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Od kilkunastu lat w wielu krajach,
w tym równie¿ w Polsce s¹ prowadzone systematyczne dzia³ania organizacyjne i edukacyjne kierowane do du¿ych grup ludnoci w celu ograniczenia czêstoci palenia tytoniu. ¯ycie w
rodowisku wolnym od dymu tytoniowego jest warunkiem utrzymania dobrego stanu zdrowia jednostki i populacji ludzkiej. Wyniki badañ wskazuj¹,
¿e bardzo trudno jest uwolniæ siê od
palenia tytoniu. Dlatego dzia³ania profilaktyczne wród m³odzie¿y szkolnej
i akademickiej musz¹ byæ szczególnie
intensywne. Zachowania zdrowotne
absolwentów kierunków medycznych,
którzy w przysz³oci podejm¹ pracê w
zak³adach opieki zdrowotnej bêd¹
szczególnie obserwowane i naladowane przez pacjentów. Celem pracy
by³o ustalenie udzia³u osób pal¹cych
papierosy wród studentów pierwszych lat studiów w okresie pierwszych dwóch miesiêcy 2008 roku. W
marcu 2008 roku badaniem objêto
wszystkich studiuj¹cych na pierwszych latach kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w £odzi, pos³uguj¹c siê ankiet¹ audytoryjn¹. Na listach studentów wszystkich kierunków studiów
znajdowa³o siê ogó³em 512 osób. W
badaniu wziê³o udzia³ 479 studentów
(93,5%). Wród 479 respondentów
34,2% badanych (164 osoby) przyzna³o siê do palenia tytoniu, a 65,8% (315
osób) dpowiedzia³o, ¿e w styczniu i
lutym 2008 roku nie zapalili ani jednego papierosa. Wród 308 studentek i
studentów studiów stacjonarnych osoby pal¹ce (88 osób) stanowi³y 28,6%,
a wród 171 badanych studiuj¹cych w
systemie niestacjonarnym osoby pal¹ce (76 osób) stanowi³y 44,4%. W grupie pal¹cych 53,7% (88 osób) studiowa³o w systemie stacjonarnym a 46,3%
(76 osób) w systemie niestacjonarnym.
Udzia³ studentów pal¹cych papierosy
w styczniu i w lutym 2008 roku wród
wszystkich studiuj¹cych na Wydziale
Nauk o Zdrowiu by³ bardzo du¿y - dym
tytoniowy inhalowa³ co trzeci student.
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For several years there have been
systematic organization and educational activities carried out in many
countries, also in Poland, aimed at
large groups of people in order to limit
the frequency of smoking. Living in
environment free from tobacco smoke
is a condition of maintaining good
health of an individual and human
population. The results of research
show that it is very difficult to free oneself from smoking. Therefore, preventive actions among high school and
academic youth must be particularly
intensified. Health behaviour of post
graduates of medical departments
who will take up work in health centers
in the future will be particularly under
scrutiny, and there will be many followers among patients, too. The aim of
this work was to establish participation of the smoking people among the
first year students, during the first two
months of 2008. In March 2008 all of
the students of the first year of stationary and non-stationary divisions of the
Department of Health Science at the
Medical University of Lodz took part
in the research, using an auditory survey. In total, there were 512 people on
students lists. 479 of them took part in
the research (93.5%). Among the 479
respondents, 34.2% (164) of the tested
admitted to smoking and 65.8% (315
people) answered that in January and
February 2008 they did not smoke a
single cigarette. Among 308 stationary
female and male students, those who
smoked (88 people) made up for 28.6%,
whereas among the 171 of the non-stationary tested students, those who
smoked made up for 44.4% (76 people). In the group of smokers 53.7% (88
people) were the stationary students
and 46.3% (76 people) were the nonstationary ones. Participation of smoking students in January and February
2008 among all of the students at the
Department of Health Science was very
high - tobacco smoke was inhaled by
every third student.
