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1. Wstęp 

 
Wiedza dotycząca problematyki zdrowia, jest w naszym społeczeństwie 

ogromna. Niemal każdy jest wstanie wypowiedzieć się na temat zasad 
higienicznego i zdrowego stylu życia. Znamy i stosujemy przeróżne diety, 
zażywamy reklamowane suplementy. Od dziecka, nawet, gdy jesteśmy zdrowi, 
chodzimy do lekarza, przyjmujemy leki, szczepionki, poddawani jesteśmy 
wszelakim metodom leczenia i profilaktyki. Jednocześnie zalewani jesteśmy 
informacjami w mediach, które kreowane są na zlecenie przemysłu 
farmaceutycznego innych grup producenckich, oferujących produkty 
i urządzenia z dziedziny zdrowia i jego profilaktyki. Nie bez znaczenia jest 
również konkurencja wśród oferowanych sposobów zachowania i przywracania 
zdrowia, poparta profesjonalnymi kampaniami reklamowymi. Do tego należy 
dołożyć informację z zakresu medycyny niekonwencjonalnej zwanej również 
alternatywną, w skład której wchodzi, między innymi tradycyjna medycyna 
chińska. Niestety, cała ta wiedza, w większości przypadków jest wyrywkowa, 
niespójna, oparta na indywidualnym doświadczeniu, tradycjach, nacechowana 
tzw. „wiedzą potoczną”. 

Aby móc działać w jakiejś dziedzinie związanej ze zdrowiem człowieka, 
przydatnym może okazać się rozeznanie, w jaki sposób postrzegają konkretną 
metodę potencjalni pacjenci. Jakie informacje do nich docierają i jakie odczucia 
im towarzyszą. 

Zgodnie z tytułem, praca ta zajmuje się badaniem, w jaki sposób studenci 
medycyny postrzegają akupunkturę. Chcąc oferować zabiegi związane z tą 
metodą, niezbędne jest tzw. „zaistnienie na rynku”. Można to osiągnąć, 
zwłaszcza na początku działalności, przez prowadzenie działań marketingowych 
i popularyzujących własną praktykę. Aby prawidłowo zaplanować takie 
działania, przydatna jest wiedza dotycząca sposobu jej odbioru przez 
środowisko docelowe. Należy dowiedzieć się jak najwięcej o obawach 
środowiska jak i o tym, co jest dla nich akceptowane i zrozumiałe w badanej 
dziedzinie. Niniejsza praca ma odpowiedzieć po części na to pytanie, 
ze szczególnym uwzględnienie przyszłych lekarzy, gdyż to do nich często 
pacjenci zwracają się o opinię dotyczącą stosowania metod alternatywnych      
w przypadku swoich problemów zdrowotnych. 
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1.2. Problemy pojęciowe związane z tematem pracy. 
 

         Tematyka mojej pracy zmusza do posługiwania się terminami 
zaczerpniętymi z kultury i świadomości dalekiego wschodu. Mimo coraz 
częstego posługiwania się tymi terminami w „obiegowym” języku, niezbędne 
jest uściślenie kilku z nich. Dla pełniejszego ich zrozumienia prezentuję poniżej 
definicję i ujęcia proponowane przez różnych autorów.  

 
Akupunktura: Nowa encyklopedia powszechna PWN definiuje ją następująco: 
…metoda leczenia ludzi i zwierząt polegająca na wbijaniu do tkanki podskórnej 
w ściśle określonych punktach ciała cienkich igieł, najczęściej złotych lub 
srebrnych, na czas od kilu sekund do wielu godzin;…1. Zbigniew Garnuszewski 
definiuje akupunkturę jako naukę, która...oparta jest głównie na teorii kanałów 
energetycznych oraz krążącej w tych kanałach energii życiowej Qi…2 i dalej: 
W stanie zdrowia energia Qi dopływa bez przeszkód do wszystkich narządów 
i umożliwia ich prawidłowe działania. W przypadku zakłócenia w krążeniu tej 
energii dochodzi do upośledzenia czynności narządów a w konsekwencji do 
choroby3. 
 
Meridiany:…to kanały energetyczne, w których płynie energia życiowa Qi. 
Istnieje 12 meridianów głównych i 8 cudownych. Każdy meridian główny ma 
swój przebieg zewnętrzny, który łączy kolejne punkty akupunktury oraz 
wewnętrzny, którym komunikuje się z narządami Zang-Fu4. Wzdłuż kanałów 
umiejscowione są punkty akupunktury. 
 
Energia Qi:Chińska filozofia opisuje energię Qi jako niewidzialną siłę, która 
znajduje się w organizmie człowieka i jest niezbędna do prawidłowej czynności 
komórek, tkanek i całego ciała5.  W szerokim rozumieniu Qi to wszechobecna 
energia, która tworzy przyrodę, stymuluje jej przemiany. Jest obecna w całym 
wszechświecie. Jeszcze inne i można powiedzieć najszersze rozumienie tej 
energii definiuje w swojej książce, Klasyczna akupunktura według pięciu 
elementów, J.R. Worsley,  który pisze, Chińczycy postrzegali najcięższe 
i najgęstsze materiały jako najbardziej zwarty przejaw energii Qi, zaś ducha 
jako najmniej materialny przejaw tej energii- wszystko inne leżało pomiędzy 
nimi6. 
                                                           
1
Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1995, s.81. 

2
 Z. Garnuszewski, Renesans akupunktury, Warszawa 1988,  s.63.  

3
 Ibidem. 

4
 T. Badarchin, K. Galsan, Akupunktura, Białystok 2014, s.21. 

5
 Ibidem. 

6
 J.R. Worsley, Klasyczna akupunktura według pięciu elementów, 2012, s. 217.    
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Medycyna alternatywna:  oparta jest na trzech głównych prądach myślenia: 
Jeden opiera się na idei „wyższości umysłu nad ciałem”. To właśnie umysł 
wywołuje choroby i umysł je leczy- stąd uzdrawianie umysłu i ciała.(…) 
Drugi prąd opiera się na koncepcji, według której niefizyczna „siła życiowa”, 
nazwana energią subtelną, energią prana lub chi, stanowi leczniczą siłę 
przyczynową.(…) 
Trzeci prąd to idea nie fizycznego Ducha (lub Boga), który jest uzdrowicielem we 
wszystkich przypadkach lecznictwa duchowego. Leczenie duchowe to „boża 
łaska”7. 

Do medycyny alternatywnej zaliczana jest m.in.: 

 Akupresura – leczenie uciskiem określonych miejsc ciała 

 Akupunktura – leczenie igłami wbijanymi w określone miejsca na ciele 

 Apiterapia – leczenie produktami pszczelimi 

 Aromaterapia – leczenie naturalnymi olejkami eterycznymi 

 Bioenergoterapia – leczenie bioenergią 

 Koloroterapia – leczenie kolorami 

 Fitoterapia – leczenie ziołami (ziołolecznictwo) 

 Hipnoterapia – leczenie hipnozą 

 Homeopatia – leczenie zdynamizowanymi roztworami wodnymi danej 
substancji najczęściej pochodzenia roślinnego lub mineralnego 

 Irydologia – diagnozowanie stanu zdrowia na podstawie wyglądu tęczówki 
oka 

 Klawiterapia – leczenie pobudzające klawikami na strefy, punkty i receptory 
biologicznie czynne 

 Litoterapia – leczenie za pomocą minerałów 

 Osteopatia – metoda, w której badanie manualne wykorzystywane jest do 
stawiania diagnozy i leczenia chorych 

 Ortopatia – leczenie oparte na samoregeneracyjnych mechanizmach 
organizmu 

 Sylwoterapia – leczenie poprzez pobudzenie organizmu do samoleczenia 
poprzez przebywanie przy drzewach i krzewach 

 Chiropraktyka – leczenie poprzez manipulację kręgosłupem 

 Radiestezja – likwidacja jednostek chorobowych za pomocą wahadeł 

 Urynoterapia – leczenie moczem8. 

                                                           
7
A. Guswami, Lekarz kwantowy, 2013, s. 31-32. 

8
Zasoby internetowe, www.wikipedia.pl, [dostęp 29.12.2015]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akupresura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akupunktura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apiterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aromaterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bioenergoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koloroterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zio%C5%82olecznictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zio%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipnoterapia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Homeopatia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potencja_homeopatyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minera%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irydologia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klawiterapia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Litoterapia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osteopatia_(terapia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ortopatia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiropraktyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radiestezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urynoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mocz
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2. Metodyka  
 

2.1. Przedmiot badań i cel badań. 

 
Przedmiotem badań jest wiedza ogólna i podejście studentów medycyny 

do akupunktury. 
 
Celem badań jest otrzymanie odpowiedzi na następujące pytania. 

a) Jaka jest podstawowa wiedza na temat akupunktury, posiadana przez 
ankietowanych? 

b) Jaka jest ogólna wiedza studentów, na temat pozycji formalnej 
akupunktury w systemie zdrowia? 

c) Jakie argumenty są dla respondentów zachęcające, do poddania się 
terapii z wykorzystaniem akupunktury? 

d) Jakie są powody, które zniechęcają ankietowanych, do poddania się 
terapii z wykorzystaniem akupunktury? 

e) Jakie są osobiste doświadczenia respondentów z akupunkturą?  
 
Powyższe zagadnienia ująłem w postaci pytań problemowych wymienionych 
poniżej. 

a) Jaki poziom reprezentują studenci medycyny, na temat podstawowych 
terminówi informacji dotyczących systemu medycyny, jakim jest 
akupunktura? 

b) Jakie argumenty za i przeciw akupunkturze są najistotniejsze dla 
badanych respondentów? 

c) Jakie ankietowani mieli doświadczenia z akupunkturą i jaką mają na jej 
temat opinię? 

 

2.2. Teren badań, grupa badawcza. 

 
Badania odbyły się na terenie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy, na Wydziale Lekarskim, wśród studentów pierwszego roku, na 
przełomie maja i czerwca 2015r. 
Ankieta, którą posłużyłem się w badaniach, zawierała 10 pytań, w tym 6 pytań 
zamkniętych (skategoryzowanych) oraz 4 pytania półotwarte (częściowo 
skategoryzowane). W ankiecie znalazła się także metryczka, która pozwoliła na 
uzyskanie informacji na temat płci i wieku ankietowanych. 
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Respondentami było 19 kobiet i 22 mężczyzn, w rozpiętości wiekowej od 19 do 
24 lat. 
 

2.3. Metodologia. 

 
W swojej pracy posłużyłem się metodą sondażu diagnostycznego. 

Precyzyjny opis tej metody formułuje T. Pilch i T. Bauman określając ją jako 
sposób 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 nie zlokalizowanych...9. 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, do wychwycenia 
ewentualnych tendencji i kierunków zmian zjawisk społecznych w  obszarze 
spostrzegania danej zbiorowości.  

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, w swojej pracy zastosowałem 
ankietę, która jest... techniką gromadzenia informacji polegającą na 
wypełnieniu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych 
kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub 
częściej bez obecności ankietera10. Ankiety w swojej budowie składają się           
z pytań, których zasadniczą cechą jest to że są …konkretne, ścisłe 
i jednoproblemowe …, i zaopatrzone w tak zwaną kafeterię, czyli zestaw 
wszelkich możliwych odpowiedzi11. Owe odpowiedzi mogą być zamknięte 
(kafeteria zamknięta) lub półotwarte (kafeteria półotwarta). W pierwszym 
wypadku respondent ma do dyspozycji gotowe odpowiedzi, poza ramy których 
nie może wyjść. W drugim przypadku ankietowany ma możliwość zaznaczenia 
odpowiedzi 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 
doświadczeń12. Pytania dotyczące faktów umieszczane są w tzw. metryczce 
gdzie podaje się wiek, płeć, wykształcenie, kto przebywa w gospodarstwie 

                                                           
9
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010, s. 80. 

