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Na podstawie analizy wyników uzyskanych w miêdzynarodowych badaniach
nad zachowaniami zdrowotnymi m³odzie¿y szkolnej (HBSC), przeprowadzonych
w reprezentatywnej grupie 6383 uczniów w wieku 11, 13 i 15 lat w Polsce w 2002
roku przedstawiono czêstoæ prób palenia tytoniu, czêstoæ aktualnego palenia
oraz jego intensywnoæ wed³ug p³ci i wieku. Dokonano analizy wp³ywu palenia
przez bliskie osoby na palenie tytoniu przez m³odzie¿, okolicznoci, w jakich m³odzie¿ pali oraz ró¿nic w postrzeganiu przez m³odzie¿ pal¹c¹ i nie pal¹c¹ rozpowszechnienia palenia wród rówieników.

WSTÊP
Prezentowana praca dotyczy m³odzie¿y w wieku 11-15 lat, w okresie dojrzewania,
w którym istnieje wiele specyficznych czynników zwiêkszaj¹cych ryzyko palenia tytoniu.
Czêæ m³odzie¿y eksperymentuj¹cej z tytoniem, ju¿ w tym okresie rozpoczyna regularne
palenie, które kontynuuje w dalszych latach ¿ycia. Oko³o 80% doros³ych palaczy rozpoczê³o palenie tytoniu przed 18 rokiem ¿ycia. Wed³ug szacunków WHO 500 milionów osób
¿yj¹cych obecnie na wiecie umrze z powodu chorób zwi¹zanych z paleniem tytoniu. Ponad po³owê z nich stanowiæ bêd¹ obecnie ¿yj¹ce dzieci i m³odzie¿ [16,18].
Du¿y wp³yw na podejmowanie palenia tytoniu przez m³odzie¿ ma jej najbli¿sze otoczenie, w tym szeroko pojête rodowisko spo³eczne. Z jednej strony mog¹ byæ to powszechnie
uznawane normy i postawy dotycz¹ce palenia tytoniu, z drugiej za rzeczywiste zachowania najbli¿szych osób. Rozpoczêcie palenia tytoniu uwarunkowane jest równie¿ czynnikami spo³eczno-demograficznymi, sporód których istotne znaczenie ma wiek i p³eæ [11,14].
W Polsce podjêto wiele dzia³añ dla przeciwdzia³ania paleniu wród ludzi doros³ych oraz
* Praca wykonana w ramach grantu Komitetu Badañ Naukowych nr 3 P05D 030 22
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wród dzieci i m³odzie¿y. Od pocz¹tku lat 80 dynamika palenia tytoniu wród osób doros³ych w Polsce uleg³a zahamowaniu. Zwiêksza siê liczba by³ych palaczy, szczególnie w grupie mê¿czyzn. Z badañ prowadzonych przez Zak³ad Epidemiologii Instytutu Onkologii, co
czwarty doros³y mê¿czyzna to by³y palacz, a wiêkszoæ palaczy deklaruje chêæ rzucenia
palenia [17]. Wyniki wczeniejszych badañ w³asnych i innych autorów wskazuj¹, ¿e dzia³ania profilaktyczne prowadzone wród dzieci i m³odzie¿y nie s¹ zadawalaj¹ce; odsetek pal¹cych ch³opców utrzymuje siê od kilku lat na sta³ym poziomie, za u dziewcz¹t wykazuje
tendencjê wzrostow¹ [7, 9]. Konieczne jest zatem sta³e monitorowanie rozpowszechnienia
palenia tytoniu przez m³odzie¿ w celu lepszego zrozumienia przyczyn tego zjawiska oraz
oceny skutecznoci prowadzonych dzia³añ profilaktycznych.
Celem pracy jest przedstawienie:
 rozpowszechnienia palenia tytoniu wród m³odzie¿y w Polsce w 2002 r.;
 zwi¹zku miêdzy paleniem tytoniu przez rodziców i najlepszych kolegów a paleniem
przez m³odzie¿;
 postrzegania rozpowszechnienia palenia wród rówieników;
 czêstoci palenia tytoniu przez m³odzie¿ w samotnoci, w obecnoci kolegi, kole¿anki
lub rodziców.
MATERIA£ I METODY
Badania przeprowadzono w ramach czwartej serii miêdzynarodowych badañ nad zachowaniami
