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1. Wstęp 

 Ból to nieprzyjemne, subiektywne doznanie czuciowe i emocjonalne. Najprostszym 

podziałem bólu jest podział na ból ostry i przewlekły. Z powodu bólu cierpi ok 50% osób po 

65 roku życia.1 Jednym ze sposobów walki z bólem jest akupunktura (z łac. acus – 

igła, punctura – (u)kłucie) – technika leczenia wywodząca się ze Wschodu, nazywanych 

w uproszczeniu Medycyną Chińską. Ponieważ systemy te zostały skodyfikowane najpóźniej 

pomiędzy II w p.n.e. a II w n.e. zostały opisane z wykorzystaniem stanu wiedzy ówczesnych 

mieszkańców południowo-wschodniej Azji. Należy podkreślić, że Medycyna Chińska jest 

spójnym, pełnym, zamkniętym systemem medycznym, obejmującym specyficzną dla siebie 

fizjologię człowieka, patologię, nomenklaturę chorób, sposoby diagnozy i metody terapii2. 

Podstawową składową akupunkturowej teorii medycyny chińskiej jest założenie istnienia 

obiegu w organizmie żywym energii życiowej Qi charakteryzującej się niejednorodnością 

oraz zdolnością do polaryzacji dwóch jej składników (Yin oraz Yang), które powinny 

znajdować się w stanie równowagi.  

 

1.1. Historia Akupunktury 

 Akupunktura to jeden z najstarszych, obok ajurwedy znanych ludzkości metod 

leczenia3. Rozwinęła się w starożytnych Chinach ok. 5000 lat temu. Stosowana i dzisiaj, co 

świadczy o skuteczności samego leczenia, i o słuszności leżących u jego podstaw 

praw i zasad. Te zasady, obejmują wszystko, co żyje i stanowi fundament całej kultury 

chińskiej - łącznie z myślą medyczną. Pierwsze zapisy głoszące o zastosowaniu tych praw 

w kontekście medycznym datuje się na ok. 400r. p.n.e., to złoty wiek chińskiej myśli. 

Zawarte są w fundamentalnym kompendium chińskiej medycyny, której akupunktura stanowi 

istotną część. Księga ta, zatytułowana jest „Nei Ching" („Studia Żółtego Cesarza nad 

Medycyną Wewnętrzną"), jest to traktat o życiu. Zawiera wskazówki, jak przeżyć życie 

zgodnie z prawami Natury rozciągającymi się na cały Wszechświat, poza szczegółowymi 

studiami nad funkcjami organizmu wspomniane dzieło po raz pierwszy przedstawia teorię, na 

której opiera się akupunktura. Jest to teoria meridianów lub południków, czyli sieci kanałów 

mówiąca o przepływie energii przez ciało ludzkie. Leczenie akupunkturą polega zwykle na 

                                                           
1 M. Malec-Milewska, Leczenie bólu u chorych w wieku podeszłym,  Postępy Nauk Medycznych 7/2015, s. 489-

497. 
2B. Chmielnicki; http://www.evidencebasedacupuncture.org/pl/akupunktura/definicja-akupunktury/ [Dostęp; 

10.10.15]. 
3 S. Palos, Chińska sztuka leczenia, Wrocław 1993, s. 24-32. 

http://www.evidencebasedacupuncture.org/pl/akupunktura/definicja-akupunktury/
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wprowadzaniu bardzo cienkich i delikatnych igieł w określone punkty na ciele. Igieł użyto po 

raz pierwszy mniej więcej w tym czasie, w którym powstało „Nei Ching”, czyli około roku 

400 p.n.e. Używając terminu „akupunktura", chodzi o tradycyjną chińską szkołę 

akupunktury. W tym ujęciu jest ona sztuką, której opanowanie trwa lata, nie mówiąc już 

o osiągnięciu poziomu mistrzowskiego4. 

 

1.2. Jak działa akupunktura 

Akupunktura poprzez wkłucie igły i stymulacji odpowiedniego punktu 

akupunkturowego uruchamia proces korygowania wszelkiej istniejącej w człowieku 

nierównowagi fizycznej lub psychicznej po to, by mu przywrócić harmonię wewnętrzną 

przywracając zdrowie.  

