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 ...دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی / معاون محترم بهداشتی دانشگاه 

 در جواوان” ویتامیه د“دستور عمل  کشوری مکمل یاری با مگادوز : موضوع

با سالم و احترام 

السم است تزًاهِ ٍیتاهیي  ىای دٍد تَدى هٌاتغ غذای، ًقص پیطگیزاًِ آى در تیواری ّاٍ هح”ٍیتاهیي د“تا تَخِ تِ ضیَع گستزدُ کوثَد 

در کلیِ سطَح هحیطی ارائِ دٌّدُ هزاقثتْای تْداضتی در تِ رٍش سیز  خَاًاىخْت تاهیي ًیاس گزٍُ سٌی  ”ٍیتاهیي د“هکول یاری 

 : تِ هَرد اخزا گذاضتِ ضَدضْز ٍ ٍرستا، 

ّای  رٍستایی ٍ خاًِاضتی درهاًی خدهات خاهغ سالهت، هزاکش تْدسالِ هزاخؼِ کٌٌدُ تِ هزاکش  18-29خَاًاى تِ کلیِ  -1

تاید هاّیاًِ یك دٍس هکول خَراکی ٍیتاهیي پایگاُ ّای تْداضتی ٍهزکش سالهت خاهؼِ ٍهزاکش تْداضتی درهاًی ، تْداضت، 

 (. دٍس در طَل یك سال 12)ارائِ ضَد  "د"، خْت پیطگیزی اس کوثَد ٍیتاهیي (هگادٍس)ٍاحد ٍیتاهیي  50000حاٍی  "د"

هکول،  التزی تزخَردار است، تزای دریافتدر سًاى ًسثت تِ هزداى اس ضیَع تا ”ٍیتاهیي د“ا تَخِ تِ ایي کِ کوثَد ب -1تبصره 

هحدٍدیتی در تْیِ هگادٍس ٍخَد دارد السم است اتتدا  لذا چٌاًچِ. در اٍلَیت قزار دارًد سًاى ایي گزٍُ سٌی ًسثت تِ هزداى

 . سًاى، تحت پَضص تزًاهِ قزار گیزًد

، السم است هطاتق تا دستَرػول سال 18-29در گزٍُ سٌی  در سًاى تاردار "د"تزای پیطگیزی اس کوثَد ٍیتاهیي  -2صره تب

 . هکول یاری هادراى تاردار اقدام ضَدهلی 

 50000هاّی یك ػدد هکول )پیطگیزی  دٍس یادر خاهؼِ، قثل اس ارائِ هگادٍس  ”ٍیتاهیي د“تا تَخِ تِ ضیَع تاالی کوثَد  -2

 .ًیست ”ٍیتاهیي د“طح سزهی گیزی س ، لشٍهی تِ اًداسُ(احدیٍ

تِ ّوزاُ ارائِ هگادٍس السم است کارکٌاى تْداضتی در ًظام خدهات تْداضتی اٍلیِ، تِ کلیِ افزاد تَضیحاتی در خصَظ  -3

 :چگًَگی هصزف ٍ ػَارض احتوالی ًاضی اس هصزف تیص اس اًداسُ را تِ ضزح سیز ارائِ دٌّد

 .هصزف ضَد( ًاّار یا ضام) ّای اصلی غذا  تا ٍػدُ ”ٍیتاهیي د“هکول  تْتز است -الف

 .تدٍى ػارضِ هی تاضد ”ٍیتاهیي د“کوثَد  دٍس پیطگیزاًِ تزای -ب

یثَست، ضؼف، خستگی، خَاب آلَدگی، سزدرد، کاّص اضتْا، پزًَضی، خطکی الئن هسوَهیت ضاهل تزٍس عدر صَرت  -ج

خاًِ / تِ هزکش تْداضتی درهاًیالسم است اس اداهِ هصزف هگادٍس خَدداری کزدُ ٍ تفزاؽ تَْع ٍ اس ،آّي در دّاى طؼندّاى، 

 .دىتْداضت هزاخؼِ ًوای

 لذا تَصیِ هی ضَد )تِ ضزح سیز ٍخَد دارد  ”ٍیتاهیي د“احتوال تداخالت دارٍیی در صَرت هصزف تزخی دارٍّا ّوزاُ  -د            

