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Zapisy Konwencji Ramowej o Zwalczaniu Tytoniu (Framework Convention on Tobacco Control  FCTC) mówi¹ o potrzebie opracowywania narodowych, regionalnych i globalnych
programów kontroli zasiêgu, mechanizmów, czynników determinuj¹cych
oraz konsekwencji konsumpcji wyrobów tytoniowych jak równie¿ wdychania dymu tytoniowego. Jednym z istotnych elementów globalnego systemu
kontroli spo¿ycia tytoniu  Global Tobacco Surveillance System (GTSS) jest
Globalne Badanie Dotycz¹ce U¿ywania
Tytoniu Przez Osoby Doros³e (Global
Adult Tobacco Survey - GATS). Polska
nale¿y do grupy kilkunastu krajów, które jako pierwsze zosta³y objête badaniem GATS. Celem pracy jest omówienie celów, za³o¿eñ oraz przebiegu procesu implementacji projektu GATS w
naszym kraju w oparciu o dotychczasowe dowiadczenia Biura WHO w
Polsce. Badanie GATS jest reprezentatywnym badaniem gospodarstw domowych opracowanym w celu systematycznego monitorowania u¿ywania
wyrobów tytoniowych w tym palenie
tytoniu oraz u¿ywania wyrobów tytoniowych w sposób inny ni¿ palenie
prowadzonym wród osób doros³ych
(powy¿ej 15 roku ¿ycia). G³ównym celem badania GATS jest diagnoza stanu i uwarunkowañ rozpowszechnienia
palenia tytoniu w doros³ej populacji
Polski niezbêdna do okrelenia priorytetów w realizacji polityki zdrowotnej i spo³eczno-ekonomicznej zmierzaj¹cej do ograniczenia u¿ywania wyrobów tytoniowych. Prace badawcze w
ramach projektu GATS maj¹ zakoñczyæ
siê w roku 2009, a analiza zgromadzonych danych i opracowanie koñcowego raportu w roku 2010.

In the Framework Convention on
Tobacco Control ( FCTC) is stated a
need to develop national, regional and
global program of control, mechanisms, determinant factors, consequences of using tobacco products
and inhaling tobacco smoke. One of
crucial elements of global control system of tobacco use  Global Tobacco
Surveillance System (GTSS) is Global
Adult Tobacco Survey (GATS). Poland
is amongst several countries which
were invited to conduct GATS. The aim
of his work s to describe the objectives, aims, and implementation GATS
Project in our country. It will base on
current experience of WHO Country
Office in Poland. GATS is a representative households survey created to systematically monitor various types usage of tobacco products including
smoking but also other forms of usage amongst adults (over 15 years of
age). The main objective of GATS is
diagnosis of current state and reasons
for development of the tobacco epidemic amongst adults Poles. This diagnosis is necessary to determine actions in health and socio- economic
policy priorities in order to minimize
the usage of tobacco products. Researches in GATS Project are to be
completed by the end of 209 and data
analysis and final report in 2010.

Wstêp
Regularne badania maj¹ce na celu ocenê rozpowszechnienia u¿ywania tytoniu i
jego uwarunkowañ s¹ niezbêdnym ród³em
informacji dla osób odpowiedzialnych za
politykê zdrowotn¹ poszczególnych pañstw
[7,9]. Dane pochodz¹ce z tego typu badañ
pomagaj¹ zaplanowaæ fundusze przeznaczone na walkê z u¿ywaniem tytoniu tak, aby

wydatkowaæ je jak najbardziej efektywnie.
Zgodnie z artyku³em 20 Konwencji Ramowej o Zwalczaniu Tytoniu (Framework Convention on Tobacco Control  FCTC) dotycz¹cym pozyskiwania, kontroli i wymiany
informacji strony FCTC zobowi¹zuj¹ siê do
przygotowania i wspierania narodowych programów badañ oraz programów badañ w
dziedzinie walki z paleniem tytoniu na szcze-

