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Wstêp. Poprawa stanu zdrowia dzieci i m³odzie¿y jest jednym
z priorytetowych celów uwzglêdnianych w programach zdrowotnych Unii
Europejskiej, równie¿ w Polsce. Zasadnicze znaczenie w tych programach
przypisuje siê edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Narastaj¹cy
problem chorób cywilizacyjnych, cile zale¿nych od stylu ¿ycia a tak¿e
problem toksykomanii i uzale¿nieñ wród nastolatków  sk³aniaj¹ do
podejmowania dzia³añ zapobiegawczych.

Introduction. One of the priority goals of the EU health programs,
including those in Poland is to improve health status of children and
adolescents. In these programs, the key role has been ascribed to health
education and health promotion. The increasing prevalence of chronic
diseases related closely to the lifestyle, as well as the problem of
psychoactive substances use and addiction among adolescents motivate
to undertake preventive activities.

Cele pracy. Zbadanie zachowañ prozdrowotnych i antyzdrowotnych
wród m³odzie¿y gimnazjalnej oraz poznanie ich socjodemograficznych
zachowañ.

Aims of the work. To assess pro-health and anti-health behaviors of
secondary school youth and to evaluate their socio-demographic
characteristics.

Materia³ i metody. Badania przeprowadzono w roku szkolnym 2005/
2006 obejmuj¹c nimi 1263 uczniów gimnazjów publicznych w redniej
wielkoci miecie wojewódzkim (Gorzów Wielkopolski).

Material and methods. The study was conducted in the school year
2005/2006 and covered 1263 pupils of public secondary schools in a
medium size capital city of a province (Gorzow Wielkopolski).

Wyniki. Wród badanych gimnazjalistów 55% podejmowa³o ju¿ próby
palenia; w okresie prowadzenia badañ z ró¿n¹ czêstoci¹ pali³o papierosy
21% uczniów, w tym codziennie 11%; 41 i wiêcej papierosów
tygodniowo pali³o 5% badanych.

Results. Among the studied pupils, 55% had tried smoking in the
past; and in the period of the study, 21% of pupils smoked with different
frequency, including 11% who smoked every day; and 5% who smoked
at least 41 cigarettes per week.

Wnioski. Zjawisko palenia tytoniu wród m³odzie¿y gimnazjalnej
wystêpuje z du¿¹ czêstoci¹ i nasila siê z wiekiem. Palenie papierosów
przez nastolatków wspó³wystêpuje ze spo¿ywaniem napojów
alkoholowych oraz stosowaniem innych substancji psychoaktywnych.
Du¿e znaczenie dla kszta³towania zachowañ zdrowotnych uczniów maj¹
wz o rc e rodzinne. Wskazuje to na po t r zebê intensyfika c j i
wielokierunkowych dzia³añ prewencyjnych z udzia³em rodziców, szko³y,
organizacji pozarz¹dowych, lokalnej spo³ecznoci i samorz¹dów.

Conclusions. The phenomenon of smoking among secondary school
youth is prevalent and increases with age. Among adolescents, cigarette
smoking coexists with alcohol beverages intake and using other
psychoactive substances. The great role in health behavior development
of pupils is played by the family model of behavior. It indicates the
need to intensify diverse prevention activities with participation of
parents, schools, non-governmental organizations, local community and
self-government.

S³owa kluczowe: zachowania zdrowotne, palenie tytoniu, promocja
zdrowia, edukacja, m³odzie¿

Key words: health behavior, cigarette smoking, health promotion,
education, adolescents
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Wstêp
Wnioski z wielu badañ wskazuj¹, ¿e istniej¹ liczne nieprawid³owoci w zakresie zachowañ zdrowotnych nastolatków. Nale¿y do nich zw³aszcza palenie
tytoniu [1, 2].
Dym tytoniowy wywiera wielokierunkowe i z³o¿one dzia³ania biologiczne na organizm cz³owieka.

Dr n. med. Jolanta widerska-Kopacz
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Mickiewicza 12 B, tel. (0-95) 720-48-61
e-mail: wsse@wsse.gorzow.pl

