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Streszczenie
Wstęp: Palenie tytoniu stanowi przyczynę 40% przedwczesnych zgonów na świecie. W Polsce od tytoniu uzależnionych jest pra-
wie 10 milionów ludności. Zmienną korelującą z paleniem tytoniu jest status socjoekonomiczny, a nałóg jest bardziej rozpowszechnio-
ny wśród pracowników fizycznych oraz osób o niskim poziomie wykształcenia. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono wśród 
uczestników Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Zgierzu. Z uczestnictwa w programie wyłączone były osoby, u których wcześniej zdiagnozowano chorobę układu krążenia bądź/i cu-
krzycę. Narzędziem badawczym wykorzystanym w programie była Karta Badania Profilaktycznego, w której odnotowano dane z prze-
prowadzonego wywiadu na temat występowania czynników ryzyka, wyniki pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała i wzrostu 
oraz stężenia glukozy, cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL. W analizie statystycznej wykorzystano test niezależności Chi2, 
a zależność między analizowanymi zmiennymi oceniono na poziomie istotności p < 0,05. Siłę zależności oceniono za pomocą współ-
czynnika C-Pearsona. Wyniki: W badaniu uczestniczyły 202 osoby w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, w tym 83 mężczyzn (41,1%) i 119 
kobiet (58,9%). Wykazano, że częstość palenia tytoniu wyniosła 33,7%. Nałóg dotyczył 32,5% kobiet i 35,0% mężczyzn i był bardziej 
rozpowszechniony wśród pracowników fizycznych oraz osób o niskim poziomie wykształcenia (p < 0,05). Wśród osób palących pa-
pierosy częściej występowało nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i hipercholesterolemia. Wnioski: Wysoka częstość palenia tytoniu wśród 
uczestników Programu wskazuje na pilną potrzebę upowszechnienia edukacji zdrowotnej z zakresu skutków palenia i sposobów walki 
z tym nałogiem, z uwzględnieniem statusu socjoekonomicznego społeczności lokalnych. Med. Pr. 2009;60(2):109–115
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Abstract
Background: Cigarette smoking contributes to nearly 40 percent of premature deaths all o�er the world. �n Poland, appro�imate-percent of premature deaths all o�er the world. �n Poland, appro�imate- of premature deaths all o�er the world. �n Poland, appro�imate-premature deaths all o�er the world. �n Poland, appro�imate- deaths all o�er the world. �n Poland, appro�imate-
ly 10 million people are addicted to smoking. Smoking pre�alence depends on the socioeconomic status. The frequency of smoking is 
higher among people with low le�els of education. Material and Methods: The study was conducted among the participants of Cardio-
�ascular Prophylactic Program. Patients with diagnosed cardio�ascular system disorders or/and diabetes were e�cluded from the Pro-Program. Patients with diagnosed cardio�ascular system disorders or/and diabetes were e�cluded from the Pro-. Patients with diagnosed cardio�ascular system disorders or/and diabetes were e�cluded from the Pro- Patients with diagnosed cardio�ascular system disorders or/and diabetes were e�cluded from the Pro-
gramme. Patient�s Prophylactic Card with collected data concerning risk factors for cardio�ascular diseases, blood pressure measure-Patient�s Prophylactic Card with collected data concerning risk factors for cardio�ascular diseases, blood pressure measure-
ments, body mass and height, le�els of glucose and total cholesterol, including HDL and LDL fractions, was the study instrument. �n the 
statistical analysis, the Chi2 test was used. The relationship between �ariables was assessed at p < 0.05. The strength of the correlations 
was estimated with C-Pearson�s coefficient Results: 202 people, aged 35, 40, 45, 50 and 55, including 83 males (41.1%) and 119 females 
(58.9%), were sur�eyed. The study re�ealed that 33.7% of our respondents (32.5% of females and 35% of males) smoked cigarettes. 
Cigarette smoking was more intensi�e among people with a low le�el of education and blue-collar workers (p < 0.05). Hypertension, 
diabetes and hypercholesterolemia were more common among smokers. Conclusions: The results of the conducted study confirm 
a strong need to promote educational programs in local comunities to increase public awareness of health effects of tobacco smoking, 
taking into account socioeconomic disparities in tobacco use. Med Pr 2009;60(2):109–115into account socioeconomic disparities in tobacco use. Med Pr 2009;60(2):109–115109–115
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wstęP

