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Zawód policjanta nale¿y do grupy
zawodów o najwiêkszym obci¹¿eniu
psychicznym. Dzia³anie w warunkach
du¿ego napiêcia nerwowego powoduje, ¿e mimo posiadanej wiedzy na temat szkodliwego wp³ywu dymu tytoniowego na zdrowie, policjanci siêgaj¹ po papierosy mylnie uwa¿aj¹c, ¿e
palenie obni¿y poziom stresu. Celem
badania by³o poznanie zachowañ funkcjonariuszy Policji dotycz¹cych palenia tytoniu oraz dokonanie oceny ich
wiedzy na temat wp³ywu dymu tytoniowego na zdrowie. W marcu i w kwietniu 2008 roku w Polsce prowadzono
badanie pos³uguj¹c siê kwestionariuszem ankiety audytoryjnej, wród 315
funkcjonariuszy Komendy Miejskiej
Policji, znajduj¹cej siê w miecie licz¹cym prawie 80 tysiêcy mieszkañców.
Ankietê wype³ni³y 102 osoby, co stanowi 32,4% ogó³u zatrudnionych.
Wród respondentów by³o 86 mê¿czyzn (84,3%) i 16 kobiet (15,7%). rednia wieku badanych wynosi³a 37 lat.
Najwiêcej, to jest 76 osób (74,5%) posiada³o wykszta³cenie rednie. Wiêkszoæ, to jest 58 osób (56,9%) s³u¿bê
w Policji pe³ni³o powy¿ej 15 lat. Odpowiadaj¹c na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety do palenia papierosów w okresie dwóch miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie przyzna³o siê
40 respondentów (39,2%). W tym 28
osób (27,4% ogó³u badanych) stwierdzi³o, ¿e palili codziennie, 7 osób
(6,9%) odpowiedzia³o, ¿e palili prawie
codziennie a 5 badanych (4,9%) pali³o
od czasu do czasu. W grupie 30 pal¹cych mê¿czyzn wiêkszoæ, to jest 16
osób odpowiedzia³o, ¿e palili papierosy wszêdzie tam gdzie mieli na to ochotê nie przestrzegaj¹c zakazów palenia.
Oceniaj¹c wp³yw dymu tytoniowego na
zdrowie, 88 osób (86,3%) uzna³o, ¿e
jest bardzo szkodliwy. Zdecydowana
wiêkszoæ ankietowanych, to jest 78
osób (76,5%) uwa¿a³a, ¿e posiada
wystarczaj¹c¹ wiedzê na temat negatywnych skutków palenia papierosów,
ale prawie po³owa badanych, to jest 48
osób (47,1%) stwierdzi³a, ¿e nigdy nie
s³yszeli o akcjach lub kampaniach antytytoniowych w Polsce. Rozpowszechnienie palenia tytoniu wród
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Job of a policeman belongs to the
group of jobs with highest factor of
psychological load. Working under
high stress results in police officers
reaching out for a cigarette, regardless
of their knowledge about how harmful
it is, believing - quite wrongly - that this
will lower the stress level. The aim of
the research was to determine the behaviour of policemen concerning
smoking tobacco and evaluating their
knowledge about its influence on
health. In Poland in March and April
2008, there was research carried out
using an auditory survey among 315
police officers of City Police Station in
a city of almost 80 thousand people.
The survey was completed by 102 people, which makes up for 32.4% of the
total number of employed. Among the
respondents there were 86 men
(84.3%) and 16 women (15.7%). Age
average of the surveyed was 37. The
highest number, 76 people (74.5%)
were graduates of high schools. Majority, 50 people (56.9%) had been in
police service for over 15 years. Answering the questions included in the
survey, concerning smoking cigarettes
during two months prior to the questionnaire, 40 people (39.2%) admitted
to smoking. This number included 28
people (27.4% of the total number of
the studied cases) who claimed they
had smoked every day, seven people
(6.9%) responded they smoked almost
every day and 5 people (4.9%) smoked
from time to time. In the group of 30
smoked men, majority, that is 16 people answered they had smoked everywhere they wished to, disregarding
signs prohibiting smoking. Evaluating
the influence of smoking on health, 88
people (86.3%) claimed it was very
harmful. Vast majority of the studied
cases, that is 78 people (76.5%)
thought their knowledge about negative effects of smoking was high
enough, but almost half of the studied
cases, that is 48 people (47.1%)
