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Level of knowledge on tanorexia among high-school students
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Wstęp. Tanoreksja jest zagrożeniem zdrowotnym, w którym przyjemność opalania zamienia się w przymus 
korzystania z solarium. Uzależnienie to nie jest jeszcze sklasyfikowane w dsm-IV ani Icd-10 i jest opisywane jako zaburzenie 
o cechach uzależnienia psychicznego i behawioralnego.
Cel pracy. Ukazanie poziomu wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat zjawiska tanoreksji. 
Materiał i metody. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 164 uczniów (93 dziewcząt i 71 chłopców).
Wyniki. 70% ankietowanych uważało, że od opalania można się uzależnić i wiedziało, co to jest „tanoreksja”. Uczniowie 
byli zgodni, że uzależnienie od opalania jest tak samo niebezpieczne jak uzależnienie od substancji psychoaktywnych. ponad 
90% badanych było świadomych, że nadmierna ekspozycja na słońce może prowadzić do nowotworów skóry, przyspiesza 
proces starzenia skóry i że należy stosować ochronę przeciwsłoneczną. 38% ankietowanych korzystało z solarium. 
Wnioski. Badania wskazują na potrzebę edukacji młodych ludzi w zakresie bezpiecznego opalania, ponieważ ich wiedza 
na temat zagrożeń wynikających z nadmiernej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe nie przekłada się na właściwe 
zachowania zdrowotne. Badania wskazują także na potrzebę oddziaływań profilaktycznych i psychoterapeutycznych (po-
znawczo-behawioralnych), jako że wiedza na temat szkodliwości nadmiernego opalania się nie wpływa na zmianę zachowań 
z nim związanych. 
Słowa kluczowe: tanoreksja, ochrona przeciwsłoneczna, nowotwory skóry, wiedza.

Background. Tanorexia is a disorder, which turns pleasure of tanning into compulsive obligation to use tanning 
beds. This addiction has not been yet classified in the dsm-IV or Icd-10, but is described as a disorder which has mental and 
behavioural characteristics. 
Objectives. To show the level of knowledge on tanorexia among high school students. 
Material and methods. The study was conducted using a questionnaire among 164 students (93 girls and 71 boys).
Results. 70% of surveyed students knew that it is possible to get addicted to sun-tanning and knew that it is called tanorexia. 
students were aware that sun-tanning addiction is as dangerous as a drug addiction, and people addicted to sun-tanning should 
use professional psychological help. over 90% of respondents were aware that excessive exposure to sun can cause skin can-
cer, melanoma, and that it accelerates skin aging process. 38% of respondents used the tanning bed. 
Conclusions. obtained results indicate that there is a need to educate young people in the scope of safe protection due to the 
fact that possessed knowledge of dangers concerning excessive exposure to ultraviolet radiation does not translate onto appro-
priate behaviour. The study also revealed the need of preventive and psychotherapeutic actions (cognitive-behavioural) taking 
into account the fact that knowledge concerning harmfulness of excessive sun-tanning does not cause the change of the young 
people’s behaviour connected with sun-tanning. 
Key words: tanorexia, sun protection, skin cancer, knowledge.

Streszczenie

Summary

Wstęp

skóra każdego człowieka jest nieustannie poddawa-
na promieniowaniu słonecznemu o zakresie fal 290–400 
nm, powodując produkcję witaminy d lub rozwój nowo-
tworów skóry, m.in. czerniaka. opalenizna kojarzona jest 
zazwyczaj ze zdrowiem i jest obronną reakcją organizmu 
na działanie promieni ultrafioletowych. modę na opala-
nie spopularyzowała coco chanel w latach 20. XX wieku, 
a w ostatnim pięćdziesięcioleciu opalenizna utożsamiana 
była ze zdrowiem i dostatkiem. Wiele osób regularnie ko-
rzystających z solarium, bądź opalających się na słońcu, 
nie zdaje sobie sprawy z tego, że opalanie – podobnie jak 
substancje psychoaktywne – może doprowadzić do uza-
leżnienia, czyli tanoreksji. Tanoreksja nie została jak dotąd 
sklasyfikowana w dsm-IV ani Icd-10, jest jednak opisy-

wana jako zaburzenie o cechach uzależnienia psychicz-
nego i behawioralnego [1, 2]. 

Cel pracy
celem pracy jest przedstawienie poziomu wiedzy uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych w zakresie tanoreksji oraz uka-
zanie zachowań zdrowotnych związanych z ekspozycją na 
promieniowanie ultrafioletowe.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono wśród 164 uczniów (93 dziew-

cząt i 71 chłopców) w wieku od 16 do 19 lat. Byli to ucznio-
wie gdańskich szkół ponadgimnazjalnych. Badanie przepro-
wadzono w oparciu o autorski anonimowy kwestionariusz 
ankiety, składający się z 15 pytań zamkniętych i otwartych.
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Wyniki
70% przebadanych uczniów uważało, że od opalania 

można się uzależnić (ryc. 1), a 57% wiedziało, co to jest „ta-
noreksja” (ryc. 2). niestety aż 76% ankietowanych o nazwie 
tanoreksja dowiedziała się z przeprowadzonej ankiety (ryc. 3). 

