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Streszczenie
Wstęp: Palenie tytoniu, brak aktywności fi zycznej, nieprawidłowa masa ciała czy niewłaściwy sposób odżywiania w istotny sposób 
zwiększają ryzyko występowania chorób przewlekłych. Celem pracy była ocena częstości palenia papierosów i innych wybranych 
elementów stylu życia wśród osób czynnych zawodowo. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w losowej próbie czynnych 
zawodowo mieszkańców województwa łódzkiego i lubelskiego (N = 442). Charakterystykę zachowań zdrowotnych osób badanych 
przeprowadzono w oparciu o wskaźnik zdrowego stylu życia. W analizie uwzględniono cztery elementy: palenie tytoniu, masę ciała, 
dzienne spożycie błonnika i aktywność ruchową. Wyniki: W badanej populacji około 40% mężczyzn i 28% kobiet paliło papierosy 
(p < 0,02), a odpowiednio 28% i 20% badanych zaprzestało palenia (p > 0,05). Tylko 3,5% mężczyzn i 1,9% kobiet charakteryzowało 
się tzw. zdrowym stylem życia obejmującym: niepalenie, zadowalający poziom aktywności ruchowej, prawidłową masę ciała oraz za-
lecane spożycie błonnika. Jedynie niespełna 2% palaczy przestrzegało pozostałych zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia. Kobiety 
palące tytoń ponad dwukrotnie częściej niż niepalące nie uprawiały zalecanej aktywności fi zycznej. Wnioski: Istotne znaczenie ma 
zintensyfi kowanie działań profi laktycznych mających na celu zaprzestanie palenia papierosów oraz poprawę zachowań zdrowotnych. 
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Abstract
Background: Tobacco smoking, lack of recreational physical activity, unbalanced diet, overweight and obesity are the major modifi a-
ble risk factors for chronic diseases. Th e aim of the study was to evaluate the prevalence of smoking and the other lifestyle behaviors 
among economically active adults. Material and Methods: Th e study population consisted of 442 randomly selected economically 
active adults from the Łódź and Lublin districts, Poland. Th e prevalence and diff erent possible combination of four major risk factors 
for chronic diseases was determined. Results: About 40% of men and 28% of women smoke at least one cigarette per day. Only 3.5% 
of men and 1.9% of women meet the recommended guidelines for four common health life style factors. Only about 2% of smokers 
obey the rules relating to other healthy behaviors. In women smoking cigarettes, the risk for not being physically active is twice as high 
as that in nonsmokers. Conclusions: Th e prophylactic programs for healthy lifestyle behaviors should be addressed to all economically 
active individuals, taking into account their level of education, the type of work performed and income. Med Pr 2009;60(1):7–14
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WSTĘP

Obecnie nie ma już wątpliwości, że występowanie wielu 
chorób przewlekłych, a także poziom umieralności za-
leży od rozpowszechnienia w populacji zachowań pro- 
lub antyzdrowotnych, lub też czynników, które od tych 
zachowań zależą. Głównymi elementami tzw. zdrowego 
stylu życia jest niepalenie tytoniu, odpowiedni poziom 
aktywności fi zycznej, właściwa dieta i utrzymywanie 
prawidłowej masy ciała. Brak takich zachowań proz-
drowotnych skutkuje wzrostem ryzyka występowania 
chorób, a ich przestrzeganie je zmniejsza. Dla przykładu 
niepalenie (zaprzestanie palenia) w istotny sposób obni-
ża ryzyko wystąpienia nie tylko chorób układu krążenia, 
ale również nowotworów oraz innych chorób przewle-
kłych będących następstwem tego nałogu (1,2). Wyka-
zano również, że przestrzeganie innych zasad, takich jak 
spożywanie błonnika (dwóch kromek pełnoziarnistego 
pieczywa dziennie) zmniejszało ryzyko zawału serca lub 
udaru o 14%, uczestniczenie w umiarkowanej i dużej 
aktywności fi zycznej zmniejszało ryzyko zgonu odpo-
wiednio o 28% i 44% w porównaniu z osobami niećwi-
czącymi (3).

