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Palenie tytoniu jest w naszym spo³eczeñstwie pierwszorzêdowym czynnikiem ryzyka w powstawaniu wielu
chorób, miêdzy innymi uk³adu kr¹¿enia i nowotworów, podnosz¹cym ryzyko umieralnoci przed 65 rokiem ¿ycia. Bardzo istotnym jest fakt, i¿ jest
to czynnik usuwalny, który mo¿na ca³kowicie wyeliminowaæ, przyczyniaj¹c
siê nie tylko do poprawy zdrowia osoby pal¹cej, ale i osób z jej otoczenia.
Cz³owiek uzale¿niony, to cz³owiek chory, który maj¹c motywacjê do zaprzestania palenia, wymaga pomocy medycznej i specjalistycznej kompleksowej terapii. Ankietowani studenci pielêgniarstwa i po³o¿nictwa PMWSZ w
Opolu najwiêksze znaczenie w udzielaniu pacjentom porady antytytoniowej
przypisywali lekarzom rodzinnym
(34,1%) i lekarzom internistom (17,9%).
W opinii ankietowanych, pacjenci, którzy mimo silnej motywacji nie potrafi¹
zaprzestaæ palenia, powinni korzystaæ
z pomocy specjalistycznych poradni
antytytoniowych (27,8%), poradni leczenia uzale¿nieñ (16,5%) oraz poradni psychologicznych (11,4%). Po³owa
ankietowanych studentów (51,35%)
deklaruje umiejêtnoæ udzielania pacjentom porady antytytoniowej, przy
czym tylko 18, 7% badanych odpowiedzia³o prawid³owo na pytanie na czym
polega minimalna interwencja antytytoniowa; 56% badanych twierdzi, ¿e
polega ona na poinformowaniu pacjenta o skutkach palenia. Istotnym elementem dzia³añ ograniczaj¹cych skutki zdrowotne palenia tytoniu jest przygotowanie pracowników medycznych
do diagnozowania problemu uzale¿nienia i do profesjonalnej kompleksowej terapii.

Smoking tobacco in our society is
the primary risk factor in the emergence of many diseases, including
cardiovascular and cancer, elevating
the risk of mortality before 65 years of
age. Very important is the fact that this
is a removable, which can be completely eliminated. The smoker health
could be in better conditions and also
other people from his environment. A
man who is messed up is the sick man
who, while having the motivation to
stop smoking, need a comprehensive
and specialized medical treatment.
Respondents nursing and midwifery
students in Opole PMWSZ most important in providing advice to patients students choose family doctors (34.1%)
and internists (17.9%). According to
the respondents, patients who, despite
a strong motivation to stop smoking
can not, should find help in specialized anti-tobacco clinic (27.8%), substance abuse treatment clinic (16.5%),
and psychological counseling (11.4%).
Half of the surveyed students (51.35%)
declared the ability to advice patients,
while only 18.7% of respondents correctly answered the question what is
the minimum intervention of tobacco
control, 56% of respondents claimed
that it is information to the patient of
the consequences of smoking. Important in reducing the health effects of
smoking is to prepare health workers
to diagnose the problem of addiction
and comprehensive professional treatment.

Wstêp
Uzale¿nienie od nikotyny zosta³o uznane za chorobê i jest wymienione w Miêdzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób
i Problemów Zdrowotnych wiatowej Organizacji Zdrowia, jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane
paleniem tytoniu (F.17). Wdychanie dymu
tytoniowego pogarsza jakoæ ¿ycia oraz

