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Celem pracy by³o porównanie stosunku do palenia tytoniu uczniów i studentów. Informacje by³y zbierane przy
u¿yciu kwestionariusza do samodzielnego wype³nienia przez respondentów. Osobom badanym zagwarantowano anonimowoæ. Badaniem objêto
grupê135 uczniów szko³y podstawowej, 131  gimnazjalistów, 106  licealistów i 294 studentów. Ankieta porusza³a takie kwestie jak: pocz¹tki i przyczyny siêgniêcia po papierosy, rodowisko ankietowanych, wiedzê na temat
chorób maj¹cych zwi¹zek z paleniem,
a tak¿e prób porzucenia na³ogu.

The aim of presented study was to
comparison analysis the attitude related to smoking habit among pupils
and students. Data was collected
through questionnaire which was filled
individually and independently by each
respondent and additionally anonymity was guaranteed. Research covered
group of 135 elementary school pupils,
131  high school, 106  grammar
school and 294 students. The questionnaire covered such topics as: beginning and reasons for cigarettes
smoking, the environment of surveyed
and knowledge about diseases connected with smoking, trials to break
smoking cigarettes.

Wstêp
Obecnie jednym ze spo³ecznych problemów zarówno w Polsce jak i na wiecie jest
u¿ywanie tytoniu pod ró¿nymi postaciami.
Jest to ju¿ nie tylko ogromny problem antyzdrowotny, ale tak¿e zjawisko kulturotwórcze. Nie budzi w¹tpliwoci fakt, ¿e skutki
na³ogu palenia papierosów ponosz¹ nie tylko sami palacze, ale tak¿e osoby znajduj¹ce siê w ich najbli¿szym otoczeniu. Wyniki
badañ wskazuj¹, ¿e palenie papierosów jest
odpowiedzialne za ponad 20 ró¿nych jednostek chorobowych [5]. S¹ wród nich m.in.
nowotwory z³oliwe p³uc, jamy ustnej, linianek, gard³a, krtani, trzustki, ¿o³¹dka, skóry,
zwiêksza siê te¿ ryzyko zachorowania na
choroby uk³adu kr¹¿enia i serca, zmniejsza
siê odpornoæ organizmu i p³odnoæ [3].
Palenie tytoniu wp³ywa tak¿e na nisk¹ wagê
urodzeniow¹ noworodków matek pal¹cych.
Ok. 30% nowotworów z³oliwych jest
wywo³ywanych przez szkodliwe zwi¹zki chemiczne zawarte w papierosach i dymie tytoniowym. Do substancji szczególnie szkodliwych zalicza siê nikotynê, smo³ê, tlenek
wêgla, fenol i jego pochodne, metale ladowe np. polon, arsen, nikiel, kadm, nitrozoaminy, chlorek winylu, aldehyd octowy, tlenki
azotu, formaldehyd, amoniak, aceton, benzopiren, uretan, piren, DDT, toluidyna, toluen, cyjanowodór i wiele innych. Na toksyczne, mutagenne, teratogenne i kancerogenne substancje s¹ nara¿eni nie tylko aktywni
palacze, ale i bierni, w tym szczególnie dzieci
oraz kobiety w ci¹¿y. Prawie 80% sporód
chorych na nowotwory p³uc to czynni palacze. I mimo, i¿ wiele uwagi w rodkach masowego przekazu powiêca siê szkodliwo-

ci palenia jest to uzale¿nienie wci¹¿ bagatelizowane [2,4].
Wy¿sza Szko³a Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia w Bia³ymstoku kszta³ci m³odzie¿ na
kierunkach zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia:
Kosmetologia, Fizjoterapia, Pielêgniarstwo,
Ratownictwo Medyczne, st¹d w³adze Uczelni zdaj¹ sobie sprawê z tego jak wa¿ny jest
stosunek do palenia tytoniu przysz³ego personelu medycznego. W przysz³oci studenci
tej uczelni jako pracownicy s³u¿by zdrowia
powinni propagowaæ szeroko rozumiany
zdrowy styl ¿ycia, w tym te¿ modê na niepalenie. Uczelnie wy¿sze kszta³c¹ce osoby zwi¹zane z bran¿¹ medyczn¹ i naukami
pokrewnymi maj¹ du¿¹ rolê do odegrania w
odpowiednim przygotowaniu studentów do
promocji postaw prozdrowotnych [2].
