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 محترم نام و نام خانوادگی معاون دانشگاه علوم پزشکی

 بهداشتی

محترم  نام و نام خانوادگی مدیر

 بهبود تغذیه و سایر همکاران گروه

فاق آمهر-رزا درخشانی-سمانه منصوری دکتر یاللی آبادان

 کنعانی

 مهنوش صاحبدل-فرح بخشندا  دکتر سیدمحمد علوی اهواز

 بهاره صمدیه-حسنیه آسوده دکتریوسف جنتی ایرانشهر

 سمیرا قصرحمیدی-مریم بابلی دکتر شیرین نصری بم

 نگار چاهی بخش-فریده نظری دکتر عبدالمحمد خواجه ئیان بوشهر

ساره -فاطمه هندی-سیده سمیه اصغری دکتر کامبیز مهدی زاده بیرجند

 نخعی

 مژگان پورسرحدی اصغر خیرخواهدکتر علی  جیرفت

 نعیمه گنجعلی-روح اهلل دهمرده دکتر جواد اکبری زاده زابل

دکتر مهدیه -منیرافتخاری نیا-مریم زابلی دکتر سیدمهدی طباطبائی زاهدان
 شیخی

 تهمینه شمس الدینی-بهاره غیاثی دکترحسین صافی زاده کرمان

 سمیعی سینا–رویا اتحاد  دکتر محمود حسین پور هرمزگان
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 مقدمه

، کمبود دریافت می تواند افزایش بیکاری، کاهش درآمد و توانائی خرید مواد غذایی خانوار 19-ناشی از بیماری کوویدتبعات اقتصادی 

و در نهایت ناامنی غذایی در جامعه را به همراه داشته  Aمنابع غذایی ریز مغذی های ضروری از جمله منابع غذایی حاوی ویتامین 

یکی از ویتامین های محلول در چربی است که نقش مهمی در عملکرد سیستم ایمنی بدن، رشد کودکان، افزایش  Aویتامین  .باشد

ـاه و عفونت های شایع دوران کودکی) مانند ا 19-مقاومت و سیستم ایمنی بدن در مقابـــل ابتالء به کووید سهال، عفونت های دستگـ

 سازمان جهانی بهداشت و تـنـفسی و سرخك(، حفظ قدرت دید در تاریکی، خونسازی، سالمت چشم ها و پوست را بر عهده دارد.

در تنظیم و تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش  Aبا توجه به نقش ویتامین  صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد )یونیسف(

برای کودکان زیر  Aبه بیماری های عفونی و مرگ و میر ناشی از آن در کودکان زیر پنج سال، دریافت مگادوز ویتامین  خطر ابتالء

 بنابراین الزم است مکملرا توصیه می نمایند، پنج سال به ویژه در مناطقی که کمبود این ویتامین یکی از مشکالت تغذیه ای است 

 تجویز شود.برای این گروه سنی  Aویتامین  مگادوز

 

 اهداف 

 در کودکان دو تا پنج سال A نیتامیو تیبهبود وضع -

وابـتالء  یدوران کـودک عیشـا یعفـون یهـا یمـاریبـدن کودکـان در برابـر ابـتالء بـه ب یمنیا ستمیس تیو تقو میتنظ  -

 19-دیبه کوو

 در سالمت کودکان Aاتقای آگاهی تغذیه کارکنان بهداشتی در خصوص نقش ویتامین  -

 در سالمت کودکان Aامعه در خصوص نقش ویتامین جارتقای آگاهی تغذیه والدین/  -

 کودکان ریمرگ و م کاهش -

 کودکان دو تا پنج سال گروه هدف:

 آبادان، اهواز، ایرانشهر، بم، بوشهر، بیرجند، جیرفت، زابل، زاهدان، کرمان، هرمزگان دانشگاه های علوم پزشکی منتخب:

