Saðlýk ve Doðal Terapiler Derneði

Komplementer ve Alternatif Týp

Komplementer ve Alternatif Týp-Complementary & Alternative Medicine
Complementary Medicine-Tamamlayýcý Týp ne anlama geliyor?
Tamamlayýcý(Komplementer) ve Alternatif Týp; Ýngilizcesi, kýsaca CAM (Complementary & Alternative Medicine), CAM;
genellikle bütün geleneksel, özellikle de doðu týp sistemlerini içerdiði gibi, týp okullarýnda okutulan ve sonunda týp doktoru ünvan
alýnmasýný saðlayan Batý Týbbý'nýn eriþim alaný dýþýnda olan diðer her türlü yeni terapi ve tedavi yöntemlerini de içinde barýn
kavram olarak tanýmlanýr.

Tamamlayýcý Týp, her ne kadar geleneksel ve modern/ortodoks týbbýndan ayrý kabul edilsede, günümüzde iç içe ve hatta birbir
destekleyen/tamamlayan bir yapý içerisine girmiþtir. Tamamlayýcý Týp, günümüz batý týbbýyla birlikte, onun etkisini azaltmadan
hastanýn durumunu iyileþtirmek üzere kullanýlýr. Bu terapinin, kullanýlan esas terapinin yaptýklarýný desteklerken, hastanýn
kullanýlmadýðý takdirde gerçekleþeceðinden çok daha çabuk iyileþmesini saðlayan olumlu bir etkisi olmalýdýr.Buna güzel bir örn
radyasyon terapisi veya kemoterapiyle birlikte akupunktur, Reiki ve biyoenerji kullanýlmasý gösterilebilir. Kanserle
mücadelede kullanýlan bu terapiler baðýþýklýk sistemini etkiler ve bitkinlik, bulantý ve yorgunluða yol açabilirler. Hatta baðýþýklý
sisteminin düzgün çalýþmasýný engelleyerek, hastayý ikincil enfeksiyonlar kapma riskiyle karþý karþýya býrakabilecek bir noktay
getirebilirler. CAM ve günümüz týbbý arasýndaki bu iþbirliði türüne, tek elden organize edildiði ve tatbik edildiði zaman "Entegre T
(Integrative Medicine) denir.Bu baðlamda tamamlayýcý terapilerin doðal olarak hastanýn baðýþýklýk sistemini ikincil bir enfeksiyo
karþý dayanýklý olmasý için kuvvetlendirirken, hastanýn enerji seviyesini yükseltip ve bitkinlik, bulantý ve yorgunluklarýný
yenmelerine yardýmcý olmasý beklenir. Daha önce belirtildiði gibi, bunu yaparken uygulanan tedavinin akýþýný veya iþleyiþini
etkilemeyecek þekilde yapmalýdýr. Tamamlayýcý terapinin, uygulanan tedaviye yardýmcý olmak üzere yapýldýðý ve hiç bir þekil
tedaviye bir alternatif teþkil etmediði hasta tarafýndan açýk þekilde kavranmalýdýr.Geleneksel týbba ulaþma imkanýnýz olduðu s
bir sorununuz olduðu zaman teþhis konmasý için daima yetkili bir týp doktoruna gitmeli ve sizin için tavsiye edilen tedavi
yöntemini uygulamalýsýnýz. Eðer herhangi bir CAM yöntemini kullanýyorsanýz ya da kullanmayý düþünüyorsanýz, durumunuzu
etkileyecek herhangi birþeyden haberi olmasý veya size tavsiye edebileceði bir tedavi olabilmesi açýsýndan doktorunuzu bu
konuda bilgilendirin. Bu durum özellikle çeþitli bitkiler kullanýyorsanýz kritik önem taþýyabilir, zira bu bitkilerin içindeki bazý madd
kullanýlan ilaçlarla etkileþmeye girebilir, etkilerini azaltabilir veya hepten yok edebilir.Alternatif Týp nedir?
