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ΠΕΡIΛΗΨΗ

Εισαγωγή: Στην παρούσα µελέτη γίνεται προσπάθεια αποτύπωσησ των δεδοµένων τησ βιβλιογραφίασ σχετικά µε
το φαινόµενο τησ αύξησησ τησ ζήτησησ εναλλακτικών µορφών θεραπείασ από τουσ πολίτεσ είτε χρησιµοποιούµενεσ αποκλειστικά, είτε σε συνδυασµό µε υπηρεσίεσ στα πρότυπα τησ ορθόδοξησ δυτικήσ ιατρικήσ. Αναλύονται
οι βασικέσ διαφορέσ µεταξύ τουσ όπωσ αυτέσ αποτυπώνονται στη θεραπευτική προσέγγιση, στην επιστηµονική
τεκµηρίωση, στισ κοινωνικέσ καταβολέσ και στη θεραπευτική σχέση ασθενή θεραπευτή. Επίσησ αναδεικνύονται τα σηµεία που κάθε µια µορφή θεραπείασ επικεντρώνει το ενδιαφέρον τησ και εξασκεί το έργο τησ.
Σκοπόσ: Η διερεύνηση των αιτίων που διεθνώσ οι πολίτεσ στρέφονται προσ την αναζήτηση διαφορετικών µορφών θεραπείασ από την κλασική δυτική ιατρική.
Αποτελέσµατα: Στην αύξηση τησ χρήσησ εναλλακτικών µορφών θεραπείασ συµβάλλουν πολλοί παράγοντεσ.
Αυτοί σχετίζονται µε τα κοινωνικά – δηµογραφικά χαρακτηριστικά και ιδίωσ την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση, την οικονοµική κατάσταση, το επίπεδο τησ υγείασ και την προσωπική αντίληψη του ατόµου για τισ ανικανοποίητεσ ανάγκεσ του από την παρεχόµενη συµβατική ιατρική φροντίδα. Άλλοι παράγοντεσ σχετίζονται µε τη
φιλοσοφία και τη στάση ζωήσ, τισ αντιλήψεισ, τη διάρθρωση µιασ κοινωνίασ σε µία δεδοµένη ιστορική στιγµή
για έναν καθορισµένο γεωγραφικό χώρο και τισ διαχρονικά υφιστάµενεσ στάσεισ και πεποιθήσεισ για την υγεία
και την αρρώστια.
Συµπεράσµατα: Από την ανάλυση τησ βιβλιογραφίασ γίνεται φανερό ότι η κλασική ορθόδοξη ιατρική και οι διάφορεσ µορφέσ εναλλακτικήσ θεραπείασ δεν απωθούνται απαραίτητα µεταξύ τουσ. Αντίθετα µπορούν να λειτουργήσουν συµπληρωµατικά µεταξύ τουσ προσ όφελοσ τησ υγείασ των πολιτών.
Λέξεισ-κλειδιά: Εναλλακτικέσ µορφέσ θεραπείασ, βιοϊατρικό µοντέλο θεραπευτικήσ προσέγγισησ

Εισαγωγή
Στην προσπάθεια σκιαγράφησησ του φαινοµένου τησ
αύξησησ τησ χρήσησ των εναλλακτικών µορφών θεραπείασ σε παγκόσµιο επίπεδο σε σχέση µε την συµβατική ιατρική, χρήσιµη είναι η εισαγωγική διαπολιτισµι-

κή ανάλυση τησ έννοιασ τησ υγείασ και τησ ασθένειασ
µε τισ διαµορφούµενεσ νοσολογικέσ αντιλήψεισ, καθώσ
και το φιλοσοφικό υπόβαθρο που βασίστηκε και εξελίχθηκε το κάθε θεραπευτικό ρεύµα.
Οι αντιλήψεισ περί υγείασ, ασθένειασ και θεραπεί-
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ασ επηρεάζονται συνήθωσ από κοινωνικέσ µεταβλητέσ,
που σχετίζονται µε το εύροσ ή τη βαρύτητα των ασθενειών (Τσαλίκησ, 2006).
Αυτό σηµαίνει πωσ η ασθένεια εµφανίζει κοινωνική
κατανοµή και αντίστοιχοι κοινωνικοί παράγοντεσ επηρεάζουν τισ διαχρονικά υφιστάµενεσ στάσεισ και πεποιθήσεισ απέναντί τησ. Πολιτιστικοί παράγοντεσ εξηγούν
τουσ τρόπουσ που κατανοούµε, βιώνουµε και αντιλαµβανόµαστε την ασθένειά µασ, δηµιουργώντασ το πολιτιστικό µόρφωµα και την κοινωνική κληρονοµιά που κληροδοτείται από γενιά σε γενιά (Μάντη & Τσελέπη, 2000).
