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În majoritatea unităţilor medicale din ţările 
occidentale se practi că o medicină ști inţifi că, 
recunoscută de insti tuţiile de stat și de în-

văţământ și compensată de sistemele de asigu-
rări medicale, medicină care mai este denumită 
și convenţională. Pe lângă această medicină 
convenţională, mai ales în ţările orientale, dar și 
în ţările occidentale, se practi că și o medicină 
tradiţională, care, deși răspândită pe o scară 
des tul de largă, de obicei nu este pe deplin re-
cunoscută în insti tuţiile de stat și de învăţământ 
și nu este compensată de sistemele de asigurări 
medicale, ea fi ind denumită și medicină com-
plementară sau alternati vă. 

Dar în ti mp ce medicina tradiţională are o 
istorie foarte lungă, de-a lungul a mii, dacă nu 
cumva a zeci de mii de ani, medicina conven-
ţională, care a reușit să domine insti tuţiile de 
stat și de învăţământ, are o istorie mult mai 
scurtă, care nu depășește câteva sute de ani. 
Dacă primele apariţii ale medicinei convenţiona-
le ar putea fi  plasate la începutul Renașterii, când 
Harvey și Vesalius au început să analizeze corpul 
uman, sau, dacă vreţi, acum 2.000 de ani, când 
Hipocrate a făcut primele observaţii importante 
privind apariţia și evoluţia bolilor, marea ma-
joritate a metodelor, instrumentelor, aparatelor 
și a medicamentelor pe care le folosește me-
dicina convenţională astăzi nu au o vechime mai 
mare de 50-60 de ani. Datorită efi cienţei medi-
camentelor pe care le-a descoperit, așa cum 

este cazul anestezicelor, care au reușit să facă 
mult mai accesibile intervenţiile chirurgicale, și 
al anti bioti celor, care au reușit să reducă atât de 
mult bolile infecţioase, încât au modifi cat radical 
structura patologiei umane, precum și datorită 
efi cienţei aparatelor pe care le-a inventat, așa 
cum este cazul tomografului și al RMN-ului, care 
au transparenti zat organismul uman, medicina 
con venţională a reușit să domine insti tuţiile me-
dicale, învăţământul medical și asigurările medi-
cale și să marginalizeze treptat medicina al ter -
nati vă. 

Evident că la această marginalizare a contri-
buit din plin și industria medicamentelor și a 
aparatelor medicale, care au transformat siste-
mele de sănătate într-o adevărată afacere, din 
care au exclus medicina tradiţională sub pretex-
tul că ar fi  depășită și inefi cientă. Dar, în pofi da 
criti cilor conti nue ale medicinei convenţionale, 
care se afi șa cu dovezi și cu rezultate indiscu-
tabile, dar nu pe măsura dorinţelor și a nevoilor 
sociale din ce în ce mai mari, totuși medicina 
tradiţională, complementară sau alternati vă au 
conti nuat să existe, iar în uti mul ti mp chiar să ia 
un avânt demn de remarcat. 

