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Du¿e kampanie antytytoniowe na
wiecie i równie¿ w Polsce, koñcz¹ siê
konkursem z nagrodami o bardzo zró¿nicowanej wartoci. Psychologowie
twierdz¹, ¿e nagroda w sposób znacz¹cy mobilizuje cz³owieka do okrelonych zachowañ. W czasie dzia³añ edukacyjnych prowadzonych w okresie
kampanii wskazane jest stosowanie
technik oddzia³ywania psychologicznego wyzwalaj¹cych motywy najbardziej korzystne dla zdrowia. Celem pracy by³o poznanie czêstoci kierowania
siê g³ównie mo¿liwoci¹ wygrania nagrody przy podejmowaniu decyzji o
zaprzestaniu palenia papierosów i
przyst¹pieniu do konkursu, oraz poznanie opinii laureatów nagród na temat skutecznoci konkursów "Rzuæ
palenie i wygraj". Materia³ empiryczny pochodzi z dwóch róde³. Pierwszym s¹ wybrane fragmenty badania
ankietowego przeprowadzonego w
Katedrze Medycyny Spo³ecznej i Zapobiegawczej wród 1700 uczestników
konkursu "Rzuæ palenie i wygraj", koñcz¹cego II Miêdzynarodow¹ Kampaniê
Antytytoniow¹ "Quit and Win" w Polsce. Prawid³owo wype³nion¹ ankietê
nades³a³o 1285 osób, to jest 75,6%.
Drugim ród³em jest fragment badania
ankietowego przeprowadzonego w
2003 roku wród 54 laureatów konkursu "Rzuæ palenie i wygraj" w Polsce.
Wype³nion¹ ankietê nades³a³o wiêkszoæ laureatów, to jest 34 osoby
(f=0,63). Mo¿liwoæ wygrania nagrody
jako najwa¿niejsz¹ przyczynê podjêcia
próby zaprzestania palenia i przyst¹pienia do konkursu wskaza³o 56 respondentów (4,4%), natomiast pozosta³e osoby za najwa¿niejsze uzna³y
inne motywy. W grupie 34 respondentów bêd¹cych laureatami konkursów,
wiêkszoæ, to jest 22 osoby (f=0,65)
uzna³y konkursy z nagrodami za metodê redukcji palenia o du¿ej skutecznoci. Po³owa ankietowanych (17
osób) uwa¿a³a, ¿e lepiej motywuje do
udzia³u w konkursie mo¿liwoæ wygrania kilku nagród o du¿ej wartoci ni¿
mo¿liwoæ wygrania jednej z wielu

