دستًرعمل اجرايي بروامٍ مكمل ياري داوش آمًزان دختر دبيرستاوي با مگاديز ييتاميه "د"
مقدمٍ:

 - 1تشكيل كارگريٌ ستادي :در سغح ٍسارتخبًِّبي آهَسش ٍ پزٍرش (دفتز سالهت ٍ تٌذرستي) ٍ ٍسارت
ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضني (دفتز ثْجَد تغذيِ جبهؼِ ،ادارُ سالهت ًَجَاًبى ٍ هذارس ،سبسهبى غذا ٍ
دارٍ ،اًستيتَ تحقيقبت تغذيِاي ٍ غٌبيغ غذايي مطَر ٍ اػضبي ّييت ػلوي داًطگبُّبي ػلَم پشضني
مطَر)
تبصرٌ يك :دثيزخبًِ مبرگزٍُ ستبدي در دفتز ثْجَد تغذيِ جبهؼِ ٍ در داًطگبُّبي ػلَم پشضني در ٍاحذ تغذيِ
هؼبًٍت ثْذاضتي تطنيل هيضَد.
 - 2تشكيل كميتٍ استاوي :ثب ػضَيت هؼبٍى ثْذاضتي ،مبرضٌبس هسٍَل تغذيِ ،مبرضٌبس هسٍَل سالهت
ًَجَاًبى ٍ هذارس ٍ مبرضٌبس هسٍَل سالهت ٍ تٌذرستي سبسهبى آهَسش ٍ پزٍرش.
 - 3تشكيل كميتٍ شهرستاوي :ثب ػضَيت ريبست هزمشثْذاضت ضْزستبى ،مبرضٌبس ثْذاضت خبًَادُ يب تغذيِ،
مبرضٌبس هسٍَل سالهت ًَجَاًبى ٍ هذارس ،هذيز آهَسش ٍ پزٍرش ضْزستبى /هٌغقِ ٍ مبرضٌبس سالهت
ٍ تٌذرستي
شرح يظايف كارگريٌ ستادي:
 - 1تطنيل دثيزخبًِ در هحل دفتز ثْجَد تغذيِ جبهؼِ ٍسارت ثْذاضت ،درهبى ٍ آهَسش پشضني
 - 2تطنيل جلسبت مبرگزٍُ ستبدي ّز دٍ هبُ يل ثبر در هحل دثيزخبًِ
- 3ثزگشاري مبرگبُّب ٍ سويٌبرّبي تَجيْي-آهَسضي جْت تَجيِ مويتِ استبًي ثزحست ًيبس
- 4تْيِ ٍ ثبسًگزي دستَرػول اجزايي ثزًبهِ ٍ ارسبل آى ثِ مويتِّبي استبًي
- 5تْيِ ٍ تذٍيي ٍ ارسبل هتَى آهَسضي هَرد ًيبس
- 6تؼييي ضزح ٍظبيف اػضب مويتِ
- 7تبييذ استبىّب ٍ ضْزستبىّبي هٌتخت جْت اجزاي ثزًبهِ (اٍلَيت ثب استبىّبيي است مِ موجَد ٍيتبهيي
"د" در داًص آهَساى آىّب ضيَع ثيطتزي دارد)
- 8جوغ آٍري اعالػبت ٍ دادُّب ثزاسبس فزمّبي عزاحي ضذُ اس داًطگبُ
 - 9ثزآٍرد اػتجبرات هَرد ًيبس اجزاي ثزًبهِ
- 10ارايِ گشارش اس رًٍذ اجزاي ثزًبهِ ثِ سبيز اػضب مويتِ تَسظ دثيزخبًِ
ً- 11ظبرت ،پبيص ٍ ارسضيبثي ثزًبهِ

شرح يظايف كميتٍ استاوي
 .1تطنيل دثيزخبًِ در هؼبًٍت ثْذاضتي داًطگبُ ػلَم پشضني (گزٍُ تغذيِ)
.2

