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ABSTRACT

Tamamlay›c› ve alternatif t›p (TAT) bafll›¤› alt›nda buluflan uygulamalar
refleksoloji gibi yo¤un odakl› terapilerden geleneksel Çin t›bb› gibi
bütünleflmifl sistemlere uzanan bir çeflitlilik göstermektedir. Avustralya,
ABD ve ‹ngiltere’de insanlar›n %42’si TAT yöntemleri kullanmaktad›r.
Hizmet sunan tüm sa¤l›k meslek gruplar›n›n TAT seçenek yelpazesini
ve onun her unsurunun oynayabilece¤i rolü iyi bilmesi gerekmektedir.
Bu yaz›da, TAT uygulamalar›n›n geliflimi, Türkiye’deki kullan›m›,
hemflirelik ve t›p e¤itimindeki yeri ve önemine iflaret edildi.

The diversity of practices included under the name of Complementary
and Alternative Medicine (CAM) range from highly focused therapies
such as reflexology to whole systems such as traditional Chinese
medicine. Some 42% of people in Australia, the US and Britain
Australians use CAM. It is imperative for all health care professionals
to become familiar with the range of CAM options and the roles they
play. This article aims to introduce to the reader development and using
of CAM, and importance of CAM in nursing and medicine education
in Turkey.

Anahtar sözcükler: Tamamlay›c› ve alternatif t›p; hemflirelik; t›p; Türkiye.

Key words: Complementary and alternative medicine; nursing; medicine; Turkey.

eliflmifl bat› ülkelerinde kullan›m› giderek artan
tamamlay›c› ve alternatif t›p (TAT), tam anlafl›lmayan
bir sosyal olgudur. TAT’nin gittikçe popülerlik kazand›¤›
ve geleneksel t›bb› zorlamaya devam edece¤i bariz olmakla
birlikte, sorulmas› gereken esas soru, bu olgunun sa¤l›k
hizmetlerinin bafll›ca temelinin Bat› bilimine dayand›¤›n› kabul
eden ve “kan›ta dayal›” uygulama modelinin egemen oldu¤u
ülkelerde niçin ortaya ç›kt›¤›d›r. T›bb›n bilgi baz›nda önemli
geliflmeler gösterdi¤i günümüzde, “bilimselli¤i” genifl tart›flmaya
aç›k olan TAT neden h›zla ilerlemektedir?

G

ABD’de bulunan Tamamlay›c› ve Alternatif T›p Ulusal Merkezi
(National Center for Complementary and Alternative Medicine)
taraf›ndan ileri sürülen tan›mlama flöyledir:

TAT kullan›m›ndaki geliflmenin ana nedenlerinin t›bba özgü
unsurlardan çok, genel toplumsal de¤iflimlere dayand›¤›
görülmektedir. T›p fakültelerinin e¤itim programlar› ve t›bbi
uygulamalar›nda TAT’ye giderek daha fazla yer verildi¤i
varsay›l›rsa, hemflirelikte de buna karfl›l›k TAT ile ilgili konular›n
e¤itim programlar›na al›nmas› bir zorunluluktur. Uygulamac›lar›n
TAT’yi ve TAT’nin geleneksel t›p ve hemflirelikle etkileflimini
anlamalar› büyük önem tafl›maktad›r. Ayn› flekilde, hizmet sunan
tüm sa¤l›k meslek gruplar›n›n TAT seçenek yelpazesini ve onun
her unsurunun oynayabilece¤i rolü iyi bilmesi gerekmektedir.

Tan›mlama zorluklar›na karfl›n, Avustralya, ABD ve ‹ngiltere’de
insanlar›n %42’si TAT yöntemleri kullanmaktad›r. ABD’de,
Tamamlay›c› ve Alternatif T›p Ulusal Merkezi’nin cari bütçesi
yüz milyon dolar›n üzerinde olup, bu kurum TAT araflt›rmalar›
yapan 10 üniversite merkezine fon sa¤lam›flt›r. Birçok TAT
uygulay›c›s› ise günümüzde di¤erlerine k›yasla TAT tedavisinin
etkinli¤ini vurgulayarak kan›ta dayal› yöntemler benimsemeye
bafllam›fllard›r.

