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STRESZCZENIE
Cel. Celem pracy była ocena zjawiska użytkowania elektronicznych papierosów wśród polskich 10–11-latków.
Materiał i metody. Badania w formie ankiety zostały przeprowadzone w okresie od października 2015 do paździer-
nika 2017 na grupie 471 10–11-letnich uczniów szkół podstawowych Polski północnej (245 chłopców i 226 dziew-
cząt). Kwestionariusz zawierał 7 pytań jednokrotnego wyboru.
Wyniki. Zdecydowana większość dzieci jest świadoma szkodliwości palenia (83,23%). Ogólna liczba uczniów z ro-
dzicami/rodzeństwem palącymi papierosy tradycyjne to 158 osoby (33,55%), zaś użytkującymi e-papierosy to 64 
osoby (13,59%). 42 dzieci (8,92%) odpowiedziało, iż członkowie rodziny używają obu rodzajów papierosów. Wśród 
badanych dzieci papierosy tradycyjne paliło już 16 osób (3,40%) zaś elektroniczne papierosy użytkowało 13 osób 
(2,76%). Oba rodzaje papierosów paliło 7 osób (1,49%). Wśród dzieci, które nigdy nie miały kontaktu z nikotyną, chęć 
palenia papierosów tradycyjnych i użytkowania e-papierosów w przyszłości zadeklarowały odpowiednio 33 osoby 
(7,25%) oraz 20 osób (4,37%). Wśród dzieci, które miały przynajmniej raz kontakt z nikotyną, chęć palenia papiero-
sów tradycyjnych i użytkowania e-papierosów w przyszłości zadeklarowały odpowiednio 2 osoby (0,42%) oraz 4 
osoby (0,85%).
Wnioski. Zdecydowana większość dzieci biorących udział w ankiecie miała świadomość szkodliwości palenia. Pa-
lenie elektronicznych papierosów jest nowym trendem wśród użytkowników produktów zawierających nikotynę. 
Dzieci, które już paliły e-papierosy, zdecydowanie częściej deklarują chęć ich użytkowania w przyszłości. 
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ABSTRACT
Aim. The paper reports the analysis of using electronic cigarettes among 10–11-years old children.
Material and Methods. The data collecting took place between October 2015 and October 2017. There were 471 
(245 boys and 226 girls) 10–11 years old primary schools students from Northern Poland. They were asked to answer 
7 questions.
Results. The vast majority of children are aware of the dangers of smoking (83.23%). The total number of students 
with parents or siblings smoking traditional cigarettes is 158 (33.55%) and e-cigarettes is 64 (13.59%). Among the 
children responding to our questionnaire traditional cigarettes have been smoked by 16 (3.40%) of them and 
e-cigarettes have been used by 13 (2.76%) of them. Both types of cigarettes have been smoked by 7 (1.49%) children. 
Among the children who have never had the contact with nicotine the willingness to future smoke traditional and 
e-cigarettes in the future declared respectively (7.25% and 4.37%). Among the children who had one time and over 
one time contact with nicotine the willingness to future smoke traditional cigarettes and use e-cigarettes declared 
respectively of them (0.42%) and 4 of them (0.85%). 
Conclusions. The vast majority of children participating in the survey are aware of the dangers of smoking. Elec-
tronic cigarettes are a new trend among the nicotine-containing products. Children who have already smoked 
e-cigarettes more often declare their willingness to use them in the future.
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Wstęp
Elektroniczne papierosy to zasilane bateryjnie 
systemy dostarczania nikotyny (nicotine delivery 
systems), które są dostępne na rynku w wielu wa-
riantach. Według Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) obecnie jednym z najpoważniejszych na 
świecie zagrożeń dla zdrowia jest palenie. Dotyczy 
ono nie tylko ogólnych problemów zdrowotnych 
(układu krążenia czy oddechowego), ale także 
zdrowia jamy ustnej (w tym przyzębia i błony ślu-
zowej). Najbardziej podatnymi grupami są ludzie 
młodzi, a także osoby już uzależnione od nikoty-
ny [1–6]. W Polsce dwa badania epidemiologicz-
ne wykazały wzrost wykorzystania e-papierosów 
w latach 2010–2014 wśród osób w wieku od 15 do 
19 lat [3, 4]. Podobną tendencję zaobserwowano 
wśród uczniów szkół na Hawajach (średnia wieku 
14,6 lat) gdzie użytkowników tylko elektronicz-
nych papierosów było 17% [6]. W dostępnej lite-
raturze brakuje wystarczającej liczby badań do-
tyczących wykorzystania e-papierosów wśród 
dzieci. W Walii około 6% dzieci w wieku 10–11 lat 
i 12% w wieku 11–16 lat co najmniej raz używało 
e-papierosa [5, 7].

