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ABSTRACT

Introduction. Complementary and alternative methods (CAM) 
are therapeutic practices of allopathic medicine. Effectiveness 
and safety of CAM is a subject to doubt. These methods, used 
in oncological treatment, are found more and more interesting by 
patients. 
Aim. The main aim of the study was to get knowledge about 
complementary and alternative methods, used by oncological 
patients during the systemic treatment of neoplasms.
Material and methods. The study included 60 oncological 
patients hospitalized in the period from November 2017 to De-
cember 2017 in the Clinic of Gynecological Oncology and in the 
Clinical Oncology Ward of SPSK No. 2 PUM in Szczecin (Poland). 
The authors’ own questionnaire was used.
Results. The use of CAM methods was confi rmed by nearly 
22.8% of respondents. The Mann-Whitney U test showed that 
patients using CAM were younger than those who did not use 
complementary and alternative treatment. Nearly 1/3 of respon-
dents consulted their decision with a doctor, before using CAM 
methods.
Conclusions. Age is one of the important factors infl uencing the 
decision to use CAM as a complementary method in the treat-
ment of neoplasms, especially in younger patients. Education 
and provision of information by medical staff is insuffi cient, thus 
patients get their knowledge from unprofessional sources. It is 
necessary to implement corrective actions aimed at improving the 
quality of services provided.

KEYWORDS: complementary therapies, oncology nursing, neo-
plasms, patient.

STRESZCZENIE

Wstęp. Metody komplementarne i alternatywne (ang. comple-
mentary and alternative methods – CAM) są praktykami tera-
peutycznymi medycyny alopatycznej, których skuteczność i bez-
pieczeństwo podaje się w wątpliwość. Metody te coraz częściej 
spotykają się z zainteresowaniem ze strony pacjentów i wyko-
rzystywane są w leczeniu między innymi chorób onkologicznych. 
Cel. Głównym celem badań było pozyskanie wiedzy na temat 
metod medycyny komplementarnej i alternatywnej, stosowanych 
przez pacjentów chorych onkologicznie w trakcie leczenia syste-
mowego nowotworów.
Materiał i metody. Badaniem objęto 60 pacjentów chorych on-
kologicznie hospitalizowanych w okresie od listopada 2017 roku 
do grudnia 2017 roku w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkolo-
gii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt oraz w Oddziale Onko-
logii Klinicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego 
nr 2 PUM w Szczecinie. W pracy wykorzystano autorski kwestio-
nariusz ankiety. 
Wyniki. Stosowanie CAM potwierdziło blisko 22,8% responden-
tów. Analiza testem U Manna-Whitneya wykazała, że pacjenci 
stosujący CAM byli młodsi niż osoby niestosujące medycyny 
komplementarnej i alternatywnej. Blisko jedna trzecia responden-
tów przed podjęciem terapii CAM konsultowała swoją decyzję 
z lekarzem.
Wnioski. Wiek jest jednym z istotnych czynników wpływających 
na podejmowanie decyzji o stosowaniu CAM jako metod uzu-
pełniających w leczeniu nowotworów, szczególnie przez młod-
szych pacjentów. Edukacja i udzielanie informacji przez personel 
medyczny realizowane są na niedostatecznym poziomie, przez 
co pacjenci swoją wiedzę o CAM i innych metodach pozyskują 
głównie, bazując na nieprofesjonalnych źródłach. Konieczne jest 
wdrożenie działań naprawczych, ukierunkowanych na poprawę 
jakości świadczonych usług.

SŁOWA KLUCZOWE: komplementarne terapie, pielęgniarstwo 
onkologiczne, nowotwory, pacjent.
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Wprowadzenie
Metody komplementarne i alternatywne (ang. comple-
mentary and alternative methods – CAM) są praktykami 
terapeutycznymi medycyny alopatycznej. Skuteczność 
i bezpieczeństwo stosowania wielu specyfi ków czy te-
rapii CAM podaje się w wątpliwość, sugerując efekt pla-
cebo. Metody te coraz częściej spotykają się z zainte-
resowaniem ze strony pacjentów i wykorzystywane są 
w leczeniu wielu jednostek chorobowych, m.in.: nie-
płodności, schorzeń kardiologicznych, bezsenności, 
bólu o różnej etiologii czy chorób onkologicznych. 