Tradycyjna, medycyna chińska wychodzi z założenia, że siła witalna, czyli siła życia, 

rządzi działalnością głównych, znajdujących się w ciele ludzkim organów i układów. Ta siła 

witalna, zwarta również energią Qi, przepływa z jednego organu do, drugiego kanałami, 

inaczej mówiąc: meridianami, zawsze tą samą stałą drogą. Energia musi płynąć swobodnie, 

nie napotykając po drodze żadnych przeszkód, a jej strumień musi mieć odpowiednią siłę 

i wartość. Każda choroba to jakaś przeszkoda w przepływie energii. Niezależnie od systemu 

medycznego powodzenie terapii polega zawsze na przywróceniu prawidłowego krążenia 

energii Qi w organizmie. Akupunktura reguluje tę energię bezpośrednio - przez specjalne 

punkty leżące na meridianach. Igły delikatnie wkłute w te punkty wywołują rozmaite 

rezultaty. W zależności od sposobu manipulowania igłą, energię kieruje się ku danemu 

organowi, by mu jej dodać, albo się ją od niego odprowadza5. 

 

1.3. Meridiany i punkty akupunktury  

 

Podstawowym elementem chińskiej medycyny tradycyjnej są meridiany, (kanały 

energetyczne). Chińczycy uważają, że obecna w żywym organizmie ”energia" Qi krąży ściśle 

wytyczonymi, szlakami tworząc w ten sposób sieć oplatająca całe ciało. W przebiegu 

meridianów znajdują się skupiska energii, te miejsca to punkty akupunktury. W ciągu stuleci 

opisano razem 361 głównych punktów akupunktury. 28 z nich leży na meridianie głównego 

                                                           
4 Z. Garnuszewski, Renesans akupunktury, Warszawa 1988, s. 14-15. 
5 B. Chmielnicki; Akupunktura – Mechanizmy działania; http://www.medycynachinska.com/akupunktura-

mechanizmy-dzialania/?print=pdf [Dostęp; 10.10.15]. 
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regulatora tylnego i 24 – na głównym regulatorze przednim. W związku z tym, że meridiany 

te przebiegają prostopadle w linii środkowej grzbietu i brzucha, i klatki piersiowej, to nie 

mają lustrzanych bliźniaczych punktów. Natomiast pozostałe meridiany typu Yin i Yang 

stopy i ręki mają podwójny bieg i są do dyspozycji na prawej i lewej połowie ciała6. 

 

 

 

Rysunek 1. Schemat przebiegu meridianów7. 

 

1.4. Igły stosowane w akupunkturze 

Igły wykorzystywane do akupunktury wykonane są z litej nierdzewnej stali, która jest 

niewiele grubsza od włosa. Nie zawiera żadnych środków odurzających ani nie jest 

naładowana elektrycznie. Za każdym razem stosuje się sterylne igły jednorazowe. Igły 

wkłuwa się w punkty na odpowiednią głębokość w zależności od umiejscowienia punktu, 

więc dla części punków igłę wkłuwa się płycej dla innych głębiej. Gdy terapeuta trafi 

w punkt pacjent najczęściej odczuwa specyficzny impuls zwany de-Qi to uczucie ciepła, 

rozpierania bądź gorąca w miejscu wkłucia8. 

 

                                                           
6 Z. Garnuszewski, Renesans akupunktury, Warszawa 1988, s. 37. 
7 http://akupunkturaludwinska.pl/akupunktura/ [Dostęp 4.05.2016]. 

8 M. Polberg, http://akupunktura.lublin.pl/dlapacjenta.php [Dostęp 22.04.2016]. 
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1.5. Moksa 

Moksa to liście piołunu chińskiego (Artemisa vulgaris latiflora). Nazwa „moksa” 

pochodzi od japońskiego słowa „mogusa”, chińskiego – „jiu”. Została ona przyniesiona do 

Europy przez Holendrów mieszkających w Japonii w XVI i XVII w. Jej działanie polega 

przede wszystkim na działaniu termicznym. Gorąco wytwarzane podczas spalania stożka 

służy do wprowadzenia właściwości ziołowych moksy do punktu akupunktury i do 

wytworzenia w ten sposób silnego, ogrzewającego przepływu energii Qi. 

 

Rysunek 2. Zabieg z użyciem moksy9. 

Moksa zawiera mokainę - składnik stymulujący, który uwalnia się podczas ogrzewania 

i przenika przez skórę. Posiada także właściwość, usuwania Wilgoci i Zimna. Dlatego też 

stosowana jest na bóle stawów wywołane przez Wiatr, Zimno, Wilgoć oraz zawroty głowy, 

brak miesiączki i niedokrwistość z powodu niedoboru Qi i Krwi. Rośnie w krajach Orientu. 

Po zebraniu jest suszona i przecierana, aby uzyskać miękki, wełnisty materiał roślinny. 

