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Palenie tytoniu jest powszechnie
uznanym czynnikiem ryzyka chorób cywilizacyjnych. Iloæ zwi¹zków szkodliwych dla zdrowia, w tym rakotwórczych wdychanych przez palacza oraz
emitowanych na zewn¹trz jest wprost
proporcjonalna do liczby wypalonych
papierosów. Zjawisko palenia tytoniu
w populacji polskiej dotyczy 32% Polaków (38% mê¿czyzn i 26% kobiet)
stanowi¹c tym samym istotny problem
spo³eczny i zdrowotny. Celem pracy
by³o poznanie opinii na temat palenia
papierosów oraz motywacji osób uzale¿nionych od nikotyny do zaprzestania palenia. Badaniem objêto 384 osoby z terenu miasta Poznania 207 palaczy i 177 osób, które zaprzesta³y palenia. Obie grupy porównano ze sob¹,
by znaleæ ró¿nice. Dla obu grup niezale¿nie od p³ci, wieku, wykszta³cenia
i motywacje zdrowotne stanowi¹ najwa¿niejszy powód, aby zaprzestaæ palenia.

Smoking is a commonly recognized
risk factor of civilization diseases. The
number of damaging compounds, including carcinogenetic, inhaled by a
smoker and exhaled, is directly proportional to a number of smoked cigarettes. Currently 32% of the Polish
adult population smoke tobacco (38%
males and 26% females), which is a
serious social and healthy issue. The
aim of study was to recognition opinions about smoking and motivations
to quit. Altogether 384 adults participated in the survey. 207 were smokers
and 177 people who had quit. Author
contrasted two groups of the respondents to find out the differences. For the
both groups the most important
motivations to smoking cessatiom
were healthy reasons independent of
sex, age and education.

Wstêp
Polska nale¿y do krajów o du¿ym nasileniu palenia tytoniu. Szeroko prowadzone
badania w 2002 r. podczas Nationwide survey on smoking behaviours and attitudes
in Poland pokazuj¹, ¿e w Polsce pali 38%
mê¿czyzn i 26% kobiet co stanowi 32%
ogó³u populacji [14]. Wielokrotnie w literaturze zastanawiano siê, jak to mo¿liwe, ¿e
produkt nie poprawiaj¹cy ¿ycia cz³owieka w
¿adnym wymiarze, a wrêcz przeciwnie posiadaj¹cy naukowo potwierdzone dowody o
chorobach jakie powoduje wci¹¿ poci¹ga za
sob¹ kolejne pokolenia.
W procesie uzale¿nienia od tytoniu palacz nie zdaje sobie sprawy ze swojego zachowania pog³êbiaj¹c siê w swoim na³ogu.
Palenie wchodzi w ca³e ¿ycie palacza, przyczyniaj¹c siê niedostrze¿enie do powstania
wielu przewlek³ych i miertelnych chorób.
Obecnie jest wiele propozycji dla palaczy, które maj¹ na celu pomoc w walce z
uzale¿nieniem zaczynaj¹c od metod farmakologicznych, przez metody niekonwencjonalne, koñcz¹c na grupach wsparcia. Ka¿da z tych metod, mo¿e okazaæ siê skuteczn¹ tylko wtedy, gdy palacz znajdzie w sobie
na tyle siln¹ motywacjê, aby rzuciæ palenie i
stawiæ czo³o pokusom i sytuacj¹ kryzysowym w okresie abstynencji.

by³ sonda¿ diagnostyczny. Za technikê badawcz¹ pos³u¿y³a technika ankietowa. Stosowanym narzêdziem badawczym by³ autorski kwestionariusz ankiety. Wykorzystano w nim dwa skategoryzowane testy: zmodyfikowany test uzale¿nienia od nikotyny wed³ug Fagerströma
oraz test motywacji do zaprzestania palenia. Zebrane
wyniki poddane zosta³y zarówno analizie ilociowej jak i
jakociowej. Do analizy statystycznej wykorzystano testy niezale¿noci dwóch cech: Chi-square test z poprawk¹ lub bez poprawki Yatesa oraz dok³adny test Fishera,
a tak¿e test Manna-Whitney`a, a przyjêty w pracy poziom istotnoci statystycznej wynosi³ a=0,05.
Badana populacja sk³ada³a siê z 384 osób z czego
207 to osoby pal¹ce, deklaruj¹ce chêæ zaprzestania
palenia (grupa badana) oraz 177 osoby, którym uda³o
siê rzuciæ palenie papierosów (grupa kontrolna). Obie
grupy nie ró¿ni³y siê miedzy sob¹ istotnie statystycznie.
Badanie by³o prowadzone na terenie Poznania.
G³ównym problemem badawczym pracy by³o uzyskanie odpowiedzi na pytanie jakie motywacje do zaprzestania palenia posiadaj¹ osoby uzale¿nione od nikotyny.

Materia³ i metoda

Metod¹ badawcz¹, któr¹ zastosowano w badaniu

Wyniki
Wród respondentów z grupy badanej
by³o 52,2% kobiet i 47,8% mê¿czyzn, zbli¿ony odsetek kobiet (49,7%) i mê¿czyzn
(50,3%) by³ w grupie kontrolnej. Wród osób
pal¹cych najliczniejsz¹ grupê stanowi³y osoby, które okreli³y swój wiek w przedziale
26-33 lata (25,6%), natomiast w grupie kontrolnej wiêkszoæ stanowi³y osoby z przedzia³u 42-49 lat (34,5%). Zarówno w grupie
badanej jak i w kontrolnej najwiêcej osób
posiada³o wykszta³cenie rednie, odpowied777

