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Streszczenie 
Wstęp: Badania wskazują, iż u osób po 65 roku życia obserwuje się niedostateczne zaopatrzenie organizmu  
w witaminę D. Przyczyn upatruje się w zmniejszonej syntezie endogennej witaminy D, niewystarczającej ekspozycji na 
światło słoneczne, a także w braku świadomości o konieczności jej suplementacji. 
Cel badania: Celem badania było określenie zachowań żywieniowych predysponujących do pokrycia zapotrzebowania 
na witaminę D wśród osób starszych z gminy Skoki.  
Materiały i metodyka: Badanie przeprowadzono w formie autorskiej ankiety wśród 51 osób starszych (średnia wieku 
66,6±6,2 lat). Pytania dotyczyły stylu życia oraz częstotliwości spożycia różnych grup produktów, mogących wpływać  
na pokrycie zapotrzebowania na witaminę D wśród osób w wieku podeszłym. 
Wyniki: Badana populacja osób starszych nie stosowała się do zaleceń odnośnie konieczności suplementacji  
witaminy D. Pozytywnym aspektem było deklarowanie spędzania czasu na dworze w słoneczny dzień. Ocena zachowań 
żywieniowych badanych osób względem możliwości pokrycia zapotrzebowania na witaminę D wskazuje w tym zakresie 
na liczne błędy.  
Wnioski: Uzyskane wyniki świadczą o potrzebie prowadzenia działań edukacyjnych względem prawidłowych nawyków 
żywieniowych oraz konieczności stosowania suplementacji w grupie osób starszych. 

 
Słowa kluczowe: osoby w wieku podeszłym, nawyki żywieniowe, odżywianie, witamina D 
 
Abstract 
Introduction: Research shows that people over 65 years have insufficient supply of vitamin D in their organism.  
The reasons for that could be the reduced synthesis of endogenous vitamin D, inadequate exposure to sunlight, and 
lack of awareness of the need for supplementation. 
Aim: The evaluation of nutritional habits predisposed to cover the vitamin D demand in the elderly group from borough 
of Skoki.  
Material and method:  The study was conducted in the form of a survey within 51 elderly people (mean age: 
66,6±6,2 years).  The questions concerned the lifestyle and frequency of consumption of various product groups that 
could affect the coverage of vitamin D demand among the elderly. 
Results: The elderly in the study do not follow the recommendations regarding the need for vitamin D 
supplementation. A positive aspect was the declared time spent outdoors on a sunny day. The evaluation of the elderly' 
nutritional habits in relation to the possibility of covering the demand for vitamin D indicates numerous errors in that 
extent. 
Conclusions: The obtained results indicate the need to conduct educational activities to improve the nutritional habits 
and the need to use supplementation in the group of older people. 
 
Key words: the elderly, nutrition habits, nutrition, vitamin D 

Wprowadzenie 
Zjawisko starzenia się społeczeństw (definiowane 

jako wzrost populacji osób starszych względem ogółu 
ludności), jest powszechne zarówno w Polsce jak  
i w krajach całego świata [1,2]. Witamina D, która oprócz 
regulacji gospodarki wapniowo- fosforanowej bierze 
udział w funkcjonowaniu wielu układów oraz narządów 
ludzkiego organizmu, odgrywa ważną rolę w utrzymaniu 

zdrowia. Badania wskazują, iż u osób po 65 roku życia 
obserwuje się niedostateczne zaopatrzenie organizmu  
w witaminę D, co spowodowane jest zmniejszoną syntezą 
endogennej witaminy D, niewystarczającą ekspozycją na 
światło słoneczne, a także brakiem świadomości  
o konieczności suplementacji [4,5]. Źródłem witaminy D 
jest endogenna synteza skórna (90%), możliwość pokrycia 
zapotrzebowania na ten mikroskładnik poprzez 
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dostarczanie bogatych w ten związek produktów 
spożywczych, ma znacznie mniejsze znaczenie. Niedobór 
witaminy D powiązano z chorobami układu sercowo-
naczyniowego, nerwowego, pokarmowego, 
autoimmunologicznego, nowotworami, a także cukrzycą. 
Długotrwały deficyt może wiązać się z większym ryzykiem 
śmiertelności [3,4,6].   
Cel pracy 