10
 Ibidem, s. 96 

11
 Ibidem. 

12
C.Frankfort-Nachmis, D.Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych,2001, s. 268. 
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domowym itp. Natomiast pytania subiektywne dotyczą postaw, poglądów, 
osobistych doświadczeń, przeżyć. 

Istotny problem stanowi sposób w jaki ankieta jest zbudowana. Klasyczny 
kwestionariusz powinien rozpoczynać się od preambuły. Jej celem jest 
przedstawienie celu badania jak i zapewnienie respondenta o anonimowości 
udzielanych odpowiedzi. Dalej przechodzimy do zadawania pytań; ... pytania, 
które są prezentowane pierwsze, powinny dać szansę respondentom na 
zrelaksowanie się – pierwsze pytanie powinno być formą nawiązania dobrego 
kontaktu... Tak więc pytanie znajdujące się na początku powinno być łatwe, 
interesujące i niekontrowersyjne13. 

Następnie pytania powinny być ułożone w określonej kolejności. Można 
przyjąć jedną z dwóch strategii, a mianowicie lejka i odwróconego lejka.           
W strategii lejka każde kolejne pytanie jest  powiązane z pytaniem poprzednim, 
a jego zakres jest coraz mniejszy14. Gdzie pytania zadajemy od najbardziej 
ogólnych do coraz bardziej szczegółowych. Lub odwrotnie jak w strategii  
odwróconego lejka pytanie wąsko sformułowane wyprzedza pytanie o szerokim 
zakresie15. 

W swojej pracy zastosowałem wariant drugi, w którym przechodziłem od 
pytań szczegółowych, zamkniętych do pytań bardziej ogólnych, półotwartych 
dotyczących opinii i doświadczeń respondentów. Sam przebieg badania 
klasyfikuje opracowany kwestionariusz do tzw. ankiety audytoryjnej, która 
jest… odmianą ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondentów. Jej 
specyfika polega na tym, że wypełniana jest ona jednocześnie przez 
respondentów zebranych w jednym pomieszczeniu16. 
 
 
 

 
 

                                                           
13

C.Frankfort-Nachmis, D.Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych,2001, s. 280. 
14

 Ibidem, s. 278 
15

 Ibidem. 
16

Z.Sawiński, P.B.Sztabiński, F. Sztabiński, Podręcznik ankietera, Warszawa 2000, s. 269. 
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3.Wyniki badań ankietowych i ich analiza 
 

Uzyskane wyniki opracowane zostały w ten sposób, że jako pierwsze są 
przedstawione dane liczbowe (w tabelach), a następnie przedstawiona jest ich 
analiza, zgodnie z kolejnością zadawania pytań w ankiecie. 
 
Tabela 3.-1.  
Do pytania: Jak często korzysta Pani/Pan z pomocy lekarskiej? 
 

1 .Jak często korzysta Pani/Pan z 
pomocy lekarskiej ? liczba % 
□ Rzadko 37 90,24 

□ Często 3 7,32 
□ Bardzo często 1 2,44 

Źródło: badania własne. 
 
Wykres 3-1.do tabeli 3.-1. 

 
Powyższe pytanie było pytaniem wprowadzającym, mającym na celu 
przyzwyczajenie respondenta do zaistniałej sytuacji. Odpowiedzi nie miały 
bezpośredniego związku z tematem niniejszej pracy. Dla porządku dodam, że 
większość badanych bo 90,24 % rzadko korzysta z pomocy lekarskiej, często 
bywają  u lekarza 3 osoby, a bardzo często jedna osoba. 
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Tabela 3.-2. 
Do pytania: Według Pani/Pana przez kogo została wynaleziona akupunktura? 
2. Według Pani/Pana przez kogo została 
wynaleziona akupunktura? liczba % 
□ Plemiona w Afryce 1 2,44 

□ Aborygenów w Australii  0 0,00 

□ Lekarzy chińskich 40 97,56 
□ Lekarzy europejskich 0 0,00 

□ Nie wiem 0 0,00 
Źródło: badania własne. 
 
 
Wykres 3.-2.do tabeli 3.-2. 

 
 
Na podstawie udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, iż respondenci 
prawidłowo lokalizują miejsce wynalezienia akupunktury. Błędną odpowiedź 
udzieliła tylko jedna osoba.  
 
Tabela 3.2.-3. 
Do pytania: Jaką metodą posługuje się akupunktura? 
 

3. Jaką metodą posługuje się akupunktura 
? liczba % 

□ Krioterapią   0,00 
□ Homeopatią   0,00 

□ Nakłuwaniem igłami  41 100,00 

□ Hipnozą   0,00 
□ Nie wiem   0,00 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-3. do tabeli 3.-3.

 
 
Powyższe pytanie nie przysporzyło respondentom żadnych trudności, 100% 
odpowiedzi było prawidłowe. 
 
Tabela 3.-4. 
Do pytania: Który z poniżej podanych terminów związany jest według Pani/Pana 
z akupunkturą? 
 

4. Który z poniżej podanych terminów 
związany jest według Pani/Pana z 
akupunkturą? liczba % 
□ Meridiany 17 41,46 

□ Synapsy 9 21,95 

□ Fizykoterapia 9 21,95 
□ Limfocyty   0,00 

□ Nie wiem 6 14,63 
Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-4. do tabeli 3.-4. 

 
 
Było to pierwsze pytanie wychodzące poza tzw. wiedzę obiegową. Na 
prawidłową odpowiedź czyli na meridiany, wskazało 41,46% ankietowanych, złą 
odpowiedź wskazało  43,90%  studentów, a 14,63% wskazało odpowiedź nie 
wiem. 
 
Tabela 3.-5. 
Do pytania: Na jakim układzie człowieka pracuje akupunktura? 
 

5. Na jakim układzie człowieka pracuje 
akupunktura? liczba % 

□ Układzie nerwowym 22 53,66 

□ Układzie limfatycznym 1 2,44 
□ Układzie krwionośnym 1 2,44 

□ Układzie energetycznym 15 36,59 
□ Nie wiem 2 4,88 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-5. do tabeli 3.-5.

 
To pytanie sprawiło ankietowanym największą trudność. Zaledwie 15 osób czyli 
36,59% odpowiedziało poprawnie wskazując układ energetyczny człowieka. 
W opinii większości, akupunktura pracuje na układzie nerwowym - 53,66 
odpowiedzi.  
 
Tabela 3.-6. 
Do pytania: Pani/Pana zdaniem, akupunktura jest uznawana za skuteczną 
metodę przywracania zdrowia, przez oficjalną medycynę zachodnią  (np. WHO- 
Światową Organizację Zdrowia? 
 
6. Pani/Pana zdaniem, akupunktura jest 
uznawana za skuteczną metodę przywracania 
zdrowia, przez oficjalną medycynę zachodnią  
(np. WHO - Światową Organizację Zdrowia)? liczba % 

□ Tak 22 53,66 

□ Nie 19 46,34 
Źródło: badania własne. 
 
  

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

1 2 3 4 5 

53,66 

2,44 2,44 

36,59 

4,88 

O
d

p
o

w
ie

d
zi

 w
 %

 

Kolejność odpowiedzi 



13 
 

Wykres 3.-6.do tabeli 3.-6. 

 
 
Na zadane pytanie prawidłowo odpowiedziało 53,66% badanych, zaznaczając 
odpowiedź „Tak”. Nieprawidłową odpowiedź udzieliło 46,34%  osób. 
 
Tabela 3.-7. 
Do pytania: Proszę o zaznaczenie jednego z podanych poniżej argumentów, 
który najbardziej przekonałby Panią/Pana do skorzystania z zabiegów 
akupunktury. 
 

7. Proszę o zaznaczenie jednego z podanych poniżej 
argumentów, który najbardziej przekonałby 
Panią/Pana do skorzystania z zabiegów akupunktury. liczba % 
□ Brak skutków ubocznych zabiegów 8 19,51 

□ Niska bolesność zabiegów 1 2,44 
□ akupunktura wpływa nie tylko na ciało fizyczne, 
lecz jednocześnie poprawia stan psychiczny 
i emocjonalny człowieka. 22 53,66 

□ Zabiegi akupunkturowe łączą w sobie diagnozę, 
terapię i „lekarstwo” jednocześnie 3 7,32 

□ Żaden z powyższych 6 14,63 
Inne 1 2,44 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-7. do tabeli 3.-7. 

 
 
To pytanie i kolejne dotyczą odczuć własnych i opinii na temat akupunktury. 
Na powyżej zadane pytanie, jako argument pozytywny przekonywujący do 
zabiegów z wykorzystaniem akupunktury, najwięcej respondentów wskazało 
fakt,iż akupunktura wpływa nie tylko na ciało fizyczne, lecz jednocześnie 
poprawia stan fizyczny i emocjonalny człowieka- 53,66%.  Drugim argumentem 
„za”, był brak skutków ubocznych zabiegów - 19,51%. Na trzecim miejscu -
7,32%, studenci za argument pozytywny uznali informację, że akupunktura 
łączy w sobie diagnozę, terapię i „lekarstwo” jednocześnie. Jedna osoba 
udzieliła odpowiedzi inne. Respondent (mężczyzna lat 23) napisał: jeśli byłaby 
skuteczna. Odpowiedzi „żaden z powyższych” zaznaczyło  6 osób-14,63%.   
 
Tabela 3.-8. 
Do pytania: Proszę o zaznaczenie jednego z podanych poniżej powodów, który 
najbardziej zniechęciłby Panią/Pana do skorzystania z zabiegów akupunktury. 
 
8. Proszę o zaznaczenie jednego z podanych 
poniżej powodów, który najbardziej zniechęciłby 
Panią/Pana do skorzystania z zabiegów 
akupunktury. liczba % 

□ Lęk przed nakłuwaniem ciała 16 39,02 

□ Niezrozumiały sposób działania tej metody 7 17,07 
□ Obcość kulturowa metody   0,00 

□ Brak tzw. „twardych” dowodów naukowych 
opisujących sposób w jaki działa akupunktura 13 31,71 

□ Żaden z powyższych 3 7,32 
Inne 2 4,88 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-8. do tabeli 3.-8. 

 
 
Najczęściej wymienianym  powodem który zniechęca badanych respondentów 
do wizyty w gabinecie akupunktury, jest obawa przed nakłuwaniem ciała - 
39,02% odpowiedzi. Drugim powodem -31,71% zaznaczeń, jest brak tzw. 
„twardych” dowodów naukowych opisujących sposób działania akupunktury. 
Na trzecim miejscu znalazł się argument dotyczący niezrozumiałego sposobu 
działania tej metody- 17,07% studentów. Dwie studentki w wieku 22 i 23 lata 
napisały w odpowiedzi inne: „niedostateczne umiejętności osoby 
przeprowadzającej zabieg” oraz „nieufność wobec kompetencji 
(doświadczenia) osoby wykonującej zabieg”. 
 
Tabela 3.-9. 
Do pytania: Czy korzystała pani/Pan z zabiegów akupunktury? – jeśli tak to 
proszę o krótką opinię na temat przebytej terapii. 
 

9. Czy korzystała Pani/Pan z zabiegów 
akupunktury? liczba % 

□ Tak 3 7,32 

□ Nie 38 92,68 
Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-9. do tabeli 3.-9. 
 

 
 
 
Tylko troje respondentów miało osobisty kontakt z zbiegami akupunktury. 
Poniżej przedstawiam cytaty ich wypowiedzi: 
-kobieta lat 24: „Zbyt krótko korzystałam, żeby były efekty, za bardzo bolało”, 
-kobieta lat 20: „Byłam zadowolona, dolegliwości ustały”, 
-mężczyzna lat 20: „Moje problemy z bezsennością minęły”. 
 
Tabela 3.-10. 
Do pytania: Czy ktoś z Pani/Pana rodziny, znajomych korzystał z zabiegów 
akupunktury? -jeśli tak, to proszę o krótkie przytoczenie opinii zasłyszanej na 
temat przebytej terapii.  
 