 (هصزف ٍیتاهیي د آگاُ ساسدپشضك خَد را اس  ،تیوار            

 اٍرلی استات، : پزدًیشٍلَى، کاٌّدُ ٍسى: ّاکَرتیکَاستزٍئید ی ّوچَىتا دارٍّای ”ٍیتاهیي د“سهاى  هصزف ّن

ریفاهپیي ٍ : فٌَتارتیتال ٍ فٌی تَییي ٍ دارٍّای درهاى تیواری سل: کلستیزاهیي، دارٍّای ضد تطٌح: کاٌّدُ چزتی
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، افشایص هتاتَلیسن ”ٍیتاهیي د“ختلف اسخولِ کاّص خذب کلسین، کاّص خذب ایشًٍیاسید تا هکاًیسن ّای م

افشایص  ”ٍیتاهیي د“لذا ًیاس ایي افزاد تِ . هی ضَد ”ٍیتاهیي د“تداخل داضتِ ٍ هَخة کاّص اثز ..... ٍ  ”ٍیتاهیي د“

  .گزفتپشضك اًدام خَاّد  ًظز در ایي افزاد ًیش هکول  یاری هاًٌد سایز گزٍُ ّا تا. هی یاتد

  کاّص تزای ٍرّاآاستاتیٌْا هثل اتَرٍاستاتیي ٍ ادرار  :کاٌّدُ کلستزٍلدارٍّای تا  "ٍیتاهیي د"هصزف ّوشهاى 

  .خَى را افشایص دٌّد "ٍیتاهیي د"ًد سطح تیاسیدّا هیتَاى: فطار خَى

  ا چْار ساػت تؼد اس را دٍ ساػت قثل ی ”ٍیتاهیي د“در صَرتی کِ فزد دارٍی آًتی اسید هصزف هی کٌد، السم است

 .آًتی اسید هیل کٌد

  تا ًظز پشضك هؼالح تاضد ”ٍیتاهیي د“در صَرت هصزف دارٍی قلثی دیگَکسیي هصزف. 

ٍ یا هصزف هکول هگادٍس هطاتِ  ”ٍیتاهیي د“در خصَظ تدَیش آهپَل  ،اس فزد،  ”ٍیتاهیي د“السم است قثل اس تدَیش هگادٍس  -4

دٍ هَرد تاید در تدَیش هددد هگادٍس احتیاط ضَد ٍ فزد هَرد ًظز تزای تصوین گیزی  در صَرت هصزف یکی اس ایي. سَال ضَد

 .ًْایی اس خْت هصزف هکول تِ پشضك ارخاع دادُ ضَد

 :در هَارد سیز ارخاع تِ پشضك هزکش ضزٍری است -5

( هیکزٍگزم 50)الوللی  ىٍاحد تی 2000 ، ”ٍیتاهیي د“حداکثز هیشاى هداس هصزف : ”ٍیتاهیي د“ٍخَد ػالئن هسوَهیت تا  -الف

. ضَد در طَالًی هدت هی تَاًد هَخة هسوَهیت ،ٍاحد در رٍس 000/10در رٍس هی تاضد ٍ هصزف هقادیز تیطتز اس 

در صَرت هصزف ًادرست ٍ . تَسط کارکٌاى اّویت دارد ”ٍیتاهیي د“آهَسش کاهل در خصَظ ًحَُ هصزف هگادٍس 

یثَست، ضؼف، خستگی، خَاب آلَدگی، سزدرد، کاّص اضتْا،  هاًٌد ػَارضیتزٍس  تیص اس حد هداس تِ صَرت اتفاقی یا 

 .ارخاع تِ پشضك ضزٍرت داردآّي در دّاى، تَْع ٍ استفزاؽ  طؼنپزًَضی، خطکی دّاى، 

ٍ کلیَی  ّای کِ هثتال تِ سارکَئیدٍسیس، ّیپزپاراتیزٍئیدیسن، تیواری افزادیدر : ٍخَد احتیاط یا هٌغ هصزف - ب

 .اًدام ضَدًظز پشضك تا احتیاط ٍ تا  ”ٍیتاهیي د“هصزف هکول  ّستٌد،ّیستَپالسوَسیس 

 

 

  

 

 

: روووشت

   سزکار خاًن سًد ػثاس آتادی دتیزخاًِ م تْداضتی داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د ایزاى


