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Чумаченко Т. О., Клименко В. А., Чайченко Т. В., Гончар М. А., 
Райлян М. В., Поливянна Ю. І., Семішев В. І.

ОБІЗНАНІСТЬ ШКОЛЯРІВ хМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ щОДО 
йОДОДЕФІЦИТНИх ЗАхВОРЮВАНЬ ТА ЗАСОБІВ Їх ПРОФІЛАКТИКИ 

Вступ. Актуальність проблеми профілактики захворювань, пов’язаних із йодною недостатністю, 
обумовлена тим, що значна частка населення України мешкає в регіонах із різним ступенем йодного 
дефіциту. Йод – обов’язковий структурний компонент гормонів щитоподібної залози (ЩЗ), які забез-
печують повноцінний розвиток і функціонування організму людини. Світова медицина визнала йодну 
недостатність основною причиною формування розумової відсталості й незворотних ушкоджень моз-
ку. Спектр йододефіцитних захворювань дуже широкий: від порушень репродуктивної функції до спе-
цифічних захворювань щитоподібної залози, тому цей мікроелемент повинен надходити до організму 
щоденно.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) більше третини жителів Землі мешкає в 
умовах природного йодного дефіциту, із них близько 31 % дітей шкільного віку не захищені від йодної 
недостатності, зокрема й Європа, де їхня кількість значно більше 52 % [1].

Добова потреба в йоді залежить від віку та фізіологічного стану людини й складає для дітей шкіль-
ного віку 120-150 мкг. Йод потрапляє в організм зі їжею. За умови дефіциту йоду в ґрунті харчові про-
дукти містять недостатню кількість цього мікроелементу. Найбільші запаси йоду в природі знаходять у 
морській воді, повітрі та ґрунті приморських районів, морських водоростях, молюсках і морській рибі. 
За даними ВООЗ, найкращим, дешевим та ефективним засобом профілактики захворювань, зумовле-
них йододефіцитом, є йодування солі.

Відповідно до картограми йододефіциту, територія України поділена на 4 зони: регіони з вираже-
ним йододефіцитом, регіони з частково вираженим йододефіцитом, регіони з помірним йододефіци-
том та регіони з незначним йододефіцитом і достатньою забезпеченістю йодом. Хмельницьку область 
відносять до регіону з частково вираженим йододефіцитом.

Мета дослідження: оцінка рівня знань серед дітей шкільного віку Хмельницької області щодо йо-
додефіцитних захворювань та засобів їхньої профілактики.

Матеріали та методи. У травні 2018 р. проведено крос-секційне дослідження обізнаності школярів 
Хмельницької області щодо йододефіцитних захворювань та засобів їхньої профілактики. На добро-
вільних засадах було проведено анонімне опитування 87-х дітей шкільного віку Хмельницької області 
(учнів 1–4 класів віком 6–10 років, 22 особи; 5–8 класів віком 10–15 років, 30 осіб; 9–11 класів віком 
15–17 років, 35 осіб) для виявлення рівня знань щодо проблеми дефіциту йоду в організмі та захворю-
вань, пов’язаних із йодною недостатністю. Анкета містила 10 соціально-демографічних питань (ім’я, 
стать, вік та ін.) та 8 або 9 питань (залежно від віку дитини) про йододефіцит в організмі людини. Ан-
кетування проведено відповідно до біоетичних вимог.

Результати. Респондентам було запропоновано відповідно до віку відповісти на 8-9 питань, які сто-
сувалися обізнаності щодо йодної недостатності в організмі людини, можливих наслідків захворювань 
та шляхів їхньої профілактики. 

Під час проведення аналізу відповідей учнів школи з’ясовано, що використовують сіль для приготу-
вання готових страв вдома 79,3 % опитаних (69 учнів); 16,1 % дітей відповіли, що не знають відповіді 
на це питання та 3,45 % дітей відповіли, що для приготування готових страв вдома не використовують 
сіль зовсім. Найбільша частка, використовують сіль для приготування готових страв; серед учнів мо-
лодшого та середнього віку загальне відсоткове число таких дітей – 63,6 % та 80,0 % відповідно. Серед 
учнів старшого віку зафіксовано найбільшу кількість осіб, які не використовують сіль для приготуван-
ня готових страв, їхня частка склала 5,7 %. Діти молодшого віку часто не знали відповіді на це питання, 
відсоткове число таких дітей дорівнювало 31,8 %.
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З’ясовано, що 74,7 % респондентів (65 учнів) чули про недостатність йоду в організмі, 9,2 % опита-
них (8 дітей) дали негативну відповідь на це питання, а 13,8 % відповідачів (12 дітей) не знають взагалі 
про проблему йододефіциту. 