 1399مهر  اجرا:زمان 

 عدد 1059000 شده: عیتوز یتعداد دوزها

 گزارش اقدامات اجرایی دفتر بهبود تغذیه جامعه 

 سفیونیمگادوز از  نیجهت تام یو انجام مکاتبات ضرور یریگیپ -

 یمجر یو انجام مکاتبات با دانشگاه ها یهماهنگ -

 فرم عملکرد برنامه و ارسال به دانشگاه ها ،یمتون آموزش ،ییدستور عمل اجرا نیتدو -

 و گزارش دانشگاه ها یفرم عملکرد یبند جمع -
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 گزارش اقدامات اجرایی دانشگاه های علوم پزشکی منتخب

 دانشگاه علوم پزشکی آبادان ییگزارش اقدامات اجرا

 برنامهی برای گروه های هدف بر اساس دستور عمل اجرایی آموزش -توجیهی جلسات یبرگزار  -

طالع رسانی از طریـ  همـاهنگی بـا سـازمان صـدا و سـیمای اسـتان، فرمانـداری شهرسـتان هـای آبـادان، خرمشـهر ا -

 شادگان، روسای بیمارستان ها و نصب بنر

 هماهنگی با صدا و سیما جهت فیلم برداری و تهیه گزارش -

 Aآموزش تغذیه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتامین  -

 و چك لیست Aطراحی فرم ثبت گزارش روزانه کودکان دریافت کننده مگادوز ویتامین  -

 انتخاب یك ناظر در هر مرکز به منظور پایش برنامه و گزارش روزانه به ستاد -

 تقویت پایش و نظارت از طری  مربیان بهورزی -

رنگ و ارسال به  رهیت یها یدر قوط عیتوز معاونت بهداشت، ییدر محل انبار دارو ینگهدار: مگادوز عیو توز ینحوه نگهدار

 شد. یم ینگهدار خچالیشهرستان ها.در خانه ها و مراکز بهداشت در 

 گزارش نشده است. A نیتامیاز مصرف مگادوز و یناش یعارضه ا چیه گزارش شده: یعوارض جانب

در  Aنیتامیمگادوز و عینسبت به توز یاعتماد یکرونا و ب كیبه علت پ یمردم در مراکز شهرکم  استقبال :ییمشکالت اجرا

 مراکز

 هاراهکار

 انجام گرفت. (یونیزیوتلو ییوی)رادمایصدا و س یبرنامه ها  یگسترده از طر یاطالع رسان -

 ی انجام شد.مانیدسلیطرح شه یاجرا  یسالمت از طر نیمراقب یاطالع رسان -

 ی انجام شد.مجاز یگروهها  یاز طر یاطالع رسان -

 .به مشارکت در طرح نداشتند لیکه تما ییهاه تماس مستمر با خانواد  -

 تجارب موفق برنامه

 اطالع رسانی از طری  طرح شهیدسلیمانی

 اجرای برنامه توسط مراقبین سالمت و کارشناسان تغذیه در مطب متخصصان کودکان
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تصاویری از اقدامات 

 انجام شده

 علوم پزشکی دانشگاه

 آبادان
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  دانشگاه علوم پزشکی اهواز ییگزارش اقدامات اجرا

 ی برای گروه های هدف بر اساس دستور عمل اجرایی برنامهآموزش -توجیهی جلساتبرگزاری  -

(،تمـاس تلفنـی بـا خانوارهـا وتهیـه  یمصـاحبه بـا معـاون فنـرسانی از طری  نصب بنر،خبرگزاری ایسـنا )اطالع  -

 تراکت اطالع رسانی و نصب در نانوایی ها محله ها ی تحت پوشش هر مرکز بهداشتی 
 Aآموزش تغذیه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتامین  -

طراحــی فــرم ثبــت اســامی کودکــان دریافــت کننــده مگــادوز، فــرم وضــعیت موجــود مگــادوز در مراکــز، چــك  -

 پایش، طراحی فرم عملکرد هفتگی جهت گزارش گیری از شهرستان ها لیست

 هیتوسط گروه بهبود تغذ یهفتگ شیپا -

ــتوزبعــد از  معاونــت بهداشــت، یــیدر محــل انبــار دارو ینگهــدار: مگووادوز عیووو توز ینحوووه نگهوودار ــه و عی ارســال ب