zdrowotnymi m³odzie¿y szkolnej HBSC (Health Behaviour in School-aged Children: A WHO Collaborative Cross-national Study).
Zbadano 6383 uczniów w rednim wieku 11,7; 13,7; 15,7 lat. By³a to próba reprezentatywna dla
kraju, wybrana metod¹ losowania zespo³owego dwustopniowego we wszystkich województwach, ze
stratyfikacj¹ na miejsce zamieszkania. Pierwszym zespo³em losowania by³ powiat, drugim zespo³em
by³a klasa: V szkó³ podstawowych oraz I i III gimnazjów; szczegó³owe zasady doboru próby przedstawiono w raporcie technicznym z badañ [15].
W badaniach zastosowano standardowy, miêdzynarodowy kwestionariusz HBSC, przet³umaczony i zaadaptowany do warunków polskich, w sposób umo¿liwiaj¹cy porównania miêdzynarodowe,
a nastêpnie sprawdzony w badaniach pilota¿owych [2]. Kwestionariusz sk³ada siê z czêci podstawowej i pakietów do wyboru. W niniejszej pracy uwzglêdniono nastêpuj¹ce pytania na temat palenia
tytoniu (*  oznaczono pytania w³¹czone do kwestionariusza w 2002 r.):
l Czy pali³e ju¿ kiedykolwiek tytoñ? (co najmniej jednego papierosa, cygaro lub fajkê)  kategorie odpowiedzi: tak lub nie.
l Jak czêsto obecnie palisz papierosy?  kategorie odpowiedzi: codziennie, co najmniej 1 raz
w tygodniu, ale nie codziennie, rzadziej ni¿ 1 raz w tygodniu, nie palê wcale.
l Ile papierosów wypalasz zwykle w okresie tygodnia? (jeli nie palisz papierosów w ka¿dym
tygodniu lub nie palisz wcale, wpisz 0).
l Czy wymienione ni¿ej osoby pal¹ papierosy? (mama, tata, najlepszy kolega lub kole¿anka) 
kategorie odpowiedzi: pali codziennie, pali czasem, nie pali, nie wiem, nie mam lub nie widujê tej
osoby*.
l Ilu twoich kolegów i kole¿anek pali papierosy?  kategorie odpowiedzi: wszyscy lub prawie
wszyscy, wiêcej ni¿ po³owa, po³owa, mniej ni¿ po³owa, prawie nikt, nikt*.
l Gdy palisz papierosy, jak czêsto znajdujesz siê w nastêpuj¹cych sytuacjach? (jestem sam, jestem z kolegami lub kole¿ankami, jestem z tat¹, jestem z mam¹)  kategorie odpowiedzi: nigdy,
rzadko, czasem, czêsto*.
l Czy wolno ci paliæ w domu?  kategorie odpowiedzi: tak, zawsze; tak, czasem; nie nigdy.
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Badania przeprowadzono zgodnie z miêdzynarodowym protoko³em badawczym [2]. Anonimow¹
ankietê zbierano metod¹ audytoryjn¹ w klasach, w lutym i marcu 2002 r. Szczególn¹ uwagê zwrócono na zachowanie anonimowoci badanych.
Wród badanej m³odzie¿y wyró¿niono grupy m³odzie¿y pal¹cej tytoñ-regularnie: codziennie, lub
co najmniej 1 raz w tygodniu, ale nie codziennie; rzadko-rzadziej ni¿ 1 raz w tygodniu. Dokonano
analizy zale¿noci pomiêdzy przynale¿noci¹ do grupy osób pal¹cych regularnie, rzadko lub nie
pal¹cych a:
 paleniem tytoniu przez rodziców i najlepszego kolegê lub kole¿ankê,
 postrzeganiem rozpowszechnienia palenia tytoniu wród rówieników,
 paleniem tytoniu w samotnoci, w obecnoci kolegi, kole¿anki, rodziców.
Czêstoæ palenia tytoniu analizowano wed³ug wieku i p³ci. Istotnoæ ró¿nic miêdzy grupami badano za pomoc¹ testu Chi-kwadrat (dla porównañ czêstoci), i testem Manna-Whineya lub Kruskala-Wallisa (dla porównañ rednich). Dane analizowano za pomoc¹ programu SPSS.

