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Celem pracy by³o poznanie postaw
studentek studiuj¹cych na kierunku
Kosmetologia oraz pracowników salonów kosmetycznych. Praca ta powsta³a w zwi¹zku z prowadzonym w Wy¿szej Szkole Kosmetologii i Ochrony
Zdrowia Programem Prozdrowotnym.
Informacje by³y zbierane przy u¿yciu
kwestionariusza do samodzielnego
wype³nienia przez respondentów. Osobom badanym zagwarantowano anonimowoæ. Badaniem objêto grupê 98
studentek i 100 pañ pracuj¹cych w
salonach urody.
Wstêp
Palenie papierosów jest jednym z problemów cywilizacyjnych i kulturowych tak na
wiecie jak i w Polsce. Papierosy oraz dym
papierosowy zawieraj¹ ponad 4200 zwi¹zków chemicznych, dzia³aj¹cych na organizm
ludzki mutagennie, toksycznie, teratogennie,
kancerogennie. Wp³ywaj¹ one na rozwój
nowotworów z³oliwych w tym p³uc, jamy
ustnej, linianek, gard³a, krtani, trzustki, ¿o³¹dka, skóry. Wzrasta równie¿ ryzyko zapadalnoci na choroby uk³adu kr¹¿enia [2,4,5].
Sk³adniki papierosów oraz dymu papierosowego powoduj¹ tak¿e powstawanie wolnych
rodników  jedn¹ z przyczyn przyspieszonego starzenia siê skóry. Wród kosmetologów funkcjonuje okrelenie tzw. skóry
palacza. Skóra taka charakteryzuje siê
zmniejszon¹ elastycznoci¹, szybciej pojawiaj¹cymi siê zmarszczkami mimicznymi i
wokó³ ust, zmniejszonymi zdolnociami regeneracyjnymi oraz przebarwieniami. I
mimo, i¿ ka¿da kobieta pragnie jak najd³u¿ej cieszyæ siê m³odym i zdrowym wygl¹dem, to jednak wiele z nich jest czynnymi
palaczkami [3].
W zwi¹zku z prowadzonym w Wy¿szej
Szkole Kosmetologii i Ochrony Zdrowia Programem Prozdrowotnym przeprowadzono
ankiety wród studentek kierunku Kosmetologia [1]. Kosmetyczki i kosmetolodzy s¹
to osoby cile zwi¹zane ze zdrowiem i
zdrowym stylem ¿ycia. Swoj¹ postaw¹ powinny lansowaæ modê na niepalenie wród
swoich klientek.
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The aim of the study was to learn
the attitude towards tobacco smoking
of cosmetology students and personnel of beauty salon. This study was one
of the results of the Preventive Medicine Program implemented at the University of Cosmetology and Health
Care in Bialystok. Data was collected
through questionnaire which was filled
individually and independently by each
respondent and additionally anonymity was guaranteed. Research covered
group of 98 students and 100 women
working in beauty salons.
Materia³ i metody

Badania ankietowe przeprowadzono na populacji
98 studentek rozpoczynaj¹cych naukê w WSKiOZ w roku
akademickim 2008/2009 i 100 kobiet pracuj¹cych jako
kosmetyczki w województwie podlaskim. Informacje by³y
zbierane anonimowo przy u¿yciu kwestionariusza - ankiety do samodzielnego wype³nienia przez respondentki. Pytania dotyczy³y m.in. stosunku do palenia i przyczyn na³ogu, prób rzucenia i skutków palenia. Odpowiedzi na pytania z ankiety przedstawiono w postaci ilociowej, stosuj¹c metody statystycznej oceny wyników.

Wyniki
W badaniu wziê³o udzia³ 100 kosmetyczek pracuj¹cych czynnie w zawodzie na
terenie województwa podlaskiego oraz 98
studentek Wy¿szej Szko³y Kosmetologii i
Ochrony Zdrowia, które rozpoczê³y naukê
w roku akademickim 2008/2009.
Wród pañ pracuj¹cych w salonach kosmetycznych tylko 26 zadeklarowa³o palenie papierosów. 74 osoby s¹ wolne od tego
uzale¿nienia. Jeli chodzi o studentki, to 42
sporód nich to palaczki. Rycina 1 przedstawia procentowy rozk³ad powy¿szych danych.
Jako g³ówne przyczyny palenia kosmetyczki poda³y przyzwyczajenie (35%), reakcja na stres i lubiê paliæ (po 31%). W grupie
studentek znalaz³y siê odpowiedzi: rodek
zaradczy na stres  60% odpowiedzi, ciekawoæ i zabicie nudy  po 15%.
Prawie wszystkie respondentki podaj¹,
i¿ znaj¹ skutki palenia. Studentki umia³y w
wiêkszoci prawid³owo wskazaæ na choroby, które mog¹ mieæ zwi¹zek z paleniem
tytoniu tj. choroby serca, choroby p³uc,
mia¿d¿yca, nowotwory, poronienia w czaA. Jaszczuk i wsp.