claimed they had never heard about
actions or antinicotine campaigns in
Poland. Popularizing smoking among
police officers who agreed to take part
in the study was great. There are
A. Rzenicki i wsp.

funkcjonariuszy Policji, którzy wyrazili zgodê na udzia³ w
badaniu by³o du¿e. Istnieje podstawa by s¹dziæ, ¿e policjanci, którzy nie wyrazili zgody na wype³nienie ankiety równie¿
palili papierosy. Wiêkszoæ funkcjonariuszy pal¹cych inhalowa³o dym tytoniowy mimo posiadanej wiedzy o szkodliwoci palenia.

Wstêp
Zawód policjanta nale¿y do grupy zawodów o najwiêkszym obci¹¿eniu psychicznym [13]. W czasie wykonywania czynnoci zawodowych policjanci czêsto spotykaj¹ siê z zagro¿eniami dla zdrowia i ¿ycia
[7,8]. Wykonuj¹c czynnoci zawodowe
funkcjonariusze Policji maj¹ wiadomoæ
surowych konsekwencji pope³nienia b³êdu.
¯ycie rodzinne tej grupy zawodowej na co
dzieñ ró¿ni siê od stylu ¿ycia statystycznego Polaka [10]. Dzia³anie w warunkach du¿ego napiêcia nerwowego powoduje, ¿e
mimo posiadanej wiedzy na temat szkodliwego wp³ywu dymu tytoniowego na zdrowie, policjanci siêgaj¹c po papierosy mylnie uwa¿aj¹, ¿e palenie obni¿y poziom stresu [1,14]. Pierwsze wzmianki na temat za¿ywania tytoniu pochodz¹ z V wieku przed
nasz¹ er¹. Grecki historyk i podró¿nik Herodot z Halikarnasu opisywa³ praktykowanie palenia, oraz inhalowania dymu z ró¿nych zió³ przez Babiloñczyków i Chaldejczyków. Równie¿ w kronikach z epoki Konfucjusza (550 lat przed Chrystusem) wspomniane jest o zwyczaju palenia i wdychania dymu z palonych lici, przez Chiñczyków. Dane na temat palenia pochodz¹ tak¿e z Ameryki Po³udniowej, gdzie na kamiennych tablicach ze wi¹tyñ Majów uwiecznione zosta³y zapisy o u¿ywaniu tytoniu. Za
czasów Azteków tytoñ u¿ywany by³ w medycynie ludowej, a tak¿e w obrzêdach religijnych. Natomiast wród Indian Ameryki
Pó³nocnej, jeszcze przed przybyciem Kolumba, tytoniu u¿ywano do odstraszenia
z³ych duchów, a tak¿e w celu zaspokojenia
poczucia g³odu i pragnienia [2]. Pierwsze
papierosy, by³y liæmi tytoniu nabitymi w
wydr¹¿one laski trzcinowe. Polska nazwa
papierosa pochodzi od papieru, który owija
tytoñ [9]. Palenie tytoniu w skali wiatowej
zaczê³o rozprzestrzeniaæ siê po odkryciu
Ameryki Pó³nocnej przez Krzysztofa Kolumba. W 1492 roku Kolumb dotar³ na wyspê
San Salvador (wyspy Bahama), gdzie w prezencie od Indian z miejscowego plemienia
Arawaków, otrzyma³ suszone licie jakiej
roliny. Jak siê póniej okaza³o by³y to licie tytoniu (Nicotiana tabacum). Pierwsze
sygna³y o szkodliwoci palenia tytoniu pojawi³y siê ju¿ w 1619 roku na dworze angielskiego króla Jakuba Pierwszego. Wieci z dworu angielskiego dotar³y równie¿ do
Polski. Na pocz¹tku XX wieku, przed I Wojn¹ wiatow¹ konsumpcja papierosów by³a
stosunkowo niewielka, siêga³a bowiem 400800 papierosów na osobê rocznie. Nag³y
wzrost liczby pal¹cych osób nast¹pi³ po II
Wojnie wiatowej. Palenie tytoniu sta³o siê
bardzo popularne we wszystkich grupach
spo³ecznych. Prze³omowym okaza³ siê rok
1950, kiedy to zapocz¹tkowane zosta³y szeroko zakrojone badania nad szkodliwoci¹
palenia [6]. W dymie tytoniowym zosta³o zi-
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grounds to claim that police officers who did not agree to
take part in completing the survey also smoked cigarettes.
