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Tendencje w zakresie spożywania alkoholu
Streszczenie
Praca dotyczy spożywania alkoholu wśród lokalnej populacji ze względu na wiek, płeć,
wykształcenie czy miejsce zamieszkania i poznanie opinii badanych na temat jego
wpływu na organizm. Celem praktycznym pracy było pozyskanie w badaniu danych,
które będą bardzo przydatne w diagnozowania problemów i planowania działań
mających na celu krzewienie odpowiedzialnego modelu spożywania alkoholu w
społeczeństwie. Badanie zrealizowano wśród 100 losowo wybranych osób,
mieszkańców województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego spotkanych w poradni
lekarza rodzinnego.
Słowa kluczowe: alkoholizm, nadużywanie alkoholu, wpływ alkoholu na organizm
Tendencies concerning alcohol consumption
Summary
The article concerns the alcohol consumption among the local population, according to
age, sex, education or the place of living, as well as finding out the opinions of the
people questioned concerning the alcohol influence on the human body. The practical
aim of this work was to obtain the data useful for the diagnosis of problems and
planning the activities aiming at propagating the proper model of alcohol consumption
among the society. The research was conducted among 100 randomly chosen people,
the citizens living in the świętokrzyskie and mazowieckie regions met at the GP’s
surgeries.
Key words: alcoholism, alcohol abuse, the influence of alcohol on a human body

Jak wynika ze sprawozdania z wykonania ustawy o wychowaniu w
trzeźwości za rok 2012, które przygotowało Ministerstwo Zdrowia, ponad 80
procent dorosłych Polaków spożywa alkohol, a blisko 12% z nich nadużywa go.
Ponadto dane resortu wskazują, że większość osób pijących alkohol spożywa go
na poziomie niskiego ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych [1].
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Nadużywanie oraz uzależnienie od alkoholu jest obecnie
zasadniczym problemem zdrowotnym w wielu krajach, także w Polsce.
Jest to problem tym poważniejszy, że większość osób nadużywających
czy uzależnionych nie leczy się, a wielu spośród nich nie zdaje sobie
sprawy z tego, że już dawno przekroczyło próg nieszkodliwego używania
tej substancji. Wynika to z ogólnej tendencji do zaprzeczania, jaka
występuje wśród osób nadużywających alkohol, tendencji wspieranej
jeszcze przez ciche przyzwolenie społeczeństwa, czy niektóre subkultury
społeczne na używanie środków uzależniających [2].
Alkohol pije 85,5% dorosłych Polaków - wynika z badań,
zrealizowanych przez TNS OBOP na zlecenie Związku Pracodawców
Polski Przemysł Spirytusowy (ZP PPS). Wynika z nich także, że
najmniej abstynentów (2%) jest wśród młodych ludzi w wieku 18-24
lata. Ta tendencja systematycznie wzrasta z wiekiem, tym samym w
gronie starszych ludzi jest najwięcej osób niepijących alkohol – 18% w
grupie 50-59 lat oraz 26% wśród osób po 60. roku życia (wyniki
uzyskane w badaniu zawiera poniższa rycina) [3].
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Rycina 1. Struktura wieku osób spożywających alkohol

Wśród konsumentów alkoholu jest więcej mężczyzn niż kobiet.
Do spożywania trunków przyznało się bowiem 91% badanych panów
oraz 19% pań [4].
Kobiety pijące alkohol szkodliwie są najczęściej młode,
niezamężne (panny, kobiety rozwiedzione lub pozostające w separacji) i
wykształcone (wykształcenie wyższe).
Mężczyźni spożywający alkohol szkodliwie są częściej: starsi niż pijące
szkodliwie kobiety, samotni (rozwodnicy, wdowcy), najgorzej wykształceni
(wykształcenie zawodowe lub niższe) [1]. Strukturę picia alkoholu wg płci w
2012 roku zawiera rycina 2.

Rycina 2. Struktura płci osób spożywających alkohol

Ciekawe jest także zjawisko wypierania przez Polaków picia dużej
ilości alkoholu. 75 % Polaków uważa, że pije mniej alkoholu niż inni. Tylko
3% jest zdania, że spożywa więcej alkoholu od innych osób.
Ryzykowna konsumpcja alkoholu (wg WHO oznaczająca więcej niż 16
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standardowych jednostek alkoholu spożytych w tygodniu przez kobietę i 21
przez mężczyzn), dotyczy 13% mężczyzn i 1% kobiet w Polsce (wyniki na
rycinie 3) [4].

