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У залежності від масштабів і фаз радіаційної аварії, а також від рівнів 
прогнозних аварійних доз опромінення контрзаходи умовно 
поділяються на термінові, невідкладні і довгострокові 

 (а) До термінових відносяться такі контрзаходи, 
проведення яких має за мету відвернення таких 
рівнів доз гострого та(або) хронічного опромінення 
осіб з населення, які створюють загрозу 
виникнення радіаційних ефектів, що виявляються 
клінічно.  

(б) Контрзаходи кваліфікуються як невідкладні, якщо 
їх реалізація спрямована на відвернення 
детермінованих (нестохастичних) ефектів.  

(в) До довгострокових належать контрзаходи, 
спрямовані на відвернення доз як правило 
хронічного опромінення, значення яких 
знаходяться нижче порогів індукування 
детермінованих (нестохастичних) ефектів.  



  
 

До термінових і невідкладних контрзаходів гострої фази аварії 
відносяться:  

 - укриття населення;  
- обмеження режиму поведінки (обмеження 

часу перебування на відкритому повітрі);  
- евакуація;  
- фармакологічна профілактика опромінення 

щитовидної залози радіоактивними 
ізотопами йоду з допомогою препаратів 
стабільного йоду (йодна профілактика);  

- тимчасова заборона вживання окремих 
продуктів харчування місцевого 
виробництва і використання води з 
місцевих джерел.  

  



 

  

Для планування йодної профілактики встановлюються 
наступні дозові рівні - очікувана доза в щитоподібній залозі від 
інгаляційного надходження радіоактивних ізотопів йоду: 

-50 мГр для дітей (уведений 2-кратний запас на можливе 
надходження радіоактивного йоду з материнським молоком);  

- 200 мГр для дорослих до 40 років;  

- 2500 мГр - для дорослих старше 40 років (для них йодна 
профілактика спрямована на запобігання виникнення 
детермінованих ефектів опромінення).  

 

Критерії для прийняття невідкладних рішень у початковому періоді радіаційної 
аварії встановлені в НРБУ-97 у формі поглиненої дози, що запобігає, за перші 12 
діб 200 - 500 мГр для дорослих і 50-200 мГр для дітей.  
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 Нормативно - правове забезпечення проведення йодної 
профілактики у разі виникнення  радіаційної аварії 

 1. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого 
випромінювання»; 

 2. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку»; 

 3. Постанова КМУ від 15.02.2012 № 91 “Про затвердження Порядку та 
надання субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансування заходів соціально - економічної компенсації ризику 
населенню, яке проживає у зонах спостереження”;  

  4. Постанова головного державного санітарного лікаря України                  
від 01.12.1997 № 62 «Про введення в дію Державних гігієнічних 
нормативів «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)»» (далі - 
НРБУ-97). 

 5. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54 
«Про затвердження державних санітарних правил «Основні санітарні 
правила забезпечення радіаційної безпеки України»», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832.  

 6. Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 08.11.2011        
№ 154 «Про затвердження Порядку здійснення невідкладних заходів 
йодної профілактики серед населення України у разі виникнення 
радіаційної аварії», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
25.11. 2011  за         № 1353/20091.  
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Закон України «Про захист людини від впливу 
іонізуючого випромінювання» 
Стаття 8. Рівні втручання у разі радіаційних аварій  
  

 
 Йодна профілактика застосовується у разі, якщо очікувана 

поглинута доза опромінення щитоподібної залози від 
накопиченого в ній радіоактивного йоду може 
перевищити 50 міліГрей для дітей або 200 міліГрей для 
дорослих. Регламенти проведення йодної профілактики 
встановлюються МОЗ України. 
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N 154 «Про затвердження Порядку здійснення невідкладних заходів 
йодної профілактики серед населення України у разі виникнення 
радіаційної аварії», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
25.11. 2011     за № 1353/20091  
 

 Обов'язковими заходами йодної профілактики є: 
 визначення зони спостереження АЕС, де планується застосування 

йодної профілактики; 
 розрахунок достатньої кількості препаратів йодиду калію; 
 зберігання та регулярне оновлення запасу достатньої кількості 

препаратів йодиду калію в режимі цілодобової доступності для 
населення у мінімально можливий термін; 

 наявність порядку дій посадових осіб, відповідальних за 
прийняття рішення щодо проведення йодної профілактики; 

 пріоритетність проведення йодної профілактики серед немовлят, 
дітей та підлітків, новонароджених, матерів-годувальниць.  
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Наказ Державної інспекції ядерного регулювання України 08.11.2011 
№ 154 «Про затвердження Порядку здійснення невідкладних заходів 
йодної профілактики серед населення України у разі виникнення 
радіаційної аварії», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
25.11. 2011     за № 1353/20091 

