
WYRAŻENIE ZGODY PRZEZ RODZICÓW /OPIEKUNÓW PRAWNYCH   

NA PRZYJĘCIE JODKU POTASU PRZEZ ICH DZIECKO 

 

Awarie jądrowe mogą generować uwalnianie radioaktywnego jodu, który po wtargnięciu do organizmu człowieka gromadzi się  

w tarczycy i wywołuje lokalne obciążenie promieniowaniem tego narządu.  

W przypadku awarii jądrowej tabletki z jodkiem potasu zostaną podane tylko na wyraźne zlecenie stosownych 

 urzędów ochrony zdrowia 

 

Wczesne przyjęcie tabletek z jodkiem potasu wypełnia tarczycę bezpiecznym stabilnym jodem zabezpieczając przed wychwytem 

jodu radioaktywnego. Takie działania mają na celu zminimalizowanie wystąpienia nowotworu tarczycy  

 

Mając na uwadze zagwarantowanie przyjęcia  przez dziecko tabletki z jodkiem potasu w odpowiednim czasie  oraz uwzględniając 

przeciwwskazania do przyjmowania tych  tabletek, konieczne staje się wcześniejsze uzyskanie Państwa zgody na podanie Waszemu 

dziecku tabletki  z jodkiem potasu 

 

DEKLARACJA ZGODY 

 

Imię i nazwisko dziecka, klasa  ................................................................................................................... 

 

Imiona i nazwiska rodziców /opiekunów prawnych.................................................................................. 

 

□ TAK, wyrażam zgodę  
 

 w czasie pobytu w szkole na podanie mojemu dziecku tylko na wyraźne zlecenie stosownych urzędów 

ochrony zdrowia tabletek z jodkiem potasu. Potwierdzam, że nie występują u mojego dziecka 

przeciwwskazania *do przyjęcia  w/w tabletek , w przypadku ich wystąpienia natychmiast poinformuję o tym 

Panią pielęgniarkę medycyny szkolnej  

 

□ NIE, nie wyrażam zgody  
 

Data ..................................... Czytelne podpisy rodziców/ opiekunów/prawnych......................................................  
 

 

* Przeciwwskazania  

− nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą leku , 

− opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa, 

− nadczynność tarczycy, 

− zapalenie naczyń z hipokomplementemią, 

− inne wg wiedzy rodziców/opiekunów 

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne normujące zagadnienia w zakresie dystrybucji preparatów jodowych: 

− art. 91 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U z 2007 roku Nr 42, poz. 276 ze zm.),  

− art. 22 pkt 2 i 4 ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 

206 ze zm.),  

− § 3 pkt 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), 

− § 16 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 

wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych 

sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515),  

− rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku 

zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. Nr 20, poz. 169 ze zm.),  

− wytyczne z dnia 21 lipca 2008 roku Ministra Zdrowia dotyczące gromadzenia w rezerwach państwowych produktów 

leczniczych i wyrobów medycznych preparatu jodowego w postaci tabletek, w miejsce dotychczas utrzymywanych substancji 

jodowych do produkcji płynu Lugola. 

 

 
 