Rycina 3. Opinie osób uczestniczących w badaniu TNS OBOP na temat ilości
spożywanego alkoholu
Spożywający alkohol stanowią 89% osób z wyższym wykształceniem,
90% osób z zasadniczym i średnim, natomiast 98% z wykształceniem
podstawowym. Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania, to najmniej
konsumentów alkoholu jest na wsi i w miastach do 100 tys. mieszkańców –
85%. Z kolei w miejscowościach od 100-500 tys. mieszkańców spożywający
alkohol stanowią 86%, a w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców - 89%.
Osoby, które piły alkohol w tygodniu poprzedzającym realizację
wywiadu przez TNS OBOP, stanowiły 35,5% badanych. Najczęściej
konsumowały alkohol w domu (70%), u znajomych (25%), natomiast rzadziej
już w pubie (9%), restauracji (5%) bądź klubie, dyskotece (4%) czy na świeżym
powietrzu (4%). Osoby te spożywały alkohol najczęściej dla relaksu,
odstresowania się (68%), były zachęcane przez znajomych, przyjaciół (18%), a
także z okazji urodzin (10%), imienin (6%). Przeważnie konsumpcja alkoholu
odbywała się w towarzystwie znajomych, przyjaciół (52%), małżonków bądź
partnerów (29%) czy też innych członków rodziny (26%), ale co czwarta osoba
przyznała się, że piła sama [4].
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Cel pracy
Celem pracy było zbadanie tendencji spożywania alkoholu wśród
lokalnej populacji ze względu na wiek, płeć, wykształcenie czy miejsce
zamieszkania i poznanie opinii badanych na temat jego wpływu na organizm.
Celem praktycznym pracy było pozyskanie w badaniu danych, które będą
bardzo przydatne w diagnozowania problemów i planowania działań mających
na celu krzewienie odpowiedzialnego modelu spożywania alkoholu w
społeczeństwie.
Metoda i narzędzia
Badanie zrealizowano wśród 100 losowo wybranych osób,
mieszkańców województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego spotkanych w
poradni lekarza rodzinnego. Do zgromadzenia opinii na temat spożywania
alkoholu i jego wpływu wykorzystano autorską ankietę własnej konstrukcji
zawierającą 11 pytań zamkniętych oraz dane charakteryzujące populację.
Wyniki
W badaniu uczestniczyło 85% osób z województwa świętokrzyskiego i
15% z województwa mazowieckiego. W tej grupie badanych było 34% kobiet i
66% mężczyzn (wyniki na rycinie 4).

kobiety
34= 34%

mężczyźni
66= 66%

Rycina 4. Struktura płci badanych
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Wśród badanych dominowały osoby w wieku 21-25 lat stanowiące
46%. Kolejne grupy to 23% osób w wieku 26-30 lat oraz 12% w wieku 31-35
lat. Dokładna struktura wieku na rycinie 5.

41-45…
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36-40…
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31-35…

23%

26-30…

46%

21-25…

15-20…

8%

Rycina 5. Struktura wieku badanych
89 % badanej populacji pochodziło z miasta, a 11% ze wsi. Oznacza to,
że ośmiokrotnie chętniej w badaniu uczestniczyli mieszkańcy miasta.
Analiza badanych wg aktywności zawodowej wykazała, że największą
grupę osób opiniujących picie alkoholu stanowili uczniowie i studenci, których
było 35%. Kolejna grupa to pracownicy fizyczni (25%), bezrobotni (22%) i
pracownicy umysłowi (8%). Opisane struktura w tabeli 1.
Tabela 1. Struktura aktywności zawodowej
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Analiza wykształcenia badanej populacji wykazała, że badani to
najczęściej osoby z wykształceniem średnim, stanowiące 51% respondentów
oraz zawodowym (35%). Strukturę wykształcenia zawiera tabela 2.
Tabela 2. Struktura wykształcenia badanych

Badani wskazali także wiek inicjacji w spożyciu alkoholu.
Największa grupa, która stanowiła 53% badanych spożyła alkohol
pierwszy raz mając 14-16 lat. 33% spróbowało alkohol po raz pierwszy w
wieku 17-20 lat, a tylko 2% po 20 roku życia. Niepokoi natomiast fakt, że 12%
zaczęło spożywać alkohol mając 10-13 lat. Opisane wyniki zawiera rycina 6.

>20 lat
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33%

17-20
lat

53%

14-16
lat
10-13
lat

12%

Rycina 6. Struktura wieku inicjacji w spożywaniu alkoholu
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W pracy uwzględniono także opinię respondentów na temat
nadużywania alkoholu. Systematyczne spożywanie napojów alkoholowych
może doprowadzić do nałogu wg 89% badanych (wyniki na rycinie 7). 5% osób
uważa, że picie alkoholu nie powoduje nałogu, zaś 6% nie zna odpowiedzi na
zadane pytanie.

