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Praca ukazuje dzia³ania Oddzia³u
Owiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Inspekcji Sanitarnej w obszarze
profilaktyki antytytoniowej, podejmowane podczas realizacji Programu
Ograniczania Zdrowotnych Nastêpstw
Palenia Tytoniu w Polsce. Powiatowe
piony owiaty zdrowotnej i promocji
zdrowia na terenie Mazowsza stosuj¹
w swej pracy wiele form dzia³añ, by zachêciæ do rzucenia palenia: edukacjê
w szko³ach, kontrole zak³adów pracy,
dystrybucjê materia³ów edukacyjnych
oraz organizacjê przedsiêwziêæ edukacyjnych dla spo³ecznoci lokalnych z
zakresu prewencji antynikotynowej,
etc. Wspó³praca z wieloma instytucjami rz¹dowymi i pozarz¹dowymi gwarantuje wysok¹ jakoæ dzia³añ z zakresu owiaty zdrowotnej w omawianym
obszarze.

This paper presents the activity of
the Department of the Health Education and Health Promotion in the Sanitary Inspectorate in area of nicotinism
prevention, undertaking during the
implementation of the National Program of the Reducing the Health Effects of the Smoking in Poland. The
local sections of the health education
and health promotion on Mazovia use
different forms of activity to encourage
quitting smoking: education in
schools, working places' monitoring,
distribution of the educational leaflets
and flyers, public actions for local communities on smoking prevention, etc.
Cooperation with a lot of the governmental and non-governmental institutions guarantees the high quality of the
health education's activities in this
field.

Uzale¿nienie od nikotyny jest istotnym
problemem spo³ecznym w Polsce. Podejmowanych jest wiele dzia³añ na rzecz zmniejszenia skali palenia tytoniu [1]. Jednym z
g³ównych realizatorów takich dzia³añ jest
Pañstwowa Inspekcja Sanitarna, która od
2007 r. koordynuje narodowy Program Ograniczania Zdrowotnych Nastêpstw Palenia
Tytoniu w Polsce. Jego g³ównym celem jest
zmniejszanie zachorowañ, inwalidztwa i
zgonów wynikaj¹cych z palenia tytoniu (choroby uk³adu kr¹¿enia, oddechowego, nowotwory itp.) poprzez zmniejszenie ekspozycji
na dym tytoniowy [5]. Realizowane s¹ dzia³ania w kierunku:
 Zwiêkszenia odsetka osób, które nigdy nie wypali³y ¿adnego papierosa wród:
dzieci i m³odzie¿y  obecnie ok. 65% oraz
ludzi wchodz¹cych w doros³e ¿ycie grupa
docelowa 20-29 lat: mê¿czyzn  obecnie ok.
45%, kobiet  obecnie ok. 64%
 Zwiêkszenia odsetka m³odzie¿y w
wieku 16-19 lat, która zaprzestaje paleniaobecnie ok. 5%
 Zmniejszenia odsetka codziennych
palaczy tytoniu, w wieku powy¿ej 20 lat:
doros³ych mê¿czyzn  obecnie ok. 34%,
doros³ych kobiet  obecnie ok. 23%
 Zmniejszenia odsetka osób (szczególnie kobiet w ci¹¿y) eksponowanych na
dzia³anie dymu tytoniowego w miejscach
u¿ytecznoci publicznej (obecnie ok. 30%)
 Zmniejszenia zawartoci toksycznych substancji w wyrobach tytoniowych
sprzedawanych na polskim rynku.

Przed realizatorami Programu Ograniczania Zdrowotnych Nastêpstw Palenia Tytoniu w Polsce stoj¹ nastêpuj¹ce zadania w
2009 r.:
 Zmiana klimatu spo³ecznego i zachowañ w stosunku do palenia tytoniu poprzez wielop³aszczyznowe populacyjne
dzia³ania edukacyjno-interwencyjne oraz
szkoleniowe.
 Nadzór organów Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej nad wyrobami tytoniowymi oraz prowadzenie badañ monitoringowych i urzêdowej kontroli zawartoci substancji szkodliwych dla zdrowia w wyrobach
tytoniowych wprowadzanych do obrotu handlowego na terytorium Polski.
 Zapobieganie paleniu tytoniu przez
dzieci i m³odzie¿ oraz programy edukacyjne dla dzieci i m³odzie¿y propaguj¹ce modê
na niepalenie.
 Realizacja programu profilaktyki antytytoniowej w zak³adach opieki zdrowotnej.
 Ograniczanie rozpowszechniania
palenia tytoniu jako czynnika ryzyka chorób
i dzia³ania w zakresie promocji zdrowia w
rodowiskach ¿o³nierzy zawodowych, pracowników wojska i ich rodzin.
 Zmiana klimatu spo³ecznego i zachowañ w stosunku do palenia tytoniu wród
funkcjonariuszy i pracowników s³u¿by wiêziennej oraz osób osadzonych w zak³adach
penitencjarnych.
