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Palenie tytoniu stanowi jeden z dużych
problemów społecznych w Polsce, mimo
że w ciągu ostatnich 25 lat odnotowano
znaczne zmniejszenie liczby osób palą‑
cych, zwłaszcza mężczyzn. Na począt‑
ku lat osiemdziesiątych ubiegłego wie‑
ku odsetek palących sięgał 60% wśród
dorosłych mężczyzn, a obecnie wskaź‑
nik ten zmniejszył się się do około 38%.
O ile częstość palenia wśród mężczyzn
nadal stopniowo maleje, nie obserwuje
się takiego trendu wśród kobiet (obec‑
nie pali około 23%). Niepokojący jest
fakt, że w Polsce mamy do czynienia
stosunkowo często z silnym uzależ‑
nieniem od tytoniu. Ocenia się, iż pa‑

lenie tytoniu jest w Polsce przyczyną
dwukrotnie większej liczby zgonów
z powodu chorób układu krążenia niż
w krajach Europy Zachodniej. Zachoro‑
walność na raka płuca w Polsce należy
do najwyższych w Europie, co wiąże się
przede wszystkim z zarówno czynnym
jak i biernym paleniem papierosów.
Szkody zdrowotne będące następ‑
stwem palenia papierosów są wie‑
lonarządowe, ale pierwszoplanowe
znaczenie mają choroby nowotworowe
i układu sercowo‑naczyniowego oraz
przewlekła obturacyjna choroba płuc.
Palenie zwiększa umieralność ogól‑
ną, a także ryzyko zgonu z powodu
choroby niedokrwiennej serca, udaru
mózgu, tętniaka aorty i niektórych
nowotworów. Palenie zwiększa ryzyko
wystąpienia raka oskrzela (kilkuna‑
stokrotnie), języka, jamy ustnej, gardła,
przełyku, krtani, żołądka, nerek, pę‑
cherza moczowego i okrężnicy. Ocenia
się, że co drugi palacz umiera z powodu
chorób odtytoniowych 1. Wśród męż‑
czyzn w średnim wieku około 60%
zgonów z powodu nowotworów złośli‑
wych, 40% zgonów z powodu chorób
układu krążenia oraz aż 70% zgonów
z powodu chorób układu oddechowego
związane jest z paleniem tytoniu.
Palenie tytoniu jest jednym
z najważniejszych i najbardziej
rozpowszechnionych w populacji ogól‑
nej czynników ryzyka chorób układu
krążenia. Zalecany przez Europejskie
Towarzystwo Kardiologiczne oraz
przez Polskie Forum Profilaktyki sy‑
stem oceny ogólnego ryzyka sercowo
‑naczyniowego SCORE może być wy‑
korzystany do oceny ryzyka związa‑
nego z paleniem tytoniu u osób bez
objawowej miażdżycy 2. Tablice ry‑
zyka sercowo‑naczyniowego SCORE
wskazują, że ryzyko ogólne jest u pa‑

OD REDAKCJI
Trudno w to uwierzyć, ale za niebywałą karierę nikotyny w Europie odpo‑
wiada przedstawiciel świata medycyny. Jean Nicot był znanym w XVI wieku
lekarzem, a także ambasadorem królestwa Francji w Lizbonie. Tak szeroko
wychwalał lecznicze właściwości tytoniu, iż pod wpływem rad medyka dyplo‑
maty sięgnęła po cudowny środek sama Katarzyna Medycejska, ufając jego rze‑
komym właściwościom uspokajającym. Właśnie od nazwiska okrytego ponurą
sławą XVI‑wiecznego lekarza silnie uzależniający, obecny w liściach tytoniu
alkaloid pirydynowy wziął swoją nazwę. Tak się zaczęło. Dlaczego palenie
to dla tak wielu osób przyjemność? Otóż, jak wiadomo, nikotyna to substan‑
cja psychoaktywna, która przyczynia się do błyskawicznej poprawy nastroju.
Skoro środek podwyższający poziom neuroprzekaźników mamy w zasięgu ręki,
to któż zrezygnuje z natychmiastowej poprawy bilansu emocjonalnego? Dlatego
uzależniamy się błyskawicznie. Współczesna medycyna dopisuje coraz więcej
„zalet” tytoniu do listy sporządzonej przez J. Nicota. Dzisiaj wiemy na przy‑
kład, że dym tytoniowy zawiera aż 4000 związków chemicznych, z których 40
to substancje silnie trujące bądź rakotwórcze. Palenie papierosów zabija rocznie
650 000 Europejczyków, a walka z nałogiem przypomina tę prowadzoną przez
Don Kichota. Ufam, że Jean Nicot był lepszym dyplomatą niż lekarzem.
Palenie tytoniu stanowi problem społeczny, jego skutki zdrowotne
dotykają nie tylko palaczy, ale także osób narażonych w domu, miej‑
scu pracy czy w restauracji. Osoby te, a szczególnie dzieci, wymagają
specjalnej ochrony ze strony państwa, stąd jednoznaczne poparcie
Polskiego Forum Profilaktyki Chorób Układu Krążenia dla projektu
nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy „O ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych” w liście
przesłanym do jej autora Pana Prof. dr. hab. med. Jacka Jassema
i przekazanym do wiadomości Ministra Zdrowia RP i Przewodniczącej
Sejmowej Komisji Zdrowia w październiku 2006 roku.
Do poparcia nowelizacji ustawy zachęca sukces, jakim okazało się
wprowadzenie całkowitego zakazu palenia tytoniu w innych krajach
europejskich, w tym m.in. we Włoszech i Irlandii. Nowe prawo jest
tam przestrzegane w ponad 90% i cieszy się przeszło 90% poparciem.
We wszystkich tych krajach znacząco zmniejszyła się również liczba
czynnych palaczy. Równocześnie wprowadzenie zakazu palenia nie
spowodowało zmniejszenia frekwencji w lokalach gastronomicznych
i rozrywkowych ani pogorszenia ich sytuacji finansowej.
Mam nadzieję, że przedstawione w niniejszym numerze Forum Profilaktyki
fakty na temat szkodliwości palenia oraz coraz bardziej obiecujące wyniki
terapii uzależniania od nikotynizmu wpłyną na prawidłowe postrzeganie
problemu przez lekarzy oraz rządzących.
Serdecznie pozdrawiam,
Dr hab. n. med. Piotr Podolec
laczy zwiększone około dwukrotnie,
niezależnie od płci oraz współistnie‑
jących czynników ryzyka. Ryzyko

wystąpienia chorób układu krążenia
jest zwiększone we wszystkich kate‑
Czytaj dalej – s. 2.

Konsensus Rady Redakcyjnej Polskiego Forum Profilaktyki
Chorób Układu Krążenia dotyczący palenia tytoniu
Kalina Kawecka‑Jaszcz, Piotr Jankowski, Piotr Podolec, Grzegorz Kopeć, Marek Naruszewicz, Grzegorz Opala, Maciej Godycki‑Ćwirko, Elżbieta Kozek,
Jerzy Stańczyk, Anetta Undas, Andrzej Pająk, Danuta Czarnecka, Tomasz Zdrojewski, Magdalena Cedzyńska, Jacek Sieradzki, Witold Zatoński
1. Palenie tytoniu jest jedną z najważniejszych przyczyn nowotworów oraz n Przeprowadź diagnozę ekspozycji, uzależnienia, gotowości oraz moty‑
chorób układu krążenia. Z powodu rozpowszechnienia, sięgającego 30,3%
wacji i przygotowania do zaprzestania palenia
populacji dorosłych Polaków, palenie tytoniu stanowi chorobę o charakterze n Pomóż wybrać optymalny sposób leczenia.
społecznym. O ile częstość palenia wśród mężczyzn w ostatnich latach stop‑ n Powtarzaj swoje zalecenia przy okazji każdej wizyty kontrolnej.
7. W ocenie stopnia uzależnienia od tytoniu przydatny jest test Fageströma,
niowo spada (obecnie 38%), nie obserwuje się takiego trendu wśród kobiet
(obecnie pali 23%). Większość ludzi zaczyna palić przed ukończeniem 18. roku czyli zestaw pytań dotyczących liczby wypalanych papierosów oraz okolicz‑
życia. Do kontaktu z papierosami przyznaje się ok. 70% uczniów w wieku 12 ności palenia. W zależności od liczby zdobytych w teście punktów wyróżnia
lat. Blisko 3 miliony dzieci w Polsce to bierni palacze.
się uzależnienie stopnia:
2. Ocenia się, że spośród osób obecnie palących około 50% umrze z powodu n małego: 0–4 punkty,
chorób odtytoniowych. Wypalanie nawet kilku papierosów dziennie wiąże n średniego: 5–6 punktów,
się ze znacznym zwiększeniem ryzyka wystąpienia zawału serca, udaru n dużego: ≥7 punktów.
mózgu oraz nowotworów złośliwych, a także skróceniem długości życia oraz
8. Sukces mierzony zmniejszeniem częstości palenia w populacji ogólnej
pogorszeniem jego jakości.
można odnieść przede wszystkim dzięki edukacji społeczeństwa. Edukację
3. W ujęciu populacyjnym bierne palenie tytoniu (wymuszona ekspozycja antynikotynową należy rozpoczynać już u dzieci.
na dym tytoniowy) jest co najmniej tak samo szkodliwe jak palenie aktywne.
Choć 6‑miesięczną skuteczność krótkiej porady lekarskiej stosowanej
Konsekwencje zdrowotne palenia biernego są pod względem jakościowym w ramach codziennej praktyki szacuje się na 2–3%, to jednak gdyby każdy
podobne do efektów palenia czynnego. Konieczne jest więc zwiększenie lekarz w Polsce udzielił takiej porady wszystkim swoim palącym pacjentom,
ochrony osób niepalących przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego rocznie rzucałoby palenie około 100 000–150 000 osób.
9. U większości pacjentów proces rzucania nałogu należy wspomagać przy
w miejscach publicznych.
4. W odniesieniu do chorób układu krążenia palenie tytoniu niesie szcze‑ pomocy farmakoterapii oraz różnych form pomocy psychologicznej, mających
gólnie duże zagrożenie dla osób obciążonych innymi czynnikami ryzyka, na celu podtrzymywanie motywacji do zaprzestania palenia. Farmakoterapia
jak: nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, cukrzyca, otyłość, siedzący tryb może składać się z nikotynowej terapii zastępczej lub leków doustnych, takich
życia i dodatni wywiad rodzinny w kierunku przedwczesnego występowania jak bupropion lub wareniklina. Osobom z uzależnieniem dużego stopnia
chorób sercowo‑naczyniowych.
należy od razu proponować nikotynową terapię zastępczą (w dużej dawce)
5. Niezbędnym elementem badania podczas każdej wizyty lekarskiej jest lub lek doustny.
ustalenie czy pacjent pali i odnotowanie tego faktu w dokumentacji lekar‑
10. Farmakoterapia nikotynizmu powinna być traktowana tak jak stan‑
skiej, a następnie ocena charakteru i siły uzależnienia oraz motywacji pa‑ dardowe leczenie farmakologiczne innych czynników ryzyka. Dostępne dane
dowodzą, że farmakoterapia uzależnienia od tytoniu jest w Polsce stosowana
cjenta do zerwania z nałogiem.
6. Każdemu pacjentowi należy uświadomić, że nikotynizm jest chorobą, sporadycznie.
Terapia nikotynizmu jest jedną z najbardziej efektywnych w odniesieniu
którą można i należy leczyć. W praktyce lekarskiej należy kierować się za‑
do kosztów metod postępowania znanych współczesnej medycynie, dlatego
sadami reguły pięciu „P”:
zasadne wydaje się wprowadzenie częściowej refundacji kosztów farmako‑
n Pytaj każdego pacjenta czy pali.
logicznego leczenia uzależnienia od tytoniu.
n Poradź (zaleć) zaprzestanie palenia.

www.pfp.edu.pl
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goriach wiekowych, jednak należy
pamiętać, że choć ryzyko względne
związane z paleniem jest większe
u osób młodszych, to ryzyko bez‑
względne szczególnie rośnie w star‑
szych grupach wiekowych.
Palenie tytoniu przyspiesza rozwój
miażdżycy w naczyniach wieńcowych1.
Ryzyko zgonu po zawale serca w grupie
kontynuującej palenie jest dwukrot‑
nie wyższe niż ryzyko zgonu osób,
które zaprzestały palenia. U pacjen‑
tów po operacji pomostowania
aortalno‑wieńcowego (CABG) kon‑
tynuujących palenie ryzyko zawa‑
łu serca i reoperacji jest 2-krotnie
większe w porównaniu z osobami,
które przestały palić. Również pa‑
lący ze stabilną dusznicą są narażeni
na istotnie większe ryzyko powikłań
sercowo‑naczyniowych. Udowodniono,
że ryzyko zgonu z powodu choroby nie‑
dokrwiennej serca rośnie wraz z liczbą
wypalanych papierosów. Wykazano,
że ryzyko wystąpienia zawału serca
przy paleniu do 5 papierosów dziennie
zwiększa się o 50%, a przy wypalaniu
20 sztuk wzrasta 4‑krotnie. Podobnie
rośnie ryzyko wystąpienia udaru móz‑
gu i nowotworów. Zagrożony jest rów‑
nież ten, kto pali tylko okazjonalnie,
gdyż każdy wypalony papieros zwięk‑
sza ryzyko chorób odtytoniowych.
Palenie w podobnym stopniu
zwiększa ryzyko wystąpienia udaru
niedokrwiennego i krwotocznego.
Trzeba podkreślić, że palenie szcze‑
gólnie zwiększa ryzyko udaru mózgu
u osób z nadciśnieniem tętniczym1.
W jednej z metaanaliz wykazano,
że palenie jest związane z nieco więk‑
szym ryzykiem wystąpienia udaru
mózgu u kobiet niż u mężczyzn (ry‑
zyko względne 1,7 vs 1,4) 1.
Nałogowe palenie tytoniu, za‑
równo czynne, jak i bierne osłabia
potencję, jest często przyczyną
nerwic płciowych 1. U wielu ko‑
biet wywołuje zaburzenia cyklu
miesiączkowego, jest ważną przy‑
czyną występowania poronień
i bezpłodności, a także przed‑
wczesnych i patologicznych poro‑
dów. Palenie jest przyczyną znaczne‑
go zmniejszenia wytrzymałości mięśni
na obciążenia fizyczne oraz zaburzeń
koordynacji ruchowej.
Spośród około 4000 różnych substan‑
cji znajdujących się w dymie tytoniowym
wiele charakteryzuje się działaniem tok‑
sycznym, aterogennym, teratogennym
oraz karcynogennym. Ich działanie nie
jest ograniczone jedynie do palaczy ty‑
toniu, ale także dotyczy wszystkich tych
osób, które przebywają w pomieszcze‑
niach, gdzie występuje dym tytoniowy
(tzw. palenie bierne). Niektóre substan‑
cje działają jedynie miejscowo w jamie
ustnej, drogach oddechowych, podczas
gdy inne po dostaniu się do układu krą‑
żenia wywierają działanie na większość
tkanek i organów człowieka. Wśród
szkodliwych substancji można wymie‑
nić nikotynę, tlenek węgla, aceton, ciała
smołowate, arsen, cyjanowodór, fenole,
toluidynę i wiele innych. Co najmniej
40 z nich ma właściwości rakotwórcze.
Nikotyna podnosi ciśnienie tętnicze
i częstotliwość rytmu serca, wpływa
również na niektóre geny, stymulując

w ten sposób powstawanie nowotworów;
tlenek węgla zwiększa stężenie karbok‑
syhemoglobiny i upośledza transport tle‑
nu oraz jest przyczyną zwiększenia he‑
matokrytu; ciała smołowate są przede
wszystkim odpowiedzialne za powsta‑
wanie nowotworów złośliwych. Ponadto,
palenie tytoniu jest powodem stresu
oksydacyjnego. Wolne rodniki nie tylko
uszkadzają DNA i w ten sposób przy‑
czyniają się do częstszego występowa‑
nia nowotworów u palaczy, ale również
uszkadzają śródbłonek tętnic, inicjując
i nasilając miażdżycę oraz zwiększając
ryzyko wystąpienia ostrego zespołu
wieńcowego. Palenie tytoniu zwiększa
również aktywację makrofagów, neu‑
trofilów oraz limfocytów co może na‑
silać proces zapalny w ścianach tętnic.
Do powstawania zmian w ścianie na‑
czyniowej przyczynia się również efekt
hipertensyjny obserwowany w czasie
palenia. Substancje zawarte w dymie
papierosowym zwiększają też gotowość
prokoagulacyjną osocza oraz adhezję
i agregację płytek. Wykazano, że już
wypalenie 2 papierosów może zwiększać
adhezję płytek nawet 100‑krotnie.
W wielu badaniach wykazano,
że palenie tytoniu wpływa nieko‑
rzystnie na inne czynniki ryzyka.
Wypalenie jednego papierosa powo‑
duje istotne zwiększenie ciśnienia
tętniczego przez ok. 15–30 minut.
Regularne palenie papierosów potę‑
guje ten efekt. Palenie jest również
związane z niekorzystnymi zmiana‑
mi w stężeniu lipidów osocza.
Jak wskazują liczne badania, ry‑
zyko wystąpienia powikłań sercowo
‑naczyniowych zmniejsza się już
w pierwszym roku od zaprzestania pa‑
lenia. Dotyczy to również nowotworów
i chorób układu oddechowego. Ryzyko
wystąpienia pierwszego zawału serca
szybko maleje w ciągu 2–3 lat, jednak
osiąga poziom osób nigdy niepalą‑
cych dopiero po około 10–15 latach.
Również ryzyko wystąpienia udaru
mózgu u byłych palaczy po 5–15 latach
zmniejsza się do poziomu jak u osób
nigdy niepalących. Podobną relację
obserwuje się w odniesieniu do ryzyka
zgonu z wszystkich przyczyn. Uznaje
się, że po 10–15 latach od rzucenia
palenia, ryzyko sercowo‑naczyniowe
związane z dawnym paleniem zanika.
Zaznaczyć trzeba, że ryzyko wystąpie‑
nia niektórych nowotworów, chociaż
zmniejsza się z czasem, nie osiąga
jednak poziomu jak u osób nigdy nie‑
palących. Świadomość odwracalności
ryzyka powinna być rozpropagowana
jako jeden z powodów, dla których
warto rozstać się z tym niebezpiecz‑
nym nałogiem. Wspomniany system
oceny ogólnego ryzyka sercowo
‑naczyniowego SCORE może być wy‑
korzystany do oceny liczby osób z da‑
nym ryzykiem sercowo‑naczyniowym,
które powinny rzucić palenie by unik‑
nąć jednego zgonu z przyczyn sercowo
‑naczyniowych w ciągu 10 lat. I tak
w populacji osób z ogólnym ryzykiem
sercowo‑naczyniowym około 20% licz‑
ba ta wynosi 10, a wśród osób z ryzy‑
kiem 30% już tylko 7. Dzięki systemo‑
wi SCORE łatwo można też pokazać,
że rzucenie palenia w wielu przypad‑
kach pozwala uniknąć farmakolo‑