nio 44,5% i 49,1%.
W obu grupach ponad 50% osób uwa¿a³o, ¿e palenie papierosów to choroba.
80,2% respondentów z grupy badanej
deklarowa³o, ¿e zna konsekwencje palenia
papierosów jednak¿e potrafi³o je wymieniæ
tylko 106 osób, co daje 63,8% . Do najczêciej wskazywanych konsekwencji palenia
nale¿a³y: rak, choroby p³uc oraz choroby
uk³adu kr¹¿enia.
Respondentom zadano pytanie czy wiedz¹ dlaczego pal¹ /palili papierosy. Miêdzy
grupami istnieje ró¿nica istotna statystycznie (pv=0,0271). 76,8% osób z grupy badanej wie dlaczego pali papierosy i jako
korzyci wynikaj¹ce z palenia najczêciej
wskazywa³y: relaks, uspokojenie, przyjemnoæ, odstresowanie siê oraz przerwê w
pracy, wród osób z grupy kontrolnej odpowied twierdz¹c¹ da³o 66,7% osób wymieniaj¹c przy tym takie korzyci jak relaks,
przyjemnoæ i uznanie rówieników. W tej
grupie 102 osoby zadeklarowa³y, ¿e palenie papierosów nie przynosi³o im ¿adnych
korzyci.
Ró¿nica istotna statystycznie miêdzy
grupami wystêpuje równie¿ w przypadku
uznania zakazu palenia w miejscu publicznym za s³uszny. Takiej odpowiedzi udzieli³a tylko po³owa palaczy i 79,1% osób, którym uda³o siê rzuciæ palenie (p=0,0001).
Wed³ug respondentów z grupy badanej
nie jest ³atwo zerwaæ z na³ogiem, gdy¿ odpowied tak¹ zaznaczy³o 74,4% osób, w
grupie kontrolnej odsetek osób by³ ni¿szy i
wynosi³ 58,8%. Ró¿nica miêdzy grupami
jest istotna statystycznie (p=0,0015).
W badanej grupie 67,2% osób deklaruje, ¿e wy¿sza sk³adka zdrowotna dla palaczy nie spowodowa³aby zaprzestania palenia przez te osoby. W grupie kontrolnej odsetek by³ wy¿szy i wynosi³ 79,7%. Ró¿nica
ta jest istotna statystycznie (p=0,0079).
Na pytanie czy zna pan palacza, który
przez palenie zachorowa³ odpowiedzi twierdz¹cej w grupie badanej udzieli³o 39,1% w
grupie kontrolnej odsetek ten by³ wy¿szy i
wynosi³ 59,3%. Ró¿nica jest istotna statystycznie (p<0,0001).
W obu grupach bardzo zbli¿ony odsetek osób deklaruje tj. w grupie badanej
77,3% a w grupie kontrolnej 78,5% osób,
¿e w ich rodzinnych domach palono papierosy. Ró¿nica miêdzy obiema grupami nie
jest istotna statystycznie.
Poni¿sze dane przedstawiaj¹ motywacje, które mog¹ wp³yn¹æ na rzucenie palenia przez osoby z grupy badanej oraz motywacje, które rzeczywicie przyczyni³y siê
do zaprzestania palenia przez osoby z grupy kontrolnej. Respondenci wybierali poszczególne motywacje z kafeterii zamkniêtej (chêæ dbania o zdrowie, oszczêdnoæ
pieniêdzy, dzieci, rodzina, znajomi (gdyby
tez rzucili), w³asna choroba, choroba kogo
z rodziny, kampania spo³eczna, wy¿sza
sk³adka zdrowotna dla palaczy, zakaz palenia w miejscu publicznym , zakaz palenia
w miejscu pracy, wzrost ceny za paczkê
papierosów) i mogli wybraæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied.
We wskazywaniu poszczególnych motywacji przez respondentów miêdzy grupami istniej ró¿nica istotna statystycznie. Wystêpuje ona w przypadku chêci dbania o
778

zdrowie, gdzie wiêkszy odsetek wskazañ by³
w grupie kontrolnej (35,2%) oraz w motywacjach gdzie wiêkszy odsetek wskazañ
dotyczy³ grupy badanej: zdrowia dzieci
(23,5%), w³asnej choroby (26,8%) i choroby kogo z rodziny (10%).
W grupie badanej najczêciej wskazywanymi motywacjami do zaprzestania palenia przez kobiety by³y: w³asna choroba
(23,1% wskazañ), zdrowie dzieci (22,8%
wskazañ) w grupie kontrolnej kobiety najczêciej wskazywa³y: chêæ dbania o zdrowie (36,8% wskazañ) i rodzinê (13,7% wskazañ). Ró¿nica istotna statystycznie miêdzy
grupami wyst¹pi³a w przypadku chêci dbania o zdrowie, gdzie 10,9% wskazañ by³o w
grupie badanej i 36,8% w grupie kontrolnej
(pv<0,0001). Ró¿nica taka wyst¹pi³a równie¿
w przypadku motywacji "zdrowie dzieci"
22,8% wskazañ w grupie badanej i 13,2%
w kontrolnej (pv=0,0115) oraz motywacji
w³asna choroba 23,1% wskazañ w grupie
badanej i 8,2% w grupie kontrolnej
(pv<0,0001).
W grupie badanej wród mê¿czyzn najczêciej wskazywanymi motywacjami by³y:
w³asna choroba (20,5% wskazañ) i zdrowie
dzieci (15,5% wskazañ) natomiast w grupie
kontrolnej mê¿czyni najczêciej wskazywali
chêæ dbania o zdrowie (33,9%) i oszczêdnoæ pieniêdzy (13,3%). Ró¿nica istotna statystycznie miêdzy grupami wyst¹pi³a w przypadku chêci dbania o zdrowie, gdy¿ tylko
7,7% by³o wskazañ ze strony respondentów z grupy badanej i 33,9% z grupy kontrolnej (p<0,0001). Taka ró¿nica wyst¹pi³a
tak¿e w motywacji w³asna choroba, w przypadku której 20,5% wskazañ by³o w grupie
badanej i 11,1% w grupie kontrolnej
(p=0,0082) oraz w motywacji choroba kogo z rodziny, gdzie 7,1% wskazañ wyst¹pi³ tylko w grupie badanej (p<0,0001).
Poni¿ej przedstawiono motywacje deklarowane przez osoby w poszczególnych grupach wiekowych 18-25, 23-33, 34-41, 4249, ostatnie dwie grupy wiekowe 50-57 oraz
powy¿ej 57 po³¹czono razem w jedn¹. Postêpowanie takie obrano z powodu niewielkiego odsetka osób w ostatniej grupie.
W grupie wiekowej 18-25 lat najczêciej
wskazywan¹ motywacj¹ do zaprzestania
palenia w grupie badanej by³o zdrowie dzieci
(22,4% wskazañ) i w³asna choroba (21,1%
wskazañ) natomiast w grupie kontrolnej
chêæ dbania o zdrowie, a¿ 46,1% wskazañ.
Ró¿nica istotna statystycznie miedzy grupami wyst¹pi³a w przypadku motywacji chêæ
dbania o zdrowie, dla której wartoæ
p<0,0001. Na t¹ motywacjê by³o o 38,6%
wiêcej wskazañ w grupie kontrolnej ni¿ w
badanej. Ró¿nica statystyczna dotyczy³a
tak¿e motywacji w³asna choroba
(pv=0,0148). Ta motywacja by³o o 17,7%
czêciej wskazywana w grupie badanej ni¿
w kontrolnej.
W kolejnej grupie wiekowej tzn. 26-33
najwiêkszy procent wskazañ dotyczy³ w grupie badanej zdrowia dzieci (20,9%) oraz
w³asnej choroby (18,7%) z kolei w grupie
kontrolnej chêci dbania o zdrowie (34%
wskazañ) i oszczêdnoci pieniêdzy(19,1%).
Ró¿nica istotna statystycznie podobnie jak
w poprzedniej grupie wiekowej zwi¹zana
by³a z chêci¹ dbania
o zdrowie (p<0,0001) - w grupie kontroPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

