Soglasje in podatkovni list
Dragi starši! Dragi skrbniki!
Černobilska nesreča je povzročila veliko povečanje raka ščitnice zaradi sevanja pri otrocih in
mladostnikih v močno onesnaženih območjih okoli Černobila. To je bila posledica radioaktivnega
joda, ki se v velikih količinah sprošča v primeru hudih jedrskih nesreč. Ko se absorbira v telo, se
shrani v ščitnici, kjer povzroči visoko krajevno izpostavljenost sevanju.
Pravočasno jemanje tablet kalijevega jodida povzroči nasičenje ščitnice s stabilnim jodom in tako
preprečuje shranjevanje radioaktivnega joda. Tako se izpostavljenost ščitnice sevanju in s tem
pojavnost raka ščitnice zaradi sevanja zmanjšata na skoraj nič. Predpogoj za to pa je, da tablete
zaužijemo pred prihodom radioaktivnega oblaka.
Pravočasno jemanje tablet kalijevega jodida nudi zelo učinkovito zaščito pred rakom ščitnice
zaradi sevanja.
Da bi omogočili pravočasno dajanje, se v šolah in internatih hranijo tablete kalijevega jodida. Vašemu
otroku pa jih smemo dati le, če imamo vaše predhodno soglasje. Če boste podpisali spodnjo izjavo o
strinjanju, boste s tem omogočili, da vaš otrok dobi te tablete.
V primeru jedrske nesreče se dajejo tablete kalijevega jodida samo na izrecno
zahtevo zdravstvenih organov.
Prosimo, da pred podpisom soglasja skrbno preberete priložene podatke iz informacij o uporabi za
tablete s kalijevim jodidom.

Vodstvo

********************************************************
SOGLASJE

Datum rojstva:

Ime otroka:
Ime skrbnika:
o

DA, soglašam (za čas obiskovanja ustanove), da moj otrok po pozivu zdravstvenih organov
dobi tablete kalijevega jodida. Potrjujem, da mi ni znano, da bi imel moj otrok alergije ali
kontraindikacije za jemanje tablet, in da bom v primeru, da izvem za alergije ali kontraindikacije,
o tem nemudoma obvestil šolo.

o

NE, ne dajem soglasja.

Datum:

Podpis:

Informacije o tabletah kalijevega jodida (izvleček iz informacij o uporabi)
Tablet kalijevega jodida ni dovoljeno jemati:
pri premočni dejavnosti ščitnice
pri nezdravljenih benignih vozlih v ščitnici. Pri nezdravljenih »vročih vozlih ščitnice« obstaja
nevarnost veliko prevelike proizvodnje ščitničnih hormonov, kar lahko v najslabšem primeru
privede do smrtno nevarnih odzivov srčnožilnega sistema.
ob sumu malignega tumorja ščitnice. Tumorji ščitnice se zdravijo z radioaktivnim jodom.
Uživanje velikih količin kalijevega jodida lahko onemogoči zdravljenje tumorja.
ob alergiji (preobčutljivosti) na jod. Ta je zelo redka in je ne zamenjajte s pogostejšo alergijo na
kontrastna sredstva (za boljšo vidnost različnih organov v postopkih slikanja, na primer pri
rentgenski diagnostiki).
ob alergiji na druge sestavine tablet (koruzni škrob, monohidrat laktoze, mikrokristalna
celuloza, bazični butilmetakrilat kopolimer, magnezijev stearat)
ob bolezni dermatitis herpetiformis Duhring (bolezen, kjer se pojavljajo mehurčki, rdečica,
izpuščaji, koprivnica in močno pekoče srbenje, zlasti na komolcih ali kolenih)
ob alergijsko pogojenih vnetjih žilnih sten (hipokomplementarni vaskulitis)
Posebna pozornost pri jemanju tablet kalijevega jodida je potrebna:
pri boleznih, ki zadevajo sapnik. Dajanje velike količine joda lahko povzroči rast ščitnice, kar
lahko poslabša morebitno obstoječo zožitev sapnika.
če vašega otroka zdravijo z zdravili za zaviranje ščitnice (tireostatiki). Prosimo, da se posvetujte
s svojim zdravnikom, ali vaš otrok lahko jemlje tablete kalijevega jodida.
Jemanje tablet kalijevega jodida z drugimi zdravili
Na učinek tablet kalijevega jodida vplivajo:
Zdravila, ki vplivajo na presnovo ščitnice (npr. perklorat, tiocianat v koncentracijah, večjih od 5
mg/dl). Ta zavirajo vnos joda v ščitnico.
Tablete s kalijevim jodidom vplivajo na učinek:
Zdravila za zaviranje ščitnice (tireostatiki)
Kateri stranski učinki so možni?
Kot vsa zdravila imajo lahko tudi tablete kalijevega jodida stranske učinke, ki pa se ne pojavijo pri
vseh bolnikih. Pri oceni stranskih učinkov so opredeljene naslednje pogostnosti:
zelo pogosto (pojavijo se pri več kot 1 bolniku od 10)
pogosto (pojavijo se pri več kot 1 bolniku od 100, vendar manj kot 1 bolniku od 10)
občasno (pojavijo se pri več kot 1 bolniku od 1.000, vendar manj kot 1 bolniku od 100)
redko (pojavijo se pri več kot 1 bolniku od 10.000, vendar manj kot 1 bolniku od 1.000)
zelo redko (pojavijo se pri manj kot 1 bolniku od 10.000)
Obolenja prebavil
Zlasti pri zaužitju tablet kalijevega jodida na prazen želodec lahko pride do draženja želodčne
sluznice.
Hormonske bolezni
Zelo redko: hipertiroidizem zaradi joda. Znaki hipertiroidizma so lahko zvišan srčni utrip, potenje,
nespečnost, tresenje, driska in izguba teža kljub povečanemu teku.
Žilna obolenja
Redko: Vnetje žil (npr. periarteritis nodosa)
Imunska obolenja
Redko: Neznana alergija na jod se lahko prvič pojavi. To lahko povzroči alergijske simptome, kot so
rdečica, srbenje in pekoč občutek v očeh, izcedek iz nosu, kašelj, driska, glavobol ter podobni
simptomi. Zlasti ob obstoječi bolezni dermatitis herpetiformis Duhring (bolezen, kjer se pojavljajo
mehurčki, rdečica, izpuščaji, koprivnica in močno pekoče srbenje, zlasti na komolcih ali kolenih) so
možne smrtno nevarne reakcije (glejte zgoraj): tablet kalijevega jodida ni dovoljeno jemati).
Na splošno velja:
Če potrebujete dodatne informacije ali nasvet, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

