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 ندارد

 کشور پزشکی علوم ها دانشکده/ها دانشگاه بهداشتی محترم معاونین کلیه 

 کشور پزشکی علوم های دانشگاه کلیه به ویتامین مولتی یا  AD مکمل جذیذ بخشنامه: موضوع

 با سالم و احترام 

ر خظًص د 26/6/91د مًرخ 8975/311آخزیه بخشىامٍ ارسالی بٍ داوشگاٌ َای ػلًم پششنی مشًر بٍ شمارٌ  پیزي

یاری يیتامیه َای آ ي د ،  رساوذ باسوگزی دستًرالؼمل مشًری منمل َای داريیی مًدمان، بٍ استحضار می تجًیش منمل

مًرد بحث ي تبادل وظز قزار گزكت ي بز اساس وظزات مارشىاسی  20/2/93در جلسٍ ممیتٍ مشًری تـذیٍ مًدمان مًرخ 

 :شًد َای بُذاشت ارسال می َای بُذاشتی ي خاوٍ درماوی، پایگاٌ مش بُذاشتیاػضای ممیتٍ ونات سیز جُت ابالؽ بٍ ملیٍ مزا

المللی در  یهياحذ ب 1500با ديس  Aيیتامیه   ادر یا شیز مظىًػی تـذیٍ می شًوذبزای ملیٍ مًدماوی مٍ  با شیز م -

 اس( يلتی يیتامیه یا م  A + D مؼادل یل سی سی قطزٌ) ريس ياحذ بیه المللی در  400با ديس  Dريس ي يیتامیه

 .سالگی دادٌ شًد 2تا پایان  وًسادان َمشمان با ؿزبالگزی َیپً تیزيئیذیي  تًلذ  3-5ريس 

با تًجٍ بٍ اوًاع مختلق قطزٌ چنان مًرد استلادٌ تًسط شزمت َای داريیی، تًجٍ بٍ مىذرجات ريی جؼبٍ  -

ي  Dياحذ يیتامیه  400مؼادل با : بٍ مىظًر مشخض ومًدن تؼذاد قطزٌ َای مؼادل یل سی سی) A + Dقطزٌ 

 .آمًسش بٍ مادر ضزيری است ویش تجًیش يجُت  ،(Aياحذ يیتامیه  1500

یا مًلتی يیتامیه آمًسش مادران در سمیىٍ اَمیت دادن منمل بٍ مًدك ،  A + Dيیتامیه  بٍ َمزاٌ منمل یاری -

 .وحًٌ يمقذار مظزف مًرد تامیذ قزار گیزد

روامٍ منمل یاری ، آمًسش مادران يمزاقبیه مًدك در سمیىٍ تـذیٍ طحیح ياستلادٌ ببٍ مىظًر اثز بخشی بُتز  -

 . مًدمان مذ وظز قزار گیزد بزوامٍ ؿذایی درA اس مىابغ ؿذایی حايی يیتامیه

مظزف َز گًوٍ منمل َای داريیی شًد اس تبلیؾ  مارمىان شاؿل در ياحذ َای بُذاشتی درماوی امیذأ تًطیٍبٍ  -

لذمز مـایزت دارد خًدداری ومایىذ، حتماً بز ایه مًرد كزمًالسیًن آن َا با وسبت كًم امثز مًارد در اتجارتی مٍ 

 .وظارت شًد

تامیه يتذارك  يتًسیغ بٍ مًقغ منمل َای مًردویاس درياحذ َای بُذاشتی درماوی مشًر مًرد تامیذ يتًجٍ  -

 .خاص قزار گیزد

 

  


