που ςασ φροντίηουν δεν πρζπει να βρίςκονται ςε κατάςταςθ εγκυμοςφνθσ. Θα πρζπει να 
μθν ζρχεςτε ςε άμεςθ επαφι με ζγκυεσ και να μθν κοιμάςτε ςτο ίδιο κρεβάτι. Αποφφγετε να κοιμάςτε 
ςτο ίδιο κρεβάτι με άτομα αναπαραγωγικισ θλικίασ. 

 Δεν πρζπει να πραγματοποιιςετε άλλεσ ιατρικζσ εξετάςεισ (πχ ςυλλογι οφρων). 

 Αποφφγετε τουσ χϊρουσ όπου μαηεφεται πολφσ κόςμοσ όπωσ δθμόςια κεάματα και χϊρουσ αναψυχισ. 

 Θα πρζπει να μθν ζρχεςτε ςε άμεςθ επαφι με μικρά παιδιά και να μθν κοιμάςτε ςτο ίδιο κρεβάτι. 
Αποφφγετε να κρατάτε βρζφθ ςτθν αγκαλιά ςασ. 

 Αποφφγετε τθ ςεξουαλικι επαφι για διάςτθμα 3 εβδομάδων. 

 Αποφφγετε τθν τεκνοποίθςθ για 4 μινεσ τουλάχιςτον. 