lnej motywacja ta by³a wskazana o 24,8%
czêciej  oraz w³asnej choroby, która mia³a 18,7% wskazañ w grupie badanej natomiast w grupie kontrolnej motywacja nie
zosta³a wskazana (p=0,0003)
Najczêciej wskazywan¹ motywacj¹
wród osób w wieku 34-41 w grupie badanej by³a w³asna choroba (26,2% wskazañ),
natomiast w grupie kontrolnej chêæ dbania
o zdrowie (26,7%) Ró¿nica istotna statystycznie ponownie dotyczy³a chêci dbania
o zdrowie (p=0,0003)  tylko 4,7% osób
wskaza³o t¹ motywacjê w grupie badanej 
oraz w³asnej choroby (p=0,0170)  tylko
8,9% by³o wskazañ w grupie kontrolnej.
W przedziale wiekowym 42-49 do najczêciej wskazywanych motywacji w grupie
badanej nale¿a³y: w³asna choroba (24,3%)
oraz chêæ dbania o zdrowie (19,7%) podobnie w grupie kontrolnej najczêciej wskazywano równie¿ chêæ dbania o zdrowie
(30,8%). Ró¿nica istotna statystycznie dotyczy³a motywacji zwi¹zanych z rodzin¹
(pv=0,0434), w grupie badanej odsetek
wskazañ wynosi³ 6,1% natomiast w grupie
kontrolnej odpowied taka pojawi³a siê o
10,4% czêciej. Tak jak w poprzednich grupach wiekowych ró¿nica statystyczna wyst¹pi³a w przypadku motywacji zwi¹zanej z
w³asn¹ chorob¹, dla której wartoæ
p=0,0212. W grupie badanej by³o 24,3%
wskazañ, natomiast w grupie kontrolnej
11%.
W grupie wiekowej 50 lat i powy¿ej
wród grupy badanej najczêciej pojawiaj¹c¹ siê motywacj¹ by³a w³asna choroba
(22,3% wskazañ), natomiast w grupie kontrolnej jak w poprzednich grupach wiekowych chêæ dbania o zdrowie (40% wskazañ)
Ró¿nica istotna statystycznie wyst¹pi³a
tylko w przypadku chêci dbania o zdrowie
(p=0,0042). W grupie badanej odpowied
tak¹ wskazano o 33% rzadziej.
Sprawdzono jakie motywacje do zaprzestania palenia deklarowali badani z uwzglêdnieniem ich wykszta³cenia. Ze wzglêdu na
ma³y odsetek osób z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym obie grupy po³¹czono w jedn¹.
W grupie badanej z wykszta³ceniem
wy¿szym najczêciej jako motywacjê do
zaprzestania palenia wskazywano: zdrowie
dzieci (23,5% wskazañ) i w³asn¹ chorobê
(19,6%), natomiast w grupie kontrolnej: chêæ
dbania o zdrowie (35,5%) i rodzinê (15,4%).
Ró¿nica istotna statystycznie miêdzy obiema grupami wystêpowa³a w przypadku chêci
dbania o zdrowie (p<0,0001).
W grupie badanej by³o tylko 7,4% wskazañ, a w grupie kontrolnej o 28,1% wiêcej.
Istotna ró¿nica dotyczy³a tak¿e motywacji zwi¹zanej ze znajomymi, gdy¿ wartoæ
p=0,0412. Motywacja ta zosta³a wskazana
tylko w grupie badanej (2,6% wskazañ).
Podobna sytuacja by³a z motywacj¹ dotycz¹c¹ wzrostu ceny za paczkê papierosów
(p=0,0001). Wskazania pojawi³y siê tylko w
grupie badanej (7% wskazañ).
W grupie osób badanych z wykszta³ceniem rednim do najczêstszych wskazañ
nale¿a³y nastêpuj¹ce motywacje: w³asna
choroba  22,5% oraz zdrowie dzieci 
17,6%. W grupie kontrolnej 35,4% wskazañ
dotyczy³o motywacji chêæ dbania o zdrowie i 16% motywacji zwi¹zanej z oszczêdP. Jówiak i wsp.

noci¹ pieniêdzy. Ró¿nica istotna statystycznie wyst¹pi³a w przypadku chêci dbania o zdrowie (p< 0,0001). W grupie badanej by³o tylko 10,3% wskazañ powy¿szej
motywacji, gdzie w grupie kontrolnej wskazañ takich by³o o 25% wiêcej.
Zdrowie dzieci równie¿ poró¿ni³o obie
grupy istotnie. W grupie badanej by³o 22,5%
wskazañ a w grupie kontrolnej tylko 7,3%.
Respondenci jako motywacjê do zaprzestania palenia wskazali w³asn¹ chorobê w grupie badanej by³o to 22,5%, a w grupie kontrolnej tylko 7,3%. Ró¿nica ta by³a istotna
statystycznie, gdy¿ wartoæ p<0,0001. Tylko w grupie badanej pojawi³a siê odpowied
zwi¹zana z chorob¹ kogo z rodziny. Stanowi³a ona 8,1% wszystkich wskazañ. Ró¿nica ta tak¿e by³a istotna statystycznie
(p<0,0001).
U osób z wykszta³ceniem zawodowym/
podstawowym w grupie badanej najczêciej
wskazywano w³asn¹ chorobê (25,8%) oraz
oszczêdnoæ pieniêdzy (18%). W grupie
kontrolnej by³y to: chêæ dbania o zdrowie
(35,8%) i zdrowie dzieci (21,4%). Ró¿nica
istotna statystycznie dotyczy³a motywacji
zwi¹zanej z chêci¹ dbania o zdrowie
(p=0,0016), gdy¿ w grupie badanej by³o
11,2% wskazañ a w grupie kontrolnej o
24,6% wiêcej.
Motywacja zwi¹zana z w³asn¹ chorob¹
równie¿ ró¿ni³a obie grupy istotnie
(p=0,0174).
W grupie badanej odsetek wskazañ
wynosi³ 25,5%, a w grupie kontrolnej odsetek ten by³ o 18,4% mniejszy.
W obu grupach bardzo zbli¿ony odsetek osób deklaruje tj. w grupie badanej
77,3% a w grupie kontrolnej 78,5% osób,
¿e w ich rodzinnych domach palono papierosy. Ró¿nica miêdzy obiema grupami nie
jest istotna statystycznie.
W odpowiedzi na pytanie o zadowolenie ze swojego ¿ycia obie grupy w wiêkszoci udzieli³y odpowiedzi "tak". Jednak¿e istnieje miêdzy nimi ró¿nica istotna statystycznie poniewa¿ wartoæ p<0,0001. W grupie
badanej 69,6% osób udzieli³o odpowiedzi
twierdz¹cej, natomiast w grupie kontrolnej
odsetek zadowolonych respondentów by³
wy¿szy i wynosi³ 93,2%. Ró¿nica miêdzy
nimi wynosi³a prawie 24%.
Przeprowadzono równie¿ analizê
sprawdzaj¹c¹ jakie motywacje do zaprzestania palenia posiadaj¹ osoby w zale¿noci od stopnia uzale¿nienia od nikotyny.
Osoby pal¹ce papierosy na pocz¹tku kwestionariusza ankiety wype³ni³y test uzale¿nienia od nikotyny Fagerströma, sk³adaj¹cy siê z siedmiu pytañ. Dokonano podzia³u
osób pal¹cych papierosy (grupa badana) na
dwie podgrupy. Pierwsz¹ stanowi³y osoby,
które z testu uzale¿nienia od nikotyny zdoby³y poni¿ej 7 punktów, drug¹ z kolei osoby, które dosta³y 7 i wiêcej punktów.
Osoby, które otrzyma³y poni¿ej 7 punktów s¹ w niewielkim stopniu uzale¿nione biologicznie od nikotyny a palenie tytoniu to dla
nich g³ównie przyzwyczajenie i nawyk silnie kojarzony z okrelonymi sytuacjami.
Osoby, które otrzyma³y 7 punktów i wiêcej s¹ uzale¿nione od tytoniu. Ich uzale¿nienie to kombinacja dwóch rodzajów uzale¿nienia: biologicznego i psychicznego, a
to oznacza, ¿e palenie to nie tylko nawyk i
Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

