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Celem badania by³o dokonanie analizy rozpowszechnienia palenia tytoniu
i biernej ekspozycji na dym tytoniowy
wród pielêgniarek. Badaniem objêtych zosta³o 299 pielêgniarek bêd¹cych studentkami Wydzia³u Nauk o
Zdrowiu w latach 2008-2009. Wród
badany przeprowadzony zosta³ wywiad kwestionariuszowy obejmuj¹cy
dane spo³eczno-demograficzne,
szczegó³ow¹ informacjê dotycz¹c¹
palenia tytoniu oraz biernej ekspozycji na dym tytoniowy. Prawie 18% badanych pielêgniarek deklarowa³o aktualne palenie papierosów, a na wczeniejsze palenie wskazywa³o 25% badanych. Oko³o po³owa kobiet mieszka³a z osob¹ pal¹c¹ tytoñ, a jedynie 13
deklarowa³o, i¿ rodowisko domowe
jest ca³kowicie wolne od dymu tytoniowego. Na bierne wdychanie dymu papierosowego w miejscu pracy wskazywa³o 20% badanych. Znaczna ekspozycja na bierne palenie mia³a miejsce w restauracjach (65%), barach,
pubach lub klubach nocnych (97%)
oraz podczas jazdy samochodem
(64%) Dla wiêkszoci badanych osób
nara¿enie na dym tytoniowy nie stanowi³o przeszkody powstrzymuj¹cej je od
pójcia w miejsca, gdzie taka ekspozycja wystêpowa³a.

The aim of the study was to evaluate the nurses' exposure to active and
passive smoking. The study population consisted of 299 nurses. Among
the study population detailed questionnaire was conducted incusing sociodemographic characteristic, smoking
profile and environmental tobacco
smoke exposure. About 18% of nurses
indicated current tobacco smoking
and 25% smoking in the past. Only 13%
of the study population declared complete ban of tobacco smoking in their
homes and 20% indicated exposure to
tobacco smoke in the workplaces. The
women were most frequently exposed
to inhaling tobacco smoke in bars and
pubs (97%), restaurants (65%) and in
private cars (64%).

Wstêp
Pierwsze badanie dotycz¹ce rozpowszechnienia palenia tytoniu wród Polaków
zosta³o przeprowadzone w 1974 roku i wykaza³o, ¿e 60% doros³ych mê¿czyzn i 18%
kobiet by³o codziennymi palaczami tytoniu
[15]. Na pocz¹tku lat 80. czêstoæ palenia
wzrasta³a zw³aszcza w grupie kobiet i sta³a
siê jedn¹ z najwy¿szych w Europie [34,12,14,16]. W latach 90. w zwi¹zku z prowadzeniem intensywnych dzia³añ edukacyjnych dotycz¹cych nastêpstw zdrowotnych
palenia papierosów, rozwi¹zaniami ustawodawczymi i rz¹dowym programem ograniczaj¹cym palenie oraz ze spadkiem spo³ecznej akceptacji dla palenia tytoniu, odnotowano spadek odsetka osób pal¹cych (lata
1995-1999 mê¿czyni 45%, kobiety 23%)
[2,5]. Niestety, w ostatnich latach obserwuje siê zahamowanie trendu spadkowego
wród m³odych doros³ych kobiet [12]. Naj-

bardziej niepokoj¹cy jest wysoki odsetek
kobiet pal¹cych w grupie wiekowej 40-49 lat
i 50-59 lat (powy¿ej 30%) [14].
Pielêgniarki obok personelu lekarskiego stanowi¹ podstawowy filar zawodów
medycznych. Dziêki posiadanej wiedzy, czêstemu kontaktowi z pacjentami oraz umiejêtnociom prowadzenia poradnictwa antytytoniowego, nabywanego w trakcie szkoleñ pielêgniarki wydaja siê byæ najw³aciwszymi osobami do realizacji dzia³añ antytytoniowych. Zadania te mog¹ byæ w sposób
efektywny realizowane jedynie przez osoby
wiarygodne a wiêc takie, które same nie
pal¹. Z drugiej strony zawód pielêgniarki
wi¹¿e siê z du¿ym obci¹¿eniem psychicznym, zwi¹zanym z funkcjonowaniem wród
ludzi chorych, przepracowaniem, brakiem
mo¿liwoci kontroli i podejmowania decyzji
w zakresie pe³nionej roli zawodowej, czy
niedostatecznym wynagrodzeniem za wyko-
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nywan¹ pracê. Wobec wystêpuj¹cych zjawisk pojawia siê potrzeba roz³adowania
odczuwanego stresu, a jedn¹ z metod mo¿e
byæ palenie papierosów.
Oko³o 29% niepal¹cych kobiet biernie
pali w domu a 14% w miejscu pracy [12].
Na podobnym poziomie utrzymuje siê bierna ekspozycja na dym tytoniowy w miejscach publicznych, przy czym wielkoæ nara¿enia jest zró¿nicowana w zale¿noci od
miejsca, w którym wystêpuje. Osoby niepal¹ce najczêciej nara¿one s¹ na wdychanie dymu tytoniowego w barach i pubach
(32%), dyskotekach i klubach muzycznych
(25%), kawiarniach (22%) i restauracjach
(17%).
Celem badania by³o dokonanie analizy
rozpowszechnienia palenia tytoniu i biernej
ekspozycji na dym tytoniowy wród pielêgniarek.
Materia³ i metody