WYNIKI
Rozpowszechnienie palenia tytoniu
Próby palenia tytoniu
Próby palenia tytoniu podjê³o ju¿ 44,1% m³odzie¿y w wieku 11-15 lat. Czêciej podejmowali je ch³opcy (49,7%) ni¿ dziewczêta (38,4%). Odsetek m³odzie¿y, która próbowa³a
paliæ wzrasta wraz z wiekiem. Czêstoæ eksperymentowania z tytoniem w grupie 11-latków
by³a ponad dwukrotnie wiêksza u ch³opców ni¿ u dziewcz¹t. Ró¿nice miêdzy ch³opcami
i dziewczêtami by³y nadal istotne, ale coraz mniejsze w kolejnych grupach wieku (Tab. I).
Ta b e l a I . Palenie tytoniu przez m³odzie¿ szkoln¹ w Polsce w 2002 r. wed³ug p³ci i wieku (%)
Smoking among schoolaged children in Poland in 2002 by gender and age (%)
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1
obliczono dla osób, które poda³y, ¿e pal¹ co najmniej 1 papierosa na tydzieñ [15]
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Czêstoæ palenia tytoniu
Tytoñ pali³o 17,4% m³odzie¿y, w tym 7,7% codziennie; 3,5% co najmniej l raz w tygodniu, ale nie codziennie; 6,2% rzadziej ni¿ l raz w tygodniu. Czêstoæ palenia gwa³townie
zwiêksza³a siê z wiekiem i by³a istotnie statystycznie wiêksza u ch³opców ni¿ dziewcz¹t we
wszystkich grupach wieku (Tab. I).
Intensywnoæ palenia
W ca³ej badanej grupie liczba papierosów wypalanych w tygodniu przez m³odzie¿, która
poda³a, ¿e pali co najmniej 1 papierosa na tydzieñ wynosi³a rednio 25 sztuk (SD=35).
Ch³opcy wypalali rednio 29 sztuk (SD=40) papierosów, dziewczêta 18 sztuk (SD=26).
Z wiekiem liczba wypalanych papierosów w tygodniu wzrasta zarówno u dziewcz¹t jak
i ch³opców. Stwierdzono statystycznie istotne ró¿nice w liczbie wypalanych papierosów
w zale¿noci od wieku i p³ci (Tab. I). Liczba wypalanych w tygodniu papierosów zale¿a³a
od czêstoci palenia tytoniu przez m³odzie¿ i wynosi³a u:
 ch³opców pal¹cy codziennie 49 sztuk (SD=45),
 dziewcz¹t pal¹cych codziennie 38 sztuk (SD=31),
 ch³opców pal¹cych co najmniej 1 raz w tygodniu, ale nie codziennie 8 sztuk (SD=10),
 dziewcz¹t pal¹cych co najmniej 1 raz w tygodniu, ale nie codziennie 6 sztuk (SD=6).
Istotne ró¿nice miêdzy p³ciami w zakresie redniej liczby wypalanych papierosów wystêpowa³y tylko w grupie m³odzie¿y pal¹cej tytoñ codziennie.
Zwi¹zek miêdzy paleniem tytoniu przez rodziców i najbli¿szych kolegów a paleniem
tytoniu przez m³odzie¿
Palenie tytoniu przez rodziców
Pali tytoñ z ró¿n¹ czêstotliwoci¹ 42% matek badanej m³odzie¿y i 54% ojców, w tym
codziennie 30 % matek i 41% ojców (Ryc. 1).
W Tabeli II przedstawiono dane o czêstoci palenia tytoniu przez badan¹ m³odzie¿,
w zale¿noci od statusu palenia rodziców. Odsetek ch³opców i dziewcz¹t pal¹cych tytoñ
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Ryc. 1. Palenie tytoniu przez rodziców badanej m³odzie¿y
Smoking among parents of adolescents
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z ró¿n¹ czêstotliwoci¹ by³ zdecydowanie najwiêkszy, gdy matka lub ojciec palili tytoñ
codziennie. W porównaniu z dzieæmi rodziców niepal¹cych, odsetek ch³opców i dziewcz¹t
pal¹cych regularnie by³ dwukrotnie wiêkszy, je¿eli rodzice palili codziennie. Stwierdzono
szczególnie du¿y odsetek dziewcz¹t pal¹cych tytoñ regularnie w grupie maj¹cych matki
Ta b e l a I I . Palenie tytoniu przez m³odzie¿ szkoln¹ w wieku 11-15 lat w zale¿noci od czêstoci
palenia przez rodziców i najbli¿szego kolegê
Smoking among school-aged children 11-15 years by parents and best friend smoking
status (%)
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FRG]LHQQLH

