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Prowadzone od wielu lat badania
nad szkodliwoci¹ palenia tytoniu wykazuj¹ zale¿noæ miêdzy u¿ywaniem
nikotyny a wieloma schorzeniami wystêpuj¹cymi u cz³owieka. Obecnie w
Polsce pali 33% doros³ych osób. W
wieku podesz³ym pali 11-25% osób . W
stosunku do grupy osób m³odych i w
wieku produkcyjnym przeprowadza siê
wiele akcji ntynikotynowych. Rzadziej
podejmowane s¹ dzia³ania wobec
osób starszych. Celem niniejszego
opracowania by³a analiza funkcjonowania i stanu zdrowia aktualnych palaczy w wieku 65 lat i wiêcej funkcjonuj¹cych w ró¿nych rodowiskach.
Badaniami objêto grupê 300 osób powy¿ej 65 roku ¿ycia: pensjonariuszy
Domu Pomocy Spo³ecznej(DPS)-100
osób, mieszkañców Domu Kombatanta i Emeryta (DKiE) -100 osób i s³uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku
(UTW) - 100 osób. Narzêdziem badania by³ kwestionariusz ankiety dotycz¹cy palenia tytoniu, wystêpowania chorób, przyjmowania leków i informacji
osobowych. Przeprowadzono równie¿
ocenê stanu czynnociowego, aktywnoci fizycznej, stanu umys³owego,
stanu zdrowotnego za pomoc¹ kwestionariuszy zastosowanych do Ca³ociowej Oceny Geriatrycznej. W badanej grupie osób czêstoæ palenia wynosi³a 11,3%, w grupie mê¿czyzn
18,1%, w grupie kobiet 9,2%.redni
wiek palaczy wynosi³ 70,6±5,6 lat, redni wiek osób niepal¹cych wynosi³
75,5±7,0 lat. rednia iloæ wypalanych
papierosów wynosi³a 11,3±7,3 sztuk
dziennie. Wraz z wiekiem mala³ odsetek pal¹cych oraz iloæ wypalanych
papierosów. Grupa palaczy charakteryzuje siê w stosunku do niepal¹cych
istotnie wy¿szym wynikiem MMSE, Tinetti, ni¿szym BMI, ni¿sz¹ procentow¹
zawartoci¹ t³uszczu, mniejsz¹ czêstotliwoci¹ wystêpowania zaæmy, nietrzymania moczu i wiêksz¹ iloci¹ chorób p³uc. W badanych grupach: w DKiE
i w DPS -ie aktualnymi palaczami s¹
osoby m³odsze, lepiej wykszta³cone,
sprawniejsze fizycznie i psychicznie,
lepiej od¿ywione, o wiêkszej sile d³oni
w stosunku do pozosta³ych cz³onków
danej spo³ecznoci. W grupie s³uchaczy UTW nie stwierdzono istotnych
ró¿nic miêdzy palaczami a osobami
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Research conducted for many
years, on smoking harm has revealed
a connection between using nicotine
and numerous disorders affecting human beings. Nowadays 33% of Poles
smoke, 11-25% of the elderly smoke.
There are plentiful anti-smoking campaigns aimed at the young and those
in their reproductive years. Such campaigns addressed to the elderly are a
seldom occurrence. The aim of this
work was to analyze the actual functioning and health of smokers aged 65
and more living in various surroundings. The research involved a group of
300 individuals aged more than 65:
older people home residents - 100 individuals, veteran home residents - 100
individuals and the University of the
Third Age students - 100 individuals.
The tool utilized in the course of the
research was a questionnaire concerning smoking, diseases affecting the
subjects, medication taken and personal information. Assessment of a
functional state, physical activity, mental state and health was carried out
with the help of General Geriatric Assessment questionnaires. In the researched group, the frequency of
smoking was 11.3%, 18.1% among
men, 9.2% among women. The average age of the smokers was 70.6±5.6,
the average age of the non-smokers
was 75.5±7.0 .The average number of
cigarettes smoked was 11.3±7.3 a day.
The older the subjects of the research,
the smaller percentage of the smokers among them as well as the fewer
cigarettes smoked. The smokers indicated a substantially higher MMSE result, Tinetti, lower BMI, lower percentage of fat, lower frequency of being
affected by cataract or urinary incontinence and a larger number of lung
conditions. In the researched groups
both in the older people home and veteran home residents, the smokers are
younger, better educated, more fit, better nourished, possessing a larger
mental capacity and hand strength as
compared to the other members of a
given community. Among the University of the Third Age students no significant differences between the smokers and non-smokers were observed.
The smallest percentage of the smokV. Jachimowicz i wsp.