przyzwyczajenie, ale tak¿e biologiczna potrzeba dostarczenia do organizmu nikotyny.
Najczêciej wskazywan¹ motywacj¹ w
podgrupie I by³y: w³asna choroba (20,8%) i
zdrowie dzieci (19,8%) natomiast w podgrupie II tylko w³asna choroba (29,2%). Jedynie osoby z podgrupy I wskaza³y kampanie
spo³eczn¹ jako motywacjê do zaprzestania
palenia (2,5% wskazañ).
W przypadku podgrupy II oprócz kampanii spo³ecznej nie wskazano równie¿ zakazu palenia w miejscu publicznym, zakazu
palenia w miejscu pracy oraz zprzestania
palenia wspólnie ze znajomymi. Miêdzy podgrupami nie ma ró¿nic istotnych statystycznie.
Sprawdzono jakie motywacje do zaprzestania palenia deklarowa³y osoby z grupy
badanej w zale¿noci od d³ugoci palenia.
Stworzono nastêpuj¹ce przedzia³y: do 3 lat,
4 - 7 lat, 8-20 lat, 21 - 40 lat.
Do najczêciej wskazywanych motywacji w przedziale do lat 3 nale¿a³y: zdrowie
dzieci (22,8% wskazañ), w³asna choroba
(16,8% wskazañ).
Najrzadziej natomiast wskazywane by³y:
zakaz palenia w miejscu publicznym (1%) i
wy¿sza sk³adka zdrowotna dla palaczy (2%).
W kolejnym rozpatrywanym przedziale
g³ównymi motywacjami zosta³y: zdrowie
dzieci i w³asna choroba uzyskuj¹c ten sam
procent (21%). Najmniej popularn¹ motywacj¹ by³a wy¿sza sk³adka zdrowotna dla palaczy (1,7%)
W najliczniejszym przedziale, czyli 8-20
lat do najczêciej wystêpuj¹cych motywacji
nale¿a³y podobnie jak w poprzednich w³asna choroba (23,6%) i zdrowie dzieci
(20,2%).
Najrzadziej wskazywan¹ motywacj¹ by³
zakaz palenia w miejscu publicznym (0,9%).
W ostatnim przedziale najczêciej wskazywanymi motywacjami by³a równie¿ w³asna
choroba (23,4%) oraz rodzina (15,6%).
Kampania spo³eczna, zakaz palenia w miejscu pracy i znajomi nie zosta³y wskazane
jako motywacje do zaprzestania palenia.
W grupie badanej pos³u¿ono siê skategoryzowanym testem motywacji do zaprzestania palenia wed³ug dr Schneider. Test
mierzy motywacjê, gotowoæ i uwarunkowania sprzyjaj¹ce rzuceniu palenia. W celu interpretacji wyniku podzielono grupê badan¹ na dwie podgrupy. Pierwsz¹ podgrupê
stanowi³y osoby, które w tecie zaznaczy³y
wiêcej odpowiedzi "tak", natomiast drug¹
podgrupê osoby, które zaznaczy³y wiêcej
odpowiedzi "nie".
Im wiêcej razy na pytania testu respondenci odpowiedzieli twierdz¹co, tym wiêksza by³a ich gotowoæ i mo¿liwoæ skutecznego zaprzestania palenia. Jeli natomiast
czêciej zakrelali odpowiedzi "nie", oznacza³o to ¿e gotowoæ respondentów do zerwania z na³ogiem nie jest zbyt wysoka.
Sprawdzono jakie motywacje wskazywali respondenci z obu podgrup.
Najczêciej wskazywanymi motywacjami w podgrupie I by³y: w³asna choroba
(21,8%) i zdrowie dzieci (18,9%); w podgrupie II najczêciej wskazywane motywacje
by³y takie same w³asna choroba (21,8%) i
zdrowie dzieci (20,5%). Ró¿nica istotna statystycznie wyst¹pi³a w przypadku motywacji oszczêdnoæ pieniêdzy ( pv=0,0477) W