Tabela 1. Test Fagerströma (0–4 – uzależnienie małego stopnia,
5–6 – uzależnienie średniego stopnia, ≥7 – uzależnienie dużego
stopnia)
Kiedy po obudzeniu pacjent zapala pierwszego <5 minut
papierosa?
5–30 minut

3
2

30–60 minut

1

>60 minut

0

Czy powstrzymywanie się od palenia w miejtak
scach, gdzie palić nie wolno, stanowi problem? nie

1

Z którego papierosa najtrudniej zrezygnować?

1

z pierwszego rano

0

z każdego następnego 0
≤10

0

11–20

1

21–30

2

>30

3

Czy pacjent wypala rano więcej papierosów
niż w ciągu reszty dnia?

tak

1

nie

0

Czy pacjent pali, gdy jest chory i leży w łóżku?

tak

1

nie

0

Ile papierosów pacjent wypala dziennie?

suma:
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gicznego leczenia innych czynników
ryzyka z powodu zmniejszenia ogól‑
nego ryzyka sercowo‑naczyniowego
do poziomu, przy którym to leczenie
nie jest uzasadnione.
Badania ostatnich lat wykazały,
że – obok uzależnienia psychogennego
– nikotyna jest odpowiedzialna za wy‑
woływanie silnego uzależnienia typu
farmakologicznego. Mechanizm
i efekt działania oraz charakter
uzależnienia od nikotyny jest
analogiczny do mechanizmu uza‑
leżnienia od narkotyków, takich
jak heroina czy amfetamina.
Uważa się jednak, że wpływ nikoty‑
ny na układ nerwowy człowieka jest
kilkakrotnie silniejszy.
W diagnostyce stopnia uzależnienia
od tytoniu istotne miejsce zajmuje test
Fagerströma (tabela 1). Ponieważ
przeprowadzenie tego testu nie jest
czasochłonne można go rutynowo
wykonywać w czasie wizyty pacjenta
w gabinecie lekarskim. U osób z uza‑
leżnieniem dużego stopnia wg wspo‑
mnianego testu, prawdopodobieństwo
zaprzestania palenia bez wspomaga‑
nia farmakologicznego jest małe. W
tej grupie istnieją szczególne wskaza‑
nia do wdrożenia farmakoterapii.

Postępowanie
niefarmakologiczne
W wielu krajach zachodnioeuropej‑
skich istnieją specjalistyczne przy‑
chodnie, zajmujące się wyłącznie le‑
czeniem nikotynizmu. W Polsce cię‑
żar leczenia nikotynizmu spoczywa
przede wszystkim na barkach leka‑
rzy podstawowej opieki medycznej.
Zasadniczą rolę w terapii od‑
grywa edukacja pacjenta. Osoba
planująca zerwać z nałogiem musi być
rzeczywiście zmotywowana. Metody
wspomagające rzucanie palenia, nie
zastępują silnej woli palacza. Bez od‑
powiedniej motywacji szansa na trwa‑
łe niepalenie jest bardzo mała. Dotyczy
to również osób leczonych farmako‑
logicznie z powodu nikotynizmu.
W badaniach prowadzonych u osób
zdrowych wykazano, że częstość suk‑
cesu mierzonego trwałym rzuceniem
nałogu wynosi około 3% w grupie pa‑
laczy polegających tylko na własnej
woli w walce z nałogiem. Powtarzane
motywowanie pacjenta przez lekarza
oraz użycie ulotek, folderów i listów
motywujących zwiększa odsetek za‑
przestających palenia do 5–15% osób.
Wystąpienie choroby układu krąże‑
nia stanowi silną motywację do rzu‑
cenia palenia. W jednym z badań
obserwacyjnych, przeprowadzonym
w Stanach Zjednoczonych, rok po ho‑
spitalizacji na oddziale intensywnego
nadzoru kardiologicznego nie paliło
25% osób, które paliły przed hospita‑
lizacją. Z kolei w populacji obserwowa‑
nej w Krakowskim Programie Wtórnej
Prewencji Choroby Niedokrwiennej
Serca rok po hospitalizacji z powodu
choroby niedokrwiennej serca odsetek
palaczy zmniejszył się o ponad poło‑
wę3. Uważa się, że pacjenci hospita‑
lizowani z powodu ostrego zespołu
wieńcowego są szczególnie podatni
na zalecenia dotyczące rzucania pa‑
lenia otrzymane w ciągu pierwszej
doby pobytu w szpitalu, zwłaszcza
na oddziale intensywnego nadzoru.
Należy jednak podkreślić, iż w nie‑
których badaniach interwencja prze‑
prowadzona w czasie hospitalizacji nie
była skuteczna, jeśli nie była powta‑
rzana po wypisie ze szpitala. Wyniki
te podkreślają wagę ostatniego punk‑
tu zasad minimalnej interwencji an‑
tynikotynowej (tabela 2).
Zaleca się by rutynowo zada‑
wać pytanie o palenie tytoniu
w czasie każdej wizyty lekar‑
skiej. Informację o obecności lub
nieobecności nałogu należy każdo‑
razowo odnotować w dokumentacji
medycznej. Każdemu palaczowi na‑
leży zalecić rzucenie nałogu. Należy
podkreślać medyczne zagrożenia
związane z paleniem, jak również
medyczne i osobiste korzyści związa‑
ne z zerwaniem z nałogiem. Rozmowę

Tabela 2. Zasady minimalnej interwencji antynikotynowej
(reguła pięciu „P”)
n Pytaj każdego pacjenta czy pali.
n Poradź (zaleć) zaprzestanie palenia.
n Przeprowadź diagnozę ekspozycji, uzależnienia, gotowości oraz motywacji i przygotowania do zaprzestania palenia.
n Pomóż wybrać optymalny sposób leczenia.
n Powtarzaj swoje zalecenia przy okazji każdej wizyty kontrolnej.

taką należy przeprowadzać w czasie
każdej wizyty palacza w gabinecie le‑
karskim. Należy informować pacjen‑
tów o znacznie większej skuteczności
prób rzucania palenia, jeśli są one
wspomagane terapią behawioralną
lub farmakologiczną. Wykazywano
również skuteczność programów pole‑
gających na okresowym kontakcie te‑
lefonicznym, udzielaniu praktycznych
wskazówek dotyczących zachowania
się w okresie zrywania z nałogiem,
zapewnianiu wsparcia społecznego
w tym okresie. Generalnie im inter‑
wencja jest intensywniejsza tym więk‑
sza szansa na rzucenie palenia. Uważa
się również, że programy leczenia,
w ramach których stosuje się kilka
rodzajów interwencji są skuteczniej‑
sze od programów stosujących tylko
jeden sposób interwencji. Podstawowe
zasady minimalnej interwencji anty‑
nikotynowej wymieniono w tabeli 2.
Wyróżnia się dwa podstawowe
sposoby leczenia nikotynizmu1.
Pierwszy z nich obejmuje metody
behawioralne – terapia indywidual‑
na lub grupowa, prowadzona głównie
przez psychologów. Należy jednak
podkreślić, że rozmowa z leka‑
rzem może przyjąć formę tera‑
pii behawioralnej. Druga metoda
to farmakoterapia.

Farmakoterapia
Obecnie zaleca się by farma‑
kologiczne leczenie nikotynizmu
oferować każdemu palaczowi1.
Należy podkreślić, że farmakote‑
rapia nikotynizmu należy do naj‑
bardziej „opłacalnych” form
leczenia znanych współczesnej
medycynie. Obliczono, że w warun‑
kach brytyjskich koszt dodatkowego
roku życia (przeciętny koszt wydłu‑
żenia życia pacjenta o 1 rok dzięki
zastosowaniu danego leku lub proce‑
dury medycznej; uwzględnia się koszt
leku i wszystkich koniecznych badań/
konsultacji lekarskich koniecznych
do wykonania przy jego stosowaniu)
uzyskanego dzięki omawianej meto‑
dzie wynosi 1000–2400 funtów dla ni‑
kotynowej terapii zastępczej oraz 640–
1500 funtów dla bupropionu. Liczby
te są wielokrotnie niższe od kosz‑
tów innych procedur ratujących ży‑
cie, które są stosowane rutynowo.
Badania prowadzone w Polsce (m.in.
w Krakowskim Programie Wtórnej
Prewencji Choroby Niedokrwiennej
Serca) wskazują, że farmakoterapia
nikotynizmu jest stosowana w naszym
kraju bardzo rzadko, nawet w grupach
pacjentów wysokiego ryzyka. Co wię‑
cej, wspomniane badania wskazują,
że uzależnienie od tytoniu jest leczo‑
ne farmakologicznie dużo rzadziej niż
inne czynniki ryzyka chorób układu
krążenia, jak nadciśnienie tętnicze,
hipercholesterolemia lub cukrzyca.
Pierwszą formą farmakologicz‑
nego leczenia nałogu jest tzw. ni‑
kotynowa terapia zastępcza w for‑
mie plastrów, tabletek podjęzykowych,
czy gumy do żucia stosowana przez
kilka tygodni lub miesięcy, a czasem
dłużej. Preparaty stanowiące nikoty‑
nową terapię zastępczą sprzedawane
są bez recepty, wobec czego pacjen‑
ci mogą je stosować samodzielnie.
Plaster, dzięki któremu możliwe jest
utrzymanie stałego stężenia nikotyny
w organizmie, pacjent przykleja bez‑
pośrednio po przebudzeniu, zanim
zdąży sięgnąć po pierwszego papie‑
rosa i nosi go do wieczora (zdejmuje,
gdy kładzie się spać). Dostępne są sy‑
stemy uwalniające 7–21 mg nikotyny
na dobę. Gumy do żucia lub tabletki
podjęzykowe z nikotyną stosowane
są doraźnie, gdy potrzeba zapalenia

papierosa jest szczególnie duża. Guma
do żucia może zawierać 2 lub 4 mg ni‑
kotyny.
Skuteczność plastrów lub gumy
z nikotyną jest zbliżona do skutecz‑
ności intensywnych programów in‑
terwencyjnych (z wielokrotnymi po‑
radami oraz zastosowaniem ulotek,
folderów itp.). W przypadku stosowa‑
nia nikotynowej terapii zastępczej
u osób ciężko uzależnionych (co moż‑
na stwierdzić na przykład wykonując
test Fagerströma) należy zastosować
od razu większe dawki nikotyny.
Lekarze stosunkowo rzadko zalecają
użycie preparatów zawierających ni‑
kotynę, m.in. z powodu obaw przed
niepożądanymi objawami substytu‑
cji nikotyny. Nie wykazano jednak,
by substytucja nikotyny była związa‑
na z istotnymi działaniami uboczny‑
mi. Warto podkreślić, że stosowanie
nikotynowej terapii zastępczej zwięk‑
sza dwukrotnie częstość trwałego
rzucenia palenia 1. W przypadku
nieskuteczności nikotynowej terapii
zastępczej można zastosować skoja‑
rzoną terapię, np. plastry w połącze‑
niu z gumą do żucia. Nie należy stoso‑
wać skojarzonej terapii złożonej tylko
z form powodujących nagłe zwiększa‑
nie stężenia nikotyny w organizmie
osoby uzależnionej (np. gumy do żucia
+ tabletki podjęzykowe). Takie połą‑
czenie nie jest bowiem skuteczniejsze
od monoterapii.
Drugą metodą farmakologicz‑
ną jest stosowanie leków doust‑
nych: bupropionu lub warenikliny.
Bupropion jest inhibitorem zwrotne‑
go wychwytu noradrenaliny i dopami‑
ny oraz słabym inhibitorem wychwy‑
tu zwrotnego serotoniny. Powoduje
ustąpienie najtrudniejszego do poko‑
nania objawu uzależnienia – nieod‑
partej potrzeby zapalenia papierosa,
zapobiega zwiększeniu masy ciała
i zmniejsza nasilenie innych objawów
zespołu abstynencyjnego. Początkowo,
przez pierwsze 3 dni, lek dawkuje się
raz dziennie, a w kolejnych dniach 2
razy dziennie. Datę rzucenia pale‑
nia należy wyznaczyć między 8 a 10
dniem leczenia. Podstawowa kura‑
cja trwa 7 tygodni, ale czas leczenia
można bezpiecznie wydłużyć. Wśród
istotnych przeciwwskazań należy
wymienić jadłowstręt psychiczny, buli‑
mię, padaczkę, niewydolność wątroby
i nerek. Najczęstsze objawy uboczne
to bezsenność oraz uczucie suchości
w jamie ustnej. Bupropion w porów‑
naniu do placebo dwukrotnie zwiększa
częstość trwałego zaprzestania pale‑
nia. Stosowanie bupropionu jest bez‑
pieczne również w grupie osób z cho‑
robami układu krążenia, co wykazano
w badaniu, do którego włączono 629
pacjentów 4. W tym badaniu leczenie
bupropionem lub placebo stosowano
przez 7 tygodni, a długoterminową
skuteczność leczenia oceniano po roku
od włączenia do badania. W grupie
bupropionu po tym okresie nie paliło
22% osób w porównaniu z 9% w grupie
placebo (p <0,001). Porównując ciężar
ciała osób, które rzuciły nałóg w gru‑
pach otrzymujących bupropion lub pla‑
cebo, wykazano, że osoby otrzymujące
lek mniej przytyły po zaprzestaniu
palenia. Wykazano również bezpie‑
czeństwo i skuteczność stosowania
bupropionu u osób hospitalizowanych
z powodu ostrego zespołu wieńcowego.
Jorenby i wsp. wykazali, iż bupropion
jest skuteczniejszy od suplementa‑
cji nikotyny w formie plastrów (ryc.
1)5. Można również stosować leczenie
skojarzone bupropionem i nikotynową
terapią zastępczą. Ten sposób terapii
jest jednak zarezerwowany dla osób,
które nie zerwały trwale z nałogiem
przy stosowaniu monoterapii. W czasie
leczenia skojarzonego należy pamiętać
o pomiarach ciśnienia tętniczego.
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Wareniklina jest częściowym
agonistą nikotynowych receptorów
cholinergicznych α4β2 (w obecności
nikotyny działa jako antagonista,
a przy jej nieobecności jako słaby ago‑
nista). Wynikiem działania na powyż‑
szy receptor jest blokowanie pełnej
aktywacji mezolimbicznego układu
dopaminergicznego, który stanowi
mechanizm neuronalny odpowie‑
dzialny za zjawisko wzmocnienia
i nagrody, pojawiające się pod wpły‑
wem palenia tytoniu. Rozpoczynając
leczenie przez pierwsze trzy dni lek
stosuje się w dawce 1 x 0,5 mg, przez
kolejne cztery: 2 x 0,5 mg, a następnie
2 x 1 mg. Czas trwania podstawowej
kuracji wynosi 12 tygodni. Podobnie
jak przy stosowaniu bupropionu le‑
czenie warenikliną należy rozpocząć
1–2 tygodnie przed planowanym ter‑
minem zaprzestania palenia. W przy‑
padku nieskuteczności podstawowej
terapii czas trwania leczenia moż‑
na wydłużyć o kolejne 12 tygodni.
Do najczęstszych objawów ubocznych
warenikliny należą nudności. U pa‑
cjentów, którzy nie tolerują działań
niepożądanych omawianego leku
można czasowo lub na stałe zmniej‑
szyć dawkę do 2 x 0,5 mg. Wareniklina
jest skuteczniejsza niż bupropion
(ryc. 2)6. W niedawno opublikowanej
metaa nalizie wykazano, że stoso‑
wanie warenikliny ponad 3‑krotnie
zwiększa szansę na trwałe rzucenie
palenia w porównaniu z placebo.
W tej samej analizie wykazano o 66%
większą skuteczność warenikliny
w porównaniu z bupropionem.

