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መረጃ ስለ ቫይታሚን ዲ  

ሀ.  ቫይታሚን ዲ በሰውነት ውስጥ የሚገኘውን ካልሲየም እና ፎስፌት መጠን ይቆጣጠራል።  
 
እነዚህ ንጥረ ነገሮች ለአጥንት፣ ጥርስ እና ጡንቻ ጤንነት አስፈላጊ ናቸው። 

የቫይታሚን ዲ(D) እጥረት በህጻናት ላይ ሪኬት ወይም የአጥንት መዛባትን እንዲሁም በአዋቂዎች ላይ 
በአጥንት መሳሳት ምክንያት የአጥንት በሽታ ያስከትላል። 

ለ. ካን (CAHN)) ለምን 50 ማይክሮግራም (microgram) ወይም 2000 ዩኒት(unit) መጠን 
ያለውን ቫይታሚን ዲ ያቀርባል? 

ከተለምዶ ውጭ በሎክዳውን ወይም ሁሉም ዝግ በመሆኑ ምክንያት ቤት ውስጥ ቆይተው ከሆነው 
ቫይታሚን ዲ መውሰድዎ በጣም  አስፈላጊ ነው።   

የህዝብ ጤናጥበቃ አስተዳደር በሰጠው መመሪያ መሰረት በተለይም ለአጥንት እና ጡንቻ ጤንነት በቀን 
10 ማይክሮግራም(microgram) ወይም 400 ዩኒት(unit) መጠን ያለውን ቫይታሚን ዲ መውሰድ 
ያስፈልጋል። ጥንቃቄ በሚገባው መልኩ መጠኑን ከፍ ማድረግ ይቻላል። 

የአፍሪካውያን እና ካሪቢያውያን ማህበረሰብ የቆዳ ቀለማችን ሰውነታችን በቂ የሆነ ቫይታሚን ዲ 
እንዳያገኝ ይከለክላል ማለት በአመት ውስጥ ለቫይታሚን ዲ እጥረት ኣደጋ የተጋለጥን እንድንሆን 
ያደርገናል። መላኒን ከ ኣልትራቫዮለት ተብሎ ከሚጠራው የጸሃይ ብርሃን ጨረር ኣደጋ ይከላከላል ነገር 
ግን ከሚመጣው የኣልትራቫዮለት ጸሃይ ብርሃንን በመከልከል ሰውነታችን በቂ ቫይታሚን ዲ እንዳያገኝ 
የደርገዋል።  ጥቁር እና ቡናማ የቆዳ ቀለም ብርሃንን ወደ ሰውነት እንዳይገባ ይከላከላል። የጸሀይ ጨረርን 
በማገድ የቆዳ ቀለም በቂ የሆነ ቫይታሚን ዲ  እንዳያመርት ይከላከላል። የቆዳ ቀለም በጠቆረ መጠን ልክ 
እንደነጭ ቆዳ ቀለም ያለው ሰው እኩል እና በቂ የሆነ ቫይታሚን ዲ ለማዘጋጀት ብዙ የጸሃይ ብርሃንን 
ማግኘት ይፈልጋል። ስለዚህም ባለ ሃምሳ ማይክሮግራም (microgram) ወይም ሁለት ሺ ዩኒት(unit) 
ከሱፐር ማርኬት መግዛት ይችላሉ። በተጨማሪም ድርጅታችን ካህን (CAHN)  50 ግራም ወይም 2000 
ዩኒት (unit) 150 ፍሬ የሚይዘውን ቫይታሚን ዲ 3 ሲያቀርብሎት በደስታ ነው። በኮረና (covid-19) 
ምክንያት አመቱን ሙሉ ቤት ውስጥ ከቆዩ ቫይታሚን ዲ መውሰድዎ በጣም አስፈላጊ ነው።  

አንዳንድ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ቫይታሚን ዲ በኮረና የሚያስከትለውን አደጋ ይቀንሳል 
ይባላል ነገርግን ቫይታሚን ዲ ኮረናን መከላከሉን የሚያሳይ ተጨባጭ ማስረጃ የለም። 
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ሓ. ምክር ለሕጻናት እና ወጣቶች  
 
የጤና እና ማህበረሰብ ጥበቃ ክፍል ጥቆማ እንደሚያሳየው ከሆነ፡  

 ጡት የሚጠቡ ህጻናት እና እስከ አንድ አመት እድሜ ለሚሆናቸው ሕጻናት በቂ ቫይታሚን ዲ 
እንዲኖራቸው በቀን ከ 8.5 እስከ 10  ማይክሮግራም መጠን ያለው ቫይታሚን ዲ መውሰድ 
አለባቸው። 

 የፎርሙላ ወተት የሚጠቡ ህጻናት ከ 500 ሚል (1 ፒንት) በታች በቀን መጥባት 
እስከሚጀምሩ ድረስ ቫይታሚን ዲ ኪኒን መውሰድ አይኖርባቸውም ምክንያቱም የፎርሙላ 
ወተት በቂ ቫይታሚን ዲ ይዘት ኣለበት ። 

 ከአንድ እስከ አራት አመት የሚሆናቸው ታዳጊዎች በቀን  አስር ማይክሮግራም (microgram) 
መጠን የሚይዘውን ቫይታሚን ዲ መውሰድ አለባቸው።  

 
ከአምስት አመት በታቸ ለሆኑ ሕጻናት ከማንኛውም ፋርማሲ ወይ ሱፐርማርኬት የ ቫይታሚን ዲ (D) 
ኪኒን ወይም ጠብታ መግዛት ይችላሉ። 

