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Ocena wpływu czynników demograficznych na stopień  
nasilenia zespołu uzależnienia od tytoniu i motywacji  
do zaprzestania palenia oraz kontroli lekarza rodzinnego  
w walce z nałogiem 

Evaluation of the impact of demographic factors on the severity of tobacco  
dependence and motivation to stop smoking and control of the family doctor  
in the fight against addiction
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Metodą rozpoznawania zespołu uzależnienia od tytoniu (zut) jest test Fagerströma. oceny motywacji 
do zaprzestania palenia dokonuje się za pomocą testu Schneider.
Cel pracy. określenie siły uzależnienia oraz stopnia motywacji do rzucenia nałogu palenia tytoniu wśród badanej populacji. 
rola lekarza Poz w walce z nałogiem.
Materiał i metody. Przeanalizowano dane uzyskane na podstawie kwestionariusza ankiety przeprowadzonej w grupie 66 
chorych z zut leczonych w klinice chorób wewnętrznych uM w lublinie. 
Wyniki. odsetek osób zmotywowanych do rzucenia palenia wynosiła 80,3%, z czego z pomocy lekarza Poz w walce z zut 
skorzystało 11,6%, a 23,2% stosowało jakiekolwiek leczenie farmakologiczne.
Wnioski. Palący tytoń z najniższym wykształceniem są najsilniej uzależnieni i najsłabiej zmotywowani do rzucenia palenia. 
lekarze Poz rzadko rozpoczynają farmakologiczne leczenie zut.
Słowa kluczowe: zespół uzależnienia od tytoniu, test motywacji Schneider, test Fagerströma.

Background. a method of diagnosis of tobacco dependence is the Fagerström test. assessment of motivation to stop 
smoking is performed using Schneider’s test. 
Objectives. assessment of the strength of cigarette dependence and degree of motivation for quitting smoking among the study 
population. the role of gP in the treatment of cigarette addiction. 
Material and methods. a questionnaire survey was conducted in a group of 66 smoking patients treated in the Department of 
internal Medicine at the Medical university of lublin.
Results. Percentage of well motivated to quit smoking patients was 80.3%. there were 11.6% of well motivated patients who 
consulted their tobacco addiction treatment with a gP, and 23.2% of them used medication in smoking cessation.
Conclusions. Patients with the lowest level of education are the most dependent and least motivated to quit smoking. gPs rarely 
begin pharmacological treatment of cigarette addiction. 
Key words: cigarette addiction, Schneider test, Fagerström test.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Palenie tytoniu stanowi, według światowej organizacji 

zdrowia, najpoważniejszy czynnik ryzyka dla zdrowia [1]. 
co roku używanie tytoniu zabija około 5,2 milionów ludzi 
na całym świecie [2].

Palenie tytoniu stanowi w Polsce poważny problem 
zdrowotny, społeczny i ekonomiczny. wyniki badań prze-
prowadzonych przez oboP w 2011 r. pokazują, że do na-
łogowego palenia tytoniu przyznaje się 9 mln Polaków 
w wieku 15 i więcej lat. niezależnie od wieku oraz liczby 
wypalanych papierosów rzucenie palenia zawsze przynosi 
korzyści zdrowotne i zmniejszenie ryzyka zgonu.

Powszechnie uznaną metodą rozpoznawania zespo-
łu uzależnienia od tytoniu (zut) jest test Fagerströma [3]. 
zgodnie z aktualnymi wytycznymi leczenia zut, silny sto-

pień uzależnienia jest wskazaniem do włączenia terapii za-
stępczej [4].

najważniejszym czynnikiem warunkującym powodze-
nie w zaprzestaniu palenia tytoniu jest odpowiednia moty-
wacja oraz właściwie włączone leczenie. oceny motywacji 
do zaprzestania palenia dokonuje się za pomocą testu prze-
siewowego według Schneider [5].

Cel pracy
celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu czyn-

niki demograficzne, czas uzależnienia od tytoniu i liczba 
wypalanych dziennie papierosów korelują ze stopniem na-
silenienia zut i siłą motywacji do leczenia zut oraz ocena 
roli lekarzy Podstawowej opieki zdrowotnej (Poz) w le-
czeniu zut.



S. Przybylska-kuć i wsp. • ocena wpływu czynników demograficznych na stopień nasilenia zespołu uzależnienia...
Fa

m
ily

 M
ed

ic
in

e 
&

 P
ri

m
ar

y 
C

ar
e 

Re
vi

ew
 2

01
4;

 1
6,

 3
280

Materiał i metody
analizie poddano dane uzyskane na podstawie kwe-

stionariusza ankiety własnego autorstwa przeprowadzonej 
w grupie 66 chorych z zut, hospitalizowanych w klinice 
chorób wewnętrznych uM w lublinie. w ankiecie zawarto 
również kwestionariusz oceny uzależnienia od nikotyny – Fa-
gerströma [3] oraz kwestionariusz oceny stopnia motywacji 
do zaprzestania palenia – Schneider [5]. analizy statystycznej 
dokonano przy użyciu programu StatiStica 10 Pl.

