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Streszczenie

Wstęp. Z kilkunastoletnich obserwacji własnych zachowań studentów medycyny wynika, że odsetek palących w tej grupie uległ 
gwałtownemu, nieproporcjonalnemu obniżeniu w stosunku do całości populacji generalnej.
Cel. Celem pracy była próba znalezienia jego socjomedycznych i psychologicznych uwarunkowań. 
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono metodą ankietową wśród 364 studentów różnych wydziałów i kierunków Śląskiej 
Akademii Medycznej.
Wyniki. Odsetek „obecnie palących” wynosi 21,4%. W grupie „obecnie niepalących” 24,0% paliło wcześniej tytoń. Z tej grupy na 
związek pomiędzy „rzuceniem palenia” a reprezentowanym kierunkiem studiów wskazało 30,3% respondentów. 73,9% tę decyzję 
motywowała „uzyskaną wiedzą na temat szkodliwości palenia”. Zdecydowana większość (85,7%) z grupy, którzy rzucili palenie bez 
związku z kierunkiem studiów, wskazywała na „troskę o własne zdrowie”. Ani jedna osoba w procesie utrzymania abstynencji nie 
stosowała substytucji nikotynowej.
Wnioski. Decyzja o rzuceniu palenia u studentów medycyny jest złożona i tylko częściowo związana z reprezentowanym kierunkiem 
studiów, świadomość szkodliwości palenia jest najmniejsza u przyszłych stomatologów, rola publikatorów, organizacji i kościoła jest 
bardzo mała, proces odchodzenia od palenia winien być zainicjowany znacznie wcześniej.

SŁOWA KLUCZOWE: rzucanie palenia, studenci medycyny.

Summary

Introduction. Observations performed among students of medical faculty show that percentage of smokers in this group decreased 
markedly. 
Aim. The objective of the study was an attempt to find sociomedical and psychological conditions for quitting smoking. 
Materials and methods. The study was based on questionnaires and was carried out among 364 students of Medical University of Silesia. 
Results. There were 22.5% still smoking students. In the nonsmokers, 24.0% smoked in the past. There were relationships between 
giving up smoking and the type of faculty. Almost 70% claimed that their decision was based on their knowledge on harmful effects of 
smoking. Significant majority (84.4%) of those who have already given up smoking without the relation to the type of faculty admitted 
that they cared for their own health. No one used any medicines in the process of abstinence.
Conclusion. Decision of giving up smoking is combined and only partly associated with faculty. Awareness of harmful effects associ-
ated with smoking is especially weak in future dentists, role of media, organizations and church is very weak, the process of giving up 
smoking should be initiated earlier.

KEY WORDS: giving up smoking, students of medical faculty.
Wstęp

W Polsce, mimo agresywnej ekspansji reklamowej 
przemysłu tytoniowego, stale rośnie świadomość 
szkodliwości palenia, szczególnie wśród osób dorosłych  
i bardziej wykształconych. O ile pod koniec lat 
siedemdziesiątych paliła papierosy ogromna większość 
dorosłych mężczyzn (w 1974 r. tylko 18% to nigdy nie 
palący), a częstość palenia rosła skokowo wśród kobiet, to 
od początku lat osiemdziesiątych obserwuje się w Polsce 
tendencję spadkową tego zjawiska [1]. Jednocześnie 
obserwuje się jednak rozpowszechnienie nałogu palenia 
wśród dorastającej młodzieży, zwłaszcza dziewcząt i młodych 
kobiet (w latach 1990–98, odsetek palących dziewcząt w 
wieku 11–15 lat zwiększył się z 22% do 36%) oraz coraz 

większe obniżanie wieku inicjacji palenia tytoniu [3].
Z kilkunastoletnich obserwacji własnych zachowań 

studentów medycyny wynika, że odsetek palących w 
tej grupie uległ gwałtownemu, nieproporcjonalnemu 
obniżeniu w stosunku do całości populacji generalnej. 
Zjawisko to było najbardziej widoczne wśród studentów 
Wydziału lekarskiego.

