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Rozšířený nedostatek jódu ohrožuje vývoj mozku 

u dětí, varují vědci 
 

Vědci se obávají, že až 50 % všech novorozenců v Evropě nedosáhne plného 
kognitivního potenciálu z důvodu nedostatku jódu. Jód je mikronutrient 
kritický pro rozvoj mozku u dětí. Vědci z projektu EUthyroid, který je 
financovaný EU a podporovaný řadou organizací zúčastněných stran, vyzývají  
evropské politiky Krakovskou deklarací o jódu prezentovanou nyní na 
Jagellonské univerzitě, aby podporovali opatření k odstranění nedostatku 
jódu. 
 
Jód je esenciální mikronutrient získaný z vody, kterou pijeme, a z jídla, které konzumujeme. Je nutný 

pro produkci hormonů štítné žlázy, což jsou důležité regulátory metabolismu, růstu a vývoje. Během 

těhotenství mají ženy výrazně vyšší potřebu jódu, která ale často není zajištěna jejich normální 

stravou. Dokonce i mírný nedostatek jódu ohrožuje děti poruchami neurokognitivních funkcí a 

snížením IQ. 

Bohužel si většina matek neuvědomuje důsledky nízkého příjmu jódu u svých dětí. Odborníci nyní 

tvrdí, že v mnoha evropských zemích s dobrovolnými programy na podporu jódu je až 50 % všech 

novorozenců vystaveno mírnému nedostatku jodu, který může mít za následek omezení jejich 

kognitivního potenciálu. Zatímco mírné snížení IQ negativně ovlivňuje jedince, kteří mohou mít 

problémy s učením a nerealizují svůj plný intelektuální potenciál, nižší úrovně IQ na úrovni populace 

může ovlivnit ekonomickou výkonnost daných národů. 

Nežádoucí účinky nedostatku jódu jsou různé a představují významnou zátěž pro systémy veřejné 

zdravotní péče. Ačkoli je tato skutečnost dobře známa, politici, názoroví vůdci a občani věnují 

evropským preventivním programům pro kontrolu poruch způsobených jodovým deficitem (IDD) 

překvapivě málo pozornosti. 

Důležité je, že nedostatku jódu je možné zamezit poskytováním nákladově efektivních obohacených 

potravin. WHO upozorňuje již řadu let, že pravidelné monitorování je důležitým krokem k odstranění 

nedostatku jódu v Evropě, avšak pouze osm zemí v EU splňuje tento minimální krok řešení 

nedostatku jódu. Dne 17. dubna 2018 představili evropští badatelé z 27 zemí na setkání v Jagellonské 

univerzitě výzkum IDD prováděny pod záštitou grantu EUthyroid (ID projektu: 634453) v rámci 

projektu Horizon2020. Stále více pozornosti při řešení nedostatku jódu v Evropě je věnováno 

zhoršujícím se závazkům tvůrců politik v této oblasti. Konsorcium proto s řadou dalších zúčastněných 

stran vyzývá tvůrce politik, úředníky veřejného zdraví a vědce, aby společně zajistili realizaci účinných 

strategií sloužících k prevenci IDD v celé Evropě. Krakovskou deklarací o jódu spojují dnes odborníci  

své síly k tomu, aby odstranili jódový deficit. Požadují: 



Press release: Krakow Declaration on Iodine 

IMPORTANT! EMBARGO: 18.04.2018, 10:00 CEST CHECK!! 

 
 

2 
Draft: Biolution GmbH – Stefan Grünert. 30.03.2018 

 Metody prevence IDD: Regulátoři a tvůrci politik by měli harmonizovat povinnou univerzální 
jodaci soli a zajistit volný obchod s obohacenými potravinami v Evropě. Podobně i jodované 
krmivo pro zvířata vyžaduje regulaci a zajištění volného obchodu v rámci EU. 