Cel
Ocena zjawiska użytkowania elektronicznych pa-
pierosów wśród polskich 10–11-latków. 

Materiały i metody
Badania zostały przeprowadzone w formie ankie-
ty w okresie od października 2015 do październi-
ka 2017 na grupie 471 dzieci (245 chłopców i 226 
dziewcząt) w wieku 10–11 lat ze szkół podstawo-
wych w Sopocie. Przeprowadzone badania były 
częścią programu profilaktycznego SOPKARD-

-Junior. W kwestionariuszu zadano następujące py-
tania jednokrotnego wyboru:

Czy wiesz, że palenie jest szkodliwe dla dziąseł  ›
i zębów? 
Czy Twoi rodzice/pełnoletnie rodzeństwo palą  ›
papierosy tradycyjne? 
Czy Twoi rodzice/pełnoletnie rodzeństwo palą  ›
e-papierosy?
Czy paliłeś kiedyś papierosa?  ›
Czy paliłeś kiedyś e-papierosa?  ›
Czy gdy będziesz osobą pełnoletnią, zamie- ›
rzasz palić papierosy tradycyjne? 
Czy gdy będziesz osobą pełnoletnią, zamie- ›
rzasz palić e-papierosy? 
Analizę statystyczną zgromadzonych danych 

przeprowadzono za pomocą programów Micro-
soft Office Excel 2007 (Microsoft) i STATISTICA 
10 (StatSoftPolska). Zastosowano test zgodności 
chi-kwadrat z poprawką Yatesa. Uzyskane wyniki 
z wartością p poniżej 0,05 uznano za istotne staty-
stycznie. Badania zostały zatwierdzone przez Nie-
zależną Komisję Bioetyczną ds. Badań Naukowych 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (NKBB-
N/510–386, 395/2015). Wszelkie etyczne aspekty 
projektu były zgodne z Deklaracją Helsińską. 

Wyniki
Zdecydowana większość dzieci jest świadoma 
szkodliwości palenia (392 osoby, czyli 83,23%).

Ogólna liczba uczniów z rodzicami/rodzeń-
stwem palącymi papierosy tradycyjne wynosiła 
158 osób (33,55%), zaś e-papierosy — 64 osoby 
(13,59%). 42 dzieci (8,92%) odpowiedziało, iż człon-
kowie rodziny używają obu rodzajów papierosów. 
Wśród badanych dzieci papierosy tradycyjne pa-
liło już 16 osób (3,40%; p < 0,05) zaś elektronicz-

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy
Table 1. Characteristics of studied group

n %
Dzieci biorące udział w badaniu ankietowym 471 100
Dzieci świadome szkodliwości palenia 392 83,23
Dzieci z rodzicami palącymi papierosy tradycyjne 158 33,55
Dzieci z rodzicami używającymi papierosów elektronicznych 64 13,59
Dzieci z rodzicami palącymi oba rodzaje papierosów 42 8,92
Dzieci, które paliły papierosy tradycyjne 16 3,40
Dzieci, które użytkowały papierosy elektroniczne 13 2,76
Dzieci, które paliły oba rodzaje papierosów 7 1,49
Dzieci, które nigdy nie paliły p. tradycyjnych, ale deklarują taką chęć 33 7,25
Dzieci, które nigdy nie użytkowały e-papierosów, ale deklarują taką chęć 20 4,37
Dzieci, które paliły p. tradycyjne i deklarują taką chęć 2 0,42
Dzieci, które użytkowały e-papierosy i deklarują taką chęć 4 0,85



DENTAL FORUM /1/2018/XLVI 33PRACE ORYGINALNE

Ocena zjawiska użytkowania elektronicznych papierosów wśród 10–11-latków — badania wstępne

PRACE ORYGINALNE

ne papierosy również użytkowało 13 osób (2,76%; 
p < 0,05). Oba rodzaje papierosów paliło 7 osób 
(1,49%). Wśród dzieci, które nigdy nie miały kontak-
tu z nikotyną, chęć palenia papierosów tradycyj-
nych i użytkowania e-papierosów w przyszłości za-
deklarowały odpowiednio 33 osoby (7,25%) oraz 20 
osób (4,37%). Wśród dzieci, które miały co najmniej 
jeden raz kontakt z nikotyną, chęć palenia papie-
rosów tradycyjnych i użytkowania e-papierosów 
w przyszłości zadeklarowały odpowiednio 2 osoby 
(0,42%) oraz 4 osoby (0,85%) (Tabela 1).