10. Czy ktoś z Pani/Pana rodziny znajomych 
korzystał z zabiegów akupunktury? liczba % 

□ Tak 7 17,07 
□ Nie 34 82,93 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-10 do tabeli 3.-10. 

 
 
 
Na powyższe pytanie twierdząco odpowiedziało siedmioro respondentów. 
Poniżej przedstawiam cytaty ich wypowiedzi: 
- kobieta lat 20: „Za każdym razem korzystania z terapii przy różnych, często 
poważnych problemach bądź urazach pomagały”, 
-kobieta lat 22: „Bardzo pozytywna, uchroniła przed operacją kręgosłupa”, 
-kobieta lat 19: „Ciekawe doświadczenie, choć nie sądzę żeby działało”, 
-kobieta lat 24: „Mówili, że boli, ale pomaga”, 
-kobieta lat 20: „ Jeśli inne metody zawodzą, to jest to dobre rozwiązanie”, 
-kobita lat 22: „ Moja ciocia jest lekarzem i zajmuje się m.in. akupunkturą, wiele 
osób w mojej rodzinie przeszło takie zabiegi, byli zadowoleni z zabiegów”, 
-mężczyzna lat 23: „pomogło”. 
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4. Wnioski 

 
Analiza przeprowadzonej ankiety, pozwoliła mi na wyciągnięcie 

wniosków i spostrzeżeń dotyczących podstawowych problemów mojej pracy. 
Celem badań było  otrzymanie informacji na pytanie: jaki jest stan wiedzy 
studentów medycyny na temat akupunktury ich nastawienie i osobiste 
doświadczenia związane z tym systemem. 
1. Udzielone odpowiedzi wskazują, iż sam fakt istnienia akupunktury, jako 
metody leczenia, występuje w świadomości wszystkich studentów. W zakresie 
wiedzy powszechnej dotyczącej miejsca pochodzenia i narzędziem, jakim się 
posługuje, wszyscy studenci oprócz jednego odpowiedzieli prawidłowo. 
2. W przypadku bardziej zawansowanych, lecz fundamentalnych pytań, 
prawidłowych odpowiedzi było zaskakująca mało, zwłaszcza mając na względzie 
charakterystykę grupy, która podlegała badaniom, czyli studentów medycyny. 
3. Podobnie było w przypadku pytania dotyczącego umiejscowienia 
akupunktury w systemie opieki zdrowotnej, gdzie prawie połowa studentów 
nie wskazała prawidłowej odpowiedzi. 
4. Pozytywnym zaskoczeniem jest to, że prawie połowa respondentów wie, że 
akupunktura działa nie tylko na ciało fizyczne, ale również na stan psychiczny 
i emocjonalny człowieka. Można z tego wyciągnąć wniosek, że dość duża ilość 
studentów ma świadomość szerokiego zastosowania tej metody leczenia 
w przypadku wielu schorzeń fizycznych jak i o podłożu psychicznym. Cieszyć 
może również to, że respondenci na drugim miejscu, jako pozytyw 
akupunktury, wymienili brak skutków ubocznych tej metody leczenia.   
5. Natomiast nie jest zaskoczeniem, że badani studenci, jako najczęstszy 
argument zniechęcający do akupunktury wymienili lęk przed nakłuwaniem 
ciała. To dość często spotykana obawa wymieniana w rozmowach 
z potencjalnymi pacjentami. 
6. Końcowe pytania ankiety, wskazały, że akupunktura nie jest często 
stosowaną metodą. Tylko nieliczni studenci osobiście z niej korzystali i równie 
mało było takich przypadków w rodzinie czy wśród najbliższych znajomych. Ale 
pośród tych, którzy się z nią zetknęli, zdecydowana większość wyraziła 
pozytywne opinie. 
 

We wstępie mojej pracy zwróciłem uwagę, że motywem podjęcia się 
tego tematu, było nie tylko uzyskanie informacji o stanie wiedzy i nastawieniu 
studentów do akupunktury, ale również możliwości wykorzystania uzyskanej 
wiedzy w działaniach marketingowych i popularyzujących akupunkturę. 
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Myślę, że chcąc zastosować powyższe wyniki w popularyzacji 
akupunktury, należy przede wszystkim kłaść nacisk na uświadomienie 
potencjalnym pacjentom, faktu istnienia systemu energetycznego w ciele 
człowieka opartego na meridianach. Warto również informować, że 
akupunktura została zaakceptowana przez świat zachodniej medycyny. 
Wyrazem tej akceptacji, są  raporty Światowej Organizacji Zdrowia, które 
potwierdzają skuteczność tej terapii. Ważną informacją jest również to, że 
wizyta w gabinecie akupunkturzysty łączy jednocześnie diagnozę terapię 
i „lekarstwo”. Można to podkreślać w wymiarze oszczędności i czasu jak 
i pieniędzy.  Ankieta użyta w niniejszej pracy potwierdziła również konieczność 
rozpowszechniania informacji o niskiej bolesności zabiegów i braku skutków 
ubocznych. Z uzyskanych odpowiedzi wnioskuję, że akupunktura jest jeszcze 
bardzo mało popularną metodą leczenia. 
Kończąc  można stwierdzić, że medycyna chińska  wymaga bardzo wielu działań 
popularyzujących i marketingowych. Mam nadzieję, że zebrane informację 
w powyższej pracy pozwolą na właściwy dobór treści we wszelkiego rodzaju 
odczytach, wykładach, czy chociażby w ulotkach reklamujących działalność 
gabinetów akupunktury. 
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5. Przykłady działań popularyzatorsko-marketingowych. 
 

5.1. Prezentacja 

Poniżej przedstawiam, opracowaną przeze mnie, prezentację dotyczącą 
popularyzacji akupunktury z uwzględnieniem wniosków zawartych w niniejszej 
pracy. Załączone slajdy z prezentacji, uzupełnione są tekstem wygłaszanym 
przed audytorium. Dla ułatwienia kwestie, które oparte są na wynikach 
powyżej pracy, drukowane są w kolorze niebieskim.  
 

Slajd nr 5.1.-1. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Powitanie dopasowane do okoliczności i audytorium. 
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Slajd nr 5.1.- 2. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
System powstawał na terenie Chin, Japonii i Mongolii. 
Początki można datować nawet na 3000 lat p.n.e.  
Główną zasadą teoretyczną akupunktury jest to, że człowiek jest elementem 
otaczającej go przyrody. Gdy żyjemy i postępujemy zgodnie z prawami natury, 
to długo zachowujemy zdrowie. Natomiast, gdy łamiemy te zasady, to 
konsekwencją są pojawiające się choroby. 
 
System ten był udoskonalany na przestrzeni dziejów w wyniku obserwacji 
doświadczeń praktykujących lekarzy akupunktury. 
Tak jak każdy system, akupunktura ma swoją:  
- teorię (dosyć rozbudowaną, ale niezwykle spójną i konsekwentną), 
- metody diagnostyczne,  
- techniki leczenia, 
-procedury dotyczące postępowania w konkretnych problemach zdrowotnych. 
Nie jest to jakaś luźna, szczątkowa wiedza, której stosowanie oparte jest tylko 
na intuicji i doświadczeniu konkretnego terapeuty. 
Nie tylko na Dalekim Wschodzie, ale również w Europie istnieją szkoły uczące tej 
dyscypliny. 
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Slajd nr 5.1.-3. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
W każdym momencie organizm dąży do optymalnej równowagi np.: 
- dostosowuję oddech oraz ciśnienie krwi do wysiłku, 
- utrzymuje stałą temp ciała (pocenie się), 
- uczuciem pragnienia informuje nas, że brakuje nam wody, 
- głodem informuje, że czas coś zjeść, 
- organizm wydziela hormony, enzymy itp., aby regulować wszystkie czynności 
organizmu. 
Utrzymanie prawidłowej homeostazy jest warunkiem zdrowia. 
Gdybyśmy nie mieli tej wrodzonej umiejętności, jakakolwiek drobna 
dolegliwość np. ból głowy, trwała by ciągle, ale przecież mija.  
Tak samo organizm działa, gdy chorujemy np. na katar.  
Organizm dąży do samowyleczenia 
Poważniejsze długotrwałe choroby u swego podłoża mają zaburzenia 
mechanizmów utrzymania homeostazy. 
Zbyt intensywnie i ciągle działające niekorzystne warunki na organizm 
powodują, że mechanizmy homeostazy nie dają rady, aby przywrócić 
prawidłowe działanie ustroju. Np. ciągła zła dieta, ciągły stres, nadmiernie 
przyjmowane używki, nieodpowiednie środowisko życia czy pracy. 
Trwałe, a co najgorsze powiązane ze sobą negatywne czynniki, przyczynią się 
prędzej czy później do powstania chorób.   
 
Slajd nr 5.1.-4. 
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Tekst do wygłoszenia: 
Akupunktura to system medycyny, który ma na celu stwarzanie warunków do 
samowyleczenia organizmu człowieka. 
Zabiegi mają na celu wzmocnić mechanizmy przywracania zdrowia, lub usunąć 
przyczyny, które stoją na drodze tego procesu. 
 
Slajd nr 5.1.-5. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
W celu wywołania pożądanego efektu terapeutycznego, nakłuwa się 
odpowiednie punkty wzdłuż tzw. meridianów. 
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Często pada pytanie czy to boli? 
Z tym bólem to jest tak, że akupunkturzysta specjalnie szuka tego miejsca gdzie 
pacjent cokolwiek odczuje. Najczęściej po wbiciu igły pacjent nic nie czuje. 
Jeśli to odczucie występuje to można je przyrównać, co najwyżej, do ukąszenia 
komara, lekkiego pieczenia bądź rozpierania. 
Igły są wielokrotnie cieńsze, od tych do pobierania krwi. Obecnie używane są 
tylko sterylne igły jednorazowego użytku, co wyklucza zakażenie się od innego 
pacjenta. 
 
 
Slajd nr 5.1.-6. 
 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Akupunktura, już od dłuższego czasu nie jest ciekawostką, czy modą na tradycję 
wschodu. Zaliczana jest do medycyny komplementarnej tzn. współdziałającą 
równorzędnie, bądź razem z medycyną zachodnią. 
Jej skuteczność potwierdziła, działająca w ramach ONZ, Światowa Organizacja 
Zdrowia WHO. 
Jest stosowana również w placówkach zdrowia w krajach zachodnich, w tym 
Europy. 
W polskich szpitalach najczęściej stosowana jest w przychodniach leczenia bólu, 
lecz nie tylko. 
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Slajd nr 5.1.-7. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Jeśli terapeuta stwierdzi, iż pacjentowi najbardziej szkodzi zła dieta, a pacjent 
jej nie zamierza zmienić, to żadna terapia na dłuższą metę nie jest wstanie 
pomóc. 
Można rozpocząć serię zabiegów, ale w trakcie ich trwania pacjent musi coś 
naprawić w swoim życiu, aby usunąć przyczynę schorzeń.  
 
Slajd nr 5.1.-8. 
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Tekst do wygłoszenia: 
Są to metody nieinwazyjne, ale dające możliwość zdiagnozowania stanu 
pacjenta w odniesieniu do wiedzy medycyny chińskiej.  
Podczas wizyty w gabinecie akupunktury otrzymujemy diagnozę, terapię i 
„lekarstwo” w jednym.  
Ma to wymiar również finansowy – płacimy za wizytę raz, a otrzymujemy „trzy 
w jednym”. 
Ponadto, w odróżnieni od wielu lekarstw, akupunktura nie ma skutków 
ubocznych. 
 
