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 ...دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني / معاون محترم بهداشتي دانشگاه 

 در جوانان“ ويتامين د”دستور عمل  كشوري مكمل ياري با مگادوز : موضوع

  با سالم و احترام

الزم است برنامه ويتامين  ناي دود بودن منابع غذاي، نقش پيشگيرانه آن در بيماري هاو مح“ويتامين د”با توجه به شيوع گسترده كمبود 

در كليه سطوح محيطي ارائه دهنده مراقبتهاي بهداشتي در به روش زير  جوانانجهت تامين نياز گروه سني  “ويتامين د”مكمل ياري 

  : به مورد اجرا گذاشته شودشهر و ورستا، 

هـاي   روسـتايي و خانـه  اشـتي درمـاني   خدمات جامع سـالمت، مراكـز بهد  ساله مراجعه كننده به مراكز  18-29جوانان به كليه  -1

بايد ماهيانه يـك دوز مكمـل خـوراكي ويتـامين     پايگاه هاي بهداشتي ومركز سالمت جامعه ومراكز بهداشتي درماني ، بهداشت، 

 ). دوز در طول يك سال 12(ارائه شود  "د"، جهت پيشگيري از كمبود ويتامين )مگادوز(واحد ويتامين  50000حاوي  "د"

مكمل،  التري برخوردار است، براي دريافتدر زنان نسبت به مردان از شيوع با “ويتامين د”ا توجه به اين كه كمبود ب -1تبصره 

محدوديتي در تهيه مگادوز وجود دارد الزم است ابتدا  لذا چنانچه. در اولويت قرار دارند زنان اين گروه سني نسبت به مردان

  . زنان، تحت پوشش برنامه قرار گيرند

، الزم است مطابق با دستورعمل سال 18-29در گروه سني  در زنان باردار "د"براي پيشگيري از كمبود ويتامين  - 2صره تب

  . مكمل ياري مادران باردار اقدام شودملي 

 50000ماهي يك عدد مكمل (پيشگيري  دوز يادر جامعه، قبل از ارائه مگادوز  “ويتامين د”با توجه به شيوع باالي كمبود  -2

 .نيست “ويتامين د”طح سرمي گيري س ، لزومي به اندازه)احديو

به همراه ارائه مگادوز الزم است كاركنان بهداشتي در نظام خدمات بهداشتي اوليه، به كليه افراد توضيحاتي در خصوص  -3

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

  .مصرف شود) ناهار يا شام( هاي اصلي غذا  با وعده “ويتامين د”مكمل  بهتر است - الف

  .بدون عارضه مي باشد “ويتامين د”كمبود  دوز پيشگيرانه براي -ب

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

خانه / به مركز بهداشتي درمانيالزم است از ادامه مصرف مگادوز خودداري كرده و تفراغ تهوع و اس ،آهن در دهان طعمدهان، 

  .دنبهداشت مراجعه نماي

  لذا توصيه مي شود (به شرح زير وجود دارد  “ويتامين د”احتمال تداخالت دارويي در صورت مصرف برخي داروها همراه  - د            

  )مصرف ويتامين د آگاه سازدپزشك خود را از  ،بيمار            

اورلي استات، : پردنيزولون، كاهنده وزن: هاكورتيكواستروئيد ي همچونبا داروهاي “ويتامين د”زمان  مصرف هم •

ريفامپين و : فنوباربيتال و فني تويين و داروهاي درمان بيماري سل: كلستيرامين، داروهاي ضد تشنج: كاهنده چربي
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، افزايش متابوليسم “ويتامين د”ختلف ازجمله كاهش جذب كلسيم، كاهش جذب ايزونيازيد با مكانيسم هاي م

افزايش  “ويتامين د”لذا نياز اين افراد به . مي شود “ويتامين د”تداخل داشته و موجب كاهش اثر ..... و  “ويتامين د”

  .گرفتپزشك انجام خواهد  نظر در اين افراد نيز مكمل  ياري مانند ساير گروه ها با. مي يابد

 كاهش براي ورهاآاستاتينها مثل اتورواستاتين و ادرار  :كاهنده كلسترولداروهاي با  "ويتامين د"مصرف همزمان  •

  .خون را افزايش دهند "ويتامين د"ند سطح تيازيدها ميتوان: فشار خون

ا چهار ساعت بعد از را دو ساعت قبل ي “ويتامين د”در صورتي كه فرد داروي آنتي اسيد مصرف مي كند، الزم است  •

 .آنتي اسيد ميل كند

  .با نظر پزشك معالج باشد “ويتامين د”در صورت مصرف داروي قلبي ديگوكسين مصرف  •

و يا مصرف مكمل مگادوز مشابه  “ويتامين د”در خصوص تجويز آمپول  ،از فرد،  “ويتامين د”الزم است قبل از تجويز مگادوز  -4

دو مورد بايد در تجويز مجدد مگادوز احتياط شود و فرد مورد نظر براي تصميم گيري  در صورت مصرف يكي از اين. سوال شود

 .نهايي از جهت مصرف مكمل به پزشك ارجاع داده شود

 :در موارد زير ارجاع به پزشك مركز ضروري است -5

) ميكروگرم 50(المللي  نواحد بي 2000 ، “ويتامين د”حداكثر ميزان مجاز مصرف : “ويتامين د”وجود عالئم مسموميت با  - الف

. شود در طوالني مدت مي تواند موجب مسموميت ،واحد در روز 000/10در روز مي باشد و مصرف مقادير بيشتر از 

در صورت مصرف نادرست و . توسط كاركنان اهميت دارد “ويتامين د”آموزش كامل در خصوص نحوه مصرف مگادوز 

يبوست، ضعف، خستگي، خواب آلودگي، سردرد، كاهش اشتها،  مانند عوارضيبروز  بيش از حد مجاز به صورت اتفاقي يا 

 .ارجاع به پزشك ضرورت داردآهن در دهان، تهوع و استفراغ  طعمپرنوشي، خشكي دهان، 

و كليوي  هاي كه مبتال به ساركوئيدوزيس، هيپرپاراتيروئيديسم، بيماري افراديدر : وجود احتياط يا منع مصرف - ب

 .انجام شودنظر پزشك با احتياط و با  “ويتامين د”مصرف مكمل  هستند،هيستوپالسموزيس 

 

 

  

 

  


