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Powody dla których cz?owiek pali tyto? zmienia?y si? na przestrzeni wieków

Powody dla których cz?owiek pali tyto? zmienia?y si? na przestrzeni wieków. Ju? Aztekowie u?ywali
zwini?tego wokó? rurki li?cia tytoniu (Acatatl = &bdquo;tyto? w jednej rurze&rdquo;), na wzór
wspó?czesnych cygar, by wprowadzi? si? w &bdquo;stan spokoju&rdquo;. Oprócz palenia tytoniu w celu
ogólnego wyciszenia i zmniejszenia napi?cia psychofizycznego wykorzystywali oni sproszkowane li?cie
tytoniu jako ?rodek przeciwbólowy, zmniejszaj?cy zawroty g?owy i lecz?cy choroby nosa. Mo?na wi?c
wnioskowa?, ?e azteccy lekarze zalecali swoim pacjentom za?ywanie tabaki. Uczestnik wyprawy
Krzysztofa Kolumba donosi? o tabace, ?e &bdquo;jest skuteczna jako lekarstwo, ale równie silnie dzia?a
odurzaj?co&rdquo;.

Pierwsze pisemne informacje na temat palenia i wdychania ró?nych zió? w prastarych kulturach
pochodz? ju? z V wieku przed nasza er?. W Europie tyto? pojawi? si? w XV w zwi?zku z podbojami
Krzysztofa Kolumba i co ciekawe, a zarazem paradoksalne, pocz?tkowo u?ywany by? przez
Europejczyków jako lekarstwo. Dopiero w XX wieku tyto? zosta? nazwany wrogiem dla zdrowia
cz?owieka. Medycyna wypowiedzia?a mu walk? w zwi?zku z dowodami na wywo?ywanie zaburze? i
schorze? w organizmie ludzkim m. in. chorób uk?adu kr??enia, uk?adu oddechowego, czy zmian
nowotworowych. Szacuje si?, ?e palenie tytoniu jest powodem ?mierci co drugiej osoby obecnie
praktykuj?cej to antyzdrowotne zachowanie.

Wraz ze zwi?kszaniem si? poziomu uzale?nienia od tytoniu, zmieniaj? si? powody palenia
papierosów. Pocz?tkowo osoba pal?ca si?ga po papierosy z innych przyczyn, ni? wewn?trzny przymus.
Szczególnie osoby w m?odym wieku cz?sto rozpoczynaj? palenie papierosów, by:
- Zaspokoi? swoj? ciekawo??,
- Do?wiadczy? nowego prze?ycia,
- Poczu? si? doro?lejszym,
- Podnie?? poczucie w?asnej warto?ci i samooceny,
- Dostarczy? sobie przyjemnych bod?ców.

Palenie m?odzie?y wynika równie? z zachowa? konformistycznych, czyli pragnienia przynale?no?ci
do grupy rówie?niczej (tzw. &bdquo;paczki&rdquo;), bycia podobnym do innych (cz?sto postrzeganych
jako ciekawszych, dojrzalszych) i akceptowanym. Du?? rol? w paleniu papierosów przez dzieci, m?odzie? i
doros?ych odgrywa reklama. Kszta?tuje ona wizerunek osoby atrakcyjnej spo?ecznie i lubianej dzi?ki
temu, ?e pali ona papierosy, czy cz?stuje nimi innych.

Nikotyna zawarta w papierosach wp?ywa na samopoczucie daj?c z jednej strony wyciszenie,
uspokojenie i zrelaksowanie, z drugiej strony jest ona substancj? pobudzaj?c?, wi?c odpowiada ona
osobom szukaj?cym stymulacji, zwi?kszenia poziomu pobudzenia i aktywno?ci. Palenie tytoniu mo?e sta?
si? równie? sposobem na zaspokojenie potrzeby ucieczki od problemów rodzinnych zawodowych, czy
interpersonalnych. Papieros pozornie wype?nia poczucie pustki i nudy, czy staje si? form? ucieczki od
samotno?ci i l?ku. W sytuacji uzale?nienia od tytoniu, palenie jest mechanizmem regulowania emocji.
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Wypalenie papierosa zmienia si? w schemat radzenia sobie z trudnymi emocjami m.in. smutku, z?o?ci,
czy strachu. Daje szybkie uczucie ulgi, u?mierza cierpienie, b?d? wzmacnia pozytywne emocje.

