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ሓበሬታ ብዛዕባ ቪታሚን ዲ 

A. ቪታሚን ዲ መጠን ካልሸምን ፎስፌትን ኣብ ኣካላትና ኣብ ምውህሃድ ይሕግዝ። 
 
 
እዞም መኣዛታት ድማ ኣዕጽምትን ኣስናንን ጭዋዳታትን ጥዕንኡ ዝተሓለወ ንክኸውን ኣገዳሲ ተራ 
ይጻወቱ።  

ጉድለት ናይ ቪታሚን ዲ ናይ ኣዕጽምቲ ጸገምን ኣበርን ከስዕብ ይኽእል ንኣብነት ሕማም ርኬትስ ኣብ 
ህጻናት ከምኡውን ቃንዛ ናይ ኣዕጽምቲ ብሰንኪ ኦስቶማላሽያ ዝተባህለ ኩነታት ሕማም ኣብ ልዕሊ 
ዕድመ  ዝኾኑ ሰባት የስዕብ።  

B. ስለምንታይ እዩ ትካል ካህን (መርበብ ሓበሬታ ጥዕና ካሪብያውያንን ኣፍሪቃውያንን) 
50 ማይክሮግራም (2000 ዩኒት) ቪታሚን ዲ3 ዝህበኩም ዘሎ?  

እዚ ዓመት እዚ ካብ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እዋናት ፍልይ ብዝበለ ኩነት ብሰንኪ ዝተፈጥረ ማሕበራዊ 
እገዳታት ማለት ምርጋጥ ብብዝሒ ኣብ ደገ ከይወጻእኩም ኣብ ገዛ ጥራይ ብምዃን ኣሕሊፍክሞ ክትኮኑ 
ስለትኽእሉ ቪታሚን ዲ ክትወስዱ ኣገዳሲ እዩ።   

ብመሰረት መንግስቲ ዝህቦ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ጥዕና ንኹሉ ሰብ ብፍላይ ድማ ጥዕና ኣዕጽምትን 
ጭዋዳታትን ዝተሓለወ ንክኸውን 10 ማይክሮግራም (400 ዩኒት) መዓልታዊ ንክውሰድ እዩ ምኽሪ 
ዝውሃብ፡ ግን ከኣ ካብኡ ንላዕሊ ዓቐን ወይ ዶዝ ውን ኣሎ ብዘይ ዝኾነ ጸገም ድማ ክውሰድ ይከኣል እዩ።   

ካብ ኣፍሪቃን ካሪብያን ዝኾንና ሕብረተሰብ እቲ ሕብሪ ቆርበትና እኹል ዝኾነ ቪታሚን ዲ ክንረክብ 
ስለዘየክእለና ንጉድለት ቪታሚን ዲ ዝተቓላዕና ሰባት ኢና ኣብ ኩሉ ግዜ ናይ እቲ ዓመት። መላኒን ካብ 
ኣልትራቫዮለት ዝተባህለ ናይ ጸሓይ ብርሃን ጩራ ንቆርበትና ይከላኸለሉ ግን ክኣ ነቲ ዝመጽእ ናይ ጸሓይ 
ብርሃን ጩራ ብምዕጋት መላኒን ነቲ ቆርበትና ቪታሚን ዲ ንኽንረክብ ዘሎ ተኽእሎታት ብምጉዳል 
ኣሉታዊ ተራ ይጻወት። እቲ ቆርበት ብመጠን ዝደበኒ ማለት ዝጸለመ ካብ እቲ ብርህ ዝበለ ማለት 
ዝጻዕደወ ቆርበት ዘለዎ ሰብ ንላዕሊ ኣብ ጸሓይ ብርሃን ክትውቃዕ ኣለካ እኹል ዝኾነ ቪታሚን ዲ ወይ 
ማዕረ ናይ እቲ ካልእ ብርህ ዝበለ ቆርበት ዘለዎ ሰብ ንምርካብ።  ክሳብ 50 ማይክሮግራም (2000 ዩኒት) 
ዘሎ ዓቐን ካብ ሱፐርማርኬት ክትገዝኡ ትክእሉ ኢኹም ብተወሳኺውን ግብረሰናይ ትካል ካህን ክሳብ 
120 ከኒናታት ናይ 50 ማይክሮግራም (200 ዩኒት) ዝኾነ ቪታሚን ዲ3 ኣብ ሓደ መትሓዚ ከረጺት 
ብምእታው ብሓጎስ ደስ እንዳበሎ ክህበኩም ከምዝክእል ክንሕብረኩም ንፈቱ።  ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ 
ዝሓለፈ ዓመታት ንላዕሊ ብብዝሒ ደገ ከይወጻኣኩም ኣብ ገዛ ኣሕሊፍክሞ ክትኮኑ ስለትክእሉ ቪታሚን 
ዲ ክትወስዱ ኣገዳሲ እዩ።  