Rycina 1. zdanie ankietowanych o tym, czy od opalania można 
się uzależnić

Rycina 2. zdanie ankietowanych na temat: czym jest tanoreksja?

Rycina 3. odpowiedź ankietowanych na temat źródła ich wie-
dzy o tanoreksji

Uczniowie byli zgodni co do tego, że uzależnienie od 
opalania jest tak samo niebezpieczne, jak uzależnienie od 
substancji psychoaktywnych, a osoby dotknięte tym nało-
giem powinny korzystać z fachowej pomocy psychologicz-
nej. 

Rycina 4. zdanie ankietowanych na temat skutków nadmier-
nego opalania 

ponad 90% badanych była świadoma, że nadmierna 
ekspozycja na słońce może prowadzić do nowotworów skó-
ry, czerniaka, przyspiesza proces starzenia skóry i że należy 
chronić znamiona barwnikowe przed działaniem promie-
ni UV (ryc. 4–6). Większość uczniów uważała, że podczas 
opalania należy stosować preparaty z filtrem przeciwsło-
necznym. Tylko 20% badanych wiedziało, co oznacza 
skrót spF (ang. sun protection filter). 38% ankietowanych 
korzystało z solarium, jednak 70% nie stosowało ochrony 
przeciwsłonecznej w solarium i uznaje ją za niepotrzebną. 

Rycina 5. zdanie ankietowanych na temat konieczności ochro-
ny znamion skóry przed promieniowaniem słonecznym

Rycina 6. zdanie ankietowanych na temat wpływu częstotości 
opalania na starzenie skóry

ryciny 7 i 8 ilustrują odpowiedzi ankietowanych na py-
tania dotyczące częstości korzystania z solarium oraz po-
wodów, dla których odwiedzają solaria.  

Rycina 7. odpowiedź ankietowanych na temat częstości korzy-
stania z solarium

Rycina 8. powody, dla których uczniowie korzystają z solarium
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66% badanych doznało oparzeń słonecznych, przy 
czym jedna czwarta doświadcza ich regularnie, raz w roku 
z powodu zbyt długiego przebywania na słońcu bez ochro-
ny przeciwsłonecznej. preferowaną formą ochrony prze-
ciwsłonecznej (dla 64% ankietowanych) było stosowanie 
preparatów z filtrami ochronnymi. 13% ankietowanych nie 
stosowało żadnej ochrony przeciwsłonecznej.

Dyskusja
nadmierne opalanie na słońcu bądź w solarium może 

prowadzić do uzależnienia zwanego tanoreksją. W pol-
skiej literaturze naukowej najczęściej pojawia się definicja 
tanoreksji zaproponowana przez Śpiewaka, który opisał to 
zjawisko jako zaburzenie na tle postrzegania własnej osoby 
[3]. Tanorektycy odczuwają wewnętrzny przymus opalania 
się w solarium lub na słońcu, ponieważ w ich mniemaniu 
skóra nie jest wystarczająco opalona. Kiełtyka zwraca uwa-
gę na to, iż niebezpieczne mogą być już wizyty w solarium 
raz w tygodniu, jeśli zwiększany jest czas opalania [3]. do 
czynników ryzyka tanoreksji zalicza: czynniki społeczno-
psychologiczne, kulturowe, „tanning behaviours” oraz po-
stawę i przekonania [3]. 

Według przeprowadzonych badań, wiedza ankietowa-
nych nie przekłada się na ich zachowania zdrowotne. po-
dobne wyniki badań uzyskał robinson i wsp. okazało się, 
że młodzież znająca zagrożenia płynące z nieumiarkowa-
nej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe, takie jak: 
oparzenia słoneczne czy rak skóry i znająca metody ochro-

ny przeciwsłonecznej, nie stosuje ich i ulega oparzeniom 
[4]. również Warthan i wsp. sygnalizują, że wysoki poziom 
wiedzy na temat szkodliwości nadmiernej ekspozycji na 
słońce nie zmniejsza chęci opalania, ani nie zmienia taktyki 
opalania na rozsądniejszą [5].

otrzymane wyniki badań wskazują na potrzebę edu-
kacji zdrowotnej młodych ludzi w zakresie bezpiecznego 
opalania, ponieważ posiadana przez nich wiedza na temat 
zagrożeń wynikających z nadmiernej ekspozycji na pro-
mieniowanie ultrafioletowe nie przekłada się na właściwe 
zachowania zdrowotne. Wydaje się także, że sama świa-
domość zagrożeń nie wpływa na poprawę w zakresie za-
chowań związanych z opalaniem, co oznacza, że wielu 
młodych ludzi przejawiających zachowania świadczące 
o uzależnieniu od opalania wymaga pomocy psychologicz-
nej.

Wnioski
Badania wskazują na potrzebę edukacji młodych ludzi 

w zakresie bezpiecznego opalania, ponieważ ich wiedza 
na temat zagrożeń wynikających z nadmiernej ekspozycji 
na promieniowanie ultrafioletowe nie przekłada się na wła-
ściwe zachowania zdrowotne. Badania wskazują także na 
potrzebę oddziaływań profilaktycznych i psychoterapeu-
tycznych (poznawczo-behawioralnych), jako że wiedza na 
temat szkodliwości nadmiernego opalania się nie wpływa 
na zmianę zachowań z nim związanych. 
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