Palenie tytoniu stanowi jedną z głównych przyczyn 
przedwczesnych zgonów (1,2). Spośród nałogowych pa-
laczy przed 65. rokiem życia umiera aż 40% ludzi. Na 

świecie co 10 sekund umiera osoba cierpiąca na choro-
bę będącą wynikiem tego nałogu (3). W Polsce od ty-
toniu uzależnionych jest prawie 10 milionów ludzi. Po 
papierosa sięga 42% dorosłych mężczyzn i 25% kobiet, 
przy czym 25% palaczy i 8% palaczek to osoby silnie 
uzależnione od tytoniu. Najwyższy w skali kraju odsetek 

* Praca została wygłoszona na X� Ogólnopolskiej Konferencji Na-
ukowej im. prof. Franciszka Venuleta pt. „Palący i niepalący — koeg-
zystencja czy konflikt?”, 13–14 listopada 2008 r., Łódź
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poprzez wczesne wykrycie, redukcję występowania, 
a także natężenia czynników ryzyka, w tym również pa-
lenia tytoniu.

Celem niniejszego opracowania jest ocena częstości 
palenia tytoniu wśród uczestników Programu Profilak-
tyki Wczesnego Wykrywania Chorób Układu Krążenia, 
który realizowany był w 2006 roku w jednym z niepu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej w Zgierzu.

Materiał i Metody

Badanie przeprowadzono wśród pacjentów Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej KORMED w Zgierzu 
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku. W ba-
daniu uczestniczyły osoby w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat, 
które wzięły udział w Programie Profilaktyki Wczesnego 
Wykrywania Chorób Układu Krążenia. Pacjenci zgła-
szali się spontanicznie bądź w odpowiedzi na imienne 
zaproszenia listowne. Z uczestnictwa w Programie wy-
łączone były osoby, u których wcześniej zdiagnozowano 
chorobę układu krążenia bądź/i cukrzycę. 

Narzędziem badawczym zastosowanym w progra-
mie była Karta Badania Profilaktycznego, składająca 
się z trzech zasadniczych elementów. Pierwsza jej część 
dotyczyła danych osobowych pacjenta oraz czynni-
ków ryzyka chorób układu krążenia, zbieranych na 
podstawie wywiadu przeprowadzanego z pacjentem 
przez pielęgniarkę. Dokonywała ona pomiaru ciśnie-
nia tętniczego (dwukrotnie), masy ciała i wzrostu. Do 
grupy z nadciśnieniem tętniczym kwalifikowano osoby 
z ciśnieniem skurczowym ≥ 140 mmHg i/lub rozkur-
czowym ≥ 90 mmHg. Nadwagę i otyłość oceniano na 
podstawie wartości wskaźnika BM� (Body Mass �nde�), 
odpowiednio: 25–29,9 kg/m2 i ≥ 30 kg/m2. 

Druga część karty obejmowała wyniki badań bio-
chemicznych (stężenie cholesterolu całkowitego, frak-
cji HDL, LDL, trójglicerydów oraz stężenie glukozy na 
czczo). Za prawidłowe wartości cholesterolu uznawano: 
całkowity < 200 mg/dl, LDL < 115 mg/dl, HDL > 40 mg/dl.  
Do grupy z zaburzeniami węglowodanowymi zali-
czano osoby mające stężenie glukozy na czczo co naj-
mniej 100 mg/dl. 

