
يوديد البوتاسيوم برشام على تناول  إقرار موافقة

 األعزاء!أولياء األمور ! الوالدين األعّزاء

إلى زيادة حادة  بين األطفال والشباب في المناطق شديدة التلوث حول تشيرنوبيل  تشيرنوبيل  الذري في  مفاعل  الأدى حادث  
في  كبيرة  بكميات  ينطلق  الذي  المشع  اليود  هو  ذلك  في  والسبب  اإلشعاع.  عن  الناجم  الدرقية  الغدة  بسرطان  اإلصابة  في 

. بعد أن يمتصه الجسم، يتم تخزينه في الغدة الدرقية، حيث يؤدي إلى ارتفاع التعرض الذرية  المفاعالتشديدة في  حوادث  
  لإلشعاع الموضعي. 

تناول   اليود  برشامات  إن  تخزين  يمنع  وبالتالي  المستقر،  باليود  الدرقية  الغدة  يشبع  المناسب  الوقت  في  البوتاسيوم  يوديد 
المشع. هذا يقلل من التعرض لإلشعاع للغدة الدرقية وبالتالي حدوث سرطان الغدة الدرقية الناجم عن اإلشعاع إلى الصفر 

  قبل وصول الكتل الهوائية المشعة.البرشامات ي لذلك هو أن تؤخذ تقريبًا. ومع ذلك، فإن الشرط األساس

يوديد البوتاسيوم في الوقت المناسب حماية فعالة للغاية ضد سرطان الغدة الدرقية الناجم عن   برشاماتيوفر تناول 
 اإلشعاع.

تخزين   فيبرشامات  يتم  تناولها  الداخلية لضمان  والمدارس  المدارس  في  البوتاسيوم  ذلك، ال   يوديد  المناسب. ومع  الوقت 
 . باستالمهايمكن منحها إال لطفلك بموافقتك المسبقة. من خالل التوقيع على نموذج الموافقة أدناه، يمكنك السماح لطفلك 

يوديد البوتاسيوم إال إذا طلبت السلطات الصحية ذلك  برشامات ، لن يتم إعطاء الذري مفاعلالفي حالة وقوع حادث 
 صراحة.

  يوديد البوتاسيوم بعناية. برشاماتقبل إعطاء موافقتك، يرجى قراءة المعلومات المرفقة من تعليمات استخدام 

 المديرية

******************************************************** 

إقرار موافقة

____________ تاريخ الميالد:  ___________________________________اسم الطفل:  

_____________________________________________ولية األمر: \ اسم ولي

o   يوديد البوتاسيوم عندما تطلبه السلطات  برشاماتنعم، أنا أمنح موافقتي (طوال مدة الزيارة للمنشأة) إلعطاء طفلي
لطفلي وأنني سأبلغ المدرسة على الفور    برشاماتأو موانع ألخذ ال  حساسيةست على علم بأي  الصحية. أؤكد أنني ل

أو موانع. حساسية إذا علمت بأي 

o  ال، أنا ال أمنح موافقتي

____________________________ التوقيع: ________________ التاريخ:
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يوديد البوتاسيوم (من تعليمات االستخدام)  برشاماتمعلومات عن 

 يوديد البوتاسيوم:  برشاماتال ينبغي تناول 
 فرط نشاط الغدة الدرقية إذا كنت تعاني من  - 
التي لم يتم عالجها. مع ما يسمى "عقيدات الغدة الدرقية الساخنة" غير المعالجة، هناك خطر    عقيدات الغدة الدرقية الحميدة - 

لهرمونات الغدة الدرقية، والتي في أسوأ الحاالت يمكن أن تؤدي إلى ردود فعل قلبية وعائية مهددة    حدوث فرط إنتاج هائل 
 للحياة.

التباين  ضد ا(فرط الحساسية)    حساسية  عند وجد -  الحساسية الشائعة لوسائط  بينه وبين  الخلط  نادر جدًا وال يجب  ليود. هذا 
 ءات التصوير مثل تشخيص األشعة السينية). (المستخدمة لتحسين عرض األعضاء المختلفة في إجرا

من   -  تعاني  كنت  لل  حساسيةإذا  األخرى  المكونات  من  أي  السليلوز    برشاماتتجاه  الهيدرات،  أحادي  الالكتوز  الذرة،  (نشا 
 البوليمر األساسي بوتيل ميثاكريالت، ستيرات المغنيسيوم).  الجريزوفولفين،

وحكة شديدة، ويفضل   شرويهض يحدث فيه بثور، احمرار الجلد، طفح جلدي،  (مر   التهاب الجلد الحلئي الشكل دوهرينغفي   - 
 أن يكون ذلك على المرفقين أو الركبتين).

