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1. BEVEZETÉS

Természetgyógyászhoz fordulni valamely egészséggel kapcsolatos problémával ma 

már egyáltalán nem szokatlan jelenség Magy aioiszágon. Az emberek 

hétköznapjainak részévé vált, akár a médiumok, akár az ismerősi-rokoni kői

párhuzamosan, a szűkebb szakmán belül is megindult egy folyamat: a néhány eve 

még egyszerű csalásnak tartott eljárások egyikét-másikát a hivatalos-akadémikus 

orvoslás kiegészítéseként elfogadható, hasznos egészségmegőrző-gyógvító- 

rehabilitáló módszerekké minősítik át.

Mára szinte minden gyakorló orvosnak szembe kellett néznie ezzel a kérdéssel. A 

természetgyógyászat*-ot érintő társadalmi és szakmai diskurzus nem mentes az 

indulatoktól és szélsőségektől, noha orvos és természetgyógyász, akadémikus és 

alternatív orvoslás, tudomány és hit nem feltétlenül összeegyeztethetetlen résztvevői 

a medicinának. Sőt, betegeink - végső soron saját magunk - elemi érdeke a gyógyítás 

teljesebbé, egységesebbé tétele. Ennek megvalósulásához több ismeretre, szélesebb 

körű tájékozottságra, toleranciára és belátásra van szükség.

Ez a dolgozat arra tesz kísérletet, hogy az alternatív medicinával kapcsolatos 

legfontosabb ismereteket interdiszciplináris, és kiemelten egészség-szociológiai 

megközelítésben foglalja keretbe. A disszertáció a téma elméleti-szakirodalmi 

hátterének részleges**, de viszonylag kiterjedt bemutatása mellett a 

természetgyógyászat magyarországi helyzetéről kíván aktuális, rövid áttekintést 

adni. amely egy, 1994 óta szisztematikusan bővített, több ezer főt számláló adatbázis 

statisztikai elemzésén alapul.

* A "természetgyógyászat" és "alternatív medicina” (röviden "AM") k[fejezéseket a későbbi 

nagyságrendű.)



1.2. AZ ATERNATÍV MEDICINA KUTATÁSÁNAK LÉTJOGOSULTSÁGA

Miután a disszertáció témája relatíve kevés (hazai) előzménnyel rendelkezik, az AM

kutatásának létjogosultságát es időszerűségét érdemes néhány Lénnyel alátámasztani:

♦ Az AM-val foglalkozó kutatások bővülését jelzi, hogy a MEDLINE adatbázisban

fellelhető, vonatko:"' nnhlikániók nránva az utóbbi évtizedben euvértelnrii

emelkedést mutal (/ .ve. ábra). Az i. sz. ábrán az is látható, hogy a 

Magyarországon bevezetett "komplementer medicina" szakkifejezés a 

nemzetközi közlemények tükrében kevésbé gyakori.

♦ A nemzetközi, orvosi szociológiával, egészségszociológiával foglalkozó 

tankönyvekben az AM-val foglalkozó fejezeteket szinte kivétel nélkül 

megtaláljuk, ami arra utal. hogy a témát a diszciplína szerves részeként fogják 

fel. (Cockerham. 1998: Weiss & Lonnquist. 1994: Twaddle & Hessler, 1987; 

Rosengren, 1980)

♦ Felméréseink szerint ma Magyarországon a t el nőtt lakosság 15 -2 5  %-a iordult 

már természetgyógyászhoz valamilyen egészségi problémával, és ez azt jelenti, 

hogy a társadalom és az egészségügy egyik fontos, el nem hanyagolható 

aspektusáról van szó (ld. saját publikációk).

♦ A magyar lakosság számára az utóbbi években a témával foglalkozó, 

legkülönbözőbb szintű információk tömege vált hozzáférhetővé, a 

tömegkommunikáción, könyveken stb. keresztül. így (leendő) betegeink laikus 

elképzelései az egészségről és betegségről drámai módon megváltozhatnak. Az 

orvosi pszichológia hangsúlyozza, hogy a gyakorló orvos számára 

nélkülözhetetlen, hogy legyenek ismeretei a páciensek hiedelmeiről, egészség

felfogásáról és ebből fakadó betegség-magatartásáról (Molnár és Csabai, 1994; 

Csabai és Molnár. 1999: Kulcsár. 1999).

♦ Becslések szerint ma Magyarországon kb. 10-15 ezer természetgyógyász 

praktizál. Tevékenységük csak kis mértékben vált ellenőrizhetővé, a 97-ben 

megjelent kormány- ill. népjóléti miniszteri rendelet foganatosítása után is. 

Ahhoz, hogy a folyamatok bizonyos kontroll alatt maradjanak, szükségesek 

tényszerű ismeretek (40/1997. Korm. rendelet; 11/1997. NM rendelet).
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♦ A természetgyógyászati témák oktatása a hazai orvosegyetemeken (egyelőre 

többnyire extra kollégiumok keretében) bővülő tendenciát mutat. az. érdeklődés 

növekedésével összhangban (pl. Kertész. 1998).

♦ Magvarorszagon eddig AM-vai foglalkozó, empirikus kutatásokul (is) 

támaszkodó közlemények csak szórványosan jelentek meg (pl. Bálint és mtsai 

1Q00 Antal /  és Szántó 199?. Antal / .  1994. Szántó 1995). Az intézetünkben 

1994 óta bővülő adatbázis a hazai AM kutatásban egyedülállónak mondható es 

így az arra alapuló közlemények hiánypótló jellegűek is.

1.3. A DISSZERTÁCIÓ CÉLKITŰZÉSEI

♦ az AM-val kapcsolatos egészségszociológiai ismeretek keretbe foglalása (ami - 

szükség esetén - elősegítheti a releváns témák orvosegyetemi tananyaggá 

formálását is);

♦ az AM magyarországi előfordulásának, terjedésének számszerűsítése;

♦ az AM igénybevétel orvosi és társadalmi hátterének feltérképezése;

♦ az AM magyar sajátosságainak megvilágítása;

♦ az AM és a laikus hiedelmek, életfilozófiák összefüggésének megértése;

♦ az AM és az egészségtudatosság ill. egészségi kontrollstratégiák 

kölcsönhatásának elemzése;

♦ az AM és a mentális zavarok előfordulása közötti kapcsolat felderítése;

♦ az orvosi szakma AM-ra adott reakcióinak feltárása;

♦ az AM és a konvencionális medicina integrációs lehetőségeinek kutatása.

2. IRODALMI ÁTTEKINTÉS

2.1. FOGALMI MEGHATÁROZÁS

Az AM témakörében megjelenő közlemények túlnyomó része azzal kezdődik, hogy 

megkísérli definiálni az alapvető fogalmakat. Ebben a különböző szerzők gondolatai 

jelentős eltéréseket mutatnak. Ez arra utal, hogy a téma probiematikussága már a 

meghatározásnál kezdetét veszi. Miről is beszélünk?
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A nemzetközi szakirodalomban a - magyarul leginkább "természetgvógyászat"-nak 

említett - fogalmat messzemenőleg leggyakrabban az "alternative medicine" 

kifejezéssel jelölik. Fdsősorban éppen ez a gyakoriság indokolja, hogy a 

továbbiakban az AM terminust használjuk.

vagy több jellemző az alábbiakból-

a) nem hozható közös teoretikus alapra a nyugati-tudományos medicinával (pl. 

Greaves & Upton, 1996):

b) eredményessége a mindenkori tudományos tesztekkel nem igazolható (pl. Pietroni. 

1992);
c) nem (vagy csak ismeretterjesztő jelleggel) szerepel az orvosképzésben (pl. 

Fisenberg et ah. 1993):

d) általában nem elérhető a kórházi ellátásban (Eisenberg et ah. 1993)

e) orvosi kvalifikáció nélkül is gyakorolható (pl. Rampcs ct ah. 1997)

1) az egészségbiztosítók nem finanszírozzák az igénybevételét (pl. Sharma. 1992) 

g) nem része az adott társadalomban domináns egészségügyi rendszernek (Berman & 

Larson, 1994)

Amint látható, az AM megragadása több dimenzióban lehetséges. Ezek között 

átfedések mutatkoznak és számos kivétel is felmerül, emiatt az egzakt deftniálási 

kísérlet gyakorlatilag kudarcra van ítélve. Miután azonban a definíció mégiscsak 

fontos kiindulópotja a további elemzésenk. a fentieket összegezve úgy 

fogalmazhatnánk, hogy

az AM kifejezés utalhat bármely olyan, egészséggel-betegséggel kapcsolatos 

eljárásra, technikára vagy rendszerre, amely valami módon megkérdőjelezi az 

általánosan elfogadott álláspontot illetve a domináns, professzionális egészségügy 

bürokratikus prioritásait egy adott korban, egy adott társadalomban.

Természetesen, különböző iskolák és kutatóhelyek más és más kifejezéseket (és 

azokhoz tartozó értelmezéseket) fogadnak el a maguk számára.

A téma megnevezésének második leggyakoribb formája a "complementary 

medicine" avagy "komplementer medicina" (pl Rees 1997: Ernst & Kaptchuk. 

1996; Furnham & Kirkcaldy, 1996; Jackson, 1995) Ez értelemszerűen a tudományos
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módszereket kiegészítő jelleget hangsúlyozza. Egyrészt. nem sugall leltétien 

ellentmondást vagy összebékíthetetlenséget, másrészt egyfajta alárendelődést. 

másodlagosságot tükröz. Ha a hivatalos orvosi monopóliumnak a nem-hivatalos 

gvogyítas ter|edesere adott reakciójával vonunk párhuzamot, az " alternatív" 

elnevezés az. elutasítás, míg a "komplementer" a bekebelezés mozzanatai hordozza

A nemzetközi szakirodalomban számos egyéb megnevezést találunk, melyek az AM 

megnyilvánulási formáit tömörítik. Ezek közül a leggyakoribbak:

♦ CAM (complementary/alternative medicine) (pl. Adler. 1999) - a két

leggyakoribb elnevezés egyszerű összevonásával keletkezett;

♦ unconventional (pl. Gray et ah, 1997) ill. non-conventional (pl. Ramos-Remus et 

ah. 1999) - a megszokottól, elfogadottól való megkülönböztetést emeli ki;

♦ holistic (Rosch & Kearney. 1985) - az egész személyt figyelembe vevő 

viszonyulás elnevezése (A későbbiekben a "holisztikus" medicinára es - 

mozgalomra külön is kitérünk.);

♦ non-ortodox (pl. Stoll, 1993), unortodox (Inglis. 1965) - a hatalom és a kontroll 

birtoklásából való kirekesztettségre utal;

♦ unofficial (pl. Hufford, 1997) - a hivatalos egészségügyi ellátáson kívüli jelleget 

domborítja ki;

♦ unproven (pl. Miller et ah. 1998). nonproven (pl. Risberg et ah. 1998) - a 

tudományosan bizonyított hatékonyság hiányát jelzi.

♦ questionable (pl. Lerner & Kennedy. 1992) - az elméletében vagy gyakorlatában, 

tudományosan vagy a józan ész által megkérdőjelezhető módszerek gyűjtőneve;

♦ marginal (pl. Lamm, 1998). fringe (pl. Hewitt, 1995) peremhelyzetre utaltságot 

takar.

♦ quack, quackery (pl. Meehan 1995) - egyszerű sarlatánságnak bélyegzett 

eljárásokat jelez.

Amint látható, ezek az elnevezések kevésbé önmagukban, mint inkább a tudományos 

orvosláshoz való viszonyban nyerik el jelentésüket. Ilyen formán, ez utóbbi kategória 

is számos különböző néven kerül leírásra, úgymint: bio-, allopathic, conventional, 

ortodox, official, modern, western, scientific, academic, cosmopolitan, proven.
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mainstream, traditional stb. Hz utóbbival kapcsolatban fokozza az értelmezési 

zavart, hogy egyes kutatók a "tradicionális" kifejezést ellentétes módon 

magyarázzák: "... általánosságban a törzsi, ill. falusi társadalmakban élő közösségek

értik alatta, mind az indiai, kínai, azték." (Babulka. 1995). Ks valóban, aligha 

vonható kétségbe, hogv számos, ma alternatívnak nevezett módszer tradíciói messze 

távolabbi múltban gyökereznek, mint a szoros értelemben vett tudományos orvoslás 

hagyományai ((footer, 1988).

Magyarországon legnagyobb népszerűségre a "természetgyógyászat" kifejezés tett 

szert. Ez elsősorban a német "naturheilkunde" fogalomkörével rokon (Sitimmel 

1992), az angolszász "naturopathy" jóval szűkebb jelentésű, egy meghatározott 

eljárást értenek alatta (Booth, 1994; Baer. 1992). A természetgyógyászat - mint az 

AM-val Magyarországon sokszor rokonértelműnek tekintett fogalom - definiálása 

szintén nehéz feladat, mégis érdemes több oldalról megközelítve jellemezni, a 

fontosabb szempontokat megvilágítani. Ideális esetet alapul véve. elfogadható az 

alábbi megfogalmazás: "A természetgyógyászat az egyetemes orvoslás azon 

eljárásainak összessége, amelyek hangsúlyozottan betegség-megelőző, és szelíd 

gyógyító jellegükkel, holisztikus szemléletükkel az ember testi és lelki önszabályzó 

képességének fejlődését, megőrzését, valamint helyreállítását segítik elő." (Tamasi, 

1998) Ez a definíció a köznyelvben általában természetgyógyászatként megnevezett 

eljárásoknak (sajnos) csak egy részére vonatkozik, inkább az orvosi szemlélet talaján 

is elfogadott megközelítést tükrözi. Ennek a felfogásnak további tartalmi elemei a 

tradicionalitás, az empirikus megalapozottság, a személyreszabottság és a gyógyító

kliens viszony partneri(bb) értelmezése. A hétköznapi természetgyógyászati praxis 

során azonban valamennyi, fent említett jellegzetesség sérülhet, érvényét vesztheti 

(Szántó, 1995), ez a megközelítés tehát inkább valamiféle optimumot körvonalaz. A 

természetgyógyászat esszenciáját (a bajok okai és azok megfelelő kezelése) azóta 

sem múló érvénnyel Oláh Andor dr., hazánk kiemelkedő és szakmai körökben is 

elismert orvos-természetgyógyásza foglalta össze (Oláh. 1980: /. sz. melléklet).

Hazánkban használatban van még az ún. "nem-konvencionális" elnevezés (többek 

közt a természetgyógyászat jogi szabályozásáért felelős kormány- és miniszteri 

rendelet is ezt a kifejezést használja), valamint a "komplementer medicina" (ezen a
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néven jelenik meg a "tudományos természetgyógyászat folyóirata", melvnek első 

száma 1997. novemberében látott napvilágot). Előfordul még a "kiegészítő" (Mills 

1997) és a - nehezen értelmezhető -"komparatív" (Tamasi 1998) előtag is.

A nemzetközi irodalomban, csákány, mint itthon, s/amos könyv, monográfia 

foglalkozik az AM körébe sorolható győgyelj órások kőnk ró' Nmertelő '̂v >9 

(külföldiek közül pl. Moore & Moore. 1983: Stanway. I 9Xív British Medicai 

Association. 1993; hazaiak közül pl. Schimmel. 1992; lamasi. 1997; Augustin & 

Schmiedel, 1997; Mills, 1997; Hegyi. 1999) Ma már több száz. különféle módszert 

sorolnak ebbe a körbe. Néhány, hazánkban is ismert és alkalmazott 

természetgyógyászati eljárást sorolunk fel a 2. sz. mellékletben. A 3. sz. melléklet a 

leggyakoribb alternatív terápiák rövid leírását tartalmazza.

A módszerek csoportosítása többnyire önkényes. Ismeretes olyan felosztás, mely 

elkülöníti a teljes rendszereket (komplett filozófiai, gyógyászati szisztémák, mint pl. 

a hagyományos kínai orvoslás, antropozófia). a csak állapotfelmérő, diagnoszikus 

célú eljárásokat (pl. íriszdiagnosztika, hajanalízis), a kizárólag terápiás jellegű 

eljárásokat (pl. fitoterápia, masszázs), ill. az öngyógyító vagy preventív célzatú 

módszereket (pl. életmódterápia, jóga) (Jávor 1993; 4. sz. melléklet).

Más megközelítés lehet annak elkülönítése, mely módszerek állnak nyilvánvaló 

fiziológiai alapokon (pl. manuális medicina, fitoterápia, neurálterápia, hagyományos 

kínai gyógyászat) és melyek igényelnek további tudományos alátámasztást 

(majdnem minden egyéb módszer) (Tamasi, 1997).

Létezik osztályozás a történeti eredet szerint (archaikus, népi, távol-keleti, újabbkori 

stb.) (Tamasi, 1997). a hatékonyság tudományos szempontú vizsgálhatósága szerint 

(Lynöe, 1989) stb.
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2.2. AZ ALTERNATÍV MEDICINA HÁTTERE

7.2.1. TÖRTÉNELMI KONTEXTUS

A ma nem-konvencionálisnak nevezett gyógyító eljárások közül nem eg)- a 

történelem tükrében jóval hosszabb múltra tekint vissza, mint a mai orvostudomány. 

Az Office of Alternative Medicine (N11I. USA) példával illusztrálva ezt: a 

"konvencionális" medicina (amelynek szabályai szerint ma gyógyítunk) javarészt 20 

évnél nem régebbi technikákon alapul (tekintetbe véve a rohamos fejlődést). Ezzel 

szemben a homeopátia 200, az akupunktúra 2000. a spirituális gyógyítás 20000 és a 

"gyógynövény-terápia" 200000 éves hagyományokkal rendelkezik (Office of 

Alternative Medicine, 1998).

Kezdetben a gyógyítás - sok más társadalmi funkcióval együtt - elsősorban vallási 

monopóliumnak számított, es egyfajta kommunikációs csatornaként is működött a 

természet és a természetfeletti között. Az Otestamentumban vagy a Koránban 

felfedezhető higiénés előírások mellett egyéb dokumentumok sora (pl. babiloni, 

egyiptomi, kínai ősi iratok) támasztják alá a vallás, a mágia és a varázslás szoros 

összefonódását a kuratív tevékenységgel. Erre utal például az angol heal (gyógyít) és 

holy (szent) szavak közös etimológiai gyökere is (Kottow, 1992). Európában a 

reneszánsz korával kezdődően, amikor a misztikum és a mágia még izgalmas elegyet 

alkotott a bontakozó anatómiai tudással, az egyházak szerepe fokozatosan csökkent 

az orvoslás területén (BMA, 1986). Vesalius, Harvey. Páré a gyógyítás, míg Bacon, 

Descartes. Newton a filozófia és a fizika terén, a később kibontakozó 

"orvostudomány" kiemelkedő előfutárai voltak (Buda. 1996). A kutatás és gyógyítás 

centrumába az emberi test került, amelyet egyre inkább valamiféle bonyolult gépként 

képzeltek el (Helman. 1998). A specifikus etiológia. a kórokozó-elmélet és a kauzális 

gondolkodás paradigmája a XVII1-XIX. század fordulóján születő s a XIX. század 

közepétől konszolidálódó ún. tudományos vág)' modern medicina szilárd alapjait 

rakta le, és azt végigkísérte máig tartó diadal útján (Morgan et al.. 1991). Történeti 

ívét tekintve tehát, a tudományos medicina egyfajta szekuláris inváziót jelentett 

olyan területekre, amelyeket eredetileg nagyrészt transzcendens fogalmakkal 

értelmeztek (Bull. 1990).



A racionalizmus "két ellentéte", az empirizmus és a miszticizmus, mindig is jelen 

voltak az orvoslásban. Capra (1983) szerint a prehippokratikus korszakban 

elsősorban a miszticizmus, később, a görög-római kultúra virágkorában, a

modelljétől, amely azután a Felvilágosodással újra megerősödött. A tudományos 

gondolkodás dominanciájával együtt a miszticizmus irracionálissá és így 

kerülendöve vált, míg az empirizmus szigorú vizsgalat alá került, méh ben gyakran 

felmorzsolódott vág)' az ortodoxián kívül élt tovább (Baum. 1989). Korunkban a 

köznapi értelemben vett ráció egyeduralma a modern kvantummechanika 

eredményeinek tükrében (ld. szimultán valóságok, holografikus univerzummodell. 

amelyben minden "rész" tartalmazza az "egész" információ-bázisát stb. (Capra, 1982; 

Bryan, 1982; Dossey, 1983)) ismét megkérdőjeleződni látszik.

Balázs (1995) gondolatmenetével: "Az európai-amerikai orvoslás lélektani

környezete nemcsak Hippokrátesz praxisát örökölte, hanem reflexeiben hordozza az 

egykori vallásos gyógykultuszok papjainak és hívő betegeinek teljes társadalmi 

hagyatékát is." A spirituális, szakrális igényeknek a gyógyulás, a lelki támogatás 

keresésével való szerves összefonódása a hegemóniára törő tudományos orvoslás 

számára inkább csak akadályt jelentett. Az elmúlt két évszázad medicinája - lévén 

racionális és evilági - képtelen volt ezen igényeket kielégíteni. A szent és a profán - 

amely évezredeken át szervesen összekapcsolódva, egymást kiegészítette és 

katalizálta - a tudományos-technikai forradalom intellektuális vívmányainak 

megszilárdulásával végleg eltávolodott egymástól. Eme eltávolodás közvetlenül és 

törvényszerűen az orvostudomány mindenhatóságában való csalódáshoz vezetett, 

míg közvetve hozzájárult ahhoz a kínos hiányérzethez (és az ebből fakadó 

frusztrációk sorához), amely napjainkban a beteg, szenvedő emberek tömegeit 

fordítja az ismeretlen, tudományosan nem igazolható, ellenben transzcendens, 

szakrális elemeket hordozó alternatív gyógymódok felé (Fuller, 1989).
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TÁRSAPAI MI KONTEXTUS

2.2.2.1. A medicina társadalmi beágyazottsága

ügy adott közösség túlélése szempontjából központi jelentőségű, hogy a

elsősorban a megfelelő tudással felvértezett, magas presztízzsel övezett gyógyító

személyek játszanak szerepet. Maga a gyógyító praxis, táársadalmi dimenziójában,

legalább négy összetevőt tartalmaz (Twaddle & Kessler. 1987):

1. szimbolikus elem - ez a medicina vallási gyökerei, morális értékei felől veszi 

eredetét, szerepet játszik benne a mindenkori diskurzus arról, mi jó és gonosz stb. 

Idővel változó, sajátságos, nyilvánvaló szimbólumrendszert emel a gyógyítók 

köré (öltözködés, nyelvezet, eszközök), egyértelműsíti a "jogosítványt", identitást 

jelöl ki, elkülönít másoktól (ill. a betegektől). Az alternatív gyógyászat képviselői 

sokszor merőben különböző szimbólumrendszerrel veszik körül magukat (sajátos 

hangulatú „rendelő”, akupunktúrás plakátok a falon, inga, füstölő stb.), amely 

nem marad hatás nélkül.

2. technikai elem - ide tartoznak a gyógyszerek, procedúrák, a higiénés gyakorlat, 

mely sokat elárul az adott praxis társadalmi helyéről. Pl. a spirituális gyógyító, 

aki gyakorlatilag eszközök nélkül dolgozik, korunkban leginkább visszautasítást 

vagy megvetést vált ki a gyógyítás hivatalos képviselőiből.

3. teoretikus - amely elsősorban a betegségek okairól és klasszifíkációjáról szól. 

Befolyásolja alakulását az adott társadalom tecnológiai színvonala, akárcsak az 

uralkodó társadalmi (és fogyasztói) hiedelmek. A betegség-teóriák (melyeket 

később részletezünk) hatással vannak a technikai és szimbolikus elemekre 

valamint az egész kezelés menetére és vice versa. Aligha kell hangsúlyozni, hogy 

számos AM módszer teoretikus szinten inkompatibilis a domináns betegség

elméletekkel.

4. szervezeti - a gyógyítást szerepét fellvállaló társadalmi intézmény-rendszer. 

Létrehozza saját normáit, melyek azután szabályozzák a gyógyító és a beteg 

kapcsolatát. Az AM intézményi megjelenése - a fenti elemekhez hasonlóan - 

szintén jelentősen eltér az ortodox medicina szervezeti rendszerétől.
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Twaddle & kessier (1987) gondoiatmenete arra konkiudai. hogy oiyan un. "medicai 

counterculture" terjed rohamosan, amely a gyógyítás társadalmi kontextusának 

minden elemében gyökeresen eltérő alternatívát kínál. Hnnek az ellenkultúrának több 

megjelenési formája is van, úm. az önsegítő mozgalmak, a holisztikus- és wellness 

mozgalom, a pár- és családi egészségcentrumok. a reform táplálkozás és életmód 

mozgalom valamint az alternatív medicina, melynek tömeges elterjedéséről 

számtalan közlemény tudósít. Hz az irányvonal összekapcsolódik más társadalmi 

trendekkel is, pl. különböző, (egyebek mellett a páciensek jogaival kapcsolatos) "jog- 

mozgalmak"-kal (ideértve a szabad orvos- és terápiaválasztáshoz stb. való jogok 

hangsúlyozását) vagy a fogyasztói ("consumer”) mozgalommal, amely, beszűrődve a 

medicinába, a beteget dependens szerepéből aktív, partneri szerepbe emeli 

(Cassileth, 1989).

Az orvostudománnyal és általában a tudománnyal (ld. később) kapcsolatos 

ellenérzések és a "válsághangulat" terjedésével párhuzamosan, a 6ü-as évek végétől 

egy viszonylag koherens lelki-szellemi áramlat indult el, amely dinamikus terjedése 

és a gyógyító tevékenységekre való hatása miatt fontos számunkra. Ez az ún. "Új 

Kor" (New Age).

22.2.2. ’’New Age”

Ó-görög asztrológiai hagyomány szerint a földkerekség történetében egy ún. Nagy 

Év kb. 26000 évből áll. Tizenkét korszaka, amelyek mintegy 2140 évig tartanak, az 

állatöv egy-egy jegyének jellegzetességeit viseli magán. A jegyek a "tavaszpontnak" 

a Föld tengely körüli rotációja miatti elmozdulásának megfelelően, fordított 

sorrendben követik egymást. Az elmúlt 2000 év a Halak korszaka volt (a 

kereszténység jelképe is a hal volt), a most kezdődő periódus pedig a Vízöntő 

jegyében indul (Bistcy. 1991).

A Vízöntő-kor emberképe a következő vonásokkal jellemezhető (Gál 1994): a 

kozmosszal, univerzummal való egység hangsúlyozása; monisztikus - panteisztikus 

filozófia; vallási szinkretizmus, a különböző egyházak tanításai közötti eltérések 

feloldása; a dichotóm gondolkodás (jó és rossz) megszűntetése; kauzális helyett 

analógiás gondolkodás; teremtő, univerzális "erők'’ és ’’energiák” használata



;tti. szellemi, földönkívüli lényekkel való kapcsolattartas (ld. c

tevékenység (szellemi- és spirituális gyógyítás, bmenergia : 

s stb.).

