
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

    D برای آزمايش ويتامين OHIPآگاهی از تغييراتی که در پوشش
  ايجاد شده است 

 برگه اطالعاتی برای بيماران
 

 را تنها برای اشخاصی پرداخت می کند که به  D، هزينه آزمايش ويتامين2010دسامبر  1 از  (OHIP)برنامه بيمه درمانی آنتاريو
 :هستندعوارض زير مبتال 

 پوکی استخوان و استئوينی •
 راشيتيسم •
 سندرم سوء جذب •
 بيماری کليوی •
  تأثير می گذارند Dويتامينروی متابوليسم  داروهائی استفاده می کنند که بيمارانی که از •

   
 برای بزرگساالن و کودکان سالم از لحاظ پزشکی الزم  Dبررسی بهترين مدارک پزشکی موجود نشان می دهد که آزمايش ويتامين

 . پيروی کنند Dنبوده و اشخاص بايستی از توصيه های وزارت بهداشت و درمان کانادا در مورد رژيم و مکمل غذائی ويتامين
  

  مکمل غذائیرژيم و 
ای وزارت بهداشت و درمان کانادا توصيه می کند که شهروندان کانادائی از توصيه هائی که در مورد غذاخوردن سالم در راهنم

 .پيروی کنندغذائی کانادا گنجانده شده 
 

 رژيم غذائی
در روز سويا تقويت شده های نوشيدنی شير يا ) دو فنجان(ميلی ليتر  500 ،همه شهروندان کانادائی به سن دو سال به باال •

 تأمين می کند که مقدار D ويتامين  (IU) واحد بين المللی 200 دو فنجان شير معادل.نوشند کافی می D ويتامينتأمين برای 
 .  سال می باشد که عمومًا سالم هستند 50 تا1کافی برای اشخاص به سن 

ی چرب، زرده تخم مرغ، روغن کبد ماهی و بعضی انواع غذاهای ديگری که سرشار از ويتامين هستند عبارتند از ماه •
 .قارچ

 
 مکمل غذائی

وزارت بهداشت و درمان کانادا توصيه می کند که در صورت نياز به مکمل غذائی، اشخاص به سن دو تا پنجاه سال مکمل  •
 .  را به طور روزانه مصرف کنندIU 200 معادل  Dهای غذائی ويتامين

 را IU 400 معادل  Dه بر پيروی از راهنمای غذائی کانادا، بايستی يک مکمل غذائی ويتامين سال عالو 50اشخاص باالی •
مای غذائی توصيه شده برای ن به طوريکه توسط راهها در غذا موجود Dمقدار ويتامين. مصرف کنندبه طور روزانه 

 .خطر شکستگی استخوان کافی نيست سال و کمک به کاهش 50برای اشخاص باالی اين ويتامين قابل قبول  يزانبرآوری م
 

را با ارائه کننده   Dويتاميناهميت دارد که نياز به آزمايش و مکمل غذائی بنابراين شرايط بهداشتی هر شخص متفاوت است، 
 .مراقبتهای درمانی خود در ميان بگذاريد

 
وزارت بهداشت و درمان کانادا  از وب سايت  Dبرای کسب اطالعات بيشتر در مورد راهنمای غذائی کانادا و مکمل غذائی ويتامين

 به آدرس زير ديدن کنيد
php.eng-d-vita/vitamin/nutrition/an-fn/ca.gc.sc-hc.www,  

  
 به آدرس زير ديدن کنيد) ريوتغذيه سالم برای اهالی آنتا(Eat Right Ontarioيا از وب سايت 

218=id?aspx.ViewDocument/en/ca.eatrightontario.www://http 
 



 

 

2

 مدارک
 در ژوئن )Ontario Health Technology Advisory Committee - OHTAC(کميته مشورتی فناوری بهداشت آنتاريو 

 تشخيص داد که استفاده  OHTAC. مطرح کرد D در مورد ويتامينموجود توصيه هائی را براساس بررسی مدارک پزشکی 2010
ان کانادا ميزان مصرف  را نمی توان توجيه کرد و همچنين متذکر شد که وزارت بهداشت و درم Dعادی و مرتب آزمايش ويتامين

