RAPORT SPECJALNY
NA TEMAT WITAMINY D

WSTĘP
W ostatnim czasie dużo mówi się o witaminie D i jej znaczeniu zarówno dla
prawidłowego rozwoju każdego dziecka, jak i dla odpowiedniego funkcjonowania
organizmu osób dorosłych. Witamina D jest niezbędna do prawidłowego rozwoju kości
– jest to ważne szczególnie w przypadku małych dzieci – a nawet zmniejsza ryzyko
wystąpienia nowotworu oraz pomaga w leczeniu osób, które już na niego
zachorowały. Ponadto okazuje się, że niedobór witaminy D może zwiększyć ryzyko
chorób układu krążenia (w tym zawału serca). Jej odpowiedni poziom w organizmie
bardzo korzystnie wpływa na układ immunologiczny, więc jesteśmy mniej narażeni
na infekcje.
Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że nawet 90% Polaków może cierpieć
z powodu niedoboru witaminy D. Nasz klimat nie pozwala na całoroczne cieszenie się
intensywnym słońcem, które powoduje samoistne wytwarzanie się tej witaminy
w organizmie człowieka. Dodatkowe zabezpieczanie się kremami z wysokimi filtrami
w czasie lata również temu nie sprzyja. Jednocześnie z codziennej diety stosunkowo
trudno uzyskać wystarczającą ilość witaminy D. Jej źródłem są przede wszystkim
tłuste ryby, tran, podroby czy też żółtka jaj, jednak bez odpowiedniej suplementacji
bardzo ciężko zapewnić sobie prawidłowy poziom tej witaminy w organizmie.
Aby dowiedzieć się, co Polacy wiedzą na temat suplementacji witaminą D, serwis
parenting.pl przeprowadził ankietę na ten temat. Skierowana była ona przede
wszystkim do rodziców dzieci w różnym wieku, a na podstawie odpowiedzi do niej
powstał tenże raport. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami.

1. Twoja płeć
kobieta – 88%
mężczyzna – 12%
W ankiecie związanej z suplementacją witaminy D wzięło udział 500 użytkowników,
z których 88% stanowiły kobiety, a 12% mężczyźni. Tym samym widzimy, że zdecydowanie
więcej mam wypowiada się na tematy związane z przyjmowaniem witaminy D przez swoje
dzieci.

2. Twój wiek
poniżej 18 lat – 3%
26-45 lat – 70%
18-25 lat – 14%
powyżej 45 lat – 13%
Znacząca część respondentów to osoby w wieku 26-45 lat (70%). Użytkownicy poniżej 18
lat stanowili niewielki odsetek – zaledwie 3%. Ankietowani w wieku 18-25 lat oraz powyżej
45 lat to odpowiednio 14% i 13% wszystkich tych, którzy odpowiadali na pytania.

3. Jak sądzisz, czy zalecana dawka witaminy D zależy od wieku?
tak – 76%
nie – 10%
nie wiem – 14%
Z odpowiedzi na to pytanie wynika, że większość użytkowników ma świadomość, że
zalecana dawka witaminy D nie jest jednakowa dla wszystkich. 10% ankietowanych,
zaznaczyło, że nie jest to prawdą, a 14% respondentów przyznało się do niewiedzy
w tym temacie.

Wnioski:
Mimo więc tego, że 76% użytkowników uważa, że zalecana dawka witaminy D zależy od
wieku, ciągle aż ¼ z nich nie ma tej świadomości. Świadczy to o tym, że nawet jeśli rodzice
podają swoim maluchom witaminę D, to stosują nieodpowiednie dawki. Tym sposobem nie
zapewnią im prawidłowego jej poziomu w organizmie. Edukacja w tym temacie jest
niezwykle istotna i potrzebna.

JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWE
DAWKOWANIE WITAMINY D?

Witaminę D powinny suplementować nie tylko dzieci, ale również osoby dorosłe. Im starszy
pacjent, tym wyższą dawkę powinien przyjmować. Jednocześnie okazuje się, że
dawkowanie zależy też od godzin pracy, rodzaju pracy, czasu spędzanego na świeżym
powietrzu, aktywności fizycznej, diety. Czynników jest więc sporo. Poznajmy więc konkretne
dawki.
Noworodki i niemowlęta do 12. miesiąca życia – bez względu na to, czy są karmione
naturalnie, czy mlekiem modyfikowanym, powinny przyjmować witaminę D. Do 6 miesięcy
dawka powinna wynosić 400 j.m. na dobę (400 j.m. odpowiada 10 mikrogramom - mcg).
Z kolei od 6. do 12. miesiąca może być wyższa lub na tym samym poziomie w zależności od
diety dziecka, czyli 400 j.m. lub 600 j.m. na dobę.
Co ważne, wcześniaki powinny mieć podawaną witaminę D w dawce 400-800 j.m. do
momentu dojścia przez nie do planowanego terminu porodu. Następnie suplementacja
powinna wyglądać tak samo jak u noworodków urodzonych o czasie.
Dzieci i młodzież w wieku 1-18 lat powinny przyjmować witaminę D w dawce 600-1000 j.m.
na dobę najlepiej przez cały rok, ale w zależności od masy ciała oraz syntezy skórnej
witaminy w czasie ciepłych letnich dni. Dzieci i nastolatki, które chorują na otyłość
potrzebują większej dawki witaminy D, gdyż znacznie częściej grozi im jej niedobór. Dawka
odpowiednia dla nich wynosi 1200-2000 j.m.
Kolejną grupą osób, które szczególnie powinny zwrócić uwagę na suplementację witaminy
D są kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. Już panie, które starają się o dziecko, powinny
rozpocząć przyjmowanie witaminy D. W czasie ciąży należy najpóźniej w drugim trymestrze
rozpocząć regularną suplementację w dawce 1500-2000 j.m. Oczywiście należy
skonsultować to z lekarzem prowadzącym. Warto też wykonywać badanie krwi, które
pozwoli monitorować stężenie witaminy D w organizmie.
Jeśli chodzi o osoby dorosłe i starsze, to, w zależności od masy ciała oraz miesięcy
w roku, powinny przyjmować 800-2000 j.m. witaminy D. Okresem, kiedy można
zmniejszyć dawkę są miesiące od września do kwietnia, kiedy to częściej przebywamy na
słońcu a temperatura jest wyższa. Osoby otyłe przez cały rok powinny suplementować tę
witaminę w dawce 1600-4000 j.m. w zależności od wagi.
Okazuje się, że również osoby pracujące zmianowo i w nocy oraz osoby o ciemnej karnacji
są bardziej narażone na niedobory witaminy D i powinny przyjmować ją w dawce 10002000 j.m. dziennie.

