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Palenie tytoniu jest obecnie powa¿nym problemem spo³ecznym w Polsce
i na wiecie. Niestety, negatywne skutki dotykaj¹ równie¿ zak³adów pracy, w
których za³oga pali tytoñ. Od kilkunastu lat obserwujemy szeroko zakrojone dzia³ania pracodawców zmierzaj¹ce do zmniejszania populacji zatrudnionych pal¹cych tytoñ, ale, ich wyniki s¹ czêsto niezadowalaj¹ce. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e o skutecznoci przedsiêwziêæ w du¿ym stopniu decyduje znajomoæ opinii pracowników na temat
problemu palenia tytoniu w miejscu
pracy. Celem pracy by³a analiza opinii
pracowników na temat palenia tytoniu
w miejscu pracy. Dobór grupy badawczej by³ celowy. Badane osoby by³y etatowymi pracownikami du¿ego zak³adu
pracy w Rzeszowie. Materia³ badawczy
stanowi³y odpowiedzi, udzielone na
pytania anonimowej ankiety. Ankieta
zawiera³a 21 pytañ dotycz¹cych badania opinii skierowanych do osób pal¹cych i 17 pytañ dotycz¹cych badania
opinii skierowanych do osób niepal¹cych. Pytano o opinie na temat postrzegania zagro¿eñ p³yn¹cych z palenia
tytoniu przez samych palaczy, jak i
osób niepal¹cych oraz ich oczekiwañ
wobec zak³adu pracy. Pytano tak¿e o
chêæ przyst¹pienia do programu uwalniaj¹cego od na³ogu palenia tytoniu. Za
codziennych palaczy tytoniu (zgodnie
z definicj¹ WHO) uznano osoby, które
wypalaj¹, co najmniej jednego papierosa dziennie. Za by³ych palaczy uznano osoby, które w przesz³oci pali³y
codziennie lub okazjonalnie (mniej ni¿
jednego papierosa dziennie). Na terenie zak³adu rozdano 4200 ankiet. Wype³nione formularze z odpowiedziami
otrzymano od 1412 pracowników, co
stanowi³o 33,6% rozdanych ankiet.
Wszystkie ankiety uporz¹dkowano i
sprawdzono pod wzglêdem merytorycznym. Zakwalifikowano prawid³owo
wype³nione ankiety w liczbie 1291 co
stanowi³o 30,7% rozdanych kwestionariuszy. Do obliczeñ statystycznych
wykorzystano najnowsz¹ wersjê programu Statistica 8.0. Wyniki badañ
wskazuj¹, ¿e 14,9% pracowników pali
tytoñ, a co trzeci palacz martwi siê
konsekwencjami palenia tytoniu. Je¿e-

Smoking is now a serious social
problem in Poland and abroad. Unfortunately, adverse effects also affect the
businesses in which the crews smoke
tobacco. For several years a wideranging measures aimed at reducing
the population of smoking employees
can be observed, unfortunately their
results are significantly below expectations. What must be noted is that the
effectiveness of these projects to a
large extent is determined by the opinion of the smoking part of the crew
about the problem of smoking in the
workplace. The aim of this work was
to analyze the opinions of employees
about smoking in the workplace. The
selection of study group was expedient. The people tested were permanent
employees of a large plant in Rzeszow.
The research materials were the answers to the questions given to an
anonymous survey. The survey contained 21 questions about their opinions to smokers and 17 questions
about their opinions to non-smokers.
The perception of risks arising from
the smoking of tobacco by smokers
and non-smokers was asked for, and
their expectations towards the company. They were asked also the willingness to join special programs helping in quitting the addiction of smoking. The individuals who smoke at
least one cigarette a day were recognized as daily smokers of tobacco (as
defined by WHO). Those who used to
smoke every day in the past or occasionally were considered as ex - smokers. (less than one cigarette per day)
[7]. 4200 surveys were distributed in
the plant. The filled - in forms with replies were received from 1412 workers, representing 33.6% of questionnaires distributed. All the surveys were
put in order and checked on its merits. 1291 were classified as correct,
what represented 30.7% of questionnaires distributed. The latest version
of the program Statistica 8.0 was used
for the statistical calculations. Test
results show that 14.9% of employees
smoke tobacco, and every third
smoker is worried about the consequences of smoking. As far as opin801