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

D. Kaleta i wsp.

blu regionalnym i miêdzynarodowym [8]. W
tym celu zaleca siê inicjowanie programów
badañ oraz dokonywanie ekspertyz naukowych, a tak¿e prowadzenie wspó³pracy przy
tych ekspertyzach bezporednio lub za porednictwem kompetentnych organizacji
miêdzynarodowych lub innych organów.
Artyku³ 20 FCTC wskazuje na koniecznoæ
promowania i wspierania badañ dotycz¹cych czynników determinuj¹cych konsumpcjê tytoniu oraz zjawisko biernego wdychania dymu tytoniowego [8]. Zapisy FCTC
mówi¹ równie¿ o potrzebie opracowywania
narodowych, regionalnych i globalnych programów kontroli zasiêgu, mechanizmów,
czynników determinuj¹cych oraz konsekwencji konsumpcji wyrobów tytoniowych
jak równie¿ wdychania dymu tytoniowego.
Zgodnie z za³o¿eniami tego dokumentu istnieje koniecznoæ wspó³pracy stron ze
wiatow¹ Organizacj¹ Zdrowia (World Health Organization  WHO) w opracowywaniu ogólnych wytycznych lub procedur uzyskiwania, analizy i udostêpniania danych dotycz¹cych obserwacji zjawiska konsumpcji
wyrobów tytoniowych. Tymczasem ju¿ od
1998 roku wiatowa Organizacja Zdrowia
oraz Agencja Kontroli i Zwalczania Chorób
(Centers for Disease Control and Prevention  CDC), we wspó³pracy z organizacjami partnerskimi, wdra¿aj¹ globalny system
kontroli spo¿ycia tytoniu  Global Tobacco
Surveillance System (GTSS) [6]. System
GTSS bazuje na danych zbieranych od respondentów w szko³ach i uczelniach wy¿szych (school-based) oraz gospodarstwach domowych (hausehold-based). Do
pierwszej grupy badañ nale¿¹: Badanie M³odzie¿y (Global Youth Tobacco Survey 
GYTS), Badanie Personelu Szkolnego (Global School Personnel Survey  GSPS), Badanie Profesjonalistów Medycznych (Global Health Professionals Survey  GHPS).
Natomiast Globalne Badanie Dotycz¹ce
U¿ywania Tytoniu Przez Osoby Doros³e
(Global Adult Tobacco Survey  GATS) jest
badaniem gospodarstw domowych [1].
Przeprowadzanie badania GYTS zapocz¹tkowano w 1999 roku a badania GSPS oraz
GHPS odpowiednio w 2000 i 2005 roku.
Badanie GATS zosta³o w³¹czone do systemu GTSS, jako ostatnie w 2007 roku.
Program GATS w Polsce
Polska nale¿y do grupy kilkunastu krajów, które jako pierwsze zosta³y objête badaniem GATS. Celem pracy jest omówienie celów, za³o¿eñ oraz przebiegu procesu
implementacji projektu GATS w naszym kraju w oparciu o dotychczasowe dowiadczenia Biura WHO w Polsce. Badanie GATS
jest reprezentatywnym badaniem gospodarstw domowych opracowanym w celu
systematycznego monitorowania u¿ywania
wyrobów tytoniowych (palenie tytoniu oraz
u¿ywanie wyrobów tytoniowych w sposób
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inny ni¿ palenie) prowadzonym wród osób
doros³ych (powy¿ej 15 roku ¿ycia). GATS
jest wystandaryzowanym badaniem przeprowadzanym w kilkunastu krajach wiata.
Kszta³t badania jest, wiêc ju¿ od pocz¹tku
okrelony przez wymogi zagranicznych instytucji partnerskich (CDC, CDCF, WHO)
[2,3]. Wiêkszoæ informacji technicznych i
procedur ma tak¿e swój okrelony kszta³t.
Instytucje wdra¿aj¹ce GATS w danym kraju
adoptuj¹ je do warunków w nim panuj¹cych
tak, aby z jednej strony wyniki badania mo¿na by³o porównaæ z wynikami z innych krajów, ale tak¿e, aby pokazywa³y one realnie
problemy danego kraju. Pomoc techniczna
dla instytucji wra¿aj¹cych obejmuje opracowanie badawczych praktyk operacyjnych,
projektu badania i doboru próby, szkolenie
Krajowego Koordynatora badania w zakresie wdra¿ania procedur pracy w terenie,
zarz¹dzania danymi i ich przetwarzania,
pierwotnego tabulogramu danych, a tak¿e
szkolenie koordynatora krajowego w dziedzinie analizy danych [4,5].
W Polsce do przeprowadzenia badania
g³ównego GATS wytypowano trzy instytucje: Centrum Onkologii Instytut im. M. Sk³odowskiej-Curie, Warszawski Uniwersytet
Medyczny oraz PENTOR Research International. Zespó³ Centrum Onkologii odpowiada za opracowanie polskiej wersji kwestionariusza oraz analizê danych zebranych w
trakcie badania. Warszawski Uniwersytet
Medyczny odpowiada za nadzór i realizacjê
badania GATS na terenie Polski. Pentor RI
jest odpowiedzialny w badaniu GATS za
przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych w terenie. wiatowa Organizacja
Zdrowia pe³ni rolê kierownicz¹ i koordynuj¹c¹ na szczeblu globalnym, regionalnym i
krajowym. W celu sprawnej realizacji GATS
w Polsce wiatowa Organizacja Zdrowia
powo³a³a Krajowego Koordynatora wiatowego Badania Tytoniowego Doros³ych pracuj¹cego w Biurze WHO w Polsce. Do zadañ Krajowego Koordynatora GATS w naszym kraju nale¿y miêdzy innymi kierowanie i koordynowanie projektu na wszystkich
szczeblach, monitorowanie postêpów w implementacji projektu, pomoc merytoryczna
przy realizacji badania oraz wspó³praca ze
wszystkimi partnerami miêdzynarodowymi
badania GATS, a tak¿e wspó³praca z Ministerstwem Zdrowia.
Dotychczas w naszym kraju przygotowano polsk¹ wersjê kwestionariusza GATS,
przeprowadzono badanie wstêpne i opracowano projekt badania g³ównego GATS. Przygotowana zosta³a tak¿e baza teleinformatyczna (IT) niezbêdna do realizacji projektu. Do g³ównych zadañ badania wstêpnego
nale¿a³a ocena kwestionariusza. Ponadto w
trakcie badania wstêpnego dokonano
sprawdzenia funkcjonowania systemu teleinformatycznego w tym dzia³ania przeno-