4. Czy masz dzieci?
Tak – 75%
Nie – 16%
Dziecko jest w drodze – 9%
W zależności od odpowiedzi na to pytanie, użytkownicy byli kierowani do innych pytań
ankiety, która adresowana była przede wszystkim do rodziców. Tym sposobem 3/4
użytkowników spełniała wymagania i mogła odpowiadać w kolejnych pytaniach
odnoszących się do dzieci w konkretnych grupach wiekowych - dawkowania okresu
przyjmowania witaminy D.

5. Które ze zdań najlepiej opisuje sposób podawania witaminy D dzieciom, z którego
korzystasz?
Stosuję witaminę D tylko wtedy, kiedy zaleci mi to specjalista. - 20%
Podaję witaminę D w okresach osłabionej odporności dziecka. - 11%
Podaję witaminę D niemal/przez cały rok. - 38%
Podaję witaminę D tylko w okresie zwiększonego zapotrzebowania, czyli np.
w okresie jesienno-zimowym. - 22%
Nie podaję dzieciom witaminy D. - 9%
Kiedy rodzice podają swoim dzieciom witaminę D? Z naszej ankiety wynika, że w 38% robią
to niemal przez cały rok lub przez cały rok, a w 22% w okresie zwiększonego
zapotrzebowania, czyli np. w okresie jesienno-zimowym. Jest to zdecydowana większość,
jednak 9% respondentów zaznaczyła, że wcale nie podaje swoim dzieciom witaminy D. W
okresach osłabionej odporności dziecka 11% rodziców uważa, że witamina D pomoże i wtedy
ją podaje. Z kolei 20% użytkowników stosuje witaminę D tylko wtedy, gdy zleci to specjalista.
Wnioski:
Zaledwie 38% rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że suplementowanie witaminy D powinno
trwać przez cały rok i rzeczywiście stosuje to w praktyce. To bardzo niski odsetek,
szczególnie gdy weźmiemy pod uwagę położenie naszego kraju oraz strefę klimatyczną,
a do której należymy. Tylko 1/5 ankietowanych stosuje witaminę D, gdy zleci im to
specjalista. Zarówno dawkę, jak i rodzaj przyjmowanego suplementu diety powinniśmy
konsultować z lekarzem. Jest to konieczne, jeśli chcemy zadbać o prawidłowy rozwój nasz
i naszego dziecka. Mimo że witaminę D trudno przedawkować, jest to jednak możliwe, z kolei
jej niedobór grozi krzywicą, osteoporozą, podatnością na infekcje dróg oddechowych,
zaburzeniami hormonalnymi, depresją, a nawet nowotworami, niepłodnością, stwardnieniem
rozsianym, chorobą Alzheimera czy chorobami serca. Osłabiona odporność oraz okres
jesienno-zimowy to czas, kiedy szczególnie brakuje nam witaminy D, jednak pamiętajmy, że
jej suplementacja jest ważna przez cały rok.

DZIECI W WIEKU
DO 6 MIESIĘCY

6. Czy aktualnie podajesz swojemu dziecku w wieku do 6 miesięcy witaminę D?
Tak – 88%
Nie – 12%
Zdecydowana większość ankietowanych rodziców dzieci w wieku do 6 miesięcy (88%)
podaje niemowlętom witaminę D. Jednocześnie 12% respondentów zaznaczyło, że nie
stosuje suplementacji witaminą D wśród swoich dzieci.

Wnioski:
Niemowlęta rozwijają się bardzo szybko. Rosną ich kości, rozwijają się narządy wewnętrzne,
uczą się postrzegania świata i funkcjonowania poza organizmem matki. Witamina D jest dla
nich niezwykle ważna, a mimo to 12% rodziców nie stosuje jej w diecie dziecka. W momencie
wyjścia matki z nowo narodzonym dzieckiem ze szpitala, pediatra i pielęgniarki zalecają
podawanie witaminy D codziennie. Dlatego zastanawia fakt, że mimo wszystko część
rodziców nie stosuje się do tego, szczególnie że suplementacja tą witaminą nie zależy od
sposobu karmienia niemowlęcia – naturalne, sztuczne lub mieszane.

