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I.
MIRÕL IS BESZÉLÜNK?



  

1. Meghatározása

Bármely olyan gyógyászati rendszer, ami 
olyan betegségelméleten vagy gyógymódon 
alapul, ami különbözik az orvosi egyetemeken 
oktatott hagyományos orvostudománytól. 

(Brit Orvosi Kamara)
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2. Elnevezése

● Alternatív → komplementer, holisztikus 

● Hivatalosan: „komplementer és alternatív 
medicina” (Complementary and Alternative 
Medicine, CAM) 

● USA-ban manapság: integratív

alternatív: vagy-vagy választható
komplementer: kiegészítő 
holisztikus: a teljes emberrel foglalkozó 
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3. Két fõ kategóriája

Akupunktúra / jóga / reflexológia / 
homeopátia: 

● keleti vallásokban (taoizmus, hinduizmus) 
gyökerezik, 

● az „életenergia” koncepcióján alapul.

Gyógynövény-alapú gyógyszerek:
● nincs szellemi háttér,
● gondos vizsgálattal a hagyományos nyugati 

gyógyászat része lehet 
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II.
MIÉRT NÉPSZERÛ?



  

1. A világnézet változása

A18. századig: 
● keresztény világkép:  teremtő Isten, aki 

megteremtett, beavatkozik, és akinek számot 
adunk. 

A felvilágosodás után:
● racionalizmus, materializmus, 

szcientizmus, technokratizmus, 
ateista világkép 

● az evolúció-tan elterjedése 
→ az erkölcs is relatív lett 
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1. A világnézet változása (B) 

Napjainkban:

● posztmodern, individualista emberkép
● panteista világkép (a keleti vallások, 

pl. hinduizmus, és a New Age-mozgalom
háttere is ez).

● Isten személytelen energia, mi 
a részei vagyunk.

● a halál után reinkarnáció; 
● erkölcsi érték: harmóniában lenni 

a természettel
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● Az elmúlt kétszáz év rohamos fejlődése 
ellenére is vannak még betegségek, amelyek 
nem gyógyíthatók (megfázás, egyes 
daganatok, sclerosis multiplex, stb.)

● rossz egészségügyi rendszer, lerobbant 
intézmények, személyzet hiánya, 
orvosi tekintély kikezdése, 
személyes kontaktus csökkenése

(II/4)

2. Kiábrándulás 
a hagyományosból



  

● Aktív részvétel a kezelésben: életmód és 
szemlélet változtató tanácsok

● Feltételezett biztonságosság: a „természetes 
gyógymódok nem lehetnek ártalmasak” 
– vagy nincsenek statisztikák 
a komplikációkról, mellékhatásokról

● Nem invazív eljárások: „szelíd 
gyógymódok” – rossz fizikai állapotú 
betegeknek alternatívát jelenthet. 
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3. Érvek az alternatív 
gyógymódok mellett (A)



  

● Félelem az orvosi kezelés ártalmaitól: 
pl. rezisztens baktériumok, gyógyszer-
mellékhatások, gyógyszerhez való hozzászokás

● Vallás/kultúra migrációja: a bevándorlók 
magukkal hozzák vallásukat és kultúrájukat, 
ami keveredik a helyivel

● Holizmus:  érdeklődés a spiritualitás 
iránt, vonzóbb a „teljes ember orvoslása” 
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3. Érvek az alternatív 
gyógymódok mellett (B)



  

● A beteggel töltött idő: pl. a homeopaták az első 
vizit alkalmával 90 percet is foglalkoznak vele.

● Hamis ígéretek: reményt ígérnek 
a gyógyíthatatlan betegségre is. 
Többnyire nincs olyan pont, ahol 
kimondanák: „már nem tudunk 
segíteni”. 
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3. Érvek az alternatív 
gyógymódok mellett (C)



  

III.
ALAPELVEK 

ÖSSZEHASONLÍTÁSA



  

1. Hagyományos, 
nyugati gyógyászat

Alapja: biokémia, élettan, gyógyszertan tényei 

Módszertana: „bizonyítékokon alapuló orvoslás”

„A gyógyító tevékenységnek az a módja, 
amely a döntéseket a legújabb, megbízható 
tudományos eredményekre, a gyakorlatban 
megszerzett klinikai tapasztalatra és a betegek 
preferenciáira alapozza.”

