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U2YWANIE PRZEZ HlOOlIE2 Rd2NYCH SUBSTANCJI UZAlE2NIAJ4CYCH 
PORdwNANIE WYNIKdW BAOAN ANKIETOWYCH Z1984 I 1988 ROKU 

I 

Jesieni q 1988 roku we wszystkich szkolach-ponadpodstawo

wych Mokatowa zost~ly przeprow~dzone badania an~ietowe ~oty
CZ<i!ce uiywania rrlinych 5ubstancji uzale.!:1'I.iaj<;!cych. Uzyskane 

wynlki stanowiQ mat~tial por6wn~wczy dla wynik6w analogicz

nych ,b~da~ prowadzonych przez 8arbar~ Wolniewicz-Grzelak W 

1984 raku ~Walni~wicz-Grzelak i Ostaszewski, 1987). Niniejszy 

artykul p~ezentuje parCiwnanie, wynik6w tych dw6ch bada~ ~ jest 
pr~b~ analizy zachadz~cych imian. 

I. CEl PRACY 

Por6w~anre ~w6ch 'raczn~k6w mlodzie2y -szkolnej pod k,tem 
rozmiarow uzywania -stodkow odu.rzajqcych, alkoholu, papierosDw 

i'lek6w uspokajajijcych na -przykladzie okresowo prowadzanych 

badart empidemiologicznych. 

II. MATERIAL BAOAWCZY I METODA 

1. Charakterystyka pop~lacji 
, 

Populacj~ stanow!li uczniowie pierwszych klas wszystkich 

5zk61 ponadpodstawowych warszawskiej dzielnicy Mokot6w roz

poczynajqcy nauk~ w 1984 i 1988 roku. Srenia wieku wynosila 
15,5 lat. W 1984 roku liczba respo'ndent6w wynasila' 34U2 os'oby,' 

a w 198B~- 19iB os6b. Stanowilo to ponad 90% caIej populacji. 
Obie pt~by s~elniajq surowe kryteria por6wnywalno~ci danych. 
Jedynis udzial drugorocznych dziewtzQt W obu roczhikach jest 

nierownomierny. StQd pordwnanie danych dotyczQcych dziewczQt 

musi by!!. poddane .kantroli ze wzgl~du- na ingerujqcy czynnik 

wieku. Ookladniejszq charakterystyk~ niniejszej ,populacji 

przedstawlla B'.Wolniewicz-Grzelak w rapotcie pt. "Zmiany, 

,w spo2ywaniu przez mlodziez napoJ6w a~kohol~wych. Badania 

makotowskie z 1984, i 1 ~aB' roku lt CWolniewicz-Grzelak, 1990).,' 
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2'~ Mat[f[',ial bad,awezy 

Anali-zow~mym"m'at~dalem by!"y odpowiedzi: uczni6w n8', anoni
mow~ \, ankiet~ .. NAN, opra~owa[lq przez B., Welni ewicz-Grzelak 

(W61ni~wicz~Grlelak i Ostaszewski t 1983). 8adania przeprowa-· 
dzono:meiod q aud~toryjnq·w.£za5ie lekeji. Ankieta NAN·zawieri 
\ . 

kilk~'pyta~ i. tamkni~tymi- skalami ~dpowiedzi., W 1988 ['Qku 
zastosowano .dwie, ~etsj~. ankiet~!: ,~AN-3' a NAN ... 4, podczas gdy 
~ 1984-' roku",ui:yto tylka:' wersji NAN.:..}. 

W ankiecie NAN problem' uiywania:'~['odk6w- odurzaj~c.ych 

i pieta alkohol~ jest· po['u~zany: po~tednio przez pytania a 
'uczestniczenie w mlodziei:ow,ych spotkaniach, PCdCZ8S 'kt6t_y~h 

.ui:ywano drodka~-odurzaj~cych~ i' 0 uczestniczenie' w ~lodzie-

iow-ych-.spotkaniach, podczas kt6t-ych spoz'ywan? alkohol. Wersja· 
NAN-3 obok tych dw6c'h pytar'i .pos.i'ednlch z811-!iera bezposredni~, 

pyt~nie o'.picie al~ohri~u, natomiast w~rsja .NAN-4 - be~po~red

nie pytanie a u~ycie srodka narkot~zuj~cego. Jes~ to jedyna 

r6i:nica pomi~dzy tymi wetsjami .. \11,1988 toku o.ble wersje zot. 
.staly 1050'10'0 rozdzielone ~ cal~j populacji. NAN~3: 2013 res

pondent6~, a'NAN-4: 19~5~ 
1'1, zwifJ,zku z tym, .02e w, 1?84 roku nie by'!o bezpo~tedniego 

pyia~ia ? ui:ycie ~rodka odu~zajfJ,cego, porawnanie. odpo~iedzi 
na to ·pytanie 'zostalo'dokonane na p.odstawie danych'l 1983 

i 1988 roku. 
01a analizy istotnodci raznic pomi~d~y badanymi. rocznika

mi mlodziei:y zastosowano test chi~kwadrat. ijozk\ -dy na skali 
oOdpowiedii dychotomizowano w przedzialach,najbarDziej roi:

nicuj~cych. 