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Wstêp
Od kilkunastu lat w wielu krajach, w tym
równie¿ w Polsce s¹ prowadzone systematyczne dzia³ania organizacyjne i edukacyjne kierowane do du¿ych grup ludnoci w
celu ograniczenia czêstoci palenia tytoniu,
gdy¿ inhalowanie dymu tytoniowego sta³o
siê zjawiskiem powszechnym [4,5]. ¯ycie
w rodowisku wolnym od dymu tytoniowego zawieraj¹cego szkodliwe zwi¹zki chemiczne jest warunkiem utrzymania dobrego stanu zdrowia jednostki i populacji ludzkiej [6,16]. Badania dotycz¹ce rozpowszechnienia palenia tytoniu w ró¿nych grupach ludnoci wykaza³y, ¿e w Polsce podobnie jak w wielu innych krajach po papierosa siêgaj¹ coraz m³odsi [1,2,14]. Dlatego
dzia³ania profilaktyczne wród m³odzie¿y
szkolnej i akademickiej musz¹ byæ szczególnie intensywne. Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e bardzo trudno jest uwolniæ siê od palenia tytoniu [15]. Zachowania zdrowotne
absolwentów kierunków medycznych, którzy w przysz³oci podejm¹ pracê w zak³adach opieki zdrowotnej bêd¹ szczególnie
obserwowane i naladowane przez pacjentów [8]. Znane ³aciñskie powiedzenie: Facta, non verba (czyny, nie s³owa) podkrela
wa¿noæ postaw i zachowañ pracowników
s³u¿by zdrowia w edukowaniu spo³eczeñstwa. Z badañ wynika, ¿e wród pal¹cych
znacz¹cy udzia³ maj¹ niestety studenci kierunków medycznych oraz pracownicy s³u¿by zdrowia [3,7,10,11]. Czêæ przysz³ych pracowników ochrony zdrowia zaczyna paliæ lub
kontynuuje palenie w czasie studiów [12].
Celem badania by³o ustalenie udzia³u
studentów inhaluj¹cych dym tytoniowy
wród wszystkich studiuj¹cych na pierwszych latach studiów Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w £odzi w
okresie pierwszych dwóch miesiêcy 2008
roku oraz w przesz³oci z uwzglêdnieniem
wybranych cech spo³eczno-demograficznych.
Materia³ i metody

W marcu 2008 roku badaniem objêto studiuj¹cych
na pierwszych latach wszystkich kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w £odzi, pos³uguj¹c siê
ankiet¹ audytoryjn¹. Na listach studentów znajdowa³o
siê ogó³em 512 osób. W badaniu wziê³o udzia³ 479 studentów, to jest 93,5% (tabela I).
Wród badanych 308 osób (64,3%) studiowa³o w
systemie stacjonarnym, a 171 osób (35,7%) w systemie niestacjonarnym. Wród respondentów studiuj¹cych
w systemie stacjonarnym zdecydowanie przewa¿a³y
kobiety (74,0%), a na studiach niestacjonarnych kobiety stanowi³y po³owê badanych (50,3%). Zebrany materia³ empiryczny opracowano statystycznie stosuj¹c metody opisowe oraz metody wnioskowania statystycznego. Dla opisu badanych grup respondentów obliczono
wskaniki struktury. W przypadku analizowania ma³ych
podgrup wskaniki przedstawiano w postaci frakcji (f),
w pozosta³ych przypadkach wyra¿ano je w procentach
(%). Dla zbadania zale¿noci pomiêdzy cechami statystycznymi zastosowano test niezale¿noci Chi2. Si³ê
zale¿noci oceniano przy pomocy wspó³czynnika wspó³zale¿noci C-Pearsona.

Wyniki
Wród 479 respondentów by³o 314 kobiet (65,6%) i 165 mê¿czyzn (34,4%). Odpowiadaj¹c na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety, do palenia papierosów
obecnie lub w przesz³oci przyzna³o siê 299
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Tabela I
Udzia³ w badaniu studentek i studentów Wydzia³u Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w £odzi wg
rodzaju studiów.
Participation of female and male students of the Health Science Department at the Medical University of Lodz, according
to the types of studies.
Lp.

Rodzaj studiów

Num ber of students
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1.
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o
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Rycina 1
Zachowania respondentów dotycz¹ce palenia tytoniu w styczniu i lutym 2008 roku lub w przesz³oci wg p³ci.
Behaviour of respondents concerning smoking in January and February 2008 or in the past, according to sex.
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Chi2=18,994; p<0,001; C=0,276
Rycina 2
Zachowania respondentów dotycz¹ce palenia tytoniu w styczniu i w lutym 2008 roku wg p³ci.
Behaviour of the respondents concerning smoking tobacco in January and February, according to sex.