Terapie CAM bazują m.in. na stosowaniu specjalnych 
diet, herbat i preparatów ziołowych, suplementacji wi-
tamin w dużych dawkach, akupunkturze, akupresurze, 
masażu, energoterapii, uzdrawianiu duchowym oraz 
medytacji, modlitwie i wielu innych metodach. Pacjen-
ci chorzy onkologicznie stosują CAM jako formę terapii 
w trakcie leczenia – metoda komplementarna – lub za-
miast standardowego leczenia systemowego – metoda 
alternatywna. Nowatorskim kierunkiem postępowania, 
głównie wykorzystywanym w krajach Azji, jest terapia 
zintegrowana, zakładająca kombinację standardowego 
leczenia z metodami komplementarnymi i alternatyw-
nymi o udowodnionej skuteczności [1], która w warun-
kach polskich nie jest obecnie praktykowana. Pomimo 
iż potencjalnie kuracje te mogą wpływać pozytywnie 
na samopoczucie i zdrowie pacjenta – zwłaszcza w ni-
welowaniu skutków samej choroby czy leczenia – na-
dal nie wszystkie sposoby, preparaty i założenia mają 
skuteczność potwierdzoną naukowo. Co więcej, wiele 
z nich może wpływać na wyniki leczenia lub częstość 
występowania powikłań, wobec czego są to metody 
o ograniczonym bezpieczeństwie stosowania. 

Posiadanie wiedzy na temat CAM stosowanych 
przez pacjentów w trakcie leczenia systemowego no-
wotworów może istotnie wpływać na przewidywanie 
komplikacji i niepowodzeń leczenia, głównie w aspekcie 
toksycznego działania niektórych preparatów stosowa-
nych bez konsultacji z lekarzem. Z kolei w przypadku 
pacjentów w zaawansowanym stadium choroby CAM 
oraz terapie zintegrowane mogą okazać się skuteczne 
w poprawie komfortu życia i stanowić źródło nadziei czy 
też poczucia kontroli nad własnym zdrowiem. 

Cel pracy
Głównym celem badań było pozyskanie wiedzy na te-
mat metod medycyny komplementarnej i alternatywnej, 
stosowanych przez pacjentów chorych onkologicznie 
w trakcie leczenia systemowego nowotworów. Jako 
cele szczegółowe przyjęto analizę czynników wpływa-
jących na podejmowanie decyzji o stosowaniu CAM, 
z uwzględnieniem przyczyn socjodemografi cznych, stop-

nia zaawansowania nowotworu, oraz przegląd źródeł 
wiedzy, z których korzystają pacjenci w celu pozyskania 
informacji o CAM, włącznie z zasięganiem konsultacji le-
karskiej przed zastosowaniem danej metody.

Materiał i metody
Badaniem objęto 60 pacjentów chorych onkologicznie 
hospitalizowanych w okresie od listopada 2017 roku do 
grudnia 2017 roku w Klinice Ginekologii Operacyjnej 
i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt oraz 
w Oddziale Onkologii Klinicznej Samodzielnego Pu-
blicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie. 
Przed rozpoczęciem badań uzyskano zgodę kierowni-
ków wyżej wymienionych jednostek, którzy nie wyma-
gali przedłożenia zgody Komisji Bioetycznej.

Kryterium włączenia do badania stanowiło pozy-
skanie ustnej zgody na uczestnictwo oraz kompletne 
wypełnienie kwestionariuszy dostarczonych przez au-
torów. Z uwagi na przyjęte kryterium wykluczenia, które 
stanowiło niepełne spełnienie powyższych warunków, 
3 osoby wyłączono z badania.

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagno-
stycznego w oparciu autorski kwestionariusz ankiety, 
zawierający 17 pytań o charakterze półotwartym i za-
mkniętym jedno- i wielokrotnego wyboru, które doty-
czyły podstawowych danych socjodemografi cznych, 
typu nowotworu, stopnia klinicznego zaawansowania 
choroby, standardowych metod leczenia, stosowania 
CAM w trakcie leczenia, odczuwanych korzyści z zasto-
sowania danej metody, źródeł wiedzy oraz konsultacji 
lekarskich przed zastosowaniem CAM.