aktualnie nie pal¹cymi. Najmniejszy odsetek palaczy wystêpuje w UTW (9%), najwiêkszy w DPS-ie (14%). Najwiêcej
papierosów pal¹ palacze z UTW, najmniej mieszkañcy DKiE
i DPS. W UTW wród palaczy przewa¿aj¹ kobiety, w DKiE i
DPS mê¿czyni. Istnieje potrzeba podejmowania dzia³añ antynikotynowych wród osób starszych z uwzglêdnieniem
rodowiska ich funkcjonowania.

Wstêp
Prowadzone od wielu lat badania nad
szkodliwoci¹ palenia tytoniu wykazuj¹ zale¿noæ miêdzy u¿ywaniem nikotyny a wieloma schorzeniami wystêpuj¹cymi u cz³owieka.
Palenie zwiêksza ryzyko wyst¹pienia
zawa³u serca, udaru mózgu, nowotworów
[14,15,21].
Dane statystyczne wskazuj¹, ¿e do 21%
przypadków choroby wieñcowej, do 18%
udarów krwotocznych mózgu, do 30% zgonów nowotworowych zwi¹zane jest z paleniem tytoniu [15]. Dym tytoniowy jest przyczyn¹ szybszego starzenia siê p³uc, przewlek³ej obturacyjnej choroby p³uc, nowotworów p³uc [4,15,16]. Palenie zwiêksza umieralnoæ ogóln¹ [13,18], co drugi palacz umiera z powodu chorób odtytoniowych [7,13,23].
Mimo powszechnej wiedzy na temat
szkodliwego wp³ywu tytoniu na zdrowie,
odsetek pal¹cych jest nadal wysoki. Obecnie w Polsce pali 33% doros³ych osób, w
tym 42% mê¿czyzn i 25% kobiet [19]. W
wieku podesz³ym pali 11-25% osób [22].
Ryzyko zwi¹zane z paleniem jest odwracalne. Badania wskazuj¹, ¿e pozytywne skutki zdrowotne obserwuje siê ju¿ w
krótkim czasie po przerwaniu palenia. Zaprzestanie palenia nawet w wieku starszym
zmniejsza ryzyko wyst¹pienia raka, poprawia uk³ad sercowo-naczyniowy i zwiêksza
d³ugoæ ¿ycia [10].
Rezygnacja z palenia tytoniu dla wiêkszoci palaczy jest bardzo trudna a szczególnie dla starszych palaczy, którzy maj¹
zazwyczaj d³ugi okres palenia, silne uzale¿nienie od nikotyny, nieudane próby rzucania i w¹tpliwoci, co do korzyci z zaprzestania palenia.
W stosunku do grupy osób m³odych i w
wieku produkcyjnym przeprowadza siê wiele akcji antynikotynowych. Rzadziej podejmowane s¹ dzia³ania wobec osób starszych, mimo i¿ spo³eczeñstwo starzeje siê
i zwiêksza siê iloæ osób potrzebuj¹cych
podstawowej i specjalistycznej opieki, tak¿e w zwi¹zku z wystêpowaniem chorób odtytoniowych. Akcje, które podejmuje siê nie
przynosz¹ oczekiwanych rezultatów [1].
W tej sytuacji celowe i wa¿ne jest poznawanie sytuacji aktualnych palaczy.
Celem badañ by³a analiza funkcjonowania i stanu zdrowia aktualnych palaczy w
wieku 65 lat i wiêcej funkcjonuj¹cych w ró¿nych rodowiskach.
Materia³ i metody

Badaniami objêto grupê 300 osób powy¿ej 65 roku
¿ycia: pensjonariuszy Domu Pomocy Spo³ecznej(DPS)100 osób, mieszkañców Domu Kombatanta i Emeryta
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ers is among the University of the Third Age students (9%),
the largest among the older people home residents (14%).
The most cigarettes are smoked by the University of the
Third Age students, the fewest by the older people home
and the veteran home residents. Women smokers constitute majority among the University of the Third Age students whereas there are more men smokers among the
older people home and the veteran home residents. There
is a distinct need of organizing anti-smoking campaigns
aimed at the elderly taking into account the area of their
functioning.

