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STRESZCZENIE 

Wprowadzenie 

W dobie rozwoju nauki medycyna, w wiodących rozwiniętych krajach, bazuje na naukowo 

zbadanych koncepcjach leczniczych i diagnostycznych. Jest to medycyna EBM, czyli medycyna oparta na 

podstawach zweryfikowanych w sposób naukowy (medycyna akademicka, konwencjonalna). 

W opozycji do medycyny konwencjonalnej stoi medycyna niekonwencjonalna, to jest taka, której 

skuteczność nie została udowodniona naukowo, a zasady terapii i diagnostyki nie dają się uzasadnić 

prawami fizyki, chemii czy biologii.  

Fakt, iż medycyna EBM nie jest w stanie spełnić wymagań czy oczekiwań wszystkich pacjentów, 

zwłaszcza tych, którzy chcieliby pozostawać stale zdrowymi, ewentualnie chorować krótko, zdrowieć 

szybko i żyć bez ryzyka w świecie, w którym nie istnieją pojęcia chorób przewlekłych i kalectwa, skutkuje 

tym, że w warunkach powszechnego dostępu do informacji nieweryfikowanej pod względem 

merytorycznym oraz natłoku coraz bardziej agresywnych reklam propagujących metody tak zwanej 

medycyny alternatywnej, pojawia się pokusa sięgnięcia po niesprawdzone oferty zdrowia i szczęścia za 

niewygórowaną cenę.  

Modne dziś trendy filozoficzne afirmujące wolność jednostki oraz sugerujące holistyczne 

podejście do człowieka stwarzają dodatkową zachętę do skorzystania z takiej okazji. Medycyna 

niekonwencjonalna jest jednak alternatywą, która wiąże się z zagrożeniami, jakie należy rozważać w 

kategoriach: leczenia objawowego zamiast przyczynowego, braku rozpoznania choroby zasadniczej, 

opóźnienia właściwej terapii, działań ubocznych i działań niepożądanych. 

Jak dotąd, w Polsce nie prowadzi się i nie prowadziło szerszych badań na ten temat. Publikowane 

opracowania naukowe dotyczą małych grup bądź mają charakter pilotażowy. 

Cele pracy 

Celem pracy była charakterystyka i ocena skali zjawiska, jakim jest leczenie alternatywne dzieci i 

młodzieży na obszarze podregionu lubelskiego.  

Materiał i metody 

Badaniem objęta została reprezentatywna grupa 2000 rodziców/prawnych opiekunów dzieci i 

młodzieży w wieku od 3 do 16 lat (uczęszczających do przedszkoli i szkół w Lublinie), zamieszkałych w 

podregionie lubelskim. Dobór próby prowadzony był metodą losowania warstwowego proporcjonalnego. 

Narzędziem badawczym był Autorski Kwestionariusz Ankiety. Badanie ankietowe było anonimowe 

i przeprowadzone zostało przy pomocy metody rozdawania ankiet. Stopa zwrotu wynosiła 93%. 
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Wyniki 

Leczenie niekonwencjonalne dzieci i młodzieży na terenie podregionu lubelskiego jest zjawiskiem 

często spotykanym. W grupie badanych rodziców/opiekunów prawnych – 21,6% przynajmniej raz leczyło 

swoje dzieci, korzystając z tego typu metod, a 43,2% respondentów ma wśród znajomych lub członków 

rodziny osoby leczące się w ten sposób . Wśród opiekunów, którzy leczą/leczyli niekonwencjonalnie 

swoje dzieci – niemal ¾ uznaje takie metody za bezpieczne. W przypadku, gdy leczenie 

niekonwencjonalne okazuje się nieskuteczne, zdecydowana większość rodziców/opiekunów (niemal 

80%) przyjmuje postawę bierną i przemilcza niepowodzenie. 

Najczęściej stosowane względem dzieci kuracje niekonwencjonalne to: homeopatia, BICOM, 

terapie ziołami oraz leczenie zapachami. Wśród argumentów uzasadniających stosowanie takiego 

leczenia są: przekonanie o dużej skuteczności, małej szkodliwości oraz pozytywne własne doświadczenia 

związane z tego rodzaju terapiami.  

Leczenie niekonwencjonalne stosowane bywa już w okresie niemowlęcym. W niemal ¾ 

przypadków podejmowane jest przed ukończeniem 5 roku życia. Dzieci, które chorują lub chorowały na 

choroby przewlekłe, częściej są leczone metodami medycyny niekonwencjonalnej. 

Leczenie niekonwencjonalne, jakiemu były poddawane dzieci, najczęściej odbywało się w 

oficjalnie zarejestrowanych gabinetach (51%), rzadziej realizowane było przez osoby nieposiadające 

zarejestrowanej praktyki (14,6%) lub prowadzone samodzielnie przez rodziców lub członków rodziny 

dziecka. W 46% przypadków metody niekonwencjonalne stosowane były równocześnie z leczeniem 

konwencjonalnym, 26,5% opiekunów zaczynało leczenie dzieci od stosowania metod 

niekonwencjonalnych, a 27,5% stosowało te metody jako kontynuację lub alternatywę dotychczasowego 

leczenia w razie niepowodzenia metod klasycznych. Stosowanie terapii alternatywnych wiązało się 

niekiedy z odroczeniem wymaganych szczepień lub z całkowitą rezygnacją ze szczepień. 

