
Streszczenie 

 

WSTĘP: Różne znaki, szczególnie te pełniące funkcję zakazu, służą do wymuszenia lub zmiany 

określonego zachowania. Są najprostszy sposobem komunikacji międzyludzkiej. Ich 

uniwersalność oraz jednoznaczność pozwala w dotarciu do szerokich grup społecznych, 

pokonując jednocześnie bariery językowe oraz kulturowe. Aby osiągnąć założony efekt 

niezbędnym jest stosowanie zrozumiałych piktogramów na szeroką skalę. Częste i jasne 

komunikaty wyrażone za pomocą znaków gwarantują szybsze osiągnięcie określonego celu 

edukacyjnego.  

CEL PRACY: Celem pracy było oszacowanie skali dostępności znaków informujących o 

toksycznym działaniu substancji (zawartych m.in. w lekach i preparatach farmaceutycznych, 

artykułach spożywczych i używkach) wśród młodzieży pierwszego roku kierunków medycznych 

uczelni wyższych bez ugruntowanej jeszcze wiedzy w tym zakresie. W założeniu przyjęto także 

określenie predyktorów kształtujących lokalizację znaków co do miejsca i czasu, kiedy i gdzie po 

raz pierwszy respondent się z nimi zetknął. Dociekano, który z czynników społecznych, 

rynkowych, upodobań konsumenckich, relacji interpersonalnych, ma większy wpływ w procesie 

postrzegania znaków o zagrożeniu dla ciężarnych i płodu. Analizowano sytuację pod względem 

powtarzalności zjawiska oraz skali świadomości otoczenia, co do jego ważności i celowości 

informowania o tym innych. 

MATERIAŁY I METODY: Badaniami objęto studentów pierwszego roku studiów kierunku 

lekarskiego, lekarsko-dentystycznego (stomatologicznego), pielęgniarstwa, położnictwa, 

elektroradiologii, dietetyki i innych, na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Uniwersytecie 

Medycznym w Białymstoku, Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, Collegium Medicum 

Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Collegium Medicum Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Bazą badania była autorska ankieta obejmująca 75 pytań oraz standaryzowany 

kwestionariusz osobowy Spielberger’a liczący 40 pytań oceniających stan i cechę lęku. W 

badaniu uwzględniono wyniki z ankiet wypełnionych przez 1123 osób, 751 kobiet i 372 

mężczyzn z grupy wiekowej 16-30 lat. Ponad 62% ankietowanych prawidłowo rozpoznało znak 

zakazujący używania produktów oznaczonych jako szkodliwe w czasie ciąży. Prawie 38% 

widziało znak ten uprzednio, a 56% respondentów zgłaszało wcześniejszą jego znajomość.  

Prawidłowe rozpoznanie znaku zakazu spożywania alkoholu w czasie ciąży zgłosiło 92% 



badanych. Uprzednie zetknięcie i znajomość znaczenia znaku potwierdziło odpowiednio 45% i 

54%.  Prawie 99% poprawnie zidentyfikowało znak zakazu palenia papierosów w czasie ciąży 

pomimo, że wcześniej oznaczenie to widziało 34%, a znało jego znaczenie 58% ankietowanych. 

Zakaz używania produktów oznaczonych jako niebezpieczne w ciąży okazał się symbolem z 

którym najliczniejsza grupa (28%) miała wcześniejszy kontakt. Aż 33% twierdziło, że nie 

widzieli żadnego oznaczenia produktów szkodliwych w okresie ciąży. Ponad 45% badanych jako 

miejsce pierwszego kontaktu z oznaczeniem o szkodliwości określonych produktów w czasie 

ciąży wskazywało Polskę. Najczęściej wymienianym produktem (43%) będącym przedmiotem 

oznaczenia było piwo, a czas w którym badani po raz pierwszy z tą formą ostrzeżeń się zetknęli 

to okres ostatnich dwóch lat, lub później. Niespełna 60% respondentów samodzielnie odnotowało 

fakt istnienia w przestrzeni publicznej stosownych znaków. Wśród tych którym znak pokazano 

(58%) nie objaśniono jednak jego znaczenia. Znaczny odsetek badanej populacji twierdził, że 

nigdy później z żadnym oznaczeniem opakowań wymienionych produktów szkodliwych dla 

kobiet ciężarnych i płodu się nie spotkał. 