ቪታሚን ዲ ምውሳድ ካብ ኮቪድ 19 መልከፍቲ ዘሎ ተኽእሎታት ከምዘጉድል ዝገልጽ ገለ ዝቐረበ 
ጸብጻባት ኣሎ እንተኾነ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እኹል መርትዖ ብዛዕባ ቪታሚን ዲ ብምውሳድ ካብ 
መልከፍቲ ኮቪድ ክትከላኸል ወይ ሕክምናዊ ክንክን ክትገብር ከምእትኽእል ዝድግፍ ወይ ዘረጋግጽ 
መርትዖ የለን። 
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C. ምኽሪ ንህጻናትን ትሕቲ ዕድመ መንእሰያትን 
 

 
ክፍሊ ጥዕናን ማሕበራዊ ክንክንን ከምዚ ዝስዕል የተሓሳስብን ይመክርን፡ 

 ጡብ ዝጠቡ ህጻናት ካብ ዝውለዱ ክሳብ ሓደ ዓመት ዘሎ ግዜ እኹል ዝኾነ ቪታሚን ዲ 
ንምርካብ መዓልታዊ ካብ 8.5 ክሳብ 10 ማይክሮግራም ቪታሚን ዲ ክዉሃቦም ኣለዎ።  

 ናይ ዝብጽበጽ ሓርጭ ጸባ (ፎርሙላ ጸባ) ዝወስዱ ህጻናት ተወሳኺ ዝውሃብ ቪታሚን ዲ 
ክዉሃቦም የብሉን ክሳብ ትሕቲ 500 ሚል (1 ፒንት ኣቢሉ)  ዝብጽበጽ ጸባ ኣብ መዓልቲ ክወስዱ 
ዝጅምሩ ምኽንያቱ እቲ ዝብጽበጽ ጸባ ናይ ፎርሙላ እኹል ዝኾነ ቪታሚን ዲ ስለዘለዎ።   

 ካብ 1 ክሳብ 4 ክልል ዕድመ ዘለዉ ህጻናት መዓልታዊ ናይ 10 ማይክሮግራም ቪታሚን ዲ 
ክዉሃቦም ኣለዎ።  

ቪታሚን ዲ ብመልክዕ ከኒና ወይ ዝነጥብ (ንትሕቲ 5 ዓመት ዕድመ ህጻናት) ክትገዝኡ ምስእትደልዩ ኣብ 
መብዛሕትኡ ፋርማሲ ወይ ሱፐርማርኬት ብምኻድ ክትገዝኡ ትኽእሉ ኢኹም።  

ደቂ ኣንስትዮን ህጻናትን ናይ ሄልዚ ስታርት (Healthy start) ውጥን ሓገዝ ዝምልከቶም እንተኾይኑ ብነጻ 
ብዘይ ክፍሊት ናይ ቪታሚን ዲ ዝምልኡ/ ዝሕግዙ ባእታታት ክውሃቦም ይኽእል እዩ።  

ንተወሳኺ ሓበሬታ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ናይ ሄልዚ ስታርት (Healthy Start) 
ተወከሱ፡  Healthy Start website (https://www.healthystart.nhs.uk) ። 

D. ግቡእ ኣወሳስዳ ቪታሚን ዲ 

ነቲ ኣብ እቲ ባኮ ወይ ግዳማዊ ክፍሊ ዝተጠቅዔ መምርሒ ሓበሬታ ኣንቢብኩም ኣብ ግብሪ ኣብ 
ምውዓል ግን ሓላፍነትኩም ኣይትዘንግዑ።  

ኣብ መዓልቲ 1 ቪታሚን ዲ ዝትክእ ዝውሰድ ባእታ 50 ማይክሮግራም ቪታሚን ዲ3 ዝሓዘ እዩ፡ እዚ 
ድማ 2000 ብናይ ኣህጉራዊ መዔቀኒ ዩኒት  ዲ3 ማለት እዩ።  

ሓኪምኩም ካብዚ ዝፍለ ዓቐን ቪታሚን ዲ ክትወስዱ እንተኣዚዝልኩም ወይ ሓቢርኩም ነቲ 
ሓኪምኩም ዝህበኩም ምኽሪ ተኸተሉ።  

ንመብዛሕትኦም ሰባት ክሳብ 100 ማይክሮግራም ማለት 4000 ብናይ ኣህጉራዊ መዔቀኒ ዩኒት ቪታሚን 
ዲ ምውሳድ ውሑስ ምዃኑ እዩ ዝቑጸር። ኣብ ውሑዳት ሰባት ግን ብብዝሒ ናይ ቪታሚን ዲ ዝትክእ 
ወይ ዝሕግዝ ባእታታት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ምውሳድ ብብዝሒ ካልሸም ኣብ ኣካላቶም ናይ ምእካብ 
ሳዕቤን ከምዘምጽእ ማለት ሃይፐርካልኬምያ (Hypercalcaemia) የስዕብ። እዚ ድማ ንኣዕጽምቲ 
የዳኽም ከምኡውን  ንኮላሊትን ልብን ጉድኣት የውርድ። ኤን ኤች ኤስ ዶት ዪ ከይ (NHS.UK) ማለት 
መርበብ ትካል ኣገልግሎት ሃገራዊ ጥዕና ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ቪታሚን ዲ እንከላይ ብዛዕባ ኣወሳስዳ 
ብዝምልከት ሓበሬታ ኣለዎ። 
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E. ክወስዱ ዘይብሎም ሰባት 