Znaczenie oddziaływania pozytywnych zachowań 
jest większe, gdy występują one jednocześnie. Przykła-
dem mogą być wyniki analiz materiału zgromadzonego 
w ramach badania stanu zdrowia pielęgniarek w Sta-
nach Zjednoczonych (Nurses’ Health Study), w których 
wykazano, że wśród kobiet przestrzegających wszyst-
kich wymienionych zaleceń ryzyko względne choroby 
niedokrwiennej serca wynosiło 0,34 (0,23–0,52), a ry-
zyko względne cukrzycy 2. typu — 0,13 (0,08–0,20). 
Obliczono również, że 64% (46–76%) przypadków 
choroby niedokrwiennej serca i 86% (79–81%) cu-
krzycy 2. typu było uzasadnionych ich nieprzestrzega-
niem (4,5). Analizując znaczenie tych samych czynni-
ków i dodatkowo umiarkowanego spożycia alkoholu 
Kurth i wsp. wykazali, że kiedy występują one łącznie, 
zmniejszają ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu — 
HR = 0,38 (0,18–0,82) (6).

Wyniki dużego, międzynarodowego badania In-
terheart wskazują, że czynniki ryzyka — takie jak pa-
lenie papierosów, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie 
tętnicze, cukrzyca, otyłość brzuszna, czynniki psy-
chospołeczne, nadmierne spożycie alkoholu oraz 
czynniki kardioprotekcyjne (tj. konsumpcja warzyw 
i owoców oraz aktywność fi zyczna) — odpowiada-
ją razem w 90% u mężczyzn i 94% u kobiet za ryzy-
ko wystąpienia zawałów serca (7). Należy podkreślić, 
że występowanie tych czynników i ogólnie styl życia 
w dużej mierze kształtowane są przez charakterystykę 

społeczno-demografi czną i ekonomiczną czy też sytu-
ację zdrowotną jednostki (8).

O ile wiedza na temat rozpowszechnienia poszcze-
gólnych czynników ryzyka jest dość powszechna, o tyle 
niewiele wiadomo na temat zależności między czyn-
nikami (9–12). Ma to istotne znaczenie ze względu na 
potencjalny synergistyczny wpływ czynników działają-
cych jednocześnie na ryzyko chorób przewlekłych. Do-
datkowo poznanie omawianej zależności pozwoli w od-
powiedni sposób zaplanować działania profi laktyczne 
i opiekę medyczną.

Celem pracy była ocena częstości palenia tytoniu 
oraz występowania innych wybranych elementów sty-
lu życia w losowo dobranej grupie osób czynnych za-
wodowo.

MATERIAŁ I METODY

Badana populacja
Wytypowanie uczestników oraz wszystkie etapy badania 
odbyły się zgodnie z metodyką opracowaną dla Wielo-
ośrodkowego Ogólnopolskiego Badania Stanu Zdrowia 
Ludności (WOBASZ) (13). W badaniu wzięła udział 
losowo wybrana grupa dorosłych mieszkańców woje-
wództwa łódzkiego i lubelskiego. Analizą objęto dane 
dotyczące 442 osób, w tym 231 mężczyzn i 211 kobiet 
pracujących w pełnym wymiarze godzin.

Analizowane zmienne
U każdego z badanych przeprowadzono szczegółowy 
wywiad (w tym dotyczący palenia tytoniu, aktywno-
ści fi zycznej, sposobu żywienia), ogólne badanie le-
karskie, trzykrotny pomiar ciśnienia tętniczego krwi 
w spoczynku, podstawowe badania antropometrycz-
ne i analityczne. Dane kwestionariuszowe były zbie-
rane w wywiadzie bezpośrednim przez odpowiednio 
przeszkolonych ankieterów. Zbadane osoby scharakte-
ryzowano pod względem takich cech, jak płeć, wiek, 
charakter wykonywanej pracy, wykształcenie, a także 
średni miesięczny dochodów netto przypadający na 
członka rodziny.

Palacza zdefi niowano jako osobę, która aktual-
nie pali przynajmniej 1 papierosa na dobę, a byłe-
go palacza jako osobę, która paliła w przeszłości, 
ale rzuciła palenie i aktualnie nie pali. Niepalący to 
osoba, która nigdy nie paliła. W ocenie rekreacyj-
nej aktywności ruchowej na podstawie danych kwe-
stionariuszowych przejęto trzy kategorie — brak aktyw-
ności ruchowej (< 30 min/tydzień), niezadowalający
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Nr 1 Palenie tytoniu i inne negatywne zachowania zdrowotne 9