przyczynia siê w istotny sposób do wzrostu
zachorowañ i przedwczesnych zgonów powodowanych bezporednio przez kilkadziesi¹t chorób tytoniozale¿nych [4].
Skutki palenia tytoniu s¹ ogromnym problemem o charakterze jednostkowym, jak i
spo³ecznym przede wszystkim w zakresie
zdrowia. Szacuje siê, ¿e palenie tytoniu jest
przyczyn¹ mierci u co drugiej osoby aktu-
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I ETAP
1. Pomaganie pacjentowi w znalezieniu
trwa³ej motywacji do zaprzestania palenia,
identyfikacji siebie jako osoby uzale¿nionej
i analizie w³asnego modelu palenia.
2. Edukacja terapeutyczna w zakresie
nastêpstw palenia i korzyci wynikaj¹cych
z jego zaprzestania: modyfikacja stylu ¿ycia, zmiany w diecie, psychoterapia (indywidualna i grupowa), farmakoterapia.
3. Wsparcie w opracowaniu i realizacji
w³asnej strategii unikania sytuacji sprzyjaj¹cych paleniu i minimalizacja stresorów
wyzwalaj¹cych potrzebê palenia.
II ETAP
4. Pomaganie pacjentowi w rozwijaniu,
wykorzystywaniu i utrwalaniu umiejêtnoci,
które pozwol¹ na samodzielne radzenie sobie w sytuacjach gro¿¹cych nawrotom (w
okresie wczesnej abstynencji tytoniowej):
relaksacja i oddychanie kontrolowane, asertywne zachowania, zajêcia manualne, su814
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alnie pal¹cej tytoñ. U osób nigdy niepal¹cych, ale nara¿onych codziennie na wdychanie dymu tytoniowego, ryzyko raka p³uc
ronie do 30%, a o 15% wzrasta ryzyko
przedwczesnego zgonu [5].
Palenie papierosów jest najbardziej
istotnym, podlegaj¹cym modyfikacji, pojedynczym czynnikiem, maj¹cym negatywny
wp³yw na stan zdrowia. Liczne potwierdzone dane pochodz¹ce z badañ prospektywnych wskazuj¹, ¿e zaprzestanie palenia jest
zwi¹zane ze statystycznie istotnym zmniejszeniem zagro¿enia wyst¹pienia chorób tytoniozale¿nych [4].
Wiêkszoæ palaczy (70-85% ) chce zaprzestaæ palenia [2]. Udzielenie im pomocy
le¿y w szeroko rozumianym interesie publicznym. Pomoc osobom pal¹cym jest zagadnieniem wieloaspektowym, wymagaj¹cym wspó³dzia³ania profesjonalistów, miedzy innymi: lekarzy, psychologów, specjalistów terapii uzale¿nieñ i pedagogów [1].
Ca³y proces uzale¿nienia cz³owieka od substancji psychoaktywnej (w tym nikotyny) stanowi przyk³ad holistycznego funkcjonowania cz³owieka. Proces uzale¿nienia rozwa¿any w ca³oci  od przyczyn siêgania po
substancjê psychoaktywn¹, przyjêcia jej, a¿
do efektu koñcowego  fizycznego, psychicznego, spo³ecznego uzale¿nienia  jest
z³o¿onym systemem powi¹zanych ze sob¹
subsystemów. Skoro reakcja ta ma charakter holistyczny, to wydaje siê po¿¹dane, aby
terapia te¿ mia³a taki charakter. Za s³usznoci¹ takiego podejcia przemawia fakt,
i¿ skrajnie specjalistyczne metody terapii antynikotynowej (a wiêc nie holistyczne) s¹
ma³o skuteczne. Najwy¿sz¹ skutecznoæ
uzyskuje siê dziêki ³¹czeniu wielu metod
terapii z grupy metod farmakologicznych i
psychologicznych przy równoczesnym
uwzglêdnieniu szerokich uwarunkowañ
zdrowotnych, osobowociowych, demograficzno-spo³ecznych i rodzinnych pacjenta.
Terapia antytytoniowa o charakterze holistycznym zawiera ró¿ne metody i techniki
leczenia nikotynizmu, zorganizowane w
spójn¹, ca³ociow¹ strukturê [3].
Holistyczny model terapii antynikotynowej uwzglêdnia trzy etapy interwencji terapeutycznej [3]:
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Rycina 1
Struktura badanej grupy wed³ug wieku.
The structure of the tested group according to age.
Tabela I
Wykaz przedmiotów w ramach, których realizowana by³a tematyka dotycz¹ca nikotynizmu.
List of subjects which considered nicotine dependence problem.
Przedm iot

n

%

Zdrow ie publiczne

145

53,1

Prom ocja zdrow ia

95

34,8

Interna

10

3,7

Podstaw y pielêgniarstw a

10

3,7

Patologia

9

3,3

Dietety ka

5

1,8

Rehabilitacja

5

1,8

Ginekologia

3

1,1

Po³o¿nictw o

3

1,1

Chirurgia

2

0,7

Farm akologia

1

0,4

Pedagogika

1

0,4

Brak w skazania

2

0,7

gestia i autosugestia, wsparcie grupy i profesjonalistów medycznych, farmakoterapia
i zmiany ¿ywieniowe  kontynuacja.
III ETAP
5. Pomaganie pacjentowi w kszta³towaniu, wprowadzaniu w ¿ycie i utrwalaniu postawy abstynenckiej: modyfikacja stylu ¿ycia, konstruktywne radzenie sobie z emocjami  bez u¿ycia substancji psychoaktywnych, zdrowe wyra¿anie reakcji stresowych.
Materia³ i metoda

Grupê badawcz¹ stanowi³o 273 studentów Instytutu Pielêgniarstwa i Instytutu Po³o¿nictwa PMWSZ w
Opolu, wród których przeprowadzono anonimow¹ ankietê dotycz¹c¹ problematyki uzale¿nienia od nikotyny,
podejmowania dzia³añ, maj¹cych na celu ograniczenie
palenia tytoniu oraz zagadnieñ z zakresu poradnictwa
antytytoniowego. Badania te zosta³y równie¿ przeprowadzone wród studentów Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej we Wroc³awiu i Akademii Medycznej w
Bia³ymstoku.

