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Streszczenie
Polska należy do krajów o dużym rozpowszechnieniu palenia tytoniu, a choroby odtytoniowe stanowią w Polsce istotny problem 
zdrowotny i społeczno-ekonomiczny. Od 1999 roku Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organization — WHO) oraz 
Agencja Kontroli i Zwalczania Chorób (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), we współpracy z organizacjami 
partnerskimi, pracują nad wdrożeniem globalnego systemu kontroli spożycia tytoniu — Global Tobacco Surveillance System 
(GTSS). System ten poszerza możliwości poszczególnych krajów w zakresie projektowania, wdrażania i oceny kompleksowych 
programów antytytoniowych. Badanie Global Adult Tobacco Survey (GATS) zostało włączone do systemu GTSS w 2007 roku. 
Celem pracy jest scharakteryzowanie badania GATS oraz przebiegu procesu jego implementacji w naszym kraju w oparciu o do-
tychczasowe doświadczenia Biura WHO w Polsce. Badanie GATS dotyczy głównie monitorowania spożycia tytoniu przez osoby 
dorosłe (powyżej 15. roku życia). Badanie to jest reprezentatywnym, krajowym badaniem gospodarstw domowych, wystanda-
ryzowanym w skali globalnej. Jest ono wspierane przez Fundację Bloomberga (Bloomberg Philanthropies) w ramach Światowej 
Inicjatywy na Rzecz Ograniczenia Używania Tytoniu (Bloomberg Global Initiative to Reduce Tobacco Use). W Polsce do prze-
prowadzenia badania GATS wytypowano dwie agencje implementujące: Centrum Onkologii Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie 
oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny. W chwili obecnej w Polsce dobiegają końca przygotowania do badania wstępnego oraz 
przygotowania dalszych etapów, które pozwolą na implementację badania. Wyniki uzyskane dzięki GATS pozwolą na zebranie 
danych na temat używania tytoniu wśród osób dorosłych w Polsce. Badanie to pozwoli także na wskazanie najskuteczniejszych 
metod kontroli używania tytoniu w naszym kraju. Med. Pr. 2009;60(3):197–200
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Abstract
Poland is one of the countries, where smoking is widely spread and smoking-induced diseases have become a significant health 
and socio-economic issue. Since 1999, the World Health Organization (WHO) and Centers for Disease Control and Prevention 
(CDC), in cooperation with partner organizations have been working on the implementation of the global control system known 
as the Global Tobacco Surveillance System (GTSS). This system expands the opportunities of individual countries in the area 
of designing, implementing and evaluating comprehensive anti-tobacco programs. The Global Adult Tobacco Survey (GATS) has 
been incorporated into the GTSS system in 2007. The aim of the work is to explain and promote the objectives of GATS and the 
process of its implementation in Poland based on current experiences of the WHO Country Office for Poland. GATS concentrates 
on monitoring of tobacco use by adults (aged over 15 years). It is a representative, national survey of households, standardized on 
a global scale. GATS is supported by Bloomberg Philanthropies as a part of the Bloomberg Global Initiative to Reduce Tobacco 
Use. Two executive agencies, the M. Skłodowska-Curie Institute of Oncology, Warsaw and the Warsaw Medical University, have 
been assigned to implement the Global Adult Tobacco Survey in Poland. The prepatory works for pre-testing and further stages 
of the survey implementation are currently under the final phase. Data gathered by GATS will enable us to learn more about the 
use of tobacco by the adult population in Poland. They will also indicate the most effective methods of the tobacco control in our 
country. Med Pr 2009;60(3):197–200
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WSTĘP

Używanie tytoniu jest główną przyczyną przedwcze-
snych zgonów oraz istotnym czynnikiem ryzyka prze-
wlekłych chorób niezakaźnych, włączając nowotwory, 
choroby układu krążenia i układu oddechowego w skali 
globu (1,2). Na przestrzeni ubiegłego stulecia epidemia 
używania tytoniu przyczyniła się do 100 milionów zgo-
nów (2). Obecnie, co roku na choroby związane z uży-
waniem tytoniu umiera na świecie ponad 5 milionów 
ludzi, a według szacunków wskaźnik ten może podwoić 
się do roku 2030 (2). 