PROGRESELE MEDICINEI 
CONVENŢIONALE

Medicina convenţională s-a impus în faţa 
medicinei tradiţionale datorită progreselor sale 
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indiscutabile, care au fost rezultatul unor des-
coperiri epocale. De exemplu, încă de acum 
2.500 de ani, Hipocrate a introdus anumite re-
guli de alimentaţie, de igienă și chiar de asepsie, 
acum 1.800 de ani Galen a introdus vivisecţia pe 
animal, iar în 1500 Andreas Vesalius face primele 
disecţii sistemati ce pe corpul uman, punând 
bazele anatomiei. În 1580 s-a uti lizat pentru 
prima dată forcepsul la nașterile difi cile. În 1590, 
Zacharius Jannssen decoperă microsopul. În 
1628, William Harvey descrie inima și sistemul 
circulator. În 1660, Anthony Leeuwenhoek face 
primele studii de microscopie celulară. În 1664 
s-au descris nervii cranieni. În 1757, James Lind 
a constatat că lămâia poate preveni scorbutul, 
fi ind astf el descoperitorul indirect al vitaminei 
C. În 1785 s-a descoperit digitala. În 1796 Edward 
Jenner descoperă vaccinul anti variolic. În 1812, 
Laenec descoperă stetoscopul. În 1818, James 
Blundel face prima transfuzie sanguină. În 1846, 
denti stul William Morris face prima anestezie cu 
eter. Apoi, James Simpson face prima operaţie 
cu cloroform. În 1867, Joseph Lister elaborează 
principiile anti sepsiei. În 1879 se prepară vac-
cinul anti holeric, în 1882 vaccinul anti rabic, iar 
în 1896 vaccinul anti ti fi c. În 1899, August Bier 
face prima anestezie lombară. În 1847, Ignaz 
Semmelweis descoperă eti ologia infecţioasă a 
febrei puerperale. În 1862, Luis Pasteur elabo-
rează teoria microbiană a bolilor transmisibile. 
În 1892, Robert Khock descoperă bacilul tuber-
cu lozei, care reprezenta pe atunci principala 
cauză de deces. Tot în 1892 se desoperă primele 
virusuri. În 1896, Ronald Ross descoperă pro-
tozoarul malariei. În 1899 se descoperă aspirina. 
În 1895 Conrad Roetgen descoperă razele X, 
care au revoluţionat posibilităţile noastre de 
investi gare a scheletului, dar și a celorlalte or-
gane interne. În 1913 se descoperă electrocar-
diograful. În 1921 se descoperă de către N. 
Paulescu insulina. În 1928 Fleming descoperă 
penicilina. În 1927 se prepară vaccinul anti tu-
berculos, anti tetanic și anti dift eric. În 1943 se 
face prima dializă. În 1940 Oswald Avery des-
coperă că ADN este subtratul prin intermediul 
căruia se transmit caracterele ereditare de la o 
generaţie la alta. În 1953, Francis Crik și James 
Watson descoperă structura dublu helicoidală a 
ADN. În 1955 Jonas Salk prepară primul vaccin 
anti poliomieliti c. În 1964 se descoperă betablo-
cantele. În 1967 Christi an Barnard efectuează la 
Pretoria, în Africa de Sud, primul transplant car-
diac. În 1953, Inge Edler și Hellmulth Hertz des-
coperă ecocardiograful. În 1972 inginerul Godfrey 

Hounsfi eld descoperă tomografi a compu teri za-
tă. În 1976, Abass Alavi obţine prima to mo grafi e 
cu pozitroni a creierului uman. În 1980 este 
eradiacată variola. În 1981 se prepară vac cinul 
contra hepati tei B. În 1982, William DeVrie im-
plantează prima inimă arti fi cială. În 1983 Luis 
Montagner identi fi că virusul HIV. În 1996 se 
clonează oaia Doly. În anul 2003 se descifrează 
genomul uman. În 2007, Craig Venter publică 
prima descifrare integrală a propriului său ge-
nom. Iar dacă descifrarea primului genom uman 
a costat câteva sute de milioane de dolari, astăzi 
descifrarea genomului uman a devenit o analiză 
de ruti nă care costă câteva mii de dolari. 

În concluzie, am putea spune că în ulti mii ani 
medicina a realizat progrese extraordinare pe 
care nici nu ni le-am fi  putut imagina în urmă cu 
50-60 de ani. Cu toate acestea, medicina con-
ven ţională nu este încă în stare să facă faţă boli-
lor cronice care sunt într-o creștere impre sio-
nantă, care depășește nu numai posibilităţile 
medicinei convenţionale, ci și posibilităţile fi -
nan  ciare ale societăţii contemporane.