III. WYNIKII ICH OMOWIENIE 

I. Alkohol 

W labeli Nr ~,5~ zamieszczone wyniki dotycz~ce udzialu' 
respondent6w w mlodzieiowych 'spotk~niach towarzyskich,·pod

'czas ktdrych spoi:ywano alkoho-l . 
"',: ", .. " , . . ',' 
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Por~wnanie uczestniczenia 
w badaniach z 

. \ 
mlodzilH,Y W 

1984 .i .1988 

Tabera ,Nr 1 

"prywatkach z alkoholem'! 
roku 
/. . 

, , 
: W roku poprzedzaj.t;!cym bad~nie : 

R.ok- : Liczba Nie ucz-e-' Raz lub I Kilka razy I Brak : 
badanial'respon. stnicz\lli: dwa raz~ i wiE;lcej I danych I 

========~====?===~==========b========l=====~===~;=b==;=======~ 
CHlOPCY 

1984 N=1600 4'4',7% 26,3% 28,0%. 1,:O!i 
••• 1988 N=1830 35, 0% 28,7% 35,3% 1,0% 

O'ZIEWCZPA , , , . , 
1984 

, 
N=1802 

, 
4'5 ~ 2% 

. , 
31,9%. 23,1% 

, 
0,7% 

, , , , , , , , '. ••• ., , 
1988 , N=2088 , 42,6% , 28.,7% 2B,0% , 0,7% . , , ., , / , , 

OGOlEM 
, , , 

1984 N=3402 44,9% 
, 

28,8\ 25,4% O,~% 
, , , , ••• , 

1988 N=3918 39,1% , 28.,8% 31, ?!i O,8!. , , , 
••• - p{O;OOI 

Og61em, odse'tek 15-1a'tkow I kt6riy.przynajrnniej kilka razy 

w ci<J.gu ·r,oku· uczestnlczyli. w sp~tkan'iach, pod!=zas ktorych pU:o 

'_ siE;l alkohol zwi~~SZYl siE;l zn~cz<J.co z ~5.4% (198~) "do 31,3% 

(1988); ~hi kw •. = 36.~3~ p 0,'001. Znacz;:y wzrost popularno~ci 
takich'spotkart dotycz~ zarowno Chlopcow' ~ak i dziewc~~t. 

O\fsetek. chlopc6w" ktarzy ,przyn'ajmniE!j kiikakrotnie w cii~
[JU roku bywal~ na- prywatkach z al~oholem wzrosl' z 28,0~i (1984) 

do 35,3% (1988); chi kw.·=19,27; p(O,OOl. 

W grupi~ dziewcz~t zanotowano takte statystycznie istotn~ 

wz~os~ tego wskainika: z' 23,1% (1984) do 20,,0% (1986); chi 

~w.~12.36; p(h,OOl._ 

Plee w znacznym stopniu" rotnicuj"e. cz~stosc- uczestniczenia 

w r'prywatkach z e1koholem~. ~hloRcy znacznie cZQ~ciej chodzQ 

rya taki:] s"potkania nit dziewcz~ta (p<,o,OOl). Dotyczy to zar6w

no praby z 1964 i 196'8 rQ-ku. 

Dane .dotycz~·ce ~ZQs.to~ci pici.a alkoholu przez bildan'l 

rnlodz_iet p~zed~tawia tabela nr 2. 
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labels Nr 2 
Por6wnani~ cz~sto~ci picia alkoholu przez mlodziei \II badania.ch 

z 1984 i 1988 roku 

: 1 I ' 
: ., 1 I W"r'oku' poprzedzajqcym badanie : 

.1 ·~ok : Liczba : Nie pili I Jeden,dwa I Kilkana~cie: Brak 
: badania: respdn~ ': alkoholu : lub kilka: razy lub I danych 
:. I . I I razy . I wiE~cej: L 
t ==,= == = = ;~= = = ======'} == = = =::::;= = = = =,== = = = = = =/J = = = =;: = === = ==:!: ~ == =.-:: == = ~ 

: CHlOPCY. . : 

1984 

1968 

1984 

I 

: N=16DO 
I 
: N= 944 
I 

31,1% 
JD,7% 

54,0% 

, 
I DZIEWCZPA 
: 1 
I N=18D2 J9, J% , 
I I 

55,5% 
54,4% 

8,8% 

10,7% 

4,6% . 
• 6,3% 

0,1% 
1,2% 

0,6% 
0,3% : 1988 .: N::I06~ 39,0% J 

: ____ -c __ ~'--__ ~ __ ------------~-----------c------------~--------_T 
OGOlEM I , 

I. 
I 
I , 
I 
I 

1984 

1988 

*, -

N=J402 38,3% 54,8% . 6,5% 
, 

0,4% , 
•• , 

N=2Dn 35,1% 55,6% B,3% , 0,7% , , 
p< D, 05 •• p-< ,D, 02. 

Od5ete~ 15-1atk6w, k~6rzy pili przynajmniej jeden raz 

w ci~gu ostatniego rok~ zwi~kszyl si~ z 61,3% (1984) do 64,1% . 