6. Jaką najczęściej dawkę witaminy D podajesz swojemu dziecku w wieku do 6
miesięcy w ciągu dnia?
mniej niż 400 j.m. - 17%
400 j.m. - 63%
600 j.m. - 3%
800 j.m. - 0%
1000 j.m. lub więcej – 1%
więcej niż 400 j.m., ale nie pamiętam dokładnie ile – 13%
nie wiem – 3%
Na to pytanie odpowiadały osoby, które mają dzieci w wieku do 6 miesięcy, czyli 20%
wszystkich ankietowanych. Najczęściej podawaną przez nich dawką witaminy D dla
maluszka w tym wieku jest 400 j.m. - 63% zaznaczyło tę odpowiedź. Część ankietowanych
uznała jednak, że swojemu dziecku do 6. miesiąca życia podaje witaminę D w dawce

mniejszej niż 400 j.m. (17%), większej niż 400 j.m., ale nie pamiętają konkretnie jakiej (13%),
3% rodziców stwierdziło, że swoim maluszkom podają 600 j.m. witaminy D, a 1%, że dawką,
którą stosują jest 1000 j.m. lub nawet więcej. Kolejne 3% przyznało się do niewiedzy w tym
temacie.
Wnioski:
Widzimy tutaj dużą rozbieżność w odpowiedziach rodziców. Okazuje się, więc, że nie do
końca wiedzą, jaką dawkę witaminy D powinni podawać swoim maluchom. Tylko niecałe
2/3 ankietowanych świadomie stosuje odpowiednią dawkę 400 j.m. u swoich dzieci w wieku
do 6 miesięcy. Inni stosują dawkę zbyt niską lub wyższą, co nie do końca ma uzasadnienie.
Są też jednak tacy rodzice, którzy w ogóle nie wiedzą, jaką dawkę podają dziecku, więc tym
bardziej nie mają świadomości tego, jaką powinni stosować.

7. Jak długo zamierzasz podawać swojemu dziecku w wieku do 6 miesięcy witaminę
D?
Do ukończenia 1. roku – 41%
Do 2 lat – 14%
Do 3 lat – 18%
Do 4 lat – 2%
Do skończenia szkoły podstawowej – 10%
Do końca okresu dojrzałości – 15%
Największa część rodziców dzieci w wieku do 6 miesięcy (41%) zaznaczyła, że planuje
podawać swojemu maluchowi witaminę D do czasu ukończenia przez niego 1. roku życia. Do
3 lat suplementację witaminy D zamierza stosować 18% użytkowników, z kolei 14% z nich
uznało, że najlepiej będzie podawać swoim dzieciom witaminę D do ukończenia 2 lat. Jeden
na dziesięciu rodziców zadeklarował, że koniec szkoły podstawowej będzie odpowiednim
momentem na zaprzestanie suplementacji tej witaminy, a 15%, że będzie podawać swoim
dzieciom witaminę D do końca okresu dojrzałości. Nieznaczny odsetek ankietowanych (2%)
to osoby, które zaznaczyły, że będą podawać swoim dzieciom witaminę D do 4 lat.

Wnioski:
Witaminę D w naszej strefie klimatycznej należy stosować przez cały rok i właściwie
w każdym wieku. Zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe są narażeni na jej niedobór, więc
suplementacja – oczywiście pod kontrolą lekarską – jest bardzo wskazana. Jak widzimy
w odpowiedziach rodziców, zdecydowana ich większość chce jednak zakończyć podawanie
witaminy D znacznie wcześniej. Użytkownicy więc nie mają świadomości tego, jak ważny
jest prawidłowy poziom witaminy D dla organizmu ludzkiego.

DZIECI W WIEKU
6-12 MIESIĘCY

8. Czy aktualnie podajesz swojemu dziecku w wieku 6-12 miesięcy witaminę D?
Tak – 82%
Nie – 18%
Na to pytanie odpowiedzieli rodzice, którzy mają dzieci właśnie w wieku 6-12 miesięcy
(stanowią oni 18% wszystkich ankietowanych). Widzimy więc, że ponad 80% tych rodziców
podaje swoim maluszkom witaminę D. Jednakże prawie 1/5 ankietowanych przyznała, że
już zaprzestała suplementacji.
Wnioski:
Im starsze dziecko, tym większą dawkę witaminy D powinno przyjmować. Okazuje się
jednak, że rodzice nie mają takiej świadomości i zamiast zwiększać dawkę – zaprzestają
suplementacji. Różnica między przyjmowaniem witaminy D przez dzieci do 6 miesięcy oraz
w wieku 6-12 miesięcy nie jest duża (zaledwie kilku procent), jednak istnieje.

10. Jaką najczęściej dawkę witaminy D podajesz swojemu dziecku w wieku 6-12
miesięcy w ciągu dnia?
mniej niż 400 j.m. - 16%
400 j.m. - 60%
600 j.m. - 8%
800 j.m. - 6%
więcej niż 400 j.m., ale nie pamiętam dokładnie ile – 5%
nie wiem – 5%
Dzieci w wieku 6-12 miesięcy najczęściej otrzymują witaminę D w dawce 400 j.m. (60%).
16% ankietowanych zaznaczyła, że podaje swoim dzieciom dawkę mniejszą, a 5%, że
większą, ale nie pamiętają dokładnie, jaką. Około 8% respondentów zaznaczyło, że maluchy
w tym przedziale wiekowym otrzymują 600 j.m. witaminy D. Z kolei 6% rodziców podaje
800 j.m, a 5% użytkowników przyznaje się do niewiedzy w tym temacie.

Wnioski:
Dawkowanie witaminy D jest - jak widać na podstawie przeprowadzonej ankiety - wielką
niewiadomą dla rodziców. Ich zdania są podzielone, a świadomość niestety znikoma…
Niemowlęta w wieku 6-12 miesięcy powinny przyjmować 400 j.m. lub 600 j.m. witaminy D.
Tak więc 68% rodziców prawidłowo przeprowadza suplementację u swoich dzieci. Pozostali
albo podają nieodpowiednie dawki, albo nawet nie wiedzą, jakie stosują – tacy rodzice
stanowią aż 1/3 ankietowanych.