Analiza statystyczna
Do porównywania częstości występowania poszczegól-
nych kategorii cech ilościowych w analizowanych gru-
pach stosowano test niezależności chi-kwadrat lub test 
niezależności chi-kwadrat z poprawką Yatesa. Za istot-
ne uznano te wyniki, dla których wartości otrzymanych 
statystyk w zastosowanych testach należały do obszaru 
krytycznego odpowiedniego rozkładu przy poziomie 
istotności p = 0,05. W celu oceny zależności między pa-
leniem tytoniu a innymi negatywnymi zachowaniami 
zdrowotnymi zastosowano logistyczną analizę regresji. 
W pierwszym etapie obliczono współczynniki surowe 
ilorazy szans (odds ratio — OR) wśród mężczyzn i ko-
biet. Następnie zastosowano analizę wieloczynnikową 
uwzględniającą wiek, wykształcenie, dochód, pracę za-
wodową i miejsce zamieszkania badanych osób. Wszyst-
kie wartości p były dwustronne, a p < 0,05 przyjęto za 
istotne statystycznie. Analizę przeprowadzono z zasto-
sowaniem oprogramowania Statgraphics Plus 5.1.

WYNIKI

Charakterystyka badanej populacji
Około 30% badanych osób mieszkało w małej, a po-
nad 40% w dużej gminie (p > 0,05) (tab. 1). Na wiek 
poniżej 35 lat wskazywało 32% badanych (p > 0,05). 
Wykształcenie podstawowe/zawodowe istotnie czę-
ściej deklarowali mężczyźni (53%) niż kobiety (27%) 
(p < 0,001). Z kolei wykształcenie średnie wskazywało 

(30 min, ale ≤ 4 ra zy/tydzień) i zadowalający (30 min 
> 4 razy/tydzień) z punktu widzenia zdrowotnego po-
ziom rekreacyjnej aktywności ruchowej. Masę ciała 
oceniano za pomocą wskaźnika BMI i przyjęto na-
stępujące kategorie: 18,5–24,9 kg/m2, 25–29,9 kg/m2 
oraz ≥ 30 kg/m2. Ocenę sposobu żywienia uwzględ-
niającą spożycie błonnika przeprowadzono metodą 
wywiadu kwestionariuszowego o spożyciu produktów 
i potraw z ostatnich 24 godzin.

Charakterystykę zachowań zdrowotnych osób 
badanych przeprowadzono w oparciu o tzw. wskaź-
nik zdrowego stylu życia (9). Uwzględnia on cztery 
elementy — niepalenie tytoniu, regularną aktywność 
ruchową, prawidłową masę ciała i dzienne spożycie 
błonnika — każdemu z nich przypisuje się 1 punkt. 
Niepalenie tytoniu przyjęto dla aktualnej sytuacji, 
a więc 1 punkt otrzymywały osoby, które nigdy nie 
paliły oraz byli palacze. Za zadowalający poziom 
aktywności ruchowej oceniany 1 punktem przyję-
to rekreacyjną aktywność fi zyczną trwającą przynaj-
mniej 30 minut powyżej 4 razy w tygodniu. Kolejny 
punkt osoba mogła uzyskać, gdy wskaźnik BMI po-
zostawał w granicach 18,5–24,9 kg/m2, a następny, 
gdy spożycie błonnika osiągało 30 g/dzień lub wię-
cej. Występowanie tych czterech składowych uznano 
za prowadzenie tzw. zdrowego stylu życia — wskaź-
nik = 4 punkty. Wskaźnik 0 oznaczał, że badane oso-
by nie przestrzegały żadnych z analizowanych zaleceń 
dotyczących zdrowego stylu życia.

Tabela 1. Charakterystyka badanej populacji
Table 1. Characteristics of the study population

Zmienna
Variable

Mężczyźni (n = 231)
Men (n = 231)

Kobiety (n = 211)
Women (n = 211) P

n % n %

Miejsce zamieszkania / Place of residence
mała gmina (< 8 tys.) /small district
średnia gmina (8–40 tys.) /medium district
duża gmina (> 40 tys.) / large district

71
60

100

30,7
26,0
43,3

64
59
88

30,3
28,0
41,7

> 0,05
> 0,05
> 0,05

Wiek [w latach] / Age [years]
< 35
≥ 35

74
157

32,0
68,0

67
144

31,7
68,3

> 0,05
> 0,05

Wykształcenie / Education
podstawowe/zawodowe / primary or vocational
średnie / secondary
wyższe / higher