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, 
przy czym zastosowano metody opisowe i metody wnio-
skowania statystycznego. Dla scharakteryzowania war-
tości przeciętnej dla cech ilościowych obliczono średnią 
arytmetyczną (M), a za miarę rozrzutu przyjęto odchyle-
nie standardowe (SD), natomiast w celu przedstawienia 
położenia obserwacji posłużono się miarą kwartylową 
(Q1, Me, Q3). Analizę cech jakościowych przeprowa-
dzono, wyliczając liczbę i procent wystąpień każdej 
z wartości. Zgodność rozkładów cech ilościowych z roz-
kładem normalnym oceniano za pomocą testu Shapiro-
-Wilka oraz na podstawie analizy wskaźników skośno-
ści i kurtozy oraz błędów standardowych, jak również 
na podstawie wizualnej oceny ich histogramów. 

Ze względu na brak zgodności rozkładów zmien-
nych wyjaśnianych z rozkładem normalnym wykorzy-
stano nieparametryczny rangowy test różnic U Man-
na-Whitneya w opracowaniu statystycznym. Analizę 
statystyczną różnic w tabelach wielodzielczych cech 
jakościowych wykonano testem chi-kwadrat Pearsona 
(test χ2 niezależności). Dla wszystkich analiz przyjęto 
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maksymalny dopuszczalny błąd I rodzaju α = 0,05, na-
tomiast za statystycznie istotne uznano p ≤ 0,05.

Wyniki
Spośród 60 pacjentów wyodrębniono 57 osób, w wie-
ku od 27 do 79 lat, spełniających kryteria włączenia 
do badania. Średni wiek badanych wyniósł M = 56,33, 
z odchyleniem standardowym SD = 13,15. 

Zdecydowaną większość badanej grupy stanowiły 
kobiety (80,7%), mężczyźni stanowili blisko jedną piątą 
badanych (19,3%). Większość respondentów zadekla-
rowała pozostawanie w ofi cjalnym związku (żonaty/mę-
żatka) – 68,4%. Osoby stanu wolnego stanowiły 14,1% 
badanych, natomiast osoby rozwiedzione i owdowiałe – 
po 7,0%. Najmniej liczną grupę reprezentowali pacjenci 
pozostający w związku partnerskim – jedynie 3,5% ba-
danych. Ponad połowa grupy badanej (52,6%) posiada-
ła wykształcenie średnie, natomiast jedna trzecia osób 
(33,3%) zadeklarowała posiadanie wykształcenia wyż-
szego. Osoby z wykształceniem podstawowym stano-
wiły 12,3% ogółu. Wśród badanych 49,1% osób oceniło 
swoją sytuację fi nansową jako dobrą, natomiast według 
43,9% była ona wystarczająca. Bardzo dobra sytuacja 
fi nansowa występowała u 5,3% badanych osób, z kolei 
zła – u 1,7%. Blisko połowa pacjentów (47,4%) wskazała 
stadium zaawansowania choroby jako miejscowe. Aż 
jedna trzecia respondentów (29,8%) nie potrafi ła okre-
ślić stopnia zaawansowania nowotworu, a niemalże 
jedna czwarta badanych (22,8%) wskazała na stadium 
uogólnienia choroby. Szczegółową charakterystykę ba-
danej grupy zaprezentowano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy (N = 57)
Table 1. Characteristic of examined group (N = 57)