F]DVHP
EDGDQLFKáRSF\

QLHSDOL



QLHZLHP

EDGDQHG]LHZF] WD

Ryc. 2. Palenie tytoniu przez najlepszego kolegê lub kole¿ankê wed³ug badanych dziewcz¹t i ch³opców
Smoking by best friend of adolescents

368

A. Kowalewska, J. Mazur, B. Woynarowska

Nr 4

codziennie pal¹ce tytoñ. Ró¿nice w czêstoci palenia przez m³odzie¿, których rodzice palili
tytoñ czasem lub wcale nie palili by³y niewielkie.
Palenie tytoniu przez najlepszego kolegê lub kole¿ankê
Najlepszego kolegê lub kole¿ankê pal¹c¹ tytoñ mia³o 31% ch³opców i 26% dziewcz¹t,
w tym codziennie odpowiednio 17% i 11% (Ryc. 2).
Odsetek ch³opców i dziewcz¹t pal¹cych tytoñ z ró¿n¹ czêstotliwoci¹ by³ zdecydowanie
najwiêkszy, gdy najlepszy kolega lub kole¿anka palili tytoñ codziennie. Wród m³odzie¿y
50,8% ch³opców i 45,3% dziewcz¹t pal¹cych tytoñ regularnie, posiada³o najbli¿szego kolegê lub kole¿ankê pal¹c¹ tytoñ codziennie. Osoby maj¹ce niepal¹cych kolegów zdecydowanie najrzadziej same pali³y tytoñ (Tab. II).
Postrzeganie rozpowszechnienia palenia wród rówieników
Wiêkszoæ m³odzie¿y postrzega³o swoich kolegów i kole¿anki, jako osoby pal¹ce tytoñ.
Badani uwa¿ali, ¿e wród ich kolegów i kole¿anek tytoñ pal¹:
Ta b e l a I I I . Spostrzeganie przez badan¹ m³odzie¿ palenia tytoniu przez kole¿anki i kolegów (%)
Adolescents perception of friends smoking
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 wszyscy lub prawie wszyscy  6,5%
 wiêcej ni¿ po³owa  13,2%
 po³owa  9,8%
 mniej ni¿ po³owa  22,2%
 prawie nikt  24,8%
 nikt  23,5%
Odsetek m³odzie¿y, która spostrzega swoich kolegów jako osoby pal¹ce wyranie wzrasta z wiekiem badanych. Przekonanie to jest zale¿ne od tego, czy badana osoba sama pali
tytoñ. W wieku 11 lat, 12,2% ch³opców pal¹cych tytoñ regularnie, jest zdania, ¿e wszyscy
lub prawie wszyscy ich koledzy i kole¿anki te¿ pal¹. W wieku 13 lat odsetek ten siê podwaja (25,8%), a w wieku 15 lat zwiêksza siê ju¿ w niewielkim stopniu (26,9%). Podobnie
zmienia siê on w grupie dziewcz¹t i wynosi odpowiednio 16,7%, 29,8% i 34,2%. Wród
m³odzie¿y w wieku 13 i 15 lat dziewczêta istotnie czêciej ni¿ ch³opcy postrzega³y swoich
kolegów i kole¿anki jako osoby pal¹ce tytoñ (Tab. III).
Palenie tytoniu przez m³odzie¿ w domu i w obecnoci bliskich osób
Osoby, które przyzna³y siê do palenia tytoniu, z jak¹kolwiek czêstotliwoci¹ pytane by³y,
czy wolno im paliæ w domu i w jakich sytuacjach pal¹: w samotnoci, w towarzystwie
kolegów, czy w obecnoci matki lub ojca. Powy¿sze sytuacje analizowane by³y odrêbnie,
bez wyboru miêdzy preferowanym towarzystwem wymienionych osób.
Palenie tytoniu w domu
W domu mog³o paliæ 12,2% badanej m³odzie¿y, która przyzna³a siê w ankiecie do palenia tytoniu, w tym zawsze mog³o paliæ 4,2%. W stosunku do liczby ankietowanych, mo¿na
powiedzieæ, ¿e co 50 dorastaj¹ce dziecko mo¿e paliæ w domu. Zgodê na palenie w domu
czêciej otrzymywali ch³opcy ni¿ dziewczêta oraz czêciej m³odzie¿ pal¹ca tytoñ regularnie ni¿ rzadko. Nie obserwowano ró¿nic w zale¿noci od wieku badanych (Tab. IV).
Ta b e l a I V. Odsetki pal¹cej obecnie m³odzie¿y w wieku 11-15 lat wed³ug zgody na palenie tytoniu
w domu
Percentage of smoking adolescents aged 11-15 years according to allowed to smoke
at home
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Badana m³odzie¿, która posiada³a drugi dom 1, przy czym nie by³ to dom, w którym spêdza³a wakacje i ferie, udziela³a równie¿ odpowiedzi na temat obowi¹zuj¹cych w nim norm
dotycz¹cych palenia. W grupie m³odzie¿y, która w ogóle pali³a tytoñ, w drugim domu wolno by³o zawsze paliæ papierosy 13,8% m³odzie¿y, a 17,0% czasem, co wskazuje na wiêksz¹
czêstoæ ni¿ w tzw. pierwszym domu. Nie stwierdzono ró¿nic w zgodzie na palenie w tym
drugim domu w zale¿noci od wieku, p³ci i czêstoci palenia przez badanych uczniów.
Ta b e l a V. Palenie tytoniu w poszczególnych sytuacjach przez m³odzie¿ w zale¿noci od wieku,
p³ci i czêstoci palenia (%)
Adolescents´ smoking in the following situations across different frequency of smoking, gender and age (%)
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*palenie regularne  m³odzie¿, która pali tytoñ codziennie lub co najmniej 1raz w tygodniu
**palenie rzadko  m³odzie¿, która pali tytoñ rzadziej ni¿ 1raz w tygodniu
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Przewa¿nie by³y to dzieci z rodzin rozbitych