 Ograniczenie palenia tytoniu w rodowisku funkcjonariuszy s³u¿b resortu spraw
wewnêtrznych i administracji.
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 Wyeliminowanie ekspozycji na dym
tytoniowy w miejscach u¿ytecznoci publicznej, w wybranych obszarach chronionych i
w miejscach pracy.
 Kontrolowanie przestrzegania zakazu reklamy i promocji wyrobów tytoniowych.
 Prowadzenie dzia³añ sprzyjaj¹cych
ograniczeniu konsumpcji wyrobów tytoniowych.
 Harmonizacja przepisów prawa dotycz¹cych ograniczania palenia tytoniu z
wymogami UE, standardami WHO (implementacja Ramowej Konwencji na Rzecz
Ograniczania Palenia Tytoniu  Framework
Convention on Tobacco Control) i sytuacj¹
epidemiologiczn¹ w kraju.
 Dzia³alnoæ Telefonicznej Poradni
Pomocy Pal¹cym [5].
Piony Owiaty Zdrowotnej i Promocji
Zdrowia z 38 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych na terenie województwa mazowieckiego podejmuj¹ siê
okrelonych zadañ w ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Nastêpstw Palenia Tytoniu w Polsce:
1. Organizowane s¹ obchody wiatowego Dnia bez Tytoniu,
2. Organizowane s¹ obchody wiatowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu,
3. Realizowana jest ogólnopolska kampania spo³eczna M³odoæ wolna od papierosa,
4. Wdro¿ono pilota¿ow¹ wersjê programu profilaktycznego dla dzieci w wieku
przedszkolnym Czyste powietrze wokó³
nas (program obj¹³ 250 placówek, co stanowi 10% przedszkoli na terenie województwa mazowieckiego),
5. Organizowane s¹ przedsiêwziêcia
edukacyjne dla spo³ecznoci lokalnych Mazowsza koncentruj¹ce siê na promocji rodowiska wolnego od dymu tytoniowego,
6. Monitorowane jest przestrzeganie
przepisów Ustawy o ochronie zdrowia przed
nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów
tytoniowych (kontrola obiektów),
7. Monitorowane s¹ dzia³ania antytytoniowe, podejmowane na terenie Mazowsza
przez podleg³e placówki, z którymi podejmowana jest systematyczna wspó³praca
(³¹cznie 1 668 placówek owiatowo- wychowawczych i 734placówki s³u¿by zdrowia)
8. Przeprowadzana jest dystrybucja
materia³ów edukacyjnych, wyprodukowanych przez ekspertów z Centrum Onkologii
w Warszawie.
W ramach realizacji ww. zadañ w 2008
roku przeprowadzano szkolenia (4 dla 83
osób) i narady (2 dla 53 osób) dla specjalistów ds. owiaty zdrowotnej i promocji zdrowia z Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, szkolnych koordynatorów
dzia³añ - nauczycieli, pedagogów, pielêgniarek rodowiska szkolnego, w³acicieli zak³adów pracy; poradnictwo metodyczne
(363 porady) skierowane do Pañstwowych
Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, pracowników pionu Owiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, dyrektorów placówek nauczania i wychowania, przedstawicieli placówek s³u¿by zdrowia, zak³adów pracy,
Urzêdów Gmin i Miast, orodków kultury;
przeprowadzane s¹ pogadanki (49 dla 959
osób) dla uczniów, przedszkolaków, nauczycieli. Dzia³ania te wzmacniane by³y poprzez miêdzy innymi: ekspozycje wizualne
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(33 dla ok. 1 530 osób) dla uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników szkó³, interesantów Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych; imprezy masowe dla spo³ecznoci lokalnych, organizacjê punktów informacyjno-konsultacyjnych (4 punkty odwiedzi³o ok. 450 osób). Przeprowadzono 10
- krotnie akcje badañ lekarskich, z których
skorzysta³o 945 osób  uczestników imprez
lokalnych i szkolnych (spirometria, poziom
tlenku wêgla w wydychanym powietrzu, cinienie têtnicze, poziom glukozy, cholesterolu we krwi, BMI).