Wadą wymienionych metod
farmakologicznych jest ich cena,
gdyż preparaty te są w Polsce peł‑
nopłatne. Warto jednak uświada‑
miać palącym pacjentom, że przecięt‑
ny koszt palenia papierosów wynosi
około 150–200 zł miesięcznie, a często
nawet więcej. Kwota ta zazwyczaj po‑
krywa koszt farmakologicznego wspo‑
magania odzwyczajania od palenia.

Palenie bierne
Ze społecznego punktu widzenia
równie szkodliwe w porównaniu z ak‑
tywnym paleniem jest palenie bierne.
Chociaż dym wdychany przez bier‑
nych palaczy różni się pod względem
składu od głównego strumienia dymu
tytoniowego, skutki biernego palenia
są podobne do powikłań spowodowa‑
nych paleniem czynnym. Na przykład
względne ryzyko zgonu z powodu cho‑
roby wieńcowej biernego palacza wy‑
nosi 1,2–1,7 w porównaniu z osobami
nienarażonymi na dym tytoniowy.
Skuteczną metodą zmniejsza‑
nia szkodliwych skutków pa‑
lenia tytoniu okazał się zakaz
palenia w barach i restaura‑
cjach, który w ostatnich latach
wprowadzono w kilku krajach
europejskich. We Włoszech już rok
po wprowadzeniu takiego zakazu za‑
obserwowano znaczące zmniejszenie
częstości hospitalizacji z powodu
zawału serca7. Badania wykazały,
że liczba zawałów serca zmniejszyła

Dane epidemiologiczne dotyczące
nikotynizmu w Polsce

Dr n. med. Tomasz Zdrojewski
Katedra Nadciśnienia Tętniczego
i Diabetologii, AM w Gdańsku

Podczas ostatnich 15 lat w Polsce
odnotowano istotne sukcesy w walce
z paleniem tytoniu. Znacząco zmniej‑
szyła się liczba osób palących. Nadal
jednak odsetek osób palących jest
dużo większy niż w krajach „starej”
Unii Europejskiej. Wspólnie ze śro‑
dowiskiem onkologicznym trzeba
kontynuować przyjete programy
i podjęte działania.
Z oczywistych powodów walkę
z uzależnieniem od tytoniu nale‑
ży traktować jako priorytetowe
zadanie prewencji chorób ukła‑
du krążenia i promocji zdrowia
w Polsce. Palenie papierosów sta‑
nowi bowiem, obok nadciśnienia tęt‑
niczego i hipercholesterolemii, jeden
z trzech najważniejszych czynników
ryzyka chorób serca i naczyń.
W niektórych przedziałach wie‑
ku palenie papierosów w populacji
polskiej stanowi najsilniejszy czyn‑
nik ryzyka incydentów sercowo
‑naczyniowych. Dobrze ten fakt
ilustrują obliczenia wykonane
na podstawie ogólnopolskiego ba‑
dania NATPOL PLUS1, które prze‑
prowadzono na reprezentatywnej
próbie dorosłych Polaków w 2002
roku. Do obliczeń użyto algorytm
PRECARD, który umożliwia m.in.
ocenę struktury ryzyka wystąpie‑
nia zawału serca w okresie 10 lat.
Algorytm ten ma zastosowanie
do populacji w wieku 30–70 lat. Jak
widać na załączonej rycinie, palenie
ma zdecydowanie największy udział
w strukturze ryzyka dorosłych
Polaków w wieku 30–40 lat, równie
duży jak zaburzenia lipidowe w prze‑
dziale wieku 40–50 lat.
Wyniki badania NATPOL PLUS
potwierdziły, że w Polsce – podobnie
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jak w innych krajach – rozpowszech‑
nienie palenia tytoniu istotnie zależy
od płci, wieku oraz innych czynników
psychospołecznych. Stwierdzono,
że papierosy pali co trzeci dorosły
Polak. Jednak odsetek palących jest
zdecydowanie większy u mężczyzn
niż u kobiet (42% vs 26%). Polacy
w wieku 18–39 lat palą w 36%, w wie‑
ku 40–59 lat – 43%, powyżej 60 lat
pali 17%. Osoby z wykształceniem
podstawowym i zawodowym palą
częściej niż ze średnim i wyższym
(37% vs 30%). Osoby z najniższego
przedziału tercylowego pod wzglę‑
dem dochodu na członka rodziny
palą papierosy dużo częściej niż oso‑
by, których dochód mieści się w gór‑
nym przedziale tercylowym (41%
vs 29%). Nie stwierdzono natomiast
istotnych różnic w odsetku palących
między mieszkańcami wsi oraz ma‑
łych i dużych miast.
Pozytywną informację z cy‑
towanych badań stanowił fakt,
że w Polsce chorzy z nadciśnieniem
tętniczym, u których wcześniej roz‑
poznano tę chorobę, palą papierosy
dużo rzadziej niż chorzy nieświa‑
domi nadciśnienia tętniczego (22%
vs 38%). Z przytoczonych danych jed‑
noznacznie wynika, że uzależnienie
od tytoniu jest w Polsce w dalszym
ciągu bardzo rozpowszechnione,
a odsetek palących zależy istotnie
od płci, wieku i czynników psycho‑
społecznych. Fakt ten powinien im‑
plikować planowanie odpowiednich
interwencji prewencyjnych.
Podkreślić należy, iż ciągle nie‑
dostateczna jest w Polsce edukacja
i prewencja palenia u dzieci i mło‑
dzieży. Co gorsza, podobnie jak w nie‑
których innych krajach europejskich
„moda” na palenie staje się coraz
bardziej popularna wśród dziewcząt.
W przeprowadzonych niedawno ba‑
daniach młodzieży z najlepszych li‑
ceów ogólnokształcących Trójmiasta
wykazano, że odsetek dziewcząt pa‑
lących papierosy jest większy niż
u chłopców (25% vs 21%)2.
Przedstawione wyniki wskazu‑
ją na potrzebę wzmożenia działań
edukacyjnych i prawnych na rzecz
ograniczenia uzależnienia od tyto‑
niu w Polsce.

się przede wszystkim u osób niepalą‑
cych, a narażonych wcześniej na dym
tytoniowy, m.in. wśród osób pracują‑
cych w barach i restauracjach oraz
wśród ich niepalących klientów.
Tytoń jest jedyną używką o udowod‑
nionym działaniu rakotwórczym i ate‑
rogennym oraz uzależniającym, której
powszechna dostępność na rynku jest
prawnie usankcjonowana i wsparta po‑
tęgą finansową koncernów tytoniowych.
Dzięki szeroko zakrojonej, nastawionej
na zyski kampanii reklamowej i braku
wiedzy dotyczącej zagrożeń związanych
z nikotynizmem większość palaczy ty‑
toniu nie ma poczucia uzależnienia.
Za szczególnie szkodliwe należy uznać
wystąpienia różnych „gwiazd” kultu‑
ry popularnej protestujących przeciw‑
ko ograniczeniom palenia w miejscach
publicznych. Poważnym problemem
społecznym pozostaje promowanie pa‑
lenia w popularnych filmach. Badania
prowadzone w Stanach Zjednoczonych
oraz w Europie Zachodniej wykaza‑
ły istotny wpływ palenia papierosów
przez bohaterów filmowych na częstość
palenia wśród młodzieży oraz młodych
osób dorosłych8.
Podsumowując, podstawą skutecz‑
nego leczenia nikotynizmu w gabine‑
tach lekarskich jest edukacja pacjenta
oraz leczenie wspomagające, przede
wszystkim farmakologiczne. Należy
jednak pamiętać, że osiągnięcie suk‑
cesu na poziomie populacyjnym wy‑
maga szerokiej edukacji całego społe‑
czeństwa, jak również jego przedsta‑
wicieli w organach ustawodawczych
i środowiskach opiniotwórczych9.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl
Do najważniejszych zadań w za‑
kresie edukacji należy zaliczyć:
n interwencje u dzieci i młodzie‑
ży na wzór projektu Szansa
dla Młodego Serca, realizowa‑
nego w ramach Narodowego
Programu POLKARD 2003–2005
i 2006–2008,
n wprowadzenie nauczania zasad
nowoczesnej diagnostyki i lecze‑
nia zespołu uzależnienia od ty‑
toniu na uczelniach medycznych
na wydziałach pielęgniarskich
i lekarskich,
n organizację sieci referencyjnych
poradni diagnostyki i leczenia
uzależnienia od tytoniu w wysokospecjalistycznych ośrodkach
terapii ostrych zespołów wień‑
cowych i udarów mózgu w kra‑
ju (zadanie zaplanowane w ra‑
mach Narodowego Programu
POLKARD 2006–2008).
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Ryc. 1. Skuteczność bupropionu w monoterapii i w skojarzeniu z nikotynową terapią zastępczą (plastry) w leczeniu nikotynizmu. Na wykresie
przedstawiono odsetek osób niepalących rok po rozpoczęciu leczenia.
(Jorenby i wsp., NEJM 1999)
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Ryc. 2. Porównanie skuteczności bupropionu i warenikliny w leczeniu
nikotynizmu. Na wykresie przedstawiono odsetek osób niepalących rok
po rozpoczęciu leczenia. (Gonzales i wsp., JAMA 2006)
Bardzo duże znaczenie mają rów‑
nież działania dotyczące zmian
prawnych. Pilnym zadaniem dla
Polskiego Forum Profilaktyki
i Rady Programu POLKARD
2006–2008 jest zwiększenie na‑
cisku na parlamentarzystów,
szczególnie z Sejmowej Komisji
Zdrowia, w celu przyspieszenia
prac legislacyjnych nad ustawą
ograniczającą możliwość palenia
w miejscach publicznych i w ten
sposób istotnie ograniczającą
tzw. palenie bierne. Autorzy pro‑
jektu nowelizacji ustawy „O ochro‑
nie zdrowia przed następstwami
używania tytoniu i wyrobów tyto‑
niowych” słusznie podkreślają w jej
uzasadnieniu, że osoby przebywające
w otoczeniu czynnych palaczy są rów‑
nież narażone na szkodliwe działanie
dymu tytoniowego i wszystkie tego
negatywne konsekwencje. Badania,
w których oceniono wpływ tzw. bier‑

nego palenia wykazały, że jego skut‑
ki zdrowotne są dużo gorsze niż się
spodziewano. Okazuje się bowiem,
że ta forma ekspozycji na dym tyto‑
niowy w krajach rozwiniętych należy
do głównych przyczyn przedwczesnej
umieralności, po czynnym paleniu
i nadużywaniu alkoholu. Szacuje się,
że u dorosłych, którzy nigdy nie pali‑
li, ale mają codzienny kontakt z pala‑
czem, ryzyko przedwczesnego zgonu
jest o 15% podwyższone, zaś ryzyko
raka płuca o 20–30%. W jeszcze więk‑
szym stopniu rośnie u nich ryzyko
incydentów sercowo‑naczyniowych.
Według proponowanych modeli sta‑
tystycznych w 2002 roku w 25 kra‑
jach Unii Europejskiej bierne palenie
było przyczyną ponad 70 tys. zgonów
(w Polsce ok. 9 tys.). Nie należy za‑
pominać, że szczególnie narażone
na wdychanie dymu tytoniowego
są również dzieci.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl
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Zniekształcone myślenie w uzależnieniu od tytoniu

Mgr psychologii
Marta Irena Porębiak

Prof. dr hab. n. med.
Witold Zatoński
Zakład Epidemiologii i Prewencji
Nowotworów, Centrum Onkologii –
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie

Uzależnienie od tytoniu jest choro‑
bą i to nie podlega dyskusji. Często
jednak łatwo zapomnieć, że jest cho‑
robą nie tylko na poziomie neurobio‑
logicznym, ale również na poziomie
psychologicznym – manifestuje się
w sposobie myślenia osoby chorej.
W przypadku pacjentów głębiej uza‑
leżnionych i niedeklarujących chęci
podjęcia próby zerwania z nałogiem
właśnie w sposobie myślenia może‑
my upatrywać powodu ich niechęci
do zaprzestania palenia. Ważne, aby
osoby prowadzące leczenie rozu‑
miały, że to uzależnienie wymusza

na chorym określony sposób myśle‑
nia. Przejawem uzależnienia jest
myślenie będące wynikiem działa‑
nia mechanizmów obronnych i pie‑
lęgnowania fałszywych przekonań
i mitów dotyczących palenia tytoniu.
Myślenie, którego jedynym celem jest
utrzymanie chorego w uzależnieniu.
Często działającymi u palaczy me‑
chanizmami obronnymi są wyparcie
i zaprzeczanie. Pacjent zwyczajnie
nie dostrzega problemu palenia ty‑
toniu jako choroby. Nie można obar‑
czać za to winą braku informacji
o szkodliwości palenia, gdyż wiedza
społeczna dotycząca szkodliwości
używania tytoniu jest duża1. Mimo
to palacz często deklaruje przekona‑
nie, że „palenie to styl życia”, „palę
bo lubię”, „jeżeli będę chciał/a to za‑
wsze mogę rzucić palenie”, „być może
palenie szkodzi, ale w mojej rodzi‑
nie nikt od papierosów nie umarł”,
„mam dobre geny”. Takie i podobne
przekonania wspominają niepalący
już uczestnicy programów terapeu‑
tycznych prowadzonych w Centrum
Onkologii w Warszawie.
Częsty jest również tzw. mit słabej
woli, czyli przekonanie o niemożli‑
wości rzucenia palenia ze względu
na zbyt słabą motywację i skutecz‑
ność działania. Jednocześnie palacz
traktuje deficyt motywacji i sa‑
moskuteczności nie jako składową
uzależnienia (co byłoby słuszne),
ale jako cechę wrodzoną własnego
charakteru, a zatem – niepodatną
na zmiany. Szczególnej siły nabiera
ten mit, jeśli dołączy się do niego mit
kolejny, mówiący o tym, że nie każ‑
dy może rzucić palenie. Tego typu
przekonania są typowe dla uzależ‑

Bierne i aktywne palenie upośledza biologiczną
aktywność śródbłonkowych komórek
macierzystych w naprawie funkcji śródbłonka

Prof. dr hab. n. farm.
Marek Naruszewicz
Przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Badań nad Miażdżycą

W świetle obecnej wiedzy progresja
miażdżycy może być znacząco ha‑
mowana przez fizjologiczny proces
reendoteliazacji i neowaskularyzacji
z udziałem śródbłonkowych komórek
macierzystych (EPC) pochodzących
ze szpiku. Wiadomo bowiem, że na‑
wet 25% komórek śródbłonka jest
odtwarzanych w wyniku mobiliza‑

cji i migracji EPC. Bodźcem, który
powoduje rekrutację EPC z komórek
zrębu jest dysfunkcja śródbłonka
i jego stan zapalny, który powoduje
zwiększone wydzielanie czynników
wzrostu, chemokin i cytokin. Dla re‑
generacji uszkodzonego czynnikami
ryzyka śródbłonka istotny jest także
proces tzw. zagnieżdżania i różnico‑
wania EPC w ścianie naczynia. Jest
on zależny od zdolności EPC do ad‑
hezji oraz aktywności proliferacyj‑
nej, która może podlegać zmianom
pod wpływem różnych bodźców.
Szczególną rolę odgrywają tu sub‑
stancje nasilające stres oksydacyj‑
ny, któremu towarzyszy zwiększenie
produkcji rodników tlenowych (ROS)
upośledzających aktywność syntazy
tlenku azotu i produkcję NO w EPC.
Wprawdzie EPC posiadają silną eks‑
presję mitochondrialnej dysmutazy
ponadtlenkowej, ale przy stanach
przewlekłego stresu oksydacyjne‑