“…geleneksel t›bb›n ayr›lmaz bir parças› olmayan sa¤l›k hizmetleri
uygulamalar›d›r. Dünyadaki insanlar›n çeflitlili¤i ve say›lar› kadar
çok olan bu uygulamalar alternatif t›p sistemleri, ak›l-beden
giriflimleri, biyolojik temelli tedaviler, manipülatif ve bedensel
yöntemler, enerji terapileri olmak üzere befl ana bafll›kta
s›n›fland›r›labilir.”

TAT’ye talebin ço¤almas›, nüfusun yafllanmas› ile birlikte akut
hastal›klardan çok, kronik hastal›klar ve bu hastal›klarla yaflam
biçimlerine odaklan›lmas›na ba¤lanmaktad›r. Baflka bir deyiflle,
TAT’nin kullan›m yeri geleneksel t›bb›n daha az etkin oldu¤u
alanlard›r. Di¤er aç›klamalar bilim ve teknolojinin yaflam
sorunlar›na çözüm getirebilme yetisine olan inanc›n azalmas›,
sosyal “yeflil” hareketlerinin ço¤almas› ve bireyselcili¤e dönüfl

TAT bafll›¤› alt›nda buluflan uygulamalar refleksoloji gibi yo¤un
odakl› terapilerden geleneksel Çin t›bb› gibi bütünleflmifl sistemlere
uzanan bir çeflitlilik göstermektedir. Bu çeflitlilik tan›mlama
sorunlar› ve TAT’nin ne dereceye kadar tek bir model olarak
alg›lan›p alg›lanamayaca¤› konusunda kar›fl›kl›k yaratmaktad›r.
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bu ö¤rencilerin lisans ö¤renimlerinde TAT hakk›nda e¤itim
almalar›n›n önemini vurgulam›flt›r. Türkiye’de TAT ile ilgili
araflt›rma bulgular›n›n de¤erlendirilmesinde genelleme
yap›lmamas›na dikkat edilmelidir. Baz› kiflilerin zaman içinde
hep TAT tedavilerini kullan›p bunlar› “ev” veya “kocakar›” ilac›
olarak adland›rm›fl olduklar› unutulmamal›d›r. Örne¤in,
“geliflmekte olan” ülkelerde, nüfusun daha büyük ve yoksul
kesimleri aras›nda kullan›lan ço¤u tedaviler geleneksel tedavilerin
yüksek maliyeti yüzünden halk ilaçlar›yla gerçeklefltirilmifltir.
TAT’nin yoksul kesimdeki kullan›m› orta s›n›ftaki kullan›m›ndan
çok farkl›d›r.

e¤ilimleri fleklinde karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bireyler, doktor gibi
geleneksel otoriteleri kabul etmeye daha az e¤ilimli olup, kendi
yaflamlar› üzerinde daha fazla denetim ve etkinlik kurmak
istemektedir. Seçim hakk›n› destekleyen etkenler aras›nda sa¤l›k
hizmetleri konusundaki tüketim hareketleri, e¤itim düzeylerinin
artmas›, çevresel sorunlar, feminizm ve kiflisel geliflim hareketleri
say›labilir. Son olarak, geçen son birkaç on y›lda ço¤alan göç
hareketleri baflka ülkelerde kullan›m› yerleflmifl ilaçlar›n
yayg›nlaflmas›n› art›rm›flt›r.
Bat› ülkelerinde sa¤l›¤›n politizasyonu da TAT’nin yay›lmas›na
katk›da bulunmufltur. Bu durum HIV ile ilgili olarak eflcinsellik
ve ayn› zamanda yeflil hareketlerinde görülebilmektedir. Sözü
geçen politizasyon sa¤l›k denetimini bireye ve sa¤l›k hizmetleri
sisteminin kontrolünü de topluma geri vermektedir. TAT’nin
geliflmesi, t›p dünyas› egemenli¤inin azalma sürecine rastlamas›
kayda de¤er bir durumdur. Tarihinin büyük bir k›sm›nda t›p
bilimi, t›p fakültelerinde ve üniversitelerde TAT’nin ö¤retilmesini
engelleyerek TAT’ye s›n›rlama getirmifltir. Ayr›ca, TAT’yi araflt›rma
finansman› ve hastanelerden, devlet ve özel sigorta olanaklar›ndan,
lisans, tescil ve e¤itim fonlar›ndan da uzak tutmufltur.