Celem badania było określenie zachowań 
żywieniowych predysponujących do pokrycia 
zapotrzebowania na witaminę D wśród osób starszych  
z gminy Skoki.  
Materiał i metody 

Do badań zgłosiło się 51 ochotników z gminy Skoki, 
deklarujących się jako osoby zdrowe. Od każdej osoby 
badanej otrzymano świadomą zgodę na udział  
w prowadzonych badaniach. Badanie przeprowadzono  
w formie autorskiej ankiety, którą przedstawiono na 
końcu tej pracy (załącznik 1). Pytania dotyczyły stylu życia, 
stosowania suplementacji oraz częstotliwości spożycia 
różnych grup produktów, mogących wpływać na pokrycie 
zapotrzebowania na witaminę D wśród osób w wieku 
podeszłym.  
Wyniki 

Ankietę przeprowadzono wśród 51 osób starszych, 
w tym 46 kobiet oraz 5 mężczyzn. Średnia wieku wyniosła 
66,6±6,2 lat. Większość badanych - 49% charakteryzowała 
się wykształceniem średnim. Wykształceniem wyższym 
charakteryzowało się 16% badanych, natomiast 
wykształcenie podstawowe posiadało 10% badanych osób 
starszych.   
Dane dotyczące stylu życia- suplementacja, ekspozycja 
słoneczna 

W celu określenia ekspozycji badanych na 
promieniowanie słoneczne zostało skonstruowane 
pytanie: „Zakładając, że jest słoneczny, ciepły dzień, ile 
czasu przebywa Pani/Pan na słońcu”, co ilustruje rycina 1. 
Większość osób deklarowała przebywanie ponad  
1 godziny na dworze w słoneczny dzień. Spędzanie czasu 
na dworze w ilości ponad 15min, do 1 godziny wskazało 
27% badanych, natomiast zaledwie 12% badanych 
wybrało wariant odpowiedzi: mniej niż 15 min lub 
unikanie słońca.  

 

 
Rycina 1. Procentowe określenie ilości czasu spędzonego 
na dworze w słoneczny dzień 

Osobom starszym zadano pytanie o stosowanie 
suplementacji witaminy D (włączając suplementację 
tranu) i podanie nazwy stosowanego preparatu. Zaledwie 
6 osób podało nazwę stosowanego suplementu. 
Najczęściej stosowanym suplementem był preparat 
reklamowany w telewizji. Większość badanych nie 
stosowała suplementacji witaminy D ani preparatów  
z tranem będących jej źródłem. Odpowiedzi na pytanie 
dotyczące przyjmowania suplementów witaminy D oraz 
tranu, przedstawiono na rycinach 2-3.  
 

 
Rycina 2. Stosowanie suplementacji witaminą D 
 

 
Rycina 3. Stosowanie suplementacji tranem 
 
Dane dotyczące częstości spożycia wybranych grup 
produktów 

Badani byli poproszeni o zaznaczenie częstości 
spożycia produktów z różnych grup spożywczych oraz 
takich, które określane są jako źródła witaminy D (jaj, 
twarogów oraz serów, wątróbki, tłustych ryb morskich 
oraz grzybów). Celem sprawdzenia, czy dieta osób 
starszych może być określona jako „zdrowa” zapytano  
o częstotliwość spożycia: słonych przekąsek, napojów 
mlecznych bez dodatku cukru oraz słodzonych, oleju, 
masła oraz margaryny, a także owoców i warzyw. Wyniki 
zostały zestawione w tabeli I.  