A New Age mozgalom történelmi gyökereit a gnoszticizmus. a szabadkőművesség, 

az antropozófia (R. Steiner által alapított "szellemtudományos" irányzat), a keleti 

filozófiák és a modern humanisztikus-transzperszonális pszichológiai iskolák 

tanításában fedezhetjük fel. Az "Új Kor" kialakulásához hozzájárult többek között a 

pozitivizmusból való kiábrándulás, a kulturális tradíciók relativizálódása és az 

individuum gyökérvesztése, az általános értékválság és a fogyasztói szemlélet, a 

véget nem erő háborúk feletti aggodalom valamint a sci-fi irodalom divatja és a 

szaporodó UFO élmények (Gál, 1994). A mozgalom természetesen hazánkban is 

ismert, könyvek, folyóiratok, TV- és rádióműsorok hétről-hétre szállítják az új 

híreket.

Az objektív, racionális valóság -úgy tűnik tehát - egyre inkább átadja helyét egyfajta 

szubjektív, spirituális és misztikus valóságnak. A New Age mozgalom a spirituális 

növekedés és anyagi gyarapodás elősegítése mellett felkarolta az alternatív 

gyógyelj árasokat (a gyógynövényektől a bioenergiáig), szemléleti keretet, aktualitást 

kölcsönözve azoknak. Az ún. "New Age Healing" ismert, tudományos 

közleményekben rendszeresen tárgyalt fogalommá lett (pl. Wallis, 1991: Salladay. 

1991; McDonald, 1992; Silva, 1993; Wardwell. 1994). Néhány megjelenési formáját 

az 5. sz. mellékletben mutatjuk be (Levin & Cored. 1986 nyomán). Az a kultúrálís 

tendencia tehát, amely szeparálta a vallást a medicinától, törvényszerűen a saját 

ellenkultúrájába torkollt (Fuller 1989).

2.2.2.3. Spiritualizmus

i keresi. Az 50-es, 60-as évek
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optimizmusa, miszerint lassan alig marad betegség, amit ne lehetne a technika 

fejlődésével orvosolni (és ha valamely kór makacsul ellenáll is. mint például a rák, 

csak idő kérdése a megoldás, hiszen tudósaink nagy erőkkel kutatják), lassanként

szolgáltatás igénybe vételével automatikusan megszűnik, elvesztette meggyőző 

erejét, az emberek mintha egyre fatalistábbá válnának, beletörődve a krónikus 

betegségek elkerülhetetlensegebe. f.zzel párhuzamosán értelemszerűen kialakult a/, 

új alternatívák keresése. Az AM terjedése a/ attitűdök, egés/séghiedelmek melyebb 

szintű változásait jelzi. Új filozófia kezd a köztudatba kerülni testről, egészségről, 

természetről (Horsfall, 1997), amely szignifikánsabb társadalmi jelenség, mint az 

AM terjedése, hiszen az utóbbi nagyreszt az előbbi következménye. Ez végső soron 

oda vezet, hogy az új hiedelemrendszer lassan domináns lesz. miközben az ahhoz 

tartozó gyógyítási formák megjelenése valamelyest lemarad. Az AM még egy jó 

ideig alternatív marad, hiszen az "attitűd forradalma" nem vezet automatikusan a 

hatalom azonnali átrendeződéséhez, a kontroll továbbra is az ortodoxia kezében 

marad. A spirituális tudatosság mozgalma azonban erős szálakkal kötődik az 

egészség- és életmód mozgalmakhoz, és egymást kölcsönösen erősítve előbb-utóbb a 

medicina szerkezeti változásaihoz is elvezethetnek.

Dossey (1993) szerint az orvostudomány az 1860-as évektől számítva, III. 

szakaszába érkezett. Az elsőben, a XX. század ötvenes éveiig számítja a medicina 

mechanisztikus időszakát. A placebo-effektus felfedezése és a pszichoanalízis 

eredményeinek megszilárdulásával a "mind-body connection" is bekerült a 

főáramlatba. A fizika új felfedezéseivel megtámogatva, kontrollált kísérletek százai 

által igazolva, a medicina új korszakában a tudat közvetlen, egyidejű, kauzálisán nem 

magyarázható hatása, a materiális és nem-materiális közti kölcsönhatás bizonyossá 

vált (Lansky, 1997). így az ima. a vallásos hit, a spirituális dimenziók gyógyító 

szerepe, a placebo-effektuson túl is. magyarázhatóvá vált. Eközben az ún. 

"mind/body medicine'' is rendkívüli népszerűségre tett szert (pl. Coliinge. 1996). 

amely pillanatnyilag az AM és az ortodox medicina határterületein helyezkedik el.

A spiritualitás és az orvoslás ősi, szoros összefonódása egyébként nem szűnt meg 

hatni a modern medicina évszázadai alatt sem (Miller. 1993). Illegitim és félhivatalos 

vallási gyógyító közösségek, karizmatikus hit-gyógyítók történelme megszakítás
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nélkül zajlott az újabb és újabb tudományos felfedezések árnyékában (Nash. 1990). 

Az utóbbi években a pluralizmus zászlaja alatt egyre inkább lehetőségük nyílt 

önmaguk legitimálására. Az Egyesült Királyságban például ezek a "spiritual-

Szervezetek Konföderációjá"-t. amely jól definiált keretek közt. a hivatalos orvosi 

szervekkel együttműködve tevékenykedik (Aldridge. 1991). A praktizőrök 

hangsúlyozzák a megváltozott tudatállapot ("A!tered State <>j ( 'onciou.sness") 

szerepét a gyógyító folyamat során, amely a sámáni transz-állapottal rokon 

(Eliade, 1983). Kontrollált klinikai vizsgálatok tanúsága szerint a módszer direkt 

hatása in vitro humán sejteken, mikroorganizmusokon, növényeken, állatokon és 

emberi betegségekkel szemben is igazolható (Benor. 1990; Solfin 1984). Közel 20 

empirikus kutatás átvizsgálása után Levin és Vanderpool (1989) arra a 

következtetésre jutott, hogy a vallásos érzület ill. elkötelezettség jótékony hatású 

hypertonia-betegségben. A rendszeres imádság gyógyító hatása koronária-beteg 

páciensek szomatikus paramétereinek vizsgálatakor igazolódott (Byrd. 1988). míg 

vesetranszplantált betegeknél az ima a problémákkal való szembenézés és a 

stresszkezelés hatékonyságát javította (Sutton & Murphy, 1989). Glick (1986) 

vizsgálatában a spirituális gyógyító csoportok résztvevői között az alapellátást 

igénybe vevő betegekhez képest a pszichoszociális jólét mérhető pontértékei 

magasabbnak mutatkoztak. Az alkoholbetegség és egyéb szerfüggőségek 

kezelésében a spirituális megközelítés hatékonysága régóta ismert (McCarthy, 1984; 

Buxton et ah, 1987). Hasonlóképpen, a spirituális dimenziók növekvő népszesűségc 

tapasztalható a pszichiátria, pszichoterápia területén (Kelemen, 1992), egységes ún. 

"transzperszonális pszichológia" irányvonalat jelölve ki (Scotton et ah, 1996; Bagdy. 

1996). Ezzel sok szempontból rokon folyamat a sámánizmus megjelenése a mai 

gyógyászatban és pszichoterápiában (McClenon, 1993; Bogár, 1991; Schmidt, 

1996).

2.2.2.4. Hólizmus

A köztudatban, de még a téma szakértőinek írásaiban is sokszor nem kellően 

definiált, zavaros fogalomként jelentkeznek a hólizmus, holisztikus emberkép, - 

gvógvászat és -mozgalom kategóriái. Eme fogalmaknak az alternatív medicinával 

való szoros kapcsolata és növekvő ismertsége miatt szükséges azok pontosabb
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értelmezése. Bár a magyar nyelvű, a holisztikus orvoslással foglalkozó közlemények 

száma viszonylag csekély, a nemzetközi szakirodalomban számos, alapos 

tájékozódást lehetővé tevő könyv (pl. Coliinge. 1996: Gordon, 1988; Travis & Ryan. 

1988) és számtalan rövidebi) közlemény, internetes oldal síb. lelhető lel.

A holisztikus emberkén tömör meetóualmazása: az embernek, mint testi, lelki, 

szellemi és szociális értelemben \ett egységes egésznek az értelmezésé, hme 

emberképet zászlajára tűzve, egyfajta egészségmozgalom indult el. melynek több 

jellemzői

♦ az általános jól-lét elérésére való törekvés természetes módszerekkel 

(táplálkozás, mozgás, személyiségfejlesztés);

♦ a prevenció fontosságának, a betegek jólinformáltságának. autonómiájának, 

felelősségének hangsúlyozása (Rainwater. 1979);

♦ tartózkodás a potenciálisan káros gyógykezelésektől és eljárásoktól 

(gyógyszerek, invazív diagnosztikus és terápiás beavatkozások) (Rosch & 

Kearney. 1985).

Tágabban értelmezve, az ún. "Holistic Health Paradigm" valamiféle békés 

tudatállapoton és szociális létetzési formán alapul, amelyen keresztül a társadalom 

képes eredendően jó egészségi állapotot biztosítani tagjainak, produktívan 

összehangolva az egészségügyi kiadásokat az aktuális egészségi állapottal (Kulkarni, 

1992) A mozgalom (esetenként nemkívánatos) következményeként - a hólizmus 

égisze alatt - számos gyógyító vállalkozás (professzionális, paraprofesszionális és 

szakmán kívüli) jelent meg, illetve különböző, ellenőrizhetetlen módszerek indultak 

terjedésnek. Emiatt az orvosok és a betegek ezzel kapcsolatos ismeretei mindinkább 

nélkülözhetetlenné válnak.

Alaposabban elemezve a témakört, arra a következtetésre juthatunk, miszerint - a 

közfelfogással ellentétben - nem létezik egységes "holisztikus egészség mozgalom" 

(Kopelmann & Moskop. 1981). Egyfelől, számos holisztikusnak nevezett elmélet és 

módszer távolról sem új a nyugati medicina számára, másfelől, a különböző szakmai 

csoportok értelmezésében a kifejezés más és más tartalmat hordoz (Vanderpool,
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Rendszerét szembeállította a "biomedikális" modellel, és bírálta az utóbbit, 

amennyiben az nem eléggé tudományos (ti. a pszichológiai, szociális és környezeti 

faktorokat elhanyagolja). H megközelítés előzményeklent mar a szazad első

évtizedeiben megjelent az. igény a pszichológiai és szociális aspektusok megértésére 

és a kezelésbe való beépítésére (Vanderpool. 1983). Az orvostudomány újabb 

kutatási ágai (pl. pszihoneuroimmunológia). valamint egyes, rutinszerű klinikai 

megközelítések (pl. a pszichoszomatikus orvoslás különböző formái) összhangban 

vannak ezzel a trenddel.

Fz a megközelítés hangsúlyozza, hogy a gyógyítás nem lehet igazán hatékony 

és morálisan felelősségteljes olyan emberi dimenziók figyelmen kívül hagyásával, 

mint a részvét, elfogadás, a beteg önálló, kompetens személyként való kezelése, 

identitásának, érzéseinek, hiedelmeinek elfogadása stb. Tournier (1957) már az 50-es 

években kiemelte ezen tényezőknek a kuratív tevékenységben betöltött szerepét. Ez a 

megközelítés később határozott karaktert nyert a humanisztikus pszichológia 

(Rogers, 1961) keretei között, amely kapcsolódik a következő modellhez is.

3. A "high-level healthiness” (magas-szintű egészség), "wellness" mozgalom.

A modell elsősorban az egészségre, mint fizikai, pszichológiai, szociális, 

környezeti és spirituális jóllétre, harmóniára helyezi a hangsúlyt. Követői általában 

elfogadják a tudományos medicinát, ugyanakkor kiemelik a források elosztásának 

eltolódását a kuratív gyógyászat felé. miközben szerintük valójában a prevenciónak 

kellene prioritást élveznie. A koncepcióhoz tartozik az önmegvalósítás, az 

individuális felelősségvállalás fontosságának kiemelése mellett a strcssz-csökkentés. 

a testmozgás, a helyes táplálkozás, a rendszeres relaxáció és meditáció valamint 

bizonyos keleti filozófiák propagálása. Előzményei többek közt fellelhetők Maslow 

(1968), Dunn (1961), sőt már Teilhard de Chardin (Santmire, 1973) gondolataiban 

is. Kritikusai szerint az ilyen típusú gondolkodás egyfajta regresszív állapottal 

rokonítható (kora gyermekkori és intrauterin tapasztalatokra emlékeztető meditatív
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megközelítéssel (Vanderpool. 1984).

4. "Ezoterikus” gyógyítás és mozgalom.

Változatos csoportját jelentik a gyakran hoürztiknrnak ne'-e/e" különféle 

gyógyító, öngyógyító módszereket alkalmazóknak (Waldrich. IW b  Közös 

jellemzőjük, hogy ideológiájuk ellentételezi a nyugati tudományos paradigmát 

(Dethlefsen & Dahlke, 1991) (ki 6. sz. melléklet). Az ezoterikus mozgalom 

társadalmi jelentősége óriási (ld. magyarországi könypiac), de a medicina 

paradigmaváltásában is lényeges szerepet játszik. A legszélsőségesebb "gyógyítási" 

formákat is befogadja (pl. különböző energiákkal, sugárzásokkal, rezonanciákkal 

gyógyítás, ingázás, auralátás és -foltozás, hitgyógyítás, távgyógyítás stb.) Progresszív 

szerepet tulajdoníthatunk az ezotéria népszerüsödésének néhány speciális területen, 

például az egzisztenciális aspektusoknak es a betegségek pszichoszomatikus 

jelentéstartalmának a gyógyításba való bevonásában (Dahlke. 1996).

A holisztikus gondolat nem idegen a hivatalos-tudományos medicinától sem. 

Ismeretes, hogy a WHO 1984-es kiadványában az egészség meghatározásában már 

határozottan jelentkezik a teljességre való törekvés. A 40-es évektől számos 

publikáció látott napvilágot, amely a pszichoszomatikus, pszichoszociális 

megközelítés fontosságát hangsúlyozza. A probléma ott jelentkezik, hogy a 

tudományos kutatás fragmantálódásával és a praxis specializálódásával a holisztikus 

szemlélet egyre nehezebben érvényesíthető, s így végső soron kiszorul a 

gyakorlatból.

A tudományos-hivatalos medicina néhány, sokat támadott negatívuma (elsősorban a 

társadalmi viszonyokat konzerváló, profit- és piacorientált vonások) hasonló módon 

megfigyelhetők a "holisztikus" mozgalom kibontakozása során is (McKee, 1985). 

Annak hangsúlyozottan individuális szemlélete ugyanis elterelheti a figyelmet a 

társadalmi berendezkedés anomáliáiról, azokat mintegy redukálva a személyes 

egészség problémájára, a páciens felelősségvállalását sürgetve {"victim-blaming").



fetisizmus" elmélyüléséhez, miközben profitorientált vállalkozások tömege virágzik 

a "holisztikus biznisz"-ben. Mindemellett számos, hagyományosan integratív 

szemléletű módszer, alkalmazása közben, puszta tüneti kezelésre redukálódik

sikkad el. Nem egy alacsonyan képzett praktizör a medikális pluralizmust 

meglovagolva igyekszik emelkedni a társadalmi ranglétrán (Baer. 1989).

2.2.3. A TUDOMÁNY KONTEXTUSA

A medicina ellenkultúrája minden bizonnyal összekapcsolódik egy kiterjedtebb 

ellenkultúrális tendenciával, melynek a tudományos világkép és a tudomány 

vívmányaiként számon tartott félelmetes eredmények a célpontjai (Kurtz, 1994). Az 

emberek közérzetét alapvetően befolyásolja a nukleáris holokauszt fenyegetése, az 

ökológiai egyensúly megbomlása. a világméretű környezetszennyezés 

problematikája, a számtalan vegyi adalékanyag jelenléte táplálékainkban és 

közvetlen környezetünkben, az egyre magasabb fokú - az embert helyettesítő - 

technicizáció. a génmanipuláció stb. Ezek a veszélyek a laikus szemében a tudomány 

számlájára írandók.

Mára kiterjedt irodalma van azoknak a gondolatoknak is, amelyek a fizika 

(elsősorban is a kvantumfizika) újabb eredményeit állítják szembe a medicinát még 

mindig megalapozó, mechanisztikus szemlélettel (pl. Capra, 1983; Watson, 1973; 

Buchanan, 1998). Konklúzióik értelmében elbizonytalanodik a hagyományos 

kauzalitási elv. létjogosultságot kap az ún. szinkronicitás (Combs & Holland. 1990) 

és hangsúlyozódik az elmeműködés távolhatásának lehetősége (pl. Sheldrake, 1981). 

A határterületi kutatások, pl. a sokszor félresöpört "para"-jelenségek irodalma az 

utóbbi években roppant méretűre duzzadt, és erről a területről folyamatosan 

áramlanak a köztudatba a meglepő, miszticizmussal rokon állítások (pl. Bohm & 

Peat, 1987; Broughton. 1991: magyarul pl. Eysenck és Sargent. 1994).

Lynöe (1989) az alternatív medicina elméleti értékelésének nehézségeit taglalva 

Semmelweis példájára emlékeztet, akinek korszakalkotó felfedezése az akkori 

tudományos körökben kudarcot vallott, mert hipotézise zavaros és érthetetlen volt 

(halott anyagdarabkákra, rothadó részecskékre hivatkozott), empirikus eredményei
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r
pedig az uralkodó paradigmában értelmezhetetlennek tűntek. "Pre-tudományos" 

nézeteinek rehabilitációja csak egy új (ún. mikrobiológiai) paradigma kialakulásával 

vált lehetségessé.

Az alternatív módszerek mögött húzódó elméletek értékelése ma hasonló 

nehézségekbe ütközik, a teoretikus szkepticizmus szelektálja az empirikus 

eredményeket, irányt szab a kutatás es a publikálás szamara A "leória-impregnált" 

biomedicina és a/, orvosi proléss/.ió monopóliuma meghatározza az új. 

szemléletváltozást sürgető eredmények minősítését (Lynöe, 1989).

A tudomány (és az orvostudomány) kereteit feszegető, az újabb eredmények hatására 

előálló ideológiai válságot az eretnek mozgalmak dinamikájával állíthatjuk 

párhuzamba (Wolpe. 1990; Wolpe, 1994). Eszerint egy tudományos idea társadalmi 

karrierje a következő állomásokra bontható:

1. Diskurzus, amely közös nyelvezetet, a problémákról való gondolkodás közös 

útjait jelenti, olyan kódot, amely kívülállók számára csak részben érthető, a 

professzió tagjai számára azonban a legerősebb kötelék. Gondolhatunk a jól 

bejáratott, latin nyelvű diagnózisokra, amelyeket különösen akkor érzünk 

sajátunknak, ha a rövidítések miatt laikusok még szótár segítségével sem 

boldogulhatnak vele.

2. Ideológia, amely a világról (a medicináról) való gondolkodás bizonyos 

monopolizált módjait jelenti. Az egymással versengő ideológiák igyekeznek 

megszerezni a jogot arra, hogy meghatározzák, hogyan gondolkozzunk és beszéljünk 

dolgokról. Például klinikai szakmák fórumain hitről, moralitásról vagy az élet 

megtalált értelméről, mint esetleges protektív tényezőről beszélni nyilvánvalóan 

inadekvát és egyben nevetséges lenne (Zito, 1983).

3. Ortodoxia. amely megmerevedett és intézményeseden ideológiák 

összességeként definiálható. A tudomány (és a biomedicina) szigorú formális és 

informális szabályokat állít az elméletalkotás elé. Az elfogadott teoretikus rendszer 

támadása addig "tűrhető", amíg a szóban forgó tézisek az általános kulturális modell 

határait át nem lépik. Ez utóbbi alapjainak megkérdőjelezése azonban már 

"üldözendő", eretnek tevékenység (Foucault, 1972; Freidson, 1970; Madison, 1982)
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A tudományos eretnekség négy stádiuma a kritikagyakorlás, az új ideológiák 

megalkotása, ezek legitimációja (cáfolhatatlan bizonyítékokkal), majd az ortodoxia 

elleni támadás, amely nyilvánvalóvá teszi, hogy a régi modell már nem az

mára végigjárta a diskurzustól az ortodoxiáig vezető karriert, és számos eretnek 

tannal kellene megbirkóznia, ha egyeduralmát meg akarná őrizni, Egyre 

nyilvánvalóbban észlelhető, hogy folyamatosan veszít szilárdságából, és adja ál 

helyét egv korszerűbb diskurzusnak (Gillett. 1994). A kuhn-i értelemben vett 

paradigmaváltás (Kuhn, 1970) minden lényeges előjele a medicinában, csakúgy mint 

az utóbbi évszázadok pozitivista, tudományos világképében, tettenérhető (Pikó. 

1999).

2.2.4. A MEDICINA KONTEXTUSA

Az az évtizedekkel ezelőtt megjelent aggodalom, hogy az orvostudománnyal 

egyenlővé tett medicina a válság felé közeledik, mára sokak szerint tény. A klinikai 

tudományok magasrangú képviselői, csakúgy, mint a gyógyítás teoretikusai, 

világszerte egyetértenek abban, hogy a trendek nem jó irányba mutatnak és a 

tudományos medicinát katasztrófa fenyegeti (Swales, 1986). A folyamatot több 

szinten érdemes megközelíteni.

2.2.4.1. Elméleti aspektus: modellek

A tudományos medicinára, mint elméleti alapra épített orvoslás árnyoldalaira 

mutatnak rá azok az orvosi szociológiai elméletek, amelyek egyrészt annak 

értékmentes, univerzális jellegét (Illich, 1974), hatékonyságát (Mckeown, 1979) 

kérdőjelezik meg, másrészt egészség- és betegségértelmezését vonják kritika alá. 

Szántó (1995) vélekedése szerint az orvosi szociológia és egyes alternatív irányzatok 

érvrendszere sokban hasonlít, mindkettőre jellemző a medikalizáció ártalmainak 

valamint a fizikai, szociális és környezeti tényezők jelentőségének hangsúlyozása 

mellett a tudományos, biomedikális modell bővítésének igénye. A szociológia 

javaslataként a demedikalizáció, deprofesszionalizáció és dekommodifíkáció 

szükségességét fogalmazza meg.
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A medicina válságjelenségeinek kapcsán a továbbiakban néhány, jelentősebbnek 

tűnő betegség-koncepció rövid áttekintésére kerül sor, különös tekintettel azokra, 

amelyek az orvostudomány biomedikális modelljétől a ma medicinájának igényeit is

Minden kor emberi közösségei számára létkérdés a szenvedésre, betegségre, 

sorscsapásokra vonatkozó olyan magyarázatok megalkotása, amelyekben a puszta 

véletlen - amely elemi szorongásokat mobilizál - a lehető legkisebb szerephez jut. 

Eme magyarázatok azután modellbe tömörülnek, amely modellnek alkalmasnak kell 

lennie arra, hogy (a) egységes, koherens hiedelem-rendszerbe illeszthető legyen, (b) 

általa az élet negatív eseményei a lehető leginkább kontrollálhatóvá, előre 

jelezhetővé váljanak, illetve (c) hozzájáruljon a közösség vagy az egyén 

önértékelésének erősítéséhez (Kelley. 1995).

A modern, tudományos medicina megjelenése előtt két nagyobb csoportja létezett a 

betegség oksági elméleteinek: a perszonalista és a naturalista rendszerek (Foster & 

Anderson, 1978).

A perszonalista rendszerekben a betegséget valamilyen tudatos ágens aktív és 

szándékos intervenciója okozza. Ez lehet természetfeletti erő (istenség vagy Isten), 

nem emberi tényező (rossz szellem, ősök lelke) vagy emberi eredetű hatás 

(boszorkány vagy varázsló). A betegség gyakran a bűn következményeként 

jelentkezik, a gyógyítás ennek értelmében valamilyen rituális kiengesztelési 

szertartással eszközölhető.

A perszonalista modell egyes elemei számos, ma is működő alternatív kuratív 

rendszerben élnek tovább, gondolhatunk például a hitgyógyításra, a mágikus-okkult 

beavatkozásokra vagy az ún. "New Age healing" rituális formáira (Levin & Cored, 

1986).

A naturalista rendszerekben a betegséget elsősorban személytelen fogalmakkal 

magyarázzák, pl. alapvető testi elemek és/vagy energiák egyensúlyának hiányával. 

Ez az egyensúly felborulhat külső vagy belső természeti erők hatására (pl. hideg

meleg; erős emóciók), esetleg valamiféle karmikus adósság törlesztése kapcsán (a 

reinkarnációs koncepciókban).
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A naturalista rendszerek főbb reprezentánsai közt említhetjük (1) az antik 

Görögországban kialakult ún. "humorális patológiát", amely a négy testnedv (fekete 

epe. sárga epe. vér, nyirok) egyensúlyával foglalkozott; (2) az Ayurvédikus

(dosha) illetve öt alapminőség (föld. víz. levegő, tűz, éter) létezését tartja az 

egészség-szemlélet alapjának; valamint (3) a tradicionális kínai orvoslást, amely a j in 

es jang princípiumokkal jellemezhető elemek és energiák harmóniájának 

megbomlásából vezeti le a betegséget (Morgan et al.. 1991). A naturalista 

megközelítés szintén évezredeket élt túl, és a legtöbb természetgyógyászati 

eljárásban felfedezhető.

A perszonalista és naturalista koncepciók a XVI11. század végéig manifeszt módon 

jelen voltak az európai orvoslás palettáján (Jenson, 1975), majd a tudományos 

medicina expanziójával folyamatosan háttérbe szorultak, de nem tűntek el végleg. A 

specifikus etiológia doktrínája, majd a kórokozók elmélete ("yerm-theory") útjára 

indította az ún. "biomedikális" modellt, amely a XX. század második felére szinte 

egyeduralkodóvá vált az orvosi gondolkodásban.

Vegyük most szemügyre kicsit közelebbről a biomedikális modellt, amelynek 

kritikája azután elvezethet minket a napjainkban kibontakozó újabb betegség

értelmezések felé.

A mai tudományos medicina alappremisszája - írja Engel (1977) -. hogy "az ember 

könyve" a biológia, a biokémia és molekuláris genetika nyelvén íródott. A páciens 

alapvetően biológiai lény, a betegség pedig eltérés a normális szomatikus 

paraméterektől, amelyben másodlagos jelentőségű (inkább okozati) tényezőként 

játszik szerepet a beteg (és a gyógyító) mentális aktivitása vagy éppen a társadalmi 

berendezkedés természete.