Od 2006 roku w Wy¿szej Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia wdra¿any jest Program Prozdrowotny, którego celem jest promowanie zdrowego stylu ¿ycia. Obj¹³ on studentów wszystkich kierunków zarówno studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.
Jednym z elementów Programu jest monitorowanie zjawiska palenia papierosów
wród studiuj¹cej w WSKiOZ m³odzie¿y oraz
ocena ich wiedzy i stopnia wiadomoci na
temat szkodliwoci na³ogu [1].
W zwi¹zku z tym, i¿ wielu studentów
deklarowa³o rozpoczêcie palenia przed
ukoñczeniem 18 roku ¿ycia postanowiono
oceniæ wiadomoæ i wiedze na temat na³ogu palenia wród uczniów szko³y podstawowej, gimnazjum i liceum. W tym celu przeprowadzono ankiety wród uczniów w/w typów szkó³. Ankiety zawiera³y pytania analogiczne do tych jakie zadano studentom
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WSKiOZ w Bia³ymstoku.

Wyniki i ich omówienie
W roku szkolnym 2008/2009 ankiety
wype³ni³o: 135 uczniów szko³y podstawowej
(klasy V i VI), 131  gimnazjalistów, 106 
licealistów oraz 294 studentów wszystkich
kierunków WSKiOZ studiuj¹cych zarówno
w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.
Jedno z pierwszych pytañ dotyczy³o
okresu ¿ycia w jakim po raz pierwszy badani siêgnêli po papierosa. Rycina 1 przedstawia wyniki dla wszystkich respondentów.
Wród uczniów szko³y podstawowej
83% nigdy nie pali³o a 15% siêgnê³o ju¿ po
papierosa. Jeli chodzi o gimnazjalistów to
do niepalenia przyzna³o siê 61%, 20% rozpoczê³o palenie w szkole podstawowej, a
19% w gimnazjum. Wród licealistów dane
przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: nigdy nie
pali³em/³am zaznaczy³o 47%, zacz¹³em/³am
paliæ w szkole podstawowej  15%, w gimnazjum  31%, w liceum  7%. Studenci
natomiast udzielili nastêpuj¹cych odpowiedzi: nigdy nie pali³em/³am  38%, "siêgn¹³em/³am po pierwszego papierosa w szkole
podstawowej  13%, siêgn¹³em/³am po
pierwszego papierosa w gimnazjum  21%,
siêgn¹³em/³am po pierwszego papierosa w
szkole redniej  26%, siêgn¹³em/³am po
pierwszego papierosa na studiach  2%.
Z analizy powy¿szych wyników widaæ,
i¿ czêæ dzieci i m³odzie¿y siêga po papierosa w bardzo m³odym wieku. Odsetek
osób, które nigdy nie pali³y zmniejsza siê
wraz z wiekiem respondentów.
Na pytanie dotycz¹ce przyczyn palenia
61% uczniów szko³y podstawowej odpowiedzia³o, i¿ g³ówn¹ przyczyn¹ by³a ciekawoæ,
natomiast dla 33% jest to rodek zaradczy
na stres. Najczêciej powtarzaj¹ce siê odpowiedzi wród gimnazjalistów to ciekawoæ
 30%, a tak¿e chêæ zaimponowania innym
 15%. Licealici jako przyczyny palenia
podali równie¿ ciekawoæ  58%, oraz rodek zaradczy na stres  48%. Odpowiedzi
studentów nie odbiega³y od odpowiedzi pozosta³ych respondentów. Wg 52% palenie
jest rodkiem zaradczym na stres, a 32%
siêgnê³o po pierwszego papierosa z ciekawoci.