Alternatif Týp günümüz batý týbbýnýn yerine kullanýlan bir terapi türü anlamýna gelmektedir. Fakat, Modern Týbbýn alternatifi Ge
Týp ya da tam tersi anlamýna gelen ifade doðru deðildir. Terim olarak günümüz doktorlarýnýn çoðunluðunun uyguladýðý modern
ana akýmýnýn dýþýnda herhangi bir týp biçimi anlamýna da ifade eder. "Alternatif Týp" veya "alternatif terapi" terimleri, modern b
týbbýnýn kabul etmeme veya ayrý tutma anlamýný içerdiði için çok tercih edilmemektedir ve hatta týp camiasý tarafýndan tepki il
karþýlanmaktadýr. Alternatif kavramý görecelidir, insanýn düþüncesi ve týbbýn bakýþ açýsý deðiþmektedir. Dünün alternatifleri b
týbbýn bir parçasý olabilir. Herhangi birini diðeri için bütün olarak alternatif görmek oldukça gerçekdýþý olur zira batý týbbý dünya
yayýlmýþ durumdadýr. Her iki týp sistemi içerisinde bulunan ve ayný hastalýðý tedavi edebilen uygulamalar bir birinin alternatifi
olmasý beklenemez, ancak herhangi bir rahatsýzlýk için birinde olmayýp diðerinde bulunan veya bir týp sisteminde bulunan bir
uygulama bir hastalýðý iyileþtirmek için yeterli deðil ise ve bunun için diðer sistemin uygulamasý tercih ediliyorsa o zaman bir
alternatiften söz edilebilir. Görülen þudur ki, her iki týpta deðiþen tedavideki uygulamalardýr. Ýnsanlar her iki týp sisteminin en iyi
bir araya getirerek, mümkün olan en yüksek þifayý elde eden çözümler bulma çabasýndadýr. Hiç bir zaman, birinin diðerini inkar
söz konusu deðildir.Geleneksel Týp-Traditional Medicine (TM) / CAM&rsquo;ýn içerdiði uygulamalar nelerdir?
Dünya Saðlýk Örgütü (WHO), Geleneksel Týp (TM) ile, Tamamlayýcý ve Alternatif Týbbý birbirinden ayýrmak için TM/CAM kýsal
kullanmaktadýr. TM/CAM, dünyanýn bir çok deðiþik kültüründen kaynaklanan, çok geniþ bir uygulama yelpazesine sahiptir. TM/C
halk tarafýndan gittikçe artan þekilde sahip çýkýlmasý sebebiyle, Amerikan Hükümeti Ulusal Saðlýk Enstitüleri (NIH - The US
Government National Institutes for Health) 1998 yýlýnda, araþtýrmalar yapmak ve TM/CAM konusunda tavsiyelerde
bulunmak ve rehberlik etmek için "Tamamlayýcý ve Alternatif Týp için Amerikan Ulusal Saðlýk Merkezi"ni (NCCAM -The US
National Institutes of Health Center for Complementary and Alternative Medicine) kurdu. NCCAM, TM/CAM olarak
sýnýflandýrýlan bir çok deðiþik alan ve uygulama türlerini anlamak için faydalý bir sýnýflandýrma sistemi geliþtirdi.Bu sýnýflandýr
ana kategori bulunmaktadýr (ancak göreceðimiz gibi birbirlerini içerdikleri de olabiliyor). Güncel uygulamalarýn yüksek çeþitliðini
önüne serebilmek için, her kategoriye daha çok bilinen bazý uygulamalar bulabilirsiniz. Bu liste her kategori için mevcut
uygulamalarýn tam bir listesi olmaktan çok, CAM uygulamalarýnýn zengin çeþitliliðini göstermek için basit bir örnektir.CAM
SINIFLAMASI1) Alternatif Týp Sistemleri (WHO tarafýndan Geleneksel Týp olarak adlandýrýlýr)