SPECIALIZAREA ŞI 
ULTRASPECIALIZAREA MEDICINEI 

CONVENŢIONALE

Dacă până pe la începutul secolului trecut 
me dicina era practi cată de către un singur om, 
adică de medicul de medicină generală, care 
făcea de toate, îngrijea copii, îngrijea adulţii, 
bătrânii și gravidele, de boli acute, de boli 
cronice sau de boli intercurente, asista nașterile 
și făcea mici intervenţii chirurgicale, pe la în-
ceputul secolului trecut, datorită progresului 
tehnico-ști inţifi c, medicul de medicină generală 
s-a văzut depășit. Pentru a putea face faţă tu-
turor solicitărilor, a început un proces de spe-
cializare care s-a accentuat tot mai mult, în așa 
fel încât, la sfârșitul secolului trecut, toate orga-
nele omului au fost preluate de câte unul sau 
chiar de mai mulţi specialiști , așa cum se întâmplă 
în cazul creierului, care este îngrijit atât de ne-
urolog, cât și de psihiatru și de neurochirurg, 
sau cazul în rinichiului, care este îngrijit atât de 
urolog, cât și de nefrolog. 

Deoarece dezvoltarea accentuată a ști inţei și 
tehnicii făcea imposibilă gesti onarea tuturor 
cunoști nţelor și a deprinderilor de către un sigur 
om, pe la începutul secolului trecut a început un 
proces de specializare și de ultraspecializare a 
medicinei. De exemplu, în anul 1917 a fost re-
cunoscută ofi cial, în SUA, specialitatea de oft al-
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mologie, în 1924 specialitatea de ORL, în 1930 
specialitatea de ginecologie, în 1932 speciali-
tatea de dermatologie și așa mai departe, până 
când s-a ajuns la toate specialităţiile și ultra-
specialităţile pe care le avem astăzi.  

Desigur că procesul de specializare a avut 
anumite avantaje. El a dus la mai buna cunoaș-
tere a patologiei din domeniul respecti v și a fă-
cut posibilă practi carea mai efi cientă a desco-
peririlor din domeniul respecti v. Procesul de 
specializare este cel care a dus la progresul me-
dicinei și la obţinerea unor rezultate mai bune 
de către fi ecare specialist în domeniul său de 
acti vitate. 

Dar procesul de specializare a avut și anumite 
dezavantaje. De exemplu, el a fragmentat uni ta-
tea organismului uman. Deoarece bolnavul acu-
ză de obicei niște simptome nespecifi ce, care 
pot apărea în diferite boli, aparţinând de diferite 
specialităţi, procesul de specializare a făcut mai 
difi cilă alegerea specialistului cores punzător. De 
exemplu, un bolnav care are ame ţeală nu va ști  
precis la ce specialist să apeleze, deoarece ame-
ţeala poate apărea atât în boli neurologice, cât 
și în boli cardiovasculare, boli ORL, boli oft almo-
logice, boli hematologice, boli reumatologie și 
chiar boli psihice. În sfârșit, pro cesul de specia-
lizare a scumpit foarte mult asistenţa medicală, 
ceea ce pune serioase pro bleme sistemelor de 
sănătate moderne, care nu mai pot face faţă 
cheltuielilor din ce în ce mai mari. 

TEHNICIZAREA MEDICINEI 
CONVENŢIONALE

Dezvoltarea cunoști nţelor ști inţifi ce a fost 
întovărășită sau chiar susţinută de o dezvoltare 
tehnologică impresionantă. Am putea spune 
chiar că diferitele specialităţi s-au dezvoltat, de 
fapt, în jurul unor tehnolgii din ce în ce mai efi -
ciente, dar și mai sofi sti cate. Cabinetele de of-
tal  mologie, dar și de cardiologie, de ORL, de 
uro logie, sunt dotate cu o tehnologie extrem de 
so fi sti cată și de efi cientă în diagnosti carea dife-
ritelor boli pe care le-ar putea prezenta pacienţii. 
Iar spitalele au devenit adevărate uzine, pline 
de tehnologie ultraperformantă, uti lă atât pen-
tru procesul de diagnosti c, cât și pentru procesul 
de tratament.