Analizowano tak¿e rodowisko ankietowanych zarówno deklaruj¹cych palenie jak
i wolnych od na³ogu. Wiadomo nie od dzi,
i¿ rodowisko bardzo silnie wp³ywa na postawy dzieci i m³odzie¿y. Stosunek do u¿ywania papierosów przez rodziców oraz ko-
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Rycina 1
Inicjacja palenia papierosów wród uczniów i studentów.
The initiative of smoking cigarettes of pupils and students.
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W roku akademickim 2008/2009 przeprowadzono
badania ankietowe wród uczniów szko³y podstawowej,
gimnazjum, liceum i studentów WSKiOZ w Bia³ymstoku. Kwestionariusz ankiety sk³ada³ siê z metryczki oraz
pytañ zamkniêtych jednokrotnego lub wielokrotnego
wyboru. Wszystkim badanym zagwarantowano anonimowoæ. Respondenci okrelali swój stosunek do palenia, odpowiadali na pytania dotycz¹ce m.in. okresu, w
którym siêgnêli po pierwszego papierosa, liczby wypalanych papierosów, wiedzy na temat szkodliwoci nikotyny, rodowiska, w którym siê wychowywali a tak¿e liczb¹ osób pal¹cych w ich otoczeniu, jak równie¿ stosunku do palenia papierosów pracowników s³u¿by zdrowia
[5]. Odpowiedzi respondentów przedstawiono w postaci ilociowej, stosuj¹c metody statystycznej oceny wyników.
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Rycina 2
Odpowiedzi uczniów i studentów na pytanie: Czy rodzice pal¹?
The pupils and students answers on a question: Are your parent smoking?

ledzy i kole¿anki mog¹ mieæ du¿e znaczenie w zachowaniach antyzdrowotnych badanej grupy. Rycina 2 przedstawia graficzn¹ odpowied na pytanie czy rodzice pal¹
papierosy. 58% uczniów szko³y podstawowej pochodzi z rodzin gdzie rodzice nie pal¹,
natomiast w 13% rodzin pal¹ oboje rodzice.
W 8% rodzin pali tylko mama, a w 21% tato.
W gimnazjum wyniki przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: rodzice nie pal¹  51% odpowiedzi ankietowanych, pal¹ oboje  14%,
pali tylko matka 8% ankietowanych, pali
tylko ojciec  25%.
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Wyniki wród badanej grupy licealistów
przedstawiaj¹ siê bardzo podobnie. W 53%
rodzin rodzice s¹ wolni od na³ogu palenia
papierosów, w 20% pal¹ oboje, aktywn¹
palaczk¹ jest matka w 8%, a w 19%  ojciec.
W rodzinach studentów stosunek do
palenie rodziców przedstawia siê nastêpuj¹co: w 51% rodzin rodzice nie pal¹, w 16%
pal¹ oboje, w 12%  pali matka, a w 21% 
ojciec. Z ryciny 2 widaæ, i¿ stosunek do palenia tytoniu przez rodziców jest bardzo zbli¿ony we wszystkich grupach uczniów i stu-
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Rycina 3
Charakterystyka rodowiska ankietowanych.
Characteristics of the environment of the interviewed persons.
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Rycina 4
Wiedza studentów na temat wp³ywu palenia na organizm.
The knowledge of students about harmful effect of smoking.

dentów, którzy wype³nili kwestionariusze.
Aby oceniæ wp³yw rodowiska na respondentów zapytano o liczbê osób pal¹cych z najbli¿szego otoczenia. Tylko 38%
uczniów szko³y podstawowej przebywa w
rodowisku gdzie nikt nie u¿ywa papierosów. 24% ma w najbli¿szym otoczeniu nie
wiêcej ni¿ 3 osoby pal¹ce. Od 3 do 7 znajomych pali wg 19% badanych. Taka sama
iloæ respondentów otacza siê ponad 7 osobami pal¹cymi.
