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Styl ¿ycia definiowany jest jako
wszelkie zachowania cz³owieka o charakterze pro lub antyzdrowotnym. Stanowi najwa¿niejszy czynnik warunkuj¹cy zdrowie. Wród jego wyznaczników w zakresie zachowañ antyzdrowotnych najczêciej akcentuje siê palenie papierosów. G³ównym celem pracy by³o przedstawienie rozpowszechnienia palenia papierosów wród kobiet w okresie ci¹¿y. Cel poredni ukierunkowano na rozpoznanie zachowania w analizowanym zakresie, osób
wchodz¹cych w sk³ad najbli¿szego
otoczenia przysz³ych matek. Badanie
przeprowadzono w 2009 roku w województwie wielkopolskim. Objê³o ono
populacjê 105 kobiet w ci¹¿y. Zastosowan¹ metod¹ badawcz¹ by³ sonda¿
diagnostyczny, wykorzystanym narzêdziem - kwestionariusz ankiety. W wyniku przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e wiêkszoæ kobiet w ci¹¿y
ocenia swój stan zdrowia oraz przygotowanie do pe³nienia roli matki na poziomie dobrym  odpowiednio 60,95%
i 68,57%. Wszystkie kobiety uczestnicz¹ce w badaniu, nale¿a³y do populacji osób niepal¹cych  w przeciwieñstwie do ich najbli¿szych cz³onków rodziny, wród których wiêkszoæ nale¿a³a do osób pal¹cych. Ci¹¿a to czas,
w którym styl ¿ycia kobiety jest szczególnie istotny, warunkuje on bowiem
dobrostan  zdrowie mamy i jej dziecka. Jednym z priorytetowych dzia³añ
specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, powinno byæ wyposa¿enie
m³odych kobiet w odpowiedni pakiet
informacji, zwi¹zanych z promocj¹
zdrowia oraz ukszta³towanie prozdrowotnych postaw. Edukacja w zakresie
prozdrowotnego stylu ¿ycia powinna
byæ ukierunkowana nie tylko na kobiety
ciê¿arne, ale równie¿ na ich wspó³ma³¿onków.

Life-style is defined as any set of
human behavioural patterns, either
conducive or detrimental to health. It
is the most important factor influencing health. Cigarette smoking is emphasised as one of its determinants,
as far as behavioural patterns detrimental to health are concerned. The
article chiefly focuses on presenting
the occurrence of cigarette smoking
among pregnant women. The intermediate objectives were to identify the
behavioural patterns discussed, concerning the immediate social surroundings of the future mothers. The
study was conducted in the Province
of Wielkopolska in 2009. It included
105 pregnant women. A diagnostic
survey was applied; the tool: a questionnaire. It was established that the
majority of the pregnant respondents
assessed favourably both their own
health and the preparation to their future role as mothers, 60.95% and
68.57%, respectively. All women participating in the study did not smoke,
in contrast to their immediate family
members, the majority of whose
smoked. Pregnancy requires maintaining a proper life-style from a concerned
woman: it influences her and her
child's well-being. One of the main
tasks of public health specialists is to
provide young women with information set, concerning health promotion
and shaping of desirable attitudes,
conducive to health. Education concerning such a life-style should be directed not only at pregnant women but
also at their spouses.

Wstêp
Palenie papierosów jest najbardziej rozpowszechnionym zachowaniem antyzdrowotnym XXI wieku oraz najbardziej znanym
czynnikiem ryzyka, który mo¿na wyeliminowaæ.
Wed³ug WHO obecnie pali oko³o 1,1
miliarda osób na wiecie. Jest to 1/3 ca³ej

populacji powy¿ej 15 roku ¿ycia. Liczba zgonów, bêd¹cych przyczyn¹ palenia tytoniu w
skali ca³ego wiata rocznie siêga oko³o 4
milionów, jednak szacuje siê, ¿e mo¿e ona
osi¹gn¹æ wartoæ 10 milionów. [7]
Pomimo wiêkszego uczestnictwa p³ci
mêskiej w paleniu tytoniu, po papierosy siêgaj¹ coraz czêciej kobiety, w tym równie¿
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kobiety ciê¿arne oraz osoby z ich najbli¿szego otoczenia [6].
Obecnie, mimo dostêpu rodków masowego przekazu, wród przysz³ych rodziców pojawia siê wiele pytañ i w¹tpliwoci.
Niestety, towarzyszom im równie¿ niepo¿¹dane postawy. Autorzy pracy postanowili,
zatem potwierdziæ lub odrzuciæ tezê, i¿ fakt
ci¹¿y wp³ywa na eliminacjê zachowania antyzdrowotnego, którym jest palenie papierosów.
G³ównym celem pracy by³o przedstawienie rozpowszechnienia palenia papierosów wród kobiet w okresie ci¹¿y uczestnicz¹cych w zajêciach organizowanych w
szkole rodzenia. Cel poredni ukierunkowano na rozpoznanie zachowania w analizowanym zakresie, osób wchodz¹cych w
sk³ad najbli¿szego otoczenia przysz³ych
mam.
Materia³ i metoda

