İYOT-131 TEDAVİSİ ALAN HASTAYA
VERİLECEK BİLGİLENDİRME NOTU
Hasta Adı-Soyadı:
Protokol No:
Tedavi Şekli:
Adres:
Telefon:
Tiroid hastalığının tedavisi için
iyot-131 radyoaktif maddesi almış
bulunuyorsunuz. Radyoaktif maddenin
büyük bir kısmı dışkı ve idrarla, bir kısmı
da tükürük ve ter gibi vücut sıvılarıyla
vücudunuzdan atılır. Ayrıca radyoaktif
madde miktarı radyoaktif bozunum sonucu
zamanla azalacak ve tükenecektir. Bu
nedenle, vücudunuzda radyoaktif madde
kaldığı sürece çevrenizde bulunanlar bir
miktar radyasyona maruz kalacaktır.
Kendiniz ve çevrenizdekilere gereksiz
radyasyon maruziyeti oluşturmamak için
size verilen sürede aşağıda verilen
tavsiyelere uymak zorundasınız.
1)
Çevrenizde
bulunan
akrabalarınızı,
yakınlarınızı,
arkadaşlarınızı, iş arkadaşlarınızı ve diğer
kişileri
korumak
sizin
sorumluluğunuzdadır. Almış olduğunuz
radyoaktif maddeden dolayı yakınınızda
bulunan kişiler hem vücudunuzdaki
maddenin sebep olacağı dış ışınlanmadan
hem de vücudunuzdaki maddenin idrar, ter,
tükürük
gibi
vücut
sıvılarınızla
atılmasından
dolayı
oluşabilecek
bulaşmalardan radyasyonun etkilerine
maruz kalabilirler.
Tedavinizden
sonra
diğer
insanların gereksiz radyasyon ışınlanması
olasılığını önlemek için en çok dikkat
edilmesi gerekenler:
a) Mesafe: Radyasyon artan uzaklıkla
azalır. Çevrenizdeki kişilerle aranızda
mümkün olduğunca çok mesafe bırakın.
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b) Zaman: Diğer insanların radyasyonla
ışınlanması sizin yanınızda ne kadar süre
kaldıklarına bağlıdır. Bu nedenle, diğer
insanlarla uzun süre bir arada bulunmaktan
kaçının.
c) Temizlik: Temizlik kurallarına uyulması
radyoaktif maddelerin başka eşya ve
kişilere bulaşma olasılığını azaltır.
Temizlik kurallarına dikkat edin.
d) Engel: Radyoaktif madde almış hasta ile
almamış kişiler arasında beton duvar
bulunması radyoaktiviteyi azaltır.
2) Hastane çıkışında . . . . . . . saat
süresince kesinlikle toplu taşıma araçlarına
binmeyin. Taksi veya özel arabayla
yolculuk edebilirsiniz, ancak aracın
arkasında ve sürücüden en uzak tarafta
oturun. Aynı sürücü ile ..........( ) saatten
fazla yolculuk etmeyin. İlk hafta süresince,
toplu taşıma araçlarıyla yolculuk yapmak
zorunda kalırsanız yolculuk süresi . . . . . .
( ) saati aşmamalıdır. Diğer yolcuların
radyasyona daha az maruz kalmasını
sağlamak için gerekli önlemleri alın.
Örneğin sürekli olarak aynı yolcunun
yanında oturmayın. Boş yer varsa diğer
yolculardan en uzak yere oturun.
3) Evde ve işte çevrenizde bulunan
kişilerden mümkün olduğunca uzak durun.
Çevrenizdeki kişilerle aranızda en az 1
metre mesafe bırakın ve 1 saatten fazla bir
arada kalmayın. Daha uzun süre bir arada
bulunmanız gerektiğinde aranızda en az 2
metre mesafe bırakın.
4) Bebekler ve 10 yaşından küçük
çocuklarla yakın temasta bulunmayın.
(bitişik
oturmayın,
sarılmayın
ve
kucaklamayın)
5) Küçük çocuklarınız varsa
doktorunuzdan
özel
bilgi
isteyin.
Çocuğunuzu kucağınızda tutmayın, yemek
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yedirmeyin, bezini değiştirmeyin vb. yakın
bakımını başkalarına yaptırın.
6) Eğer emziriyorsanız süt vermeyi
kesin.
7) Hamile kadınların yanında
durmayın.
8) . . . . . . ay süre ile hamile kalmayın
veya hamile bırakmayın.
9) Eşinizle yakın münasebetiniz
yarım saatten fazla olmamalıdır. Aynı
yatakta yatmayın. Yatarken aranızda duvar
olsa bile en az 2 metre mesafe bırakın.
10) 60 yaşından yaşlı kimseler için
radyasyondan etkilenme riski nispeten
düşüktür.
11) Birkaç saatlik kısa süreli
ziyaretçi kabul edebilirsiniz. Ziyaretçilerle
aranızda en az 2 metre mesafe bırakın.
Çocuk ve hamile ziyaretçi kabul etmeyin.
12) Tedaviden sonra işinize
dönmek
zorunda
kalırsanız
mesai
arkadaşınızla uzun süre bir arada kalmayın.
İşvereninizi
durumunuz
hakkında
bilgilendirin.
13) Özellikle küçük çocuklarla bir
arada
olmanızı
gerektiren
işte
çalışıyorsanız işinize ara verin. (Öğretmen,
çocuk bakıcısı vb)
14) Radyasyona duyarlı bir işte
çalışıyorsanız
işinize
ara
verin.
(Fotoğrafçılık, RIA laboratuarı görevlisi
vb)
15) Sinema, tiyatro, konser ve
benzeri kalabalık mekanlara gitmeyin.
16)
Mümkünse
başkalarının
kullandığı tuvaleti ve alaturka tuvalet
kullanmayın. Temizlik kurallarına dikkat
edin ve idrarınızı oturarak yapın.
İdrarınızın etrafa sıçramasını engelleyin.
Temizlenirken tuvalet kağıdı kullanın.
Tuvalet kağıtlarını çöpte biriktirmeyin,
tuvalete atın ve tuvaleti bol su dökerek
temizleyin. Ellerinizi her hangi bir yere
dokunmadan bol su ve sabunla yıkayın.
Lavaboyu bol su ile durulayın.
17) Kullandığınız sabun, diş fırçası
ve havlunuzu ayırın. İç çamaşırlarınızı ve
yatak takımlarınızı diğer çamaşırlardan
ayrı yıkayın bol su ile durulayın.

18) Kullandığınız kaşık, çatal,
bıçak, tabak ve bardak gibi eşyalarınızın
başkaları
tarafından
kullanılmasını
engelleyin ve bol su ile ayrı olarak yıkayın.
19) Doktorunuzdan, size yakın
temasta olan ve çevrenizdeki diğer kişilerin
gereksiz radyasyondan korunmalarını
sağlamak için gerekli tüm tavsiyeleri
isteyin. Tüm şüphelerinizi giderin ve soru
sormaktan çekinmeyin.
21) Eğer beklenmedik bir şekilde,
diş tedavileri de dahil olmak üzere, başka
bir hastalık sebebiyle herhangi bir sağlık
kuruluşuna gitmek zorunda kalırsanız,
sizinle ilgilenecek personele yakın
zamanda
radyoaktif
iyot
tedavisi
gördüğünüzü
bildirin.
(Tedaviyi
gördüğünüz aynı hastaneye gitseniz bile bu
geçerlidir.)
22) Herhangi bir konuda merak
ettiğiniz veya şüphelendiğiniz bir durum
olursa sizi tedavi eden doktorunuzu arayın.
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