123
77
31

53,3
33,3
13,4

57
118

36

27,0
55,9
17,1

< 0,001
< 0,001
> 0,05

Rodzaj pracy / Kind of job
siedząca / sedentry 
ciężka / heavy physical work 
inna / other

78
112

41

33,8
48,5
17,7

96
73
42

45,5
34,6
19,9

< 0,02
< 0,004 
> 0,05

Dochód netto na 1 członka rodziny / Monthly income 
per one family member
< 500 zł 
500–1000 zł
> 1000 zł

107
86
38

46,3
37,2
16,5

102
89
20

48,3
42,2

9,5

> 0,05
> 0,05
< 0,04
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niż w grupie kobiet (29%) (p < 0,002). Około 16% ba-
danych było otyłych (p > 0,05). Spożycie błonnika wy-
noszące 30 g lub więcej tygodniowo zaobserwowano za-
ledwie u 10% kobiet. Odsetek mężczyzn wskazujących 
na omawiane spożycie błonnika był istotnie wyższy 
i wynosił ponad 30% (p < 0,001). Ocena wskaźnika sty-
lu życia wykazała, że 10,0%, 35,1%, 34,2%, 17,3% męż-
czyzn i 6,6%, 31,7%, 45,5%, 14,2% kobiet uzyskało od-
powiednio 0, 1, 2, 3 punkty. Tylko 3,5% mężczyzn i 1,9% 
kobiet charakteryzowało się tzw. zdrowym stylem życia 
(wskaźnik = 4 punkty).

Analiza współwystępowania poszczególnych czyn-
ników związanych ze zdrowym stylem życia przed-
stawiona została w tabeli 3. Ponad 8% badanych nie 
przestrzegało żadnych z analizowanych zaleceń doty-
czących zdrowego stylu życia. Jedynie niespełna 2% pa-
laczy, 2,5% osób wskazujących na brak lub niezadowala-
jący poziom aktywności ruchowej oraz 5% osób których 
wskaźnik BMI wynosił 25 lub więcej kg/m2 przestrzega-
ło pozostałe zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia. 

Wśród osób palących brak zalecanego poziomu aktyw-
ności ruchowej deklarowany był przez 2,7% badanych, 
którzy jednocześnie przestrzegali zalecenia dotyczące 
prawidłowej masy ciała i dziennego spożycia błonni-
ka, przy czym zależność ta częściej występowała wśród 
mężczyzn (4,8%) niż wśród kobiet (0,5%). Palenie i nad-
waga lub otyłość obserwowana była wśród 1,4% bada-
nych, którzy przestrzegali pozostałych analizowanych 

około 56% kobiet, a odsetek mężczyzn z tym pozio-
mem wykształcenia był istotnie niższy i wynosił 33% 
(p < 0,001). Kobiety istotnie częściej niż mężczyźni de-
klarowały wykonywanie pracy siedzącej (46% vs 34%; 
p < 0,02), natomiast mężczyźni częściej niż kobiety wy-
konywali ciężką pracę fi zyczną (49% vs 35%; p < 0,004). 
Odsetek mężczyzn wskazujących, że miesięczny dochód 
netto przypadający na 1 członka rodziny wynosił powy-
żej 1000 zł był istotnie wyższy (17%) niż kobiet wskazu-
jących na tę kategorię (10%) (p < 0,04).

Ocena palenia tytoniu i innych negatywnych 
zachowań zdrowotnych badanej populacji
W oparciu o informacje uzyskane na podstawie wywia-
du kwestionariuszowego badanych scharakteryzowano 
za pomocą następujących wskaźników — status pale-
nia tytoniu, poziom rekreacyjnej aktywności ruchowej, 
wskaźnik masy ciała (BMI) oraz dzienne spożycie błon-
nika (tab. 2). Nigdy niepalących osób było istotnie wię-
cej wśród kobiet (52%) niż w grupie mężczyzn (33%) 
(p < 0,001). Na aktualne palenie wskazywało z kolei 39% 
mężczyzn i 28% kobiet (p < 0,02). Jedynie 1/3 badanych 
deklarowała zadowalający poziom rekreacyjnej aktyw-
ności fi zycznej (p > 0,05). U ponad połowy badanych 
kobiet wskaźnik BMI wynosił 18,5–24,9 kg/m2. Odse-
tek mężczyzn o prawidłowej masie ciała był natomiast 
istotnie niższy i wynosił 41% (p < 0,003). W grupie 
mężczyzn odnotowano więcej osób z nadwagą (44%) 

