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 معاون محترم بهداشت دانشگاه/دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ... 

  "د"دستور عمل  كشوري مكمل ياري با مگادوز ويتامين موضوع: 

  با سالم و احترام

به سواالت  با توجه به ابالغ برنامه كشوري مكمل ياري ويتامين د و كلسيم براي گروه هاي سني مختلف طي سال هاي گذشته و با توجه

مكرر كارشناسان و مراقبين سالمت و رفع برخي سواالت و ابهامات، خواهشمند است دستور فرماييد موارد به شرح زير در آموزش 

  بهورزان و مراقبين سالمت به دقت رعايت گردد:

  :سال)  2(زير   كودكان

با  Dالمللي و ويتامين واحد بين 1500با دوز  Aين  ويتام براي كليه كودكاني كه  با شير مادر يا شير مصنوعي تغذيه مي شوند -1

همزمان با غربالگري تولد و   3-5يا مولتي ويتامين ) از روز   A + D  واحد بين المللي ( معادل يك سي سي قطره 400دوز 

 داده شود. ماهگي) 24( سالگي 2تيروئيدي نوزادان تا پايان هيپو

(به  A + Dاستفاده توسط شركت هاي دارويي، توجه به مندرجات روي جعبه قطره  با توجه به انواع مختلف قطره چكان مورد -2

)، Aواحد ويتامين  1500و  Dواحد ويتامين  400: معادل با  منظور مشخص نمودن تعداد قطره هاي معادل يك سي سي

 جهت تجويز و نيز آموزش به مادر ضروري است.

عوارض ناشي از كمبود ، استفاده از نور  يتامين آموزش مادران در زمينهيا مولتي و A + Dبه همراه مكمل ياري ويتامين  -3

اهميت دقيقه در روز ،  10تا  5به مدت  Dمستقيم آفتاب بر پوست دست و پا و صورت كودك براي ساخته شدن ويتامين 

 مقدار مصرف مورد تاكيد قرار گيرد. دادن مكمل به كودك، نحوه و

مراقبين كودك در  موزش مادران و، آ  D همزمان با آموزش در خصوص ويتامينه مكمل ياري ، به منظور اثر بخشي بهتر برنام -4

با استفاده از بسته آموزشي تغذيه ويژه  در برنامه غذايي كودكانA زمينه تغذيه صحيح واستفاده از منابع غذايي حاوي ويتامين

 مد نظر قرار گيرد.  مراقبين سالمت

كه در  خارجيي بهداشتي درماني اكيدأ توصيه شود از تبليغ مصرف هر گونه مكمل هاي دارويي به كاركنان شاغل در واحد ها -5

 حتماً بر اين مورد نظارت شود. و اكثر موارد فرموالسيون آن ها با نسبت فوق الذكر مغايرت دارد خودداري نمايند

توجه خاص قرار  درماني كشور مورد تاكيد وواحد هاي بهداشتي  نياز در توزيع به موقع مكمل هاي مورد تدارك و تامين و -6

 گيرد.
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  سال): 8تا  2كودكان (

. با توجه به توصيه هاي كميته كشوري درنظر گرفته نشده است  سال 8تا  2كودكان در حال حاضر برنامه كشوري براي مكمل ياري 

تهيه و  Dهزار واحدي ويتامين  50ار يك عدد مكمل ماه يكب 2،  به مادران آموزش داده شود كه هر Dپيشگيري و كنترل كمبود ويتامين

  به كودك خود بدهند. 

  :سال) 18تا  8( جواناننو

در حال حاضر بدليل محدوديت هاي اعتباري اجرا نمي  Dبراي كودكان مقطع دبستان ، برنامه كشوري مكمل ياري ويتامين  -1

 2هزارواحدي هر  50كميته كشوري دادن يك عدد مكمل شود ولي در قالب توصيه و آموزش مادران ، با توجه به توصيه هاي 

 ماه يكبار براي اين گروه سني توصيه شده است. 

(قرص ژله اي  "د"ن يالزم است مكمل ويتامبراي دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه بر اساس بخشنامه هاي ارسالي ،  -2

 داده شود. دختر و پسر آموزان به دانشماه متوالي،  9به مدت يك عدد و به صورت ماهيانه واحدي)  50000

مكمل در پانزدهم مهرماه به دانش آموزان  اي سال تحصيلي الزم است اولين دوزهاي اوليه در ابتدتوجه به لزوم هماهنگي با -3

امه بايد از مهرماه قرص به صورت ماهيانه، برن 9ارائه و پس از آن نيز تا پانزدهم خردادماه اين روند ادامه يابد. به دليل لزوم ارائه 

  شروع شود.