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Rycina 1
Iloæ niepal¹cych i pal¹cych kosmetyczek i studentek.
The number of students and personnel of beauty salon who declare smoking and non-smoking.
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Rycina 2
Odpowiedzi respondentek na pytanie: "Czy Pani zdaniem wszelkie zabiegi pielêgnacyjne s¹ w stanie cofn¹æ
skutki palenia papierosów widoczne na skórze?"
The respondents' answers on a question: Are your sure that beauty treatment could revert smoking effect on the
skin?
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Rycina 3
Stosunek klientek do pal¹cych i niepal¹cych kosmetyczek.
The attitude beauty salon guests to smoking and non-smoking employee.
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sie ci¹¿y, urodzenie dziecka z wadami rozwojowymi, udar mózgu
Zapytano ankietowanych o próby zaprzestania palenia. 23% pal¹cych studentek nie podejmowa³o takich prób. A¿ 76%
kobiet próbowa³o zerwaæ z uzale¿nieniem.
W grupie pal¹cych papierosy kosmetyczek 81% ma za sob¹ starania o zaprzestanie palenia. 19% pañ nie podejmowa³o
do tej pory takich prób.
W zwi¹zku z tym, i¿ respondentki pracuj¹ce w gabinetach kosmetycznych, maj¹
dowiadczenie w wykonywanym przez siebie zawodzie postawiono im pytanie Czy
Pani zdaniem wszelkie zabiegi pielêgnacyjne s¹ w stanie cofn¹æ skutki palenia papierosów widoczne na skórze?. Na rycinie 2
zestawiono odpowiedzi zarówno pal¹cych
jak i niepal¹cych kosmetyczek.
Nie dziwi fakt, i¿ 86% ankietowanych nie
uzale¿nionych uwa¿a, ¿e zmiany skórne jakie zachodz¹ pod wp³ywem palenia tytoniu
s¹ nieodwracalne. Zabiegi kosmetyczne nie
s¹ w stanie cofn¹æ negatywnych skutków
dzia³ania zwi¹zków chemicznych na skórê
palacza. Tak¿e 65% badanych palaczek jest
tego samego zdania. Trzydzieci piêæ procent pal¹cych kosmetyczek uwa¿a, ¿e zabiegi kosmetyczne mog¹ niwelowaæ negatywne skutki palenia tytoniu.
Piêædziesi¹t osiem procent osób pracuj¹cych w salonach urody i deklaruj¹cych
palenie tytoniu oraz 91% niepal¹cych s¹dzi,
i¿ klientki chêtniej korzystaj¹ z us³ug kosmetyczek, które nie pal¹. Rycina 3 przedstawia powy¿sze wyniki ankiet.
Wiêksza czêæ pal¹cych kosmetyczek
s¹dzi, i¿ klientki korzystaj¹ce z ich us³ug
mog¹ mieæ nieprzyjemne odczucia. 88%
pal¹cych i 96% niepal¹cych kosmetyczek
jest zdania, ¿e siêgaj¹c po papierosa dzia³a
siê sprzecznie ze swoimi d¹¿eniami do bycia jak najd³u¿ej zdrow¹ i dobrze wygl¹daj¹c¹ kobiet¹.
Panie pracuj¹ce w salonach urody zdaj¹ sobie sprawê z tego, i¿ nie powinny paliæ.
Zapach tytoniu mo¿e byæ nieprzyjemny dla
klientki szczególnie, jeli sama nie pali. Wiele osób korzystaj¹cych z zabiegów kosmetycznych wybiera gabinety, w których pracuj¹ce osoby preferuj¹ zdrowy tryb ¿ycia.
Wnioski
Nie ulega w¹tpliwoci fakt, ¿e osoby pracuj¹ce jako kosmetyczki czy kosmetolodzy
powinny prezentowaæ zdrowy styl ¿ycia.
Dzia³ania antyzdrowotne, w tym palenie tytoniu s¹ w sprzecznoci z postaw¹ jak¹ powinny siê wyró¿niaæ i propagowaæ wród
swoich klientów. Przeprowadzone badania
wykaza³y, i¿ pracuj¹ce zawodowo kobiety
maj¹ wiadomoæ negatywnego wp³ywu
zwi¹zków chemicznych zawartych w papierosach i w dymie papierosowym. W zwi¹zku z tym, i¿ m³odzie¿ coraz czêciej siêga
po papierosy nale¿y zwróciæ uwagê na
kszta³cenie przysz³ych kosmetologów. Nale¿y pomóc studentkom w uwolnieniu siê od
na³ogu palenia. St¹d te¿ potrzebne s¹ akcje i programy prozdrowotne na uczelniach
wy¿szych. Tym bardziej ¿e wiêkszoæ studentek wyra¿a chêæ zerwania z na³ogiem
palenia.
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