Günümüz batý týbbýndan baðýmsýz olarak ortaya çýkmýþ, baðýmsýz bir teori ve uygulama esasý olan, geleneksel doðu ve daha
zamanda geliþen batý týp sistemleri.
Örnek: Hint-Ayurveda Týbbý, Geleneksel Çin Týbbý, Geleneksel Tibet Týbbý, Homeopati, Naturopati
2) Zihin-Beden Týbbý

Beden &ndash; beyin týbbý, beden, beyin, zihin ve davranýþ arasýndaki iliþkiye yoðunlaþýr ve saðlýðý direkt etkileyen duyuþsal,
sosyal, inançsal/ruhsal ve davranýþsal faktörler üzerinde çalýþýr.
Örnek: Sanat Terapisi (Art Therapy), Biyo-geridönüþ (Biofeedback), Hipnoz, Meditasyon, NLP (Neuro Linguistic
Programming), Rahatlama, Maneviyatçýlýk (Spirituality), Yoga, Tai-Chi Chuan, Ýnanç/Ýbadet
3) Biyoloji Temelli Terapiler
Beslenme, Bitkiler, vitaminler ve diðer doðal ürünlerin kullanýmýna dayanan terapiler.
http://www.madoted.org
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Komplementer (Tamamlayýcý) ve Alternatif Týp biyolojik temelli uygulamalarý içerir, fakat bu sadece bitkilerle/botanik,
hayvanlardan üretilen ekstrelerle, vitaminlerle, minerallerle, yað asitleri, amino asit, proteinler, prebiotik ve probiotiklerle, bütün
diyet ve fonksiyonel besinlerle sýnýrlý deðildir.
Örnek: Rejimler, Bitkiler, Vitaminler, Ýçecekler, Aromaterapi
4) Manipülatif ve Beden Temelli Yöntemler
Manipulatif ve bedeb temelli uygulamalar kemikler, eklemler, yumuþak dokularý, dolaþým ve lenfatik sistem gibi bedenin
önemli sistemleri ve yapýlarý üzerinde çalýþýr. Manipulasyon teknikleri ile bedendeki yapýlarýn hareket ettirilmesi veya
uyarýlmasý/aktif hale geririlimesine dayanýr. Osteopatik ve kiropraktik gibi bazý uygulama teknikleri geleneksel týp
sistemlerinden türetilmiþtir.
Örnek: Alexander Tekniði, Kiropraktik (Chiropractic), CST (Cranio-Sakral Terapi), Masaj, Hamam Masajý, Osteopati, Manuel
Terapi.5) Enerji Terapileri

Bedenin doðal enerji alanlarýyla çalýþan iki tür Enerji Terapisi vardýr: bedenin biyo-elektromanyetik enerji alanýyla çalýþanlar ve
bedenin "biyoalanlarý" veya "sübtil enerji" alanlarýyla çalýþanlar. Biyo-elektromanyetik enerji alanlarýnýn varlýðý batý bilimi tarafý
ispatlanmýþtýr ve bu bilgi, EEG, EKG gibi günümüz teþhis ve tedavi yöntemlerine ve aþaðýda belirtilen günümüzde daha az kulla
yöntemlere temel oluþturmuþtur. Batý bilimi tarafýndan "biyoalanlar"ýn veya "sübtil enerji" alanlarýnýn varlýðý, tüm doðu týbbý ve
bir çok tedavi için olduðu kadar kiþisel ve ruhsal geliþim yaklaþýmlarý için de büyük önem teþkil eden bir kavram olmasýna raðm
ispat edememiþtir.
a) Biyo-elektromanyetik Terapiler
Mýknatýslar, deðiþken ya da doðrudan akým alanlarý
b) Biyo-alan Terapileri
Akupunktur, Akupresür, Biyoenerji, Nefes çalýþmasý, Çakra Terapisi, Duygusal Özgürleþme Teknikleri, Aile Dizimi, Labirent, Qi
Gung, Refleksoloji, Reiki, Shiatsu, Tai Chi
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