Slajd nr 5.1.-9. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Jak już wspominałem wcześniej, głównym narzędziem, jakim posługuje się 
akupunkturzysta są cienkie igły. W zależności od sytuacji, używa się od jednej do 
kilkunastu igieł jednorazowo. I jeszcze raz podkreślam, są to zbiegi bezbolesne. 
Poczucie lekkiego pieczenia lub rozpierania tylko podnosi skuteczność zabiegu.  
Drugim narzędziem jest moksa. Jest to wysuszone chińskie zioło, które 
najczęściej spala się na ciele pacjenta, w miejscach występowania punktów 
akupunktury. Stosowanie igieł, jak i moksy jest bezbolesne, gdyż moksa służy do 
ogrzewania, a nie przypalania punktów akupunktury. 
Trzeba mieć świadomość, że akupunkturą leczono chińskich cesarzy. W kulturze 
starożytnych Chin nie do pomyślenia było, aby cesarz w wyniku jakichkolwiek 
zabiegów cierpiał. 
Znane jest porównanie o tym, że gdy zachorował monarcha europejski to 
wołano medyków. Natomiast, gdy zachorował Chiński cesarz to medykowi 
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ścinano głowę. Zadaniem chińskiego lekarza było dbanie o zdrowie władcy. Gdy 
cesarz zachorował to marny los czekał jego medyka. Już wtedy, w bardzo 
brutalny sposób, stosowano  profilaktykę. 
 
Slajd nr 5.1.-10. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Meridiany to drogi, którymi przepływa energia Qi w ciele człowieka. Na 
meridianach położone są punkty akupunktury. 
Punkty akupunktury to z kolei miejsca, które nakłuwane lub ogrzewane dają 
żądane efekty terapeutyczne. Każdy punkt ma swoją nazwę, opis działania itd.  
W zależności od diagnozy i przyjętej strategii leczenia nakłuwamy odpowiednie 
punkty. 
W tym miejscu muszę się zatrzymać nad wyjaśnienie pojęcia energii Qi. 
Najprościej przyjdzie mi odnieść się, do doświadczenia każdego z nas. Jednego 
dnia wstajemy pełni energii chęci do życia i działania. Drugiego dnia, mimo, że 
postępowaliśmy identycznie jak w dniu poprzednim (ta sama dieta, praca, czas 
odpoczynku, sen itd.) wstajemy i mówimy ze nie mamy „energii”, że jesteśmy 
„sflaczali”. To właśnie jest skutek deficytu energii Qi. Sami nazywamy to 
brakiem energii życiowej. Energia Qi to nic innego jak energia życia, która daje 
nam siły, pozytywne myśli i ożywionego ducha. Krąży ona, wzdłuż poprzednio 
wspomnianych meridianów, na których znajdują się punkty akupunktury. 
Stymulacja tych punktów, przywraca prawidłowy obieg Qi w organizmie. 
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Slajd nr 5.1.-11. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Przyczyny psychiczne: 
- stresy zwłaszcza z dzieciństwa. 
- traumy 
- niepowodzenia  
- zamartwianie się itd. 
Powodują one naprężenia, przykurcz tkanki, a przez to, w tych miejscach nie 
krąży prawidłowo krew, a z nią tlen, składniki odżywcze, hormony, wadliwie 
działa układ limfatyczny itd. Występuję stagnacja krwi i płynów. Zakłócony 
zostaje również sam przepływ energii Qi. 
Złe odżywianie: 
Powiedziano na ten temat wiele; zwrócić należy uwagę na żywność wysoko 
przetworzoną. Należy jeść żywność nieprzetworzoną, która występuje 
w określonych porach roku.  
Przyczyny zewnętrzne to nadmierne: 
- gorąco,  (wyjazdy do pracy w krajach arabskich) 
- suchość  (jw.) 
- wilgoć  (zawilgocone mieszkania) 
- zimno  
- wiatr  
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Slajd nr 5.1.-12. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Jeśli natomiast, sama terapia  akupunktury, nie daje pożądanych efektów, to na 
pewno wspomaga leczenie medycyny zachodniej. Organizm staje się silniejszy w 
przezwyciężaniu choroby.    
Akupunktura przywraca równowagę fizyczną, ale nie bez znaczenia jest fakt, że 
również działa na nasze wewnętrzne samopoczucie. A często jest tak, że to 
właśnie problemy natury psychicznej wpływają na stan naszego ciała.  
Mam na myśli, stany lękowe, rozdrażnienia, fobie, zniechęcenie, stany 
depresyjne spowodowane długotrwałym stresem, przemęczeniem, konfliktami 
w pracy czy w domu. Wtedy choroby ciała fizycznego są symptomami naszego 
stanu psychicznego (np. silny strach a nietrzymanie moczu, bule brzucha, 
biegunki, niestrawności, problemy z artykulacją mowy, kołatanie serca, 
duszności). Są to wszystko przykłady, jak stan naszej psychiki wpływa na ciało 
fizyczne. A jeśli strach czy stres utrzymuje się przez wiele lat? 
Czasami ważniejsza, jest pomoc w sferze psychiki, a gdy to nastąpi to choroby 
ustępują samoistnie, albo zaczynają działać leki, gdyż zlikwidowaliśmy 
przyczynę choroby. 
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Slajd nr 5.1.-13. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Nie chodzi tutaj o to, żeby wszystko sprzedać, kupić kozę i wyprowadzić się w 
Bieszczady. Wystarczy przestrzegać kilku zasad dotyczących pory dnia i pory 
roku. 
 
Slajd nr 5.1.-14. 
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Test do wygłoszenia: 
Każdy z organów wewnętrznych ma swoje maksyma i minima energetyczne 
w czasie doby. I tak żołądek, ma swoje maksimum pomiędzy 7 a 9 rano. To nic 
odkrywczego, bo wszyscy dietetycy, lekarze itd. Mówią, aby zjeść porządne 
śniadanie, które da nam energię na cały dzień. Żołądek najlepiej wtedy trawi 
pożywienie. Natomiast wątroba, swój szczyt ma od godziny 1 do 3 w nocy. Ale 
to nie znaczy, że mamy jeść o tej porze. Wprost przeciwnie ostatni posiłek 
powinniśmy jeść o 18. Wynika to z tego, że wątroba oprócz trawienia tłuszczu 
ma wiele innych funkcji. Wątroba jest naszym filtrem, który oczyszcza z toksyn 
krew, produkuje liczne enzymy itd. Kiedy jest zajęta trawieniem pokarmu 
w nocy, to upośledzone są jej inne czynności. A poza ty źle wtedy śpimy. I tak 
dalej z pozostałymi organami. 
 
Slajd nr 5.1.-15. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Również w określonych porach roku powinniśmy stosownie do nich się 
zachowywać. Na przykład na wiosnę najbardziej aktywnym organem jest 
wspomniana poprzednio wątroba. W tym czasie należy spożywać kwaśnie 
produkty (kapusta kiszona, ogórki), ale również wątrobę należy oszczędzać, 
przez nie jedzenie razem tłustych i ciężkich potraw, a w tym ograniczyć mięso. 
W naszej religii zbiega się to z Wielkim Postem. Praktyka poszczenia w tym 
kresie ma wymiar duchowy, ale jednocześnie prozdrowotny. Na wiosnę 
wątroba się regeneruje, aby służyła nam w ciągu całego roku. 
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Slajd nr 5.1.-16. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Dziękuje za uwagę i proszę o pytania. 
 
 

5.2. Projekt ulotki informacyjno-reklamowej. 

 
Poniżej przedstawiam przygotowane informacje które zamierzam 

zamieścić w ulotce, gdzie wykorzystuję wnioski z niniejszej pracy.  

 
 

POZYTYWNE STRONY AKUPUNKTURY: 

 

- brak skutków ubocznych i powikłań 

- niska bolesność zabiegów 

- 4000 lat tradycji i doświadczeń 

- terapia zaliczana do holistycznej 

  medycyny naturalnej 

- nie wyklucza  równoczesnego  

  leczenia   prowadzonego przez  

  lekarza medycyny, stosowania  

  leków, oraz innych rodzajów terapii 

- jeJ skuteczność potwierdza WHO - 

   Światowa Organizacja Zdrowia 
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- stosowanie wyłącznie bardzo  

  cienkich,  sterylnych igieł jedno- 

  razowych. 

- wpływa na ciało fizyczne ale również 

 wzmacnia i odbudowuje siły  

 psychiczne człowieka. 

 

 

NA CZYM POLEGA AKUPUNKTURA 

Zadaniem akupunkturzysty jest przywracanie równowagi przepływu 

energii Qi w organizmie człowieka. 

Osiągnięcie tej równowagi wzmacnia homeostazę, która jest warunkiem 

dobrego zdrowia. 

Nadrzędnym celem terapii, jest znalezienie praprzyczyny choroby i jej 

usunięcie. W dalszej kolejności zastosowane są zbiegi ukierunkowane na 

objawy chorobowe. 

Jeśli występują zakłócenia w pracy żołądka, spowodowane stresem czy 

lękiem, to w pierwszej kolejności pracuje się nad wzmocnieniem psychiki 

pacjenta. Przecież to brak odporności na stres i lęki wywołują 

dolegliwości, a nie żołądek sam z siebie. 
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Załączniki 
 
Załącznik 1. Ankieta 

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta jest anonimowa 
i służy jedynie do celów badawczych. Głównym celem poniższych pytań jest uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie, jak spostrzegana jest akupunktura przez wybraną grupę społeczną. 
 
1. Jak często korzysta Pani/Pan z pomocy lekarskiej ? 

□Rzadko  

□Często 

□Bardzo często 

 
2. Według Pani/Pana przez kogo została wynaleziona akupunktura? 

□Plemiona w Afryce 

□ Aborygenów w Australii 

□Lekarzy chińskich 

□Lekarzy europejskich 
□Nie wiem 

 
3. Jaką metodą posługuje się akupunktura ? 

□Krioterapią 

□Homeopatią 

□Nakłuwaniem igłami 
□Hipnozą 

□Nie wiem 

 
4. Który z poniżej podanych terminów związany jest według Pani/Pana z akupunkturą? 

□Meridiany 

□Synapsy 

□Fizykoterapia 

□Limfocyty 

□Nie wiem 

 
5. Na jakim układzie człowieka pracuje akupunktura? 

□Układzie nerwowym  

□Układzie limfatycznym  

□Układzie krwionośnym 
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□Układzie energetycznym  

□Nie wiem 

 
6. Pani/Pana zdaniem, akupunktura jest uznawanaza skuteczną metodę przywracania zdrowia, przez 
oficjalną medycynę zachodnią  (np. WHO- Światową Organizację Zdrowia)? 

□Tak 

□Nie 
 
7. Proszę o zaznaczenie jednego z podanych poniżej argumentów, który najbardziej przekonałby 
Panią/Pana do skorzystania z zabiegów akupunktury. 

□Brak skutków ubocznych zabiegów 

□Niska bolesność zabiegów 

□Akupunktura wpływa nie tylko na ciało fizyczne, lecz jednocześnie poprawia stan psychiczny i  

      emocjonalny człowieka 

□Zabiegiakupunkturowe łączą w sobie diagnozę, terapię i „lekarstwo” jednocześnie 

□Żaden z powyższych 

 
inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Proszę o zaznaczenie jednego z podanych poniżej powodów, który najbardziej zniechęciłby 
Panią/Pana do skorzystania z zabiegów akupunktury. 

□Lęk przed nakłuwaniem ciała 

□Niezrozumiały sposób działania tej metody 

□Obcość kulturowa metody 

□Brak tzw. „twardych” dowodów naukowych opisujących sposób w jaki działa akupunktura 

□Żaden z powyższych 

 
inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
9. Czy korzystała Pani/Pan z zabiegów akupunktury? 

□Tak 

□Nie 

              - Jeśli tak to proszę o krótką opinię na temat przebytej terapii. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………........................... 
 
10. Czy ktoś z Pani/Pana rodziny znajomych korzystali z zabiegów akupunktury? 

□Tak 

□Nie 
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                -Jeśli tak to proszę o krótkie przytoczenie opinii zasłyszanej na temat przebytej terapii. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………............................... 
 

