ЙОДИРАНАТА СОЛ - УНИВЕРСАЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРОФИЛАКТИКА
НА ГУШАВОСТТА И ЙОДНЕДОИМЪЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Йоддефицитните

заболявания

са

медико-социален

проблем,

засягащ целия свят. Те възникват поради недостатъчния прием на йод.
Йодът е основна съставна част на хормоните на щитовидната
жлеза, които регулират обмяната на веществата и функциите на всички
органи.
При недостиг на йод се нарушават функциите на организма,
развива се гуша и се забавя умственото, физическото и половото
развитие на децата и подрастващите, а по време на бременност
причинява аборти, мъртвораждания и тежки вродени дефекти на плода
(кретенизъм, глухонемота и др.).
България е страна, в която голяма част от територията е с
намалено количество йод в почвата и водата.
Основен начин за осигуряване на необходимото количество йод е
употребата на йодирана сол.
Масовата

първична

профилактика

на

йоддефицитните

заболявания сред населението се извършва с йодиране на
готварската сол. Това е основна стратегия препоръчана от СЗО и
УНИЦЕФ, тъй като е най-ефективна, евтина и без неблагоприятни за
здравето странични ефекти.
Ликвидирането на йоддефицитните заболявания като здравен и
социален проблем у нас стана възможно с въвеждането на универсално
йодиране на солта за хранителни цели, което беше постигнато със
съвместни действия от страна на здравната система, частния и
обществен сектор, медиите и сътрудничеството с международни
организации - УНИЦЕФ, СЗО, Американската агенция за международно
развитие.

През 2001 г. с ПМС беше утвърдена наредба за задължителните
изисквания към състава и характеристиките на солта за хранителни
цели. Тя регламентира задължителното йодиране на солта с калиев
йодат в количество 28-55 мг/кг.
Контролът на готварската сол, продавана на пазара и използувана
в хранително-вкусовата промишленост и общественото хранене е
възложен на регионалните инспекции по опазване и контрол на
общественото здраве ( РИОКОЗ ).
През изтеклата година Столичната РИОКОЗ извърши лабораторен
контрол на 250 проби готварска сол, взети от търговската мрежа,
производствени обекти и заведения за обществено хранене на
територията гр. София. От всички изследвани проби - 90,04% (226 бр.)
бяха стандартни.
Според критериите на СЗО контролът на йодния дефицит, чрез
йодирана готварска сол може да се оцени като ефективен, когато повече
от 90% от консумираната от населението готварска сол е ефективно
йодирана.
В резултат на въведените мерки България само за по-малко от 10
години постигна изключителен успех като снижи йоддефицитните
заболявания под 5%.
Експерти

от

Мрежата

за

устойчиво

елиминиране

на

йоддефицитните заболявания извършиха оценка на ситуацията в
страната и я сертифицираха като страна, ликвидирала йодния дефицит
и йоддефицитните заболявания.
Министерството на здравеопазването провежда от 7 до 14 април
2006 г. национална кампания "Йодираната сол - залог за нашето здраве"
под мотото "Йодът е важен за растежа и развитието". Целта на
кампанията е да повиши нивото на информираност на населението като
цяло по отношение значението на приема на йодирана сол за здравето.
Специално внимание е отделено на бременните и кърмачките, за които
приемането на достатъчно йод в този период е от важно значение за
развитието на плода и бебето.

Посланията на кампанията са:
- Ежедневно употребявайте йодирана сол в количество не повече
от 5-6 грама (1 чаена лъжичка), чрез която се предотвратяват
йоддефицитните заболявания;
- Купувайте йодирана сол с обозначен на пакета валиден срок на
годност;
- Съхранявайте йодираната сол в плътно затворени сухи съдове
след отваряне на опаковката, така запазвате йодното й
съдържание;
- Прибавяйте йодираната сол към ястията в края на термичната
им обработка, за да се предотвратите намаляването на йодното
й съдържание;
- Използвайте йодни или йод-съдържащи лекарства по време на
бременността и кърменето само след консултиране със
съответния

специалист,

послеродовия период.

наблюдаващ

бременността

и