Majority of police officers who smoked, inhaled tobacco
smoke disregarding their knowledge about the damaging
effect of smoking.
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Rycina 1
Struktura badanych wed³ug zachowañ dotycz¹cych palenia tytoniu i wed³ug p³ci.
Structure of the studied cases according to their behaviour concerning smoking tobacco and according to the sex.
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Rycina 2
Struktura pal¹cych kobiet i mê¿czyzn wed³ug liczby lat palenia.
Structure of smoking women and men according to the number of years they smoked.
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dentyfikowanych oko³o szeciu tysiêcy
zwi¹zków chemicznych. Wiêkszoæ z nich
jest toksyczna dla ludzkiego organizmu
[3,4,5,11,12]. Na problem biernego palenia
i jego skutki zdrowotne zwrócono uwagê
stosunkowo niedawno. Bierne palenie obejmuje wdychanie dymu unosz¹cego siê z
¿arz¹cej siê koñcówki papierosa jak równie¿ dymu wydychanego przez osobê pal¹c¹ [15]. Policjanci nawet wówczas gdy s¹
osobami niepal¹cymi, pracuj¹ czêsto w
z³ych warunkach lokalowych i nara¿eni s¹
tak¿e na wdychanie rodowiskowego dymu
tytoniowego. W pimiennictwie niewiele jest
wyników badañ przedstawiaj¹cych stan wiedzy na temat wp³ywu inhalowania dymu tytoniowego na zdrowie oraz zachowania dotycz¹ce palenia tytoniu w tej grupie zawodowej.
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Wyniki
Zdecydowan¹ wiêkszoæ badanych, to
jest 84,3% stanowili mê¿czyni.
rednia wieku uczestników badania
wynosi³a 37 lat. Najm³odszy mê¿czyzna mia³
22 lata, a najstarszy 54 lata. Najwiêcej funkcjonariuszy by³o w wieku 38 lat. W grupie
kobiet, najm³odsza osoba mia³a 23 lata, a
najstarsza 49 lat. Przewa¿a³y kobiety w wieku 48 lat.
Wiêkszoæ, to jest 80,4% ankietowanych by³o w zwi¹zkach ma³¿eñskich. W grupie mê¿czyzn 71 osób by³o ¿onatych
(f=0,83), 12 osób by³o stanu wolnego
(f=0,14), a 3 by³o rozwiedzionych (f=0,03).
Wród kobiet równie¿ dominowa³y mê¿atki
(f=0,69 to jest 11 osób), a 5 pañ (f=0,31),
by³o stanu wolnego.
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Celem badania by³o poznanie zachowañ
funkcjonariuszy Policji dotycz¹cych palenia
tytoniu oraz dokonanie oceny ich wiedzy na
temat wp³ywu dymu tytoniowego na zdrowie.