Metryczka: 
Płeć: 

□Kobieta 

□Mężczyzna 

 
Wiek: ……… 
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1. Wstęp 

 
Wiedza dotycząca problematyki zdrowia, jest w naszym społeczeństwie 

ogromna. Niemal każdy jest wstanie wypowiedzieć się na temat zasad 
higienicznego i zdrowego stylu życia. Znamy i stosujemy przeróżne diety, 
zażywamy reklamowane suplementy. Od dziecka, nawet, gdy jesteśmy zdrowi, 
chodzimy do lekarza, przyjmujemy leki, szczepionki, poddawani jesteśmy 
wszelakim metodom leczenia i profilaktyki. Jednocześnie zalewani jesteśmy 
informacjami w mediach, które kreowane są na zlecenie przemysłu 
farmaceutycznego innych grup producenckich, oferujących produkty 
i urządzenia z dziedziny zdrowia i jego profilaktyki. Nie bez znaczenia jest 
również konkurencja wśród oferowanych sposobów zachowania i przywracania 
zdrowia, poparta profesjonalnymi kampaniami reklamowymi. Do tego należy 
dołożyć informację z zakresu medycyny niekonwencjonalnej zwanej również 
alternatywną, w skład której wchodzi, między innymi tradycyjna medycyna 
chińska. Niestety, cała ta wiedza, w większości przypadków jest wyrywkowa, 
niespójna, oparta na indywidualnym doświadczeniu, tradycjach, nacechowana 
tzw. „wiedzą potoczną”. 

Aby móc działać w jakiejś dziedzinie związanej ze zdrowiem człowieka, 
przydatnym może okazać się rozeznanie, w jaki sposób postrzegają konkretną 
metodę potencjalni pacjenci. Jakie informacje do nich docierają i jakie odczucia 
im towarzyszą. 

Zgodnie z tytułem, praca ta zajmuje się badaniem, w jaki sposób studenci 
medycyny postrzegają akupunkturę. Chcąc oferować zabiegi związane z tą 
metodą, niezbędne jest tzw. „zaistnienie na rynku”. Można to osiągnąć, 
zwłaszcza na początku działalności, przez prowadzenie działań marketingowych 
i popularyzujących własną praktykę. Aby prawidłowo zaplanować takie 
działania, przydatna jest wiedza dotycząca sposobu jej odbioru przez 
środowisko docelowe. Należy dowiedzieć się jak najwięcej o obawach 
środowiska jak i o tym, co jest dla nich akceptowane i zrozumiałe w badanej 
dziedzinie. Niniejsza praca ma odpowiedzieć po części na to pytanie, 
ze szczególnym uwzględnienie przyszłych lekarzy, gdyż to do nich często 
pacjenci zwracają się o opinię dotyczącą stosowania metod alternatywnych      
w przypadku swoich problemów zdrowotnych. 
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1.2. Problemy pojęciowe związane z tematem pracy. 
 

         Tematyka mojej pracy zmusza do posługiwania się terminami 
zaczerpniętymi z kultury i świadomości dalekiego wschodu. Mimo coraz 
częstego posługiwania się tymi terminami w „obiegowym” języku, niezbędne 
jest uściślenie kilku z nich. Dla pełniejszego ich zrozumienia prezentuję poniżej 
definicję i ujęcia proponowane przez różnych autorów.  

 
Akupunktura: Nowa encyklopedia powszechna PWN definiuje ją następująco: 
…metoda leczenia ludzi i zwierząt polegająca na wbijaniu do tkanki podskórnej 
w ściśle określonych punktach ciała cienkich igieł, najczęściej złotych lub 
srebrnych, na czas od kilu sekund do wielu godzin;…1. Zbigniew Garnuszewski 
definiuje akupunkturę jako naukę, która...oparta jest głównie na teorii kanałów 
energetycznych oraz krążącej w tych kanałach energii życiowej Qi…2 i dalej: 
W stanie zdrowia energia Qi dopływa bez przeszkód do wszystkich narządów 
i umożliwia ich prawidłowe działania. W przypadku zakłócenia w krążeniu tej 
energii dochodzi do upośledzenia czynności narządów a w konsekwencji do 
choroby3. 
 
Meridiany:…to kanały energetyczne, w których płynie energia życiowa Qi. 
Istnieje 12 meridianów głównych i 8 cudownych. Każdy meridian główny ma 
swój przebieg zewnętrzny, który łączy kolejne punkty akupunktury oraz 
wewnętrzny, którym komunikuje się z narządami Zang-Fu4. Wzdłuż kanałów 
umiejscowione są punkty akupunktury. 
 
Energia Qi:Chińska filozofia opisuje energię Qi jako niewidzialną siłę, która 
znajduje się w organizmie człowieka i jest niezbędna do prawidłowej czynności 
komórek, tkanek i całego ciała5.  W szerokim rozumieniu Qi to wszechobecna 
energia, która tworzy przyrodę, stymuluje jej przemiany. Jest obecna w całym 
wszechświecie. Jeszcze inne i można powiedzieć najszersze rozumienie tej 
energii definiuje w swojej książce, Klasyczna akupunktura według pięciu 
elementów, J.R. Worsley,  który pisze, Chińczycy postrzegali najcięższe 
i najgęstsze materiały jako najbardziej zwarty przejaw energii Qi, zaś ducha 
jako najmniej materialny przejaw tej energii- wszystko inne leżało pomiędzy 
nimi6. 
                                                           
1
Nowa encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1995, s.81. 

2
 Z. Garnuszewski, Renesans akupunktury, Warszawa 1988,  s.63.  

3
 Ibidem. 

4
 T. Badarchin, K. Galsan, Akupunktura, Białystok 2014, s.21. 

5
 Ibidem. 

6
 J.R. Worsley, Klasyczna akupunktura według pięciu elementów, 2012, s. 217.    
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Medycyna alternatywna:  oparta jest na trzech głównych prądach myślenia: 
Jeden opiera się na idei „wyższości umysłu nad ciałem”. To właśnie umysł 
wywołuje choroby i umysł je leczy- stąd uzdrawianie umysłu i ciała.(…) 
Drugi prąd opiera się na koncepcji, według której niefizyczna „siła życiowa”, 
nazwana energią subtelną, energią prana lub chi, stanowi leczniczą siłę 
przyczynową.(…) 
Trzeci prąd to idea nie fizycznego Ducha (lub Boga), który jest uzdrowicielem we 
wszystkich przypadkach lecznictwa duchowego. Leczenie duchowe to „boża 
łaska”7. 

Do medycyny alternatywnej zaliczana jest m.in.: 

 Akupresura – leczenie uciskiem określonych miejsc ciała 

 Akupunktura – leczenie igłami wbijanymi w określone miejsca na ciele 

 Apiterapia – leczenie produktami pszczelimi 

 Aromaterapia – leczenie naturalnymi olejkami eterycznymi 

 Bioenergoterapia – leczenie bioenergią 

 Koloroterapia – leczenie kolorami 

 Fitoterapia – leczenie ziołami (ziołolecznictwo) 

 Hipnoterapia – leczenie hipnozą 

 Homeopatia – leczenie zdynamizowanymi roztworami wodnymi danej 
substancji najczęściej pochodzenia roślinnego lub mineralnego 

 Irydologia – diagnozowanie stanu zdrowia na podstawie wyglądu tęczówki 
oka 

 Klawiterapia – leczenie pobudzające klawikami na strefy, punkty i receptory 
biologicznie czynne 

 Litoterapia – leczenie za pomocą minerałów 

 Osteopatia – metoda, w której badanie manualne wykorzystywane jest do 
stawiania diagnozy i leczenia chorych 

 Ortopatia – leczenie oparte na samoregeneracyjnych mechanizmach 
organizmu 

 Sylwoterapia – leczenie poprzez pobudzenie organizmu do samoleczenia 
poprzez przebywanie przy drzewach i krzewach 

 Chiropraktyka – leczenie poprzez manipulację kręgosłupem 

 Radiestezja – likwidacja jednostek chorobowych za pomocą wahadeł 

 Urynoterapia – leczenie moczem8. 

                                                           
7
A. Guswami, Lekarz kwantowy, 2013, s. 31-32. 

8
Zasoby internetowe, www.wikipedia.pl, [dostęp 29.12.2015]. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Akupresura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Akupunktura
https://pl.wikipedia.org/wiki/Apiterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aromaterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bioenergoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koloroterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zio%C5%82olecznictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zio%C5%82a
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipnoterapia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Homeopatia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potencja_homeopatyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%9Bliny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Minera%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Irydologia
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Klawiterapia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Litoterapia&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Osteopatia_(terapia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ortopatia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiropraktyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Radiestezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Urynoterapia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mocz
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2. Metodyka  
 

2.1. Przedmiot badań i cel badań. 

 
Przedmiotem badań jest wiedza ogólna i podejście studentów medycyny 

do akupunktury. 
 
Celem badań jest otrzymanie odpowiedzi na następujące pytania. 

a) Jaka jest podstawowa wiedza na temat akupunktury, posiadana przez 
ankietowanych? 

b) Jaka jest ogólna wiedza studentów, na temat pozycji formalnej 
akupunktury w systemie zdrowia? 

c) Jakie argumenty są dla respondentów zachęcające, do poddania się 
terapii z wykorzystaniem akupunktury? 

d) Jakie są powody, które zniechęcają ankietowanych, do poddania się 
terapii z wykorzystaniem akupunktury? 

e) Jakie są osobiste doświadczenia respondentów z akupunkturą?  
 
Powyższe zagadnienia ująłem w postaci pytań problemowych wymienionych 
poniżej. 

a) Jaki poziom reprezentują studenci medycyny, na temat podstawowych 
terminówi informacji dotyczących systemu medycyny, jakim jest 
akupunktura? 

b) Jakie argumenty za i przeciw akupunkturze są najistotniejsze dla 
badanych respondentów? 

c) Jakie ankietowani mieli doświadczenia z akupunkturą i jaką mają na jej 
temat opinię? 

 

2.2. Teren badań, grupa badawcza. 

 
Badania odbyły się na terenie Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera 

w Bydgoszczy, na Wydziale Lekarskim, wśród studentów pierwszego roku, na 
przełomie maja i czerwca 2015r. 
Ankieta, którą posłużyłem się w badaniach, zawierała 10 pytań, w tym 6 pytań 
zamkniętych (skategoryzowanych) oraz 4 pytania półotwarte (częściowo 
skategoryzowane). W ankiecie znalazła się także metryczka, która pozwoliła na 
uzyskanie informacji na temat płci i wieku ankietowanych. 
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Respondentami było 19 kobiet i 22 mężczyzn, w rozpiętości wiekowej od 19 do 
24 lat. 
 

2.3. Metodologia. 

 
W swojej pracy posłużyłem się metodą sondażu diagnostycznego. 

Precyzyjny opis tej metody formułuje T. Pilch i T. Bauman określając ją jako 
sposób 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 nie zlokalizowanych...9. 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, do wychwycenia 
ewentualnych tendencji i kierunków zmian zjawisk społecznych w  obszarze 
spostrzegania danej zbiorowości.  

Aby osiągnąć wyżej wymienione cele, w swojej pracy zastosowałem 
ankietę, która jest... techniką gromadzenia informacji polegającą na 
wypełnieniu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych 
kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub 
częściej bez obecności ankietera10. Ankiety w swojej budowie składają się           
z pytań, których zasadniczą cechą jest to że są …konkretne, ścisłe 
i jednoproblemowe …, i zaopatrzone w tak zwaną kafeterię, czyli zestaw 
wszelkich możliwych odpowiedzi11. Owe odpowiedzi mogą być zamknięte 
(kafeteria zamknięta) lub półotwarte (kafeteria półotwarta). W pierwszym 
wypadku respondent ma do dyspozycji gotowe odpowiedzi, poza ramy których 
nie może wyjść. W drugim przypadku ankietowany ma możliwość zaznaczenia 
odpowiedzi 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 
doświadczeń12. Pytania dotyczące faktów umieszczane są w tzw. metryczce 
gdzie podaje się wiek, płeć, wykształcenie, kto przebywa w gospodarstwie 

                                                           
9
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2010, s. 80. 