Celem stosowania moksy jest przywrócenie równowagi i harmonii w przepływie energii 

życiowej Qi. Pacjent może być fizycznie gorący, lecz może być zimny i bierny na poziomie 

umysłu czy ducha. Moksa stymuluje przepływ Qi, dodaje ciepła i energii, polecana jest na 

poprawę koncentracji, neutralizuje zimno i wilgoć oraz odżywia Yang10. Metody stosowania 

moksy są bezpośrednie, czyli umieszczenie stożka bezpośrednio na skórze oraz pośrednie 

przez umieszczenie stożka na plastrze czosnku lub imbiru, stosuje się również ogrzewanie 

                                                           
9 http://www.shutterstock.com/s/moxibustion/search.html?page=1 [Dostęp 4.05.2016]. 
10 http://www.acu-medica.eu/akupunktura/moksoterapia [Dostęp 2.05.2015]. 
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cygarem. Przeciwwskazania do stosowania moksy to m.in. stosowanie w miejscu zakazanym, 

stosowanie na twarzy, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia czucia11. 

 

1.6. Diagnostyka 

 Terapeuta, aby zastosować odpowiednie leczenie zaczyna od postawienia diagnozy, 

która zaczyna się już w momencie wejścia pacjenta do gabinetu. Terapeuta używając 

zmysłów obserwuje zabarwienia skóry w odpowiednich miejscach na twarzy, wyczuwa 

zapach , następnie przeprowadzany jest szczegółowy i bardzo obszerny wywiad dotyczący 

aktualnych dolegliwości, historii chorób, stylu życia, nawyków żywieniowych, sytuacji 

zawodowej i społecznej. Terapeuta wsłuchuję się również w głos i sposób mówienia 

pacjenta. Następnym etapem jest badanie fizykalne, terapeuta ocenia 3 Jiao czyli sprawdza 

ucieplenie ciała w odpowiednich miejscach. Następnym etapem jest sprawdzenie pulsu 

centralnego. Dalej miejsce ma diagnoza J.A.D., która jest procedurą diagnostyczną, opartą na 

palpacji brzucha. Poszczególne rejony brzucha są związane z każdym z Pięciu Elementów, 

zwłaszcza z Urzędnikami Zang. Wrażliwość lub dyskomfort w określonym rejonie przy 

badaniu palpacyjnym może być wskaźnikiem dolegliwości czy nierównowagi w danym 

elemencie i powinien zostać odnotowany. Japońska Diagnoza Brzucha jest użytecznym 

narzędziem, ponieważ daje możliwość natychmiastowej oceny ogólnego stanu pacjenta 

poprzez prosty dotyk. Bardzo ważnym elementem jest badanie pulsu: „cun kou” polega na 

odczuciu tętna na tętnicy promieniowej w okolicy wyrostka rylcowatego w trzech 

podstawowych pozycjach na nadgarstkach obu rąk. Badanie mówi o przepływie energii  

w meridianach – pokazuje obraz harmonii lub jej braku.  Pulsy pokazują czy jest równowaga 

energetyczna w parach kanałów Yin/Yang, oraz ilościowe różnice energetyczne  

w meridianach test Akebane w celu ustalenia czy w parzystych meridianach istnieje 

równowaga pomiędzy prawą i lewą stroną ciała12. 

 

1.7. Akupunktura jako bezpieczna metoda terapii 

 

 Zabiegi akupunktury wykonywane przez wykwalifikowanego terapeutę Medycyny 

Chińskiej są metodą niezwykle bezpieczną. Właśnie, dlatego stanowią tak atrakcyjną 

                                                           
11 X. Chang,Hong Jing,Y. Shouxiang ,Illustrated Chinese Moxibustion Techniques and Methods¸ London 2012, 

s. 46-52. 
12 M. Zerbst, Wykłady drugiego roku Szkoły Akupunktury Tradycyjnej im M. Boyma, Bydgoszcz 2013. 



7 
 

alternatywę dla farmakoterapii zachodniej, która niesie ze sobą często ryzyko poważnych 

działań ubocznych. W przeprowadzonych badaniach klinicznych nad działaniami 

niepożądanymi akupunktury wykazano ich jedynie 11 na ponad 4 miliony wykonanych 

zabiegów. Żadne leczenie farmakologiczne nie ma takiego profilu bezpieczeństwa. 

