Ραδιεμεογό ιώδιξ: H θέρη ςξσ ρςη ρύγχοξμη
ιαςοική
Σξ ιώδιξ είμαι έμα ρςξιυείξ πξσ αμακαλύτθηκε από επιρςήμξμεπ ρε τύκια ποιμ 200
πεοίπξσ υοόμια. ςα μέρα πεοίπξσ ςξσ 20ξσ αιώμα, νεκίμηρε μα υοηριμξπξιείςαι ρςημ
ιαςοική ποάνη, αουικά ραμ αμςιρηπςικό. ύμςξμα ρσμδέθηκε με ςξμ θσοεξειδή αδέμα,
όςαμ διαπιρςώθηκε όςι ρε απξμξμχμέμεπ πεοιξυέπ ςξσ πλαμήςη, όπξσ σπήουε έλλειφη
ιχδίξσ, η ρσυμόςηςα βοξγυξκήληπ (διόγκχρηπ ςξσ αδέμα) ήςαμ εναιοεςικά μεγάλη.
υεςικέπ έοεσμεπ έγιμαμ ςημ δεκαεςία ςξσ ΄60 και ρςημ Δλλάδα από εοεσμηςική ξμάδα
ςξσ Νξρξκξμείξσ «ΑΛΔΞΑΝΔΡΑ».
ήμεοα γμχοίζξσμε πξλύ καλά όςι ςξ ιώδιξ είμαι βαρικό ρσρςαςικό ρςξιυείξ ςχμ
ξομξμώμ πξσ παοάγει ξ θσοεξειδήπ αδέμαπ και χπ εκ ςξύςξσ απξλύςχπ απαοαίςηςξ για
ςη ρχρςή λειςξσογία ςξσ, αμ και η πξρόςηςα πξσ σπάουει ρςξ αμθοώπιμξ ρώμα είμαι
μόλιπ 14 υιλιξρςά ςξσ γοαμμαοίξσ.
Σημ ιδιόςηςα ςξσ ιχδίξσ, οαδιεμεογξύ και μη, μα εμρχμαςώμεςαι κσοίχπ ρςξμ θσοεξειδή
εκμεςαλλεσόμαρςε για ςη αμςιμεςώπιρη πξλλώμ μόρχμ ςξσ αδέμα. σγκεκοιμέμα,
υξοηγώμςαπ έμα οαδιεμεογό ιρόςξπξ ςξσ –ςξ Ι131- επιςσγυάμξσμε ςημ εκλεκςική
ακςιμξβόληρη ςξσ και ρσμεπώπ ςημ ενάλειφη ςξσ θσοεξειδικξύ ιρςξύ πξσ πάρυει και
επιθσμξύμε ςημ καςαρςοξτή ςξσ.
Έςρι ρήμεοα η χξοήγηρη οαδιεμεογξύ ιωδίξσ είμαι η απόλσςη έμδεινη για ςημ
θεοαπεία ςξσ καοκίμξσ ςξσ θσοεξειδξύπ μεςά ςημ υειοξσογική αταίοερη ςξσ αδέμα
όπχπ και για ςημ παοακξλξύθηρη ςηπ πεοαιςέοχ πξοείαπ ςξσ. Σα απξςελέρμαςα ςηπ
ερχςεοικήπ ασςήπ ακςιμξβόληρηπ είμαι εκπληκςικά και τθάμξσμ ρςημ πλήοη ίαρη για ςξ
μεγαλύςεοξ πξρξρςό ςχμ αρθεμώμ. Δπιπλέξμ ςξ οαδιεμεογό ιώδιξ υοηριμξπξιείςαι και
για ςημ θεοαπεσςική αμςιμεςώπιρη ςηπ σπεολειςξσογίαπ ςξσ θσοεξειδξύπ αδέμα
(σπεοθσοεξειδιρμξύ) ρςιπ πεοιπςώρειπ πξσ ςα τάομακα έυξσμ απξςύυει ή όςαμ ξ αρθεμήπ
δεμ μπξοεί μα υειοξσογηθεί.
Η υξοήγηρη ςξσ οαδιεμεογξύ ιχδίξσ γίμεςαι ρε ειδικά διαμξοτχμέμα μξρξκξμειακά
δχμάςια με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ σπεύθσμξσ πσοημικξύ ιαςοξύ και ςξσ ακςιμξτσρικξύ. ςη
ρσμέυεια απαιςείςαι η απξμόμχρη ςχμ αρθεμώμ για 2-3 μέοεπ σπό ςημ επίβλεφη
ειδικεσμέμξσ ποξρχπικξύ.
Η ρσμξλική ακςιμική επιβάοσμρη ςχμ αςόμχμ πξσ σπξβάλλξμςαι ρ’ ασςή ςη διαδικαρία,
αλλά και ςχμ αςόμχμ ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ςξσπ είμαι έμα θέμα πξσ ποξβλημαςίζει ςξσπ
ίδιξσπ ,όπχπ και κάθε εμδιατεοόμεμξ. Ανίζει όμχπ μα ςξμιρθεί όςι η εμ λόγχ επιβάοσμρη
δεμ είμαι ρημαμςική ρε ρυέρη με ςξ απείοχπ ρημαμςικόςεοξ ποξρδξκώμεμξ θεοαπεσςικό
απξςέλερμα πξσ καθιρςά ςξμ καοκίμξ ςξσ θσοεξειδξύπ έμαμ ΙΑΣΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ χάοιπ
ρςξ οαδιεμεογό ιώδιξ.

Αμαγμχοίζξμςαπ ςημ ανία ςξσ πξλύςιμξσ ασςξύ ταομάκξσ, όπχπ και ςημ ρσμευή αύνηρη
ςξσ καοκίμξσ ςξσ θσοεξειδξύπ ρςη Κοήςη, γίμξμςαι ποξρπάθειεπ για ςημ δημιξσογία
πεοιρρόςεοχμ θαλάμχμ υξοήγηρηπ ςξσ. Ήδη λειςξσογξύμ ςέρρεοεπ θάλαμξι ρςξ ΠΑΓΝΗ,
αλλά παο’ όλα ασςά η λίρςα αμαμξμήπ νεπεομά ςξσπ 5 μήμεπ. Δσελπιρςξύμε όςι ρύμςξμα
θα αμαπςσυθξύμ και ρςξ Βεμιζέλειξ Νξρξκξμείξ δύξ ςέςξιξι ειδικξί θάλαμξι, ξύςχπ ώρςε
μα ποξρτέοεςαι έγκαιοα η θεοαπεία όλχμ όρχμ ςημ έυξσμ αμάγκη. Σξύςξ ταίμεςαι
ετικςό ςώοα πξσ σλξπξιείςαι η αμέγεορη ςηπ μέαπ πςέοσγαπ και επίκειςαι η
αμαδιάοθοχρη όλξσ ςξσ Νξρξκξμείξσ. Ήδη εογαζόμαρςε πσοεςχδώπ ποξπ ασςή ςημ
καςεύθσμρη και θέλξσμε μα πιρςεύξσμε όςι με ςη βξήθεια όλχμ ςχμ τξοέχμ θα
απξδώρξσμ ξι ποξρπάθειεπ μαπ.
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