Wyniki
liczba osób zmotywowanych do rzucenia palenia w ba-

danej populacji wynosiła 53 (80,3%). 43 osoby (81,1%) 
spośród podgrupy chorych zmotywowanych do leczenia 
zut podjęło co najmniej jedną próbę rzucenia palenia. 
z pomocy lekarza Poz skorzystało 5 osób (11,6% podgru-
py chorych zmotywowanych), a 10 osób (23,2%) stosowało 
jakiekolwiek leczenie farmakologiczne. Stopień uzależnie-
nia od tytoniu z podziałem na siłę uzależnienia rozkładał 
się następująco: 29 osób (43,9%) – uzależnienie słabe, 20 
(30,3%) – średnie oraz 17 (25,3%) – silne. jednocześnie 12 
osób z podgrupy chorych silnie uzależnionych (70,5%) mia-
ło dużą motywacje do rzucenia palenia tytoniu, jednakże 
tylko 2 (11,7%) podjęły próbę leczenia farmakologicznego.

Stwierdzono brak istotnych statystycznie zależności 
między wynikiem testu Schneider a wiekiem (r = 0,09; 
p = 0,44), długością trwania zut (r = -0,04; p = 0,74), licz-
bą wypalanych w ciągu doby papierosów (r = -0,018; p = 
0,88) oraz między wynikiem testu Fagerströma a wiekiem  
(r = 0,09; p = 0,44). ta sama analiza wykazała umiarkowa-
nie silną (r = 0,3) i znamienną statystycznie (p = 0,01) za-
leżność wyniku testu  Fagerströma od długości trwania zut 
oraz liczby wypalanych dziennie papierosów (r = 0,3; p = 
0,003). wykazano brak istotności statystycznej między płcią 
chorych a wynikiem testu Schneider i Fagerströma. Stwier-
dzono ponadto brak istotnych statystycznie różnic w wyni-
kach obydwu testów w zależności od miejsca zamieszkania 
określonego przez liczebność populacji (test Schneider p = 
0,72; test Fagerströma p = 0,35).

Rycina 1. Stopień motywacji według Schneider a wykształcenie 
badanej populacji

wykazano natomiast istnienie istotnych statystycznie 
różnic zarówno w wynikach testu Schneider jak i testu 
Fagerströma między podgrupą chorych z wykształceniem 

podstawowym (12 osób; 17,9%) a podgrupą chorych z wy-
kształceniem wyższym niż podstawowe (55; 82,1%). chorzy 
z wykształceniem podstawowym mieli istotnie statystycznie 
niższy średni wynik testu oceniającego motywację do ze-
rwania z nałogiem (ryc. 1) oraz istotnie statystycznie wyższy 
średni wynik testu oceniającego nasilenie zut (ryc. 2) niż 
chorzy z wykształceniem wyższym niż podstawowe. 

Rycina 2. Stopień nasilenia zut a wykształcenie badanej po-
pulacji

Dyskusja
na podstawie wyników badania stwierdzono brak istot-

nej statystycznie zależności między stopniem motywacji do 
rzucenia palenia a wiekiem, płcią, miejscem zamieszkania, 
liczbą wypalanych papierosów oraz czasem uzależnienia 
od tytoniu. Powszechnie przyjęte jest, że jednym z czyn-
ników zagrożenia nałogiem palenia tytoniu jest niski status 
zawodowo-społeczny. wyniki uzyskane w naszym badaniu 
dowodzą, że palący tytoń z najniższym wykształceniem 
są najsilniej uzależnieni i najsłabiej zmotywowani do rzu-
cenia palenia. uzyskane wyniki znajdują potwierdzenie 
w piśmiennictwie [2, 6]. Pomimo wysokiego odsetka cho-
rych deklarujących dużą motywację do rzucenia palenia 
(81,1%), jedynie mała ich część podjęła próbę leczenia 
zut (23,2%), a jeszcze mniejsza część korzystała przy tym 
z pomocy lekarza Poz. w związku z wysokim odsetkiem 
chorych zmotywowanych do rzucenia palenia rola lekarza 
Poz w większym stopniu powinna polegać na rozpoczyna-
niu farmakologicznego leczenia zut, a nie ograniczać się 
jedynie do wzmacniania motywacji.

Wnioski

1. Palący tytoń z najniższym wykształceniem są najsilniej 
uzależnieni i najsłabiej zmotywowani do rzucenia palenia.

2. Stopień nasilenia zut dodatnio koreluje z długością 
palenia i liczbą wypalanych dziennie papierosów. brak 
zależności między stopniem motywacji a ocenianymi 
cechami demograficznymi, liczbą  wypalanych papie-
rosów oraz czasem uzależnienia od tytoniu, a także 
między stopniem nasilenia zut a analizowanymi ce-
chami demograficznymi.

3. Pacjenci rzadko zwracają się o pomoc do lekarzy Poz 
i rozpoczynają leczenie zastępcze uzależnienia od ty-
toniu. 
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