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معاون محترم بهداشت دانشگاه /دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...
موضوع :دستًر عمل کشًری مکمل یاری با مگاديز يیتامیه "د"
با سالم ي احترام
تا تَخِ تِ اتالؽ تزًاهِ کؾَری هکول یاری ٍیتاهیي د ٍ کلغین تزای گزٍُ ّای عٌی هختلق عی عال ّای گذؽتِ ٍ تا تَخِ تِ عَاالت
هکزر کارؽٌاعاى ٍ هزاقثیي عالهت ٍ ركغ تزخی عَاالت ٍ اتْاهات ،خَاّؾوٌذ اعت دعتَر كزهاییذ هَارد تِ ؽزح سیز در آهَسػ
تَْرساى ٍ هزاقثیي عالهت تِ دقت رػایت گزدد:
کًدکان (زیر  2سال) :
 - 1تزای کلیِ کَدکاًی کِ تا ؽیز هادر یا ؽیز هقٌَػی تـذیِ هی ؽًَذ ٍیتامیي  Aتا دٍس ٍ 1500احذ تیي الوللی ٍ ٍیتاهیي Dتا
دٍس ٍ 400احذ تیي الوللی ( هؼادل یک عی عی قغزُ  A + Dیا هَلتی ٍیتاهیي ) اس رٍس  3-5تَلذ ٍ ّوشهاى تا ؿزتالگزی
ّیپَتیزٍئیذی ًَساداى تا پایاى  2عالگی ( 24هاّگی) دادُ ؽَد.
 - 2تا تَخِ تِ اًَاع هختلق قغزُ چکاى هَرد اعتلادُ تَعظ ؽزکت ّای دارٍیی ،تَخِ تِ هٌذرخات رٍی خؼثِ قغزُ ( A + Dتِ
هٌظَر هؾخـ ًوَدى تؼذاد قغزُ ّای هؼادل یک عی عی

 :هؼادل تا ٍ 400احذ ٍیتاهیي ٍ 1500 ٍ Dاحذ ٍیتاهیي ،)A

خْت تدَیش ٍ ًیش آهَسػ تِ هادر ضزٍری اعت.
 - 3تِ ّوزاُ هکول یاری ٍیتاهیي  A + Dیا هَلتی ٍ یتاهیي آهَسػ هادراى در سهیٌِ ػَارك ًاؽی اس کوثَد  ،اعتلادُ اس ًَر
هغتقین آكتاب تز پَعت دعت ٍ پا ٍ فَرت کَدک تزای عاختِ ؽذى ٍیتاهیي