 Kontrola prevence IDD: Vlády a orgány veřejné správy musí v pravidelných intervalech 
provádět harmonizované monitorování a vyhodnocování obohacujících programů, aby 
zajistily optimální zásobování obyvatelstva jódem. 

 Podpora prevence IDD: Vědci spolu s pracovníky veřejného zdravotnictví, organizacemi 
pacientů, průmyslem a veřejností by měli podporovat opatření nezbytná k zajištění 
udržitelnosti programů prevence IDD odpovídající rychle se měnícímu prostředí a  
společenskému povědomí o tomto problému. 

 
Signatáři Krakovské deklarace o jódu žádají o podporu všech zainteresovaných stran v Evropě i mimo 

ni při sdílení svých zdrojů a odborných znalostí a v zajištění odstranění jódového deficitu. Podepsání 

dnešní deklarace by mělo vést k tomu, že budoucí generace dostanou dostatek jódu, který jim 

umožní zdravý život a plné využití jejich celkového potenciálu. 

 

Podpora vyjádření: 

Henry Völzke (koordinátor EUthyroid, Lékařská univerzita v Greifswaldu) 

"V rámci projektu EUthyroid financovaného EU získali vědci značné finanční prostředky na vybudování 

kapacit pro nákladově efektivní programy prevence IDD. Výzkumníci nyní vyžadují závazek od 

zúčastněných stran, že prostředky budou užívány pro harmonizované monitorování jódu. Krakovská 

deklarace o jódu vyžaduje, aby národní vlády a úředníci veřejného zdraví si byli vědomi své 

odpovědnosti za to, že se postarají o dostatečný stav jódového zásobení svého obyvatelstva, místo 

aby se spoléhali na činnost vědců a dalších zúčastněných stran. To je jediný způsob, jak v Evropě 

odstranit poruchy způsobené  jódovým deficitem. " 

John Lazarus (IGN) 

"Jódová globální síť je privilegovaným partnerem EUthyroidu. Cílem IGN je dosáhnout ve světě 

optimálního zásobení  jódem, a to zahrnuje i Evropu. Práce EUthyroidu jednoznačně prokázala jak 

nedostatky v několika zemích, tak i nedostatečné sledování stavu jódu. IGN schvaluje poznatky  

EUthyroidu a naléhavě žádá vlády a představitele zdravotní péče, aby reagovali nejen na obhajobu 

vhodné výživy obsahující jód, ale i na zahájení programů na dosažení tohoto cíle ". 

Alicja Hubalewska-Dydejczyk (Lékařská fakulta Jagiellonské University) 

"Zavedení povinné profylaxe jódu založené především na jodaci soli v domácnostech (1997) výrazně 

zlepšilo příjem jódu v Polsku s měřitelným dopadem na zdraví. Neustálé a rychlé změny podmínek 

prostředí a výživového chování nutí naléhavě realizovat dlouhodobý program monitorování jódu a 

přizpůsobit nástroje profylaxe jódu potřebám. Pilotní monitorovací studie provedená v druhé polovině 

roku 2017 v Polsku ukázala, že citlivá populace, jako jsou těhotné ženy a děti, vyžadují zvláštní 

pozornost endokrinologů a národních rozhodovacích činitelů v oblasti zdravotní péče vedoucí 

k zajištění dostatečného příjmu jódu." 
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Attilio Caligiani (Světová asociace jódu) 

"Krakowská deklarace o jódu představuje základní kámen přístupu založeného na mnoha se 

zúčastňujících subjektech, která má provádět harmonizovanou a koordinovanou strategii k 

předcházení a boji proti IDD na celosvětové úrovni. Světová organizace pro jód (WIA) uznává a 

podporuje cennou práci, kterou EUthyroid provádí. Poskytuje základ pro vypracování účinných 

opatření pro zlepšení a optimalizaci příjmu jódu v Evropě v úzké spolupráci s evropskými i 

vnitrostátními orgány, přičemž vytváří společenskou informovanost prostřednictvím organizací 

pacientů, lékařské komunity a průmyslu." 