Analizując sposób żywienia badanych odnotowano, 
że większość osób w wieku podeszłym– 90,2% unikała 
spożywania słonych przekąsek i słodkich napojów 
mlecznych – 70,6%, określając częstość ich spożycia na 
„nigdy lub prawie nigdy” oraz „raz w miesiącu lub 
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rzadziej”. Badani częściej wybierali masło niż margarynę 
(częstotliwość spożycia oceniona na poziomie „raz/kilka 
razy dziennie” wynosiła – 70,6%), a większość osób 
starszych spożywała oleje z częstością „kilka razy  
w tygodniu”. Większość respondentów spożywała owoce  
i warzywa raz dziennie. Z wyjątkiem niskiego spożycia 
owoców i warzyw, pozostałe odpowiedzi są zgodne  
z przyjętymi zasadami zdrowego żywienia [7]. 

Poddając ocenie częstość spożycia produktów 
będących źródłami witaminy D zauważono, że zaledwie 
4% respondentów określiła spożycie mleka z częstością 
„kilka razy dziennie”, a 31,4% badanych spożywała 
twarogi oraz sery raz lub kilka razy dziennie. Częstość 
spożycia wątróbki kształtowała się na poziomie „raz  
w miesiącu lub rzadziej” u 47,1%, natomiast u 27,5%  
na poziomie „kilka razy w miesiącu”.  Tłuste ryby „kilka 
razy w miesiącu” spożywało 51% respondentów. 
Najczęściej wybieraną odpowiedzią odnośnie spożycia 
grzybów była „raz w miesiącu lub rzadziej”, natomiast 
51% badanych spożywało jaja z częstością „kilka razy  
w tygodniu”.  

Na rycinie 4 przedstawiono procentowy rozkład 
odpowiedzi, dotyczących spożycia wątróbki, tłustych ryb  
i jaj wśród osób starszych.  
 

 
Rycina 4. Częstość spożycia wątróbki, tłustych ryb oraz jaj 
w badanej populacji osób starszych [%] 
 
Dyskusja 

Osobom starszym, powyżej 65 roku życia zalecana 
jest suplementacja witaminą D, w ilości  
800-2000 IU/ dobę przez cały rok zgodnie z wytycznymi 
dla populacji zamieszkałej w Europie Środkowej [8]. 
Odnosząc się do przeprowadzonych badań wśród osób  
w wieku podeszłym z gminy Skoki zaledwie 35% 
ankietowanych spełnia obowiązujące zalecenia.  
 Występowanie niedoborów witaminy D jest 
częstym zjawiskiem wśród osób starszych.  
Do negatywnych skutków niedoboru witaminy D 
zwłaszcza dla osób w wieku podeszłym zalicza się: 
zaburzenia równowagi, sercowo-naczyniowe czy 

metabolizmu kostnego prowadzące do osteoporozy  
i osteomalacji.  

Badani wykazywali niskie spożycie produktów 
będących źródłem witaminy D, suplementacje stosowało 
zaledwie 1/3 badanej grupy. Przyczyn występowania 
licznych niedoborów wśród populacji osób starszych 
można by upatrywać w niechęci do spożywania oraz 
wysokich cenach produktów będących uznawanych za 
źródła witaminy D (ryby morskie tj. dorsz czy łosoś) a 
także utrudnionym przyswajaniu składników odżywczych  
w związku z postępującym procesem starzenia organizmu. 
Czynnikiem mogącym wpłynąć na występowanie 
prawidłowego stężenia witaminy D u respondentów 
byłoby przebywanie w słoneczny dzień na dworze, jednak 
wydaje się to być równie mało miarodajnym 
predykatorem, gdyż słoneczne dni nie występują przez 
cały rok oraz należy uwzględnić fakt, iż Polska leży  
w niekorzystnej dla przyswajania witaminy D szerokości 
geograficznej [3,4,9]. Ograniczeniem wykonanej analizy 
jest brak oceny stężenia witaminy D wśród badanych 
osób, dlatego też przedstawione rozważania są jedynie 
przypuszczeniami.  
Wnioski 

Badana populacja osób starszych nie stosowała się 
do zaleceń odnośnie konieczności suplementacji witaminy 
D, pozytywnym aspektem jest deklarowany czas spędzany 
na dworze w słoneczny dzień.  