Cecha/
Feature

Liczebność/
Number

Procent ogółu/
Percentage 
of the total 

Płeć/
Sex

Mężczyzna/Male 11 19,3
Kobieta/Female 46 80,7

Stan cywilny/
Marital status

Kawaler/panna/Single 8 14,1
Żonaty/mężatka/Married 39 68,4

Związek partnerski/
Partnership 2 3,5

Rozwodnik/rozwódka/
Divorced 4 7,0

Wdowiec/wdowa/
Widower/Widow 4 7,0

Wykształcenie/
Education

Podstawowe/Basic 7 12,3
Średnie/

Secondary education 30 52,6

Wyższe/Higher education 19 33,3

Brak danych/No data 1 1,8

Sytuacja 
fi nansowa/
Financial situation

Zła/Bad 1 1,7
Wystarczająca/Suffi cient 25 43,9

Dobra/Good 28 49,1
Bardzo dobra/Very good 3 5,3

Stopień zaawanso-
wania nowotworu/
Stage of cancer

Zaawansowanie miejsco-
we choroby/

Local disease 
advancement

27 47,4

Choroba w stadium 
uogólnienia/

Disease in the generalized 
stage

13 22,8

Nie wiem/Do not know 17 29,8

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

W tabeli 2 przedstawiono rozkład stosowania CAM 
w badanej grupie. Zdecydowana większość pacjentów 
nie stosowała innych metod leczenia poza standardo-
wymi (leczenie operacyjne, chemioterapia, radiotera-
pia) – 75,4%. Stosowanie medycyny komplementarnej 
i alternatywnej potwierdziła blisko jedna czwarta bada-
nych osób (22,8%).

Tabela 2. Struktura stosowania CAM w badanej grupie (N = 57)
Table 2. CAM use structure in the examined group (N = 57)

Stosowanie CAM/
Using CAM

Liczebność/
Number

Procent z ogółu/
Percentage of the total

Tak/Yes 13 22,8
Nie/No 43 75,4
Brak danych/No data 1 1,8

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

W celu zweryfi kowania, czy osoby stosujące terapie 
CAM różniły się pod względem wieku od osób niestosu-
jących innych metod leczenia, przeprowadzono analizę 
testem U Manna-Whitneya. W tabeli 3 przedstawiono 
uzyskane w badaniu wyniki.

Tabela 3. Stosowanie CAM a wiek – rangowy test różnic U Manna-Whitneya
Table 3. CAM use and age – U Mann-Whitney rank test

Zmienna/
Variable CAM n R Q1 Me Q3 Min. Max. M SD Z p

Wiek/
Age

Tak/Yes 13 16,35 212,50 34 44 48 28 79 45,46 15,32
3,07 0,002

Nie/No 43 32,17 1383,50 53,50 61 68 27 79 59,86 10,57

n – liczebność/number;  – średnia rang/average rank, R – suma rang/rank sum, 
Q1 – kwartyl pierwszy/fi rst quartile, Me – mediana/median, Q3 – kwartyl trzeci/third quartile, 
Min. – wartość najniższa/the lowest value, Max. – wartość najwyższa/the highest value, 
M – średnia/average, SD – odchylenie standardowe/standard deviation, Z – wynik testu 
U Manna-Whitneya/U Mann-Whitney test result, p – poziom istotności dla testu 
Z/signifi cance level for the Z test

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Analiza testem U Manna-Whitneya wykazała istotne 
statystycznie różnice między grupami w zakresie bada-

–r
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nej zmiennej: Z = 3,07; p < 0,010. Oznacza to, że osoby 
stosujące inne metody leczenia poza standardowymi 
były młodsze niż osoby niestosujące medycyny kom-
plementarnej i alternatywnej. 

Rycina 1. Charakterystyka wieku wśród osób stosujących i niestosu-
jących CAM
Figure 1. Characteristic of age among people using and not using CAM

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

W celu sprawdzenia, czy stadium zaawansowania 
nowotworu ma wpływ na stosowanie CAM, przepro-
wadzono analizę testem niezależności chi-kwadrat. 
W tabeli 4 przedstawiono uzyskane wyniki.