Ashok Bhaseen (Prezident Mezinárodní federace štítné žlázy) 

"Krakowská deklarace o jódu, kterou vypracoval EUthyroid, představuje důležitý krok k prevenci IDD 

prostřednictvím přístupu založeného na mnoha zúčastněných stranách. Mezinárodní federace štítné 

žlázy (TFI) jako organizace pacientů schvaluje cennou práci EUthyroidu. TFI se domnívá, že je důležité 

zvýšit informovanost veřejnosti prostřednictvím propagačních akcí a kampaní. Společné akce lékařské 

komunity a průmyslu jistě více podpoří tuto problematiku a na toto téma tak bude přístup EU k této 

otázce citlivější. Společně to vede k hezkému kroku vpřed". 

Greg Garrett (GAIN) 

"Globální aliance pro lepší výživu (GAIN) byla oceněna, že spolupracuje s národními aktéry v přibližně 

20 zemích, aby zlepšila zásobení jódem. Dnes, kvůli úsilí tolika lidí po celém světě, se poruchy 

jodového deficitu rychle stávají znakem minulosti. Nicméně i v Evropě přetrvává nedostatečné 

zásobení jódem. Stojíme u Krakovské deklarace s nadějí, že katalyzuje více aktivit mezi tvůrci politiky v 

celé Evropě i mimo ni, aby zavedla opatření založená na důkazech a činnostech, které by zabránily 

všem případům nedostatku jódu včetně využití univerzální jodace soli ". 

 

Informace 

EUthyroid 

EUthyroid zahrnuje 31 partnerů z 27 zemí s rozpočtem ve výši 3 miliony EUR a významně přispívá k 

analýze opatření stávajícího stavu prevence nedostatku jódu v Evropě. Výzkumné konsorcium 

EUthyroid – směrem k EUthyroidní Evropě (# 634453) bylo jedním z pouhých 67 úspěšně 

financovaných výzkumných návrhů z téměř 2 200 návrhů předložených v rámci první výzvy nového 

rámcového programu Evropské komise Horizon 2020. www.euthyroid.eu 

Jodová globální síť 

Jodová globální síť (IGN) se skládá z více než 100 regionálních a národních koordinátorů a 

partnerských agentur po celém světě a zabývá se řešením jódového deficitu. IGN úzce spolupracuje s 

WHO a UNICEF a podporuje veřejný, soukromý, akademický a občanský sektor při vývoji a provádění 

globálních a národních programů prevence onemocnění štítné žlázy. http://ign.org 

 

file://BIOLUTION/Laufwerk_G/EUTHYROID/Dissemination/Press%20Releases/Kick%20off/www.euthyroid.eu
http://ign.org/
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Jagellonská univerzita v Krakově 

Jagellonská univerzita je nejstarší vysokoškolská instituce v Polsku a jedna z nejstarších v Evropě. Byla 
založena 12. května 1364 polským králem Casimirem Velikým. Jagellonská univerzita má v současné 
době 16 fakult, kde téměř 4 tisíce akademických pracovníků provádí výzkum a poskytuje vzdělávání 
více než 40 tisícům studentů v rámci více než 80 různých oborů studia. Vynikající výzkumní pracovníci 
a nejmodernější infrastruktura činí univerzitu jednou z předních polských vědeckých institucí a 
spolupracuje s významnými akademickými centry z celého světa. www.en.uj.edu.pl/ 
 
Více fotografií: http://euthyroid.eu/press-photos/ 

 

Kontakt 

EUthyroid Office  

Senior Project Manager 

Dr. Iris Grünert 

T +43 699-1130 1199 

E office@euthyroid.eu 

W www.euthyroid.eu 

 
 

Widespread lack of iodine threatens brain 

development in children, scientists warn 

Scientists fear up to 50% of all new-borns in Europe do not reach their full 

cognitive potential due to iodine deficiency. Iodine is a micronutrient 

critical for children’s brain development. Today with the Krakow 

Declaration on Iodine presented at the Jagiellonian University, scientists 

from the EU-funded project EUthyroid, supported by several stakeholder 

organisations, call on European policy-makers to support measures to 

eliminate iodine deficiency. 