Oceniając prawidłowość zachowań żywieniowych 
osób w wieku podeszłym, pozytywnie należy ocenić 
rezygnację ze spożycia słonych przekąsek oraz słodkich 
napojów mlecznych na rzecz mlecznych produktów bez 
dodatku cukru, czy wybór masła zamiast margaryny. 
Błędem jest zbyt niska podaż owoców i warzyw w diecie. 
Osoby starsze nie spożywają wystarczającej ilości 
produktów stanowiących źródła pokarmowe witaminy D. 
Uzyskane wyniki świadczą o potrzebie prowadzenia 
działań edukacyjnych zarówno względem prawidłowych 
nawyków żywieniowych, jak i konieczności stosowania 
suplementacji w grupie osób starszych. Warto 
monitorować poziom witaminy D w surowicy krwi, 
poprzez wykonywanie jej oznaczenia podczas badań 
profilaktycznych.  
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Tabela I.  Określenie częstości zachowań żywieniowych [%]. 
Table I. Determining the frequency of eating behaviors [%]. 

 
 
 
 
 
 
 

  
nigdy lub 
prawie nigdy 

raz w miesiącu 
lub rzadziej 

kilka razy w 
miesiącu 

kilka razy w 
tygodniu 

raz dziennie 
kilka razy 
dziennie 

przekąski 
słone 

70,6 19,6 7,8 2,0 0,0 0,0 

mleko  5,9 3,9 21,6 39,2 25,5 3,9 

napoje 
mleczne 
słodzone 

56,9 13,7 17,6 7,8 3,9 0,0 

jaja 2,0 3,9 39,2 51,0 2,0 2,0 

twarogi i 
sery 

3,9 2,0 9,8 52,9 23,5 7,8 

olej 15,7 0,0 11,8 41,2 21,6 9,8 

masło 11,8 2,0 0,0 15,7 39,2 31,4 

margaryna 70,6 3,9 9,8 2,0 9,8 3,9 

owoce  3,9 2,0 0,0 15,7 49,0 29,4 

warzywa 7,8 0,0 11,8 27,5 39,2 13,7 

wątróbka 17,6 47,1 27,5 7,8 0,0 0,0 

tłuste ryby 9,8 15,7 51,0 17,6 5,9 0,0 

pieczarki 17,6 35,3 29,4 13,7 3,9 0,0 
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Załącznik 1 – przeprowadzona ankieta  
 
ANKIETA  

 

imię  miejsce zamieszkania  

nazwisko  wykształcenie  

data urodzenia  nr ankiety  

 
1. Zakładając, że jest słoneczny, ciepły dzień, ile czasu przebywa Pani/Pan na słońcu? 
a) unikam słońca 
b) 5-15 minut 
c) 15 minut - 1 godzina 
d) ponad 1 godzinę 
 
2. Czy przyjmuje Pani/Pan suplementy zawierające wapń? Jeśli tak, to jakie? 
a) tak: …………….. 
b) nie 
 
3. Czy przyjmuje Pani/Pan suplementy zawierające witaminę D? Jeśli tak, to jakie? 
a) tak: …………….. 
b) nie 
 
4. Czy suplementuje Pani/Pan tran? 
a) tak 
b) nie 
 
5. Proszę zaznaczyć znakiem “X” częstość spożywania podanych produktów. 

 

Nazwa 
produktu 

Częstotliwość spożycia 

nigdy lub 
prawie nigdy 

raz w miesiącu lub 
rzadziej 

kilka razy w 
miesiącu 

kilka razy w 
tygodniu 

raz 
dziennie 

kilka razy 
dziennie 

przekąski 
słone 
(chipsy, 
paluszki, 
krakersy) 

      

mleko i 
przetwory 
mleczne bez 
dodatku 
cukru 

      

napoje 
mleczne 
słodzone 

      

jaja       

twarogi i 
sery 

      

olej       

masło       

margaryna       
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owoce 
świeże 

      

warzywa 
świeże 

      

wątróbka       

tłuste ryby 
morskie (np. 
dorsz, łosoś, 
tuńczyk) 

      

pieczarki       

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


