භ ෞතික විද්යා අංශය
විකිරණශීලී අයඩීන් ප්රතිකාර ඒකකය
පළාත් මහ භරෝහල - බදුල්ල
දුරකථන - 0552222261

දිගුව - 1471

විකිරණශීලී අයඩීන් ප්රතිකාරය සඳහා උපභද්ස් පත්රිකාව :
විකිරණශීලී අයඩීන් ප්රතිකාරය මගින් ඔබගේ ගරෝගය ගබොග ෝ දුරට
සුවකළ ැකි බව විද්යාත්මකව ග ොව පුරා පිළිගගන ඇත.
ගමම උපගද්ස් මා ාගේ අරමුණ වන්ගන් ඔබට ප්රතිකාරය පිළිබඳව ද්ැනුමක්
බා දීගමන් ප්රතිකාරය සාර්ථකව ඉටු කර ගැනීමත්, ඔබගේ ඥාතී හිතමිත්රාදීන්
ස ගරෝ ල් කාර්ය මණ්ඩ ය අනවශ්ය විකිරණ ව ට නිරාවරණය වීම වළක්වා
ගැනීමත්ය.
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I-100mCi

සහ 30mCi ප්රතිකාරය සඳහා සූද්ානම් වීමට උපභද්ස් :

ඔබට ප්රතිකාරය සඳ ා ද්ැන්වූ විගස පැමිණීම අතයවශ්ය ගේ. යම් ග යකින් ඔබට
පැමිණිය ගනො ැකි නම් ඒ බව ග ෞතික විද්යාඥ කාර්යා යට ද්ැනුම් ගද්න්න.
2. ඔබ තයිගරොක්සින් ාවිත කරන්ගන් නම් ප්රතිකාර ැබීමට සති 4කට ගපර සිට එය
නැවැත්විය යුතුය.
3. ප්රතිකාරයට සති 2කට ගපර සිට ලුණු රහිත ආ ාර ගත යුතුය.
4. ප්රතිකාරයට ගපර සති 2ක පමණ කා යක් මුහුදු මාළු සහිත ආ ාර ගැනීගමන්
වළකින්න. (මාළු, ද්ැල්ග ෝ, ඉස්ගසෝ, කකුළුගවෝ, කරව
ා උම්බ කඩ ආදිය)
5. ඔබ ගන්නා ගවනත් ෂධ වර්ගද් සම ර විට නතර කළ යුතු බැවින් ඒ පිළිබඳව
වවද්යවරයාට ද්ැනුම් ගද්න්න. (කාබිමගසෝල්, තයිගරොක්සින් ග ෝගමෝන ා සිරප්
වර්ග අදිය)
6. ඔබ ගර් නීනම් ග ෝ ඒ බවට සැකයක් ඇත්නම් ප්රතිකාරයට ගපර ව ාම ඒ බව
ද්ැනුම් ගද්න්න.
7. ඔබ දියවැඩියාව/ අධි රුධිර පීඩනය/ ඇදුම/ අපස්මාරය ග ෝ එවැනි ගරෝගයකින්
ගපග න්ගන් නම් ඒ බව වවද්යවරයාට ද්ැනුම් ගද්න්න. (අවශ්ය ප්රතිකාර සඳ ා
ගරෝ ල් කාර්යය මණ්ඩ ය ද්ැනුවත් කිරීමට)
8. ඔබ මේකිරි ගද්න මවක් නම් අයඩීන් ප්රතිකාරය ගැනීගමන් පසුව මේකිරි දීම
සම්පූර්ණගයන්ම නතර කළ යුතු ගේ. එය ඔබට ගැටළු ස ගත තත්ත්වයක් නම්
ප්රතිකාරයට ගපර වවද්ය උපගද්ස් බා ගන්න.
9. ගමම ප්රතිකාරයට විකිරණශීලී අයඩීන් කරල් (කැප්සියුල්ස්) එකක් ග ෝ ගද්කක්
ගිලීමට ගද්නු ැගේ. (ගමහි අර්ධ ජීව කා ය දින 8ක් ගේ)
10. ගමම ප්රතිකාරය සඳ ා ඔබ ගරෝ ගල් විගශ්ේෂ ඒකකයක් තුළ දින 3ත් 5ත් අතර
කා යක් නැවතී සිටිය යුතුය.
1.