W marcu i w kwietniu 2008 roku w Polsce prowadzono badanie pos³uguj¹c siê kwestionariuszem ankiety audytoryjnej wród 315 funkcjonariuszy Komendy
Miejskiej Policji, znajduj¹cej siê w miecie licz¹cym prawie 80 tysiêcy mieszkañców. Ankietê wype³ni³y 102 osoby, co stanowi 32,4% ogó³u zatrudnionych. Respondenci pracowali w czterech wydzia³ach. W Wydziale Prewencji ankietê wype³ni³o 30 osób, co stanowi 29,5%
ogó³u badanych, w Wydziale Dochodzeniowo-ledczym
- 27 osób, to jest 26,4% ankietowanych, w Wydziale
Ruchu Drogowego - 25 osób, to jest 24,5%, oraz w
Wydziale do spraw Nieletnich - 20 osób, co stanowi
19,6% ogó³u ankietowanych. Ankieta zawiera³a 25 pytañ zamkniêtych, na temat inhalowania dymu tytoniowego i sytuacji stresowych towarzysz¹cych codziennej
pracy policjantów.
Zebrany materia³ opracowano statystycznie pos³uguj¹c siê metodami opisowymi oraz metodami wnioskowania statystycznego. Obliczono wskaniki struktury. W
przypadku analizowania ma³ych grup wskaniki przedstawiono w postaci frakcji (f) w pozosta³ych przypadkach
wyra¿ono je w procentach (%). Poszukuj¹c zale¿noci
pomiêdzy badanymi cechami zastosowano test niezale¿noci Chi2 dla tablicy wielopolowej. Si³ê zale¿noci
miêdzy analizowanymi zmiennymi okrelano przy pomocy wspó³czynnika C-Pearsona. Gdy obliczona wartoæ
testu by³a równa, b¹d wiêksza od wartoci krytycznej,
zale¿noæ uznana zosta³a za istotn¹ statystycznie. Wartoci krytyczne odczytywano z tablic rozk³adu Chi2 przy
prawdopodobieñstwie pope³nienia b³êdu p<0,05 i odpowiedniej liczbie stopni swobody. W przypadkach, gdy
wartoci N tabeli by³y mniejsze od 5 stosowano test niezale¿noci Chi2 z poprawk¹ Yates'a.
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Rycina 3
Struktura badanych wed³ug inicjacji tytoniowej w grupie obecnie pal¹cych i niepal¹cych.
Structure of studied cases according to smoking initiation in the group of currently smoking and non-smoking.
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Rycina 4
Pal¹cy i niepal¹cy respondenci wed³ug oceny wp³ywu palenia na stan zdrowia.
Smoking and non-smoking respondents according to evaluation of smoking influence on health.

Wród respondentów przewa¿a³y osoby ze rednim wykszta³ceniem, to jest 75,5%
(77 osób). Wykszta³cenie wy¿sze posiada³o 25 osób (24,5%). Co czternasta osoba
posiada³a wykszta³cenie licencjackie (6,9%),
natomiast co pi¹ty badany legitymowa³ siê
wykszta³ceniem wy¿szym magisterskim
(17,6%). Zaobserwowano istnienie doæ silnej zale¿noci statystycznej pomiêdzy p³ci¹,
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a poziomem wykszta³cenia (Chi2=17,95;
p<0,05; C=0,38). Kobiety by³y lepiej wykszta³cone w porównaniu z mê¿czyznami.
W grupie kobiet przewa¿a³y osoby z wykszta³ceniem wy¿szym, a wród mê¿czyzn
respondenci z wykszta³ceniem rednim.
Wród badanych najwiêcej, to jest 65
osób (63,7%) posiada³o stopieñ podoficera
oraz aspiranta Policji. Taki stopieñ s³u¿bo-

A. Rzenicki i wsp.
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Rycina 5
Struktura odpowiedzi respondentów niepal¹cych i pal¹cych na pytanie: "Czy uwa¿a Pan/Pani, ¿e jest
dostatecznie poinformowany/a o negatywnych skutkach palenia papierosów?"
Structure of non-smoking and smoking respondents' answers to the question: "Do you think you are satisfactorily
informed about negative effects of smoking?"