Najczęstsze (0,3- 3%) to: krwiak w miejscu nakłucia, uczucie zmęczenia, nasilenie objawów, 

ból przy nakłuciu, senność, zawroty głowy, nudności. Jednak przy trafnej diagnozie oraz 

doborze punktów niepożądane efekty nie wystąpią, chyba, że są celowym przejściowym 

działaniem, o czym terapeuta informuje wcześniej pacjenta. W związku z używaniem igieł 

jednorazowych nie istnieje ryzyko przeniesienia choroby zakaźnej. Bezpieczeństwo 

akupunktury jest jedną z jej głównych zalet13. 

  

 Wskazania do akupunktury są bardzo szerokie. To nie tylko leczenie bólu - z czym 

kojarzy się głównie w Polsce. Lista wskazań opracowana na podstawie randomizowanych 

badań klinicznych przez Światowa Organizację Zdrowia (WHO) jest bardzo obszerna. 

Opisuje 4 grupy wskazań: 

Grupa I  

Choroby i dolegliwości, w których potwierdzono skuteczność akupunktury: depresja, katar 

sienny, zaburzenia miesiączkowania, bóle nadbrzusza, bóle głowy, bóle dolnego odcinka 

kręgosłupa, rwa kulszowa, bóle kolan, ból pooperacyjny, łokieć tenisisty, nadciśnienie, 

niedociśnienie, nieprawidłowe ułożenie płodu; 

Grupa II 

Choroby i dolegliwości, w których dowiedziono skuteczności akupunktury, jednak potrzebne 

są dalsze badania: bezsenność, trądzik pospolity, astma oskrzelowa, ból, porażenie Bella, 

cukrzyca t.2, niepłodność u kobiet, przewlekłe infekcje dróg moczowych, ból popółpaścowy, 

hiperlipidemia, zespół policystycznych jajników, otyłość, brak laktacji, choroba Meniera, 

zespół napięcia przedmiesiączkowego, schizofrenia, zespół Sjogrena, zapalenie gardła; 

Grupa III 

Choroby i dolegliwości, dla których istnieją pojedyncze badania kliniczne potwierdzające 

skuteczność akupunktury, jednak ze względu na trudności terapii konwencjonalnych 

akupunktura powinna być próbowana: daltonizm, głuchota, zespół jelita drażliwego; 

Grupa IV 

                                                           
13 A White, The safety of acupuncture – evidence from the UK, Acupuncture in Medicine, 2006, s.23, 53-57. 
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Choroby i dolegliwości, w których akupunktura może być próbowana przez doświadczonego 

praktyka posiadającego odpowiednią wiedzę medyczną oraz odpowiedni sprzęt medyczny: 

śpiączka, drgawki u noworodka, choroba wieńcowa, biegunka u noworodków i małych 

dzieci14. 

 

Przeciwwskazania do akupunktury 

Z uwagi na niezwykły poziom bezpieczeństwa akupunktury nie istnieją bezwzględne 

przeciwwskazania do jej zabiegów. Możemy wymienić sytuacje, w których terapia 

akupunkturą może być względnym przeciwwskazaniem: 

 choroba psychiczna w fazie zaostrzenia, 

 zmiany skórne w miejscu nakłucia, 

 uczulenie na substancję, z której wykonano igłę akupunkturowa: nikiel, chrom i/lub 

inne elementy składowe igły15. 

 

2. Metodyka 

 W swojej pracy posłużę się metodą sondażu diagnostycznego, czyli ankietą. 

Precyzyjny opis tej metody formułuje T. Pilch i T. Bauman określając ją następująco: jest 

sposobem gromadzenia wiedzy o atrybutach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice 

zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach 

rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie 

niezlokalizowanych16. Metoda ta pozwala na zdobycie informacji w przypadku niewielkiej 

wiedzy własnej na temat badanych zjawisk, oraz gdy nie ma opublikowanych wcześniej 

badań konkretnego zjawiska. Co ma miejsce w przypadku opracowywanych problemów 

badawczych niniejszej pracy. Metodą tą można się posłużyć, według wyżej podanej definicji, 

do wychwycenia ewentualnych tendencji i kierunków zmian zjawisk społecznych w danym 

obszarze spostrzegania danej zbiorowości.  

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, w swojej pracy zastosowałem ankietę.  

Ankiety w swojej budowie składają się z pytań, których zasadniczą cechą jest to, że są 

                                                           
14 http://www.evidencebasedacupuncture.org/pl/skutecznosc/stanowisko-who/ [Dostęp 10.04.1026]. 
15G.Ernst ,H. Strzyz , Incidence of adverse effects during acupuncture therapy, Complementary therapies in 

Medicine 2003 s. 93-97. 
16 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010, s. 80. 
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konkretne, ścisłe i jednoproblemowe, zawierają zestaw gotowych odpowiedzi17. Owe 

odpowiedzi mogą być zamknięte lub półotwarte. W pierwszym wypadu respondent ma do 

dyspozycji gotowe odpowiedzi, poza ramy których nie może wyjść. W drugim przypadku 

ankietowany ma możliwość zaznaczenia odpowiedz np. inne, pozostałe, inaczej, gdzie po ich 

zaznaczeniu może podać swoją odpowiedz. 