 .شد یم ینگهدار خچالیدر  پایگاه های بهداشتی و مراکز جامع سالمتدر خانه ها و  شهرستان ها

 . از عوارض گزارش نشده است یمورد چیه :گزارش شده یعوارض جانب

 یتـرس بـرا جـادیکرونـا هـم باعـ  ا یمـاریب طیاز خانوارهـا خصوصـا کـه شـرا یبعضی نکردن همکار: ییاجرا مشکالت

 شده است.آنها 

 آنها یزشیمجدد خانوار و مشاوره انگ یریگیپها: راهکار

 برنامه تجارب موفق

 اطالع رسانی ازخبرگزاری ایسنا

 نصب تراکت اطالع رسانی در نانوایی ها 

 مراکز از برنامهئول پایش سطوح مختلف از ستاد معاونت، ستاد شهرستان، کارشناس تغذیه تحول، مس
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اقدامات انجام از  یریتصاو

 علوم پزشکی شده دانشگاه

 اهواز
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  دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر ییاجرا گزارش اقدامات

 ی برای گروه های هدف بر اساس دستور عمل اجرایی برنامهآموزش -توجیهی جلسات یبرگزار -

 ی از طری  نصب بنر، مراجعه حضوری بهورزان درب منزلاطالع رسان  -

 Aآموزش تغذیه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتامین  -

ــت کننــده مگــادوز ویتــامین  - ــه کودکــان دریاف ــه،  Aطراحــی فــرم ثبــت گــزارش روزان ــزودن و فــرم آمــاری ماهیان اف

 هیتغذ ستیبرنامه در چك ل شرفتیپ زانیسواالت نحوه انجام و م

 بازدید و پایش برنامه -

 در یخچال و جلوی کولر نگهداری می شود. Aمگادوز ویتامین : مگادوز عیو توز ینحوه نگهدار

 گزارش نشده است. A نیتامیاز مصرف مگادوز و یناش یعارضه ا چیه گزارش شده: یعوارض جانب

به دلیل شرایط کرونا و حضور کم جمعیت شهری در مراکز بهداشت توزیع مکمل ها بین کودکان شهری به  : ییمشکالت اجرا

 مراتب طوالنی تر صورت می گیرد.

 اعالم در شبکه هامون صدا و سیما :هاراهکار

 

  

 

اقدامات از  یریتصاو

دانشگاه انجام شده 

 علوم پزشکی ایرانشهر
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 دانشگاه علوم پزشکی بم ییگزارش اقدامات اجرا

 ی برای گروه های هدف بر اساس دستور عمل اجرایی برنامهآموزش -توجیهی جلسات یبرگزار  -

، روابط عمومی و گروههای وابسته به دانشگاه و مراکز بهداشتی کانال های رسمی خبری محلی و کانال هااطالع رسانی از طری   -

 معاونت بهداشت، بنر اطالع رسانی

 Aآموزش تغذیه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتامین  -

 عدد 5000چاپ پمفلت آموزشی به تعداد  -

 و چك لیست Aطراحی فرم ثبت گزارش روزانه کودکان دریافت کننده مگادوز ویتامین  -

نحوه نگهداری و توزیع مگادوزها با توجه به شرایط آب و هوایی در مرحله اول مکملیاری : مگادوز عیو توز ینحوه نگهدار

 شد.  ویتامین ها در قفسه های دارویی نگهداری می، (  99ساله با مگادوز ویتامین آ ) نیمه دوم سال  5تا  2کودکان 

 گزارش نشده است. A نیتامیاز مصرف مگادوز و یناش یعارضه ا چیهگزارش شده: یعوارض جانب

 شد. نیگزیجا یالک یبود که پدها ییمشکالت اجرا نیکننده از مهمتر یمحلول ضدعفون کمبود :ییمشکالت اجرا

 : جایگزین نمودن پدهای الکلیهاراهکار

 

  

 

اقدامات انجام از  یریتصاو

شده در دانشگاه علوم 

 پزشکی بم
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 دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ییگزارش اقدامات اجرا   