Nr 4

Palnie tytoniu przez m³odzie¿

371

Palenie w samotnoci
Do palenia tytoniu w samotnoci przyzna³o siê 65,3% pal¹cych ch³opców i 61,0% pal¹cych dziewcz¹t. Czêstoæ palenia w samotnoci ronie u m³odzie¿y pal¹cej regularnie
w porównaniu z pal¹cymi rzadko. Oko³o 12% m³odzie¿y przyzna³o siê, ¿e czêsto pali
w samotnoci. S¹ to przewa¿nie osoby pal¹ce regularnie, wród pal¹cych sporadycznie
odsetek pal¹cych czêsto w samotnoci jest niewielki. Z wiekiem odsetek m³odzie¿y, która
pali w samotnoci z ró¿n¹ czêstotliwoci¹ zwiêksza siê dla pal¹cych czêsto wynosi odpowiednio: 44,2% %  u 11-latków, 55,0%  u 13-latków i 69,8%  u 15-latków (Tab. V).
Palenie w towarzystwie kolegi lub kole¿anki
Do palenia tytoniu w towarzystwie kolegi lub kole¿anki przyzna³o siê 94,7% ch³opców
i 97,6% dziewcz¹t, ponad po³owa pal¹cych ch³opców (61,1%) i dziewcz¹t (65,2%) odpowiedzia³o, ¿e czyni³a to czêsto. Wiêkszy odsetek dziewcz¹t ni¿ ch³opców podawa³, ¿e pali
tytoñ czêsto lub czasami w obecnoci kolegów i kole¿anek Z wiekiem odsetek m³odzie¿y,
która pali w obecnoci kolegi zwiêksza siê i wynosi odpowiednio: 90,5%  u 11-latków,
93,5,%  u 13-latków i 98,1%  u 15-latków.
Palenie w obecnoci matki
Pali³o tytoñ w obecnoci matki, 11,5% pal¹cych ch³opców i 5,8% pal¹cych dziewcz¹t
w tym czêsto czyni³o to 6,0% ch³opców i 1,5% dziewcz¹t. Wród ch³opców pal¹cych tytoñ
regularnie odsetki tych, którzy czynili to w obecnoci matki by³y wiêksze ni¿ w grupie
ch³opców pal¹cych tytoñ rzadko. W grupie dziewcz¹t ró¿nice te by³y nieistotne statystycznie. Z wiekiem odsetek m³odzie¿y pal¹cej tytoñ w obecnoci matki z ró¿n¹ czêstotliwoci¹
zmniejsza³ siê od 28,8% u 11-latków do 7,9% u 15-latków, a pal¹cych czêsto w obecnoci
matki, odpowiednio z 12,2% do 2,6%
Palenie w obecnoci ojca
Przyzna³o siê do palenia tytoniu w obecnoci ojca 11,6% aktualnie pal¹cych ch³opców
i 4,9% dziewcz¹t. Czêsto czyni³o to 5,4% ch³opców i 1,7% pal¹cych dziewcz¹t. Podobnie
jak w przypadku matki, wród ch³opców pal¹cych tytoñ regularnie odsetki tych, którzy
czynili to w obecnoci ojca by³y wiêksze ni¿ w grupie ch³opców pal¹cych tytoñ rzadko.
W grupie dziewcz¹t ró¿nice te by³y nie istotne statystycznie. Z wiekiem odsetek m³odzie¿y
pal¹cej tytoñ w obecnoci ojca z jak¹kolwiek czêstotliwoci¹ zmniejsza³ siê od 26,50%
u 11-latków do 7,8% u 15-latków i odpowiednio zmniejsza³ siê odsetek pal¹cych czêsto
w jego obecnoci (z 8,8% do 2,5%). Rodzice dzieci, które czêsto pali³y tytoñ w ich towarzystwie byli wy³¹cznie osobami pal¹cymi tytoñ.
DYSKUSJA
Przedstawione wyniki badañ, wykonanych w 2002 r. w reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie m³odzie¿y w wieku 11-15 lat wykaza³y, ¿e próby palenia tytoniu podjê³o ju¿
44% m³odzie¿y, a 17% pali tytoñ z ró¿n¹ czêstotliwoci¹. Czêciej czyni¹ to ch³opcy ni¿