W sk³ad dymu tytoniowego wchodzi oko³o 4000
zwi¹zków chemicznych, sporód których wiele posiada w³aciwoci teratogenne, mutagenne, toksyczne, a oko³o 60 bierze aktywny udzia³ w kancerogenezie [3].
Skutki zdrowotne palenia tytoniu ujawniaj¹ siê
u ludzi doros³ych, ale pocz¹tki uzale¿nieñ przypa-
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daj¹ na dzieciñstwo i m³odoæ. Palenie tytoniu jest
przyczynowo zwi¹zane z co najmniej trzema du¿ymi
grupami chorób przewlek³ych, odpowiedzialnych za
umieralnoæ w rednim wieku: choroby uk³adu kr¹¿enia, nowotwory z³oliwe (zw³aszcza rak p³uc) oraz
przewlek³e obturacyjne zapalenie oskrzeli [4, 5].
Rozpowszechnienie palenia papierosów wzrasta
z wiekiem i zaznacza siê szczególnie wyranie w grupie m³odzie¿y gimnazjalnej. Niepokoj¹cy jest m³ody
wiek inicjacji palenia, zw³aszcza w przypadku wyst¹pienia usposabiaj¹cych do tego czynników psychospo³ecznych [6, 7].
W ostatnich latach zwraca siê coraz wiêksz¹ uwagê na d³ugotrwa³e i szkodliwe konsekwencje zdrowotne tzw. biernego palenia, dotycz¹ce zw³aszcza dzieci
palaczy. Rosn¹ca stale w naszym kraju liczba m³odzie¿y pal¹cej papierosy, a tak¿e osób uzale¿nionych od
tytoniu, wymaga prowadzenia aktywnej edukacji zdrowotnej w celu zapobiegania negatywnym nastêpstwom
na³ogowego palenia. Zwalczanie palenia tytoniu w Polsce jest spraw¹ szczególnej wagi. Zgodnie z zaleceniami wiatowej Organizacji Zdrowia eliminacjê palenia
tytoniu nale¿y uznaæ za jeden z priorytetów w obszarze zdrowia publicznego w naszym kraju [8].
Cele pracy
Zbadanie zachowañ zdrowotnych w zakresie
palenia tytoniu wród m³odzie¿y gimnazjalnej oraz
poznanie socjodemograficznych wspó³zale¿noci
pomiêdzy paleniem papierosów a: wiekiem, p³ci¹,
struktur¹ rodziny, poziomem wykszta³cenia i zachowaniami zdrowotnymi rodziców oraz wiedz¹ i wiadomoci¹ zdrowotn¹ uczniów.
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Wyniki badañ
Dowiadczenia zwi¹zane z paleniem papierosów
(próby palenia) mia³o za sob¹ 54,7% badanej m³odzie¿y. Nie pali³o nigdy 45,3% uczniów. W okresie
prowadzenia badañ pali³o 20,7% uczniów, w tym codzienne 11,0%. Wród pal¹cych uczniów 4,6% pali³o 41 i wiêcej papierosów tygodniowo.
Z wiekiem wzrasta³ odsetek uczniów, którzy podejmowali próby palenia (43,4% uczniów klas I
i 65,4% uczniów klas III; ró¿nice by³y istotne statystycznie, p<0,05). Podobnie, wiêcej pal¹cych by³o
wród uczniów starszych (14,5% uczniów klas I
i 26,7% uczniów klas III; ró¿nice by³y istotne statystycznie, p<0,05).
Z wiekiem wzrasta³a równie¿ liczba wypalanych
przez uczniów papierosów. Uczniowie starsi palili
wiêcej papierosów; 41 i wiêcej papierosów tygodniowo pali³o 2,9% uczniów klas I i 6,2% uczniów klas III;
ró¿nice by³y istotne statystycznie, p<0,05 (ryc. 1).
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Ryc. 1. Liczba papierosów wypalanych tygodniowo  w zale¿noci od
wieku

Materia³ i metodyka badañ

Fig. 1. Number of cigarettes smoked weekly  in relation to age

Badaniami objêto m³odzie¿ gimnazjaln¹ w przygranicznym miecie wojewódzkim Gorzów Wielkopolski, licz¹cym oko³o 130 000 mieszkañców. Sporód 5109 gimnazjalistów gorzowskich badaniami
objêto 1263 uczniów (24,7% ogó³u): 615 (48,7%)
uczniów klas I i 648 (51,3%) uczniów klas III, w tym
636 (50,4%) ch³opców i 627 (49,6%) dziewcz¹t;
uczniowie klas I mieli w zdecydowanej wiêkszoci 13
lat, a klas III  16 lat.
Badania ankietowe przeprowadzono w roku
2005/2006 przy u¿yciu autorskiego kwestionariusza
ankiety. Pytania zawarte w kwestionariuszu dotyczy³y m.in.: charakterystyki spo³eczno-demograficznej,
zachowañ dotycz¹cych palenia papierosów oraz wybranych czynników maj¹cych wp³yw na ich kszta³towanie.
Informacje zawarte w ankietach opracowano statystycznie przy zastosowaniu programu komputerowego STATISTICA 6.0 (STAT SOFT).

