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 A (VAS) نیماتیو لمکم هرابرد )FAQs( دوش یم هدیسرپً اررکم ھک تالاوس
 

 
 ؟منک ھچ دیاب نم دنک یم ھیرگ لفط کی رگا .1

 ھفخ زا ات تسا مارآ لفط دیوش نئمطم .دیھدن دنك یم ھیرگ ھك یلفط کی ھب ار نآ و دینکن A نیماتیو فرصم ھب راداو ار لفط کی زگرھ
 یمن فقوت ار ندرک ھیرگ لفط رگا .دھد فقوت ار ھیرگ لفط ات دنزب مدق نکمم هدننک تبقارم ،لفط ندرک مارآ یارب .دوش یریگولج ندش
 .دروآیب اود یدعب عیزوت ماگنھ ار وا ات دییوگب هدننک تبقارم ھب ،دھد

 
 زیوجت ھناخ رد ناش نادنزرف یارب ات میھدب )ناتسرپرس ای نیدلاو لاثم ناونع ھب( ناگ هدننک تبقارم ھب ار A نیماتیو یاھ لمکم میناوت یم ایآ .2

 ؟دننک

 ،دنوش زیوجت  نابلطواد/هدید شزومآ یحص نانکراک طسوت دیاب ،دریگ یم رارق هدافتسا دروم یمومع عیزوت یاھ هژورپ رد ھک A نیماتیو
 ھبً ادعب ات دیھدن لزنم ھب هدننک تبقارم کی اب ار A نیماتیو زگرھ .دننک زیوجت ھناخ رد ات دوش هداد ناگ هدننک تبقارم ھب دیابن اھ لوسپک و
 .دننک زیوجت لفط

 ھلمج زا یفاضا یحص یوادت ھب و دنا هدمآ یمومع عیزوت زکرم کی رد ھک ضیرم لافطا یوادت یگنوگچ دروم رد رتشیب تاعالطا یارب
)VAS( نیماتیو یاھ لمکم A نیماتیو یاھ لمکم زیوجت یارب زلجنا نیماتیو عجرم یامنھار ھب ،دنراد ترورض A )لاثم ناونع ھب 
 .دینک ھعجارم )VAS عجرم یامنھار

 یوادت و یبایزرا یارب یحص لنوسرپ ھب A نیماتیو زود کی نتفرگ زا دعبً اروف دیاب ضیرم لافطا و راوخریش لافطا ،طیارش ھمھ رد
 هدننک تبقارم ھب .)دشاب ھتشاد یسفنت داح لکشم )لفط رگا ،لاثم روطب(دشاب هدش عنمً اصخشم زود نداد ھکنیا رگم دنوش عجار رتشیب
 .دروایب یدعب عیزوت ھب ار لفط ات دیھد روتسد

 
 ؟ھن ارچ ؟دیناوت یم هداد A نیماتیو امش ،رتالاب و لاس 5 نس لافطا رد A نیماتیو دوبمک تروص رد ایآ .3

 لاس 5 زا رتالاب لافطا VAS ھچرگ .دنک یمن تیامح رتالاب و لاس 5 نس لافطا ھب یمومع )  A -VAS نیماتیو لمکم عیزوت زا تاقیقحت
 ناگ هدننک تبقارم  .دروآ تسدب هدیاف مادک نیا زا لاس 5 زا رتالاب لفط طسوا روطب ھک درادن دوجو یدنس چیھً العف ،دناسر یمن بیسآ ار
 اب هدش ینغ یاھاذغ دروم رد دیاب دنروآ یم عیزوت  یاھ دادیور رد دنراد رتالاب و لاس 5  ھک ار یلافطا )ناتسرپرس ای نیدلاو لاثم روطب(
 5 نس ریز لافطا رد A (VAD) نیماتیو نادقف زا ھیاقو یاربزلجنا نیماتیو VAS  .دننبیب شزومآ بسانم ییذغت یاھ هویش و A نیماتیو
 یکینلک میالع یاراد ھک لاس 5 نس یالاب لفط اب هدننک نیمضت ھسسوم رگا ،دودحم رایسب دراوم یضعب رد .تسا هدش ھتفرگ رظن رد لاس

VAD دوش یم لباقم )ایملاتفاوریزً الثم( تسا، 
 یمومع عیزوت یاھ هژورپ تسا هدش حرطم A نیماتیو یاھ لمکم زیوجت یارب زلجنا نیماتیو عجرم ھلاسر 9 لصف رد ھک روطنامھ ،سپس
 ھک یمسق دروم ات دروم دیاب ریخ ای دومن یوادت A نیماتیو اب ار لفط ایآ ھکنیا دروم رد یریگ میمصت ،)VAS عجرم ھلاسر لاثم روط ھب(
 .دریگ تروص دوش یم ھیصوت یحص صصختم کی طسوت