برگزاری وبینار آموزشی در خصوص مکمل یاری با ویتامین آ کودکان با حضور کارشناسان مسئول واحد بهبود تغذیه  -

جامعه شهرستان ها، کارشناسان برنامه کودکان در شهرستان ها، مسئولین محترم بهورزی و کارشناسان تغذیه مراکز 

 خدمات جامع سالمت توسط گروه بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت

هماهنگی با خانواده از طری  تلفن، گروه ها و شبکه های مجازی و ارسال کلیپ و پوستر الکترونیکی و  اطالع رسانی -

 در فضای مجازی، درج خبر در سایت معاونت بهداشتی و دانشگاه

 کارکنان حوزه بهداشت هیکل یبرا ناریو وب یحضور یجلسات آموزش یبرگزار -

 یو حضور یآموزش تلفن -

 Aآموزش تغذیه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتامین  -

، تهیـه جـدول توزیـع مکمـل و  Aطراحی فرم ثبـت گـزارش روزانـه کودکـان دریافـت کننـده مگـادوز ویتـامین  -

 تهیه چك لیست پایش

در خانه های بهداشت و مراکز خدمات جامع و نگهداری در انبار کولر دار ، استان و شهرستان در: مگادوز عیو توز ینحوه نگهدار

 نگهداری می شد. سالمت در اتاق های مجهز به کولر

 گزارش نشده است. A نیتامیاز مصرف مگادوز و یناش یعارضه ا چیهگزارش شده: یعوارض جانب

  ییمشکالت اجرا

 سال به مراکز خدمات جامع شهری به علت شیوع کرونا 5تا  2خانواده های دارای کودک کم و مراجعه پایین  تمایل -

 افزایش مصرف برق به علت نگهداری از مکمل ها به علت گرمای هوا و نیاز به روشن ماندن سیستم سرمایشی -

  هاراهکار

ر گروه های فضای مجازی در توسط مرکز بهداشت استان و شهرستان ها و توزیع آن دارسال پوستر آموزشی طراحی و  -

 سطح استان

مصاحبه و ضبط پیام رادیویی با همکاری صدا و سیمای واحد مرکزی استان بوشهر در خصوص اهمیت ویتامین آ جهت  -

 پخش در شبکه استانی بوشهر

 ها در فضای مجازی در شهرستان در خصوص فواید ویتامین آ برای کودکان نشر مطالب آموزشی -

لیست پایش برنامه مکمل یاری با ویتامین آ کودکان و ترغیب شهرستان هایی که پوشش کمتری  تنظیم و تکمیل چك -

 داشته اند برای افزایش پوشش مصرف مکمل مذکور

گزارش گیری هفتگی از کلیه مراکز خدمات جامع سالمت، پایگاه های سالمت و خانه های بهداشت در خصوص مکمل  -

 سال 5تا  2یاری کودکان 

 اطالع رسانی در فضای مجازی توسط بهورزان در خانه های بهداشت :برنامه تجارب موفق
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از  یریتصاو

اقدامات انجام شده 

در دانشگاه علوم 

 پزشکی بوشهر
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 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ییش اقدامات اجرا گزار

توجیهی با حضور معاون فنی و روسای مراکز برگزاری جلسات و ی برای گروه های هدف آموزش -توجیهی وبینار برگزاری  -

 بهداشت شهرستان ها

 در شهرستانها یدرون بخش یجلسات هماهنگ یبرگزار -

و در  و پخش از شبکه استانی Aاطالع رسانی از طری  تهیه گزارش خبری از اجرای برنامه مکمل یاری با مگادوز ویتامین  -