Серед тих, хто чув про недостатність йоду, переважали учні старшого віку, їхня частка сягала 82,86 
%, серед учнів середнього віку 25,3 % опитаних та серед школярів молодшого віку 63,6 % опитаних 
чули про недостатність йоду. Серед учнів старшого шкільного віку тих, хто не чув про проблему недо-
статності йоду, не було, але серед учнів молодшого віку спостерігали найбільший відсоток осіб, які не 
чули про цю проблему – 31,8 %.

На питання «чи використовують у родині йодовану сіль під час приготування страв» 26,4 % дітей 
(23 дитини) дали позитивні відповіді; 36,8 % дітей (32 дитини) відповіли, що не користуються йодо-
ваною сіллю в родині; 29,9 % респондентів (26 дітей) відповіли, що не знають, якою сіллю користу-
ються в їхніх родинах; про те, що солі немає вдома, відповіли 1,15 % респондентів. Діти молодшого 
шкільного віку частіше не знали, яку сіль використовують удома для приготування готових страв, їхня 
відсоткова частка склала 68,2 % (15 дітей). Діти середнього шкільного віку частіше використовують 
йодовану сіль (33,3 % дітей), а серед учнів старшого віку частіше використовують нейодовану сіль – 
45,7 % опитаних (16 старшокласників). 

У процесі аналізу відповідей дітей старшого шкільного віку на запитання, чи знають респонденти 
ознаки йодної недостатності в організмі, було отримано такі результати: 19 дітей (21,8 %) вважають 
апатію однією з ознак цієї проблеми; на труднощі з навчанням як результат йододефіциту вказали 37 
осіб (42,5 %), на поганий настрій – 18 осіб (20,7 %); наявність зобу – 30 осіб (34,5 %); не знали ніяких 
ознак йодної недостатності в організмі людини 8 дітей (9,2 %).

Під час аналізу відповідей на запитання, чи знають школярі середнього шкільного віку ознаки йод-
ної недостатності в організмі, було отримано такі результати: 9 дітей (25,7 %) вважають апатію однією 
з ознак цієї проблеми; на труднощі з навчанням як результат йододефіциту, вказали 5 осіб (14,3 %); 
поганий настрій – 7 осіб (20 %); наявність зобу – 23 осіб (65,7 %); не знають ніяких ознак йодної недо-
статності в організмі людини 2 учня (5,7 %).

53 опитуваних (59,8 %) знають, що попередити йодну недостатність в організмі можна, використо-
вуючи йодовану сіль під час приготування страв. 72 дітей (82,8 %) вважають, що треба їсти їжу, яка 
містить йод, а саме: водорості, кальмари та ін.; 4 дитини (4,6 %) не знають, як запобігти йодну недо-
статність.

68 підлітків (78,2 %) вважають, що йодна недостатність в організмі – серйозна проблема; невпевнені 
в тому, що це серйозна проблема 13,8 % опитаних; 3 % вважає, що йодна недостатність – не достатньо 
серйозна проблема. 68 дітей (78,2 %) вважають правильним готувати їжу з йодованою сіллю.

Для учнів старшого шкільного віку було запропоновано відповісти на додаткове питання щодо 
складності для їхньої родини купувати та використовувати йодовану сіль. 88,6 % опитаних (31 учень) 
відповіли, що їхній родині не складно купувати йодовану сіль, 2,86 % опитаних відповіли, що складно 
купувати та використовувати йодовану сіль. 

Проведений аналіз довів, що менше половини респондентів, серед яких навіть учні старшого шкіль-
ного віку, не знають про такий доступний спосіб профілактики йододефіциту, як використання йодо-
ваної солі під час приготування їжі, вживання продуктів, багатих на йод.

Висновки. Виявлено недостатній рівень обізнаності дітей шкільного віку щодо проблеми йодної 
недостатності та профілактики захворювань, пов’язаних із йододефіцитом. Отримані відповіді шко-
лярів віддзеркалюють особливості поведінки населення щодо стратегії профілактики йододефіцитних 
захворювань.

Для підвищення обізнаності батьків та учнів щодо профілактики йододефіцитних захворювань не-
обхідно проводити просвітницьку роботу щодо наслідків йододефіциту, надавати рекомендації щодо 
використання йодованої солі під час приготування їжі, підвищити рівень споживання морепродуктів 
та інших продуктів, що містять йод.

Поряд із просвітницькою роботою для розв’язання проблеми йододефіциту, необхідно залучати до 
виконання профілактичних програм фахівців освітніх, медичних закладів, засоби масової інформації, 
робітників харчової промисловості, а також влади. Тільки комплексний підхід може вирішити завдан-
ня профілактики йододефіцитних захворювань в країні.
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