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Tisková zpráva

Užívání jodových tablet na našem území v souvislosti
s událostmi v Japonsku nemá smysl
V současné době neexistuje žádný důvod pro preventivní užívání jodových
tablet v souvislosti s havárií v Japonsku. Pokud by někdo přípravky sloužící
k prevenci z důvodu kontaminace radioaktivním jodem přesto užil, může
si způsobit zdravotní obtíže.
Praha, 18. března 2011 – Většina jodových přípravků na českém trhu nejenže
není určena k prevenci při kontaminaci radioaktivním jodem, ale ani jejich obsah
není k danému účelu vhodný. Zpravidla se jedná o přípravky k doplnění
nedostatečného přísunu jodu do organismu. Jsou mezi nimi doplňky stravy
i registrovaná léčiva, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Vzhledem
k zdravotnímu riziku při dlouhodobém příjmu jodu je vhodné, aby byli pacienti pod
lékařským dohledem a neužívali tyto přípravky bez porady se zdravotnickými
odborníky.
“Česká lékárnická komora je v kontaktu se Státním úřadem pro jadernou
bezpečnost. Ze strany úřadu došlo k opakovanému ubezpečení, že na území České
republiky nelze nyní ani v následujícím období očekávat, že by bylo u nás nutné
v souvislosti s havárií v Japonsku použít jodové tablety,” říká Stanislav Havlíček
a dodává, “užívání jodových tablet v souvislosti se zmíněnou havárií nemá smysl.
Je možné, že se přípravky pokusí získat a nelegálně rozprodávat překupníci, kteří
mohou mít profit z případného vyvolávání paniky.”
Někteří pacienti mají zájem o informace o jodových tabletách a chodí
se do lékáren informovat. Rozhodně se nejedná o nic mimořádného a je celkem
logické, že se na situaci ptají právě v lékárnách, které jsou pro ně
nejdostupnějším zdravotnickým zařízením. „Naprostá většina z nich si podle mé
zkušenosti situaci nechá vysvětlit, dokonce sami přicházejí i s tím, že by užívání
nemělo smysl a jen si to k nám jdou ověřit,“ popisuje zkušenost ze své praxe Aleš
Krebs.
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