 ، رسانه های محلیفضای مجازی

 Aآموزش تغذیه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتامین  -

 A نیتامیو یپوستر آموزش یطراح -

 پایش و چك لیست Aطراحی فرم ثبت گزارش روزانه کودکان دریافت کننده مگادوز ویتامین  -

 نگهداری می شد. خشك و خنكدر محل  ینگهدار: مگادوز عیو توز ینحوه نگهدار

 گزارش نشده است. A نیتامیاز مصرف مگادوز و یناش یعارضه ا چیهگزارش شده: یعوارض جانب

 کاهش مراجعات برای انجام مراقبتهای کودکان به دلیل شیوع کرونا  :ییمشکالت اجرا

 هاراهکار

 یت مصرف مکملممکاتبه با ادارات و صدا و سیما به منظور حساس سازی مردم و آگاهی از اه -

 به ادارات شهرستانارسال پوستر آموزشی  -

 نشر مطالب آموزشی در فضای مجازی در هر شهرستان -

سال  2-5استفاده از ظرفیت بسیجیان همکار در طرح شهید سلیمانی به منظور تماس با خانواده های دارای کودک  -

 Aجهت مراجعه و دریافت مگادوز ویتامین 

 تجارب موفق برنامه

سال  2-5هید سلیمانی به منظور تماس با خانواده های دارای کودک استفاده از ظرفیت بسیجیان همکار در طرح ش -

 Aجهت مراجعه و دریافت مگادوز ویتامین 

آموزش به مادران همزمان با اجرای واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستان نهبندان جهت مراجعه کودکان به مراکز،  -

 Aپایگاهها و خانه های بهداشت برای دریافت مگادوز ویتامین 
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دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ییگزارش اقدامات اجرا  

ــو هیــجهــت کارشناســان تغذ ینارآموزشــیوببرگــزاری  -  یو کارشناســان کودکــان ســتاد هفــت شهرســتان تابعــه از س

 معاونت بهداشت هیواحد تغذ

 ستاد هیسالمت توسط کارشناس تغذ نیمراقبآموزش کاردانها، بهورزان و  -

 نیجهت والد یجلسات آموزش یبرگزار -

 رانی، ســفیمحلـ یمجــاز ی، کانالهـاامــكی، ارسـال پیتمــاس تلفنـ  یـو فراخــوان گـروه هــدف از طر یاطـالع رسـان -

اعــالم شــروع برنامـه توســط معــاون محتــرم بهداشــت و ، درب منــزل می، مراجعــه مسـتقیبهداشــت نیسـالمت، رابطــ

  یمحل شیبه گو یمجاز یدر فضا یاطالع رسان، شبستان یدر صفحه خبر یبارگزار

 

  

اقدامات تصاویری از 

انجام شده در دانشگاه 

بیرجند یعلوم پزشک  
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 د،یشــه ادیـبن سیـیبرنامـه در شهرسـتان عنبرآبـاد باحضـور فرمانـدار، معـاون فرمانـدار، ر هیـمراسـم افتتاح یبرگـزار -

 سالمت شهرستان نیاز مراقب یستاد و جمع هیشبکه بهداشت، معاون شبکه، کارشناس تغذ ریمد

 Aآموزش تغذیه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتامین  -

 یمجاز یآموزش در گروهها -

 و چك لیست Aطراحی فرم ثبت گزارش روزانه کودکان دریافت کننده مگادوز ویتامین  -

 2-5براساس تعداد کودکان  می، نامه تقس جامعه هیمگادوزها از دفتر بهبود تغذ افتیبه محض در: مگادوز عیو توز ینحوه نگهدار

مگادوزها جهت مراکز توسط  میمگادوزها توسط ستاد شهرستانها ، تقس لیارسال شد. پس از تحو لیسال شهرستانها جهت تحو

 انجام شد. در محل مناسب یو نگهدار یبهداشت طیشرا تیکاردانها با رعا

 گزارش نشده است. A نیتامیاز مصرف مگادوز و یناش یعارضه ا چیهگزارش شده: یعوارض جانب

 مشکل اجرایی وجود نداشت. : ییمشکالت اجرا

 تجارب موفق برنامه

 .موف  برنامه موثر بوده است یارشد شهرستان مانند فرماندار، در اجرا رانیمد یهمکار

مراکز خدمات جامع سالمت بوده   یاز طر یموثرتر از اطالع رسان اریبس یو مجاز یمحل یخبر یتهایسا  یاز طر یرسان اطالع