9. Jak długo zamierzasz podawać swojemu dziecku w wieku 6-12 miesięcy
witaminę D?
Do ukończenia 1. roku – 31%
Do 2 lat – 18%
Do 3 lat – 20%
Do 4 lat – 4%
Do skończenia szkoły podstawowej – 9%
Do końca okresu dojrzałości – 18%

Na to pytanie odpowiadała grupa rodziców, która aktualnie nie podaje swoim dzieciom
w wieku 6-12 miesięcy witaminy D. Z powyższego zestawienia wynika, że w tej grupie
rodziców większa ich część niż w poprzedniej grupie wiekowej planuje podawać dziecku
witaminę D do końca okresu dojrzałości (18% wszystkich odpowiedzi). Zdecydowanie więcej
rodziców (31%) uznało, że będą stosować suplementację tej witaminy u swoich dzieci do
ukończenia przez nie 1. roku życia. Z kolei 1/5 ankietowanych zaznaczyła, że będzie
podawała witaminę D dzieciom do 3 lat. Do 2 lat suplementacji tą witaminą zadeklarowało
się 18% rodziców, do 4 lat – 4%, a 9% z nich uznało, że będą to robić do ukończenia przez ich
dziecko szkoły podstawowej.

Wnioski:
W tej kategorii wiekowej nieznacznie wyższy procent rodziców zdecydowało, że będzie
podawać swoim dzieciom witaminę D do końca okresu dojrzałości. Niestety ciągle
zdecydowanie większa ich część planuje zakończyć suplementację wcześniej, co ponownie
wskazuje na brak wiedzy w tym temacie.

11. Jaką najczęściej dawkę witaminy D w ciągu dnia podawałaś/eś swojemu dziecku
w wieku 6-12 miesięcy, gdy miało mniej niż pół roku?
mniej niż 400 j.m. - 0%
400 j.m. - 40%
600 j.m. - 0%
800 j.m. - 0%
więcej niż 400 j.m., ale nie pamiętam dokładnie ile – 7%
nie wiem – 27%
nie podawałam/em dziecku witaminy D – 26%

Czy rodzice dzieci w wieku 6-12 miesięcy pamiętają, jaką dawkę witaminy D dawali swoim
maluszkom, gdy były młodsze? Okazuje się, że aż 27% ankietowanych nie przypomina
sobie konkretnych dawek, 7% wie, że były one większe niż 400 j.m., a jednocześnie też 26%
rodziców w ogóle nie stosowało suplementów z witaminą D. Z kolei 40% użytkowników
podawało swoim maluszkom w wieku 6-12 miesięcy 400 j.m. witaminy D dziennie.

Wnioski:
Bardzo niepokojące jest to, że aż 1/5 rodziców dzieci w wieku 6-12 miesięcy wcześniej nie
podawała swoim maluchom witaminy D. Tylko 40% ankietowanych miała świadomość, że
400 j.m. jest odpowiednią dawką dla młodszych dzieci. Znaczna część rodziców nie
przywiązywała większej uwagi do tego i nie pamięta, w jakiej dawce podawała witaminę
swoim maluchom. Widzimy więc, że świadomość Polaków na temat suplementacji witaminą
D jest bardzo ograniczona i wymaga głębszej edukacji.

DZIECI W WIEKU
MIĘDZY 1. A 2. ROKIEM ŻYCIA

12. Czy aktualnie podajesz swojemu dziecku między 1. a 2. rokiem życia witaminę D?
Tak – 70%
Nie – 30%
Z ankiety wynika, że 18% rodziców, którzy ją wypełnili, ma dzieci w wieku 1-2 lata. Spośród
nich 70% podaje aktualnie swoim dzieciom witaminę D, a 30% tego nie robi.

Wnioski:
Ponownie widzimy, że dzieci starsze rzadziej przyjmują witaminę D. W dalszym ciągu ponad
2/3 rodziców podaje ją swoim pociechom, jednak stanowią oni zbyt małą cześć świadomych
Polaków. Dzieci w tym wieku uczą się chodzić, utrzymywać poziomą pozycję ciała, ich kości
szybko rosną, a jednocześnie muszą być mocne, by utrzymać ciało. Witamina D, która
wpływa na rozwój kości jest więc szczególnie potrzebna. Okazuje się jednak, że prawie 1/3
rodziców nie zdaje sobie z tego sprawy.

13. Jaką najczęściej dawkę witaminy D podajesz swojemu dziecku między 1. a 2.
rokiem życia w ciągu dnia?
mniej niż 400 j.m. - 17%
400 j.m. - 53%
600 j.m. - 7%
800 j.m. - 9%
1000 j.m. - 5%
więcej niż 400 j.m., ale nie pamiętam dokładnie ile – 2%
nie wiem – 7%
Najwięcej, bo 53% rodziców podaje swoim dzieciom w wieku 1-2 lata witaminę D w dawce
400 j.m. Mniej niż 400 j.m. witaminy stosuje 17% ankietowanych, a 2% użytkowników
podaje większą dawkę, ale nie pamięta jaką. 7% respondentów uznało, że nie wie, jaką dawkę
podaje swojemu dziecku. Taka sama część ankietowanych podaje swoim maluchom dawkę
600 j.m., 5% rodziców - 1000 j.m., a 9% - 800 j.m.

Wnioski:
Zauważyliśmy, że odpowiednie dawkowanie witaminy D sprawia rodzicom szczególnie dużo
kłopotów. Dzieci mające więcej niż rok, powinny przyjmować dawkę większą niż 400 j.m. na
dobę. Widzimy więc, że aż 70% rodziców podaje swoim maluchom zbyt małą jej ilość, by
zapewnić im prawidłowy rozwój.

