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 احترام و سالم با

ی ًَسادی ّواًطَر کِ هطلع ّستیذ کوثَد یذ در دٍراى تارداری پیاهذ ّای تْذاشتی هتعذدی اس جولِ ّیپَتیزٍییذ            

تزرسی کشَری اًجام شذُ تا ّوکاری پژٍّشکذُ علَم غذد درٍى ریش داًشگاُ علَم پششکی شْیذ تْشتی . را تذًثال دارد 

در ایي . . ادرار هادراى تاردار کوتز اس حذ هطلَب است کِ تِ هعٌی عذم دریافت کافی یذ هی تاشذ ًشاى دادُ است کِ هیاًِ یذ

هیکزٍگزم است کِ تخشی اس آى تا هصزف کن ًوک یذدار تصفیِ شذُ ٍ تخشی دیگز تایذ تا  250دٍراى ًیاس رٍساًِ تِ یذ 

در ایي راستا تا سفارش ایي هعاًٍت تَلیذ هکول یذ تصَرت تزکیة تا هکول هَلتی ٍیتاهیي . استفادُ اس هکول یذ تاهیي شَد

یثی یذٍفَلیک ٍ ّن چٌیي هکول هَلتی ٍیتاهیي هیٌزال ٍ اسیذ فَلیک در دستَر کار قزار گزفت ٍ در حال حاضز هکول تزک

لذا ، تا تَجِ تِ تَصیِ کویتِ کشَری پیشگیزی ٍ کٌتزل . هیکزٍگزم یذ تِ تَلیذ اًثَُ رسیذُ است 150هیٌزال حاٍی 

 اختالالت ًاشی اس کوثَد یذ خَاّشوٌذ است تِ کلیِ ٍاحذّای هزتثط هَارد سیز را اتالغ ًواییذ 

هاُ قثل اس تارداری ٍ یا تِ هحض اطالع اس تارداری  رٍساًِ یک عذد هکول  3داری دارًذ اس کلیِ سًاًی کِ قصذ تار -

هیکزٍگزم اسیذ فَلیک هی تاشذ تا پایاى هاُ چْارم تارداری دادُ  500هیکزٍگزم یذ ٍ  150یذٍفَلیک کِ حاٍی 

 .شَد

هیکزٍگزم یذ تِ کلیِ هادراى  150ى حاٍی هاُ پس اس سایواى هکول هَلتی ٍیتاهی 3اس پایاى هاُ چْارم تارداری تا  - -

 .تاردار تایذ دادُ شَد

هکول  هیکزٍگزم یذ هصزف هی شَد  150تذیْی است اس پایاى هاُ چْارم کِ هکول هَلتی ٍیتاهیي هیٌزال حاٍی  -

 .فَلیک ًثایذ استفادُ شَد یذٍ

 ىاشی اس کوثَد یذ تَیژُ در دٍراتا تَجِ تِ اّویت آهَسش اطالع رساًی در خصَص پیشگیزی ٍ کٌتزل اختالالت ى -

 .هَرد تاکیذ قزار گیزدتارداری ٍ شیزدّی ، در جلسات آهَسشی ٍ تاسآهَسی کارکٌاى تْذاشتی ایي هَضَع 

 

 

 


