در ﺳـﻨﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺼـﺮف ﭼـﻪ ﻣﯿـﺰان
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﻧﯿﺎز اﺳﺖ؟
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﯽ دارای ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﺑﺪن اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ
ﮐﻠﺴﯿﻢ و ﻓﺴﻔﺮ در ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺨﻮان و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ.

ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dدر ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻏﯿﺮواﮔﯿﺮ،
ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ،
ـﺎی
ـﺎﺑﺖ و ﺑﯿﻤﺎریﻫـ
ـﺒﯽ-ﻋﺮوﻗﯽ ،دﯾـ
ـﺎی ﻗﻠـ
ـﺮﻃﺎن ،ﺑﯿﻤﺎریﻫـ
ـﻪ ﺳـ
از ﺟﻤﻠـ
ﺧﻮداﯾﻤﻨﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺒﻮد رﯾﺰ ﻣﻐﺬیﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﮑﻤﻞﯾﺎری ،ﻏﻨﯽﺳﺎزی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و آﻣﻮزش و اﺻﻼح
اﻟﮕﻮی ﻏﺬاﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dرا ﻣﯽﺗﻮان از
ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؛ ﺗﻮﻟﯿﺪ در داﺧﻞ ﺑﺪن از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dو ﻣﺼﺮف
ﻣﮑﻤﻞ.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dاز ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﯾﻊ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود؛ ﺑﻪ
ﻃﻮری ﮐﻪ ﺷﯿﻮع ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dاز ﺣﺪود  ۲۴درﺻﺪ در ﮐﻮدﮐﺎن ۱۵-۲۳
ﻣﺎﻫﻪ ﺗﺎ ۸۶
درﺻﺪ در ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﻨﺎﻃﻖ
روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﻫﻤﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﻤﻞ
ﯾﺎری ﻣﻄﺎﺑﻖ
ﺟﺪول زﯾﺮ در ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ:

– ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری ﺑﺮای ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎری
ﮐﻮدﮐﺎن ۲
ﺗﺎ  ۸ﺳﺎل درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﮐﺸﻮری
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  ،Dﺑﻪ ﻣﺎدران آﻣﻮزش داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﺎه
ﯾﮑﺒﺎر
ﯾﮏ ﻋﺪد ﻣﮑﻤﻞ  ۵۰ﻫﺰار واﺣﺪی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ.

– اﻟﺒﺘﻪ ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ،
ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ
ﺣﺎوی ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ،اﻧﻮاع ﮐﻠﻢ ،ﺣﺒﻮﺑﺎت و … و ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺣﺎوی
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽﻫﺎی ﭼﺮب ،ﻟﺒﻨﯿﺎت ،زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و … ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد.

– ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﮑﻤﻞ  ۵۰ﻫﺰار واﺣﺪی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﺎ ﻗﺮص ﮐﻠﺴﯿﻢ  Dﺑﺪون
اﺷﮑﺎل
ﺑﻮده و در ﻣﺤﺪوده اﯾﻤﻦ از ﻧﻈﺮ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﻗﺮار دارد .ﻣﮑﻤﻞ
ﮐﻠﺴﯿﻢ
ﻫﻤﺮاه ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻏﺬا ﻣﯿﻞ ﺷﻮد.

– ﺑﺮای ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻤﺒﻮد وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ “ ”Dدر زﻧﺎن ﺑﺎردار ،ﻻزم اﺳﺖ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎری روزاﻧﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ) ۱۰۰۰واﺣﺪ در روز(
اﻗﺪام ﺷﻮد.

– ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﮐــﻪ ﻧــﻮع ﺗﺰرﯾﻘﯽ وﯾﺘــﺎﻣﯿﻦ “ ،”Dزﯾﺴــﺖ
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﮐﻤﺒﻮد اﯾﻦ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ،ﺷﮑﻞ ﺗﺰرﯾﻘﯽ آن
ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﺼـﺮف ﻣﮑﻤـﻞ وﯾﺘـﺎﻣﯿﻦ  Dدر ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ
ﺑﯿﻤﺎری وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻋﻼم دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﺑﻬـﺪاﺷﺖ ﻫﯿـﭻ ﮔـﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻـﯿﻪ ﺟﺪﯾـﺪی ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ ﻣﺼـﺮف ﻣﮑﻤـﻞ
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  Dﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ و وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎری وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای
ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺮا ﺷﻮد و ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮏ دﭼﺎر

ﮐﻤﺒﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی
وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ D
درﻣﺎﻧﯽ
اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