Wród gimnazjalistów wyniki kwestionariusza przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: 18%
Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

spotyka siê tylko z niepal¹cymi, w otoczeniu 11% pali 1-3 osoby, w 28% ok. 7 znajomych, 22% ma wiêcej ni¿ 7 znajomych, którzy aktywnie pal¹.
Znacznie gorzej przedstawiaj¹ siê odpowiedzi licealistów. Tylko 3% otacza siê osobami wolnymi od na³ogu palenia. 7 % ma 12 pal¹cych w swoim otoczeniu. W przypadku 33% ankietowanych pali do 7 osób, w
których towarzystwie przebywaj¹. A¿ 58%
badanych deklaruje, ¿e w ich rodowisku pali
ponad 7 osób.
Osoby studiuj¹ce w WSKiOZ otaczaj¹

siê w wiêkszoci znajomymi pal¹cymi. 3%
nie ma palaczy w swoim rodowisku. Do 3
pal¹cych kolegów lub kole¿anek przyzna³o
siê 10% ankietowanych studentów, ok. 7
pal¹cych osób zna 31% badanych a powy¿ej 7  56% respondentów.
Kolejne pytanie ankiety dotyczy³o skutków palenia papierosów. Uczniowie i studenci mogli udzieliæ kilku odpowiedzi. Wybierali nastêpuj¹ce odpowiedzi: choroby
serca, choroby p³uc, mia¿d¿yca, nowotwory, udar mózgu. Rycina 4 przedstawia odpowiedzi ankietowanych. Najczêciej zaznaczane by³y choroby p³uc i nowotwory.
Najmniej ankietowanych we wszystkich
grupach wiekowych zdaje sobie sprawê z
tego, ¿e palenie przyczynia siê tak¿e do
wystêpowania udaru mózgu i mia¿d¿ycy.
Najlepiej poinformowani o skutkach palenia
s¹ uczniowie szko³y redniej, najs³abiej 
gimnazjum.
Najm³odsi wype³niaj¹cy kwestionariusz
czerpi¹ informacje o negatywnym wp³ywie
tytoniu przede wszystkim od rodziców (67%)
i nauczycieli (61%), a tak¿e z reklam (54%).
Ma³e znaczenie maj¹ programy informacyjne i Internet. Gimnazjalistom najwiêcej informacji o skutkach palenia dostarcza telewizja (74%) i Internet (27%), w mniejszym
stopniu s¹ to rodzice i nauczyciele. Licealici przyznali, ¿e tego typu informacje czerpi¹ przede wszystkim z reklam (76%), z programów informacyjnych (72%) i Internetu
(71%). Podobnie jak w przypadku gimnazjalistów rodzice i nauczyciele pe³ni¹ mniejsz¹ rolê w tym zakresie.
Zapytano aktywnych palaczy o to czy
próbowali zerwaæ z na³ogiem palenia.
Wród uczniów szko³y podstawowej 65%
przyzna³o, i¿ nie podejmowa³o ¿adnych prób
porzucenia palenia. 10% zadeklarowa³o próby zerwania z na³ogiem przy u¿yciu nikotynowej terapii zastêpczej, gum do ¿ucia, plastrów, itp. Tyle samo osób stosowa³o akupunkturê. 30% najm³odszych respondentów
to zwolennicy silnej woli w walce z paleniem
tytoniu.
Pal¹cy gimnazjalici zaznaczyli nastêpuj¹ce odpowiedzi: 62% nigdy nie podejmowa³o prób zaprzestania palenia, 4%  stosowa³o nikotynow¹ terapie zastêpcz¹, gumy
do ¿ucia, plastry itp., 1%  stosowa³o akupunkturê, a 32%  jest zwolennikiem stosowania silnej woli w walce z paleniem tytoniu. Wród u¿ywaj¹cych papierosy licealistów 47% nie podejmowa³o prób zerwania z na³ogiem palenia. 56% to zwolennicy
stosowania silnej woli, a tylko 3% korzysta³o z nikotynowej terapii zastêpczej. Sporód
pal¹cych czynnie studentów tylko 25% nie
próbowa³o zerwaæ z na³ogiem palenia papierosów, 63% deklaruje stosowanie silnej
woli w walce z paleniem, 11% wspomaga³o
siê terapi¹ antynikotynow¹, gumami do ¿ucia, plastrami w walce z na³ogiem. Mniej ni¿
1% stosowa³ akupunkturê.
