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ਿਵਟਾਿਮਨ D
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋ ੜ�ਦਦ ਿਵਟਾਿਮਨ D ਿਮਲ ਿਰਹਾ ਹੈ?
ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦੀ ਕਮੀ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਬਹੁਤ ਆਮ ਸਮੱਿਸਆ ਹੈ। ਿਵਟਾਿਮਨ D ਚੰ ਗੀ ਿਸਹਤ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧਣ ਲਈ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਿਵਟਾਿਮਨ D ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਸੂਰਜ
ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ ਪਰਕ ਤ� ਿਮਲਦਾ ਹੈ।
ਿਵਟਾਿਮਨ D ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਦੰ ਦਾਂ ਦੇ ਿਸਹਤਮੰ ਦ
ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਲੋ ੜ�ਦਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਸੋਕੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਿਵਕਿਸਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਧਣ ਤੇ
ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਕੜਾ ਰੋਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਰ ਸਿਹ ਨਹ� ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿਜਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ�
ਲੱਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦਾ ਸਭ ਤ� ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰ੍ੋਤ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਲਵੋ ਿਕ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਿਵੱਚ, ਹਫ਼ਤੇ ਿਵੱਚ ਕਈ ਵਾਰ,
10 ਤ� 15 ਿਮੰ ਟ ਲਈ, ਸਨਸਕਰ੍ੀਨ ਦੇ ਿਬਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦੀ ਢੁਕਵ� ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ
ਚਮੜੀ ਦੇ ਕ�ਸਰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਜੋਖ਼ਮ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਸੰ ਤੁਲਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।* ਕੁਝ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਿਵਟਾਿਮਨ D ਮੁਫ਼ਤ ਿਮਲਦਾ ਹੈ,
ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

ਫ਼ਾਰਮਾਿਸਸਟ ਕਿਹੰ ਦਾ ਹੈ
ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੱਜ� ਗੰ ਭੀਰ ਮਾਮਿਲਆਂ ਿਵੱਚ ਸੋਕੜਾ ਰੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦੀ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਕਮੀ
ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ ਪੱਿਠਆਂ ਿਵੱਚ ਕੜਵੱਲ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਿਵੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ
ਹਨ। ਮਾੜਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਬੱਚਾ ਤੁਰਨਾ ਨਾ ਚਾਹੇ। ਿਵਟਾਿਮਨ D ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਬੱਿਚਆਂ
ਦੇ ਦੰ ਦ ਆਉਣ ਿਵੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਕਉਂਿਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦੰ ਦਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੈਲਥ ਿਵਿਜ਼ਟਰ ਕਿਹੰ ਦਾ/ਕਿਹੰ ਦੀ ਹੈ
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਿਪਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲਈ ਿਵਟਾਿਮਨ D ਪੂਰਕ ਲੈ ਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ
ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਿਦਨ ਿਵੱਚ 500 ਿਮਲੀਿਲਟਰ (1 ਿਪੰ ਟ) ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਤ� ਘੱਟ ਪ�ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਿਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਿਵਟਾਿਮਨ A, C ਤੇ D ਵਾਲੀਆਂ ਿਵਟਾਿਮਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵਟਾਿਮਨ ਦੀਆਂ
ਬੂੰ ਦਾਂ ਦੇਣਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਬਾਰੇ ਿਜ਼ੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਇਲਾਿਕਆਂ ਿਵੱਚ ਰਿਹੰ ਦੇ
ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਏਿਸ਼ਆਈ, ਅਫਰ੍ੀਕੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਹਨ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੇ
ਕੱਪੜੇ ਪਿਹਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤ� ਿਵਟਾਿਮਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰ ਦਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਿਕਉਂਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ
ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਧੇਰੇ ਵੇਰਵੇ ਲਈ www.healthystart.nhs.uk ਤੇ ਜਾਓ।

ਇੱਕ
ਿਵਟਾਿਮਨ D ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ�ੇ ਭੋਜਨਾਂ ਿਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ (ਿਵਟਾਿਮਨ ਿਮਲਾਇਆ ਿਗਆ)
ਮਾਰਜਰੀਨ, ਆਂਡੇ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ।
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ਦੋ
ਜਦ� ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਲਕੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰ ਪਰਕ ਿਵੱਚ ਿਲਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਵਟਾਿਮਨ D ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ
ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰੋ।

ਿਤੰ ਨ
ਇੱਕ ਤ� ਪੰ ਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਿਵਟਾਿਮਨ A, C ਅਤੇ D ਦੇਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ।
*ਸਰ੍ੋਤ: ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਐਸੋਿਸਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰਮੈਟੋਲੋਿਜਸਟਸ
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