li chodzi o opinie na temat obecnoci palenia w miejscu
pracy, to pracownicy najczêciej uwa¿ali (94,3%), ¿e zak³ad
pracy powinien zrobiæ wszystko, by ochroniæ niepal¹cych
przed koniecznoci¹ wdychania dymu tytoniowego. Zaledwie, co dziesi¹ty (11,4%) uwa¿a, ¿e mówienie o szkodliwoci palenia to zamach na wolnoæ palaczy oraz twierdzi, i¿
jest sporo przesady w mówieniu o szkodliwoci palenia.
Wród negatywnych skutków palenia respondenci najczêciej wskazywali na konsekwencje zdrowotne (36,6%). W
populacji palaczy bardzo chce rzuciæ palenie 17,9%, a co
dziesi¹ty nie rozwa¿a takiej mo¿liwoci. Pocieszaj¹ce jest
jednak to, i¿ 48,9% badanych wyra¿a opinie o przyst¹pieniu do programu prozdrowotnego, którego celem jest pomoc w rzuceniu palenia. Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e zdecydowana wiêkszoæ badanych pracowników
uwa¿a, i¿ zak³ad pracy powinien chroniæ niepal¹cych przed
koniecznoci¹ wdychania dymu tytoniowego oraz pomagaæ pal¹cym pracownikom w rzuceniu palenia. Ponad po³owa pracowników uwa¿a, ¿e zak³ad pracy powinien pomóc swoim pracownikom uwolniæ siê od na³ogu palenia
tytoniu. Osoby pal¹ce martwi¹ siê konsekwencjami zdrowotnymi wynikaj¹cymi z palenia tytoniu. Prawie po³owa
badanych wyra¿a chêæ przyst¹pienia do programu uwalniaj¹cego od na³ogu palenia tytoniu jednak du¿a grupa pracowników pal¹cych nie wykaza³a takiego zainteresowania.
Wiek i poziom wykszta³cenia nie wp³ywaj¹ na motywacjê
zerwania z na³ogiem palenia tytoniu wród pal¹cych pracowników.
Wstêp
U¿ywanie tytoniu stanowi istotny czynnik ryzyka przewlek³ych chorób niezakanych i jest jedn¹ z g³ównych przyczyn zgonów na wiecie [6]. Obecnie 1 na 10 zgonów w grupie doros³ych osób ca³ego wiata jest spowodowany paleniem tytoniu [7].
Szacuje siê, i¿ szkodliwe zwi¹zki zawarte
w dymie tytoniowym zabijaj¹ od 30% do
50% palaczy [7], a rednia d³ugoæ ich ¿ycia jest krótsza o oko³o 15 lat w porównaniu z grup¹ osób niepal¹cych [12,11]. Tytoñ wypalany w dowolnej formie jest przyczyn¹ do 90% wszystkich nowotworów p³uc
oraz istotnym czynnikiem ryzyka zgonu z
powodu chorób sercowo naczyniowych [14].
Palenie papierosów jest równie¿ przyczyn¹ ogromnych kosztów finansowych i spo³ecznych wynikaj¹cych z koniecznoci leczenia chorób odtytoniowych i przedwczesnej mierci osób w wieku produkcyjnym.
Palenie tytoniu sta³o siê problemem spo³ecznym, ekonomicznym i prawnym dotykaj¹cym wszystkie obszary ¿ycia równie¿
te zwi¹zane z miejscem pracy. Konflikty
miêdzy pal¹c¹ i niepal¹c¹ czêci¹ za³ogi,
koszty zwi¹zane z absencj¹ chorobow¹ pracowników pal¹cych tytoñ, czêstsze wypadki przy pracy, zwiêkszone koszty eksploatacji urz¹dzeñ i pomieszczeñ - wszystko to
powoduje, ¿e dyrekcja zak³adu pracy podejmuje ró¿norodne dzia³ania w celu redukcji tego zjawiska. Jednym z najbardziej popularnych strategii postêpowania s¹ antynikotynowe programy promocji zdrowia.
O powodzeniu tych¿e programów w du¿ym stopniu decyduje znajomoæ opinii pracuj¹cych na temat problemu palenia tytoniu w miejscu pracy. Wiedza ta ma kluczowe znaczenie przy definiowaniu w³aciwych
dzia³añ, które powinny byæ zgodne z oczekiwaniami i potrzebami zatrudnionych. Opinia stanowi pogl¹d na temat danego zagad802