A modell gyökerei a test-lélek dialógus, a "m'md-hody debate" descartesi. pascali 

megoldásáig nyúlnak vissza. A kartéziánus dualizmus, amely a nyugati medicina 

alapkövévé vált, lehetővé tette az emberi test komplex biológiai organizmusként ("a 

biomechanika mestermúve"-ként) való szemlélését, amelyre azután egy filozófia- és 

vallásmentes, tudományos medicina építhető fel.
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Stanway (1986) dramatizált hasonlatával élve. a modern medicina a "plumbing" 

(vízvezetékszerelés) szintjén működik, elsősorban technikai-mechanikai oldalról

oktatását (gondoljunk csak az anatómia és a patológia extrém súlyára) csakúgy, mint 

a praxist, Ez a gondolkodás azután "diagnózis-kényszer"-hez vezet, ami sokszor 

Iruszralo. es ebből a kínos helyzetből megmtesak a "vi/ve/etékszerelés" segít ki: 

valamit "javítgatunk" a páciensen. S bár egyre jobban értjük az embert, mint "highly 

sophisticated machine"-i, egyre távolabb kerülünk az embertől, mint elmével, 

lélekkel, szellemei rendelkező, komplex lénytől. Az AM sok esetben éppen az utóbbi 

területre koncentrál (gyakran a megengedhetetlenségig elhanyagolva a "vízvezeték- 

rendszert").

A biomedicina a makrostruktúrák működése megmagyarázható a mikrostruktúrák 

felépítésének és kölcsönhatásának megértésével (redukcionizmus). a rendszer 

alkotórészeinek viselkedése alapján pedig előre jelezhető a magasabban szervezett 

anyag (pl. szervezet) működése (determinizmus).

A medicina leíró nyelvezete a patofiziológia, amely viszont a fizika, a kémia és a 

biológia terminusaiban fogalmazódik meg. A modern orvostudomány 

"infrastruktúráját" a 2. sz. ábra szemlélteti (Foss. 1989).

A rendszer elemei - ideértve a megfelelő szakmai és társadalmi szerveződéseket is - 

egymást kölcsönösen erősítik, nem csoda tehát, hogy olyan tudományos felfedezések 

és új koncepciók, amelyek nem illettek ebbe a paradigmába, sorra "kilökődtek" 

(Forman, 1989). Ennek köszönhető, hogy az 50-es évek végétől, amikor Bálint 

(1964) nagy sikerű könyve a nyugati orvosi gondolkodást (újra) elindította a 

holisztikus, pszichoszomatikus megközelítések irányába, napjainkig folyamatosan 

tart az a "vajúdás", amelytől egy. a gyakorlatban is működtethető, integratív 

szemlélet megszületését várjuk.

Számos, híressé vált kutatás, többek közt a harlowi majomkísérletek vagy Friedmann 

(1986) eredményei az ún. "A" típusú személyiség és a szívinfarktus-morbiditás
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összefüggésével kapcsolatban felvetették a kérdést: mentális folyamatok (vagy azok 

szomatikus-neurofiziológiai történésekkel való kombinációja) játszhatnak-e oki 

szerepet bizonyos tünetegyüttes létrejöttében? Másként fogalmazva: a biológiai 

folyamatok határozzák meg és magyarázzák a mentális viselkedési, avagy a mentális 

működés önmagában (beleértve az egyidejű neurobiológiai aktivitást) hatással lehet a 

biológiai fölvamatokra (és fordítva)'? A két lehetséges stratégiát a 3. sz. ábra

Ader (1982) 1982-ben végzett állatkísérletei, amelyek során patkányok

immunválaszát ciklofoszfamiddal kondicionálták. majd cukros víz 

befecskendezésével hasonló immunszuppressziót tudtak kiváltani, a 2. stratégiát 

igazolták. Eredményei egzakt módon bizonyították azt a feltételezést, hogy a 

mentális kondicionálás (az elvárás vagy "szimbolikus szükséglet") oki szerepet 

játszhat a betegség kialakításában. Ugyanezen tézist azóta humán kutatások sora 

igazolta (pl. Smith et ah, 1985; Braun, 1986) . Ez a bizonyos szimbolikus szükséglet 

(sokkal inkább az esemény jelentése, mint maga az esemény számít patogén 

ágensnek) emberre vonatkoztatva korrelál a pszichológiai és szociokultúrális 

paraméterekkel.

Ezek alapján a hagyományos kétdimenziós etiológia, amelyben a betegséget a 

genetikai adottságok és a környezeti hatások kölcsönhatása határozza meg, 

kibővíthetövé vált egy harmadik tengellyel, amely a ’'szimbolikus" vagy "extra

szomatikus” elnevezést kaphatja (4. sz. ábra)

Ezen új felismerések az ún. "patopszichobiológiai" koncepció kialakításához 

vezettek, amely elveiben ugyanúgy közel állt a bálinti pszichoszomatikus 

megközelítéshez, mint szocioszomatikus, a társadalmi-környezeti tényezők patogén 

hatását hangsúlyozó elméletekhez. Az orvosi gondolkodás ezen jelentős lépései már 

a holisztikus modellek körvonalazódása irányába mutattak.

A holisztikus megközelítés az orvoslásban távolról sem nevezhető újnak. Lényegét 

tekintve az embernek, mint testi, lelki, szellemi, (ill. szociális és spirituális) 

értelemben vett egvséges egésznek a tételezését jelenti, és mint ilyen, a tudományos 

orvoslást megelőző évszázadok medicinájának alapját képezte. Akkor, amikor a
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vallásos hit. az erkölcs, a politika és a tudomány még egységet képeztek (Jacob. 

1974). a beteg ember szemlélete is szükségszerűen egységes, holisztikus volt. Bár 

korunkban ez az egység végérvényesen elveszni látszik, élénk törekvések 

jelentkeztek a betegségek ilyen jellegű értelmezése léié. A holisztikus irány/.aü>k 

közül ehelyütt három, egymásra épülő, egymást részben átfedő, modell vázolható.

1. Biopszichoszociális modell (Hngel. 1980) (Id. feljebb)

2. Bio-pszicho-szocio-e^zisztenciáHs model! v. komprehenziv medicina (Nagata. 

1995)

Ez a megközelítés a biopszichoszociális modell és a humanisztikus 

pszichológia házasságából született. Az utóbbi jelentős egzisztenciális aspektusokkal 

bővíti az értelmezési keretet, nevezetesen:

♦ az ember több. mint alkotórészeinek összessége, és nem puszta inger-válasz 

mechanizmussal működő állat;

♦ az emberben tudatosulíhatjnak saját érzései és a testében zajló folyamatok, 

i alexithymiás ill. alexisomiás; 

r élete humán és ökológiai kapcsolatok hálójában zajlik; 

r keresi élete értelmét és célját. 

node!!

Az egységes, holisztikus megközelítésű, "több lábon álló" modellek sorának 

egyik újabb tagja az ún. "integratív medicina". Ez a címe annak a könyvnek is, 

amelyet a holland szociológus Aakster, egy általános orvossal és egy biológussal 

közösen jelentetett meg (Aakster et ah, 1989), és amely szemléletében hasonló, 

integratív koncepciót képvisel. Ezt az "alternatívnak", "komplementernek" is 

nevezett rendszert Aakster (1989) egy tanulmányában a biomedicina modelljét 

reprezentáló, ún. Davidson féle tankönyvvel (Macleod et ah, 1987) hasonlítja össze, 

és állítja fel a két megközelítés sajátosságai közötti legfontosabb teoretikus 

különbségek listáját (Id. 7. sz. melléklet).

A nyugati, tudományos medicina paradigmája analógiába vonható az ún. 

"farmakológiai" modellel is. Eszerint a gyógyszergyárak érdekei az orvostudomány 

oktatásában, praxisában és kutatási irányvonalaiban túlzottan nagy jelentőségre tettek 

szert. Ezzel állíthatók szembe az "integratív". "holisztikus" modellek, kiemelve
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r
ezeknek a fogyasztói értékszemlélettel ellenkező, intuitív, kvalitatív'. Gestalt-jellegű 

és transzcendens mozzanatait (Aakster. 1986).

emberi szervezetet edényként képzeli el. amelybe ártalmas tényezők "folynak be" és 

túlcsordulás esetén tünetek "folynak ki", hgy allergiás aszthma esetén a biomedikális 

gondolkodás csupán a/ allergent és a tünetet ves/i figyelembe A hio-ps/ieho- 

szoeiális modellekben a befolyó faktorok száma emelkedik. Végül szinte 

megszámlálhatatlan imputtal lesz dolgunk, melyek, a "túlcsordulás" mechanizmusán 

keresztül az aszhmás tünetet kiváltják. A hagyományos, szupresszív terápia az 

aszthmás "túlcsordulás" lehetőségét ugyan meg tudja szüntetni, ám ez előbb utóbb a 

túlcsordulás másfajta megjelenéséhez vezet (amit a pszichoszomatikus paradigmában 

"tünetváltás" néven is ismerünk). Ezért az igazi terápia sokkal inkább az edény 

rezervoárjának növelése (egészségfejlesztés, prevenció, öngyógyító mechanizmusok 

stimulálása) ill. a pszicho-szociális "input" kontrollja (személyiségfejlesztés, 

környezeti fejlesztés stb.)

A fentebb említett betegség-koncepciókban számos közös vonás lelhető fel. 

Természetes igényként jelentkezett a törekvés, hogy ezek egy magasabb szintű, 

átfogó rendszerben váljanak értelmezhetővé. megfogalmazhatóvá és 

operacionalizálhatóvá. E problémára a tudományelmélet egyik legimpozánsabb 

konstrukciója, a rendszerelmélet kínálhat megoldást.

A kibernetika heurisztikus premisszái, amelyek szemléletformáló erővel hatottak a 

XX. sz. második felének tudományos gondolkodására, ma már sok szakember előtt 

ismeretesek. A rendszerelmélet kulcsfogalmai (információátvitel, szabályzókörök, 

kölcsönös és cirkuláris okság, önszerveződés, önszabályozás stb.) helyet találtak a 

medicina nyelvezetében is, amennyiben e fogalmakkal a szervezet mint 

termodinamikailag nyílt, komplex kibernetikai szabályozórendszer leírható, 

amelyben a kauzál-analitikai megközelítés érvényessége korlátozott (Hassenstein. 

1977).

Onnis (1993), a pszichoszomatikus zavarok rendszer-szemléletével foglalkozó 

könyvében hangsúlyozza a biológiai, pszichológiai és társadalmi-környezeti faktorok
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közti cirkuláris okság jelentőségét, amelynek segítségével elszakadhatunk a kizárólag 

szomatogenetikus, pszichogenetikus vagy szociogenetikus betegség-értelmezésektől.

A lentebb körvonalazott, a rendszerszemlélet elméleti alapján koherensen 

összefogható modelleket Foss (1984) egységesen "poszt-biomedikális" vagy 

"mfomedikáhs" megközelítésként, tágabb keretben "poszt-modern 

természettudományos paradigma"-ként értelmezi, és az erre épülő medicina 

infrastruktúrája már nagymértékben különbözik a régebbitől (A .v~ ábra).

A modell természetesen nem egyenlő a valósággal, mint ahogy a szó sem azonos 

jelentésével. A fentebb vázolt kibernetikai koncepció egyike annak a számtalan 

magyarázó elméletnek, amellyel a kiismerhetetlenül sokszínű medicina 

megközelíthető. Megismerését és a praxisban való elterjedését - igazságtartalmától 

függetlenül - elsősorban korszerű, integratív szemlélete miatt tarthatjuk fontosnak, 

amely szemlélet medicina krízisállapotának oldása, effektivitásának növelése és a 

különféle gvógyeljárások "békés egymás mellett élése" szempontjából napjainkban 

kiemelt jelentőségűvé vált. Tudva, hogy a betegségek kezelését döntően befolyásolja 

az adott gyógyító intézmény kultúrája és az ott dolgozók szemléleti irányultsága, egy 

újfajta, integratív alapelveken nyugvó képzési rendszer megvalósulása jelentős 

preventív tényező lehetne. Onnis (1993) szavaival: "Az alapkövetelmény...az, hogy a 

képzés a betegségnek, éppúgy, mint az egészségnek, egységes és integrált 

"pszichoszomatikus felfogására" támaszkodjon; ennek a felfogásnak ki kellene vagy 

lehetne terjednie az egész orvostudományra, amely így visszakapná humán 

tudományi méltóságát követezményeinek és jelentéseinek abszolút teljességében."

2.2.4.2. Szociológiai aspektus: az egészségügy

A krízisállapot és az orvostudománnyal szembeni bizalmatlanság jelei több szinten 

mutatkoznak. A társadalom, a közvélemény szférájában általános aggodalom 

tapasztalható a fejlődés nemkívánatos mellékhatásait illetően. A mérési

precizitásban, a vizuális diagnosztikában, a technicizációban elért hatalmas fejlődés 

az elmúlt két évszázad során a medicinát megfosztotta "művészet" jelegétől, és azt 

szikár tudománnyá ill. mechanikus rutinná változtatta. Roppant bonyolultsága és 

összetettsége folytan a laikus pácienstől, de idővel a gyakorló szakembertől is olyan
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beláthatatlan távolságra került, amely távolság csak a specialistákban való feltétel 

nélküli bizalommal hidalható át. Az orvosi beavatkozásokkal járó iatrogén sérülések 

aránya növekszik, és felmérések szerint ezek közel egyötöde hanyagság

(amerikai adatok szerint 100 orvosra 1970-ben 4.5 míg 1990-ben 17 peres eljárás jut 

euv év alatt (Covte et ah. 1991)). és a kifizetett összegek is rohamosan emelkednek. 

Az ügyesük Államokban a tudományos medicinába vetett feltétlen bizalom 

közvéleménykutatások szerint 1960-ban a válaszadók 73%-át jellemezte, ez 33 év 

alatt 23%-ra zuhant (Kassirer. 1993). A bizalom megrendülésének, a hagyományos 

módszerektől való elfordulásnak ékes bizonyítéka az önsegítő, öngyógyító trendek 

felerősödése és az alternatív gyógyformák növekvő igénybevétele. Számos külföldi 

irodalmi adat utal a természetgyógyászat és különféle, tudományosan elfogadhatatlan 

módszerek terjedésére (pl. Fisher & Ward. 1994; Eisenberg et ah, 1999).

A medicina "betegsége" a szakma és tágabb értelemben az egészségügy keretein 

belül is hosszabb ideje észlelhető. Bálint (1964) az elsők között hívta fel a figyelmet 

a gyógyítás intézményes formáinak jelentős anomáliáira. Hangsúlyozta a szomatikus 

beállítódás nemkívánatos túlsúlyát mind a képzésben, mind a praxisban, mind pedig 

a tudományos nyelvezetben. Rámutatott, hogy az alapellátásban dolgozó orvosok 

nem elég érzékenyek a pszichológiai problémákra, szinte kényszeresen igyekeznek a 

szervi eltérést megtalálni vagy kizárni, miközben nem számolnak a betegben a 

kivizsgálás ideje alatt zajló lélektani változásokkal, amelyek a felajánlott betegség 

visszafordíthatatlan megszerveződéséhez vezethetnek, és így annak krónikussá 

tételéhez az orvosi beavatkozás is hozzájárul. Bálint kiemeli azt az egészségügyben 

megfigyelhető sajátos folyamatot, amelyet a "névtelenség összejátszásáénak nevez, 

és amely a személyesség és a felelősség felhígulását eredményezi. A szakterületekre 

bomlott orvoslásban csak egyes betegségeknek van specialistája, a beteg embernek 

nincs, és ezt hiányt a pszichiátria, mint szakterület, szintén nem képes pótolni. A 

precíz adminisztráció kényszere alatt értelemszerűen tovább csökken a betegre szánt 

idő, így nemcsak a vígasztalás, de sokszor a kellő informálás és felvilágosítás is 

elmarad. Az egészségügy lehetőségeit világszerte meghatározza a műszer- és 

számítógépiparral, illetve a gyógyszergyártással való egyre szorosabb összefonódás. 

Az érvényben lévő biztosítási rendszer csak a konkrét tevékenységet (vizsgálatok, 

beavatkozások) téríti, ami miatt viszont sajátos "túlprodukció" alakulhat ki.
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nélkülözhető és megterhelő eljárások tömege zajlik (vagy legalábbis 

"adminisztrálódik") nap mint nap. A gazdasági megszorítások a gyakorló orvosokat a 

HBCS szerinti finanszírozás miatt rendszeres "diagnózisesúsztatásokra" ösztönzik, a

kórházi bürokráciát egyre áttekinthetetlenebbé teszi, fbben az útvesztőben az orvos 

alig. a beteg esetleg már egyáltalán nem tud tájékozódni.

Goldberg (1989) rövid összefoglalása szerint az egészségiig}, mint intézmény, 

leginkább egy dinoszauruszhoz hasonlít: költséges, rugalmatlan és otromba. 

Másrészről, a modern kórházi ellátás elsősorban az akut betegségek ellátására 

rendezkedett be. A látványos eredmények mellett (vizuális- és labor-diagnosztika, a 

heveny kórképek gyors és eredményes megszüntetése stb.), az elhúzódó lefolyású, 

degeneratív-, tumoros- és rendszer-betegségekkel, néhány fertőző kórképpel (lásd 

AIDS) szembeni, sokszor csekély eredménnyel járó küzdelem rávilágított néhány, 

még megoldatlan problémára. Miközben szaporodnak a drasztikus, invazív és 

költséges diagnosztikus és terápiás beavatkozások, a súlyos mellékhatásokkal járó 

kezelések, az indokolatlan, de a gyógyszeripar virágzását elősegítő

gyógyszerrendelések (gondoljunk csak a rohamosan bővülő antibiotikum kínálatra, 

amellyel párhuzamosan új, polirezisztens baktériumtörzsek is megjelennek), 

arányaiban egyre csökken az idősek és a krónikus betegek ellátására és a meggondolt 

prevencióra fordítható összeg. A medicina a kritikus ponton túli korszakába { "post- 

critical era") lépett: miközben erősödik a konszenzus a szakmán belül, mintha a 

doktorok és betegek közötti egyetértés csökkenne (Charlton, 1992). A fentebb vázolt 

helyzetből való intenzív kiútkeresés a gyógyító praxisban a 70-es évektől figyelhető 

meg, nem meglepő módon elsőként Amerikában, majd egy-két évtizedes késéssel 

hazánkban is. Az "új eszmék" terjesztésében élen járnak a holisztikus és alternatív 

mozgalmaknak az akadémikus orvoslásból kirekesztett képviselői.

A domináns egészségügyi rendszer különféle módokon reagál az AM kihívására 

(Baer. 1989): annihilációval, mintha nem is létezne (pl. a távgyógyítás):

marginalizációval, peremre szorítással (pl. bioenergia); szupresszióval. hatalmi 

nyomásgyakorlással (pl. az ún. "csodaszerek", cseppek); restrikcióval, 

korlátozásokkal (pl. kiropraktika); abszorpcióval, bekebelezéssel (pl. relaxáció. 

fítoterápia) ill. kollaborációval (pl. akupunktúra).
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A születéskor várható átlagos élettartamnak az elmúlt két évszázadban történt drámai 

növekedését, mint a modern medicina hatékonyságának egyik "nyilvánvaló" 

bizonyítékai szem ügy re véve McKeown klasszikus megállapítását, miszerint abban 

az orvostudomány részesedése csupán néhány százalék (McKeown 1979). Stanway 

(1986) tovább elemzi. Arra a megálapításra jut. hogv a 65 éves korban még várható 

átlagos élettartam 1850 óta (amikor a születéskor várható meg csupán 40 volt) 

kevesebb, mint 1 évvel növekedett. Sót. 1687 óta is csak 3,5 év emelkedés 

konstatálható. Ez arra utal, hogy az idősebb életkorra jellemző, krónikus, 

degeneratív, daganatos stb. betegségek kezelésében azóta sem történt igazi áttörés.

Stanway (1986) kissé leegyszerűsített megfogalmazásában négyféle egészségi 

probléma létezik:

♦ a "maguktól" meggyógyuló betegségek;

♦ az akut. kezelést igénylő betegségek;

♦ az elsősorban pszichés eredetű betegségek.

Ezek közül Stanway szerint az ortodox orvoslás egyedül az akut, kezelést igénylő 

betegségek esetén igazán kompetens. Ez az összes kórképek mindössze 20%-át teszi 

ki.

Az AM progresszív vonulatait az ortodox medicina hátrányos vagy idejétmúlt 

aspektusaival párhuzamba állítva, az alábbiak emelhetők ki (Id. még 7. sz. melléklet):

A konvencionális medicina

♦ standardizált kezelést kínál, aszerint, ahogy a páciens problémája - tünetei 

alapján - a diagnosztikus rendszerbe beilleszthető (Brunton. 1984);

♦ az interakció orvos-centrikus (McCann & Blossom, 1990);

♦ a beteg passzivitását segíti elő (Weil, 1996);

♦ lineáris, multifaktoriális oksági modellre alapul (elsősorban az "upward 

causation" mentén: az alacsonyabb szintekről a magasabb felé mutat az oksági 

vektor);
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♦ elsődlegesen a betegség ellen harcol (háborús metafora), nem az egészséget 

erősíti (Kheel. 1996); "post-facto" megközelítéssel él (Schuster, 1997);

♦ indusztrializált, a gyógyszergyárak érdekei mentén vezérelt (Consumer Reports.

♦ költséges;

♦ hierarchikus, bürokratikus (Vizi. 1995).

Lzzel szemben, az alternatív medicina

♦ individualizált kezelést kínál;

♦ többféle kezelési modalitást alkalmaz;

♦ a kimenetel megítélésében a páciens szubjektív élményére támaszkodik (Jonas, 

1993);

♦ az interakció klienscentrikus;

♦ a páciens saját felelőssége hangsúlyozott (Rainwater. 1979);

♦ saját belső gyógyító erőt tételez fel ("v/.v medicatrix naturae") (Inglis. 1965);

♦ integrálja az egyént saját élete menetébe ("integration into stream o f life"), 

értékeket közvetít, önbecsülést emel (Dossey. 1991);

♦ vallásos és spirituális vonatkozásai vannak (Larson & Larson. 1991; Levin & 

Schiller, 1987);

♦ a tudatosságnak független, oki szerepet tulajdonít a betegségek kialakulásában 

(az ún. "downward causation" elmélet alapján (Sperry. 1987);

♦ inkább betartja a Hippokrátészi "nil nocere" elvet, kevésbé invazív és veszélyes 

kezelési módokat kínál;

♦ eredeti szubsztanciákat részesít előnyben, szemben a kivont, szintetizált 

anyagokkal;

♦ holisztikusán szemléli a beteget;

♦ egyensúlyban, harmóniában ill. annak megbomlásában gondolkodik;

♦ “energiát" tételez fel és használ;

♦ eredményei inkább hosszú távon detektálhatok (Morgen & Morgen, 1997).

Az AM bizonyos értelemben felfogható úgy is, mint a medicina feminista kritikája, a

"bal féltekés racionalizmus" kiegészítésének igényével. Az egyoldalú beállítódások
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r
ilyen, társadalmi méretű megkérdőjelezése valójában sok haszonnal járhat, ha a 

rendszer még nem vesztette el önreflexiós és öntanuló képességét (Seott, 1998).

2.2.4.3. Egészségpszichológiai aspektus

A medicina individuális, interakcionális szintjén hasonló válság-jelenségek 

figyelhetők meg. Egyes kritikák szerint a tudományos medicina fejlődésével számos 

olyan "melléktermék" keletkezett, amely annak hatékonyságát jelentősen 

csökkentette. A magas lbkú technicizálódás és komputerizálódás eredményeként az 

orvos-beteg kapcsolat elszemélytelenedett, hagyományos pszichológiai tartalma 

átalakult. A konzumerizmus erősödésével az orvosi ellátás is egyfajta áruként jelenik 

meg, a gyógyító tevékenység "előregyártott" sablonok szerint zajlik. Az orvos-beteg 

kapcsolat elszemélytelenedésére, a gyógyítás során zajló kommunikációs minták 

negatív hatású változásaira sokan, sokféleképpen felhívták a figyelmet. Hazai 

szerzők közt egyebek mellett Gádoros (1992) hangsúlyozza az orvos-beteg 

kommunikációnak a medicina válságával való szoros párhuzamát, míg Haraszti 

(1994) az alternatív módszerek terjedésének okait keresi a gyógyítás

viselkedéselemeinek vizsgálatán keresztül. Rámutat az orvosi szerep hivatalnokivá 

sorvadására, a "fehér köpeny" üzenetének devalválódására. a közös

eszmerendszerben való gondolkodás megszűnésére, a compliance csökkenésére, a 

lelki dimenziók iránti érzéketlenségre, az érzelmi támaszadás kínzó hiányára, 

valamint az orvos-beteg találkozás színhelyeinek lehangoló voltára. Az orvos 

egyfajta "egészségügyi technológussá" (Vizi, 1995), a beteg munkadarabbá válik. 

Hewer (1983) jelentős számú empirikus adat összehasonlítása során jut arra a 

következtetésre, hogy a tudományos orvoslástól való elfordulásban döntő jelentőségű 

a kezelőorvos személyével, viselkedésével való elégedetlenség. Ebben a 

vonatkozásban az alternatív praktizőrök sok esteben jobban megfelelnek klienseik 

elvárásainak.

Nem nehéz belátni, hogy a természetgyógyászat számos megjelenési formájában 

alkalmas a hivatalos egészségügyi ellátás problémáira individuális szinten megoldást 

kínálni. A természetgyógyász-kliens találkozás többnyire mentes a fentebb említett 

anomáliáktól, és sokszor éppen azt a lélektani igényt elégítheti ki, amely az orvos

beteg találkozás során frusztrálódik. A betegek sokszor vélik felfedezni a "varázslót".



a hatalommal bíró. karizmatikus "csodadoktort" a különféle praktizőrökben. ami 

bizalmat ébreszt, vigaszt nyújt és ezzel már félig-meddig gyógyít is. Hasonlóképpen 

fogalmaz Buda (1995) is: "Az emberek többsége a bajaira hitet és megoldást keres, s

tudja nyújtani. I vek a gyógymódok viszont rendkívül ügyesen és hatékonyan azt 

kínálják, ami az embereknek valóban kell".

A "modern" (amerikai) ember sajátos attitűdjei, szükséglétéi - amelyek meghatározó 

szerepet játszanak az AM dinamikájában - az alábbiak szerint csoportosíthatók 

(Cassileth (1985) nyomán):

1. Hit az individuum erejében és felsőbbrendűségében, afféle "Rambo-attitüd". a

harcos, agresszív optimizmus, amelyben a gyógyíthatatlan betegség 

elfogadásával szemben a megküzdés képessége értékelődik fel.

2. Megnövekedett igény a megértésre és a kontroli-gyakorlásra, a bizonytalansággal

és az ismeretlenséggel szemben sajátos attribúciók kidolgozása, amelyek 

értelmezhetővé és irányíthatóvá formálják az érthetetlent és irányíthatatlant 

(Spilka et al.. 1985). Az alternatív gyógymódok (ill. öngyógyítás) választását, 

mint egyfajta kontroli-stratégiát értelmezhetjük, és több fajtáját is elkülöníthetjük 

(Montbriand & Laing, 1991):

♦ direkt tevékenység (pl. vitaminok, gyógynövények használata, amelyeket 

nem az orvos írt fel);

♦ indirekt tevékenység (mentális technikák (pl. vizualizáció), a kognitív 

beállítódás megváltoztatása);

♦ a kontroll önkéntes átadása Istennek vagy valamilyen gyógyítónak, ha a beteg 

azt visszavonta kezelőorvosától:

♦ a kontroll egyedüli birtoklása ("csak rajtam múlik, hogy meggyógyulok-e").