Wyniki i ich omówienie
Badana grupa 273 studentów reprezentowana by³a przez 257 kobiet (94,1%) i 16
mê¿czyzn (5,9%). Sporód ankietowanych,
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108 osób mieszka³o na wsi (39,6%), 96 osób
(35,25%) w miejscowociach o populacji
poni¿ej 100 ty. mieszkañców, 61 osób
(22,3%) w miejscowociach o populacji
powy¿ej 100 ty. mieszkañców, a tylko 8
osób (2,9%) w miastach wojewódzkich.
Studenci w wieku od 19 do 21 lat stanowili 36,6% badanych , 90 studentów (33%)
by³o w wieku od 22 do 24 lat, 30 (11%) w
wieku od 25 do 27 lat, 10 osób (3,7%) w
wieku od 28 do 30 lat i 43 osoby (15,7%)
powy¿ej 30 lat (rycina 1).
Na pytanie, czy uzale¿nienie od tytoniu
jest chorob¹ twierdz¹co odpowiedzia³o
85,3% ankietowanych (233 osoby).
Prawie wszyscy ankietowani, 257 osób
(94,1%), potwierdzaj¹, ¿e w trakcie zajêæ na
uczelni realizowane by³y zagadnienia dotycz¹ce nikotynizmu.
W pytaniu otwartym studenci mieli mo¿liwoæ wpisywania przedmiotów, w ramach
których poruszano zagadnienia dotycz¹ce
nikotynizmu. Wed³ug ankietowanych najczêciej problematyka palenia tytoniu poruszana by³a w ramach zdrowia publicznego - 145
odpowiedzi (53,1%) i promocji zdrowia - 95
odpowiedzi (34,8%). Pojedyncze odpowie-
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Tabela II
Wykaz specjalistów, którzy powinni udzielaæ pacjentom porady antytytoniowej.
List of specialists, which should impart of patients anti-tobacco advice.
Specjalista m edy cy ny

n

%

Lekarz rodzinny

93

34,1

Internista

49

17,9

Lekarz ka¿dej dziedziny

46

16,9

Pulm onolog

27

9,9

Kardiolog

12

4,4

Onkolog

8

2,9

Psy chiatra

5

1,8

Neurolog

1

0,4

Pielêgniarka

8

2,9

Ca³y personel m edy czny

4

1,5

Terapeuta uzale¿nieñ

3

1,1

Tabela III
Wykaz orodków i specjalistów udzielaj¹cych pomocy pacjentom, którzy nie potrafi¹ zaprzestaæ palenia
tytoniu.
List of places and specialists helping patient who can not stop smoking.
Orodek lub specjalista

n

%

Poradnia anty ty toniow a

61

22,3

Poradnia uzale¿nieñ

45

16,5

Lekarz rodzinny

40

14,6

Poradnia psy chologiczna

31

11,4

Poradnia specjalisty czna

15

5,5

Terapeuta

10

3,7

PO Z

9

3,3

Farm aceuta

2

0,7

Nie m a takiego m iejsca

60

22

dzi dotyczy³y interny, podstaw pielêgniarstwa, patologii, dietetyki, rehabilitacji, ginekologii, po³o¿nictwa, chirurgii, farmakologii,
pedagogiki. Zestawienie przedmiotów
przedstawia tabela I.
Blisko po³owa ankietowanych  133 osoby (48,7%) przyznaje siê, i¿ nie potrafi udzieliæ pacjentowi porady antytytoniowej; 144
studentów (51,3%) deklaruje umiejêtnoæ
udzielenia porady antytytoniowej.
A¿ 234 studentów (85,7%) nie wie, jak¹
skal¹ pos³u¿yæ siê oceniaj¹c motywacjê
pacjenta do zaprzestania palenia  brak odpowiedzi w przypadku 37,4% badanych,
b³êdne wskazanie skali w przypadku 48,3%
badanych.
Tylko 51 studentów (18,7%) wie, na
czym polega minimalna interwencja antytytoniowa, niepe³nej lub b³êdnej odpowiedzi
na zadane pytanie dotycz¹ce minimalnej interwencji antytytoniowej udzieli³o 65,9% badanych; 15,4% badanych nie udzieli³o odpowiedzi, co mo¿na interpretowaæ brakiem
wiedzy w tym zakresie.
Sporód badanych, 96 osób (35,2%)
twierdzi, i¿ pal¹cy lekarz nie powinien udzielaæ pacjentom porady antytytoniowej, 158
osób (57,9%) potwierdza powinnoæ udzie-