Pytania wykorzystywane w badaniach sondażowych mogą dotyczyć faktów, opinii, postaw, 

motywacji respondenta czy stopnia znajomości określonego zagadnienia. Większość pytań 

możemy zaliczyć do jednej z dwóch klas: pytań dotyczących faktów … i pytań dotyczących 

subiektywnych doświadczeń18. Pytania dotyczące faktów umieszczane są w tzw. metryczce 

gdzie podaje się wiek, płeć. Natomiast pytania subiektywne dotyczą postaw, poglądów, 

osobistych doświadczeń, przeżyć. 

2.1. Cel Pracy 

Celem pracy jest zbadanie poziomu wiedzy u osób po 65 roku życia na temat 

akupunktury oraz chęci poddania się terapii akupunktury. 

 

Cele szczegółowe 

1. Zbadanie poziomu wiedzy na temat pochodzenia i działania akupunktury. 

2. Zbadanie poziomu wiedzy z zakresu podstawowych pojęć. 

3. Zbadanie poziomu wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa terapii. 

4. Zbadanie chęci poddania się terapii akupunktury. 

 

2.2. Materiał badań 

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 30 osób w wieku od 65 do 89 lat, średnia 

wieku wynosiła 71 lata. Badania zostały przeprowadzone wśród osób odwiedzających 

przychodnię rehabilitacyjną. 

Z 30 badanych osób większość stanowiły kobiety (73%) (Tabela 1). 

 

  

                                                           
17 T. Pilch, T. Bauman, op.cit., s.96. 
18 C. Frankfort-Nachmis, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Warszawa 2001, s. 268. 
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Tabela 1. Obraz badanej populacji. 

 Płeć, liczba, % 

 K M 

Razem 30 22 8 

Razem 100% 73% 27% 

2.3. Metoda 

Metodę badawczą stanowi ankieta, przygotowana przez autora we współpracy 

z promotorem pracy, składająca się z 20 pytań, otwartych oraz zamkniętych. Grupa 30 osób 

po 65 roku życia otrzymała anonimową ankietę do wypełnienia. Przed przystąpieniem do jej 

wypełnienia wszyscy badani zostali poinformowani o celu pracy, ankieta dotyczyła:  

o pochodzenia akupunktury, 

o działania akupunktury, 

o podstawowych pojęć dotyczących akupunktury, 

o zainteresowania poddania się terapii, 

o wiedzy na temat bezpieczeństwa terapii akupunktury. 

3. Wyniki 

Poniżej przedstawiam zestawienie zebranych wyników, które umieściłem na wykresach 

 

Wykres 1. Odpowiedzi na pytanie: Czy wie Pan/i co to jest akupunktura?  

 

0 5 10 15 20 25 30

Czy wie Pan/i co to jest akupunktura?

jeden z najstarszych sposobów leczenia

jeden z najnowszych sposobów leczenia

masaż ciała

uciskanie odpowiednich punktów ciała

nie wiem



11 
 

 

Wykres 2. Odpowiedzi na pytanie: Czy wie Pan/i jak działa akupunktura 

 

 

 

 

Wykres 3. Odpowiedzi na pytanie: Czy wie Pan/i skąd pochodzi akupunktura? 

 

0 5 10 15 20 25 30

Czy wie Pan/i jak działa akupunktura?

polega na przekłuciu nerwu 

Akupunktura działa tylko wtedy jeśli pacjent w nią wierzy

poprzez wkłucie i podanie substancji przeciwbólowej

przywraca harmonię wewnętrzną przywracając zdrowie

nie wiem

0 5 10 15 20 25 30

.

Japonia

Indie

Chiny 

Kanada

nie wiem

Czy wie Pan/i skąd pochodzi akupunktura?
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Wykres 4. Odpowiedzi na pytanie: Czy wie Pan/i co to są meridiany? 

 

 

 

 

Wykres 5. Odpowiedzi na pytanie: Czy wie Pan/i ile jest punktów akupunktury na ciele człowieka? 

0 5 10 15 20 25 30

igły akupunkturowe

Kanały energetyczne

urządzenie pomocne w diagnozie 

energia Chi

nie wiemnie wiem

Czy wie Pan/i co to są meridiany?