ions on the presence of smoking in the workplace are concerned, most workers believe (94.3%) that the employer
should do everything to protect the non-smokers from
having to inhale tobacco smoke. Only one in ten believes
(11.4%) that talking about the harmfulness of smoking is
the attack on the freedom of smokers, and argues that there
is a lot of exaggeration in speaking about the harmfulness
of smoking. As for the negative effects of smoking the most
frequently mentioned are health consequences (36.6%). In
a population of smokers 17.9% want to quit smoking very
much and one in ten do not consider such possibility. What
is comforting, however, is that 48.9% of respondents expressed opinions about joining the pro - health program
which goal is to help in quitting smoking. The study shows
that the vast majority of staff believes that the employer
should protect the non - smokers from inhaling tobacco
smoke and help the smoking employees in quitting smoking. More than half of all workers considered that the employer should help the employees to quit smoking addiction. Smokers worry about the health consequences resulting from tobacco smoking. Almost half of respondents
expressed their willingness to join a program helping in
releasing from the addiction of smoking, but a large group
of smokers has not shown such an interest. Age and level
of education do not affect the motivation to release from
the addiction of smoking among smoking employees.

nienia lub obiektu. Zgodnie z modelem Elisa ABC (Affective, Behavioral, Cognitive)
postawa sk³ada siê z trzech sk³adników:
emocjonalnego, behawioralnego i poznawczego [8]. Sk³adnik emocjonalny to ustosunkowanie emocjonalne do przedmiotu postawy. Sk³adnik behawioralny to zachowanie
wobec przedmiotu czy postawy. Sk³adnik
poznawczy to wiedza na temat badanego
przedmiotu, postawy, a podstawowym elementem sk³adowym tej wiedzy jest w³anie
opinia.
Znajomoæ opinii pracowników na temat
palenia tytoniu w miejscu pracy jest niezwykle istotna przy planowaniu, wdra¿aniu i
ewaluacji programów promocji zdrowia
zmierzaj¹cych do redukcji zjawiska palenia
tytoniu w miejscu pracy. Badanie pogl¹dów
ma na celu m.in. poznanie stosunku pracowników do zakazu palenia tytoniu na terenie
zak³adu pracy, wp³ywie palenia tytoniu na
funkcjonowanie przedsiêbiorstwa czy relacji wobec pal¹cych kolegów.
Badanie prowadzone by³o w terminie
styczeñ, luty, marzec 2008 r. wród pracowników jednego z najwiêkszych rzeszowskich
zak³adów pracy.
Celem pracy by³a analiza opinii pracowników na temat zjawiska palenia tytoniu w
miejscu pracy.
Materia³ i metody

Do przeprowadzenia badania pos³u¿y³a anonimowa ankieta analizuj¹ca miêdzy innymi opinie wobec palenia tytoniu w miejscu pracy, któr¹ samodzielnie wype³niali pracownicy zak³adu. Pytania kierowane do ankietowanych dotyczy³y danych socjodemograficznych takich
jak; p³eæ, wiek, wykszta³cenie, funkcja jak¹ osoba pe³ni
w zak³adzie pracy, palenia tytoniu, opinii na temat obecnoci palenia w miejscu pracy, opinii na temat postrzegania zagro¿eñ p³yn¹cych z palenia tytoniu przez samych palaczy, oraz oczekiwañ od zak³adu pracy minimum pomocy w zaprzestaniu palenia ze strony palaczy.
Badano równie¿ chêæ przyst¹pienia do programu uwalPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