dziewczêta, przy czym z wiekiem liczba m³odzie¿y inicjuj¹cej i kontynuuj¹cej palenie tytoniu wzrasta, a ró¿nice pomiêdzy p³ciami staj¹ siê coraz mniejsze. Wyniki te s¹ zgodne
z wynikami innych autorów. Podkrelaj¹ oni, ¿e obserwowany w ostatnich latach wzrost
odsetka m³odzie¿y pal¹cej tytoñ, szczególnie w grupie dziewcz¹t jest uwarunkowany wieloma czynnikami [6, 10, 11]. Palenie tytoniu stanowi tylko jedno z wielu zachowañ ryzykownych podejmowane coraz czêciej przez dorastaj¹ce dziewczêta [8].
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W porównaniu z poprzednimi seriami badañ [7] nast¹pi³ wzrost odsetka 13-latków pal¹cych tytoñ z ró¿n¹ czêstotliwoci¹. Jednym z powodów zaistnia³ej sytuacji mog³a byæ reforma systemu owiaty i zwi¹zana z tym zmiana szko³y w wieku 13 lat, a nie jak to mia³o
miejsce w poprzednich seriach badañ w wieku 15 lat. W literaturze czêsto wród przyczyn
podejmowania inicjacji i kontynuowania zachowañ ryzykownych, podaje siê zaspokojenie
potrzeb okresu dojrzewania: mi³oci, akceptacji, bezpieczeñstwa, radzenia sobie z trudnociami ¿yciowymi, uzyskanie niezale¿noci od rodziców, okrelenie w³asnej to¿samoci
[13]. Wydaje siê, ¿e wród badanej m³odzie¿y 13-letniej czynniki te mog³y odegraæ istotn¹
rolê w podjêciu przez nich palenia w trudnym okresie zmiany rodowiska szkolnego.
Z przeprowadzonych badañ wynika, ¿e 42% matek badanej m³odzie¿y pali tytoñ. Odsetek pal¹cych matek by³ znacznie wiêkszy ni¿ wskazuj¹ dane Zak³adu Epidemiologii Centrum Onkologii, wed³ug których w 2000/2001 r. pali³o 27,5% kobiet w wieku 15 lat i wiêcej
[12]. Przyczyn rozbie¿noci mo¿e byæ wiele: ró¿ne metody badañ, ró¿ne sformu³owania
pytañ, ponadto populacja matek badanej m³odzie¿y nale¿a³a do okrelonej grupy wiekowej
(prawdopodobnie 30-45 lat).
Wyniki wielu badañ, a tak¿e wczeniejsze badania w³asne nad zachowaniami zdrowotnymi m³odzie¿y, wskazuj¹ na istnienie zwi¹zku miêdzy paleniem m³odzie¿y i paleniem
rodziców [3, 5, 7]. Prezentowane wyniki potwierdzaj¹ tê zale¿noæ. Stwierdzono dwukrotnie wiêkszy odsetek m³odzie¿y pal¹cej tytoñ regularnie wród posiadaj¹cej rodziców pal¹cych codziennie. Konieczne jest zatem prowadzenie dzia³añ, których celem bêdzie uwiadomienie rodzicom wp³ywu, jaki wywieraj¹ na kszta³towanie siê postaw i zachowañ swoich
dzieci.
Zgodnie z teori¹ porównañ spo³ecznych [1], gdy nie mamy pewnoci jacy jestemy pod
wzglêdem pewnej okrelonej cechy, mo¿emy porównaæ siê z kim innym lub naladowaæ
go. Nastolatek mo¿e porównywaæ siê z rodzicami, ale jednak du¿y wp³yw na jego zachowania wywieraj¹ rówienicy [4, 13]. M³odzie¿ przywi¹zuje du¿¹ wagê do opinii rówieników.
W prezentowanej pracy, ponad jedna czwarta badanej m³odzie¿y posiada³a najlepszego
kolegê lub kole¿ankê pal¹c¹ tytoñ. Odsetki te by³y wiêksze, gdy badana m³odzie¿ sama
pali³a tytoñ regularnie, a z wiekiem zale¿noæ ta nasila³a siê. Prezentowane wyniki przedstawiaj¹ zwi¹zek miêdzy posiadaniem kolegi lub kole¿anki pal¹cej tytoñ a paleniem m³odzie¿y, nie wyjaniaj¹ jednak przyczyny tej zale¿noci. Z jednej strony m³odzie¿ mog³a