SUCCESELE MEDICINEI 
CONVENŢIONALE

Este evident că, benefi ciind de numeroasele 
descoperiri, de medicamente din ce în ce mai 

efi ciente și de o aparatură din ce în ce mai 
performantă, medicina contemporană a obţinut 
o serie întreagă de succese considerabile, care 
au schimbat radical structura patologiei umane. 

În primul rând, după cum se poate foarte 
ușor deduce din descoperirile pe care le-a făcut 
medicina convenţională în ulti mele decenii, 
cum ar fi  vaccinurile și anti oti cele, ea a reușit să 
reducă foarte mult bolile infecţioase, care 
dominau patologia umană până la începutul 
secolului trecut. De exemplu, dacă acum 100 de 
ani majoritatea oamenilor mureau de tuber-
culoză, de pneumonie și de alte boli infecţioase, 
la vârste foarte ti nere, astăzi majoritatea oa-
menilor suferă și mor de boli cardiovasculare, 
de cancer și de alte boli cronice și degenerati ve, 
la o vârstă mult mai înaintată. Durata medie de 
viaţă a crescut foarte mult în ulti ma sută de ani, 
de la aproximati v 50 de ani, cât era la începutul 
secolului trecut, la aproximati v 80 de ani, cât 
este astăzi.

Fabricarea unor vaccinuri pentru foarte mul-
te boli care determinau în secolele trecute mi-
lioane de decese și de infi rmităţi, de exemplu 
variola, dift eria, rujeola, rabia, tetanosul și po-
lio mielita, precum și sinteza unor anti bioti ce 
capabile să combată foarte multe boli infec ţioa-
se, cum ar fi  tuberculoza, pneumonia și menin-
gita, au dus la scăderea spectaculoasă a bolilor 
infecţioase. Dar această scădere spectaculoasă 
a fost repede compensată de creșterea foarte 
rapidă a bolilor cronice și degenerati ve, atât din 
cauza îmbătrânirii populaţiei, cât și a faptului că 
bolile cronice și degenerati ve au o eti ologie plu-
ri factorială, un debut insidios, o evoluţie asimp-
tomati că o perioadă foarte îndelungată și nu 
benefi ciază de un tratament eti ologic. Pe de altă 
parte, bolile cronice, care au luat locul bolilor 
infecţioase, determină apariţia unor complicaţii 
extrem de grave, care duc în fi nal la apariţia 
dizabilităţilor și la moartea prematură a bol na-
vilor. 

PROVOCĂRILE MEDICINEI 
CONTEMPORANE

În această situaţie, bolile cronice au crescut 
atât de mult încât locul epidemiilor de boli in-
fecţioase a fost luat astăzi de bolile cronice. De 
aceea se vorbește pe bună dreptate de epidemia 
de boli cardiovasculare, epidemia de diabet, de 
cancer și așa mai departe. Această denumire nu 
este exagerată, deoarece 50% dintre americani 
au cel puţin o boală cronică și peste 75% din 
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fondurile fi nanciare sunt alocate tratării bolilor 
cronice. 

Prin complicaţiile și dizabilităţile pe care le 
produc, bolile cronice infl uenţează profund cali-
tatea vieţii bolnavilor și anihilează foarte mult 
prelungirea duratei de viaţă, deoarece în ti mp 
ce durata medie de viaţă se afl ă în jurul vârstei 
de 80 de ani, durata medie de viaţă sănătoasă 
nu depășește 58 de ani. Restul anilor sunt pe-
trecuţi cu multe suferinţe, cu multe complicaţii 
și multe dizabilităţi. 

Cele mai multe dizabilităţi sunt produse de 
bolile care afectează aparatul locomotor, cum ar 
fi  osteoporoza și bolile reumati ce, apoi vin bolile 
cardiace, de exemplu hipertensiunea arterială și 
insufi cienţa cardiacă, apoi bolile aparatului res-
pirator, cum ar fi  bronhopati a cronică ob struc-
ti vă și astmul bronșic, diabetul zaharat, bolile 
organelor de simţ și bolile nervoase. 