niaj¹cego od na³ogu palenia tytoniu oraz chêæ polecenia takiego programu innym osobom. Ankieta zawiera³a
21 pytañ dotycz¹cych badania opinii skierowanych do
osób pal¹cych i 17 pytañ dotycz¹cych badania opinii
skierowanych do osób niepal¹cych.
Wed³ug definicji WHO [17] za codziennych palaczy
tytoniu uznano osoby, które poda³y w ankiecie, ¿e wypalaj¹, co najmniej jednego papierosa dziennie. Za by³ych
palaczy uznano osoby, które w przesz³oci pali³y codziennie lub okazjonalnie (mniej ni¿ jednego papierosa dziennie).
Na terenie zak³adu rozdano 4200 ankiet. Wype³nione formularze z odpowiedziami otrzymano od 1412 pracowników, co stanowi³o 33,6% rozdanych ankiet, a prawid³owo wype³nione ankiety stanowi³y liczbê 1291, co
stanowi³o 30,7% rozdanych kwestionariuszy.
Zgromadzone dane opracowano statystycznie przy
pomocy pakietu STATISTICA 8.0. Do statystycznego
opracowania zgromadzonych danych zastosowano test
niezale¿noci chi-kwadrat. Przyjêto nastêpuj¹ce regu³y
statystyczne: p>0,05 - brak istotnoci statystycznej,
p<0,05 - istotna zale¿noæ statystyczna (*), p<0,01 wysoce istotna zale¿noæ statystyczna (**), p<0,001 bardzo wysoko istotna zale¿noæ statystyczna (***)..

Wyniki
Badaniem zosta³a objêta grupa 1291
pracowników jednego z najwiêkszych rzeszowskich zak³adów produkcji lotniczej. W
badaniu wyranie dominowali mê¿czyni i
stanowili 82,1%, (n=1060 osób), kobiety stanowi³y 17,9% (n=231 osób), Najliczniejsz¹
grupê pod wzglêdem wieku stanowili pracownicy m³odzi, nie maj¹cy 30 lat - 30,8%
(n=397 osób). W badanej grupie, najwiêcej
osób 67,1% (n=608 osób) posiada³o wykszta³cenie wy¿sze, za rednie i pomaturalne 36,6% (n=473 osób). Najliczniejsz¹
grup¹ pod wzglêdem zajmowanych stanowisk pracy stanowi³y osoby nie kieruj¹ce innymi pracownikami  81,4% (n=1051 osób).
Wyniki badañ wykaza³y, ¿e 14,9% (n =192
osób) pracowników regularnie pali tytoñ.
Analiza wyników badañ dotycz¹ca opinii pracowników na temat obecnoci paleF. Osuchowski i wsp.

Tabela I
Opinie na temat obecnoci palenia w miejscu pracy.
Opinions about the presence of smoking at workplace.
Licznoæ

Procenta)

Zak³ad pracy pow inien chroniæ niepal¹cy ch przed koniecznoci¹ w dy chania
dy m u ty toniow ego.

1218

94,3%

Zak³ad pracy pow inien pom agaæ pal¹cy m pracow nikom w rzuceniu palenia.

1057

81,9%

Przeszkadza m i, gdy inni w m ojej pracy pal¹.

831

64,4%

Palenie ty toniu przez pracow ników przy nosi straty ekonom iczne dla zak³adu.

748

57,9%

Zak³ad pracy pow inien zadbaæ o to, by pal¹cy m ieli dogodne w arunki
do palenia ty toniu w czasie pracy.

699

54,1%

W czasie pracy pow inien obow i¹zy w aæ ca³kow ity zakaz palenia ty toniu.

666

51,6%

Palenie ty toniu to osobista spraw a ka¿dego pracow nika i zak³adow i pracy
nic do tego.

585

45,3%

Palenie ty toniu psuje dobry w izerunek firm y.

570

44,2%

Gdy pal¹cy pracow nicy robi¹ przerw ê na papierosa,
niepal¹cy m usz¹ w y kony w aæ za nich pracê.

509

39,4%

O ty m , czy m o¿na paliæ w pracy czy nie pow inna decy dow aæ w iêkszoæ
pracow ników.