10
 Ibidem, s. 96 

11
 Ibidem. 

12
C.Frankfort-Nachmis, D.Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych,2001, s. 268. 
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domowym itp. Natomiast pytania subiektywne dotyczą postaw, poglądów, 
osobistych doświadczeń, przeżyć. 

Istotny problem stanowi sposób w jaki ankieta jest zbudowana. Klasyczny 
kwestionariusz powinien rozpoczynać się od preambuły. Jej celem jest 
przedstawienie celu badania jak i zapewnienie respondenta o anonimowości 
udzielanych odpowiedzi. Dalej przechodzimy do zadawania pytań; ... pytania, 
które są prezentowane pierwsze, powinny dać szansę respondentom na 
zrelaksowanie się – pierwsze pytanie powinno być formą nawiązania dobrego 
kontaktu... Tak więc pytanie znajdujące się na początku powinno być łatwe, 
interesujące i niekontrowersyjne13. 

Następnie pytania powinny być ułożone w określonej kolejności. Można 
przyjąć jedną z dwóch strategii, a mianowicie lejka i odwróconego lejka.           
W strategii lejka każde kolejne pytanie jest  powiązane z pytaniem poprzednim, 
a jego zakres jest coraz mniejszy14. Gdzie pytania zadajemy od najbardziej 
ogólnych do coraz bardziej szczegółowych. Lub odwrotnie jak w strategii  
odwróconego lejka pytanie wąsko sformułowane wyprzedza pytanie o szerokim 
zakresie15. 

W swojej pracy zastosowałem wariant drugi, w którym przechodziłem od 
pytań szczegółowych, zamkniętych do pytań bardziej ogólnych, półotwartych 
dotyczących opinii i doświadczeń respondentów. Sam przebieg badania 
klasyfikuje opracowany kwestionariusz do tzw. ankiety audytoryjnej, która 
jest… odmianą ankiety wypełnianej samodzielnie przez respondentów. Jej 
specyfika polega na tym, że wypełniana jest ona jednocześnie przez 
respondentów zebranych w jednym pomieszczeniu16. 
 
 
 

 
 

                                                           
13

C.Frankfort-Nachmis, D.Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych,2001, s. 280. 
14

 Ibidem, s. 278 
15

 Ibidem. 
16

Z.Sawiński, P.B.Sztabiński, F. Sztabiński, Podręcznik ankietera, Warszawa 2000, s. 269. 
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3.Wyniki badań ankietowych i ich analiza 
 

Uzyskane wyniki opracowane zostały w ten sposób, że jako pierwsze są 
przedstawione dane liczbowe (w tabelach), a następnie przedstawiona jest ich 
analiza, zgodnie z kolejnością zadawania pytań w ankiecie. 
 
Tabela 3.-1.  
Do pytania: Jak często korzysta Pani/Pan z pomocy lekarskiej? 
 

1 .Jak często korzysta Pani/Pan z 
pomocy lekarskiej ? liczba % 
□ Rzadko 37 90,24 

□ Często 3 7,32 
□ Bardzo często 1 2,44 

Źródło: badania własne. 
 
Wykres 3-1.do tabeli 3.-1. 

 
Powyższe pytanie było pytaniem wprowadzającym, mającym na celu 
przyzwyczajenie respondenta do zaistniałej sytuacji. Odpowiedzi nie miały 
bezpośredniego związku z tematem niniejszej pracy. Dla porządku dodam, że 
większość badanych bo 90,24 % rzadko korzysta z pomocy lekarskiej, często 
bywają  u lekarza 3 osoby, a bardzo często jedna osoba. 
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Tabela 3.-2. 
Do pytania: Według Pani/Pana przez kogo została wynaleziona akupunktura? 
2. Według Pani/Pana przez kogo została 
wynaleziona akupunktura? liczba % 
□ Plemiona w Afryce 1 2,44 

□ Aborygenów w Australii  0 0,00 

□ Lekarzy chińskich 40 97,56 
□ Lekarzy europejskich 0 0,00 

□ Nie wiem 0 0,00 
Źródło: badania własne. 
 
 
Wykres 3.-2.do tabeli 3.-2. 

 
 
Na podstawie udzielonych odpowiedzi można stwierdzić, iż respondenci 
prawidłowo lokalizują miejsce wynalezienia akupunktury. Błędną odpowiedź 
udzieliła tylko jedna osoba.  
 
Tabela 3.2.-3. 
Do pytania: Jaką metodą posługuje się akupunktura? 
 

3. Jaką metodą posługuje się akupunktura 
? liczba % 

□ Krioterapią   0,00 
□ Homeopatią   0,00 

□ Nakłuwaniem igłami  41 100,00 

□ Hipnozą   0,00 
□ Nie wiem   0,00 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-3. do tabeli 3.-3.

 
 
Powyższe pytanie nie przysporzyło respondentom żadnych trudności, 100% 
odpowiedzi było prawidłowe. 
 
Tabela 3.-4. 
Do pytania: Który z poniżej podanych terminów związany jest według Pani/Pana 
z akupunkturą? 
 

4. Który z poniżej podanych terminów 
związany jest według Pani/Pana z 
akupunkturą? liczba % 
□ Meridiany 17 41,46 

□ Synapsy 9 21,95 

□ Fizykoterapia 9 21,95 
□ Limfocyty   0,00 

□ Nie wiem 6 14,63 
Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-4. do tabeli 3.-4. 

 
 
Było to pierwsze pytanie wychodzące poza tzw. wiedzę obiegową. Na 
prawidłową odpowiedź czyli na meridiany, wskazało 41,46% ankietowanych, złą 
odpowiedź wskazało  43,90%  studentów, a 14,63% wskazało odpowiedź nie 
wiem. 
 
Tabela 3.-5. 
Do pytania: Na jakim układzie człowieka pracuje akupunktura? 
 

5. Na jakim układzie człowieka pracuje 
akupunktura? liczba % 

□ Układzie nerwowym 22 53,66 

□ Układzie limfatycznym 1 2,44 
□ Układzie krwionośnym 1 2,44 

□ Układzie energetycznym 15 36,59 
□ Nie wiem 2 4,88 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-5. do tabeli 3.-5.

 
To pytanie sprawiło ankietowanym największą trudność. Zaledwie 15 osób czyli 
36,59% odpowiedziało poprawnie wskazując układ energetyczny człowieka. 
W opinii większości, akupunktura pracuje na układzie nerwowym - 53,66 
odpowiedzi.  
 
Tabela 3.-6. 
Do pytania: Pani/Pana zdaniem, akupunktura jest uznawana za skuteczną 
metodę przywracania zdrowia, przez oficjalną medycynę zachodnią  (np. WHO- 
Światową Organizację Zdrowia? 
 
6. Pani/Pana zdaniem, akupunktura jest 
uznawana za skuteczną metodę przywracania 
zdrowia, przez oficjalną medycynę zachodnią  
(np. WHO - Światową Organizację Zdrowia)? liczba % 

□ Tak 22 53,66 

□ Nie 19 46,34 
Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-6.do tabeli 3.-6. 

 
 
Na zadane pytanie prawidłowo odpowiedziało 53,66% badanych, zaznaczając 
odpowiedź „Tak”. Nieprawidłową odpowiedź udzieliło 46,34%  osób. 
 
Tabela 3.-7. 
Do pytania: Proszę o zaznaczenie jednego z podanych poniżej argumentów, 
który najbardziej przekonałby Panią/Pana do skorzystania z zabiegów 
akupunktury. 
 

7. Proszę o zaznaczenie jednego z podanych poniżej 
argumentów, który najbardziej przekonałby 
Panią/Pana do skorzystania z zabiegów akupunktury. liczba % 
□ Brak skutków ubocznych zabiegów 8 19,51 

□ Niska bolesność zabiegów 1 2,44 
□ akupunktura wpływa nie tylko na ciało fizyczne, 
lecz jednocześnie poprawia stan psychiczny 
i emocjonalny człowieka. 22 53,66 

□ Zabiegi akupunkturowe łączą w sobie diagnozę, 
terapię i „lekarstwo” jednocześnie 3 7,32 

□ Żaden z powyższych 6 14,63 
Inne 1 2,44 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-7. do tabeli 3.-7. 

 
 
To pytanie i kolejne dotyczą odczuć własnych i opinii na temat akupunktury. 
Na powyżej zadane pytanie, jako argument pozytywny przekonywujący do 
zabiegów z wykorzystaniem akupunktury, najwięcej respondentów wskazało 
fakt,iż akupunktura wpływa nie tylko na ciało fizyczne, lecz jednocześnie 
poprawia stan fizyczny i emocjonalny człowieka- 53,66%.  Drugim argumentem 
„za”, był brak skutków ubocznych zabiegów - 19,51%. Na trzecim miejscu -
7,32%, studenci za argument pozytywny uznali informację, że akupunktura 
łączy w sobie diagnozę, terapię i „lekarstwo” jednocześnie. Jedna osoba 
udzieliła odpowiedzi inne. Respondent (mężczyzna lat 23) napisał: jeśli byłaby 
skuteczna. Odpowiedzi „żaden z powyższych” zaznaczyło  6 osób-14,63%.   
 
Tabela 3.-8. 
Do pytania: Proszę o zaznaczenie jednego z podanych poniżej powodów, który 
najbardziej zniechęciłby Panią/Pana do skorzystania z zabiegów akupunktury. 
 
8. Proszę o zaznaczenie jednego z podanych 
poniżej powodów, który najbardziej zniechęciłby 
Panią/Pana do skorzystania z zabiegów 
akupunktury. liczba % 

□ Lęk przed nakłuwaniem ciała 16 39,02 

□ Niezrozumiały sposób działania tej metody 7 17,07 
□ Obcość kulturowa metody   0,00 

□ Brak tzw. „twardych” dowodów naukowych 
opisujących sposób w jaki działa akupunktura 13 31,71 

□ Żaden z powyższych 3 7,32 
Inne 2 4,88 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-8. do tabeli 3.-8. 

 
 
Najczęściej wymienianym  powodem który zniechęca badanych respondentów 
do wizyty w gabinecie akupunktury, jest obawa przed nakłuwaniem ciała - 
39,02% odpowiedzi. Drugim powodem -31,71% zaznaczeń, jest brak tzw. 
„twardych” dowodów naukowych opisujących sposób działania akupunktury. 
Na trzecim miejscu znalazł się argument dotyczący niezrozumiałego sposobu 
działania tej metody- 17,07% studentów. Dwie studentki w wieku 22 i 23 lata 
napisały w odpowiedzi inne: „niedostateczne umiejętności osoby 
przeprowadzającej zabieg” oraz „nieufność wobec kompetencji 
(doświadczenia) osoby wykonującej zabieg”. 
 
Tabela 3.-9. 
Do pytania: Czy korzystała pani/Pan z zabiegów akupunktury? – jeśli tak to 
proszę o krótką opinię na temat przebytej terapii. 
 

9. Czy korzystała Pani/Pan z zabiegów 
akupunktury? liczba % 

□ Tak 3 7,32 

□ Nie 38 92,68 
Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-9. do tabeli 3.-9. 
 

 
 
 
Tylko troje respondentów miało osobisty kontakt z zbiegami akupunktury. 
Poniżej przedstawiam cytaty ich wypowiedzi: 
-kobieta lat 24: „Zbyt krótko korzystałam, żeby były efekty, za bardzo bolało”, 
-kobieta lat 20: „Byłam zadowolona, dolegliwości ustały”, 
-mężczyzna lat 20: „Moje problemy z bezsennością minęły”. 
 
Tabela 3.-10. 
Do pytania: Czy ktoś z Pani/Pana rodziny, znajomych korzystał z zabiegów 
akupunktury? -jeśli tak, to proszę o krótkie przytoczenie opinii zasłyszanej na 
temat przebytej terapii.  
 