Cel pracy
Celem pracy było nie tylko statystyczne potwierdzenie 

tego zjawiska, ale przede wszystkim próba znalezienia 
jego socjomedycznych i psychologicznych uwarunkowań. 
Zebrany materiał posłuży do dalszej modyfikacji 
programów nauczania medycyny środowiskowej i 
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zdrowia publicznego, a także, a może przede wszystkim, 
do opracowania zaleceń profilaktycznych, głównie 
zapobiegających zjawisku „eksperymentowania z 
paleniem” /gotowych wzorców zachowań w formie 
ulotek itp./ i jak najszerszego rozpropagowania ich wśród 
młodzieży klas gimnazjalnych i licealnych regionu /
włączając się tym samym do propagowanego przez prof. 
Wojciecha Drygasa programu CINDI WHO w Polsce 
„Quit & Win - Rzuć palenie i wygraj”/.

Materiał i metody
Badanie przeprowadzane było metodą anonimowej 

ankietyzacji przy użyciu standaryzowanego 
kwestionariusza opracowanego przez autorów. Badanie 
ankietowe przeprowadzono na 87 studentach III roku 
i 53 studentach IV roku Oddziału Stomatologicznego, 
12 studentach Licencjackich Studiów z Ratownictwa 
Medycznego Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu, 
17 studentach Podyplomowych Studiów Zarządzania 
i Administracji w Ochronie Zdrowia przy Wydziale 
Lekarskim w Zabrzu i Politechnice Śląskiej, 113 studentach 
IV roku, oraz  82 studentach VI roku Wydziału Lekarskiego 
w Zabrzu. (Razem: 364 respondentów). Zebrany materiał 
poddano analizie statystycznej wykorzystując program 
komputerowy EPI-info.

Wyniki
Na pytanie „czy obecnie palisz tytoń?” odpowiedziało 

pozytywnie 78 (21,4%) respondentów, w tym: 48 (21,3%) 
kobiet i 30 (21,6%) mężczyzn.

Rozkład „palących”, ze względu na reprezentowany 
kierunek studiów, przedstawiał się następująco: 
Zarządzanie – 2 (11,8%), Lekarski – 27 (13,8%) /w tym: 
IV rok – 14 (12,4%); VI rok – 13 (15,9%)/, Ratownictwo 
– 3 (25,0%), Stomatologia – 46 (32,9%) /w tym: III rok 
– 26 (29,9%); IV rok – 20 (37,7%)/.

W grupie studentów aktualnie niepalących, „palenie 
kiedykolwiek” deklarowało 76 (26,6%) respondentów, w 
tym: 42 (23,7%) kobiet i 34 (31,2%) mężczyzn.

Rozkład osób, które kiedykolwiek „rzuciły palenie”, 
ze względu na reprezentowany kierunek studiów, 
przedstawiał się następująco: Zarządzanie – 0 (0,0%), 
Lekarski – 44 (26,2%), Ratownictwo – 2 (22,2%), 
Stomatologia – 30 (31,9%).

Krotność podejmowanych kiedykolwiek prób 
„rzucenia nałogu” nie różniła się statystycznie znamiennie 
w poszczególnych grupach i wynosiła odpowiednio: 
Lekarski: 4,6 ± 8,4 /rozstęp: 1–50; mediana: 1,5; modalna: 
1,0/; Ratownictwo: 5,5 ± 6,3 /rozstęp: 1–10; mediana: 5,5; 
modalna: 1,0/; Stomatologia: 2,8 ± 3,7 /rozstęp: 1 – 20; 
mediana: 1,5; modalna: 1,0/; Kobiety: 3,6 ± 7,6 /rozstęp: 
1–50; mediana: 2,0; modalna: 1,0/; Mężczyźni: 4,3 ± 6,0 
/rozstęp: 1 – 20; mediana: 1,0; modalna: 1,0/.

Krotność podejmowanych w trakcie studiów prób 
„rzucenia nałogu” również nie różniła się statystycznie 

znamiennie w poszczególnych grupach i wynosiła 
odpowiednio:

Lekarski: 3,1 ± 3,8 /rozstęp: 0 – 15; mediana: 1,0; 
modalna: 1,0/; Ratownictwo: 1,0 ± 0,0 /rozstęp: 1–1; 
mediana: 1,0; modalna: 1,0/; Stomatologia: 2,0 ± 1,9 /
rozstęp: 0–9; mediana: 1,0; modalna: 1,0/; Kobiety:2,6 ± 2,7 
/rozstęp: 0–15; mediana: 1,0; modalna: 1,0/; Mężczyźni: 2,7 
± 3,7 /rozstęp: 0–15; mediana: 1,0; modalna: 1,0/.

