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Jednoznacznie stwierdzono, ¿e
palenie tytoniu podwy¿sza o 25-40%
ryzyko zgonu z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia, o 30-40% z powodu nowotworów z³oliwych oraz jest przyczyn¹ oko³o 70% zgonów na choroby
uk³adu oddechowego (nienowotworowe). Udowodniono tak¿e, ¿e podstawowe rodki zwiêkszaj¹ce efektywnoæ podejmowanych prób ograniczenia palenia tytoniu s¹ u¿yteczne i ³atwe do zastosowania przez ka¿dego
lekarza niezale¿nie od specjalnoci
medycznej. W roku akademickim 2008/
2009 wród studentów VI roku Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej
we Wroc³awiu przeprowadzono anonimow¹ ankietê zawieraj¹c¹ pytania na
temat realizacji zagadnieñ zwi¹zanych
z na³ogiem palenia tytoniu w trakcie
studiów medycznych. W badaniu wziê³o udzia³ 210 studentów. 62% badanych
pochodzi³o z miasta wojewódzkiego,
11,4% z miejscowoci o populacji powy¿ej 100 tys., 22,4% z miejscowoci
o populacji poni¿ej 100 tys. oraz 3,8%
studentów z orodków wiejskich. Jedynie 78% studentów potwierdzi³o, ¿e
podczas studiów poruszano zagadnienia dotycz¹ce nikotynizmu. 56,7% badanych twierdzi³o, ¿e potrafi udzieliæ
porady antytytoniowej pacjentowi. W
pytaniu o test Fagerströma i okrelenie uzale¿nienia fizycznego poprawnej
odpowiedzi udzieli³o 47% studentów,
w pytaniu o test oceny motywacji (skala Schneider)  jedynie 39.5 % badanych, a odpowiedzi na pytanie, na czym
polega minimalna interwencja antytytoniowa  37.2% studentów. Widoczna jest niedostateczna czêstoæ poruszania problemu szkodliwoci palenia
tytoniu na studiach medycznych, czego konsekwencj¹ jest obni¿aj¹ca siê
wiedza wród studentów. Nieco ponad
3 studentów potwierdza, ¿e podczas
studiów poruszano zagadnienia dotycz¹ce nikotynizmu (g³ównie podczas
zajêæ z chorób wewnêtrznych), jednak
wiedzê na temat podstawowego postêpowania w przypadku pacjenta uzale¿-

It was stated explicitly that smoking was increasing the risk of the death
about 25-40% because of cardiovascular diseases, about 30-40% because of
malignant tumors and is causing about
70% of deaths from illness of the respiratory system (no cancerous). It was
also proved that basic means increasing the effectiveness of taken attempts
to limit the smoking were useful and
easy to apply by every doctor independently of the medical specialty. An
anonymous questionnaire containing
questions on the subject of the realization of problems connected with the
tobacco addiction in the route of medical studies was carried amongst 6th
year students of the Medical Department of Wroclaw Medical University in
the academic year 2008/2009. 210 students took part in the study. 62% of
examined came from the provincial
capital, the 11.4% from the town with
the population above 100 hundred of
inhabitants, 22.4% of towns with the
population below 100 hundred of inhabitants and 3.8% of students - from
country centers.Only 78% of students
is claiming that problems concerning
nicotinism were being brought up on
the university. 56.7% of examined is
judging that he is able to give an antismoking advice to a patient. The correct answer in the question about the
Fagerströma test and describing
physical addiction gave 47% of students, only 39.5 % examined  in the
question about the assessment of
motivation test (the Schneider scale),
and 37.2% of students responded to
the question what is consists in minimum anti- tobacco intervention. An
insufficient frequency of bringing up
the problem of smoking on medical
studies is visible harmfulness, a consequence is a lowering knowledge
amongst students. Little over 3 of students is confirming students that problems concerning the nicotinism were
being brought up during studies
(mainly during classes in the field of
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nionego od nikotyny deklaruje co szósty z badanych studentów, a posiada - rednio co czwarty. Niezwykle pesymistycznie wobec powy¿szych danych kszta³tuje siê przygotowanie absolwentów Wydzia³u Lekarskiego do udzia³u w
realizacji podstawowych programów promocji zdrowia i
profilaktyki chorób, wród których walka z uzale¿nieniem
od nikotyny zajmuje jedno z podstawowych pozycji, niezale¿nie od specjalnoci medycznej.