Polska także należy do krajów o dużym rozpowszech-
nieniu palenia tytoniu, a choroby odtytoniowe stanowią 
w Polsce istotny problem zdrowotny i społeczno-ekono-
miczny. Analiza wyników Wieloośrodkowego Ogólno-
polskiego Badania Stanu Zdrowia Ludności WOBASZ, 
przeprowadzonego wśród ponad 14 tysięcy dorosłych Po-
laków w latach 2003–2005, wskazuje, że około 42% męż-
czyzn oraz 25% kobiet regularnie pali tytoń (3). Obser-
wuje się istotne zróżnicowanie częstości palenia między 
poszczególnymi województwami — od 34% (woj. ma-
łopolskie) do 48% (woj. podlaskie) wśród mężczyzn 
oraz od 16% (woj. podkarpackie) do 34% (woj. warmiń-
sko-mazurskie). Średnia liczba papierosów wypalanych 
dziennie jest stosunkowo wysoka, nieco wyższa wśród 
mężczyzn (18 sztuk) niż u kobiet (14 sztuk). Byli palacze 
to niewielka część polskiej populacji — około 12% męż-
czyzn oraz 8% kobiet (3). Tak nieznaczny odsetek osób, 
które rzuciły palenie, może świadczyć o wciąż niedosta-
tecznej świadomości zagrożeń wynikających z palenia 
i słabej efektywności uregulowań prawnych oraz pro-
gramów profilaktycznych (3–5).

Celem pracy jest scharakteryzowanie badania 
GATS, omówienie jego celów i założeń oraz przebiegu 
procesu implementacji w naszym kraju w oparciu o do-
tychczasowe doświadczenia Biura WHO w Polsce.

Od 1999 roku Światowa Organizacja Zdrowia 
(World Health Organization — WHO) oraz Agencja 
Kontroli i Zwalczania Chorób (Centers for Disease 
Control and Prevention — CDC), we współpracy z or-
ganizacjami partnerskimi, pracują nad wdrożeniem 
globalnego systemu kontroli spożycia tytoniu — Glo-
bal Tobacco Surveillance System (GTSS). System ten 
poszerza możliwości poszczególnych krajów w zakre-
sie projektowania, wdrażania i oceny kompleksowych 
programów antytytoniowych. 

Globalne Badanie Dotyczące Używania Tytoniu 
przez Osoby Dorosłe (Global Adult Tobacco Survey — 
GATS) zostało włączone do systemu GSS. Badanie to 

jest wspierane przez Fundację Bloomberga (Bloom-
berg Philanthropies) w ramach Światowej Inicjatywy 
na Rzecz Ograniczenia Używania Tytoniu (Bloomberg 
Global Initiative to Reduce Tobacco Use) (6). Partnerem 
Fundacji Bloomberga przy realizacji badania GATS jest 
WHO, Agencja Kontroli i Zwalczania Chorób (Centers 
for Disease Control and Prevention — CDC), Fundacja 
Agencji Kontroli i Zwalczania Chorób (CDC Founda-
tion — CDCF), Szkoła Zdrowia Publicznego Uniwersy-
tetu Johna Hopkinsa (Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health — JHSPH), a także kraje biorące udział 
w badaniu. 

Światowa Organizacja Zdrowia pełni rolę kierow-
niczą i koordynującą na szczeblu globalnym, regio-
nalnym i krajowym. W celu sprawnej realizacji GATS 
w Polsce WHO powołała Koordynatora Światowego 
Badania Tytoniowego Dorosłych. Do zadań Krajowe-
go Koordynatora GATS w naszym kraju należy między 
innymi kierowanie projektem i koordynowanie go na 
wszystkich szczeblach, monitorowanie postępów w im-
plementacji projektu i opracowywanie raportów na ten 
temat, pomoc merytoryczna przy realizacji badania 
oraz współpraca ze wszystkimi partnerami międzyna-
rodowymi badania GATS, w tym także z innymi kraja-
mi realizującymi to badanie. 