  .است

 .کند یتر م یبرنامه جد ی، حضور آنان را در اجرا ل یاریدر خصوص اهداف مکم نیوالد هیتوج

 

اقدامات انجام تصاویری از 

شده در دانشگاه علوم 

جیرفت یپزشک  
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 دانشگاه علوم پزشکی زابل ییگزارش اقدامات اجرا

مجریـان برنامـه در  و کودکـان و هیـبـا حضـور کارشناسـان تغذ تـوجیهی و آموزشـیی، جلسـه همـاهنگ یبرگزار -

 شهرستانها 

ــانی  - ــالع رس ــتااط ــتفاده از از در روس ــا اس ــال از طرب ــوت فع ــدع ــهر 4030  ی ــل از طرو در ش ــزاب و  4030  ی

 بهداشت  نیرابط

 یمجاز یآموزش چهره به چهره و فضا  یکودکان از طر نیبه والد یاریآموزش در خصوص مکمل  -

 Aآموزش تغذیه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتامین  -

 و چك لیست Aطراحی فرم ثبت گزارش روزانه کودکان دریافت کننده مگادوز ویتامین  -

هوا در منطقه  یدر شش ماهه دوم سال انجام شده و دما یاریانجام مکمل  نکهیبا توجه به ا: مگادوز عیو توز ینحوه نگهدار

شده و در  هیپالست ته پیمصرف روزانه ز یشده و برا ینگهدار ییدرب بسته داخل کمد دارو یمناسب بوده مکمل ها داخل قوط

  .قرار گرفته است نیمراقب اریاخت

 گزارش نشده است. A نیتامیاز مصرف مگادوز و یناش یعارضه ا چیهگزارش شده: یعوارض جانب

به مکمل  نداشتن برخی خانواده های شهری در خصوص مراجعه به دالیلی از جمله کرونا و اعتقاد کم همکاری :ییمشکالت اجرا

 یاری 

 



 

15 
 

برای حل مشکل با هماهنگی پزشك و تیم سالمت به درب خانه مراجعه گردید که در برخی موارد موافقت خانواده ها: راهکار 

 .جلب و مکمل یاری انجام شد 

 تجارب موفق برنامه

 خوان مادران و ارائه آموزشها به خانواده ها توسط مراقبینابرای فر 4030استفاده از  -

 جامع سالمت در خصوص ارائه آموزشها و مجاب نمودن مادران خدمات کزاپزشك مرهمکاری  -

 

  

 

 

 

اقدامات انجام تصاویری از 

شده در دانشگاه علوم 

زابل یپزشک  
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 علوم پزشکی زاهداندانشگاه  ییگزارش اقدامات اجرا

برگزاری جلسه آموزشی حضوری/ ، گروه سالمت خانواده و کارشناسان برنامه کودکان ریبا مد یجلسه درون واحد یبرگزار -

مجازی برای کارشناس مسئول سالمت خانواده، کارشناسان کودکان و تغذیه ستاد و کارشناسان تغذیه طرح تحول ) 

 سالمت مراقبین برای آموزشی جلسات برگزاری(، شهرستانها به صورت ویدئو کنفرانسکارشناسان زاهدان حضوری وسایر 

 انجام مکاتبه با شهرستانها جهت آغاز اجرای برنامه وارسال دستورعمل، شهرستان در بهورزان و

شهرستان در مکاتبه با  ،در خصوص نحوه اجرا وارسال دستورعمل ییوروستا یانجام مکاتبه هر شهرستان با مراکز شهر  -

  خصوص آموزش مادران و ارسال جزوه مربوطه

درج خبر مکمل یاری ، تهیه گزارش خبری و پخش از شبکه استانی، اطالع رسانی از طری  درج خبر در سایت دانشگاه -

 یمجاز ییدر گروه ها یاطالع رسان، کودکان یفراخوان و دعوت تلفن، دانشگاه در سایت انگلیسی Aویتامین 