Η «υγεία» και η «κοινωνία» είναι αδιαίρετεσ οντότητεσ στην κατανόηση του κοινωνικο – πολιτιστικού γίγνεσθαι, που είναι σηµαντικόσ προγνωστικόσ παράγοντασ
επιλογήσ θεραπευτικού µοντέλου, καθώσ επηρεάζει τη
µετατόπιση των ατοµικών πεποιθήσεων για την υγεία
και την ασθένεια. (Astin, 1998, Αγραφιώτησ 2001).
Έτσι, η έννοια τησ υγείασ ποικίλει από πολιτισµό σε
πολιτισµό. Όσο υψηλότερη και πνευµατικότερη είναι µια
πολιτιστική παράδοση τόσο ευρύτερη και ολιστικότερη
αντίληψη διαθέτει για την υγεία. Και πράγµατι, τέτοια
ήταν η αντίληψη για την υγεία των αρχαίων και των µεγάλων πολιτισµών τησ ανθρωπότητασ (Φάροσ, 2003).
Οι αρχαίοι Έλληνεσ συνδύαζαν την υγεία µε την πληρότητα ζωήσ αποδεχόµενοι πωσ η ψυχή και το σώµα επιδρούν άµεσα µεταξύ τουσ. Η δηµιουργία ουσιαστικήσ
διαπροσωπικήσ σχέσησ µεταξύ του θεραπευτή και του
ασθενή για τη διερεύνηση ύπαρξησ σωφροσύνησ στην
ψυχή, ήταν για το Σωκράτη αναγκαία καθώσ χωρίσ αυτήν
τα φάρµακα ήταν αναποτελεσµατικά. Αντίστοιχα ο Ιπποκράτησ ήταν υπέρµαχοσ τησ πρόληψησ των ασθενειών
και τησ ενότητασ ψυχήσ και σώµατοσ (Φάροσ, 2005).
Οι αρχαίοι Κινέζοι γιατροί στόχευαν στην πρόληψη
και θεωρούσαν ότι η αρρώστια οφειλόταν σε µια δυσαρµονία. Ο γιατρόσ αµειβόταν όσο ο πελάτησ ήταν υγιήσ
και η πληρωµή σταµατούσε µόλισ αρρώσταινε. Οι θεραπευτικέσ τεχνικέσ στόχευαν στην επιστροφή του οργανισµού σε δυναµική ισορροπία (Παπαδάτου & Αναγνωστόπουλοσ, 1999).
Όµωσ αυτό το «αδιαίρετο» ψυχήσ - σώµατοσ σταδιακά αρχίζει να εγκαταλείπεται. Το 1600 µ.Χ. ο Γάλλοσ
φιλόσοφοσ και µαθηµατικόσ Rene Descartes (Καρτέσιοσ) υποστηρίζει ότι η ψυχή και το σώµα διαχωρίζονται, (δυϊσµόσ), ρίχνοντασ τη σπορά για τη γέννηση και
σταδιακή ανάπτυξη του σύγχρονου βιοϊατρικού µοντέλου θεραπείασ (Di Matteo & Martin, 2006).
Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό η υγεία αποτελεί έκφραση τησ «φυσιολογικήσ» λειτουργίασ που χαρακτηρίζει
το ανθρώπινο είδοσ και καθορίζεται κυρίωσ από επιδηµιολογικούσ και βιοστατιστικούσ δείκτεσ, που ανιχνεύουν παθολογικέσ παρεκκλίσεισ του «φυσιολογικού»,
που προσδιορίζεται από τισ αποκλίσεισ τησ µέσησ τιµήσ
βιολογικών παραµέτρων (Τούντασ, 2002).
Η σταδιακή εγκαθίδρυση και ανάπτυξη του βιοϊατρικού µοντέλου επέφερε τον αποκλεισµό τησ συµµετοχήσ άλλων επιστηµών, όπωσ η ψυχολογία και η κοι-
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νωνιολογία στην αντιµετώπιση των προβληµάτων υγείασ για πολλά χρόνια (Ποταµιάνοσ, 1995).
Σύµφωνα µε τον Capra (1982), µε την µηχανιστική
άποψη του κόσµου σηµειώθηκαν εξαιρετικέσ επιτυχίεσ
στην κλασική φυσική, την ιατρική και την τεχνολογία,
αλλά είχε και εξολοθρευτικέσ συνέπειεσ στον πολιτισµό, την ανθρωπότητα, τον πλανήτη.