 
 ؟داد تدالو زا سپ ناردام ھب ار A نیماتیو لمکم ناوت یم ایآ .4

 ریم و گرم و ضراوع زا ھیاقو یارب ھماع تحص ھلخادم کی ناونع ھب تدالو زا سپ نانز رد A (VAS) نیماتیو لمکم یمومع عیزوت
 1.دنھد ھمادا یفاک یذغم تفایرد ھب دیاب تدالو زا سپ نانز .)WHO طسوت یدج ھیصوت( دوش یمن ھیصوت نادازون و ناردام

 
 ؟دنک ھیصوت تدالو زا سپ نانز یارب ای لاس 5 نس یالاب لافطا یارب ار A نیماتیو لمکم  تموکج رگا دوش یم یچ .5

 هدشن ھتفرگ رظن رد تدالو زا دعب ناردام یارب ای لاس 5 نس یالاب لافطا یارب زلجنا نیماتیو طسوت هدش هداد A (VAS) نیماتیو لمکم
 رد .دوش هدافتسا هام 59 یلا 6 نینس لافطا یارب اھنت زلجنا نیماتیو VAS زا دیاب  .دشاب یرگید یروط تلود کی ھیصوت رگا یتح ،تسا
 نیا اب ؛دیامن روظنم تدالو زا سپ نانز ای لاس 5 نس یالاب لافطا یارب ار VAS عیزوت نکمم زلجنا نیماتیو ،دودحم رایسب دراوم یضعب

دنوش هداد زلجنا نیماتیو دیاب ،نیا نتفرگ رظن رد زا لبق ،لاح



  program@vitaminangels.org :دیریگب سامت رتشیب تامولعم یارب

 رد طقف اھ هورگ نیا ،نیا رب هوالع .صاخ سوفن نیا ھب VAS لیوحت یسیلاپ ھلمجنم ،VAS یارب تلود یمسر یسیلاپ زا یپاک کی
 عیزوت یارب ھک  دنریگ یم رارق ھجوت دروم زلجنا نیماتیو طسوت دنشاب رتگرزب هژورپ کی زا )٪5 زا رتمک( کچوک شخب ھک یتروص
 .دراد زکرمت هام 59 یلا 6 نس لافطا/ناراوخریش ھب VAS یمومع

 
 یم بارخ اھنآ ایآ ،منکن هدافتسا لاس 1 تدم ار اھ لوسپک  و منک زاب ار A نیماتیو لتوب کی نم رگا دتفا یم قافتا یچ .6

 ؟تسا کانرطخ اھنآ زا هدافتسا ای دنوش

 تروص رد اما ،دنھد یم لیوحت امش ھب ار یرتمک A نیماتیو ،دننامب یقاب هدافتسا ریغ لاس 1 اھ لوسپک لتوب ندرک زاب زا سپ رگا
 لتوب زا  اھ لوسپک نآ زا و ،دینک یسررب ار دوخ A نیماتی هریخذ عیزوت زا لبق ھک تسا مھم  .دنرادن یرطخ ای هدوبن بارخ ندرک فرصم
 دیفم رمع عقوت اب A نیماتیو رگید زا هدافتسا زا لبق ،لوا تسا اضقنا خیرات نیرتمک اب ھک یاھ لتوب و دنا هدش زابً البق ھک دینک هدافتسا
 .رتشیب

 
 ؟مھد ماجنا دیاب یراک ھچ هریخذ دروم رد ،دوش یم مرگ یلیخ نم ششوپ تحت ھحاس تاقوا یضعب .7

 تدم یارب ار A نیماتیو راظتنا دروم رادقم دنرداق و ،دنوش یم شیامزآ دایز تبوطر و دایز یامرگ طیارش رد A نیماتیو یاھ لوسپک
 .دنھد لیوحت لاس 3 لقادح

 یفاک یاضف دیاب ،دوش هریخذ دیشروخ میقتسم رون زا رود و درس کشخ ،نما ناکم کی رد دناوت یم A نیماتیو ھکنیا زا نانیمطا یارب
 یتح  .دوش یرادھگن دوخ تردق نیرتالاب رد A نیماتیو ات درک دھاوخ کمک طیارش نیا ؛دشاب دوجوم A نیماتیو عبانم ھمھ هریخذ یارب
 رون زا رود و شوپرس ندوب ھتسب مکحم اب ،دوخ یلصا یاھ لتوب رد نتشادھگن اب A نیماتیو یاھ لوسپک ،مرگ ششوپ تحت تاحاس رد
 .درک تظفاحم اھنآ زا ناوت یم دیشروخ میقتسم