Deklarowany okres najdłuższej abstynencji (osób, 
które „rzucały” palenie co najmniej dwa razy) również 
nie różnił się znamiennie i wynosił odpowiednio /w 
miesiącach/:

Lekarski: 6,3 ± 5,5 /rozstęp: 1–18; mediana: 5,5; 
modalna: 1,0/; Ratownictwo: 3,0 ± 0,0 /rozstęp: 3–3; 
mediana: 3,0; modalna: 3,0/; Stomatologia: 10,5 ± 11,1 /
rozstęp: 1–48; mediana: 8,0; modalna: 10,0/; Kobiety:7,7 ± 
9,8 /rozstęp: 1–48; mediana: 6,0; modalna: 1,0/; Mężczyźni: 
8,6 ± 5,6 /rozstęp: 1–18; mediana: 10,0; modalna: 3,0/. 
Różnice te, nie są znamienne statystycznie.

Głównym powodem nawrotów palenia  (u osób, 
które „rzucały” palenie co najmniej dwa razy) było: 
„impreza towarzyska” – 17 (43,6%), /w tym: Lekarski 
– 10 (47,6%), Stomatologia – 7 (41,2%), Kobiety – 13 
(52,0%), Mężczyźni – 4 (28,6%)/; „stres egzaminacyjny” 
– 13 (33,3%), /w tym: Lekarski – 7 (33,3%), Stomatologia 
– 6 (35,3%), Kobiety – 9 (36,0%), Mężczyźni – 4 (28,6%); 
„głód nie do opanowania” – 4 (10,3%) /w tym: Lekarski 
– 3 (14,3%), Ratownictwo – 1 (100,0%), Kobiety –0 
(0,0%), Mężczyźni – 4 (28,6%)/, „kłopoty rodzinne” 
– 2 (5,1%) /w tym: Lekarski –1 (4,8%), Stomatologia 
– 1 (5,9%), Kobiety – 2 (8,0%, Mężczyźni –0 (0,0%)/; 
„zawód miłosny” – 2 (5,1%) / w tym: Stomatologia – 2 
(11,8%), Kobiety –0 (0,0%), Mężczyźni – 2 (14,3%)/; 
„inne” – 1 (2,6%) /w tym: Stomatologia – 1 (5,9%), 
Kobiety – 1 (4,0%)*/ .

Najczęstszymi z wymienianych, dodatkowymi 
powodami nawrotów palenia były: „stres egzaminacyjny”– 
13 (34,2%), „impreza towarzyska” – 13 (34,2%), „inne”– 
6 (15,8%)**, „śmierć lub choroba bliskiej osoby” – 2 
(5,3%).

Średni okres aktualnej abstynencji w grupie 76 osób 
również nie różnił się statystycznie znamiennie i wynosił 
odpowiednio /w miesiącach/: Lekarski: 17,4 ± 25,1 /rozstęp: 
1–120; mediana: 10,0; modalna: 1,0/; Ratownictwo: 13,0 
± 15,5 /rozstęp: 2 – 24; mediana: 13,0; modalna: 2,0/; 
Stomatologia: 12,3 ± 13,7 /rozstęp: 1–60; mediana: 7,5; 
modalna: 1,0/; Kobiety:14,9 ± 22,5 /rozstęp: 1–120; mediana: 
6,0; modalna: 1,0/; Mężczyźni: 15,7 ± 19,5 /rozstęp: 1–100; 
mediana: 11,0; modalna: 1,0/.

Tylko 16 osób z tej grupy (21,1%) deklarowało, 
że robią to z wysiłkiem. Częściej dotyczyło to kobiet: 
(10; 62,5%). Współczynnik względnego ryzyka (RR) 
zależności „kobieta – „czyni to z wysiłkiem” wyniósł 
1,17. 

Zaobserwowano znamienną zależność (p < 0,05) 
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pomiędzy średnim okresem niepalenia a deklarowanym 
wysiłkiem („tak” – 6,0 m-cy; „nie” – 17,8 m-cy).

Wyliczony współczynnik korelacji „r” = -
0,52 potwierdza również dużą zależność pomiędzy 
deklarowanym stopniem wysiłku (w skali 0-5; średnia 3,5) 
a obecnym okresem abstynencji (współczynnik Y – 19,5 
m-cy).