495

38,3%

M o¿liw oæ sw obodnego palenia w pracy spraw ia, ¿e pracow nicy lepiej pracuj¹.

400

31,0%

Wszelkie ograniczenia palenia w pracy w iadcz¹ o braku tolerancji w obec pal¹cy ch,
ich dy skry m inacji.

349

27,0%

Palenie w pracy pow inno by æ dozw olone w szêdzie tam , gdzie nie grozi to po¿arem
lub inny m pow a¿ny m niebezpieczeñstw em .

307

23,8%

Pow inien obow i¹zy w aæ ca³kow ity zakaz palenia w m iejscu pracy.

248

19,2%

M ów ienie o szkodliw oci palenia to zam ach na osobist¹
w olnoæ pal¹cy ch pracow ników.

147

11,4%

Jest sporo przesady w ty m , co m ów i¹ o szkodliw oci palenia ty toniu dla zdrow ia.

117

9,1%

Brak jakiejkolw iek odpow iedzi

2

0,2%

a) Suma wynosi ponad 100%, gdy¿ ankietowani mogli wskazaæ wiele odpowiedzi
Tabela II
Charakterystyka zale¿noci miêdzy wiekiem a chêci¹ zerwania z na³ogiem palenia tytoniu wród pal¹cych
pracowników.
The characteristics of relations between age and the willingness of quitting smoking habit among smoking employees.
Chêæ rzucenia
palenia
(w artoci rednie)

Wiek (w latach)
m niej ni¿ 30

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55 lub w iêcej

4,2

4,5

4,6

4,5

4,7

5,0

4,1

20%

16,90%

18%
16%
Procent osób

14%
12%

>0,05

19,40% 17,90%

12,90%

10,90%
10,40%

10%

p

8,00%

8%
6%

3,50%

4%
2%
0%

nie

tak

Chêæ zaprzestania palenia

Rycina 1
Chêæ zaprzestania palenia tytoniu deklarowana przez pal¹cych pracowników.
The willingness of quitting tobacco smoking as declared by the smoking employees.

nia w miejscu pracy wykaza³a, ¿e zak³ad
pracy powinien zrobiæ wszystko, by ochroniæ niepal¹cych przed koniecznoci¹ wdychania dymu tytoniowego (94,3%). Ogromna wiêkszoæ (81,9%) twierdzi³a równie¿, ¿e
zak³ad pracy powinien pomagaæ pal¹cym
pracownikom w rzuceniu palenia. ZdecydoPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

wana wiêkszoæ ogó³u pracowników (64,4%)
uwa¿a³a, i¿ przeszkadza im, gdy inni w ich
obecnoci pal¹ tytoñ, a tak¿e, ¿e palenie
tytoniu przez pracowników przynosi straty
ekonomiczne dla zak³adu (57,9%). Ponad
po³owa pracowników (54,1%) by³a zdania,
¿e zak³ad pracy powinien zapewniæ pal¹cym