 Dتِ هذت  5تا  10دقیقِ در رٍس  ،اّویت

دادى هکول تِ کَدکً ،حَُ ٍ هقذار هقزف هَرد تاکیذ قزار گیزد.
 - 4تِ هٌظَر اثز تخؾی تْتز تزًامُ هکول یاری ّ ،وشهاى تا آهَسػ در خقَؿ ٍیتاهیي  ، Dآ هَسػ هادراى ٍ هزاقثیي کَدک در
سهیٌِ تـذیِ فحیح ٍاعتلادُ اس هٌاتغ ؿذایی حاٍی ٍیتاهیي  Aدر تزًاهِ ؿذایی کَدکاى تا اعتلادُ اس تغتِ آهَسؽی تـذیِ ٍیضُ
هزاقثیي عالهت هذ ًظز قزار گیزد.
 - 5تِ کارکٌاى ؽاؿل در ٍاحذ ّا ی تْذاؽتی درهاًی اکیذأ تَفیِ ؽَد اس تثلیؾ هقزف ّز گًَِ هکول ّای دارٍیی خارخی کِ در
اکثز هَارد كزهَالعیَى آى ّا تا ًغثت كَم الذکز هـایزت دارد خَدداری ًوایٌذ ٍ حتواً تز ایي هَرد ًظارت ؽَد.
 - 6تاهیي ٍ تذارک ٍ تَسیغ تِ هَقغ هکول ّای هَرد ًیاس در ٍاحذ ّای تْذاؽتی درهاًی کؾَر هَرد تاکیذ ٍ تَخِ خاؿ قزار
گیزد.
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کًدکان ( 2تا  8سال):
در حال حاضز تزًاهِ کؾَری تزای هکول یاری کَدکاى  2تا  8عال درًظز گزكتِ ًؾذُ اعت  .تا تَخِ تِ تَفیِ ّای کویتِ کؾَری
پیؾگیزی ٍ کٌتزل کوثَد ٍیتاهیي ،Dتِ هادراى آهَسػ دادُ ؽَد کِ ّز  2هاُ یکةار یک ػذد هکول ّ 50شار ٍاحذی ٍیتاهیي  Dتْیِ ٍ
تِ کَدک خَد تذٌّذ.
وًجًاوان ( 8تا  18سال):
 - 1تزای کَدکاى هقغغ دتغتاى  ،تزًاهِ کؾَری هکول یاری ٍیتاهیي  Dدر حال حاضز تذلیل هحذٍدیت ّای اػتثاری اخزا ًوی
ؽَد ٍلی در قالة تَفیِ ٍ آهَسػ هادراى  ،تا تَخِ تِ تَفیِ ّای کویتِ کؾَری دادى یک ػذد هکول ّ 50شارٍاحذی ّز 2
هاُ یکثار تزای ایي گزٍُ عٌی تَفیِ ؽذُ اعت.
 - 2تزای داًؼ آهَساى دٍرُ اٍل ٍ دٍم هتَعغِ تز اعاط تخؾٌاهِ ّای ارعالی ،

السم اعت هکول ٍیتام یى "د" (قزؿ صلِ ای

ٍ 50000احذی) تِ فَرت هاّیاًِ یک ػذد ٍ تِ هذت  9هاُ هتَالی ،تِ داًؼآهَساى دختز ٍ پغز دادُ ؽَد.
 - 3تا تَخِ تِ لشٍم ّواٌّگی ّای اٍلیِ در اتتذ ای عال تحقیلی السم اعت اٍلیي دٍس هکول در پاًشدّن هْزهاُ تِ داًؼ آهَساى
ارائِ ٍ پظ اس آى ًیش تا پاًشدّن خزدادهاُ ایي رًٍذ اداهِ یاتذ  .تِ دلیل لشٍم ارائِ  9قزؿ تِ فَرت هاّیاًِ ،تزىاهِ تایذ اس هْزهاُ
ؽزٍع ؽَد.
 - 4تا هقزف هاّیاًِ یک ػذد هکول ّ 50شارٍاحذی  ،رٍساًِ کوتز اس ٍ 2000 IUیتاهیي Dدریاكت هی ؽَد کِ کوتز اس  ULهی
تاؽذ  .تا تَخِ تِ ایٌکِ دریاكت رٍساًِ تیؼ اس ٍ 4000احذ تیي الوللی ٍیتاهیي  Dدر رٍس تا ػَارضی چَى ضؼق ،خغتگی،
خَاب آلَدگی ،عزدرد ،کاّؼ اؽتْا ،خؾکی دّاى ،عؼن آّي در دّاى ،تَْع ٍ اعتلزاؽ ّوزاُ اعت  ،لذا هکول یاری هاّیاًِ
تا ّ 50شار ٍاحذ تیي الوللی ٍیتاهیي  Dػوالً ؽاّذ ایي ػَارك ًخَاّین تَد.
جًاوان ي میاوساالن ( 19تا  59سال):
 .1تِ کلیِ سًاى ٍ هزداى  19-59عالِ هزاخؼِ کٌٌذُ تِ هز اکش تْذاؽتی درهاًی ؽْزی ٍ رٍعتایی ٍ خاًِ ّای تْذاؽت ،تایذ هاّیاًِ
یک دٍس هکول هگادٍس ٍیتامیى  ( Dقزؿ صلِ ای ٍ 50000احذی) خْت پیؾگیزی اس کوثَد ایي ٍیتاهیي ارائِ ؽَد ( 12قزؿ
صلِ ای در عَل یک عال).
تبصرٌ  -تا تَخِ تِ ایي کِ کوثَد ٍیتاهیي  Dدر سًاى ً 59غثت تِ هزداى اس ؽیَع تاالتزی تزخَردار اعت ،تزای دریاكت هکول ،
سًاى ایي گزٍُ عٌی ًغثت تِ هزداى در اٍلَیت قزار دارًذ  .لذا چٌاى چِ هحذٍدیتی در تْیِ م کول ٍخَد دارد السم اعت اتتذا سىاى،
تحت پَؽؼ تزًاهِ قزار گیزًذ.
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مادران باردار:

اردار اس اتتذای تارداری تا ٌّگام سایواى  ،رٍساًِ ٍ 1000IUیتاهیي  Dهقزف ًوایًذ .ایى هقذار
 - 1السم اعت کلیِ هادراى ب
ٍیتاهیي هی تَاًذ تِ فَرت هدشا ٍ ای اس پایاى ّلتِ ؽاًشدّن تارداری در قالة هَلتی ٍیتاهیي (تِ ؽزعی کِ حاٍی 1000
ٍاحذ ٍیتاهیي  Dتاؽذ) در دٍراى تارداری هَرد اعتلادُ قزارگیزد.
ی ٍخَد دارد تَفیِ هی ؽَد تیوار
 - 2احتوال تذاخالت دارٍیی در فَرت هقزف تزخی دارٍّا ّوزاُ ٍیتاهیي  Dتِ ؽزح س ر
پشؽک خَد را اس هقزف ٍیتاهیي  Dآگاُ عاسد:


هقزف ّوشهاى ٍیتاهیي  Dتا دارٍّای کَرتیزٍاعتزٍئیذی هاًٌذ پزدًیشٍلَى ،دارٍّای ضذ تؾٌح هاًٌذ كٌَتارتیتال ٍ
ی تا هکاًیغن ّای هختلق اس خولِ کاّؼ خذب
تییي ٍ دارٍّای درهاى تیواری عل هاًٌذ ریكاهپیي ٍ ایسًٍیاس د
كٌیٍ
کلغین ،کاّؼ خذب ٍیتاهیي  ، Dاكشایػ هتاتَلیغن ٍیتاهیي  Dتذاخل داؽتِ ٍ هَخة کاّؼ ٍیتاهیي  Dهی ؽَد .لذا
ًیاس ایى اكزاد تِ ٍیتاهیي  Dاكشایػ هی یاتذ .



هقزف ّوشهاى ٍیتاهیي  Dتا تیاسیدّا کِ در درهاى كؾارخَى اعتلادُ هی ؽَد هی تَاًذ عغح ٍیتاهیي  Dخَى را
اكشایػ دٌّذ.



در فَرتی کِ كزد دارٍی آًتی اعیذ هقزف هی کٌذ ،السم اعت ٍیتاهیي  Dرا دٍ عاػت قثل ای چْار عاػت تؼذ اس آًتی
اعیذ هقزف کٌذ.

 در فَرت هقزف دارٍی قلثی دیگَکغیي هقزف ٍیتاهیي  Dتا ًظر پشؽک هؼالح تاؽذ.
 - 3هقزف دٍس خَراکی هاّاًِ ٍ 50000احذی ٍ ّوچٌیي دٍس ّای تغیار تاال ٍ 500000 ٍ 30000احذی ٍیتاهیي  Dػضالًی(
تِ دلیل اكشایػ ریعک ؽکغتگی ّای اعتخَاًی ًاؽی اس دٍسّای تغیار تاال در تارداری) تَفیِ ًوی ؽَد.
سالمىذان  60سال ي باالتر):