Big antinicotine campaigns both in
Poland and worldwide, are finished
with a competition with prizes of different value. Psychologists say that a
prize significantly motivates a person
to certain kinds of behaviour. During
educational activities carried out in the
time of campaign, it is recommended
to use techniques of psychological interaction that would release motives
most beneficial to health. The aim of
the work was to recognize frequency
of being influenced mostly by the possibility of winning a prize before making a decision about quitting smoking
and joining the competition, and learning the opinions of prize laureates concerning efficiency of 'Quit and Win'
competitions. Empirical material
comes from two sources. The first one
is the selected fragments of a survey
study carried out at Social and Preventive Medicine Department among 1700
participants of 'Quit and Win' competition that finished the 2nd International Antinicotine Campaign in Poland. The correctly filled survey was
sent by 1285 people, that is 75.6%. The
second source is a fragment of a survey study carried out in 2003 among
54 laureates of 'Quit and Win' competition in Poland. The completed survey
was sent by majority of the laureates,
that is 34 people (f=0.63). Possibility
of winning a prize as the most important reason for taking up the attempt
to stop smoking and joining the competition was pointed to by 56 respondents (4.4%), whereas the remaining
people chose other reasons as the
most important ones. In the group of
34 respondents who were the laureates of competitions, majority, that is
22 people (f=0.65) claimed the competition with prizes as a very effective
method of reducing smoking. Half of
the surveyed (17 people) claimed the
possibility of winning a few prizes of
high value would be more motivating
than winning one of many prizes of
smaller value. As the least attractive,
prize gifts were pointed to. A prize in
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nagród o mniejszej wartoci. Za najmniej atrakcyjne uwa¿ano nagrody rzeczowe. Nagroda w postaci wycieczki lub
wczasów cieszy³a siê podobnie du¿¹ popularnoci¹ jak
nagroda pieniê¿na. Szansa na wygranie nagrody zosta³a
uznana za najwa¿niejszy motyw podjêcia próby utrzymania abstynencji tytoniowej przez niewielk¹ czêæ uczestników konkursu "Rzuæ palenie u wygraj". W opiniach wiêkszoci respondentów bêd¹cych w drodze losowania laureatami nagród, konkursy z nagrodami organizowane na zakoñczenie kampanii s¹ skuteczn¹ metod¹ profilaktyki antytytoniowej.
Wstêp
O szkodliwym wp³ywie dymu tytoniowego na organizm cz³owieka, spo³eczeñstwo
polskie wie coraz wiêcej [2,3,4,7]. Pierwsze
praca naukowe pokazuj¹ce wp³yw szkodliwych zwi¹zków na organizm by³y dostêpne
wy³¹cznie w rodowiskach naukowych.
Obecnie, dziêki du¿ej roli mediów, o wynikach prowadzonych badañ s¹ informowane ró¿ne rodowiska spo³eczne [1,14,
16,17]. Wyniki badañ wielu autorów dowodz¹, ¿e do utrzymania abstynencji tytoniowej konieczna jest przede wszystkim silna
motywacja [11]. Ogólnie mo¿na powiedzieæ,
¿e motywacja to jaki zamiar, chêæ, pragnienie, zainteresowanie czym, d¹¿enie do
czego. Motyw to czynnik wewnêtrzny natury psychicznej i fizjologicznej, mo¿e byæ
wiadomy lub niewiadomy, sk³ania do dzia³ania i ukierunkowuje je na osi¹gniêcie celu.
Bodziec natomiast to rodzaj podniety, zachêty dla cz³owieka [12]. Motywacja to jeden z czynników, od których zale¿y efekt
dzia³ania [9]. To hipotetyczny proces wewnêtrzny, warunkuj¹cy d¹¿enie ku okrelonym celom. Cele takie mo¿na ogólnie podzieliæ na dwie klasy: cele dodatnie, to jest
takie, do osi¹gniêcia, których zmierzamy

oraz ujemne, to jest takie, których staramy
siê unikn¹æ. Mo¿na, wiêc mówiæ o motywacji dodatniej, warunkuj¹cej d¹¿enie do i
motywacji ujemnej  warunkuj¹cej unikanie.
Typowym przejawem motywacji dodatniej
jest pragnienie, a motywacji ujemnej  obawa lub niechêæ [9]. Wa¿nym czynnikiem
warunkuj¹cym intensywnoæ motywacji jest
ogólna dojrza³oæ osobowoci. Intensywnoæ motywacji wi¹¿e siê równie¿ z obiektywn¹ trudnoci¹ zadania, ze znaczeniem
wyniku dla jednostki, a tak¿e z pewnymi cechami temperamentu [13]. Aby powsta³ motyw musz¹ byæ spe³nione pewne warunki:
1. Cz³owiek musi czego potrzebowaæ
2. Musi pojawiæ siê czynnik, który jest
zdolny tê potrzebê zaspokoiæ lub te¿ przeszkadzaæ w jej zaspokojeniu, wzglêdnie pogarszaæ jeszcze stan niezaspokojenia, czyli musi istnieæ pobudka dodatnia (nagroda)
lub ujemna (kara).
3. Cz³owiek musi mieæ przewiadczenie,
¿e w danych warunkach potrafi osi¹gn¹æ
zaspokojenie potrzeby lub zapobiec, b¹d
usun¹æ to, co przeszkadza zaspokojeniu lub
to co grozi wiêkszym jeszcze niezaspokojeniem.