wy mia³o 61 mê¿czyzn (f=0,71) oraz 4 kobiety (f=0,25). Stopieñ szeregowy mia³o
24,5% ogó³u ankietowanych, w tym 8 kobiet (f=0,50) i 17 mê¿czyzn (f=0,20). Najmniej badanych legitymowa³o siê stopniem
oficera Policji (11,8%). W grupie tej znajdowa³y siê 4 kobiety (f=0,25) i 8 mê¿czyzn
(f=0,09).
Ankietowani charakteryzowali siê d³ugim
sta¿em pracy. Najwiêcej, to jest 30,4% badanych pracowa³o 16-20 lat. Powy¿ej 20 lat
pracowa³o 27 osób (26,5%). Mniej ni¿ 3%
respondentów mia³o sta¿ pracy krótszy ni¿
jeden rok. Najwiêcej kobiet pracowa³o w
Policji powy¿ej 11 lat (f=0,33), oraz krótko,
to jest 1-2 lata (f=0,37). Wród mê¿czyzn
najwiêcej pracowa³o 16-20 lat (f=0,33), oraz
powy¿ej 20 lat (f=0,29). Tylko jeden mê¿czyzna znalaz³ siê w przedziale sta¿u pracy
6-10 lat, a co ósmy badany (f=0,12), pracowa³ 1-2 lata.
Do palenia papierosów w okresie dwóch
miesiêcy poprzedzaj¹cych badanie lub d³u¿ej, przyzna³o siê 40 respondentów, co stanowi 39,2%. W tym 28 osób (27,4%) stwierdzi³o, ¿e palili codziennie, 7 osób (6,9%)
odpowiedzia³o, ¿e palili prawie codziennie,
a 5 badanych (4,9%) pali³o od czasu do czasu. Osoby pal¹ce codziennie, stanowi³y zdecydowan¹ wiêkszoæ w grupie pal¹cych
(f=0,70). Strukturê kobiet i mê¿czyzn wed³ug zachowañ dotycz¹cych palenia tytoniu
przedstawiono na rycinie 1.
Wród pal¹cych w czasie prowadzenia
badañ, najwiêkszy udzia³ mieli wieloletni
palacze: 6-10 lat pali³o 6 osób (f=0,15), 1115 lat 2 osoby (f=0,05), 16-20 lat 10 osób
(f=0,25), a powy¿ej 20 lat dym tytoniowy inhalowa³o 12 respondentów (f=0,30). Sta¿
palenia papierosów nie przekraczaj¹cy 5 lat
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mia³o 10 osób (f=0,25). Strukturê pal¹cych
kobiet i mê¿czyzn wed³ug liczby lat palenia
przedstawiono na rycinie 2.
Wród 40 respondentów pal¹cych tytoñ
w okresie prowadzenia badañ, 19 osób
(f=0,47) podejmowa³o próby zaprzestania
palenia. Wiêkszoæ, to jest 10 osób (f=0,53)
podjê³o 6 lub wiêcej nieudanych prób, 6 badanych (f=0,31) próbowa³o zaprzestaæ palenia 4-5 razy, a 3 osoby (f=0,16) 3 razy.
Ankietowanych zapytano: Kiedy siêgn¹³
Pan/Pani po pierwszego papierosa?.
Wród 87 osób, które odpowiedzia³y na to
pytanie, prawie po³owa, to jest 42 badanych
(f=0,48) stwierdzi³o, ¿e pierwszego papierosa zapalili w szkole podstawowej. W grupie tej znalaz³o siê 30 osób obecnie niepal¹cych i 11 pal¹cych. W szkole redniej palenie tytoniu rozpoczê³o 36 osób (f=0,41),
wród których znalaz³o siê 12 osób obecnie niepal¹cych. Na studiach pierwszego papierosa zapali³a jedna osoba obecnie niepal¹ca. W pracy zawodowej, ale w innym
zawodzie ni¿ zawód policjanta, palenie tytoniu zainicjowa³y dwie osoby obecnie niepal¹ce. Wykonuj¹c zawód policjanta po
pierwszego papierosa siêgnê³o 7 badanych.