nie wiem
6%

nie
5%

tak
89%

Rycina 7. Opinie na temat nadużywania alkoholu
Aż 96% badanych uważa, że alkoholizm to choroba wymagająca
leczenia. Natomiast tylko 4%, iż jest to choroba, która nie wymaga leczenia.
87% osób uważa, że nałogowe spożywanie alkoholu ma ujemny
wpływ na efektywność pracy zawodowej. 11% nie widzi związku pomiędzy
nadmiernym spożywaniem alkoholu, a efektywnością w pracy, zaś 2% nie ma
zdania na ten temat (opisane wyniki na rycinie 8).
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nie wiem
2= 2%
nie
11= 11%

tak
87= 87%

Rycina 8. Opinie na temat uznania alkoholizmu za chorobę
W pracy znalazły się także pytania na temat zdania respondentów na
temat prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (wyniki na poniższej rycinie
9).
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Rycina 9. Opinia badanych na temat prowadzenia pojazdów po spożyciu
alkoholu
96% badanych uważa, że w ogóle nie można pić alkoholu podczas prowadzenia
pojazdu, 3%, że tylko do 50g, a 1% uważa, iż można wypić powyżej 100g.
Oznacza to, że 4% populacji dopuszcza możliwość jazdy samochodem po
spożyciu alkoholu.
Badani mogli wskazać, jaki rodzaj alkoholu najczęściej spożywają (wyniki na
rycinie 10).
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Rycina 10. Struktura alkoholu najczęściej wypijanego przez badanych
W pracy uwzględniono także opinie respondentów na temat możliwości
leczenia farmakologicznego uzależnienia od alkoholu. 59% badanych uważa, że
istnieją środki farmakologiczne, które pomagają w walce z alkoholizmem, a
25% twierdzi, że takie preparaty nie istnieją. 16% nie ma zdania na ten temat.
Wyniki na rycinie 11.

59%

25%
16%

tak

nie

Rycina 11. Opinia badanych na temat możliwości leczenia uzależnienia
środkami farmakologicznymi
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Na zadane pytanie - czy uważasz sie za osobę uzależnioną od alkoholu? badani jednogłośnie odpowiedzieli, że nie (100%).
Zdaniem 81% badanych problem alkoholizmu zdecydowanie dotyczy
całego społeczeństwa. 16% twierdzi, że jest to problem osoby uzależnionej i jej
rodziny, a 3%, że tylko osoby uzależnionej. Opisane wyniki na rycinie 12.

tylko osoby
uzależnionej

3%
16%

osoby
uzależnionej…

81%

całego
społeczeństwa

Rycina 12. Opinia badanych na temat zakresu uzależnienia
Badanie opinii na temat spożywania alkoholu wśród badanej populacji
kończy analiza źródeł posiadanej wiedzy (struktura wyników na rycinie 13).

25%

inne

48%

internet
radio

6%
87%

TV

14%
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Rycina 13. Źródła zdobywania wiedzy na temat spożywania alkoholu
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Większość respondentów (87% ) wiedzę na temat alkoholu zdobywa z
telewizji, 73% z ulotek, 48% z Internetu, 25 % z innych źródeł, 14% z prasy i
książek, a 6% z radia. Źródła wiedzy na temat alkoholu to ostatni element
badania zrealizowanego do pracy.
Podsumowanie
W badaniu własnym blisko 2-krotnie częściej piją mężczyźni, co
pokrywa się z doniesieniami wyników badań OBOB [1], wg których pijących
mężczyzn jest o 10% więcej.
Wg tego samego źródła najczęściej piją osoby w wieku 18-24 lata (98%
grupy), po 90% w wieku 25-29 i 30-39 lat, co także znalazło odzwierciedlenie
w badaniu własnym.
Również podobne są przekonania badanych, którzy jak i uczestnicy
ww. programu uważają, że piją mniej niż inni.
Na podstawie
wnioskowania.

analizy

zgromadzonego

materiału

można

podjąć

się

Wnioski
1. Wśród osób wypowiadających się na temat spożywania alkoholu
dominowali mężczyźni, uczniowie/studenci i pracownicy fizyczni, z
wykształceniem średnim i zawodowym, którzy przeszli inicjację
alkoholową w wieku 14- 6 lat, przekonani, że alkohol może
doprowadzić do nałogu, który jest chorobą wymagającą leczenia.
2. Badani stoją na stanowisku, że nadmierne spożywanie alkoholu obniża
efektywność pracy i jest znacznym utrudnieniem, ponieważ nie można
po nim prowadzić samochodu.
3. Z grupy spożywanych napojów alkoholowych badani najczęściej piją
piwo.
4. Respondenci przypuszczają, że istnieją środki farmakologiczne, które
pomagają w walce z alkoholizmem, a spożywanie alkoholu w czasie
ciąży wpływa niekorzystnie na rozwój płodu.
5. Badani jednomyślnie deklarują, że nie są uzależnieni od alkoholu.
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6. W opinii badanych uzależnienie od alkoholu jest problemem całego
społeczeństwa.
7. Telewizja, ulotki i internet to najpopularniejsze źródła informacji o
niekorzystnym wpływie alkoholu na życie i zdrowie człowieka.
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