Dyskusja
W przeprowadzonych badaniach ankietowych za-
pytano biorących w nich udział uczniów o rodzaj 
papierosów wypalanych przez ich uzależnionych 
od nikotyny rodziców. Uzyskane wyniki dowiodły, 
że tradycyjne papierosy są palone ponad dwa razy 
częściej niż elektroniczne (odpowiednio 33,55% 
i 13,59%). Podobne dane uzyskali badacze z Walii 
(39,1% i 17,0%) [5].

Analiza badań własnych wykazała, że ponad 
3% 10–11-latków paliło już tradycyjne papierosy, 
a mniej niż 3% korzystało z papierosów elektro-
nicznych. Zbliżone wyniki na poziomie 3,2% doty-
czące tradycyjnego palenia zostały zaprezentowa-
ne w Wielkiej Brytanii [8]. W porównywalnej grupie 
nastolatków w Niemczech i Walii uzyskano wyższe 
odsetki użytkowników elektronicznych papiero-
sów (odpowiednio 4,7 oraz 5,8%) [7, 9].

Chęć palenia e-papierosów w przyszłości de-
klarowało zdecydowanie więcej nastolatków, któ-
rzy pierwszy kontakt z tymi urządzeniami mają już 
za sobą (30,77%), niż uczniów bez takich doświad-
czeń (4,37%). Podobne wyniki prezentowali bada-
cze z Walii [5]. 

Analogiczne wyniki dotyczące wzrostu użyt-
kowania e-papierosów wśród młodych dorosłych 
i dzieci uzyskał w swoich badaniach Durmowicz 
[2]. Wydaje się, że ważnym czynnikiem jest rów-
nież dystrybucja nikotyny z e-papierosów. Badania 
przeprowadzone przez Eissenberga [10] oraz Van-
sickel i wsp. [11] dowiodły, że e-palenie powodu-
je obniżenie stężenia nikotyny w układzie krążenia 
krwi w porównaniu z tradycyjnym paleniem. Cie-
kawe dane dotyczące stężenia nikotyny w aerozo-
lach, a także na jej ilości dostarczanej do organizmu 
ludzkiego poprzez palenie jednego tradycyjnego 
papierosa o określonej dawce nikotyny przedsta-
wili Goniewicz i in. [12, 13].

Z uwagi na to, że użytkowanie e-papierosów 
jest stosunkowo nowym zjawiskiem, jego wpływ 
jest obecnie trudny do przewidzenia, szczególnie 
w odniesieniu do jamy ustnej. Istnieją pojedyn-

cze doniesienia naukowe o zmianach zaobserwo-
wanych we krwi [14] oraz o subiektywnych obja-
wach towarzyszących e-paleniu [14, 15]. Ponadto 
konieczne wydaje się przeprowadzenie dodatko-
wych badań, skoncentrowanych na efektach bier-
nego wdychania aerozolu pochodzącego z e-pa-
pierosów. Dostępne wyniki są niejednoznaczne. 
Fluoris i in. [16] wskazują, że nikotyna z tradycyj-
nych, jak i elektronicznych papierosów ma podob-
ny wpływ na biernych palaczy.

Wcześniejsze badania przeprowadzone przez 
Kusiak i wsp. [17] w grupie studentów stomatologii 
wykazały narastający problem tego zjawiska jako 
pewnego nowego trendu, wskazując na potrzebę 
przeprowadzenia badań epidemiologicznych do-
tyczących odległego wpływu użytkowania elek-
tronicznych papierosów na ogólny stan zdrowia. 

Wnioski
Palenie elektronicznych papierosów jest nowym 
trendem wśród użytkowników produktów zawie-
rających nikotynę. Zdecydowana większość dzie-
ci biorących udział w ankiecie ma świadomość 
szkodliwości palenia. Dzieci, które już paliły e-pa-
pierosy, zdecydowanie częściej deklarowały chęć 
ich użytkowania w przyszłości.
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