Tabela 2. Charakterystyka zachowań zdrowotnych badanej populacji
Table 2. Characteristics of lifestyle in the study population

Zmienna
Variable

Mężczyźni n = 231
Men n = 231

Kobiety n = 211
Women n = 211 P

n % n %

Palenie papierosów / Smoking status
niepalący / nonsmokers
byli palacze / past smokers
aktualni palacze / active smokers

76
64
91

32,9
27,7
39,4

110
42
59

52,1
19,9
28,0

< 0,001
> 0,05
< 0,02

Rekreacyjna aktywność fi zyczna / Physical activity
brak / lack
niezadowalający poziom / insuffi  cient level
zadowalający poziom / suffi  cient level

77
74
80

33,3
32,0
34,6

70
64
77

33,2
30,3
36,5

> 0,05
> 0,05
> 0,05

Wskaźnik masy ciała BMI [kg/m2] / Body mass index BMI [kg/m2]
18,5–24,9
25–29,9
≥ 30

94
101

36

40,7
43,7
15,6

116
61
34

55,0
28,9
16,1

< 0,003
< 0,002
> 0,05

Spożycie błonnika / Fiber consumption
< 30 g/dzień / < 30 g/day
≥30 g/dzień / ≥ 30 g/day

154
77

66,7
33,3

191
20

90,5
9,5

< 0,001
< 0,001

Wskaźnik zdrowego stylu życia / Healthy lifestyle index
0
1
2
3
4

23
81
79
40

8

10,0
35,1
34,2
17,3

3,5

14
67
96
30

4

6,6
31,7
45,5
14,2

1,9

> 0,05
> 0,05
< 0,02
> 0,05
> 0,05

Medycyna_1_2009.indb   10Medycyna_1_2009.indb   10 2009-03-11   11:44:422009-03-11   11:44:42



Nr 1 Palenie tytoniu i inne negatywne zachowania zdrowotne 11

przedstawiona została w tabeli 4. i 5. Wśród palą-
cych papierosy istotnie mniej było osób z nadwagą 
lub otyłością — zarówno w grupie mężczyzn, jak 
i kobiet (OR = 0,4; 95% CI: 0,2–0,8). Osoby palące 
tytoń rzadziej deklarowały rekreacyjną aktywność 
fi zyczną, przy czym zależność ta była istotna staty-
stycznie jedynie w grupie kobiet, wśród których ry-
zyko braku aktywności ruchowej było 2-krotnie wyż-
sze wśród palących w porównaniu z niepalącymi po 
uwzględnieniu wieku, wykształcenia, dochodu, pra-
cy zawodowej oraz miejsca zamieszkania badanych 
(OR = 2,1; 95% CI: 1,1–4,4). 

zaleceń — zależność ta częściej występowała wśród 
mężczyzn (2,2%) niż wśród kobiet (0,5). Niespełna 4% 
badanych (3% mężczyzn i 4,7% kobiet) paliło tytoń i nie 
spożywało zalecanej ilości błonnika, ale jednocześnie 
deklarowało zadowalający poziom aktywności rucho-
wej oraz utrzymywało prawidłową masę ciała.

Ryzyko występowania innych negatywnych 
zachowań zdrowotnych wśród osób palących
Zależność między paleniem papierosów a inny-
mi negatywnymi zachowaniami zdrowotnymi oraz 
samooceną stanu zdrowia dla mężczyzn i kobiet 

Tabela 3. Współwystępowanie czynników związanych ze zdrowym stylem życia
Table 3. Healthy lifestyle factors among in the study population

