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SZanoWnI PańStWo'

w natviązanru do poprzednrej korespondencjr Zwracam się do PańStwa Z proŚbą o prZygotowan.re ]esZcZe
pje-wszej po'owie lureqo:

w

1. Komunikatu/Uchwały, ktore; tresc pokaże się w gminnych mediach społecznościowych. w tym na
profilach radnych, na portalach gminnych I w lokalnej gazecie.
2. Pakietu profifaktycznego/ d}a wszystkich starszych osób, clo których informac;e 'rnteIneLowe nie
docierają, fub nie są w stanie kupic sobie SupLementóW (brak pieniędzy 1ub samodzielnoścl'
rnwalidztwo rtd. )
Pakiet profilaktyczny oparty powinren byĆ, po konsu1tacji z Lekarzern, o Suplementy Z tabeli 5 tego
opracowania, z r'ym, ze ja osobiście nie nle dodałbym do pakietu i nre dodaje do swojego żelaza.
v.liele starszych osób ma początki chorob takich jak Atzheimer a żelazo im lvtedy nie służy
ania odpornoścr w Wa]ce Z koronawiruqem l Wiedfa MedycZna
Vierv of Naturalne metody w
Dlaczego tak wazny;est pośpiech?, bo okres zrmowy a więc Luty i plerwsza polowa marca to okIes
kiedy słońce ]est tak słabe, ie nie uzupe}nia niecloborów. więc zdrowie starszych ludzi Z
niedoborami, będzre z każdym dn:.em dużo gorsZe'
.

prace radn)ch przeosrawiar pro.lekc Lomunika.u, no poostawie informacji z
antrej ka . p!
Poprawmv odpornośc tysiĘCy StarSZych ludzi w PolSce _ ape1 do Samorządowcow

t^oy p'z;spieszyc

m,ojego

artykułu:

KOMUNIKAT RĄDNYCH

I

BURMISTRZA/PREZYDENTA/WOJTA

GMINY

W ZWiąZku Z Apelem naukowców ,,Do wszystkrch rządów, urzędników zdrowia

publicznego, lekarzy i

pracownikow Służbyzdrowia,, , ktory jest dostępny rowniei w internecie na

str:onie: https : //vitamindforalf. orqlfetter. html

w ktorym czytamy:
,,.''Dowody

naukowe pokazu j ą, ie

:

wyzsze poZaomy wrtaminy D we krwi są związane z niższymi wskaŹnrkami infekc]i
WyżSZe poziomy wrtam-iny D ł{ia'Źą się

(hospitalizacja,

OIT Lub rgon).

Badania rnterwencyjne

SARS-CoV_2.

z mniejSZym ryzykrem WyStąprenia ciężkiego przypadku

tym RCT) WSkaZu)ą, Że witamina D może być bardzo skutecznym Leczenrem.

(W

Wiele artyku}ow u;awnia kilka bio1ogicznych mechanizmów, za pomoCą których witamina D wpływa na
covTD-

19..."

D/ aZ do
Radnr i Burmistrz zachęcają mieszkańców gmlny do uzupełnienia niedoborów witaminy
osiągnięcia poziomu Ąa nq/mI.
W tym aItyku1e:
PańStwa 1ekarZ nie zalecr inaczej prosZę to robić zgodn-ie z zasadami opisanyml

Jeśfi

_
ZaSady Sup]ementac]r i 1eczenia witaminą D nowelizacja 2O18 r. Vitamrn D Supp]ementation
guidelines for Poland - 2018 update
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Ludzjom z ciemna karnac;at araz Ludzion, kto-rz! n1e supremeruja cej witamin,/ w ok.esre zimowTm.

Cmina podejmie cakże probe dotarcja do WSZystkiCh ''najs}.bszych'' mieszkancoW gm.ny, n.e
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ProsZę przekazać je wszystkim lekarzom
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kaŹdej polskiej gminre

W

WasZej gminie'

Minęło już Wiele dni od zapowiedzi Pana PreZydenta o kampanrr
infor:macylnej na ten temat.
https
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PrzykLad Einlandii, pokazu]e, że Państwo może wprowadzic
profilakuykę niedoboru witaminy D i Iudzie um.erają tdm rZadZiel.