Diagnosztika: tünetek/jelek/specifikus 
vizsgálatok (RTG, labor) – ez is 
bizonyítékokon alapuló
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1. A gyógyszerfejlesztés lépései

preklinikai vizsgálat (in vitro, in vivo, dózis-hatás, 
metabolizmus, eloszlás-profil, akut/krónikus (2 év),  
toxicitás) 

klinikai gyógyszertani vizsgálatok:

– I. egészséges önkéntesek (9-24 hónap)
– II. klinikai – szelektált betegeken (12-24 hó) 
– III. klinikai – több betegen, több helyen 

(12-36 hó)
Ha itt megfelel, forgalomba kerülhet.

– IV. piaci használat során összegyűlt 
tapasztalatok
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2. Természetgyógyászat

A különböző rendszerek közös alapja: az „életerő”, 
„vitális energia”, „univerzális energia” koncepciója 
– szabad áramlása az egészséget biztosítja, zavara 
a betegség. A gyógymódok ezt próbálják helyreállítani. 

Módszertana: „Véleményen alapuló orvoslás”

Diagnosztika: 

● Alapvetően nem tudományos (kivéve, 
ha a természetgyógyász egyben orvos is).

● Okkult eljárásokat is alkalmazhat (inga, 
asztrológia, jövendölés).
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2. Természetgyógyászat (B)

Az „univerzális kozmikus energia” koncepciója:
● Sintoizmus – „Ki”
● Hinduizmus (jóga, TM) – „Prána”
● Homeopátia - „életenergia”
● Kiropraktika – „belső intelligencia”
● Maori medicína – „mana”
● Árjuvédikus orvoslás – „Ojas”
● Tibeti buddhizmus – „Lung-gom”
● New Age – „kozmikus energia”
● Rudolf Steiner antropozófiája – „éteri test”
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Az „univerzális kozmikus energia” elméletéhez 
kapcsolódó gyógymódok, eljárások:

● akupunktúra – tűszúrások
● homeopátia – minimálisra hígított 

hatóanyagok gyógyszerben
● reflexológia / akupresszúra / Shiatsu 

– masszázs
● Bach-terápia / aromaterápia 

– növényi esszenciák
● Kiropraktika / oszteopátia – mozgatás
● Makrobiotika – étrendváltoztatás
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2. Természetgyógyászat (C)



  

IV.
MIÉRT TÛNIK ÚGY, 

HOGY MÛKÖDIK?



  

1. Valódi hatékonyság: 
● vannak, amelyek valóban hatnak 

(a hagyományos gyógyszerek több mint fele 
természetes hatóanyagból készül, pl.aspirin, 
digitalisok, morfium, adrenalin, a legtöbb 
antibiotikum).

2. Placebo-hatás:
● A hit szerepe: ha hiszünk benne, hogy valami 

segíthet rajtunk, érezni is fogjuk a pozitív 
hatásait. – Valóban megváltozik valami, 
az agyban endorfinok szabadulnak föl.

(I/1)



  

3. Több gyógymód együttes használata:

● Egyidejű használatnál gyakran a hagyomá-
nyos gyógymód pozitív hatását a másiknak 
tulajdonítják.

4. Pszichoszomatikus betegségek:

● Sok betegséget (legalább részben) 
a fokozott stressz, szorongás idéz elő. 
Ezeken javíthat a relaxációt is alkalmazó 
gyógymód (pl.: vékonybél-fekély, aszthma, 
allergia, ekcéma, magas vérnyomás)
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5. Spontán remisszió:
● Sok állapot magától javul („post hoc, propter 

hoc” tévkövetkeztetés: mivel A után követ-
kezett B, ez azt jelenti, hogy A okozta B-t). 

6. Étrendi/életmód változtatások:
● Az egészséges étrend/életmód önmagában 

is jó hatással van (logikus táplálkozási 
tanácsok). 

7. Elképzelt javulás
● Külső megerősítő impulzusok hatására 

sokan jobban tolerálják a saját panaszaikat. 

(I/1)



  

V.
HOGYAN ÍTÉLJÜK MEG 

AZ EGYES 
GYÓGYMÓDOKAT?



  

Alapelvek

1. Van-e racionális, tudományos alapja?
● Tájékozódjunk a gyógymód alapelveiről!

2. Összhangban áll-e a valóság az 
ígéretekkel?  Hatékony-e?

● az amerikai National Center of Complementary 
and Alternative Medicine – http://nccam.nih.gov

● nemzetközi adatbázis a tudományos klinikai 
vizsgálatok eredményeiről (Cochrane-adatbázis)
www.update-software.com/publications/cochrane

(V/1)
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Alapelvek (B)

3. A javulás a kezelésnek, vagy valami 
egyéb tényezőnek tudható be?

● TM – a vérnyomáscsökkenés a relaxáció hatása
● makrobiotikus táplálkozás – racionális tanácsok
● kiropraktika – kimozgatja a merev ízületeket

4. Biztonságos-e?
● káros mellékhatások: allergia, sérülések, ritka 

esetben halál.
● hamis biztonságérzetet adhat.