N=1283

Oddzia³ywanie na motywacjê jest to
kszta³towanie sta³ych warunków motywacji,
czyli wychowywanie. Polega ono na formowaniu potrzeb, kszta³towaniu dowiadczeñ
warunkuj¹cych ustalenie indywidualnego
systemu preferencji i wartoci (celów), a tak¿e tworzeniu obrazu wiata i obrazu siebie
samego, na podstawie, czego formuje siê
ocena mo¿liwoci osi¹gniêcia celów. Oddzia³ywanie na motywacjê mo¿na rozumieæ
te¿ jako wp³ywanie na aktualne zachowanie przez odpowiednie pobudzenie motywów. Polega na stosowaniu kar i nagród,
przekazywaniu informacji i manipulowaniu
warunkami w taki sposób aby wp³ywaæ na
stan zaspokojenia potrzeb, podsuwaæ cele
dzia³ania, wp³ywaæ na ocenê mo¿liwoci.
Psychologowie twierdz¹, ¿e nagroda w sposób znacz¹cy mobilizuje cz³owieka do okrelonych zachowañ. Dlatego du¿e kampanie
antytytoniowe na wiecie i równie¿ w Polsce, koñcz¹ siê konkursem z nagrodami o
bardzo zró¿nicowanej wartoci [5,6,15,18].
W czasie dzia³añ edukacyjnych prowadzonych w okresie kampanii wskazane jest stosowanie technik oddzia³ywania psychologicznego wyzwalaj¹cych motywy najbardziej
korzystne dla zdrowia [8,10].

N=1233
100

100

% 90

95,9%
187

96,5%
643

94,3%
398

80

50

40

40

30

0

87,5%
119

60

50

10

97,1%
267

96,4%
792

70

60

20

% 90
80

70

30
5,7%
24

3,5%
23

4,1%
8

12,5%
17

20
3,6%
30

10
Podstawowe i
zazadnicze
zawodowe
(422 osoby)

rednie i
pomaturalne
(666 osób)

mo¿liwoæ wygrania nagrody

Wy¿sze
(195 osób)

inne motywy

Rycina 1
Mo¿liwoæ wygrania nagrody w porównaniu z innymi motywami podjêcia próby
zaprzestania palenia tytoniu wed³ug wykszta³cenia respondentów.
Possibility of winning a prize as opposed to other motives of attempting quitting smoking,
according to the education of the respondents
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the form of a trip or holiday was considered very popular,
as much as money prize. A chance to win a prize was considered the most important motive in undertaking the attempt to refrain from smoking by a small number of participants of 'Quit and Win' competition. In the opinion of
majority of the respondents who were laureates of competitions as chosen at random, competitions with prizes organized at the end of campaigns are an effective method
of antinicotine prevention.
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Rycina 2
Mo¿liwoæ wygrania nagrody w porównaniu z innymi motywami podjêcia próby
zaprzestania palenia tytoniu wed³ug ród³a utrzymania respondentów.
Possibility of winning a prize as opposed to other motives of attempting quitting smoking,
according to the source of income of the respondents.
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Rycina 3
Mo¿liwoæ wygrania nagrody w porównaniu z innymi motywami podjêcia próby
zaprzestania palenia tytoniu wed³ug oceny swojego zdrowia przez
respondentów.
Possibility of winning a prize as opposed to other motives of attempting quitting smoking,
according to the health evaluation done by the respondents.