Ze zjawiskiem proponowania przez lekarza rodzinnego/pediatrę najczęściej stosowanej w 

podregionie lubelskim formy leczenia niekonwencjonalnego – leczenia homeopatycznego, spotkało się 

20% ogółu badanych (w tym 9,6% wielokrotnie). Zdaniem niemal 50% ogółu ankietowanych, lekarze są 

raczej niechętni medycynie niekonwencjonalnej, a wynika to głównie z ich przekonania o 

nieskuteczności takich metod leczenia, rzadziej z braku odpowiedniej wiedzy lub niechęci do zbyt 

szybkiego wyleczenia pacjenta (co mogłoby wpłynąć na zmniejszenie zysków lekarza), czy też 

z niejasnych układów lekarzy z firmami farmaceutycznymi. 

Ceny terapii niekonwencjonalnych są na ogół bardzo atrakcyjne dla pacjentów. Wyleczenie 

epizodu choroby lub poprawa stanu zdrowia dziecka dla 23% rodziców wiązały się z kosztami poniżej 50 

PLN.  
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69,8% respondentów leczących swoje dzieci metodami niekonwencjonalnymi to członkowie 

rodzin, w których przynajmniej 1 osoba ma wykształcenie wyższe. Leczenie niekonwencjonalne dzieci 

częściej podejmują rodzice lepiej sytuowani i członkowie rodzin mających już tradycje leczenia 

niekonwencjonalnego. 

Ankietowani są przekonani, iż dzięki metodom niekonwencjonalnym skutecznie można 

diagnozować u dzieci: alergię, choroby pasożytnicze, nowotwory, zatrucie metalami ciężkimi, niedobory 

witamin i mikroelementów, „chorobę krwi” i astmę. 

Wnioski 

1. Leczenie niekonwencjonalne dzieci i młodzieży na terenie podregionu lubelskiego jest zjawiskiem 

często spotykanym.  

2. Wśród opiekunów, którzy leczą/leczyli niekonwencjonalnie swoje dzieci, większość uznaje takie 

metody za bezpieczne.  

3. Najczęściej stosowane kuracje niekonwencjonalne u dzieci w podregionie lubelskim, to: homeopatia, 

BICOM, terapie ziołami oraz leczenie zapachami.  

4. Wśród powodów stosowania niekonwencjonalnych metod leczenia, respondenci najczęściej 

wymieniali: przekonanie o dużej skuteczności, małej szkodliwości, pozytywne własne doświadczenia 

związane z tego rodzaju terapiami, a także łatwy dostęp do placówek świadczących usługi medycyny 

alternatywnej oraz przystępne ceny kuracji. 

5. Leczenie niekonwencjonalne dzieci częściej podejmują rodzice lepiej sytuowani i rodzice z wyższym 

wykształceniem oraz członkowie rodzin mających już tradycje leczenia niekonwencjonalnego. Często 

czynią to pod namową lekarzy rodzinnych. 

6. Leczenie niekonwencjonalne stosowane bywa już w okresie niemowlęcym. W niemal ¾ przypadków 

podejmowane jest przed ukończeniem 5 roku życia. 

7. W większości przypadków, metody niekonwencjonalnego leczenia stosowane są równocześnie z 

leczeniem konwencjonalnym, rzadziej jako leczenie zasadnicze lub jako kontynuacja bądź 

alternatywa w razie niepowodzenia metod klasycznych.  

8. Stosowanie terapii alternatywnych wiąże się niekiedy z odroczeniem lub rezygnacją z wymaganych 

szczepień. 

9. W przypadku gdy leczenie niekonwencjonalne okazuje się nieskuteczne zdecydowana większość 

rodziców/opiekunów przyjmuje postawę bierną i przemilcza niepowodzenie nie nagłaśniając 

krzywdy uczynionej dziecku. 

10. Ankietowani są przekonani, iż dzięki metodom medycyny niekonwencjonalnej można skutecznie 

diagnozować wiele schorzeń u dzieci. 
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11. Rozpowszechnienie terapii alternatywnych, odraczanie szczepień, rezygnowanie z leczenia 

konwencjonalnego z powodu podejmowania terapii niekonwencjonalnych, stanowi poważny 

problem rzutujący na zdrowie tak leczonych dzieci, a także na szeroko rozumiane zdrowie publiczne.  

12. Problem leczenia niekonwencjonalnego wymaga stałego monitorowania, prowadzenia akcji 

uświadamiających adresowanych nie tylko do potencjalnych pacjentów, ale także do lekarzy, jak 

również rozważenia zmian legislacyjnych mających na celu zmniejszenie wspomnianego zagrożenia 

dla zdrowia publicznego.  

 

 


