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1

Santrauka

Tikslas – nustatyti tradicinių cigarečių vartojimo paplitimą ir tam įtakos turinčius veiksnius tarp jaunų suaugusiųjų.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2020 m., jame dalyvavo 402 Lietuvos aukštųjų ir profesinio rengimo
mokyklų studentai bei gimnazistai: 79,4 proc. moterų ir 20,6 proc. vyrų. Respondentų amžiaus vidurkis buvo 22 ± 3,08
metų. Tyrimo metu atlikta anoniminė anketinė apklausa, joje dalyvavimas buvo savanoriškas. Klausimyną sudarė 33
klausimai, pagal kuriuos vertinti respondentų sociodemografiniai rodikliai bei rūkymo ypatumai.
Rezultatai. 17,4 proc. apklaustų asmenų buvo 21 m., amžiaus vidurkis 22 ± 3,08. Iš visų apklaustų respondentų
beveik du trečdaliai (65 proc.) nurodė, kad šiuo metu rūko. Vertinant tyrimo dalyvių atsakymus apie vartojamų tabako
gaminių rūšį nustatyta, kad iš jų beveik penktadalis (17,2 proc.) rūko tradicines cigaretes. Kiek daugiau nei dešimtadalis
(11,1 proc.) visų respondentų atsakė, kad surūko iki 5 cigarečių per dieną, o daugiau nei 20 cigarečių per dieną surūko tik
0,6 proc. apklaustų asmenų.
Išvados. Beveik penktadalis (17,2 proc.) respondentų renkasi tradicines cigaretes. Rinkoje atsirandant kitiems
tabako tiekimo sistemų produktams, tradicinių cigarečių vartojimas palaipsniui mažėja, tačiau vis tiek išlieka vienu iš
populiariausių tabako gaminių pasirinkimų.
Reikšminiai žodžiai: tradicinės cigaretės, rūkymas, rizikos veiksniai.

ĮVADAS

Tabako vartojimas ir jo poveikis yra vienas svarbiausių išvengiamo sergamumo, negalios ir ankstyvos mirties veiksnių. Rūkymas lemia net 90 proc.
mirties nuo plaučių vėžio atvejų ir 80 proc. mirčių
dėl lėtinės obstrukcinės plaučių ligos. Tabako vartojimas taip pat didina riziką sirgti koronarinėmis
širdies ligomis, insultu, burnos vėžiu ir periodontinėmis ligomis [1, 2]. Nors tradicinių cigarečių
vartojimas pastaraisiais metais gerokai sumažėjo,
tai vis tiek išlieka vienu dažniausių tabako vartojimo būdų [3]. Europos Sąjungoje kasmet dėl tabako
vartojimo miršta 700 tūkst. žmonių. Eurobarometro
duomenimis, 2020 m. kiek mažiau nei ketvirtadalis (23 proc.) europiečių teigė, kad šiuo metu rūko
tradicinius tabako gaminius (cigaretes, cigarus, cigariles, pypkes). Net 78 proc. iš rūkančiųjų renkasi
būtent tradicines cigaretes [4]. Galimybė pasidalyti cigaretėmis su bendraamžiais, intensyvesnio
apsvaigimo pojūtis vartojant cigaretes kartu su
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alkoholiu bei stipresnis sensorinis nikotino efektas
yra tik kelios priežastys, kodėl tradicinės cigaretės
išlieka populiarios tarp jaunų suaugusiųjų [5].
Asmenys, pradėję vartoti tabako gaminius dar
jaunystėje, turi didesnę tikimybę rūkyti ir vyresniame amžiuje. Duomenys rodo, kad 9 iš 10 nuolatos
rūkančių žmonių pradėjo vartoti tabako gaminius
dar iki pilnametystės, o 98 proc. rūkančiųjų pirmą
kartą parūkė nesulaukę 26 m. [6]. Todėl pagrindinė tabako kampanijos rinkodaros ir reklamos tikslinė auditorija yra jauni suaugusieji, kurie dėl šios
priežasties tampa viena iš pažeidžiamiausių tabako
vartojimo grupių. Didžiausias visuomenės sveikatos prioritetas yra sumažinti rūkančiųjų skaičių tarp
jaunimo [7]. Nepaisant to, rūko vis daugiau jaunų
suaugusiųjų. Amerikoje atlikto tyrimo duomenimis,
nors kartą rūkyti bandžiusių jaunuolių dalis nuo
2002 iki 2018 m. išaugo dvigubai (nuo 20,6 proc.
iki 42,6 proc.) [8].
Akademinio mokymosi metu studentai patiria
didžiulį stresą, kuris gali sukelti žalingų padarinių
ne tik psichologiniu, bet ir socialiniu lygmeniu.
Todėl tabako gaminiai tampa priemone siekiant palengvinti problemas, su kuriomis susiduriama studijų laikotarpiu [9]. Didelę įtaką tabako vartojimui
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studijų metu turi ir bendraamžių rūkymas. Bendraamžių įtaka yra vienas iš esminių veiksnių, turinčių
galią jaunų asmenų ankstyviems eksperimentams su
tabako gaminiais ir norui juos vartoti ateityje [10].
Remiantis Lietuvos narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamento 2020 m. atlikta analize, net
75 proc. aukštųjų mokyklų studentų bent kartą gyvenime yra rūkę tradicines cigaretes, o 15 proc. jų
rūko kasdien [11].
Nepaisant plačiai viešinamos informacijos apie
tabako poveikį žmonių sveikatai, cigarečių rūkymas vis dar išlieka opi problema ir kelia rimtą iššūkį dabartinei sveikatos priežiūros sistemai visame
pasaulyje [12]. Šiame straipsnyje aprašomo tyrimo
tikslas – įvertinti tradicinių cigarečių vartojimo paplitimą bei tam įtakos turinčius veiksnius tarp jaunų
suaugusiųjų.

