
PETYCJA skierowana do Samorządu Gminy 
 
w nawiązaniu do poprzedniej korespondencji zwracam się do Państwa z prośbą o przygotowanie jeszcze w  pierwszej połowie 
lutego: 
 
1. Komunikatu/Uchwały, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na 
portalach gminnych i w lokalnej gazecie. 
2. Pakietu profilaktycznego, dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie 
kupić sobie suplementów (brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.). 
 
Pakiet profilaktyczny oparty powinien być, po konsultacji z lekarzem, o suplementy z tabeli 5 tego opracowania,  
z tym, że ja osobiście nie nie dodałbym do pakietu i nie dodaje do swojego żelaza. Wiele starszych osób ma początki chorób 
takich jak Alzheimer a żelazo im wtedy nie służy. 
 
Dlaczego tak ważny jest pośpiech?, bo okres zimowy a więc luty i pierwsza połowa marca to okres kiedy słońce jest tak słabe, że 
nie uzupełnia niedoborów, więc zdrowie starszych ludzi z niedoborami, będzie z każdym dniem dużo gorsze. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
KOMUNIKAT RADNYCH I BURMISTRZA/PREZYDENTA/WÓJTA GMINY 
 
W związku z Apelem naukowców „Do wszystkich rządów, urzędników zdrowia publicznego, lekarzy i pracowników służby 
zdrowia” , który jest dostępny również w internecie na stronie: https://vitamindforall.org/letter.html 
w którym czytamy: 
 
Wyższe poziomy witaminy D we krwi są związane z niższymi wskaźnikami infekcji SARS-CoV-2. 
 
Wyższe poziomy witaminy D wiążą się z mniejszym ryzykiem wystąpienia ciężkiego przypadku (hospitalizacja, OIT lub zgon). 
 
Badania interwencyjne (w tym RCT) wskazują, że witamina D może być bardzo skutecznym leczeniem. 
 
Wiele artykułów ujawnia kilka biologicznych mechanizmów, za pomocą których witamina D wpływa na COVID-19…” 
 
Radni i Burmistrz zachęcają mieszkańców gminy do uzupełnienia niedoborów witaminy D, aż do osiągnięcia poziomu 40 ng/ml. 
 
Jeśli Państwa lekarz nie zaleci inaczej proszę to robić zgodnie z zasadami opisanymi w tym artykule: 
 
Zasady suplementacji i leczenia witaminą D – nowelizacja 2018 r. Vitamin D supplementation guidelines for Poland – 2018 
update 
 
Proszę przekazywać tę informację wszystkim starszym ludziom, ludziom ze wskaźnikiem BMI > 30, ludziom z ciemną karnacją, 
oraz ludziom, którzy nie suplemetują tej witaminy w okresie zimowym. 
 
Gmina podejmie także próbę dotarcia do wszystkich "najsłabszych" mieszkańców gminy, nie obsługujących internetu, z pakietem 
profilaktycznym. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Imię, nazwisko, adres – brak zgody na udostępnienie danych osobowych 
 
Drodzy Samorządowcy 
 
Szanowni Państwo, 
 
Przekazuję Państwu informacje, które mogą uchronić zdrowie i życie tysięcy Polaków, mieszkających w każdej polskiej gminie.  
 
Proszę przekazać je wszystkim radnym, marszałkom, starostom, burmistrzom i prezydentom. 
 
Proszę przekazać je wszystkim lekarzom w Waszej gminie. 
 
Minęło już wiele dni od zapowiedzi Pana Prezydenta o kampanii 
 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,2002,spotkanie-z-ekspertami-na-temat-odpornosci-w-obliczu-pandemii-
covid-19.html 
 
Dłużej nie można czekać!!! 
 



Przykład Finlandii, pokazuje, że Państwo może wprowadzić profilaktykę niedoboru witaminy D i ludzie umierają tam rzadziej. 
 
W pierwszej kolejności należy to zrobić w domach opieki, bo nawet w krajach skandynawskich (jak Szwecja) może to wyglądać 
fatalnie: 
 
https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-017-0622-1 
 
 
Były już w Europie programy, które pomogłyby nam się przygotować do zwiększenia odporności podobnie jak to zrobiła 
Finlandia. 
 
https://arquivo.pt/wayback/20160421114710/http://www.odin-vitd.eu/public/116-european-wide-data-on-prevalence-of-vitamin-
d-deficiency/ 
 
 
Wykres korelacji poziomu witaminy D i śmierci na Covid-19 można znaleźć w tym badaniu: 
 
https://borsche.de/res/Vitamin_D_Essentials_EN.pdf 
 
Pani dr hab. n. med. Agnieszka Rusińska pozostawiła nam w spadku ten przewodnik po suplementacji witaminy D: 
 
https://www.researchgate.net/publication/330358708_ZASADY_SUPLEMENTACJI_I_LECZENIA_WITAMINA_D_-
_NOWELIZACJA_2018_r_VITAMIN_D_SUPPLEMENTATION_GUIDELINES_FOR_POLAND_-_A_2018_UPDATE 
 
Pandemię COVID-19 poprzedziły w Europie badania naukowców, czy nie mamy w Europie pandemii niedoboru witaminy D: 
 
https://academic.oup.com/ajcn/article/103/4/1033/4662891 
 
 
W tej pracy udział brał także polski naukowiec. Warto korzystać z jego wiedzy przy podejmowaniu decyzji w najbliższym czasie. 
 
"Wpływ witaminy D na zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego, odporność, autoimmunologiczne, choroby układu krążenia, 
raka, płodność, ciążę, demencję i śmiertelność – przegląd ostatnich dowodów" 
 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1568997213000402?via%3Dihub 
 
Tłumaczenie Google: 
"...Wyniki 
 
Odpowiedni poziom witaminy D wydaje się chronić przed zaburzeniami układu mięśniowo-szkieletowego (osłabienie mięśni, 
upadki, złamania), chorobami zakaźnymi, chorobami autoimmunologicznymi, chorobami układu krążenia, cukrzycą typu 1 i 2, 
kilkoma typami raka, zaburzeniami neurokognitywnymi i chorobami psychicznymi i innymi choroby, a także bezpłodność oraz 
niekorzystne wyniki ciąży i porodu. Niedobór / niedobór witaminy D jest związany ze śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny . 
 
Wnioski 
 
Odpowiednia suplementacja witaminy D i rozsądna ekspozycja na światło słoneczne, aby osiągnąć optymalny poziom witaminy 
D, należą do głównych czynników profilaktyki całego spektrum zaburzeń. Wytyczne dotyczące suplementacji i populacyjne 
strategie zwalczania niedoboru witaminy D muszą zostać uwzględnione w priorytetach lekarzy, pracowników służby zdrowia  
i decydentów w dziedzinie opieki zdrowotnej..." 
 
Jaki władza powinna z tej publikacji naukowej wyciągnąć wniosek ? 