Próby palenia papierosów a tak¿e palenie w okresie prowadzenia badañ poda³ zbli¿ony odsetek ch³opców i dziewcz¹t. Jednak ch³opcy palili wiêcej papierosów; 41 i wiêcej papierosów tygodniowo pali³o 3,0%
dziewcz¹t i 6,1% ch³opców; ró¿nice by³y istotne statystycznie, p<0,05 (ryc. 2).
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Ryc. 2. Liczba papierosów wypalanych tygodniowo  w zale¿noci od p³ci
Fig. 2. Number of cigarettes smoked weekly  in relation to gender
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Sytuacja rodzinna wp³ywa³a na zachowania zwi¹zane z paleniem papierosów przez m³odzie¿. Uczniowie z rodzin niepe³nych czêciej palili w okresie prowadzenia badañ, a tak¿e palili wiêcej papierosów; 41
i wiêcej papierosów tygodniowo pali³o 3,6% uczniów
mieszkaj¹cych z obojgiem rodziców i 8,6% uczniów
mieszkaj¹cych w rodzinie niepe³nej; ró¿nice by³y
istotne statystycznie, p<0,05 (ryc. 3).

Stwierdzono zale¿noæ pomiêdzy paleniem papierosów a spo¿ywaniem napojów alkoholowych
przez m³odzie¿. Podczas gdy wród uczniów niepal¹cych alkohol pi³o 9,0%, to wród pal¹cych  47,7%;
ró¿nice by³y istotne statystycznie, p<0,05 (ryc. 5).
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Ryc. 5. Palenie papierosów a picie alkoholu
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Fig. 5. Cigarette smoking and alcohol drinking



Uczniowie pal¹cy papierosy czêciej tak¿e stoso


R`R¢LNS
wali inne substancje psychoaktywne. Podczas gdy
wród uczniów niepal¹cych, substancji psychoaktywRyc. 3. Liczba papierosów wypalanych tygodniowo  w zale¿noci od
nych u¿ywa³o 13,7%, to wród pal¹cych  53,0%; ró¿sytuacji rodzinnej
nice by³y istotne statystycznie, p<0,05.
Fig. 3. Number of cigarettes smoked weekly  in relation to family status
Zdecydowana wiêkszoæ (87,4%) badanej m³odzie¿y mia³a wiadomoæ niekorzystnych nastêpstw
Nie stwierdzono istotnej zale¿noci miêdzy faktem palenia lub niepalenia papierosów przez m³o- zdrowotnych na³ogowego palenia papierosów. wiadzie¿, a poziomem wykszta³cenia rodziców. Nato- domoæ szkodliwoci palenia kszta³towa³a zachowania zdrowotne uczniów w tym zakresie. Wród
miast palenie papierosów przez rodziców wyranie
kszta³towa³o zachowania uczniów w tym zakresie. uczniów przekonanych o niekorzystnym wp³ywie
palenia papierosów na zdrowie pali³o 16,9%, natoUczniowie, których rodzice palili papierosy, czêciej
podejmowali próby palenia, czêciej palili w okresie miast w grupie pozosta³ych pali³o 47,2%; ró¿nice by³y
prowadzenia badañ, a tak¿e palili wiêcej papierosów; istotne statystycznie, p<0,05 (ryc. 6).
41 i wiêcej papierosów tygodniowo pali³o 1,4%
WRNYJURUR
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uczniów rodziców niepal¹cych i 6,7% uczniów rodziców pal¹cych; ró¿nice by³y istotne statystycznie,
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p<0,05 (ryc. 4).
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Ryc. 6. Palenie papierosów  w zale¿noci od przekonania o ich szkodliwoci dla zdrowia
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Ryc. 4. Liczba papierosów wypalanych w tygodniu  w zale¿noci od
palenia przez rodziców
Fig. 4. Number of cigarettes smoked weekly  in relation to smoking by
parents

Fig. 6. Cigarette smoking  in relation to the perceived harmful effects
of smoking

Niemal co trzeci uczeñ (31,4%) uwa¿a³, ¿e iloæ
zajêæ szkolnych dotycz¹cych edukacji w zakresie
zdrowego stylu ¿ycia jest niewystarczaj¹ca (ryc. 7).
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Ryc. 7. Opinia badanych co do iloci zajêæ szkolnych dotycz¹cych
edukacji zdrowotnej
Fig. 7. Pupils opinion on the quantity of school classes concerning health
education