Badanie przeprowadzono w pierwszym kwartale
2009 roku. Objê³o ono populacjê 105 kobiet w ci¹¿y.
Osoby bior¹ce udzia³ w badaniu by³y uczestniczkami
Malinowej Szko³y Rodzenia, dzia³aj¹ce w województwie wielkopolskim. Zastosowan¹ metod¹ badawcz¹ by³
sonda¿ diagnostyczny, a wykorzystanym narzêdziem kwestionariusz ankiety. Wype³nienie jego by³o czynnoci¹ dobrowoln¹. Zwrotnoæ kwestionariusza wynios³a
95%, czyli 5 pacjentek nie przyst¹pi³o do sonda¿u. Wiêkszoæ kobiet by³a w III trymestrze ci¹¿y. W badaniu poredniczy³a po³o¿na, prowadz¹ca zajêcia w szkole rodzenia, przekazuj¹c ankiety ka¿dej z grup w ostatni dzieñ
kursu. Kobiety by³y poinformowane o celu badania i pe³nej anonimowoci zebranych danych. Kwestionariusze
wrzucane by³y do specjalnie przygotowanej skrzynki.

Wyniki badañ
W badaniu wziê³o udzia³ 105 kobiet.
Najwiêcej osób znajdowa³o siê miêdzy 20
a 29 rokiem ¿ycia  66, mniej respondentek znalaz³o siê w przedziale wiekowym 3039 lat (39 osób). Mieszkanki miasta stanowi³y 78,10% badanej populacji.
Wiêkszoæ kobiet  73, posiada³o wykszta³cenie wy¿sze, 29  rednie, a 3 zawodowe. Wród nich 84 osoby to mê¿atki.
Respondentki w przewa¿aj¹cej liczbie  92,
potwierdzi³y fakt bycia w ci¹¿y po raz pierwszy, dla 11 osób by³a to ci¹¿a druga, dla 1
kobiety trzecia i dla 1 osoby ósma.
W przewa¿aj¹cej liczbie przypadków
(60 respondentów), sytuacja ekonomiczna
oceniona zosta³a na poziomie dobrym, przeciêtnym  24, bardzo dobrym  18. Bardzo
z³a sytuacja materialna zosta³a zaakcentowana przez 3 osoby. Wiêkszoæ kobiet ciê¿arnych oceni³a swój stan zdrowia jako bardzo dobry  64 respondentki i dobry  33
ciê¿arne.
A¿ 95% badanych deklarowa³o, ¿e w
czasie ci¹¿y zmieni³o swój dotychczasowy
styl ¿ycia.
Najczêciej wdro¿one zmiany nawyków
zwi¹zane by³y z od¿ywianiem  (poinformowa³o o nich 55 respondentów). Mia³y one
charakter ilociowy i jakociowy.
Zaakcentowano tak¿e sta³e d¹¿enie do
utrzymania pe³nej aktywnoci fizycznej.
Optymalna sprawnoæ (dostosowana jednak do aktualnych warunków i zaleceñ lekarskich), by³a wa¿na dla 79 kobiet.
Zaskakuj¹cym wynikiem by³a natomiast
deklaracja wszystkich uczestniczek szko³y
rodzenia bior¹cych udzia³ w badaniu, doty-
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cz¹ca nie palenia papierosów (szczególnie
w kontekcie doniesieñ naukowych). Powy¿sze zjawisko prawdopodobnie nale¿a³oby
analizowaæ w aspekcie innych zmiennych.
Nale¿¹ do nich m.in. wykszta³cenie kobiet
bior¹cych udzia³ w badaniu, oczekiwanie na
dziecko, próby zdobycia wiedzy i umiejêtnoci w zakresie wzmacniania zdrowia i