Palenie tytoniu a zaburzenia hemostazy

Dr hab. n. med. Anetta Undas
Instytut Kardiologii CM UJ
w Krakowie

Palenie tytoniu uważa się od dawna
za czynnik nie tylko sprzyjający roz‑
wojowi miażdżycy, ale także czyn‑
nik prozakrzepowy oddziałujący
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niekorzystnie na śródbłonek, płytki
krwi, osoczowy układ krzepnięcia
i fibrynolizę1. Skutkiem tych dzia‑
łań jest zwiększone ryzyko powikłań
zakrzepowych w układzie tętniczym
u osób palących tytoń. Najczęściej
niekorzystne działanie dymu tyto‑
niowego łączy się ze zwiększoną sty‑
mulacją adrenergiczną i wyrzutem
katecholamin, a w mniejszym stop‑
niu z nikotyną i innymi toksycznymi
składnikami.
Podstawowe mechanizmy sprzy‑
jające rozwojowi zakrzepów u osób
palących tytoń obejmują:
1. zwiększone stężenie fibry‑
nogenu w osoczu, przede wszyst‑

nionych od tytoniu i są stosowane
nie tylko jako argument w dyskusji
z otoczeniem, które nierzadko nama‑
wia do zaprzestania palenia. Osoba
paląca naprawdę nie dopuszcza
do świadomości faktu, że może
być uzależniona od tytoniu, czy‑
li zwyczajnie chora. Takie właśnie
myślenie o paleniu i zdolności do jego
kontroli jest już samo w sobie przeja‑
wem choroby.
Jaki jest mechanizm funkcjono‑
wania takich przekonań wbrew do‑
wodom na ich fałszywość? Według
Anthony’ego Greenwalda (1980)2
nasza przedświadomość analizuje
napływające informacje i selek‑
cjonuje je na podstawie kryterium
zgodności lub niezgodności z posia‑
danymi przekonaniami. Nie jesteśmy
świadomi tego procesu. Jeśli osoba
paląca przeczyta np. w gazecie in‑
formację o nowych wynikach badań
wiążących palenie tytoniu z zacho‑
rowalnością na raka płuca, wynik
przedświadomej analizy wykaże
niezgodność tej informacji z prze‑
konaniem zacytowanym wcześniej
– „w mojej rodzinie nikt od papie‑
rosów nie umarł, mnie to nie spot‑
ka”. Według Greenwalda informacja
o wpływie palenia na własne płuca
nie zostanie zasymilowana, gdyż se‑
lekcja jest totalitarna – brak pełnej
zgodności oznacza brak przyswojenia
informacji. W efekcie, zamiast świa‑
domego odbioru treści typu: „jeżeli
palę, to zwiększam znacząco ryzyko
wystąpienia raka płuc”, zarejestro‑
wana zostanie treść zgodna z istnie‑
jącym przekonaniem: „palenie może
zwiększać ryzyko raka płuc, ale mnie
to nie grozi”. Takie myślenie jest nie‑
bezpieczne, bo prowadzi do bagateli‑
zowania problemu palenia, a przede
wszystkim do braku zainteresowania

specjalistyczną pomocą medyczną
w leczeniu uzależnienia (czyli rzu‑
ceniu palenia). Myślenie takie jedy‑
nie podtrzymuje nałóg. Warunkiem
wstępnym podjęcia próby zerwania
z paleniem jest dostrzeżenie same‑
go problemu, jakim jest używanie
tytoniu.
Jeżeli pacjent jest głęboko uza‑
leżniony od tytoniu, należy spodzie‑
wać się występowania u niego silnej
obrony, działającej według wyżej opi‑
sanego mechanizmu. Wówczas samo
wskazanie kosztów zdrowotnych pa‑
lenia, chociaż jest bardzo istotne i po‑
winno być czynione za każdym razem
przez lekarza, może okazać się niewy‑
starczające aby zmotywować pacjenta
do próby zerwania z nałogiem.
Aby określić głębokość uzależ‑
nienia oraz gotowość chorego do za‑
przestania palenia można stosować
odpowiednie testy diagnostyczne
(Test Uzależnienia od Tytoniu
Fageströma oraz Test Motywacji
do Zaprzestania Palenia). W przy‑
padku pacjentów znacząco uzależ‑
nionych (wynik powyżej 7 punktów
w Teście Uzależnienia od Tytoniu)
i słabo zmotywowanych (wynik
z przewagą odpowiedzi przeczących
w Teście Motywacji do Zaprzestania
Palenia) wskazane jest prowadzenie
leczenia we współpracy z psycholo‑
giem lub psychoterapeutą.
Ważne jest prowadzenie z pa‑
cjentem dialogu, w którym jest
on równorzędnym partnerem.
Nasi pacjenci często wymieniają
„korzyści” z palenia tytoniu, któ‑
re utrudniają im rzucenie palenia.
Najczęściej wskazują na relaksu‑
jące działanie nikotyny, poprawę
koncentracji oraz dostarczenie so‑
bie przyjemności. Z zaskoczeniem
dowiadują się, że nikotyna jest

substancją pobudzającą, a poprawa
koncentracji po zapaleniu papierosa
jest wynikiem dostarczenia kolejnej
dawki nikotyny, której spadek u oso‑
by uzależnionej powoduje właśnie
problemy z koncentracją. Zawsze
wówczas należy najpierw wysłuchać
pacjenta, aby poznać, co w paleniu
tytoniu jest dla niego najbardziej
atrakcyjne. Papieros zazwyczaj oka‑
zuje się marnym substytutem i ta‑
nim zastępstwem sposobu na relaks,
poprawę nastroju, obecność drugiej
osoby, codzienną przyjemność.
Potrzeby te nie znikną wraz z ostat‑
nim wypalonym papierosem. Pacjent
– jako były palacz – będzie uczył się
na nowo je zaspokajać w inny spo‑
sób. Doświadczony terapeuta może
mu w tym pomóc.
Niezbędnym elementem leczenia
jest ułatwienie pacjentowi dostrze‑
żenia wyżej opisanych mechani‑
zmów podtrzymujących uzależnie‑
nie. Jedynie świadome zauważenie
ich funkcjonowania w połączeniu
z farmakoterapią pozwoli nie tylko
na skuteczne odstawienie tytoniu,
ale również zabezpieczy pacjenta
przed nawrotem choroby, co w przy‑
padku leczenia zespołu uzależnienia
od tytoniu jest niezwykle istotne.
Na koniec pozwolimy sobie zacy‑
tować słowa naszej pacjentki, która
od ponad dwóch miesięcy nie pali
tytoniu i uczestniczy w prowadzo‑
nym w Centrum Onkologii grupo‑
wym programie terapeutycznym.
Zapytana, jak zmieniło się jej życie
od czasu zerwania z nałogiem, od‑
parła, że najlepiej oddają je słowa
„wolność bez ograniczeń”.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

go wywołanego paleniem tytoniu,
nadciśnieniem tętniczym i cukrzy‑
cą aktywność tego enzymu może
być niewystarczająca. Dodatkowo
w przypadkach występowania tych
czynników ryzyka mamy do czynie‑
nia z generowaniem na poziomie
ściany naczynia znaczących ilości
utlenionych LDL (ox‑LDL), które po‑
siadają właściwości cytotoksyczne.
W związku z silnym powiązaniem
pomiędzy biernym i aktywnym pale‑
niem tytoniu a dysfunkcją śródbłon‑
ka naczyniowego i progresją miaż‑
dżycy powstaje pytanie, jak palenie
tytoniu może wpływać na liczbę
i funkcję EPC.
Badania na ten temat są ograni‑
czone ze względu na ich trudną meto‑
dykę, jednak wyniki są jednoznacz‑
ne. Grupa kierowana przez Alaina
Rivard z Montrealu stwierdziła,
że liczba EPC u zdrowych osób palą‑
cych (>20 papierosów dziennie przez
co najmniej rok) jest średnio zmniej‑
szona o 50% w porównaniu z grupą
kontrolną w tym samym wieku1.
Jednocześnie potwierdzono, że EPC
osób palących posiadają znamiennie
mniejszą zdolność do adhezji do ho‑

dowanych in vitro komórek śródbłon‑
ka. Również aktywność proliferacyj‑
na EPC oceniana przy ich udziale
w tworzeniu nowych naczyń była
zredukowana średnio o 38%. Autorzy
pracy wykazali także, że funkcjonal‑
nym zmianom w obrębie EPC u osób
palących towarzyszy zwiększenie
produkcji ROS i zmniejszenie wy‑
dzielenia NO w tych komórkach.
Ta ostatnia obserwacja jest istotna
ze względu na fakt, że NO jest nie‑
zbędnym elementem w aktywności
migracyjnej EPC, a także koreluje
ze zmniejszoną ekspresją receptora
dla czynnika wzrostu w tych ko‑
mórkach. Opisane tu badania kana‑
dyjskie potwierdzają wcześniejsze
obserwacje pochodzące z Japonii,
w których Kondo i wsp. wykazali,
że zaprzestanie palenia papierosów
powoduje gwałtowny wzrost EPC
w krążeniu2. Jednocześnie stwier‑
dzono, że u osób palących >1 paczki
dziennie wzrost EPC był zdecydowa‑
nie niższy niż u tych, którzy palili
w sposób ograniczony. Świadczy to,
iż powrót do stanu fizjologicznego
w aktywności EPC u osób przewlekle
palących wymaga dłuższego czasu.

Na liczbę i funkcję EPC w krąże‑
niu może wpływać nie tylko 4000
związków, które powstają w wyniku
spalania tytoniu, ale także podwyż‑
szony poziom homocysteiny we krwi,
który występuje z reguły u osób pa‑
lących.
W podsumowaniu należy
stwierdzić, że palenie tytoniu,
które w Polsce nieustannie
zajmuje czołowe miejsce wśród
czynników ryzyka, ma znacz‑
nie szerszy wpływ na progresję
miażdżycy niż dotąd przypusz‑
czaliśmy, ponieważ upośledza
także regenerację uszkodzonego
śródbłonka. Istotnym elementem
zmniejszenia negatywnego wpływu
aktywnego i biernego palenia w śro‑
dowiskach, które nie poddają się
akcji edukacyjnej, jest wzbogacenie
ich diety w naturalne antyoksydan‑
ty pochodzące z warzyw i owoców.
Potwierdzają to nasze badania,
w których wykazaliśmy pozytywny
wpływ flawonoidów z aronii na ak‑
tywność biologiczną EPC poddanych
działaniu ox‑LDL.
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kim wskutek nadmiernej produkcji
interleukiny‑6, stymulującej powsta‑
wanie fibrynogenu w wątrobie2,
2. zwiększoną aktywację
i agregację płytek krwi3 (choć
dane nie są jednoznaczne1), co od‑
zwierciedlają podwyższone stężenia
białek uwalnianych z ziarnistości
płytkowych, m.in. rozpuszczalny
ligand CD40,
3. wzmożoną ekspresję czyn‑
nika tkankowego (czynnika zapo‑
czątkowującego krzepnięcie in vivo)
na komórkach śródbłonka i monocy‑
tach oraz w obrębie blaszek miaż‑
dżycowych,
4. osłabienie układów anty‑
koagulacyjnych, głównie poprzez
zmniejszone stężenie białka C i S1,4,

prowadzące do wzrostu produkcji
trombiny,
5. upośledzenie fibrynolizy
głównie poprzez zmniejszone uwal‑
nianie tkankowego aktywatora pla‑
zminogenu (tPA) ze śródbłonka5 oraz
zwiększone jego inhibitora (PAI‑16),
6. nieprawidłową zbitą struk‑
turę sieci fibrynowej powstającej
ze zmodyfikowanego przez toksyczne
substancje fibrynogenu, w tym wol‑
ne rodniki7.
Grupą szczególnie narażoną na wy‑
stąpienie niekorzystnych zmian
w układzie hemostazy, predyspo‑
nujących do zakrzepicy w tętnicach
wieńcowych i mózgowych, są kobiety
palące papierosy i stosujące doustne
środki antykoncepcyjne.

Z punktu widzenia terapii antynikotynowej warto podkreślić, że stosowanie nikotyny w plastrach wią‑
że się z mniejszym nasileniem pro‑
zakrzepowych nieprawidłowości
w układzie krzepnięcia8.
Ponieważ palenie tytoniu jest
głównym czynnikiem ryzyka prze‑
wlekłej obturacyjnej choroby płuc,
warto pamiętać, że te same niepra‑
widłowości prozakrzepowe wiążą się
również z upośledzeniem wentylacji
płuc oraz zwiększonym ryzykiem
incydentów sercowo‑naczyniowych
w tej chorobie, ściśle korelując z nasi‑
leniem stanu zapalnego w ustroju.
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Palenie tytoniu a rozwój i postęp przewlekłych
powikłań cukrzycy

Dr n. med. Elżbieta Kozek

Katedra i Klinika Chorób
Metabolicznych CM UJ w Krakowie

Cukrzyca powoduje zwielkorot‑
nienie niekorzystnego wpływu
palenia tytoniu na rozwój i pro‑
gresję miażdżycy oraz chorób
powstających na jej tle. Dotyczy

to zarówno choroby wieńcowej, cho‑
roby naczyniowej mózgu, jak i cho‑
roby tętnic obwodowych, a także
ryzyka zgonu1. U chorych na cuk‑
rzycę większy jest też wpływ palenia
tytoniu na dobowy profil ciśnienia
tętniczego. Przypuszcza się, że pod‑
wyższenie ciśnienia tętniczego pod‑
czas palenia może zwiększać ryzyko
sercowo‑naczyniowe2.
W wielu badaniach udowod‑
niono negatywny wpływ pa‑
lenia tytoniu na powikłania
mikroangiopatyczne3,4,5 . Taki
związek jest konsekwencją zwięk‑
szenia niedotlenienia tkanek pod
wpływem palenia, a także nasilenia
zaburzeń reologicznych krwi i wzro‑

Otępienie – nikotyna zapobiega czy przyspiesza?
Prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Opala,
dr Joanna Siuda

Katedra i Klinika Neurologii Wieku
Podeszłego ŚlAM

W ciągu ostatnich kilkunastu lat ob‑
serwuje się postępujące zjawisko sta‑
rzenia się społeczeństw, zwłaszcza
w państwach rozwiniętych, w tym
również w Polsce. Z tego względu
stale rośnie liczba osób cierpiących
na choroby wieku podeszłego. Wśród
procesów, w których wiek stanowi
czynnik ryzyka, znaczny procent
stanowią procesy na podłożu neu‑
rodegeneracyjnym i naczyniowym,
do których bezspornie należy otę‑
pienie (5–10% populacji >65. roku
życia). Wciąż poszukuje się czyn‑
ników genetycznych i środowisko‑
wych, wpływających na ryzyko roz‑
woju otępień. Jednym z powszechnie
uznanych środowiskowych czynni‑
ków ryzyka chorób cywilizacyjnych
jest palenie papierosów. Dawno już
potwierdzono negatywny wpływ ni‑
kotynizmu na rozwój chorób ukła‑
du sercowo‑naczyniowego. Wiemy
również, że palenie tytoniu wpływa
niekorzystnie na długość życia, przy‑
czyniając się do zwiększenia umie‑
ralności.
Zainteresowanie wpływem palenia
papierosów na rozwój chorób otę‑
piennych zaowocowało na początku

lat 90. ubiegłego wieku licznymi do‑
niesieniami na ten temat. Badania,
głównie z lat 90., wykazywały, że ni‑
kotyna poprawia uwagę1, zdolność
uczenia się2 oraz redukuje zaburze‑
nia zachowania3 u osób z otępieniem
alzheimerowskim. Pozytywny wpływ
nikotyny zawartej w papierosach
na zahamowanie rozwoju otępienia
tłumaczono efektem modulacji ukła‑
du cholinergicznego przez nikotynę,
która miała powodować kilkukrotny
wzrost liczby receptorów nikotyno‑
wych w układzie cholinergicznym4.
Późniejsze badania wykazały jed‑
nak, że przewlekłe narażenie na ni‑
kotynę powoduje spadek wrażliwości
receptorów nikotynowych układu
cholinergicznego, bądź nawet ich
całkowite zablokowanie, w efek‑
cie upośledzając funkcje poznaw‑
cze5. W innej pracy wykazywano,
że przewlekłe narażenie na tytoń
i nikotynę powoduje redukcję plak
amyloidowych w mózgu osób w wie‑
ku podeszłym, nie potrafiono jednak
wyjaśnić przyczyn tego zjawiska6.
W poszukiwaniu powiązania czyn‑
ników genetycznych i środowisko‑
wych łączono również wpływ palenia
na otępienie z polimorfizmem genu
APOE, genetycznym czynnikiem
ryzyka rozwoju choroby Alzheimera,
wykazując zwiększenie ryzyka roz‑
woju otępienia alzheimerowskiego

Wpływ palenia tytoniu na stan zdrowia dzieci
i młodzieży

Prof. dr hab. n. med. Jerzy
Stańczyk

Klinika Kardiologii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Członek Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Pediatrycznego

Jak wskazują badania, więk‑
szość ludzi zaczyna palić przed
ukończeniem 18. roku życia,
oznacza to, że około 250 mln
obecnie palących młodych osób
może umrzeć w przyszłości z po‑
wodu chorób odtytoniowych.
Codziennie w Polsce zaczyna pa‑
lić około 500 nieletnich chłopców
i dziewcząt, w skali roku daje to licz‑
bę 180 000 młodocianych do 18. roku
życia, którzy wpadli w „szpony” na‑
łogu. Szacuje się, że dzieci w Polsce
wypalają rocznie około 4 mld sztuk