Dyskusja
Rozpowszechnienie palenia papierosów wród
m³odzie¿y w Polsce jest zjawiskiem wysoce niepokoj¹cym. Zaczyna siê to wyranie uwidaczniaæ wród
m³odzie¿y gimnazjalnej i nasila siê z wiekiem
uczniów. Zwraca te¿ uwagê, ¿e wraz z wiekiem
zmniejszaj¹ siê ró¿nice w czêstoci palenia, zale¿ne
od p³ci; dziewczêta doganiaj¹ w paleniu ch³opców
[1, 9, 10, 11].
Dane literaturowe wskazuj¹, ¿e wiêkszoæ doros³ych palaczy rozpoczyna palenie papierosów miêdzy
13 a 15 rokiem ¿ycia. U oko³o 1/3 pal¹cych 15-latków istnieje ryzyko zostania regularnym palaczem
w najbli¿szych latach. Oko³o po³owa osób, które rozpoczê³y palenie w m³odoci, zostanie palaczami do
pónych lat ¿ycia [12].
W okresie dojrzewania du¿y wp³yw na podejmowanie prób palenia papierosów ma grupa rówienicza. Równie istotnym czynnikiem s¹ wzorce rodzinne. Postawa rodziców silnie kszta³tuje stosunek m³odzie¿y do na³ogu palenia. Tak¿e sytuacja rodzinna
uczniów wyranie wp³ywa na ich zachowania zwi¹zane z paleniem [7, 13].
wiadomoæ zdrowotna gimnazjalistów dodatnio
koreluje z ich postawami wobec palenia. Przekonanie o szkodliwoci na³ogu i motywacja do zachowañ
sprzyjaj¹cych zdrowiu, powoduj¹ bardziej racjonalne wybory i zachowania prozdrowotne nastolatków
[14, 15].
Palenie tytoniu przez m³odzie¿ w wieku dojrzewania zwiêksza prawdopodobieñstwo rozwoju takich
zachowañ ryzykownych, jak picie alkoholu lub stosowanie innych rodków psychoaktywnych. Na podkrelenie zas³uguje zjawisko tzw. torowania polegaj¹-

ce na tym, ¿e uzale¿nienie od jednego rodka np. papierosów, u³atwia uzale¿nienie od innych [16]. Palenie okrela siê czêsto jako wrota do narkomanii [17].
Obserwacje powy¿sze potwierdzaj¹ wyniki badañ
w³asnych, wskazuj¹ce na to, i¿ w okresie prowadzenia badañ:
 uczniowie starsi czêciej podejmowali próby palenia, czêciej palili oraz palili wiêcej papierosów,
 ch³opcy i dziewczêta podejmowali próby palenia
i palili z podobna czêstoci¹, jednak ch³opcy wypalali wiêcej papierosów,
 uczniowie, których rodzice palili papierosy, a tak¿e uczniowie z rodzin niepe³nych czêciej podejmowali próby palenia, czêciej byli czynnymi palaczami oraz wypalali wiêksz¹ liczbê papierosów,
 uczniowie pal¹cy papierosy czêciej spo¿ywali alkohol, a tak¿e stosowali inne substancje psychoaktywne,
 uczniowie wiadomi szkodliwych nastêpstw zdrowotnych na³ogowego palenia papierosów, palili
rzadziej.
Uzyskane wyniki wskazuj¹ na istnienie wielu ró¿norodnych czynników wp³ywaj¹cych na eksperymentowanie i kontynuowanie palenia tytoniu przez
m³odzie¿ w okresie dojrzewania a tak¿e potrzebê
wdro¿enia systemowych dzia³añ prowadz¹cych do
zmiany postaw wobec palenia.
Wnioski
1. Zjawisko palenia tytoniu wród m³odzie¿y gimnazjalnej wystêpuje z du¿¹ czêstoci¹
i wyranie nasila siê z wiekiem.
2. Zarysowuje siê tendencja do zrównania zagro¿eñ zdrowotnych wynikaj¹cych z palenia papierosów wród ch³opców i dziewcz¹t.
3. Palenie papierosów wspó³wystêpuje ze spo¿ywaniem napojów alkoholowych oraz stosowaniem
innych substancji psychoaktywnych wród
znacznej czêci m³odzie¿y w okresie dojrzewania.
4. Du¿e znaczenie dla kszta³towania zachowañ
m³odych ludzi maj¹ wzorce rodzinne, prezentowane przez rodziców postawy wobec zdrowia,
a zw³aszcza palenie przez nich papierosów.
5. wiadomoæ zdrowotna uczniów dotycz¹ca szkodliwoci palenia tytoniu kszta³tuje ich zachowania w tym zakresie.
6. W opinii m³odzie¿y gimnazjalnej istnieje du¿e
zapotrzebowanie na szkoln¹ edukacjê zdrowotn¹.
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