podgrupie I odsetek wskazañ wynosi³ 9,7%,
natomiast w podgrupie II 17,9%.W podgrupie II tylko jedna osoba wskaza³a kampaniê
spo³eczn¹ jako motywacjê do zaprzestania
palenia w podgrupie I by³o 12 takich osób.
Podjêto próbê skorelowania podania
przez respondentów obu grup jako motywacji do zaprzestania palenia choroby kogo
z rodziny a poznania osoby, która zachorowa³a z powodu swojego na³ogu.
W grupie badanej odsetek osób, który
wskaza³ jako motywacjê do zaprzestania
palenia "chorobê kogo z rodziny" i zna³
palacza, który zachorowa³ przez palenie
papierosów wynosi³ 43,6% natomiast w grupie kontrolnej odsetek ten by³ wy¿szy i wynosi³ 61,9%. Przeprowadzono analizê statystyczn¹ z wykorzystaniem Chi - square
testu. Wykazane ró¿nica by³y istotna statystycznie ( p=0,005).
Podjêto równie¿ próbê porównania podania przez respondentów obu grup jako
motywacji do zaprzesrnia palenia w³asnej
choroby a poznania osoby, która zachorowa³a z powodu swojego na³ogu. Na badanym poziomie istotnoci istnieje ró¿nica
istotna statystycznie miêdzy grupami. 67,7%
osób w grupie badanej, które jako ewentualna motywacjê do zaprzestania palenia
poda³y "w³asna chorobê" zna³y palacza, który zachorowa³ z powodu swojego na³ogu.
W grupie kontrolnej by³o ju¿ takich osób
86,2%. Ró¿nica miedzy grupami jest istotna statystycznie (pv0,0068)
Wysoki odsetek osób w grupie kontrolnej, czyli osób, które zaprzesta³y palenia i
zna³y osoby, które przez palenie zachorowa³y mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e dodatkowo
w³asna choroba ma wp³yw na ostateczne
po¿egnanie siê z na³ogiem.
Zbadano czy istnieje zwi¹zek miêdzy
posiadaniem dzieci w obu badanych grupach, a deklarowan¹ motywacj¹ do zaprzestania palenia zwi¹zan¹ ze zdrowiem dzieci.
W analizie u¿yto dok³adny test Fishera.
W wyniku analizy otrzymano wartoæ p =
0,0620, co wiadczy o tym, ¿e miêdzy grupami nie istnieje ró¿nica istotna statystycznie
W grupie badanej 56,6% osób i 69,9%
osób w grupie kontrolnej mimo posiadania
dziecka nie wskazuje motywacji zwi¹zanej
ze zdrowiem dzieci jako tej dla której zaprzesta³o palenia w grupie badanej i zaprzesta³o palenia w rzeczywistoci w grupie kontrolnej.
Zbadano czy istnieje korelacja miêdzy
posiadaniem dzieci a wskazaniem jako motywacji do zaprzestania palenia zdrowia
dzieci w obrêbie grupy badanej.
Do sprawdzenie korelacji pos³u¿ono siê
Fisher`s exact test. Wartoæ p=0,0013
Istnieje ró¿nica istotna statystycznie
miêdzy osobami, które posiadaj¹ dzieci a
osobami, które ich nie maj¹ a wskazywaniem motywacji do zaprzeastania palenia
zwi¹zanej z ich zdrowiem. 66,3% respondentów, którzy nie posiadali dzieci wskazywali motywacjê zwi¹zan¹ z ich zdrowiem.
Osoby posiadaj¹ce dzieci równie¿ wskazywa³y tak¹ motywacjê aczkolwiek takich osób
by³o o oko³o 23% mniej.
Omówienie wyników
Palenie tytoniu jest powszechnie uzna779

nym czynnikiem ryzyka chorób cywilizacyjnych. Iloæ zwi¹zków szkodliwych dla zdrowia, w tym rakotwórczych wydychanych
przez palacza oraz emitowanych na zewn¹trz, jest wprost proporcjonalna do liczby wypalonych papierosów.
Rozpowszechnienie palenia tytoniu w
Polsce na pocz¹tku XXI wieku, mierzone
liczb¹ sztuk sprzedawanych i odnotowywanych w statystykach papierosów przypadaj¹cych na jednego mieszkañca, mimo zaobserwowanej tendencji spadkowej nadal
utrzymuje siê na wysokim poziomie. W 2003
roku liczba sprzedawanych papierosów
przypadaj¹cych przeciêtnie na jednego
mieszkañca Polski by³a 4,3 razy wiêksza w
porównaniu ze redni¹ liczb¹ sprzedawanych papierosów przypadaj¹cych na jednego mieszkañca Polski w 1923 roku.
Pomimo powszechnej wiadomoci na
temat szkodliwoci palenia tytoniu statystyczny Polak wypala rocznie oko³o 2371
papierosów [12].
W kwestionariuszu ankiety respondentom zadano pytania, maj¹ce na celu sprawdzenie jaki stosunek do palenia papierosów
posiadaj¹ zarówno osoby pal¹ce jak i te
osoby, które przesta³y paliæ.
Obie grupy respondentów w ponad 50%
uwa¿a³y, ¿e palenie papierosów to choroba. Osoby te posiada³y w wiêkszoci wykszta³cenie rednie natomiast wród respondentów z wykszta³ceniem wy¿szym, wiêkszoæ nale¿a³a do grupy, której uda³o siê
rzuciæ palenie.
Osoby pal¹ce zapytano o to czy znaj¹
skutki palenia papierosów i 80% udzieli³o
odpowiedzi twierdz¹cej. Wród nich konsekwencje palenia potrafi³o wymieniæ tylko
63% palaczy. Do najczêciej wskazywanych
nale¿a³y: nowotwory, choroby uk³adu kr¹¿enia i choroby p³uc.
Badanie oceniaj¹ce wiadomoæ szkodliwoci i zdrowotnych nastêpstw palenia
tytoniu by³o prowadzone wród kobiet ciê¿arnych. Z analizy wynika³o, ¿e przewa¿aj¹ca wiêkszoæ, bo oko³o 85% badanych by³a
wiadoma szkodliwego wp³ywu palenia papierosów, a oko³o 72% potrafi³o wskazaæ
zdrowotne nastêpstwa na³ogu palenia [4].
W kwestionariuszu ankiety zadano pytanie respondentom czy wiedz¹ dlaczego
pal¹ lub palili (w przypadku grupy kontrolnej) papierosy. Osoby nadal pal¹ce w 77%
twierdzi³y, ¿e wiedz¹ dlaczego pal¹, co istotnie ró¿ni³o siê z odpowiedzi¹ grupy kontrolnej, gdzie odpowied "tak" zadeklarowa³o o
10% mniej osób. Do najczêciej wskazywanych korzyci wynikaj¹cych z palenia pierwsza grupa poda³a: relaks, uspokojenie i odstresowanie. Tylko 23 respondentów stwierdzi³o, ¿e palenie papierosów nie przynosi im
¿adnych korzyci. W grupie tej ponad 40
osób nie potrafi³o wskazaæ korzyci jakie
daje im palenie, czego efektem by³o nie
udzielenie odpowiedzi. Wród abstynentów
nikotynowych ponad 100 osób zadeklarowa³o brak jakichkolwiek korzyci wynikaj¹cych z ich palenia a wród dostrze¿onych
korzyci podawali równie¿ relaks, przyjemnoæ oraz uznanie rówieników. Ostatni element jest niepokoj¹cy i wiadczyæ mo¿e o
wp³ywie grupy rówieniczej, który odbija siê
w sposób negatywny na zachowaniu zdrowotnym jednostki i jak wynika z literatury
780

