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 معاون محترم بهداشتی دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... 

 در جواوان” ویتامیه د“دستور عمل  کشوری مکمل یاری با مگادوز موضوع: 

 با سالم و احترام

السم است تزًاهِ ٍیتاهیي  يای ذٍد تَدى هٌاتغ غذای، ًقص پیطگیزاًِ آى در تیواری ّاٍ هح”ٍیتاهیي د“تا تَخِ تِ ضیَع گستزدُ کوثَد 

در کلیِ سطَح هحیطی ارائِ دٌّذُ هزاقثتْای تْذاضتی در تِ رٍش سیز  خَاًاىخْت تاهیي ًیاس گزٍُ سٌی  ”ٍیتاهیي د“هکول یاری 

 تِ هَرد اخزا گذاضتِ ضَد3 ضْز ٍ ٍرستا، 

ِ  اضالتی درهالاًی   خذهات خاهغ سالمهت، هزاکالش تْذ  سالِ هزاخؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش  11-22خَاًاى تِ کلیِ  -1 ّالای   رٍسالتایی ٍ خاًال

تایذ هاّیاًِ یال  دٍس هکوالل خالَراکی ٍیتالاهیي     پایگاُ ّای تْذاضتی ٍهزکش سمهت خاهؼِ ٍهزاکش تْذاضتی درهاًی ، تْذاضت، 

 دٍس در طَل ی  سال(.   12ارائِ ضَد ) "د"ٍاحذ ٍیتاهیي )هگادٍس(، خْت پیطگیزی اس کوثَد ٍیتاهیي  50000حاٍی  "د"

هکول،  التزی تزخَردار است، تزای دریافتدر سًاى ًسثت تِ هزداى اس ضیَع تا ”ٍیتاهیي د“ا تَخِ تِ ایي کِ کوثَد ت -1تبصره 

هحذٍدیتی در تْیِ هگادٍس ٍخَد دارد السم است اتتذا  در اٍلَیت قزار دارًذ. لذا چٌاًچِ سًاى ایي گزٍُ سٌی ًسثت تِ هزداى

 سًاى، تحت پَضص تزًاهِ قزار گیزًذ. 

، السم است هطاتق تا دستَرػول سال 11-22در گزٍُ سٌی  در سًاى تاردار "د"تزای پیطگیزی اس کوثَد ٍیتاهیي  -2صره تب

 هکول یاری هادراى تاردار اقذام ضَد. هلی 

 50000پیطگیزی )هاّی ی  ػذد هکول  دٍس یادر خاهؼِ، قثل اس ارائِ هگادٍس  ”ٍیتاهیي د“تا تَخِ تِ ضیَع تاالی کوثَد  -2

 ًیست. ”ٍیتاهیي د“طح سزهی گیزی س احذی(، لشٍهی تِ اًذاسٍُ

تِ ّوزاُ ارائِ هگادٍس السم است کارکٌاى تْذاضتی در ًظام خذهات تْذاضتی اٍلیِ، تِ کلیِ افزاد تَضیحاتی در خصَظ  -3

 چگًَگی هصزف ٍ ػَارض احتوالی ًاضی اس هصزف تیص اس اًذاسُ را تِ ضزح سیز ارائِ دٌّذ3

 ّای اصلی غذا ) ًاّار یا ضام( هصزف ضَد. تا ٍػذُ ”ٍیتاهیي د“هکول  تْتز است -الف

 تذٍى ػارضِ هی تاضذ. ”ٍیتاهیي د“کوثَد  دٍس پیطگیزاًِ تزای -ب

یثَست، ضؼف، خستگی، خَاب آلَدگی، سزدرد، کاّص اضتْا، پزًَضی، خطکی مئن هسوَهیت ضاهل تزٍس ػدر صَرت  -ج

تِ هزکش تْذاضتی درهاًی/ خاًِ السم است اس اداهِ هصزف هگادٍس خَدداری کزدُ ٍ تفزاؽ تَْع ٍ اس ،آّي در دّاى طؼندّاى، 

 ذ.ٌتْذاضت هزاخؼِ ًوای

 تِ ضزح سیز ٍخَد دارد )لذا تَصیِ هی ضَد  ”ٍیتاهیي د“احتوال تذاخمت دارٍیی در صَرت هصزف تزخی دارٍّا ّوزاُ  -د            

