
 

 

ي بلدية لير 
 تحضير أقراص اليود ف 

 

ي 
ي حالة انبعاث أشعة، والت 

ر
ويجية بأقراص اليود للفئة المستهدفة ف توصي مديرية الصحة النر

ي 
ر
ر والنساء الحوامل واألمهات المرضعات. لدى رياض األطفال والمدارس ف تشمل األطفال واليافعيي 

ا بأن يكون 
ً
ي لديها أشخاص تقل لن  مخزون محلي من أقراص اليود. نوصي أيض

لدى جميع األرس الت 

ل.  40أعمارهم عن  ر ي المنر
ر
 عاًما أقراص اليود ف

ي أوكرانيا عن كثب. مديرية الحماية من اإلشعاع والسالمة 
 
ويجية وبلدية لير الوضع ف

تتابع الحكومة الي 

لب من البلديات مراجعة إجراءاتها الروتينية لDSAالنووية )
ُ
ي وضع االستعداد، حيث ط

 
تحضير ( ف

 أقراص اليود. 

ا، ولكن لديها مستودع للطوارئ للفئة -
ً
ال تقوم البلدية بتوزي    ع أقراص اليود عىل السكان مسبق

اء أقراص اليود من الصيدلية، كما  ينغ.   وضحتالمستهدفة. يمكن شر ة أطباء البلدية إنغريد بير  كبير

ة. نحن ندرك أ ي األيام األخير
 
اء أقراص اليود ف ون لشر حالًيا  لديها نقصن بعض الصيدليات ذهب الكثير

 أقراص اليود. اتصل بأقرب صيدلية لمزيد من المعلومات. من 

ي 
ي تحتوي عىل اليود ال ينبغ 

. تحتوي مكمالت اليود عىل استبدال األقراص مع المكمالت الغذائية الت 

كة 135-65ميكروجرام من اليود فقط، بينما تحتوي أقراص اليود عىل واحد   مجم حسب الشر

ا عدم استخدام ملح الطعام كبديل ألقراص اليود. 
ً
 المصنعة. يجب أيض

 

ي وضع االستعداد؟
ر
 لماذا يجب أن يكون لدي مخزون من اليود ف

 

وري  ي حالة الطوارئ. الهدف هو تجنب التنقل غير الض 
 
ل ف ي المي  

 
يجب أن يكون لديك كل ما تحتاجه ف

ي أوكرانيا، توصي 
 
بأن  DSAالذي يمكن أن يخلق طوابير واضطراب وازدحام. بغض النظر عن الوضع ف

ل كجزء من استعداده  ي المي  
 
 العام. يكون لدى كل شخص دون سن األربعير  أقراص اليود المخزنة ف

ي محطة للطاقة النووية، أو أعمال حرب قد نتعرض للغبار اإلشعاعي 
 
ي حالة وقوع حادث نووي ف

 
ف

سبة عىل اليود المشع  بأسلحة نووية أو انبعاثات من قوارب بها مفاعل نووي. تحتوي هذه المادة المي 

والنساء الحوامل الذي يزيد من خطر اإلصابة بشطان الغدة الدرقية، خاصة عند األطفال والشباب 

والمرضعات. يمكننا حماية أنفسنا من هذا عن طريق تناول قرص واحد من اليود. تحمي أقراص اليود 

 فقط من اليود المشع، وليس من المواد المشعة األخرى. 

 



 

 

 

 

 

ي رياض األطفال والمدارس
ر
 االستعداد للطوارئ ف

 

ي لير لديها مخزون محىلي م
 
ن أقراص اليود. هذه ليست للتوزي    ع جميع رياض األطفال والمدارس ف

ي 
 
المسبق، ولكن يجب استخدامها إذا كانت هناك توصية بتناول أقراص اليود أثناء وجود األطفال ف

 رياض األطفال أو المدرسة. 

ي حالة وقوع حادث نووي، فمن المهم أن 
 
إذا كان اآلباء ال يريدون أن يحصل أطفالهم عىل أقراص اليود ف

وا المدرسة أو  بالتهاب  ير  األطفال المصاب من قبل أقراص اليود تناول تم روضة األطفال. يجب أال ي يخير

ا عند 
ً
ي الشكل. هذه أمراض نادرة جد

وية ناقص التكميل والتهاب الجلد الحلت  األوعية الدموية الشر

 األطفال. يؤدي تناول اليود إىل تفاقم المرض ولذلك ال ينصح به. 

ي تقل أعمارهم عن نؤكد عىل أهمية وجود أقراص 
ل لألش الت  ي المي  

 
عاًما، لضمان الوصول  40اليود ف

ل.  ي المي  
 
 إليها عندما يكون األطفال ف

 

ل؟ ر ي المنر
ر
 ماذا أفعل إن لم يكن لدي أقراص يود ف

 

ي حالة وقوع حادث نووي، سيتم إنشاء نقطة التقاط للمجموعة المستهدفة. هذا لضمان الوصول إىل 
 
ف

ي المجموعة المستهدفة )األطفال واليافعير  حت  سن أقراص اليود ألولئك 
 
عاًما، والحوامل  18ف

ل. يتم إعالم السكان بموقع نقطة التجميع عير الرسائل   
ي المي 

 
والمرضعات( الذين ال يتوفر لديهم هذا ف

 النصية. 