Agencja Kontroli i Zwalczania Chorób zapewnia 
pomoc techniczną przy realizacji badania. Obejmuje 
ona opracowanie standardowych badawczych praktyk 
operacyjnych, projektu badania i doboru próby, szkole-
nie krajowego koordynatora badania w zakresie wdra-
żania procedur pracy w terenie, zarządzania danymi 
i ich przetwarzania, pierwotnego tabulogramu danych, 
a także szkolenie koordynatora krajowego w dziedzinie 
analizy danych. Agencja ta pełni również rolę ośrodka 
koordynacji danych badania GATS. Fundacja Agencji 
Kontroli i Zwalczania Chorób zapewnia zasoby i ogól-
ny nadzór nad programem. Z kolei Szkoła Zdrowia Pu-
blicznego Uniwersytetu Johna Hopkinsa służy pomocą 
techniczną w zakresie opracowania protokołów walida-
cyjnych i zbierania danych. 

Globalne Badanie Dotyczące Używania Tytoniu 
Przez Osoby Dorosłe to reprezentatywne, krajowe ba-
danie gospodarstw domowych, wystandaryzowane 
w skali globalnej (7). Polega ono na zbieraniu danych 
dotyczących używania tytoniu w krajach o niskich 
i średnich dochodach, które mają najwyższe wskaźniki 
palenia tytoniu, a także śledzeniu postępów osiąganych 
przez te kraje w realizacji programów antytytoniowych. 
Dane z badania GATS pozwolą na wyliczenie przekro-
jowych szacunków dotyczących szerokiego zakresu 
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zachowań związanych z paleniem tytoniu, a następnie 
porównanie ich w odniesieniu do wszystkich krajów 
biorących udział w badaniu. Ponadto, chociaż kwe-
stie dotyczące finansowania kolejnych edycji badania 
nie zostały jeszcze sfinalizowane, w zamyśle badanie 
GATS ma być okresowo powtarzane w ciągu kilku naj-
bliższych lat. Dzięki temu badacze uzyskają dodatkowe 
dane do prowadzenia pomiarów zmian wspomnia-
nych miar wynikowych w czasie, co pozwoli pośrednio 
zmierzyć wpływ różnych kampanii antynikotynowych 
i inicjatyw podejmowanych w poszczególnych krajach. 

Obecne plany przewidują, że w pierwszej edycji 
GATS udział weźmie 15 państw. Pięć z nich włączo-
no do pierwszej fazy projektu, rozpoczynającej się 
w 2008 roku. Są to: Bangladesz, Egipt, Meksyk, Tajlan-
dia i Turcja. Prace badawcze w pozostałych 10 krajach 
mają się rozpocząć w roku 2008 lub 2009. W skład tej 
grupy wchodzą: Brazylia, Chiny, Indie, Indonezja, Pa-
kistan, Filipiny, Polska, Rosja, Ukraina i Wietnam. 

W Polsce implementacja GATS zaczęła się w 2008 
roku. Realizację projektu rozpoczęto od wyboru agencji 
wdrażających GATS (8). Agencje ubiegające się o realiza-
cję badania w Polsce były oceniane przez Ministerstwo 
Zdrowia oraz organizacje partnerskie GATS. Każda 
z kandydujących instytucji była poddana ocenie w opar-
ciu o te same kryteria. W trakcie procesu selekcji przy-
jęto, że agencja wytypowana do przeprowadzenia GATS 
może być instytucją publiczną lub prywatną, o charakte-
rze akademickim lub niebędącą placówką akademicką, 
ale legitymującą się określonymi cechami (8). 

Do ocenianych kryteriów należało doświadczenie 
w prowadzeniu badań gospodarstw domowych, najlepiej 
o charakterze zdrowotnym (np. Demographic Health Su-
rveys, Reproductive Health, National Family Health Su-
rveys) lub w realizacji ogólnokrajowych badań na tematy 
pokrewne (takie jak nałogi) albo niezwiązane ze zdro-
wiem (np. dochody, praca, wydatki) oraz dotychczaso-
wa współpraca z Ministerstwem Zdrowia. Oceniano 
także strukturę placówki z uwzględnieniem możliwości 
kadrowych, infrastruktury, zasobów komputerowych, 
zasobów komunikacyjnych/łączności. Ponadto ocenie 
poddawano zdolność agencji do przeprowadzenia krajo-
wych, reprezentatywnych badań, samodzielnie lub przez 
podwykonawcę, a także możliwości w zakresie realizacji 
standardowych procedur przewidzianych w protokole 
GATS. Jednym z ważniejszych kryteriów branych także 
pod uwagę była kontynuacja — możliwość realizacji ba-
dania GATS w przyszłości oraz, ewentualne, włączenie 
pytań z badania GATS do stałego, krajowego systemu 
monitorowania.