Iar bolile cronice, care au luat repede locul 
bolilor infecţioase, sunt într-o conti nuă creștere. 
De exemplu, numărul de bolnavi de diabet za-
harat din SUA a crescut de la 1-2%, cât era în 
1958, la 7%. Dacă în 1985 erau în întreaga lume 
30 de milioane de diabeti ci, în 2007 erau 2.017 
milioane, iar, după aprecierile experţilor, în 2030 
vor fi  366 de milioane de diabeti ci.

Același lucru se poate spune și despre cancer. 
Dacă în anul 2008 se înregistrau în toată lumea 
7,5 milioane de decese produse de cancer, în 
2010 se înregistrau 7,9 milioane, în 2014 – 9 mi-
lioane, iar experţii prevăd o creștere a numărului 
de decese prin cancer până la 13,5 milioane în 
anul 2030. Aceleași previziuni sumbre se prevăd 
și pentru bolile cardiovasculare, pentru bolile 
nervoase (de exemplu Alzheimer), pentru bolile 
aparatului locomotor și altele. 

LIMITELE MEDICINEI CONVENŢIONALE
Toate acestea înseamnă că, după succesele 

pe care le-a obţinut în combaterea bolilor infec-
ţioase, medicina contempornană se confruntă 
astăzi cu o serie de limite în combaterea bolilor 
cronice. Aceste limite sunt determinate nu nu-
mai de îmbătrânirea populaţiei, ci şi de faptul că 
bolile cronice nu au o eti ologie simplă, ele nu 
sunt determinate de nişte factori monocauzali, 
aşa cum se întâmplă în cazul bolilor infecţioase, 
în care fi ecare boală infecţioasă este produsă de 
câte un anumit agent viroti c sau microbian, ci 
sunt produse de nişte factori de risc, care, pe 
lângă faptul că uneori produc, iar alteori nu pro-
duc boala, sunt foarte răspândiţi, iar uneori 

chiar necesari şi foarte greu de combătut. Pe de 
altă parte, bolile cronice debutează foarte lent, 
evoluează o vreme foarte îndelungată asimp-
tomati c, iar atunci când apar la orizontul clinic, 
ele au produs deja o mulţime de tulburări ire-
versibile. În sfârşit, în bolile cronice, factorii ge-
neti ci joacă un rol mult mai important decât în 
bolile infecţioase. De exemplu, cancerul are o 
eti opatogenie imunogeneti că. El este deter mi-
nat de alterarea unor factori geneti ci şi epigene-
ti ci, care intervin în reglarea creşterii şi diviziunii 
celulare. Alterarea genelor care sti mulează creş-
terea şi diviziunea celulară va transforma acele 
gene normale în nişte gene oncogene. Iar alte-
rarea genelor care inhibă creşterea va transfor-
ma chiar şi aceste gene supresoare în nişte gene 
oncogene.

Difi cultăţile rezidă în faptul că alterarea aces-
tor gene protooncogene şi transformarea lor în 
gene oncogene afectează însăşi structura pro-
fundă a organismului, ceea ce este infi nit mai 
greu de combătut decât eliminarea unor factori 
străini, cum sunt microbii patogeni.

De aceea, cu toate progresele care s-au re-
alizat, medicina contemporană se confruntă cu 
nişte limite foarte greu de depăşit, ceea ce a 
dus, printre altele, şi la reactualizarea medicinei 
complementare. 

REACTUALIZAREA MEDICINEI 
COMPLEMENTARE

Prin prisma condiţiilor socio-economice, în 
foar te multe ţări din lume asistenţa medicală se 
ba zează aproape exclusiv pe medicina comple-
mentară, care este mult mai ieft ină şi mai ac -
ce sibilă decât medicina convenţională. Se poate 
aprecia că în ţările sărace şi în cele în curs de 
dezvoltare, în care trăiesc peste 60% din locu-
itorii planetei, aceşti a sunt îngrijiţi cu ajutorul 
terapiilor complementare. Dar nu numai în ţă-
rile sărace, ci şi în ţările dezvoltate, bolnavii ape-
lează din ce în ce mai frecvent la terapiile com-
plementare. 

