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

 ابالغ دستورالعمل مکملیاری میانساالن و سالمندان با مگادوز ویتامین دموضوع: 

 با سالم و احترام

در بزرگساالن  "د"امين ویت، حاكي از شيوع باالي كمبود 1391اقليم كشور در سال  11ها در دومين بررسي ملي وضعيت ریزمغذينتایج 

 "د"اند و در مردان بزرگسال نيز شيوع كمبود ویتامينمواجه "د"مي باشد. به نحوي كه بيش از نيمي از زنان كشور با كمبود ویتامين 

 یک ویتامين محلول در چربي و داراي نقش هاي متعدد در بدن است.  "د"ویتامينقابل توجه است.

ها و پيشگيري از پوكي استخوان دارد، در پيشگيري از بسياري از در جذب كلسيم، حفظ سالمت استخوان این ویتامين عالوه بر نقشي كه

و انواع سرطان نيز موثر است.  (MSهاي خودایمني مثل بيماري مولتيپل اسكلروز )، بيماري2هاي غيرواگير از جمله دیابت نوع بيماري

جهت گروه سنی  "د"، الزم است برنامه مکمل یاری ویتامین  "د"ین ویتام محدود بودن منابع غذاییلذا با توجه به 

  میانساالن به روش زیر به مورد اجرا گذاشته شود:

هاي بهداشت، باید ساله مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستایي و خانه 30-59به كليه زنان و مردان  -1

 "د"واحد ویتامين )مگادوز(، جهت پيشگيري از كمبود ویتامين  50000وي حا "د"ماهيانه یک دوز مكمل خوراكي ویتامين 

 دوز در طول یک سال(.  12ارائه شود )

سال نسبت به مردان از شيوع باالتري برخوردار است، براي  30 -59در زنان  "د"با توجه به این كه كمبود ویتامين  -1تبصره 

چه محدودیتي در تهيه مگادوز وجود دارد دان در اولویت قرار دارند. لذا چناندریافت  مكمل ، زنان این گروه سني نسبت به مر

 الزم است ابتدا زنان، تحت پوشش برنامه قرار گيرند. 

در زنان باردار، الزم است مطابق با دستورعمل مكمل یاري مادران باردار  "د"براي پيشگيري از كمبود ویتامين  -2تبصره 

 مادران( اقدام شود.  )تهيه شده در اداره سالمت

 50000در جامعه، قبل از ارائه مگادوز با دوزپيشگيري )ماهي یک عدد مكمل  "د"با توجه به شيوع باالي كمبود ویتامين  -2

 نيست.  "د"گيري سطح سرمي ویتامين واحدي(، لزومي به اندازه

این شكل  "د"راي پيشگيري از كمبود ویتامين ، زیست دسترسي خوبي ندارد لذا ب"د"با توجه به این كه نوع تزریقي ویتامين  -3

 شود.از دارو توصيه نمي

به همراه ارائه مگادوز الزم است كاركنان بهداشتي در نظام خدمات بهداشتي اوليه، به كليه افراد توضيحاتي در خصوص  -4

 چگونگي مصرف و عوارض احتمالي ناشي از مصرف بيش از اندازه را به شرح زیر ارائه دهند:

 هاي اصلي غذا ) ناهار یا شام( مصرف شود.با وعده "د"بهتر است مكمل ویتامين  -الف

 سال بدون عارضه مي باشد. 30-59دوز پيشگيري كننده فوق در كليه افراد  -ب
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یبوست، 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  ،ر دهانآهن د طعمدهان، 

 مراجعه نمایيد.

و یا مصرف مكمل مگادوز  "د"، از فرد ميانسال در خصوص تجویز آمپول ویتامين "د"الزم است قبل از تجویز مگادوز ویتامين  -5

این دو مورد باید در تجویز مجدد مگادوز احتياط شود و فرد مورد نظر به پزشک  مشابه سوال شود. در صورت مصرف یكي از

 براي تصميم گيري نهایي از جهت مصرف مكمل ارجاع داده شود.

 در موارد زیر ارجاع به پزشک مركز ضروري است: -6

المللي  واحد بين 2000الن، براي بزرگسا د حداكثر ميزان مجاز مصرف ویتامين:  "د"وجود عالئم مسموميت با ویتامين  -الف

واحد در روز در طوالني مدت مي تواند موجب  000/10ميكروگرم( در روز مي باشد و مصرف مقادیر بيشتر از  50)

توسط كاركنان اهميت دارد. در صورت  "د"شود. آموزش كامل در خصوص نحوه مصرف مگادوز ویتامين  مسموميت

یبوست، ضعف، خستگي، خواب آلودگي،  مانند بروز عوارضي اتفاقي یا مصرف نادرست و بيش از حد مجاز به صورت 

 ارجاع به پزشک ضرورت دارد.آهن در دهان، تهوع و استفراغ  طعمسردرد، كاهش اشتها، پرنوشي، خشكي دهان، 