, , , , 
' ' , , 

. (i98B)i chi kw.=4~43; p 0,05. Jednoczednie zwiekszyl 5i'~ od
setek tych, kt6rzy stosunkowo cz~sto pili alkoho1 (przynajmniej 
kilkana~cie razy w ci~gu r~ku); z 6,5% (1984) do 8-~3~ (1ge8); 

chi kw;=6,27; p<,0,02. 
Obie te r6inice wskazujq na ten sam kierunek zmian ~ CZ~5tsze 

picla alkaholu przez mlodziei. 
Chlopcy \II 198a roku, cz~~ ..... ciej pili alkohol niz ich'r6wie

~nicy cztery lata wcze~niej. W 19.84 roku 62,a~i ch1opc6w pr'zy
znawalo 5i~ do cho~by lednorazowego wypi9ia alkoholu w ciqgu 
ostatniego roku, podczas gdy w 1988~roku jui 6B,~%i C,hi kw.= 
=7,49j p(O,Ol. Zwi~kszyla si~ tei r ale statystycznie nie zna~ 

czQ,co liczba -tych, kt6rz pili cZfJsto. 
W~r6~,dziewcz~t odsetek tych, ktdre chotby jeden raz pi1y 

alkohoi w ci~gu'roku nie uleg1 istotn~j zmianie i by~ bliski 

60'% dla obu r9czni~dw.·Zwi~kszyl si~ natomiast odset~k dziew-

1~6 
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cz~t pij~cyc~ cz~st~ z 4,6% (1984) do 6,3% (1988); chi kw.= 

= ,4-,02; p{,O,05. 

o ile, W 1984 roku odsetek dziewczQt .i,chlopcdw p~zyznajQ
cych 'si~ do pri:yn'ajm~iej jedno~azoweg6' wypicia alkoholu w ciQ"': 

.gu roku byl ~a zbli!onym poiiomi~ (62,8% chlopc6~ i 60,1% 
dziewczQt), to w czt~ry lata p6t~i~j znacznie siq.zr62ni~6w~1 

(68,1% chlopc6w i ~O,7% dz~ewczQt; chi k~.=11,95; p(O,DOl): 

Czqste. picie ~lkohol~ jest bar~ziej rozpo~szechnione wdr6d 
chlopc6w nii: w~r6d' dziewcz'i!t" w dw6ch analizowanych rocznikach. 

2. Srodki odurzajQce 

Tabela Nr 3 p'rzedstawia wyniki ,dotyczqce udzialu respon

dent6w w mlodziezowych ~p6tkaniach towarzyskich, 'pcidc~as ktd
ryeh uiy~~no ~rodk6w odurzajQcych. 

Tabela Nr '3 

Por6wnanie uczestniczenia mlodziety w "prywat~ach. ze ~rodkami 
odurzajq:cymi ll w badaniach z 1984 i .1988 roku 

, " 
I • : 
: .': I 

: W roku pop.rzedzaj~cym badanie: : 
I Rok Liczba' Nie ucze- I Raz lub I Kilka razy : Brak I 

: badani,il: respon. I stniczyli : dwa razy: i wi~ceJ : ·danych. : ' 
::::::::::""::: =::: "":-= = = -=::: =::: = =!: = =::: =:::= =:::::: ="" =='="":::::::::::: =::: =1:: ===""= = = = = = = =::!: ="" == :::===::1 
II CHlOPCY 
I I 
I I 

: 1984 : N=1600 91,5% 4,0% 0,6%· 

: 1988 .... l N=1830 • 2,5% 93,5% 0,7% 
I I 
I I 

i-·------~i--------+-------O-Z-I_E_W_C_Z_~_T_A __________________ ~-----, 
,:1984 :tl=lB02 91,9% ,J,'9!i 3,9%' 0,3%: 

I ...... J 
1988 : N='2088 95,3% 2,9!. 1,5% 0,3%.: 

I I 

: OGOlEM . : 
,. : 

1984 :,N=3402 91,7~. 3,9%:' 3,,9% 0,5%': 
: I .... I 

1988, : N=3'918 94,4~. 3,Pi: 2,0% 0,,5%: 
• I ! 

••• - p(O,OOl • p"<O,05 

~I zakresie ko'ntakt6w mlodzieiy ze ~rodkami odurzajqcymi 

zanotowano zmniejszenie siG: rozfillar6w 'tego zjaw.iska •. Og'61em, 

Z 7,8% (1984) do 5,H 0.988) zmni~jSzYl $i~odsetek Tespon

dent6w, kt6~z~ przynajmniej jeden ~az w roku byli.na spotkaniu, 
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podczas .ktorego ui.ywana ~rQdkow odurzaj~cych; ch,i kw.;::::.23,42;' 
p(,O,OOl. Zaobserwowano taki.e zml11ejszenie si~, tej grupy mlo

dzieiy, ktora sto5unkowo CZ~5to b'ywala ofla takich spotkaniach; 

z 3,9% (1984) do 2,0' 119BB); chikw.=25,Sj; p(O,OOI. 

Pawyi.sz~ teridencj~ wyra~ni~ potwierdzaj~ dane dotyczQce 

dziewcz~t. Odsetek dziewcz}t, kt6re cho£!by taz w ciq,gu ostat

niego r{ku uczestniczyly w t~kich spotkaniach zmniejszyl si~ 

znacz<;!co z 7,8% (1984) do 4,4,% (;988); chi 1<;,w.=19,43; P<0100L 

,Jednocze~nie zmn'igjszyl -si~ cdsetek' dziewc:~t, kt6re przynaj

mniej' kilkakrotnie W ciq:'gu ,roku uczestniczyly w takich' spotka
niach; z 3,9% (1984) do 1,5\ (1988); chi kw.=20,94; p(Q,OOI. 