Sytuacje, które sk³aniaj¹ do powrotu do
na³ogu palenia to wg uczniów podstawówki
brak silnej woli  42%, sytuacja stresowa i
uleganie otoczeniu po 26%. Gimnazjalici
natomiast wskazywali sytuacje stresowe
jako g³ówn¹ przyczynê powrotu do na³ogu
(23% wszystkich odpowiedzi). W dalszej
kolejnoci znalaz³y siê  brak silnej woli 
21%, oraz  uleganie otoczeniu  15%. Wg
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73% odpowiedzi licealistów sytuacje stresowe powoduj¹, i¿ siêgaj¹ po papierosa,
52% zaznaczy³o, ¿e brak silnej woli i uleganie otoczeniu uniemo¿liwiaj¹ trwale zerwaæ
z na³ogiem. Studenci WSKiOZ wskazywali
równie¿ na sytuacje stresowe ( 47% wszystkich odpowiedzi), 30%  brak silnej woli i
19% uleganie otoczeniu. Poniewa¿ respondenci mogli zaznaczyæ wiêcej ni¿ jeden element tego pytania, wskazywali tak¿e na inne
mo¿liwoci. W zerwaniu z na³ogiem przeszkadzaj¹ tak¿e obawa przed przybraniem
wagi, uczêszczanie do klubów, wp³yw pal¹cych kolegów i kole¿anek oraz chêæ imponowania.
Wnioski
Na podstawie analizy odpowiedzi
uczniów szko³y podstawowej, gimnazjum,
liceum oraz studentów, wynika, i¿ papierosy s¹ coraz czêciej stosowan¹ u¿ywk¹.
Wiele osób rozpoczyna palenie w bardzo
m³odym wieku, a nie wszyscy z nich zdaj¹
sobie sprawê ze szkodliwoci palenia. Dla
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wielu ród³em, z którego dowiaduj¹ siê o
negatywnym dzia³aniu nikotyny na organizm
jest przede wszystkim telewizja i Internet.
Bardzo ma³y wp³yw na edukacjê zdrowotn¹
powy¿ej szko³y podstawowej maj¹ rodzice i
nauczyciele. Dlatego wprowadzanie prozdrowotnych programów profilaktycznych ju¿
w szko³ach podstawowych wydaje siê jak
najbardziej celowe. Niski jest tak¿e poziom
wiedzy o negatywnym dzia³aniu u¿ywek
wród uczniów gimnazjum. Lekcje o zdrowym stylu ¿ycia powinny mieæ formê pogadanek, weso³ych lub smutnych inscenizacji
przygotowanych przez uczniów, prelekcji,
broszur dostosowanych do ich wieku. Wa¿ne wydaje siê te¿ nauczenie dzieci i m³odzie¿y radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, gdy¿ one w wiêkszoci by³y wskazywane jako przyczyna trudnoci w zerwaniu
z na³ogiem palenia papierosów.
Wiêkszoæ studentów Wy¿szej Szko³y
Kosmetologii i Ochrony Zdrowia zdaje sobie sprawê z faktu, ¿e jako przyszli pracownicy s³u¿by zdrowia nie powinni paliæ, a swo-
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j¹ postaw¹ powinni dawaæ przyk³ad pacjentom. Dlatego te¿ uczelnie kszta³c¹ce studentów na kierunkach zwi¹zanych z bran¿¹ medyczn¹ i pokrewnych powinny do³o¿yæ
wszelkich starañ, aby odpowiednio przygotowaæ studentów do pe³nienia tej roli.
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