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У редакції — ціни найнижчі!
0 800 21 20 12 (безплатно)

Що кожний 
українець повинен 

мати вдома,  
щоб захиститися 

від наслідків 
радіаційної аварії

РИЗИКИ 
ТА ПРОТИПОКАЗАННЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ЙОДНОЇ 
ПРОФІЛАКТИКИ

Серйозні побічні реакції 
в дошкільників від однора-
зового прийому калію йоди-
ду в правильному дозуванні 
лікарі спостерігають у 1 ви-

падку на 10 млн. Про це свідчить досвід 
йодної профілактики в Польщі після ава-
рії на ЧАЕС.

Тимчасова блокада функції щитопо-
дібної залози та одноразове введення йо-
довмісних препаратів майже не впливає 
на стан здоров’я дітей і дорослих. Водно-
час тривала блокада функції щитоподіб-
ної залози після багаторазового прийому 
великих дозувань йодовмісних препара-
тів збільшує ризик розвитку гіпотиреозу.

Урахуйте, що за умови призначен-
ня великих доз йодовмісних препаратів 
можлива побічна токсична реакція йоду, 
окрім негативних наслідків, пов’язаних 
із блокадою функції щитоподібної зало-
зи. Такі самі наслідки може мати вико-
ристання інших препаратів йоду, які не 
підходять для йодної профілактики під 
час аварій на атомних електростанціях.

Лікар може визначити протипоказан-
ня до йодної профілактики. Загалом про-
типоказаннями до прийому препаратів 
стабільного йоду називають:

  захворювання щитоподібної за-
лози, зокрема гіпертиреоз різної 
природи і в анамнезі

  підвищену чутливість до йоду
  герпетиформний дерматит Дю-
ринга

  гіпокомплементемічний васкуліт
  геморагічний діатез
  кропив’янку, туберкульоз ле-
гень, нефрит, нефроз, піодермію

Зауважте, йодопрофілактику не засто-
совують у разі ядерної атаки.

Твоє здоров’я — чисте повітря, вода і їжа. 
Вставай уранці з радістю, лягай спати 
з усмішкою. Ти радієш, усміхаєшся — 
отже, ти здоровий. Не лікуй хворобу, лікуй 
своє життя, живи за законами природи, 
розуму

Геродот
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Переодягніться в чис-
тий одяг, а брудний аку-
ратно зберіть у плас-
тикові пакети, бажано 
герметичні, та покладіть 
подалі від людей і домаш-
ніх тварин.

Завчасно подбайте 
про запаси їжі та води. 
Усе зберігайте в герме-
тичних контейнерах. Ви-
користовуйте для пит-
тя пляшкову воду, адже 
кип’ятіння не знезаражує 
воду від радіоактивних речовин. А для 
миття можете використовувати водо-
провідну воду.

Йодид калію приймайте 
лише за умови, якщо отри-
мали таку вказівку від орга-
нів влади чи ДСНС

Калій йодид приймайте 
в таблетованій формі після 
їди одноразово в дозуванні:

  дорослим віком до 40 ро-
ків — 125 мг (100 мг 
йоду)

  дітям віком до 1 місяця, зокрема 
немовлятам і дітям, які перебу-
вають на грудному вигодовуван-
ні, — 16 мг

  дітям віком від 1 місяця до 3 ро-
ків — 32 мг

  дітям віком від 3 до 12 років — 
62,5 мг

  дітям віком від 12 років — 125 мг

Перечекати радіацій-
ну аварію, якщо вона 
трапилася, можна в при-
міщенні. Якщо залиша-
тиметеся в будинку, а не 
в укритті, заздалегідь 
приготуйте:

  скотч, плівку, щільну тканину тощо
  засоби гігієни, зокрема мило, шам-
пунь

  пластикові герметичні пакети, 
змінний одяг і взуття

  їжу та воду
  лікарські засоби, які потрібні за ста-
ном здоров’я

  засоби зв’язку

Оскільки радіоактив-
ний пил осідатиме на 
усіх можливих поверх-
нях, ущільніть вікна та 
двері. Відтак не підходь-
те до них близько. Також 

не користуйтеся зовнішніми системами 
вентиляції чи обігріву й унеможливте 
потрапляння повітря з вулиці.

Коли зайдете в при-
міщення, прийміть душ, 
щоб змити з себе весь 
пил і бруд. Якщо не ма-
єте такої можливості,  
вимийте руки, обличчя, 
відкриті ділянки шкіри.

Не розтирайте шкіру, щоб 
не пошкодити її та запобігти 
потраплянню радіоактивних 
речовин у рану

Людям віком 40+ калій йо-
дид не призначають. Ви-
користовувати спиртовий 
розчин йоду для зовнішньо-
го використання та розчин 
Люголя для аварійної йод-
ної профілактики неефек-
тивно й неприпустимо

Для того щоб мати змо-
гу ознайомлюватися з но-
винами та вказівками вла-
ди, подбайте про наявність 
мобільного інтернету, те-
лебачення. Візьміть радіо-
приймач, який може працювати від бата-
рейок у разі аварії на електромережах.

Довіряйте лише інформації 
з офіційних джерел: сайтів 
МОЗ, ЦГЗ, ДСНС та сайтів 
їхніх регіональних підроз-
ділів

Підготуйте докумен-
ти, адже вони можуть 
знадобитися в разі ева-
куації.

Для того щоб захиститися від впли-
ву радіації, дотримуйте трьох основних 
правил: 

перебувайте в укритті 

стежте за офіційною інформацію 

виконуйте вказівки органів влади 
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