Chlopcy taki.e zmniejsz~l~ sw6j udzial w t~go t~pp spotka~ 
n'iach, ale w mniejszej skali, n'ii dziewcz·~ta. Odsetek 'Chlo,pc6w, 

kt6rzy przyinajq si~ do cha£!by jednorazowego udzialu'w ww. 
spotkaniach zmniejszyl si~ z 7,9% (1984)j'do 5,8~. (198U)';chti-!-::w=5,8i 

p(O,02. Spadkawi uleg1 rowniei odsetek tych, ktorzy przynaj

mni.ej kilka razy mieli tego typu' do~wiadczen,ia; z 4,0% (1984) 

do 2,5% (1988); chi kw.=5,58; p<O,02. ie r6inice wSkazujq n~ 

to, ze - po czterech latach - dzie~cz~ta w ~i~k5zym stopniu 

nit 6hlop~y wytofaly si~ z~ spotkart ,towarzyskich. podczas 

~torych Oi.Ywa si~ narkotyk6w~ 

W zwi~Zk~ z ty~; ie populacj~ dziewcz~t w 1988 toku miala 

z~acznie mniejsiy odsetek uczen~ic dyugoracznych ni2 populacja 

z 1984 rOkp spr~wdzono, czy ten czynni~ nie mi~l decydujQcegq 
znaczenia dla,zmian dotycz~cych.diiewcz~t. W tym celu wylijczo

no z abu FOGznik6w dziewcz~t grup~ drugcirocznych i poddano 
analizee por6wnawczej tylko ,'gtUPGl nieop6znionych w nauce. 

Okazalo Si~, i.e zaobserwowane zmiany potwierdzajq siq r6wniet 

\Of tak skon,struowanej grupie respondentek. \~ 1984 r'oku 7,0% 

dziewczqt ni~op6tnionych w nauce (N=1566) d~klarowalo przy

najmniej jednarpzo.we uczestnictwa W spot,kanlach ,towarzyski,ch, 
pO,dczas ,kt6rych utywana ~rodkdw odutzajqcych, ,a_ w 1980 r~ku 

(N=lB75) - 3,9%; chi kw.= 16,JB;pCO,OOI. 

iabela Nt 4 prezentuje.wynik~ dotyczqce uiywania ~rodk6w 
odurz1ajqcych. 
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rabela Nr 4 

Porownanie cz~sto~ci u~ywani~ ~rodkow odu~zajqcych 
przez m1:od,ziez \II badaniach z 1,983 i 1988 roku 

I ; 

W roku poprzedzajqcym badanie : : 
Rok I Llczba I 'N~e : Raz lub :Kilka razy : Brak : 
badanik respon. I uty.1i I dwa razYli wi~cej I danych I' 

:::::::::::::: f =':::::: = = =':::: = b:::: ='= =:: = = =!:: = =:::::: = =:: b=:: =:: == '" = =0:::= ~= =:::::: == ::::l , , 
: CHlOPCY : 
I I 

: 1983 : 6, R A K 0 ANY C H ~ 

! 1'988' : N::. 88'? 96,4% 1,6% 1,.6% 0,4%: 

1 'j DZIEWCZ~TA .1 
i --1-9-B-3--~1------------B--R--A--K-----O--A--N--Y~C--H----------~--------~: 
1 ,I t 

,1 __ 1_9_B_B~....;:.:. __ N_=_1_0_1_B ____ ,-_9_7_,_1_% ____ ,---,._1_,_5_" __ -,--___ 1 __ '_1,..% ______ '-_0 __ ,3 __ % __ -'!-
: OGdlEM : 
: --------7-----------.---------~--c-----~-c'-----------._--------:: 
: 1983 N=1352 96,5% 1,3~ 1,3% 0,9,% l 
: 1988 N::,1905 9{;"8% / 1,5.% 1,3% ,0,4% -: , ______ ~ __________ ~ ________ ~ ________ _L ____________ l_ ______ _J' 

Niestety, nie mozna pordwna6 dwoch analizowsnych tu rocz

nikJw pod wzgl~dem uzywania srodkow odurzajqcych, poniewat 

w 1984 'roku nie bylo -bezposredniego pytania na ten temat. 

Jednak dla zachowani3 jednolitosci·opisu wyniki ~zyskane w 
1988 roku odniesiono do wynik6w analogicznych bada~ wykonanych 

w 1983 roku. 

Uzywanie srodk6w odurzaj~cych przez 15-1etni q m1:odziez 

w 1983 i 19SJ roku nie rdzni si~ istotnie: 2,6,~~ badanych «(~8J) 

i 2,8% (1988) przynajmniej raz w ciqgu os~atniego. roku uty1:o 

srodka odurz~jqcego.,.Oo wielok'rotnego utywania (kilka razy,' 

kilkana~cie lub wi~cej razy w ciqgu ostatniego'roku) przyznaje 

si~ 1,3% populacji w obu rocznikach. 