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studiuj¹cych (62,4%). W grupie 299 osób
135 respondentów (45,2%) odpowiedzia³o,
¿e palili w przesz³oci, a 164 osoby (54,8%)
stwierdzi³o, ¿e palili w okresie poprzedzaj¹cym badanie, to jest w styczniu i w lutym
2008 roku. Wród 479 ankietowanych180
osób (37,6%) stwierdzi³o, ¿e nigdy nie palili
papierosów.
W grupie kobiet 173 studentki pal¹ce
stanowi³y 55,1%, a w grupie mê¿czyzn 124
osoby inhaluj¹ce dym tytoniowy stanowi³y
75,2% (rycina 1).
W grupie 228 kobiet studiuj¹cych w systemie stacjonarnym do palenia papierosów
obecnie lub w przesz³oci przyzna³o siê 109
osób (47,8%), a wród 86 kobiet studiuj¹cych w systemie niestacjonarnym pali³y 64
badane - f (frakcja)=0,74. W grupie 80 mê¿czyzn studiuj¹cych w systemie stacjonarnym pali³o 59 osób (f=0,74), a wród 85
mê¿czyzn studiuj¹cych w systemie niestacjonarnym dym tytoniowy inhalowa³o 65 ankietowanych - f=0,76.
W grupie 479 badanych do palenia papierosów w okresie bezporednio poprzedzaj¹cym badanie, to jest w styczniu lub lutym 2008 roku przyzna³y siê 164 osoby
(34,2%), a 315 respondentów (65,8%) stwierdzi³o, ¿e w tym czasie nie palili w ogóle.
Wród pal¹cych by³o 86 kobiet co stanowi 52,4% oraz 78 mê¿czyzn co stanowi
47,6%. W grupie 314 kobiet 86 studentek
pal¹cych papierosy stanowi³o 27,4% a w
grupie 165 mê¿czyzn 78 pal¹cych studentów stanowi³o 47,3% (rycina 2).
Na studiach stacjonarnych do palenia
papierosów w styczniu lub w lutym 2008
roku przyzna³o siê 88 osób, to jest 28,6%, a
na studiach niestacjonarnych 76 osób, to
jest 44,4% (rycina 3).
Na studiach stacjonarnych w analizowanym okresie w grupie kobiet pali³o 49 osób
(21,5%) a na studiach niestacjonarnych
wród 86 studentek by³o 37 pal¹cych
(f=0,43). Na studiach stacjonarnych w grupie 80 mê¿czyzn pali³o 39 osób (f=0,48) a
na studiach niestacjonarnych w grupie 85
studentów pali³o 39 ankietowanych (f=0,46).
W okresie prowadzenia badañ wiêcej ni¿
po³owa pal¹cych (86 osób, to jest 52,4%) w
ci¹gu doby wypala³a systematycznie 5 papierosów lub wiêcej w tym 39 osób (23,8%)
wypala³o powy¿ej 10 papierosów.
Kilka papierosów, to jest do 4 sztuk
dziennie wypala³a wiêkszoæ studiuj¹cych
w systemie stacjonarnym (49 osób; f=0,56),
a wród studiuj¹cych w systemie niestacjonarnym wiêkszoæ (47 osób; f=0,62) wypala³a w ci¹gu doby przynajmniej 5 papierosów. Co trzecia osoba studiuj¹ca na studiach niestacjonarnych w ci¹gu doby wypala³a powy¿ej 10 sztuk papierosów (rycina 4).
Omówienie wyników
Rozpowszechnienie palenia tytoniu
wród badanych by³o du¿e. Do palenia papierosów w okresie dwóch miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie przyzna³ siê co trzeci student (34,2%) ale w niedalekiej przesz³oci
pali³o a¿ 62,4% ankietowanych. W grupie
kobiet studiuj¹cych w systemie stacjonarnym udzia³ osób pal¹cych w okresie prowadzenia badañ lub w przesz³oci by³ mniejszy w porównaniu z mê¿czyznami. Zaob696
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Rycina 3
Zachowania respondentów dotycz¹ce palenia tytoniu w styczniu i w lutym 2008 roku wg rodzaju studiów.
Behaviour of respondents concerning smoking tobacco in January and February 2008, according to the types of
studies.
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Rycina 4
Struktura respondentów inhaluj¹cych dym tytoniowy wg liczby wypalanych papierosów w ci¹gu doby w
styczniu i w lutym 2008 roku oraz wg rodzaju studiów.