Σκοπόσ:
Σκοπό τησ παρούσασ ανασκόπησησ αποτελεί η τεκµηρίωση του φαινοµένου τησ αύξησησ τησ ζήτησησ από
τουσ πολίτεσ εναλλακτικών µορφών θεραπείασ, η διερεύνηση των αιτίων του φαινοµένου αυτού, καθώσ και η
παρουσίαση των διαφορών µεταξύ τησ δυτικήσ ορθόδοξησ ιατρικήσ και των εναλλακτικών µορφών θεραπείασ
Αποτελέσµατα:
∆ιαφορέσ στην αντιµετώπιση των ασθενειών µεταξύ τησ
παραδοσιακήσ ορθόδοξησ δυτικήσ ιατρικήσ και των
εναλλακτικών µορφών θεραπείασ
Οι όροι συµπληρωµατική/ εναλλακτική / µη συµβατική
ιατρική χρησιµοποιούνται εναλλακτικά µε την παραδοσιακή ιατρική. Η παραδοσιακή ιατρική έχει µακρά ιστορία και είναι το σύνολο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και
των πρακτικών µε βάση τισ θεωρίεσ, τισ πεποιθήσεισ και
τισ εµπειρίεσ των γηγενών σε διαφορετικέσ κουλτούρεσ,
που είτε εξηγούνται είτε όχι, χρησιµοποιούνται για τη διατήρηση τησ υγείασ, την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ή βελτίωση τησ σωµατικήσ και ψυχικήσ ασθένειασ.
Οι θεωρίεσ και η εφαρµογή τουσ στη θεραπεία είναι πολύ
διαφορετικέσ από τησ συµβατικήσ ιατρικήσ (WHO, 2000).
Αναλύοντασ, µπορούµε να αναφερθούµε στισ εξήσ κύριεσ
διαφορέσ:
Στην κοινωνική προέλευση και στισ αρχέσ διαµόρφωσησ του κάθε θεραπευτικού µοντέλου
Μεταξύ των αντιλήψεων και πρακτικών θεραπείασ του
αρχαίου, µεσαιωνικού και ανατολικού κόσµου, υπάρχει
ένασ τριπλόσ κοινόσ δεσµόσ που διαφυλάσσεται αδιάρρηκτοσ και διατυπώνεται κατά τον Τερζάκη (2009) ωσ:
«δεσµόσ αντιστοιχίασ σώµατοσ και ψυχήσ, δεσµόσ
αλληλόδρασησ οργανισµού και περιβάλλοντοσ και δεσµόσ
αµοιβαιότητασ πάσχοντοσ και θεραπευτή».
Αυτή την οικολογική αντίληψη είχαν όλεσ οι ανθρώπινεσ φιλοσοφίεσ και πολιτισµοί και ανάλογη ήταν η
αντίληψή τουσ για την υγεία και την αρρώστια εκτόσ του
σύγχρονου δυτικού πολιτισµού (Φάροσ, 2003).
Η σύγχρονη ιατρική, καθορίστηκε από τισ κοινωνικέσ σχέσεισ και από αυτέσ διαµορφώθηκε. Οι θεωρίεσ
και οι πρακτικέσ τησ σχηµατίστηκαν από τουσ νόµουσ
τησ καπιταλιστικήσ κοινωνίασ. Η εκµετάλλευση, η ιεραρχία, η καταπίεση οι ταξικέσ διακρίσεισ ενσωµατώθηκαν στον χαρακτήρα τησ και λειτούργησε αντίστοιχα µε
τισ ανάγκεσ τησ αγοράσ. Τέθηκε έτσι στην υπηρεσία κοινωνικοοικονοµικών συµφερόντων, φαλκιδεύοντασ τον
ανθρωπιστικό τησ χαρακτήρα (Τούντασ, 2001).
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2 Στη θεραπευτική προσέγγιση

Η εναλλακτική, συµπληρωµατική ιατρική (Complementary
Alternative Medicine CAM), περιλαµβάνει φροντίδεσ
που είναι εκτόσ τησ συµβατικήσ βιοϊατρικήσ σφαίρασ.
Κύριο χαρακτηριστικό τησ είναι ότι εστιάζει στο άτοµο
συνολικά, προεκτείνοντασ σε περιβαλλοντικέσ και κοινωνικέσ πτυχέσ τησ υγείασ, τησ ασθένειασ και τησ ευηµερίασ (Williams, Kitchen, & Eby, 2011).
Στον αντίποδα η συµβατική ιατρική ενδιαφέρεται λιγότερο για τισ δοξασίεσ και τουσ λόγουσ για την αρρώστια,
τα ρητορικά σχήµατα των αρρώστων για να ονοµατίσουν
την αρρώστια, την κοινωνική πορεία του αρρώστου, τη
συµµετοχή τησ αρρώστιασ και τησ υγείασ στη συµβολική
τάξη µιασ κοινωνικήσ οµάδασ και επικεντρώνει το ενδιαφέρον τησ στην πρακτική των θεραπευτών, στην κοινωνική τουσ θέση, στισ µεγάλεσ ανακαλύψεισ στο χώρο τησ
γνώσησ και στουσ ρυθµούσ εξέλιξησ τησ ιατρικήσ (Αγραφιώτησ, 1988).