10. Czy ktoś z Pani/Pana rodziny znajomych 
korzystał z zabiegów akupunktury? liczba % 

□ Tak 7 17,07 
□ Nie 34 82,93 

Źródło: badania własne. 
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Wykres 3.-10 do tabeli 3.-10. 

 
 
 
Na powyższe pytanie twierdząco odpowiedziało siedmioro respondentów. 
Poniżej przedstawiam cytaty ich wypowiedzi: 
- kobieta lat 20: „Za każdym razem korzystania z terapii przy różnych, często 
poważnych problemach bądź urazach pomagały”, 
-kobieta lat 22: „Bardzo pozytywna, uchroniła przed operacją kręgosłupa”, 
-kobieta lat 19: „Ciekawe doświadczenie, choć nie sądzę żeby działało”, 
-kobieta lat 24: „Mówili, że boli, ale pomaga”, 
-kobieta lat 20: „ Jeśli inne metody zawodzą, to jest to dobre rozwiązanie”, 
-kobita lat 22: „ Moja ciocia jest lekarzem i zajmuje się m.in. akupunkturą, wiele 
osób w mojej rodzinie przeszło takie zabiegi, byli zadowoleni z zabiegów”, 
-mężczyzna lat 23: „pomogło”. 
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4. Wnioski 

 
Analiza przeprowadzonej ankiety, pozwoliła mi na wyciągnięcie 

wniosków i spostrzeżeń dotyczących podstawowych problemów mojej pracy. 
Celem badań było  otrzymanie informacji na pytanie: jaki jest stan wiedzy 
studentów medycyny na temat akupunktury ich nastawienie i osobiste 
doświadczenia związane z tym systemem. 
1. Udzielone odpowiedzi wskazują, iż sam fakt istnienia akupunktury, jako 
metody leczenia, występuje w świadomości wszystkich studentów. W zakresie 
wiedzy powszechnej dotyczącej miejsca pochodzenia i narzędziem, jakim się 
posługuje, wszyscy studenci oprócz jednego odpowiedzieli prawidłowo. 
2. W przypadku bardziej zawansowanych, lecz fundamentalnych pytań, 
prawidłowych odpowiedzi było zaskakująca mało, zwłaszcza mając na względzie 
charakterystykę grupy, która podlegała badaniom, czyli studentów medycyny. 
3. Podobnie było w przypadku pytania dotyczącego umiejscowienia 
akupunktury w systemie opieki zdrowotnej, gdzie prawie połowa studentów 
nie wskazała prawidłowej odpowiedzi. 
4. Pozytywnym zaskoczeniem jest to, że prawie połowa respondentów wie, że 
akupunktura działa nie tylko na ciało fizyczne, ale również na stan psychiczny 
i emocjonalny człowieka. Można z tego wyciągnąć wniosek, że dość duża ilość 
studentów ma świadomość szerokiego zastosowania tej metody leczenia 
w przypadku wielu schorzeń fizycznych jak i o podłożu psychicznym. Cieszyć 
może również to, że respondenci na drugim miejscu, jako pozytyw 
akupunktury, wymienili brak skutków ubocznych tej metody leczenia.   
5. Natomiast nie jest zaskoczeniem, że badani studenci, jako najczęstszy 
argument zniechęcający do akupunktury wymienili lęk przed nakłuwaniem 
ciała. To dość często spotykana obawa wymieniana w rozmowach 
z potencjalnymi pacjentami. 
6. Końcowe pytania ankiety, wskazały, że akupunktura nie jest często 
stosowaną metodą. Tylko nieliczni studenci osobiście z niej korzystali i równie 
mało było takich przypadków w rodzinie czy wśród najbliższych znajomych. Ale 
pośród tych, którzy się z nią zetknęli, zdecydowana większość wyraziła 
pozytywne opinie. 
 

We wstępie mojej pracy zwróciłem uwagę, że motywem podjęcia się 
tego tematu, było nie tylko uzyskanie informacji o stanie wiedzy i nastawieniu 
studentów do akupunktury, ale również możliwości wykorzystania uzyskanej 
wiedzy w działaniach marketingowych i popularyzujących akupunkturę. 
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Myślę, że chcąc zastosować powyższe wyniki w popularyzacji 
akupunktury, należy przede wszystkim kłaść nacisk na uświadomienie 
potencjalnym pacjentom, faktu istnienia systemu energetycznego w ciele 
człowieka opartego na meridianach. Warto również informować, że 
akupunktura została zaakceptowana przez świat zachodniej medycyny. 
Wyrazem tej akceptacji, są  raporty Światowej Organizacji Zdrowia, które 
potwierdzają skuteczność tej terapii. Ważną informacją jest również to, że 
wizyta w gabinecie akupunkturzysty łączy jednocześnie diagnozę terapię 
i „lekarstwo”. Można to podkreślać w wymiarze oszczędności i czasu jak 
i pieniędzy.  Ankieta użyta w niniejszej pracy potwierdziła również konieczność 
rozpowszechniania informacji o niskiej bolesności zabiegów i braku skutków 
ubocznych. Z uzyskanych odpowiedzi wnioskuję, że akupunktura jest jeszcze 
bardzo mało popularną metodą leczenia. 
Kończąc  można stwierdzić, że medycyna chińska  wymaga bardzo wielu działań 
popularyzujących i marketingowych. Mam nadzieję, że zebrane informację 
w powyższej pracy pozwolą na właściwy dobór treści we wszelkiego rodzaju 
odczytach, wykładach, czy chociażby w ulotkach reklamujących działalność 
gabinetów akupunktury. 
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5. Przykłady działań popularyzatorsko-marketingowych. 
 

5.1. Prezentacja 

Poniżej przedstawiam, opracowaną przeze mnie, prezentację dotyczącą 
popularyzacji akupunktury z uwzględnieniem wniosków zawartych w niniejszej 
pracy. Załączone slajdy z prezentacji, uzupełnione są tekstem wygłaszanym 
przed audytorium. Dla ułatwienia kwestie, które oparte są na wynikach 
powyżej pracy, drukowane są w kolorze niebieskim.  
 

Slajd nr 5.1.-1. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Powitanie dopasowane do okoliczności i audytorium. 
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Slajd nr 5.1.- 2. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
System powstawał na terenie Chin, Japonii i Mongolii. 
Początki można datować nawet na 3000 lat p.n.e.  
Główną zasadą teoretyczną akupunktury jest to, że człowiek jest elementem 
otaczającej go przyrody. Gdy żyjemy i postępujemy zgodnie z prawami natury, 
to długo zachowujemy zdrowie. Natomiast, gdy łamiemy te zasady, to 
konsekwencją są pojawiające się choroby. 
 
System ten był udoskonalany na przestrzeni dziejów w wyniku obserwacji 
doświadczeń praktykujących lekarzy akupunktury. 
Tak jak każdy system, akupunktura ma swoją:  
- teorię (dosyć rozbudowaną, ale niezwykle spójną i konsekwentną), 
- metody diagnostyczne,  
- techniki leczenia, 
-procedury dotyczące postępowania w konkretnych problemach zdrowotnych. 
Nie jest to jakaś luźna, szczątkowa wiedza, której stosowanie oparte jest tylko 
na intuicji i doświadczeniu konkretnego terapeuty. 
Nie tylko na Dalekim Wschodzie, ale również w Europie istnieją szkoły uczące tej 
dyscypliny. 
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Slajd nr 5.1.-3. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
W każdym momencie organizm dąży do optymalnej równowagi np.: 
- dostosowuję oddech oraz ciśnienie krwi do wysiłku, 
- utrzymuje stałą temp ciała (pocenie się), 
- uczuciem pragnienia informuje nas, że brakuje nam wody, 
- głodem informuje, że czas coś zjeść, 
- organizm wydziela hormony, enzymy itp., aby regulować wszystkie czynności 
organizmu. 
Utrzymanie prawidłowej homeostazy jest warunkiem zdrowia. 
Gdybyśmy nie mieli tej wrodzonej umiejętności, jakakolwiek drobna 
dolegliwość np. ból głowy, trwała by ciągle, ale przecież mija.  
Tak samo organizm działa, gdy chorujemy np. na katar.  
Organizm dąży do samowyleczenia 
Poważniejsze długotrwałe choroby u swego podłoża mają zaburzenia 
mechanizmów utrzymania homeostazy. 
Zbyt intensywnie i ciągle działające niekorzystne warunki na organizm 
powodują, że mechanizmy homeostazy nie dają rady, aby przywrócić 
prawidłowe działanie ustroju. Np. ciągła zła dieta, ciągły stres, nadmiernie 
przyjmowane używki, nieodpowiednie środowisko życia czy pracy. 
Trwałe, a co najgorsze powiązane ze sobą negatywne czynniki, przyczynią się 
prędzej czy później do powstania chorób.   
 
Slajd nr 5.1.-4. 
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Tekst do wygłoszenia: 
Akupunktura to system medycyny, który ma na celu stwarzanie warunków do 
samowyleczenia organizmu człowieka. 
Zabiegi mają na celu wzmocnić mechanizmy przywracania zdrowia, lub usunąć 
przyczyny, które stoją na drodze tego procesu. 
 
Slajd nr 5.1.-5. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
W celu wywołania pożądanego efektu terapeutycznego, nakłuwa się 
odpowiednie punkty wzdłuż tzw. meridianów. 
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Często pada pytanie czy to boli? 
Z tym bólem to jest tak, że akupunkturzysta specjalnie szuka tego miejsca gdzie 
pacjent cokolwiek odczuje. Najczęściej po wbiciu igły pacjent nic nie czuje. 
Jeśli to odczucie występuje to można je przyrównać, co najwyżej, do ukąszenia 
komara, lekkiego pieczenia bądź rozpierania. 
Igły są wielokrotnie cieńsze, od tych do pobierania krwi. Obecnie używane są 
tylko sterylne igły jednorazowego użytku, co wyklucza zakażenie się od innego 
pacjenta. 
 
 
Slajd nr 5.1.-6. 
 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Akupunktura, już od dłuższego czasu nie jest ciekawostką, czy modą na tradycję 
wschodu. Zaliczana jest do medycyny komplementarnej tzn. współdziałającą 
równorzędnie, bądź razem z medycyną zachodnią. 
Jej skuteczność potwierdziła, działająca w ramach ONZ, Światowa Organizacja 
Zdrowia WHO. 
Jest stosowana również w placówkach zdrowia w krajach zachodnich, w tym 
Europy. 
W polskich szpitalach najczęściej stosowana jest w przychodniach leczenia bólu, 
lecz nie tylko. 
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Slajd nr 5.1.-7. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Jeśli terapeuta stwierdzi, iż pacjentowi najbardziej szkodzi zła dieta, a pacjent 
jej nie zamierza zmienić, to żadna terapia na dłuższą metę nie jest wstanie 
pomóc. 
Można rozpocząć serię zabiegów, ale w trakcie ich trwania pacjent musi coś 
naprawić w swoim życiu, aby usunąć przyczynę schorzeń.  
 
Slajd nr 5.1.-8. 
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Tekst do wygłoszenia: 
Są to metody nieinwazyjne, ale dające możliwość zdiagnozowania stanu 
pacjenta w odniesieniu do wiedzy medycyny chińskiej.  
Podczas wizyty w gabinecie akupunktury otrzymujemy diagnozę, terapię i 
„lekarstwo” w jednym.  
Ma to wymiar również finansowy – płacimy za wizytę raz, a otrzymujemy „trzy 
w jednym”. 
Ponadto, w odróżnieni od wielu lekarstw, akupunktura nie ma skutków 
ubocznych. 
 