zapobiegania problemom zdrowotnym. Mo¿na, wiêc za³o¿yæ (co nale¿a³oby w przysz³oci potwierdziæ empirycznie), i¿:
 wy¿sze wykszta³cenie  dotycz¹ce
wiêkszoci respondentek,
 przemylana decyzja o poczêciu i
urodzeniu dziecka (deklarowa³y j¹ 93 kobiety
uczestnicz¹ce w badaniu)
 interesowanie siê zagadnieniami
zwi¹zanymi ze zdrowiem, próby zmian zachowañ przed ci¹¿¹ i zoptymalizowanie
swojego przygotowania do pe³nienia nowej
roli poprzez uczestniczenie w zajêciach organizowanych przez szko³ê rodzenia
(74,29% bardzo dobrze i dobrze oceni³a
swoje przygotowanie do macierzyñstwa)
mog³y wp³yn¹æ na ca³kowit¹ abstynencjê w
zakresie palenia papierosów od momentu
poczêcia dziecka
Trudno natomiast zrozumieæ postawy
najbli¿szego otoczenia: mê¿ów, partnerów
¿yciowych lub kolegów i kole¿anek z pracy
badanych kobiet. A¿ 72 ciê¿arne potwierdzi³y, ¿e s¹ czêsto biernymi palaczami, co
stanowi³o 69% wszystkich ciê¿arnych bior¹cych udzia³ w sonda¿u.
Podsumowanie
Rodzicielstwo rozpoczyna siê ju¿ w okresie ci¹¿y. Wi¹¿e siê z odpowiedzialnoci¹,
która nakazuje eliminacjê wszystkich czynników, mog¹cych przynieæ szkodê narodzonemu dziecku. Palenie papierosów zarówno przez matkê, jaki i osoby znajduj¹ce
siê w jej otoczeniu jest jednym z teratogennych czynników okresu ci¹¿y. U dzieci kobiet wypalaj¹cych oko³o 20 papierosów
dziennie, czêciej ni¿ u niepal¹cych wystêpuj¹ wady wrodzone, szczególnie w zakresie anomalii uk³adu trawiennego, zastawek
serca, skóry, uk³adu nerwowego oraz nieprawid³owoci chromosomowych Negatywne oddzia³ywanie palenia papierosów obejmuje równie¿ okres przed poczêciem dziecka [2,5].
Problem toksycznych oddzia³ywañ na
p³ód wywo³anych paleniem papierosów, staje siê tym bardziej powa¿ny, poniewa¿ nie
chodzi ju¿ tylko o zdrowie osoby pal¹cej, ale
tak¿e o zdrowie dopiero maj¹cego siê narodziæ dziecka.[5] W Polsce, sporód kobiet
bêd¹cych w wieku rozrodczym pali oko³o
30% przysz³ych mam. Zajcie w ci¹¿e nak³ania 1/3 pal¹cych do rzucenia na³ogu. W
II trymestrze trwania ci¹¿y zaprzestaje paliæ po³owa, natomiast w III trymestrze oko³o
2/3 kobiet, które pali³y przed zajciem w ci¹¿ê. Wraz z rozwojem ci¹¿y nastêpuje spadek intensywnoci palenia papierosów [2].
Analiza badañ odnonie szkodliwoci
palenia w ci¹¿y wskazuje, ¿e tak¿e bierne
palenie w trakcie ci¹¿y mo¿e byæ toksyczne
dla p³odu  podobnie jak palenie czynne
przez ciê¿arn¹. Zniszczenia materia³u genetycznego jakie powstaj¹ na skutek ekspozycji ciê¿arnej na dym tytoniowy w czasie biernego palenia s¹ zbli¿one do zniszPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