Wstêp
Jednoznacznie stwierdzono, ¿e palenie
tytoniu podwy¿sza m. in. o 25-40% ryzyko
zgonu z powodu chorób uk³adu kr¹¿enia, o
30-40% z powodu nowotworów z³oliwych
oraz jest przyczyn¹ oko³o 70% zgonów na
choroby uk³adu oddechowego (nienowotworowe).
Palenie tytoniu jest uzale¿nieniem psychicznym maj¹cym zwi¹zek ze sposobami
zachowania, postawami zdrowotnymi i spo³ecznymi oraz uzale¿nieniem fizycznym dotycz¹cym uk³adu somatycznego i orodkowego uk³adu nerwowego. Amerykañskie
Towarzystwo Psychiatryczne klasyfikuje
uzale¿nienie od tytoniu jako chorobê z nadu¿ycia substancji, a wiatowa Organizacja Zdrowia wpisa³a je na listê schorzeñ w
10. rewizji Miêdzynarodowej Klasyfikacji
Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów [1,3].
Bezsprzecznie udowodniono, ¿e podstawowe rodki zwiêkszaj¹ce efektywnoæ
podejmowanych prób ograniczenia palenia
tytoniu s¹ u¿yteczne i ³atwe do zastosowania na poziomie opieki podstawowej [1,3].
Kieruj¹c siê tymi danymi postanowilimy
oceniæ przygotowanie studentów medycyny do prowadzenia profilaktyki uzale¿nienia od nikotyny.
Materia³ i metody

W roku akademickim 2008/2009 wród studentów
VI roku Wydzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej we
Wroc³awiu przeprowadzono anonimow¹ ankietê zawieraj¹c¹ pytania na temat realizacji zagadnieñ zwi¹zanych
z na³ogiem palenia tytoniu w trakcie studiów medycznych oraz wiedzy na temat podstawowej profilaktyki i
pomocy dla pacjentów uzale¿nionych od nikotyny.

Wyniki
W badaniu wziê³o udzia³ 210 studentów
(69% (144) kobiet i 31% (66) mê¿czyzn).
Studentki mia³y od 23 do 30 lat (23 lata 
0,69% (1); 24 lata  32,6% (47); 25 lat 
47% (41); 26 lat  6,9% (10); 27 lat  2,7%
(4); 28 lat  2,0% (3); 30 lat  1,38% (2)), z
kolei studenci od 24 do 27 lat (24 lata 
30,3% (20); 25 lat  19,7% (13); 26 lat 
13,6% (9); 27lat  4,5% (3)).
W badanej grupie 63,19% (91) kobiet i
59 % (39) badanych mê¿czyzn pochodzi³o
z miasta wojewódzkiego, odpowiednio 6,9%
(10) i 21,2% (14) z miejscowoci o populacji powy¿ej 100 tys., 25% (36) i 16,6% (11)
z miejscowoci o populacji poni¿ej 100tys,
oraz 4,16 % (6) studentek i 3% (2) studentów z orodków wiejskich.
Wed³ug 91,6%(132) kobiet oraz 94%
(62) mê¿czyzn uzale¿nienie jest chorob¹,
Nie podziela³o tego zdania odpowiednio
8,3% (12) i 6% (4).
Jedynie 77,08% (111) studentek i 80%
(53) studentów potwierdzi³o, ¿e podczas
studiów poruszano zagadnienia dotycz¹ce
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internal medicine), however every sixth of examined students is declaring the knowledge in the case of the patient
addicted to the nicotine and every fourth has the knowledge. The preparing graduates of the Medical Faculty for
the participation in realization of basic schedules of the
promotion of the health and the diseases prevention is
developing unusually pessimistically towards above data,
the fight against the nicotine addiction is filling one of the
essential positions, independently on the medical specialty.

Tabela I
Przedmioty w ramach studiów medycznych, podczas, których poruszano zagadnienia dotycz¹ce nikotynizmu
Courses in the framework of medical studies in which problems concerning the nicotinism were being brought up

Odpowiedzi studentek (n=144)

Odpowiedzi studentów (n=66)

interna 31,9%(46)
pulmonologia 31,25% (45)
medycyna rodzinna 30,5%(44)
onkologia 13,8% (20)
psychiatra 10,4% (15)
zdrowie publiczne 6,25%(9)
higiena 5,5%(8)
wszystkie 4,8%(7)

interna 44% (29)
medycyna rodzina 33,3% (22)
pulmonologia 24,2% (16)
onkologia 18,1% (12)
chirurgia 9% (6)
psychiatria 6% (4)
zdrowie publiczne 4,5% (3)
farmakologia 4,5% (3)
ginekologia 3% (2)
higiena 3% (2)
epidemiologia 3% (2)
kardiologia 1,5% (1)

