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Заява про надання згоди на прийом калію-йодиду (таблетки)
Шановні батьки! Шановні вихователі!
Аварія на реакторі Чорнобильської АЕС призвела до стрімкого зростання захворюваності на рак
щитоподібної залози, зумовлений радіоактивним опроміненням, у дітей та молоді в найбільш
забруднених районах Чорнобиля. Причиною цього є радіоактивний йод, який при серйозних
аваріях на реакторі вивільняється у великих об’ємах. Після попадання у тіло йод накопичується
у щитоподібній залозі та призводить до високого місцевого променевого навантаження.
Своєчасний прийом калію-йодиду насичує щитоподібну залозу стабільним йодом, тим самим
запобігаючи накопиченню радіоактивного йоду. Завдяки цьому променеве навантаження
щитоподібної залози та пов’язані з цим прояви раку щитоподібної залози, спричиненого
радіоактивним опроміненням, практично зводяться нанівець. Проте передумовою для цього є
те, що таблетки слід приймати безпосередньо перед надходженням радіоактивних повітряних
мас.

Своєчасний прийом калію-йодиду (таблетки) забезпечує дуже дієвий захист від раку
щитоподібної залози, спричиненого радіоактивним опроміненням.
Калій-йодид (таблетки) зберігається у школах та в інтернатах (закритих учбових закладах) для
забезпечення своєчасного прийому. Таблетки видаються Вашій дитині лише за Вашою
попередньою згодою. Підписавши Заяву про надання згоди нижче, Ви надаєте дозвіл на видачу
Вашій дитині зазначеного лікарського засобу.

У разі аварії на реакторі калій-йодид (таблетки) видаватиметься органами охорони
здоров’я лише за прямим запитом.
Перед наданням Вашої згоди просимо уважно прочитати викладену нижче інформацію, взяту з
інструкції до застосування калію-йодиду (таблетки).

Дирекція

********************************************************

Заява про надання згоди

Ім’я, прізвище дитини:

дата народження:

Ім’я, прізвище опікуна/опікунів:

o

ТАК, я надаю свою згоду (на термін відвідування закладу) на видачу моїй дитині каліюйодиду (таблетки) органами охорони здоров’я за запитом. Я підтверджую, що мені
невідомі жодні випадки непереносимості та протипоказання до прийому таблеток для
моєї дитини, і я у невідкладному порядку проінформую керівництво школи про
виявлення будь-яких випадків непереносимості та протипоказання до прийому
зазначеного препарату.

o

НІ, я не надаю свою згоду.

Дата:

Підпис:
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Інформація про калій-йодид (таблетки) (відповідає інструкції до лікарського засобу)
Протипоказання до застосування калію-йодиду (таблетки):
− при гіпертиреозі щитоподібної залози
− при доброякісних вузлах у щитоподібній залозі, які не лікуються. При так званих нелікованих «гарячих вузлах
щитоподібної залози» існує небезпека масового надлишкового виробітку гормонів щитоподібної залози, які в
найгіршому випадку можуть призвести до небезпечних для життя реакцій серцево-судинної системи.
− при алергії (підвищеній індивідуальній чутливості) на йод. Така алергія являє собою рідкісний випадок і її не слід
плутати з частими випадками алергії на контрастні речовини (які використовуються для покращення
відображення різних органів під час процедур візуалізації, наприклад, рентген-діагностики).
− при алергії на інші компоненти препарату (кукурудзяний крохмаль, лактозу моногідрат, мікрокристалічну
целюлозу, основний сополімер бутилметакрилату, стеарат магнію).
− при герпетиформному дерматиті Дюрінга (захворювання, основними проявами якого є: пухирі, почервоніння
шкіри, шкірний висип та сильний пекучий свербіж, переважно на ліктях або колінах).
− при алергічному запаленні стінок кровоносних судин (гіпокомплементемічний васкуліт).
Слід бути особливо обережним при застосуванні калію-йодиду (таблетки):
− при підозрі на злоякісну пухлину щитоподібної залози. Пухлини щитоподібної залози лікуються радіоактивним
йодом. Прийом калію-йодиду у великих кількостях може унеможливити лікування пухлини.
− при захворюваннях, що вражають трахею. Прийом великих доз йоду може призвести до росту щитоподібної
залози, що безпосередньо призведе до ще більшого погіршення стану вже наявного звуження трахеї.
− якщо ваша дитина проходить лікування з використанням інгібіторів щитоподібної залози (антитиреоїдних
препаратів). Проконсультуйтесь з Вашим лікарем щодо можливості застосування Вашою дитиною калію-йодиду
(таблетки).
Взаємодія калію-йодиду (таблетки) з іншими лікарськими засобами
− На дію калію-йодиду (таблетки) впливають:
лікарські засоби, які впливають на метаболізм щитоподібної залози (напр., перхлорат, тиоцианати у концентрації
вище 5 мг/дл). Вони пригнічують поглинання йоду щитоподібною залозою.
− Калій-йодид (таблетки) впливає на дію:
Інгібіторів щитоподібної залози (антитиреоїдних препаратів)
Препарат Kaliumjodid G.L. містить лактозу. Проконсультуйтесь з Вашим лікарем щодо можливості застосування
Вашою дитиною калію-йодиду (таблетки), якщо Вам відомо, що у Вашої дитини непереносимість цукру.
Можливі побічні дії
Як і всі лікарські засоби, калій-йодид (таблетки) має побічні дії, які можуть проявлятися не у всіх.
Спостерігалися наступні побічні дії:
Рідко (можуть зустрічатися у однієї з 1000 осіб, які лікуються):
− Може вперше з’явитися невідома алергія на йод. При цьому така алергічна реакція може мати наступні прояви:
почервоніння шкіри, свербіж та печіння в очах, нежить, рефлекторний кашель, діарея, головний біль та інші
симптоми. Можливі небезпечні для життя реакції, особливо у випадку наявного герпетиформного дерматиту
Дюрінга (захворювання, проявами якого в тому числі є: пухирі та почервоніння шкіри, переважно на ліктях або
колінах) (див. вище: «Протипоказання до застосування калію-йодиду (таблетки)»).
− Васкуліт (запалення судин) (наприклад, вузликовий періартеріїт).
Дуже рідко (можуть зустрічатися у однієї з 10000 осіб, які лікуються):
− гіпертиреоз або гіпотиреоз щитоподібної залози. Ознаками гіпертиреозу можуть бути: підвищений пульс,
підвищена пітливість, безсоння, тремор, діарея та втрата ваги, не дивлячись на підвищений апетит. При таких
симптомах слід звернутися до лікаря.
Частота невідома (оцінка частоти неможлива через відсутність доступних даних):
− прийом калію-йодиду (таблетки) на порожній шлунок може спричинити подразнення слизової оболонки шлунку.
− запалення слинних залоз
− дискомфорт у шлунково-кишковому тракті
− незначний шкірний висип

У загальному випадку:
Зверніться до вашого лікаря або фармацевта для отримання додаткової інформації або поради.