14. Jak długo zamierzasz podawać swojemu dziecku między 1. a 2. rokiem życia
witaminę D?
Do 2 lat – 30%
Do 3 lat – 8%
Do 4 lat – 0%
Do skończenia szkoły podstawowej – 18%
Do końca okresu dojrzałości – 44%
Aż 44% rodziców dzieci w wieku 1-2 lata deklaruje, że planuje podawać im witaminę D do
końca okresu dojrzałości. Z kolei 30% użytkowników ma zamiar robić to do ukończenia przez
nie 2. roku życia. Prawie 1/5 ankietowanych uznała, że najlepszym czasem na zaprzestanie
suplementacji jest koniec szkoły podstawowej, a 8% zaznaczyła, że będzie podawać
dzieciom witaminę D do 3 lat.

Wnioski:
Przy pytaniu o długość stosowania witaminy D u dzieci widzimy tendencję wzrostową.
Prawie połowa ankietowanych deklaruje, że będzie podawała swoim dzieciom witaminę do
końca okresu dojrzałości. Jednocześnie niestety większość rodziców planuje wcześniej
zakończyć tę suplementację. Po raz kolejny więc okazuje się, że nie mają oni świadomości,
że witaminę D należy suplementować cały czas w naszej strefie klimatycznej, a szczególnie
w okresie jesienno-zimowym, kiedy to znacznie mniej przebywamy na słońcu.

15. Jak długo podawałaś/eś swojemu dziecku między 1. a 2. rokiem życia witaminę D,
kiedy było młodsze?
Do 3 miesięcy – 15%
Do 6 miesięcy – 0%
Do 9 miesięcy – 11%
Do 1. roku życia – 52%
Nie podawałam/em dziecku witaminy D – 22%
Na to pytanie odpowiadała grupa rodziców, która aktualnie nie podaje swoim dzieciom
w wieku 1-2 lata witaminy D. Wśród nich aż 22% nie podawała również wcześniej tej
witaminy swoim dzieciom. Ponad połowa ankietowanych stosowała suplementację do 1. roku
życia dziecka, 15% - do 3 miesięcy, a 11% - do 9 miesięcy.

Wnioski:
Okazuje się, że rodzice dzieci w wieku 1-2 lata, którzy aktualnie nie podają swoim maluchom
witaminy D, w znacznej części nie robili tego również wcześniej. Ankietowani nie mają więc
świadomości ważności tej witaminy zarówno w życiu dzieci, jak i osób dorosłych. Dzieci
w tym wieku nie jadają jeszcze wszystkich produktów, które mogłyby w naturalny sposób
dostarczyć im jej do organizmu. Rolą rodzica jest zadbanie o odpowiedni poziom witaminy D
u ich malucha, więc powinni skupić swoją uwagę na suplementacji.

16. Jaką najczęściej dawkę witaminy D podawałaś/eś swojemu dziecku między 1. a 2.
rokiem życia w ciągu dnia, kiedy było młodsze?
mniej niż 400 j.m. - 0%
400 j.m. - 94%
600 j.m. - 0%
800 j.m. - 0%
więcej niż 400 j.m., ale nie pamiętam dokładnie ile – 0%
nie wiem – 6%
Prawie wszyscy rodzice (94%), którzy swoim dzieciom w wieku 1-2 lata podawali witaminę
D, kiedy były one młodsze, stosowali dawkę 400 j.m., a tylko 6% nie pamięta podawanej
dawki.

DZIECI W WIEKU
2-3 LATA

17. Czy aktualnie podajesz swojemu dziecku między 2. a 3. rokiem życia witaminę D?
Tak – 68%
Nie – 32%
Na pytania związane z suplementacją witaminy D u dzieci w wieku 2-3 lata odpowiadali
rodzice dzieci właśnie w tym wieku. Stanowili oni 12% wszystkich ankietowanych. Spośród
nich 68% podaje maluchom witaminę D, a 32% tego nie robi.

Wnioski:
Kolejny spadek zgodnie z wcześniejszymi spostrzeżeniami. Dzieci starsze rzadziej przyjmują
witaminę D. Maluchy w wieku 2-3 lata bardzo często rozpoczynają już swoją edukację
przedszkolną. Spotykają się więc z innymi dziećmi, a rodzice zauważają z reguły znacznie
częstsze występowanie infekcji dróg oddechowych u swoich maluszków. Niewielu z nich
zdaje sobie sprawę z tego, że niedobór witaminy D również może mieć tutaj swoje znaczenie.
Wirusy i bakterie szybciej atakują organizm, który jest osłabiony i któremu brakuje
słonecznej witaminy.

18. Jaką najczęściej dawkę witaminy D podajesz swojemu dziecku między 2. a 3.
rokiem życia w ciągu dnia?
mniej niż 400 j.m. - 20%
400 j.m. - 39%
600 j.m. - 14%
800 j.m. - 0%
1000 j.m. - 2%
więcej niż 400 j.m., ale nie pamiętam dokładnie ile – 5%
nie wiem – 20%
Rodzice dzieci w wieku 2-3 lata podają swoim maluchom witaminę D najczęściej w dawce
400 j.m. (39%). Jednak piąta ankietowanych zaznaczyła, że stosuje dawkę mniejszą niż
400 j.m. Aż 20% rodziców nie wie, jaką dawkę witaminy D podaje swoim dzieciom, a 14%
użytkowników zaznaczyło, że stosuje dawkę 600 j.m. Z kolei 2% z nich podało 1000 j.m.
jako dawkę, którą podają swoim maluchom.