Każdy z uczestników programu odwiedzał przy-
chodnię dwukrotnie. W czasie pierwszej wizyty w przy-
chodni pacjent miał wykonywane badania biochemicz-
ne, a w czasie powtórnej wizyty lekarskiej wyniki badań 
były nanoszone w Karcie Badania Profilaktycznego. Na 
podstawie posiadanych danych lekarz podstawowej 
opieki zdrowotnej, w trakcie powtórnej wizyty pacjen-
ta, wypełniał trzecią część karty, w której na podstawie 

palaczy mieszka w województwie śląskim i zachodnio-
pomorskim, w których do nałogu przyznaje się aż 46% 
mężczyzn. Wśród kobiet największy odsetek palących 
występuje w województwie warmińsko-mazurskim 
(34%) (4–6). Rozpowszechnienie palenia tytoniu jest 
cechą zróżnicowaną nie tylko pod względem regional-
nym, ale zależy także od wieku, płci, statusu socjoeko-
nomicznego oraz rodzaju wykonywanej pracy (7–10).

Najwięcej palaczy w naszym kraju stanowią kobiety 
i mężczyźni w wieku 31–44 lata (8). Czynnikiem korelu-
jącym z częstością palenia jest status socjoekonomiczny. 
Badania dowodzą, że osoby o niskim statusie społecz-
nym, a więc o niskim poziomie wykształcenia i niskim 
przychodzie, są bardziej podatne na uzależnienie od 
tytoniu. Osoby te zazwyczaj mieszkają w gorszych wa-
runkach lokalowych, w otoczeniu warstw społecznych, 
w których dbałość o stan zdrowia nie jest priorytetem. 
To dodatkowo nasila niesprzyjające zdrowiu zachowa-
nia, w tym również palenie tytoniu (11). Na częstość 
palenia w bardzo dużej mierze wpływa też rodzaj wyko-
nywanej pracy. Badania dowodzą, że pracownicy fizycz-
ni dwukrotnie częściej sięgają po papierosa niż osoby 
pracujące na stanowiskach kierowniczych. Zależność ta 
obserwowana jest zarówno w przypadku mężczyzn, jak 
i kobiet (12). Pracownicy umysłowi, którzy palą papie-
rosy, częściej też w porównaniu z pracującymi fizycznie 
wyrażają chęć rzucenia nałogu (13).

Palenie tytoniu wraz z nadciśnieniem i zaburzenia-
mi lipidowymi stanowi niezależny czynnik ryzyka cho-
rób układu krążenia, odpowiedzialny za 2/3 zawałów 
serca (14–16). Najnowsze badania dowodzą, że nawet 
niewielka liczba wypalanych papierosów zwiększa ryzy-
ko wieńcowe (17,18), a palenie tytoniu uznawane jest 
za jeden z głównych czynników predysponujących do 
nagłej śmierci sercowej (19,20). Palenie, także bierne, 
przyczynia się do rozwoju wielu chorób, takich jak no-
wotwory, choroby układu trawiennego i oddechowego, 
cukrzyca, oraz zaostrza przewlekłe stany chorobowe, 
np. stwardnienie rozsiane (2,16,21–24).

Ze względu na duży wpływ palenia tytoniu na stan 
zdrowia kontrola tego czynnika ryzyka stanowi jeden 
z priorytetowych celów polityki zdrowotnej naszego 
kraju. Kontrola rozpowszechnienia nałogu w populacji 
polskiej realizowana jest także w ramach ogólnopol-
skiego Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania 
Chorób Układu Krążenia, który od 2003 roku realizo-
wany jest z ramienia Narodowego Funduszu Zdrowia. 
Głównym celem programu jest obniżenie o 20% za-
chorowalności i umieralności z powodu chorób układu 
sercowo-naczyniowego. Zakładane jest jego osiągnięcie 
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W grupie najmłodszych respondentów papie-
rosy paliło 19,2% ankietowanych, a niepalący sta-
nowili 80,8%. Wśród osób w wieku 40 lat papiero-
sy paliło 38,1%, podobnie jak wśród ankietowanych 
w wieku 45 lat — 38,3%. Wśród respondentów w wie-
ku 50 lat aż 44,5% przyznało się do nałogu, zaś w naj-
starszej grupie wieku papierosy paliło 34,4% badanych. 
Największy odsetek wśród wszystkich palaczy stanowi-
ły osoby w wieku 50 lat (29,4%). Nieco mniej palaczy 
było w wieku 45 lat (26,5%), zaś najmniej palących było 
w wieku 40 lat. Stwierdzona zależność pomiędzy wie-
kiem a paleniem tytoniu nie była istotna statystycznie. 
Strukturę palących i niepalących według wieku przed-
stawiono na rycinie 1.