Liczba czynników
Number of healthy 

lifestyle factors

Niepalenie 
papierosów

Nonsmoking

Prawidłowa masa 
ciała

Normal BMI

Aktywność 
fi zyczna

Physically active

Spożycie błonnika
High diet quality

Mężczyźni
Men

Kobiety
Women

Razem
Total

n % n % n %

0 – – – – 23 10,0 14 6,6 37 8,4

1 + – – – 44 19,0 34 16,1 78 17,6

1 – + – – 18 7,8 28 13,3 46 10,4

1 – – + – 12 5,2 5 2,4 17 3,8

1 – – – + 7 3,0 0 0,0 7 1,6

2 + + – – 24 10,4 50 23,7 74 16,7

2 + – + – 16 6,9 30 14,2 46 10,4

2 + – – + 16 6,9 4 1,9 20 4,5

2 – + + – 7 3,0 10 4,7 17 3,8

2 – + – + 11 4,8 1 0,5 12 2,7

2 – – + + 5 2,2 1 0,5 6 1,4

3 + + + – 10 4,3 20 9,5 30 6,8

3 + – + + 14 6,1 7 3,3 21 4,8

3 + + – + 8 3,5 3 1,4 11 2,5

3 – + + + 8 3,5 0 0,0 8 1,8

4 + + + + 8 3,5 4 1,8 12 2,7

Tabela 4. Zależność między paleniem papierosów a innymi negatywnymi zachowaniami zdrowotnymi oraz samooceną 
stanu zdrowia — mężczyźni
Table 4. Relationship between tobacco smoking other lifestyle behaviors and subjective health — men

Zmienna
Variable

BMI
≥ 25

Aktywność fi zyczna
(brak lub niezadowalająca)

Lack of physical activity

Błonnik
< 30 g/dzień

Fiber
< 30 g/day

Samoocena stanu zdrowia
(zły lub niezadowalający)

Poor subjective health

%
surowy / 
crude OR
(95% CI)

skorygowany* / 
adjusted*

OR
(95% CI)

%

surowy / 
crude

OR
(95% CI)

skorygowany* / 
adjusted*

OR
(95% CI)

%

surowy / 
crude

OR
(95% CI)

skorygowany* / 
adjusted*

OR
(95% CI)

%

surowy / 
crude

OR
(95% CI)

skorygowany* / 
adjusted*

OR
(95% CI)

Palący / Smokers 51,7 0,59
(0,35–1,02)

0,42
(0,22–0,78)

68,1 1,23
(0,70–2,14)

1,19
(0,64–2,20)

65,9 0,95
(0,54–1,66)

1,02
(0,56–1,85)

17,6 1,45
(0,69–3,02)

1,15
(0,53–2,53)

Niepalący / Non-
smokers

64,3 1,0
referent

1,0
referent

63,6 1,0
referent

1,0
referent

67,1 1,0
referent

1,0
referent

12,9 1,0
referent

1,0
referent

*Dane skorygowane o wiek, wykształcenie, dochód, pracę zawodową i miejsce zamieszkania / Adjusted for age, level of education, income, kind of job, place of residence.
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rozpowszechnienie palenia papierosów wśród męż-
czyzn jest niższe (< 30%) niż w Polsce w takich krajach, 
jak Finlandia, Islandia, Szwecja i Norwegia, ale wyż-
sze (> 50%) w Albanii, na Białorusi, Ukrainie i Rosji. 
Z mniejszą częstością niż Polki (< 20%) palą papierosy 
mieszkanki Ukrainy, Litwy, Łotwy i Włoch, zaś częściej 
(> 30%) — mieszkanki Niemiec (14). W Polsce, podob-
nie jak w innych krajach europejskich, odnotowuje się 
większe rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród męż-
czyzn niż kobiet.

Przeprowadzone badanie wykazało, że zaled-
wie 3,5% mężczyzn i 1,9% kobiet prowadziło tzw. zdro-
wy styl życia, obejmujący niepalenie, zadowalający 
poziom aktywności ruchowej, prawidłową masę cia-
ła oraz zalecane spożycie błonnika. Badanie Reevesa 
i wsp. wskazuje na bardzo niskie rozpowszechnienie 
zachowań prozdrowotnych także w populacji ame-
rykańskiej, bowiem tylko 3% osób dorosłych osiąga 
kryteria zdrowego stylu życia (15). W analizie Berri-
gana i wsp. zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia, 
uwzględniających niepalenie, aktywność ruchową, 
spożycie warzyw i owoców, ograniczenie spożycia al-
koholu oraz tłuszczów przestrzegało 5,9% osób doro-
słych (16) . Z kolei w badaniach Forda i wsp. odsetek 
osób, które nie palą, spożywają zalecaną ilość warzyw 
i owoców, utrzymują zalecaną masę ciała i odpowied-
ni poziom aktywności fi zycznej, wynosił 6,8% (17) . 
Przytoczone wyniki są zbliżone do przeprowadzonego 
przez nas badania. Wyższy od obserwowanego w na-
szym badaniu odsetek (14,5%) osób przestrzegających 
zalecenia dotyczące zdrowego stylu życia odnotowano 
w badaniu Pronka i wsp. (9).