Iodine is an essential micronutrient obtained from the water we drink and the food we eat. It is 

required for the production of thyroid hormones, which are important regulators of metabolism, 

growth and development. During pregnancy women have a sharply increased need for iodine, which is 

frequently insufficient in their regular diets. Even mild iodine deficiency puts their children at risk of 

impaired neurocognitive function and reduced IQ. 

However, most mothers are unaware of the consequences of low iodine intake on their children. 

Experts now claim that in many European countries with voluntary iodine fortification programmes, 

up to 50% of all newborns are exposed to mild iodine deficiency and consequently are at risk of 

restrictions to their cognitive potential. While moderate decreases in IQ negatively affect individuals, 

who might experience learning problems and fail to realise their full potential, lower IQ levels on a 

population level may affect the economic performance of entire nations. 

http://www.en.uj.edu.pl/
mailto:office@euthyroid.eu
file://BIOLUTION/Laufwerk_G/EUTHYROID/Dissemination/Press%20Releases/Kick%20off/www.euthyroid.eu
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The adverse effects of iodine deficiency are diverse and impose a significant burden on public 

healthcare systems. Although this fact is well established, in Europe prevention programmes for iodine 

deficiency disorders (IDD) receive surprisingly little attention from policy makers, opinion leaders and 

citizens. 

Importantly, iodine deficiency can be prevented cost-effectively by the provision of fortified 

foodstuffs. For years the WHO has called for regular monitoring as an important step towards 

eliminating iodine deficiency in Europe, yet only eight countries in the EU comply with this minimal 

step towards tackling iodine deficiency. On 17 April, 2018 European researchers from 27 countries 

presented their research on IDDs researched under the umbrella of the Horizon2020 research and 

innovation action EUthyroid (Project ID: 634453) at a meeting at the Jagiellonian University. They are 

increasingly concerned about the deteriorating commitment of policymakers to addressing iodine 

deficiency in Europe. The consortium has therefore initiated a multi-stakeholder approach to call on 

policymakers, public health officials and scientists to ensure that effective strategies to prevent IDD 

are implemented across Europe. Today, with the Krakow Declaration on Iodine experts join forces 

towards eradicating iodine deficiency. They demand: 

 Methods of IDD Prevention: Regulators and policymakers should harmonize obligatory 

Universal Salt Iodization to ensure free trade of fortified foodstuffs in Europe. Similarly, 

iodized animal feed requires regulatory approval to ensure free trade within the EU. 

 Control of IDD Prevention: National governments and public health authorities have to 

perform harmonized monitoring and evaluation of fortification programmes at regular 

intervals to ensure optimal iodine supply to the population. 

 Support for IDD Prevention: Scientists, together with public-health care workers, patient 

organizations, industry and the public, should support measures necessary to ensure that IDD 

prevention programmes are sustainable, as appropriate within a rapidly changing environment 

and further social awareness of the issue. 

The signatories of the Krakow Declaration on Iodine ask for support from all stakeholders across 

Europe and beyond to pool resources and expertise to ensure iodine deficiency is eradicated. Sign the 

declaration today to ensure future generations will receive an iodine sufficient start into a healthy life 

and realise their full potential. 

 

Endorsements: 

Henry Völzke (Coordinator EUthyroid, University Medicine Greifswald) 

“Within the EU funded project EUthyroid, researchers received important funds to build up capacities 

for cost effective IDD prevention programs. Researchers now require the commitment by stake holders 

to utilise these for harmonised iodine monitoring. Therefore, the Krakow Declaration on Iodine 

demands national governments and public health officials to be aware of their responsibility to take 

care of the sufficient iodine status of their populations instead of relying on scientists and other 

stakeholder to take action. This is the only way to eradicate iodine deficiency disorders in Europe”. 