 - 1تِ کلیِ سًاى ٍ هزداى  60عال تِ تاال هزاخؼِ کٌٌذُ تِ پایگاُ ّای عالهت  ،تایذ هاّیاًِ یک دٍس هکول ٍیتامیى 50000( D
ٍاحذی) خْت پیؾگیزی اس کوثَد ایي ٍیتاهیي ارائِ ؽَد ( 12دٍس در عَل یک عال).
تبصرٌ -تا تَخِ تِ ایي کِ کوثَد ٍیتاهیي  Dدر سًاى عالوٌذ ًغثت تِ هزداى اس ؽیَع تاالتز ی تزخَردار اعت ،تزای دریاكت
هکول  ،سًاى ایي گزٍُ عٌی ًغثت تِ هزداى در اٍلَیت قزار دارًذ  .لذا چٌاى چِ هحذٍدیتی در تْیِ هگادٍس ٍخَد دارد السم
اعت اتتذا سًاى ،تحت پَؽؼ تزًاهِ قزار گیزًذ.
ّ - 2وشهاى تا اخزای تزًاهِ هکول یاری هاّاًِ ٍیتاهیي  Dتایذ تِ کلیِ سًاى ٍ هزداى  60عال تِ تاال هزاخؼِ کٌٌذُ تِ هزاکش
تْذاؽتی درهاًی ؽْزی ٍ رٍعتایی ٍ خاًِ ّای تْذاؽت ،رٍساًِ یک ػذد هکول کلغین (حاٍی 400-500هیلی گزم کلغین ) یا
یک ػذدکلغین ( Dحاٍی  400-500میلی گزم کلغین ٍ  200 IUیا ٍ 400یتاهیي  Dتِ کلیِ عالوٌذاى دادُ ؽَد.
تًصیٍ َای مشترک در گريٌ َای سىی مختلف :
 - 1تا تَخِ تِ ایٌکِ ٍیتاهیي  Dدر اثز تاتؼ هغتقین ًَر آكتاب تز پَعت عاختِ هی ؽَد ،تِ کلیِ گزٍُ ّای عٌی آهَسػ دادُ
ؽَد کِ رٍساًِ  10تا  15دقیقِ دعت ٍ پا ٍ فَرت خَد را در هؼزك ًَر هغتقین اكتاب (تذٍى اعتلادُ اس کزم ضذ آكتاب ) قزار
دٌّذ.
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 - 2السم اعت قثل اس تدَیش هکول ٍیتامیى ٍ 50000( Dاحذی)  ،اس كزد در خقَؿ تدَیش آهپَل ٍیتاهیي  ٍ Dیا هقزف هکول
هؾاتِ عَال ؽَد  .در فَرت هقزف یکی اس ایي دٍ هَرد تایذ در تدَیش هدذد م کول احتیاط ؽَد ٍ كزد هَرد ًظز تِ پشؽک
تزای تقوین گیزی ًْایی اس خْت هقزف هکول ارجاع دادُ ؽَد .
 - 3تا تَخِ تِ ؽیَع تاالی کوثَد ٍیتاهیي