 
 6. Місцеві органи виконавчої влади: 
 готують пропозиції щодо придбання та накопичення достатньої 

кількості препаратів йодиду калію для населення, яке проживає 
в зонах спостереження АЕС, із розрахунку добової потреби цих 
препаратів згідно з регламентом проведення йодної 
профілактики; 

 встановлюють порядок накопичення, зберігання, доступності, 
регулярного оновлення запасу препаратів йодиду калію. 
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Наказ Держатомрегулювання 08.11.2011 № 154 «Про затвердження Порядку 
здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення 
України у разі виникнення радіаційної аварії», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 25.11. 2011     за № 1353/20091 

 7. Препарати йодиду калію зберігаються в аптеках, дитячих 
дошкільних закладах, закладах освіти, охорони здоров'я 
(лікарні, поліклініки, пологові будинки, медичні амбулаторії, 
фельдшерсько-акушерські пункти тощо), військових 
частинах, установах виконання покарань та в інших місцях, 
визначених рішеннями місцевих органів виконавчої влади та 
органів місцевого самоврядування. 

 За рішенням місцевих органів виконавчої влади серед 
населення, яке проживає в радіусі до 10 км навколо АЕС, 
здійснюється попередній розподіл препаратів йодиду калію 
в обсязі добової потреби, одночасно передаються інструкції 
по їх прийому. Населення зобов'язано забезпечити 
збереженість цих препаратів. 

 Місцеві органи виконавчої влади забезпечують перевірку умов 
зберігання та наявності препаратів йодиду калію та в разі 
необхідності поповнюють кількість цих препаратів. 
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Наказ Держатомрегулювання 08.11.2011 № 154 «Про затвердження Порядку 
здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення 
України у разі виникнення радіаційної аварії», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 25.11. 2011     за № 1353/20091 

 У місцях зберігання препаратів йодиду 
калію повинні знаходитися в необхідній 
кількості інструкції з їх прийому. Умови та 
термін зберігання цих препаратів мають 
відповідати вимогам виробника. 
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 визначаються місцевими органами виконавчої влади на 
основі прогнозу радіаційної обстановки та встановлюються 
як конкретне значення потужності дози або іншого 
параметра радіаційної обстановки, що оперативно та 
надійно вимірюється. 

 Рішення щодо рівня дій приймаються на підставі наданої 
місцевим органам виконавчої влади інформації від: 

 ліцензіатів (операторів АЕС) - щодо оцінки та прогнозу 
величин параметрів, у яких визначені рівні дій та оповіщення 
комунальної аварії на АЕС; 

 МОЗ України - щодо оцінки та прогнозу доз опромінення 
населення та радіоактивного забруднення довкілля в зоні 
радіаційної аварії; 

 МНС України - щодо радіоактивного забруднення довкілля. 

8. Рівні дій для застосування йодної профілактики 
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 Порядок інформаційного обміну зазначається в 
регіональних планах заходів щодо захисту 
населення у випадку радіаційної аварії, які 
розробляються місцевими органами виконавчої 
влади та органами місцевого самоврядування. 

 Рішення про припинення йодної профілактики 
приймається у випадку досягнення найнижчої 
межі виправданості йодної профілактики. 

 Відповідальними за прийняття рішення щодо 
застосування та припинення йодної профілактики 
є керівники територіальних підсистем єдиної 
системи цивільного захисту. 
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Наказ Держатомрегулювання 08.11.2011 № 154 «Про затвердження Порядку 
здійснення невідкладних заходів йодної профілактики серед населення 
України у разі виникнення радіаційної аварії», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 25.11. 2011     за № 1353/20091 

 9. У планах захисту населення визначаються 
умови та схеми видачі препаратів йодиду калію, 
які мають забезпечувати термінову доступність 
цих препаратів у зоні йодної профілактики. Схеми 
видачі встановлюються із врахуванням 
особливостей інфраструктури території. Схеми 
видачі можуть включати: безкоштовну видачу 
препаратів йодиду калію спеціальними бригадами 
в пунктах видачі; доставку до будинків, квартир; 
отримання препаратів безкоштовно в аптеках 
тощо. Схеми видачі препаратів йодиду калію у 
мінімальний термін розраховуються та 
уточнюються при проведенні практичних занять та 
тренувань територіальних підсистем єдиної 
системи цивільного захисту. 
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 Кількість та розміщення пунктів видачі 
препаратів йодиду калію визначаються 
місцевими органами виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування за 
пропозиціями територіальних управлінь 
(відділів) охорони здоров'я, освіти та 
житлово-комунального господарства. 
Перелік пунктів видачі препаратів йодиду 
калію є додатком до плану захисту 
населення у випадку радіаційної аварії. 
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Оповіщення 

 10. Оповіщення та інформування населення про 
початок проведення йодної профілактики 
проводиться місцевими органами виконавчої 
влади негайно після прийняття рішення щодо 
рівня дій згідно з пунктом 8 цього Порядку. 