staje siê nawet powodem, dla którego wiêkszoæ m³odych ludzi siêga po swojego pierwszego papierosa.
Respondenci ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹
istotnie w opinii na temat palenia w miejscu
publicznym. Za sensowne rozwi¹zanie uwa¿a to tylko 50% palaczy oraz znacz¹co wiêkszy odsetek prawie 80% respondentów z
grupy kontrolnej. Zdecydowana wiêkszoæ
respondentów w obu grupach by³a zdania,
¿e nie ³atwo jest zerwaæ z na³ogiem palenia
tytoniu. Tego zdania by³o o 16% osób wiêcej z grupy badanej. Taki pogl¹d mo¿e opóniæ b¹d wykluczyæ próbê podjêcia walki z
na³ogiem a przy odpowiednio zastosowanej
terapii i wsparciu otoczenia palacz jest w stanie j¹ wygraæ.
W badanej grupie 59% respondentów,
którym uda³o siê zaprzestaæ palenia zna³o
palacza, który przez palenie papierosów
zachorowa³. Mog³o to wp³yn¹æ na ich decyzje o rzuceniu palenia. Bardzo zbli¿ony wysoki odsetek respondentów z obu grup deklarowa³, ¿e w ich rodzinnych domach palono papierosy. Fakt ten mo¿e wiadczyæ o
tym, ¿e wzorce czerpane z domu rodzinnego przek³adaj¹ siê wprost proporcjonalnie
na dane zachowanie zdrowotne w przysz³oci. Potwierdzaj¹ to równie¿ badania Ka³uckiej [6], które pokazuj¹ jak rodowisko domowe wp³ywa na wzrost rozpowszechnienia na³ogu palenia papierosów. W przypadku osób, których rodzice palili oko³o 15%
osób rozpoczê³o paliæ przed 18 rokiem ¿ycia w przeciwieñstwie do grupy osób, których rodzice nie palili, gdy¿ takich osób by³o
dwa razy mniej. Zbie¿noæ uzyskanych wyników mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e osoby, których rodzice pal¹ lub palili papierosy s¹ bardziej nara¿one na ryzyko rozpoczêcia palenia papierosów, ni¿ osoby pochodz¹ce z
domów, gdzie na³óg ten w ogóle nie wystêpowa³ [6]
Wiêkszoæ respondentów z obu grup
zadeklarowa³a, ¿e s¹ oni zadowoleni ze
swojego obecnego ¿ycia, jednak¿e miêdzy
nimi wyst¹pi³a istotna ró¿nica, gdy¿ o 24%
mniej respondentów by³o zadowolonych z
¿ycia w grupie badanej ni¿ kontrolnej. Dowodzi to, ¿e osoby, którym uda³o siê rzuciæ
palenie s¹ bardziej zadowolone z ¿ycia, na
co przek³ada siê na pewno polepszenie stanu zdrowia. Nowak-Banasiak [11] równie¿
we wnioskach ze swojego badania napisa³a, i¿ 93% osób po zerwaniu z na³ogiem
palenia zg³asza³o subiektywne wra¿enie
znacznej poprawy stanu zdrowia, a 95%
uzna³o swoj¹ satysfakcjê z ¿ycia za znacznie wy¿sz¹.
W literaturze mo¿na spotkaæ siê z odpowiedzi¹ na pytanie co jest motywem, ¿e
przewa¿nie m³odzi ludzie siêgaj¹ po swojego pierwszego papierosa. Najczêciej jest
to ciekawoæ lub chêæ dotrzymania towarzystwa  bo inni palili, natomiast najczêciej podawanym motywem aktualnego palenia jest przyzwyczajenie, nawyk, na³óg,
samotnoæ, nuda, nerwy oraz towarzystwo
innych [1].
Nale¿y sobie jednak¿e zadaæ pytanie co
stanowi³oby na tyle siln¹ motywacjê, do tego,
aby palacze zerwali z na³ogiem palenia papierosów i czym ta motywacja by³aby uwarunkowana. W ankiecie zapytano o ni¹ osoby aktualnie pal¹ce oraz osoby, które ju¿ nie
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pal¹.
Poszczególne motywacje podzielono na
4 grupy: motywacje zdrowotne, finansowe,
prawne i inne. Zadziwiaj¹cym jest fakt, i¿
obie grupy badanych w równych procentach
(58%) wskaza³y motywacje zdrowotne jako
te, które mog³yby wp³yn¹æ, lub rzeczywicie
wp³ynê³y na decyzjê o rzuceniu palenia.
Motyw zdrowotny by³ równie¿ g³ównym motywem zaprzestania palenia dla 70% respondentów, bior¹cych udzia³ w badaniu
Gesternkorna i Suwa³y. W tej analizie jedynie 2,1% badanych za najwa¿niejszy powód
zaprzestania palenia poda³o wzglêdy finansowe [5].
Najistotniejszym czynnikiem, od którego zale¿y sukces w rzuceniu palenia jest
motywacja. Jest to wewnêtrzne przekonanie o koniecznoci zaprzestania palenia.
W dalszej czêci omówione zosta³y wyniki zwi¹zane ze wskazywaniem poszczególnych motywacji z uwzglêdnieniem zmiennych niezale¿nych takich jak pleæ, wiek,
wykszta³cenie.
Respondenci z obu grup ró¿nili siê miêdzy sob¹ pod wzglêdem czterech wskazywanych motywacji a mianowicie wiêkszy
odsetek osób z grupy badanej wskaza³ zdrowie dzieci (55%), w³asn¹ chorobê (62%) i
chorobê kogo z rodziny (23%) z kolei wiêkszy procent respondentów z grupy kontrolnej wskaza³ chêæ dbania o zdrowie (72%).
Stanowi to optymistyczny wynik, gdy¿ mo¿na za³o¿yæ, i¿ mimo deklaracji ze strony
palaczy o tym, ¿e g³ównie mo¿e ich zmotywowaæ w³asna choroba w rzeczywistoci
rzucaj¹ palenie z chêci dbania o zdrowie co
pokazuj¹ wyniki osób, którym uda³o siê rzuciæ palenie. Olga Mnich badaj¹c osoby uzale¿nione od palenia papierosów i abstynentów nikotynowych w jednym ze swoich pytañ równie¿ nawi¹za³a do motywacji, które
spowodowa³y, ¿e osoby porzuci³y na³óg.
Skutecznym motywem okaza³o siê poczucie wolnoci, dawanie dobrego przyk³adu
dzieciom i wzglêdy zdrowotne [10]. Inne badanie by³o prowadzone w USA przez Luter i
wsp. Polega³o ono na porównaniu Euroamerykanów z Afroamerykanami i wskazywanych przez nich motywów do zaprzestania
palenia. Obie grupy wskazywa³y zdrowie
jako dominuj¹cy powód do walki z na³ogiem.
Euroamerykanie brali g³ównie pod uwagê
bie¿¹ce problemy zdrowotne, natomiast
Afroamerykanie bardziej powszechne i ogólne przyczyny zdrowotne [9].
Ducan i wsp. równie¿ prowadzili podobne badania i 77% palaczy rzuci³o swój na³óg ze wzglêdu na szkodliwy wp³yw tytoniu
na zdrowie i chêæ dbania o nie [2].
Kobiety w badanych grupach ró¿ni³y siê
miêdzy sob¹ w deklarowanych motywacjach
takich jak w³asna choroba (63% respondentek) i zdrowie dzieci (62% respondentek),
które by³y wskazywane przez palaczki oraz
w chêci dbania o zdrowie (76% respondentek), która by³a wskazywana w zdecydowanej wiêkszoæ przez kobiety, które rzuci³y
palenie. Lewandowski i wsp. przebadali kobiety, którym lekarz przekaza³ informacje o
chorobie nowotworowej sprawdzaj¹c czy
informacja ta sk³oni³a je do zaprzestania
palenia. Niewielki odsetek kobiet przesta³
paliæ, reszta ograniczy³a tylko palenie. Kobiety po zabiegu operacyjnym równie¿ w
P. Jówiak i wsp.