 Aه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتامین آموزش تغذی -

ویژه کارشناس  چك لیستفرم آمار ماهیانه،  و Aطراحی فرم ثبت گزارش روزانه کودکان دریافت کننده مگادوز ویتامین  -

  تیواالن سالمت خانواده و جمع یپل ستیدر چك ل یاریمکمل  یاجراسوال افزودن  وتغذیه 

نحوه اجرای برنامه در شهرستان توسط کارشناسان سالمت خانواده و تغذیه و نظارت توسط کارشناسان  انجام نظارت از -

 ارسال پسخوراند به شهرستان بررسی آمار مکمل یاری و، تغذیه ستاد  از پایگاه های تحت پوشش

ظرف جهت  انجام شد.توزیع مکمل بر اساس تعداد کودکان و پیگیری تحویل به کلیه شهرستانها : مگادوز عیو توز ینحوه نگهدار

 تهیه گردید. جدا سازی کپسول ها وتوزیع به پایگاه / خانه بهداشت در شهرستان

 گزارش نشده است. A نیتامیاز مصرف مگادوز و یناش یعارضه ا چیهگزارش شده: یعوارض جانب

بعضی از خانوارها از  19-خوشبختانه هیچ مشکلی در اجرا نبود به جز اینکه با توجه به شرایط بیماری کووید  :ییمشکالت اجرا

 .مراجعه به پایگاه امتناع می کردند

سال و دعوت از آنان جهت  2-5استفاده از ظرفیت داوطلبین سالمت در شناسایی خانوارهای دارای کودک   تجارب موفق :

  دریافت مکمل
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از اقدامات  یریتصاو

انجام شده در دانشگاه 

اهدانز یعلوم پزشک  
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 دانشگاه علوم پزشکی کرمان ییگزارش اقدامات اجرا

 ی برای گروه های هدف بر اساس دستور عمل اجرایی برنامهآموزش -توجیهیوبینار  یبرگزار  -

 گروه های مجازی(مجازی ) کانال ها و  فضای، یحضوراطالع رسانی از طری   -

 Aآموزش تغذیه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتامین  -

 طراحی و چاپ پوسترها و پمفلت های آموزشی                -

 و چك لیست، فرم آمار ماهیانه  Aطراحی فرم ثبت گزارش روزانه کودکان دریافت کننده مگادوز ویتامین -

مکمل  یگهدارن ارسال دستورعمل ،مکمل افتیتابعه جهت در یشهرستانها ندهیبا نما یهماهنگ: مگادوز عیو توز ینحوه نگهدار

 انجام شد.مکمل ها  یجهت نگهدار ییموردارواشهرستانها با  یبه مراکز و هماهنگ

 ( ییاشتها یتهوع و ب فینفر) به صورت خف 2 گزارش شده: یعوارض جانب

 تحت پوشش دانشگاه  یشهرستانها یکرونا در تمام وعیقرمز ش تیوضع :ییمشکالت اجرا

 هاراهکار 

 بهداشت  یدر مراکز و خانه ها یبهداشت یپروتکل ها تیموزش خانوارها در خصوص رعاآ -

 ی تلفن دهی نوبت -

 تجارب موفق

 آموزشی پمفلت ی،مجاز یاستفاده از فضای، معاونت بهداشت تیسا  یاز طر یاطالع رسان -

  بهداشتی رابطان از استفاده -

 یمانیحاج قاسم سل دیآموزش هنگام مراجعه به درب منازل به موازات طرح شه -
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 دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ییگزارش اقدامات اجرا

 و برگزاری آزمون دستور عمل اجرایی برنامهی برای گروه های هدف بر اساس آموزش -توجیهی جلسات یبرگزار  -

 شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، یدانشگاه علوم پزشک تیسا، فارس جیوبدا خل  یطررسانی از  اطالع -

 آموزش از طری  کلیپ های آموزشی، پیام رسان ها، عکس نوشته، حضوری -

 Aین آموزش تغذیه به مادران در هنگام انجام مکمل یاری با مگادوز ویتام -

 و چك لیست Aطراحی فرم ثبت گزارش روزانه کودکان دریافت کننده مگادوز ویتامین  -

و پاکت رنگ  رهیت یها یدر قوط عیمعاونت بهداشت ،توز ییدر محل انبار دارو ینگهدار: مگادوز عیو توز ینحوه نگهدار