Din cauza faptului că medicina convenţională, 
cu toate progresele pe care le-a realizat, nu re-
uşeşte să vindece bolile cronice, care sunt într-o 
conti nuă creştere, dar mai ales din cauză că 
acestea evoluează producând apariţia unor com-
plicaţii şi a unor dizabilităţi, care alterează cali-
tatea vieţii, bolnavii au tendinţa de a recurge tot 
mai des la terapiile complementare. 

Astf el, 38%, adică peste unul din trei ameri-
cani au apelat în anul 2007 la terapiile comple-
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mentare, iar procentul lor este cu 2% mai mare 
decât cel din 2002. De remarcat că bătrânii ape-
lează chiar mai frecvent decât populaţia gene-
rală, şi anume în proporţie de 44%. Iar bolnavii 
cu boli grave, cum ar fi  cancerul, apelează chiar 
mai frecvent decât restul bolnavilor. După cum 
arată Stephanie L. Lee şi Jennifer E. Rosen, peste 
80% din bolnavii de cancer ti roidian au apelat la 
terapii complementare, cum ar fi  meditaţia, 
acupunctura, fi toterapia, yoga şi homeopati a.

Se apreciază că, în 2007, peste 38 de milioane 
de americani au solicitat 354 de milioane de 
vizite la terapiile complementare. 17,7% dintre 
bolnavi au apelat la fi toterapie, 9,4% la tehnici 
de meditaţie, 8,8% la osteopati e, 8,3% la masaj, 
6,1% la yoga, 2,9% la tehnici de relaxare, 2,2% la 
imagerie mintală, 1,8% la homeopati e şi aşa mai 
departe.

După cum arată Centrul Naţional de Medicină 
Complementară, cetăţenii americani au cheltuit 
în 2007 peste 34 de miliarde de dolari pentru 
terapiile complementare. După cum arată Tessa 
K. Morgan, Margaret Williamson şi Marie Pirott a, 
şi bolnavii din Australia apelează foarte frecvent 
la terapiile complementare. Astf el, 46% dintre 
bolnavi din Australia apelează la terapiile com-
plementare, iar 87,4% dintre bolnavi apelează 
atât la medicina convenţională, cât şi la medicina 
complementară. 

STRUCTURA MEDICINEI 
COMPLEMENTARE

Dacă medicina convenţională este formată 
din câteva zeci de specilităţi şi ultraspecialităţi, 
care sunt axate fi e pe câte un organ, cum ar fi  
cardiologia, neurologia, nefrologia, ginecologia, 
pneumologia şi oft almologia, fi e pe câte un 
aparat sau metodă de diagnosti c şi tratament, 
de exemplu imagisti ca medicală, radioterapia, 
ecografi a şi medicina de laborator, medicina 
complementară este formată din câteva zeci sau 
chiar sute de specialităţi, bazate pe câte o me-
todă parti culară de tratament, cum ar fi  acu-
punc tura, Ayurveda, meditaţia, yoga, imageria 
mintală, terapia prin credinţă, homeopati a, 
chiropracti ca, fi toterapia, masajul, naturopati a, 
terapia magneti că, medicina vibraţională, tera-
pia fl orală, aromoterapia, şamanismul şi aşa mai 
departe. 

Spre deosebire de specialităţile medicinei 
convenţionale, care se bazează pe aceleaşi cu-
noşti nţe comune de anatomie, de fi ziologie, de 
imunologie etc., terapiile complementare, care 

sunt foarte diferite între ele, se bazează pe câte 
o fi losofi e proprie, care vine dintr-o tradiţie ex-
trem de îndepărtată. De exemplu, acupunctura, 
care face parte din medicina tradiţională chi-
neză, se bazează pe existenţa unor energii, yin şi 
yang, care circulă de-a lungul unor meridiane. 
Energia Yin este o energie pasivă, feminină, în-
tunecată, adâncă, rece, legată mai ales de fi cat, 
de inimă şi de rinichi. Energia Yang este o energie 
acti vă, masculină, luminoasă, caldă, legată mai 
ales de intesti ne şi de căile urinare. 