wiêkszoci tylko ograniczy³y palenie argumentuj¹c to s³owami, ¿e na³óg jest silniejszy. Tego typu zachowanie sugeruje, i¿ nawet choroba nowotworowa nie jest w rzeczywistoci wystarczaj¹c¹ motywacj¹ do
zaprzestania badania. Wy¿ej wspomniane
badanie dowiod³o równie¿, ¿e bardziej podatne na zalecenia lekarza s¹ kobiety, które bardziej dbaj¹ o swoje zdrowie [8].
Badania prowadzone w stanie Illinois w
Chicago w 2004 roku pokaza³y, ¿e dorastaj¹ce dziewczyny jako ewentualne motywy do
zaprzestania palenia bior¹ pod uwagê wygl¹d zewnêtrzny i w³asny wizerunek. Nie licz¹ siê dla nich elementy zdrowotne, których skutki nie s¹ widoczne [13].
Wród mê¿czyzn wyst¹pi³y podobne
ró¿nice jak w przypadku kobiet. W grupie
badanej dotyczy³y one w³asnej choroby
(62% respondentów) i choroby kogo z rodziny (21% respondentów) natomiast w grupie kontrolnej chêci dbania o zdrowie (68%
respondentów).
Wród palaczy we wszystkich grupach
wiekowych za wyj¹tkiem ostatniej z ró¿n¹
czêstoci¹ pojawi³a siê motywacja w³asna
choroba, co stanowi³o istotn¹ ró¿nicê w stosunku do osób, które rzuci³y palenie. Tylko
w grupie wiekowej 18-25 dodatkowo ró¿nica istotna wyst¹pi³a w przypadku choroby
kogo z rodziny. Wskazywanie chêci dbania o zdrowie równie¿ ró¿ni³o siê miêdzy
obiema grupami i z ró¿n¹ czêstoci¹ dotyczy³o wszystkich grup wiekowych za wyj¹tkiem osób z przedzia³u 42-49, w którym
wskazana zosta³a motywacja zwi¹zana z
rodzin¹. W przypadku dwóch powy¿szych
motywacji wiêkszy odsetek osób nale¿a³ do
grupy, która rzuci³a palenie.
Ró¿nice miêdzy badanymi grupami respondentów w zale¿noci od wykszta³cenia
by³y odmienne. Wród respondentów z wykszta³ceniem wy¿szym dotyczy³y one chêci
dbania o zdrowie (22% z grupy badanej i
80% respondentów z grupy kontrolnej) oraz
wzrostu ceny za paczkê papierosów (20%
osób z grupy badanej i 0% grupy kontrolnej). Wyniki mog¹ wiadczyæ o tym, ¿e palacze nie chc¹ p³aciæ wiêcej za papierosy,
aczkolwiek na³óg jest na tyle silny, ¿e nie s¹
w stanie rzuciæ palenia i kupuj¹ papierosy
niezale¿nie od ich ceny.
W rzeczywistoci wzrost cen papierosów nie stanowi wystarczaj¹cej motywacji
dla palaczy by rzucili palenie. U osób z wykszta³ceniem rednim ró¿nice pojawi³y siê
w przypadku chêci dbania o zdrowie (30%
respondentów z grupy badanej i 61% respondentów z grupy kontrolnej), zdrowia
dzieci (52% palaczy i tylko 13% osób, które
rzuci³y palenie), w³asnej choroby (66% osób
z grupy badanej i 13% z kontrolnej) oraz
choroby kogo z rodziny, t¹ motywacjê
wskaza³o 24% respondentów tylko z grupy
badanej. Osoby z wykszta³ceniem zawodowym i podstawowym z grupy badanej w
wiêkszoci wskaza³y motywacjê zwi¹zan¹
z w³asn¹ chorob¹ (62%) w odró¿nieniu od
grupy kontrolnej, gdzie wszystkie osoby zadeklarowa³y chêæ dbania o zdrowie.
Wród respondentów z grupy badanej
przeprowadzono test uzale¿nienia od nikotyny. Na podstawie uzyskanych punktów
grupê podzielono na osoby dla których palenie to tylko nawyk i przyzwyczajenie oraz
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osoby o g³êbokim uzale¿nieniu nie tylko psychicznym ale i biologicznym, którzy za pomoc¹ palenia uzupe³niaj¹ sobie poziom nikotyny. Po porównaniu obu podgrup nie wykazano ró¿nic, które by³yby istotne. Wskazuje to na wybieranie z podobn¹ czêstoci¹
tych samych motywacji, aczkolwiek wiêkszy
procent osób z mniejszym uzale¿nieniem
czêciej wskazywa³ kampanie spo³eczn¹
(7% respondentów) ni¿ to mia³o miejsce w
podgrupie z wy¿szym stopniem uzale¿nienia, gdy¿ ¿aden z respondentów nie wskaza³ tej motywacji.
Respondenci z grupy badanej wype³nili
równie¿ test motywacji do zaprzestania palenia, który wiadczy o stopniu gotowoci do
podjêcia walki z na³ogiem. Badanych równie¿ podzielono na dwie podgrupy. Pierwsza
z nich sk³ada³a siê z osób o wysokiej gotowoci, z kolei druga z osób o niskiej gotowoci do zaprzestania palenia. Wród podgrup wykazano jedn¹ istotn¹ ró¿nice w przypadku oszczêdnoci pieniêdzy. Motywacjê t¹
w wiêkszoci wskaza³y osoby o niskiej gotowoci do zaprzestania palenia (40% osób).
Kampania spo³eczna by³a czêciej wskazywana przez osoby o wysokiej gotowoci do
zaprzestania palenia (7%), ni¿ przez osoby
z nisk¹ gotowoci¹ (3%).
Niezale¿nie od d³ugoci okresu palenia
respondenci wskazywali przede wszystkim
w³asn¹ chorobê i zdrowie dzieci. Jedynie w
ostatnim przedziale 21-40 lat zamiast dzieci
pojawi³a siê rodzina. Wynikaæ to mo¿e z faktu, i¿ osoby pal¹ce ponad 20 lat posiadaj¹
dzieci ju¿ na tyle doros³e, ¿e za³o¿y³y one
w³asn¹ rodzinê i w tym przypadku troska z
dzieci przechodzi na ni¹ ca³¹. W przedziale
tym te¿ nie zosta³y wskazane: kampania
spo³eczna, zakaz palenia w miejscu pracy i
znajomi. Poza tym do najmniej popularnych
motywacji nale¿a³ w grupie do 3 lat oraz w
grupie od 8-20 lat zakaz palenia w miejscu
publicznym natomiast w grupie od 4-7 lat
wy¿sza sk³adka zdrowotna dla palaczy.
Mo¿na wysnuæ wniosek, ¿e motywacje prawne w tym ró¿nego rodzaju zakazy nie s¹ skuteczn¹ form¹ motywowania palaczy do zaprzestania palenia. wiadczyæ za tym mog¹
równie¿ obserwacje palaczy na przystankach
tramwajowych lub autobusowych, na których
obowi¹zuje bezwzglêdny zakaz palenia.
Potrafi¹ oni zapaliæ papierosa tu¿ pod znaczkiem zabraniaj¹cym palenia. Ma na to wp³yw
na pewno szeroka akceptacja spo³eczna i
przyzwolenie na tego typu zachowanie.
Z dwóch grup respondentów wybrano
osoby, które zna³y palacza chorego z powodu palenia tytoniu, w celu sprawdzenia, czy
ma to jaki zwi¹zek z wybraniem przez nich
choroby kogo z rodziny jako motywacji do
zaprzestania palenia lub z wybraniem motywacji zwi¹zanej z w³asn¹ chorob¹. 44% osób
z grupy badanej wskaza³o na chorobê kogo z rodziny, jako motywacjê, która mog³a
by spowodowaæ, ¿e zaprzestaliby palenia
natomiast w grupie kontrolnej odsetek osób
by³ ju¿ wiêkszy, gdy¿ dla 62% respondentów znajomoæ palacza, który zachorowa³
przez palenie i dodatkowo choroba kogo z
rodziny spowodowa³a, ¿e podjêli oni decyzjê o walce z na³ogiem. Z kolei w przypadku
motywacji w³asna choroba oko³o 68% palaczy wskaza³o j¹ jako wzmocnienie decyzji
o porzuceniu na³ogu. Znajomoæ z palaczem,