TYRIMO MEDŽIAGA IR METODAI

Tyrimas atliktas 2020 m., jame dalyvavo 402 Lietuvos aukštųjų ir profesinio rengimo mokyklų studentai
bei gimnazistai: 79,4 proc. moterų ir 20,6 proc. vyrų.
Respondentų amžius buvo nuo 17 iki 39 m., amžiaus
vidurkis 22 ± 3,08 m. Tyrimas atliktas vykdant anoniminę anketinę apklausą, dalyvavimas joje buvo savanoriškas. Klausimyną sudarė 33 klausimai, pagal
kuriuos buvo vertinami respondentų sociodemografiniai rodikliai bei tabako vartojimo ypatumai. Duomenys suvesti ir analizuoti SPSS (Statistical Package
for Social Sciences) 23.00 statistine programa. Atliekant analizę taikyti aprašomosios statistikos metodai:
apskaičiuoti veiksnių dažniai, vidurkiai, standartinis
nuokrypis (SD). Dažnių skirtumų statistinis reikšmingumas įvertintas skaičiuojant chi kvadrato (χ²) ir
p reikšmes. Tikrinant statistines hipotezes, pasirinktas reikšmingumo lygmuo p < 0,05. Statistinio ryšio
stiprumui nustatyti buvo skaičiuojamas Spearman‘o
koreliacijos koeficientas.