3. Szelektív reagálás a tudományos kutatás és a hivatalos gyógymódok 

eredményeire. A meglévő hiedelmeket alátámasztó közléseket elfogadása, az 

ellentétes tartalmúakat ignorálása. Saját megfigyelések, informális csatornák hírei 

nyomán hangsúlyozódhatnak a tudomány relative szerény előrelépései bizonyos 

betegségcsoportokkal kapcsolatban, és felértékelődhetnek az ismeretlen 

gyógymódok csodával határos sikerei.
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4. Vallási és spirituális szükségletek (ld. fentebb).

Abban a döntéshozatali mechanizmusban, amelynek eredményeként a beteg

játszik szerepet. Az ún. "betegségmagatartás" {"illness behavior") vagy "segítség- 

kereső magatartás" ("help-seeking behavior"), megküzdési stratégiák ("coping

("health consciousness") ismert egészségps/.ichológhiai törvényszerűségei 

körvonalazzák azt a folyamatot, amely során a betegségével konfrontálódó ember 

eljut a cselekvésig, az alkalmazkodásig vagy a beletörődésig (Csabai és Molnár. 

1999; Kulcsár, 1998). A krónikus betegnek van ideje keresgélni különféle 

lehetőségek közt. Ideológiai és praktikus szempontok vegyesen játszanak szerepet a 

döntésben. Kialakul egy esélyhierarchia (ha egy megoldás nem eredményes, jön a 

következő verzió), amelyhez azután az emberek csekély következetességei 

ragaszkodnak (Sharma. 1992).

Az AM melletti döntést befolyásoló leglényegesebb tényezők (nem fontossági 

sorrendben):

♦ elérhetőség (Minocha, 1980), a lakóhely településtípusa;

♦ egészségi állapot, a betegség természete (végső stádium, krónikus betegség.

diszkomfortot okozó állapot stb.) (Gordon. 1996, Moore et al. 1985);

♦ iskolai végzettség, foglalkozási státusz, anyagi helyzet (Lasker, 1981; Millar,

1997);

♦ nemi hovatartozás (Sharma, 1992). etnikum (Eisenberg et al., 1993);

♦ a kezelőorvossal, egészségügyi ellátással való elégedetlenség, szkepticizmus

(Sutherland & Verhoef. 1994);

♦ a szociális háló ("social network"), a laikus utalási rendszer ("lay referral 

system"), a söntésbe közvetlenül beleszóló családtagok, ismerősök köre ("therapy 

managing group") (Freidson. 1960; McKinlay, 1973; Janzen, 1978);

♦ a tömegkommunikáció, reklám hatása (McGinnis, 1990);

♦ általános hiedelemrendszer, egészséghiedelmek, egészségtudatosság (Bullock et

al., 1997; Furnham & Smith. 1988; Murray & Shepherd, 1988).
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Az AM melletti döntésben szerepet játszó tényezőket feloszthatjuk prepozícionáló és 

kiváltó faktorokra. Előbbihez tartozik pl. a régebbi keletű érdeklődés, a média hatása, 

az ismerősi kör tapasztalatai, nem szűnő krónikus panasz, míg az utóbbihoz pl. a

diagnózis, rossz gyógyszer, mellékhatások, drasztikus beavatkozások, sok várakozás, 

kevés empátia stb.). konkrét alternatív gyógyító elérhető közelségbe kerülése, 

valamely szociális körülmény, ami miatt sürgős megoldást kell találni az egészségi 

panaszra (Sharma. 1992).

Az alternatív ellátást igénybevevők pszichológiai vizsgálata rámutat, hogy ezek az 

emberek általában krirkusabbak, szkeptikusabbak, az egészségi állapotukat saját 

kontrolijuk alá igyekeznek vonni, egészségtudatosabbak, valamint magasabb köztük 

a kevésbé súlyos pszichiátriai kórképek (szorongás, depresszió) aránya (Furnham et 

al„ 1995).

A fentiek figyelembe vétele segíthet abban, hogy megértsük, miért is fordulnak az 

emberek természetgyógyászhoz, hogyan zajlik ez a döntési folyamat a panasz 

észlelésétől a konzultációig. Ez az ösvény ("pathway") számos ponton elágazik, és az 

AM igénybevevőinek különféle csoportjait hozza létre.

Egy lehetséges útirány-rendszer {..pathway"), az első AM igénybevételtől (Sharma 

(1992) nyomán):

> eleve erre szocializálódott (nem kérdés, hogy igénybe vegyen AM-t. ha kell)

> krónkus v. irritáló egészségi panasza a konvencionális kezelésre nem oldódik 

a kereső

> kipróbál egy vagy néhány módszert

> szisztematikusan próbálkozik, részleges elégedettséggel 

> elégedett

r  eklektikus AM igénybevevő (sok módszert, különböző bajokra) 

stabil AM igénybevevő 

r- 1 módszert egy panaszra 

r- 1 módszert több panaszra
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csoportosíthatók (Szántó, 1995):

♦ idősebb, iskolázatlan, lakisi, népi gyógyászatban hívó emberek;

♦ középkorú, középosztálybeli, új életstílust kereső, preventív szemléletű emberek;

♦ krónikus, terminális betegséggel küzdő, kétségbeesett emberek;

♦ a hivatalos orvoslásban csalódott emberek.

fiatal, politizáló, alternatív kultúrákat képviselő vagy

Egy további, egyszerűsített csoportosítás (Furnham, 1988):

♦ elkötelezett AM hívők;

♦ csalódottak (az első próbálók legnagyobb hányada; ezek egy része mindnenben 

csalódik, ún. "nehéz beteg");

♦ "shoppingolók". mindent kipróbálok.

Az utóbbi kategória kibővíthetö mindazokkal, akiket az elérhető elleni tiltakozás, a 

különbözés, felfedezés, kísérletezés, kíváncsiság motivál (Stanway. 1986).

Fontos szempontja az AM igénybevétel vizsgálatának az is, hogy ezzel 

párhuzamosan milyen mértékű a hivatalos egészségügyi ellátás igénybevétele, 

milyen attitűdök figyelhetők meg ezzel kapcsolatban (Sharma, 1992). Érdemes 

világosan elkülöníteni a hivatalos orvoslástól való elfordulás jeleként fellépő AM 

igénybevételt a párhuzamos, mindkettő előnyeit kereső, integráló törekvésektől. A 

legtöbb felmérés szerint, az AM igénybevevők túlnyomó többsége konvencionális 

ellátásban is részesül, így általában nem választásról, inkább a lehetőségek 

bővítéséről van szó (Donelly et ah, 1985).

2.2.4.4. A hatásosság, hatékonyság aspektusa

Egy adott természetgyógyászati eljárás vonatkozásában a legtöbbet vitatott kérdések 

az alábbiak:

♦ van-e "tényleges" hatása, mérhető-e ez a hatás?

♦ ha hatásos, milyen a hatásmechanizmus áll mögötte?
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♦ biztonságos-e. vannak-e veszélyei?

♦ hatékony-e, megéri-e a ráfordítást?

♦ etikus-e az alkalmazása?

Ezekre a kérdésekre sokszor az adott módszer működését magyarázó elvek 

helytelenítése vagy nem kellő ismerete alapján azonnal megadjuk a negatív választ. 

Hz az. automatizmus a laikus társadalom tekintélyes, a szakma túlnyomó részére 

érvényes. A teória útvesztőit fentebb taglaltuk, így ehelyütt nem térünk ki erre a

2.2.4,4.1 mozis

A teoretikus megfontolásokhoz elválaszthatatlanul kapcsolódik a diagnózis-alkotás 

problematikája. A medicina fegyvertárában a pontos diagnózis a legerősebb eszköz, 

amely specifikálja. etiológiailag magyarázza az aktuális állapotot, körvonalazza a 

terápiás lehetőségeket és a prognózist (Whitbeck. 1981). A kórisme precíz felállítása 

nélkül nem állapítható meg a beavatkozás eredménye, márpedig az alternatív 

módszerek követői ritkán használnak standardizált diagnózisokat (Skrabanek. 1989). 

az általuk használt kategóriák jelentős részének nincs megfelelője a Betegségek 

Nemzetközi Osztályozása (BNO-X.) anatómiai és etiológiai szempontokra épülő 

rendszerében (Patel, 1987). Emellett, hasonló szimptomatológia egyénenként változó 

okokat fedhet (McKee, 1985). Egy gondosan elvégzett hatásvizsgálat általában akkor 

jelez szignifikanciát, ha a módszer és a taxonómia, amelyben a diagnózis 

megszületett, kompatibilis egymással. Jingfeng (1987) a kompromisszum 

lehetőségeit keresve javasolja a különféle módszerek diagnosztikus és terápiás 

eredményességének szeparált vizsgálatát (a kereszt-ellenőrzés mellőzésével), majd a 

végeredmény közös, kiterjesztett értékelését; vagy olyan, közös kórismékkel való 

összehasonlító munka lebonyolítását, amelyeken keresztül a két rendszer 

episztemológiai értelemben kommunikálni tud. F.z utóbbi módszer lépésről lépésre 

vezethetne az integratív szemléletű kutatási metodológia irányába.
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2.2.4.4.2. Klinikai hatásosság

A következő kérdés a klinikai hatásosság mérése. Jávort (1993) idézve: "Az,

tudományos, hanem empirikus alapon nyugszik". A/ empirikus információk 

értékelése ugyanakkor szigorú, tudományos metodika szerint zajlik (C'ohrane. 1974). 

melynek kritériumai minden kutató előtt ismeretesek. Az ilyen, kontrollált, 

randomizált. kettős vak jellegű vizsgálatok az alternatív terápiák eredményességét 

nem mindig támasztják alá. másrészről a "hivatalos" gyógyeljárások többsége sem 

került soha ellenőrzésre ezzel a módszerrel. Két évtizeddel ezelőtti amerikai 

felmérések szerint az általánosan használt es elfogadott orvosi eljárásoknak kb. 1U- 

20%-a bizonyult hatékonynak kontrollált klinikai próbákkal (U.S. Congress Office of 

Technology Assessment. 1978). Továbbá, a biomedicinális alapon álló kísérleti 

metódus óhatatlanul azt a teóriát igazolja és erősíti, amelyre terveztetett, vagyis a 

biológiai jellegű terápiákat (Patel. 1987).

Az AM klinikai értékelése során felmerülő problémák az alábbiak szerint 

csoportosíthatók:

(a) Az alternatív terápiák zöme nem-specifikus kezelést ad nem-specifikus 

állapotokra. A farmakológiai modellben működő standardizáció, izoláció, 

klasszifikáció, kvantifikáció és randomizáció kritériumai a holisztikus modellben 

kevéssé alkalmazhatók (Lynöe, 1989). Továbbá, a statisztikai szignifikancia nem 

jelent minden esetben klinikai szignifikanciát is, és vice versa (Lewith, 1984).

(b) Bizonyos technikák megtervezése helytől, időtől (pl. évszak), individuumtól 

függő folyamat, amelynek flexibilitását a tudományos metodika beszűkíti, a 

megismételhetőség kritériumával pedig szinte lehetetlenné teszi (Jingfeng, 1987).

(c) A kontroli-csoport bevonása számos gyakorlati hátránnyal bír (az összes változó 

standardizálása gyakorlatilag lehetetlen, az együttműködés {"compliance”) 

ingadozik, a követés gyakran rövid időtartamú stb.) (Aakster. 1989).

(d) Minden kezelés több szinten zajlik (fiziológiai, pszichológiai stb.). eredményei 

nehezen redukálhatok néhány fizikális paraméter változására (McKee, 1985), és a 

páciens sem ilyen alapon éli meg gyógyulását (Sharma, 1992). Számos 

természetgyógyász hivatkozik arra, hogy - bár esetleg fogalma sincs, hogyan - amit 

csinál, az hatásos, a betegek gyógyulnak és elégedetten távoznak (a kliensek kb. 2/3-
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ának elégedettségét egyébként külföldi és hazai adatok is alátámasztják, pl. Fisher &

Ward, 1994; Buda, 1997)).

(e) Bizonyos "holisztikus" terápiák placebo-kontrollált vizsgálata majdnem

(intuíció, empátia, pszichológiai eszközök) kontrollálása és ismételhetösége szintén

problémákat vet tél.

Mindezeken felül az AM kutatás előrehaladását számos strukturális, szabalyozasi és

hiedelmi akadály gátolja.

1. Strukturális akadályok

♦ Az orvostudományi adatbázisok relatíve kevés AM szaklap közleményeit 

tartalmazzák (Easterbook et ah, 1991). Némely esetben a fordítás hiányára is 

visszavezethető, pl kínai tudományos cikkek százai a Qi Gong (életenergia) 

kutatásáról lefordítatlanul maradnak (Saneier et al. 1993);

♦ A legtöbb alternatív gyógyító nem foglalkozik kutatással, nem jártas a 

kutatásmódszertanban. így a kísérletek jelentős része metodológiailag alacsony 

színvonalú marad (Berman & Larson, 1994);

♦ Az AM igénybevétellel kapcsolatban még mindig nehéz korrekt információkhoz 

jutni.Ezeknek a kezeléseknek a túlnyomó részéről semmiféle dokumentum nem 

marad. Az orvos-centrikus egészségügyi ellátás miatt a betegek jelentős része 

nem is árulja el orvosának, hogy máshol is kezelteti magát (Brody & Larson, 

1992).

2. Szabályozási és gazdasági akadályok

♦ Egy új gyógyszer piacra való bevezetésének költsége csillagászati. Csak a nagy 

gyárak engedhetik meg maguknak ezt a kiadást. Ha vannak is AM kísérletek, 

azok mérsékeltebb anyagi támogatást élveznek, elsősorban állami szervektől, 

alapítványoktól juthatnak anyagi forráshoz (Knipschild. 1993). Érthető módon, 

az életmódváltoztatással vagy a rendszeres relaxációval foglalkozó kutatások 

kisebb profittal kecsegtetnek (Evers. 1988);

♦ Bizonyos módszerek diplomához, képzéshez való kötésével a szabad piac 

korlátozódik, ami beszűkíti az AM mozgásterét. Ennek kétségtelen előnyei 

mellett egyik hátránya, hogy az AM illegalitásba kényszerül, kevesebb 

információhoz jutunk. (Berman & Larson. 1994).
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3. Hiedelmi akadályok, melyek ab ovo megakadályozzák a konvencionális 

szemlélet képviselőit abban, hogy pozitívumot lássanak az AM-ban

♦ mindenek feletti bizalom a "high tech"-ben (ami "low tech", az csak értéktelen

♦ a status quo biztonsága (ha már így szoktuk meg. maradjon is így) (Eddy. 1990):

♦ az "egyetlen, igazi orvosi szakma" hiedelme (a gyógyítás minden területét az 

ortodoxiának kell felügyelni) (üevitz. 1989)

♦ sztereotípiák, mint pl.

♦ alulképzett. kétségbeesett. gyenge emberek fordulnak 

természetgyógyászhoz (a legtöbb felmérés ezt cáfolja, pl. Eisenberg et al., 

1998; Fisher & Ward, 1994)

♦ a természetgyógyászok alulképzettek, pénzéhesek, lelkiismeretlenek (ezt 

szintén cáfolják a tények, a természetgyógyászok jelentős része orvosi 

képzettséggel is rendelkezik stb. (Cassileth et al.. 1984)).

Mindezen nehézségek mellet nem mondhatunk le arról, hogy eme széles körben 

használt módszerek valódi hatékonyságát megvizsgáljuk. Ehhez feltehetően tágabb 

spektrumú klinikometriai metódusra van szükség (Lynöe, 1989). Mivel a szóban 

forgó kezelések hatása jelentős részben pszichológiai szinten érhető tetten, a 

pszichoterápiában ismert és elfogadott hatékonyság-mérő eljárások (Strupp, 1987) 

bevonása feltehetően egy lépéssel közelebb vinne a megnyugtató megoldáshoz. 

Világszerte számos kutató dolgozik azon, hogy az alternatív eljárásokra ilyenfajta, 

összetettebb mérő módszereket dolgozzon ki. melyekkel a hatásosság ellenőrzése 

sokszor egyáltalán nem kilátástalan (Dossey. 1995). Sokan ilyen módszerek 

kifejlesztésében látják az AM és a konvencionális medicina integrációjának 

lehetőségét (Engel, 2001).

2.2.4.4,3. Placebo-hatás

A fenti szempontokhoz szorosan kapcsolódó, mégis bizonyos értelemben különálló 

klinikai entitás az un. placebo-jelenség. A szó eredetileg halotti szertartásra, később a 

hivatásos halottsiratók könnyeire vonatkozó kifejezés volt. a 18. század végén 

bukkant fel az orvosi nyelvezetben akkor a beteg megvigasztalását jelentette (Berg.
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1983). A modern tudományos medicinában "placebo-kezelés" alatt olyan 

beavatkozást értünk, amelynek nem tulajdonítunk specifikus hatást (Griinbaum, 

1980). amitől az még lehet rendkívül eredményes, ilyenkor "placebo-effektusról"

A hatás mértéke függ a beteg és a terapeuta személyétől, a kezelési szituációtól, a 

módszer és a betegség természetétől. A terápia reális eredménye a totális és a placebo 

effektus különbsége, amely az utóbbit befolyásoló számtalan körűimén}' miatt 

sokszor megnehezíti az értékelést (különösen a funkcionális betegségek esetében). A 

placebo-jelenséget ilyenformán sokáig mint a tudományos kutatások irracionális, 

nem-specifikus elemét kezelték. Az utóbbi években azonban a "placebo-kutatás" 

elismert, jelentős területté, a placebo-jelenség értékes segítőtárssá vált (magyar 

nyelvű összefoglalás: Vitrai, Bitter, Czobor. 1995).

Az alternatív terápiák eredményeit számos kutató pusztán a placebo-hatásnak 

tulajdonítja (Kottow. 1992: Skrabanek. 1988. Charlton. 1992). A beteg hite és 

elvárása, a kezelés sokszor sajátos környezete e hatás megemelkedéséhez vezethet 

(amely Kottow szerint kizárólag tüneti, attitűd- és közérzetformáló jellegű, a 

háttérben meghúzódó patológiás folyamatot nem érinti). A hatást nagyban fokozza 

gyógyító hite és kongruens kommunikációja is (Lewith, 1987), sokszor még 

fontosabb, mint a beteg hite (Rose, 1968).

A Charlton (1992) által "magas szintű" placebo-használattal" jellemzett "alternatív” 

gyógymódok tényleges hatásmechanizmusának felderítése szakemberek dolga. 

Ismerve azonban, hogy a placebo hatás a 95%-ot is elérheti (Lynöe, 1990), a 

tényleges effektivitással működő különféle "tudománytalan" terápiák teljes elvetése 

feltehetőleg nem szolgálná a betegek érdekét. Másrészt, ha két terápiás formát 

összehasonlítva, mondjuk X-nek 50%-os, míg Y-nak 10%-os specifikus hatása van. 

ha Y esetében a nem-specifikus hatás 70%, összességében effektívebb. mint X, ha 

ahhoz csak 10% placebo hatás társul (Ernst et ah, 1997). El kell ismernünk, hogy a 

természetgyógyászok sokszor meglepően magas szinten képesek ezzel a hatással 

dolgozni, környezetükkel, kommunikációjukkal erősítve a tényleges (esetleg nem is 

létező) terápiás effektust (Berman & Larson, 1992. Vizi, 1995).
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2.2.4 A A. Veszélyek

A negatív szakmai közvélemény kialakulásában az egyik vezető motívum az 

alternatív terápiák bizonytaiansagahoz es potenciális veszélyeihez köthető. Több 

mint egy évszázaddal ezelőtt, a magyar Természettudományi Közlönyben ugyanez 

a 7 aggodalom fogalmazódott meg- " hangzatos szavakkal hirdetik szereik 

csodahatását, s a világgá kürtőit esodahatás igazolásaképpen százszámra közölnek 

hálanyilatkozatokat megvásárolt vagy nem létező személyektől, ks a nagyhangú 

reklámok, nyilatkozatok lépre vezetik a szerencsétlen betegeket, kik a csodaelixírt 

úgy tekintik, mint fuldokló a szalmaszálat. A fuldokló elmerül, s a beteg, kit az 

orvostudomány megmenthetett volna, akinek életét orvosa talán évekkel 

meghosszabbíthatta volna: idő előtt elpusztul." ("A titkos szerek chemiájából..

Az Egyesült Államokban a rákos betegek által használt, igazolatlan eredetű "gyógy"- 

szerek 75%-át káros hatásúnak nyilvánították, ha a közvetlen mérgező effektust és az 

adekvát orvosi beavatkozás elmaradásának következményeit összegzik (Subcomittee 

on Health, 1984). Különösen nagy a veszély ott, ahol az időben érkező szakellátás 

teljes mértékben megakadályozhatja a betegség előrehaladását (pl. bőrrákok). A 

különböző szerek használatából eredő szövődmények közt inzulinkóma, májcirrózis, 

belső vérzések, szürkehályog, függőség kialakulása sőt rákos elváltozások is 

szerepelnek. A drasztikus diéták nyomán változatos hiánytünetek (Herbert, 1984), 

vitamin- és egyéb szer-intoxikációk (Herbert, 1981) oszteoporózis alakulhatnak ki. 

Közlemények több halálesetről, intenzív osztályos kezelésről, veseelégtelenségről, 

bélgyulladásról is tudósítanak, amelyek valamely alternatív terápia következtében 

jelentek meg (pl. Bostrom & Rossner, 1990).

Becslések szerint a rákos betegek közül minden huszadik mulasztja el a megfelelő 

orvosi ellátást valamely potenciálisan veszélyes kezelés igénybe vétele miatt 

(McGinnis, 1991), ugyanakkor nem számít ritkaságnak, hogy éppen orvos javasolja 

vagy adja betegének a kétes hatású szert (Somogyi. 1993).

Hozzá kell azonban tennünk, hogy egyes extrém "rák-gyógyszereket" leszámítva az 

alternatív gyógymódok túlnyomó többsége semmiféle mellékhatást nem okoz
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(Jingfeng, 1987). az esetleges állapotromlás vagy direkt bántalom az esetek zömében 

a praktizör képzettségének, gyakorlatának hiányára vezethető vissza (Bálint és mtsai, 

1990) Az ilyen veszélyeknek azonban az orvosi szakma nem. legfeljebb a

lévő korlátozó rendelkezésekre (illetve azok hiányára). Mindazonáltal a gyógyító 

célú beavatkozásokkal járó ártalmak (a klinikai iatrogenezis könyvtárnvi irodalmára 

es a sokasodo orvosi műhiba-perekre gondolva) a "hivatalos" medicinái sem kerülik 

el. Sőt. amint azt a legtöbb. AM-mel foglalkozó teoretikus állítja, e módszerek 

összességében jóval kevesebb mellékhatással, veszéllyel járnak, mint az ortodox 

orvoslás.

2.2.4.4.5. Költséghatékonyság

Az AM módszerek költséghatékonyságának ("cost/effectiveness", "cost/benefit") 

megítélését meglehetősen kevés konkrét adat segíti (Patel. 1987). A megfelelő 

igényességgel elvégzett vizsgálatok (Stano. 1993 és 1994) egyes alternatív eljárások 

pozitív gazdasági mérlegét igazolták, ami a viszonylag alacsony technológia- és 

műszer-igény, az ambuláns profilú ellátás és a gyógyszer-redukcióra való törekvés 

ismeretében nem meglepő. Nem beszélve arról a számtalan alternatív öngyógyító 

módszerről, ami egyáltalán nem kerül pénzbe (pl. mentális technikák).

2.2.4.4,6. Etikai problémák

Az AM művelőinek tevékenysége körül időről-időre fellángolnak etikai jellegű viták. 

Kétségtelen, hogy a legtöbb szóban forgó terápiával kapcsolatban nem bizonyosodott 

be tudományos hitelt érdemlően, hogy (a) hatásosabb, mint a szuggesszió vagy a 

nem-beavatkozás, (b) van olyan biztonságos, mint a nem-beavatkozás, ill. (c) 

potenciális haszna meghaladja potenciális veszélyeit. Az ilyen értelemben 

kísérletinek (ha új a módszer), vagy kuruzslásnak (ha régi) tartható beavatkozások 

alapvető etikai normákat szegnek meg, amennyiben a pácienst a kezelés jellegéről 

nem tájékoztatják, vagy pénzt fogadnak el érte (Herbert, 1986). A "placebo-terápia" 

gyakran igen jelentős szolgálatot tesz, etikailag mégis kifogásolható a páciens 

esetleges félrevezetése miatt (Kottow. 1992). A legtöbb praktizör ugyanakkor 

kivonja magát mindenfajta szakmai kontroll alól. működését elsősorban a törvény
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adta keretek, a piaci viszonyok, a vállalkozással járó adókötelezettségek, valamint 

saját lelkiismerete szabályozzák.

Az AM számos egyéb etikai problémát hozhat felszínre a gyakorlat során

♦ diagnózisfelállítás kellő információ hiányában:

♦ az orvosi diagnózis negligálása;

♦ a beteg lebeszélése az orvosi kezelésről;

♦ az informált beleegyezés és a tájékoztatás szabályainak megszegése;

♦ a megfelelő dokumentáció elmulasztása;

♦ gyógyíthatatlan beteg hitegetése:

♦ a páciens felelősségének (életmód stb.) túlhangsúlyozása;

♦ az orvossal való együttműködés elmulasztása;

♦ irreális tarifák alkalmazása;

♦ túlzó reklámozás, hirdetés stb.

Idővel talán Magyarországon is elvárható lesz a természetgyógyászoktól ezek 

ismerete, hiszen a fenti kategóriák egy része a NM rendeletben megfogalmazódik, a 

természetgyógyászati alapvizsga letételéhez pedig már egy speciális etikai kódex 

elsajátítását is megkívánják (Tamasi, 1998).

Az orvos részéről:

♦ a beteg magatartásának elítélése vagy az orvosi kezelés redukálása (esetleg 

visszautasítása), ha a páciens más gyógyítóhoz (is) fordul;

♦ információk hiányában a beteg lebeszélése mindenfajta alternatív gyógymódról;

♦ elzárkózás a természetgyógyásszal való kapcsolatfelvételtől “a beteg érdekében”;

♦ nem kellően ismert eljárások, személyek indulatos vagy lekezelő minősítése;

♦ a természetgyógyászat szakterületbe vágó ismeretei tanulmányozásának 

elmulasztása stb.

Sajnos az orvosoktól ezen aspektusok megfontolását és a praxisba való átültetését 

még szinte semmilyen formában nem várják el.
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A nem-konvencionális gyógyeljárások művelőinek képzését, regisztrálását, szakmai 

és etikai ellenőrzését ellátó apparátus kialakítása minden bizonnyal egyaránt 

szolgálná a betegek érdekeit és a medicina ügyét (O'Neill. 1994). Ilyen irányú 

törekvések Európa-szerte megindultak, sőt az alternatív rendszerek kontinens-s/inlű 

egységes szabályozásának terveit is kidolgozták (Fisher. 1994). Hasonló célokat 

kívánt szolgálni a Magyaroroszágon 1977-ben meghozott kormány- ill. NM rendelet 

a természetgyógyászat szabályozásáról

Amint láthatjuk tehát, egy gyógyító módszer elfogadásában vagy elutasításában az 

általános szakmai közvélemény, gondolkodásmód, és egészségügyi ideológia mellett 

etikai, gazdasági megfontolások és professzionális érdekek mind-mind szerepet 

játszanak.

2.3. AZ INTEGRÁCIÓ LEHETŐSÉGEI

Fontos kérdés: számíthatunk-e arra. hogy az AM térhódítása nyomán, az "ortodoxia" 

és az "eretnekség" integrációjával, egy magasabb szintű medicina szülessen meg?

Tény, hogy

♦ egyre többen veszik igénybe az AM szolgáltatásokat;

♦ egyre többen gondolkodnak az új alternatívákban;

♦ egyre több hagyományos orvos képzi magát tovább az AM-ban;

♦ egyre több AM módszer kerül be a medicina főáramába;

ebből következően valamiféle integráció elkerülhetetlennek látszik a közeljövőben.

Nettleton (1995) szerint, a medicina transzformációs folyamata az alábbi dimenziók 

mentén vált szükségessé napjainkban:

betegség CjiCSZSéij

kórházi közösségi

akut _̂ krónikus

kezelés (cure) megelőzés
, r :■ .......,
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kezelés (treatment) gondozás (care) 

személy

Hz a transzformációs folyamai számos ponton érintkezik az Aívl progresszív 

irányaival. így a folyamatok az integráció irányába mutatnak.

Az integráció egyik gyakorlati lehetőségének illusztrálására Nagata (1995) 

gondolatmenetét mutatjuk be. kszerint a betegségek organizációjának mindenkori 

fázisa dönti el, melyik módszer használatától várhatunk eredményt. Véleménye 

szerint a mai gyógyításban három, alapvetően különböző megközelítés létezik: (1) a 

biomedikális; (2) a pszichoszomatikus ill. bio-pszicho-szocio-egzisztenciális; (3) a 

tradicionális keleti modell. Mindháromnak meghatározott szerepe van a betegségek 

kezelésében, és ha megfelelően alkalmazzuk azokat, a gyógyítás hatékony lesz A 

patológia szerveződésének első lépcsőjén kifejezett biológiai lézió még nincs (ld. 

vegetatív szindrómák, irritábilis kólón, hipcrtenzió, migrén, gyomorfekély, 

depresszív reakciók stb). A második fázist az organikus elváltozás jellemzi (pl. 

operálható korai tumorok, gyulladások, bakteriális infekciók stb.), míg a harmadikba 

a terminális állapotok, krónikus degeneratív kórképek, demencia, AIDS stb. 

tartoznak. Az egyes módszerek hatékonyságát a betegség súlyosságának 

függvényében a 6. sz. ábra illusztrálja, amely a tudományos, konvencionális 

medicina számára egy bizonyos sávot jelöl ki, az azt megelőző és követő sávokban 

pedig más megközelítésű ellátást javasol.

A XXI. század orvoslásának sok szempontból át kell alakulnia, hogy megfeleljen az 

új kihívásoknak. A változások szükségességét (és sokszor egyben az irányát is) 

éppen az AM trendjei jelölik ki (Imielinsky &Imielinsky, 1995). Ilyenformán, a XXI. 

század medicinája:

♦ Integratív. Csak egy medicina létezik, a tudományos és nem-tudományos 

megközelítések szembeállítása nem növeli annak hatékonyságát. Helyreállítani, 

megvédeni és megerősíteni az ember egészségét nem csak tudományos 

módszerekkel lehet. Ismeretlen hatásmechanizmusú eljárás értéke nem zárható ki 

automatikusan (ugyanakkor éppen ez a sarlatánság melegágya is). Az egészséget 

védő és erősítő saját regenerációs mechanizmusok működésének serkentése.
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legyen tudatos vagy tudattalan, tudományos vagy tudománytalan, a medicinát 

szolgálja.

♦ Interkullürális. A keleti és nyugati módszerek ötvözése megtermékenyítöleg

világnak, és a gyógyítás inkább a művészethez áll közel. Nyugaton az embernek 

privilegizált a helyzete, míg a környezetnek inkább instrumentális értéke van. a 

gyógyítás pedig elsősorban tudomány. A két megközelítés kiegészíthet! egymást

♦ Holisztikus. A redukcionista modell mellett érvényre kell juttatni és prioritást kell 

adni a holisztikus megközelítésnek. A speciális szakterületeken felhalmozott 

ismeretanyag-fragmentumokat szintetizálni kell az eredményesebb klinikai 

munka érdekében.

♦ Ökológiai. Az ember és biológiai-szociális környezete közti kölcsönkapcsolatot 

helyezi előtérbe, célja a káros környezeti tényezők kiküszöbölése és az. egyensúly 

megteremtése: (1) természetes módszerek és terápiák preferálása; (2) a páciens 

alkalmazkodóképességének, adaptációs mechanizmusainak serkentése: (3) a 

kémiai, fizikai és biológiai környezetszennyezés megakadályozása; (4) a páciens 

szűkebb szociális környezetében, kapcsolatainak harmonizálása.

♦ Partneri. Kommunikációs modellje a kölcsönösen felelősséget vállaló partneri 

kapcsolat orvos és betege között, a beteg nagyobb felelősség-vállalásával és a 

betegségéhez való pozitívabb attitűdjével, amely mobilizálja és aktivizálja saját 

megküzdő mechanizmusait.

♦ Promotív. A primer és szekunder prevención túl a korai életkortól kezdődő 

egészség-orientált életstílus propagálása, megfelelő szociál-politika mellett.

♦ Filozofikus. A fogyasztói szemlélettel szemben filozófiát, értékrendet, 

egzisztenciális aspektusokat is kínál.

2.4. AZ ALTERNATÍV MEDICINA EMPÍRIKUS MEGKÖZELÍTÉSE

A nemzetköti szakirodalom több ezer közleményt tartalmaz, melyek az AM

valamelyik aspektusának empirikus vizsgálatáról számolnak be.* A a fontosabb.

egybehangzó információkat, adatokat a leggyakrabban idézett néhány forrás alapján
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összegezzük (Fisher & Ward. 1994; Eisenberg et al. 1993. 1998; Sharma, 1992; 

Furnham. 1988; magyarul: Antal Z és Szántó. 1992; Antal Z. 1994; Bálint. 1990 és 

saját publikációk), az ezen felüli irodalmi forrásokat külön jelezzük. A 

leggyakrabban vizsgált néhány terület a kővetkező.

2.4.1. Igénybevétel

A nyugat-európai országokban és az ügyesül Államokban a lakosság 20-óÜ%-a vesz 

igénybe természetgyógyászati jellegű szolgáltatásokat. A vizsgálatok egy része 

konkrét időhatáron belüli (pl. a megelőző 3-24 hónap során) igénybevételre kérdez, 

más része azt tudakolja, a válaszadó lordult-e valaha élete során 

természetgyógyászhoz. Egyes kutatások az igénybevételek számára, gyakoriságára 

nézve is tartalmaznak adatokat.

felmérésből származnak (Antal Z és Szántó. 1992). akkor a felnőtt lakosság 6,6%-a 

már járt természetgyógyásznál. Saját kutatásaink során ezt az arányt 1994-ben 

10.2%-nak, 1999-ben 23,9%-nek találtuk (részleteket ld. később).

2.4.2. Igénybevételre való nyitottság

Külföldi publikációk tanúsága szerint az emberek túlnyomó része, ha még nem is 

fordult természetgyógyászhoz, ezt elképzelhetőnek tartja a jövőben. Az elzárkózás 

aránya mindössze 10-20% (Sermeus, 1987).

2.4.3. Demográfiai háttér

Az "alternatív" kezelést választó kliensek szociológiai vizsgálata nem mutat éles 

demográfiai eltéréseket a kontroli-csoportokhoz képest. Felmérések szerint a 

praktizőröket látogató páciensek zömében középkorú, jól képzett és tehetősebb 

réteghez tartozó emberek. A nők nyitottabbak a természetgyógyászhoz fordulásra 

(ahogy az orvoshoz fordulásra is).
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2.4.4. Egészségi állapot, orvoshoz fordulás, betegségek

A vizsgálatok kisebb része az AM igénybevevők általános egészségi állapotát 

vizsgálja, kuionboz.ö változók segítségévei. Konklúzióik szerint ezek az emberek 

általában kevésbé egészségesek, több krónikus, nem-fatális betegségről számolnák 

be. bár van olyan vizsgálat, amely nem talált szignifikáns különbséeet (pl. Blais et 

al., 1997). Az orvoshoz fordulási szokásokkal kapcsolatban is ellentmondóak az. 

adatok. Egyes szerzők azt találták, hogy a természetgyógyászhoz fordulók általában 

orvoshoz is gyakrabban járnak (Sato et ah. 1995). mások amellett érvelnek, hogy az 

AM igénybevevők kevesebbet látogatják háziorvosukat a kontroll csoporthoz képest, 

azt valószínűsítve ennek alapján, hogy az AM az alapellátás alternatívája lehet (a 

szakellátás tekintetében nem találtak különbséget) (Blais et ah, 1997).

Természetgyógyászhoz túlnyomórészt krónikus, az életet nem közvetlenül fenyegető 

betegségekkel fordulnak. Toronymagasan a mozgásszervi panaszok vezetik a listát. 

Az összes kórképek nagyjából felét ezek alkotják. A szakmai diskurzusban is 

jelentős súllyal képviselteti magát a téma*.

Magyarországon Bálint és munkatársai (1990) az OH hasábjain foglalták össze a 

legfontosabb tudnivalókat. Az aktuális nemzetközi szakirodalom az igénybevételi 

arány nagyságának és folyamatos növekedésének jelentőségét hangsúlyozza (Ramos- 

Remus et ah, 1999; Chandola et ah, 1999, Kolasinsky. 2001).

Gyakoriak továbbá a lelki-érzelmi természetű problémák, stresszel, szorongással 

kapcsolatos panaszok. Az AM és a pszichiátria határterületeiről is számos közlemény 

jelent meg az utóbbi tíz évben**. Ezeknek a cikkeknek egy része a 

természetgyógyászhoz fordulók pszichiátriai szempontú vizsgálatával foglalkozik 

(pl. Unutzer et al, 2000). Általában megállapítást nyer, hogy a természetgyógyászhoz 

fordulók enyhébb pszichiátriai zavarokkal (pánikbetegség, depresszió stb.) nagyobb

* A MEDLINE 1990-től 131 közleményt jelöl, melyek esak a reumás panaszok és az AM összefüggését

**A MEDLINE Hl közleményt regisztrál AM és "psychiatry" kulcsszavak együttes előforduláséival
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arányban küzdenek. Más közlemények a pszichiátriai betegek AM-hez való

átlagnál nagyobb nyitottságot dokumentálnak. Saját kutatásaink is megerősítik ezt 

(ld. később).

Vannak cikkek, melyek alternatív pszichiátriai ill. pszichoterápiás módszereket 

vesznek górcső alá (pl. Wong et ah. 1998), esetleg az integráció lehetőségeit kutatják 

(Moore. 1997). kapcsolatot keresnek a magatartástudományokkal (Friedman et ah. 

1997) vagy a pszichoszomatikával (Fava & Sonino, 2000).

A daganatos megbetegedések előfordulása a természetgyógyász "rendelőjében" nem 

kimondottan gyakori jelenség. A kutatásban azonban kiemelt jelentőséget kap*. A 

80-as évek óta az orvosi szakirodalomban rendszeresen heves viták látnak napvilágot 

a különböző, nem bizonyított hatékonyságú gyógyeljárásokkal kapcsolatban, amik a 

rosszindulatú daganatos betegségekre irányulnak (Cassileth, 1984). Ennek egyik 

magyarázata, hogy a rákos betegek, minden más betegséggel küzdő csoporttal 

összehasonlítva, jóval nagyobb arányban (30-60%) (Cassileth. 1999; Miller, 1999) 

fordulnak természetgyógyászhoz. Másrészt, a laikus közvélemény is kiemelt 

figyelemmel kíséri a témát.

A legutóbbi tudományos közlemények egy része a jelenség általános sajátosságait, az 

alternatív terápiák igénybevételét, annak okait kutatja (Cassileth, 1999; Miller et ah, 

1999; Ernst & Cassileth. 1999). más közlemények konkrét klinikai hatékonyság- 

vizsgálatokról szólnak (Moyad et ah, 1999; Mansour et ah, 1999) esetleg a kérdés 

kutatásának javasolt módszertanát taglalják (Bennett & Lengacher. 1999, Jacobson et 

ah. 1999). Az irodalmi adatok arról számolnak be. hogy a daganatos betegségben 

szenvedők közül az AM igénybevők elsősorban a fiatalabb, magasabban iskolázott

*A MEDLINE 1990-től 2001-ig 351 közleményt tartalmaz az Alternative Medicine és C 'ancer témában
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rétegekből és inkább a nők köréből kerülnek ki (Lippert et al., 1999. Rasky et al. 

1999). Azok. akik a daganat megjelenése elölt is fordultak természetgyógyászhoz, 

magasabb arányban teszik ezt megbetegedésük után is, mint azok. akiknek még nem 

volt ilven tapasztalatuk (Raskv el al.. 1999; Croeetti et al. 1998).

A v izsgálatok jelentős részé konkrétan a női mellrákra (Croeetti et al.. 1998; Burstein 

et al.. 1999) ill. a férfiak prosztata tumorára (Moyad et al., 1999; Nam et al.. 1999) 

vonatkozik. Ma már egyetértés van abban, hogy az alternatív és a konveneionális 

gyógymódok integrációja a daganatkezelésben fontos és sürgős feladat (Milton. 

1998), és ezt kívánja a betegek érdeke is (Coss. 1998).

Ezeken túl, aligha akad olyan, krónikus betegségcsoport, amellyel kapcsolatban az 

AM igénybevétele, hatékonysága stb mint téma. ne szerepelne a nemzetközi 

szakirodalomban, legalább egy-két közlemény erejéig.

2.4.5. Alternatív terápiák

Az alkalmazott "terápiák" gyakorisági sorrendjében első a különféle masszázsokat, 

reflexológiát, kineziológiát stb. magába foglaló ún. mozgás- és mozgatás terápiák 

csoportja, ami érthető is a mozgásszervi panaszok sűrű előfordulása miatt. A 

továbbiakban a sorrend nem egységes, a közlemények idejétől, helyétől, a vizsgálat 

módszerétől függően változó.

2.4.6. Motivációk

Az AM igénybevételének motivációs hátterét fentebb elemeztük. Kiemelendő, hogy 

egyes közlemények szerint a preventív megközelítés, az életmódváltoztatás igénye 

gyakran előfordul a természetgyógyászhoz fordulás hátterében. Ez egyike lehet 

azoknak az értékeknek, melyeket az alternatív medicina, bizonyos okokból, 

eredményesebben tud közvetíteni, mint a konvencionális ellátás (Riedel & Lynch 

2001: hamson & Brignall. 2001).
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2.4.7. "Alternatív" öngyógyítás

Számos, az AM-val kapcsolatos vizsgálatban elkülönítik az "alternatív módszerek

természetesen nem függetlenek egymástól. Az előbbi előfordulása egyébként jóval 

magasabb aranyban regisztrálható. Ide tartozik a küiönléle gyógyhatású 

készítmények önálló szedésétől a reformtáplálkozáson, jógán kérésziül az 

agykontrollig több száz módszer. (Abu-Rcahl ct al. 19%: Northcott & Bachynsky. 

1993)

2.4.8. Beállítódások, egészséggel kapesolatos hiedelmek

Az alternatív és konvencionális orvoslással kapcsolatos beállítódás egyértelműen 

összekapcsolódik az AM igénybevételével. A hivatalos ellátással szembeni attitűdök 

több részre oszthatók, érinthetik:

♦ az orvostudományt:

♦ a hivatalos egészségügyi ellátást;

♦ a hagyományos orvosokat általában;

♦ a válaszadó saját kezelőorvosát.

A közlemények nagyobb része a fenti kategóriákban negatívabb attitűdöt jelez az 

AM igénybevevők körében (pl. Sutherland & Verhoef. 1994; Furnham & Smith 

1988).

Az orvosokkal általában ill. az orvostudománnyal szembeni attitűdök mellett egyes 

ún. „laikus teóriák”, egyészséggel kapcsolatos informáltság, hiedelmek, a betegségek 

okát. mibenlétét érintő állítások szerepelnek a nemzetközi vizsgálatokban (Furnham. 

1994; Furnham & Beard, 1995). A saját erőfeszítések jelentősége, a belső 

okkeresésre való hajlandóság és a betegségek lelki eredetére vonatkozó elképzelések 

tekintetében a természetgyógyászhoz fordulók általában inkább egyetértőek. Ezek a 

beállítódások az egészségmagatartás szintjén fokozott cgészségtudatossággal. a 

fatalizmus és a passzivitás levetkőzésével járhatnak, ami hozzájárulhat az általános 

egészségi állapot javulásához.
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2.4.9. Az orv ostársadalom reakciója, attitűdje

Az orvosi képzettség nélkül praktizálok tábora mellett évről évre szaporodik azoknak 

az orvosoknak és más egészségügyi diplomásoknak a száma világszerte, akik a 

komplementer medicina eszköztárát is használják a kezdés során. Nem ritkaság. 

hog>’ orvos természetgyógyászhoz utal beteget. \ag\ maga keres lel ihcn rendelést. 

Az irodalmi adatok alapján egyértelmű igény mutatkozik az. orvosképzés anyagának 

„alternatív" irányú bővítésére is.

Az alábbi táblázat az általános orvosok alternatív gyógyászattal kapcsolatos 

attitűdjét, ilyen irányú képzettséget és praxisát reprezentáló %-os értékeket 

tartalmazza.

Irodalmi l'v Minta Pozitív Képzés Igéin Utalt beteget Saját maga

forrás elem- attitűd ill. praxis további alternatív igénybe

száma képzésre gyógyítóhoz vett AM-t.

Reilly 1983 100 86% f8% 70% JT% 22%

Wharton et al. 1986 145 59% 38% ma 76% n i

Anderson et al 1987 200 n i  41% 42% n il mm

Visseretal. 1990 600 62% 40% 75% 90% 29%

Schachter et al 1993 89 54% IH  n il 42% mm

Perkin et al. 1994 100 mm 20% mm 93% n i

n. a. = nincs adat

Egyes kutatók arra a kérdésre keresték a választ: vajon mi a különbség a magukat 

holisztikus szemléletűnek valló orvosok és "hagyományos" kollégáik közt (Goldstein 

et ah. 1987). Többszáz kérdöívesjnterjú elemzése után a legfontosabb eltéréseket az 

egyén által megélt vallási-spirituális élmények, a pszichoterápiás tapasztalatok és a 

személyes egészségmegőrzésre való törekvés dimenzióiban találták. Ehhez sok 

esetben hozzájárul valamely súlyos betegségből való felgyógyulás élménye is.
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2.5. A TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT HAZAI HELYZETÉVEL 

KAPCSOLATOS SPECIÁLIS KÉRDÉSEK

az alternatív medicina magyarországi helyzetének, ezért érdemes röviden sorra venni 

azokat.

2.5.1. Jogi szabályozás

A természetgyógyászat hazai helyzetét a 90-es évekre leginkább az információ és a 

koordináció teljes hiánya jellemezte. Vállalkozói igazolvány birtokában szinte bárki 

legálisan "praktizálhatott". Számos cikk látott napvilágot különböző magazinokban, 

napilapokban, az AM magyarországi jelenségvilágáról (Pl. Népszabadság. 1995: 

Reform, 1997). A természetgyógyászati vállalkozások működéséről Gyukits és 

Koltai (1993) gyűjtött hasznos információkat. 1997-ben aztán, hosszas előkészítő 

munkák után, heves érdekellentétek közepette, megszületett a természetgyógyászat 

jogi szabályozásának első kezdeménye (40/1997. (III.5.) Korm. és 11/1997. (V.28.) 

NM rendelet), mely a természetgyógyászatot egészségügyi tevékenységgé 

nyilvánította, gyakorlását iskolázottsághoz, szakirányú képzettséghez, vizsgához stb. 

kötve. Ennek eredményeként az addigra stabil páciensi körrel rendelkezők töredéke 

legalizálta praxisát, a túlnyomó többség teljes illegalitásba kényszerült, néhányan 

pedig valószínűleg abbahagyták "veszélyessé" vált tevékenységüket. A legnagyobb 

problémát - a vitathatatlan előrelépés mellett - a nem hivatalosan működők jelentik, 

akikről ezen túl még nehezebb lesz megbízható információkat szerezni. Azzal az 

illúzióval pedig valószínűleg le kell számolni, hogy a beteg, csodaváró emberek csak 

azért elfordulnának ezektől a gyógyítóktól, mert azoknak nincs hivatalos 

jogosítványuk. A törvényi szabályozás tehát megoldott számos égető problémát és 

kreált néhány újat, ami végül is nem szokatlan jelenség. A szabályozás 

népegészségügyi következményeiről, a természetgyógyászat hazai csapdáiról Csaba 

(1998) értekezik az ÁNTSZ részéről. A tudományos megalapozottság, a hatásosság, 

az alkalmasság (ti. a gyógyításban használt eszközök), a választás szabadsága és a 

gyógymódok szelídsége kapcsán fogalmazza meg aggodalmait, a megoldást pedig 

jouszabálvokban. szakfelügyeletben, szankciókban és a természetgyógyászati 

szakmával való elfogulatlan párbeszédben látja.
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2.5.2. Finanszírozás

A természet”) ógyás/ati ellátás finanszírozása ma Magyarországon gyakorlatilag a 

honorárium jellegű eseti magánfinanszírozás formájában jelenik meg. Nyugati 

példákból kiindulva azonban számítani lehet arra. hogy más. az állam és egyes 

biztosítok általi támogatási rendszerek is életbe lephetnek A normatív- tételes- és 

az ún. állapot-támogatás lehetőségeiről bővebben Kineses (1997) értekezik a

2.5.3. Média, Internet

A természetgyógyászat terjedésének egyik legjelentősebb közege a média és a ma 

talán még kisebb - de egyre növekvő - jelentőséggel bíró számítógépes világháló. A 

tömegkommunikáció hatását a fentebb részletezett társadalmi és szakmai 

folyamatokra, aligha szabad alulbecsülni. Ma magvarországon egy. orvosi jellegű 

folyóirat (Komplementer Medicina) valamint három jelentősebb, laikusoknak szóló 

magazin (Természetgyógyász, Ideál, Elixir) foglalkozik színvonalasan

természetgyógyászattal. A könyvkiadás területén az Édesvíz vezeti a piacot, de 

számos más, hazai kiadó jelentet meg témába vágó könyveket, kazettákat stb. Sok 

magyar és számtalan külföldi web-site jelent kiindulópontot az alaposabb 

tájékozódáshoz.
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3. AZ ÖNÁLLÓ KUTATÁS ISMERTETÉSE

Az empirikus adatgyűjtés 1994-ben kezdődött. 5 év alatt 7102 tővel készült 

kérdőíves interjú. Az így létrejött adatbázis igen kiterjedt, részletes elemzése a 

formai keretek miatt lehetetlen. Arra törekedtem, hogy a lehető legtömörebben 

osszetoglaijam. milyen lorrasokbol szármáznák az adatok, milyen módszerrel 

kerületek feldolgozásra, mik a legfontosabb eredmények es azokbo! milyen 

következtetések vonhatók le.

3.1. ADATFORRÁSOK

Az AM adatbázisba a következő kérdőíves kutatások adatai kerültek:

: 1994, pécs-baranyai reprezentatív minta, 2083 fő 

: 1995. természetgyógyászok. 74 fő 

: 1996, természetgyógyászhoz fordulók. 472 fő 

: 1997, orvosok - orvostanhallgatók, 342 fő

: 1998, pszichiátria osztályon kezelt, fekvő- és ambuláns betegek, 304 fő 

: 1999. pécs-baranyai reprezentatív minta, 2357 fő 

: 1999, országos reprezentatív minta, 1200 fő

Összesen: 7102 fő.

Az adatbázis elemzése a forrás és a tematika szempontjából:

F o r r a l s
1 . 2. 3. 4. 5. *■ r ö ő 1

T e m a t i k a minta minta minta minta minta minta

dem orgáfiai háttér X X X X X X X
A M  igénybevétel X X X X X X
egészségügy igénybevétel X X X
egészségi á llapot X X X X X
a ttitűdök X X X X X X
egészség-h iedelm ek X X X X X X

álta lános hiedelm ek X X X X X
egészség-tudatosság X X X
A M  ism eretek X
pszichés problém ák X X X X
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Az alábbiakban röviden ismertetem az egyes minták felvételének körülményeit. A 

kor. nem, iskolai végzettség, településtípus stb. szerinti megoszlásokat a 

mellékletekben tüntetem fel részletesen, itt csak a legfontosabb paraméterekre Leszek 

utalást. A kérdőívekben szereplő kérdéseket úgy szerkesztettük, hogy azok később, 

az egyes adatbázisok összehasonlítását is lehetővé teevék. A minták fontosabb 

demográfiai mulatóit külön táblázatokban mutatom be.

3.1.1. Az 1. sz. minta bemutatása

1994. Pécs-Baranya megyei felnőtt reprezentatív minta. 2083 lo (I. sz. táblázat)

Az első olyan adatgyűjtés, amelyben már az AM kutatás egyes kérdései is 

szerepeltek. 1994-ben zajlott, Dr. Tahin Tamás és Dr. Jeges Sára Pécs-Baranyai 

egészségszociológiai vizsgálatai keretében. A mintába 1115 pécsi és 968. vidéki 

településen lakó személy került. A kérdőívek kérdezőbiztosok közreműködésével 

kerültek kitöltésre. A válaszadók többek közt általános egészségi állapotukról, a 

természetgyógyászat igénybevételéről, az orvoslással kapcsolatos attitűdjeikről, 

laikus betegség-értelmezéseikről adtak információkat.

3.1.2. A 2. sz. minta bemutatása

1995. természetgyógyászok. 74 fő (2. sz. táblázat)

1995-ben, a Salgótarjáni Népjóléti Képzési Központban természetgyógyászok 

találkoztak, hogy a későbbi "SZITA" (szintrehozó természetgyógyászati 

alaptanfolyam) anyagát kidolgozzák. Az ország minden tájáról érkező szakemberek 

meghívás alapján vehettek részt a konferencián (többnyire valamilyen szempontból 

kiemelkedő teljesítményüknek köszönhetően). A helyszínen rövid kérdőívet töltöttek 

ki, amelyben praktizálási szokásaikról, attitűdjeikről, hiedelmeikről, motivációikról 

tájékozódtunk. 32 férfi és 42 nő került a mintába, 36-an a fővárosból, a többiek 

túlnyomórészt vidéki városokból érkeztek. Zömében (3 személy kivételével) 

diplomások, a 74 főből 40 fő orvos volt.