0 5 10 15 20 25 30

156

361

700 

1200

nie wiemnie wiem

156

361

700 

1200

nie wiemnie wiem

Czy wie Pan/i ile jest punktów akupunktury na ciele człowieka?
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Wykres 6. Odpowiedzi na pytanie: Czy wie Pan/i jak głęboko wkłuwa się igły? 

 

Wykres 7. Odpowiedzi na pytanie: Czy wie Pan/i co to jest moksa? 

0 5 10 15 20 25 30

zawsze bardzo płytko pod skórę

zawsze głęboko w nerw

zależy od głębokości w jakiej znajduje się punkt akupunkturowy 

nie wiemnie wiem

na wylot

nie wiemnie wiem

Czy wie Pan/i jak głęboko wkłuwa się igły?

0 5 10 15 20 25 30

zioło lecznicze

urządzenie diagnostyczne

igły akupunkturowe

nie wiemnie wiem

czakry

nie wiemnie wiem

Czy wie Pan/i co to jest moksa?
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Wykres 8. Odpowiedzi na pytanie: Czy wie Pan/i na jakiej podstawie diagnozuje się pacjenta? 

 

Połowa badanych wie czym różni się akupunktura od akupresury najczęściej 

pojawiająca się odpowiedź akupresura = uciskanie akupunktura = nakłuwanie. 

W pytaniu w którym ankietowani zostali zapytani jakimi narzędziami posługuje się 

akupunkturzysta wszyscy zgodnie zaznaczyli odpowiedź "igły sterylne jednorazowe". 

Dodatkowo 6 osób wskazało moksę i bańki chińskie. 1 osoba wskazała na młotek 

neurologiczny. 

 

 

Wykres 9. Odpowiedzi na pytanie: Czy wie Pan/i jakie igły używane są przez akupunkturzystę? 

0 5 10 15 20 25 30

analizie wyników krwi

diagnoza nie jest potrzebna

po przeprowadzeniu specjalnych testów klinicznych

nie wiemnie wiem

wywiadu i badania fizykalnego

nie wiemnie wiem

Czy wie Pan/i na jakiej podstawie diagnozuje się pacjenta?

0 5 10 15 20 25 30

Stalowe sterylizowane jednorazowe

Stalowe sterylizowane wielorazowe

tylko srebrne jednorazowe

nie wiemnie wiem

tylko srebrne wielorazowe

nie wiemnie wiem

Czy wie Pan/i jakie igły używane są przez akupunkturzystę?
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Wykres 10. Odpowiedzi na pytanie: Czy wie Pan/i w co wkłuwane są igły akupunktury? 

 

Wykres 11. Odpowiedzi na pytanie: Czy cierpi Pan/i z powodu dolegliwości bólowych?  

 

 

0 5 10 15 20 25 30

w specjalne dobrane punkty akupunkturowe

zawsze w mięśnie

zawsze w nerw

nie wiem

w kości

Czy wie Pan/i w co wkłuwane są igły akupunktury?

80%

20%

Czy cierpi Pan/i z powodu 
dolegliwości bólowych?

Tak

Nie
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Wykres 12. Odpowiedzi na pytanie: Czy korzystał Pan/i z zabiegu akupunktury? 

 

Większość respondentów zapytana w czym pomocna jest akupunktura zgodnie 

wskazuje bóle różnego pochodzenia. 

 

 

 

 

 

Wykres 13. Odpowiedzi na pytanie: Czy chciałby Pan/i skorzystać z zabiegu akupunktury? 

  

33%

67%

Tak

Nie

Czy korzystał Pan/i z zabiegu 
akupunktury? Jeśli tak to kiedy?

w ciągu 
ostatnich 
5 lat

67%

33%
Tak

Nie

Czy chciałby Pan/i skorzystać z zabiegu 
akupunktury?
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Wykres 14. Odpowiedzi na pytanie: Czy uważa Pan/i, że akupunktura jest bezpieczna? 

 

 

Wykres 15. Odpowiedzi na pytanie: Czy uważa Pan/i, że akupunktura jest skuteczną metodą leczenia? 

 

 

 

 

93%

7%

Tak

Nie

Czy uważa Pan/i, że akupunktura 
jest bezpieczna?