REZULTATAI

Įvertinus apklaustų asmenų išsilavinimą nustatyta,
kad daugiau nei du trečdaliai (74,1 proc.) respondentų šiuo metu studijuoja universitete, 16,2 proc. – mokosi kolegijoje, 5,2 proc. – gimnazijoje, mažiausiai
(4,5 proc.) – profesinėse mokyklose (1 pav.).
Dauguma (89,6 proc.) apklausos dalyvių nurodė,
kad nors kartą gyvenime yra bandę rūkyti. Iš jų šiuo
metu rūko beveik du trečdaliai (65 proc.) respondentų. Kiek daugiau nei penktadalis (21,1 proc.) pabandė
ar pradėjo rūkyti būdami 16 m. amžiaus (moda – 16,
min. – 5, maks. – 23), rūkymo pradžios amžiaus
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vidurkis yra 15,97 ± 2,64. Lyginant respondentų amžių ir rūkymo įprotį nustatyta, kad statistiškai reikšmingai kuo vyresni tyrimo dalyviai, tuo mažiau tarp
jų yra rūkančių (r = –0,116; p < 0,005). Palyginus respondentų rūkymo įpročius ir amžių, kada jie pradėjo rūkyti, nustatyta, kad statistiškai reikšmingai kuo
jaunesniame amžiuje tyrimo dalyviai pradėjo rūkyti,
tuo daugiau jų rūko ir dabar (r = –0,147; p < 0,005).
Iš visų respondentų, kurie siekia aukštojo universitetinio išsilavinimo, rūko daugiau nei pusė
(55,4 proc.), iš studijuojančių kolegijoje rūko beveik
du trečdaliai (63,1 proc.), profesinėje mokykloje –
66,7 proc., gimnazijoje – 76,2 proc. asmenų.
Pagrindinė priežastis, paskatinusi pabandyti rūkyti tabako gaminius, – smalsumas (69,2 proc.), daugiau nei pusė (57,5 proc.) tyrimo dalyvių nurodė, jog
jiems įtaką padarė draugai, 14,4 proc. respondentų
pabandė rūkyti dėl streso poveikio, 12,4 proc. – dėl
noro apsvaigti, o šeimos narių pavyzdys įtaką padarė 3,7 proc. apklaustų asmenų. Beveik du trečdaliai
respondentų (63,9 proc.) nurodė, kad po pirmųjų
bandymų nepradėjo nuolat rūkyti. Tiems, kurie po
pirmųjų bandymų pradėjo rūkyti nuolatos, didžiausią
įtaką padarė rūkantys draugai (50 proc.), kiek mažiau
nei trečdalis (31,1 proc.) toliau rūkė dėl smalsumo, o
27,4 proc. – dėl streso įtakos.
Kiek mažiau nei pusė respondentų (45,8 proc.) nurodė, kad jų šeimos nariai rūko, didelė dalis (84,3 proc.)
apklaustų asmenų teigė, jog jų artimi draugai rūko. Palyginus respondentų ir jų šeimos narių rūkymo įpročius nustatyta, kad statistiškai reikšmingai daugiau
rūko tų tyrimo dalyvių, kurių šeimos nariai ir draugai
taip pat vartoja tabako gaminius (p < 0,05).
Vertinant apklaustų asmenų atsakymus apie vartojamų tabako gaminių rūšį nustatyta, kad beveik
penktadalis (17,2 proc.) respondentų rūko tradicines
cigaretes. Į klausimą, kiek cigarečių surūko per dieną,
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kas dešimtas (11,1 proc.) apklausos dalyvis atsakė, jog
surūko iki 5 cigarečių per dieną. Daugiau kaip 20 cigarečių per dieną surūko 0,6 proc. respondentų (2 pav.).
Vertinant respondentų atsakymus į klausimą, kokį
poveikį sveikatai turi tradicinės cigaretės, nustatyta, kad beveik du trečdaliai (61,4 proc.) apklausos
dalyvių teigė, jog nikotinas sukelia priklausomybę,
60,7 proc. asmenų manė, kad tradicinės cigaretės
kenkia širdies ir kraujagyslių sistemai, 60 proc. tiriamųjų pažymėjo, jog kenkia dantų ir burnos gleivinės
būklei, 59,5 proc. – kenkia kvėpavimo sistemai, o
56 proc. tyrimo dalyvių teigė, kad tradicinės cigaretės sukelia vėžinius susirgimus.