مي  ULدريافت مي شود كه كمتر از Dويتامين   IU 2000هزارواحدي ، روزانه كمتر از 50با مصرف ماهيانه يك عدد مكمل  -4

عوارضي چون ضعف، خستگي،  با در روز Dواحد بين المللي ويتامين  4000بيش از باشد . با توجه به اينكه دريافت روزانه 

همراه است ، لذا مكمل ياري ماهيانه  سردرد، كاهش اشتها، خشكي دهان، طعم آهن در دهان، تهوع و استفراغ  خواب آلودگي،

  عمالً شاهد اين عوارض نخواهيم بود.  Dهزار واحد بين المللي ويتامين  50با 

  سال):  59تا  19جوانان و ميانساالن (

هاي بهداشت، بايد ماهيانه اكز بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانهساله مراجعه كننده به مر 19- 59به كليه زنان و مردان  .1

قرص  12ويتامين ارائه شود (اين جهت پيشگيري از كمبود واحدي)  50000( قرص ژله ايD  ن يويتاممگادوز مكمل يك دوز 

 در طول يك سال). ژله اي 

مردان از شيوع باالتري برخوردار است، براي دريافت  مكمل ،  نسبت به 59در زنان  Dبا توجه به اين كه كمبود ويتامين  - تبصره

ان، وجود دارد الزم است ابتدا زنكمل چه محدوديتي در تهيه مزنان اين گروه سني نسبت به مردان در اولويت قرار دارند. لذا چنان

  تحت پوشش برنامه قرار گيرند.
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  مادران باردار:

 مقدار نيا .ندينما مصرف D تامينيو  IU 1000روزانه ،تا هنگام زايمان بارداري ايابتد از اردارب مادران كليه الزم است -1

 1000(به شرطي كه حاوي  تامينيو مولتي قالب در بارداري شانزدهم هفته انيپا از اي و مجزا صورت به تواند تامين مييو

 .قرارگيرد مورد استفاده بارداري دوراندر  باشد)  Dواحد ويتامين 

 بيمار شود مي توصيه دارد وجود ريز شرح به D تامينيو همراه داروها برخي مصرف صورت در ييدارو اخالتتد احتمال -2

 سازد: آگاه D تامينيو مصرف از را خود پزشك

 و مانند فنوباربيتال تشنج ضد داروهاي پردنيزولون، مانند كورتيرواستروئيدي داروهاي با D تامينيو همزمان مصرف •

 جذب كاهش از جمله مختلف هاي مكانيسم با ديزونيازيا و فامپينير مانند سل بيماري درمان يداروها و ينيوتفني

 لذا .شود مي D تامينيو موجب كاهش و داشته تداخل D تامينيو متابوليسم شيافزا ،D تامينيو جذب كاهش كلسيم،

 .ابدي مي شيافزا D تامينيو به افراد نيا نياز

 خون را D تامينيو سطح مي تواند شود مي استفاده فشارخون درمان در كه دهايزتيا با D تامينيو همزمان مصرف •

 .دهند شيافزا

 آنتي بعد از ساعت چهار اي قبل ساعت دو را D تامينيو است الزم كند، مي مصرف اسيد آنتي داروي فرد كه صورتي در •

 .مصرف كند اسيد

 .باشد معالج پزشك رنظ با D تامينيو مصرف گوكسينيد قلبي داروي مصرف صورت در •

 عضالني( D تامينيو واحدي 500000 و 30000 باال بسيار هاي واحدي و همچنين دوز 50000مصرف دوز خوراكي ماهانه  -3

 .شود نمي توصيه ناشي از دوزهاي بسيار باال در بارداري) استخواني هاي شكستگي سكير شيافزا دليل به

  :سال و باالتر) 60سالمندان 

 D)50000 ن يمكمل ويتام، بايد ماهيانه يك دوز پايگاه هاي سالمتسال به باال مراجعه كننده به  60مردان به كليه زنان و  -1

 دوز در طول يك سال).  12ويتامين ارائه شود (اين جهت پيشگيري از كمبود واحدي) 

برخوردار است، براي دريافت   يدر زنان سالمند نسبت به مردان از شيوع باالترD با توجه به اين كه كمبود ويتامين  -تبصره

چه محدوديتي در تهيه مگادوز وجود دارد الزم مكمل ، زنان اين گروه سني نسبت به مردان در اولويت قرار دارند. لذا چنان

  است ابتدا زنان، تحت پوشش برنامه قرار گيرند. 

