
                   Профілактика йодзалежних захворювань 

Йододефіцитні захворювання - патологічні стани, обумовлені зниженням 

споживання йоду. Регіон називається ендемічним за захворюванням, коли в більше ніж 

10 % жителів цієї території визначається зоб. Особливо великий ризик розвитку цих 

патологій в перші три роки життя дитини. Найтяжчим проявом йододефіцитних 

захворювань у дітей є розумова відсталість, ознаки якої можуть проявитись уже у 

шкільні роки. Такі діти гірше встигають у школі (особливо важко дається математика), їм 

важко зосередитися, у них слабкіша пам’ять, вони скоріше стомлюються. Багато з таких 

дітей не зможуть продовжити освіту і отримати сучасну професію. 

Статистика говорить про те, що на Україні має місце ріст захворюваності 

ендемічним та спорадичним зобом, зокрема і в дітей. 

Йод вкрай необхідний для функціювання нашого організму. Він відноситься до 

мікроелементів і активно впливає на обмін речовин, тісно пов’язаний з функцією 

щитовидної залози. Добова потреба дорослої людини в йоді становить від 150 до 300 мкг. 

Вміст йоду у звичайних продуктах харчування міститься у незначній кількості. 

Найбільше його в морській капусті. Відносно багато йоду в морській рибі.  Проте,  щоб 

забезпечити добову потребу в йоді, необхідно щоденно  з’їдати біля 500 грамів морської 

риби, що в наших умовах не зовсім реально. А от у м’ясі, річковій рибі, молочних 

продуктах, а тим більше у хлібі, овочах і фруктах йоду міститься зовсім мало.  

За даними досліджень українських вчених в їжі, яку ми вживаємо протягом дня 

міститься біля 50% йоду, необхідного для організму. 

Найдешевшими та найефективнішими методами профілактики йодзалежних 

захворювань – це йодування харчової солі, а також застосування лікарських препаратів, 

що забезпечують надходження фізіологічної кількості йоду (йодид калію) . Групова йодна 

профілактика передбачає призначення препаратів йоду під контролем спеціалістів у 

групах найбільшого ризику розвитку ЙДЗ (діти, підлітки; вагітні і жінки, які годують 

груддю; особи дітородного віку; особи, які тимчасово проживають в ендемічному 

зобному регіоні; при позитивному родинному анамнезі; пацієнти, які завершили курс 

лікування ендемічного зоба), особливо в організованих колективах (дитячі садки, школи, 

інтернати). Йодована сіль не відрізняється від звичайної запахом, смаком чи кольором. 

Для йодування солі використовується не сам йод, а його безпечні хімічні з’єднання. Зараз 

в Україні вся сіль йодується йодатом калію. 

Наявність йодного дефіциту виявити легко. Першими сигналом для хвилювання 

може послужити відчуття постійної втоми, підвищена стомлюваність і млявість, 

пригнічений настрій і неуважність, відчуття болю у серці й часта задуха. Якщо волосся 

стало тьмяним і слабким, температура тіла нижча за 36,5 градуса , часто бувають 

холодними руки, не полишає відчуття мерзлякуватості у приміщенні, де всім іншим 

тепло, це також є підставою, щоб звернутися до лікаря. 

Отже, бережіть своє здоров’я, здійснюйте профілактику і не займайтеся 

самолікуванням йодовмісними препаратами! 
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