Ja~ wida6 z danych zawart~ch w tabeli nr 4, ple6 nie 

rdtnlcuje ~ istotny spos6b uzywania drodk6w odurzajqcych przez 

-nasto1atkow. 
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3. Leki uspqkajaj~ce 

Po czterech latach nie zmienil si~ znacz~co 'gdse'ek 
mlodzieiy _przyjmujqcej 1eki usp~kajaji!ce.' 

. Wynlki' por'6wnarlj prezentowan'e Sq: w tabeli nr 5. 

Por6wnanie_cz~sto~ci uzywania przez mlodziez lek6w 
uspokajajq:6y~h w ~adaniach Z 1984 i 1988 roku 

I' I I 

: W.roku poprzedzajQcym badanie: I' 
Rok Liczba I Nie I Raz lub IKilka razy. Btak t 

Ibadan~~ respo'n; : uzywali : dwa' cazy:i wi~cej ,: danych : 
~======1==========!======~===~=========!===~======!==========: 

I I 
: CHlOPCY ": 
I I 

: 1984 : N=1600 92~6% 4,J% 1.,9% 1,2% : 

: 1988 : N=lB30 ~3 .. 5% 3 , 6%,1.,8\ 1,1% : : ______ -cf: __________ -<-" __ c-____ -""-________ L-__________ L-__________ : 

I L OZIEW~Z~TA : :---C __ --~I"-~--__ ---."----------r-------c--r-----------r-----------I 
1- 19B~ : N=li302 83,1% 11,1% 5,5% 0·,3% : 
I I 1. • 

:, __ l_9~B_B~~:--N-=-2-0-B-B----"-·-B-0-.-9-%-----'---1-2-.-B-.~ __ _' ___ 6_._2_ .. ____ _' __ 0~._1_\_. _____ .: 
I I 

:: OG6lEM : 
1--------41~-o-C-----C-----------c-------c--~-----c~--~----------1 
: 1984 l"N.==34P2 B7~6% .1~a% 3,9~ .0,7% : 
I I I 
I 19~8 : No::-391B 86,8% 8,5% 4,0% O,7~i : 
:~~~~~----~--~----~--~--~~~--~~-------

'00 zatywania tego typu lek6w' przynajmniej. kilka ~azy w 
roku przyznalo si~ 3,9% respondent6w w 1984' roku, a 4%- w 1988. 
Wart'o zaznaczyc.,· ie czynnil<iem bar Jzo s11nie ['6.tnicuj<;!cym jest 

ple~ •. Trz.ykrotnie 'wiE,lc~j, dziewcz~t. niz chlopc6w zazywa t-ego 
typu' ~rodki., Proporcja ta utrz~muje' siE,l w obu badanych rDCZ-

I . . •. 

nik~ch. W 1984 roku 5,5% dziewcz<;lt deklarowalo przyjmowa~ie. 
1~k6w ~spdkajaj<;lcych przyn~jmniej 'kilka 'razy w roku, podczas 
gdy chlopc6w tylko 1,9%: W 1988 roku analogicznie 6t2~ dziew

cz~t i 1,8% chlopc6w. 

4. Palenie 'papieros6w 

Por6wnanie' dw6ch rocznik6w mlodzieiy. pod k~tem palenlia 
. 'papier'056w przeds,tawia tatiela nr 6. .( 
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· Tabela Nt 6 

Porownanie ~z~stodc~ palenia papierosow przez 
mlodziei w badaniach z 1984 i 1985"roku 

: r .. \ : ' -": : 
I Rok I Llczba Nie ,Okazjo- ! Kilka ["azy Codzien1' Brak. < I 

: badania respor{ pal~cy: nalnie : w tygodniu I nle : danych: 
1 ==~====================~======================~==============~ , , 

CHlOPCY 

1984 
I 

61,.9%: 16,4% 
1988 69,6'% : 11,1% 

I 

I 
5,7% : . 15,7% 

5,1% : 13,7% 
I 

0,5% 

, , , 

, 
I , -. , , 
I , . ______ -+ ________ "-__ ~ __ 2_ __ ~ ____ 2---~--------'---~----'-~----_1: 

OQ61em w 1984 roku 31,7% respondent6w przyznalo si~ do 

palenia papieros6w (okazjonalnego, kilka razy w tygodniu lub 

codziennego), podczas gdy w 1988 roku tylke 25,2%; chi kw.= 
,=37,9 j p<O,OOl. Te-n pozytywny kierunek zmian obserwuje si~ 

zat6wn'o w grupie dziewczilt jak i chlopc6w. 

Dla pytan ~wi~zanych z paleniem papierosow wazne jest 

tOzsttzygni~cie kwestii, jaki odsetek mlodzieiy pali nalogawa. 

Przyj~to, ie cz~ste palenie papieros6w, tzn 4 kilka tazy w ~y
go~niu i:co~ziennie bardzo ~prawdopodobnia zaistnienie n~logu. 
~twierdzon~,' ie zmniejszyl .5i~ odsetek mlodzieiy'pal~c~j' cZQ

sto, z 16,9% (1984) do 13,9% (1988); chi kw.=12,74j p(O,OOl, 

z czego palenie cadzienne-zmniejszylo 5i~ z 12,Q% (1984) do 

9,8% (.19~8); chi kw:=9 i 52; p(O,005. 