REZULTATŲ APTARIMAS

Eurobarometro duomenimis, 2020 m. Lietuvoje rūkantys asmenys sudarė daugiau nei vieną ketvirtadalį
(28 proc.) visuomenės. Kaip rodo 2017–2018 m. Vidurio ir Rytų Europoje atlikto tyrimo duomenys, Lietuvoje iš 1 128 respondentų tradicines cigaretes yra
rūkę beveik trys ketvirtadaliai (73 proc.) apklaustųjų,
o amžiaus vidurkis, kada lietuviai pabandė tradicines
cigaretes, yra 15,4 ± 2,2 m. [13]. Mūsų atlikto tyrimo
rezultatai parodė, kad tradicines cigaretes šiuo metu
rūko kiek mažiau nei vienas penktadalis (17,2 proc.)
respondentų, o amžiaus vidurkis, kada jauni suaugusieji pabandė rūkyti, smarkiai nesiskiria nuo kitų
publikuotų tyrimų – 15,97 ± 2,64 m.
Europos Sąjungoje 2020 m. beveik pusė
(45 proc.) rūkančiųjų vidutiniškai per dieną surūko
11–20 įprastinių cigarečių [4]. Šio tyrimo duomenimis, tik 4,4 proc. respondentų surūko 11–20 cigarečių per dieną, o didžioji dalis (11,1 proc.) apklaustų
asmenų surūko iki 5 cigarečių per dieną.
2011–2014 m. Amerikoje atliktame tyrime vertinant 25–44 m. gyventojų rūkymą ir išsilavinimo
statusą nustatyta, kad 37 proc. vidurinį išsilavinimą
turinčių asmenų yra rūkantys, o iš turinčiųjų aukštąjį išsilavinimą rūko 14,6 proc. [10] žmonių. Mūsų
tyrimo duomenys rodo, kad iš visų respondentų, kurie siekia aukštojo universitetinio išsilavinimo, rūko
daugiau nei pusė (55,4 proc.), iš studijuojančių kolegijoje rūko beveik trečdalis (63,1 proc.), iš besimokančių gimnazijoje – 76,2 proc. asmenų. Tokius
skaičius galima paaiškinti dideliu stresu, kurį sukelia
studijavimas aukštojoje mokykloje – sesijos, tarpusavio konkurencija ir pan. Gimnazijoje bei kolegijoje
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didelė dalis rūkančiųjų šiame tyrime nustatyta galimai dėl mažos šių grupių dalyvių imties.
Bangladeše atliktame tyrime pastebėta, kad beveik
visų (96,8 proc.) rūkančių jaunų suaugusiųjų artimi
draugai taip pat rūko [14]. Tyrimų, atliktų Portugalijoje ir Suomijoje, duomenimis, nors vieno iš tėvų rūkymas lemia ir didesnį rūkymo paplitimą tarp jaunų
suaugusiųjų [15, 16]. Mūsų tyrimo rezultatai smarkiai
nesiskyrė nuo kitų šalių tyrimų ir parodė, kad didelės
dalies (84,3 proc.) apklaustų asmenų artimi draugai
rūko, ir statistiškai reikšmingai respondentai dažniau
rūko, jei rūko nors vienas iš jų šeimos narių (p < 0,05).
Amerikoje atlikto tyrimo duomenys rodo, kad
šiek tiek mažiau nei trys ketvirtadaliai (73,7 proc.)
apklausos dalyvių, vyresnių nei 18 m., pritaria teiginiui, jog tradicinėse cigaretėse esantis nikotinas sukelia priklausomybę [17]. Mūsų tyrimo duomenimis,
beveik du trečdaliai (61,4 proc.) respondentų pritarė
teiginiui, jog nikotinas sukelia priklausomybę, ir tai
tik patvirtina kitų tyrimų rezultatus.

APIBENDRINIMAS

Atsižvelgiant į kitų šalių pateiktus ir mūsų tyrimo
rezultatus galima teigti, kad tradicinių cigarečių pasirinkimas tarp jaunų suaugusiųjų mažėja, tačiau vis
dar išlieka vienu iš populiariausių pasirinkimų. Tabako vartojimo paplitimui tarp jaunų suaugusiųjų turi
įtakos juos supančių žmonių įpročiai, t. y. šeimos
narių bei draugų įprotis rūkyti. Vienas pagrindinių
būdų, kaip užkirsti kelią tabako vartojimui, yra griežta jo kontrolės politika.
Straipsnis gautas 2021-11-26, priimtas 2022-01-20
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Summary

The aim. To determine the prevalence of the use of
traditional cigarettes and the factors influencing it among
young adults.
Material and methods. The survey was conducted in
2020 and involved 402 Lithuanian students: 79.4 % women
and 20.6 % men. The average age of the respondents
was 22 ± 3.08 years. The study was conducted by using
an anonymous questionnaire. Participation took part in
the survey voluntarily. The questionnaire consisted of
33 questions, according to which the sociodemographic
indicators of the respondents and the peculiarities of
smoking were assessed.
Results. 17.4 % of respondents were 21 years old. The
average age of respondents was 22 ± 3.08 years. Of all
respondents, nearly two – thirds (65 %) indicated that they
currently smoke. Assessing the answers of the respondents
about the type of tobacco products they smoke, it was
found that 17.2 % smoke traditional cigarettes. 11.1 %

of all respondents said they smoked up to 5 cigarettes a
day, while only 0.6 % of respondents smoked more than
20 cigarettes a day.
Conclusions. 17.2 % of respondents choose traditional
cigarettes. With the emergence of other products in tobacco
supply systems on the market, the use of traditional
cigarettes is gradually declining but remains one of the
most popular choices for tobacco products.
Keywords: traditional cigarettes, smoking, risk factors.
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