Slajd nr 5.1.-9. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Jak już wspominałem wcześniej, głównym narzędziem, jakim posługuje się 
akupunkturzysta są cienkie igły. W zależności od sytuacji, używa się od jednej do 
kilkunastu igieł jednorazowo. I jeszcze raz podkreślam, są to zbiegi bezbolesne. 
Poczucie lekkiego pieczenia lub rozpierania tylko podnosi skuteczność zabiegu.  
Drugim narzędziem jest moksa. Jest to wysuszone chińskie zioło, które 
najczęściej spala się na ciele pacjenta, w miejscach występowania punktów 
akupunktury. Stosowanie igieł, jak i moksy jest bezbolesne, gdyż moksa służy do 
ogrzewania, a nie przypalania punktów akupunktury. 
Trzeba mieć świadomość, że akupunkturą leczono chińskich cesarzy. W kulturze 
starożytnych Chin nie do pomyślenia było, aby cesarz w wyniku jakichkolwiek 
zabiegów cierpiał. 
Znane jest porównanie o tym, że gdy zachorował monarcha europejski to 
wołano medyków. Natomiast, gdy zachorował Chiński cesarz to medykowi 
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ścinano głowę. Zadaniem chińskiego lekarza było dbanie o zdrowie władcy. Gdy 
cesarz zachorował to marny los czekał jego medyka. Już wtedy, w bardzo 
brutalny sposób, stosowano  profilaktykę. 
 
Slajd nr 5.1.-10. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Meridiany to drogi, którymi przepływa energia Qi w ciele człowieka. Na 
meridianach położone są punkty akupunktury. 
Punkty akupunktury to z kolei miejsca, które nakłuwane lub ogrzewane dają 
żądane efekty terapeutyczne. Każdy punkt ma swoją nazwę, opis działania itd.  
W zależności od diagnozy i przyjętej strategii leczenia nakłuwamy odpowiednie 
punkty. 
W tym miejscu muszę się zatrzymać nad wyjaśnienie pojęcia energii Qi. 
Najprościej przyjdzie mi odnieść się, do doświadczenia każdego z nas. Jednego 
dnia wstajemy pełni energii chęci do życia i działania. Drugiego dnia, mimo, że 
postępowaliśmy identycznie jak w dniu poprzednim (ta sama dieta, praca, czas 
odpoczynku, sen itd.) wstajemy i mówimy ze nie mamy „energii”, że jesteśmy 
„sflaczali”. To właśnie jest skutek deficytu energii Qi. Sami nazywamy to 
brakiem energii życiowej. Energia Qi to nic innego jak energia życia, która daje 
nam siły, pozytywne myśli i ożywionego ducha. Krąży ona, wzdłuż poprzednio 
wspomnianych meridianów, na których znajdują się punkty akupunktury. 
Stymulacja tych punktów, przywraca prawidłowy obieg Qi w organizmie. 
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Slajd nr 5.1.-11. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Przyczyny psychiczne: 
- stresy zwłaszcza z dzieciństwa. 
- traumy 
- niepowodzenia  
- zamartwianie się itd. 
Powodują one naprężenia, przykurcz tkanki, a przez to, w tych miejscach nie 
krąży prawidłowo krew, a z nią tlen, składniki odżywcze, hormony, wadliwie 
działa układ limfatyczny itd. Występuję stagnacja krwi i płynów. Zakłócony 
zostaje również sam przepływ energii Qi. 
Złe odżywianie: 
Powiedziano na ten temat wiele; zwrócić należy uwagę na żywność wysoko 
przetworzoną. Należy jeść żywność nieprzetworzoną, która występuje 
w określonych porach roku.  
Przyczyny zewnętrzne to nadmierne: 
- gorąco,  (wyjazdy do pracy w krajach arabskich) 
- suchość  (jw.) 
- wilgoć  (zawilgocone mieszkania) 
- zimno  
- wiatr  
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Slajd nr 5.1.-12. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Jeśli natomiast, sama terapia  akupunktury, nie daje pożądanych efektów, to na 
pewno wspomaga leczenie medycyny zachodniej. Organizm staje się silniejszy w 
przezwyciężaniu choroby.    
Akupunktura przywraca równowagę fizyczną, ale nie bez znaczenia jest fakt, że 
również działa na nasze wewnętrzne samopoczucie. A często jest tak, że to 
właśnie problemy natury psychicznej wpływają na stan naszego ciała.  
Mam na myśli, stany lękowe, rozdrażnienia, fobie, zniechęcenie, stany 
depresyjne spowodowane długotrwałym stresem, przemęczeniem, konfliktami 
w pracy czy w domu. Wtedy choroby ciała fizycznego są symptomami naszego 
stanu psychicznego (np. silny strach a nietrzymanie moczu, bule brzucha, 
biegunki, niestrawności, problemy z artykulacją mowy, kołatanie serca, 
duszności). Są to wszystko przykłady, jak stan naszej psychiki wpływa na ciało 
fizyczne. A jeśli strach czy stres utrzymuje się przez wiele lat? 
Czasami ważniejsza, jest pomoc w sferze psychiki, a gdy to nastąpi to choroby 
ustępują samoistnie, albo zaczynają działać leki, gdyż zlikwidowaliśmy 
przyczynę choroby. 
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Slajd nr 5.1.-13. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Nie chodzi tutaj o to, żeby wszystko sprzedać, kupić kozę i wyprowadzić się w 
Bieszczady. Wystarczy przestrzegać kilku zasad dotyczących pory dnia i pory 
roku. 
 
Slajd nr 5.1.-14. 
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Test do wygłoszenia: 
Każdy z organów wewnętrznych ma swoje maksyma i minima energetyczne 
w czasie doby. I tak żołądek, ma swoje maksimum pomiędzy 7 a 9 rano. To nic 
odkrywczego, bo wszyscy dietetycy, lekarze itd. Mówią, aby zjeść porządne 
śniadanie, które da nam energię na cały dzień. Żołądek najlepiej wtedy trawi 
pożywienie. Natomiast wątroba, swój szczyt ma od godziny 1 do 3 w nocy. Ale 
to nie znaczy, że mamy jeść o tej porze. Wprost przeciwnie ostatni posiłek 
powinniśmy jeść o 18. Wynika to z tego, że wątroba oprócz trawienia tłuszczu 
ma wiele innych funkcji. Wątroba jest naszym filtrem, który oczyszcza z toksyn 
krew, produkuje liczne enzymy itd. Kiedy jest zajęta trawieniem pokarmu 
w nocy, to upośledzone są jej inne czynności. A poza ty źle wtedy śpimy. I tak 
dalej z pozostałymi organami. 
 
Slajd nr 5.1.-15. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Również w określonych porach roku powinniśmy stosownie do nich się 
zachowywać. Na przykład na wiosnę najbardziej aktywnym organem jest 
wspomniana poprzednio wątroba. W tym czasie należy spożywać kwaśnie 
produkty (kapusta kiszona, ogórki), ale również wątrobę należy oszczędzać, 
przez nie jedzenie razem tłustych i ciężkich potraw, a w tym ograniczyć mięso. 
W naszej religii zbiega się to z Wielkim Postem. Praktyka poszczenia w tym 
kresie ma wymiar duchowy, ale jednocześnie prozdrowotny. Na wiosnę 
wątroba się regeneruje, aby służyła nam w ciągu całego roku. 
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Slajd nr 5.1.-16. 

 
Tekst do wygłoszenia: 
Dziękuje za uwagę i proszę o pytania. 
 
 

5.2. Projekt ulotki informacyjno-reklamowej. 

 
Poniżej przedstawiam przygotowane informacje które zamierzam 

zamieścić w ulotce, gdzie wykorzystuję wnioski z niniejszej pracy.  

 
 

POZYTYWNE STRONY AKUPUNKTURY: 

 

- brak skutków ubocznych i powikłań 

- niska bolesność zabiegów 

- 4000 lat tradycji i doświadczeń 

- terapia zaliczana do holistycznej 

  medycyny naturalnej 

- nie wyklucza  równoczesnego  

  leczenia   prowadzonego przez  

  lekarza medycyny, stosowania  

  leków, oraz innych rodzajów terapii 

- jeJ skuteczność potwierdza WHO - 

   Światowa Organizacja Zdrowia 
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- stosowanie wyłącznie bardzo  

  cienkich,  sterylnych igieł jedno- 

  razowych. 

- wpływa na ciało fizyczne ale również 

 wzmacnia i odbudowuje siły  

 psychiczne człowieka. 

 

 

NA CZYM POLEGA AKUPUNKTURA 

Zadaniem akupunkturzysty jest przywracanie równowagi przepływu 

energii Qi w organizmie człowieka. 

Osiągnięcie tej równowagi wzmacnia homeostazę, która jest warunkiem 

dobrego zdrowia. 

Nadrzędnym celem terapii, jest znalezienie praprzyczyny choroby i jej 

usunięcie. W dalszej kolejności zastosowane są zbiegi ukierunkowane na 

objawy chorobowe. 

Jeśli występują zakłócenia w pracy żołądka, spowodowane stresem czy 

lękiem, to w pierwszej kolejności pracuje się nad wzmocnieniem psychiki 

pacjenta. Przecież to brak odporności na stres i lęki wywołują 

dolegliwości, a nie żołądek sam z siebie. 
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Załączniki 
 
Załącznik 1. Ankieta 

 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta jest anonimowa 
i służy jedynie do celów badawczych. Głównym celem poniższych pytań jest uzyskanie 
odpowiedzi na pytanie, jak spostrzegana jest akupunktura przez wybraną grupę społeczną. 
 
1. Jak często korzysta Pani/Pan z pomocy lekarskiej ? 

□Rzadko  

□Często 

□Bardzo często 

 
2. Według Pani/Pana przez kogo została wynaleziona akupunktura? 

□Plemiona w Afryce 

□ Aborygenów w Australii 

□Lekarzy chińskich 

□Lekarzy europejskich 
□Nie wiem 

 
3. Jaką metodą posługuje się akupunktura ? 

□Krioterapią 

□Homeopatią 

□Nakłuwaniem igłami 
□Hipnozą 

□Nie wiem 

 
4. Który z poniżej podanych terminów związany jest według Pani/Pana z akupunkturą? 

□Meridiany 

□Synapsy 

□Fizykoterapia 

□Limfocyty 

□Nie wiem 

 
5. Na jakim układzie człowieka pracuje akupunktura? 

□Układzie nerwowym  

□Układzie limfatycznym  

□Układzie krwionośnym 
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□Układzie energetycznym  

□Nie wiem 

 
6. Pani/Pana zdaniem, akupunktura jest uznawanaza skuteczną metodę przywracania zdrowia, przez 
oficjalną medycynę zachodnią  (np. WHO- Światową Organizację Zdrowia)? 

□Tak 

□Nie 
 
7. Proszę o zaznaczenie jednego z podanych poniżej argumentów, który najbardziej przekonałby 
Panią/Pana do skorzystania z zabiegów akupunktury. 

□Brak skutków ubocznych zabiegów 

□Niska bolesność zabiegów 

□Akupunktura wpływa nie tylko na ciało fizyczne, lecz jednocześnie poprawia stan psychiczny i  

      emocjonalny człowieka 

□Zabiegiakupunkturowe łączą w sobie diagnozę, terapię i „lekarstwo” jednocześnie 

□Żaden z powyższych 

 
inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8. Proszę o zaznaczenie jednego z podanych poniżej powodów, który najbardziej zniechęciłby 
Panią/Pana do skorzystania z zabiegów akupunktury. 

□Lęk przed nakłuwaniem ciała 

□Niezrozumiały sposób działania tej metody 

□Obcość kulturowa metody 

□Brak tzw. „twardych” dowodów naukowych opisujących sposób w jaki działa akupunktura 

□Żaden z powyższych 

 
inne…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
9. Czy korzystała Pani/Pan z zabiegów akupunktury? 

□Tak 

□Nie 

              - Jeśli tak to proszę o krótką opinię na temat przebytej terapii. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………...........………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………........................... 
 
10. Czy ktoś z Pani/Pana rodziny znajomych korzystali z zabiegów akupunktury? 

□Tak 

□Nie 
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                -Jeśli tak to proszę o krótkie przytoczenie opinii zasłyszanej na temat przebytej terapii. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………............................... 
 

Metryczka: 
Płeć: 

□Kobieta 

□Mężczyzna 

 
Wiek: ……… 
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