Celem pracy by³o poznanie czêstoci
kierowania siê g³ównie mo¿liwoci¹ wygrania nagrody przy podejmowaniu decyzji o
zaprzestaniu palenia papierosów i przyst¹pieniu do konkursu, oraz poznanie opinii laureatów nagród na temat skutecznoci konkursów Rzuæ palenie i wygraj.
Materia³ i metody

Materia³ empiryczny bêd¹cy przedmiotem analizy
w niniejszej pracy pochodzi z dwóch róde³. Pierwszym
z nich s¹ wybrane fragmenty bazy danych, istniej¹cej w
Katedrze Medycyny Spo³ecznej i Zapobiegawczej Uniwersytetu Medycznego w £odzi, powsta³ej w oparciu o
kwestionariusze ankiety przeprowadzonej wród wszystkich, to jest wród 1700 uczestników konkursu Rzuæ
palenie i wygraj koñcz¹cego w Polsce II Miêdzynarodow¹ Kampaniê Antytytoniow¹. Prawid³owo wype³nion¹ ankietê nades³a³o 1285 osób, co stanowi 75,6%. Nastêpnym ród³em materia³u empirycznego by³o badanie
przeprowadzone w lipcu 2003 roku wród laureatów piêciu kolejnych konkursów Rzuæ palenie i wygraj w Polsce. Laureatami nagród w drodze losowania zosta³y 54
osoby. W badaniu wziê³o dzia³ wiêkszoæ laureatów, to
jest 34 osoby (f=0,63). Opracowuj¹c zebrany materia³
empiryczny obliczono wskaniki struktury. W przypadku
du¿ych liczebnoci wyra¿ano je w procentach (%) a w
przypadku ma³ych zbiorowoci pos³u¿ono siê frakcjami
(f). W celu sprawdzenia czy zale¿noci pomiêdzy analizowanymi cechami s¹ istotne statystycznie zastosowano test niezale¿noci Chi2. Si³ê zale¿noci oceniano przy
pomocy wspó³czynnika C-Pearsona. W celu unormowania tej miary w taki sposób, aby wspó³czynniki C pochodz¹ce z tablic o ró¿nej wielkoci mog³y byæ ze sob¹ porównywalne, obliczono tak zwany skorygowany wspó³czynnik C-Pearsona. W ocenie istotnoci zwi¹zków przyjêto b³¹d statystyczny mniejszy od 0,05.

Wyniki
Wród uczestników konkursu Rzuæ
palenie i wygraj koñcz¹cego II Miêdzynarodow¹ Kampaniê Antytytoniow¹ Quit and
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Rycina 4
Mo¿liwoæ wygrania nagrody w porównaniu z innymi motywami podjêcia próby
zaprzestania palenia tytoniu wed³ug zamierzeñ dotycz¹cych palenia tytoniu w
chwili zg³oszenia swojego udzia³u w konkursie.
Possibility of winning a prize as opposed to other motives of attempting quitting
smoking, according to the intentions concerning smoking at the moment of enlisting
as participants of the competition.

Win w Polsce ankietê wype³ni³o 713 mê¿czyzn (54,5%) oraz 572 kobiety (45,5%).
Prowadz¹c badanie ankietowe zapytano
miêdzy innymi, co przede wszystkim sk³oni³o uczestników konkursu do podjêcia próby
zaprzestania palenia tytoniu i przyst¹pienia
do konkursu? Z omiu zaproponowanych
mo¿liwoci respondent móg³ wybraæ tylko
jedn¹, tê w jego sytuacji najwa¿niejsz¹. Propozycje odpowiedzi: 1. leczenie choroby; 2.
zapobieganie powa¿nej chorobie; 3. obecnoæ w domu kobiety ciê¿arnej lub ma³ego
dziecka; 4. powody finansowe; 5. przyk³ad
dla dzieci; 6. nieatrakcyjnoæ spowodowana nikotyn¹ (np. plamy nikotynowe); 7. rada
i presja innych osób; 8. mo¿liwoæ wygrania nagrody. Jeli wród wy¿ej wymienionych przyczyn respondent nie znalaz³ tej,
która w jego sytuacji by³a najwa¿niejsza, mia³
mo¿liwoæ wymienienia dodatkowej przyczyny.
Mo¿liwoæ wygrania nagrody, jako najwa¿niejsz¹ przyczynê podjêcia próby zaprzestania palenia i przyst¹pienia do konkursu, wskaza³o 56 respondentów (4,4%),
natomiast pozosta³e osoby za najwa¿niejsze uzna³y inne motywy. W grupie 713 mê¿czyzn mo¿liwoæ wygrania nagrody za najwa¿niejszy motyw zaprzestania palenia i
przyst¹pienia do konkursu, uzna³o 4,6%
badanych (33 osoby), a w grupie kobiet 4,0%
(23 osoby). Analiza statystyczna nie wykaza³a istnienia zale¿noci miêdzy opisywan¹
cech¹ a p³ci¹ (Chi2=0,281; p>0,05). Pozostali respondenci kierowali siê g³ównie innymi motywami ni¿ mo¿liwoæ wygrania
nagrody.
Najwa¿niejsze motywy, którymi kierowali
siê respondenci podejmuj¹c próbê zaprzestania palenia i przyst¹pienia do konkursu