ප්රතිකාර කරන අවස්ථාභේ සහ භරෝහභල් නැවතී සිටින කාලය සඳහා උපභද්ස්;
1. ඔබ ප්රතිකාරයට ගපර පැය 3ක පමණ කාලයක් නිරා ාරව සිටිය යුතු අතර

ප්රතිකාරගයන් පසුවද් පැය 2ක් පමණ නිරා ාරව සිටින්න.
2. සාමානයගයන් ප්රතිකාරගයන් පසුව වමනය ඇති ගනොවන නමුත් එවැනි තත්ත්වයක්
ද්ැගන්නම් ඒ සඳ ා ඔබට සපයා ඇති ප් ාස්ටික් ාජනයක් ාවිතා කරන්න.
3. උද්රගේ අප සුතාවයක් ස සුළු පීඩාකාරී බවක් ද්ැනීම ස්වා ාවිකය. ගබල්
ප්රගේශ්ය සුළු වශ්ගයන් ඉදිගමන්නට පුළුවන.
4. අනවශ්ය ග ස විකිරණ ව ට ාජනය වීම වළක්වා ගැනීම සඳ ා අතයවශ්ය ග ද්
සත්කාරයන් පමණක් ග ද් කාර්යය මණ්ඩ ය ඉටු කරනු ැගේ. ගකගසේ ගවතත්
ඔබට අවශ්ය ඖෂධ වර්ග ා ආ ාර පාන ආදිය දිනපතා ඔබට බා ගද්නු ඇත.
5. ගිලීමට ග ෝ හුස්ම ගැනීමට අප සුතාවයක් ඇතිවුව ග ොත් කරුණාකර ග දියට
ද්ැනුම් ගද්න්න.
6. වැඩිපුර දියර වර්ග ගබොන ග සටත් ද් වල් කා ගේ පැය 3-4කට වරක් මුත්රා කරන
ග සටත් ඔබට උපගද්ස් ගද්නු ැගේ.
7. ඔබ මුත්රා කරන සෑම විටම වැසිකිළිය පාවිච්චි කළ යුතු අතර එය ජ ය ද්මා ග ොඳින්
පිරිසිදු කරන්න. ඔබ ස්නානය කිරීගම්දී පවා මුත්රා කිරීමට අවශ්ය වුවග ොත්
වැසිකිළිය පාවිච්චි කරන්න.
8. ප්රතිකාර කළ පසු වවද්යවරගයකු විසින් ඔබව මුද්ා රින තුරු ඔබ ගරෝ ගල් එම
ඒකකය තුළ රැඳී සිටිය යුතුය.
9. තමා රැඳී සිටින ඒකකගයන් කුමන ග ේතුවක් නිසාවත් පිටතට ගනොයන ග ස
ඉල් ා සිටින අතර අගනක් ගරෝගියා ා එක්ව කතාබ කිරීගමන් වළකින්න.
10. ඔබ විසින් ප්රගයෝජනයට ගගන ඉවත ද්මන කෑම වර්ග ා අගනකුත් අපද්රවය ඒ
සඳ ා බා දී ඇති ාජන තුළට පමණක් ද්මන්න.
11. ඔබ බැලීමට එන අයට ඔබට ආ ාර පාන රැගගන ඒමට ැකි නමුත් ඔබ අස ට
යාමට ඉඩ ගද්නු ගනො ැගේ. එග ත් කාමරය තුළ වූ කැමරාවකින් ඔබව ද්ර්ශ්නය
වීමටත් ගරෝ ගල් දුරකතනයකින් ඔබ සමග කතා කිරීමටත් ඉඩ ගද්නු ැගේ. (උගේ
7.00-8.00, ද්වල් 12.00-1.00, සවස 5.00-6.00)
12. ප්රතිකාරගයන් පැය 24කට පසු ඇඹුල් සහිත ගටොෆි වැනි ද්රවයයක් මුඛය තුළ තබා
ගැනීගමන් ගේට ග්රන්ථි ව ට සිදුවන බ පෑම අඩු කර ගත ැකිය.
13. ාවිතා කරන ද් පුේගලික ගරදි පිළි ගවනම බෑගයක බ ා නිවසට ගගන යා ැකි
අතර, ඒවා මාසයක් පමණ ගවන් කර තබා ගවනමම ගසෝද්න්න.

