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Unconventional medicine methods for the whole family 

Rodzinne uwarunkowania korzystania z metod medycyny  niekonwencjonalnej 

 Kultura zdrowotna jest jednym z najważniejszych czynników środowiskowych wpływa-

jących na stan zdrowia. Należy kontynuować badania nad jej historycznym uwarunkowa-

niem [1]. 

 Polska kultura ludowa była przedmiotem zainteresowań naszej nauki od pierwszych lat 

XIX wieku. Od samego początku były trudności z formułowaniem określeń występujących 

w kulturze ludowej [2]. 

 Współczesne sposoby leczenia rozwijające się poza oficjalnymi instytucjami medycz-

nymi w socjologii określa się mianem: lecznictwo niemedyczne [3]. To z kolei          w 

literaturze określa się jako: medycyna komplementarna, paramedycyna, medycyna nieofi-

cjalna, tradycyjna, alternatywna, naturalna [4]. 

 Piątkowski [5] do medycyny niekonwencjonalnej zalicza: bioenergoterapię, homeopatię, 
fitoterapię, apiterapię, irydodiagnostykę, chiropraktykę. 
 Lecznictwo niekonwencjonalne tworzy i wykorzystuje metody i techniki lecznicze nie w 

pełni akceptowane przez medycynę naukową[3]. 

  Prezentowana praca jest wstępnym opracowaniem pilotażowego materiału badawczego, 

dotyczącego rodzinnego uwarunkowania korzystania z metod medycyny niekonwencjonal-

nej. 

 

Celem podjętych badań jest próba poznania uwarunkowań korzystania z metod medy-

cyny alternatywnej jak również skutków społecznych tego zjawiska. 

MATERIAŁ I METODA 

Głównym narzędziem badawczym była ankieta skierowana do: 

 osób dorosłych, zdrowych losowo wybranych, 

 osób dorosłych, pacjentów oddziału chirurgii ogólnej Samodzielnego Szpitala Kli-

nicznego nr 9 w Bytomiu przy ul. Batorego, 

 studentów I semestru 3-letnich licencjackich studiów dziennych; kierunek pielę-
gniarstwo w Śląskiej Akademii Medycznej 
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Po wstępnej weryfikacji uzyskanego materiału analizie poddano 494 ankiety (147 ankiet 

wypełnione przez młodzież oraz 347 przez osoby dorosłe). Pozostałe ankiety nie zostały 

uwzględnione ze względu na ich znaczne braki w wypełnieniu 

WYNIKI BADAŃ 

Charakterystyka społeczno – demograficzna badanej grupy 

 W ankietowanej grupie 494 osób mężczyzn znalazło się tylko 15,6% tj. 77 osób 

 Wśród badanych 247 osób posiadało wykształcenie średnie, 161 zawodowe bądź pod-

stawowe, 26 wyższe a 60 osób nie podało swojego wykształcenia. 

 

Tab.1. Wiek ankietowanych 

 

Wiek badanych Ilość % 

19 – 25 lat 147 30,0 

26 – 30 lat 46 9,4 

31 – 40 lat 86 17,0 

41 – 50 lat 89 18,0 

51 – 60 lat 28 5,8 

60 i więcej lat 17 3,4 

Brak odpowiedzi 81 16,4 

Razem 494 100,0 

Źródło: badania własne 

 

 Aż 147 ankietowanych to osoby w wieku 19 – 25 lat. Najmniej liczną grupę stanowiły 

osoby w wieku 60 i więcej lat (17 osób). 

  Badanym medycyna niekonwencjonalna najczęściej kojarzy się z ziołolecznictwem, 

bioenergoterapią, akupunkturą, medycyną bez leków, hipnozą, środkami naturalnymi, masa-

żami. 

 Pojedyncze osoby (12) medycynę niekonwencjonalną określają jako „chińskie Voo 

Doo”, czary, fitoterapia, czarna magia, wróżbici. 

  Prawie 60% (308) badanych korzystało z różnych metod medycyny alternatywnej.  

Z metod medycyny naturalnej nigdy nie korzystało 116 osób tj.23,5%. Jako przyczynę 46 

osób podało: nie było potrzeby, nie wierzę, nie znam metod, aby były skuteczne. 

Ponad 16% (80 osób) na temat korzystania z metod medycyny niekonwencjonalnej nie 

udzieliło żadnej odpowiedzi. 

Aż 50% (298) ankietowanych korzystała z metod medycyny naturalnej, uważając, że 

„taka była potrzeba”(40% tj.120 osób), był to lekki stan chorobowy, więc, po co chodzić do 

lekarza ( 30,2% tj.90 osób), chory brzytwy się trzyma (24,2% tj.72 osoby), jest tańsza od 

leków, jeśli nie pomoże to na pewno nie zaszkodzi ( 5,7% tj.17 osób). 