analizowano bior¹c równie¿ pod uwagê wiek
badanych. Okaza³o siê, ¿e mo¿liwoæ wygrania nagrody by³a najwa¿niejszym motywem do zachowania abstynencji tytoniowej
dla respondentów najm³odszych, to jest w
wieku 18-29 lat. Ten motyw wskaza³o 20
osób, to jest 10% znajduj¹cych siê w tej grupie wiekowej.
Analiza wykaza³a istnienie istotnej statystycznie zale¿noci miêdzy najwa¿niejszymi motywami, którymi kierowali siê badani
a wiekiem (Chi 2 =17,925; p<0,001;
Cskor.=0,167).
Analiza materia³u empirycznego wykaza³a, ¿e mo¿liwoæ wygrania nagrody jako
g³ówny motyw by³a wskazywana podobnie
czêsto przez osoby bêd¹ce w stanie wolnym, to jest przez panny, kawalerów, wdowy, wdowców oraz przez osoby rozwiedzione jak przez badanych ¿yj¹cych w zwi¹zkach ma³¿eñskich lub w konkubinacie: Chi2
=0,230; p>0,05.
Analizowano równie¿ zale¿noæ pomiêdzy wykszta³ceniem respondentów a najwa¿niejszymi motywami podjêcia próby zaprzestania palenia. Wród respondentów z
wykszta³ceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym mo¿liwoæ wygrania nagrody za g³ówny motyw zaprzestania palenia i przyst¹pienia do konkursu uzna³o 5,7%
badanych (24 osoby). W grupie osób z wykszta³ceniem rednim i pomaturalnym oraz
z wykszta³ceniem wy¿szym udzia³ osób, które wskaza³y wymieniony motyw by³ mniejszy,
ale zaobserwowane ró¿nice nie s¹ istotne
statystycznie: Chi2=3,161; p>0,05 (rycina 1).
Kolejn¹ analizowan¹ zmienn¹ by³o ród³o utrzymania respondentów i jego wp³yw
na czêstoæ wskazywania przez badanych
poszczególnych motywów zaprzestania pa-