ثزگشاري جلسبت مويتِ ثِ غَرت هبّيبًِ

 .3تؼييي ضْزستبىّبي هجزي ثزًبهِ ،هطخع ًوَدى تؼذاد داًصآهَساى تحت پَضص ٍ ارسبل ًبم ضْزستبىّب
ٍ هذارس دختزاًِ هقبعغ هتَسغِ اٍل ٍ دٍم ثِ تفنيل ضْز ٍ رٍستب ثِ دثيزخبًِ ستبد هزمشي
 .4اػالم ضْزستبى هجزي ثزًبهِ ثِ مويتِ ضْزستبًي جْت ثزًبهِريشي
 .5ثزگشاري مبرگبُّب يب سويٌبرّبي تَجيْي -آهَسضي جْت هسئَليي مويتِ ضْزستبًي
 .6دريبفت هتَى آهَسضي اس مبرگزٍُ ستبدي ٍ ارسبل آى ثِ ضْزستبىّبي هجزي ثزًبهِ
 .7تْيِ ٍ تأهيي هگبدٍس ٍيتبهيي "د" ٍ ارسبل ثِ ضْزستبىّبي هجزي ثزًبهِ
تبصرٌ دي :السم است  9ػذد قزظ صلِاي ٍيتبهيي "د" حبٍي ٍ 50000احذ ثيي الوللي ٍيتبهيي "د" ،ثزاي ّز
داًصآهَس ثب احتسبة  %15افت ٍ ريش درًظز گزفتِ ضَد( .هبّي يل قزظ صلِاي ،ثِ هذت  9هبُ)
 .8ارسبل دستَرػول اجزايي ثزًبهِ ٍ ضزح ٍظبيف ثِ مويتِّبي ضْزستبًي
.9

ثزًبهِريشي جْت جذة اػتجبرات ثزًبهِ

 .10جوغآٍري اعالػبت آهبري ٍ دادُّبي موي ٍ ميفي اس ضْزستبىّبي هجزي ثزًبهِ
 .11تْيِ ٍ ارسبل گشارش ثِ دثيزخبًِ ستبد ّز سِ هبُ يلثبر
 .12ارسبل گشارش ًْبيي پس اس پبيبى سبل تحػيلي (اثتذاي هزدادهبُ) ثِ دثيزخبًِ ستبد
ً .13ظبرت ،پبيص ٍ ارسيبثي اجزاي ثزًبهِ
شرح يظايف كميتٍ شهرستان
 .1تطنيل دثيزخبًِ در هزمش ثْذاضت ضْزستبى
 .2تطنيل جلسبت مويتِ ثِ غَرت هبّيبًِ
 .3اًتخبة هذارس دختزاًِ هقبعغ هتَسغِ اٍل ٍ دٍم مِ ثبيذ تحت پَضص ثزًبهِ قزار گيزًذ ثب اٍلَيت هٌبعق
هحزٍم
تبصرٌ يك :با تَجِ ثِ ايي مِ ثزًبهِ هنول يبري آّي در هذارس هقبعغ هتَسغِ اٍل ٍ دٍم دختزاًِ در حبل اجزا
هيثبضذ السم است مليِ هذارس دختزاًِ اػن اس دٍلتي ٍ غيزاًتفبػي در ضْزستبىّبي هٌتخت ،مِ ثزًبهِ هنول يبري
آّي را ثِ اجزا در هيآٍرًذ ،تحت پَضص ايي ثزًبهِ (هنول يبري ثب هگبدٍس ٍيتبهيي "د") ًيش قزار گيزًذ.