Ponadto przez ca³y rok 2008 pracownicy owiaty zdrowotnej i promocji zdrowia w
województwie mazowieckim dystrybuowali
materia³y edukacyjne z tej tematyki: 562 plakaty, 1140 ulotek, 225 broszur, otrzymanych
z Centrum Onkologii w Warszawie. Odbiorcami tych materia³ów byli: koordynatorzy
dzia³añ w placówkach owiatowo - wychowawczych, uczniowie i ich rodzice, studenci, personel i pacjenci ZOZ, pracownicy i
interesanci urzêdów, klienci hipermarketów
i pubów, podró¿ni [6]. W ramach monitorowania przestrzegania Ustawy o ochronie
zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych [4] przeprowadzono 28 836 kontroli w zak³adach pracy
(co stanowi 58,23% placówek w stosunku
do liczby zak³adów pracy w woj. mazowieckim), w wyniku których stwierdzono, ¿e:
- zakaz palenia tytoniu jest przestrzegany w 27 033 zak³adach pracy, co stanowi
93,7% zak³adów objêtych nadzorem,
- zakaz palenia tytoniu nie jest przestrzegany w 1 834 zak³adach pracy, co stanowi
6,4% zak³adów objêtych nadzorem,
- zakaz palenia tytoniu nie jest przestrzegany w 1 803 zak³adach pracy z powodu:
nieznajomoci prawa (16,0% zak³adów, w
których zakaz palenia nie jest przestrzegany), tolerancyjnoci pracodawcy (75,8%
zak³adów, w których zakaz palenia nie jest
przestrzegany), z innych powodów (8,2%
zak³adów, w których zakaz palenia nie jest
przestrzegany).
Warto tak¿e zwróciæ uwagê na program
przedszkolnej edukacji antytytoniowej pt.
Czyste powietrze wokó³ nas, który zosta³
objêty honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieciñstwa Wolnego od Tytoniu, Rzecznika Praw Obywatelskich a tak¿e Rzecznika
Praw Dziecka. Zosta³ on opracowany przez
zespó³ ekspertów zajmuj¹cych siê problematyk¹ tytoniow¹ i jest odpowiedzi¹ na stale obni¿aj¹cy siê wiek dzieci eksperymentuj¹cych z tytoniem oraz powszechnym biernym nara¿eniem na dym tytoniowy ju¿ od
momentu poczêcia [2].
Program ma charakter profilaktyczny i
jest pierwszym etapem nabywania wiedzy
na temat szkodliwoci dymu tytoniowego.
Jego g³ównym celem jest wykszta³cenie u
dzieci wiadomej umiejêtnoci radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby pal¹
przy nich papierosy oraz wzrost wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycj¹ na dym tytoniowy. Program ma równie¿ za zadanie wykszta³ciæ u dzieci umiejêtnoci rozpoznawania ró¿nych róde³ dymów, zwiêkszyæ wra¿liwoæ dzieci na szkodliwoæ dymu papierosowego, a tak¿e podnieæ poziom wiedzy na temat skutków

palenia papierosów. Program skierowany
jest do dzieci w wieku 5-6 lat uczêszczaj¹cych do przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach oraz ich rodziców i opiekunów [3].
Odbiorcami zadañ realizowanych w ramach Programu Ograniczania Zdrowotnych
Nastêpstw Palenia Tytoniu w Polsce s¹:
dyrektorzy przedszkoli i szkó³ podstawowych, uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna, studenci, lokalne spo³ecznoci, lekarze rodzinni, pielêgniarki, pacjenci publicznych i niepublicznych zak³adów opieki zdrowotnej, kobiety planuj¹ce ci¹¿ê, ¿o³nierze i
kadra dowódcza, osadzeni w zak³adach penitencjarnych, odbiorcy lokalnych mediów.
Podejmowane dzia³ania s¹ realizowane
przez pracowników pionu Owiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz innych pionów,
dyrektorów placówek nauczania i wychowania, pielêgniarki szkolne, uczniów i studentów, personel wiêziennictwa i s³u¿b mundurowych.
W dzia³aniach podejmowanych na tak¹
skalê istotna jest wspó³praca z innymi partnerami, którymi s¹: Centrum Onkologii  Instytut w Warszawie, Ministerstwo Edukacji
Narodowej, wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne w ca³ym kraju, Biuro wiatowej Organizacji Zdrowia w
Polsce, Ministerstwo rodowiska, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Matki i
Dziecka, publiczne i niepubliczne zak³ady
opieki zdrowotnej, w³adze samorz¹dowe i
lokalne, orodki kultury, dyrekcje szkó³ i
przedszkoli, organizatorzy letniego wypoczynku, organizacje pozarz¹dowe, rodki
masowego przekazu i inni.
Podsumowuj¹c, warto zwróciæ uwagê,
¿e powy¿sza tematyka jest przyjmowana
przez odbiorców z bardzo du¿ym zainteresowaniem. Placówki owiatowo-wychowawcze chêtnie realizuj¹ profilaktykê antytytoniow¹, m.in. poprzez autorskie programy
edukacyjne, wpisane do Szkolnego Programu Profilaktyki. Do programu Czyste powietrze wokó³ nas zosta³o wstêpnie zg³oszonych 370 przedszkoli, w których funkcjonuje 670 oddzia³ów, z tej puli w pierwszej
edycji udzia³ wemie 250 placówek z ok. 300
oddzia³ami.
Widaæ potrzebê rozszerzenia dzia³añ w
rodowiskach lokalnych, co wytycza szereg
nowych zadañ skierowanych do coraz szerszego grona odbiorców.
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