Tabela I
Charakterystyka respondentów.
Characteristics of examined subjects.
Zm ienna

Osoby niepal¹ce

Osoby pal¹ce

Wartoæ p

Wiek (lata)

75,5 ± 7,0

70,6 ± 5,6

p=0,0001

Iloæ lat nauki

9,8 ± 4,1

11,1 ± 3,1

p=0,08

Liczba regularnie stosow any ch leków

4,9 ± 3,4

4,2 ± 3,2

NS

ADL - liczba punktów

5,6 ± 0,7

5,8 ± 0,4

NS

IADL - liczba punktów

6,6 ± 2,3

6,6 ± 2,3

NS

Wy datek energety czny (kcal/kg/dobê)

38,4 ± 5,8

38,2 ± 5,3

NS

Wskanik Stanford um iarkow any

2,4 ± 1,8

2,7 ± 1,8

NS

Tinetti - ³¹czna liczba punktów

22,7 ± 6,4

25,9 ± 3,4

p=0,006

Si³a m iêni d³oni (kg):
lew a
praw a

25,4 ± 10,8
28,4 ± 11,0

33,3 ± 8,0

p=0,004
p=0,01

BM I (kg/m 2)

27,3 ± 4,2

24,5 ± 3,8

Liczba punktów w g M NA

25,2 ± 3,2

24,5 ± 4,0

p=0,0003
NS

WHR

0,88 ± 0,1

0,87 ± 0,1

NS

Zaw artoæ tkanki t³uszczow ej (%)

38,0 ± 10,3

30,4 ± 10,6

p=0,0001

M M SE - liczba punktów

26,0 ± 4,3

27,5 ± 3,7

p=0,05

G DS

4,1 ± 2,6

3,7 ± 3,0

NS

Cukrzy ca (%)

15,0

6,0

NS

Choroba niedokrw ienna serca (%)

22,9

23,5

NS

Choroby p³uc (%)

9,4

20,6

p=0,05

Choroba reum aty czna i/lub zm iany
zw y rodnieniow e uk³adu ruchu (%)

79,7

67,7

NS

Niew y dolnoæ kr¹¿enia (%)

24,8

32,4

NS

Przeby ty zaw a³ m iênia sercow ego (%)

11,3

11,3

NS

Nadcinienie têtnicze (%)

56,0

52,9

NS

Przeby ty udar m ózgu (%)

9,0

11,8

NS

Choroba w rzodow a ¿o³¹dka i/lub
dw unastnicy (%)

18,4

20,6

NS

Jaskra (%)

9,4

8,8

NS

Zaæm a (%)

30,5

14,7

P = 0,06

Osteoporoza (%)

29,3

23,5

NS

Nietrzy m anie m oczu (%)

18,1

0,0

P = 0,007

Now otw ór (%)

3,4

8,2

NS

NS - ró¿nice nieistotne statystycznie
(DKiE)  100 osób i s³uchaczy Uniwersytetu Trzeciego
Wieku (UTW)  100 osób w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim.
W celu zebrania informacji dotycz¹cych palenia tytoniu, wystêpowania chorób, przyjmowania leków i informacji osobowych pos³u¿ono siê kwestionariuszem
ankiety.