 
 ؟مینک یرادھگن لاچخی رد ار A نیماتیو میناوت یم ایآ .8

 تخس ار اھ لوسپک لاچخی رد یرادھگن .دناسر یم ھمدص A نیماتیو ھب لاچخی رد یرادھگن ھک دھد ناشن ات میرادن تامولعم عون چیھ ام
 هزادنا ھب دراذگب دنک جراخ درس هریخذ زا لبق زا بوخ ار اھنآ ات تشاد دھاوخ زاین یحص نکراک ،اھنآ زا هدافتسا زا لبق نیاربانب ،دزاس یم
 و دنام یم نآ رد A نیماتیو یدایز نغور نانچمھ و تسا تخس ندرک عطق ،دشاب تخس یلیخ لوسپک رگا  .دوش هدناکچ ات دنوش مرن یفاک
 .دنک یمن تفایرد ار لماک زود لفط

 
 تفایرد زود کی دعب هام 6 لفط ھک تسا مزال ایآ – دنک ادیپ  غارفتسا ای یدبلد ،یدردرس دننام یبناج ضراوع A نیماتیو زا لفط رگا .9

 ؟دیامن

WHO دریگب دعب هام 6 ار دوخ نس بسانم یدعب زود ھک تسا بوخ لفط یارب و دنتسھ یتقوم یبناج ضراوع ھک دنک یم دنتسم  
 
 

 ار یبناج ضراوع دنیایب VASیارب ھکرگید راب اھنآ ایآ ،دنك ھبرجت ار يبناج ضراوع ،A نیماتیو لمكم فرصم زا سپ لفط کی رگا .10
 ؟ درک دنھاوخ ھبرجت

 قافتا نیا دھد ناشن ھک درادن دوجو تامولعم اما ،دنک ھبرجت ار یبناج ضراوع راب کی زا شیب لفط کی ھک دراد دوجو لامتحا نیا
 داتفا دھاوخ

 
 ؟میھدب اھنآ ھب یرتشیب A نیماتیو دینک یم ھیصوت ایآ ،تسا ھتفرگن ردام ریش ای /و تسا میتی لفط کی رگا .11

 .دھد یمن ھئارا یھدریش تیعضو ساسا رب یا ھیصوت و تسا لفط کی نس ساسارب A نیماتیو لمکم یارب WHO یاھ ھیصوت ؛ھن
 
 

 ؟دراد یمعط ھچ لوسپک لکش ھب A نیماتیو .12

.دراد لیناو فیفخ معط کی و تسا ینغور لکش ھب A نیماتیو
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 ؟میھد نالاسگرزب یارب ار A نیماتیو لمکم دیاب ام ایآ .13

 .دننک یمن تیامح یویاقو ھلخادم مسق ھب نالاسگرزب ھب )VAS( الاب زود اب A نیماتیو لمکم یمومع عیزوت زا یلک روط ھب تاقیقحت
 .تسا دعب ھلحرم رد نانز دروم رد عوضوم نیا ھب تائانثتسا و تاحیضوت

 
 زا ھیاقو یارب ھماع تحص ھلخادم کی ناونع ھب تدالو زا سپ نانز رد VAS یمومع عیزوت :تدالو زا سپ ھتفھ 6 یلا نانز •

 یفاک یذغم تفایرد ھب دیاب تدالو زا سپ نانز .)WHO طسوت یدج ھیصوت( دوش یمن ھیصوت ناراوخریش و ناردام ریم و گرم
 .دنھد ھمادا

 
 نودب ای اب یگلماح ھیلوا لحارم رد تسا نکمم ھک یروراب نس رد نانز ای رادراب یاھمناخ  :یروراب نس رد نانز و رادراب نانز •

 یگلماح لیاوا رد A نیماتیو یالاب زود .دنوش زیوجت فرصم )IU 10,000 زا شیب( الاب زود اب VAS دیابن ، دنشاب نآ نتسناد
 .دناسرب بیسآ هدشن دلوتم لفط ھب تسا نکمم

 
 یاھ هژورپ رد A نیماتیو یاھ لمکم زیوجت عجرم یامنھار ھب یوادت دروم رد تامولعم یارب :مشچ یاھ تیعضو اب نانز ھجلاعم •