Ayurveda, care vine din medicina tradiţională 
indiană, se bazează pe trei forme de energie, şi 
anume vata, pitt a şi kapha, care intervin în func-
ţionarea organsimului şi în apariţia unor boli. 
S-au descris diferite meridiane şi diferite centre, 
de-a lungul cărora circulă aceste energii. Bolile 
ar fi  rezultatul dezechilibrului dintre diferitele 
forme de energie. Iar tratamentele încearcă să 
refacă echilibrul prin alimentaţie, prin acupunc-
tură, prin exerciţii fi zice, prin meditaţie şi aşa 
mai departe. 

Din punct de vedere al substratului prin in-
termediul căruia acţionează, noi am împărţit te-
rapiile complementare în terapii predominant fi -
zice, cum ar fi  acupunctura, electroacupunctura, 
acupresura, osteopati a, radiestezia, refl exologia, 
cromoterapia, reikiterapia, hidroterapia şi kine-
toterapia, terapii predominant chimice, cum ar 
fi  fi toterapia, homeopati a, dietoterapia, ayur-
veda, ozonoterapia, herbalismul, mezoterapia şi 
apiterapia, precum şi terapii predominant spiri-
tuale, cum ar fi  terapia prin credinţă, muzico-
terapia, yoga, ayurveda, meditaţia, biofeed-
backul şi imageria mintală. 

EFICIENŢA MEDICINEI 
COMPLEMENTARE

Pe lângă lipsa unor concepţii şti inţifi ce mo-
derne, medicina complementară mai este acu-
zată că nu cunoaşte mecanismul de acţiune al 
diferitelor metode, precum şi de faptul că nu are 
dovezi clare privind efi cienţa terapeuti că. 

După cum se şti e, din ulti mele decenii, mai 
precis de prin 1990, când s-a introdus termenul 
de medicină bazată pe dovezi, medicina con-
venţională caută să se bazeze pe dovezi cât mai 
clare. În acest sens s-au elaborat anumite me-
todologii de cercetare capabile să ofere dovezi 
cât mai clare şi mai uşor de aplicat în practi ca 
medicală, aşa cum ar fi  trialurile randomizate, 
bine controlate. Dar pentru că şi acestea oferă 
de multe ori rezultate contradictorii, s-a recurs 
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la metaanalize, capabile să ofere totuşi me-
dicului practi cian nişte concluzii cât mai con-
cludente. Dar cu toate progresele care s-au re-
alizat în acest domeniu, medicina convenţională 
nu dispune încă de dovezile necesare în toate 
bolile. Iar dovezile de care dispune se referă mai 
ales la tratamentul bolilor, domeniu în care sunt 
mai interesante fi rmele de medicamente, şi mai 
puţin la diagnosti cul lor. 

În sfârşit, cu toate progresele extraordinare 
pe care le-a realizat, medicina convenţională nu 
este nici ea în stare să vindece bolile cronice cu 
care este confruntată, deoarece nu este o şti inţă 
chiar atât de exactă pe cât i-ar preti nde medi-
cinei complementare, din moment ce noi nu cu-
noaştem până acum cauzele precise ale bolilor 
cronice, de exemplu hipertensiunea arterială, 
cancerul, diabetul zaharat, Alzheimer ş.a.m.d. 
Cauzalitatea în medicină este o problemă foarte 
complicată şi până la elucidarea ei nu putem 
vorbi de un tratament eti ologic.

Este adevărat că, între explicaţiile şti inţifi ce 
şi rezultatele pe care le obţine, medicina conven-
ţională şi explicaţiile, de multe ori depăşite, pre-
cum şi rezultatele de multe ori destul de mo-
deste pe care le obţine medicina complementară, 
există o diferenţă foarte mare. Dar aceasta nu 
înseamnă că medicina complementară nu are şi 
ea importanţa ei şi că în anumite domenii re-
zultatele ei nu ar putea fi  comparate cu cele ale 
medicinei convenţionale. 