pracownikom dogodne warunki do palenia
tytoniu podczas pracy i jednoczenie 51,6%
ankietowanych uwa¿a³a, i¿ podczas pracy
powinien obowi¹zywaæ ca³kowity zakaz palenia. Niewiele mniej ni¿ po³owa ankietowanych (45,3%) przyzna³a, ¿e palenie tytoniu
to osobista sprawa pracownika i zak³ad pracy nie powinien ingerowaæ w decyzje pracowników. Du¿a grupa respondentów
(44,2%) s¹dzi, ¿e palenie tytoniu w czasie
pracy os³abia wizerunek firmy oraz, ¿e kiedy pal¹cy pracownicy robi¹ przerwê na papierosa niepal¹cy musz¹ wykonywaæ za
nich pracê (39,4%). Co trzeci badany
(31,0%) by³ zdania, ¿e mo¿liwoæ palenia
tytoniu w pracy u³atwia pracê. Co dziesi¹ty
ankietowany (11,4%) by³ zdania, i¿ mówienie o szkodliwoci palenia tytoniu to zamach
na osobist¹ wolnoæ pal¹cych pracowników.
Charakterystykê opinii respondentów na temat obecnoci palenia w miejscu pracy
przedstawia tabela I.
Analizê rozk³adu opinii palaczy na temat
tego na³ogu przeprowadzono tylko wród
437 osób, które pal¹ regularnie i rzucaj¹
palenie (od ostatniego wypalonego papierosa nie minê³o jeszcze pó³ roku) oraz w
grupie by³ych palaczy i osób pal¹cych okazjonalnie.
Co trzecia osoba (36,6%) wskazuje, i¿
martwi siê konsekwencjami palenia, a co
czwarta (24,7%) uwa¿a, ¿e ludzie patrz¹
nieprzychylnie na palaczy, mniej wiêcej tyle
samo czuje siê wiêniami swojego na³ogu
(23,8%).
Zbadano równie¿ opinie pracowników
na temat gotowoci zaprzestania palenia tytoniu. Analizie poddano 201 osób. Byli to
pracownicy, którzy regularnie pal¹ tytoñ (n
= 192), s¹ w trakcie rzucania palenia, ale
od ostatniego wypalonego przez nich papierosa nie minê³o jeszcze pó³ roku (n = 4) i
osoby, które pal¹ tytoñ okazjonalnie (n = 5).
Ankietowani swoj¹ gotowoæ do zaprzestania palenia tytoniu zaznaczali na siedmio
stopniowej skali, gdzie jedynka oznacza³a
ca³kowity brak rozwa¿ania mo¿liwoci rzucenia palenia tytoniu, a siódemka oznacza³a wielk¹ chêæ uwolnienia siê od na³ogu palenia tytoniu. Dok³adn¹ charakterystykê opinii palaczy na temat chêci rzucenia palenia
przedstawia rycina I.
Warto równie¿ dodaæ, ¿e badani pal¹cy
pracownicy w 40,8% oczekiwali od zak³adu
pracy pomocy w uwolnieniu siê od na³ogu
palenia tytoniu.
Dalsza analiza danych wykaza³a równie¿, ¿e prawie po³owa, bo 49,8% sporód
pal¹cych pracowników deklarowa³o chêæ
przyst¹pienia do programu pomocy w rzuceniu palenia.
Zaskakuj¹cym wydaje siê fakt, ¿e w
przeprowadzonym badaniu nie wykazano
zale¿noci chêci rzucenia palenia w stosunku do wykszta³cenia oraz do wieku przebadanych pal¹cych pracowników (p>0,05).
Swoje odpowiedzi ankietowani zaznaczali
na siedmiostopniowej skali, gdzie 1 oznacza³o ca³kowity brak rozwa¿ania mo¿liwoci rzucenia palenia, a siedem oznacza³o i¿
badani bardzo chc¹ rzuciæ palenie tytoniu.
Pod wzglêdem wykszta³cenia pracownicy
zostali podzieleni na trzy grupy: osoby z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym
stanowi³y pierwsz¹ grupê, ze rednim dru803