Tabela 4. Stadium zaawansowania nowotworu a stosowanie CAM
Table 4. Stage of cancer and using CAM

Stosowanie 
CAM/
Using 
CAM

Stadium zaawansowania nowotworu/Stage of cancer

Zaawansowanie 
miejscowe 
choroby/

Local disease 
advancement

Stadium 
uogólnienia/

Disease in the 
generalized 

stage

Nie wiem/
Do not know

Ogółem/
Altogether

χ2 p

n % z grupy n % 
z grupy n % 

z grupy n % 
z ogółu

Tak/Yes 6 22,2 5 41,7 2 11,8 13 23,2

3,35 0,167Nie/No 21 77,8 7 58,3 15 88,2 43 76,8

Ogółem/
Altogether 27 100,0 12 100,0 17 100,0 56 100,0

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Analiza testem niezależności chi-kwadrat nie wy-
kazała istotnych statystycznie różnic między grupami 
w zakresie badanej zmiennej: χ2(2, N = 56) = 3,35; 
p = 0,167. Oznacza to, że osoby z odmiennym stopniem 
klinicznym zaawansowania nowotworu nie różniły się 
między sobą pod względem stosowania metod komple-
mentarnych i alternatywnych. 

W tabeli 5 przedstawiono rozkład konsultowania 
z lekarzem prowadzącym terapii metodami komple-
mentarnymi i alternatywnymi przez pacjentów chorych 
onkologicznie. 

Tabela 5. Konsultacje z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem 
CAM
Table 5. Consultation with physician before using CAM

Konsultacja lekarska przed zastosowaniem CAM/
Consultation with physician before using CAM

Liczebność/
Number

Procent 
z grupy/

Percentage 
of group

Tak/Yes 9 69,2
Nie/No 4 30,8

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Wśród badanych stosujących CAM ponad dwie 
trzecie (69,2%) konsultowało decyzję z lekarzem pro-
wadzącym przed zastosowaniem innych metod lecze-
nia. Konsultacji takich nie dokonała blisko jedna trzecia 
badanych osób (30,8%). 

Rozkład wskazanych źródeł pozyskiwania wiedzy 
na temat CAM przez badane osoby przedstawiono 
w tabeli 6.

Tabela 6. Źródła wiedzy na temat CAM (N = 57)
Table 6. Sources of knowledge about CAM (N = 57)

Źródła informacji o CAM/
Sources of knowledge about CAM

Liczebność/
Number

Procent z ogółu/
Percentage of all

Literatura/Literature 30 52,6

Prasa/Press 13 22,8

Internet/Internet 33 57,9

Telewizja i inne media/
TV and other media 16 28,0

Lekarze/Physicians 22 38,7

Pielęgniarki i położne/
Nurses and midwifes 10 17,5

Artykuły naukowe/
Scientifi c articles 11 19,3

Inne/Other 11 19,3

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Badane osoby swoją wiedzę na temat metod kom-
plementarnych i alternatywnych leczenia nowotworów 
czerpały najczęściej z Internetu (57,9%), jak również 
z literatury (52,6%). Lekarze byli źródłem informacji 
o CAM dla 38,7% badanych osób, telewizja i inne me-
dia – dla 28,0%, natomiast prasa – dla 22,8% ankie-
towanych. Ponadto badane osoby korzystały również 
z artykułów naukowych i innych źródeł (po 19,3%). 
W najmniejszym stopniu  pacjenci pozyskiwali wiedzę 
o CAM od pielęgniarek/położnych (17,5%). 

W tabeli 7 przedstawiono rozkład metod kom-
plementarnych i alternatywnych stosowanych przez 
pacjentów onkologicznych w trakcie terapii zaleconej 
przez lekarza. 
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Tabela 7. CAM stosowane przez pacjentów w trakcie leczenia syste-
mowego nowotworów
Table 7. CAM used by patients during systemic treatment of neoplasms

CAM stosowane 
przez pacjentów/

CAM used by patients

Liczebność/
Number

Procent z grupy/
Percentage of group

Specjalna dieta/
Special diet 10 76,9

Suplementy diety doustne/
Oral dietary supplements 6 46,2

Dożylne wlewy witaminowe/
Intravenous vitamin infusions 1 7,7

Stosowanie preparatów 
ziołowych, herbat/
The use of herbal and teas

9 69,2

Akupunktura/Acupuncture 0 0,00
Akupresura/Acupressure 1 7,7
Homeopatia/Homeopathy 1 7,7
Masaż/Massage 2 15,4
Medytacja/joga/Meditation/yoga 1 7,7
Hipnoterapia/Hypnotherapy 0 0,00
Wizualizacja/Visualisation 1 7,7
Terapia manualna/Manual therapy 2 15,4