Tendencja ta wyratniej zaznaczyla si~ w grupie dzi~wczijt. 

Liczba palijcych cz~sto pierwszoklasistek spadla z 1~,9% 
(1984) do 9,6% (1988); chi kw .• l0,64; p(O,OOI. 
'Zmniejszenie si.~ adsetka dziewczQt pal~cych czqsto jest przy~ 

najmnle!i w cz~:ki spowodowane tym, ie w 1988 roku w~rod res

pondentek bylo mniej uczennic drugor?cznych nii: w 1984 roku. 
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Je~li _z obu pordw'nywanych grup dziewczqt wyl~ciymy te, ktdre 

pbwtarzaly kla5~'to okazuje si~, 2~ w 19B~ raku cZQst~ palenie 
dotyczy 9,6% nieop6tnionych w nauce ,(N=IS66), a w 19B8- roku 

(N=IB75) - 7,6%j chi kw.=4,44j p(Q,OS. Rd2nica wi~f ,utrzymuje 

s{~ n~ inacz~cym poziomie. W~~6d th160c6w litzba pal~cych pa

pierosy cz~~to, mimo procentowego spadku, nie !6znila siq 
statystycznie znacz~co • 

. Chlopcdw pal~cych cz~sto papierosy -jest okoto ~wukrotnie 
wIQcej niz dziewcz~t. Taka ~roporcja nie zmienila si~ na prze

strieni czterech lat. 

IV, DYSKUSJA 

Po czterech latach CZ~5tO~C 'spotka~ to~arzyskich, podczas 
kt6rych mlodzie! pita alkohol zwi~kszyla si~ znacZijco przy 

jednoczesnym spadku popularno~ci spotka~, gdzie oferowano 

grodki odurzajQce. Jest to niew~tpliwie jeden -z ciekawszych 

'wynik6w naszych bad~~. Prawdopodobnie wskazuje on na kierunki 

zmian zachodzijcych w dziedzinie kantaktdw mlodziety ze grodka-

mi uzalezniaj~cymi. Warto byloby zbadac, jakie s~ tego pr~yc~y

ny, ezy stosunkowo latwiej d05t~pny alkohol wypiera z mlodzie

zowych prywatek trudniej dost~pne ,narkotyki, ezy tez ograni

czenie kontakt6w mlodzie~y ze drodkami. odurzajqcymi jest 

wynikiem dziala~ profilaktycz~yeh ukierunkowanych na ten wla

~nie rodzaj substancji uzalezniajQcych~ 

Tak ezy inaezej, r62ne dane wSkazui~ na to, ze.prezentowa

ne powy1ej wyniki b?dari wlasnych prowa~zonych w jednej wie:
komiejskiej dzielnicy s~ zgodne z tendencjami obserwawanymi 

,w ca~ym kraju. Statystyki sluiby Zdr?wia, opierajqce"siQ na 

zg01a in~ych miernikach, odnot6wujq bowiem spadek liczby os6b 

lecz0!1ych z.powodu uzaleznienia od drodk~w odurzajQeych 
(Codwod-Sikorska, 1988) oraz wzrost liczby przyj~~ z· powod~ 

zespolu zalezno~ci alkoholowej (Rocznik Statystyczny Zakladu 

Organizaeji Oehrony Zdrowia, IPiN, 1989). 

Nasze badania potwierdzaj~ doniesienia innych autordw, 

wskazuj~ce na t?, !e picie alkoholu jast zjawiskiem stosunkowo 

szero,ko .rozP!lwszechnionYm wgrdd ·nastolatk6w (GruszczyriskC 

i ihn~, 19B~; Slusarezyk; 1986). Niepokoi zwlaszcza tendentja 

wzrostowa spo2ywania alkoholu p~zez mlod~ie2. Ootyezy to 
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przede wszystkiF mlodziezy m~skiej. fe wyniki korespdndujQ 

z wynikami a wiele bardziej szczeg610wych bad~rt nad alkohole~ 
prowad~Dnych przez B.Wolniewicz-Grzelak na tej samej popu1acji 
mlodziezy (Wo1niewicz-qrzelak, 1990)." I, 

Utywan~e przez mlodziet ~rodk6w odurzaj~cych jest zja

wiskiem r2c~ej niewielkich ra.zm.iarow i. nie wykazu-je tendencji 

wzrostowej. Poniiej 3% rerPondenf6w w 1983 i 1988 roku przy

znalo 5i~J ze przynajmniej jaden raz w ci~gu ostatnlegolroku 

uiylo narkotyku. Nie dysponujemy w tym przypadku ~ynikiem 

z 19b4 roku. W badaniach innych.a~tor6w ods~tek'os6b, kt~re 
przyznaly-si~_do jednorazowego uiycia ~rodka odurzaj~eego waha 

siq ad 3,6% do 11,8% (Badora i irin!, 1987; Czarniawy, 1981; 

Plonka-syroka'" 1984; Slusarczyk, 1986). Por6wnanie, tych wyni
kdw z wlasnymi wynikami jest bardzD tr6dne ze wzglqdu na r6iny 

wiek re5Pond~nt6~, typ '5zk61 z jakich pochodz~ oraz r6ine roz
wiQzania metod~Logiczne. Na przyklad Plonka-Syroka"celowo za

stosowala nielosowy ~o~6~"szk61 i otrzymala wysoki wynik 

(11,1%). Mogly to by6 sz~oly szczeg61nie z~gro~one narkomaniQ. 
Jednak podstawowQ tTudno~ci.Q dla oeeny ['ozmia['ow.omawianego 

zjawiska jest b~ak systematycznie prowadzonych badart porownaw-

,ezych, do kt6ryeh mogliby~fmy adni'e~c nasze rezuliaty. 