 Під час оповіщення та інформування населенню 
роз'яснюється, як поводитись у випадку 
радіаційної аварії, де отримати, коли і як приймати 
препарати йодиду калію. Інформування 
населення здійснюється всіма доступними 
засобами масової інформації. При інформуванні 
населення попереджається про необхідність 
уникнення випадків передозувань препаратами 
йодиду калію. 
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Регламент МОЗ України 

 Таким регламентом є інструкція з 
проведення йодної профілактики, тобто 
дозування, кратності та часу прийому 
препаратів стабільного йоду. 
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Вплив фактору часу на ефективність захисту 
щитоподібної залози дорослої людини в результаті 

прийому KI  
 Час прийому препаратів 
стабільного йоду  

Фактор захисту 

За 6 годин до інгаляції 100 

Під час інгаляції 90 

Через 2 години після початку 
 Інгаляції 
 

10 

Через 6 годин після  
надходження 

2 
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На сьогодні чинними критерії для прийняття рішення про 
заходи захисту населення у разі аварії ядерного реактору 
від 16.05.1990 року 

З метою йодної профілактики опромінення 
щитоподібної залози особи, на які 
розповсюджуються захисні заходи повинні 
приймати препарати стабільного йоду у 
наступних дозуваннях: 

Дорослі та підлітки 130 мг; 
Діти — 65 мг; 
Новонароджені, які знаходяться на грудному 

годуванні отримують препарат змолоком 
матері, яка приймає 130 мг.  
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Дозування йодиду калію для захисту щитоподібної 
залози від накопичення радіоактивного йоду та 
можливе використання зареєстрованих в Україні 

форм пігулок KI для дорослих і дітей  

Група населення, вік Дозування, що 
рекомендують, 

KI, мг 

Наявні пігулки KI 

для дорослих 
250 мг 

для дітей 40 
мг 

Немовлята 16 (1/16) 1/2 

Діти від 1 місяця до 3 
років 

32 (1/8) 1 

Діти 3-12 років 64 1/4 - 

Підлітки та дорослі 125 1/2 - 

Вагітні жінки 125 1/2 - 

Жінки, які годують 
немовлят 

125 1/2 - 
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Дозові рівні щодо планування йодної профілактики  

Популяційна група Очікувані рівні доз у 
щитовидній залозі, мГр 

Немовлята, діти до року, які перебувають 
на грудному годуванні 

50 

Діти (0-12 років) та підлітки (14-18 років) 50 

Вагітні жінки  50* 

Матері, які годують немовлят 200** 

Дорослі (до 40 років) 200 

Дорослі (старше 40 років) 
 
Примітка: *- критерієм є прогнозна доза 
опромінення щитоподібної залози плода;  
** - за умови проведення йодної профілактики 

дитині. 
 

 

2500 
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Допустима кратність прийому пігулок стабільного йоду з 
метою профілактики накопичення радіоактивного йоду в 
щитоподібній залозі 

Групи населення, вік Кратність прийому 

Діти до 1 року (немовлята на 
грудному годовуванні) 

Однократно 

Діти від 1 року до 3 років Допускається повторний прийом  
(через 24 години) 

Діти 3-12 років Допускається повторний і багаторазовий прийом  
(1 раз у добу протягом 5 днів) 

Підлітки 12-18 років Допускається повторний і багаторазовий прийом  
(1 раз у добу протягом 5 днів) 

Дорослі (до 40 років) Допускається повторний і багаторазовий прийом  
(1 раз у добу протягом 5 днів) 

Вагітні Однократно 

Жінки, які годують немовлят Однократно 

Дорослі (старше 40 років) Допускається повторний прийом  
(через 24 години) 
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Дозування альтернативних препаратів, що містять йод, 

для перорального прийому  
Форма прийому Вікова група 

Дорослі, 
включаючи 

вагітних і жінок, 
які годують 
немовлят, і 

підлітки (старше 
12 років) 

Діти 0-12 років Особи старше 40 
років 

5% спиртова настойка 
йоду 

1 мл або ~ 44 
краплі в 1/2 

склянці молока 
або води 

Не рекомендується Не рекомендується 

Розчин Люголя 1 мл або ~ 22 
краплі в1/2 

склянці молока 
або води 

Не рекомендується Не рекомендується 



Thank you for attention! 
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