و كليوي  هاي، بيماري كه مبتال به ساركوئيدوزیس، هيپرپاراتيروئيدیسم افراديوجود احتياط یا منع مصرف: در  -ب

 انجام شود.نظر پزشک با احتياط و با  "د" ویتامينمصرف مكمل  هيستوپالسموزیس هستند،

 

جهت گروه سنی  "د"، الزم است برنامه مکمل یاری ویتامین  "د"ویتامین  محدود بودن منابع غذاییهمچنین با توجه به 

 سالمندان به روش زیر مورد اجرا گذاشته شود: 

هاي بهداشت، باید ال به باال مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهري و روستایي و خانهس 60به كليه زنان و مردان  .1

 "د"واحد ویتامين )مگادوز(، جهت پيشگيري از كمبود ویتامين  50000حاوي  "د"ماهيانه یک دوز مكمل خوراكي ویتامين 

 دوز در طول یک سال(.  12ارائه شود )

برخوردار است، براي  در زنان سالمند نسبت به مردان از شيوع باالتري "د"ود ویتامين با توجه به این كه كمب -تبصره

چه محدودیتي در تهيه مگادوز وجود دریافت  مكمل ، زنان این گروه سني نسبت به مردان در اولویت قرار دارند. لذا چنان

 دارد الزم است ابتدا زنان، تحت پوشش برنامه قرار گيرند. 

سال به باال مراجعه كننده به مراكز  60، به كليه زنان و مردان "د"راي برنامه مكملياري با مگادوز ویتامين همزمان با اج .2

ميلي گرم كلسيم(  500)حاوي  روزانه یک عدد مكمل كلسيم مصرفهاي بهداشت، ببهداشتي درماني شهري و روستایي و خانه

 شود .مي  ( توصيه"د"واحد بين المللي ویتامين  050یا  400و  ميلي گرم كلسيم 500)حاوي  "د"كلسيم یا 

 50000در جامعه، قبل از ارائه مگادوز با دوزپيشگيري )ماهي یک عدد مكمل  "د"با توجه به شيوع باالي كمبود ویتامين  .3

 نيست.  "د"گيري سطح سرمي ویتامين واحدي(، لزومي به اندازه
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این شكل  "د"ت دسترسي خوبي ندارد لذا براي پيشگيري از كمبود ویتامين ، زیس"د"با توجه به این كه نوع تزریقي ویتامين  .4

 شود.از دارو توصيه نمي

تا زمان اعالم شده از سوي وزارت متبوع بوده و تا شروع برنامه  "د"مدت اجراي برنامه كشوري مكملياري با مگادوز ویتامين  .5

 ادامه خواهد داشت. "د"غني سازي آرد با ویتامين 

ارائه مگادوز الزم است كاركنان بهداشتي در نظام خدمات بهداشتي اوليه، به كليه افراد چگونگي مصرف و عوارض  به همراه .6

 احتمالي ناشي از مصرف بيش از اندازه را به شرح زیر ارائه دهند:

 هاي اصلي غذا ) ناهار یا شام( مصرف شود.با وعده "د"بهتر است مكمل ویتامين  -الف

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

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

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

 اشت مراجعه نمایيد.خانه بهد

و یا مصرف  "د"، از سالمند مراجعه كننده در خصوص تجویز آمپول ویتامين "د"الزم است قبل از تجویز مگادوز ویتامين  .7

مكمل مگادوز مشابه سوال شود. در صورت مصرف یكي از این دو موارد باید در تجویز مجدد مگادوز احتياط شود و فرد مورد 

 م گيري نهایي از جهت مصرف مكمل ارجاع داده شود.نظر به پزشک براي تصمي

 در موارد زیر ارجاع به پزشک مركز ضروري است: .8

المللي  واحد بين 2000براي بزرگساالن،  د حداكثر ميزان مجاز مصرف ویتامينوجود عالئم مسموميت با ویتامين د :  -الف

 واحد در روز در طوالني مدت مي تواند موجب مسموميت 000/10ميكروگرم( در روز مي باشد و مصرف مقادیر بيشتر از  50)

گردد. آموزش كامل در خصوص نحوه مصرف مگادوز ویتامين د توسط كاركنان اهميت دارد. در صورت مصرف نادرست و بيش 

ي، یبوست، ضعف، خستگي، خواب آلودگي، سردرد، كاهش اشتها، پرنوش مانند بروز عوارضي از حد مجاز به صورت اتفاقي یا 

 ارجاع به پزشک ضرورت دارد.در دهان، تهوع و استفراغ  آهن طعمخشكي دهان، 

و كليوي  هاي، بيماري كه مبتال به ساركوئيدوزیس، هيپرپاراتيروئيدیسم افراديوجود احتياط یا منع مصرف: در  -ب

 انجام شود.نظر پزشک با احتياط و با  ن دویتاميمصرف مكمل  هيستوپالسموزیس هستند،
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