 هصزف ٍیتاهیي د آگاُ ساسد(پشض  خَد را اس  ،تیوار            

 3 پزدًیشٍلَى، کاٌّذُ ٍسى3 اٍرلی استات، ّاکَرتیکَاستزٍئیذ ی ّوچَىتا دارٍّای ”ٍیتاهیي د“سهاى  هصزف ّن

کاٌّذُ چزتی3 کلستیزاهیي، دارٍّای ضذ تطٌح3 فٌَتارتیتال ٍ فٌی تَییي ٍ دارٍّای درهاى تیواری سل3 ریفاهپیي ٍ 
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، افشایص هتاتَلیسن ”ٍیتاهیي د“ختلف اسخولِ کاّص خذب کلسین، کاّص خذب ایشًٍیاسیذ تا هکاًیسن ّای ه

افشایص  ”ٍیتاهیي د“هی ضَد. لذا ًیاس ایي افزاد تِ  ”ٍیتاهیي د“ٍ ..... تذاخل داضتِ ٍ هَخة کاّص اثز  ”ٍیتاهیي د“

  .گزفتپشض  اًدام خَاّذ  ًظز هی یاتذ. در ایي افزاد ًیش هکول  یاری هاًٌذ سایز گزٍُ ّا تا

  کاّص تزای ٍرّاآاستاتیٌْا هثل اتَرٍاستاتیي ٍ ادرار  3کاٌّذُ کلستزٍلدارٍّای تا  "ٍیتاهیي د"هصزف ّوشهاى 

  .خَى را افشایص دٌّذ "ٍیتاهیي د"ٌذ سطح 3 تیاسیذّا هیتَاًفطار خَى

  ا چْار ساػت تؼذ اس را دٍ ساػت قثل ی ”ٍیتاهیي د“در صَرتی کِ فزد دارٍی آًتی اسیذ هصزف هی کٌذ، السم است

 .آًتی اسیذ هیل کٌذ

  تا ًظز پشض  هؼالح تاضذ. ”ٍیتاهیي د“در صَرت هصزف دارٍی قلثی دیگَکسیي هصزف 

ٍ یا هصزف هکول هگادٍس هطاتِ  ”ٍیتاهیي د“در خصَظ تدَیش آهپَل  ،اس فزد،  ”ٍیتاهیي د“السم است قثل اس تدَیش هگادٍس  -4

دٍ هَرد تایذ در تدَیش هدذد هگادٍس احتیاط ضَد ٍ فزد هَرد ًظز تزای تصوین گیزی  سَال ضَد. در صَرت هصزف یکی اس ایي

 ًْایی اس خْت هصزف هکول تِ پشض  ارخاع دادُ ضَد.

 در هَارد سیز ارخاع تِ پشض  هزکش ضزٍری است3 -5

هیکزٍگزم(  50الوللی ) يٍاحذ تی 2000 ، ”ٍیتاهیي د“حذاکثز هیشاى هداس هصزف 3 ”ٍیتاهیي د“ٍخَد ػمئن هسوَهیت تا  -الف

ضَد.  در طَالًی هذت هی تَاًذ هَخة هسوَهیت ،ٍاحذ در رٍس 000/10در رٍس هی تاضذ ٍ هصزف هقادیز تیطتز اس 

تَسط کارکٌاى اّویت دارد. در صَرت هصزف ًادرست ٍ  ”ٍیتاهیي د“آهَسش کاهل در خصَظ ًحَُ هصزف هگادٍس 

یثَست، ضؼف، خستگی، خَاب آلَدگی، سزدرد، کاّص اضتْا،  هاًٌذ ػَارضیتزٍس  تیص اس حذ هداس تِ صَرت اتفاقی یا 

 ارخاع تِ پشض  ضزٍرت دارد.آّي در دّاى، تَْع ٍ استفزاؽ  طؼنپزًَضی، خطکی دّاى، 

ٍ کلیَی  ّای کِ هثتم تِ سارکَئیذٍسیس، ّیپزپاراتیزٍئیذیسن، تیواری افزادیٍخَد احتیاط یا هٌغ هصزف3 در  - ب

 اًدام ضَد.ًظز پشض  تا احتیاط ٍ تا  ”ٍیتاهیي د“هصزف هکول  ّستٌذ،ّیستَپمسوَسیس 

 

 

  

 

 