 انجام شد. خدمات جامع سالمت شهری و مراکزبهداشت خانه ها  و ارسال به های دوجداره

از اقدامات  یریتصاو

انجام شده در دانشگاه 

کرمان یعلوم پزشک  
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 گزارش نشده است. A نیتامیاز مصرف مگادوز و یناش یعارضه ا چیه گزارش شده: یعوارض جانب

 19عدم استقبال خانوار های مناط  شهری به علت نگرانی از پاندمی کووید  مشکالت اجرایی:

 هاراهکار

 به مشارکت در طرح نداشتند لیمجدد خانوار که تما یریگیپ -

 نشر مطالب آموزشی در فضای مجازی  -

 ی به لحاض رعایت پروتکل های بهداشتیتلفن ینوبت ده -

 

 

  

 

 

 

 

 

از اقدامات  یریتصاو

انجام شده در دانشگاه 

هرمزگان یعلوم پزشک  
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 1399سال مرحله اول سال  5تا  2کان برای کود Aعملکرد برنامه مکمل یاری با مگادوز ویتامین 

 

 

تعداد کل کودکان  علوم پزشکی دانشگاه

 دو تا پنج سال 

تعداد کودکان 

دریافت کننده 

 Aمگادوز ویتامین 

 

درصد پوشش 

 مگادوز 

تعداد 

کارکنان 

آموزش 

 دیده 

تعداد 

مادران 

کودکان دو 

تا پنج سال 

دریافت 

کننده 

 مگادوز 

تعداد مادران 

آموزش دیده 

در زمینه 

 Aویتامین 

درصد مادران 

 آموزش دیده

 100 44299 44299 1715 65.7 44425 67617 کرمان

 

 90 104190 116400 640 88.9 107559 120915 زاهدان

 100 30447 30447 439 61.25 30874 50406 آبادان

 100 156024 156024 1432 75.6 156024 206350 اهواز

 100 130529 130529 252 99.68 140052 140500 ایرانشهر

 100 19217 19217 292 82.05 19217 23419 بم

 99.7 36853 36950 809 52.1 37128 71159 بوشهر

 90.5 30950 34178 647 63.9 35794 55939 بیرجند

 100 51234 51234 653 99 51500 51976 جیرفت

 100 36000 36000 320 96 34601 36054 زابل

 94.29 89377 94786 1220 72.9 95483 130944 هرمزگان

 97.2 729120 750064 8419 78.8 752657 955279 کلجمع 
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 جمع بندی 

 کردنددریافت  Aدرصد کودکان واجد شرایط مکمل مگادوز ویتامین 80حدود  ،Aدر مرحله اول مکمل یاری با مگادوز ویتامین 

درصد  97. در این برنامه تنددر این برنامه مشارکت نداش 19-نیز به دلیل همه گیری کوویددرصد کودکان واجد شرایط  20و 

را دیده اند. خوشبختانه عوارض جانبی در  Aمادران کودکان دریافت کننده مگادوز آموزش های الزم در زمینه اهمیت ویتامین 

 یمحل یخبر یتهایسا خبرگزاری ایسنا،اطالع رسانی از طری  طرح شهیدسلیمانی،  کودکان دریافت کننده مگادوز مشاهده نشد.

 یهمکارمسئول مراکز از برنامه، و  پایش سطوح مختلف از ستاد معاونت، ستاد شهرستان، کارشناس تغذیه تحول ،یو مجاز

برای فراخوان مادران و ارائه آموزشها به خانواده ها توسط مراقبین،  4030استفاده از ارشد شهرستان مانند فرماندار،  رانیمد

ارائه آموزشها و مجاب نمودن مادران از تجارب موف  برنامه در پیشبرد همکاری پزشك مراکز خدمات جامع سالمت در خصوص 

 اهداف آن می باشند.

 

 