g¹, a z wy¿szym trzeci¹. Je¿eli chodzi o charakterystykê zale¿noci miêdzy wykszta³ceniem a chêci¹ zerwania z na³ogiem palenia
tytoniu, to po urednieniu zebranych odpowiedzi okaza³o siê, ¿e wszystkie trzy grupy
odpowiada³y bardzo podobnie i w skali siedmiopunktowej chêæ rzucenia palenia najwy¿ej ocenili palacze z wykszta³ceniem rednim (4,69 punktu), a najni¿ej z wykszta³ceniem wy¿szym (4,32 punktu). Charakterystykê zale¿noci miêdzy wiekiem, a chêci¹
zerwania z na³ogiem palenia tytoniu wród
przebadanych pal¹cych pracowników
przedstawiaj¹ tabela II.
Dyskusja
Tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego rodowiska pracy nie jest tylko zadaniem
pracodawców, ale i pracowników [13]. Dlatego bardzo wa¿ne jest, aby wszelkie dzia³ania kierownictwa w tym zakresie by³y podejmowane wspólnie z za³og¹ w sposób rozwa¿ny i przemylany. Konieczne jest dok³adne rozpoznanie opinii pracowników na temat palenia tytoniu w miejscu pracy, przed
podjêciem przez kierownictwo zak³adu dzia³añ zmierzaj¹cych do zmniejszenia zjawiska
nikotynizmu wród swojej za³ogi. Odpowiedzi zawarte w przeprowadzonej ankiecie
wiadcz¹ wyranie o gotowoci zatrudnianego zespo³u do interwencji ze strony pracodawcy w celu ochrony niepal¹cych przed
koniecznoci¹ wdychania dymu tytoniowego i pomocy pracownikom pal¹cym w uwalnianiu siê od na³ogu palenia tytoniu. Trzeba
równie¿ wspomnieæ, i¿ wiêkszoæ za³ogi bo
51,6% opowiedzia³a siê za wprowadzeniem
ca³kowitego zakazu palenia tytoniu w miejscu pracy pomimo braku takich regulacji w
polskim prawodawstwie. Podobne badania
by³y prowadzone w mniejszym zak³adzie
bran¿y lotniczej na terenie województwa
podkarpackiego, gdzie pracownicy w wiêkszoci opowiedzieli siê za tym by zak³ad pracy nie pomaga³ za³odze w uwalnianiu siê od
na³ogu palenia tytoniu, a 66% ankietowanych opowiedzia³a siê za ca³kowitym zakazem palenia na terenie zak³adu [10]. O to
samo zapytano pracowników przemys³u
wydobywczego w Republice Kirgiskiej, gdzie
ankietowano pracowników najwiêkszej Kirgiskiej spó³ki górniczej. Tamtejsza badana
grupa by³a niemal identyczna pod wzglêdem
p³ci i wieku do ankietowanych pracowników.
Grono pracowników opowiadaj¹cych siê za
ca³kowitym zakazem palenia tytoniu w kirgiskiej spó³ce wynosi³o 77% [16]. Porównuj¹c te wyniki do innych badañ przeprowadzonych w Polsce trzeba wspomnieæ, i¿
Centrum Badania Opinii Spo³ecznej wykaza³o, i¿ w 1992 roku za ca³kowitym zakazem palenia tytoniu w urzêdach i zak³adach
pracy opowiedzia³o siê prawie 66,7% Polaków [1], a w 2008 roku 71% [4]. Warto by
rozwa¿yæ mo¿liwoæ wprowadzenia ca³kowitego zakazu palenia w polskich zak³adach
pracy zw³aszcza tam gdzie zwolennicy tego
typu rozwi¹zañ stanowiliby wiêkszoæ. Trzeba równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e wiele wczeniejszych badañ wykaza³o, i¿ najlepszym
rozwi¹zaniem maj¹cym zapewniæ zdrowe
warunki pracy jest ca³kowity zakaz palenia
tytoniu w zamkniêtych pomieszczeniach w
zak³adach pracy [13]. Ocenia siê, ¿e praca
w warunkach wolnych od dymu tytoniowe804