Tylko /lub aż?/ 23 osoby (30,3%), w tym 10 kobiet  
i 13 mężczyzn wiązało swoją decyzję o zaprzestaniu palenia 
z reprezentowanym kierunkiem studiów (odpowiednio w 
tym: Lekarski – 69,6%, Ratownictwo – 4,3%, Stomatologia 
– 26,1%). Zasadniczym czynnikiem motywującym była 
„uzyskana na studiach wiedza o szkodliwości palenia” (17 
osób – 73,9%, ale w tym tylko 7 kobiet). Pozostałe powody 
to: „moda na niepalenie wśród studentów medycyny” 
(8,7%), „wstyd przed otoczeniem” (8,7%) i „przy- 
kład nauczycieli i klinicystów” (8,7%).

Zdecydowana większość (83,0%) z grupy, którzy 
rzucili palenie bez związku z reprezentowanym 
kierunkiem studiów (53 osoby), wskazywała na „troskę 
o własne zdrowie”. Aż u 20,5% z tej grupy występowały  
już „niepokojące objawy”1. Cechą charakterystyczną 
było, że aż 63,6% stanowiły kobiety. Pozostałe powody 
to: „przymus środowiskowy /rodzinny/” (7,5%), 
„ogólnoświatowy trend” (5,7%) i „przymus materialny” 
(3,8%).

Kolejna grupa pytań kwestionariusza dotyczyła 
wpływu na ostateczną decyzję o „rzuceniu palenia” 
następujących czynników:

„Odstraszające napisy na wyrobach tytoniowych” 
– odpowiedź „TAK” – 7,9% /3 kobiety i 3 mężczyzn  
z Wydziału Lekarskiego/;

„Artykuły, reportaże w publikatorach” – odpowiedź 
„Tak” – 19,7% /10 kobiet i 5 mężczyzn/;

„Kampanie antynikotynowe” – odpowiedź „TAK” 
– 3,9% /1 kobieta i 2 mężczyzn/;

„Działalność Kościoła, Związków wyznaniowych” 
– odpowiedź „TAK” – 1,3% /1 mężczyzna z Wydziału 
Lekarskiego/.

Zadziwiające, że ani jedna osoba w procesie utrzymania 
abstynencji nie stosowała tak rozpropagowanych przez 
media „psychoterapii kwalifikowanej”, „metod medycyny 
niekonwencjonalnej”, tzw. „sposobów fizycznych” ani 
„substytucji nikotynowej” pod jakąkolwiek postacią.

Aż 81,6% osób, które rzuciły palenie (w tym 35 kobiet 
i 27 mężczyzn) twierdzi, że w trakcie studiów są narażeni 
na palenie bierne.

„Dominującym uczuciem na widok osoby palącej” w 
badanej grupie jest „obojętność” (52,6%, 20 kobiet i 20 
mężczyzn). Charakterystyczne jest to, że tego zdania jest 
aż 56,7% niepalących, przyszłych stomatologów. Drugim 
wymienianym jest „współczucie” (19,7%, 7 kobiet  
i 8 mężczyzn). Twierdzi tak połowa przyszłych ratowników 
i tylko 13,3% stomatologów. W dalszej kolejności jest 
„wstręt” (11,8%, 8 kobiet i 1 mężczyzna). Takie uczucie 

jak „żal” zadeklarował 1 student Wydziału Lekarskiego.
„Dominującym uczuciem na widok palącej ciężarnej” 

jest „złość” (35,5%, 16 kobiet i 11 mężczyzn głównie 
z Wydziału lekarskiego). „Wstręt” odczuwa aż 25,0% 
respondentów i co charakterystyczne, bez większego 
zróżnicowania ze względu na reprezentowany kierunek 
czy płeć. Dwoje przyszłych stomatologów (co stanowi aż 
6,7%) odczuwa „obojętność”.

Tylko 14 osobom (7 kobiet i 7 mężczyzn) udało się 
„wyciągnąć jakąś osobę z nałogu, ale tylko 1 student 
Wydziału lekarskiego wiąże ten fakt z uzyskaną na 
studiach wiedzą.

Aż 61,8% respondentów (24 kobiety i 23 mężczyzn) 
potwierdziło fakt nałogowego palenia w ich domu 
rodzinnym, 51,1% (10 kobiet i 14 mężczyzn) było zdania, 
że to wpłynęło na ich inicjację palenia i wszyscy (100,0%) 
„wyciągają z tego wnioski dla siebie”.