 .دینک ھعجارم )VAS عجرم یامنھار ،لاثم روط ھب( یمومع عیزوت
 

 رد A نیماتیو یاھ لمکم زیوجت عجرم یامنھار ھب ،یوادت دروم رد تامولعم یارب :ایملاتفواوریز ھب التبم دارفا ھجلاعم •
 .دینک ھعجارم )VAS عجرم یامنھار ،لاثم روط ھب( یمومع عیزوت یاھ هژورپ

 
 

 رھ هدش ھیصوت زود اما ،تسا هدرکن تفایرد ار A نیماتیو ھتشذگ هام 1 رد لفط ھک دنک یم یسررب ندوب طیارش دجاو یاھرایعم ارچ .14
 ؟تسا هام 6 یلا 4

 رگا ،لاثم روط ھب .تسا هام 6 اھزود نیب ھلصاف رثکادح .تسا هام کی A نیماتیو یاھزود نیب ھلصاف لقادح  WHO،2 ھب قباطم
 2 ینعی( هام 8 لفط و داد لفط ھب ار زود ،زود ندرک در ھب تبسن تسا رتھب ،تسا هدرکن تفایرد A نیماتیو هام 2 نایرج رد لفط
  .دنامب رظتنم یدعب زود یارب )هام 6 + هام
 ینعی( یمومع عیزوت یاھ هژورپ رد A نیماتیو یاھ لمکم زیوجت یارب زلجنا نیماتیو عجرم یامنھارً افطل ،رتشیب تامولعم یارب
 .دینک هدھاشم ار )VAS عجرم یامنھار

 
 

 یارب مرک دض یوادت و A نیماتیو دروم رد رتشیب تامولعم و اھ تیدپا یارب www.vitaminangels.org :دینزب رس ام تیاس بو ھب افطل
 .لاس 5 نس ریز لافطا

 
 
 

 

1. WHO. نیماتیو لمکم :دومنھر A 2011 ،ناھج یحص نامزاس .تدالو زا دعب اھ مناخ یارب. 

2. WHO. نیماتیو عیزوت A یلم نویسانیسکاو یاھزور رد: WHO/EPI/ GEN/98.06, 1998:9. 
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 مرک دض یوادت دروم رد )FAQs( هدش هدیسرپ ررکم یاھ لاوس
 

 
 

 ؟منک ھچ دیاب نم دنک یم ھیرگ لفط کی رگا .1

 لفط دیوش نئمطم .دیھدن دنك یم ھیرگ ھك یلفط کی ھب ار نآ و دینکن مرک دض یوادت ای A نیماتیو فرصم ھب راداو ار لفط کی زگرھ
 ھیرگ لفط رگا .دھد فقوت ار ھیرگ لفط ات دنزب مدق نکمم هدننک تبقارم ،لفط ندرک مارآ یارب .دوش یریگولج ندش ھفخ زا ات تسا مارآ
 .دروآیب یدعب عیزوت رد ار لفط ات دیھد روتسد ار هدننک تبقارم ،دھد یمن فقوت ار ندرک

 
 ؟دنھدب لافطا ھب ھناخ رد ات میھدب ناگ هدننک تبقارم ھب ار مرک دض یوادت یاھ تیلبات میناوت یم ایآ .2

 اھ تیلبات و ،دریگ تروص ناراک اضر/هدید شزومآ یحص نانکراک طسوت دیاب یمومع عیزوت یاھ هژورپ رد هدش هدافتسا مرک دض یوادت
 دیتسرفن ھناخ ھب ار مرک دض ھیودا زگرھ .دنھد ھناخ رد ات دوش هداد ناگ هدننک تبقارم ھب دیابن
 .دنھد لفط یاربً ادعب ات هدننک تبقارم اب هارمھ

 
 ؟دوجب ات میھد لفط کی ھب ار مرک دض هدشن هدیم ،لماک تیلبات کی میناوت یم ایآ .3

 یوادت یاھ تیلبات امش .دیبوکب لاس 5 نس ریز لافطا ھمھ یارب ار مرک دض یوادت یاھ تیلبات ھشیمھ ،ندش ھفخ رطخ شھاک یارب !ریخن
 .دیناوت یم هدیبوک نواھ کی ای ،اھ قشاق ،کاپ ذغاک ھتوت کی و یا ھشیش لتوب کی زا هدافتسا اب ار مرک دض

 
 ؟دوش هدیبوک زیر تیلبات تسا زاین ردقچ .4

 ار نآ ردوپ و هدش هدیبوک یاھ ھتوت یتحار ھب دناوت یم دشابن ندیوج ھب رداق ھک لفط کی  نوچ ،دوش هدیبوک یفاک هزادنا ھب دیاب تیلبات نیا
 .دروخب ندش ھفخ رطخ نودب