(V/2)



  

Alapelvek (C)

5. Mi a szellemi háttere? 

Nem helyes egy módszert csak azért elítélni, mert 
idegen kultúrán, világnézeten alapszik, ha az eljárás 
elválasztható az elmélettől és hat.

DE az ige óv bennünket 
● a jövendőmondóktól és spiritisztáktól (3Móz 20,6)
● az asztrológiától (Ézs 47, 13-15)
● a varázskellékektől (Ezék 13, 20-23)
● a varázslástól (Gal 5,20; Jel 9,21; Jel 21,8; Jel 22,15)
● és általában az okkultizmustól (5Mózes 18, 20-22)
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„Aki teljesen részt vesz a kiropraktikában, 
akupunktúrában vagy homeopátiában, azzal 
nem csupán annyi történik, hogy kézzel helyre 
teszik a gerincét, akupunktúrás tűkkel megnyitják 
a meridiánjait, illetve hogy lelki életereje végre 
dematerializált párjára talál. ..összegezve, 
a kiropraktor először a páciens hitrendszerét 
manipulálja, csak utána a testfelépítését.”

(Prof. Edzard Ernst)

(V/3)



  

EGY PÉLDA: 
HOMEOPÁTIA



  

A homeopátia vizsgálata  

Háttér:
● kifejlesztője: Samuel Hahnemann (1755–1843) 
● elégedetlen a korabeli, hatástalan és drasztikus 

gyógymódokkal (érvágás, lúgozás, stb.)
● „homeion pathos” = hasonló betegség
● „similis similibus curentur” – hasonlót a hasonlóval  

lehet gyógyítani
● a mérgező hatás kiküszöbölésére nagy 

hígítást alkalmaz
● a hatékonyság fokozására a „feltárás” 

(vagy „potenciálás”) bevezetése

(F/1)



  

1. Van-e racionális, tudományos 
alapja?

(F/1)

● alapelve ellentétes a hagyományos orvostudománnyal, 
(„allopátia” = az ellentétes hatást kiváltó szerek)

● a hagyományos tapasztalatok: magasabb koncentráció 
erősebb hatást ér el – a homeopátia extrém hígításaiban 
gyakorlatilag nincs is hatóanyag

● A potenciáció során feltételezett ún. „ultra-
molekuláris reakció” tudományosan nem 
bizonyítható. 

A tudomány mai állása szerint a haté-
konyságnak nincs racionális alapja.



  

2. Összhangban áll-e a valóság 
az ígéretekkel?  Hatékony-e?

(F/1)

● klinikai, tudományos valamint statisztikai vizsgálatok 
eredménye: a placebo-hatás kizárása után nem marad 
döntő bizonyítéka a hatékonyságnak.

● kevés adat támasztja alá a hatékonyságát; 
a rendelkezésre álló vizsgálatok rossz minőségűek 
és gyakran alapvetően hibásak. 

A ma általánosan elfogadott módsze-
rekkel eddig nem sikerült kétséget 
kizáróan bizonyítani a hatékonyságát.



  

3. A javulás a kezelésnek, vagy 
más tényezõnek tudható be?

(F/1)

● klinikai, tudományos valamint statisztikai vizsgálatok 
eredménye: a placebo-hatás kizárása után nem 
marad döntő bizonyítéka a hatékonyságnak.

● kevés adat támasztja alá a hatékonyságát; 
a rendelkezésre álló vizsgálatok rossz 
minőségűek és gyakran alapvetően hibásak. 

A ma általánosan elfogadott módsze-
rekkel eddig nem sikerült bizonyítani 
a hatékonyságát.



  

4. Biztonságos-e?
(F/1)

● Miután csak nyomokban tartalmaznak hatóanyagot, 
vagy úgy sem, nincsenek mellékhatásai.

● A fő veszély: a beteg ezt használva esetleg nem jut 
hozzá a bizonyítottan hatékony kezeléshez (még 
életveszélyes állapotokban is ajánlják).

Alapvetően nem tekinthető veszélyesnek, 
közvetett veszélyt jelenthet.



  

5. Mi a szellemi háttere? 
Van-e okkultizmus a háttérben? 

(F/1)

● Nem keresztény ideológiai alapokon nyugszik.
● Az „életerő” panteista koncepcióján alapul.
● Nem kell közvetlen démoni befolyástól tartanunk, 

az ún. „potenciáció” nem kuruzslás, egyszerű 
összerázást jelent.