እዞም ኣብ ታሕቲ ዝተጠቕሱ ሰባት ነዚ ናይ ቪታሚን ዲ ዝሕግዝ ባእታታት ክወስዱ የብሎም። 

 ሓኪምኩም ወይ ብዓል ሞያ ክንክን ጥዕና ብዝኣዘዘልኩም መሰረት ወይ ባዕልኹም 
ከይተኣዘዘልኩም ቪታሚን ዲ ድሮ ትወስዱ እንተኣሊኹም። 

 ሓኪምኩም ወይ ብዓል ሞያ ክንክን ጥዕና ብዝኣዘዘልኩም መሰረት ወይ ባዕልኹም 
ከይተኣዘዘልኩም ቪታሚን ዲ ዘለዎ ዓይነት መድሃኒት ድሮ ትወስዱ እንተኣሊኹም። 

 ዕድሜኹም ትሕቲ 18 እንተኾይኑ 

 ናይ ጥዕና ጸገም ዘለኩም ወይ ድማ ሕክምናዊ ክንክን ዝግበረልኩም ዘሎ ሰባት እሞ ከምቲ 
መብዛሕትኡ ክፋል ሕብረተሰብ ቪታሚን ዲ ብዘይ ገለ ጸገም ክትወስዱ ዘይትኽእሉ ሰባት 
ምስትኾኑ።  

ምልክታ: ነፍሰ-ጹር ወይ ጡብ እተጥቡ ኣደ ቪታሚን ዲ ክትወስድ ኢና እነተባብዕ።  ምስ ሓኪም 
(ጂፒ) ወይ ሰብ ሞያ መሕረስቲ (ሚድ ዋይፍ) ክትዘራረባ ብትሕትና ንሕብር። 
https://www.england.nhs.uk/2020/06/nhs-boosts-support-for-pregnant-black-and-ethnic-
minority-women/). 
 

ካብዞም ኣብዚ ብምቕጻል ተዘርዚሮም ዘለዉ ጉጅለ ሰባት እንተድኣኮንኩም ወይ ድማ ገለ ካብዞም 
ተጠቒሶም ዘለዉ ናይ ሕክምናዊ ኩነታት  ዝምልከተኩም እንተኾይኑ በዚ መስርሕ እዚ ዝውሃብ 
ቪታሚን ዲ ክትወስዱ የብልኩምን ምስ ሓኪምኩም (ጂፒ) ወይ ብዓል ሞያ ሕክምናዊ ክንክን ድማ 
ክትዘራረቡ ኣለኩም ኣብቲ ዝቕጽል እትራኸብሉ ቆጸራኹም።  ብፍላይ ድማ ገለ ጉጅለ ሰባት ጥንቃቐ 
ክገብሩ ዘድልዮም ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ትሕቲ ሕክምናዊ ኣልያ ናይ ኩሊት ክኢላ (Renal)፣ ምስ ናይ 
ሆርሞን ዝተሓሓዝ ሕክምናዊ ክንክን ክኢላን (Endocrinology) ከምኡውን ናይ ሕማም መንሽሮ 
(Cancer) ክኢላ ንምጥቃስ ይክኣል። ብተወሳኺውን እዞም ዝስዕቡ ሰባት ዘጠቓልል ክኸውን ይኽእል፡ 
ልዑል ዓቐን ቪታሚን ዲ ዘለዎም ሰባት፣ ጸጸር ናይ ኩሊት (ኣብዚ እዋን ወይ ቅድሚ ሕጂ)፣ ብብዝሒ 
ናይ ፓራትሮይድ ሆርሞን ዘለዎም ሰባት (ሃይፐርፓራትሮይዲዝም) ፣ ሕማም መንሽሮ (ገለ ዓይነት 
ሕማም መንሽሮ ልዑል ዓቐን ካልሸም ናይ ምስዓብ ተኽእሎታት ስለዘምጽእ)፣ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝበጽሔ 
ሕማም ኩሊት ከምኡውን ኣብ ሒደት ሰባት ሳሕቲ ዘጋጥም ሕማም ሳርኮይዶሲስ ብምባል ዝፍለጥ 
ሕማም (ነድሪ ዋህዮታት ኣካላት ብዘስዕቦ ዝፍጠር ሕበጥ ውሽጣዊ ኣካላት ) 
 
 
https://www.gov.uk/government/publications/vitamin-d-supplements-how-to-take-
them-safely/vitamin-d-supplements-how-to-take-them-safely Updated 12th January 
2021  
 
 
ዝኾነ ሕቶ ወይ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ብኽብረትኩም ንትካል ካን (CAHN) በዚ ዝስዕብ ኢመይል 
ተወከሱ፡ info@cahn.org.uk  


