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  معاون محترم بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سمنان 

 جناب آقاي دکتر جعفر جندقی

 براي سالمندان  Dموضوع مکمل یاري ویتامین موضوع: 

  با سالم و احترام 

ــه شــماره    ــه نامــه ب ــرم   1/8/398مــورخ  13285/6/98در پاســخ ب ــت محت ــا موضــوع آن معاون ــاري  مکمــلب ی

ــامین ــراي D ویت ــر  ســالمندان ب ــه شــرح زی ــوارد را ب ــه استحضــار مــی رســاند خواهشــمند  م ــ ب ی اســت ترتیب

  در اختیار کارکنان ذي ربط و پزشکان محترم قرارگیرد:اتخاذ فرمایید تا به نحو مقتضی 

ــامین  ــرین ریزمغــذي  و Dویت ــه مهمت ــروز   کلســیم از جمل ــوگیري از ب ــا ســالمت عمــومی و جل هــا هســتند کــه ب

ــا ــال بیماریه ــد.  در س ــاط دارن ــهمندان ارتب ــاي از جمل ــگیري راهکاره ــرل و پیش ــود کنت ــز کمب ــذي ری ــا در  مغ ه

ــور:   ــانی کش ــتی درم ــتم بهداش ــل سیس ــاري  مکم ــی، ی ــازي غن ــواد س ــذایی  م ــوز وغ ــالح و شآم ــوي اص  الگ

  جامعه است .  غذایی

 ســاله71 دو افــرا ســالگی 70 ســن تــا بزرگســاالن بــراي روز در واحــد D 600 ویتــامین روزانــه مجــاز مقــدار

ــتر و ــد 800 بیش ــامین روز در واح ــیه D ویت ــده توص ــت.  ش ــداراس ــاز مق ــیه مج ــده توص ــه ش ــیم  روزان  کلس

ــراي ــان   ب ــردان و زن ــه   50 -70م ــاله، روزان ــاالي    1000س ــراد ب ــرم و اف ــی گ ــه   70میل ــه ب ــال روزان  1200س

  میلی گرم است.

ــی      ــاي علم ــه ه ــوع در کمیت ــرح موض ــی و ط ــدد کارشناس ــات متع ــاس جلس ــقطاز براس ــتم ری ــتی سیس  بهداش

ــانی ــه صــورت   درم ــاري  ب ــل ی ــل  ، مکم ــدد مکم ــک ع ــه ی ــیم/ کلســیمروزان ــا  400، 200 حــاوي( D کلس  500ی

ــرم   ــی گ ــیممیل ــا  200و کلس ــی    400 ی ــد بــین الملل ــامینواح ــامین ،)  D ویت ــا دوز  D ویت  واحــدي 50,000ب

ــه  ــرايماهان ــق سیســتم بهداشــتی مکمــل هــاي تجــویز شــده از   شــده اســت.توصــیه و ابــالغ ســالمندان  ب طری

درمــانی تــامین کننــده بخشــی از نیازهاســت کــه مــابقی بایــد از طریــق منــابع غــذایی حــاوي کلســیم و ویتــامین  

D .تامین شود    

برحســـب گـــروه ســـنی و D ویتـــامین) ULبـــاالترین ســـطح دریافـــت قابـــل تحمـــل (الزم بـــه ذکـــر اســـت 

ــه   ــاالن روزان ــراي بزرگس ــک ب ــد 4000فیزیولوژی ــین واح ــی ب ــراي و الملل ــز کلســیم ب ــادل  نی ــی  2500مع میل

 دســت از جملــه از خطراتــی توانــدایــن مقــدار مــی از بیشــتر روزانــه مصــرف در روز تعیــین شــده اســت. گــرم

  .  باشد داشته همراه به را قلبی و کلیوي مشکالت ایجاد ، وزن کاهش ،ادرار تکرر اشتها، دادن
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ــداولترین ــات کلســیم مکمــل کلســیم،شــکل  مت ــا کربن ــی)  %40درصــد کلســیم ( بیشــترین ب  اســت وکلســیم وزن

تــا  25اسـت. میــزان جـذب کلســیم در اشـکال مختلــف آن بـین      سـیترات کلســیم  ،دومـین ترکیــب حـاوي کلســیم   

بـا   کـه  مبـتال بـه سـنگ هـاي کلیـوي و افـرادي        کلسـیم در افـراد   سـیترات  "عمـدتا باشـد و  درصد متغیر مـی  40

کربنــات کلســیم بهتــرین ه انــد، توصــیه مــی شــود. بــه خصــوص ســالمندان مواجــاســید معــده  کــاهش ترشــح

ــی      ــیم را م ــیترات کلس ــت و س ــد داش ــود خواه ــرف ش ــذا مص ــا غ ــه ب ــامی ک ــذب را هنگ ــان  ج ــر زم ــوان در ه ت

    .مصرف نمود

  شود:با پزشک مشورت  مکمل هاي کلسیمیقبل از مصرف توصیه می شود در شرایط زیر 

       سـابقه حساسـیت بـه کربنـات کلسـیم و ویتـامین D3ودن میـزان کلسـیم و ویتـامین   بـاال بـ   و  D3  در

  خون

 سنگ هاي کلیوي   ابتال بهاستعداد فامیلی و  سابقه 

 گوارشی تمشکال و بیماریهاي قلبی هسابقس   

  آرتریت مفاصل و یا سرطان ،بیماریهاي کلیوي 

 هیپرپاراتیروئیدیسم ویا سارکوئیدوزیس ،هیستوپالسموزیس   

  ــ مصــرف ــراي مــدت طــوالنی مانن د داروهــاي ضــد تشــنج، برخــی داروهــاي ضــد  داروهــاي خــاص ب

 آسم 

بــا توجــه مطالــب ارائــه شــده بــه شــرح فــوق صــراحتا اعــالم مــی دارد کــه مصــرف همزمــان ویتــامین د و  

 کلسیم د /کلسیم  در سالمندان سالم بالمانع است . 

 

 

 

 

 

 رونوشت:
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