Na podstawie ró?nych powodów palenia tytoniu wyró?ni? mo?na pewne typy osób pal?cych
papierosy. Mówi si? o:
- &bdquo;palaczu mimo woli&rdquo; &ndash; palenie papierosów jest dla takiej osoby
czynno?ci? automatyczn?, pewnym codziennym rytua?em, a sama czynno??
palenia, jako nawyk behawioralny (wyci?ganie papierosa z paczki,
zapalanie go, trzymanie i manipulowanie nim w d?oni) sprawia jej
przyjemno??; u tego typu palacza mniejsze znaczenie w uzale?nieniu ma
farmakologiczne dzia?anie nikotyny,
- &bdquo;palaczu na?ogowym&rdquo; &ndash; u tej osoby potrzeba palenia tytoniu wi??e si?
z uzale?nieniem farmakologicznym od nikotyny, substancji zawartej w
tytoniu. Zaraz po przebudzeniu lub bezpo?rednio przed za?ni?ciem si?ga
ona po papierosa, aby zmniejszy? tzw. g?ód nikotynowy. Zdarza si?, ?e
silna potrzeba zapalenia papierosa wybudza j? ze snu w ?rodku nocy,
- &bdquo;palaczu psychologicznym&rdquo; &ndash; osobie, która pali w celu poprawy
nastroju i samopoczucia, palenie papierosów dodaje jej pewno?ci siebie,
- &bdquo;palaczu komunikacyjnym&rdquo; &ndash; dla którego palenie papierosów jest
niezobowi?zuj?cym sposobem na rozpocz?cie rozmowy, poznanie nowych osób
i przebywanie w towarzystwie innych. Ten typ palenia tytoniu mo?na
nazwa? &bdquo;paleniem spo?ecznym&rdquo;,
- &bdquo;palaczu sybarycie&rdquo; &ndash; dla tej osoby palenie tytoniu to forma czerpania
przyjemno?ci i rado?ci dla zmys?ów,
- &bdquo;palaczu poszukuj?cym wolno?ci i przygody&rdquo; &ndash; palenie papierosów jest
wyrazem potrzeby oderwania si? od codzienno?ci i codziennych trosk,
przerwania rutyny, d??enia do wolno?ci i niezale?no?ci,
- osobie, która traktuje palenie tytoniu, jako ?rodek pobudzaj?cy
(cz?sto charakteryzuje si? ona wysokim poziomem ekstrawersji) lub
uspokajaj?cy (mechanizm wyst?puj?cy zazwyczaj u osoby o neurotycznych
cechach osobowo?ci), [patrz art. Cechy osobowo?ci osób pal?cych tyto?].

Istniej? narz?dzia psychologiczne pomocne w okre?laniu indywidualnych
powodów palenia tytoniu. Ciekawym i u?ytecznym kwestionariuszem
wspomagaj?cym analiz? przyczyn palenia papierosów jest test &bdquo;Dlaczego
pal?&rdquo; (w polskiej adaptacji M. Broszkiewicz). Sk?ada si? on z 21
twierdze? pogrupowanych w 7 skalach: pobudzenie, zaj?cie, przyjemno??/
relaksacja, podpora/ napi?cie, uzale?nienie, zwyczaj, motywy spo?eczne.
Wyniki tego testu maj? charakter opisowy i umo?liwiaj? orientacj?, jak
osoba spostrzega g?ówne motywy swojego palenia tytoniu.

Interesuj?cym tematem wydaj? si? by? ró?nice w powodach palenia
tytoniu pomi?dzy kobietami i m??czyznami. Dotychczasowe dane wskazuj?,
?e kobiety cz??ciej ni? m??czy?ni pal? papierosy z powodu potrzeby
odczuwania przyjemno?ci. Dla m??czyzn rzadziej, ni? dla kobiet palenie
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tytoniu jest sposobem roz?adowania napi?cia poprzez nawyk behawioralny
zwi?zany z czynno?ci? palenia(np. bawienie si? papierosem w d?oni,
wydychaniem strumienia dymu tytoniowego). Dlatego tak wa?ne w procesie
zaprzestawania palenia papierosów i utrzymywania abstynencji
nikotynowej jest znalezienie alternatywnych sposobów roz?adowania
napi?cia.

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie pal? papierosy (mówi
si?, ?e palenie tytoniu jest polimotywowane). Dzi?ki analizie i
znajomo?ci indywidualnych przyczyn palenia tytoniu ?atwiejsze staje si?
zaprzestanie palenia i d?ugotrwa?e utrzymanie abstynencji nikotynowej.
Problem uzale?nienia od tytoniu dotyczy ca?ego spo?ecze?stwa, poniewa?
w wyniku tak aktywnego, jak i biernego palenia nara?one jest zdrowie
psychofizyczne ogó?u.
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