Uzyskane przez nas wyniki wskazują na małe roz-
powszechnienie pozytywnych zachowań zdrowotnych 
wśród osób badanych. Najgorsza sytuacja obserwowana 

W grupie mężczyzn nie zaobserwowano zależ-
ności między paleniem a spożyciem błonnika, nato-
miast w grupie kobiet osoby palące blisko 4-krotnie 
częściej nie przestrzegały zalecanego dziennego spo-
życie błonnika. Zależność ta nie była jednak istotna 
statystycznie, co może wynikać ze zbyt małej liczeb-
ności populacji (OR = 3,8; 95% CI: 0,8–19,8). Palenie 
papierosów po skorygowaniu o przyjęte zmienne nie 
miało istotnego statystycznie wpływu na samooce-
nę stanu zdrowia zarówno wśród mężczyzn, jak i ko-
biet (mężczyźni OR = 1,2; 95% CI: 0,5–2,5; kobiety 
OR = 1,1; 95% CI: 0,5–2,3).

DYSKUSJA

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że 40% 
mężczyzn i 28% kobiet określiło się jako aktualni pa-
lacze, wypalający co najmniej 1 papierosa dziennie. 
Rozpowszechnienie palenia papierosów w badanej 
przez nas grupie mężczyzn było podobne do częstości 
obserwowanej w całej populacji mężczyzn w Polsce — 
w latach 1994–2005 wynosiła ona 44–38%. Z kolei 
wśród badanych przez nas kobiet częstość palenia pa-
pierosów była nieco wyższa niż w całej populacji kobiet 
w Polsce — w latach 1994–2005 wynosiła ona 24–26% 
(14). Może to wynikać z tego, że populacja, w której 
oszacowano częstość palenia obejmowała osoby powy-
żej 15. r.ż., a nasza grupa — osoby aktywne zawodowo, 
a więc starsze. 

Powyższe dane wskazują, że w Polsce poziom pale-
nia tytoniu jest dość stabilny, co powinno skłaniać do 
większych działań antytytoniowych oraz rozwiązań 
ekonomicznych i legislacyjnych. Rozpowszechnienie 
nałogu palenia tytoniu stanowi istotny problem spo-
łeczny we wszystkich krajach europejskich. Wprawdzie 

Tabela 5. Zależność między paleniem papierosów a innymi negatywnymi zachowaniami zdrowotnymi oraz samooceną 
stanu zdrowia — kobiety
Table 5. Association between smoking status and other lifestyle behaviors and subjective health — women

Zmienna 
Variable

BMI
≥ 25

Aktywność fi zyczna
(brak lub niezadowalająca)

Lack of physical activity

Błonnik
< 30g/dzień

Fiber
< 30g/week

Samoocena stanu zdrowia
(zły lub niezadowalający)

Poor subjective health

%

surowy / 
crude

OR
(95% CI)

skorygowany* / 
adjusted*

OR
(95% CI)

%

surowy / 
crude

OR
(95% CI)

skorygowany* / 
adjusted*

OR
(95% CI)

%

surowy / 
crude

OR
(95% CI)

skorygowany* / 
adjusted*

OR
(95% CI)

%

surowy / 
crude

OR
(95% CI)

skorygowany* / 
adjusted*

OR
(95% CI)

Palący / Smokers 34,5 0,55
(0,29–1,03)

0,39
(0,19–0,80)

74,6 2,02
(1,03–3,95)

2,05
(1,05–4,37)

96,6 3,73
(0,83–16,77)

3,84
(0,75–19,76)

27,6 1,28
(0,64–2,57)

1,08
(0,51–2,31)

Niepalący / 
Non-smokers

49,0 1,0
referent

1,0
referent

59,2 1,0
referent

1,0
referent

88,2 1,0
referent

1,0
referent

22,9 1,0
referent

1,0
referent

* Dane skorygowane o wiek, wykształcenie, dochód, pracę zawodowa i miejsce zamieszkania / Adjusted for age, level of education, income, kind of job, place of residence.
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Wyniki powyższego badania wskazują na duże roz-
powszechnienie negatywnych zachowań zdrowotnych 
w grupie badanych osób. Istnieje szczególna potrzeba 
kierowania do osób w wieku produkcyjnym programów 
zwalczających palenie tytoniu, zwiększających aktyw-
ność ruchową i propagujących utrzymanie prawidłowej 
masy ciała. Jest to ważne, ponieważ zgodnie z wynikami 
dotychczasowych badań występowanie wielu przewle-
kłych chorób niezakaźnych wiąże się z niewłaściwym 
stylem życia, a zmniejszenie liczby czynników ryzyka 
chorób układu krążenia i innych chorób przewlekłych 
będzie również służyć poprawie zdolności do pracy czy 
subiektywnej oceny stanu zdrowia osób dorosłych.