nych urz¹dzeñ elektronicznych - palmtopów (PDA) s³u¿¹cych do rejestracji wywiadów, przesy³anie danych uzyskanych w trakcie wywiadów z respondentami do Agencji
Implementuj¹cej zajmuj¹cej siê gromadzeniem i zarz¹dzaniem danymi a nastêpnie do
CDC. Zebranie dowiadczeñ w realizacji
badania wstêpnego GATS w Polsce w badaniu wstêpnym pozwoli³o tak¿e na ocenê
potencjalnych trudnoci technicznych w przeprowadzaniu badania, w tym ewentualne
awarie PDA, problemy transmisji danych,
problemy zwi¹zane z prac¹ ankieterów.
G³ównym celem badania GATS jest diagnoza stanu i uwarunkowañ rozpowszechnienia palenia tytoniu w doros³ej populacji
Polski. Informacja taka jest bardzo istotna
dla instytucji i rodowisk maj¹cych istotny
wp³yw na kszta³t i realizacjê polityki zdrowotnej kraju. Pog³êbiona diagnoza epidemiologiczna mo¿e pos³u¿yæ równie¿ do
okrelenia priorytetów w realizacji polityki
spo³eczno-ekonomicznej zmierzaj¹cej do
ograniczenia u¿ywania wyrobów tytoniowych. Prace badawcze w Polsce w ramach
projektu GATS maj¹ zakoñczyæ siê w roku
2009, a analiza zgromadzonych danych i
opracowanie koñcowego raportu w roku
2010.
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