Stwierdzono natomiast zależność między paleniem 
tytoniu a wykształceniem (p < 0,05; C = 0,217). Wyka-
zano, że im wyższy był poziom wykształcenia badanych, 
tym większy odsetek pacjentów nie palił papierosów. 
Wśród osób z wykształceniem wyższym 34 spośród 40 
nie paliło tytoniu. W grupie osób z wykształceniem śred-
nim papierosów nie paliło prawie 2/3. Nałóg nie doty-
czył również ponad połowy pacjentów z wykształceniem 
zasadniczym zawodowym i nieco mniej niż co drugiej 
osoby z wykształceniem podstawowym (tab. 1). Związek 
z paleniem tytoniu miał niewątpliwie rodzaj wykonywa-
nej pracy (p < 0,05, C = 0,267). Wykazano, że niespełna 
3/4 palaczy należało do pracowników fizycznych, zaś po-
zostali wykonywali pracę umysłową (ryc. 2).

�stotnym elementem badania była ocena zależności 
między paleniem tytoniu a wysokością ciśnienia tętni-
czego krwi, stężeniem cholesterolu całkowitego, stęże-
niem frakcji LDL i HDL cholesterolu, stężeniem gluko-
zy we krwi na czczo oraz wskaźnikiem BM� w grupie 
badanej.

Częstość hipercholesterolemii rosła wraz z wie-
kiem badanych. Prawidłowe stężenie cholesterolu 
całkowitego najczęściej stwierdzano u najmłodszych 

wykrytych czynników ryzyka dokonywał oceny global-
nego ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Ocena 
ryzyka wieńcowego (prawdopodobieństwa incydentu 
sercowego) była przeprowadzana w oparciu o algorytm 
SCORE (Systematic Coronary Risk E�aluation). Do oce-
ny ryzyka w systemie SCORE konieczna jest znajomość 
takich cech, jak wiek, płeć, ciśnienie skurczowe, stężenie 
cholesterolu całkowitego i palenie tytoniu. Byli palacze 
wliczeni zostali do grupy niepalących.

Uzyskane dane zostały zebrane w bazie arkusza 
kalkulacyjnego Microsoft E�cel, a następnie poddane 
analizie statystycznej. Oceny zależności między pale-
niem tytoniu a wybranymi zmiennymi dokonano za 
pomocą testu niezależności Chi2, na poziomie istotno-
ści p < 0,05. Siłę związku między cechami określano za 
pomocą współczynników Q-Yule�a i C-Pearsona.

wyniki

Badaniem objęto 202 osoby, w tym 83 mężczyzn 
(41,1%) i 119 kobiet (59,1%). Uczestnicy badania mie-
li 35, 40, 45, 50 lub 55 lat. Struktura badanych według 
wieku przedstawiała się następująco: 28,2% osób było 
w wieku 35 lat, 10,4% — 40 lat, 23,3% — 45 lat, 22,3% — 
50 lat, a 15,8% — 55 lat. Najwięcej uczestników bada-
nia (43,1%) miało wykształcenie średnie, wykształ-
cenie zasadnicze zawodowe — 28,7% badanych, 
wyższe — 19,8%, a najmniejsza liczba badanych wy-
kształcenie podstawowe (5,9%). Wśród uczestników ba-
dania taka sama liczba osób wykonywała pracę umysło-
wą (101 osób), jak i fizyczną (101 osób). Wśród kobiet 
dominowały pracownice umysłowe (55,5%), a wśród 
mężczyzn pracownicy fizyczni (57,8%). Spośród bada-
nych z wykształceniem wyższym 92,5% wykonywało 
pracę umysłową. Tylko 3 spośród 40 badanych z tym 
poziomem wykształcenia pracowało fizycznie. Ponad 
połowa (55,2%) badanych z wykształceniem średnim 
należała do grona pracowników umysłowych. Pacjenci 
z wykształceniem zasadniczym znacznie częściej wy-
konywali prace fizyczne (42 osoby z 58), podobnie jak 
osoby legitymujące się wykształceniem podstawowym, 
wśród których wszyscy pracowali fizycznie.