5

P R O F I L A K T Y K I

papierosów. Do kontaktu z pa‑
pierosami przyznaje się aż 70%
uczniów w wieku 12 lat, ale jak
wynika z przeprowadzonych ba‑
dań, po papierosa często sięga‑
ją dzieci w wieku 8 lat, a bywa,
że i w wieku 5 lat. Im wcześniej
dana osoba sięga po papierosa, tym
dłużej pozostaje nałogowym pala‑
czem. Przy tendencji do zmniejsza‑
nia się w ostatnich latach częstości
palenia wśród dorosłych, wzrasta
odsetek palaczy wśród młodzieży.
Tytoń stał się najpopularniej‑
szą używką stanowiącą zagrożenie
dla zdrowia dzieci. W większości
przypadków palenie tytoniu przez
dzieci to próba naśladowania osób
dorosłych, sposobu trzymania pa‑
pierosa, mimiki twarzy, zaciągania
się dymem. Często jest to dostoso‑
wanie się do panującego w szkole
stylu oraz forma protestu przeciwko
ograniczaniu przez rodziców pra‑
wa decydowania o sobie. Palenie
w odczuciu młodych ludzi podnosi
poczucie własnej wartości i trakto‑
wane jest jako sposób radzenia sobie
z różnymi problemami i napięciami.
Nie bez znaczenia na decyzję o roz‑

stu agregacji płytek. Znaczenie może
mieć także insulinooporność, która
narasta pod wpływem palenia.
Palenie tytoniu jest niezależ‑
nym czynnikiem ryzyka rozwoju
nefropatii cukrzycowej, a także jej
progresji. Ryzyko to wzrasta w wy‑
niku negatywnego wpływu palenia
na hemodynamikę, budowę i czyn‑
ność kłębka nerkowego. W badaniach
prospektywnych, u osób palących
wykazano częstsze występowanie al‑
buminurii, a także szybszą progresję
mikroalbuminurii do albuminurii.
U palących chorych z białkomoczem
wzrasta także ryzyko rozwoju schył‑
kowej niewydolności nerek.
Palenie tytoniu jest także wy‑
mieniane jako jeden z czynni‑
ków ryzyka neuropatii cukrzyco‑
wej. Jest także ważnym czynnikiem
ryzyka rozwoju stopy cukrzycowej,

powstania owrzodzenia i jego gorsze‑
go gojenia oraz amputacji.
Więcej kontrowersji budzi związek
palenia i retinopatii cukrzycowej.
Niektóre badania dowiodły związek
rozwoju, ciężkości i progresji reti‑
nopatii z paleniem tytoniu u cho‑
rych na cukrzycę typu 1. W bada‑
niu United Kingdom Prospective
Diabetes Study dotyczącym cukrzy‑
cy typu 2 nieoczekiwanie nie stwier‑
dzono takiego związku, co jest przed‑
miotem wielu dyskusji6.
Wykazano związek pomiędzy pa‑
leniem a występowaniem zespołu
metabolicznego i cukrzycy typu 2,
palenie tytoniu może więc sprzyjać
ich rozwojowi7,8. Wśród czynników
sprawczych wymieniana jest insuli‑
nooporność.
Uwzględniając niekorzystny
wpływ palenia tytoniu na roz‑

wój i progresję angiopatii cuk‑
rzycowej, choremu na cukrzycę
palącemu tytoń każdorazowo
podczas wizyty lekarskiej nale‑
ży uświadomić dodatkowe ryzy‑
ko wynikające z palenia. Chorego
należy zachęcać do zerwania z na‑
łogiem oraz zaproponować wsparcie
psychologiczne i farmakologiczne.
Bez takiego wsparcia jedynie nie‑
wielka grupa osób, która podejmuje
próbę zaprzestania palenia, wytrwa
w tym postanowieniu. Problem zwal‑
czania palenia tytoniu jest uwzględ‑
niony w zaleceniach klinicznych do‑
tyczących postępowania u chorych
na cukrzycę9.
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u palaczy7 ale tylko niebędących
nosicielami allelu APOE e4; nato‑
miast u nosicieli APOE e4 palenie
miało wpływać na zmniejszenie ry‑
zyka rozwoju choroby Alzheimera8.
Podkreślono, że u osób palących
otępienie ujawnia się wcześniej
niż u osób niepalących, dlatego
też coraz więcej badaczy zaczęło
się przeciwstawiać pojawiającej się,
a groźnej w konsekwencji opinii,
że palenie papierosów powinno stać
się zalecaną prewencją rozwoju otę‑
pienia.
Jednak informacje o pozytywnym
wpływie palenia na zmniejszenie
ryzyka rozwoju choroby Alzheimera
szybko podchwyciły media oraz,
co oczywiste, producenci papiero‑
sów, propagując powszechnie pogląd,
że palenie jest sposobem na zabez‑
pieczenie przed „chorobą pamię‑
ci”. Wydawało się, że zapomniano,
albo raczej świadomie pomijano
inne dane wskazujące, że palenie
przyspiesza rozwój innych chorób,
jak choćby raka płuca czy chorób
układu sercowo‑naczyniowego, oraz
że jest przyczyną większej umie‑
ralności. W konsekwencji sprytnej
i nie do końca rzetelnej kampanii
propagandowej, na początku lat 90.
XX wieku panował, ku zadowoleniu
osób palących, dość rozpowszechnio‑
ny pogląd, że palenie papierosów jest
czynnikiem ochronnym rozwoju otę‑
pienia, w tym choroby Alzheimera.

Społeczne znaczenie problemu
i nierozwiązany problem z naukowe‑
go punktu widzenia skłaniały do po‑
dejmowania kolejnych badań. Coraz
częściej wyniki prac podsumowywa‑
no jako niejednoznaczne, wskazując,
że ewentualna zależność pomiędzy
paleniem papierosów i otępieniem
wymaga dalszych badań. Niektóre
wyniki wykazywały brak jakiejkol‑
wiek zależności między otępieniem
i paleniem. Doll, analizując wielo‑
letnie prospektywne badanie popu‑
lacyjne obejmujące ponad 30 000
lekarzy brytyjskich, wykazał, że nie
ma istotnej statystycznie zależno‑
ści pomiędzy paleniem i rozwojem
otępienia. Uzyskane wyniki często‑
ści rozwoju otępienia były podobne
w grupie wieloletnich palaczy, jak
i w grupie osób, które nigdy nie pa‑
liły 9. Inne doniesienia wskazywały
natomiast, że nikotyna nie wpływa
pozytywnie na funkcje poznawcze
i zachowanie oraz że palenie zwięk‑
sza ryzyko rozwoju otępienia7,10,11.
Badania prowadzone w latach 90.
miały jednak jedną zasadniczą sła‑
bość: w większości były to retrospek‑
tywne badania, kliniczno‑kontrolne;
często wykluczały także osoby z otę‑
pieniem naczyniopochodnym.
Z powodów wspomnianych powyżej
zainteresowanie tematem wpływu
palenia na rozwój zaburzeń pamię‑
ci nie malało. Zaplanowano i prze‑
prowadzono szereg badań prospek‑
tywnych i długoterminowych12,13.

Uzyskane wyniki nie pozosta‑
wiają wątpliwości, że palenie
wywiera negatywny wpływ
na funkcje poznawcze zwłaszcza
u osób w wieku podeszłym.
W opublikowanej w bieżącym roku
w American Journal of Epidemiology
metaanalizie 19 badań prospektyw‑
nych, obejmującej ponad 26 000 osób,
potwierdzono negatywny wpływ pa‑
lenia tytoniu na funkcje poznawcze,
na przyspieszenie pogarszania się
pamięci i rozwój zarówno otępienia
alzheimerowskiego, jak i naczynio‑
wego.14
Wykazano, że u palaczy za‑
burzenia funkcji poznawczych
narastają do 5 razy szybciej niż
u osób niepalących. Nawet osoby,
które zaprzestały palenia i od wie‑
lu lat nie palą, uzyskują w testach
pamięci gorsze wyniki niż osoby,
które nigdy nie paliły. Ryzyko roz‑
woju otępienia zależy nie tylko
od czasu narażenia na nikotynę,
ale również zwiększa się wraz
z liczbą wypalonych w ciągu
dnia papierosów.15,16,17
Podsumowując, należy jedno‑
znacznie stwierdzić, że w świetle
aktualnych wyników badań palenie
jest czynnikiem ryzyka rozwoju otę‑
pienia, w tym choroby Alzheimera.
Powinno się zalecać zaprzestanie
palenia, jako jedną ze strategii po‑
zwalających na zmniejszenie ryzyka
rozwoju otępienia.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

poczęciu palenia przez młodocianych
jest wpływ reklam, które firmy tyto‑
niowe kierują do tej grupy wiekowej.
Mimo że żadna z firm tytonio‑
wych nigdy nie przyzna otwar‑
cie, że kieruje swoje bardzo sku‑
teczne kampanie marketingowe
do dzieci, to decyzja o rozpoczę‑
ciu palenia przez młodocianych
jest często podejmowana pod ich
wpływem. Oprócz szkodliwości dla
zdrowia dzieci palenia czynnego trze‑
ba pamiętać o równie szkodliwym
wpływie na organizm palenia bierne‑
go. Szacunkowo w Polsce około
3 mln dzieci to bierni palacze.
Boczny strumień dymu tytoniowego
zawiera 35 razy więcej dwutlenku
węgla i 4 razy więcej nikotyny niż
dym wdychany przez aktywnych pa‑
laczy. Zawiera on również wiele sub‑
stancji alergizujących, powodujących
łzawienie oczu, kaszel, nawracające
infekcje dróg oddechowych. Bierne
palenie powoduje takie same
skutki zdrowotne jak palenie ak‑
tywne, czyli skłonność do zapa‑
lenia płuc, nieżytu oskrzeli, an‑
giny, zapalenia zatok, zapalenia
ucha środkowego, czy wreszcie
obturacyjne zapalenie oskrzeli
i astmę oskrzelową, a w później‑
szym okresie życia: raka płuc,
trzustki, jamy ustnej, przełyku

i krtani, a także nadciśnienia
tętniczeego i choroby niedo‑
krwiennej serca. Należy również
pamiętać o problemie związanym
z wpływem palenia czynnego i bier‑
nego na rozwijający się płód. Jak
wynika z badań, około 30% dzieci
jeszcze przed urodzeniem narażo‑
nych było na bezpośredni, szkodliwy
wpływ papierosów wypalonych przez
matkę, a jeszcze większy procent był
narażony na skutki palenia bierne‑
go. Udowodniono, że kobiety palące
rodzą częściej dzieci hipotroficzne,
u których w życiu dorosłym występu‑
je większe ryzyko chorób układu krą‑
żenia. W przypadku dzieci ważnym
elementem jest wpływ nikotynizmu
na wyniki w nauce. W literaturze
są doniesienia, w których oceniano
wyniki uzyskiwane przez dzieci pa‑
lące papierosy w porównaniu z gru‑
pą niepalącą. Stwierdzono, że palący
uczniowie mają gorsze wyniki niż
uczniowie niepalący, są mniej pojęt‑
ni, bardziej roztargnieni, wybuchowi
i często nieposłuszni. Zdarza się rów‑
nież, że temu nałogowi towarzyszy
inny – zażywanie narkotyków.
Jak wynika z przedstawionych
powyżej danych, problem palenia
czynnego i biernego w populacji
dzieci i młodzieży do 18. roku życia
jest niezwykle istotny z punktu wi‑

dzenia niekorzystnego wpływu tego
nałogu na stan zdrowia dzieci oraz
na konsekwencje zdrowotne w życiu
dorosłym. W związku z tym należy
postawić pytanie, jak uchronić dzieci
i młodzież przed nałogiem nikotyno‑
wym i jak ich przekonać o szkodliwo‑
ści palenia. Odpowiednim krokiem
jest podejmowanie działań określa‑
nych jako profilaktyka nikotynowa.
Profilaktyka ta winna być zróżnico‑
wana i dostosowana do grupy wie‑
kowej. Nie powinna wzbudzać lęku
u odbiorcy, a raczej być ukierunkowa‑
na na osobę, skoncentrowana na sub‑
stancji powodującej uzależnienie
oraz na promocji zdrowia. Młodzież
powinna mieć dostęp do broszurek,
ulotek, plakatów oraz możliwość
spotkań ze specjalistami w tej dzie‑
dzinie. Skutecznej profilaktyki nie
sposób realizować bez wsparcia ro‑
dziców, szkoły i pracowników ochro‑
ny zdrowia. Działania mające na celu
ochronę dzieci przed zgubnymi skut‑
kami nałogu nikotynowego są wy‑
zwaniem dla rodziców, opiekunów,
nauczycieli i pracowników ochrony
zdrowia. Należy wykorzystać każdą
okazję do kształtowania prawidłowej
postawy młodych ludzi ukierunko‑
wanej na zdrowy styl życia.
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Palenie papierosów – profilaktyka i leczenie
w praktyce lekarza rodzinnego

Dr n. med Artur Mierzecki

Kierownik Samodzielnej Pracowni
Kształcenia Lekarza Rodzinnego PAM
w Szczecinie
Wiceprzewodniczący Rady
Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce

Jednym z nadrzędnych celów pracy
lekarzy rodzinnych jest profilaktyka
i promocja zdrowia1. Wyzwanie dla
podjęcia działań z tego zakresu sta‑
nowi m.in. rozpowszechnienie nało‑
gu palenia papierosów. Jest to istotny
problem, gdyż odsetek osób palących
regularnie wynosi w Polsce 31,3%2.
Co prawda od kilku lat korzystnie
zmienia się w naszym społeczeństwie
świadomość i wiedza na temat szkod‑
liwości tego nałogu: 70–85% palących
deklaruje chęć rzucenia nałogu, czę‑
sto jednak okazuje się to trudne. Pra‑
wie 50% palących Polaków to osoby
biologicznie uzależnione od nikoty‑
ny3. Dane z państw o silnym ruchu
antytytoniowym wskazują, że w dłu‑
gim okresie obserwacji jedynie ok. 2%
uzależnionych spontanicznie zaprze‑
staje palenia tytoniu4. W tej sytuacji
kluczem do zmniejszenia częstości
palenia papierosów i poprawy nie‑
korzystnej sytuacji zdrowotnej spo‑
łeczeństwa są działania lekarskie,
w tym działania lekarzy rodzinnych.
Mogą oni odegrać dużą rolę w sku‑
tecznym przeciwdziałaniu nałogowi
nikotynizmu ze względu na możli‑
wość wglądu w uwarunkowania bio‑
logiczne, psychologiczne i społeczne
palenia u swoich pacjentów5. Jest
to istotne, gdyż według danych bry‑
tyjskich ponad 90% kontaktów leka‑
rza z pacjentem w systemie opartym
na lekarzu rodzinnym ma miejsce
właśnie na poziomie podstawowej
opieki zdrowotnej.6
Lekarze rodzinni najczęściej stosu‑
ją następujące formy promocji zdro‑
wia: krótką poradę podczas wizyty
pacjenta (87%), ulotki w poczekalni
(83%), wykłady i pogadanki (54%),
kursy dla pacjentów (50%)7. Dowodzi
to, że lekarze preferują szybką i sku‑
teczną formę interwencji, co w dobie
ogólnie szybkiego trybu życia jest
zrozumiałe. Taką metodę walki

z nikotynizmem stanowi minimalna
interwencja antytytoniowa (MIA).
Jest to kilkuminutowa rozmowa
w ramach rutynowej porady lekar‑
skiej, która ma na celu identyfikację
osoby palącej tytoń i – jeśli istnieje
taka potrzeba – udzielenie jej pomocy
w walce z nałogiem8. Sposób postę‑
powania został opracowany przez
Narodowy Instytut Raka w Stanach
Zjednoczonych i przyjęty w formie
wytycznych przez American Medical
Association (AMA), a ostatnio zaak‑
ceptowany przez autorów Pierwszych
Europejskich Rekomendacji WHO
dotyczących leczenia uzależnienia
od tytoniu9,10. Schemat oparty jest
na zasadzie „5A” (od ang. słów: Ask,
Advise, Assess, Assist, Arrange).
Do polskich warunków schemat
ten został zaadoptowany przez W.
Zatońskiego jako zasada „PPPP”
(akronim od słów: Pytaj, Poradź,
Pomóż, Powtarzaj)8.
Krok pierwszy – Pytaj (Ask)
– oznacza, że lekarz powinien przy
okazji każdego badania pytać pa‑
cjenta, czy pali tytoń. Powinien
także zapytać o liczbę dziennie pa‑
lonych papierosów, od ilu lat pacjent
pali tytoń, kiedy po przebudzeniu
zapala pierwszego papierosa (test
Fagerströma), czy chce przestać pa‑
lić, jaka jest jego motywacja do ze‑
rwania z nałogiem (test Schneider),
czy próbował już zerwać z nałogiem,
czy próby te powiodły się, i – jeśli nie
– spytać o przyczyny niepowodze‑
nia5. AMA zaleca ponadto ustano‑
wienie takiego wzoru dokumentacji
medycznej, aby, obok podstawowych
parametrów, takich jak ciśnienie
tętnicze, tętno, temperatura, masa
ciała, można było odnotować status
nikotynowy pacjenta9. Zalecane jest
także zaznaczenie, czy pacjent aktu‑
alnie pali papierosy, rzucił palenie,
czy też nie palił nigdy8.
Krok drugi – Poradź (Advise)
– oznacza, że lekarz powinien pora‑
dzić palącemu papierosy pacjentowi,
aby przestał palić 8. Zaleca się, aby
zrobić to w sposób możliwie naj‑
prostszy, jednakże autorytatywny,
powołując się na stan zdrowia pa‑
cjenta i autorytet własny lekarza5,9.
Porada powinna odnosić się bezpo‑
średnio do osoby pacjenta, odwołując
się do ważnych dla niego osobiście
powodów zerwania z nałogiem, jak
np. zły stan zdrowia, troska o zdro‑
wie rodziny, sytuacja materialna,
czy pełniona rola społeczna (matka,
ojciec, nauczyciel itp.).
Krok trzeci – Pomóż (Assist) –
polega na pomocy pacjentowi w wy‑

Czy w starszym wieku warto zerwać
z nałogiem palenia?

