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Ökológiai válság, járványok –

egészségügyi ellátás 

A sérülékenység növekedése miatt új, stratégia

fontosságú kérdések merülnek fel:

1.) Hogyan tud egy társadalom a rendkívüli

helyzetekre felkészülni?

2.) Hogyan lehet az egészségügyi intézményekre

nehezedő terheket csökkenteni?

3.) Miért és hogyan járulhat hozzá az integratív

medicina a rendkívüli helyzetek miatt

kialakuló kockázatok csökkentéséhez?

…



Az integratív medicina 

meghatározása 

„Az integratív medicina a konvencionális egészségügyi

ellátás és a hatékony és biztonságos komplementer

gyógymódok (természetgyógyászati módszerek)

együttes alkalmazását jelenti, mely holisztikus,

betegközpontú megközelítést tesz lehetővé. A kezelés

célja az egészség fenntartása, illetve a gyógyulás

optimalizálása. Ennek elérésére multidiszciplináris

kollaboráció keretében az orvosok és a komplementer

terapeuták a beteg aktív közreműködésével individuális

kezelési tervet állítanak fel”. (Semmelweis Egyetem

Családorvosi Tanszék)



Természetgyógyászati módszerek

Sok különböző gyógymód tartozik ide:

gyógynövények, csontkovácsolás

akupunktúra, állatasszisztált terápia,

aromaterápia, homeopátia, jóga,

masszázsterápia, meditáció, reflexológia,

spirituális gyógyítás, zeneterápia,

ájurvédikus gyógyászat, hagyományos kínai

orvoslás…



Kialakulásának társadalmi 

háttere I. 

Az integratív medicina „előzményének” tekinthető

komplementer medicina egyetemi oktatását az

Amerikai Egyesült Államokban a társadalmi

érdeklődés növekedése miatt először 1993-ben

vezették be az Arizonai Egyetemen. A társadalmi

érdeklődés folyamatos növekedésre utal, hogy öt

év múlva az egyetemek 64%-ában volt ilyen

képzés. Eőry A. et al. (2020) Az integratív

medicina képzésének hazai koncepciója

nemzetközi minták alapján. Orvosi Hetilap, 21.

1122–1130.)



Kialakulásának társadalmi 

háttere II. 
„Általában az európaiak elfogadják az alternatív

gyógymódokat. Ezen szolgáltatások

igénybevétele exponenciálisan megnőtt az

utóbbi évtizedekben.” (Páneurópai kutatási

hálózat a komplementer és alternatív

gyógymódok, 2010 - 2012)

European Social Survey 2014-es felvétele, 21

vizsgált ország. A kérdőív egyik kérdése arra

vonatkozott, hogy a megkérdezett emberek a 12

felsorolt alternatív gyógymód közül az elmúlt 12

hónap során melyeket vették igénybe a saját

egészségük érdekében.





Az integratív medicina elmélete és 

gyakorlata 
National Center for Complementary and Integrative Health

(1998, USA állami intézmény, közel 70 munkatárs)

Academic Health Centers for Integrative Medicine (USA,

1999, 31 egyetem)

The European Society of Integrative Medicine (2011,

tudományos testület, konferenciák)

A Mayo Klinika: akupunktúra, állatasszisztált terápia,

aromaterápia, táplálékkiegészítés, masszázsterápia,

zeneterápia és meditáció.

The Royal London Hospital for Integrated Medicine:

akupunktúra, felnőtt allergia szolgálat, autogén tréning,

Kognitív viselkedésterápia…



Integratív medicina 

Magyarországon
Pécsi Tudományegyetem, Integratív Medicina Tanszék,

Tanszékvezető Dr. Szőke Henrik

Debreceni Egyetem, Elméleti és Integratív

Egészségtudományi Tanszék, Tanszékvezető Dr. Sárváry

Attila

Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Integratív

Medicina Tanszéki Csoport, a csoport vezetője Dr. Eőry

Ajándék

Magyar Integratív Medicina Szövetség, elnök Dr. Hegyi

Gabriella

Néhány állami és magán intézményben



Egy új szempont: az ökológia 

válság 

„Az integratív medicina egy jó recept a betegeknek és a

Földnek.”

- a megelőzés hangsúlyozása, amely csökkenti az

energiaigényes egészségügyi rendszer terheit

- Az „alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású boldogság” és

környezetbarát életmód elősegítése

- fokozhatja a társadalomtudatos és környezettudatos

magatartást.

Aterah Z. Nusrat at al.: Integrative Medicine Is a Good

Prescription for Patients and Planet. The Journal of

Alternative and Complementary Medicine, 2019/12.



A természetes gyógymódok 

Magyarországon

1991-ben az ország felnőtt lakosságának 6,6%-a járt már

természetgyógyásznál (Antal Z. László és Szántó Zsuzsa,

1991)

Egy 1999-ben a lakosság 23,1%-a járt már

természetgyógyásznál (Buda László, 2003)

2016-ban a 18–29 év köztieknél 65 %-os, 60 év kor felett

pedig 37 %-os az alternatív medicina elfogadottsága.

(Hanula Zsolt, 2016)

2021 Az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók

képzésével foglalkozó egyetemeken, valamint a

természetgyógyászati tanfolyamokat tartó szervezeteknél

dolgozó szakemberekkel készített interjúk.
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A kutatás eredményei  

1.) Magyarországon is folyamatosan növekszik a

társadalom tagjainak érdeklődése a természetes

gyógymódok iránt.

2.) Egyre több orvos és egészségügyi szakdolgozó

érdeklődik a természetgyógyászat iránt.

3.) A természetes gyógymódoknak minimális a

környezeti terhe, így ezek a gyógymódok az

integratív gyógymódok keretében vagy az

egészségügyi intézmények tehermentesítésével

is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az egészség

védelme minél kevésbé terhelje meg a

környezetet.



Következtetések 

A természetes gyógymódok és az integratív medicina

- a fejlett országokban fokozatosan növekvő szerepet tölt

be az egészségügyi ellátásban

- hozzájárul az egészségügyi intézmények növekvő

sérülékenysége miatt kialakuló kockázatok

csökkentéséhez, mivel a természetes gyógymódok egy

része rendkívüli helyzetekben is használható

- a természetes gyógymódok szerepe azért is

felértékelődik, mert hozzájárulhatnak a klímabarát

egészségügyi célok megvalósításához.



Köszönöm a figyelmet! 