Bioenergoterapia/Bioenerotherapy 2 15,4

Uzdrowiciel/Healer 0 0,00
Inne/Other 0 0,00

Źródło: opracowanie własne
Source: author’s own analysis

Badane osoby korzystające z CAM najczęściej sto-
sowały specjalną dietę – 76,9%. Przyjmowanie prepa-
ratów ziołowych/herbat potwierdziło 69,2% badanych, 
natomiast stosowanie doustnych suplementów diety 
– 46,2% badanych. Ponadto pośród metod niekonwen-
cjonalnych badane osoby wskazywały również: masaż, 
terapię manualną i bioenergoterapię (po 15,4%) oraz 
dożylne wlewy witaminowe, akupresurę, homeopatię, 
medytację/jogę i wizualizację (po 7,7%). 

Dyskusja
Współczesna medycyna dysponuje wieloma metodami 
leczenia chorób nowotworowych, wśród których można 
wymienić chirurgię, radioterapię, chemioterapię, hor-
monoterapię i inne. Ogólnoustrojowe leczenie często 
związane jest w występowaniem wielu skutków ubocz-
nych, zarówno fi zycznych, jak i psychicznych, stanowią-
cych wyzwanie w opiece nad pacjentem onkologicznym 
[2]. Pomimo stosowania standardowych procedur nadal 
wielu chorych desperacko poszukuje innych sposo-
bów kuracji, często podświadomie licząc na uzyskanie 
lepszych efektów niż w przypadku konwencjonalnego 
leczenia. W 2015 roku polska Naczelna Izba Lekarska 
przyjęła stanowisko w sprawie stosowania alternatyw-
nych i komplementarnych terapii, jednoznacznie uzna-
jąc praktyki CAM za niebezpieczne, o niepotwierdzonej 

skuteczności i niebędące medycyną, co wymaga od 
lekarzy i państwa postawy ostrzegającej pacjentów [3]. 
Instytucją zajmującą się zwiększaniem świadomości 
personelu medycznego, pacjentów i badaniami nauko-
wymi w tym zakresie jest National Center for Comple-
mentary and Alternative Medicine (NCCAM), która sta-
nowi źródło standardów postępowania, rekomendacji 
i wiedzy o CAM, nie tylko dla profesjonalistów.

Z uwagi na ponad dwukrotny wzrost liczby zacho-
rowań na nowotwory złośliwe, który obserwowany jest 
w Polsce od ponad trzech dekad, sprawowanie opieki 
nad pacjentami onkologicznymi wymaga ciągłego do-
kształcania [4]. Również zwiększająca się świadomość 
chorych, powszechny dostęp do wielu źródeł wiedzy 
i ciągły postęp nowoczesnych terapii stanowią wyzwanie 
dla kadry medycznej. Wpływa to także na częstość sto-
sowania metod komplementarnych i alternatywnych. 

Korzystanie z CAM w badaniach własnych zadekla-
rowała ponad jedna piąta ankietowanych (22,8%), co 
stanowi znacznie niższą wartość niż odsetek podawany 
w doniesieniach, zarówno polskich, jak i światowych, 
przemawiających za częstością stosowania 28–73% 
[5–7]. Niestety, szacunkowy rzeczywisty odsetek po-
pulacji generalnej w Polsce korzystającej z CAM jest 
nieznany. Spośród czynników socjodemografi cznych 
istotnym determinantem w podejmowaniu decyzji 
o stosowaniu metod komplementarnych i alternatyw-
nych jest wiek. Terapie CAM częściej wykorzystywane 
są przez pacjentów młodszych, co wykazano zarówno 
w badaniach własnych, jak i innych autorów [5].