Μια τέτοια ιατρική από τη φύση τησ δεν µπορεί να
αντιληφθεί τον άνθρωπο ωσ αδιαίρετη ψυχοσωµατική
ενότητα. Ούτε είναι σε θέση να αντιληφθεί τουσ κοινωνικούσ, περιβαλλοντικούσ και συµπεριφορικούσ παράγοντεσ, που δρουν αποφασιστικά στην εµφάνιση και
έκβαση τησ αρρώστιασ (Τούντασ, 2007).
Κατά τον Φάρο (2005) η επικρατούσα ιατρική κατάσταση δεν αναζητά τισ αιτίεσ των ασθενειών και ολοκληρώνεται µε το πέρασ των συµπτωµάτων.
Όµωσ, οι οµοιοπαθητικοί π.χ. θεραπευτέσ προσδίδουν σχολαστική προσοχή σε κάθε σύµπτωµα, δηµιουργώντασ στη θεραπευτική σχέση µια συµφωνία για τη µοναδικότητα των συµπτωµάτων του κάθε ατόµου. Σε αντίθεση,
η ορθόδοξη ιατρική προσπαθεί να χωρέσει τα συµπτώµατα σε κοινά διαγνωστικά µοτίβο. Για το σκοπό αυτό οι
οµοιοπαθητικοί γιατροί περνούν πολύ περισσότερο χρόνο µε τουσ ασθενείσ τουσ (Aniva & Schneiderman, 1978).
Ιδιαίτερεσ διαφορέσ αναφέρονται και µεταξύ συµβατικών και εναλλακτικών ψυχιατρικών θεραπευτικών
προσεγγίσεων τόσο στη βιοθεωρητική και κοσµοθεωρητική άποψή τουσ, όσο και στον τρόπο που αντιµετωπίζουν τον ψυχικά άρρωστο. Ενώ η δυτική ψυχιατρική
επικεντρώνεται κυρίωσ στη φαρµακοθεραπεία, η εναλλακτική ψυχιατρική συνδέεται τόσο µε το ρόλο του ασθενή ωσ µέλοσ µιασ κοινωνίασ, όσο και µε τισ επικρατούσεσ αντιλήψεισ σχετικά µε την κοινωνική σηµασία τησ
αρρώστιασ (Κουτουβίδησ και συν. 2000).

3 Στην επιστηµονική τεκµηρίωση

Σε σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα, η σύγχρονη ιατρική ανέπτυξε αυστηρέσ µεθοδολογίεσ αποτελεσµατικότητασ, διασφάλισησ τησ ποιότητασ, τυποποίησησ, ασφάλειασ και δυσµενών επιπτώσεων. Πολλά από τα παραδοσιακά
φάρµακα έχουν ανεπαρκή αποδεικτική βάση όταν µετρώνται µε αυτά τα πρότυπα. Επιπλέον, η τάση να είναι λιγότερο αυστηρά και ελεγχόµενα τα πρότυπα παραγωγήσ

και οι δοκιµέσ ποιότητασ των φαρµάκων, η έλλειψη δυνατότητασ απόκτησησ πιστοποιητικού ή άδειασ από τουσ
επαγγελµατίεσ, η ασάφεια διαγνώσεων και η έλλειψη
οµάδων ελέγχου, θέτουν σε αµφισβήτηση ακόµα και την
ασφάλεια των ασθενών (Chan, 2008, WHO, 2008-α).
Ιδιαίτερα κριτικοί οι P. Fontanarosa & G. Lundberg
(1998) αναφέρουν ότι αφού η εναλλακτική ιατρική δεν
είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένη δεν υπάρχει καν. Υπάρχει µόνο η βασισµένη στην επιστηµονική τεκµηρίωση
ιατρική που υποστηρίζεται από στοιχεία και δεν νοείται
να υφίσταται οποιαδήποτε άλλη ιατρική µε ανύπαρκτα
επιστηµονικά στοιχεία. Στον αντίποδα αυτήσ τησ κριτικήσ και αναφερόµενοσ στον βελονισµό ο κ. Καράβησ
(2004) αναφέρει ότι όγκοσ εργασιών µε την απαραίτητη επιστηµονική µεθοδολογία εκπονείται καθηµερινά
που συµβάλει στην τεκµηρίωση τησ θεραπευτικήσ ικανότητασ καθώσ και τησ αποτελεσµατικότητασ του βελονισµού. Σε παρόµοιεσ µελέτεσ στηρίχτηκε ο ΠΟΥ και το
Αµερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Υγείασ δηµοσιεύοντασ
κατάλογο ενδείξεων, που υιοθέτησε και η ∆ιεθνήσ Ένωση Μελέτησ του Πόνου.

4 Στη σχέση µεταξύ θεραπευτή και ασθενή

Η ιατρική περίθαλψη έχει γίνει απρόσωπη και «σκληρόκαρδη». Η τόση εξειδίκευση δεν προάγει µια σχέση
συµπάθειασ µεταξύ γιατρού-ασθενούσ. Σε πάρα πολλέσ
περιπτώσεισ, ο ασθενήσ δεν αντιµετωπίζεται ωσ άτοµο,
αλλά ωσ µια γραµµή συναρµολόγησησ µερών του σώµατοσ που διαχειρίζεται ο κατάλληλοσ ειδικόσ µε την κατάλληλη εξειδίκευση (Chan, 2008).Η διαφορά στισ γνώσεισ
και τισ εξειδικευµένεσ ικανότητεσ µετατρέπεται σε κοινωνική διάκριση και σε εξουσία πάνω στα άτοµα.
Η κατάσταση αυτή έχει ωσ συνέπεια ο γιατρόσ να
καθορίζει τισ ανάγκεσ του ασθενή στισ οποίεσ είναι δυνατό αλλά και νόµιµο να ανταποκριθεί ο ίδιοσ.
Ταυτόχρονα ο ασθενήσ έχει όλο και περισσότερο την
αίσθηση ενόσ αποσπασµατικού συστήµατοσ, τη συνοχή
του οποίου δεν αντιλαµβάνεται (Adam & Herzlich, 1999).
Στον τρόπο ζωήσ του ασθενούσ, στην αιτιολόγηση του
προβλήµατοσ, στισ απαιτούµενεσ αλλαγέσ για την καλύτερη θεραπεία, αλλά και στουσ κοινωνικούσ και ψυχολογικούσ παράγοντεσ που συνυπάρχουν για τη δηµιουργία τησ ασθένειασ, δίνεται στοιχειώδησ έµφαση. Τούτο
καθιστά τον ασθενή παθητικό δέκτη τησ θεραπείασ και
τη σχέση του µε τουσ επαγγελµατίεσ υγείασ άνιση, αφού
αυτοί καλούνται να διαγνώσουν και να τον θεραπεύσουν
χωρίσ τη συµµετοχή του (Εµµανουηλίδου, 2009).
Τα αίτια τησ τάσησ για αύξηση τησ χρησιµοποίησησ εναλλακτικών µορφών θεραπείασ από τουσ πολίτεσ
Τον τελευταίο αιώνα τα ιατρικά επιτεύγµατα επέφεραν
εντυπωσιακή πρόοδο στην αντιµετώπιση των ασθενειών. Παράλληλα οι επιστήµεσ βοήθησαν στην αποκωδικοποίηση των ανθρώπινων λειτουργιών στο σύνολό
τουσ. Παρόλα αυτά παρατηρείται µια στροφή των ανθρώ-
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πων σε παραδοσιακέσ θεραπείεσ που µασ κάνει να αναρωτηθούµε, πώσ εξηγείται η αύξηση τησ χρήσησ των
εναλλακτικών θεραπειών. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΠΟΥ
(WHO, 2008-b), σε πολλέσ ανεπτυγµένεσ χώρεσ, το 70%
έωσ 80% του πληθυσµού χρησιµοποίησε κάποιο είδοσ
εναλλακτικήσ ή συµπληρωµατικήσ ιατρικήσ.
Oι Eisemberg, et al (1993) έδειξαν ότι η µη συµβατική ιατρική έχει υψηλή παρουσία στο αµερικανικό σύστηµα υγείασ, εκτιµώντασ ότι ο αριθµόσ των επισκέψεων
που πραγµατοποιήθηκαν το 1990 σε εναλλακτικούσ θεραπευτέσ ήταν µεγαλύτεροσ όλων των επισκέψεων σε όλουσ
τουσ γιατρούσ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ στη χώρα.
Κατά την περίοδο 1990 – 1997, διαπιστώθηκε για τον
πληθυσµό των ΗΠΑ αύξηση των συνολικών επισκέψεων
σε εναλλακτικούσ θεραπευτέσ από 427 εκατοµµύρια το
1990, σε 629 εκατοµµύρια το 1997 (Eisemberg, et al, 1998).
Στον Καναδά οι εναλλακτικοί θεραπευτέσ αυξήθηκαν ανάµεσα στον γενικό πληθυσµό από 15% το 19945 στο 20% το 2003 (Sirois, 2008).
Το 2005, περισσότερα από 1,2 εκατοµµύρια ενήλικεσ συµβουλεύτηκαν έναν εναλλακτικό θεραπευτή, αντιπροσωπεύοντασ περίπου το 13% του πληθυσµού του
Οντάριο του Καναδά (Williams, Kitchen, Eby, 2011).
Ειδικότερα για τουσ λόγουσ που χρησιµοποιούνται
οι εναλλακτικέσ θεραπείεσ, σε έρευνα στην Νότια Καρολίνα, το 47% όσων τισ χρησιµοποιούσαν απάντησε ότι ο
λόγοσ ήταν η διατήρηση τησ υγείασ και όχι η θεραπεία
για µια συγκεκριµένη παθολογική κατάσταση.
Επίσησ το 63,3% εκλάµβανε τη θεραπεία ωσ πολύ
ή εξαιρετικά αποτελεσµατική. Λιγότερο από το 5% των
χρηστών ανέφεραν µια κακή εµπειρία µε την εναλλακτική θεραπεία, ενώ πάνω από το 85% δήλωσε ότι θα προτείνει τισ θεραπείεσ σε φίλουσ ή µέλη τησ οικογένειασ
(Oldendick, et al, 2000). Σε διεθνή µελέτη, η πλειοψηφία των χρηστών εναλλακτικήσ ιατρικήσ φαίνεται να την
επιζητεί όχι τόσο ωσ αποτέλεσµα µη ικανοποίησησ από
τη συµβατική ιατρική, αλλά κυρίωσ επειδή τη βρίσκουν
περισσότερο σύµφωνη µε τισ αξίεσ, τισ πεποιθήσεισ
και τισ φιλοσοφικέσ τουσ κατευθύνσεισ.
Από τη µελέτη αναδείχτηκαν προγνωστικοί δείκτεσ
τησ χρήσησ εναλλακτικήσ θεραπείασ όπωσ η υψηλότερη εκπαίδευση, η δήλωση φτωχότερησ κατάστασησ τησ
υγείασ, ο προσανατολισµόσ στην ολιστική φροντίδα, το
γυναικείο φύλο, µια µετασχηµατιστική εµπειρία που
άλλαξε την ατοµική κοσµοθεωρία, καθώσ και προβλήµατα όπωσ άγχοσ, προβλήµατα στην πλάτη, χρόνιοσ πόνοσ
και προβλήµατα του ουροποιητικού συστήµατοσ. Τέλοσ,
προγνωστικόσ δείκτησ φάνηκε να είναι η συµµετοχή των
ατόµων σε µια πολιτιστική οµάδα που χαρακτηρίζεται
από τη δέσµευσή τουσ για την οικολογία, τον φεµινισµό,
το ενδιαφέρον για την πνευµατικότητα και την προσωπική ψυχική ανάπτυξη. Παράλληλα ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρηµα ότι µόλισ το 4,4 % χρησιµοποιούν αποκλειστικά εναλλακτικέσ θεραπείεσ (Astin, 1998).
Σε άλλη έρευνα όπου αναζητούνται οι λόγοι που οι
ασθενείσ επιλέγουν την οµοιοπαθητική, αναφέρεται ότι
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µόνο το 19% των ασθενών τη χρησιµοποίησαν γιατί ήταν
σύµφωνοι µε τα πιστεύω ή τισ αξίεσ τησ. Το 81% των
ασθενών περιέγραψαν δυσαρέσκεια µε κάποιεσ πτυχέσ
τησ συµβατικήσ ιατρικήσ. (Aniva & Schneiderman, 1978).
Σε άλλη µελέτη ζητήθηκε από 250 χρήστεσ βελονισµού, οστεοπαθητικήσ και οµοιοπαθητικήσ να αναφέρουν
τουσ λόγουσ που αναζήτησαν εναλλακτική θεραπεία. Οι
λόγοι που επιδοκιµάστηκαν περισσότερο ήταν: α) «επειδή δίνω έµφαση στη θεραπεία του ατόµου στο σύνολό
του», β) «γιατί πιστεύω ότι η συµπληρωµατική θεραπεία
θα είναι πιο αποτελεσµατική για το πρόβληµά µου», γ)
«γιατί πιστεύω ότι η συµπληρωµατική ιατρική θα µου επιτρέψει να αναλάβω πιο ενεργό ρόλο» και δ) «γιατί η ορθόδοξη ιατρική θεραπεία δεν ήταν αποτελεσµατική».
Παράλληλα εντοπίστηκαν πέντε παράγοντεσ που επηρέασαν την αναζήτηση αυτή που ήταν: α) η γενικότερη θετική αποτίµηση τησ συµπληρωµατικήσ θεραπείασ, β) η αναποτελεσµατικότητα τησ ορθόδοξησ θεραπείασ στα ενοχλήµατά
τουσ, γ) η ανησυχία για τισ αρνητικέσ επιπτώσεισ τησ ορθόδοξησ ιατρικήσ, δ) οι ανησυχίεσ σχετικά µε την επικοινωνία µε τουσ γιατρούσ και ε), η διαθεσιµότητα τησ συµπληρωµατικήσ ιατρικήσ (Vincent & Furnham, 1996).
Σε συγκριτική µελέτη χρηστών εναλλακτικών θεραπειών στον Καναδά, µεταξύ των πιο συχνά αναφερόµενων "ελκυστικών" κινήτρων αναφέρονται η επιθυµία να
αναλάβουν ένα πιο ενεργό ρόλο στην υγεία του ατόµου,
καθώσ και οι πεποιθήσεισ για ολιστική υγεία.
Αντίστοιχα, ωσ κοινά κίνητρα "απώθησησ" αναφέρθηκαν από τουσ ίδιουσ χρήστεσ η δυσαρέσκεια µε τισ
πτυχέσ τησ συµβατικήσ ιατρικήσ συµπεριλαµβανοµένων των δυσάρεστων παρενεργειών, η αναποτελεσµατική φαρµακευτική αγωγή, καθώσ και η απρόσωπη σχέση γιατρού-ασθενούσ (Sirois, 2008).
Ένα ενδιαφέρον στοιχείο αναδείχτηκε σε έρευνα στον
πληθυσµό του Καναδά και είναι η σύνδεση τησ εναλλακτικήσ φροντίδασ υγείασ µε τον αριθµό των διαγνώσεων
χρόνιων ασθενειών. Μεταξύ των προσώπων που δεν έπασχαν από χρόνιεσ ασθένειεσ, 9% συµβουλεύτηκε εναλλακτικούσ θεραπευτέσ, σε σύγκριση µε το 26% των ατόµων
που έπασχαν µε τρεισ ή περισσότερεσ χρόνιεσ παθήσεισ
(Millar, 1997). Σε έρευνα µεταξύ Κινέζων και λευκών µόνιµων κατοίκων στο Calgary του Καναδά κοινόσ παράγοντασ που σχετίζεται µε τη βοτανική θεραπεία, τον βελονισµό και το µασάζ και διαδραµατίζει πρωτεύοντα ρόλο στη
διάδοσή τουσ είναι ότι διαδίδονται δια τησ συστάσεωσ στην
οικογένεια ή σε φίλουσ από χρήστεσ. (Quan, et al. 2008).
Ωστόσο, στην προσπάθεια αναζήτησησ των αιτίων αύξησησ τησ χρήσησ εναλλακτικών θεραπειών δεν θα πρέπει
να παραλειφθεί το εύρηµα πληθώρασ ερευνών ότι οι θεραπείεσ αυτέσ πέρα από την διαπιστωµένη δράση ίασησ που
έχουν σε πληθώρα ασθενειών, αποτελούν κύρια επιλογή
είτε διατήρησησ τησ υγείασ δηλαδή µη επιδείνωσήσ τησ
από κάποια χρόνια νόσο που αντιµετωπίζεται τισ περισσότερεσ φορέσ µε τη συνύπαρξη τησ κλασσικήσ ιατρικήσ,
είτε διαφύλαξησ και διατήρησησ τησ υγείασ προσφέροντασ ουσιαστικά υπηρεσίεσ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγεί-
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ασ (Williams, Kitchen, Eby, 2011, Eisemberg, et al, 1993,
Sutherland & Verhoef, 1994, Sirois, 2008, WHO,2008-a).
Συζήτηση
Όπωσ αναφέρει η Chan (2008) δηµιουργείται µια ιδανική ευκαιρία για να επανεξεταστεί η παραδοσιακή ιατρική και να λάβει άλλη θέση στην ιατρική περίθαλψη, µε
τρόπο που να την καθιστά δίκαιη, ασφαλή, προσβάσιµη, οικονοµικά προσιτή και µε επίκεντρο τον άνθρωπο.
Κατά την ίδια, τα δύο συστήµατα τησ παραδοσιακήσ
και δυτικήσ ιατρικήσ δεν χρειάζονται σύγκρουση και µπορούν µέσα από στοχευµένεσ πολιτικέσ αποφάσεισ και στο
πλαίσιο τησ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ, να µπορούν
να αναµειγνύονται µε µια ευεργετική αρµονία, χρησιµοποιώντασ τα καλύτερα χαρακτηριστικά του κάθε συστήµατοσ, αντισταθµίζοντασ τισ αδυναµίεσ τουσ. Προσ τούτη
την κατεύθυνση ο ΠΟΥ στη διακήρυξη του Πεκίνου (WHO
2008-a) αναφέρει ότι οι κυβερνήσεισ θα πρέπει να διαµορφώσουν εθνικέσ πολιτικέσ, κανονισµούσ και πρότυπα, ωσ µέροσ των ολοκληρωµένων εθνικών συστηµάτων
υγείασ, ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη, ασφαλήσ και
αποτελεσµατική χρήση τησ παραδοσιακήσ ιατρικήσ.