 Dدر خاهؼِ ،قثل اس ارائِ هگادٍس تا دٍسپیؾگیزی

(هاّی یک ػذد هکول 50000

ٍاحذی) ،لشٍهی تِ اًذاسُگیزی عغح عزهی ٍیتاهیي ً Dیغت.
 - 4تا تَخِ تِ ایي کِ ًَع تشریقی ٍیتاهیي  Dسیغت دعتزعی خَتی ًذارد لذا تزای پیؾگیزی اس کوثَد ٍیتاهیي  Dایي ؽکل اس
دارٍ تَفیِ ًویؽَد.
 - 5تِ ّوزاُ ارائِ هکول ّ 50شار ٍاحذی ٍیتاهیي  Dالسم اعت کارکٌاى تْذاؽتی در ًظام خذهات تْذاؽتی اٍلیِ ،تِ کلیِ اكزاد
تَضیحاتی در خقَؿ چگًَگی هقزف ٍ ػَارك احتوالی ًاؽی اس هقزف تیؼ اس اًذاسُ را تِ ؽزح سیز ارائِ دٌّذ :
الق -تزای خذب تْتز  ،هکول ٍیتاهیي  Dابٍػذُ ّای افلی ؿذا ( فثحاًِ ً ،اّار یا ؽام) هقزف ؽَد.
ب -دٍس پیؾگیزی کٌٌذُ كَم در کلیِ اكزاد تذٍى ػارضِ هی تاؽذ .
ج-در فَرت تزٍس عالئن هغوَهیت ؽاهل یثَعت ،ضؼق ،خغتگی ،خَاب آلَدگی ،عزدرد ،کاّؼ اؽتْا ،پزًَؽی ،خؾکی
دّاى ،عؼن آّي در دّاى  ،تَْع ٍ اعتلزاؽ اس اداهِ هقزف هگادٍس خَدداری کزدُ ٍ تِ هزکش تْذاؽتی درهاًی  /خاًِ تْذاؽت
هزاخؼِ ًواییذ.
 - 6در هَارد سیز ارخاع تِ پشؽک هزکش ضزٍری اعت:
الق -حذاکثز هیشاى هداس هقزف ٍیتاهیي  Dتزای  9عال تِ تاال ٍ هادراى تاردار ٍ 4000 ،احذ تیي الوللی ( 100هیکزٍگزم) در
رٍس هی تاؽذ  .هقزف هقادیز تیؾتز اس ٍ 10/000احذ در رٍس در عَالًی هذت هی تَاًذ هَخة هغوَهیت ؽَد .آهَسػ
کاهل در خقَؿ ًحَُ هقزف هگادٍس ٍیتاهیي  Dتَعظ کارکٌاى اّویت دارد  .در فَرت هقزف ًادرعت ٍ تیؼ اس حذ
هداس تِ فَرت اتلاقی یا تزٍس ػَارضی هاىًذ یثَعت ،ضؼق ،خغتگی ،خَاب آلَدگی ،عزدرد ،کاّؼ اؽتْا ،پزًَؽی،
خؾکی دّاى ،عؼن آّي در دّاى ،تَْع ٍ اعتلزاؽ (ػالئن معوَهیت تا ٍیتاهیي  Dارخاع تِ پشؽک ضزٍرت دارد.
ب ٍ -خَد احتیاط یا هٌغ هقزف  :در اكزادی کِ هثتال تِ عارکَئیذٍسیظّ ،یپزپاراتیزٍئیذیغن

 ،تیواری ّای کلیَی ٍ

ّیغتَپالعوَسیظ ّغتٌذ ،هقزف هکول ٍیتاهیي Dتا احتیاط ٍ تا ًظز پشؽک اًدام ؽَد.
 - 7هذت اخزای تزًاهِ کؾَری هکول یاری تا هگادٍس ٍیتاهیي  Dتا سهاى اػالم ؽذُ اس عَی ٍسارت هتثَع تَدُ ٍ تا ؽزٍع تزًاهِ
ؿٌی عاسی هَاد ؿذایی تا ٍیتاهیي اداهِ خَاّذ داؽت.
 - 8تزای اكزادی کِ تا تؾخیـ پشؽک دچار کوثَد ؽذیذ ٍیتاهیي  Dهی تاؽٌذ  ،تزاعاط پزٍتکل درهاًی تِ هذت ّ 8لتِ ٍ ّز
ّلتِ یک ػذد هکول ّ 50شارٍاحذی ٍیتاهیي  Dتَعظ پشؽک تدَیش هی ؽَد  .پظ اس ركغ کوثَد  ،هکول یاری هاّاًِ تِ
هکول ّ 50شارٍاحذی ٍیتاهیي  Dتزای پیؾگیزی اس کوثَد تایذ تَفیِ ؽَد.
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ريوًشت:

 عزکار خاًن سًذ ػثاط آتادی دتیزخاًِ م تْذاؽتی داًؾگاُ ع ج ٍ خ ب د ایزاى