Dr n. med. Barbara Gryglewska
Katedra Chorób Wewnętrznych
i Gerontologii CM UJ w Krakowie

Indywidualna długość ludzkiego
życia jest wypadkową czynników
genetycznych i środowiskowych.
Geny odpowiadają za około 25%
zmienności ludzkiego życia. Uważa
się, że pozostałe 75% zależy przede
wszystkim od czynników takich, jak
żywienie, styl życia i warunki socjo
ekonomiczne. Wśród czynników
środowiskowych palenie papierosów
należy do wiodących przyczyn przed‑
wczesnych zgonów i chorobowości
również u osób starszych. W bada‑
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niu Cardiovascular Health Study
na grupie ponad 5 tys. osób po 65.
roku życia wykazano, że 50 paczko
lat papierosów zwiększa umieralność
1,6 razy. Najczęstszą przyczynę zgo‑
nów osób starszych stanowią zależ‑
ne od miażdżycy choroby sercowoi mózgowo‑naczyniowe. Około 85%
umierających z powodu choroby
niedokrwiennej serca przekroczyło
65. rok życia, a 70% udarów mózgu
występuje u osób w takim wieku.
Badanie Framingham potwier‑
dziło, że wszystkie główne czyn‑
niki ryzyka miażdżycy, w tym
palenie tytoniu, są równie waż‑
ne w starszym wieku. Częstość
palenia wśród osób starszych jest
mniejsza niż u młodszych, ale na‑
dal znacząca. W badaniu NATPOL
PLUS częstość tego nałogu u bada‑
nych między 18. a 39. rokiem życia
wynosiła 35,5%, między 40. a 59.
– 43,1%, a po 59. roku życia tylko
16,7%. Wyniki tego badania wykaza‑
ły także, że do 50. roku życia ryzyko

borze właściwej terapii odwykowej2.
Najlepszą metodą jest doradzenie
bezzwłocznego rzucenia palenia,
przekazanie materiałów eduka‑
cyjnych, poświęcenie dodatkowego
czasu na rozmowę o metodach wal‑
ki z nałogiem, przekonanie o korzyś‑
ciach wynikających ze zdrowotnych,
społecznych i ekonomicznych skut‑
ków zerwania z nałogiem, poinfor‑
mowanie o sposobach radzenia sobie
z objawami zespołu odstawienia, za‑
proponowanie farmakoterapii oraz
– jeśli konieczna jest pomoc specjali‑
styczna – skierowanie do Przychodni
Przeciwtytoniowej, Telefonicznej
Poradni Pomocy Palącym lub na kurs
odwykowy. Według AMA, konkret‑
nym wsparciem na tym etapie może
być pomoc w przygotowaniu planu
zaprzestania palenia (ustalenie daty,
poinformowanie o tym fakcie rodzi‑
ny, przyjaciół i współpracowników
z prośbą o zrozumienie i wsparcie),
a w okresie po zaprzestaniu – prak‑
tyczne poradnictwo służące rozwią‑
zywaniu problemów wynikających
z abstynencji9. Istotne zagadnienia
to: analiza poprzednich prób walki
z nałogiem (identyfikacja czynników
pomocnych oraz destrukcyjnych),
przedyskutowanie sposobu radzenia
sobie z czynnikami wyzwalającymi
palenie, ograniczenie lub zaniecha‑
nie spożycia alkoholu (mogącego
przyczynić się do powrotu do palenia)
oraz wypracowanie relacji z innymi
palącymi domownikami (pacjent
powinien przekonać ich do współnej
walki z nałogiem lub do niepalenia
w jego obecności).
Krok czwarty – Powtarzaj
(Arrange) – ma przypominać leka‑
rzowi, aby przy każdej kolejnej wi‑
zycie pytał pacjenta o jego stosunek
do palenia papierosów10. Jeśli pacjent
wrócił do nałogu, należy jeszcze raz
wyjaśnić mu, jak ważne jest zaprze‑
stanie palenia dla jego zdrowia,
omówić z nim przyczyny nawrotu
i doradzić, aby jak najszybciej podjął
kolejną próbę zaprzestania palenia,
gdyż wzrastająca liczba takich prób
powinna zwiększyć szansę sukcesu.
Ponadto AMA zaleca na tym etapie
zaaranżowanie planu systematycz‑
nych kontaktów z pacjentem (moni‑
torowania) zarówno osobiście, jak
i przez telefon9. Pierwsze spotkanie
jest zalecane w pierwszym tygodniu
po zaprzestaniu palenia, drugie
w okresie pierwszego miesiąca, zaś
kolejne – zgodnie z wyznaczonym
planem monitorowania. Podczas
pierwszego spotkania istotne jest
pogratulowanie pacjentowi sukcesu,
jakim jest zaprzestanie palenia11.
Dodatkowym elementem MIA,
zaaprobowanym przez AMA, jest
umieszczony na trzecim miejscu

w schemacie „5A” – Assess (Oceń),
polegający na zidentyfikowaniu przez
lekarza gotowości pacjenta do pod‑
jęcia próby zerwania z nałogiem9.
Lekarz powinien zapytać o chęć za‑
przestania palenia w najbliższym cza‑
sie i – jeśli pacjent wyraża taką wolę
– zaproponować mu swoje wsparcie.
W przypadku zdecydowanego
odrzucenia przez pacjenta próby
zerwania z nałogiem, lekarz po‑
winien zastosować interwencję
motywacyjną. Jeśli pacjent należy
do grupy specjalnej (np. nastolatek,
kobieta w ciąży), należy rozważyć
dostarczenie mu dodatkowych in‑
formacji9.
Na podstawie metaanalizy 31
randomizowanych badań kliniczno
‑kontrolnych, obejmujących łącznie
ponad 26 000 palących tytoń – pa‑
cjentów opieki podstawowej, oddzia‑
łów szpitalnych, klinik prywatnych
oraz przemysłowej służby zdrowia,
obliczono iloraz szans OR (odds ratio)
dla różnych metod walki z nałogiem
nikotynizmu. Dla krótkiej interwen‑
cji antytytoniowej OR wynosi 1,69
(95% CI 1,45–1,98). Z metaanalizy tej
wynika istotnie większa skuteczność
MIA w stosunku do samopomocy
(OR = 1,23; 95% CI 1,02–1,49) oraz
interwencji behawioralnej i psycho‑
logicznej (OR = 1,55; 95% CI 1,27–
1,90), porównywalna ze skutecznoś‑
cią nikotynowej terapii zastępczej
(OR = 1,71; 95% CI 1,60–1,83), ustę‑
pująca jedynie metodom farmako‑
logicznym (bupropion – OR = 2,73;
95% CI 1,90–3,94; czy nortryptylina
– OR=2,83; 95% CI 1,59–5,03)12.
W leczeniu pacjentów uzależnio‑
nych od nikotyny wskazuje się często
na konieczność terapii skojarzonej,
np. bupropion + nikotynowa tera‑
pia zastępcza (w formie gumy do żu‑
cia, pastylek do ssania lub plastra
z nikotyną)11. Naukowcy zajmujący
się odzwyczajaniem od palenia pa‑
pierosów pokładają ostatnio dużą na‑
dzieję w nowym leku – wareniklinie,
której działanie polega na blokowa‑
niu zdolności nikotyny do aktywacji
mechanizmów neuronalnych, odpo‑
wiedzialnych za zjawiska „efektu
nagrody i wzmocnienia”, pojawiające
się w wyniku palenia tytoniu13.
Autorzy, wydanych w 2000 r. wy‑
tycznych amerykańskich (A Clinical
Practice Guideline for Treating
Tobacco Use and Dependence) wnio‑
skują, iż MIA jest metodą efektyw‑
ną oraz, że istnieje silna relacja
typu „dawka–odpowiedź” pomiędzy
intensywnością porady antytytonio‑
wej a jej efektywnością9. Uważają,
iż może odgrywać kluczową rolę jako
forma terapii antytytoniowej (szcze‑
gólnie cenna dla lekarzy rodzinnych
ze względu na szeroki przekrój pa‑

cjentów). Zwracają także uwagę,
iż nawet interwencje 3‑minutowe
mogą zwiększyć istotnie odsetek abs‑
tynentów oraz, że metodę tę można
zaoferować wybranym populacjom,
np. młodzieży, kobietom w ciąży,
palącym osobom w starszym wieku,
mniejszościom etnicznym.
Interwencja powinna być dosto‑
sowana do trzech typów pacjentów:
aktualnych palaczy chcących rzucić
nałóg, aktualnych palaczy niema‑
jących zamiaru rzucić palenia oraz
byłych palaczy, którzy niedawno
rzucili palenie9. Zastosowanie stan‑
dardowych testów, takich jak test
CAGE (C – control, A – annoyed,
G – guilty, E – eye‑ opener) dla pala‑
czy, „test czterech C” (compulsion,
control, cutting down, consequences)
czy test Fagerströma umożliwia
ustalenie jednakowych kryteriów
oceny stanu uzależnienia pacjenta
od nikotyny14.
Polscy lekarze rodzinni
są przygotowani do prowadze‑
nia postępowania z pacjentami
palącymi papierosy. Począwszy
od 2000 r. Kolegium Lekarzy
Rodzinnych w Polsce, w ścisłej
współpracy z Instytutem Onkologii
w Warszawie, przeprowadziło szko‑
lenie z zakresu MIA dla ponad 1000
lekarzy rodzinnych w całym kraju.
W szkoleniu podkreślano korzyst‑
ną sytuację lekarza rodzinnego,
w porównaniu z innymi specjalista‑
mi, w działaniach podejmowanych
na rzecz profilaktyki chorób i pro‑
mocji zdrowia, w tym również w za‑
kresie wychwytywania pacjentów
z nałogiem nikotynizmu i pomaga‑
nia im w jego zwalczaniu. Lekarz ro‑
dzinny ma bowiem doskonałą okazję
podejmowania działań z zakresu pro‑
filaktyki podstawowej i pierwotnej
wobec podopiecznych ze swojej listy,
w odróżnieniu od specjalisty np. kar‑
diologa, czy pneumonologa, do któ‑
rych pacjenci zgłaszają się zwykle już
z objawami chorób, w tym również
chorób odtytoniowych. Inną inicja‑
tywą Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce było wydanie podręcznika
metodycznego dla nauczycieli leka‑
rzy rodzinnych pt. Zagadnienia pro‑
filaktyki i promocji zdrowia, w któ‑
rym jeden z rozdziałów poświęcony
jest paleniu papierosów, a autorami
są praktykujący lekarze rodzinni5.
Do walki z nałogiem nikotynizmu
polscy lekarze rodzinni włączają się
także instytucjonalnie – w 2003 r.
Rada Profilaktyki i Promocji Zdrowia
Kolegium Lekarzy Rodzinnych
w Polsce przyjęła Stanowisko
w Zakresie Palenia Tytoniu (dostęp‑
ne pod adresem internetowym http://
www.klrwp.pl/index1.htm).
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

sercowo-naczyniowe zależy głów‑
nie od palenia tytoniu, natomiast
wśród osób starszych przesuwa się
na 3 miejsce po nadciśnieniu tętni‑
czym i hipercholesterolemii.
Palenie tytoniu stanowi także
podstawowy czynnik ryzyka wie‑
lu innych chorób, których częstość
występowania wzrasta z wiekiem.
Poza chorobami nowotworowymi
i przewlekłą obturacyjną chorobą
płuc, przyczynia się też do pogorsze‑
nia funkcji poznawczych i rozwoju
demencji, nawet jeżeli uwzględni się
w analizach wpływ wieku, poziomu
edukacji i przebyte epizody udarów
mózgowych. U starszych osób palą‑
cych dochodzi do znacznego przyspie‑
szenia utraty funkcji nerek, i to nie
tylko w przypadku obecności innych
czynników ryzyka miażdżycy, ale
także przy ich braku. Palenie tytoniu
stanowi również ważny czynnik ry‑
zyka osteoporozy. Wykazano ponadto
wyraźny niekorzystny wpływ palenia
w 75. roku życia na zwiększenie za‑
grożenia niesprawnością. Nałóg pa‑
lenia przyczynia się także do zwyrod‑
nienia plamki i pogorszenia widzenia
w starszym wieku.

Z powyższych rozważań wynika,
że palenie może nie tylko skrócić ży‑
cie, ale w znacznym stopniu zmniej‑
szyć prawdopodobieństwo pomyśl‑
nego starzenia się. Jak wykazały,
cytowane już amerykańskie badania
Cardiovascular Health Study, nie‑
zależnymi czynnikami pomyślnego
starzenia się, definiowanego w tym
programie jako starzenie wolne
od chorób sercowo‑naczyniowych,
nowotworów, przewlekłej obturacyj‑
nej choroby płuc, z zachowaną spraw‑
nością fizyczną i umysłową, okazały
się niektóre elementy stylu życia
oraz wybrane czynniki ryzyka cho‑
rób układu sercowo‑naczyniowego
czy subkliniczne wykładniki choro‑
by. Spośród elementów stylu życia
najistotniejsze znaczenie miały: ak‑
tywność fizyczna, niepalenie, spoży‑
cie wina (dla kobiet), wyższy poziom
wykształcenia, mniejszy obwód pasa.
Promowanie zdrowego stylu życia
oraz prewencja chorób ma więc zna‑
czenie priorytetowe dla utrzymania
zdrowia do późnych lat życia.
Powszechnie jednak uważa się,
że zaprzestanie palenia w starszym
wieku jest trudne i nie przynosi ta‑
kich korzyści jak w młodszej popu‑

lacji. Nic bardziej błędnego. Osoby
starsze z tą sama częstością rzucają
nałóg, co młodsze. Zaprzestanie pa‑
lenia przyczynia się także do zmniej‑
szenia ryzyka chorobowości i umie‑
ralności w populacji osób starszych.
W przeprowadzonych w USA bada‑
niach prospektywnych w ciągu 5 lat
obserwacji okazało się, że we wszyst‑
kich grupach wiekowych: 60.–69.,
70.–74. oraz powyżej 75. roku życia
ryzyko zgonu z przyczyn sercowo
‑naczyniowych było podobne u by‑
łych palaczy jak u osób niepalących,
natomiast osoby palące – zarówno
mężczyźni jak i kobiety – wykazy‑
wały około 2‑krotnie większe ryzy‑
ko zgonu.
Podsumowując, można powiedzieć,
że palenie również w starszym wie‑
ku zwiększa ryzyko przedwczesne‑
go zgonu, a zmniejsza prawdopodo‑
bieństwo pomyślnego starzenia się.
Zerwanie z nałogiem jest możliwe
także u seniorów; ponadto poprawia
przebieg chorób i znacząco zmniejsza
śmiertelność.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl
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Rola psychoterapii w leczeniu zespołu
uzależnienia od tytoniu

Dr n. hum. Barbara
Bętkowska‑ Korpała

Prof. dr hab. Józef Krzysztof
Gierowski
Zakład Psychologii Lekarskiej Katedry
Psychiatrii Collegium Medicum UJ

Pacjenci, którzy trafiają do kardio‑
loga często palą tytoń przez całe
dorosłe życie i nałóg ten jest bardzo
głęboko zakorzeniony w ich sposo‑
bie funkcjonowania. W uzależnieniu
od tytoniu działają specyficzne me‑
chanizmy, z jednej strony fizjologicz‑
ne – związane z działaniem nikotyny
na centralny układ nerwowy, a z dru‑
giej – psychologiczne mechanizmy re‑

gulacyjne, szczególnie w obrębie pro‑
cesów emocjonalno‑motywacyjnych,
poznawczych i behawioralnych. Jak
pokazuje praktyka kliniczna, nie
jest łatwe dla pacjenta zaprzestanie
palenia i utrzymanie trwałej absty‑
nencji nikotynowej, ani dla lekarza
wspieranie go w tym zadaniu, gdyż
jest to proces rozłożony w czasie
i wiele trudności na różnym jego
etapie wynika ze specyfiki zespołu
uzależnienia od tytoniu, który jest
chorobą chroniczną.
Diagnoza mechanizmów uza‑
leżnienia, jego stopnia, ogólne‑
go stanu zdrowia oraz motywacji
pacjenta do zaprzestania palenia
pozwala wybrać adekwatną inter‑
wencję terapeutyczną.1-3 Wytyczne
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania
wobec osób uzależnionych od tytoniu
rekomendują stosowanie krótkiej in‑
terwencji, wsparcia farmakologicz‑
nego oraz psychoterapii[1].4 Inną
ogólnie dostępną formą pomocy,
także w Polsce, jest poradnictwo te‑
lefoniczne.
Za kryterium skuteczności lecze‑
nia przyjmuje się utrzymywanie abs‑
tynencji nikotynowej, której długość,
w zależności od metodologii badań,
ustala się na minimum 6 miesięcy
do powyżej roku. Z piśmiennictwa
wiadomo, że skuteczność psycho‑
terapii, najczęściej behawioralno
‑poznawczej, waha się w granicach