T›p bilimi t›bb›n ba¤l› oldu¤u ayn› kan›tsal kurallar›n TAT’ye
de uygulanmas›n› öngörmüfltür; ancak TAT’nin kabulünü veya
reddini gerektiren yeterli “bilimsel” kan›t halen bulunmamakta
ve bu kan›t yoklu¤u giderek artan kullan›m üzerinde hiçbir etki
göstermemektedir. Bu nedenle, TAT’nin geleneksel t›bb›n tabi
oldu¤u ayn› bilimsel k›staslara uymas›n› beklemek, sa¤l›k
profesyonellerini hastalar›n› iki tedavi aras›ndaki etkileflimlerin
potansiyel tehlikeleri hakk›nda uyarmalar›ndan al›koyabilir.
TAT’nin geleneksel t›pla bütünleflebildi¤i yerde, TAT
yöntemlerinin unsurlar› geleneksel tedavilerin yan›nda seçici bir
biçimde kullan›labilir.

TAT’nin Türkiye’de kullan›m› kar›fl›k bir görünümdedir.
Araflt›rmalar Türkiye’nin do¤u bölgelerinde alternatif tedavilerin
yayg›n biçimde kullan›ld›¤›n›, TAT yöntemlerini kullanan kiflilerin
de bunlardan yararland›klar›n› ve birinci basamak hekimlerine
bu konuda bilgi vermediklerini göstermektedir. Geleneksel t›p
bilimini ve TAT ile ilgili tutumlar› inceleyen araflt›rmalar ile TAT
yöntemlerinin t›p e¤itim programlar›na al›nmas›n› savunan
görüfller, TAT’nin yayg›n kullan›m› ve baz› TAT tedavilerinin
bat› t›bb›ndan daha etkin oldu¤una iflaret eden ve giderek artan
bilimsel kan›tlar karfl›s›nda, doktorlar›n TAT ile ilgili temel
e¤itim almalar›n›n gereklili¤i konusunda birleflmifltir. ‹ncelemeler
Türkiye’de sa¤l›kl› insanlar›n TAT’ye karfl› tutumlar›n›n olumsuz
oldu¤unu ve geleneksel t›bba e¤ilim gösterdi¤ini ortaya
koymaktad›r. Ayn› zamanda, araflt›rmalar hemflirelik
ö¤rencilerinde TAT bilgisinin s›n›rl› oldu¤unu, TAT tedavilerinin
Türkiye’de giderek artan bir biçimde uygulanmas› karfl›s›nda,

Hemflirelikte ise, holizmin ontolojik temeli hemflirelik ve TAT
taraf›ndan paylafl›ld›¤›ndan, TAT’de kullan›lan birçok yöntem
hemflirelik giriflimlerine benzerlik göstermektedir. TAT’nin
toplumda yayg›n biçimde kabul edilmesi, t›p e¤itim programlar›na
al›nmas› ve devletin resmi makamlar›nda geçerlilik kazanmas›
karfl›s›nda, hemflirelik e¤itimi de TAT’yi ve giderek artan
yayg›nl›¤›yla ilintili olan sorun ve e¤ilimleri destekleyen unsurlar›
içermelidir. Hemflirelere sürekli e¤itim veya seçmeli dersler
arac›l›¤›yla bir veya birkaç TAT tedavisinin ö¤retilmesine f›rsat
verilmeli, ayn› zamanda TAT’nin güvenli¤i ve etkinli¤i konusunda
araflt›rma yapma olana¤› da tan›nmal›d›r. Ayr›ca, hemflirelerin
TAT ile ilgili düzenlenmekte olan birçok kültürleraras› araflt›rma
olanaklar›na kat›labilme yetkinliklerinin de bulundu¤u göz ard›
edilmemelidir.
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