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 دارد

 سرکار خانم دکتر عبداللهی

 مدیر محترم دفتر بهبودتغذیه جامعه

 مادران باردار Dبازگشت به اعتبارات مکمل ید و ویتامین موضوع: 

 با سالم  احترام

آن دفتر در خصوص ضرورت استفاده مادران باردار از قرص  73/0/73-7203بازگشت به نامه شماره         

تفاهم  4دی در طی دوران بارداری، به استحضار می رساند، براساس ماده واح D 3222یدوفولیک و ویتامین 

سهم توزیع سرانه بسته خدمتی هزار نفر، در  02نامه سطح یک خدمات  بیمه روستاییان، عشایر و شهرهای زیر 

ت فرو ، های دارویی ) قطره مولتی ویتامین یا ویتامین آ + د ، قطره / قرص آهن یا سولفاسطح اول، تأمین مکمل

قرص/ کپسول مولتی ویتامین مینرال، قرص اسید فولیک، پرل ویتامین د، قرص کلسیم / کلسیم د ( بر اساس 

اعالم نیاز واحدهای تخصصی لحاظ گردیده است. بر این اساس در گروه سنی جوانان و میانساالن )که در 

دستورالعمل اجرایی  31نسخه  04ماده برگیرنده گروه هدف مادران باردار نیز می باشد( در جدول مندرج در 

درج گردیده است هر چند  طبق استعالم انجام شده  از آن دفتر  Dبرنامه پزشک خانواده روستائی قرص ویتامین 

واحدی مورد درخواست اشاره نگردیده است. ضمنا خرید  D 3222) تصویر پیوست(، به قرص/ پرل ویتامین 

نحصاری یک شرکت داروئی در سطح کشور بوده و هزینه بیشتری نسبت به مکمل )ید و فولیک( ،تولید کننده ا

خرید قرص ید و اسید فولیک به صورت جداگانه دارد همچنین  مولتی ویتامین مینرال مندرج در جدول مکملها 

نیز می باشد. .مزید استحضار ابالغ هر  D.واحد ویتامین 422میکروگرم ید و 352جهت مادران باردار، حاوی 

 نه بخشنامه متضمن بار مالی به دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی کشور بدون هماهنگی با این مرکز،گو

مسئولیتی برای این مدیریت در سر فصل اعتبارات برنامه ها نداشته و منجر به مشکالتی در تامین منابع الزم 

 برای آن دانشگاه/ دانشکده خواهد شد. 

 122به مبلغ  79هی اعتبار مکمل های داروئی )از جمله ید و اسید فولیک(در سال جهت اطالع ، جدول توزیع دانشگا

الزم به  به پیوست می باشد. به دانشگاههای علوم پزشکی کل کشور جهت خرید مکمل های داروییمیلیارد ریال 

تشویش  ذکر است قبل از انجام مکاتباتی زین دست و ارجاع آن مطالب به معاونت های بهداشتی کل کشور و

 اذهان با برگزاری جلسات کارشناسی با کارشناسان این مرکز مسایل را شفاف و رفع ابهام نمایید.

 

 

  