W takim .uj~ciu zagadnie~ empi~emiDloglcznyeh, gdzle i~tat

n,. rol~ odg['ywajQ 'pytania pogrednie, wa['to rozst['zygnQ~ nastq

puj,ey p['ab~em. Jaki jest zwiQzek pomi~dzy uezestniezeniem w 
mlodzieiawych spatka~iach towarzyskich,'gdzie podawano alkahgl 

a piciem alkoholu o['az pomi~dzy uczestniczeniem w_ml~dZiei.owych· 
spotkaniaeh~ gdzie aferawana ~['odki odurzaj,ce a ich uzywaniem? 

Aby obrazowo odpowiedzie~ na to pytanie podzielana calQ 
populacj~ z 1988 ['oku wg kryterium uczestniezenia w ww. ,spot

kaniach. W ten spos6b utworzono ezt~ry grupy re~pondent6w. 

Okazalo si~, ie spod['6d "tyeh, kt6rzy uczes~niezyli w p['ywatkaeh 

z alkoholem 83% jednocze~nie podaje, ie w og61e Pilo aIko,hol. 

Natomiast z grupy r'nieuczestniezQeyeh 11 jedynie 35% p['zyzhaje 

si~ do pieia alkoholu. Mozna ten zwiQzek przedstawic w prosty 

. spos6b: n~ 100 respondent6w uczestniczQcych w ww. spotkaniaeh 
83-eh jednocze~nie pod~je, 2e pilo alkohol, za~ na' 100 res

pondent6w "~ieucze5tnicz~cychrr jedynie 35-ciu. ('1sp61czynnlk 
Cramera - 0,46). 
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5po~r6d tych, kt6rzy brali udzial w prywatkach z narkaty-' 

kami 37~ ,zarazem podaje, 2e w agdlQ u2yto tego ~adzaju ~rodka, 
riatomiast z grupy "nieu~zestnicz,cych" tylke 1% ~riyznaje si~ 
~o u~yci~ narkotyku. Tak wi~c na 100 "u6zestnicz,cych" 37-u 
priyz~aje si~ do u2ycia grodka odurzajQcego, za~.na 100 !'nie
uczesfnic'zqcych;' tylko jeden. '(Wsp6'lc~ynnik' Crame~a - 0,45). 

Badania wlasne z 1983 roku prowadzone tym samym narz~dziem 

badawczym wskazswaly, 2e - w. zakre~ie pary pyta~ 0 §rodki adu

rzaj~ce - 'zwi~zek teD byl j~5zcze silniejszy: Wsp61czynnik 

Cramera ~ynosil 0,72 (Wolniewicz-Grzelak i' Ostaszewski, 1983). 

Ta rd2hica w sile zwiQzku md2e gwiadqzy6 0 zmi~niajQcych si~ 

zwyczajach ~lodzie2y'u2ywajQcej ~rodkdw odurzaj,cych. jednak 

generalnie nie zmienia to faktu, 2e wi~kszo~~ spo~r6d tych, 
kt6rzy eksperymentujQ z narkotykarni preferuje i~h utywanie 
w ~rupie r6wie4nik6w. Wniasek ten znajduje potwierdzBnie w ,do

niesieniach fnnych autor6w (Czarniawy, 1987 i ~'10nka-5yraka, 

19B~, Slusar~zyk, 1986). 

511a zwiqzku pary pyta~ 0 alkohol pOlQstafa na niezmie

'nion,ym poziamie w por6wnaniu z badaniami z 1984 raku. 

W odst£;lpie. czterech la~ nie zmfenil:a ~i~ skala zjawiska

u2ywania przez mlodziet lek6w uspokajajQcych. Utrzymuje si£;l 

rdwniet zna~zna dysproparcja- mi~d~y dziewcz£;ltami a chlopcami w 
zakresie przyjmawania tego iypu -gradk61'/. t~ozna-- wi£;lc przypuszczac!, 

,2e w sytuacjach trudnych dziewcz~ta cz~~ciej siQgajq po 1eki 
uspakajajqGe natomiast chlapcy po alkaho1. Za przyjQciem tej 

hipatezy przemawiaj~ takte. dane pachodzqce z Rejestru Psych-la-
o , 

trycznega prowadzonego w Poznanl~1 ~ 1971 roku,(,Dziduszko, 

51upctyrtska, Dqbrowski; 1974). Z tych danych wynika, 2e sta

tystycznie 'rzecz biorQc liczba m~2czyzn i kobiet chorych . , 
psychicznie jest zblizona. Jednak kobiety cz~~ciej chorujq na 

ner.wic~ i zaburzen-ia psychosomatyczn,e t podczas gd_y m~l:czytni 
cz~~ciej leczij si~ z powodu zespol-u zale2no~ci ou a~koha1u. 