Ze stwierdzeniem, „że papierosy są legalnie 
sprzedawanym kancerogenem na całym świecie” zgodziło 
się 70,9% wszystkich respondentów, 73,1% osób obecnie 
palących i 71,0% osób, którzy kiedykolwiek rzucili 
palenie.

Dyskusja
Uzyskane odpowiedzi potwierdzają spostrzeżenie o su- 

marycznym mniejszym odsetku palących studentów 
niż odsetek palących w populacji generalnej dorosłych 
Polaków (za wyjątkiem studentów Oddziału 
Stomatologicznego, gdzie nie stwierdzamy różnic).

Analiza zależności pod kątem płci respondentów nie 
wykazuje różnic, co świadczy o wyraźnym zmniejszeniu 
częstości występowania nałogu wśród studentów (mężczyzn) 
i jest pewnym potwierdzeniem wyników przedstawianych 
przez Zatońskiego [1]. Odsetek palących studentek jest 
niestety zbliżony do odsetka palących kobiet w populacji 
generalnej. Niepokojące jest również to, że odsetek 
palących zwiększa się wraz z okresem trwania studiów 
na poszczególnych wydziałach (oddziałach), co stanowi 
zaprzeczenie wniosków Gerstenkorna [2].

Uzyskane wyniki wskazują, że największy odsetek 
osób, które „rzuciły kiedykolwiek” palenie występuje  
u studentów stomatologii, mimo tego, że w tej grupie 
jest obecnie najwięcej palaczy. Co było do przewidzenia, 
odsetek ten jest większy w grupie mężczyzn. Wyniki te są 
całkowicie zgodne z uzyskanymi przez Gerstenkorna w 
1995 roku u studentów kierunku stomatologii Akademii 
Medycznej w Łodzi [2].

Tylko u 30,3% respondentów, którzy „rzucili palenie”, 
miało to bezpośredni związek z reprezentowanym 
kierunkiem studiów (ale spośród nich aż 73,9% jest 
zdania, że powodem tej decyzji była uzyskana na studiach 
wiedza o szkodliwości palenia).

Studia są również bardzo istotnym powodem „nawrotów” 
palenia („stres egzaminacyjny” = 33% nawrotów).

83,0% respondentów, u których decyzja o rzuceniu palenia 
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nie miała związku ze studiami, za główny powód podawało 
troskę o własne zdrowie, co jest całkowitym potwierdzeniem 
wyników uzyskanych przez Gerstenkora [2].

Nasze badania wskazują na bardzo małe znaczenie 
mass mediów w podejmowaniu decyzji o niepaleniu. 

Interesujące jest również to, że w procesie 
utrzymywania abstynencji, ani jedna osoba nie stosowała 
rozreklamowanych przez przemysł farmaceutyczny 
substytutów nikotyny lub innych niekonwencjonalnych 
metod.

Może budzić zdziwienie bardzo pewna nonszalancja 
wobec istniejących zagrożeń wynikających z 
prokancerogennego działania dymu tytoniowego, 
co w pewnym stopniu potwierdza wnioski z badań 
Woynarowskiej i wsp. [3] o bardzo niskiej świadomości 
na ten temat wśród młodzieży szkolnej, a zarazem stawia 
przed nauczycielami (w tym na uczelniach medycznych) 
nowe wyzwania.

Wnioski
• decyzja o rzuceniu palenia u studentów medycyny 

jest złożona i wieloczynnikowa i tylko częściowo 
związana z reprezentowanym kierunkiem studiów

• świadomość szkodliwości palenia jest najmniejsza 
u przyszłych stomatologów

• rola i znaczenie publikatorów, organizacji, kościoła 
itp. jest bardzo mała

• proces „odchodzenia” od palenia winien być 
zainicjowany znacznie wcześniej (szkoła 
podstawowa, gimnazjum).
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*  „rozpoczęcie studiów”
** przykłady egzemplifikacji: „zajście w ciążę” (sic!) – kobieta, lekarski; 
   „śmierć chomika” – mężczyzna, stomatologia;
   „chęć sprawdzenia siebie” – mężczyzna, ratownictwo. 

1 Głównie kaszel, zadyszka, bóle głowy, złe samopoczucie