3.1.3. A 3. sz. minta bemutatása

1996. természetgyógyászhoz fordulók. 472 fő (3. sz. táblázat)

Több - kiterjedt praxissal rendelkező - alternatív módszerekkel gvógvító. orvos ill. 

nem orvos képzettségű, praktizőrt vontunk be vizsgálatunkba országszerte, ük az
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kliensüknek

kitölthető kérdőívet. Ezt a válaszadók borítékba zárva adták (vág) küldték) vissza a 

kezelőnek, aki arra még ráírta saját, vélelmezett "diagnózisát" és a nyújtott 

szolgáltatás faj táj át. Ilyen tormán két külön csatornán keresztül kaptunk információt 

a diagnózist és kezelési formát illetően. A kérdőíveket 1996-ban 472 szernél)' töltötte 

ki. A kérdések érintették az általános egészségi állapot önértékelése, az igénybevétel 

okául szolgák) egészségi panaszok. motivációk. attitűdök. hiedelmek 

egészségtudatosság, általános lelki állapot és közérzet témáit. A minta 70%-át nők. 

36%-át fővárosiak tették ki, és az iskolai végzettség is az átlagosnál valamivel 

magasabbra került ebben a mintában. így az elemzésnél ezekre a specifikumokra 

tekintettel kellett lenni. Ennek a kutatásnak a lebonyolításához az Országos Játék 

Alap (0061540-5/1995. nyilvántartási számú pályázat) nyújtott számomra anyagi 

támogatást.

3.1.4. A 4. s/.. minta bemutatása

1997. orvosok - orvostanhallgatók. 342 fő (4. sz. táblázat)

Az egészségüggyel és AM-val foglalkozó kutatás nem nélkülözheti a hivatalos 

szakemberek állásfoglalásának megismerését. 1997-ben egyetemünk első 

évfolyamos hallgatói (181 fő) és végzett, országszerte praktizáló orvosok (161 fő) 

körében végeztünk felmérést önkitöltős jellegű kérdőívekkel. Elsősorban 

ismereteiket, attitűdjüket, az AM igénybevételét, a természetgyógyászat oktatásával 

és a természetgyógyászokkal kapcsolatos véleményüket tudakoltuk.

3.1.5. Az 5. sz. minta bemutatása

1998. pszichiátria osztályon kezelt, fekvő- és ambuláns betegek. 304 fő (5. sz.

1998-ban, az OTKA ifjúsági pályázata (1997-2000. F023689. sz. téma) által 

finanszírozott kutatás során, pszichiátria osztályokon, ambulanciákon kezelt betegek 

egy csoportjában végeztünk kérdőíves felmérést. A kérdőív önkitöltős volt. de a 

kitöltés ápolók vagy orvosok segítségével zajlott, amennyiben erre a betegnek igénye 

volt. A kutatás Pécsett, Debrecenben. Kaposváron és Zalaegerszegen zajlott, 

pszichiáter kollégákkal együttműködve, akik az általuk kezelt betegek diagnózisát 

megadták. A kérdőívben általános egészségi állapotra, pszichés panaszokra, a
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természetgyógyászat igénybevételére, attitűdökre, hiedelmekre vonatkozó kérdések 

szerepeltek.

3.1.6. A 6. sz. minta bemutatása

1999. pécs-haranvai reprezentatív minta. 2357 fő <6, sz. táblázat)

egeszsegszoeiologiai felmeréssel indult), 1999-ben 2357 tös. pécs-haranyai mintán 

vizsgáltuk az AVI néiiám vonatkozását. Bár a kutatás longitudinális volt. 89-ben még 

nem szerepeltek AM-val kapcsolatos kérdések. így a követett mintán ezek változását 

nem tudtuk mérni. Részletes képet kaptunk viszont az egészségi állapotról, a 

válaszadók pszichés-közérzeti állapotáról és a fontosabb, eddig vizsgált AM 

kérdésekről (igénybevétel, attitűdök, hiedelmek stb.)

3.1.7. A 7. sz. minta bemutatása

1999. országos reprezentatív minta. 1200 lő <7. sz. táblázati

Az 1999-2000. periódusra megítélt ifjúsági OTKA támogatás (F029839. sz. téma) 

felhasználásával, 1200 fős országos, kor - nem - iskolai végzettség - településtípus 

szerint reprezentatív mintán készült felmérés. 1999-ben. Ebben a kutatásban az eddig 

felépített adatbázist olyan adatokkal egészíthettem ki, amelyek, a regionális 

vizsgálati eredményeken túl, Magyarország egészéről adnak információt az AM 

igénybevétel, az azzal kapcsolatos attitűdök, egészség-hiedelmek és

egészségtudatosság tekintetében.

3.2. MÓDSZEREK

A mintavétel módszere minden esetben kérdőíves felmérés volt.

♦ Kérdezőbiztossal történt az adatfelvétel: 1.. 6.. 7. minták esetében.

♦ Önkitöltős kérdőívekkel történt az adatfelvétel: 2., 3., 4., 5. minták esetében.

A kérdőívekben szereplő fontosabb, a feldolgozás során elemzett kérdések szövegét 

és a lehetséges válaszokat, az egyes minták és főbb kérdéscsoportok szerint, a H. sz. 

mellékletben tüntettem fel. Azokat a kérdéseket, amelyek speciálisan csak az egyik 

mintában fordultak elő, az eredmények bemutatásakor jelzem.

használtam. Az adatbázisokat olyan módon rendeztem össze, hogy a kulcskérdések
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lehetőség szerint azonos formában kerüljenek rögzítésre. a későbbi 

összehasonlíthatóság kedvéért. Az adatok elemzéséhez túlnyomórészt 

kereszttáblákat, átlag-összehasonlításokat (a Chi-négyzet és Mann-Whitney 

szignifikancia próbák segítségévei) iii. a lineáris és iogis/.iikus regress/.ió-anaií/.isi 

használtam.

3.3. EREDMÉNYEK

Az alábbiakban - terjedelmi okokból - csak vázlatos formában, néhány fontosabb 

megállapítás következik, az egyes minták adatainak elemzése nyomán. A 

lényegesebb adatokat táblázatokban mutatok be.

3.3. E Pécs-baranyai reprezentatív minta (2083 fő, 1994)

A természetgyógyászhoz fordulás aránya cs demográfiai jellemzői

♦ A válaszadók 10,2%-a fordult már természetgyógyászhoz.

♦ A pécsi lakosság 11%-a, a vidékiek 9,4%-a fordult természetgyógyászhoz.

♦ A természetgyógyászhoz fordulók kb. kétharmada nő (63%).

♦ Az életkori megoszlásban nincs egyértelmű tendencia (szemben az orvoshoz 

fordulással, amely meredeken emelkedik az életkorral).

♦ Az iskolázottság tekintetében a magasabb végzettségűek dominálnak (szemben 

az orvoshoz fordulással, amely meredeken csökken az iskolai végzettséggel).

Természetgyógyászhoz fordulás és egészségi állapot

♦ Minél rosszabbra értékeli valaki az egészségi állapotát, annál inkább hajlamos 

természetgyógyászhoz fordulni (az orvoshoz fordulásnál ez az összefüggés jóval 

kifejezettebb!).

♦ A természetgyógyászhoz fordulók egészségi állapotának változása (a megelőző 5 

év alatt) a nem fordulókhoz képest a javulásban és a romlásban is magasabb 

arányokat mutat, a "nem változott" válasz rovására.

♦ A természetgyógyászhoz fordulók orvoshoz is gyakrabban járnak, mint a nem 

fordulók.
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♦ A természetgyógyászhoz fordulók átlagosan több krónikus betegségről 

számolnak be. mint a nem fordulók.

♦ A kliensek elsősorban krónikus, nem fatális kimenetelű, mozgásszervi 

betegségekkel fordulnak természetgyógyászhoz (Pécsett 36%-ban. vidéken 60%- 

ban) (A ,sr. táblázni).

♦ Uyakori a pszichés probléma es (elsősorban varosban) a preventív célú 

konzultáció.

♦ A pécsi lakosság körében az idegrendszeri és bőr-allergiás panaszok előfordulása 

jóval gyakoribb (kb. 10-10%), mint vidéken.

♦ Az igénybevett módszerek jelentős része (30-40%) az ún. mozgás- és 

mozgatásterápiák (reflexológia, masszázsok, manipulatív technikák stb.) körébe 

tartozik (9. sz. táblázat).

♦ A kliensek jelentős része nem tudja megnev ezni a g>óg)ító módszert, csak annyit 

tud, hogy "természetgyógyászati" módszert alkalmaztak nála.

♦ A vidéki mintában a bioenergetika aránya (kb. 30%) jóval gyakoribbnak 

mutatkozott, mint Pécsett (13%).

Elégedettség

♦ A természetgyógyászhoz fordulók 58%-a ítélte úgy, hogy panaszai a kezelés 

hatására javultak.

♦ A pécsiek elégedettségi aránya magasabb (65%), a vidékieké alacsonyabb (51 %).

♦ Az. adott panaszokkal a kliensek 77%-a előzőleg hagyományos orvoshoz is 

fordult.

Attitűdök

♦ A természetgyógyászhoz fordulók inkább nem értenek egyet azzal, hogy

♦ a legtöbb orvos elég időt fordít a betegek meghallgatására;

♦ az orvostudomány fejlődésének köszönhetően egyre kevesebb a betegség;

♦ a gyógyítás kizárólag az orvos feladata (10. sz. táblázat).

♦ A természetgyógyászhoz fordulók attitűdjei az alternatív medicina felé 

egverteimuen pozitívabbak ( / i. sz. táblázat):
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♦ kevésbé gondolják, hogy a hiszékenységük áldozatai;

♦ kevésbé gondolják, hogy az AM esak kiegészítő kezelés lehet;

♦ többen tartják az AM-t a hagyományos orvoslásnál hasznosabbnak;

♦ a gyógyíthatatlannak tartott betegségek esetében a iermészei-gv úgy ászaiban 

inkább látnak esélyt.

Hiedelmek (12. táblázat)

♦ A természetgyógyászhoz fordulók magasabb arányban értenek egyet azzal, hogy

♦ a jó egészség és a betegségből való meggyógyulás döntően az ember saját 

erőfeszítéseitől függ;

♦ a betegség okai sokkal inkább az emberekben magukban vannak, mint a 

környezetben (sig.);

♦ a legtöbb betegség oka lelki eredetű.

Pszichés panaszok

♦ A természetgyógyászhoz fordulók a nem fordulókhoz képest a megelőző három 

hónapban

♦ többet idegeskedtek;

♦ többször voltak túlfeszített, túlhajtott állapotban;

♦ többször voltak fáradtak, kimerültek;

♦ többször voltak zaklatottak. szorongóak;

♦ többször voltak lehangoltak, kedvetlenek.

3.3.2. Természetgyógyászok (74 fő, 1995)

Praktizálás (13. sz. táblázat)

♦ 32% főállásban. 54 % főállás mellett praktizál. 14% nem dolgozik betegekkel 

(elméleti szakember, oktató stb.).

♦ A praktizálok 92%-a fél órát vagy többet, 60% 1 órát vagy többet. 17% másfél 

órát, vagy többet foglalkozik átlagosan egy klienssel.

♦ Legtöbben átlagosan 10 vagy kevesebb alkalommal találkoznak egy klienssel.

♦ Egy átlagos héten a praktizálok 38%-a 20-nál kevesebb, 26% 10-25, 19 % 26-50. 

16% 50-nél több klienssel találkozik.
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1 való kapcsolat

Zo-a kiválónak. 52%-a elfogadhatónak. 12%-a problémásnak

♦ A természetgyógyászok leggyakrabban mozgásszervi es pszichés panaszokkal 

találkoznak (14. sz. táblázat).

♦ A természetgyógyászok leggyakrabban mozgás- és mozgatásterápiát, bioenergiát 

és gyógynövényeket alkalmaznak (15. sz. táblázat).

Motivációk, kulcsélmények (16. sz. táblázat)

♦ A természetgyógyászat felé fordulás hátterében leggyakrabban saját 

betegségélmény áll.

♦ Gyakori még a hivatalos medicinában való csalódás, az eredményesség 

megtapasztalása, a kíváncsiság, a "szelíd" (kevesebb mellékhatással járó) 

módszerek keresése.

Attitűdök az akadémikus medicinával szemben (10. táblázat)

♦ A természetgyógyászok túlnyomó része nem ért egyet azzal, hogy

♦ a legtöbb orvos elég időt fordít a betegek meghallgatására;

♦ az orvostudomány fejlődésének köszönhetően egyre kevesebb a betegség;

♦ a gyógyítás kizárólag az orvos feladata.

Hiedelmek <12. táblázat)

♦ A természetgyógyászok túlnyomó része egyetért azzal, hogy

♦ a jó egészség és a betegségből való meggyógyulás döntően az ember saját 

erőfeszítéseitől függ;

♦ a betegség okai sokkal inkább az emberekben magukban vannak, mint a 

környezetben;

♦ a legtöbb betegség oka lelki eredetű.
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♦ A természetgyógyászok a többi, vizsgált csoporthoz képest, jelentős mértékben 

nyitottak az olyan jelenségek létezését illetően, mint a telepátia, a jövőbelátás, a 

reinkarnáció, a pszichokinézis (tárgymozgatás érintés nélkül) ( l '7. és IS. sz.

♦ A természetgyógyászok bizonyos mértékben initottak a/ 1 TO jelenségre és a 

jóslás, horoszkóp realitását illetően.

3.3.3. Természetgyógyászhoz fordulók (472 fő, 1996)

♦ A leggyakoribbak a mozgásszervi és psziehés panaszok, jóval megelőzve a többi 

egészségi problémát (19. sz. táblázat).

♦ A kezelők szerint a leggyakoribbak a pszichés panaszok, a kliensek szerint a 

mozgásszervi problémák. (A kezelő és a kliens "diagnózisa" sokszor lényegesen 

eltér egymástól!)

♦ A konzultációt megelőző 12 hónap során a kliensek 59%-ának volt valamiféle 

mozgásszervi, 48%-ának pszichés panasza, 9%-nak daganatos megbetegedése.

♦ Pszichés problémáikkal a válaszadóknak csak egyharmada keresett orvosi 

segítséget megelőzően, ez az arány a daganatos betegségek esetében 81%, a 

mozgásszervi problémáknál 60% (20. sz. táblázat).

♦ A pszichés és daganatos betegek inkább fordulnak nem-orvos 

természetgyógyászhoz, mint orvosi képzettségűhöz.

♦ Jelentősnek találtuk azok arányát, akiknél a prevenció fontos tényező a 

természetgyógyászhoz fordulásban.

Módszerek (21. sz. táblázat)

♦ Az alkalmazott terápiák közül a mozgás- és mozgatásterápiák, gyógynövény

kúrák, bioenergetika és életmód-tanácsadás szerepelnek a gyakorisági sorrend 

élén.

♦ A kezelő szerinti és a kliens szerinti "terápia" sokszor lenvegesen elter egymástól 

(kivéve a bioenergiát, itt látszik legnagyobbnak az egyetértés), illetve a kezelők 

jóval több beavatkozási formát jelölnek meg, mint klienseik.
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tgyógyászok, és

ként a kliensek.

♦ A válaszadók közel 3,4-e segítségei vál ahl.uz. l.ugv egészségesedbe., tud,,,., 

élni, ez a természetgyógyászat prev encióban betöltött szerepet hangsúlyozza.

♦ A válaszadók 2/3-a szeretné elkerülni a hagyományos kezeléssel járó 

mellékhatásokat, ill. - hasonló arányban - a hagyományos orvosi ellátás nem 

hozott teljes gyógyulást számukra.

♦ A válaszadók 1/4-e jelezte, hogy a kezelőorvosával való. nem megfelelő 

kapcsolat motiválta a természetgyógyászhoz fordulásban.

♦ A hirdetések, reklámok szerepét csak a válaszadók 1/5-e tüntette fel a motivációi 

között.

Elégedettség

♦ A természetgyógyászhoz fordulók 70%-a ítélte úgy, hogy panaszai határozottan 

javultak a kezelés hatására. További 20% érzékelt bizonyos (ha nem is kielégítő) 

javulást.

♦ A válaszadók 87%-a teljes mértékben, további 7%-a kis mértékben elégedett volt 

a kapott szolgáltatással.

Attitűdök, hiedelmek

A természetgyógyászhoz fordulók attitűdjei és hiedelmei következetesen eltérnek az 

átlag populációétól (amennyiben annak tekintjük a 6. mintán kapott értékeket), és a 

természetgyógyászok által képviselt pólus felé közelítenek. Ilyenformán:

♦ A természetgyógyászhoz fordulók túlnyomó része nem ért egyel azzal, hogy

♦ a legtöbb orvos elég időt fordít a betegek meghallgatására (80%);

♦ az orvostudomány fejlődésének köszönhetően egyre kevesebb a betegség 

(90%);

♦ a gyógyítás kizárólag az orvos feladata (93%) (10.sz. táblázat).

♦ A természetgyógyászhoz fordulók túlnyomó része egyetért azzal. hogy
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♦ a jó egészség és a betegségből való meggyógyulás döntően az ember saját 

erőfeszítései tői függ (77%);

♦ a betegség okai sokkal inkább az emberekben magukban vannak, mint a 

környezetben (69%);

♦ a legtöbb betegség oka lelki eredetű (76%) (12.sz. táblázat).

♦ A természetgyógyászhoz fordulók jelentős mértékben nyitottak a telepátia, 

jövőbelátás, reinkarnáció, pszichokinézis (tárgymozgatás érintés nélkül), jóslás 

horoszkóp. UFO-k létezését, realitását illetően (/ 7. és IX. sz. tahiázat).

Egészségtudatosság (23. sz. táblázat)

A természetgyógyászhoz fordulókra, az átlag populációhoz képest inkább jellemző, 

hogy

♦ gyakran olvasnak egészséggel kapcsolatos írásokat újságokban, könyvekben;

♦ figyelik az általuk vásárolt élelmiszerek összetételét, tápértékét;

♦ étrendjüket egészségi állapotuknak megfelelően alakítják;

♦ keresik a környezetbarát termékeket vásárláskor;

♦ komolyan megfontolják az egészségmegőrzéssel kapcsolatos javaslatokat, 

amelyek a tévében, rádióban elhangzanak.

Ez utóbbi megállapítások a populációra vonatkoznak, amely, pl. a 6. mintával 

(melyet "átlag populációnak" is nevezhetünk) összehasonlítva mutatja ezeket a 

különbségeket, de az eredmény nem jelenti azt. hogy az eltérést kizárólag a 

természetgyógyászhoz fordulás magyarázná, hiszen ezek a minták számos 

háttérváltozó tekintetében (pl. iskolai végzettség, nem, lakóhely megoszlása) is 

különböznek. Ezeknek a különbségeknek a hatását a regresszióanalízis segítségével 

küszöbölhetjük ki (ld. később).

Az anyagi helyzet önértékelése

A három kérdéssel mért anyagi helyzet önértékelés azt mutatja, hogy ezek a 

válaszadók

♦ inkább kiváló vagy jó;

♦ az elmúlt 5 évben javuló;

♦ másokhoz viszonyítva átlagos vagy átlagon felüli

anyagi helyzetűeknek tartják magukat (családjukat, háztartásukat).
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3.3.4. Orvosok, orvostanhallgatók (342 fő, 1997)

♦ Adataink vannak arról, hogy az orvosok, orvostanhallgatók (továbbiakban: a 

szakma képviselői, röviden "szakemberek") mennyire ismerik, tartják 

hasznosnak, ill. szeretnék-e megtanulni, tudják e. hogy ho! tanulhatnak meg. 

próbálták-e, alkalmazzak-e az alabbi módszereket:

agykontroll - akupunktúra - bioenergetika - dianetika - lltoterápia - 

homeopátia - imaginatív terápiák - kineziológia - kiropraktika - 

rellexológia - reiki - spirituális gyógyítás.

♦ Az eredményeket a 9. sz. mellékletben összegeztem. Megállapítható, hogy a 

szakemberek viszonylag kevés ismerettel rendelkeznek, de egyfajta nyitottság, 

érdeklődés megfigyelhető.

Attitűdök az AM-val kapcsolatban (11. sz. táblázat)

♦ A szakemberek 60%-a a legtöbb természetgyógyászokat a hiszékenység 

vámszedőinek tartja.

♦ Túlnyomó részük (78%) szerint ezek a módszerek csak a hagyományos orvosi 

ellátás kiegészítéseként érnek valamit.

♦ A válaszadók 5%-a szerint ezek a módszerek általában hatásosabbak, mint az 

orvosi gyógyítás.

♦ A válaszadók fele (!) gondolja, hogy ha a beteg hisz benne, ezek a gyógymódok 

akár a gyógyíthatatlannak tartott betegségeken is segíthetnek.

A 77. sz. táblázat adatai alapján szembetűnő, hogy a szakemberek körében tapasztalt 

attitűd-megoszlás milyen közel fekszik a laikus csoportokéhoz. Figyelemre méltó 

továbbá, hogy a „csodaváró” beállítódása (ill. a hit szerepének értékelése) igen 

magas a szakma képviselői közt, meghaladja mindkét másik csoport összesített 

százalékos értékét! Az első és második állításnál az orvosok (és általában az 

idősebbek), a negyediknél viszont a hallgatók (és általában a nők) igenlő válaszainak 

aránya magasabb szignifikánsan.
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A kérdőívben szerepel két kérdés, amely kifejezetten arra irányul, hogy az. alternatív 

módszerekkel dolgozó orvos és nem-orvos praktizőrökkel kapcsolatos beállítódás 

felszínre kerüljön. A nem-konvencionális módon gyógyító orvosokat illetően a 

szakma aüiiűdje 36%-ban pozitív (ez szignifikánsan inkább a nőkre jellemző). 36%- 

ban semleges, és csak 8%-ban negatív. A nem-orvos praktizőrökkel kapcsolatban 

természetszerűleg közel sem toleránsak ennyire a szakemberek: 11% általában 

pozitívan vélekedik. 38% semleges, és 51% negatív véleménnyel van (elsősorban az 

idősebb férfi válaszadók).

Attitűdök az AM és a konvencionális medicina integrációjával kapcsolatban (24. sz. 

táblázat)

A válaszadók jelentős mértékben egyetértenek azzal, hogy

♦ az orvosoknak ismerniük kellene a legfontosabb alternatív terápiákat

♦ az AM magába foglal az orvoslás számára hasznos elméleteket és módszereket 

(főként hallgatók gondolják így).

Főként a hallgatók értenek egyet azzal, hogy

♦ az orvosnak tanácsot kell tudni adni az alternatív terápiákkal kapcsolatban

♦ az orvosnak ismernie kellene a térségben dolgozó természetgyógyászokat.

A szakemberek relatíve kevéssé értenek egyet azzal (és inkább a már végzett orvosok 

gondolják úgy), hogy

♦ ha egy gyógykezelés eredményességét tudományosan nem bizonyítják, akkor 

alkalmazásukat meg kell tiltani;

♦ az AM veszélyezteti az emberek egészségét.

♦ A szakemberek túlnyomó része (88%) egyetért azzal. hogy a

természetgyógyászat fontos, hasznos kiegészítője lehet a modern

orvostudománynak.

♦ Az AM felé való pozitív attitűd inkább a fiatalokra és a nőkre jellemző.

♦ Az egyetemi oktatás AM irányú bővítését a válaszadók közel 90%-a tartaná 

fontostnak.

♦ Az oktatás bővítését inkább az idősebb orvosok és a nők szorgalmazzák.

♦ A 24. sz. táblázat adatai képet rajzolnak a szakma összességében pozitív 

attitűdjéről, a 'legnagyobb egyetértés az alternatív medicinával szimpatizáló, a



legkisebb az azt elutasító jellegű kijelentésekkel kapcsolatban tapasztalható. Az 

első három állítás 4-es körüli osztályzata önmagában is figyelmeztető erejű: a 

szakemberek fontosnak és szükségesnek tartják a nem-konvencionális módszerek

figyelhető meg. ennek számos oka lehet a nyitottság hiányától a kiábrándító 

tapasztalatokig. A hallgatók válaszaiban a szimpatizálás mellett az az elvárás is 

körvonalazódik, amely az orvosok ezirányű ismereteinek bővítésére vonatkozik. 

Más kérdés, hogy az ..orvosok" kifejezés alatt saját jövőbeni önmagukat értik, 

vagy inkább a jelenlegi orvosokat, tehát másokra nézve tartanák szükségesnek az 

„extra” tanulást.

♦ A válaszadók állást foglalhattak abban a kérdésben, milyen módon illeszkedhetne 

a természetgyógyászat az egészségügy jelenlegi (még a kormány- és miniszteri 

rendeletek megjelenése előtti!) keretei közé. A szakemberek 3%-a szerint 

„szükségtelen beilleszteni, nincs helye a modern orvostudomány mellett", 44% 

úgy véli. „orvosok - szabályozott feltételek mellett - alkalmazhatnák" (így 

gondolkodik az idősebb orvosok többsége). 35% amellett foglal állást, hogy 

„orvosi ellenőrzés mellett bármely képzett praktizőr dolgozhatna" (ez elsősorban 

a fiatalabb orvosok álláspontja), végül 18% azok aránya, akik szerint „bármely, 

megfelelően képzett természetgyógyász folytathatna önálló terápiát". 

Összességében tehát a válaszadók 79%-a orvosi részvétellel integrálhatónak 

tartja az alternatív módszereket.

♦ A kérdőívben szerepel egy összegző kérdés is: „Véleménye szerint a 

természetgyógyászat fontos, hasznos kiegészítője lehet a modern 

orvostudománynak?” A válasz 87,5%-ban igen, 12,5%-ban nem. A pozitív 

hozzáállás itt is inkább érvényes a fiatalabb életkor és a női nem esetén.

Az alternatív medicina egyetemi oktatásával kapcsolatos attitűdök
♦ „Ha Önön múlna, bővítené-e az egyetemi kurrikulumban a természetgyógyászat

oktatását?” -  tettük fel a kérdést a szakembereknek. Nagymértékben 27%. 

kismértékben 61% (tehát összesen 88%!) bővítené az egyetemi tantervet. Míg a 

hallgatók úgy vélték, többet kéne tudni az orvosnak az alternatív módszerekről, a 

kurrikulum bővítését elsősorban a már végzett orvosok szorgalmaznák. A nemi 

megoszlás arról árulkodik, hogy a nők itt is nagyobb affinitást mutatnak, 32%-uk 

nagymértékben bővítené a/, oktatási (férfiaknál ez az arány csak 20%).
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♦ A ..Véleménye szerint szükség volna-e az egyetemi tantervben több teret 

biztosítani a természetgyógyászati terápiák oktatása számára?" kérdésre a válasz: 

27% szerint ..feltétlenül", és további 50% szerint ..valószínűleg", míg a „nem 

tudja" és „biztos nem" válaszok egvüies aránva is csak 23%. Hasonló módon 

megfigyelhető az a jellegzetesség, hogy az idősebb, már végzett orvosok 

szignifikánsan fontosabbnak tartiák az oktatás bővítésének hevét, csak úgv. mint 

a nők.

Az AM-val kapcsolatos viselkedés egyes formái

♦ A válaszadók 14%-a már járt orvos-természetgyógyásznál.

♦ A válaszadók 6%-a már járt nem-orvos természetgyógyásznál.

♦ A természetgyógyászhoz megelőzően nem fordulók további 31%-a tudja 

elképzelni, hogy a jövőben saját egészségi problémájával alternatív gyógyítót 

keressen fel.

