
      

  معلومات فيتامين د 

  يساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم.  . أ
 
 

  هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على صحة العظام واألسنان والعضالت. 

الناتجة عن حالة تسمى تلين  يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند األطفال ، وآالم العظام  
  العظام عند البالغين.

  ؟D3وحدة) من فيتامين  2000ميكروغرام ( 50بـ  CAHNلماذا يزودك   .ب

  من المهم تناول فيتامين (د) حيث قد تكون في الداخل أكثر من المعتاد هذا العام بسبب اإلغالق.

  10للصحة العامة وخاصة لحماية صحة العظام والعضالت هي  الكمية اليومية الموصى بها من قبل الحكومة لعامة السكان  
   لكن الجرعات العالية متوفرة ويمكن تناولها بأمان. وحدة). 400ميكروغرام (

بالنسبة للمجتمعات األفريقية الكاريبية ، ال تسمح لنا الصبغة الموجودة على بشرتنا بمعالجة ما يكفي من فيتامين (د) ، فنحن  
ولكن عن طريق منع أشعة  الميالنين يحمي الجلد من األشعة فوق البنفسجية. ص على مدار العام.معرضون لخطر النق

الشمس ، يؤثر الميالنين على قدرة الجلد على تنشيط فيتامين د. فكلما كان الجلد داكنًا ، يجب أن تكون في الشمس لفترة 
ميكروغراًما   50يمكنك شراء ما يصل إلى   ة الفاتحة.أطول إلنتاج نفس الكمية من فيتامين (د) مثل األشخاص ذوي البشر

 2000ميكروغراًما (  50قرًصا من    120بتزويدك بحقيبة من    CAHNوحدة) من محالت السوبر ماركت وتفخر    2000(
   .COVID  كوفيد   من المهم تناول فيتامين (د) ألنه قد تكون في الداخل أكثر من المعتاد هذا العام خالل .D3وحدة) فيتامين  

ولكن ال يوجد  ).COVID-19كانت هناك بعض التقارير حول تقليل فيتامين (د) من خطر اإلصابة بفيروس كورونا (
  حاليًا دليل كاٍف لدعم تناول فيتامين د للوقاية من فيروس كورونا أو عالجه. 

 
 
 

  نصائح للرضع واألطفال الصغار   . ج
 

 
  االجتماعية بما يلي: توصي وزارة الصحة والرعاية  

  يجب إعطاء األطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية منذ الوالدة وحتى سن عام واحد مكمل يومي يحتوي على
  ميكروغرام من فيتامين د للتأكد من حصولهم على ما يكفي من هذا الفيتامين.  10إلى   8.5

   ًمل    500مكمالت فيتامين د حتى يحصلوا على أقل من  ال ينبغي إعطاء األطفال الذين يرضعون حليباً اصطناعيا
  (حوالي نصف لتر) من حليب األطفال يومياً ، حيث أن حليب األطفال مدعم بفيتامين د 

   ميكروغرام من    10سنوات مكمل يومي يحتوي على    4و    1يجب إعطاء األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين
  فيتامين د

سنوات) من معظم    5طرات فيتامين د التي تحتوي على فيتامين د (لألطفال دون سن  يمكنك شراء مكمالت فيتامين د أو ق
  الصيدليات ومحالت السوبر ماركت. 

  يمكن للنساء واألطفال المؤهلين لبرنامج البداية الصحية الحصول على مكمالت مجانية تحتوي على فيتامين د.



      
للحصول على    Healthy Start website (https://www.healthystart.nhs.uk)راجع موقع ويب البدء الصحي  

  مزيد من المعلومات. 

  تناول فيتامين د بأمان   .د

  يرجى التأكد من قراءة التعليمات الواردة على ملصق المنتج واالمتثال لها.

وحدة دولية من    2000وهذا يعادل   .D3ميكروغراًما من فيتامين    50" على  A-Day-1يحتوي كل مكمل فيتامين د " 
   .3فيتامين د 

  إذا أوصى طبيبك بأخذ كمية مختلفة من فيتامين د ، يجب أن تتبع نصيحة طبيبك. 

 نًا.وحدة دولية في اليوم ، آم  4000ميكروغرام ، أي ما يعادل    100بالنسبة لمعظم األشخاص ، يعتبر تناول ما يصل إلى  
عند عدد قليل من األشخاص ، قد يؤدي تناول الكثير من مكمالت فيتامين (د) على مدى فترة طويلة من الوقت إلى تراكم  

الدم).  الجسم (فرط كالسيوم  الكالسيوم في  الكلى والقلب. الكثير من  العظام ويتلف    NHS.UKلدى   هذا يمكن أن يضعف 
  الجرعات حول نصائح ذلك في بما ، (د) فيتامين حول المعلومات من المزيد.

 
  األشخاص الذين ال ينبغي لهم االشتراك  .ه

  يجب أال تختار تلقي مكمل فيتامين د إذا: 

  أخصائي الرعاية الصحيةأنت تتناول بالفعل ، أو يصف لك ، مكمل فيتامين د من قبل طبيبك العام أو  

   كنت تتناول بالفعل ، أو يصف لك دواء يحتوي على فيتامين (د) من قبل طبيبك العام أو أخصائي الرعاية
  الصحية 

  عاًما  18كان عمرك أقل من  

 لديك حالة طبية أو عالج يعني أنك قد ال تكون قادًرا على تناول الكثير من فيتامين د بأمان مثل عامة الناس  

يتم تشجيع المرأة الحامل أو المرضعة على تناول فيتامين د. يرجى التحدث إلى طبيبك أو ممرضة التوليد   مالحظة:
-ethnic-and-black-pregnant-for-support-sboost-https://www.england.nhs.uk/2020/06/nhs
.)women/-minority  

 

إذا كنت أحد المجموعات التالية أو لديك أي من الحاالت الطبية التالية ، فال يجب عليك االشتراك من خالل هذه العملية 
المجموعات التي تحتاج  هناك بعض   ويجب عليك التحدث إلى طبيبك العام أو أخصائي الرعاية الصحية في موعدك التالي.

أو  الصماء  الغدد  أو  الكلى  أمراض  لرعاية أخصائي  الذين يخضعون  أولئك  ذلك  الحذر بشكل خاص بما في  إلى توخي 
(اآلن أو في الماضي)  الكلى  حصواتويمكن أن يشمل ذلك األشخاص الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين د ، السرطان. 

(فرط نشاط جارات الدرقية) ، والسرطان (يمكن أن تؤدي بعض أنواع السرطان إلى  درقية  الجار الغدة هرمون من الكثير،
  الساركويدأمراض الكلى الحادة ومرض نادر يسمىارتفاع مستويات الكالسيوم) ، و

 
 

-take-to-how-supplements-d-ttps://www.gov.uk/government/publications/vitaminh
safely-them-take-to-how-supplements-d-safely/vitamin-them  2021يناير  12تم التحديث في   

 
 

  info@cahn.org.ukعلى  CAHNألية استفسارات ، يرجى االتصال بـ 