go wp³ywa nie tylko na zdrowie osób niepal¹cych, ale równie¿ i palaczy, którzy wypalaj¹ dziêki temu nawet o 29% mniej papierosów ka¿dego dnia [5]. W jednym badaniu
wykazano, ¿e zakaz palenia jest dziewiêciokrotnie tañsz¹ i efektywniejsz¹ metod¹
umo¿liwiaj¹c¹ zaprzestanie palenia ni¿ nikotynowa terapia zastêpcza [9]. Na uwagê
zas³uguje równie¿ bardzo niski odsetek codziennych palaczy tytoniu, którzy zgodnie z
definicj¹ WHO stanowi¹ 14,9% przebadanej za³ogi polskiego zak³adu. Odsetek ten
cieszy jeszcze bardziej, je¿eli pod uwagê
wemiemy rozk³ad badanej grupy ze wzglêdu na p³eæ, bo przecie¿ znacz¹c¹ wiêkszoæ
pracowników stanowili mê¿czyni, którzy
zgodnie z wieloma wczeniej opublikowanymi badaniami znacznie czêciej siêgaj¹
po papierosa ni¿ kobiety. Porównuj¹c uzyskane wyniki z badaniami przeprowadzanymi przez Centrum Badania Opinii Spo³ecznej z 2008 roku widaæ wyranie, ¿e liczba
osób pal¹cych w ankietowanej grupie pracowników w stosunku do ogólnej polskiej
populacji jest przesz³o dwukrotnie ni¿sza [4].
Za³oga zak³adu bardzo dobrze wypada pod
wzglêdem odsetka osób pal¹cych, nie tylko
w zestawieniu z populacj¹ Polski i innych
podobnych do nas krajów Europy rodkowo-wschodniej [3], gdzie najlepiej sytuowana S³owacja z 24% odsetkiem pal¹cej populacji przewy¿sza iloci¹ osób pal¹cych
populacjê badanego zak³adu o ponad 9%,
ale tak¿e w zestawieniu z grup¹ o wysokiej
wiadomoci zdrowotnej, jak studenci pierwszego roku Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdañsku, gdzie odsetek
pal¹cych osób wyniós³ 21% [14] i by³ niewiele ni¿szy od odsetka pal¹cych S³owaków.
Znacznie mniej pozytywnie nastraja fakt, ¿e
mniej ni¿ po³owa palaczy 49,8% deklaruje
chêæ zaprzestania palenia tytoniu, a tylko
17,9% chce tego bardzo i jest to znacznie
mniej ni¿ w ogólnej populacji, gdzie chêæ
rzucenia palenia tytoniu deklarowa³o 77%
Polaków [4]. Je¿eli chodzi o wolê zaprzestania palenia tytoniu deklarowan¹ przez mieszkañców innych krajów to badania takie by³y
wykonywane w USA i Kanadzie i wykaza³y,
¿e 70,8% sporód badanych wyra¿a³a chêæ
zerwania z na³ogiem palenia tytoniu a 12,8%
nie czu³a takiej potrzeby [2] podczas, gdy w
grupie ankietowanych pracowników osoby
nie wykazuj¹ce chêci zaprzestania palenia
tytoniu stanowi³y ponad 21,3%.
Palenie tytoniu jest powa¿nym problemem w miejscu pracy. Poznane opinie pracowników s¹ niezbêdne do planowania antynikotynowych programów promocji zdrowia lub innych strategii dzia³ania zmierzaj¹cych do ograniczenia zjawiska palenia tytoniu w miejscu pracy.
Maj¹c na uwadze bardzo du¿¹ liczebnoæ pracowników zak³adu bior¹cego udzia³
w badaniu nawet przy odsetku 15% za³ogi
pal¹cej regularnie tytoñ i piêædziesiêcioprocentowej chêci zerwania z nikotynizmem w
grupie codziennych palaczy podjêcie dzia³añ w zakresie szeroko rozumianego programu promocji zdrowia wydaje siê mieæ
uzasadnienie. Du¿ym u³atwieniem podczas
realizowanego projektu maj¹cego na celu
pomoc w zaprzestaniu palenia tytoniu bêdzie wysoka wiadomoæ prozdrowotna
wród za³ogi i zrozumienie dla interwencji
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ze strony pracodawcy.
Wnioski
1. Zdecydowana wiêkszoæ badanych
pracowników uwa¿a, ¿e zak³ad pracy powinien chroniæ niepal¹cych przed koniecznoci¹ wdychania dymu tytoniowego oraz pomagaæ pal¹cym pracownikom w rzuceniu
palenia.
2. Ponad po³owa pracowników uwa¿a,
¿e zak³ad pracy powinien pomóc swoim pracownikom uwolniæ siê od na³ogu palenia tytoniu.
3. Osoby pal¹ce martwi¹ siê konsekwencjami zdrowotnymi wynikaj¹cymi z palenia tytoniu. Prawie po³owa badanych
(49,8%) wyra¿a chêæ przyst¹pienia do programu uwalniaj¹cego od na³ogu palenia tytoniu jednak du¿a grupa pracowników pal¹cych nie wykaza³a takiego zainteresowania
(42,8%).
4. Wiek i poziom wykszta³cenia nie wp³ywaj¹ na motywacjê zerwania z na³ogiem palenia tytoniu wród pal¹cych pracowników.
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