Badanie zosta³o przeprowadzone wród 299 pielêgniarek bêd¹cych studentkami Wydzia³u Nauk o Zdrowiu £ódzkiego Uniwersytetu Medycznego w latach 20082009. Wród badany przeprowadzony zosta³ wywiad
kwestionariuszowy obejmuj¹cy dane spo³eczno-demograficzne, szczegó³ow¹ informacjê dotycz¹c¹ palenia
tytoniu oraz biernej ekspozycji na dym tytoniowy. Wywiad dotycz¹cy biernego nara¿enia na sk³adniki dymu
tytoniowego obejmowa³ zarówno ekspozycjê w rodowisku domowym jak i w miejscach publicznych.
Charakterystyka badanej populacji zamieszczona
zosta³a w tabeli I.
Blisko po³owa badanych (45%) by³a w wieku 3544 lata, a 33% mia³a 45 lat lub wiêcej. Jedynie 4 pielêgniarki (1,3%) mia³y poni¿ej 25 lat. Wiêkszoæ badanych
wskazywa³a na stan cywilny zamê¿na (76%). Podobny
odsetek kobiet posiada³ wykszta³cenie rednie (75%), a
22% mia³o wykszta³cenie wy¿sze. Ogromna wiêkszoæ
pielêgniarek zatrudniona by³a na pe³ny etat (95%), g³ownie w Samodzielnych Publicznych Zak³adach Opieki
Zdrowotnej (57%). W systemie pracy zmianowej pracowa³o ponad 80% kobiet, w wiêkszoci by³y to zmiany
dzienne i nocne (92%). Badane pielêgniarki ocenia³y
swoje zdrowie, jako dobre (57%) lub bardzo dobre (31%)
a niespe³na, 13% jako z³e. ¯adna z badanych nie ocenia³a swojego zdrowia, jako bardzo z³e.

Omówienie wyników
Prawie 18% badanych pielêgniarek deklarowa³o aktualne palenie papierosów, a
na wczeniejsze palenie wskazywa³o 25%
badanych (tabela II).
Kobiety aktualnie pal¹ce papierosy wypala³y rednio 16 ± 4,9 papierosów dziennie. Po³owa badanych (51%) w czasie wizyty u lekarza w placówce opieki zdrowotnej nie by³a pytana o status palenia. Sporód kobiet pal¹cych jedynie po³owa (53%)
uzyska³a w czasie wizyty lekarskiej minimaln¹ poradê antytytoniow¹.
Oko³o po³owa badanych wskazywa³a, i¿
mieszka z osob¹ pal¹c¹ tytoñ (51%). W
wiêkszoci domów palenie tytoniu by³o dozwolone (52%) i odbywa³o siê codziennie
(45%) lub co najmniej raz w tygodniu (20%).
Jedynie 13% badanych wskazywa³o, i¿ rodowisko domowe jest ca³kowicie wolne od
dymu tytoniowego.
Pomimo rozwi¹zañ legislacyjnych maj¹cych na celu ograniczenie biernej ekspozycji na dym tytoniowy w zak³adach pracy
oraz miejscach publicznych nadal znaczy
odsetek badanych wskazywa³ na wystêpowanie omawianego nara¿enia (tabela III).
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Tabela I
Charakterystyka badanej populacji.
Socio-demographic characteristic of study population.

N = 299

Zm ienna

n

%

Wiek (lata)
18-24
25-34
35-44
45-64

4
61
135
99

1,3
20,4
45,2
33,1

Stan cy w ilny
Zam ê¿na
Niezam ê¿na

227
72

75,9
24,1

Wy kszta³cenie
rednie
Wy ¿sze
Inne

225
66
8

75,2
22,1
2,7

Zatrudnienie
Pe³ny etat
Czêæ etatu
Inne

284
3
12

95
1,0
4,0

Placów ka zatrudniaj¹ca
S P ZO Z
N ZO Z
Inne

170
115
14

56,9
38,4
4,7

Praca zm ianow a
Tak
Nie

242
57

80,9
19,1

Sy stem pracy zm ianow ej
Ty lko zm iany dzienne
Zm iany dzienne i nocne
Ty lko zm iany nocne

18
223
1

7,5
92,1
0,4

Subiekty w na ocena stanu zdrow ia
Bardzo dobra
Dobra
Z³a
Bardzo z³a

92
169
38
0

30,8
56,5
12,7
0,0

Tabela II
Czynna i bierna ekspozycja na dym tytoniowy.
Smoking profile and environmental tobacco smoke exposure.
Zm ienna