811

lenia i przyst¹pienia do konkursu  jako najwa¿niejszych. Mo¿liwoæ wygrania nagrody jako g³ówny motyw zaprzestania inhalowania dymu tytoniowego najczêciej wskazywali respondenci, dla których ród³em
utrzymania by³ zasi³ek dla bezrobotnych,
którzy byli na utrzymaniu rodziny lub pozyskiwali rodki finansowe z innych róde³ ni¿
praca zawodowa (np.: pieni¹dze wygrane
na gie³dzie lub spadek po zmar³ym cz³onku
rodziny). Wy¿ej wymienione ród³a utrzymania wskaza³o 119 badanych. Wród tej grupy respondentów mo¿liwoæ wygrania nagrody jako g³ówny motyw przyst¹pienia do
konkursu by³a wymieniana istotnie czêciej
(17 osób, to jest 12,5%) ni¿ w grupie utrzymuj¹cych siê z pracy zawodowej lub emerytury. Wartoæ testu Chi2=39,406; p<0,001;
Cskor.=0,249 (rycina 2).
Postanowiono zbadaæ równie¿ zale¿noæ miêdzy ocen¹ w³asnego stanu zdrowia przez respondentów a najwa¿niejszym
motywem zaprzestania palenia. Okaza³o
siê, ¿e najwiêksza ró¿nica wyst¹pi³a miêdzy grup¹ 67 respondentów oceniaj¹cych
swój stan zdrowia jako z³y lub bardzo z³y a
respondentami oceniaj¹cymi swój stan zdrowia jako redni. Ró¿nica wynosi³a 4,6 punktu
procentowego, jednak wynik testu Chi2 nie
pozwala uznaæ zaobserwowanych ró¿nic za
istotne statystycznie: Chi2=5,560; p>0,05
(rycina 3).
W kolejnej fazie prowadzonej analizy
materia³u empirycznego postawiono pytanie: Czy motywy rzucenia palenia i przyst¹pienia do konkursu mia³y wp³yw na dalsze zamierzenia badanych dotycz¹ce utrzymania abstynencji tytoniowej, to jest po zakoñczeniu konkursu?. Wyniki badania pokaza³y, ¿e w grupie respondentów, którzy
przystêpuj¹c do konkursu zamierzali nie
paliæ tylko w okresie jego trwania, udzia³
osób kieruj¹cych siê g³ównie mo¿liwoci¹
wygrania nagrody by³ najwiêkszy, natomiast
wród 1028 osób, które pragnê³y zaprzestaæ
palenia, badani oczekuj¹cy g³ównie na nagrodê stanowili 4,0% (43 osoby). Zaobserwowana zale¿noæ jest istotna statystycznie: Chi2=34,955; p<0,001; Cscor.=0,0242
(rycina 4).
Nastêpnie dokonano oceny wyników
badania przeprowadzonego wród 54 laureatów nagród w konkursach Rzuæ palenie
i wygraj, które odbywa³y siê w latach 19942002. Wród laureatów nagród, którzy wype³nili ankietê by³o 11 kobiet i 23 mê¿czyzn.
Przeciêtny wiek badanych wynosi³ 50 lat.
Najm³odszy respondent mia³ 23 lata a najstarszy 75 lat. Laureatów piêciu konkursów
Rzuæ palenie i wygraj zapytano, jak oceniaj¹ skutecznoæ tego typu konkursów z
nagrodami w ograniczaniu czêstoci palenia tytoniu w Polsce? Zdecydowana wiêkszoæ, to jest 22 osoby (f=0,65) uzna³y konkursy z nagrodami za metodê redukcji czêstoci palenia o du¿ej skutecznoci. Rozk³ad odpowiedzi analizowanej cechy wed³ug
p³ci respondentów ilustruje rycina 5.
Laureatów nagród zapytano tak¿e, jaki
rodzaj nagród ich zdaniem najbardziej zachêca do udzia³u w konkursie? Po³owa laureatów nagród, to jest 17 osób (f=0,50)
wybra³a odpowied: mo¿liwoæ wygrania
jednej z kilku nagród o du¿ej wartoci (2-3
tysi¹ce z³. ka¿da), 12 osób (f=0,35) wybra812