Nowelizacja ustaw o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych – założenia, aktualny stan prawny,
realizacja

Prof. dr hab. med. Jacek Jassem
Katedra i Klinika Onkologii
i Radioterapii Akademii Medycznej
w Gdańsku

Na całym świecie palenie tytoniu
jest obecnie największym zagroże‑
niem zdrowotnym. Co roku umiera
z tego powodu wiele milionów osób.
Na szkodliwe działanie dymu tyto‑
niowego narażeni są nie tylko czynni
palacze, ale także osoby przebywa‑
jące w ich otoczeniu. Liczne między‑
narodowe badania potwierdzają,
że ta forma ekspozycji, określana
jako „bierne palenie”, jest w krajach
rozwiniętych – obok czynnego pale‑
nia i nadużywania alkoholu – jedną
z głównych przyczyn przedwczesnej
umieralności. U dorosłych, którzy ni‑
gdy nie palili tytoniu, ale codziennie
przebywają z palaczem, przedwczes‑
na umieralność jest większa o 15%.
Bierne palenie zwiększa ryzyko raka
płuca u osób niepalących o 20–30%.
Jeszcze większe jest zagrożenie cho‑
robami dróg oddechowych i choro‑
bami serca. Dym tytoniowy zawiera
także wiele substancji alergizują‑
cych, powodujących m.in.: kaszel, ból
głowy, podrażnienie oczu, nudności,
problemy z oddychaniem itp. Według
ostrożnych szacunków w 2002 roku
tylko w 25 krajach Unii Europej‑
skiej bierne palenie zabiło 79 000
osób, w tym w Polsce około 9 000.
To znacznie więcej niż łączna liczba
śmiertelnych ofiar wypadków komu‑
nikacyjnych i związanych z pracą.
Ponadto szacunki te są ograniczone
do osób dorosłych, podczas gdy szcze‑
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gólnie narażone na wdychanie dymu
tytoniowego są dzieci. Bierne palenie
zwiększa u nich ryzyko zakażeń dróg
oddechowych, nawracających chorób
ucha, ataków astmy i śmierci łóżecz‑
kowej, a wdychanie dymu tytoniowe‑
go przez kobiety w ciąży zwiększa
ryzyko poronienia i zmniejsza masę
urodzeniową noworodka.
Ostatnie lata to okres wzmożonej
aktywności parlamentów zarówno
Europy, jak i pozostałych konty‑
nentów. Dnia 27 lutego 2005 roku
weszła w życie Ramowa Konwencja
o Ograniczaniu Używania Tytoniu
– pierwszy międzynarodowy trak‑
tat dotyczący zdrowia publiczne‑
go. Traktat ten został podpisany
przez wszystkie 192 państwa człon‑
kowskie Światowej Organizacji
Zdrowia. Prezydent Polski podpi‑
sał ten dokument 25 sierpnia 2006
roku. Konwencja nakazuje stronom
podjęcie odpowiednich środków, aby
chronić osoby niepalące przed dy‑
mem tytoniowym w miejscach pra‑
cy, miejscach publicznych i środkach
publicznego transportu. Zapisy no‑
welizacji znajdują zatem swoje uza‑
sadnienie w tym akcie prawnym,
a dodatkowo w Zaleceniu Rady Unii
Europejskiej z 2 grudnia 2002 roku
w sprawie prewencyjnych działań
służących zapobieganiu używania
tytoniu.
W Europie całkowity zakaz
palenia we wszystkich miej‑
scach pracy, w tym w barach
i restauracjach, wprowadzono
dotychczas w Irlandii, Norwegii,
we Włoszech, Szkocji, Szwecji
i na Malcie, a ostatnio w Anglii
i w Irlandii Północnej. Całkowity
zakaz palenia w miejscach pra‑
cy jest obecnie rozważany w ko‑
lejnych krajach europejskich
i w najbliższych kilkunastu
latach obejmie on najprawdo‑
podobniej większość obszaru
Unii.

od 32–41% osób, które utrzymują
abstynencję po roku.5,6 Różnice
te związane są przede wszystkim
z intensywnością i zakresem od‑
działywań. Stead i Lancaster (2005)
w przeglądzie badań7 dotyczących
analizy różnych form oddziaływania
wobec osób uzależnionych od tytoniu
potwierdzają, że najlepsze rezulta‑
ty przynoszą intensywne progra‑
my grupowej terapii poznawczo
‑behawioralnej uwzględniające pre‑
wencję nawrotów.
Badania jednoznacznie wska‑
zują, że łączenie psychoterapii
i farmakoterapii daje zdecydo‑
wanie lepsze wyniki niż każdy
z tych rodzajów terapii oddziel‑
nie8 , gdyż każdy z nich realizuje
swoje cele, oddziałując jednocześnie
na mechanizmy fizjologiczne i psy‑
chologiczne. I tak, farmakoterapia
redukuje siłę objawów zespołu abs‑
tynencyjnego, których nasilenie
jest szczególnie uciążliwe w pierw‑
szym okresie zaprzestawania pale‑
nia, a psychoterapia pozwala nabyć
umiejętności radzenia sobie z głodem
nikotynowym i zapobiegania nawro‑
tom.
Przykładem psychofarmako‑
logicznego intensywnego lecze‑
nia uzależnienia od tytoniu jest
program terapii opracowany
i realizowany w dwóch edycjach
w I Klinice Kardiologii Szpitala
Uniwersyteckiego w Krakowie w la‑
tach 2001–2003 w ramach prewen‑
cji choroby niedokrwiennej serca.
Łącznie wzięło w nim udział 380 pa‑
cjentów. Podstawowym jego założe‑
niem było równoległe oddziaływanie

na mechanizmy psychologiczne i fi‑
zjologiczne uzależnienia od tytoniu.
Leczenie trwało około 2 miesięcy
i obejmowało 8 sesji. Dwie pierwsze
sesje indywidualne (konsultacja psy‑
chologiczna i lekarska) obejmowały
diagnozę uzależnienia (m.in. bada‑
nie smokolajzerem), motywowanie
do leczenia oraz ustalenie wskazań
do stosowania chlorowodorku bupro‑
pionu SR. Kolejne 6 sesji o charakte‑
rze indywidualnym lub grupowym
koncentrowało się na: budowaniu
i wzmacnianiu wewnętrznej moty‑
wacji do zaprzestania palenia, do‑
starczaniu informacji na temat uza‑
leżnienia, analizie zysków i strat spo‑
wodowanych paleniem papierosów,
nabywaniu umiejętności identyfiko‑
wania mechanizmów uzależnienia,
uczeniu radzenia sobie ze stresem
związanym z zaprzestaniem palenia,
poznawaniu sposobów zapobiegania
nawrotom choroby i metod radzenia
sobie z głodem nikotynowym oraz
nabywaniu motywacji do stoso‑
wania zasad zdrowego stylu życia.
Jednocześnie przez cały czas trwania
psychoterapii monitorowano efekty
zażywania leku.
Po 2 miesiącach od zakończenia
pierwszej edycji programu abstynen‑
cję utrzymywało prawie 75% osób,
a po roku odsetek ten spadł do 41%
chorych.8 W drugiej edycji tego pro‑
gramu bezpośrednie efekty leczenia
wśród 286 pacjentów były bardzo za‑
dowalające: 80,4% osób zaprzestało
palenia tytoniu, 14,3% osób zreduko‑
wało przynajmniej o 50% liczbę wy‑
palanych papierosów, a u 5,2% osób
leczenie nie przyniosło zakładanych

efektów.9 Różnica w bezpośrednich
efektach związana jest z zastoso‑
waniem w drugiej edycji programu
psychoterapii grupowej, rozbudowa‑
nej o umiejętności rozpoznawania
i zapobiegania nawrotom oraz ko‑
rzystania ze wsparcia społecznego,
jakie daje grupa[2].
Podsumowując, obok krótkiej in‑
terwencji motywującej do niepalenia
papierosów, szczególnie w przypad‑
ku pacjentów, którzy mają trudności
z zaprzestaniem palenia lub utrzy‑
maniem abstynencji, należy rozwa‑
żyć bardziej intensywne oddziały‑
wania, z włączeniem psychoterapii.
Kompleksową terapię uzależnienia
od tytoniu można z powodzeniem
realizować w interdyscyplinarnych
zespołach na oddziałach kardiolo‑
gicznych.

Całkowity zakaz palenia tytoniu
w miejscach publicznych okazał się
ogromnym sukcesem. Nowe prawo
jest przestrzegane w ponad 90% i cie‑
szy się poparciem 93% Irlandczyków
(81% wśród palaczy), 90% Włochów
i 80% Szwedów. We wszystkich tych
krajach znacząco zmniejszyła się
również liczba czynnych palaczy,
np. we Włoszech w ciągu pierwszych
9 miesięcy o 8%, a u osób w wieku
15–24 lat – o 23%. Równocześnie
wprowadzenie zakazu palenia nie
spowodowało zmniejszenia frekwen‑
cji w lokalach gastronomicznych
i rozrywkowych ani pogorszenia ich
sytuacji finansowej. Kolejne bada‑
nia ankietowe przeprowadzane
na reprezentatywnych próbach
dorosłych Polaków wskazują,
że w naszym kraju wprowadze‑
nie zakazu palenia w miejscach
publicznych popiera około 3/4
mieszkańców.
W polskim ustawodawstwie brak
jest kompleksowych uregulowań
chroniących osoby niepalące przed
dymem tytoniowym. Dotychczasowy
zakaz palenia w miejscach publicz‑
nych oraz miejscach pracy nie za‑
pewniał pełnej realizacji praw osób
niepalących. Klienci restauracji, ba‑
rów, pubów czy dyskotek, czyli miejsc
będących niewątpliwe obiektami
użyteczności publicznej, są narażeni
w dużym stopniu na działanie dymu
tytoniowego. Wydzielenie miejsc dla
palących w środkach transportu
i związanych z nimi obiektach tylko
częściowo ograniczało to narażenie.
27 września 2006 roku przekaza‑
łem grupie posłów na Sejm opraco‑
wany przeze mnie we współpracy
z grupą ekspertów projekt noweli‑
zacji obecnie obowiązującej ustawy
„O ochronie zdrowia przed następ‑
stwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych”. Projekt ten był następ‑
nie przedmiotem posiedzenia sejmo‑
wej Podkomisji Zdrowia Publicznego,
która stała się formalnie jego inicja‑
torem. W toku późniejszych prac
projekt uzyskał jednomyślną akcep‑
tację Komisji Ustawodawczej Sejmu
i został przekazany Marszałkowi.
Ten z kolei przekazał ją do dalszych
prac Komisji Zdrowia, która jednak

w ciągu ostatnich kilku miesięcy nie
znalazła możliwości jej rozpatrzenia.
Według zapewnień przewodniczą‑
cej Komisji, posłanki Ewy Kopacz,
nastąpi to po przerwie wakacyjnej
Parlamentu.
Proponowana modyfikacja rozsze‑
rza zakaz palenia tytoniu na wszyst‑
kie obiekty użytku publicznego, miej‑
sca pracy, środki transportu publicz‑
nego i związane z nimi obiekty oraz
na obiekty sportowe i rekreacyjne.
Projekt ten obejmuje także uregulo‑
wanie kwestii palenia w bezpośred‑
nim sąsiedztwie wejść i wyjść z miejsc
publicznych, gdzie nierzadko trzeba
się przedzierać przez kłęby dymu.
Zakaz palenia w zamkniętych loka‑
lach gastronomiczno‑rozrywkowych
powoduje także, że ich palący klien‑
ci przenoszą się do sąsiadujących
z tymi obiektami ogródków, stwarza‑
jąc tam znaczne narażenie na dym
tytoniowy pozostałych osób, w tym
dzieci. Projekt obejmuje zatem okre‑
ślenie 10‑metrowego pasa przy wej‑
ściu do tych budynków jako wolnego
od dymu tytoniowego.
Projekt nowelizacji zawiera także
wprowadzenie pewnych ograniczeń
w paleniu papierosów w prywatnych
środkach transportu w obecności
dzieci do lat 13 oraz przez kierow‑
cę w czasie jazdy. Pierwszy postu‑
lat uzasadniony jest koniecznością
ochrony dzieci przed szczególnie
dużym stężeniem dymu tytoniowe‑
go w samochodach, wielokrotnie
przekraczającym stężenie w innych
pomieszczeniach zamkniętych.
Podobne rozwiązanie stosowane jest
w kilku stanach USA i rozważane
w innych państwach. Zakaz palenia
przez kierowcę w czasie jazdy, oprócz
względów zdrowotnych, ma na celu
zwiększenie bezpieczeństwa prowa‑
dzenia pojazdów mechanicznych.
W proponowanej nowelizacji spod
zakazu palenia w miejscach publicz‑
nych wyjęte zostaną m.in. indywidu‑
alne pokoje w hotelach, schroniskach,
domach studenckich i domach zakon‑
nych oraz wyodrębnione wagony
w pociągach dalekobieżnych. W loka‑
lach gastronomiczno‑rozrywkowych
palenie wyrobów tytoniowych będzie
możliwe jedynie w odrębnych po‑

mieszczeniach, służących wyłącznie
jako palarnie, spełniających ściśle
określone wymogi sanitarne.
Doświadczenia Polski i innych
krajów wskazują, że wszystkie
regulacje, które opierały się
na „pogodzeniu” palących i nie‑
palących, np. przez wydzielone,
wentylowane pomieszczenia,
miały bardzo ograniczone efek‑
ty lub wręcz żadne, podczas gdy
wprowadzenie całkowitego zaka‑
zu znacząco wpływa na poprawę
jakości powietrza. Za całkowitym
zakazem palenia w miejscach pub‑
licznych i miejscach pracy przema‑
wiają badania wykonane w Polsce,
wskazujące szczególnie wysoki sto‑
pień narażenia na bierne palenie
osób przebywających w obiektach
gastronomiczno‑przemysłowych.
Zadaniem każdego państwa jest
stworzenie wszystkim osobom za‑
trudnionym bezpiecznego miejsca
pracy. Dotychczasowe ustawodaw‑
stwo nie chroniło przed następstwa‑
mi dymu tytoniowego osób zatrud‑
nionych w sektorze gastronomiczno
‑rozrywkowym, w tym szczególnie
barmanów i kelnerów. Badania
wskazują, że w tej grupie zawodowej
ryzyko zachorowania na raka płuca
jest dwukrotnie większe niż w ogól‑
nej populacji. We Włoszech, Irlandii
i USA już w ciągu zaledwie paru mie‑
sięcy po wprowadzeniu całkowitego
zakazu palenia tytoniu poprawił się
stan zdrowia pracowników sektora
gastronomicznego i rozrywkowego,
a także zmniejszyła umieralność
z powodu zawałów.
Pracom nad projektem ustawy
towarzyszy szeroko zakrojona akcja
medialna mająca na celu wyjaśnienie
zawartych w projekcie uregulowań
i uzyskanie dla nich społecznego po‑
parcia. Inicjatywę wspiera minister
zdrowia, szereg stowarzyszeń spo‑
łecznych oraz najważniejsze medycz‑
ne towarzystwa naukowe. Projekt
wsparła swoją uchwałą z dnia
8 września 2006 roku Naczelna
Rada Lekarska, apelując równocześ‑
nie do wszystkich lekarzy i lekarzy
stomatologów w Polsce o osobiste
poparcie tego stanowiska.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl

 Psychoterapią nie można nazwać
wszystkich interwencji psycholo‑
gicznych, gdyż jako sposób lecze‑
nia ma wskazania i przeciwwska‑
zania, a jej stosowanie wymaga
odpowiednich kwalifikacji.
[2] C ele, metodykę i przebieg psycho‑
farmakologicznego programu le‑
czenia uzależnienia od tytoniu pro‑
wadzonego w I Klinice Kardiologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Kra
kowie szczegółowo opisano w ar‑
tykule „Program grupowej terapii
psychologicznej w kompleksowym
leczeniu osób uzależnionych od ni‑
kotyny w ramach prewencji chorób
układu krążenia – doświadczenia
własne” – patrz piśmienictwo.
Piśmiennictwo – www.pfp.edu.pl
[1]

www.pfp.edu.pl
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Perswazją, nie karą

Nie jestem przeciwniczką ustawy „antynikotynowej”