Wnioski:
Dzieci w wieku 2-3 lata otrzymują zbyt małą dawkę witaminy D aż w 59%. Z kolei aż 1/5
rodziców nawet nie wie, jaką dawkę podaje swoim maluchom. Jest to skutek braku
świadomości Polaków na temat suplementacji witaminą D. Dzieci w tym okresie swojego
życia powinny przyjmować więcej witaminy D niż 400 j.m. na dobę.

19. Jak długo zamierzasz podawać swojemu dziecku między 2. a 3. rokiem życia
witaminę D?
Do 3 lat – 32%
Do 4 lat – 2%
Do skończenia szkoły podstawowej – 22%
Do końca okresu dojrzałości - 44%
Większość rodziców dzieci w wieku 2-3 lata zadeklarowała, że będzie podawała swoim
dzieciom witaminę D do końca ich okresu dojrzałości (44%). Jednocześnie 32%
użytkowników będzie to robić do 3 lat dziecka, a 22% do skończenia przez nie szkoły
podstawowej.

20. Jak długo podawałaś/eś swojemu dziecku między 2. a 3. rokiem życia witaminę
D, kiedy było młodsze?
Do 6 miesięcy – 38%
Do 1 roku – 0%
Do 2 lat – 37%
Nie podawałam/em dziecku witaminy D – 25%
W tym przypadku odpowiedzi udzielali rodziców, którzy aktualnie nie stosują suplementacji
witaminą D. Okazuje się, że 38% rodziców podawało swoim dzieciom witaminę D do 6
miesięcy, 37% - do 2 lat. Niestety aż 25% użytkowników zaznaczyło, że wcale nie podawało
swoim dzieciom tej witaminy.

Wnioski:
Bardzo niepokojąca jest informacja, że aż ¼ rodziców, którzy aktualnie nie podają swoim
dzieciom witaminy D, nie robiło tego również wtedy, gdy były one młodsze. Od urodzenia
więc maluchy nie miały w tych przypadkach zapewnionej prawidłowej dawki witaminy, co
grozi w przyszłości poważnymi następstwami, takimi jak problemy z kręgosłupem,
osteoporoza, choroba Alzheimera. Pozostałe dzieci również zdecydowanie zbyt szybko
zakończyły przyjmowanie witaminy D. Rodzice tych maluszków powinni jak najszybciej
rozpocząć suplementację u swoich dzieci.

21. Jaką najczęściej dawkę witaminy D podawałaś/eś swojemu dziecku między 2. a
3. rokiem życia w ciągu dnia, kiedy było młodsze?
mniej niż 400 j.m. - 8%
400 j.m. - 9%
600 j.m. - 0%
800 j.m. - 33%
1000 j.m. lub więcej – 8%
więcej niż 400 j.m., ale nie pamiętam dokładnie ile – 17%
nie wiem – 25%
Równo 1/4 rodziców zaznaczyła, że nie wie, jaką dawkę podawała swoim dzieciom w wieku
2-3 lata, gdy były młodsze. Jedna trzecia ankietowanych podawała maluchom 800 j.m.
witaminy D. Z kolei 17% respondentów wie, że podawało dawkę większą niż 400 j.m., ale nie
pamięta dokładnie jaką. Po 8% ankietowanych zaznaczyło, że podawało swoim dzieciom
mniej niż 400 j.m. witaminy D oraz 1000 j.m. lub więcej. Prawie 1/10 stosowała dawkę 400
j.m. tej witaminy.

Wnioski:
Na podstawie odpowiedzi na to pytanie widzimy, że aż ¼ rodziców zupełnie nie pamięta, jaką
dawkę podawała swoim dzieciom w wieku 2-3 lata, gdy były one młodsze. W sumie 17%
maluchów otrzymywało z kolei zbyt małą dawkę, gdyż od 6 miesięcy powinny przyjmować
ponad 400 j.m.

DZIECI W WIEKU
3-4 LATA

22. Czy aktualnie podajesz swojemu dziecku między 3. a 4. rokiem życia witaminę D?
Tak – 73%
Nie – 27%
Z analizy odpowiedzi do ankiety wynika, że prawie 10% użytkowników to rodzice dzieci
w wieku 3-4 lata. Okazuje się, że 73% z nich podaje swoim dzieciom witaminę D, a 27% nie
stosuje suplementacji tą witaminą.

Wnioski:
Niecałe ¾ rodziców podaje swoim dzieciom w wieku 3-4 lata witaminę D, jednak jest to
zdecydowanie zbyt mała część. Maluchy w tym wieku intensywnie się rozwijają, dlatego
odpowiednia suplementacja jest bardzo ważna dla ich organizmu. Okazuje się więc, że ponad
¼ rodziców nie do końca zdaje sobie sprawę ze znaczenia witaminy D dla zdrowia ich dziecka
23. Jaką najczęściej dawkę witaminy D podajesz swojemu dziecku między 3. a 4. rokiem
życia w ciągu dnia?
mniej niż 400 j.m. - 8%
400 j.m. - 37%
600 j.m. - 19%
800 j.m. - 5%
1000 j.m. - 8%
więcej niż 400 j.m., ale nie pamiętam dokładnie ile – 5%
nie wiem – 18%
Według 37% rodziców dzieci w wieku 3-4 lata ich maluchy przyjmują 400 j.m. witaminy D.
Z kolei 19% ankietowanych podaje swoim dzieciom witaminę w dawce 600 j.m. Po 5%
respondentów zaznaczyło odpowiedzi: 800 j.m. oraz więcej niż 400 j.m., ale bez podania
dokładnej dawki. 18% rodziców przyznało się do niewiedzy w tym temacie, a po 8% podaje
mniej niż 400 j.m. witaminy D na dobę lub 1000 j.m.