De aceea, fi toterapia, spre exemplu, poate fi  
uti lizată cu succes în tratamentul unor tulburări 
neuropsihice, cum ar fi  durerea, anxietatea, de-
presia şi ameţeala, al unor tulburări cardiace, 
cum ar fi  tulburările de ritm, hipertensiunea ar-
terială, angina pectorală şi insufi cienţa cardiacă, 
al unor tulburări digesti ve, cum ar fi  consti paţia, 
diareea, colicile, meteorismul şi anorexia, al 
unor tulburări respiratorii, aşa cum ar fi  tusea, 
expectoraţia şi dispneea şi aşa mai departe.

Datorită faptului că îmbunătăţeşte circulaţia 
sângelui, circulaţia limfati că şi reduce contracţia 
musculară, masajul poate fi  şi chiar este uti lizat 
cu succes în tratamentul bolilor aparatului os-
teoarti cular, în tratamentul durerilor coloanei 
vertebrale, precum şi a altor dureri reumati ce. 

Acupunctura poate fi  uti lizată cu succes în 
tratamentul durerilor, al enurezisului, al parezei 
faciale și chiar al miopiei și al altor multor boli. 

J.N. Dillard şi S. Knapp au arătat că terapiile 
com plementare pot fi  folosite cu succes nu nu-
mai în bolile uşoare, ci şi în boli grave din secţiile 
de terapie intensivă. J.S. Jacobson, S.B. Workman 
şi F. Kronenberg, făcând o metaanaliză a câtorva 
sute de studii publicate, arată că terapiile com-
plementare pot fi  uti le cel puţin în tratamentul 
simptomati c al cancerului. Z. Nahleh şi I.A. Tabbara 
arată, de asemenea, că terapiile complementare, 
cum ar fi  suplimentele alimentare, fi toterapia şi 
acupunctura, pot combate simptomatologia 
cancerului şi pot îmbunătăţi calitatea vieţii pa-
cientului.

Aşa cum arată P.M. Barnes, cele mai frec-
ventate terapii complementare sunt fi toterapia, 
meditaţia, osteopati a, masajul, yoga, dietote-
rapia, relaxarea autogenă, imageria mintală, ho-
meopati a și acupunctura. Iar cele mai frecvente 
ingrediente uti lizate sunt acidul omega 3, glu-
cozamina, echinacea, ginsengul, ginko biloba, 
condroidina, extractele de usturoi și coenzima 
Q10. 

DE LA MEDICINA CONVENŢIONALĂ ŞI 
DE LA MEDICINA COMPLEMENTARĂ, LA 

MEDICINA INTEGRATIVĂ
Chiar dacă medicina complementară nu poa-

te rezolva toate problemele, pe care nici me-
dicina conveţională, cu toate progresele ei, nu le 
poate remedia, totuși, mai ales datorită apre-
cierii pacienţilor, ea ocupă un loc deosebit în 
asistenţa medicală a populaţiei atât din ţările 
orientale, cât și din ţările occidentale. Acest lu-
cru este de monstrat de faptul că majoritatea bol-
navilor ape lează în același ti mp atât la medicina 
conven ţională, cât și la medicina complementară. 

Medicii care lucrează în medicina conven-
ţională ar trebui să şti e că, după cum arată 
Tessea K. Morgan, Margaret Williamson, Marie 
Pirott a şi Kay Stewart, aproximati v 45% dintre 
pacienţi apelează în acelaşi ti mp atât la tra-
tamentul convenţional prescris de medici, cât şi 
la terapiile complementare, ceea ce înseamnă 
că pacienţii realizează de fapt o terapie integrată.

De aceea, medicina convenţională ar trebui 
să acorde o importanţă mai mare terapiilor 
com plementare, care reprezintă cea de-a doua 
faţă a medicinei contemporane.
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