93%

7%

Tak

Nie

Czy uważa  Pan/i, że akupunktura jest 
skuteczną metodą leczenia?
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4. Dyskusja 

Akupunktura jako metoda leczenia zajmuje znaczące miejsce w świadomości 

społeczeństwa. Przeszukując artykuły o podobnej tematyce trafiłem na badania dr Joanny 

Woźniak-Holeckiej, z których wynika, że ok 82 % badanych zna alternatywne metody 

leczenia, a najczęściej wymienianymi metodami była akupunktura19. Badania 

przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych w 1990 i 1997 r. na temat medycyny 

niekonwencjonalnej pokazują, że w tych latach korzystanie z tych metod wzrosło z 34% do 

42%. W Niemczech około 60% badanych przynajmniej raz w życiu korzystało z medycyny 

alternatywnej, więcej w Kanadzie ok. 70% badanej populacji korzysta z metod medycyny 

niekonwencjonalnej20.  Badania Holeckiej pokazują, że 20% badanych korzystało 

kiedykolwiek z metod medycyny niekonwencjonalnej10, w moich badaniach wynik ten 

wynosił 33 %. Większą znajomością metod medycyny niekonwencjonalnej wykazali się 

mężczyźni. Ponad połowa badanych (54%) Holeckiej skorzystałaby z metod 

niekonwencjonalnych, jako uzupełniających leczenie onkologiczne, w moich 67% poddało 

by się zabiegom akupunktury. Większość badanych osób (73%) słusznie odpowiedziała, że 

akupunktura to jeden z najstarszych sposobów leczenia. Następnie (23%) badanych 

wskazało, że akupunktura to uciskanie odpowiednich punktów ciała. Tylko 3% 

odpowiedziało, iż nie wie, co to jest akupunktura. W pytaniu jak działa akupunktura 67% 

właściwie odpowiedziało, że przywraca ona harmonię wewnętrzną organizmu, czyli zdrowie. 

Najwięcej, bo 73% badanych odpowiedziało, że akupunktura pochodzi z Chin, 20 % uważa, 

że akupunktura pochodzi z Japonii. W pytaniu, co to są meridiany 67% wiedziało, że są to 

kanały energetyczne, 27% zaznaczyło odpowiedź "nie wiem". Większość badanych 

respondentów 47% nie wie ile znajduje się głównych punktów akupunktury na ciele 

człowieka. Tylko 30% badanych wiedziało, że tych punktów jest 361. W pytaniu jak głęboko 

wbijamy igły akupunkturowe 70% badanych zaznaczyło odpowiedź, że zależy to od 

głębokości, na której położony jest punkt akupunkturowy. 27% uważa, że igły wbija się 

zawsze bardzo płytko pod skórę. Tylko 20% zaznaczyło prawidłową odpowiedź w pytaniu, 

co to jest moksa. 67% respondentów wie, że pacjenta diagnozuje się po przeprowadzeniu 

wywiadu oraz badania fizykalnego. 33 % uważa, że do postawienia diagnozy 

akupunkturzysta analizuje wyniki krwi. Połowa badanych wie, czym różni się akupunktura 

od akupresury najczęściej pojawiająca się odpowiedź akupresura = uciskanie akupunktura = 

                                                           
19J. Woźniak-Holecka,  K. Zborowska, T. Holecki , Medycyna alternatywna jako uzupełniająca forma leczenia 

chorób nowotworowych w opinii pacjentów onkologicznych, Psychoonkologia 2010, s. 21–28. 
20J. Łazowski, WHO a medycyna niekonwencjonalna, Sztuka Leczenia 2005; 11, s. 99-104. 
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nakłuwanie. W pytaniu, w którym ankietowani zostali zapytani, jakimi narzędziami 

posługuje się akupunkturzysta wszyscy zgodnie zaznaczyli odpowiedź "igły sterylne 

jednorazowe", dodatkowo 6 osób wskazało moksę i bańki chińskie. 1 Osoba wskazała na 

młotek neurologiczny. 80% badanych wie, że akupunkturzysta używa igieł jednorazowych. 

Podobnie 80 % respondentów wie, że igły wbijane są w specjalnie dobrane punkty 

akupunkturowe 13% twierdzi, że w mięśnie, 7% w nerw. Wszyscy badani cierpią z powodu 

dolegliwości bólowych a 33% z nich korzystała z zabiegów akupunktury w ciągu ostatnich 5 

lat. Większość respondentów zapytana w czym pomocna jest akupunktura zgodnie wskazuje 

bóle różnego pochodzenia. 67% badanych poddało by się zabiegom akupunktury. 97 % 

badanych uważa, że akupunktura jest skuteczną oraz bezpieczną metodą leczenia.  
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5. Wnioski 

Najważniejsze wnioski płynące z przeprowadzonych badań to: 

1. Większość badanych osób (73%) słusznie odpowiedziała, że akupunktura to jeden 

z najstarszych sposobów leczenia i tyle samo badanych odpowiedziało, że akupunktura 

pochodzi z Chin. 