Co trzecia osoba (33,7%) objęta badaniem paliła 
papierosy. W grupie osób palących większość (57,4%) 
stanowiły kobiety. Wśród 68 palących 29 osób było płci 
męskiej. Z całej grupy 119 kobiet uczestniczących w pro-
gramie do palenia przyznało się 39 (32,8%), a w grupie 
mężczyzn — 29 z 83 badanych (35% wszystkich uczest-
ników badania płci męskiej). Nie stwierdzono zależno-
ści między paleniem tytoniu a płcią badanych. 

Ryc. 1. Struktura badanych według wieku palących  
i niepalących (frakcje).
Fig. 1. Respondents by age of smokers and non-smokers (fraction).
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jak cukrzycę — 7 osób na 17, u których ona wystąpiła, 
było w wieku 50 lat.

Analiza statystyczna wykazała, że wśród osób cier-
piących na nadciśnienie tytoń paliła co druga osoba. 
Udział osób palących zmniejszał się wraz ze spadkiem 
ciśnienia. � tak wśród 43 pacjentów z ciśnieniem wyso-
kim prawidłowym było 18 palaczy, wśród osób z prawi-
dłowym ciśnieniem paliła co trzecia osoba, zaś w grupie 
badanych z optymalnym ciśnieniem tętniczym jedynie 
co dziesiąta (ryc. 3).

Zależność niewielkiej mocy stwierdzono między pa-
leniem tytoniu a nieprawidłowym profilem lipidowym 
pacjentów (p < 0,05, C = 0,171). W grupie badanych, 
którzy mieli prawidłowe stężenie cholesterolu całkowi-
tego ponad 3/4 nie paliło papierosów. Do osób niepa-
lących należało także 7/10 badanych z prawidłowym 
stężeniem frakcji LDL cholesterolu. Nie wykazano na-
tomiast zależności między paleniem papierosów a stę-
żeniem frakcji HDL cholesterolu we krwi (tab. 2).

Cukrzyca częściej występowała u osób palących, 
w przeciwieństwie do podwyższonej glikemii na czczo 
i prawidłowego stężenia glukozy. Stężenie glukozy 
wynoszące co najmniej 126 mg/dl (p < 0,05) mia-
ło 2/3 osób palących tytoń (tab. 3). W badaniu nie 
stwierdzono zależności między paleniem tytoniu a masą 
ciała badanych.

ankietowanych (frakcja wyniosła 0,37), zaś najrzadziej 
wśród badanych w wieku 55 lat (frakcja w tej grupie 
wyniosła 0,08). Stężenie cholesterolu przekraczają-
ce 250 mg/dl najczęściej diagnozowano w grupie osób, 
które ukończyły 50. rok życia. Z kolei nadciśnienie 
tętnicze było najbardziej rozpowszechnione wśród 
ankietowanych w wieku 50 i 55 lat (frakcje w danych 
grupach wyniosły odpowiednio: 0,30 i 0,27). U osób 
w wieku 35 lat zaburzenie to zdiagnozowano jedynie 
u 6 (frakcja wyniosła 0,08). Prawidłowe stężenie gluko-
zy na czczo stwierdzono u 129 respondentów. Niezależ-
nie od grupy wieku stężenie glukozy nieprzekraczają-
ce 100 mg/dl występowało najczęściej. Nieprawidłową 
glikemię na czczo najczęściej diagnozowano wśród 
osób w wieku 50 lat (frakcja wyniosła 0,27), podobnie 