WNIOSKI

Wyniki badania wykazują, że tylko 3,5% badanych 1. 
mężczyzn i 1,9% kobiet charakteryzuje się tzw. zdro-
wym stylem życia (deklaruje cztery pozytywne za-
chowania zdrowotne).
Programy profi laktyczne mające na celu poprawę 2. 
zachowań zdrowotnych powinny być adresowane do 
wszystkich osób dorosłych oraz uwzględniać zarów-
no warunki związane z pracą, jak i czynniki socjo-
ekonomiczne.
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jest w zakresie spożycia błonnika, ponieważ tylko 33,3% 
mężczyzn i 9,5% kobiet charakteryzował zadowalający 
poziom jego dziennego spożycia. W uprzednio cytowa-
nym badaniu Reevesa i wsp. tylko 23,3% osób badanych 
deklarowało spożycie owoców i warzyw na zadowalają-
cym poziomie (15). Wiele badań wskazuje na istotną rolę 
żywienia, w tym również jego znaczenie w kształtowaniu 
zdolności do pracy. Prawidłowe żywienie może obniżać 
ryzyko występowania wielu poważnych chorób, popra-
wiać stan zdrowia, a tym samym zdolność do pracy.

Mała aktywność fi zyczna stanowi istotny problem 
w skali globalnej, jednak brak rekreacyjnej aktywno-
ści ruchowej lub jej niezadowalający poziom wśród 
dorosłych mieszkańców Polski są większe niż w in-
nych krajach, zwłaszcza Europy Zachodniej (18,19). 
W dotychczasowych badaniach największy odsetek 
respondentów deklarujących dużą aktywność fi zyczną 
typu rekreacyjnego odnotowano w Finlandii (29,9%), 
Niemczech (19,9%), Hiszpanii (17,6%), Rosji (13,9%), 
a najniższy w Polsce (6,4%) oraz na Węgrzech (6,9%) 
(18). Ponadto dotychczasowe badania wskazują na wy-
stępowanie istotnej statystycznie, negatywnej korelacji 
między niewystarczającym poziomem rekreacyjnej ak-
tywności ruchowej a oceną zdolności do pracy i stanem 
zdrowia osób badanych. Jest to tym ważniejsze, że jak 
wskazują dane literaturowe, korzyści z podejmowania 
aktywności rekreacyjnej nie polegają jedynie na wzro-
ście subiektywnej zdolności do pracy, ale również na 
zmniejszeniu liczby czynników ryzyka chorób układu 
krążenia.

Występowanie nadwagi i otyłości jest narastającym 
problemem w krajach europejskich. Badania epidemio-
logiczne wskazują, że 27–35% osób dorosłych w krajach 
Unii Europejskiej ma nadwagę, a u 7–12% występuje 
otyłość. Wyniki naszego badania wskazujące, że 43,7% 
mężczyzn i 28,9% kobiet charakteryzowało się nadwagą, 
a 15,6% mężczyzn i 16,1% kobiet — otyłością, potwier-
dzają, że jest to również poważny problem w Polsce. 
Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że nieprawi-
dłowa masa ciała może mieć poważne następstwa zdro-
wotne, co w rezultacie może przyczyniać się do obniże-
nia zdolności do pracy.

Osoby palące tytoń rzadko przestrzegają innych za-
leceń dotyczących zdrowego stylu życia, co nie jest ni-
czym zaskakującym. Trudno się bowiem spodziewać, 
że osoby palące, które nie chcą lub nie potrafi ą zerwać 
z nałogiem, będą realizowały takie zalecenia. Stwierdzo-
no tylko, że osoby palące istotnie rzadziej miały nad-
wagę lub otyłość, co jest zgodne z istniejącym stanem 
wiedzy.
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