John Lazarus (IGN) 

“The Iodine Global Network has been privileged to be part of EUthyroid. The aim of IGN is to 

achieve optimal iodine nutrition in the world and this includes Europe. The work of EUthyroid has 

clearly demonstrated deficiencies in several countries but also a lack of consistent monitoring of 

iodine status. IGN endorses the findings of EUthyroid and urges governments and health care delivery 
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officials to respond by not only advocating for adequate iodine nutrition but to initiate programs to 

achieve this”. 

Alicja Hubalewska-Dydejczyk (Jagiellonian University Medical College)  

“The introduction of obligatory iodine prophylaxis mainly based on household salt iodisation (1997) 

significantly improved iodine nutrition in Poland with a measurable impact on health. The continuous 

and rapid changes in environmental conditions and nutritional behaviours force the urgent need to 

implement the long-term iodine monitoring program and to adjust the tools of iodine prophylaxis to 

the needs. The pilot monitoring study undertaken in the second half of 2017 in Poland showed that 

sensitive populations such as pregnant women and children require the special attention of 

endocrinologists and national health care decision-makers to ensure sufficient iodine intake”. 

Attilio Caligiani (World Iodine Association) 

“The Krakow Declaration on Iodine represents the cornerstone of a multi-stakeholder approach to 

implement a harmonized and coordinated strategy to prevent and tackle IDD at a global level. The 

World Iodine Association (WIA) recognizes and supports the valuable work done by EUthyroid. It 

provides the basis to develop effective measures for improving and optimizing iodine intake in Europe 

in close cooperation with European and national authorities, while creating societal awareness via 

patient organizations, the medical community and the industry”. 

 

Ashok Bhaseen (President of Thyroid Federation International) 

“The Krakow Declaration on Iodine developed by EUthyroid represents an important step towards 

the prevention of IDD, through a multi-stakeholder approach. The Thyroid Federation International 

(TFI), as a Patient Organization, endorses the valuable work done by EUthyroid. The TFI believes 

that it is important to increase awareness to the public through promotions and campaigns. Together 

with the Medical Community and Industry, joint actions will certainly strengthen this cause and bring 

to the EU a wider sensitivity on this topic. Together, a nice step forward”. 

Greg Garrett (GAIN) 

“The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) has been honoured to work with national actors 

in approximately 20 countries to improve iodine nutrition. Today, due to the efforts of so many across 

the globe, iodine deficiency disorders are quickly becoming a feature of the past. However, even in 

Europe, low iodine intakes persist. We stand by the Krakow Declaration with the hope that it catalyses 

more action among policymakers throughout Europe and beyond to implement evidence-based policy 

and actions to prevent all cases of iodine deficiency, including through universal salt iodization”. 

 

Background 

About EUthyroid 

EUthyroid comprises 31 partners from 27 countries and with a budget of € 3 million will make a 

significant contribution to analysing the status quo of iodine deficiency prevention measures in 

Europe. The research consortium ‘EUthyroid - Towards a EUthyroid Europe’ (# 634453) was one of 
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only 67 successfully funded research proposals, out of nearly 2,200 submitted, in the first call of the 

new Framework Programme of the European Commission: Horizon2020. www.euthyroid.eu 

About Iodine Global Network 

The Iodine Global Network (IGN) comprises of more than 100 regional and national coordinators and 

partner agencies worldwide who are engaged in overcoming iodine deficiency. The IGN works closely 

with WHO and UNICEF and supports public, private, academic and civil sectors in the development 

and implementation of global and national programs for the prevention of thyroid disease. 

http://ign.org 

About Jagiellonian University Krakow 

The Jagiellonian University is the oldest higher education institution in Poland and one of the oldest in 