Tabela 1. Wykształcenie a palenie papierosów (frakcje)
Table 1. Le�el of education �s. tobacco smoking (fraction)

Wykształcenie badanych
Education

Palący
Smokers

Niepalący
Non-smokers

Ogółem
Total

n frakcja
fraction n frakcja

fraction n %

Podstawowe / Primary 9 0,13 8 0,06 17 8,4

Zasadnicze zawodowe / 
Vocational

23 0,34 35 0,26 58 28,7

Średnie / Secondary 30 0,44 57 0,43 87 43,1

Wyższe / Higher 6 0,09 34 0,25 40 19,8

Ogółem / Total 68 1,00 134 1,00 202 100,0

Ryc. 2. Struktura palaczy według statusu zawodowego (frakcje).
Fig. 2. Smokers by occupational status (fraction).

Ryc. 3. Struktura badanych według palenia tytoniu i ciśnienia 
tętniczego (mmHg) (frakcje).
Fig. 3. Respondents by hypertension and tobacco smoking 
(mmHg) (fraction).

Tabela 2. Palenie tytoniu a stężenie cholesterolu (frakcje)
Table 2. Tobacco smoking �s. cholesterol le�el (fraction)

Badani
Respondents

Cholesterol całkowity
Total cholesterol

[mg/dl]

Frakcja LDL
LDL fraction

[mg/dl]

Frakcja HDL
HDL fraction

[mg/dl]

≤ 200 200–250 ≥ 250 ≤ 115 115–130 ≥ 130 ≥ 40 < 40

Palący / Smokers 0,23 0,40 0,40 0,30 0,34 0,36 0,33 0,50

Niepalący / Non-smokers 0,77 0,60 0,60 0,70 0,66 0,64 0,67 0,50

Ogółem / Total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Wyniki badania realizowanego w Zgierzu potwier-
dziły, że osoby z niższym poziomem wykształcenia czę-
ściej sięgają po papierosa w porównaniu z osobami, któ-
re ukończyły uczelnie. Wyniki badania jednoznacznie 
wskazały, że aż 68% niepalących stanowiły osoby z wy-
kształceniem średnim bądź wyższym. Rolę wykształcenia 
w częstości palenia tytoniu podkreśliły również wyniki 
badania realizowanego w Wielkopolsce, w którym od-
setek niepalących był najwyższy wśród osób z wykształ-
ceniem wyższym. W badaniu tym aż 50% mężczyzn 
i 22% kobiet, niepalących papierosów, miało wykształce-
nie wyższe (27). W innym badaniu, przeprowadzonym 
wśród mieszkańców Alaski wykazano, że wśród osób, 
które nie ukończyły szkoły średniej, prawdopodobień-
stwo uzależnienia od nikotyny jest czterokrotnie wyższe 
niż u badanych z wyższym wykształceniem (28).

Wpływ na częstość palenia wywierał również rodzaj 
wykonywanej pracy zawodowej. Pracownicy fizyczni 
stanowili znaczną większość w grupie regularnych pa-
laczy. Zależność ta potwierdzona została w wielu ba-
daniach krajowych i zagranicznych. Wykazano, że pra-
cownicy umysłowi rzadziej niż osoby wykonujące pracę 
fizyczną sięgają po papierosa. Chętniej niż pracownicy 
fizyczni decydują się także rzucić nałóg i częściej udaje 
im się wytrwać w podjętej decyzji (13). Przedstawiona 
zależność została potwierdzona w badaniu „Toleran-
cja pracy zawodowej w różnych grupach wiekowych”, 
którego wyniki wskazały na częstsze palenie tytoniu 
wśród pracowników fizycznych w porównaniu z osoba-
mi wykonującymi pracę umysłową (53% �s 42%) (29). 
W badaniu National Health �nter�iew Sur�ey wykazano 
również, że spośród wszystkich palaczy w grupie pra-
cowników fizycznych dużo częściej niż wśród pracow-
ników umysłowych można wyodrębnić tzw. ciężkich 
palaczy (hea�y smokers), a więc tych, którzy palą powy-
żej 25 papierosów dziennie (30). 