  .را برای شهروندان کانادائی سالم توصيه نموده است  Dويتامينروزانه کافی 
 

مستقل می باشد که توصيه هائی را در مورد بهترين فناوری های نيمه يک کميته تخصصی کميته مشورتی فناوری بهداشت آنتاريو 
 . ندبهداشتی برای آنتاريو به سيستم مراقبت درمانی و وزارت بهداشت و مراقبت دراز مدت آنتاريو ارائه می ک

 
 Dاطالعاتی در مورد ويتامين 

 . درصد افزايش يافته است 2,500به ميزان تقريبًا 2004 از سال  Dمينآزمايش ويتا •
 .انجام شد 2009 آزمايش در سال  700,000بيش از. انجام شد 2004 آزمايش در سال  29,000تعداد •
ه، تشخيص داد که تنها در حدود پنج درصد بزرگساالن و کميته مشورتی فناوری بهداشت آنتاريو براساس مقادير عادی توصيه شد •

 . دارند Dکودکان کانادائی کمبود ويتامين
 کمبود ی برایافرادی که رنگيزه پوست تيره تری دارند و کسانی که در مناطق شمالی زندگی می کنند در معرض خطر بيشتر •

 می کند که داللت نيست، ولی به نياز بيشتری  Dمايش ويتامين قرار دارند و با اينکه اين موضوع به تنهائی مبنای آز Dويتامين
 کافی را از طريق رژيم و مکمل غذائی سالم دريافت  Dبرای آزمايش وجود دارد تا اطمينان حاصل شود ويتاميندر اين گروه ها 

 .می کنند
 

 کيفيت و ارزشمندی در مراقبت درمانی
قبت درمانی را توسط تأمين بودجه برای خدماتی بهبود دهد که توسط بهترين مدارک آنتاريو در نظر دارد که کيفيت و ارزشمندی مرا

، بهترين  تصميم گيری در مورد مراقبت از بيمارانبرایما با استفاده از مدارک پزشکی .  می شوندحمايت و تأييدپزشکی موجود 
سيستم درمانی .  نشانگر اين خط مشی است Dمايش ويتامينتغيير در نحوه آز. استفاده ممکن را از منابع مراقبت درمانی مان می کنيم

 .ادامه دهد که از لحاظ پزشکی ضروری نيستندنمی تواند به پرداخت هزينه آزمايشات و شيوه هائی 
 

 قرار در مد نظر تا کيفيت و ارزشمندی را دادهکشورهای زيادی در سرتاسر جهان توجه خود را در رابطه با مراقبت درمانی تغيير 
که ما به اين موضوع توجه داريم که هزينه مراقبت درمانی به ميزانی رو به رشد است .  دهند و آنتاريو از اين قاعده مستثنی نيست

اگر بخواهيم مطمئن شويم که سيستم مراقبت درمانی ما منابع الزم را برای مراقبت از اهالی . غيرقابل تداوم شوداين خطر وجود دارد 
تجويز آزمايشات .  داشته باشد، نياز است که شروع به استفاده بهتر از منابعی بکنيم که در حال حاضر در اختيار داريمآنتاريو در آينده

بهترين مدارک . پزشکی غيرضروری نوعی استفاده نامناسب از منابع محدودی می باشد که در جای ديگر مورد نياز می باشند
تأمين دولت آنتاريو . در بين عموم مردم از لحاظ پزشکی الزم نيست  Dدی ويتامينموجود به وضوع نشان می دهند که آزمايش عا

 واقعی بهره مندیاده خواهد کرد که  منابع به روش هائی استفاينبراساس اين مدارک قطع کرده و از بودجه برای چنين آزمايشی را 
 .شودبه اهالی آنتاريو ارائه 

 
 ر ديدن کنيدبرای کسب اطالعات بيشتر از وب سايت زي

www.health.gov.on.ca/en/public/programs/ohip/changes/vitamin_d.aspx 
 
 

 


