
Dystrybucja preparatu stabilnego jodu w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego 

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do samorządów w całej Polsce 
przekazane zostały tabletki z jodkiem potasu. Podejmowane działania to standardowa procedura 
stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.  

Informujemy, że w obecnej chwili nie występuje żadne zagrożenie radiacyjne, zaś sytuacja jest 
na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za 
bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest 
zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. 

Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poda 
komunikat w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dopiero wówczas rozpocznie się dystrybucja tabletek 
z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom 
Gminy Zagnańsk w siedmiu punktach rozmieszczonych na terenie gminy: 

1. Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku - ul. Spacerowa 8 B. 

2. NZOZ „Nasza Przychodnia” Elżbieta Beska-Mróz - Samsonów 24. 
3. Zespół Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola w Zagnańsku - ul. Turystyczna 59. 

4. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Samsonowie - Samsonów 24. 

5. Szkoła Podstawowa w Kajetanowie - Zabłocie 1. 

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku - Chrusty 60. 

7. Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Tumlinie – Tumlin Węgle ul. Grodowa 2. 

Obecnie Urząd Gminy nie wydaje tabletek z jodkiem potasu. 

Kiedy należy przyjmować tabletki z jodkiem potasu? 

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego 
jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu. Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć 
niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego 
(najlepiej w ciągu 2 godzin). Podanie leku do 8 godzin po wystąpieniu skażenia nadal jest korzystne. 
Tabletki z jodkiem potasu znajdują zastosowanie w przypadku potwierdzonego skażenia 
radioaktywnego. Nie można ich przyjmować profilaktycznie i na własną rękę, bo można sobie 
zaszkodzić. Nieuzasadnione przyjmowanie jodku potasu może skutkować niedoczynnością tarczycy, 
nadczynnością tarczycy, podrażnieniem układu pokarmowego czy reakcjami alergicznymi. 

Zgodnie ze wskazaniami medycznymi preparat jodku potasu przeznaczony jest dla osób do 60 roku 
życia.  

 
Dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach 

• Noworodki i niemowlęta do 1 miesiąca życia -¼ tabletki (12,5 mg jodu) 

• Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat - ½ tabletki (25 mg jodu) 

• Dzieci od 3 lat do 12 lat - 1 tabletka (50 mg jodu) 

• Dorośli (do 60 lat) i dzieci powyżej 12 lat - 2 tabletki (100 mg jodu) 

• Kobiety w ciąży i karmiące piersią - 2 tabletki (100 mg jodu) 

Przeciwwskazania 

• uczulenie na jodek potasu 

• nadczynność tarczycy 

• zaburzenia naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią) 

• opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa 



W sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego mieszkańcy Gminy Zagnańsk tabletki z 
jodkiem potasu odbiorą w punktach dystrybucji. 
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