WYNIKI: Zdecydowana większość osób prawidłowo rozpoznała znak zakazu spożywania 

określonych produktów przez kobiety ciężarne. W przypadku znaku zakazu palenia papierosów 

oraz spożywania alkoholu rozpoznawalność była na wyższym poziomie. Ponad połowa 

ankietowanych nie miała problemu z właściwą identyfikacją znaczenia wszystkich znaków, 

aczkolwiek wcześniejsze zetknięcie się z tą formą oznakowania zgłaszało niespełna 40%. 

Częściej kobiety znak widziany jako pierwszy lokalizowały w Polsce, jednakże nie miało 

większego znaczenia statystycznego opakowanie produktu na etykiecie którego ów znak się 

znajdował. Poprawność rozpoznania znaku miała wpływ na znaczy odsetek odpowiedzi na 

pytanie odnośnie jego umiejscowienia. Zdecydowana większość pierwszej identyfikacji znaku 

dokonała w okresie ostatniego roku oraz później w dodatku najczęściej odbyło się to bez udziału 

osób trzecich, a w sytuacji wskazania znaku nie objaśniono jednak  

jego znaczenia. Ponad jedna trzecia ankietowanych nigdy później (po pierwszej identyfikacji) z 

taką formą oznakowania się nie spotkała.  

WNIOSKI: 1.) Udzielone przez respondentów odpowiedzi wskazują na jednoznaczne 

postrzeganie/rozpoznawalność znaku zakazu palenia w czasie ciąży umieszczanego na 

produktach tytoniowych. 2.) Kobiety deklarowały, że częściej po raz pierwszy widziały znaki 

zakazu używania określonych produktów w czasie ciąży, co może przemawiać również za 



oczekiwanym korzystnym oddziaływaniem na zachowania prozdrowotne. 3.) Miejsce urodzenia i 

zamieszkania respondentów kształtuje pierwotne spostrzeżenie prezentowanych znaków zakazu 

umieszczonych na napojach alkoholowych i opakowaniach papierosów. 4.) Respondenci 

najczęściej wskazywali, że pierwotne spostrzeżenie prezentowanych znaków zakazu miało 

miejsce w Polsce. Może to przemawiać za potencjalnym prewencyjnym oddziaływaniem na 

przyszłe zachowania respondentów. 5.) Rodzinna i środowisko nie kształtuje postrzegania 

znaków zakazu, co może wskazywać na brak właściwego oddziaływania na zachowania 

prozdrowotne respondentów. 6.) Poziom lęku respondentów nie kształtuje postrzegania oraz 

znajomości analizowanych znaków używania produktów w czasie ciąży. 7.) Za celowością 

umieszczania znaków zakazu używania określonych produktów przemawia zarówno brak 

powszechnej wiedzy o ich znaczeniu, jak i poprawne skojarzenia  

z negatywnym ich działaniem w czasie ciąży. 8.) Piktografia, a w szczególności prezentowane 

znaki zakazu wymaga jednoczesnego kontekstowego prezentowania treści wskazujące  

także na pozytywne aspekty unikania produktów. 

 



Abstract 

 

INTRODUCTION: A variety of signs, especially those referred to their prohibition function in 

meaning, are meant to be used to enforce or change specific one`s behaviour. They are the easiest 

way of interpersonal communication. Their universality and uniqueness allow to reach wide 

social groups, while by crossing language and cultural barriers. In order to achieve  the 

postulated effect, it requires to make the use pictograms on a large scale. Frequent and clear 

messages conveyed by signs guarantee faster achievement of a specific educational goal. 

THE AIM OF THE MANUSCRIPT: The aim of the study was to estimate the scale of 

availability of signs informing about toxic effects of substances (included, in drugs and 

pharmaceutical preparations, dairy products and stimulants) among under-graduate university 

students of medical faculty who had not been acquired with scientific knowledge beforehand in 

this area. The initial assumption was made to determine the predictors relating the location of 

signs and their occurrence time order to find out when and where the respondent first might have 

encountered them. It was also the basis towards further investigation which of the social and 

market factors, consumer preferences and interpersonal relations might have deeper influence in 

the process of perceiving signs of danger when addressed to pregnant women and the foetus. The 

study was carefully analysed both in terms of recurrence of the phenomenon and the scale of 

awareness of the environment as to its significance and the purposeful character on informing 

others about it. 