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

lania takiej porady przez pal¹cego lekarza,
19 osób (6,9%) nie udzieli³o odpowiedzi na
zadane pytanie.
Ankietowani uwa¿aj¹, ¿e najwiêksz¹
powinnoæ w udzielaniu pacjentom porady
antytytoniowej maj¹ lekarze rodzinni (34,1%)
i lekarze internici (17,9%). W przypadku
16,9% badanych  lekarze ka¿dej dziedziny, 9,9%  pulmonolog, 4,4%  kardiolog,
2,9%  onkolog, 1,8%  psychiatra, 0,4% 
neurolog, 2,9%  pielêgniarka, 1,5%  ca³y
personel medyczny, 1,1%  terapeuta uzale¿nieñ.
Zestawienie przedstawia tabela II.
Pacjenci, którzy mimo silnej motywacji
nie potrafi¹ zaprzestaæ palenia powinni wg
ankietowanych korzystaæ z pomocy: poradni antytytoniowej (22,3%), poradni uzale¿nieñ (16,5%), lekarza rodzinnego (14,6%),
poradni psychologicznej (11,4%), poradni
specjalistycznej (5,5%), POZ (3,3%), pomocy terapeuty (3,7%), farmaceuty (0,7%); wg
22% ankietowanych nie ma takiego miejsca,
do którego mo¿e zg³osiæ siê pacjent. Zestawienie przedstawia tabela III.

Podsumowanie
Ponad 3 badanych, potwierdza, ¿e uzale¿nienie od tytoniu jest chorob¹.
Prawie wszyscy ankietowani realizowali
w trakcie studiów zagadnienia dotycz¹ce
nikotynizmu, a najczêciej tematyka ta zdaniem studentów poruszana by³a w ramach
przedmiotów: zdrowie publiczne i promocja
zdrowia. W ogóle nie pojawi³y siê odpowiedzi wskazuj¹ce na realizacjê powy¿szej tematyki w ramach przedmiotu podstawowa
opieka zdrowotna, a wiedza studentów z
zakresu wykorzystania skal diagnozuj¹cych
status nikotynowy pacjenta, si³ê uzale¿nienia oraz motywacjê pacjenta do zaprzestania palenia, jak równie¿ wiedza z zakresu
minimalnej interwencji antytytoniowej jest
znikoma. Blisko po³owa ankietowanych potwierdza brak umiejêtnoci z zakresu poradnictwa antytytoniowego. Nale¿y wiêc zintensyfikowaæ oddzia³ywania edukacyjne, zmierzaj¹ce do przygotowania studentów z zakresu diagnozowania uzale¿nienia od nikotyny i poradnictwa antytytoniowego. Przeszkolone zespo³y lekarsko  pielêgniarskie
powinny w ramach rutynowej praktyki stosowaæ zasadê minimalnej antytytoniowej
interwencji  pytaæ pacjentów czy pal¹ i zachêcaæ do rzucenia na³ogu. Najwiêksze
znaczenie w udzielaniu pacjentom porad
antytytoniowych przypisuj¹ ankietowani lekarzom rodzinnym, niestety znikomy odsetek ankietowanych wskazuje na pomoc specjalistyczn¹ udzielan¹ przez lekarzy pulmonologów czy kardiologów. Zaskakuje fakt,
i¿ prawie 1/4 ankietowanych twierdzi, ¿e nie
ma takiej placówki, w której pacjent maj¹cy
trudnoci z zaprzestaniem palenia móg³by
uzyskaæ profesjonaln¹ pomoc. Nale¿y wiêc
w edukacji studentów podkrelaæ fakt dostêpu do specjalistycznych przychodni leczenia uzale¿nienia od tytoniu oraz upowszechniaæ numer telefonu poradni pomocy pal¹cym. Personel medyczny powinien
byæ wa¿nym ród³em informacji dla pacjentów, którzy chc¹ zaprzestaæ palenia tytoniu.
Promowanie stylu ¿ycia wolnego od
dymu tytoniowego powinno byæ poparte w³asnym przyk³adem pracowników ochrony
zdrowia, a wiêc zasad¹ wiarygodnoci; 1/3
ankietowanych wskazuje, i¿ pal¹cy lekarz
nie powinien udzielaæ pacjentom porady
antytytoniowej.
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