pierwsze; ko'lejnosci naleiy to Zrobjc W domaĆh opieki, bo nawet
krajach skandynawskich (jak Szwecja' moie ro wyglądac fata]nio:

W

w

httDs://bmcoeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1L86/sI2B11-AI1-4622-I

Były 1uż w Europie progr:amy/ ktore pomogłyby nam się prZygotować
o|,<.Ąri. ^.l.Ą:noScr podobnie jak t.o zrobiIa Finlandia.
https : //arquivo. ptlwayback/20160421114710/http:
on-pr eva I ence-of -vi tamin-o-de f iciency/
s]..L-Ac L^ró.F.-r ną-iÓm'. w1ll-.n.z n.
znalęŹć w tym badaniu:
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Pan1 dr hab. n. med..Agnieszka Rusińska pozostawi.Ła nam w Spadku ten
przewodnik po suplementacji witaminy D:
https://www.researchgate.net/pubfication/33035B7O8_ZĄpĄ!Y_9UPLEMENTACJI_I_',.!-:t'l14'WITAMTNA-D__GU1 DEL

1
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B_UP DATE

poprzedzi}y w Europie badania naukowców, czy nie
w EuLopie pandemii nledoboru witaminy D:

Pandemj-ę COVID_19

mamy
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tej pracy udział brał takŹe polski naukowiec. Warto koxzystaĆ
jego w'edz\ pr zy pode.1mowaniu decyz;i w na;blizszym czasie'

W
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''Wp}yw witaminy D na zd'Iowie układu mręśniowo-szkieletowego,
odpornoŚĆ, autoimmunologiczne, choloby układu kTąieniaI TakaI

p.łodność,ctąŻę, demencję i śmiertelnośc_- przeg1ąd

ostatnich

224

dowodów''
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". . .Wyniki
odpowiedni poziom witaminy D wydaje się chronić przed zaburZenaamr
układu mięśniowo_szkie1etowego (ostabienie mięśni, upadki'
Złamania), chorobami zakaŹnymi, chorobami autoimmunologicznymi,
chorobami ukŁadu krążenia, cukrzycą typu 1 i 2, kilkoma typaml
raka, zaburzeniami neurokognitywnymi i chorobami psychlcznymi i innymr
choroby, a także bezpłodnoŚć o]:aZ niekorzyStne wyniki ciąży i

porodu. Nredobór / n:.edobor witaminy D jest związany
śmierteLnościa'z jakiejko}wiek pYzyczyny

ze

Wnioski
odpowiednia sup1ementacja witaminy D i rozsądna ekspozycja na
światłostoneczne, aby osia'gnąć optymatny poziom Witaminy D,
należą do głównych czynników profilaktyki całego spektrum
zaburzeń. WytycZne dotyCZące suplementacji i populacyjne stIateq1e
zwalczania niecioboru witaminy D musZą zostać uwzgLędnione w
priorytetach 1ekarzy, pracowników Służbyzdrowia i decydentów w

dziedzinie opieki zdrowotnej'.."

Jaki władza powinna z tej publikacji

naukowej wyciągnąć wniosek

?

Ja wyciągną}em taki, Źe kampania informacyjna o supLementacJf
powińna ńyć połączona z akcją wystawiania recept i zaleceń przez
wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej ' Poprzedzone to
po*ir,,lo być skierowaniem na badania poziomu w-itaminy D/ cynku'
*i"a'i, magnezu 1 witaminy 812 (Lista badań do modyfikacj]- p.rzez
ekspertóW r lekarzy) .
otomamape1dowszystkrchpolskichfekalzyWPolsce.PokaŹmyIaZem/
że por.rafimy wyjśc z największego kryzysu zdrowotneqo od czasow
wo]nyl l ! 21iwldujmy nredobór witaminy D wśród wszystkich osob'
które odwiedzą lub zadzwon-ią do Lekarzy w styczniu i Lutym.
Apel naukowców ,'Do wszystkich rZądoW, urzędników zdrowia
p.''bli.''.'ugo, Lekarzy i pracownikow służby zd.rowia'' jeSt dostępny
równiez w internecie. Znajdą tam PańStwo takie nazwisko poLskiego
naukowca.

https : //vitamindforall

.

orgl1etter.

htmL

''. . .Dowody naukowe pokazuja' Że:
wyŻsze poziomy witaminy D we krwi są związane Z fiIzszyml
wskaŹnikami infekcji SARS_CoV_2.
WyżsZe poziomy D wiążą się z mniejszym ryzykiem wystąpien'ra
ciężkiego przypadku (hospita]izacja, oIT lub zgon).