W Polsce do przeprowadzenia GATS wytypowano 
dwie agencje implementujące — Centrum Onkologii In-
stytut im. M. Skłodowskiej-Curie oraz Warszawski Uni-
wersytet Medyczny. Centrum Onkologii jest odpowie-
dzialne głównie za opracowanie wersji kwestionariusza 
GATS dostosowanej do potrzeb badania w Polsce oraz 
opracowanie i analizę danych zebranych w trakcie bada-
nia, włączając w to przygotowanie raportu wstępnego i ra-
portu końcowego. Z kolei Warszawski Uniwersytet Me-
dyczny jest odpowiedzialny między innymi za opracowa-
nie projektu badania wstępnego, schematu doboru próby 
do badania głównego, obsługę systemu teleinformatycz-
nego oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi.

Po wyłonieniu agencji wdrażających badanie powoła-
no także Komitet Koordynujący GATS. Zgodnie z doku-
mentami programowymi GATS ma on na celu zapew-
nienie najwyższej jakości implementacji projektu GATS 
poprzez fachowy nadzór nad procesem wdrożenia bada-
nia w Polsce. W skład Komitetu Koordynującego GATS 
w Polsce wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, 
agencji implementujących badanie, WHO oraz przedsta-
wiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS).

Dotychczas przygotowano projekt badania wstępnego 
GATS — polską wersję kwestionariusza GATS (7,9). Jest 
on narzędziem pozwalającym na ocenę rozpowszech-
nienia palenia tytoniu i używania innych wyrobów tyto-
niowych wśród osób dorosłych (powyżej 15. roku życia). 
Pozwala również na ocenę narażenia społeczeństwa na 
bierne palenie, wiedzy, postaw i postrzegania używania 
wyrobów tytoniowych, a także analizę ekonomicznych 
aspektów palenia. Zawarte w kwestionariuszu pytania 
pozwalają również na scharakteryzowanie socjoekono-
micznych uwarunkowań używania tytoniu (7,9). 

Ze względu na wymóg maksymalnego dostosowa-
nia kwestionariusza, a tym samym ostatecznych wyni-
ków badania, do warunków polskich i specyfiki kraju, 
został on zmodyfikowany. Celem było dostosowanie 
go do bieżących uregulowań prawnych dotyczących 
zagadnień antytytoniowych w Polsce, uwzględnienie 
charakterystyki postaw wobec palenia oraz zacho-
wań zdrowotnych w polskim społeczeństwie oraz za-
pewnienie porównywalności wyników badania GATS 
z wcześniej przeprowadzonymi w Polsce badaniami na 
temat palenia tytoniu oraz z wynikami badań GATS 
przeprowadzanymi w innych państwach. Ponadto Ko-
mitet Koordynujący GATS zarekomendował uzupeł-
nienie kwestionariusza o pytania na temat ostrzeżeń 
zdrowotnych, sprzedaży tytoniu luzem oraz konsump-
cji papierosów przygotowywanych poza przemysłem 
tytoniowym.
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Projekt badania wstępnego GATS zawiera szcze-
gółowy opis zaplanowanych zadań, harmonogram ich 
realizacji, opis zasad realizacji badania oraz planowa-
ny budżet badania (10). Do głównych zadań badania 
wstępnego należy ocena kwestionariusza, w tym: dobór 
słownictwa (po to, aby kwestionariusz był zrozumia-
ły zarówno dla osób z wykształceniem wyższym, jak 
i podstawowym), zidentyfikowanie pytań stwarzających 
trudności respondentom, sprawdzenie funkcjonowania 
pytań filtrujących. Ponadto w trakcie badania wstępne-
go przewiduje się sprawdzenie funkcjonowania systemu 
teleinformatycznego (IT), w tym działania przenośnych 
urządzeń elektronicznych — palmtopów (PDA), służą-
cych do rejestracji wywiadów, a następnie przesyłanie 
danych uzyskanych w trakcie wywiadów z responden-
tami do Agencji Implementującej zajmującej się groma-
dzeniem i zarządzaniem danymi, a następnie do CDC.