Z posłanką Ewą Kopacz (PO),
Przewodniczącą Sejmowej Komisji
Zdrowia rozmawia Katarzyna
Siwiec
Jak Pani, osoba paląca, przyj
muje projekt nowej ustawy „anty
nikotynowej”?
Z ciężkim sercem. Jako lekarz sta‑
ram się przede wszystkim edukować
swoich pacjentów, a nie leczyć ich
poprzez wprowadzanie zakazów i re‑
strykcji. Zawsze najpierw edukuję,
a dopiero potem straszę ewentualnymi
konsekwencjami zdrowotnymi. Mamy
do czynienia z ustawą restrykcyjną,
naruszającą przy tym sferę prywat‑
ności (mój balkon, mój samochód itd.),
a jednocześnie kwestionującą kulturę
osobistą każdej osoby palącej. Skoro
zakłada się, że jestem palaczem,
to niewątpliwie muszę szkodzić innym.
Niesłusznie. Szanuję osoby niepalące
i zawsze pytam, czy wolno mi w danej

sytuacji zapalić. To kwestia kultury
osobistej, którą wynosi się z domu.
Ale jako lekarz, musi sobie
Pani zdawać sprawę ze szkodli
wości palenia.
Oczywiście. Jednocześnie staram
się dbać o całą profilaktykę, poddaję
się badaniom, robię zdjęcia profi‑
laktyczne itd. Kontroluję swój stan
zdrowia, ale podejmuję to ryzyko
na własną odpowiedzialność. Wstyd
się przyznać, bo żaden nałóg to nic
dobrego, ale po prostu lubię palić.
Wolę być palaczką, niż osobą uza‑
leżnioną np. od alkoholu.
Czy istnieje szansa, że nowa
ustawa ograniczy liczbę osób
palących?
To ustawa trochę „z powietrza”.
Uważam, że nie będzie jej można eg‑
zekwować w życiu, nie widzę też osób,
które miałyby się tym zająć. Trudno
mi sobie wyobrazić sytuację, że Straż
Miejska albo Policja mogłaby ukarać
mnie mandatem za to, że palę w swo‑
im własnym samochodzie. Również
ciężko mi zrozumieć, w jaki sposób
i kto będzie odmierzał przepisowe
10 metrów od miejsc użyteczności
publicznej, gdzie mandat już nie
grozi. Park albo plaża to też miejsca
użyteczności publicznej. Czy ktoś bę‑
dzie mierzył i porównywał stężenie

Papieros już nie trendy

Ustawa ma swoją logikę i zasługuje na przyjęcie

Z posłem Tadeuszem
Cymańskim (PIS) o nowelizacji
ustawy „antynikotynowej”
rozmawia Katarzyna Siwiec
Czy Pan pali?
Za mocno powiedziane. Gdy ktoś
mnie o to pyta, odpowiadam, że trzeba
co najmniej rok wytrzymać w całkowi‑
tej abstynencji, by mieć prawo zaliczyć
się do niepalących. Nie chcę być pre‑
zentowany jako neofita, tym bardziej,
że kampania przeciw przygotowywanej
ustawie jest niezwykle ostra i niektó‑
rych ludzi z nią związanych przedsta‑

wia się jako nawróconych fanatyków.
Zmagam się ze swoim nałogiem, chciał‑
bym go raz na zawsze rzucić i udaje
mi się nie palić od pewnego czasu.
W sejmie można palić?
W miejscach do tego celu wyzna‑
czonych – oczywiście. W porówna‑
niu z innymi kadencjami jest nieźle,
bo tych zasad się po prostu przestrze‑
ga. Czasem, by zapalić, posłowie wy‑
chodzą na zewnątrz budynku. Jest też
zdecydowanie mniej dymu w koryta‑
rzach hotelu poselskiego. Być może
to zasługa nie tylko zmiany obyczajów,
ale i niezłej klimatyzacji i wentylacji.
Ustawie zarzuca się, że jest po
lityczna, PIS‑owska.
Niesłuszne oskarżenie. Chodzi
przecież o projekt sejmowej Komisji
Zdrowia wzorowany na podob‑
nych programach z innych krajów.
Animatorem i – można rzec – praw‑
dziwym ojcem całej ustawy jest
prof. Jacek Jassem, onkolog.

Dlaczego NZOZ ZWM‑Malinka
w Opolu został partnerem PFP?
Dr Teresa Poleszuk‑Spakowska

z‑ ca dyrektora NZOZ ZWM‑ Malinka
w Opolu

NZOZ ZWM‑Malinka zapewnia opie‑
kę medyczną około 20 tys. mieszkań‑
ców Opola. Pracujący w nim lekarze
i pielęgniarki przywiązują dużą wagę
do profilaktyki.
W 2005 r. realizowaliśmy pro‑
gram „ABC zdrowego odżywiania”.
Odwiedziliśmy 10‑latki we wszyst‑
kich szkołach Opola (1500 dzieci).
Były pogadanki, pokazy, konkursy,
ankiety. Dzieci okazały spore zainte‑
resowanie, w większości klas zajęcia
przeciągały się z powodu stawianych
pytań i chęci kontynuowania tema‑
tów dotyczących prawidłowej diety,
witamin, reklam.
Przy okazji leczenia infekcji, szcze‑
pień czy zgłaszania się po zaświad‑
czenia lekarskie, pacjenci nieko‑
niecznie chcą słuchać o profilaktyce,
a lekarzom najczęściej brakuje cza‑
su na przekazywanie wiedzy na ten

temat. Dlatego pracownicy NZOZ
ZWM‑Malinka postawili na działa‑
nia niekonwencjonalne, spektaku‑
larne, zwracające uwagę na proble‑
my. Dlatego szukamy sojuszników
i sposobów, żeby być skutecznym.
W większości programy skierowane
są do dzieci. Chcemy im przekazać
dobre wzorce, ukształtować zdrowe
nawyki. To właśnie dzieci mogą wpły‑
nąć na zachowania swoich rodziców,
mogą mieć udział w tym, że dorośli
podejmą decyzję o rzuceniu nałogu
palenia papierosów. Wyedukowane,
mają szansę nie wpaść w nałóg pale‑
nia ale i z dystansem oglądać rekla‑
my batonów, napojów gazowanych,
fast foodów.
Jesteśmy organizatorami wielu
akcji promujących zdrowy styl życia
i profilaktykę, w większości skiero‑
wanych do dzieci. Oto zorganizowa‑
ne przez nas imprezy:
– „Dzieci mówią: chcemy tlenu”:
konkursy w kilku przedszkolach, ha‑

dymu papierosowego w powietrzu,
np. na ósmym i dziesiątym metrze?
Będąc palaczką, nie chciałabym się
czuć w swoim kraju jak obywatel dru‑
giej kategorii. Nie wolno mi będzie na‑
wet siąść na ławce w parku i zapalić.
Jeśli nie ustawa, to co może
skłonić ludzi do zmiany stylu ży
cia na prozdrowotny?
Szeroko przeprowadzona akcja edu‑
kacyjna. Metodą kar nie zwalczymy
nałogu palenia. Tabletki i plastry od‑
zwyczajające od nikotyny powinny być
zdecydowanie tańsze i dostępne dla
każdego. Byłaby to bardziej cywilizo‑
wana forma walki z nałogiem. Ja ge‑
neralnie w życiu nie znoszę przymusu.
Jestem dorosła i za swoje postępowa‑
nie ponoszę odpowiedzialność. W do‑
datku żyję w nowoczesnym demokra‑
tycznym kraju, więc chcę sama o sobie
decydować, bez względu na to czy mój
wybór jest słuszny czy nie.
Czy w swojej praktyce lekar
skiej odnotowała Pani jakieś
sukcesy, nakłaniając (demokra
tycznie!) pacjentów do pozbycia
się nałogu?
Sama mnóstwo razy próbowałam
rzucić palenie, udawało mi się wytrzy‑
mać bez papierosa aż 9 dni, po czym
kapitulowałam, uświadamiając sobie,
że przez cały czas myślałam wyłącz‑
nie o tym, że rzucam palenie. Ale
ja jestem osobą zdrową. Łatwiej było
z moimi pacjentami, którzy, jak to pa‑
cjenci, całkiem zdrowi nie są. Mogłam

więc posłużyć się argumentem wy‑
stępującej u nich choroby serca czy
układu oddechowego, która niewąt‑
pliwie jest konsekwencją palenia.
Tłumaczyłam, że kontynuacja nałogu
może znacznie pogorszyć nadwątlone
już zdrowie. W stosunku do pacjentów
były to argumenty w 70% skuteczne.
Niestety, sama nie mogę ich zastoso‑
wać. Palę od drugiego roku studiów
i nic na to nie poradzę.
Ale to już niemodne! W dodat
ku jest Pani Przewodniczącą
Sejmowej Komisji Zdrowia…
…i bardzo przekorną naturą! A po‑
nadto wychodzę z założenia, że każ‑
da moda proponuje, a nie nakazuje.
Zdaję sobie sprawę, że palenie jest
dzisiaj mało stosowne i niezbyt mod‑
ne. Pewnie podejmę decyzję o defi‑
nitywnym zerwaniu z nałogiem, ale
nie w sytuacji, kiedy wszyscy będą
opowiadać, że jakaś cudowna ustawa
nagle spowoduje, że ludzie przestaną
palić.
Jednak stało się tak we Wło
szech.
Ale my jesteśmy inni; mamy swoje
przywary narodowe, swoje przyzwy‑
czajenia i przyzwolenia. Nie da się
przenieść włoskich doświadczeń
na nasz grunt i vice versa. Nie je‑
stem przeciwniczką ustawy „an‑
tynikotynowej”. Opowiadam się
tylko za jej rozsądną, a nie restryk‑
cyjną wersją. Dajmy zielone światło
tym, którzy po odpowiedniej edukacji

dojrzeją do porzucenia nałogu i prze‑
znaczmy środki z budżetu na progra‑
my zdrowotne dla tych ludzi. Kierujmy
do nich filmy edukacyjne, pogadanki,
broszury, oferujmy niezbędne bada‑
nia, a wspomagające walkę z nało‑
giem specyfiki niech wreszcie będą
dostępne dla każdego.
Ustawa w Pani wersji nie
uwzględniałaby żadnych kar?
Nie jestem zwolenniczką stosowa‑
nia kar. Czy dzięki temu, że mamy
w Polsce coraz bardziej restrykcyjne
prawo karne, mamy automatycznie
mniej zabójstw, rozbojów i kradzie‑
ży? Nie jest prawdą, że surowe pra‑
wo wyklucza patologię społeczną.
Poprawmy raczej jego egzekwowanie.
Wracając do ustawy antynikotynowej,
starałam się wykazać jej słabość, fakt,
że jej egzekwowanie będzie niewyko‑
nalne. Całe to zamieszanie związane
z ustawą, cały szum medialny wokół
niej przypomina szereg innych sejmo‑
wych dyskusji, kiedy to część posłów
opowiada się za tym, by Polaków nie
ubezwłasnowolniać, by stawiać na edu‑
kację i kulturę osobistą, a druga część
uważa, że Polacy muszą słuchać wła‑
dzy, bo tylko ona wie, co dla nich dobre.
Palenie jest rzeczą złą, należy z tym
nałogiem walczyć, ale trzeba to robić
w sposób rozsądny, bez przymusu,
kar i martwych przepisów. Postawmy
na mądrą perswazję, edukację i wy‑
mierną pomoc dla tych, którzy z nało‑
giem sobie po prostu nie radzą.

Uważa Pan, że to dobra ustawa?
Bardzo dobra. Chociaż przyznaję,
że przepis zakazujący kierowcy pa‑
lenia podczas jazdy może wydawać
się mocno kontrowersyjny. Z tego
co wiem, podobna reguła nie funkcjo‑
nuje nigdzie poza kilkoma stanami
w USA. Główny zapis naszej ustawy
dotyczy zakazu palenia w miejscach
publicznych: tam gdzie się pracuje
i wypoczywa. Niestety, wciąż jesz‑
cze wiele pozostawia do życzenia
codzienna kultura, a ustawa nie re‑
guluje zachowań na klatkach schodo‑
wych, balkonach, podwórkach itp.
Kto najgłośniej protestuje
przeciw ustawie?
Sektor rozrywkowy. Właściciele
pubów, lokali, restauratorzy i, oczy‑
wiście, producenci tytoniu oraz
pracownicy zakładów tytoniowych.
Argumentują, że miejsca wydzielone
do palenia mają obecnie podniesio‑
ny standard. Niektórzy porównują
je do sali operacyjnej z czterokrotną
wymianą powietrza i wysoką redukcją
zanieczyszczeń. To dla palaczy oczy‑
wiście luksus, a dla właścicieli lokali

ogromny poniesiony koszt. W podtek‑
ście protestów, moim zdaniem, wyczu‑
wa się obawę o wysoce prawdopodobny
spadek konsumpcji tytoniu. Tak się
stało m.in. we Włoszech. To dobrze,
że liczba osób palących ma szansę się
zmniejszyć i że jest przygotowywana
ustawa, która takiej ewentualności
sprzyja. Dobrze, że w sprawie skut‑
ków palenia zabierają głos lekarze,
a media sprawę nagłaśniają. Front
walki nie jest łatwy.
Jednak my, Polacy, nie kocha
my dyscypliny i nie chcemy być
do niczego zmuszani. Wiele ustaw
istnieje wyłącznie na papierze.
Jest w tym trochę racji, ale tyl‑
ko trochę. Na ogół ludzie wybierają
niezadymione restauracje. Nawet
palacze przyznają, że „obcy” dym
im przeszkadza, tolerują tylko „swój”
dymek. Myślę, że ustawa ma swo‑
ją logikę i zasługuje na przyję‑
cie. Brak dyscypliny nie powinien
być argumentem przeciw ustawie.
Niech będzie argumentem na rzecz
lepszej egzekucji prawa.

Czy palacze powinni płacić
za leczenie, jeśli ponoszą zdro
wotne konsekwencje swojego na
łogu?
Podchodząc do sprawy zdroworoz‑
sądkowo, każdy człowiek powinien
ponosić konsekwencje swoich dzia‑
łań. To logiczne, choć w praktyce nie
zawsze wykonalne. Jednak palacze,
tak naprawdę, ponoszą koszty, bo ku‑
pują papierosy. Uważam, że ich cena
powinna być wysoka, a najlepiej, jeśli
pełne koszty leczenia będzie pokry‑
wać akcyza, która przecież w skali
roku stanowi ogromną kwotę. Proszę
wziąć pod uwagę, że produkujemy
ok. 70–80 miliardów sztuk papie‑
rosów rocznie i jeden tylko grosz
akcyzy daje sumę niemałą. Problem
polega na tym, że państwo zbyt ską‑
po dawkuje te pieniądze na leczenie.
Jeśli ustawa nie zostanie przyjęta
teraz, to Polska znajdzie się na sza‑
rym końcu zmian dokonujących się
na świecie. Przyjmiemy ją wówczas
dopiero z Bułgarią i Rumunią.

sła oceniane przez Wojciecha Manna,
inscenizacje w wykonaniu studen‑
tów, pokazy aerobiku, zabawy.
– „Kondycja to inwestycja”: poka‑
zy judo, konkursy ze skakankami,
hula‑hop, tańce, kulturystyka, krav
maga, konkurs biegów w różnych
grupach wiekowych.
– „Próba ustanowienia rekordu
Guinnessa w liczbie osób gimnasty‑
kujących się na świeżym powietrzu”:
impreza odbyła się 13.01.2007, wzięło
w niej udział 805 osób. 14.01.2008 po‑
wtórzymy ją pod nazwą: „Nowy re‑
kord w liczbie osób gimnastykujących
się na świeżym powietrzu”. Jeżeli uda
nam się zainteresować jeszcze więk‑
szą liczbę mieszkańców Opola, to ist‑
nieje szansa, że w 2009 roku będzie
to impreza ogólnopolska.
Czego się spodziewamy po PFP?
Oczekujemy wytycznych, które
my, lekarze i pielęgniarki pierwszego
kontaktu, przełożymy na konkretne
działania, które trafią do pacjenta
i spowodują zmianę jego zachowania
na styl życia korzystny dla zdrowia.
Forum powinno być partnerem
mediów i różnych organizacji,
ażeby wytyczne, konsensusy
i różne ustalenia trafiały do ludzi

w przystępnej, atrakcyjnej for‑
mie. I żeby zaistniała możliwość
tworzenia warunków do rozpo‑
wszechniania zdrowego stylu ży‑
cia i zapobiegania chorobom.
Zdajemy sobie sprawę, że wpro‑
wadzenie zasad zdrowego stylu ży‑
cia do codzienności każdej rodziny,
to sprawa trudna. Statystyki wyka‑
zują, że ludzie, pomimo zaleceń, źle

się odżywiają i nie są aktywni fizycz‑
nie. Naukowcy nie wierzą w poprawę
tej sytuacji i pracują nad formułą pi‑
gułki, która będzie niwelować skutki
złej diety i braku ruchu.
Jednak my nadal będziemy się
starać, żeby ruch, prawidłowa die‑
ta i unikanie używek były stałymi
nawykami wszystkich, bez względu
na wiek.

Pytania dotyczące palenia tytoniu wraz z odpowiedziami dostępne na stronie
internetowej www.pfp.edu.pl
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