ጤናማ አጀማመር እቅድ ከተሰኘው ድርጅት እርዳታ (Healthy Start Scheme) የሚፈቀድልዎት ከሆነ 
ለሴቶች እና ህጻናት በነጻ ቫይታሚን ዲ መውሰድ ይችላሉ። 

በተጨማሪም ከዚህ ቀጥሎ በተጻፈው የሄልዝ ስታርት ድህረገጽ መረጃ ማግኘት ይቻላል፡ Healthy Start 
website (https://www.healthystart.nhs.uk) ። 

መ. ቫይታሚን ዲን በጥንቃቄ መውሰድ 

እባክዎ በመድሃኒት ማሸግያ ላይ የሚገኘውን መመሪያ በትክክል አንብበው ተግባራይ ያድርጉ። 

እያንዳንዱ በቀን አንድ ፍሬ የሚወሰደው ቫይታሚን ዲ 50 ማይክሮግራም (microgram) ቫይታሚን 
ዲ 3 (D3) መጠን ይይዛል። ይህ ደግሞ አለም አቀፍ ከሆነው 2000 ዩኒት(unit) ቫይታሚን ዲ 3 መጠን 
ጋር እኩል ይሆናል። 

ህክምና ተቋምዎ  (ጂፒ) ከዚህ ከላይ እንደተጠቀሰውን መምርያ ለየት ያለ መጠን ቫይታሚን ዲ ወይም 
ምክር ከሰጡ  እነርሱ በሚሰጦት የቫይታሚን ዲ መጠን መመሪያውን ተከትለው ይውሰዱ። 

ለብዙ ሰዎች ባለመቶ ማይክሮግራም መጠኑ ከአለም አቀፉ 4000 ዩኒት መጠን እኩል የሆነውን በቀን 
ቢወስዱ ጉዳት አያስከትልም። ለአንዳንድ ሰዎች ብዙ የቫይታሚን ዲ መጠን መውሰድ ሰውነታቸው  
በቆይታ ከሚገባው በላይ የካልሲየም ንጥር እንዲያዘጋጅ ያድርጋል (hypercalcaemia)። ይህ ደግሞ 
አጥንት እንዲደክም እንዲሁም በኩላሊት እና በልብ ላይ ጉዳት ያደርሳል። ለተጨማሪም የእንግሊዝ ኣገር 
የጤና ኣገልግሎት ድርጅት ማለት NHS.UK ስለ ቫይታሚን ዲ እና ኣወሳሰዱን በሚመለከት ብዙ 
መረጃዎች ይሰጣል። 
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ሠ. መውሰድ የሌለባቸው ሰዎች 

 ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ሰዎች የቫይታሚን ዲ አጋዥ ተጨማሪ ክኒን መውሰድ የለባቸውም፦ 

 ከህክምና ማእከልዎ ወይም በጠና ባለሙያ የታዘዘ ቫይታሚን ዲ ወይም ሓኪም 
ሳያዝዝላቸው ራሳቸውን ገዝተው እየወሰዱ ከሆነ 

 ከህክምና ማእከልዎ (ጂፒ) የታዘዘ ወይም ሓኪም ሳያዝዝላቸው በውስጡ ቫይታሚን ዲ 
ንጥረ ነገር የሚያካትት ማንኛውንም መድሃኒት እየወሰዱ ከሆነ 

 ከ 18 አመት በታች እድሜ ከሆኑ 
 ሌላ ቋሚ የጤና ችግር ካልቦት ወይም የህክምና ክትትል ላይ ከሆኑ እና ቫይታሚን ዲ 

መውሰድ ችግር ሊያስከትል የሚችል ከሆነ። 
 
 

ማስታወሻ፦ በእርግዝና ላይ ያለች እና ጡት የምታጠባ ሴት ቫይታሚን ዲ እንድትወስድ ይመከራል። 
ለዚህም ሃኪማቸውን ወይም አዋላጅ ያናግሩ (https://www.england.nhs.uk/2020/06/nhs-
boosts-support-for-pregnant-black-and-ethnic-minority-women/ ) 
 
ከሚከተሉት ምድቦች ውስጥ የሚገኙ ከሆነ ወይም ከታች የተዘረዘሩት የጤና ችግር ካለብዎ ቫይታሚኑን 
መወሰድ የለቦትም። ለዚህም ህክምና ማእከልዎ ቀጠሮ በማስያዝ ሃኪምዎን ወይም የጤና ባለሙያ 
ማማከር ይገባዎታል። ከተጠቀሱት ምድቦች የኩላሊት ድክመት፣ የሆርሞን መዛባት ወይም በካንሰር 
ህመም ምክያት በህክምና ክትትል ያሉ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋቸዋል። ይህም በሰውነታቸው ከፍተኛ 
ቫይታሚን ዲ ያላቸው፣ የኩላሊት ጠጠር ያለባቸው ወይም የነበረባቸው፣ ከፍተኛ የታይሮይድ ሆርሞን 
መጠን ያለባቸውን(hyperparathyroidism)፣ ካንሰር (አንዳንድ የካንሰር አይነት የካልስየም መጠን 
እንዲጨምር ያደርጋል)፣ ከባድ የኩላሊት ህመም እንዲሁም አልፎ አልፎ የሚከሰተው በዉስጣዊ 
የሰውነት ክፍል ላይ በመለጠፍ እና በማሳበጥ የሚወጣ ህመም ማለት ሳርኮይደሲስ (Sarcoidosis) 
ተብሎ የሚጠራ በሽታ ያለባቸውን ሰዎች ይጨምራል። 
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ለተጨማሪ ጥያቄዎች እባከውን ከዚህ ቀጥሎ በተጻፈው የካን ድርጅት (CAHN) ኢመይል ኣድራሻ 
መልእክት ይላኩልን፡ info@cahn.org.uk  