zacz¹æ paliæ papierosy, bo chcia³a nale¿eæ do grupy, w której palenie tytoniu by³o obowi¹zuj¹c¹ norm¹. Z drugiej strony mog³a wybraæ sobie pal¹cego kolegê lub kole¿ankê, bo
sama mia³a zamiar zacz¹æ paliæ lub ju¿ pali³a.
Wielu autorów zwraca uwagê, ¿e na zachowania m³odzie¿y du¿y wp³yw wywieraj¹ obowi¹zuj¹ce w rodowisku normy [4, 10]. Sk³adaj¹ siê na nie normy rzeczywicie obowi¹zuj¹ce i w³asne przekonania normatywne. W prezentowanych badaniach wystêpowa³y du¿e
rozbie¿noci w spostrzeganiu palenia tytoniu przez kolegów i kole¿anki By³y one zale¿ne
od tego, czy badana osoba sama pali³a. Bior¹c pod uwagê, ¿e ogólna czêstoæ palenia wynosi³a 17,4%, mo¿na by³o siê spodziewaæ, ¿e wiêkszoæ m³odzie¿y bêdzie uwa¿aæ, ¿e pali
mniej ni¿ po³owa rówieników. Tymczasem prawie 30% ankietowanych uwa¿a³o, ¿e pali
po³owa lub wiêcej kolegów i kole¿anek. Wskazuje to, ¿e przekonania dotycz¹ce palenia
tytoniu badanej m³odzie¿y s¹ w du¿ym stopniu zale¿ne od czynnika subiektywnego. Jednoczenie b³êdne przekonania normatywne mog¹ byæ czêsto powodem podejmowania zachowañ ryzykownych przez m³odzie¿ [4, 14].
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Wczeniejsze badania wykaza³y, ¿e zdaniem wiêkszoci m³odzie¿y rodzice martwiliby
siê, gdyby zaczêli paliæ, a oni przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do opinii rodziców [5]. Zadawane
w obecnej serii badañ pytanie o zgodê na palenie w domu i w obecnoci rodziców równie¿
wskazywa³y, ¿e wiêkszoæ rodziców nie zezwala na palenie w domu i w swojej obecnoci.
Jednak ponad 1/10 pal¹cej m³odzie¿y (i 1/50 ogó³u badanych) posiada³a zgodê na palenie
w domu. Czêciej by³a to m³odzie¿, która pali³a tytoñ regularnie, we wszystkich przypadkach rodzice tych dzieci sami równie¿ palili tytoñ. Z wiekiem, gdy liczba m³odzie¿y pal¹cej
tytoñ wzrasta, odsetek m³odzie¿y, która mo¿e paliæ w domu w obecnoci rodziców obni¿a
siê. Niespodziewanie du¿y odsetek m³odzie¿y w wieku 11 lat pal¹cej tytoñ w obecnoci
rodziców stwierdzono w odniesieniu do stosunkowo ma³ego mianownika m³odzie¿y pal¹cej tytoñ w ogóle w tej grupie wieku, w rzeczywistoci zjawisko dotyczy³o kilkunastu rodzin, w których mog³yby byæ rodziny patologiczne.
Palenie tytoniu najczêciej odbywa³o siê w towarzystwie kolegów lub kole¿anek, niewielki odsetek m³odzie¿y poda³, ¿e pali tytoñ w samotnoci. Z wiekiem wzrasta czêstoæ
i intensywnoæ palenia tytoniu w samotnoci i towarzystwie kolegów lub kole¿anek. O ile
w pocz¹tkowym okresie palenia grupa rówienicza odgrywa istotn¹ rolê o tyle w póniejszym czasie, w miarê rozwoju uzale¿nienia od tytoniu, m³odzie¿ czêciej pali w ró¿norodnych okolicznociach, w tym równie¿ w samotnoci.
WNIOSKI
1. Wród m³odzie¿y szkolnej w wieku 11-15 lat próby palenia tytoniu pojê³o 44%,