który zachorowa³ przez palenie i po³¹czenie tego z w³asn¹ chorob¹ zmobilizowa³o
ponad 86% respondentów do zaprzestania
palenia. W tym przypadku wyniki pokaza³y,
¿e badani mimo, i¿ znali chorego palacza i
byli wiadomi, ¿e jego choroba zwi¹zana
jest z paleniem zdecydowali siê na walkê z
na³ogiem w momencie gdy sami zachorowali. Sami palacze deklarowali, ¿e rzuc¹
palenie w zwi¹zku z pojawieniem siê choroby. Pokazuje to jak silne mo¿e byæ uzale¿nienie i jak bardzo potrafi przys³oniæ racjonalne argumenty o szkodliwoci palenia poparte nawet przyk³adem.
Prawie 57% osób w grupie badanej i
70% osób w grupie kontrolnej mimo posiadania dziecka nie wskazuje motywacji zwi¹zanej ze zdrowiem dzieci jako tej, dla której
osoby z grupy badanej rzuci³yby palenie, a
osoby z grupy kontrolnej zaprzesta³y palenia w rzeczywistoci. 66,3% respondentów,
którzy nie posiadali dzieci wskazywali motywacjê zwi¹zan¹ z ich zdrowiem. Podobnie osoby posiadaj¹ce dzieci, które równie¿
wskazywa³y tak¹ motywacjê aczkolwiek takich osób by³o o oko³o 23% mniej.
Mimo i¿ palenie przesta³o byæ modne,
to du¿e przyzwolenie spo³eczeñstwa, przyzwyczajenie pokoleñ do palaczy papierosów w rodowisku domowym i pracy spowodowa³, ¿e problem uzale¿nienia od nikotyny i walka z na³ogiem nie zniknie tak szybko jak moglibymy sobie ¿yczyæ. Dlatego
te¿ niezwykle wa¿ne jest podjêcie skoordynowanych dzia³añ wielu organizacji na ró¿nym szczeblu [3,7].
W kontekcie wy¿ej wymienionych faktów historii palenia tytoniu i uzale¿nienia tytoniowego, wyników badañ jest jakim paradoksem to, i¿ cz³owiek wspó³czesny, który dokona³ i stale dokonuje tak wspania³ych
odkryæ w ró¿nych dziedzinach ¿ycia i który
mieni siê byæ homo sapiens, podbija wiat,
staje siê niemal panem kosmosu, walczy o
wolnoæ i niezale¿noæ, ten sam cz³owiek
staje siê niewolnikiem niewiele znacz¹cego zwi¹zku chemicznego, jakim jest nikotyna. Cz³owiek sam dobrowolnie wyzbywa
siê wolnoci, ulega zniewoleniu, popada w
na³óg, w uzale¿nienie, postêpuje wbrew zasadom logicznym, racjom biologicznym i
normom etycznym [1].
Wnioski
1. Respondenci zdaj¹ sobie sprawê, z
tego, ¿e palenie papierosów to choroba i
potrafi¹ wskazaæ konsekwencje palenia.
2. Dopiero, gdy osoba rzuci palenie,
potrafi dostrzec s³usznoæ zakazu palenia
w miejscu publicznym w przeciwieñstwie do
osób nadal pal¹cych.
3. Znacz¹ca wiêkszoæ respondentów
pochodzi z domów, w których palono papierosy, co sugeruje, ¿e na³óg ma u nich
pod³o¿e rodzinne.
4. Dla obu grup niezale¿nie od p³ci, wieku i wykszta³cenia motywacje zdrowotne
stanowi¹ najwa¿niejszy powód, aby rzuciæ
palenie.
5. Dla aktualnych palaczy w wiêkszoci g³ówn¹ motywacj¹ zdrowotn¹ by³a w³asna choroba, z kolei dla by³ych palaczy chêæ
dbania o zdrowie.
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