 

 من يجب أن يأخذ أقراص اليود؟

 

عدون األكير يل والمرضعات، الذين عاًما، والحوام 18األطفال واليافعير  الذين تقل أعمارهم عن 

ا، قد 
ً
ي حاالت خاصة جد

 
يكون من ُعرضة لإلصابة بشطان الغدة الدرقية بعد التعرض لليود المشع. ف

اوح أعمارهم بير  االجدير عىل  ي حاالت معينة اخذ هذه األقراص.  40و  18لبالغير  الذين تي 
 
ي حير   ف

 
ف

ا لإلصابة بشطان الغدة عاًما  40أن األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 
ً
لديهم مخاطر منخفضة جد

 الدرقية وال يحتاجون إىل تناول أقراص اليود. 



اوح  ال يحتاج األشخاص الذين خضعوا لجراحة الغدة الدرقية إىل تناول أقراص اليود. األطفال الذين تي 

ي سنوات هم األكير ع   2و  0أعمارهم بير   ي الفحص الطتر
 
أسابيع، سيحصل  عند السترضة للخطر. ف

ي حال توفر الوالدان 
 
ي من المخزون ف

 
لوح من . ُيطلب من أولئك الذين لم يتلقوا لوح من أقراص اليود ف

كات المصنعة لوح من األقراصزيارة المركز الصحي للحصول عىل معلومات  أقراص اليود  . تقوم الشر

إعطاؤه عىل عمر الطفل.  ، ويعتمد المقدار الذي يجبأقراص ذات جرعات مختلفةالمختلفة بصنع 

 قراص لطفلك. األتحقق دائًما من الجرعة الموجودة عىل العبوة قبل إعطاء 

 

 ؟أقراص اليود مت  يجب تناول 

 

ي حالة وقوع 
 
يجب أن تؤخذ أقراص اليود بناء عىل نصيحة لجنة األزمات الوطنية للتأهب النووي. ف

ا ، وسُيطل ً ي كبير
ي المجموعات المذكورة تناول حادث نووي، سيكون االهتمام الوطت 

 
ب من السكان ف

أقراص اليود. كما سيتم توفير المعلومات للسكان والمؤسسات البلدية من خالل فريق التأهب للطوارئ 

ي البلدية. 
 
 ف

ن أرب  ع ساعة وما ال يزيد ع 48، يجب أن يتم تناول قرص اليود قبل األقراص ذات فعاليةلكي تكون 

ي ساعات بعد تعرضنا للتساقط 
ي الرقبة الت 

 
. ثم يتم تشبع الغدة الدرقية )الغدة الموجودة ف اإلشعاعي

، وال يتم امتصاص اليود المشع.   تفرز هرمون األيض( باليود الطبيغي

اوح أعمارهم بير   ي الصحةأسابيع اليود من العاملير   6و  0يجب أن يتلق  األطفال الذين تي 
 
ي حالة  ف

 
ف

. يجب أن يذهب هؤال  ء إىل مركز صحي إذا وقع الحادث خالل ساعات العمل السقوط اإلشعاعي

ي أما العادية. 
 
ي والرعاية هو  Nøstehagen، يكون مركز أوقات خارج نطاق ساعات العملف

السكت 

 . المسؤول

 

 هل هناك آثار جانبية من استخدام أقراص اليود؟

يمكن أن تسبب أقراص اليود آثاًرا جانبية مثل جميع األدوية، عىل الرغم من عدم حدوثها لدى  

 ما تحدث اآلثار الجانبية لجرعة واحدة من يوديد البوتاسيوم إذا تم اتباع التحذيرات 
ً
الجميع. نادرا

ي جميع األعمار. 
 
ا ف

ً
 واالحتياطات المعطاة. معدل حدوث اآلثار الجانبية منخفض جد

ي وردود الفعل التحسسية، ولكن يكون خطر اآلثار الجانبية أكير لدى ت
حدث اضطرابات التمثيل الغذائ 

ا. قد تسبب جرعة زائدة من أقراص 
ً
األشخاص الذين يعانون من مرض الغدة الدرقية الموجود مسبق

 ات. اليود تضخم الغدة الدرقية. لذلك، ال تأخذ أقراًصا إال إذا طلب منك ذلك من قبل السلط

 

 مدة الصالحية



ي مكاناليود )يوديد البوتاسيوم( مستقر للغاية. طالما يتم تخزين األ
 
ي درجة  قراص ف

 
جاف ومظلم ف

. مع التخزين المناسب، تاري    خ مدة الصالحيةحرارة الغرفة العادية، فإنها ستعمل حت  إذا تم تجاوز 

 تكون مدة الصالحية غير محدودة تقريًبا. 

مزيد من المعلومات حول أقراص اليود ومعلومات بلغات أخرى عىل موقع مديرية يمكنك العثور عىل 

 الحماية من اإلشعاع والسالمة النووية: 

https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter 

 

ي العام
 
 االستعداد الذات

ي 
 
 بغض النظر عن الوضع ف

ُ
 أوكرانيا، فإننا ن

 
. بالنصائح الوطنية من ر ذك ي

ي للتأهب الذائ 
المجلس الوطت 

دون كهرباء لعدة أيام، أو ال يمكنك  : ان يكون المرءيمكن أن تنشأ حاالت حيث، عىل سبيل المثال

ل. ثم يجب أن يكون المرء عىل استعداد.  ي المي  
 
ب ماء الصنبور ف  شر

ي يجب تلبيت
ب والغذاء االحتياجات األساسية الت  ي األيام الثالثة األوىل من األزمة هي الحرارة والشر

 
ها ف

ا مما نحتاجه إلدارة أنفسنا لبضعة  ً والدواء والنظافة والمعلومات. يمتلك الكثير منا بالفعل قدًرا كبير

 أيام، لذلك غالًبا ال يستغرق األمر الكثير للوصول إىل خط النهاية. 

https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter

