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Poděkování:
Děkujeme všem terapeutům TCM za jejich spolupráci a všem respondentům za vyplnění dotazníků.
Tato  studie byla provedena díky zájmu Centra pro sociologii medicíny a zdravotníctví (CESMEZ) a České komory TCM   
Podrobnosti o všech otázkách a odpovědích viz : www.tcm.cz

Závěr:
Nyše výsledky prokazují, že TCM je užívána na léčbu mnohem širšího spektra  
zdravotních obtíží než se obvykle předpokládá a uspokojuje velké množství 
dalších duševních potřeb včetně podpory zdraví a prevence chorob. 

Úvod:
Účel studie bylo zkoumat jak čeští pacienti vyhodnocují metody
tradiční čínské medicíny (TCM), identifikovat jejich hlavní zdravotní
problémy se kterými k TCM přichází a zmapovat jejich subjektivní
hodnocení léčby TCM.

Pozadí :
Obor TCM se etabloval ještě v Československu v roce 1990 v rámci
svobody po sametové revoluci. Dnes koesxistuje více center výuky i
praxe TCM sdružených v rámci Komory TCM včetně dvou hlavních
škol v Praze spolupracujících s univerzitami v Číně a ve světě. Péče
TCM není hrazena ze zdravotního pojištění. Výuka TCM neprobíhá
na VŠ lékařského směru ale je organizována privátně.

POPIS VZORKu POPULACE

TCM terapeuti oslovili 700 osob z nichž 378 se zúčastnilo a skutečně
vypnilo online anonymně zhruba 30 min dotazník

58 % bylo klienty zdravotních profesionálů
24 % bylo klienty nezdravotníků vyškolených v TČM
18 % klientů neodpovědělo nebo neznali odbornost svých terapeutů
Subjektivní stav zdraví respondentů odpovídal průměru české
populace
71 % žen, 28 % mužů, průměrný věk 47 let
87% % osob mělo vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání
46.5 % ukončené vysokoškoslké vzdělání
40.4% ukončené středoškolské vzdělání

Metoda a získání vzorku populace
18 kvalifikovaných terapeutů, členů České Komory TČM,
poskytovalo online adresu na 30 min dotazník svým
pacientům, kteří se sami rozhodli kdy a zda se zúčastní.
Anonymita dotazníků byla zajištěna.

Sbírání dat probíhalo od února do srpna 2018

Rozsah zdravotních obtíží v %

Klouby
Bolesti 31,1%

GIT 10,8%

Gynae + nephro 12,4%

jiné 10%

Cardiology 4,7%

Chronické 11,2%

Neuro+psycho 9,6%

Respirační 10.2%
Gynae +nefro 12.4% 

Doba léčby pomocí TCM

12 měsíců nebo
méně 45,5%

25 – 36
měsíců 14,8%

Více než
3 roky 14,3%

13-24 měsíců 19.6%

Doba trvání zdravotních
obtíží

1 rok

2-3 roky

4-5 let

6-9 let

Více než 9 
let

Jste zároveň léčen/a západní
medicínou ?

NE 40,3%

ANO 28%

Před TCM ano
Nyní nikoliv 31,7%



Pomohla vám TCM ?

URČITĚ ANO 77,2%

ANO
13,5%

Nevím
7,7% Asi ne 1,3 %%

Chcete s TCM pokračovat ?

Určitě ano 82,9 %

Asi ano
12,7% Nevím 4,4%