(التهاب األوعية الدموية ناقص التكميل). الناجم من حساسية   جدران األوعية الدمويةفي التهاب  -

 يوديد البوتاسيوم:  برشاماتيتطلب األمر عناية خاصة عند تناول 
يوديد  -  تناول  تم  إذا  المشع.  باليود  الدرقية  الغدة  أورام  يتم عالج  الدرقية.  الغدة  في  خبيث  ورم  في وجود  االشتباه  حالة  في 

 البوتاسيوم بكميات كبيرة، فقد يجعل عالج الورم مستحيالً. 
عالية من اليود إلى نمو الغدة الدرقية، مما جرعات  قصبة الهوائية. يمكن أن يؤدي إعطاء  إذا كان لديك مرض يؤثر على ال - 

 يجعل التضييق الموجود في القصبة الهوائية أسوأ. 
إذا كان طفلك يعالج بمثبطات الغدة الدرقية (األدوية المضادة للغدة الدرقية). يرجى سؤال طبيبك عما إذا كان بإمكان طفلك   - 

يوديد البوتاسيوم.  برشاماتتناول 

يوديد البوتاسيوم مع أدوية أخرى  برشاماتتناول 
 يوديد البوتاسيوم بما يلي:  برشاماتيتأثر مفعول  -

تؤثر التي  الثيوسيانات األدوية  البركلورات،  الدرقية (مثل  للغدة  الغذائي  التمثيل  ملغ/ديسيلتر).    5بتركيزات أعلى من    على 
 الغدة الدرقية. اليود بواسطة  امتصاص تعرقل أنها 

 يوديد البوتاسيوم على مفعول:   برشاماتتؤثر  -
 مثبطات الغدة الدرقية (األدوية المضادة للغدة الدرقية) 

إذا كنت   يوديد البوتاسيوم  برشاماتيرجى سؤال طبيبك عما إذا كان بإمكان طفلك تناول    يوديد البوتاسيوم ج. يحتوي على الالكتوز.
 تعلم أن طفلك يعاني من عدم تحمل السكريات. 

 ما هي اآلثار الجانبية المحتملة؟ 
ميع.يوديد البوتاسيوم آثاًرا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الج برشاماتمثل جميع األدوية، يمكن أن تسبب 

 تم مالحظة اآلثار الجانبية التالية: 
 شخص):   1.000من كل   1(قد تظهر لدى حتى   نادرة

والحكة   -  الجلد  الحساسية مثل احمرار  تحدث أعراض  يمكن أن  اليود ألول مرة.  تظهر حساسية غير معروفة من  يمكن أن 
اثلة. من الممكن حدوث تفاعالت مهددة  والحرقان في العين وسيالن األنف والسعال الجاف واإلسهال والصداع وأعراض مم

التهاب الجلد الحلئي الشكل دوهرينغ (مرض يحدث فيه، من بين أمور أخرى، ظهور  إصابة جارية ب للحياة ، خاصة في حالة  
يوديد   برشاماتبثور واحمرار في الجلد، ويفضل أن يكون ذلك على المرفقين أو الركبتين (انظر أعاله: "يجب عدم تناول  

سيوم "). البوتا
 التهاب األوعية الدموية (مثل التهاب حوائط الشرايين العقدي).  - 

 شخص):  10.000من بين  1(قد تظهر لدى حتى  نادرة جًدا
فرط نشاط الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية بسبب اليود. يمكن أن تشمل عالمات فرط نشاط الغدة الدرقية زيادة معدل   - 

والتعرق   القلب  لديك مثل هذه  ضربات  إذا كانت  الشهية.  الرغم من زيادة  الوزن على  واألرق والرعشة واإلسهال وفقدان 
األعراض، يجب عليك استشارة الطبيب.

 (ال يمكن تقديره من البيانات المتاحة):   غير معروف
يوديد البوتاسيوم على معدة فارغة.  برشاماتفي الغشاء المخاطي في المعدة، خاصة عند تناول إثارة حدث ت يمكن أن  - 
 التهاب الغدد اللعابية - 
انزعاج في الجهاز الهضمي  - 
 طفح جلدي خفيف  - 

 القاعدة العامة: 
 اسأل طبيبك أو الصيدلي إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو المشورة. 
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