chirurgia 3,47%(5)
epidemiologia 3,4% (5)
profilaktyka lek. rodz 2,77% (4)
torakochirurgia 2,7% (4)
kardiologia 2,7% (4)
ginekologia 2,08%(3)
medycyna rodowiskowa 2,08%(3)
angiologia 1,38% (2)
urologia 1,38% (2)
anatomia patologiczna 1,38%(2)
medycyna zabiegowa 1,38% (2)
socjologia 0,69%(1)
farmakologia 0,69% (1)

nikotynizmu (tabela I).
Piêædziesi¹t piêæ i pó³ procent (80) studentek i 59,1% (39) studentów stwierdzi³o,
¿e potrafi udzieliæ porady antytytoniowej
pacjentowi, z kolei zaprzeczy³o temu 43%
(62) kobiet i 40,9% (27) mê¿czyzn.
W pytaniu o test Fagerströma i okrelenie uzale¿nienia fizycznego poprawnej odpowiedzi udzieli³o 41,6% (60) studentek i
59% (39) studentów, w pytaniu o test oceny
motywacji (skala Schneider) - jeszcze mniej,
bo 38,19% (55) kobiet i 42,4% (28) mê¿czyzn, a kompletnej odpowiedzi na pytanie
na czym polega minimalna interwencja antytytoniowa udzieli³o jedynie 35,4% (51) studentek i 40,9% (27) studentów.
Jedynie 24,1% (40) kobiet i 40,9% (27)
mê¿czyzn poda³o prawid³ow¹ odpowied
dotycz¹c¹ odsetka Polaków pal¹cych regularnie tytoñ, a 34,0% (49) studentek i 27,2%
(18) studentów  odsetka Polek.
Niestety wed³ug 88,8 % (128) studentek i 81,8% (54) studentów pal¹cy lekarz
mo¿e udzielaæ pacjentom porady antytytoniowej, odpowiednio 10,4% (15) i 18,18%
(12)  zaprzecza temu.
Omówienie wyników
W porównaniu do powy¿szych wyników
w roku akademickim 2007/2008 - 94,8%
(111) studentek i 93,3% (56) studentów
twierdzi³o, ¿e na uczelni poruszano zagadnienia dotycz¹ce nikotynizmu, zaprzecza³o
temu 5,2% (6) kobiet i 6,7% (4) mê¿czyzn.
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79,5% (93) studentek i 83,3% (50) studentów twierdzi³o, ¿e potrafi udzieliæ pacjentowi porady antynikotynowej, nie podziela³o tej
opinii 20,5%(24) kobiet i 13,3% (8) mê¿czyzn. 8,5% studentów nie wiedzia³o, ¿e
uzale¿nienie od nikotyny zosta³o uznane za
chorobê [2]. Zaznaczona jest wobec powy¿szego postêpuj¹ca rzadkoæ poruszania
problemu palenia tytoniu u pacjentów i profesjonalistów podczas studiów medycznych,
czego konsekwencj¹ jest widocznie obni¿aj¹ca siê wiedza wród studentów.
Wprawdzie, jak wynika z aktualnych
badañ, wiêkszoæ studentów wie, ¿e uzale¿nienie od tytoniu uznano za jednostkê
chorobow¹, nadal niewielki odsetek badanych zaprzecza temu.
Nieco ponad 3/4 studentów potwierdza,
¿e podczas studiów poruszano zagadnienia
dotycz¹ce nikotynizmu (g³ównie podczas
zajêæ z dziedziny chorób wewnêtrznych),
jednak wiedzê na temat podstawowego postêpowania w przypadku pacjenta uzale¿nionego od nikotyny deklaruje co szósty z
badanych studentów, a posiada - rednio co
czwarty.
Niestety wiêkszoæ badanych nie widzi
sprzecznoci w udzielaniu porady antytytoniowej przez pal¹cego lekarza.
Wnioski
W powy¿szej analizie ocenialimy wiedzê i przygotowanie przysz³ych lekarzy, z
których wiêkszoæ w ci¹gu kolejnych kilku
D. Kurpas i wsp.

miesiêcy wielokrotnie bêdzie bra³a udzia³ w
terapii pacjentów uzale¿nionych od nikotyny. Niezwykle pesymistycznie wobec powy¿szych danych kszta³tuje siê, wiêc przygotowanie absolwentów Wydzia³u Lekarskiego do udzia³u w realizacji podstawowych
programów promocji zdrowia i profilaktyki,
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wród których walka z uzale¿nieniem od nikotyny zajmuje jedno z podstawowych pozycji, niezale¿nie od specjalnoci medycznej.
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