Europe. It was founded on 12 May 1364 by the Polish king Casimir the Great. Today, the Jagiellonian 

University comprises 16 Faculties, where nearly 4 thousand academic staff conduct research and 

provide education to over 40 thousand students, within the framework of more than 80 different fields 

of study. The eminent researchers and state-of-the-art infrastructure make the JU one of the leading 

Polish scientific institutions, collaborating with major academic centres from all over the world. 
www.en.uj.edu.pl/  

 

More photos: http://euthyroid.eu/press-photos/ 

 

Contact 

EUthyroid Office  

Senior Project Manager 

Dr. Iris Grünert 

T +43 699-1130 1199 

E office@euthyroid.eu 

W www.euthyroid.eu 
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Rozšířený nedostatek jódu ohrožuje vývoj mozku 

u dětí, varují vědci 
 

Vědci se obávají, že až 50 % všech novorozenců v Evropě nedosáhne plného 
kognitivního potenciálu z důvodu nedostatku jódu. Jód je mikronutrient 
kritický pro rozvoj mozku u dětí. Vědci z projektu EUthyroid, který je 
financovaný EU a podporovaný řadou organizací zúčastněných stran, vyzývají  
evropské politiky Krakovskou deklarací o jódu prezentovanou nyní na 
Jagellonské univerzitě, aby podporovali opatření k odstranění nedostatku 
jódu. 
 
Jód je esenciální mikronutrient získaný z vody, kterou pijeme, a z jídla, které konzumujeme. Je nutný 

pro produkci hormonů štítné žlázy, což jsou důležité regulátory metabolismu, růstu a vývoje. Během 

těhotenství mají ženy výrazně vyšší potřebu jódu, která ale často není zajištěna jejich normální 

stravou. Dokonce i mírný nedostatek jódu ohrožuje děti poruchami neurokognitivních funkcí a 

snížením IQ. 

Bohužel si většina matek neuvědomuje důsledky nízkého příjmu jódu u svých dětí. Odborníci nyní 

tvrdí, že v mnoha evropských zemích s dobrovolnými programy na podporu jódu je až 50 % všech 

novorozenců vystaveno mírnému nedostatku jodu, který může mít za následek omezení jejich 

kognitivního potenciálu. Zatímco mírné snížení IQ negativně ovlivňuje jedince, kteří mohou mít 
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problémy s učením a nerealizují svůj plný intelektuální potenciál, nižší úrovně IQ na úrovni populace 

může ovlivnit ekonomickou výkonnost daných národů. 

Nežádoucí účinky nedostatku jódu jsou různé a představují významnou zátěž pro systémy veřejné 

zdravotní péče. Ačkoli je tato skutečnost dobře známa, politici, názoroví vůdci a občani věnují 

evropským preventivním programům pro kontrolu poruch způsobených jodovým deficitem (IDD) 

překvapivě málo pozornosti. 

Důležité je, že nedostatku jódu je možné zamezit poskytováním nákladově efektivních obohacených 

potravin. WHO upozorňuje již řadu let, že pravidelné monitorování je důležitým krokem k odstranění 

nedostatku jódu v Evropě, avšak pouze osm zemí v EU splňuje tento minimální krok řešení 

nedostatku jódu. Dne 17. dubna 2018 představili evropští badatelé z 27 zemí na setkání v Jagellonské 

univerzitě výzkum IDD prováděny pod záštitou grantu EUthyroid (ID projektu: 634453) v rámci 

projektu Horizon2020. Stále více pozornosti při řešení nedostatku jódu v Evropě je věnováno 

zhoršujícím se závazkům tvůrců politik v této oblasti. Konsorcium proto s řadou dalších zúčastněných 

stran vyzývá tvůrce politik, úředníky veřejného zdraví a vědce, aby společně zajistili realizaci účinných 

strategií sloužících k prevenci IDD v celé Evropě. Krakovskou deklarací o jódu spojují dnes odborníci  

své síly k tomu, aby odstranili jódový deficit. Požadují: 

 Metody prevence IDD: Regulátoři a tvůrci politik by měli harmonizovat povinnou univerzální 
jodaci soli a zajistit volný obchod s obohacenými potravinami v Evropě. Podobně i jodované 
krmivo pro zvířata vyžaduje regulaci a zajištění volného obchodu v rámci EU. 