 Z usług bioenergoterapeuty korzystało 11 osób. Prawie 3% ankietowanych podaje, że 

nigdy nie skorzystałaby z usług bioenergoterapeuty, ponieważ bioenergoterapia kojarzy im 

się z cudami (3% tj. 15 osób). 

Uczucia, jakie towarzyszyły wizytom w gabinecie bioenergoterapii respondentki określi-
ły jako: dziwny spokój, przemiłe uczucie ciepła w miejscach, gdzie bioenergoterapeuta 

trzymał rękę, „fajny” odpoczynek. 

 Z obawy, że kręgarz mógłby „coś” uszkodzić, nigdy z jego usług nie skorzystałoby 

2,8%. Z usług kręgarza korzystały tylko 4 badane. Jedna z ankietowanych do kręgarza po-
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szła z córką z powodu „krzywych” łopatek. W czasie 3 pierwszych wizyt córka była „pro-

stowana” wałkiem do robienia makaronu. W ocenie respondentki - wizyty były skuteczne, 

córka ma proste plecy i nie jest garbata. 

  Z powodu strachu przed igłami 2,6% badanych nie skorzystałoby z akupunktury. 

Prawie 2% badanych uważa, że aromatoterapia, nie przynosi efektów i dlatego jej nie 

stosuje.  

Tylko 3 osoby nigdy nie poddałyby się zabiegowi palenie świec. 

 Prawie 15% (76 ankietowanych) na pytanie,: „z których metod medycyny niekonwen-

cjonalnej nie skorzystałaby”, nie udzieliła odpowiedzi, lub udzieliła odpowiedzi typu: „nie 

wiem”, „nie wiem, do czego zmusiłaby mnie choroba, „jeszcze tak naprawdę bardzo po-

ważnie nie chorowałam”. 

Aż 370 badanych podało, że w domu rodzinnym stosowano metody medycyny ludowej 

i/ lub niekonwencjonalnej: zioła, warzywa (cebula, czosnek), sok z czerwonego buraka, 

masaże, bańki, miód, okłady rozgrzewające, okłady z gotowanego ziemniaka, tartego chrza-

nu, liści kapusty, okłady z moczu, maliny, czarna jagoda, homeopatię, a także korzystano z 

bioenergoterapii. 

Jedna z respondentek uważa, że w domu rodzinnym spotkała się ze stosowaniem metod 

z pogranicza czarów. Po urodzeniu dziecka, gdy ono zbyt często płakało, jej matka używa-

jąc dużej chusteczki do nosa, sprawdzała czy dziecko nie zostało „przesunięte”. W przypad-

ku, gdy wymiar po stronie prawej, nie pokrywał się z wymiarem po lewej stronie, dziecko 

było przeciągane przez elastyczną pończochę. „Może to były zabobony, ale to pomagało - 

dziecko przestawało płakać.” 

  Drugim sposobem, który teraz wydaje jej się śmiesznym, było przelewanie białek jaja 

kurzego do szklanki z wodą. Na górze szklanki kładło się  krzyżyk wykonany z patyczków. 

Właśnie przez środek „krzyżyka”, w czasie snu dziecka jej matka przelewała białka jaja, 

następnie obserwując białko w szklance z wodą określała, co dziecku dolegało. Po przelaniu 

białek taka szklanka musiała być umieszczona pod łóżeczkiem do czasu obudzenia się 
dziecka. 

Prawie wszystkie metody stosowane w domu rodzinnym badanych są stosowane obecnie 

przez respondentki.    

Najczęściej stosowanymi metodami jest ziołolecznictwo Z ziół są to: melisa, mięta, ma-

liny, lipa, szałwia, skrzyp polny, świetlik, dzika róża, aronia, zioła benedyktyńskie, zioła na 

otyłość. 
Tylko jedna z osób badanych przed zastosowaniem ziół zasięgała porady lekarskiej. 

 Do metod sprawdzonych, godnych polecenia innym ankietowane zaliczyły:  

A/ zioła: 

- melisa –uspokajająco, 

- mięta – zaburzenia trawienia, 

- maliny – przeziębienie, osłabienie, gorączka, 

- lipa – przeziębienie, grypa, gorączka, 

- szałwia – zapalenie jamy ustnej, 

- skrzyp polny – zapalenie dróg moczowych, 

- świetlik – na zmęczone oczy, 

- dzika róża – osłabienie, kamica moczowa, 

- aronia – nadciśnienie tętnicze, 

- zioła na otyłość  - na przeczyszczenie 

B/ mieszanki ziołowe: 

- Normosan – zaparcia, 

- Septosan – angina, 

- Urosan- stany zapalne pęcherza moczowego 
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C/ inne: 