Zebranie doświadczeń w realizacji badania wstęp-
nego GATS w Polsce w badaniu wstępnym pozwoli tak-
że na ocenę reakcji respondentów w trakcie wywiadu 
i potencjalnych trudności technicznych w przeprowa-
dzaniu badania, w tym ewentualnych awarii PDA, pro-
blemów w transmisji danych czy związanych z pracą 
ankieterów.

Obecnie w Polsce dobiegają końca przygotowania 
do badania wstępnego oraz dalszych etapów, które po-
zwolą na implementację badania.

WNIOSKI

Projekt GATS jest krajowym, reprezentatywnym ba-
daniem gospodarstw domowych prowadzonym wśród 
osób dorosłych, opracowanym w celu systematycznego 
monitorowania spożycia tytoniu (palenie tytoniu oraz 
używanie wyrobów tytoniowych w sposób inny niż pa-
lenie), a także śledzenia głównych inicjatyw mających 
na celu kontrolę spożycia tytoniu. Przeprowadzenie 
tego badania w Polsce przy wykorzystaniu standardo-
wego, globalnego protokołu zaadaptowanego do po-
trzeb i warunków w naszym kraju pozwoli na realizację 
celów takich, jak:
1. Monitorowanie używania wyrobów tytoniowych, 

biernego palenia, prób rzucenia palenia, percepcji, 
postaw oraz wiedzy na temat zagrożeń wynikają-
cych z używania tytoniu, zagadnień związanych 
z cenami i opodatkowaniem wyrobów tytoniowych 
na szczeblu krajowym.

2. Monitorowanie używania wyrobów tytoniowych 
z uwzględnieniem demograficznej charakterystyki ba-
danych oraz podziału na obszary miejskie i wiejskie.

3. Porównanie pomiędzy krajami realizującymi GATS 
reprezentatywnych danych dotyczących używania 
tytoniu przez osoby dorosłe, a także głównych środ-
ków kontroli w tym zakresie. 

4. Przygotowanie zaplecza pozwalającego na stworze-
nie w przyszłości systemu monitorowania używania 
tytoniu oraz innych zachowań zdrowotnych w na-
szym kraju.

PIŚMIENNICTWO

World Health Organization. World Health Stati-1. 
stics 2008. WHO, Geneva 2008
World Health Organization. WHO Report on the Glo-2. 
bal Tobacco Epidemic, 2008 — The MPOWER package. 
WHO, Geneva 2008
Polakowska M., Piotrowski W., Tykarski A., Dry-3. 
gas W., Wyrzykowski B.: Nałóg palenia tytoniu w po-
pulacji polskiej. Wyniki programu WOBASZ. Kardiol. 
Pol. 2005;63(Supl. 4):1–6
World Health Organization. Protection from exposure to 4. 
second-hand tobacco smoke. Policy recommendations. 
WHO, Geneva 2007
World Health Organization. Gender and tobacco con-5. 
trol: A policy brief. WHO, Geneva 2007
World Health Organization. Bloomberg Initiative [cyto-6. 
wany 21 listopada 2008]. Adres: http://who.int
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Glo-7. 
bal Tobacco Surveillance System (GTSS), Global Adult 
Tobacco Survey (GATS): Question by Question Speci-
fications-Paper-and-Pencil Administration [cytowa-
ny 21 listopada 2008]. Adres: http://www.globaladultto-
baccosurvey.org/?aspxerrorpath=/GATS/default.aspx
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Global 8. 
Tobacco Surveillance System (GTSS), Global Adult Tobacco 
Survey (GATS): Country Agency Selection Guidelines [cy-
towany 21 listopada 2008]. Adres: http://www.globaladult-
tobaccosurvey.org/?aspxerrorpath=/GATS/default.aspx
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Global 9. 
Tobacco Surveillance System (GTSS), Global Adult Tobacco 
Survey (GATS): Core Questionnaire with Optional Questions 
[cytowany 21 listopada 2008]. Adres: http://www.globaladult-
tobaccosurvey.org/?aspxerrorpath=/GATS/default.aspx
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Global 10. 
Tobacco Surveillance System (GTSS), Global Adult Tobac-
co Survey (GATS): Country Proposal Guidelines [cytowa-
ny 21 listopada 2008]. Adres: http://www.globaladultto-
baccosurvey.org/?aspxerrorpath=/GATS/default.aspx
World Health Organization. WHO Framework Conven-11. 
tion on Tobacco Control. WHO, Geneva 2003