a 17 % pali³o tytoñ z ró¿n¹ czêstotliwoci¹. Podejmowanie prób palenia i czêstoæ palenia
wzrasta z wiekiem, szczególnie pomiêdzy 11 a 13 rokiem ¿ycia. W tym wieku nale¿a³oby
nasiliæ dzia³ania interwencyjne.
2. Palenie tytoniu przez rodziców, normy obowi¹zuj¹ce w domu odnonie palenia oraz
akceptacja palenia m³odzie¿y przez rodziców wykazuj¹ cis³y zwi¹zek z paleniem tytoniu
przez m³odzie¿. Konieczne jest sta³e uwiadamianie rodzicom ich wp³ywu na kszta³towanie
postaw i zachowañ ich dzieci oraz zapewnienie samym rodzicom pomocy w rzuceniu palenia.
3. Zachowania grupy rówieniczej i postrzeganie przez m³odzie¿ palenia tytoniu przez
rówieników równie¿ wykazuje zwi¹zek z paleniem tytoniu przez badanych uczniów. Zale¿noæ ta nasila siê z wiekiem. Nale¿y, wiêc uwiadamiaæ m³odzie¿y, jaki wp³yw na ich
zachowania wywiera grupa rówienicza.
4. Dzia³ania profilaktyczne powinny byæ prowadzone w szkole od najm³odszych lat,
z uwzglêdnieniem czynników zewnêtrznych jak palenie rodziców i norm obowi¹zuj¹cych
w domu odnonie palenia oraz powinny byæ dostosowane do aktualnego etapu uzale¿nienia
uczniów i ich bliskich osób.
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A . K o w a l e w s k a , J . M a z u r, B . Wo y n a r o w s k a
SMOKING AMONG SCHOOL ADOLESCENTS AND THE SOCIAL ENVIRONMENT
Summary
The aim of the study was: (1) to assess the prevalence and intensity of tobacco smoking among 11
to 15-year old Polish adolescents in 2002; (2) to test the relationships between peer, parental and
adolescents smoking; (3) acceptance of smoking among parents and friends; (4) smoking in the
presence of parents and friends. The study was conducted in 2002 within the Health Behaviour in
School-aged Children: A WHO Collaborative Cross-national Study. The international standard
questionnaire was used. A sample was selected as representative for general school population at
three age groups: 11.7; 13.7; and 15.7. It was found that 44% of youth had already started to smoke
tobacco, and 17% has smoked cigarettes with different frequency, 8% smoked everyday. The higher
percentage of regular smokers was found among the adolescents whose parents and peers smoked
everyday. The rate of smokers who perceived their peers as smoking persons has considerably increased with age and depended on fact whether a tested person smoked himself/herself or not. Smoking
among young people has taken place in various circumstances but most often in the company of
other smoking people. They started to smoke alone very seldom. Frequency and intensity of smoking
in various situations increase with age. One person in ten received the permission for smoking at
home at the presence of their parents. Results of the survey may be used in school and local preventive interventions.
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