W 1988 roku w po~6wnaniu ~ 1~84 -rokiem zmni~jszyla si~ 

grupa mlodzieiy, ktdra pali papierosy. Te~ pozytywny kierunek 

zmian znajduje takze potwlerdzenie w badaniach przeprowadzQ

nych ~~rdd Iddzkich lS-latkdw w l~tach 19~5-19B8 (Wijatkowski, 

1990). M·ima zmniejszania si~ rozmiarow tego zjawiska - z badar'i 

ro2ny~h autardw jak i z naszych wynika jednak, ie okalo 1/3 
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populacji mtodzleky akazjonalnie lub systematycznie ,pall pa

plerosy (Gruszczyliski i inni 1989, K'awecki 1982, Korezyk 198.2, 

,Plonka-Syroka 1983, Wijatkowskl 1982). 
, , - I 

Ekspety~entawanie z papierosami rozpoczy~a si~ w'wi~k-

szadei przyp~dkdw W szkole podstawowej (Wijatkowski 1990). 

~at6miast w 'szkotach ponadpodstawowy~h zwi~ksza si~ ei~stod~ 

pal"enia (Wijatkowskl '1990, Korczyk 1982). 

Stwierdzono, te wi~cej chtopcdw nit, dziewczQ~ pali pap~erosi. 

Wniosek ten znalazl -potwierdzenie r6wniei: w innych don-iesie

niach (K~wecki 1982" Kouczyk 1982, Plonka-Syroka 1983, Wija
tkowski 1982, 1990). 

Na przelo"mie wrz'e~nia ~ patdziernlka 1989 roku przepro

wadzono badania'ankietowe, ktdrych wyniki stanowi q, istotne 
uzupelnienie dIa powyzszego artykulu. eelem tych badaM bylo 

uzyskanie informacji 0, rodzajach srodkdw odurzajqcych, z ja
ki~i stykaj, siq uczestnicy mlodziet~wych spotk~M, podczas 

'ktdrych, utywa siq iych srodkdw. Wynik~ zostanq przedstawione 
w oddzielnej publikac'ji. 

y. ·IINIOSKI 

POTdwnanie dwdch rocznikdw mlodzie2y rozpaczynajQcej 

nau!cq W szkalach ~onadp~dst~wowych Mokotowa w i984 i ,1988 r. 

daje podsta~y'do wysnucia nastqpujqcych, wniosk6w. 

Alkohol. 

1. Rozpqwszechnil si~ zwyczaj upzestniczenia w mlodzietowych 
• \_ spotkaniach to,\,{arzyskich, gdzie pije si~ alkohoL 

2. Znaci:1nie wzrds-l ,odsetek chtopcdw pijqcych alk~hol. Wsr6d 

dziewczqt liczba tych, kt6re pily aikohol nie ulegla zmianie, 
natomiast wJ~cej pi~tnastolatek zacz~lo pi~ cz~sto. 

~ rod k I' o'd u r z a j q c e 

3 •. Zmniejszyl si~ od5ete'~ mlodziezy uczestnicz~cej W spotka-' 
niach towarzyskich,' p6dczas ktdrych utywano ~radk6w adurza

j~cych. Dziewcz~ta w_wiqkszym ~siopniu nit,chlQ~cy wycofaly 
si~ z tego 'rodzaju spot'k_aM • 

. 4~. pdsetek ,mrodziezy u2.ywajqcej ~rodkdw od,urzaj~cych\ byt w 

1988 roku podobni do ~twierdzonego w 1983' (w 1984 roku nie 

pytano bezpo~rednio a utywanie ~rodkdw od'urza:jqcyc~'" 
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L e k ius p '0 k a j a j ~ c e 

5.r Cz~sto~~ uzywania lek6w uspokajajiilcych przez', m,lodziei: nie 

'ulegla zmianie. 

Pal e n i epa pia r 0 s 6 w 

6. Zmniej"5zyl si~ odsetek mlodziezy ,o'alGlcej papierosy. w tym 

r~wniez tych, kt6rzy pal~ cz~sto 

DRUG AND SUBSTANCE .USE AMONG WAnoAW TEENAGERS 
A COMPARISION Of' THE RESULTS OF THE QUESTIONNAIRE STUDIES 

1?B4 AND l?BB 

SUMMARY 
A compatative survey was carried out over the prevelence 

of addictive substances among youth· in 1984 and '1988. The 
research material was 'anonymous q~estionnaire answers of 
fifteen years old'pupiis, beginning their study in secondary 
schools within Warsaw district Mokotow. The number of the 
respondents was 3402 in '1984, and 3916 'in 1988. 

It waS found that the custom of at~ending parties with 
alcohol became more p'opular, while the number of young 
participants-in the parties, where narcotic substances were 
taken, diminished at the same -time, which was the most 
important result of the. survey. Approximately 3% of the target 
popUlation used'a'nartotic at least once during last year. _ 
The number of smoking youth became smaller,. ingluding regular 
smokrrs. The frequency of using sedatives didn t change among 
young people. 
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