- nalewka z cebuli, czosnku i soku z cytryny– przy przeziębieniu, katarze, 

- sok z cytryny i / lub sok z czosnku – przy przeziębieniu, 

- nacieranie klatki piersiowej gęsim tłuszczem - przy przeziębieniu, 

- nacieranie klatki piersiowej i stóp naftą - przy przeziębieniu. Na stopy dodatkowo należy   

  nałożyć wełniane bądź bawełniane skarpety, 

- ciepłe mleko z masłem i miodem - przy przeziębieniu, 

- postawienie baniek na plecy – przy grypie i przeziębieniach, 

- postawienie baniek na kończyny dolne (poniżej kolan) – przy reumatyzmie 

- moczenie nóg w wodzie z solą - przy przeziębieniu i przemarznięciu, 

- parówki z rumianku lub z soli - przy trudnościach w oddychaniu przy niedrożności dróg 

oddechowych, 

- okłady ze świeżo startego chrzanu na okolicę lędźwiową - przy zapaleniu korzonków, 

- postawienie szklanek typu „musztardówka” na okolicę lędźwiową (na wzór stawianych 

baniek) - przy zapaleniu korzonków, 

- okłady z liści kapusty (białej, czerwonej, pekińskiej) – po uderzeniu się w celu zmniejsze-

nia dolegliwości bólowych, przy obrzękach różnego pochodzenia oraz w celu przyspiesze-

nie wchłaniania się krwiaka, 

- okłady z ciepłego gotowanego ziemniaka – przy tworzeniu się wrzodów, na szyję przy 

bólu gardła w czasie anginy, 

- picie roztworu sody oczyszczonej ( na szklankę zimnej wody dodać łyżeczkę cukru, ły-

żeczkę soku z cytryny lub octu i łyżeczkę sody oczyszczonej – przy zgadze i pustych odbi-

janiach, 

- rozgrzewanie nóg poduszką elektryczną (lub butelka napełniona gorącą wodą lub termofor 

– przy zmarznięciu i przeziębieniu, 

- zimne kąpiele – przy gorączce, 

- nacieranie ciała sokiem z cytryny – przy gorączce, 

- kąpiele stóp w wywarze z siemienia lnianego - przy zgrubieniach naskórka.  

Łyżkę siemienia lnianego namoczyć w zimnej wodzie, następnie rozgotować w 1 litrze 

wody w ciągu 30 minut, przecedzić do miski i dodać ciepłej wody. Czas kąpieli 10 – 30 

minut. Po kąpieli stopy spłukuje się lekko i wyciera do sucha. Jeśli skóra na piętach pęka, 

oprócz kąpieli stóp w siemieniu lnianym należy skórę pięt smarować maścią tranową. 
- łyżeczkę zmielonego majeranku popić szklanką ciepłej wody lub herbaty – przy bólach 

żołądka w przypadku podejrzenia, że na żołądku „osiadła” skórka pomidora. Jeśli ból brzu-

cha nie przejdzie należy zgłosić się do lekarza. Jeśli była to skórka pomidora, ogórka – 

majeranek spowoduje wymioty i dolegliwości ustąpią. Według respondentki – sposób ten 

jest skuteczniejszy  niż zażycie tabletki Sylimarolu czy Rapacholiny 

- przecieranie jamy ustnej niemowlęcia „posikaną” pieluszką z tetry – zapobiega powstaniu 

pleśniawek. 

WNIOSKI 

 Metody medycyny niekonwencjonalnej przekazywane są z pokolenia na pokolenie.  

 Z metod medycyny alternatywnej najchętniej stosowane są zioła. 

 Niektórzy ludzie świadomie rezygnują z leczenia oferowanego przez medycynę 
konwencjonalną. W nielicznych rodzinach w dalszym ciągu spotyka się stosowanie 

metod na pograniczu znachorstwa. 

 Świadomość młodzieży dotycząca stosowania metod medycyny niekonwencjonal-

nej jest niewystarczająca 
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 STRESZCZENIE 

 Medycyna ludowa na przestrzeni wieków była podstawową formą opieki zdrowotnej i 

górowała nad medycyną tradycyjną. U progu XXI wieku pomimo niesamowitego rozwoju 

techniki a co za tym idzie postępu medycyny ludzie coraz częściej skłaniają się ku alterna-

tywnym metodom leczniczym i profilaktycznym. Zdarzają się przypadki, że ludzie świado-

mie rezygnują z leczenia oferowanego przez medycynę konwencjonalną    

SUMMARY 

 The people's medicine on the space of ages was a basic form of the wholesome care    

and overmatched with the traditional medicine. At the threshold XXI to ages in spite the 

strange development of the technics and what with this is going the progress of the medicine 

people more and more more often they lean towards to alternative methods curative and 

preventive. Take place chances that people consciously resign from the treatment offered by 

the conventional medicine.     