2. Poziomu wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących akupunktury jest wysoki. 

Zdecydowana większość osób zaznaczała prawidłowe odpowiedzi najsłabiej wypadły pytania 

o ilość głównych punktów akupunktury (tylko 33% badanych wiedziało ze jest ich 361) oraz 

o moksę, tylko 20% osób wiedziało, że to zioło lecznicze. 

3. Zbadanie poziomu wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa terapii jest wysoki, 

gdyż 97 % badanych uważa, że akupunktura jest skuteczną oraz bezpieczną metodą leczenia. 

 

4. 67% badanych poddało by się zabiegom akupunktury. 
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8. Załączniki 

8.1. Ankieta 

1. Wiek:……. 

2. Płeć:…….. 

3. Czy wie Pan/i co to jest akupunktura? 

□ jeden z najstarszych sposobów leczenia. 

□ jeden z najnowszych sposobów leczenia. 

□ masaż ciała 

□ uciskanie odpowiednich punktów ciała 

□ nie wiem 

4. Czy wie Pan/i jak działa akupunktura? 

□ polega na przekłuciu nerwu  

□ Akupunktura działa tylko wtedy jeśli pacjent w nią wierzy 

□ poprzez wkłucie i podanie substancji przeciwbólowej 

□ przywraca harmonię wewnętrzną przywracając zdrowie. 

□ nie wiem 

5. Czy wie Pan/i skąd pochodzi akupunktura? 

□ Japonia 

□ Indie 

□ Chiny  

□ Kanada 

□ nie wiem 

6. Czy wie Pan/i co to są meridiany? 

□ igły akupunkturowe 

□ Kanały energetyczne 

□ urządzenie pomocne w diagnozie  

□ energia Chi 

□ nie wiem 

7. Czy wie Pan/i ile jest punktów akupunktury na ciele człowieka? 

□ 156 

□ 361 

□ 700 

□ 1200 
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□ nie wiem 

8. Czy wie Pan/i jak głęboko wkłuwa się igły? 

□ zawsze bardzo płytko pod skórę 

□ zawsze głęboko w nerw 

□ zależy od głębokości w jakiej znajduje się punkt akupunktury 

□ na wylot 

□ nie wiem 

9. Czy wie Pan/i co to jest moksa? 

□ zioło lecznicze 

□ urządzenie diagnostyczne 

□ igły akupunkturowe 

□ czakry 

□ nie wiem 

 

10. Czy wie Pan/i na jakiej podstawie diagnozuje się pacjenta? 

□ analizie wyników krwi 

□ diagnoza nie jest potrzebna 

□ po przeprowadzeniu specjalnych testów klinicznych 

□ wywiadu i badania fizykalnego 

□ nie wiem 

11. Czy wie Pan/i czym różni się akupunktura od akupresury? 

… … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … 

…… … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … …  

12. Czy wie Pan/i które z wymienionych używa akupunkturzysta? 

□ igły sterylne jednorazowe              □ kadzidełka 

□ leki przeciwbólowe (NLPZ)          □ bańki 

□ strzykawki                                      □ stetoskop 

□ moksa                                             □ młotek neurologiczny 

13. Czy wie Pan/i jakie igły używane są przez akupunkturzystę? 

□ Stalowe sterylizowane jednorazowe 

□ Stalowe sterylizowane wielorazowe 

□ tylko srebrne jednorazowe 

□ tylko srebrne wielorazowe 

□ nie wiem 
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14. Czy wie Pan/i w co wbijane są igły akupunktury? 

□ w specjalne dobrane punkty akupunkturowe 

□ zawsze w mięśnie 

□  zawsze w nerw 

□ w kości 

□ nie wiem 

15. Czy cierpi Pan/i z powodu dolegliwości bólowych? 

□ Tak                                     □ Nie 

16. Czy korzystał Pan/i z zabiegu akupunktury? Jeśli tak to kiedy? 

□ Tak                                     □ Nie 

… … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … 

17. W jakich według Pana/i dolegliwościach/schorzeniach akupunktura może pomóc? 

… … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … 

18. Czy chciałby Pan/i skorzystać z zabiegu akupunktury? 

□ Tak                                     □ Nie 

19. Czy uważa Pan/i że akupunktura jest bezpieczna? 

□ Tak                                     □ Nie 

20. Czy uważa  Pan/i że akupunktura jest skuteczną metodą leczenia? 

□ Tak                                     □ Nie 
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