N=299
N

%

Palenie ty toniu
Nigdy nie pali³a
By ³y palacz
Aktualnie pali

171
75
53

57,2
25,1
17,7

M ieszkanie z osob¹ pal¹c¹
Tak
Nie

152
147

50,8
49,2

Palenie ty toniu w dom u
Dozw olone
Zabronione, ale s¹ w y j¹tki od tej regu³y
Ca³kow icie zabronione
Nie m a zasad

156
23
40
80

52,2
7,7
13,4
26,7

Czêstotliw oæ palenia ty toniu w dom u
Codziennie
Co najm niej raz na ty dzieñ, ale nie codziennie
Rzadziej ni¿ raz w ty godniu
Nigdy

135
60
64
40

45,1
20,1
21,4
13,4

Na bierne wdychanie dymu tytoniowego w miejscu pracy wskazywa³o 20% badanych. W urzêdach pañstwowych rodowiskowe nara¿enie na dym tytoniowy deklarowa³o 2% pielêgniarek. Ekspozycja na bierne palenie mia³a miejsce w restauracjach
(65%) oraz barach, pubach lub klubach nocnych (97%). Znaczny odsetek badanych
nara¿onych by³ równie¿ na dym tytoniowy
podczas jazdy samochodem (64%) oraz 2%

badanych w publicznych rodkach transportu. Dla wiêkszoci badanych osób nara¿enie na dym tytoniowy nie stanowi³o przeszkody powstrzymuj¹cej je od pójcia w
miejsca gdzie taka ekspozycja wystêpowa³a. Jedynie 12% badanych zrezygnowa³o w
ci¹gu 12 miesiêcy z przebywania w miejscach gdzie wystêpowa³o bierne nara¿enie
na dym tytoniowy.
Zgromadzono szereg dowodów, i¿ per-
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Tabela III
rodowiskowa ekspozycja na dym tytoniowy.
Environmental tobacco smoke exposure.
Tak

Nie

Nie w iem

Ekspozy cja na dy m ty toniow y
w ci¹gu ostatnich 30 dni*

N

%

N

%

n

%

W m iejscu pracy (N=299)

60

20,1

239

79,9

0

0

W urzêdach pañstw ow y ch (N=179)

3

1,7

150

83,8

26

14,5

W restauracji (N=51)

33

64,7

13

25,5

5

9,8

W barze, pubie, klubie nocny m (N=30)

29

96,7

1

3,3

0

0

W publiczny ch rodkach transportu (N=296)

6

2,0

287

97,0

3

1,0

W pry w atny m sam ochodzie (N=260)

166

63,8

94

36,2

0

0

sonel medyczny, a zw³aszcza lekarze, lekarze stomatolodzy i pielêgniarki odgrywaj¹ kluczow¹ rolê w zwiêkszaniu wiadomoci spo³eczeñstwa na temat niekorzystnych
skutków palenia oraz istotnie poprawiaj¹
skutecznoæ podejmowanych prób zerwania z na³ogiem [1,7-10,13]. Szpitale, poradnie, prywatne gabinety lekarskie czy praktyki pielêgniarskie maj¹ zarówno bezporedni, jak i poredni wp³yw na zachowania zdrowotne przebywaj¹cych tam pacjentów i ich
rodzin. Szczególnie efektywn¹ grup¹ w kontrolowaniu postaw, zwi¹zanych z paleniem
powinny byæ pielêgniarki. Z badañ przeprowadzonych w niektórych krajach Europy
Zachodniej, Australii i Stanach Zjednoczonych wynika jednak, ¿e zarówno studenci
medycyny, jak i praktykuj¹cy lekarze czy
pielêgniarki niezwykle rzadko rozmawiaj¹ z
pacjentami o uzale¿nieniu od tytoniu, nie
udzielaj¹ ¿adnych praktycznych porad, a
czêstoæ palenia w tej grupie bywa równie
wysoka, jak w populacji ogólnej [6,11]. Podobnie wskazuj¹ wyniki badania przeprowadzonego wród pielêgniarek.
Wnioski
1. Rozpowszechnienie palenia tytoniu i
jego intensywnoæ wród badanych pielêgniarek s¹ zbli¿one do czêstoci palenia w
populacji ogólnej.

740

2. Istnieje potrzeba zmian legislacyjnych
lub konsekwentnego egzekwowania istniej¹cych przepisów prawnych w celu zmniejszenia nara¿enia na dym tytoniowy w zak³adach pracy i miejscach publicznych.
3. Du¿e rozpowszechnienie palenia
wród pielêgniarek oraz nadal powszechne
przyzwolenie na palenie tytoniu w domu czy
pojazdach prywatnych wskazuje na koniecznoæ wprowadzenia zajêæ z zakresu promocji zdrowia oraz profilaktyki przewlek³ych
chorób niezakanych do sta³ego programu
nauczania pielêgniarek w celu zwiêkszania
ich wiadomoci i zmiany postaw wobec
palenia.
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