♦ A praktizáló orvosok 91%-ától betege kért már tanácsot természetgyógyászhoz 

való fordulással kapcsolatban.

♦ A praktizáló orvosok 56%-a általában ajánlja a természetgyógyászhoz fordulást.

♦ A praktizáló orvosok 59%-a már ajánlott legalább egy, konkrét alternatív- 

gyógyítót vagy módszert.

♦ A kérdőív kitöltésének idején a praktizáló orvosok 41%-a ismer olyan alternatív 

gyógyítót, ahová szükség esetén betegét, hozzátartozóját elküldené.

3.3.5. Pszichiátria osztályon kezelt, fekvő- és ambuláns betegek (304, fő 1998)

Természetgyógyászhoz fordulás

♦ A pszichiátriai betegek 30 %-a fordult már valaha természetgyógyászhoz.

♦ 20% nem-orvos természetgyógyászhoz. 19% orvos-természetgyógyászhoz 

fordult (értelemszerűen 9% mindkettőhöz).

♦ A válaszadók 1/4-e el tudja képzelni, hogy a jövőben (ha már volt. újra) nem- 

orvos természetgyógyászt keressen fel.

♦ A válaszadók 35%-a el tudja képzelni, hogy a jövőben (ha már volt, újra) orvos

természetgyógyászt keressen fel.
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Az adatok összehasonlíthatósága édekében a 7. mintából random leválogatással kor. 

nem és iskolai végzettség szerint az 5. mintával megegyező összetételű részmintát 

hoztam létre (25/1. táblázat). A természetgyógyászhoz fordulás és az arra való

mutatom be a 25/2. sz. táblázatban. Az összehasonlítás alapján kijelenthető, hogy a 

pszichiátriai betegek mintájában, a kontroll mintához kepest:

♦ magasabb mind az orvos-természetgyógyászhoz, mind a nem-or\os- 

természetgy úgy ászhoz fordulók aránya (a nemzetközi közleményekkel 

összhangban);

♦ alacsonyabb a jövőbeli fordulással kapcsolatosan nyitottságot mutatók aránya 

(mindkét típusú szolgáltatást illetően).

A kapott értékek különbségét számos tényező magyarázhatja. A két minta sok olyan 

dimenzióban mutathat különbséget, melyek a természetgyógyászathoz való viszonyt 

befolyásolhatják, pl. a jövedelmi viszonyok, lakóhely, általános egészségi állapot stb. 

Torzíthatja a kapott adatok hitelességét az is. hogy pszichiátriai betegség előfordulhat 

a kontroll csoportban is, és ennek a paraméternek a mérésére nem került sor a 

vizsgálat folyamán. Feltételezhető azonban, hogy az 1999-es év során hospitalizált 

pszichiátriai betegek aránya a kontroll mintában nem haladja meg a 2-3%-ot (ennyi 

volt az 1998-as év során Magyarországon pszichiátriai intézményben kezeltek aránya 

a teljes, felnőtt népességen belül).

Ezek az adatok ilyenformán csak figyelemfelkeltőek, semmiképp sem bizonyító 

erejűek. Mindenesetre utalhatnak arra, hogy a pszichiátriai betegek valóban nagyobb 

arányban fordulnak természetgyógyászhoz, viszont kevésbé nyitottak. A pszichés 

panaszok és a természetgyógyászhoz fordulás szorosabb kapcsolatára a 

későbbiekben tárgyalt eredményeink további megerősítéssel szolgálnak.

Általános egészségi állapot

♦ A betegek 2%-a kiválónak. 15%-a jónak. 44%-a megfelelőnek és 39%-a rossznak 

tartja általános egészségi állapotát.

♦ A betegek 11%-ának javult. 32%-ának nem változott, 57%-ának romlott az 

egészségi állapota a megelőző 1 év alatt.

♦ Nincs értékelhető összefüggés az egészségi állapot önértékelése és a 

természetizvóuvászat igénybevétele közt.
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Attitűdök, hiedelmek

A pszichiátriai betegek attitűdjei, hiedelmei sok szempontból közelítenek a

A pszichiátriai betegek többsége nem ért egyet azzal, bog)

♦ az orvostudomány fejlődésének köszönhetően eevre kevesebb a 

betegség,

♦ a gyógyítás kizárólag az orvos feladata (10. sz. táblázat).

A pszichiátriai betegek többsége egyetért azzal, hogy

♦ a jó egészség és a betegségből való meggyógyulás döntően az ember 

saját erőfeszítéseitől függ;

♦ a betegség okai sokkal inkább az emberekben magukban vannak, mint 

a környezetben. (12 . sz. táblázat)

♦ A pszichiátriai betegek több, mint fele gondolja, hogy a természetgyógyászati 

módszerek még a gyógyíthatatlannak tartott betegségeken is segíthetnek, ha a beteg 

hisz bennük.

♦ A pszichiátriai betegek jelentős mértékben nyitottak a misztikumot kéőviselő 

jelenségekre, a telepátiától a horoszkópig (Id. 17. és IS. táblázat)

♦ Érdekes eredmény, hogy a pszichiátriai betegek hiedelmei az arányok tükrében 

milyen közel állnak a szakemberekéhez!

Egészségtudatosság

A pszichiátriai betegek csoportja az egészségtudatosság dimenzióiban általában 

magasabb értékeket mutat (a 6. minta adataihoz képest), a természetgyógyászhoz 

fordulókhoz hasonlóan:

♦ gyakran olvasnak egészséggel kapcsolatos írásokat újságokban, könyvekben

♦ figyelik az általuk vásárolt élelmiszerek összetételét, tápértékét

♦ étrendjüket egészségi állapotuknak megfelelően alakítják

♦ keresik a környezetbarát termékeket vásárláskor

♦ komolyan megfontolják az egészségmegőrzéssel kapcsolatos javaslatokat, 

amelyek a tévében, rádióban elhangzanak

♦ igyekeznek kizárni az állati eredetű termékeket táplálkozásukból (23. sz. 

táblázat).

72



A természetgyógyászathoz való viszony háttértényczöi

Annak eldöntésére, hogy a természetgyógyászathoz való viszonyt az 5. mintában az

végeztem. A függő változók (fordulás + nyitottság 4 attitűdök) összevonásával 

olyan, ordinális változót képeztem, amely 7 lehetséges értéket vehet fel a 

természetgyógyászattól való teljes elzárkózás es teljes nyitottság közt (nevezzük ezt 

a változót „viszonyának). A továbbiakban ennek a függő változónak a. különböző 

háttérváltozók 2 lépcsős bevitelével végzett, lineáris regresszió-analízisét vázolom. 

Terjedelmi okokból a modellben használt független változók képzésére és a 

„fordulás” -  „nyitottság” elkülönített elemzésének eredményeire nem térek ki 

részletesen.

Az 5. mintán végzett regresszió-analízis eredményei (26. .sz. táblázat):

♦ a nemi hovatartozás szerepe elhanyagolható;

♦ a kor előrehaladtával csökken a szimpátia a természetgyógyászat iránt;

♦ a magasabb iskolai végzettség (közel szignifikánsan) hozzájárul a pozitívabb 

viszonyhoz, de hatása az új változó bevonásával jelentősen csökken;

♦ a lakóhely (város vagy falu) és az anyagi helyzet nem játszik igazán lényeges 

szerepet;

♦ az egészségi állapot önértékelésének nincs jelentősége

♦ az egészségtudatosság gyakorlatilag nem játszik szerepet a viszony alakulásában;

♦ az alternatív öngyógyítási formák (gyógynövények, diéta, relaxáció stb.) 

használata és az általános (alternatív) hiedelmek jelentős mértékben növelik a 

természetgyógyászathoz való pozitív viszonyt.

Ezek az eredmények (ismerve a természetgyógyászathoz való viszonyt alakító 

háttértényezők súlyát a 6. minta elemzése alapján, ld. később) arra engednek 

következtetni, hogy a pszichiátriai betegek esetében

♦ a demográfiai háttér szerepe (az életkor kivételével) a vártnál kisebb;

♦ az egészségi állapot és az egészségtudatossági szint nem differenciál a 

természetgyógyászathoz való viszony kialakításában, mint az várható lenne;

♦ az önevóuvítás és a „para”-hiedelmek nagy súlyú jelenlétének köze lehet a 

pszichiátriai morbiditáshoz.
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ógyászhoz fordulást és az azz; 

pszichiátriai betegség, állapot 

táblázat az egyes diagnosztikai 

á átlagértékekét mutatja.

s vizsgálni. A 27. ,v- 

tozó. fordulásra és nyitottságra

dependeneia) fordultak.

♦ A nyitottság tekintetében a személyiségzavarhoz tartozik kiugró érték, míg a 

szorongásos-depressziós kórképekhez tartozó nyitottsági arányok szinte a 

legalacsonyabbak.

Tovább árnyalja a képet, ha megvizsgáljuk, hogy a természetgyógyászathoz való 

viszonyt alakító, legfontosabb két tényező (öngyógyítás és hiedelmek) milyen 

megoszlást mutat a különböző betegségcsoportok szerint (28. sz. táblázat).

♦ Az alternatív öngyógyítás kiugróan magas a pszichotikus betegségek esetében ill. 

abban a csoportban, melynek tagjai aktuálisan nem szenvednek pszichiátriai 

zavarban, de megjelentek a szakrendelésen (hosszú távon gondozott betegek stb.)

♦ Hasonló módon, az alternatív hiedelemvilág is leginkább a pszichotikusokhoz áll 

közel, míg a szorongásos-depressziós zavaroknál aránya relatíve alacsony.

3.3.6. Pécs-Baranyai reprezentatív minta (2357, fő 1999)

Ebben a kutatásban, amelynek alapeszköze egy 36 oldalas egészségszociológiai 

kérdőív volt. a természetgyógyászat igénybevétele és az arra való nyitottság mellett, 

sok más kérdés szerepelt, melyek független változóként felhasználhatók voltak az 

elemzés során. Ezek a kérdések az eredmények ismertetése kapcsán nyilvánvalóvá 

válnak, így külön nem mutatom be őket. A legfontosabb függő változónkat ketté 

választva, az orvos- ill. nem-orvos természetgyógyászathoz való viszonyt elkülönítve 

tárgyalom, minthogy lényeges különbségek tapasztalhatók.

♦ A teljes mintában a válaszadók 13%-a fordult már természetgyógyászhoz.
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♦ A válaszadók 9.5%-a orvos-természetgyógyászhoz. 6.3%-a nem-orvos

természetgyógyászhoz (2.8%-a mindkettőhöz) fordult.

♦ A válaszadók 32%-a tartja elképzelhetőnek, hogy a jövőben egészségi 

problémájával természetgyógyászhoz forduljon.

♦ A válaszadók 29%-a orvos-természetgyógyászhoz. 21%-a nem-orvos

♦ A válaszadók 11%-a csak orvos-terniészetgyogyaszhoz. f%-a pedig csak nem

orvos természetgyógyászhoz fordulna.

Demográfiai háttér

Az orvos-természetgyógyászhoz fordulók jellemzően:

♦ nők;

♦ magasabb iskolai végzettségűek;

♦ magasabb foglalkozási státuszúak;

♦ városiak.

A nem-orvos-természetgyógyászhoz fordulók jellemzően:

♦ magasabb iskolai végzettségűek;

♦ magasabb foglalkozási státuszúak.

Az orvos-természetgyógyászt a jövőben felkeresni hajlandók jellemzően:

♦ fiatalabbak;

♦ városiak;

♦ magasabb iskolai végzettségűek és foglalkozási státuszúak;

♦ anyagi helyzetüket az átlagosnál jobbnak tartók;

♦ anyagi helyzetüket javulónak ítélők.

A nem-orvos természetgyógyászt a jövőben felkeresni hajlandók jellemzően:

♦ városiak;

♦ magasabb iskolai végzettségűek és foglalkozási státuszúak;

♦ anyagi helyzetüket az átlagosnál jobbnak tartók;

♦ anyagi helyzetüket javulónak ítélők.

Klégedettsée

♦ A természetgyógyászhoz fordulók 57%-a ítélte úgy. hogy panaszai a kezelés 

hatására javultak.
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Az adott panaszokkal a kliensek 81%-a előzőleg hagyományos 

fordult.

voshoz is

h'gészségi (es pszichés) aiiapot. orvoshoz fordulás, attitűdök a hivalalua orvoslás lelc 

Az orvos-természetgyógyászhoz fordulók (a nem lórdulókhoz képest):

♦ több krónikus betegségükről számolnák be;

♦ gyakrabban küzdenek koncentrálási nehézségekkel;

♦ igyekeznek pozitívan gondolkodni.

A nem-orvos-természetgyógyászhoz fordulók (a nem fordulókhoz képest);

♦ rosszabbnak tartják egészségi állapotukat másokhoz viszonyítva;

♦ több krónikus betegségükről számolnak be;

♦ igyekeznek pozitívan gondolkodni.

Az orvos-természetgyógyászt a jövőben felkeresni hajlandók (a nem hajlandókhoz 

képest):

♦ kevesebbet járnak háziorvosukhoz;

♦ egészségi állapotukat inkább tartják kiválónak, jónak az átlaghoz képest;

♦ fizikailag jobban érzik magukat;

♦ gyakran vannak túlfeszített, túlhajtott, kifáradt állapotban;

♦ elégedettebbek életük alakulásával az elmúlt 8-10 évben;

♦ igyekeznek pozitívan gondolkodni;

♦ nem elégedettek teljes mértékben (házi)orvosuk munkájával;

♦ úgy tartják, hogy az orvosok nem foglalkoznak kellő odaadással a betegeikkel.

A nem-orvos természetgyógyászt a jövőben felkeresni hajlandók (a nem 

hajlandókhoz képest);

♦ kevesebbet járnak háziorvosukhoz;

♦ egészségi állapotukat inkább tartják kiválónak, jónak az átlaghoz képest;

♦ gyakran vannak túlfeszített, túlhajtott, kifáradt állapotban;

♦ nem elégedettek teljes mértékben (házi(orvosuk munkájával;

♦ úgy tartják, hogy az orvosok nem foglalkoznak kellő odaadással a betegeikkel.
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Saját egészséggel kapcsolatos elképzelések és tevékenységek

A természetgyógyászat télé nyitott válaszadók (akik fordultak természetgyógyászhoz 

és akik ezt el tudják képzelni a jövőben):

♦ inkább tartják úgy. hogy a lendszeies spoitolás használ;

♦ inkább tartják úgy. hogy a rendszeres és mértékletes étkezés használ;

♦ úgv gondolják. sokat tettek az elmúlt 8-10 cvben euészséuük javításáért;

♦ úgy gondolják, többet tudnak az egészségről és betegségekről, mini inasok.

♦ nem értenek egyet azzal, hogy a jó egészség szerencse dolga volna.

Az orvos-természetgyógvászhoz fordulók ezen felül:

♦ gyakrabban gondolnak egészségükre;

♦ többet foglalkoznak jövőbeni egészségi állapotukkal;

♦ elégedetlenek egészségükkel;

♦ úgy gondolják, gyakrabban betegszenek meg. mint mások.

A nem-orvos-természetgyógyászhoz fordulók:

♦ többet foglalkoznak jövőbeni egészségi állapotukkal;

♦ abbahagytak károsnak tartott szokásokat az elmúlt 8-10 évben egészségük 

javítása érdekében.

Az orvos-természetgyógyászt a jövőben felkeresni hajlandók:

♦ többet foglalkoznak jövőbeni egészségi állapotukkal;

♦ abbahagytak károsnak tartott szokásokat az elmúlt 8-10 évben egészségük 

javítása érdekében;

♦ saját, egészségük érdekében végzett tevékenységüket jobbnak tartják;

♦ úgy gondolják, ritkábban betegszenek meg. mint mások;

♦ nem értenek egyet azzal, hogy bármit tesznek is. ha a sors úgy hozza, hogy 

megbetegedjenek, meg is betegszenek.

A nem-orvos természetgyógyászt a jövőben felkeresni hajlandók:

♦ abbahagytak károsnak tartott szokásokat az elmúlt 8-10 évben egészségük 

javítása érdekében.

Egészség-kontroli

Az orvos-természetgyógyászhoz fordulók:

♦ inkább gondolják, hogy ha az ember beteg lesz, az rendszerint a saját hibája.

Az orvos-természetgyógyászt a jövőben felkeresni hajlandók
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inkább gondolják, hogy

♦ ha az ember beteg lesz, az rendszerint a saját hibája;

♦ mindenki megtanulhatja, hogyan őrizheti meg egészségét; 

kevésbé gondolják, hogy

♦ keveset tehetnek a betegségek megelőzéséért;

♦ az. hog) az emberek meggyógyulnak-e. lóként szerencse dolga.

A nem-orvos természetgyógyászt a jövőben felkeresni hajlandók:

♦ inkább gondolják, hogy mindenki megtanulhatja, hogyan őrizheti meg 

egészségét.

Egészségtudatosság (lel. 23. sz. táblázat)

A természetgyógyászat felé nyitott válaszadókra (akik fordultak 

természetgyógyászhoz és akik ezt el tudják képzelni a jövőben) jellemző, hogy:

♦ gyakran olvasnak egészséggel kapcsolatos írásokat újságokban, köny vekben

♦ figyelik az általuk vásárolt élelmiszerek összetételét, tápértékét

♦ étrendjüket egészségi állapotuknak megfelelően alakítják

♦ gyakran vásárolnak reformboltokban

♦ igyekeznek kizárni táplálkozásukból a tartósítókat és adalékanyagokat

♦ keresik a környezetbarát termékeket vásárláskor

♦ komolyan megfontolják az egészségmegőrzéssel kapcsolatos javaslatokat, 

amelyek a tévében, rádióban elhangzanak

♦ igyekeznek kizárni az állati eredetű termékeket táplálkozásukból.

A nem-orvos-természetgyógyászhoz fordulók, orvos-természetgyógyászt vagy nem

orvos természetgyógyászt a jövőben felkeresni hajlandók:

♦ igyekeznek elkerülni a receptre kapható gyógyszerek használatát.

Hiedelmek (Id. 1 7. és IH. sz. táblázat)

♦ A természetgyógyászat felé nyitott válaszadókra (akik fordultak 

természetgyógyászhoz és akik ezt el tudják képzelni a jövőben) jellemző, hogy 

valószínűbbnek tartják az összes, misztikusnak tartható jelenség létezését:
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♦ A nem-orvos-természetgyógyászhoz fordulók, orvos-termcs/.etuvógvászt vagy 

nem-orvos természetgyógyászt a jövőben felkeresni hajlandók valószínűbbnek 

tartják az UFO-k létezését.

A lcrmészetgyóg\ászaihoz való viszony háttere

attitűdök) összevonásává! ebben a mintában is ordinalis változót képeztem 

(„viszony”). A továbbiakban ennek a függő változónak a. különböző háttérváltozók 

lépcsőszerű beléptetésével végzett, lineáris regresszió-analízisét vázolom. Terjedelmi 

okokból a független változók kialakításának módszertani részleteire nem térek ki.

E g é s z s é g i  á l l a p o t  é s  o r v o s h o z  f o r d u l á s

Ebben a modellben arra kerestem a választ, hogy

♦ adott demográfiai háttér mellett miijen módon függ a természetgyógyászathoz 

való viszony az egészségi állapottól?

♦ a demográfiai háttér és az egészségi állapot kontrollálása mellett hogyan alakítják 

a vizsgált jelenséget az orvoshoz fordulási szokások?

Független változók:

♦ Demográfiai mutatók: életkor, nem, iskolai végzettség, családi állapot, 

foglalkozási státusz, anyagi helyzet, település;

♦ Egészségi állapot: önértékelés (kiváló -  jó -  megfelelő -  rossz), idült betegségek 

száma (fatális és nem-fatális), tevékenységkorlátozottság:

♦ Orvoshoz fordulás: összes orvoshoz fordulás gyakorisága (ezen belül:

gyógykezelő (kuratív) célú és megelőző, állapot-ellenőrző célú orvoshoz 

fordulás), házi orvoshoz fordulás gyakorisága a megelőző 12 hónapban.

A modellbe első lépésben csak a három, legalapvetőbb demográfiai változót, majd a 

másodikban a többit visszük be. A 3-as modellben az egészségi állapot, a 4-esben az 

orvoshoz fordulási szokások kerülnek be újonnan (29. sz. láblázai). A regresszió

elemzést elvégeztük a „fordulás" és a „nyitottság" esetében külön-külön is. ezekre 

részletes kifejtés nélkül utalunk a továbbiakban.

iskolai végzettség) közül a fiatalabb életkor és a magasabb iskolai végzettség
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kapcsolódik össze a pozitív viszonnyal, ezzel szemben a nemi hovatartozás nem 

játszik olyan markáns szerepet a baranyai mintában.

♦ A következő lépésben egyéb fontos demográfiai jellemzőket léptetve a modellbe.

város) hatása szignifikáns, miközben az iskolai végzettség szignifikanciája 

megszűnik (az előbbi faktorok ..kiváltják").

♦ A regressziós modellbe az egészségi állapotot beléptetve, annak paraméterei 

közül a ..jobb" önértékelés (közbevetve: a ..rosszabb" önértékelés a szűkén vett 

fordulással függ össze) és az idült betegségek (azon belül is kizárólag a nem

fatális betegségek) magasabb számának hatása azonosítható. A tevékenység

korlátozottság szerepe nem szignifikáns.

Adataink alapján -  a szakirodalommal összhangban -  kijelenthetjük, hogy a 

természetgyógyászat igénybevétele és az ahhoz fűződő szimpátia egyértelműen 

összekapcsolódik a több. nem-fatális, krónikus betegség meglétével, viszont nem 

függ a fatális megbetegedésekkel és a tevékenység-korlátozó állapotokkal. Ennek az 

irodalomból ismert magyarázata nálunk is érvényes lehet: a súlyosabb egészségi 

problémák esetén általában inkább az orvosi ellátásra számítanak az emberek.

♦ Kontrollált demográfiai és egészségi állapot háttér mellett az orvoshoz járás 

gyakorisága pozitíve, míg a háziorvoshoz járás negative függött össze. Az összes 

orvoshoz fordulások közül a gyógykezelő célú egyáltalán nem, a preventív célú 

pozitív összefüggést mutatott a függő változóval.

A már ismert kutatások eredményeivel összhangban, az a tapasztalatunk, hogy a 

természetgyógyászatot a gyakrabban orvoshoz fordulók jobban preferálják. Ez azt 

támasztja alá, hogy az emberek nem feltétlenül egymást kizáró alternatívákban 

gondolkodnak (mint arra az „alternatív medicina'’ kifejezés utalna). Alternatívát 

jelenthet azonban az alapellátásban, minthogy a háziorvoshoz fordulás gyakorisága a 

függő változóval negatív összefüggést mutat. Emellett jelentősége lehet annak is. 

hogy míg a preventív céllal orvoshoz fordulók inkább szimpatizálnak a 

természetgyógyászattal, a gyógykezelő célú orvoshoz fordulás gyakoriságával az 

összefüggést nem találtuk szignifikánsnak. Ez felveti annak a lehetőségét, hogy a 

magasabb összes orvoshoz fordulás nagyobb részben a megelőző-ellenőrző, és 

kevésbé a gyógyító célzatú felkereséseknek köszönhető.



Amint az R‘ érték mutatja, a függő változó alakulását az eddig vizsgált ténvezők kh. 

9 százalékban magyarázzák, érdemes tehát újabb hatótényezőket keresni.

e gy é b t é n y e z ő k

A természetgyógyászathoz való viszonyulás kialakításában nviivanvaioan számos 

egyéb tényező játszik szerepet. Ezek közül néhányat -  a külföldi szakirodalomra és 

saját, régebbi kutatásainkra támaszkodva -  kiválasztottunk, azzal a céllal, hogy 

hatásukat megpróbáljuk mérhetővé tenni. Az alábbi faktorokat vizsgáltuk:

♦ attitűdök általában az orvosok, orvostudomány felé (3 kérdés)

♦ attitűdök a válaszadó saját háziorvosa felé (4 kérdés)

♦ életmód-változtatás az elmúlt 8-10 évben (2 kérdés: tett-e ill. elhagyott-e valamit)

♦ öngyógyítás (5 kérdés: elsősorban olyan, „alternatív" módszerek, mint

gyógynövény-kúrák, gyógy-cseppek. reformtáplálkozás, jóga. relaxáció stb.)

♦ egészségtudatosság (10 kérdés, ebből 5 elsősorban ún. „alternatív” tudatosságra 

vonatkozik, mint pl. étrend-változtatás az aktuális egészségi állapot szerint, állati 

eredetű táplálékok redukálása, környezetbarát termékek vásárlása stb.)

♦ irracionális-misztikus hiedelmek (6 kérdés: telepátia, jövőbelátás, reinkarnáció, 

pszichokinézis, horoszkóp, UFO)

♦ pszicho-szociális faktorok (szociális támogatottság: 5 kérdés; elhúzódó stressz: 3 

kérdés; pozitív gondolkodás: 1 kérdés)

A regressziós modellbe csak azokat a tényezőket vettem be. amelyek szignifikánsnak 

mutatkoztak (30. sz. táblázat).

Az adatok alapján megállapítható, hogy adott demográfiai helyzet, egészségi állapot 

és orvoshoz fordulási szokások esetén az alábbi tényezők szignifikánsan 

hozzájárulnak a természetgyógyászattal kapcsolatos pozitív viszonyuláshoz:

♦ negatívabb attitűd a saját kezelőorvos felé (az orvoslás általános negatív 

megítélését néhány külföldi publikációval ellentétben nem találtuk 

szignifikánsnak)

♦ alternatív öngyógyító módszerek gyakoribb igénybevétele

♦ életmód-változtatás az elmúlt 8-10 évben

♦ magasabb egészségtudatossági szint



♦ kifejezettebb „alternatív” hiedelemvilág (a legmagasabb Beta értékkel!)

♦ magasabb szociális támogatottság

♦ pozitívabb gondolkodás

Az R' érték azt mutatja, hogy a modellbe újonnan bevitt tényezők jelentős 

magyarázó erővel (11%) bírnak, miközben az an vagi helyzet és a preventív célú 

orvoshoz fordulás szignifikanciája megszűnik.

Külföldi irodalmi adatokkal megegyezően, Magyarországon is érvényes, hogy az 

orvos-beteg viszony problémássága és az erősebb öngyógyítási törekvések együtt 

járnak a természetgyógyászat preferálásával. Ugyanez érvényes a magasabb 

egészségtudatossági szintre is: míg az általános egészségtudatosság csak a fordulás, 

az alternatív egészségtudatosság minden függő változó értékét szignifikánsan 

befolyásolja. Az alternatív hiedelemvilág és a természetgyógyászat 

összekapcsolódásáról kevés nemzetközi publikáció tudósít, vizsgálataink (és a 

hétköznapi tapasztalatok) azonban messzemenően alátámasztják azt. A pozitív 

gondolkodás és a stresszel járó életvitel szintén ismert háttértényezői a jelenségnek. 

A magasabb társas támogatottságra nem találtunk minden kétséget kizáró 

magyarázatot az általunk ismert irodalmi források alapján.