 Kontrola prevence IDD: Vlády a orgány veřejné správy musí v pravidelných intervalech 
provádět harmonizované monitorování a vyhodnocování obohacujících programů, aby 
zajistily optimální zásobování obyvatelstva jódem. 

 Podpora prevence IDD: Vědci spolu s pracovníky veřejného zdravotnictví, organizacemi 
pacientů, průmyslem a veřejností by měli podporovat opatření nezbytná k zajištění 
udržitelnosti programů prevence IDD odpovídající rychle se měnícímu prostředí a  
společenskému povědomí o tomto problému. 

 
Signatáři Krakovské deklarace o jódu žádají o podporu všech zainteresovaných stran v Evropě i mimo 

ni při sdílení svých zdrojů a odborných znalostí a v zajištění odstranění jódového deficitu. Podepsání 

dnešní deklarace by mělo vést k tomu, že budoucí generace dostanou dostatek jódu, který jim 

umožní zdravý život a plné využití jejich celkového potenciálu. 

 

Podpora vyjádření: 

Henry Völzke (koordinátor EUthyroid, Lékařská univerzita v Greifswaldu) 

"V rámci projektu EUthyroid financovaného EU získali vědci značné finanční prostředky na vybudování 

kapacit pro nákladově efektivní programy prevence IDD. Výzkumníci nyní vyžadují závazek od 

zúčastněných stran, že prostředky budou užívány pro harmonizované monitorování jódu. Krakovská 

deklarace o jódu vyžaduje, aby národní vlády a úředníci veřejného zdraví si byli vědomi své 

odpovědnosti za to, že se postarají o dostatečný stav jódového zásobení svého obyvatelstva, místo 
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aby se spoléhali na činnost vědců a dalších zúčastněných stran. To je jediný způsob, jak v Evropě 

odstranit poruchy způsobené  jódovým deficitem. " 

John Lazarus (IGN) 

"Jódová globální síť je privilegovaným partnerem EUthyroidu. Cílem IGN je dosáhnout ve světě 

optimálního zásobení  jódem, a to zahrnuje i Evropu. Práce EUthyroidu jednoznačně prokázala jak 

nedostatky v několika zemích, tak i nedostatečné sledování stavu jódu. IGN schvaluje poznatky  

EUthyroidu a naléhavě žádá vlády a představitele zdravotní péče, aby reagovali nejen na obhajobu 

vhodné výživy obsahující jód, ale i na zahájení programů na dosažení tohoto cíle ". 

Alicja Hubalewska-Dydejczyk (Lékařská fakulta Jagiellonské University) 

"Zavedení povinné profylaxe jódu založené především na jodaci soli v domácnostech (1997) výrazně 

zlepšilo příjem jódu v Polsku s měřitelným dopadem na zdraví. Neustálé a rychlé změny podmínek 

prostředí a výživového chování nutí naléhavě realizovat dlouhodobý program monitorování jódu a 

přizpůsobit nástroje profylaxe jódu potřebám. Pilotní monitorovací studie provedená v druhé polovině 

roku 2017 v Polsku ukázala, že citlivá populace, jako jsou těhotné ženy a děti, vyžadují zvláštní 

pozornost endokrinologů a národních rozhodovacích činitelů v oblasti zdravotní péče vedoucí 

k zajištění dostatečného příjmu jódu." 