Przeprowadzono równie¿ ocenê stanu czynnociowego, aktywnoci fizycznej, stanu umys³owego, stanu
zdrowotnego za pomoc¹ kwestionariuszy zastosowanych
do Ca³ociowej Oceny Geriatrycznej [12].
Ocenê sprawnoci funkcjonalnej dokonano za pomoc¹ Skali Oceny Podstawowych Czynnoci ¯ycia Codziennego-- Activities of Daily Living( ADL) i Skali Oceny
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Rycina 1
Iloæ wypalanych dziennie papierosów przez osoby starsze.
The number of cigarettes smoked by the elderly.
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Rycina 2
Zwi¹zek pomiêdzy paleniem papierosów a MMSE.
Correlation between cigarette smoking and MMSE.
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Rycina 3
Zale¿noæ miêdzy BMI a paleniem papierosów.
Correlation between BMI and cigarette smoking.
Z³o¿onych Czynnoci ¯ycia Codziennego  Instrumental Activities of Daily Living (IADL). Aktywnoæ ruchow¹
oceniono za pomoc¹ kwestionariuszy Seven  Day Physical Activity Recall Questionnaire (SDPAR) oraz Stanford. Do oceny sprawnoci ruchowej chodu i równowagi wykorzystano test Tinetti. Stan od¿ywienia okrelono
opieraj¹c siê na kwestionariuszu Mini Nutritional Assessment (MNA) i wskaniku masy cia³a (BMI).
Ocenê funkcji poznawczych dokonano pos³uguj¹c
siê krótk¹ skal¹ oceny stanu psychicznego  Mini-Mental State Examinations (MMSE), poziom objawów depresji okrelono za pomoc¹ Geriatrycznej Skali Depresji  Geriatric Depression Scale (GDS).
Wyniki przedstawiono jako redni¹ ± odchylenie
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standardowe oraz w formie procentów. Zmienne analizowano za pomoc¹ analizy wariancji ANOVA z analiz¹
post hoc najmniejszej istotnej ró¿nicy (LSD- least significant difference). Za poziom istotnie statystyczny przyjêto wartoæ p<0,05.