 
 ؟منک یچ نم ،دنک ندش ھفخ ھب عورش مرک دض یاود نتفرگ نیح رد لفط کی رگا .5

  و VAS+D یریوصت تسیل کچ بقع رد یاھ لمعلاروتسدً افطل ،دنک ندش ھفخ ھب عورش مرک دض یاود نتفرگ نیح رد لفط کی رگا
 .دینک لابند ار "درک دیاب ھچ دوش ھفخ لفط رگا" ناونع ھب مرک دض یوادت  عجرم یامنھار

 
 ؟منک دیاب یچ تیلبات فصن رگید اب ،دیھدیم هام 24 یلا 12 نینس لافطا ھب ار لوزادنیبلا تیلبات فصن کی ھک یماگنھ .6

 .دینک یرادھگن رگید لفط ھب هدافتسا یارب ار رگید فصن ،دینک یم هدافتسا ار تیلبات فصن کی رگا
 

 ؟دوش هداد مرک دض یاود لاس رد راب ود یلا کی طقف ات دوش یم ھیصوت ارچ .7

 ھب لاس رد راب ود ای کی )لوزادنیبیم ای لوزادنیبلا( مرک دض ھیودا ھک دنک یم ھیصوت WHO ،روشک کی رد STH تاناتنا عویش ھب ھتسباو
 نیماتیو لمکم ھمانرب اب و تسا راگزاس WHO یاھ ھیصوت اب ھک دنراد یسیلاپ کی اھروشک رتشیب .دوش هداد بتکم زا لبق هرود نینس لافطا

A دراد تقباطم تسرد روطب.
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 ؟دنک یم یریگولج مرک دض یاود نتفرگ زا ار لفط کی بت ارچ .8

 اب لافطا ھک دوش یم ھیصوت ،لاح نیا اب ؛دریگب ار مرک دض یاود ات دناسر دھاوخن ررض ،دشاب ھتشاد غارفتسا ای دیدش لاھسا ،بت لفط رگا
 نیا اریز ،دوش مرک دض یوادت اب قفارتمً ادعب و دبای ھمادا لفط رد ضارعا نیا رگا ،دوشن هداد مرک دض یاود ار یحص یاھ ینارگن نیا
 .ددرگ هدنیآ رد مرک دض یوادت رد یفنم لمعلا سکع کی ببس نکمم راک

 
 ؟دوش یم ھیصوت یچ دنک فت ار مرک دض یاود لفط رگا .9

 ات دوب دنھاوخ طیارش دجاو ھک یماگنھ هام کی نایرج رد ات دوش ھتفگ ناش نابقارم یارب ،دنک یم فت ار مرک دض یاود لفط کی رگا
 دض یوادت تیلبات ھک دیزاسن روبجم ار لفط کی زگرھ تسا مھم نیا ،دیشاب ھتشاد دای ھب  .دنیآیب هرابود ،دنریگب ار مرک دض یاود هرابود
 یارب رگید تصرف رگید تبون رد وا ؛دینک اھر یوادت نودب ار لفط نیا ،دنک یمن یراکمھ لفط کی ھک یتروص رد  .دروخب ار مرک
 .تشاد دھاوخ یوادت

 
 ؟دوش هداد بآ ای/و اذغ اب مرک دض یاود ایآ .10

 بآ ،دشابنسرتسد رد کاپ بآ رگا .دیھد کاپ ھلایپ کی رد ار یندیماشآ کاپ بآ اھنآ ھب نکمم امش ،لفط کی ھب مرک دض یاود نداد زا دعب
 .دناوت یم هدوب نوئصم ندیشون یارب راد نیرولک ای ،هدش رتلف ،هدناشوج

 
 امش رگا .دشاب رتناسآ ای رت دنیاشوخ لافطا  یارب بآ ای/و اذغ اب مرک دض یاود نداد نکمم ھک دنا ھتفایرد یوحاس یراک یاکرش دادعت کی
 ؛دیھدب لافطا ھب مرک دض یاود اب هارمھ ار اھنیا دیناوت یم امش ،دیراد یفاک هریخذ امش و ،تسا کاپ بآ ای/و اذغ ھک دیناوت یم هداد نانیمطا
 .دوش هداد بآ ای/و اذغ اب مرک دض یاود ھک تسین مزال نیا ،دنچرھ

 
 

 یارب مرک دض یوادت و A نیماتیو دروم رد رتشیب تامولعم و اھ تیدپا یارب www.vitaminangels.org :دینزب رس ام تیاس بو ھب افطل
 .لاس 5 نس ریز لافطا