W odpowiedzi na pytanie, co wpływa na częstsze pale-
nie tytoniu przez pracowników fizycznych, podkreśla się 
rolę stresu zawodowego, który nasila potrzebę zapalenia 
papierosa i utrudnia porzucenie nałogu. Wyniki bada-
nia National Health and Nutrition E�amination Sur�ey 
(NHANES ���) wskazują, że osoby wykonujące pracę fi-
zyczną bardziej odczuwają stres związany z pracą i trud-
niej im zaprzestać palenia tytoniu (30). Zaobserwowano, 
że poziom stresu zawodowego jest dużo wyższy wśród 
osób, które wykonują pracę na akord, wykonują nad-
godziny, za które nie otrzymują wynagrodzenia, a także 
wśród tych, które mają „sztywne” godziny pracy (12).

W badaniu potwierdzono również wpływ palenia 
tytoniu na ogólny stan zdrowia uczestników programu. 

oMówienie

Analiza częstości palenia tytoniu wśród uczestników 
Programu Profilaktyki Wczesnego Wykrywania Chorób 
Układu Krążenia wykazała, że nałóg ten dotyczył 33,7% 
badanych. Wynik ten był bardzo zbliżony do tego, jaki 
uzyskano w ramach Programu NATPOL ��� PLUS, 
w którym nałóg dotyczył 33% badanych (8). 

W badanej grupie do palenia przyznało się 32,5% 
kobiet i 35% mężczyzn. Taka struktura regularnych 
palaczy różniła się znacznie od tej, jaka została przed-
stawiona w badaniu WOBASZ. Wówczas nałóg palenia 
tytoniu był bardziej rozpowszechniony w populacji płci 
męskiej — 42%, podczas gdy wśród kobiet paliło 25% 
(5). Wyższe odsetki palaczy zostały natomiast stwier-
dzone w badaniu Pol-MON�CA, w którym zarówno 
w ośrodku w Warszawie, jak i w Krakowie przeszło po-
łowa badanych należała do regularnych palaczy (25), 
jak również w badaniu realizowanym na terenie dziel-
nicy Łódź-Górna w ramach projektu C�ND�, w któ-
rym do palenia tytoniu przyznało się 57,7% ankietowa-
nych (26).

W badaniu własnym wykazano znaczną zależność 
między częstością palenia tytoniu a statusem socjoeko-
nomicznym. W wielu badaniach status socjoekonomicz-
ny został uznany za stały, niezależny czynnik wpływający 
na częstość palenia tytoniu. Australijskie badanie, prze-
prowadzone pod koniec XX wieku wykazało, że osoby 
o niższym przychodzie, niższym poziomie wykształce-
nia oraz mieszkające w gorszych warunkach lokalowych 
(uwzględniających również sąsiedztwo) palą papierosy 
dużo częściej. �m gorszy był status społeczno-ekono-
miczny, tym bardziej rozpowszechniony był nałóg (11). 
Podobną zależność potwierdzono w badaniu National 
Health �nter�iew Sur�ey, realizowanym w Stanach Zjed-
noczonych w 2000 roku, i w badaniu Alameda Country 
Study. W ostatnim z wymienionych zaobserwowano 
także, że osoby z niskim poziomem wsparcia społecz-
nego, których nie stać na zaspokojenie podstawowych 
dóbr, takich jak pożywienie i opieka medyczna, częściej 
uzależniają się od tytoniu (12).

Tabela 3. Palenie papierosów a poziom glukozy (frakcja)
Table 3. Tobacco smoking �s. diabetes (fraction)

Badani
Respondents

Poziom glukozy
Glucose le�el

[mg/dl]

< 100 100–125 ≥ 126

Palący / Smokers 0,30 0,32 0,65

Niepalący / Non-smokers 0,70 0,68 0,35

Razem / Total 1,00 1,00 1,00
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