Attilio Caligiani (Světová asociace jódu) 

"Krakowská deklarace o jódu představuje základní kámen přístupu založeného na mnoha se 

zúčastňujících subjektech, která má provádět harmonizovanou a koordinovanou strategii k 

předcházení a boji proti IDD na celosvětové úrovni. Světová organizace pro jód (WIA) uznává a 

podporuje cennou práci, kterou EUthyroid provádí. Poskytuje základ pro vypracování účinných 

opatření pro zlepšení a optimalizaci příjmu jódu v Evropě v úzké spolupráci s evropskými i 

vnitrostátními orgány, přičemž vytváří společenskou informovanost prostřednictvím organizací 

pacientů, lékařské komunity a průmyslu." 

Ashok Bhaseen (Prezident Mezinárodní federace štítné žlázy) 

"Krakowská deklarace o jódu, kterou vypracoval EUthyroid, představuje důležitý krok k prevenci IDD 

prostřednictvím přístupu založeného na mnoha zúčastněných stranách. Mezinárodní federace štítné 

žlázy (TFI) jako organizace pacientů schvaluje cennou práci EUthyroidu. TFI se domnívá, že je důležité 

zvýšit informovanost veřejnosti prostřednictvím propagačních akcí a kampaní. Společné akce lékařské 

komunity a průmyslu jistě více podpoří tuto problematiku a na toto téma tak bude přístup EU k této 

otázce citlivější. Společně to vede k hezkému kroku vpřed". 

Greg Garrett (GAIN) 

"Globální aliance pro lepší výživu (GAIN) byla oceněna, že spolupracuje s národními aktéry v přibližně 

20 zemích, aby zlepšila zásobení jódem. Dnes, kvůli úsilí tolika lidí po celém světě, se poruchy 

jodového deficitu rychle stávají znakem minulosti. Nicméně i v Evropě přetrvává nedostatečné 

zásobení jódem. Stojíme u Krakovské deklarace s nadějí, že katalyzuje více aktivit mezi tvůrci politiky v 
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celé Evropě i mimo ni, aby zavedla opatření založená na důkazech a činnostech, které by zabránily 

všem případům nedostatku jódu včetně využití univerzální jodace soli ". 

 

Informace 

EUthyroid 

EUthyroid zahrnuje 31 partnerů z 27 zemí s rozpočtem ve výši 3 miliony EUR a významně přispívá k 

analýze opatření stávajícího stavu prevence nedostatku jódu v Evropě. Výzkumné konsorcium 

EUthyroid – směrem k EUthyroidní Evropě (# 634453) bylo jedním z pouhých 67 úspěšně 

financovaných výzkumných návrhů z téměř 2 200 návrhů předložených v rámci první výzvy nového 

rámcového programu Evropské komise Horizon 2020. www.euthyroid.eu 

Jodová globální síť 

Jodová globální síť (IGN) se skládá z více než 100 regionálních a národních koordinátorů a 

partnerských agentur po celém světě a zabývá se řešením jódového deficitu. IGN úzce spolupracuje s 

WHO a UNICEF a podporuje veřejný, soukromý, akademický a občanský sektor při vývoji a provádění 

globálních a národních programů prevence onemocnění štítné žlázy. http://ign.org 

 
Jagellonská univerzita v Krakově 

Jagellonská univerzita je nejstarší vysokoškolská instituce v Polsku a jedna z nejstarších v Evropě. Byla 
založena 12. května 1364 polským králem Casimirem Velikým. Jagellonská univerzita má v současné 
době 16 fakult, kde téměř 4 tisíce akademických pracovníků provádí výzkum a poskytuje vzdělávání 
více než 40 tisícům studentů v rámci více než 80 různých oborů studia. Vynikající výzkumní pracovníci 
a nejmodernější infrastruktura činí univerzitu jednou z předních polských vědeckých institucí a 
spolupracuje s významnými akademickými centry z celého světa. www.en.uj.edu.pl/ 
 
Více fotografií: http://euthyroid.eu/press-photos/ 

 

Kontakt 

EUthyroid Office  

Senior Project Manager 

Dr. Iris Grünert 
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