3.3.7. Országos reprezentatív minta (1200 fő, 1999)

A természetgyógyászat igénybevétele (31. sz. táblázat)

♦ A válaszadók 23%-a fordult már természetgyógyászhoz.

♦ A válaszadók 16,4%-a orvos-természetgyógyászhoz (ebből 7.7% a megelőző 

12 hónap során), 12,9%-a nem-orvos természetgyógyászhoz (ebből 6% a 

megelőző 12 hónap során). 6.2%-a mindkettőhöz fordult.

♦ A természetgyógyászokhoz fordulókon felül, a válaszadók további 23%-a tartja 

elképzelhetőnek, hogy a jövőben egészségi problémájával természetgyógyászhoz 

forduljon.

♦ A válaszadók 22%-a orvos-természetgyógyászhoz. 13%-a nem-orvos 

természetgyógyászhoz (12% mindkettőhöz) fordulna.
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♦ A válaszadók 10%-a csak orvos-természetgyógvászhoz. 1%-a pedig csak 

nem-orvos természetgyógyászhoz fordulna.

Felmérésünk eredményei szerint tehát 1999-ben Magyarországon a felnőtt lakosság 

23.1%-a már járt valamilyen termeszetgyogyásznái. Hz az adai az alléi natív medicina 

népszerűségének emelkedését valószínűsíti, figyelembe véve, hogy 1991-ben 

ugyanezt az arán} • %<'<' fős országos reprezentatív mintán Antal 7. és Szántó 6 .6 % - 

nak talalta. Nemzetközi összehasonlításban megállapítható, hogy Magyarország a 

nyugat-európai országokban ismert arány-intervallum (20-50%) also sávjában 

helyezkedik el (Hollandia és Dánia 1990-es adatainak közelében (Fisher & Ward. 

1994)).

Figyelemre méltó különbség mutatkozik az orvos- és nem-orvos természet- 

gyógyászhoz fordulás (ill. az azzal kapcsolatos nyitottság) tekintetében. Országos 

viszonylatban az orvosi képzettséggel párosuló természetgyógyászat népszerűbb: 

többen kipróbálták és nagyobb jövőbeni bizalmat élvez. Hmellett jelentősnek találtuk 

azok arányát is. akik mindkét fajta alternatív ellátást kipróbálták és/vagy nyitottak 

azokra.

A felkeresés és a nyitottság egymással is messzemenőleg összefügg: akik már 

fordultak orvos-természetgyógyászhoz, 75%-ban nyitottak az orvos-, és (csak) 43%- 

ban a nem-orvos természetgyógyászhoz fordulás gondolatára. Akik viszont nem

orvos természetrgyógyásznál jártak, mindkét fajta ellátás további igénybevételére 

70% feletti arányban mutatnak nyitottságot (természetesen a két kategória mutat 

bizonyos átfedést).

Demográfiai háttér (29. sz. táblázat)

Az orvos-természetgyógyászhoz fordulók jellemzően:

♦ nők

♦ középkorúak

♦ magasabb iskolai végzettségűek

♦ magasabb foglalkozási és gazdasági státuszúak

♦ városiak (a fővárossal az élen).

A nem-orvos-természetgyógyászhoz fordulók jellemzően:

♦ nők

♦ középkorúak

83



♦ magasabb iskolai végzettségűek

♦ magasabb foglalkozási és gazdasági státuszúak

♦ városiak (a főváros kivételével, ahol az igénybevételi arány az egyéb városokban

Regionális megoszlás

♦ Orvos-természetgyógyász igénybevételének regionális gyakorisági sorrendje: 

főváros - bszak-Magyarország - kszak-Dunáníú! - Dél-Alföld - Nyugat 

Magyarország - Eszak-Alíold - Pest megye - Üel-Dunantui.

♦ Nem-orvos természetgyógyász igénybevételének regionális gyakorisági 

sorrendje:

Dél-Alföld (magasan kiemelkedve!) - Észak-Magyarország - Észak-Alföld - Pest

megye - Nyugat-Magyarország - Dél-Dunántúl - főváros - Észak-Dunántúl.

♦ Adataink arra utalnak, hogy a nők a természetgyógyászhoz fordulás és a 

nyitottság tekintetében is határozottan megelőzik a férfiakat. Ez az összefüggés 

(amely a fontosabb demográfiai háttértényezök kontrollálása mellett is 

szignifikáns) országos viszonylatban jelenthető ki, nem feltétlenül érvényes 

minden egyes régióban. Mint láttuk, baranya megyei vizsgálatunkban a nem 

szerepe kevésbé egyértelmű, és szinte teljes mértékben „kiváltható” olyan 

faktorokkal, mint a foglalkozási státusz, anyagi helyzet, egészségi állapot stb.

♦ Az életkori megoszlások arra utalnak, hogy a tényleges természetgyógyászhoz 

fordulás a középkorúakra, míg a nyitottság inkább a fiatalokra jellemző (bár ez az 

összefüggés statisztikailag nem szignifikáns).

♦ A természetgyógyászathoz való pozitív viszony (mint ahogy ezt nemzetközi 

tanulmányok is egyöntetűen alátámasztják) a magasabb iskolai végzettséggel 

kapcsolódik össze. Érdekes, magyar sajátosság ugyanakkor, hogy ez elsősorban 

az orvosok által gyakorolt természetgyógyászatra igaz, a nyitottságra ez a 

különbség kevésbé érvényes.

♦ A jövedelmi viszonyokat vizsgálva megállapítható, hogy -  a nemzetközi 

irodalommal egybehangzóan -  a magasabb pozíció mind a "fordulás“-sal. mind a 

"'nyitottság“-gal pozitíve függ össze. (Jelezzük: Antal Z. és Szántó 91-ben ezt a 

megoszlást csak a ”fordulás”-ra találta érvényesnek, a ”nyitottság”-ra nem.) Az 

orvos-természetgyógyászatra nézve a tendencia egyértelműbb.
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A településtípusok szcirinti megoszlás egyértelműén un a uidí, hogy a

természetgyógyászat térhódítása elsősorban városi jelenség. A számadatok

tanúsága szerint Budapest messze élen jár (ei' már 1991-ben is megállapítást

nyert). Nagy szakadék miLiiaikozik a város -  není város .diataron''.

I la a földrajzi régiók és a településtípus szerinti megoszlásokat e<gyűlt vizsgáljuk.

kiderui. hogy a vidéki varosok közt jelentős regionális különbségek ledezhetok 

fel. s így egyes régiókban a budapestit megközelítő vagy meghaladó értékekkel 

kell számolnunk.

♦ Tovább árnyalja a képet, ha elkülönítve vizsgáljuk az orvos- és nem-orvos 

természetgyógyászathoz való fordulást. Ekkor láthatóvá válik, hogy a fővárosra 

elsősorban a kiugró arányú orvos-természetgyógyászat igénybevétel jellemző, a 

nem-orvos által gyakorolt természetgyógyászat a vidéki városokban ugyanúgy 

(vagy jobban) virágzik.

♦ A természetgyógyászhoz fordulásra való nyitottságot is érdemes elkülönítve 

kezelni a "szolgáltató" képzettsége szerint. Ez a megoszlás már jóval nagyobb 

szórást mutat mind a régiók, mind a település típusa szerint. Némely régiókban a 

nyitottság aránya a nem-városi lakosság körében megközelíti vagy megelőzi a 

városi populációét (Pest megye, Nyugat-Dunántúl), máshol kifejezett különbség 

észlelhető (pl. Észak-Dunántúl).

A természetgyógyászhoz való viszony (“fordulás" és “nyitottság") demográfiai 

hátterének árnyaltabb vizsgálatára ad lehetőséget a regresszióanalízis.

A fordulást, mint dichotóm változót vizsgálva, logisztikus regressziós modellt 

állítottam fel, melybe bevontam a nem. kor, iskolai végzettség, jövedelem, 

településtípus és földrajzi régió kategóriáit, abból a célból, hogy ezek együttes 

hatásából a szignifikáns tényezőket kiválogathassuk. Az eredmények szerint (a 

részletek mellőzésével):

♦ a nem szignifikáns (Sig<0,001) (a nők kétszer valószínűbben fordulnak);

♦ az életkor szignifikáns (Sig< 0,01) (elsősorban az idősebb középkorosztály);

♦ az iskolai végzettség elveszíti szignifikanciáját (az esélyhányados (OR) 

összehasonlítás szerint pl. az érettségizettek másfélszer valószínűbben 

fordulnak TGY-hoz, mint a diplomások);
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♦ A jövedelmi kategória összességében nem szignifikáns (viszont a legfelső 

kategóriához viszonyítva az alsóbbak OR értéke 0,3 és 0.4 körül mozog);

♦ A településhierarchia messzemenően szignifikáns marad (Sig^üJ)OI) (tehát 

nem a lakosság eltérő demográfiai összetételének köszönhető az 

összefüggés);

♦ A földrajzi régió nem szignifikáns ( Budapestet nem számítva a sorrend: 1 -

Mo, D-Alf. Li-Alf. D-Dun, Ny-Dun. f-Dun).

A természetgyógyászhoz fordulásra vonatkozó nyitottságot, mint dichotóm változót

vizsgálva, a logisztikus regressziós modell hasonló módon levezethető. Az

eredmények szerint (a részletek mellőzésével);

♦ a nem szignifikáns (Sig<0,001) (a nők kétszer valószínűbben nyitottak);

♦ az életkor nem szignifikáns;

♦ az iskolai végzettség nem szignifikáns (az OR mutatók szerint ugyanakkor, a 

diplomásokhoz képest a legalacsonyabb végzettségűek 40%-kal kevésbé, míg 

az érettségizettek 20%-kal inkább nyitottak);

♦ A jövedelmi kategória összességében nem szignifikáns (viszont a legfelső 

kategóriához viszonyítva -  a forduláshoz hasonlóan -  az alsóbbak OR értéke 

0,4 -0,6 között van)

♦ A településhierarchia szignifikáns marad (Sig<ü,001) (pl. Budapesthez képest 

a falvakban élők 65-75%-kal kevésbé valószínűen nyitottak)

♦ A földrajzi régió szignifikáns (Sig<0,01) (Budapeset nem számítva a sorrend: 

D-Alf, Ny-Dun, É-Alf, É-Dun. D-Dun. É-Mo(!); az OR értékekben 120%-os 

különbség van a sor első és utolsó tagja közt).

A fentieket összefoglalva megállapíthatjuk, hogy

♦ Magyarországon a természetgyógyászat népszerűsége emelkedőben van. az

1991-es adatok tükrében.

♦ Összességében a természetgyógyászattal a nők, középkorúak, érettségivel-

diplomával rendelkezők, városi lakosok szimpatizálnak inkább.

♦ Jelentős különbségek mutatkoznak az orvos- ill. nem-orvos által képviselt

természetgyógyászat tekintetében.
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♦ Markáns eltérések találhatók a természetgyógyászhoz fordulás ill. az azzal 

kapcsolatos nyitottság demográfiai háttere között.

♦ A természetgyógyászathoz való viszonyban jelentősek a regionális különbségek.

♦ Demográfiai szemopontok szerint a természetgyógyászat magyarországi helyzete 

nem tér el lényegesen a nemzetközi irodalomban közölt adatoktól. Speciálisan 

magyarjelenségek:

♦ az érettségivel rendelkezők körében meg a diplomásokhoz képest is erősebb a 

szimpátia (viszont a hangsúly 91-hez képest magasabb irányba tolódott);

♦ a jövedelmi viszonyok hatása csak úgy érhető tetten, ha a legfelső kategóriát 

viszonyítjuk a többihez;

♦ 91-es vizsgálatokhoz képest a demográfiai háttértényezők egyértelműen 

közelebb kerültek a nyugat-európai -  amerikai megoszlásokhoz.

Egészségi panaszok (33. táblázat)

A táblázat adatai azt igazolják, hogy -  nemzetközi es korábbi hazai adatokkal 

összhangban -  Magyarországon is elsősorban krónikus, nem-fatális, mozgásszervi 

panaszokkal (gerincbántalmak, reumás panaszok stb.) keresik fel az emberek a 

természetgyógyászati rendeléseket. Figyelemre méltó a pszichés panaszok 

megjelenésének relatíve magas aránya (a válaszadók megfogalmazása szerint: 

kimerültség, stressz, idegi, lelki problémák, alvászavar stb.). Fontos észrevétel 

továbbá, hogy a panaszok megoszlása nem mutat igazán markáns különbséget orvos 

-  nem-orvos viszonylatban.

Módszerek (34. táblázat)

Az igénybevett természetgyógyászati módszer meghatározása nehéz, a válaszadók 

sok esetben nem tudják könnyedén azonosítani, megnevezni a kapott terápiát 

(rosszabb esetben a kezelő sem). Adataink tanúsága szerint a nem-orvos 

természetgyógyásznál gyakran alkalmaznak ún. "bioenergiáf' (a kézrátétel is ide 

tartozik), valamint különféle mozgatásos terápiákat (masszázsok, csontkovácsolás), 

illetve gyógyfüveket. Gyakorlatilag ötből négy kliens nem tudja, milyen terápiában 

részesül.
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Az orvos-természetgyógyászhoz fordulók 96%-a, nem-orvos

újra természetgyógyászhoz forduljon. 

Az orvos-természetgyógyászhoz

természetgyógyászhoz fordulok 59%-a egy. iskolai osztályzatoknak megtelek', 

ötfokozatú skálán 4-esre vagy 5-ösre értékelte a természetgyógyász

tevékenységét, míg 1-est vagy 2-est 17 ill. 21% adott. (35. sz. táblázat)

A százalékos értékek tanúsága szerint nincs jelentős különbség az elégedettségben 

attól függően, hogy orvos avagy nem-orvos kezelőnél járt a válaszadó. Az 

elégedettség okai közt tüntették fel többek között az alábbiakat: 

hatásos volt - átmeneti javulást hozott - kellemes volt - megbízható volt a kezelő - 

elég időt szánt rá a kezelő - nem kellett gyógyszert szedni stb.

Az. elégedetlenség okai többek között:

eredménytelen volt - drága volt - nem volt szimpatikus a kezelő - nem adott 

megfelelő tájékoztatást a kezelő stb.

A 3. mintán kapott eredményekkel együtt az összes elégedettségi arány kb. 65-70%- 

ra becsülhető, és ez egybevág a legtöbb nemzetközi irodalmi adattal.

3.4. KONKLÚZIÓK

A kutatás célja a természetgyógyászat magyarországi helyzetének empirikus 

vizsgálata volt. A helyzetfelmérés időszerű, hiszen egyrészt, a szóban forgó jelenség 

társadalmi hordereje növekvőben van, másreszt, relatíve kevés hazai kutatás 

foglalkozott eddig a témával.

A természetgyógyászat jelensége terjed, társadalmi és egészségügyi jelentősége 

növekvőben van, így érdemes több figyelmet szentelni a folyamatok mélyebb 

megértésére.



3.4.1. Igcnybcvctcl és nyitottság

♦ A természetgyógyászat igénybevétele Magyarországon 15-20% körülire 

becsülhető. A természetgyógyászat jövőbeli igénybevételével kapcsolatosan a 

felnőtt iakosság kb. fele nyitottnak mutatkozik.

♦ Természet gyógyászhoz leginkább a nők. középkorúak, iskolázottabbak 

magasabb logtalkozasi es gazüasagi status/.uak. városiak toromnak.

♦ Mivel a természetgyógyászattal a társadalmi hierarchia magasabb fokain állok 

szimpatizálnak elsősorban, ezért mindenképpen le kell számolnunk azzal a 

hiedelemmel, hogy a jelenség a "primitív", hiszékeny emberekre van legnagyobb 

hatással.

♦ A természetgyógyászat igénybevétele terjedőben van. ugyanakkor még elmarad 

az amerikai, nyugat-európai arányoktól. Az AM demográfiai háttere közelít a 

nemzetközi mintázathoz, de vannak magyar specifikumok is, amelyek -  úgy 

tűnik -  a társadalmi fejlődés „lemaradásával” járnak együtt (pl. az iskolai 

végzettségben az „érettségi-dominancia" vagy a jövedelmi helyzetben a felső 

kategória eltávolodása a többitől az igénybevétel és nyitottság javára).

♦ A természetgyógyászhoz fordulást és az arra való nyitottságot érdemes külön 

vizsgálni, hiszen jelentős eltérés van megoszlásuk, magyarázó tényezőik 

tekintetében. Általában a ’’fordulók” idősebbek, betegebbek, míg a ’’nyitottak” 

fiatalabbak, egészségesebbek.

♦ Magyarországon a regionális megoszlások is rendkívül változatosak (pl. Észak- 

Magyarország első a fordulásban, utolsó a nyitottságban), nem körvonalazható 

egyértelmű földrajzi tendencia.

♦ Az orvos- és nem-orvos természetgyógyászok tényleges felkeresése vagy ennek 

jövőbeni elővételezése sok szempontból különbözik, így érdemes a kétféle 

természetgyógyászati szolgáltatást elkülönítve vizsgálni. Másrészt, bár az orvos 

és nem-orvos által kínált szolgáltatások általános megítélésében nagy 

különbségek vannak (az orvos által nyújtott AM szolgáltatásban nagyobb az 

általános bizalom), az igénybevétel szintjén alig találtunk lényeges eltéréseket, a 

panaszok és az elégedettségi szintek is hasonlóak
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3.4.2. Természetgyógyászat és egészségi állapot

♦ A természetgyógyászhoz fordulás és az egészségi állapot összefüggése nem 

egyértelmű. Gyanítható, hogy míg természetgyógyászhoz ténylegesen a rosszabb

számára tűnik elképzelhetőbbnek.

♦ A természetgyógyászat igénybevevői leginkább krónikus mozgásszervi és 

pszichés panaszokkal vagy preventív ill. életmódváltoztatási céllal keresik le! a 

rendelést. Pszichiátriai betegek (főkent neurotikus- vagy személyiségzavar szintű 

problémákkal küzdők) relatíve magas arányban fordulnak természetgyógyászhoz. 

Elképzelhető, hogy az enyhébb pszichés, életvezetési problémák a hivatalos 

pszichiátriai, pszichoterápiás rendelések helyett az alternatív szektorba 

áramlanak. A betegek sokszor a nem kielégítő, stigmatizáló, gyógyszerszedésre 

„kárhoztató" egészségügyi ellátás alternatíváját keresik. Valószínűsíthető, hogy a 

neurotikus ill. személyiségzavaros betegeket inkább a pszichoterápiás igény, míg 

a pszichotikusokat a rokon hiedelemvilág vonzza a természetgyógyászat felé.

♦ Összességében elmondható, hogy természetgyógyászat, mint egészségügyi 

ellátási forma, Magyarországon is elsősorban krónikus, nem fatális betegségek, 

állapotok kezelésére rendezkedett be. Amennyire a statisztikai adatokból ez 

megítélhető, ezt a feladatát relatíve eredményesen végzi.

3.4.3. Természetgyógyászati szolgáltatások, módszerek

♦ A nyújtott szolgáltatások közül a mozgás- és mozgatásterápiák, a „bioenergetika" 

és a gyógynövény-terápia a leggyakoribbak.

♦ A kliensek és a kezelők nem feltétlenül vannak azonos véleményen a diagnózist 

és a terápiát illetően.

♦ A pszichoterápiás jellegű beavatkozások, főként a célzott, adekvát módszerek, 

relatíve (a panaszok gyakoriságához képest) ritkák. Ez arra utalhat, hogy az 

alternatív szektort felkészületlenül találja rá zúduló a pszichoterápiás igény, a 

kínálat elmarad a kereslet mögött, vagy a kereslet inadekvát kínálattal találkozik.

3.4.4. Elégedettség

♦ A természetgyógyászhoz fordulók 50-80%-ban elégedettek a kapott 

szolgáltatással, ül. panaszaikat javulni ''élik a kezelés hatására Ez az arány
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magasnak tűnik ahhoz képest, hogy a hivatalos orvoslás álláspontja gyakran 

ezeknek a módszereknek a hatástalanságát, esetleg veszélyességét hangsúlyozza. 

A viszonylag magas elégedettség a folyamatok újratermelődésében jelentős 

szerepei játszhat.

♦ A pszichiátriai betegek kevésbe elégedettek a kapott ellátással (az orvos- 

természetgyógyászt felkeresők 56%-a. a nem-orvos természetuvógvászhoz 

fordulók 42%-a nem kíván a jövőben újra hasonló szolgáltatást igénybe venni!), 

és összességében a nyitottságuk is alacsonyabbnak túmk az átlagnál.

♦ Az interjúk és a nyitottságra vonatkozó statisztikai adatok alapján 

vak z th t hogy sokan csalódnak az alternatív ellátásban, nem azt kapják, 

amire számítottak, állapotuk nem javul tartósan. A szorongó vagy depressziós 

betegek alacsonyabb szintit nyitottságának a már megszerzett negatív tapasztalat 

mellet az újtól való félelem is oka lehet.

3.4.5. A természetgyógyászat és a konvencionális medicina

♦ A természetgyógyászhoz fordulók 70-80%-a az adott panasszal már 

kezelőorvosát is felkereste (kivéve a lelki természetű problémákat), így 

valószínűsíthető, hogy a természetgyógyász sok esetben csak második (esetleg 

sokadik) alternatíva a betegségmagatartás döntési láncolatában.

♦ A természetgyógyászat igénybevétele, amennyiben reális alternatíva, az 

alapellátás számára jelent kihívást, a szakellátást kevésbé érinti.

♦ A természetgyógyászok általunk vizsgált csoportja sajátos, a hagyományos 

orvoslással szemben szkeptikus álláspontot képvisel.

♦ A természetgyógyászhoz fordulók (és a pszichiátriai betegek) attitűdjeiben (a 

természetgyógyászokat megközelítve) szintén megjelenik a hagyományos 

orvoslással való elégedetlenség. Jellegzetes továbbá, hogy a magasabb iskolai 

végzettségűek ugyancsak hajlamosabbak az orvostudománnyal kapcsolatos 

szkepticizmusra.

♦ Az orvos-beteg kapcsolat individuális (és társadalmi) szintű problémái 

hozzájárulhatnak a természetgyógyászat virágzásához, ami akkor jelenthet igazán 

veszélyt, ha a két ellátási szektor teljesen elkülönül. Eredményeink tehát 

aláhúzzák az orvos-beteg kommunikáció növekvő jelentőségét.
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3.4.6. Természetgyógyászat, egészségmagatartás, egészségtudatosság

♦ A természetgyógyászok általunk vizsgált csoportja magas fokú 

egészségtudatosságot, saját kontrollt és saját felelősséget hangsúlyoz.

♦ A természetgyógyászattal szimpatizálók a természetgyógyászokhoz kö/elítö 

egészség-hiedelmeket, megküzdő stratégiákat képviselnek (az egészségéit, 

hoteoséoért viselt saiát felelősség, a személves erőfeszítések jelentősége, a belső 

kontroll, alacsonyabb szintű fatalizmus).

♦ A természetgyógyászattal szimpatizálók, a természetgyógyászokhoz közelítő 

módon, az egészségtudatosság magasabb fokán állnak, több tudásuk van (vagy 

legalábbis így gondolják) és több tudást igyekeznek gyűjteni, odafigyelnek 

táplálkozásukra, életmódjukra, környezetük kímélésére stb.

♦ A természetgyógyászat, mint társadalmi jelenség, összefügg a lakosság egészség

magatartásának. egészség-tudatosságának, hiedelmeinek alakulásával. Ez az 

összefüggés minden valószínűség szerint (a lakosság egészségi állapotára nézve 

jótékony ) kölcsönhatást takar: a magasabb egészségtudatossági szint elvezethet 

új ellátási alternatívákhoz (öngyógyítás, természetgyógyászat stb.), a 

természetgyógyászattal való találkozás pedig segítheti a fejlettebb 

egészségmagatartási formák kialakulását.

♦ A pszichiátriai betegek csoportjának statisztikai vizsgálata felveti annak a 

lehetőségét, hogy a természetgyógyászhoz fordulásnak itt inkább pszichoterápiás 

igény az oka, mintsem a preventív szemlélet vagy éppen a magasabb 

egészségtudatossági szint.

3.4.7. Hiedelmek

♦ A természetgyógyászok általunk vizsgált csoportjában a különböző 

misztikusnak, irracionálisnak tartott hiedelmek (telepátia, reinkarnáció stb.) 

markánsan jelen vannak.

♦ A természetgyógyászattal szimpatizálók és a pszichiátriai betegek a 

természetgyógyászokhoz közelítő hiedelmeket, filozófiákat képviselnek. Ez a 

sajátos összefüggés a "New Age" jellegzetes társadalmi folyamataira is rávilágít, 

és hangsúlyossá teszi a természetgyógyászok és klienseik mélyebb, az értékrend, 

életfilozófia szintjén való kapcsolódását.
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♦ Az alternatív öngyógyítás és az alternatív hiedelemvilág a pszichiátriai betegek 

csoportjában is nagy hatással van a természetgyógyászathoz való viszony 

alakulására. Az irracionális, misztikus hiedelmek aránya relatíve magas, és

természetgyógyászat, alternatív mozgalmak. New Age stb. hiedelemvilága és a 

pszichiátriai betegségek megjelenése között egyfajta híd látszik körvonalazódni. 

Pszichiátriai betegekkel készített interjúim tapasztalatai is utalnak arra. hogy a 

természetgyógyászattal való kapcsolatba kerülés bizonyos esetekben mentális 

zavarokat, pszichés dekompenzációt is előmozdíthat.

3.4.8. A természetgyógyászat és az orvosi szakma

♦ Az orvosok, orvostanhallgatók relatíve kevés ismerettel rendelkeznek az 

alternatív medicina vonatkozásában. Ugyanakkor vannak saját tapasztalataik, és 

nem ritka a természetgyógyászhoz utalás jelensége sem.

♦ Egyértelmű igény merül fel az egyetemi oktatás e/irányú bővítésére. Fontosnak 

tartják a két áramlat integrációját.

Az eredmények bizonyos tennivalókat vetnek fel társadalmi szinten:

♦ Az alternatív módszerek jobb megismerése, hatékonyságuk komplex vizsgálata 

elengedhetetlen.

♦ A bizonyíthatóan jótékony hatású eljárások szerepet kaphatnak a krónikus, nem

fatális betegségek kezelésében, a rehabilitációban, a mentálhigiénés ellátásban és 

a prevencióban. Szükséges és hasznos az AM módszereket alkalmazó 

szakemberek egységes képzése és valamiféle regisztrációja.

♦ E módszerek orvosegyetemi oktatásának bővítése időszerű, és ha nem történik 

meg, a társadalmi folyamatok előbb-utóbb kikényszeríthetik a szakma 

rugalmasabb viszonyulását.

♦ Az AM ignorálása, a haszontalannak bizonyuló módszerek egyszerű 

szankcionálása aligha vezet eredményre, ehelyett az integráció lehetőségeink 

keresése, a két szektor közti párbeszéd erősítése, valamint a hivatalos 

mentálhigiénés segítségnyújtás már meglévő formáinak támogatása, stigmatizáló 

jellegük csökkentése és a témát érintő felvilágosító munka kiterjesztése látszik
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