Wyniki
W badanej grupie osób czêstoæ palenia wynosi³a 11, 3%, w grupie mê¿czyzn 18,
1%, w grupie kobiet 9,2%.redni wiek palaczy wynosi³ 70,6 ± 5,6 lat (mê¿czyzn 73,0 ±
6,7, kobiet 69,0 ± 4,3), redni wiek osób niepal¹cych wynosi³ 75,5 ± 7,0 lat (mê¿czyzn
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75,3 ± 2,6, kobiet 75,5 ± 1,4). rednia iloæ
wypalanych papierosów wynosi³a 11,3 ± 7,3
sztuk dziennie (mê¿czyni 11,2 ± 7,1,kobiety
11,4 ± 8,0). Najwiêcej osób (n=12, 35, 3%)
pali³o do 5 papierosów dziennie, 6 -10 sztukpali³o 23, 5% (n=8), 11-15 sztuk-17,7%
(n=6),16-20 sztuk  17, 7% (n=6), 20 i wiêcej  5,9% (n=2) (rycina1). Z wiekiem mala³
odsetek osób pal¹cych od 18% w wieku 6569 do 3% w wieku powy¿ej 80 lat oraz uleg³a zmniejszeniu iloæ wypalanych papierosów.
Grupa palaczy charakteryzuje siê w stosunku do niepal¹cych istotnie wy¿szym wynikiem MMSE (rycina 2),
Tinetti, ni¿szym BMI (rycina 3), ni¿sz¹
procentow¹ zawartoci¹ t³uszczu, silniejsz¹
d³oni¹ praw¹ i lew¹, mniejsz¹ czêstotliwoci¹ wystêpowania zaæmy, nietrzymania moczu i wiêksz¹ iloci¹ chorób p³uc (tabela I).
Badana próba to osoby starsze funkcjonuj¹ce w ró¿nych rodowiskach: w Domu
Pomocy Spo³ecznej, w Domu Kombatanta i
Emeryta i s³uchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
S³uchacze UTW w stosunku do obu
grup. byli m³odsi  rednia wieku 70,1±
4,6,(kobiet  69,5 ± 4,3, mê¿czyzn  71,7 ±
5,5) byli lepiej wykszta³ceni, sprawniejsi, silniejsi, lepiej od¿ywieni, wykazywali wy¿szy
poziom procesów poznawczych i mniej objawów depresyjnych, mniejsz¹ czêstotliwoæ
chorób p³uc, chorób reumatycznych, jaskry,
zaæmy, stanów po udarze mózgu.
Mieszkañcy DKiE w stosunku do pensjonariuszy DPS byli w podobnym wieku77,0 ± 7,4, (kobiety  77,0 ± 7,1, mê¿czyni
 76,8 ± 8,3) o wy¿szym poziomie edukacji,
lepszej sprawnoci, lepiej od¿ywieni, wykazywali mniej zaburzeñ poznawczych, podobn¹ iloæ symptomów depresji, mniej chorób
p³uc, zawa³ów, udarów.
Pensjonariusze DPS byli w wieku  77,8
± 6,0, (kobiety  78,2 ± 5,9, mê¿czyni 
76,4 ± 6,2) o najni¿szym poziomie edukacji, najmniej sprawni, najs³abiej od¿ywieni,
wykazywali najwiêcej zaburzeñ procesów
poznawczych, najwiêcej chorób p³uc, zawa³ów, udarów.
W UTW palacze stanowili 9%, wypalali
13±7,6 papierosów, pali 8 kobiet  iloæ papierosów 14,3 ± 7, jeden mê¿czyzna  iloæ
papierosów 3,0 ± 1,4. Palacze nie ró¿ni¹
siê istotnie wiekiem, wykszta³ceniem,
sprawnoci¹, od¿ywieniem , stanem psychicznym od osób niepal¹cych. Wykazywali
wiêcej chorób: choroby niedokrwiennej serca, niewydolnoci kr¹¿enia, zawa³ów, chorób ¿o³¹dka, osteoporozy, lecz nie s¹ to
wartoci istotne statystycznie.
W DKiE pali papierosy 11% mieszkañców, rednio10,8 ± 7,6 papierosów dziennie, kobiet  7  wypalaj¹10,7 ± 8,5 papierosów, mê¿czyzn 4  wypalaj¹ 11,0 ± 11,5
papierosów. Palacze s¹ m³odsi, lepiej wykszta³ceni, maj¹ ni¿sze BMI, mniej t³uszczu,
silniejsz¹ rêkê lew¹ i praw¹, wy¿szy wskanik Stanford, wykazuj¹ wiêkszy wydatek
energetyczny, mniej zaburzeñ procesów poznawczych, przyjmuj¹ mniej leków, wykazuj¹ mniej chorób reumatycznych, zaæmy,
zaburzeñ nietrzymania moczu.
Wród pensjonariuszy DPS-u palacze
stanowi¹ 14% mieszkañców, wypalaj¹ rednio 10,6 ± 8,0 papierosów, pali mniej kobiet
V. Jachimowicz i wsp.