Καλεί δε όσουσ δεν το έχουν πράξει, να αναλάβουν
δράση ώστε: α) να αναγνωρίσουν την παραδοσιακή ιατρι-

κή ωσ µέροσ τησ πρωτοβάθµιασ φροντίδασ υγείασ ώστε
να αυξηθεί η πρόσβαση στη φροντίδα και να διατηρηθούν η γνώση και οι πόροι, β) να υποστηρίξουν και να
ενσωµατώσουν την παραδοσιακή ιατρική στα εθνικά
συστήµατα υγείασ σε συνδυασµό µε την εθνική πολιτική και νοµοθεσία για τα προϊόντα, τισ πρακτικέσ, και τουσ
παρόχουσ ώστε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα, και γ) να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ασθενών µε την αναβάθµιση των δεξιοτήτων και των γνώσεων των παραδοσιακών παρόχων ιατρικήσ (WHO 2008-β).
Συµπεράσµατα
Καθώσ οι κοινωνίεσ εκσυγχρονίζονται, οι κοινωνικέσ προσδοκίεσ για την υγεία αυξάνονται σε όλο τον κόσµο. Στο
πλαίσιο αυτό όλο και περισσότεροι άνθρωποι στρέφονται
στην παραδοσιακή ιατρική και τισ εναλλακτικέσ θεραπείεσ που οι πρακτικέσ τουσ ποικίλουν από χώρα σε χώρα
επηρεαζόµενεσ από παράγοντεσ όπωσ ο πολιτισµόσ, η
ιστορία, η προσωπική στάση και η φιλοσοφία. Στην προσπάθεια να ισορροπήσουν µεταξύ ψυχικήσ και σωµατικήσ υγείασ, φαίνεται να αναζητούν µέσα από τη συσσωρευµένη γνώση αυτών των επιστηµών µια πιο συµπονετική,
πιο δίκαιη, πιο αποτελεσµατική, πιο προσωπική και πιο
ολοκληρωµένη φροντίδα υγείασ. (WHO, 2000)
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THE PHENOMENON OF INCREASE OF UTILIZATION OF ALTERNATIVE FORMS OF TREATMENT INTERNATIONALLY.
ANALYSIS OF REASONS OF PHENOMENON AND PRESENTATION OF DIFFERENCES IN THE CONFRONTATION
OF ILLNESSES BETWEEN THE TRADITIONAL ORTHODOX WESTERN MEDICINE AND THE ALTERNATIVE FORMS
OF TREATMENT
Efkarpidis Apostolos, RN, MSc, Management of Health Services, Director of Nursing Service of the General
Hospital of Syros, E mail: apostolosefkarpidis@yyahoo.gr
Introduction: In the present study becomes effort of imprinting of data of bibliography with regard to the
phenomenon of increase of demand of alternative forms of treatment from the citizens. These forms used by
citizens exclusively, or in combination with services in the models of orthodox western medicine.
Analyze the basic differences between them as they are impressed in the healing approach, in the scientific
documentation, in the social payments and in the healing relation between patient and healer. Also are elected
the points that every forms of treatment focus on its interest and practice its work.
Aim: The investigation of reasons that the citizens are internationally turned to the search of different forms
of treatment from the classic western medicine.
Results: In the increase of use of alternative forms of treatment contribute a lot of factors. They are related
with social - demographic characteristics and specifically the age, the sex, the education, the economic
situation, the level of health and the personal perception of individual for his unsatisfied needs from the provided
conventional medical care. Other factors are related with the philosophy and the attitude of life, the perceptions,
the structure of society in a given historical moment for a determined geographic space and the diachronically
existing attitudes and convictions for the health and the illness.
Conclusions: From the analysis of bibliography it becomes obvious that the classic orthodox medicine and the
various methods of alternative treatment are not driven back essentially from each other. On the contrary they
can function additionally from each other to profit of health of citizens.
Key words: Alternative forms of treatment, biomedical model
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Παρά το γεγονόσ ότι οι επιστήµεσ αυτέσ αµφισβητήθηκαν από πολλούσ, φαίνεται πωσ όσο περισσότερο
διαδίδονται τόσο πιο αποδεκτέσ γίνονται, σίγουρα όµωσ
όχι αναιρώντασ την κλασσική ιατρική αλλά λειτουργώντασ συµπληρωµατικά και σε συνεργασία µε αυτήν (Αδέσµευτοσ Τύποσ, 2010). Η ενδυνάµωση τησ ιδέασ ότι όλεσ
οι υπηρεσίεσ υγείασ που λαµβάνουν οι πολίτεσ οφείλουν να είναι πιστοποιηµένεσ και ασφαλείσ για τουσ
πολίτεσ πρέπει να κερδίσει έδαφοσ καθώσ ο πληθυσµόσ
γηράσκει και ήδη µόνο από τα χρόνια νοσήµατα εκτινάσσεται η ζήτηση υπηρεσιών υγείασ. Τα κράτη οφείλουν να προβούν µε ταχύτητα στισ απαραίτητεσ διαδικασίεσ ώστε τα µοντέλα θεραπείασ συµβατικά ή µη να
λειτουργήσουν ενιαία προσ όφελοσ των πολιτών.
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