Badania intelwencyjne (w tym RCT) WSkaZuJą| że witamina D może byc
bar dzo skulecznyn leczenj em.

vJiele altykułów ujawnia kilka bio1ogicznych mechaniZmowI za
których witamina D Wpływa na COVID_19...''

pomocą

Apel był ]uŻ Szeroko propagowany:
https: / /www.ohmy
eart-of -covid-response-strateqy-art7 698' html
To Co p]]Zyciąga moją i
l-raqmenty pubJ ikac j r:
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nadzieje PańStWa uwagę/ to te

jest jedynym krajem, w którym obowiązuje skuteczny

program wzmacniania ŹywnoŚci witaminą D i ma jedną z naj]epsZych
iearcji pand'emicznych na świecie, z zaledwie 4B4 zgonami i 22 5aa
regeneracją [w czasie mówienia] ...''

"'...Japonia jeSt ciekawyrn przypadkiem. Jedzą tyle sulowych rYb'
jednegó z niewielu natuialnych ŹrodeL witam-iny D w żywności,ze
ich dieta ]eSt wyStar.,u1a.ó bogata, aby byĆ wystarczająca w zrmie.
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Japonia miała Iokoło] 188.000 [coronavirus] przypadków, ale
poniŻej 3,0O0 zgonów. Jest to populacja, która ma taką Samą
szerokosc geograficzną jak Włochy' aIe dwa raZy gęStsZe
zaludnienie. . . "

"...Witamina D jest znacznie bezpiecznie;sza niz sterydy, ua<ie

deksamefazon. .

1ak

."

,,...Eksperci zalecają, aby u dorosłych ich spożycie witam1ny D
wzrosło d'o 2,OOo_4,000 ]U dziennie w za1eżnościod cZynnikow,
:n|.i^-'.e
|-''i-L
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njedoborv wir-amin i mozLLwosć n.edobotow
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wicamin w tym u osob z ciemniejszymL odcieniami skory i Lych,
ktorzy przebywaja od wielu miesięcy W domach. ' ' ''
l'T:lĄ.*1

'tr L/;1'.mi."

] ióqe

je; wysrar -zajaco duio.

K^/l\/qf
ĄJl
-)5Lą-. ^rĆlÓ c

nrÓq7cJ-ęl
P.

^r..-.'

WsZysIklch Ludzi Dobrej
informacj e:

)!rv

WoJ

T

rp-Ąpr.]...

cA..

większosc

rle

l -..lnwe ... ../|

L

WrcuZy

nie

lL'ozi
^...]--.

ma

-.W:Il

' proszę bardzo, aby prZekaZywdl.

1. o tym, że pacjenci z niedoborem wrtaminy o maja w.iększe k}opoty
z chorobą COVID-19
2. a tym, że w okresie zimowym słońce może być Za słabe' żeby
uzupełnić niedobór i potrzebna jest suplementacja
3. o tym, że Starsi ludzie, którym od roku Zaleca się siedzenie
i fatem nie przebywali na s}ońcu, ma]ą prawie na pewno
niedobór tej w1taminy

w

domu

4. o tym, ie ludzie z ciemniejszą karnacją mogą mieĆ większy

niedobór tej witaminy

5. o tym, że uzupełnianre niedoboru nie uda się od razu, organizm
moie prZyjmowac witaminę ki1ka dni, a uzupełnianie niedoboru może
tJ wac znacznie dJuzej, wiec im wczesnie) raczn i emy, nl e czeka- ac
na koronawirusa, tym lePiej.
6. o tym, że produktami, które poprawiaj4 przyswajanie witaminy
są np.maqneZ/ witamina K2MK7 i olej W kapsułce lub kroplach.
Ratujmy ludzi!
#pro

!

D3

!

fi I aktykaD3

z powaianiem

Analit-yk danych/ IT. 60+. obrońca praw człowieka. od 16 lat l'{aLcZę
o zmniejszenie ekspozycji środowiska i Ludzi na PEM. od 6 ]at
rozpowSzechniam informacje o profilaktyce zdrowia d1a pokolenia 45+
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