 .4ثزگشاري مبرگبُّب ٍ سويٌبرّبي آهَسش – تَجيْي ثزاي هذيزاى ،هؼبًٍيي ٍ هؼلوبى هذارس هجزي ثزًبهِ
تبصرٌ يك :هسئَليت اجزاي ثزًبهِ ثزػْذُ هذيز هذرسِ هيثبضذ ٍ هذيز ثب غالحذيذ خَد يل ًفز اس هؼلوبى ٍ هزثيبى
داٍعلت (هؼلن سيستضٌبسي ،هزثي ثْذاضت ،هزثي تزثيت ثذًي ٍ هزثي پزٍرضي ٍ  )...را ثِ ػٌَاى هسئَل آهَسش
داًصآهَساى اًتخبة هيمٌذ ،مِ هلشم ثِ گذراًذى دٍرُ آهَسضي هزثَعِ ٍ اخذ گَاّيٌبهِ آهَسضي دٍرُ هذمَر
هيثبضذ .در هذارس داراي هزثي ثْذاضت الَيت ثب هزثي ثْذاضت است .السم است جلسبت تَجيْي ثزاي هذيزاى ثب
قَت ثيطتزي اجزا ضَد.
 .5ارسبل آهبرّبي هزثَعِ ضبهل ًبم ،تؼذاد هذارس ٍ تؼذادداًصآهَساى ثِ مويتِ استبى
 .6دريبفت هتَى آهَسضي اس مويتِ استبًي ٍ ارسبل ٍ تَسيغ آى در هذارس تحت پَضص ثزًبهِ
 .7دريبفت هنول ٍيتبهيي "د" هَرد ًيبس اس مويتِ استبًي ٍ ارسبل آى ثِ تؼذاد هَرد ًيبس ثِ هذارس هجزي
ثزًبهِ ثِ غَرت هبّيبًِ
تبصرٌ يك :السم است هنول ٍيتبهي "د" ثِ غَرت هبّيبًِ ثِ هذت  9هبُ هتَالي ،ثِ داًصآهَساى دادُ ضَد .ثبتَجِ ثِ
لشٍم ّوبٌّگيّبي اٍليِ در اثتذاي سبل تحػيلي السم است اٍليي دٍر هنول در پبًشدّن هْزهبُ ثِ داًص آهَساى ارائِ
ٍ پس اس آى ًيش تب پبًشدّن خزدادهبُ ايي رًٍذ اداهِ يبثذ .ثِ دليل لشٍم ارائِ

 9قزظ ثِ غَرت هبّيبًِ ،ثزًبهِ ثبيذ اس

هْزهبُ ضزٍع ضَد.
تبصرٌ دي :در ايبم هبُ هجبرك رهضبى ،قزظّب ثِ داًصآهَساى تحَيل دادُ خَاّذ ضذ تب در هٌشل ،ثؼذ اسافغبر خَردُ
ضَد.
تبصرٌ سٍ :چٌبًچِ داًصآهَسي در سهبى تَسيغ قزظ غبيت ثبضذ ،هيتَاًذ در رٍس يب رٍسّبي ثؼذ قزظ را دريبفت
ًوبيذ.
 -8ضزمت در جلسبت تَجيْي مِ تَسظ اٍليبء هذارس ثزاي ٍالذيي داًصآهَساى ثزگشار هيضَد ٍ ّوچٌيي
هطبرمت در آهَسش داًصآهَساى
ً -9ظبرت ٍ پبيص ثزًبهِ در هذارس ثِ غَرت هبّيبًِ ٍ ارائِ گشارش ثِ مويتِ استبًي
 -10ارسبل گشارش آهبري ثِ مويتِ استبًي ثِ غَرت هبّيبًِ

عًارض جاوبي مصرف مكمل ييتاميه "د":

در غَرت هػزف ثيص اس حذ ٍيتبهيي "د" (ثيص اس ٍ 2000احذ ثيي الوللي ٍيتبهيي "د" در رٍس) ػَارضي چَى ضؼف،
خستگي ،خَاة آلَدگي ،سزدرد ،مبّص اضتْب ،خطني دّبى ،هشُ آٌّي در دّبى ،تَْع ٍ استفزاؽ هيثبضذ .الجتِ ثب
تَجِ ثِ ضيَع ثبالي موجَد ٍيتبهيي "د" در داًص آهَساى ٍ ثب تَجِ ثِ ايي مِ دريبفت اس عزيق هنول ثِ اًذاسُايي
ًيست مِ ثِ حذ غيزهجبس ثزسذ ،ػوالً ضبّذ ايي ػَارؼ ًخَاّين ثَد.
مًارد مىع مصرف:

در افزادي مِ هجتال ثِ سبرمَييذٍسيسّ ،يپزپبراتيزٍئيذيسن ،ثيوبريّبي مليَي ٍ ّيستَپالسوَسيس ّستٌذ ٍيتبهيي
"د" ثبيذ ثب احتيبط هػزف ضَد.