MATERIALS AND METHODS: The study was conducted among under-graduate students of 

medical, dentistry, nursing, obstetrics, electro-cardiology, dietetics and relevant faculties, at the 

Medical University of Lublin, Medical University in Bialystok, Medical University in Gdansk, 

Collegium Medicum of Nicolas Copernicus University in Torun as well as Collegium Medicum 

of the Jagiellonian University. The basis towards a further detailed study was the author`s 

questionnaire survey which consisted of 75 enquiries and a standardized Spielberger's personal 

questionnaire which comprised 40 questions assessing the level and the feature of anxiety. The 

study covered the results of questionnaires completed by 1,123 people, comprising 751 female 

and 372 male responses addressed to the age group of 16-30. It revealed that over 62% of the 

respondents correctly recognised prohibiting sign marked on the products as harmful during 

pregnancy period. Nearly 38% of the responded students admitted that they had seen the sign 



before and 56% of respondents confirmed its previous recognition. Appropriate meaning of 

alcohol consumption prohibition sign during pregnancy period was reported by 92% of the 

respondents. Prior contact and knowledge of the sign meaning was confirmed by 45% and 

respectively 54%. It also turned out that 99% of respondents correctly identified `no smoking 

sign during pregnancy`, even though only 34% of the interviewed had encountered the sign 

earlier and 58% of the respondents confirmed that they knew its meaning. The ban on the use of 

the products marked as `dangerous while being pregnant` appears as the sign the largest group of 

respondents (28%) had contact with before. Nearly 33% of the students admitted that they had 

not seen any labelling found on medical products which might be harmful during pregnancy. 

Among the respondents 45% were those who indicated Poland as the place they first encountered 

the label informing about harmful effects of certain products during pregnancy period. 

Among most frequently referred products (43%) which was the subject of labelling was beer and 

the time when the respondents first encountered this form of warnings proceeded the period of 

the last two years or longer. The study revealed that 59% of the students consciously realised the 

existence of appropriate signs in the public space. Among those who were shown the sign (58%), 

its meaning was not explained beforehand. A significant percentage of the respondents claimed 

that they had never encountered any packaging marking of the mentioned products harmful for 

pregnant women and the foetus. 

RESULTS: Based on the study it revealed an insufficient scale of providing the public with 

proper labelling recognition found among products which might appear as harmful towards 

pregnant women as well as the foetus. It may prove low activity of enterprises aimed at 

population safety measures against toxic influence of substances or just intended and purposeful 

avoiding to cover the issues which reveal opposed to a number of human weakness not to 

mention In the case of the smoking and alcohol ban, recognition was even higher. More than half 

of the respondents had no problems with the proper identification of all the symbols meaning, 

although less than 40% reported that they had encountered this form of marking earlier. More 

often women saw the first sign in Poland, but the packaging of the product on the label with the 

sign was of little statistical significance. The correctness of the recognition of the mark 

influenced the percentage of answers to the question about its location. The vast majority of the 

first identification of the mark was made in the last year and, in addition, most often it was done 

without the participation of third parties, and in the case of indicating the mark, its meaning was 



not explained. More than a third of the respondents had never encountered this form of labelling 

(after the first identification). 

CONCLUSIONS: 1.) The sign of no smoking during pregnancy period was correctly recognized 

by most of the respondents. 2.) In the analyzed group, it was the gender  

of the respondents which determined proper perception of the presented prohibition signs. 

Women admitted that they more often initially spotted the signs prohibiting the use of certain 

products during pregnancy compared with their male respondents, which may also prove 

expected favorable effects on their pro-health behavior. 3.) The place of birth and residence  

of the respondents influences their initial perception of the presented prohibition signs which 

were found on the labels of alcohol beverages and cigarette packets. 4.) The respondents mostly 

indicated that initial perception of the presented signs of prohibition took place in Poland, which 

may denote potential preventive measures taken up in order to influence future behavior of the 

respondents. 5.) Family and environment do not contribute towards proper shape bof perception 

when referred to prohibition signs and warnings which may further indicate a lack of proper 

impact on pro-health behaviour of the respondents. 6.) The level of anxiety found among the 

respondents does not shape both perception and the ability to analyse the signs when it comes to 

products used during pregnancy period. 7.) To support the idea of labelling certain products with 

prohibition signs may call for the lack of common knowledge about their meaning and correct 

associations with their negative effects during pregnancy. 8.) Pictography and the presented 

prohibition signs in particular require simultaneous contextual exposure of the issues that may 

indicate positive aspects of avoiding certain products. 

 