ප්රතිකාර ලබා භරෝහභලන් පිටවී යන ඔබට උපභද්ස් :
1. ගරෝ ග න් පිට වී යන අවස්ථාව වන විට සුළු විකිරණ ප්රමාණයක් ඔබගේ ශ්රීරගේ
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

රැඳී තිගබන බැවින් ඒ සඳ ා උපගද්ස් බා ගද්නු ැගේ.
ගරෝ ග න් පිටවී යාගම්දී ැකි ඉක්මණින් නිවස කරා යාමට උත්සා කරන්න. ඒ
සඳ ා ගපෞේගලික වා නයක් ාවිතා කරන්ගන් නම් වඩාත් සුදුසුය. ගපොදු
වා නයකින් ගමන් කරන්ගන් නම් කුඩා ළමුන් ා ගැබිනි කාන්තාවන් අස
සිටීගමන් වළකින්න.
ඔබ තවත් සති 4ක් පමණ යනතුරු අගනක් අය අස වැඩි ගේ ාවක් රැඳී සිටීගමන්,
කුඩා ළමුන් වඩා ගැනීගමන්, රැකියාවට යාගමන්, උත්සව අවස්ථාවන්ට ස ාගී
වීගමන් වැළකිය යුතු අතර, අගනක් අයගගන් ඈත්ව ග ෝ ගවනම කාමරයක නිද්ා
ගන්න.
ගකළ ගැසීම, මළ මූත්රා ප කිරීම සඳ ා සැමවිටම වැසිකිළි පාවිච්චි කළ යුතු අතර,
එය පාවිච්චිගයන් පසු ජ ය ද්මා ග ොඳින් පිරිසිදු කරන්න.
ගමම කා ය තුළදී ගරෝ ල්ගත වන්ගන් නම් ඔබ බා ගත් විකිරණශීලී අයඩීන්
ප්රතිකාරය පිළිබඳව අද්ාළ වවද්යවරයාට ද්ැනුම් ගද්න්න. ගරෝග නිශ්්චය කාඩ්පතද්
ඉදිරිපත් කරන්න.
ප්රතිකාරගයන් පසු පූර්ණ ශ්රීර ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් සඳ ා ඔබව ගයොමු කරනු
ැගේ.
ගපර පරිදි තයිගරොක්සින් ග ෝ කාබිමගසෝල් ගපති ගැනීම වවද්ය උපගද්ස් අනුව
නැවත ආරම් කළ යුතු ගේ.
ඔබ මේ කිරි ගද්මින් සිටි මවක් නම් ගමම ප්රතිකාරගයන් පසු එම ද්රුවාට මේ කිරි
දීම සම්පූර්ණගයන්ම නතර කළ යුතුය.
ඔබ ස්ත්රියක නම් ප්රතිකාරගයන් මාස 6ක් යනතුරු ගර් නී වීගමන් වැළකිය යුතු
අතර, ඔබ පුරුෂගයකු නම් මාස 6ක් යනතුරු පිළිසිඳ ගැනීමකට ද්ායක වීගමන්
වළකින්න.

ගරෝගියාගේ නම ස චිකිත්සක අංකය: තයිගරොක්සින් ගැනීම .............................. දින සිට නතර කළ යුතුය.
 ............................... දින සිට ලුණු රහිත ආ ාර ගැනීම පටන් ගන්න.
 ගරෝ ගල් නතර වීමට පැමිණිය යුතු දිනය .......................................
 ස්කෑන් පරීක්ෂණය සඳ ා ......................................................
යා යුතු දිනය …………………………….
ග ෞතික විද්යාඥ,
අයඩීන් ප්රතිකාර ඒකකය,
පළාත් ම ගරෝ ,
බදුල් .