czeñ wyrz¹dzonych podczas palenia czynnego. Zarówno czynne jak i bierne palaczki
rodz¹ dzieci o niskiej masie urodzeniowej
(poni¿ej 2500 g). Uszkodzenia te maja
wp³yw na ca³e przysz³e ¿ycie dziecka [3,9].
Dym papierosowy wywo³uje tak¿e skurcz naczyñ krwiononych, zmniejszaj¹c przep³yw
krwi przez ³o¿ysko. Wynikiem zwiêkszonego skurczu naczyñ oraz zmniejszonego
przep³ywu krwi w ³o¿ysku jest nadmierne
przyspieszenie akcji serca p³odu. Kolejnym
skutkiem palenia papierosów przez kobiety
ciê¿arne s¹ porody przedwczesne, niedojrza³oæ tkanki p³ucnej u noworodka, (która
jest i tak niepe³nowartociowa z powodu dodatkowej ekspozycji na toksyczne sk³adniki
dymu papierosowego). Palenie papierosów
mo¿e byæ równie¿ przyczyn¹ zaburzeñ porodowych tj. przedwczesnego pêkniêcia
pêcherza p³odowego, ³o¿yska przoduj¹cego oraz zagra¿aj¹cego ¿yciu dziecka przedwczesnego odklejenia ³o¿yska. Ponadto u
dzieci matek pal¹cych stwierdza siê zwiêkszone wystêpowanie chorób uk³adu oddechowego oraz prawie dwukrotnie czêstsze
wystêpowanie wrodzonych wad serca. Istnieje równie¿ wysokie ryzyko zachorowania
na zapalenia uk³adu oddechowego (zapalenie oskrzeli, zapalenie p³uc) oraz alergie.
Palenie tytoniu przez matkê i ojca dziecka
nara¿a je tak¿e na wyst¹pienie takich chorób jak: nowotwory uk³adu oddechowego,
nie¿yty ¿o³¹dkowo-jelitowe, hipotrofiê (niedobór masy cia³a) oraz syndrom nag³ej
mierci ³ó¿eczkowej (SIDS).[8]
Dzieci te s¹ równie¿ nadpobudliwe i
p³aczliwe [4]. Palenie tytoniu przez rodziców
dziecka nie jest tak¿e bez znaczenia dla jego
intelektualno-emocjonalnego rozwoju. Dzieci kobiet pal¹cych maj¹ ni¿szy iloraz inteligencji. U palaczy papierosów wystêpuje
napiêcie emocjonalne, lêk, bezsennoæ,
impulsywnoæ. Cechy te mog¹ byæ przekazywane w okresie prenatalnym dziecku, które po narodzinach bêd¹ negatywnie wp³ywaæ na kszta³towanie siê równowagi emocjonalnej dziecka w procesie wychowania.[5]
Reasumuj¹c nale¿y podkreliæ, ¿e palenie papierosów jest jednym z najwa¿niejszych pojedynczych, a tak¿e mo¿liwym do
prewencji czynnikiem zagra¿aj¹cym zdrowiu
spo³eczeñstwa. G³ównym narzêdziem do
realizacji profilaktyki chorób odtytoniowych
jest edukacja zdrowotna. Podstawê do prowadzenia dzia³añ edukacyjnych stanowi
motywacja do zaprzestania palenia. Zerwanie z uzale¿nieniem nie jest jednak jednorazowym dzia³aniem, lecz stopniowym procesem uczenia siê nowych zachowañ. Aby by³
on skuteczny, wszelkie dzia³ania musz¹ byæ
kierowane w sposób konsekwentny i profesjonalny przez personel medyczny. Efektem
takiego postêpowania bêdzie osi¹gniêcie
celu, którym jest zachowanie pe³nego dobrostanu bio-psycho-spo³ecznego kobiety i
jej dziecka [1].
Istotne jest tak¿e nauczenie m³odych
kobiet zachowañ asertywnych. Pomog¹ one
eliminowaæ zagro¿enia zwi¹zane z biernym
paleniem w sytuacjach, w których osoby
wchodz¹ce w sk³ad ich najbli¿szego otoczenia nie bêd¹ wiadome konsekwencji swoich czynów.

M. Zysnarska

Wnioski
1. wiadome planowanie macierzyñstwa oraz rzetelne przygotowywanie siê do
pe³nienia nowej roli, mo¿e wp³ywaæ na eliminacjê czynników zagra¿aj¹cych zdrowiu.
2. Edukacja w zakresie prozdrowotnego stylu ¿ycia powinna byæ ukierunkowana
nie tylko na kobiety oczekuj¹ce dziecka, ale
równie¿ na ich wspó³ma³¿onków oraz osoby wchodz¹ce w sk³ad najbli¿szego otoczenia równie¿ rodowiska zawodowego.
3. Szko³y rodzenia stanowi¹ doskona³¹
formê przygotowania do macierzyñstwa i
ojcostwa. W ramach dzia³alnoci powinny
jednak poszerzyæ w przysz³oci swoj¹ ofertê o zajêcia z zakresu promocji zdrowia dla
par  kobiet i mê¿czyzn, które planuj¹ poczêcie dziecka.
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