Wnioski:
Aż 45% dzieci w wieku 3-4 lata otrzymuje zbyt mała dawkę witaminy D na dobę. Prawie ¼
rodziców nie wie lub nie ma pamięta, jaką konkretnie dawkę podaje swoim dzieciom. W sumie
więc okazuje się, że aż 63% ankietowanych nie ma świadomości na temat prawidłowego
suplementowania witaminą D.

24. Jak długo zamierzasz podawać swojemu dziecku między 3. a 4. rokiem życia
witaminę D?
Do 4 lat – 45%
Do skończenia szkoły podstawowej – 19%
Do końca okresu dojrzałości – 36%
W tym przypadku większość użytkowników (45%) uznała, że będzie suplementować
witaminę D swoim dzieciom do 4 lat. Z kolei 36% rodziców zadeklarowała podawanie
dziecku witaminy D do końca okresu dojrzałości. Pozostali ankietowani (19%) zaznaczyli, że
najlepszym czasem na zaprzestanie suplementacji jest koniec szkoły podstawowej.

25. Jak długo podawałaś/eś swojemu dziecku między 3. a 4. rokiem życia witaminę
D, kiedy było młodsze?
Do 6 miesięcy – 20%
Do 1. roku życia – 0%
Do 2. roku życia – 20%
Do 3. roku życia – 20%
Nie podawałam/em dziecku witaminy D – 40%
Na to pytanie odpowiadały osoby, które nie podają aktualnie witaminy D swoim dzieciom.
Okazuje się, że aż 40% z nich również w młodszym wieku swoich maluchów nie stosowały
suplementacji tą witaminą. Z kolei po 20% rodziców podawała witaminę D do 6. miesiąca
życia dziecka, do 2. roku życia i do 3. roku życia.

Wnioski:
Bardzo zaskakuje informacja, że aż 40% rodziców dzieci w wieku 3-4 lata, którzy teraz nie
stosują suplementacji witaminą D, nie podawało im jej również w młodszym wieku, a 1/5
ankietowanych zakończyła jej stosowanie już w wieku 6 miesięcy. Groźne konsekwencje
witaminy D nie są więc znane rodzicom.

26. Jaką najczęściej dawkę witaminy D podawałaś/eś swojemu dziecku między 3. a 4.
rokiem życia w ciągu dnia, kiedy było młodsze?
mniej niż 400 j.m. - 0%
400 j.m. - 25%
600 j.m. - 0%
800 j.m. - 0%
więcej niż 400 j.m., ale nie pamiętam dokładnie ile – 12%
nie wiem – 63%
Aż 63% rodziców dzieci między 3. a 4. rokiem życia nie pamięta, jaką dawkę witaminy D
podawało swoim maluchom, gdy te były młodsze. Jedna czwarta ankietowanych uznała, że
podawała 400 j.m. witaminy D, a 12% wie, że podawało większą dawkę, ale nie pamięta
dokładnie jaką.

DZIECI W WIEKU
PONAD 4 LATA

27. Czy aktualnie podajesz swojemu dziecku powyżej 4 lat witaminę D?
Tak – 51%
Nie – 49%
Na to pytanie odpowiadali tylko rodzice dzieci w wieku ponad 4 lata, którzy to stanowią 22%
wszystkich ankietowanych. Okazuje się, że starsze dzieci przyjmują witaminę D w 51%,
a 49% użytkowników nie podaje swoim dzieciom w tym wieku witaminy D.

Wnioski:
W najstarszej grupie wiekowej dzieci, które były brane pod uwagę w naszej ankiecie, aż 49%
w ogóle nie przyjmuje witaminy D. Rodzice zakończyli suplementację tą witaminą
zdecydowanie wcześniej i aktualnie nie zdają sobie sprawy z tego, że w dalszym ciągu
powinni dbać o jej odpowiedni poziom w organizmie swoich dzieci.

29. Kto powinien przyjmować witaminę D w strefie klimatycznej, w której znajduje się
Polska?
Dzieci w wieku przedszkolnym – 43%
Niemowlęta – 53%
Kobiety w ciąży lub starające się o dziecko – 18%
Dzieci w wieku szkolnym – 39%
Młodzież w okresie szkolnym – 27%
Osoby starsze – 33%
Nie ma takich wytycznych – 11%
Osoby pracujące na zmianach – 21%
Osoby o ciemnej karnacji – 13%
Osoby o jasnej karnacji – 13%
Najwięcej użytkowników (53%) w odpowiedzi na to pytanie zaznaczyło niemowlęta. Według
rodziców to właśnie one przede wszystkim powinny suplementować witaminę D. Kolejne
grupy osób, które powinny suplementować witaminę D według ankietowanych to: dzieci
w wieku przedszkolnym – 43%, dzieci w wieku szkolnym – 39%, osoby starsze – 33%,
młodzież w okresie szkolnym – 27%, osoby pracujące zmianowo – 21%, kobiety w ciąży lub

starające się o dziecko – 18%. Respondenci uznali również, że osoby o ciemnej (13%) i jasnej
(13%) karnacji też warto by było, aby brały witaminę D. Z kolei 11% respondentów stwierdziło,
że nie ma wytycznych na ten temat.

