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مدیر محترم شبکه بهداشت رباط کریم، بهارستان، شهریار، قدس و مالرد
رئیس محترم مرکز بهداشت غرب و شمالغرب

موضوع: مکمل یاری ویتامین"د"

  با سالم و احترام؛ 
         با توجه به نامه شماره ۳٠٠/۱٠٠۱۴ د مورخه ۹۳/۷/۱۴  دفتر محترم بهبود تغذیه جامعه با موضوع برنامه مکمل یاری 
ویتامین "د" و نتایج اولیه، دومین بررسی " پژوهشی در وضعیت ریز مغذی های کشور- ۱۳۹۱ " کمبود ویتامین " د" در 
تمامی گروه های سنی و جنسی به درجات مختلف مشهود است و این کمبود یکی از مشکالت بهداشتی- تغذیه ای کشور 
محسوب می شود که نیازمند مداخالت عاجل می باشد. در همین راستا و بمنظور طراحی مداخالت الزم، دفتر بهبود 
تغذیه کمیته مشورتی کنترل کمبود ویتامین" د" را برگزار نمود که بر طبق مصوبات این کمیته مقرر شد برای گروه های 

سنی مختلف به شرح ذیل مکمل ویتامین " د" توصیه گردد: 

در گروه سنی ٢۴-٠ ماهه : از ۳ تا ۵ روز بعد از تولد IU/Day ۴٠٠ مکمل ویتامین "د"  -
( ۸٠٠ IU/Day معادل) "۵٠٠٠٠ ویتامین "د IU در گروه سنی ۶-٢ ساله : هر ٢ ماه یک بار مگا دوز -

- در گروه سنی۱٢-۷ ساله : هر ٢ ماه یک بار مگا دوز IU ۵٠٠٠٠ ویتامین "د" 
- در گروه سنی۷٠-۱٢ ساله: هر ماه یک بار مگا دوزIU ۵٠٠٠٠ ویتامین "د" 

- در گروه سنی ۷٠ سال به باال : هر ٢ هفته یک مگا دوزIU ۵٠٠٠٠ ویتامین "د" 

همچنین  با توجه به اینکه در بررسی مذکور بطور خاص، در گروه سنی ۱۴-٢٠ سال، در بعضی اقلیم ها تا ۱٠٠% دختران 
دچار کمبود ویتامین"د"بوده اند، مقرر شد برنامه مکمل یاری با مگا دوز ویتامین"د"در سال تحصیلی ۹۳-۹۴ برای 
دختران دانش آموز متوسطه اقلیم هایی که بیشترین شیوع کمبود را دارند شامل بر گیالن و مازندان، گلستان و خراسان 
شمالی ، سمنان و خراسان رضوی، ایالم و کردستان، کرمانشاه، لرستان،همدان ، خوزستان و فارس، کرمان،کهکیلویه و 
بویراحمد در ۳٠ دانشگاه علوم پزشکی شامل بر همدان، شیراز، جهرم، فسا، الرستان، گراش، مشهد، تربت حیدریه، 
گناباد، سبزوار،خراسان شمالی، نیشابور، کردستان،لرستان، ایالم، اهواز، آبادان، دزفول، بهبهان، گیالن، گلستان، 
مازنداران، بابل، کرمان، رفسنجان، جیرفت، بم ، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد و سمنان به اجرا در آید. در این برنامه 

ماهیانه یک قرص ۵٠ هزار واحدی ویتامین"د"به مدت ۹ ماه به دختران دانش آموز متوسطه ارائه خواهد شد.

"سالمت زنان ، سالمت نسل 
ها"
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عوارض جانبي مصرف مکمل ویتامین"د":

در صورت مصرف بیش از حد ویتامین"د"(بیش از ٢٠٠٠ واحد بین المللی ویتامین"د"در روز) عوارضی چون ضعف، 
خستگی، خواب آلودگی، سردرد، کاهش اشتها، خشکی دهان، مزه آهنی در دهان، تهوع و استفراغ میباشد. البته با توجه 
به شیوع باالی کمبود ویتامین"د"و با توجه به این که دریافت از طریق مکمل به اندازهایی نیست که به حد غیرمجاز 

برسد، عمالً شاهد این عوارض نخواهیم بود.

 موارد منع مصرف:

در افرادی که مبتال به سارکوییدوزیس، هیپرپاراتیروئیدیسم، بیماریهای کلیوی و هیستوپالسموزیس هستند 
ویتامین"د"باید با احتیاط مصرف شود.

مراتب جهت استحضار و اطالع رسانی در جلسات آموزشی اعالم می گردد.


