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ZKUŠENOSTI PACIENTŮ LÉČENÝCH AKUPUNKTUROU III 

Úvod: Léčba akupunkturou začíná být populárnější i v České republice, kde doposud 

nebyla provedena studie, která by se zabývala názory a zkušenostmi pacientů s touto 

léčebnou metodou. 

Cíl: Posouzení zkušeností pacientů s akupunkturou se zaměřením na pacienty 

očekávaný účinek před začátkem, v průběhu a po ukončení léčby, na případnou 

změnu očekávání v průběhu léčby a na její možný vliv na léčebné výsledky a 

zhodnocení skutečně vnímaného léčebného účinku. 

Metodika: Pomocí semistrukturovaných dotazníků jsme v období od 19. 9. 2015 do 

18.5. 2016 vedly rozhovory s vybranými pacienty. Přepsané rozhovory jsme následně 

kódovaly v programu MAXQDA 12 a vyhodnocovaly metodou obsahové analýzy. 

Výsledky: Obsahovou analýzou byla identifikována témata související s očekávaným 

a skutečným účinkem akupunktury. Týkala se symptomů migrény před a po léčbě, 

víry v léčbu a očekávání před, po a v průběhu léčby, rozpoznání účinku, nežádoucích 

účinků a přínosu do pacientova života. Pacienti měli od léčby akupunkturou různá 

očekávání, která byla ve většině případů po dobu léčby konstantní a změnila se jak ve 

smyslu pozitivním, tak negativním jen v ojedinělých případech. Celkově očekávali 

výrazné zlepšení potíží, které se v různé míře ve většině případů dostavilo, a to bez 

ohledu na očekávání počáteční. Akupunktura přispěla mimo zlepšení příznaků 

onemocnění také ke zvýšení kvality života účastníků studie. 

Závěr: Akupunktura je účinná metoda komplementární a alternativní medicíny, která 

by měla  dostat více prostoru v povědomí laické i odborné veřejnosti. U většiny 

pacientů napomohla zlepšení migrény bez ohledu na očekávání. Přispěla mimo 

zlepšení příznaků onemocnění také ke zvýšení kvality života účastníků studie. Na 



základě výsledků našeho výzkumu doporučujeme, aby byla provedena kvantitativní 

studie, která by objektivně vysledovala, jaké konkrétní faktory mají u pacientů vliv 

na změnu v očekávání, abychom případně ovlivněním těchto faktorů mohli 

modifikovat účinky léčby. 
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