(n=8), wiêcej mê¿czyzn (n=32), iloæ papierosów 7,8 ± 9,4 vs12,6 ± 8,1. Palacze s¹
istotnie m³odsi, lepiej wykszta³ceni, sprawniejsi w zakresie ADL, Tinetti, wykazuj¹
mniejsz¹ procentow¹ zawartoæ t³uszczu,
silniejsz¹ si³ê d³oni, ni¿sze BMI, wy¿sze
MMSE, wiêcej chorób p³uc i nowotworów.
Omówienie
Uzyskane wyniki dotycz¹ce ca³ej badanej grupy s¹ porównywalne z rezultatami
innych badañ [8,22].
Wród badanych osób powy¿ej 65 roku
¿ycia pali 11,3%. Podobna iloæ (10,8%)
palaczy wystêpuje wród starszych mieszkañców populacji wielkomiejskiej [8]. Pali
wiêcej mê¿czyzn, mniej kobiet, pal¹ce kobiety s¹ m³odsze od mê¿czyzn. Wraz z wiekiem maleje iloæ wypalanych papierosów
[8,17,22]. Du¿a czêæ (35%) starszych palaczy pali od 1 do 5 papierosów dziennie. Badania wskazuj¹, ¿e zmniejszona iloæ wypalanych papierosów mo¿e zwiêkszaæ prawdopodobieñstwo zaprzestania palenia [6]. Powy¿ej 20 sztuk papierosów dziennie pali 5,9%
palaczy, czyli mniej ni¿ starsi palacze w rodowisku wielkomiejskim (45,6%) [22].
W badanej grupie palacze charakteryzuj¹ siê ni¿szym BMI i mniejsz¹ zawartoci¹ t³uszczu. Wyniki badañ dotycz¹cych
zwi¹zku pomiêdzy paleniem a mas¹ cia³a
nie s¹ jednoznaczne. Wiêkszoæ badañ
wykazuje, ¿e rednie BMI palaczy jest ni¿sze ni¿ u osób niepal¹cych [11,24]. Zwi¹zane jest to ze zwiêkszonym metabolizmem
organizmu i zmniejszonym apetytem pod
wp³ywem nikotyny [2]. Czêæ badañ wskazuje, ¿e osoby pal¹ce du¿¹ iloæ papierosów (ponad 20 sztuk dziennie) maj¹ wy¿sze
BMI. Dotychczas nie odkryto przyczyny tej
zale¿noci [2].
Wród osób pal¹cych istotnie wiêcej
wystêpuje chorób p³uc. Liczne badania potwierdzaj¹ zwi¹zek raka p³uc i POChP od
ekspozycji na dym tytoniowy [13,15].
Natomiast palacze wykazuj¹ mniejsz¹
iloæ takich zaburzeñ jak nietrzymanie moczu i zaæma. Schorzenia te powoduj¹ ograniczenia w codziennym funkcjonowaniu, w
tym czynnoci zwi¹zanych z paleniem. Innymi wskanikami gorszego funkcjonowania osób niepal¹cych jest zwiêkszona iloæ
zaburzeñ poznawczych, s³absza si³a d³oni,
zwiêkszone ryzyko upadku.
Lecz dalsze palenie zwiêksza ryzyko
os³abienia wszystkich funkcji poznawczych
[17], powstawania chorób narz¹du wzroku
[9], powoduje spadek si³y miêniowej i
zmniejszenie wydolnoci fizycznej [20].
Porównuj¹c palaczy z ró¿nych rodowisk funkcjonowania mo¿na stwierdziæ, ¿e
najwiêkszy odsetek palaczy wystêpuje
w DPS-ie (14%). Mo¿na to wi¹zaæ z ni¿szym
wykszta³ceniem mieszkañców w stosunku
do pozosta³ych grup, a tak¿e z monotonnym trybem ¿ycia i z bezczynnoci¹ wystêpuj¹c¹ w placówce opiekuñczej. W tej sytuacji palenie papierosów stanowi pewien rodzaj dzia³ania, które mo¿liwe jest do samodzielnego zrealizowania w warunkach DPSu. Palacze mog¹ mieæ poczucie przynale¿noci do grupy osób zdrowszych i sprawniejszych, bowiem w DPS-e pal¹ w³anie
osoby m³odsze, o lepszej sprawnoci motorycznej i w zakresie podstawowych czynPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