³o odpowied: mo¿liwoæ wygrania jednej
z kilkudziesiêciu nagród o mniejszej wartoci (300-400 z³. ka¿da), a 5 osób (f=0,15)
nie mia³o zdania na ten temat. Badani wypowiedzieli siê równie¿ na temat rodzaju
nagrody, któr¹ chcieliby otrzymaæ. W grupie licz¹cej 34 respondentów, po 13 osób
(f=0,38) wybra³oby nagrodê pieniê¿n¹ oraz
wycieczkê lub wczasy, natomiast 8 osób
(f=0,24) by³oby najbardziej zadowolonych z
nagrody o charakterze rzeczowym.
Omówienie wyników
Z przeprowadzonej analizy zebranego
materia³u empirycznego wynika, ¿e tylko nieliczni uczestnicy konkursu Rzuæ palenie i
wygraj zaprzestali palenia kieruj¹c siê chêci¹ wygrania nagrody. Taka motywacja przewa¿a³a w grupie osób m³odych, bêd¹cych
w stanie wolnym, posiadaj¹cych wykszta³cenie podstawowe i bêd¹cych na utrzymaniu innych osób, czyli wród respondentów
maj¹cych z³¹ sytuacjê finansow¹. Respondenci oceniaj¹cy swój stan zdrowia jako
redni równie¿ czêciej w porównaniu z osobami, które oceni³y, ¿e ich zdrowie jest bardzo dobre lub dobre lub z³e i bardzo z³e,
przystêpuj¹c do konkursu chcia³y przede
wszystkim wygraæ nagrodê. Okaza³o siê, ¿e
badani, którzy kierowali siê g³ównie chêci¹
wygrania nagrody ju¿ na wstêpie za³o¿yli,
¿e pozostan¹ w abstynencji tytoniowej tylko
do chwili wy³onienia nagrodzonych. Z d³ugofalowych badañ wynika, ¿e wiêkszoæ palaczy przed osi¹gniêciem d³ugotrwa³ej abstynencji wiele razy powraca³o do inhalowania dymu tytoniowego. Dlatego zak³adaj¹c
nawet ju¿ na wstêpie powrót do palenia, to
cztero tygodniowy okres abstynencji by³ dla
nich rodzajem treningu, który mo¿e zaowocowaæ w przysz³oci.
Do przyst¹pienia do konkursów przeznaczonych dla osób, które zaprzesta³y palenia, zdaniem badanych najsilniej motywuj¹
nieliczne nagrody, ale o du¿ej wartoci, w
postaci nagród pieniê¿nych lub wycieczek i
wczasów.
Wiêkszoæ respondentów w grupie kobiet i w grupie mê¿czyzn bêd¹cych w drodze losowania laureatami nagród w latach
1994-2002 ocenia³a konkursy z nagrodami
organizowane na zakoñczenie kampanii
jako skuteczn¹ metodê redukcji czêstoci
palenia w du¿ych populacjach.
Wnioski
1. W przypadku braku rodków finansowych na nagrody w konkursach koñcz¹cych kampanie antytytoniowe warto organizowaæ tego typu akcje profilaktyczne równie¿ bez nagród o wartoci materialnej, gdy¿
spo³eczeñstwo polskie obecnie jest wiadome tego, ¿e najbardziej cenn¹ nagrod¹ jest
poprawa stanu zdrowia.
2. Rolê nagród w przebiegu akcji antytytoniowych nale¿y jednak doceniæ, poniewa¿ przybli¿aj¹ do osi¹gniêcia zamierzonego celu w przysz³oci, równie¿ te osoby, które przystêpuj¹c do konkursu utrzymuj¹ okresow¹ abstynencjê tytoniow¹ kieruj¹c siê
chêci¹ wygrania nagrody.
3. Ujemn¹ stron¹ konkursu z nagrodami jest to, ¿e tylko w przypadku nielicznych
zaprzestanie palenia jest nagradzane natychmiast i w sposób widoczny.
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4. Chocia¿ tylko nieliczni respondenci
przyznali siê do tego, ¿e szansa na wygranie nagrody by³a dla nich g³ównym motywem
do przyst¹pienia do konkursu "Rzuæ palenie i wygraj", to mo¿na przypuszczaæ, ¿e w
rzeczywistoci ten motyw wystêpowa³ czêciej.
5. W dzia³aniach edukacyjnych prowadzonych w okresie kampanii antytytoniowych z udzia³em mediów jest wskazane stosowanie technik oddzia³ywania psychologicznego polegaj¹cych na pobudzaniu najkorzystniejszych dla cz³owieka motywów do
utrzymania trwa³ej abstynencji tytoniowej.
6. Istnieje koniecznoæ prowadzenia dalszych pog³êbionych badañ dotycz¹cych roli
nagród w odzwyczajaniu palaczy od tego
zgubnego dla zdrowia i ¿ycia uzale¿nienia
w celu ustalenia znaczenia nagrody w czasie stosowania dzia³añ profilaktycznych o
najwiêkszej skutecznoci.
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