W grupie tej znalaz³y siê 2 osoby obecnie
niepal¹ce i 5 osób pal¹cych (rycina 3).
Wród badanych pal¹cych, wiêksza
czêæ, to jest 24 osoby (f=0,60) stwierdzi³y,
¿e palili tytoñ tylko w miejscach wyznaczonych. Tak odpowiedzia³y wszystkie kobiety
(f=1,00) i prawie po³owa mê¿czyzn (14 osób,
to jest f=0,47). Szesnastu mê¿czyzn (f=0,53)
podkreli³o odpowied: palê wszêdzie tam
gdzie mam na to ochotê. Zaobserwowano
zale¿noæ statystyczn¹ o doæ du¿ej sile
miêdzy p³ci¹ a miejscem palenia tytoniu
(Chi2=6,80; p<0,05; C=0,37).

Ankietowanych poproszono równie¿ o
ocenê szkodliwoci palenia tytoniu. Zdecydowana wiêkszoæ, to jest 86% (88 osób)
wybra³a odpowied: "palenie papierosów
jest bardzo szkodliwe". W grupie tej znalaz³o siê 59 (f=0,95) osób obecnie niepal¹cych i 29 (f=0,72) osób obecnie pal¹cych.
Czêæ badanych, (4 osoby, to jest 4%) uwa¿a³a, ¿e palenie papierosów jest szkodliwe,
ale nie ma istotnego wp³ywu na zdrowie, w
tym dwie osoby pal¹ce (f=0,05) i dwie niepal¹ce (f=0,03). Dwie osoby pal¹ce (f=0,05)
uwa¿a³y, ¿e palenie tytoniu nie jest szkodliwe. Zdania na ten temat nie mia³o 8 osób,
w tym jedna osoba niepal¹ca (f=0,07) i 7
osób pal¹cych  f=0,18 (rycina 4). Zaobserwowano s³ab¹ zale¿noæ statystyczn¹
miêdzy analizowanymi cechami. Negatywnie ocenia³o wp³yw palenia tytoniu na zdrowie wiêcej osób niepal¹cych (Chi2=7,815;
p<0,05; C=0,26).
Nastêpnie respondentów zapytano:
Czy uwa¿a Pan/Pani, ¿e jest dostatecznie
poinformowany/a o negatywnych skutkach
palenia papierosów?. Wiêkszoæ ankietowanych, to jest 76,5% (78 osób), wybra³a
odpowied: tak. W grupie tej znalaz³y siê
44 osoby niepal¹ce (f=0,71) i 34 pal¹ce
(f=0,85). Czêæ respondentów, to jest 12,7%
(13 osób) uwa¿a³a, ¿e ich wiedza na ten temat jest niewystarczaj¹ca. W tej grupie by³o
11 osób niepal¹cych i 2 osoby pal¹ce. Na
omawiany temat nie mia³o zdania 11 ankietowanych, co stanowi 10,8% ogó³u badanych (rycina 5).
Ankietowanych zapytano równie¿, czy
s³yszeli o akcjach lub kampaniach antytytoniowych w Polsce. Ponad po³owa badanych,
to jest 52,9% (54 osoby) odpowiedzia³y, ¿e
s³ysza³y, ale tylko omiu badanych potrafi³o
wymieniæ nazwy kampanii. Wymieniono
kampaniê wiatowy Dzieñ bez Tytoniu i
Rzuæ Palenie Razem z Nami. W grupie tej
znalaz³o siê 29 osób niepal¹cych (f=0,47) i
25 osób pal¹cych (f=0,63). O kampaniach
antytytoniowych nie s³ysza³o 46 badanych
(47,1%). W tej grupie znalaz³y siê 33 osoby
niepal¹ce  f=0,53 oraz 15 osób pal¹cych f=0,37.