سال به باال مراجعه كننده به مراكز  60مردان زنان و  بايد به كليه Dويتامين ماهانه ياري  همزمان با اجراي برنامه مكمل - 2

ميلي گرم كلسيم) يا 400- 500(حاوي  مكمل كلسيمروزانه يك عدد هاي بهداشت، بهداشتي درماني شهري و روستايي و خانه

  به كليه سالمندان داده شود.  Dويتامين   400يا  IU 200يلي گرم كلسيم وم 400- 500(حاوي  Dكلسيم يك عدد

  مشترك در گروه هاي سني مختلف:توصيه هاي 

در اثر تابش مستقيم نور آفتاب بر پوست ساخته مي شود، به كليه گروه هاي سني آموزش داده  Dبا توجه به اينكه ويتامين  -1

دقيقه دست و پا و صورت خود را در معرض نور مستقيم افتاب (بدون استفاده از كرم ضد آفتاب) قرار  15تا  10شود كه روزانه 

 .دهند
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و يا مصرف مكمل  D، از فرد در خصوص تجويز آمپول ويتامين واحدي)  D  )50000 نيمكمل ويتامالزم است قبل از تجويز  -2

احتياط شود و فرد مورد نظر به پزشك  كملمشابه سوال شود. در صورت مصرف يكي از اين دو مورد بايد در تجويز مجدد م

 اع داده شود.براي تصميم گيري نهايي از جهت مصرف مكمل ارج

 50000در جامعه، قبل از ارائه مگادوز با دوزپيشگيري (ماهي يك عدد مكمل  Dبا توجه به شيوع باالي كمبود ويتامين  -3

 نيست.  Dگيري سطح سرمي ويتامين واحدي)، لزومي به اندازه

اين شكل از  Dكمبود ويتامين زيست دسترسي خوبي ندارد لذا براي پيشگيري از  Dبا توجه به اين كه نوع تزريقي ويتامين  -4

 شود.دارو توصيه نمي

الزم است كاركنان بهداشتي در نظام خدمات بهداشتي اوليه، به كليه افراد  Dهزار واحدي ويتامين  50مكمل به همراه ارائه  -5

 توضيحاتي در خصوص چگونگي مصرف و عوارض احتمالي ناشي از مصرف بيش از اندازه را به شرح زير ارائه دهند:

  ناهار يا شام) مصرف شود.صبحانه ، هاي اصلي غذا ( ا وعدهب Dمكمل ويتامين براي جذب بهتر ،   - الف

  دوز پيشگيري كننده فوق در كليه افراد بدون عارضه مي باشد. -ب

يبوست، ضعف، خستگي، خواب آلودگي، سردرد، كاهش اشتها، پرنوشي، خشكي الئم مسموميت شامل بروز عدر صورت -ج

از ادامه مصرف مگادوز خودداري كرده و به مركز بهداشتي درماني/ خانه بهداشت تهوع و استفراغ  ،آهن در دهان طعم دهان،

  مراجعه نماييد.

 زير ارجاع به پزشك مركز ضروري است: موارددر  -6

ميكروگرم) در  100ي (الملل واحد بين 4000، سال به باال  و مادران باردار 9براي  Dحداكثر ميزان مجاز مصرف ويتامين - الف

شود. آموزش  در روز در طوالني مدت مي تواند موجب مسموميتواحد  000/10بيشتر از مصرف مقادير . روز مي باشد

توسط كاركنان اهميت دارد. در صورت مصرف نادرست و بيش از حد  Dكامل در خصوص نحوه مصرف مگادوز ويتامين 

يبوست، ضعف، خستگي، خواب آلودگي، سردرد، كاهش اشتها، پرنوشي،  ندمان بروز عوارضي مجاز به صورت اتفاقي يا 

 ارجاع به پزشك ضرورت دارد. Dسموميت با ويتامين عالئم م(آهن در دهان، تهوع و استفراغ  طعمخشكي دهان، 

و ي كليو هاي، بيماري كه مبتال به ساركوئيدوزيس، هيپرپاراتيروئيديسم افراديوجود احتياط يا منع مصرف: در   -ب

 انجام شود.نظر پزشك با احتياط و با  D ويتامينمصرف مكمل  هيستوپالسموزيس هستند،

تا زمان اعالم شده از سوي وزارت متبوع بوده و تا شروع برنامه  Dبا مگادوز ويتامين  ياري مكملمدت اجراي برنامه كشوري  -7

 ادامه خواهد داشت.  با ويتامين  مواد غذاييغني سازي 

هفته و هر  8مي باشند ، براساس پروتكل درماني به مدت  Dكه با تشخيص پزشك دچار كمبود شديد ويتامين براي افرادي  -8

توسط پزشك تجويز مي شود. پس از رفع كمبود ، مكمل ياري ماهانه به  Dهزارواحدي ويتامين  50هفته يك عدد مكمل 

 شود. براي پيشگيري از كمبود بايد توصيه Dهزارواحدي ويتامين  50مكمل 
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