Structure of respondents inhaling tobacco smoke according to the number of smoked cigarettes per day in January
and February 2008, and according to the types of studies.

serwowane ró¿nice s¹ istotne statystycznie,
si³a zale¿noci jest umiarkowana (Chi2
=16,076; p<0,001: C=0,315). Wród studiuj¹cych w systemie niestacjonarnym czêstoæ palenia obecnie lub w przesz³oci
wród studentów i wród studentek by³a
podobnie du¿a (Chi2=0,097: p>0,05). Zaobserwowane ró¿nice w czêstoci palenia papierosów wród ogó³u badanych w styczniu
i w lutym 2008 roku na niekorzyæ mê¿czyzn
s¹ istotne statystycznie, si³a zale¿noci jest
niewielka (Chi2=18,994; p<0,001; C=0,276).
Wród pal¹cych w okresie prowadzenia
badañ przewa¿a³y kobiety (52,4%), gdy¿
kobiety stanowi³y wiêkszoæ studiuj¹cych
(65,6%), ale czêstoæ palenia w grupie ko-
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biet by³a mniejsza (27,4%) w porównaniu z
udzia³em pal¹cych w grupie mê¿czyzn
(47,3%). Ró¿nica na korzyæ kobiet wynosi³a a¿ 19,9 punktu procentowego. W styczniu i w lutym 2008 roku istotnie czêciej palili studiuj¹cy w systemie niestacjonarnym,
si³a zale¿noci jest niewielka (Chi2=12,304;
p<0,001; C=0,224). Studenci na studiach
niestacjonarnych istotnie czêciej wypalali
równie¿ du¿¹ liczbê papierosów, to jest powy¿ej 10 sztuk (Chi 2 =7,585; p<0,03;
C=0,297). Z prowadzonych badañ d³ugofalowych wynika, ¿e wiêkszoæ pal¹cych po
zaprzestaniu inhalowania dymu tytoniowego, co pewien czas powraca³a do palenia.
Dlatego istnieje podstawa by s¹dziæ, ¿e bez
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podjêcia intensywnych dzia³añ ukierunkowanych na ograniczenie czêstoci palenia w
rodowisku akademickim do pal¹cych obecnie mo¿e do³¹czyæ czêæ studentów pal¹cych w przesz³oci, a tak¿e grupa pal¹cych
mo¿e zwiêkszyæ siê o osoby twierdz¹ce, ¿e
nigdy nie pali³y (37,6%). W przypadku m³odych ludzi istniej¹ du¿e szanse na skuteczn¹ zmianê ich zachowañ dotycz¹cych palenia tytoniu i dlatego dzia³ania profilaktyczne
nale¿y rozpocz¹æ w pocz¹tkowym okresie
studiów [13]. Badania zachowañ studentów
dotycz¹ce palenia tytoniu na Wydziale Nauk
o Zdrowiu w Uniwersytecie Medycznym w
£odzi rozpoczêto w 2006 roku [9].
Wnioski
1. Rozpowszechnienie palenia tytoniu
wród studiuj¹cych na pierwszych latach
studiów na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w £odzi by³o du¿e.
W okresie badañ papierosy pali³, co trzeci
student a do palenia w przesz³oci przyzna³o
siê prawie 30% badanych.
2. Istnieje pilna potrzeba podjêcia intensywnych dzia³añ w celu pobudzenia motywacji studentów do zaprzestania palenia i
¿ycia w rodowisku wolnym od dymu tytoniowego.
3. Objêcie studentów specjalnie przygotowanymi programami ukierunkowanymi na
obni¿enie czêstoci palenia w pocz¹tkowym
okresie studiów umo¿liwi³oby zwiêkszenie
udzia³u osób niepal¹cych wród absolwentów Wydzia³u Nauk o Zdrowiu.
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4. Uczelnie medyczne powinny wspomagaæ pod wzglêdem merytorycznym szko³y gimnazjalne i licealne w celu profesjonalnego edukowania uczniów w zakresie korzyci p³yn¹cych ze spêdzania wolnego czasu
bez papierosa, gdy¿ czêæ absolwentów tych
szkó³ zostanie w przysz³oci studentami.
5. Istnieje potrzeba prowadzenia systematycznych badañ w celu poznania zmian
zachodz¹cych w zachowaniach studentów
dotycz¹cych palenia tytoniu.
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