Wnioski:
Głosy ankietowanych rozłożyły się w tym pytaniu na wszystkie możliwe odpowiedzi.
Niestety więc zauważamy, że rodzice nie do końca mają świadomość tego, kto powinien
suplementować witaminę D. Niemowlęta zaznaczyła tylko trochę ponad połowa
respondentów, dzieci starsze i młodzież z kolei znacznie mniej. Kobiety w ciąży i starające
się o dziecko uzyskały bardzo niewielki procent w stosunku do tego, jaką dawkę powinny
przyjmować. Co ważne, ankietowani nie widzą również różnicy pod względem przyjmowania
witaminy D przez osoby o ciemnej lub jasnej karnacji – obie odpowiedzi uzyskały te samą
liczbę głosów, podczas gdy powinna zdecydowanie przeważać grupa osób o ciemnej
karnacji. Odpowiedni sposób dawkowania dla poszczególnych grup wiekowych podaliśmy
już na początku tego raportu.

30. Czy wiesz, jaka dawka witaminy D jest potrzebna Twojemu dziecku, by zapewnić
mu prawidłowy rozwój w każdym wieku?
Tak – 49%
Nie – 51%
Niestety okazuje się, że ponad połowa rodziców nie wie, jaka dawka witaminy D potrzeba jest
dziecku, by zapewnić mu prawidłowy rozwój. Tylko 49% ankietowanych ma świadomość
w tym temacie.

Wnioski:
Powyższy wynik pokazuje, jak bardzo potrzebne jest edukowanie rodziców w temacie
suplementacji witaminą D. Polacy nie mają świadomości tego, że ta witamina jest tak
potrzebna do prawidłowego rozwoju i zachowania zdrowego organizmu. Nie tylko dzieci, ale
również dorośli powinni dbać więc o jej odpowiedni poziom. Warto skonsultować się
z lekarzem, a poprzez badanie krwi łatwo można sprawdzić, czy nie cierpimy na niedobór
witaminy D. Niektóre dolegliwości, które się pojawiają u nas lub u naszych dzieci, mogą być
właśnie skutkiem nieprawidłowego stężenia tej witaminy w organizmie. Brak apetytu,
zmęczenie, kłopoty ze snem czy biegunka to symptomy, które łatwo przypisać innym
przyczynom. Odpowiednia dawka zapewni prawidłowe funkcjonowanie, dlatego nie można
przyjmować zbyt dużo ani zbyt mało witaminy D. Warto zapamiętać, ile j.m. dziennie należy
stosować, w zależności od wieku, rodzaju pracy, wagi czy nawet karnacji.

31. Skąd czerpiesz wiedzę na temat suplementacji witaminy D?
Od lekarza – 37%
Od pielęgniarki/położnej – 4%
Od farmaceuty – 24%
Z internetu – 22%
Z czasopism – 4%
Od znajomych – 4%
Z telewizji - 0%
Z innych źródeł – 5%
Rodzice, którzy wzięli udział w ankiecie, w 37% zaznaczyli, że wiedzę na temat
suplementacji witaminy D czerpią od lekarza, a w 24% od farmaceuty. Kolejnym źródłem
informacji na ten temat jest internet – 22% ankietowanych. Z kolei po 4% rodziców wskazało
na pomoc pielęgniarki lub położnej, znajomych oraz czasopism. Żaden respondent nie uznał,
by przydatna w tej kwestii okazała się telewizja.

Wnioski:
Rodzice na temat suplementowania witaminy D dowiadują się z bardzo różnych źródeł.
Jednocześnie tylko 61% z nich korzysta w tej sprawie z pomocy eksperta, czyli lekarza lub
farmaceuty. Najmniej zaufanym źródłem okazała się telewizja, jednak bardziej możemy
odnosić się do tego, że brak jest programów, które na ten temat by mówiły, niż że
przekazywane przez telewizję informacje są nieprawdziwe. Stosunkowo dużym
powodzeniem cieszy się z kolei internet. Jest to trzecie źródło, które ma największy wpływ
na budowanie świadomości Polaków na temat suplementacji witaminą D. Jest łatwy
w obsłudze i pozwala na porównanie wiedzy zamieszczonej na różnych stronach.

PODSUMOWANIE
Niniejszy raport został przygotowany na podstawie odpowiedzi pięciuset
użytkowników serwisu parenting.pl. Ankieta była skierowana przede wszystkim do
rodziców dzieci w różnych grupach wiekowych (do 6 miesięcy, 6-12 miesięcy, między
1. a 2. rokiem życia, między 2. a 3. rokiem życia, między 3. a 4. rokiem życia oraz w
wieku ponad 4 lata). Dotyczyła sposobu suplementacji witaminy D oraz dawkowania
jej.
Z analizy wszystkich odpowiedzi wynika, że im starsze dzieci, tym rzadziej rodzice
podają im witaminę D. Noworodki i niemowlęta do 6. miesiąca życia w 88% przyjmują
tę witaminę, a dzieci w wieku ponad 4 lata już tylko w 51%. Zdecydowanie najczęściej
podawaną dawką witaminy D w każdej grupie wiekowej jest 400 j.m. Niestety aż 51%
ankietowanych nie ma świadomości na temat tego, jaka dawka witaminy D jest
odpowiednia dla ich dziecka, aby zapewnić mu prawidłowy rozwój. Prawie 2/5
użytkowników przyznało, że podaje swoim dzieciom witaminę D przez cały rok,
a tylko 9% zaznaczyło, że wcale nie stosuje suplementacji tą witaminą u swoich dzieci.
Okazuje się więc, że większość rodziców ma świadomość, że witamina D jest ważna,
jednak nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, że jej suplementacja jest konieczna
oraz w jakich dawkach należy ją przyjmować, by zapewnić dziecku i sobie zdrowie
oraz prawidłowy rozwój.
Dziękujemy za zapoznanie się z raportem na temat suplementacji witaminy D.

REKLAMA

