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 الیود  أقراصالتأھب للطوارئ النوویة وتوزیع 

ل واألسرة والمؤسسات اطفاأل خدمةمعلومات الى أولیاء األمور والموظفین في المدراس وریاض األطفال ومؤسسات 
  .النھار خاللفیھا األطفال  قیماألخرى التي ی

 
في لیھ في جمیع أنحاء البالد عند وقوع حوادث نوویة. إن محطات الطاقة النوویة في أوروبا یتم اللجوء إتدبیراً  الیودأقراص تصبح  قد

حركة السفن التي تعمل بالطاقة إن . في ازدیاد وخطر وقوع حوادث نوویة خطیرة ،في السن صبح ھرمة ومتقدمةطریقھا الى أن ت
 انبعاثات نوویة مشعةّ یؤدي الى  قدرھابي إعمل حدوث وقوع حادث لسفینة من ھذه السفن أو ، وفي ازدیادالنوویة على طول الشاطئ 

 على النرویج. وتؤثر  صیبت
 

المدارس العامة والخاصة وریاض األطفال تم تخزین أقراص الیود في جمیع فقد في مدینة أوسلو،  ةالنووی تأھب للطوارئكجزء من ال
سیتم إعطاء  ،نوويدث اح عند وقوعو. نھارومؤسسات خدمة األطفال واألسرة وغیرھا من المؤسسات التي یقیم فیھا األطفال خالل ال

 األطفال أقراص الیود حیث یقیمون.
 

 ة). أو المؤسس الروضةحیث یقیمون (المدرسة أو ألطفال الى اعطاء أقراص الیود إل / أولیاء األمورالوالدینمسبقة من مطلوب موافقة 
 

 .نووي حال وقوع حادثأقراص الیود في على س الثانویة ارجمیع الطالب المقیمین في المد یحصلس
 

دون وصفة طبیة. من الممكن الصیدلیات من من  ئھاشراب ینصحونتخزین في المنزل لأقراص الیود لب تزودوااألشخاص الذین لم ی
 . أقراص الیود عند وقوع الحادثللحصول على  / طبیب الطوارئقسم الطوارئمراجعة أیًضا 

 
ً یتم إ  Statens[ من قبل وكالة األدویة النرویجیة ختبار أقراص الیود المخزنة في المدارس وریاض األطفال والمؤسسات سنویا

legemiddelverk[ منخفضة،  ة األقراص. إذا أظھر االختبار أن جودھیة الصالحیةتمن. األقراص آمنة لالستخدام وفعالة، حتى لو كانت
 . ھااسترجاعسحبھا وفسیتم 

 دفةھالمجموعة المست

المجموعات ھي عاما، والحوامل والمرضعات. ھذه  18دون الـ األطفال والشباب  مالمجموعة المستھدفة إلستخدام أقراص الیود ھ
نصح بتناول أقراص الیود في بعض المجموعات األكثر إمتصاصاً لمادة الیود وھي المجموعات األكثر إستفادة من ھذه األقراص. قد یُ 

 سنة. انظر البند الخاص المتعلق بالتأھب واإلستعداد الذاتي.  40و  18الحاالت الخاصة لألشخاص البالغین بین عمر 
 

 د استخدام أقراص الیو

مكن ألقراص ، یُ یزید من خطر اإلصابة بسرطان الغدة الدرقیة. في حال وقوع إنبعاث للیود المشعّ  لیود المشعّ الجسم ل متصاصإن ا
 حد التدابیر الوقائیة التي تنصح بھا ھیئة التأھب لألزمات النوویةأذلك من  عتبروقد ی الیود أن تمنع إمتصاص الیود المشعّ 

].Kriseutvalget for atomberedskap[  
 

حسب ب ما یمكنة األخرى. یجب أن یتم تناول أقراص الیود بأسرع مشعّ فقط و لیس من المواد ال تقي أقراص الیود من الیود المشعّ 
في الھواء و الطعام و/أو  ساعات بعد التعرض لمادة الیود المشعّ  4توصیات ونصائح ھیئة التأھب لألزمات النوویة وذلك خالل 

 الشراب. 
 

 االستعداد الذاتي التأھب و

سنة والحوامل  18نصح العوائل بشراء أقراص الیود لألطفال دون تباع أقراص الیود في الصیدلیات من دون وصفة طبیة. تُ 
 سنة.   40والمرضعات وأفراد األسرة اآلخرین الذین تقل أعمارھم عن 
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 الموافقة

تقوم كل من المدراس وریاض األطفال توزع أقراص الیود على األطفال بناء على موافقة مسبقة من الوالدین وأولیاء األمور. 
 م فیھا األطفال خالل النھار باإلستحصال على الموافقة المسبقة.  یوالمؤسسات التي یق

 التحذیرات واإلحتیاطات
 خطر اإلصابة بأعراض جانبیة منخفض جداً عند استخدام أقراص الیود من قبل األطفال والشباب  •
 نصح بھایجب أن تتجنب الحوامل والمرضعات تناول جرعات أكبر من تلك التي یُ  •
 عند إعطاء الیود لحدیثي الوالدة (الشھر األول من العمر) ، یتم تطبیق احتیاطات خاصة •
الغدة الدرقیة أو التھاب الجلد الحلئي في وظیفة الغدة الدرقیة (التھاب الغدة الدرقیة) أو خلل في من التھاب األشخاص الذین یعانون  •

 (مرض دورینج) یجب أال یتناولوا أقراص الیود
•  ٍ  من مكونات الدواء أقراص الیود یجب أال یتناول األشخاص الذین یعانون من الحساسیة تجاه یودید البوتاسیوم أو أّي
 الغدة الدرقیة ال یحتاجون إلى تناول أقراص الیوداستئصال األشخاص الذین خضعوا لجراحة  •

 وقوع حادث نوويعند 

أطلب المشورة بالنسبة للمكوث في الداخل وتناول أقراص الیود، وابق على اطالع على آخر المستجدات عبر اإلنترنت والتلفزیون 
 ا یُنصح بتناولھا. والرادیو. یجب تناول أقراص الیود فقط عندم

 
 مواقع إنترنت ذات صلة

 https://www.oslo.kommune.noموقع البلدیة على اإلنترنت: 
 https://www.dsa.no/atomberedskapموقع مدیریة السالمة والوقایة من اإلشعاعات على اإلنترنت: 

 

https://www.oslo.kommune.no/
https://www.dsa.no/atomberedskap
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