noci ¿yciowych, silniejsze.
Palacze posiadaj¹ te¿ mniej zaburzeñ
poznawczych. Mo¿e, dlatego takie osoby
lepiej radz¹ sobie z czynnociami zwi¹zanymi z paleniem. Jednak palacze w DPS-ie
wykazuj¹ wiêksz¹ czêstotliwoæ chorób, w
tym istotnie wiêcej chorób p³uc i nowotworów. Schorzenia te mog¹ byæ nastêpstwem
d³ugoletniego palenia.
W DKiE pali 11% mieszkañców. Podobnie jak w DPS-e palacze w stosunku do osób
niepal¹cych s¹ m³odsi, lepiej wykszta³ceni,
lepiej od¿ywieni (ni¿sze BMI i mniej % t³uszczu.) sprawniejsi, aktywniejsi fizycznie. Inne
badania wykazuj¹ ¿e, osoby pal¹ce posiadaj¹ mniejsz¹ sprawnoæ fizyczn¹, pokonuj¹
krótsze trasy w stosunku do osób niepal¹cych[3]. Palacze w DKiE przyjmuj¹ mniej
leków i wykazuj¹ istotnie mniej zaburzeñ
reumatycznych i zaæmy oraz problemów z
nietrzymaniem moczu, czyli chorób, które
mog¹ utrudniaæ osobom mieszkaj¹cym samotnie czynnoci zwi¹zane z paleniem papierosów. Powy¿sze wyniki wiadcz¹ o lepszym stanie ogólnym palaczy.
W UTW pali najmniej osób  9%. Mo¿na to wi¹zaæ z wy¿sz¹ wiadomoci¹ zdrowotn¹ s³uchaczy. Jednak ta grupa palaczy,
sk³adaj¹ca siê g³ównie z kobiet, pali najwiêcej sztuk papierosów. Udzia³ w zajêciach
UTW wi¹¿e siê ze zwiêkszonym ¿yciem towarzyskim, a palenie papierosów jest czêsto jednym z elementów spotkañ towarzyskich. W badaniu Donza g³ównymi powodami palenia papierosów przez kobiety by³y:
przyzwyczajenie, relax, przyjemnoæ. Kobiety czêciej pal¹ lekkie papierosy, które
wed³ug nich nie daj¹ negatywnych skutków
zdrowotnych [5]. Z pewnoci¹ brak widocznych ró¿nic w funkcjonowaniu palaczy w stosunku do osób niepal¹cych powoduje lekcewa¿enie zagro¿eñ zwi¹zanych z paleniem. Potwierdzeniem tego mo¿e byæ wysoka samoocena swojego zdrowia przez
palaczy [8].
Badane grupy ³¹czy to, ¿e aktualnymi
palaczami s¹ osoby m³odsze, sprawniejsze
fizycznie i psychicznie, lepiej od¿ywione w
stosunku do pozosta³ych cz³onków danej
spo³ecznoci. Mimo dobrego obecnego stanu palacze maj¹ mniejsze szanse do¿ycia
wieku podesz³ego[18].
Badania wykazuj¹, ¿e osoby starsze,
które pal¹, spostrzegaj¹ siebie jako osoby
mniej nara¿one na szkody palenia, s¹ mniej
zaniepokojeni skutkami zdrowotnymi palenia, nie wierz¹ w sukces rzucania palenia i
nie widz¹ ¿adnych korzyci zdrowotnych
wynikaj¹cych z porzucenia palenia[25]. Dopiero pojawienie siê konsekwencji palenia
w postaci pogorszenia siê stanu zdrowia w
wyniku rozpoznania takich schorzeñ jak
udar, rak, choroby p³uc, choroby serca, cukrzyca zwiêksza 3,2 razy prawdopodobieñstwo rzucenia palenia[20]. Wydaje siê, ¿e
otoczenie osób starszych podobnie traktuje problem palenia w okresie staroci, gdy¿
w ¿adnym z badanych rodowisk nie by³y
podejmowane dzia³ania zwalczaj¹ce na³óg
nikotynowy. Wynika z tego, ¿e jednym z elementów prowadzenia dzia³añ antynikotynowych w rodowisku osób starszych powinno
byæ przeszkolenie z zakresu problemów nikotynizmu personelu orodków opiekuñczych, opiekunów osób starszych i organi-

zatorów zajêæ dla s³uchaczy UTW. Biernoæ
wobec nikotynizmu skutkuje nie tylko zwiêkszonym ryzykiem wielu chorób oraz zwiêkszonym ryzykiem umieralnoci, ale te¿ wiêkszymi kosztami leczenia i opieki osoby starszej [13].
Wnioski
1. Czêstoæ palenia tytoniu wród osób
starszych wynosi 11,3%. Najwiêcej osób pali
w Domu Pomocy Spo³ecznej  14%, najmniej wród s³uchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku  9%.
2. Wiêcej palaczy jest wród mê¿czyzn.
Wyj¹tkiem jest UTW, w którym pali wiêcej
kobiet.
3. W DPS-e i w DKiE palaczami s¹ osoby m³odsze, lepiej wykszta³cone, sprawniejsze fizycznie i psychicznie, lepiej od¿ywione, o wiêkszej sile d³oni w stosunku do pozosta³ych cz³onków danej spo³ecznoci. W
UTW brakuje istotnych ró¿nic miêdzy palaczami i niepalaczami.
4. Istnieje potrzeba podejmowania dzia³añ antynikotynowych wród osób starszych
z uwzglêdnieniem rodowiska ich funkcjonowania.
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