Omówienie wyników
Wród 102 respondentów, grupa kobiet
wykonuj¹cych zawód policjanta by³a nieliczna (16 osób), ale dym tytoniowy wród policjantek inhalowa³a zdecydowana wiêkszoæ:
papierosy pali³o 10 osób (f=0,62). W grupie
mê¿czyzn czêstoæ palenia by³a mniejsza
w porównaniu z kobietami: pali³ co trzeci
policjant (f=0,35). Istnieje podstawa by s¹dziæ, ¿e rozpowszechnienie palenia tytoniu
wród wszystkich policjantów pe³ni¹cych
s³u¿bê w Komendzie Miejskiej objêtej badaniami by³o o wiele wiêksze, gdy¿ prawdopodobnie papierosy pali³a wiêkszoæ policjantów sporód osób, które nie wyrazi³y
zgody na wype³nienie kwestionariusza ankiety po zapoznaniu siê z tematem badania. Wiêkszoæ pal¹cych kobiet i mê¿czyzn
by³o wieloletnimi palaczami. Prawdopodobnie u wiêkszoci palaczek i palaczy wystêpowa³o farmakologiczne uzale¿nienie od nikotyny. Z zebranego materia³u empirycznego wynika, ¿e rozpoczêcie palenia w szkole
redniej powodowa³o najczêciej systematyczn¹ kontynuacjê tego zgubnego dla zdro799

wia zwyczaju. Odpowiadaj¹c na pytania zawarte w kwestionariuszu ankiety, w grupie
mê¿czyzn wiêkszoæ przyzna³a siê do tego,
¿e pal¹ wszêdzie tam, gdzie maj¹ na to
ochotê  nie przestrzegaj¹c zakazów palenia. Oceniaj¹c wp³yw dymu tytoniowego na
zdrowie w grupie pal¹cych czêciej w porównaniu z niepal¹cymi uwa¿ano, ¿e palenie papierosów nie jest szkodliwe. Wród
niepal¹cych tylko 2 osoby odpowiedzia³y, ¿e
dym tytoniowy nie ma istotnego wp³ywu na
zdrowie (f=0,05). Wród pal¹cych b³êdnej
odpowiedzi udzieli³o 11 osób (f=0,27). Niepal¹cy czêciej w porównaniu z pal¹cymi
uwa¿ali, ¿e ni s¹ dostatecznie poinformowani o negatywnych skutkach palenia papierosów. Wród 40 pal¹cych a¿ 34 osoby
(f=0,85) uwa¿a³y, ¿e ich wiedza jest wyczerpuj¹ca, a w grupie 62 niepal¹cych podobna
odpowied wybra³y 44 osoby (f=0,71).
Wród ankietowanych niepal¹cych w okresie prowadzenia badañ, ponad po³owa respondentów nie s³ysza³a o tym, ¿e w naszym
kraju s¹ organizowane akcje i kampanie antytytoniowe. W grupie pal¹cych o kampaniach antytytoniowych nie s³ysza³a prawie
co trzecia osoba.
Wnioski
1. Rozpowszechnienie palenia tytoniu
wród funkcjonariuszy Policji pe³ni¹cych
s³u¿bê w Komendzie Miejskiej by³o du¿e. Do

800

palenia papierosów przyzna³a siê wiêkszoæ
badanych kobiet i co trzeci mê¿czyzna.
2. Istnieje podstawa by s¹dziæ, ¿e czêæ
funkcjonariuszy, która wziê³a udzia³ w badaniu i przyzna³a siê do palenia tytoniu stanowi wierzcho³ek góry lodowej Logana, gdy¿
wiêkszoæ pal¹cych ukry³a siê w grupie policjantów, którzy po zapoznaniu siê z tematem badania nie wyrazili zgody na wype³nienie ankiety.
3. Zaobserwowane braki w wiedzy respondentów dotycz¹cej wp³ywu dymu tytoniowego na zdrowie nie stanowi¹ g³ównej
przyczyny ich zachowañ antyzdrowotnych.
4. Istnieje koniecznoæ prowadzenia systematycznych badañ ukierunkowanych na
problem rozpowszechnienia palenia tytoniu
wród funkcjonariuszy Policji i objêcia tej grupy zawodowej dzia³aniami profilaktycznymi.
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