Alapvetően nem tekinthető veszélyesnek.



  

Összegzés 
(Személyes megjegyzés)

(F/1)

● A bizonyítékokon alapuló gyógyításra törekvő 
orvosként betegeimnek nem javasolnám. 

● Ha valamelyikőjük ragaszkodna hozzá, nem 
tiltanám el tőle.  

● Saját célra (a fentiek miatt) nem használnám.



  

EGY MÁSIK 
PÉLDA: 

AKUPUNKTÚRA



  

Az akupunktúra vizsgálata  

Háttér:
● ősi, kínai gyógymód, a taoizmuson alapszik
● Kínában több mint 3500 éve gyakorolják, Európába 

a 17. században került
● az „életenergia kocepcióján” alapul (Csi), két 

összetevője: yin és yang erő (ha egyensúlyban 
vannak, a Csi szabadon áramlik, akkor a test 
egészséges)

● az egyensúlyt a test egyes pontjainak tűszúrásos 
ingerlésével kívánják helyreállítani

● kapcsolódó technikák: akupresszúra, aurikuláris 
(fül) akupunktúra, elektroakupunktúra, stb.
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1. Van-e racionális, tudományos 
alapja?

● A yin és yang erők szervekhez kötődnek, melyek 
funkcionális besorolása nem egyezik 
a tudományosan bizonyítottal.

● A feltételezett csatornáknak nincs semmilyen 
anatómiai/élettani alapja.

● Feltételezett magyarázat létezik, de ez nem 
igazolható (Head-zónák).

A tudomány mai állása szerint 
a hatékonyságnak nincs racionális alapja.
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2. Összhangban áll-e a valóság 
az ígéretekkel?  Hatékony-e?

● Lehetséges pozitív hatás igazolódott fogfájás, 
derékfájás, hányinger, hányás, bizonytalan 
vagy negatív eredmény más betegségek 
esetén.

Egyes betegségekben hatékony, másokban 
nem bizonyíthatóan hatékony.
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3. A javulás a kezelésnek, vagy 
más tényezõnek tudható be?

● Általában azok reagálnak jól az akupunktúrára, 
akik a hipnózisra is.

● Társadalmi, pszichés körülményektől is függ 
a hatékonysága pl.
– a kínaiak 90%-a,
– az európaiak, É-amerikaiak 20-30%-a, 
– afrikai feketék 0%-a reagál rá megfelelően.

A hatása nem függetleníthető 
a társadalmi/pszichés környezettől.
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4. Biztonságos-e?

● Lehetséges komplikációk: mellűri vérzés, légmell, 
szívtamponád, máj/lép/vesék vérzése.

● Nagyobb vérzés, vérömleny 4-5%-ban
● Bent maradt tűdarab: idegentest-reakció, 

ínszakadás
● Fertőzésveszély (pl. hepatitis) 

A kezelés fenti veszélyeit figyelembe 
kell venni.
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5. Mi a szellemi háttere? 
Van-e okkultizmus a háttérben? 

● Nem keresztény ideológiai alapokon nyugszik.
● Az „életerő” panteista koncepcióján alapul.
● Ebben az esetben a technika és az ideológiai 

háttér különválasztható.
● Szellemileg inkább közvetett veszélye lehet: 

nyitottá tehet a keleti misztika iránt.

Közvetlen veszélye nincs, közvetve 
veszélyes lehet.

(F2/6)



  

ÖSSZEGZÉS



  

(Ö/1)

● Az alternatív gyógymódok jórészt 
a panteista világnézet „életenergia”
koncepcióján alapulnak.

● A megnövekedett érdeklődés okai: 
– világnézeti változások, 
– hagyományos módszerekben való csalódás,
– mellékhatásoktól való félelem, 
– igény a teljes emberrel való törődésre, 

emberségesebb bánásmódra,
– a hamis remény, amit az alternatív gyógyászat 

nyújthat. 



  

(Ö/2)

● Egyes gyógymódok hatékonynak tűnnek, 
de ez egyéb hatásnak is betudható 
(természetes remisszió, párhuzamos 
hagyományos terápia, placebo-hatás),

● Minden alternatív gyógymódot egyenként kell 
megvizsgálni a hatékonyságát, tudományos 
hátterét, biztonságosságát, és esetleges okkult 
vonatkozását illetően.

● Óvatosnak kell lennünk az értékelésnél, de nem 
szabad alaptalanul elvetnünk Isten gyógyító 
ajándékait.



  

(Ö/3)

„Uram, az éltet mindenkit, engem is 
csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz 
és meggyógyítasz.”

(Ézsaiás 38,16)
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