Inna z przyjętych hipotez badawczych zakładała 
istnienie związku pomiędzy stadium zaawansowania 
choroby a stosowaniem komplementarnych i alterna-
tywnych metod. Pomimo iż największy odsetek pacjen-
tów stosujących CAM zaobserwowano w grupie osób 
w uogólnionym stadium choroby nowotworowej (41,7%), 
wynik ten okazał się nieistotny statystycznie. Wyniki 
podobne do badań autorów zaprezentował Świąto-
niowski – zdaniem tego badacza wysoki odsetek sto-
sowania CAM dotyczył osób o rokowaniu zarówno złym 
(65,0%), jak i niepewnym (44,5%) [8]. Mimo założenia, 
że zaawansowane stadium nowotworu sprzyja podej-
mowaniu terapii alternatywnych, pacjenci korzystają 
z CAM niezależnie od okresu choroby, traktując te me-
tody jako formę uzupełnienia leczenia podstawowego 
[9]. Spośród wielu dostępnych kuracji CAM chorzy naj-
częściej wdrażają zmianę diety, stosują zioła i suple-
menty, które mogą mieć korzystny wpływ na zdrowie. 
Kwestią sporną jest korzystanie z nieprofesjonalnych 
źródeł wiedzy o CAM, co zaobserwowano zarówno 
w badanej grupie, jak i w grupach opisanych w innych 
publikacjach [2]. Sprawowanie opieki nad pacjentem 
z chorobą nowotworową wymaga interdyscyplinarne-
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go podejścia, opartego w głównej mierze na edukacji 
i udzielaniu wsparcia w radzeniu sobie z wielowymia-
rowymi skutkami leczenia i przebiegu samej choroby 
[10]. Nadmiar obowiązków w pracy lekarzy, pielęgniarek 
i położnych wymusza niekiedy rezygnację z pewnych 
działań, co rzutuje na jakość świadczonych usług wo-
bec podopiecznego. 

Największy problem stanowi jednak niekonsulto-
wanie wyborów własnych pacjentów z personelem 
medycznym i brak świadomości oddziaływania nie-
których substancji na organizm i farmakokinetykę le-
ków cytostatycznych [11]. W związku z tym szczególną 
uwagę należy skierować na występowanie interakcji 
CAM z leczeniem przeciwnowotworowym [12]. Niniej-
sze doniesienia stanowią wstępne informacje do badań 
o szerszym zakresie. Należy nadmienić, iż niewątpliwym 
mankamentem pracy jest niewielka liczebność badanej 
grupy, co generuje trudności w wyciągnięciu wniosków 
o charakterze ogólnym. Konieczne jest zatem podjęcie 
dalszych badań, obejmujące wieloaspektową identy-
fi kację czynników wpływających na stosowanie CAM 
i konsultowanie form terapii z lekarzem. 

Wnioski
Wiek jest jednym z istotnych czynników deter-1. 
minujących podjęcie decyzji o stosowaniu kom-
plementarnej i alternatywnej medycyny jako 
metod uzupełniających w leczeniu nowotwo-
rów, szczególnie przez młodszych pacjentów.
Wysoki odsetek chorych, którzy nie konsultują 2. 
decyzji o stosowaniu CAM z lekarzem prowadzą-
cym, może mieć negatywny wpływ na przebieg 
terapii. Konieczne jest podjęcie dalszych badań 
nad przyczynami niezasięgania opinii lekarskiej 
na temat metod komplementarnych i alternatyw-
nych przez pacjentów onkologicznych.
Edukacja i udzielanie informacji przez personel 3. 
medyczny (pielęgniarki/położne, lekarzy) na te-
mat choroby i metod jej leczenia realizowane są 
na niedostatecznym poziomie, przez co pacjen-
ci swoją wiedzę o CAM i innych metodach po-
zyskują głównie z Internetu i literatury, bazując 
na nieprofesjonalnych źródłach. Konieczne jest 
wdrożenie działań naprawczych, ukierunkowa-
nych na poprawę edukacji pacjentów i ich rodzin 
wraz ze wskazaniem rzetelnych źródeł wiedzy.
Specjalna dieta i przyjmowanie preparatów 4. 
ziołowych są najczęściej stosowanymi przez 
pacjentów chorych onkologicznie metodami 
komplementarnej i alternatywnej medycyny. 
Zalecenia specjalistów dotyczące postępowa-
nia dietetycznego, bezpieczeństwa stosowania 
ziół i suplementacji witamin w okresie leczenia 

powinny być dostarczane każdemu pacjentowi 
indywidualnie.
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