
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Κατανόηση των αλλαγών στην κάλυψη από το OHIP  
της δοκιµής για τη Βιταµίνη D 
∆ελτίο δεδεµένων ασθενούς 

 

Από την 1η ∆εκεµβρίου 2010, το Ασφαλιστικό Πρόγραµµα Υγείας του Οντάριο (OHIP) θα καλύπτει το 
κόστος της δοκιµής για τη βιταµίνη D µόνο για τα άτοµα που παρουσιάζουν τις εξής παθήσεις: 
 

• Οστεοπόρωση και οστεοπενία 
• Ραχίτιδα 
• Σύνδροµα δυσαπορρόφησης 
• Νεφρική πάθηση 
• Ασθενείς που ακολουθούν φαρµακευτική αγωγή που επηρεάζει το µεταβολισµό της Βιταµίνης D 
 
Μια εξέταση των καλύτερων διαθέσιµων ιατρικών αποδεικτικών στοιχείων έδειξε ότι η δοκιµή για τη 
βιταµίνη D σε υγιείς ενήλικους και παιδιά δεν είναι ιατρικά απαραίτητη και ότι ο κόσµος θα έπρεπε να 
ακολουθήσει τις συστάσεις του Τµήµατος Health Canada (Υγείας του Καναδά ) σχετικά µε τη δίαιτα 
και τα συµπληρώµατα µε βιταµίνη D. 
 
∆ίαιτα και Συµπληρώµατα 
Το Τµήµα Health Canada συνιστά όπως οι Καναδοί ακολουθούν τις συµβουλές που περιέχονται στο 
«Τρώτε καλά µε τον Οδηγό ∆ιατροφής του Καναδά». 
 
∆ίαιτα 

• Όλοι οι Καναδοί ηλικίας άνω των δύο ετών καταναλώνουν 500mL (δύο κύπελλα) γάλα ή ποτά 
µε ενισχυµένη σόγια κάθε µέρα για ικανοποιητική λήψη βιταµίνης D. ∆ύο κύπελλα γάλα 
παρέχουν 200 ∆ιεθνείς µονάδες (IU) βιταµίνης D, που αποτελούν µια ικανοποιητική ποσότητα 
για γενικά υγιείς ανθρώπους ηλικίας 1 έως 50 ετών. 

• Άλλα τρόφιµα πλούσια σε βιταµίνη D περιλαµβάνουν λιπαρά ψάρια, κροκούς αβγών, λάδι από 
συκώτια ψαριών, και ορισµένα είδη µανιταριών. 

 
Συµπληρώµατα 

• Αν απαιτείται συµπλήρωµα, το Τµήµα Health Canada συνιστά στα άτοµα ηλικίας δύο έως 50 
ετών να παίρνουν 200 IU συµπληρώµατα βιταµίνης D την ηµέρα. 

• Εκτός των συµβουλών που δίνονται στον Οδηγό ∆ιατροφής του Καναδά, θα πρέπει όλοι, 
ηλικίας άνω των 50 ετών, να παίρνουν καθηµερινά ένα συµπλήρωµα 400 IU βιταµίνης D. Η 
ποσότητα βιταµίνης D στα τρόφιµα που συνιστώνται από τον Οδηγό ∆ιατροφής δεν επαρκεί για 
την απαραίτητη κατάλληλη πρόσληψη για άτοµα ηλικίας άνω των 50 ετών για να τους βοηθήσει 
να αποφύγουν τους κινδύνους καταγµάτων των οστών. 

 
Οι καταστάσεις υγείας καθενός είναι ιδιαίτερες, εποµένως είναι πολύ σηµαντικό να συζητήσετε τις 
ανάγκες για τη δοκιµή και τα συµπληρώµατα για βιταµίνη D µε το γιατρό σας. 
 
Για περισσότρερες πληροφορίες σχετικά µε τον Οδηγό ∆ιατροφής του Καναδά και τα συµπληρώµατα 
σε βιταµίνη D δείτε τον ιστότοπο της Health Canada’s: www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/vitamin/vita-
d-eng.php,  
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ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Eat Right Ontario’s στη διεύθυνση  
http://www.eatrightontario.ca/en/ViewDocument.aspx?id=218 
 
Τα αποδεικτικά στοιχεία 
Τον Ιούνιο του 2010, η Συµβουλευτική Επιτροπή Ιατρικής Τεχνολογίας του Οντάριο [Ontario Health 
Technology Advisory Committee (OHTAC)] έκανε ορισµένες συστάσεις σχετικά µε τη δοκιµή για τη 
βιταµίνη D µε βάση την ανασκόπηση των τρεχόντων ιατρικών αποδεικτικών στοιχείων.  Η OHTAC 
διαπίστωσε ότι η τακτική χρήση δοκιµής για τη βιταµίνη D δεν µπορεί να δικαιολογηθεί και σηµείωσε 
επίσης ότι το Τµήµα Health Canada έκανε συστάσεις σχετικά µε την κατάλληλη καθηµερινή λήψη 
βιταµίνης D για υγιείς Καναδούς. 
 
Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ιατρικής Τεχνολογίας του Οντάριο είναι µια ανεξάρτητη επιτροπή 
εµπειρογνωµόνων η οποία κάνει συστάσεις στο σύστηµα φροντίδας της υγείας και στο Υπουργείο 
Υγείας και Μακροπρόθεσµης Φροντίδας Υγείας του Οντάριο σχετικά µε τις καλύτερες τεχνολογίες 
υγείας για το Οντάριο. 
 
Τα γεγονότα σχετικά µε τη βιταµίνη D  
• Από το 2004, η δοκιµή για τη βιταµίνη D αυξήθηκε κατά 2.500% περίπου. 
• ∆ιεξήχθηκαν 29.000 δοκιµές το 2004. Περισσότερες από 700.000 έλαβαν χώρα το 2009. 
• Η Συµβουλευτική Επιτροπή Ιατρικής Τεχνολογίας του Οντάριο διαπίστωσε ότι µόνο ένα πέντε τοις 

εκατό των ενηλίκων και παιδιών στον Καναδά έχουν ανεπάρκεια βιταµίνης D, µε βάση το 
συνιστώµενο κανονικό φάσµα. 

• Άτοµα µε σκουρότερη µελαχρωµία του δέρµατος και όσοι ζουν στο βέρειο τµήµα διατρέχουν υψηλότερο 
κίνδυνο να έχουν χαµηλά επίπεδα βιταµίνης D και το γεγονός αυτό, αν και από µόνο του δεν αποτελεί 
δικαιολογία δοκιµής για τη βιταµίνη D, τονίζει εντούτοις µια µεγαλύτερη ανάγκη για τα εν λόγω άτοµα να 
διασφαλίσουν ότι παίρνουν επαρκή βιταµίνη D µέσω υγιούς διατροφής και συµπληρωµάτων. 

 
Ποιότητα και αξία στη φροντίδα της υγείας 
Το Οντάριο διαθέτει ένα πρόγραµµα βελτίωσης της ποιότητας και της αξίας της φροντίδας υγείας και 
χρηµατοδοτεί υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζονται από τα καλύτερα ιατρικά αποδεικτικά στοιχεία. Με 
τη χρήση αποδεικτικών στοιχείων κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε τη φροντίδα των ασθενών, 
διασφαλίζουµε την καλύτερη δυνατή χρήση των ιατρικών µας πόρων υγείας. Η αλλαγή στο θέµα της 
δοκιµής για τη βιταµίνη D αντανακλά αυτήν την προσέγγιση. Το σύστηµα υγείας αδυνατεί να συνεχίσει 
να πληρώνει για δοκιµές και διαδικασίες που δεν είναι ιατρικά απαραίτητες. 
 
∆ιάφορες χώρες σε όλον τον κόσµο µεταθέτουν την εστίαση της προσοχής τους όταν πρόκειται για τη 
φροντίδα της υγείας για να τονίσουν την ποιότητα και την αξία και, στο θέµα αυτό, το Οντάριο δεν 
αποτελεί εξαίρεση. Γνωρίζουµε ότι το κόστος στον τοµέα της υγείας αυξάνεται µε ρυθµό που απειλεί να 
γίνει ανυποστήρικτο. Αν θέλουµε να διασφαλίσουµε ότι το σύστηµά µας φροντίδας υγείας διαθέτει τους 
πόρους που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των αυριανών κατοίκων του Οντάριο, πρέπει 
να αρχίσουµε να κάνουµε καλύτερη χρήση αυτών των πόρων σήµερα. Η παραγγελία µη ιατρικά 
αναγκαίων δοκιµών αποτελεί ανάρµοστη χρήση των περιορισµένων πόρων που χρειαζόµαστε σε 
κάποιον άλλο τοµέα. Τα καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία που διαθέτουµε υποδεικνύουν ότι η τακτική 
δοκιµή για τη βιταµίνη D στον γενικό πληθυσµό δεν είναι ιατρικά απαραίτητη. Με βάση αυτά τα 
αποδεικτικά στοιχεία, η κυβέρνηση του Οντάριο διέκοψε τη χρηµατοδότηση αυτών των δοκιµών και θα 
χρησιµοποιήσει αυτούς τους πόρους σε χώρους που επιφέρουν πραγµατικό όφελος στους κατοίκους του 
Οντάριο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο  
www.health.gov.on.ca/en/public/programs/ohip/changes/vitamin_d.aspx 


