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KARŞILAMA KONUŞMASI

PROF. DR. İRFAN ŞENCAN
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRÜ

Bu çalıştay ile ülkemizde hep var olagelen, ancak kayıt dışı alanda kalmış olan
bir konuda kamu sağlık otoritesi olarak bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. İlkler
kendi içinde her zaman zorluklar içerir.
Modern tıbbın yerine bir alternatif olarak değil, ancak tamamlayıcı olarak pek
çok uygulama metodu hem doğu toplumlarında, hem de batı toplumlarında
uygulanagelmektedir. Gerçekte modern tıp olarak kabul ettiğimiz bazı
uygulamaların da geleneksel uygulamalar içinden süzülerek geldiğini biliyoruz.
Hali hazırda modern tıp alanında hazırlanmış bazı textbook tarzı kitaplarda
tamamlayıcı tıp için bölümler ayrılmaktadır.
Bakanlığımız tarafından ortaya konulan taslak düzenlemeler hazırlanırken,
halen ülkemizde uygulanan usuller dikkate alındı. Güney Kore, Almanya ve
Amerika Birleşik Devletlerinde bu alandaki uygulamalar gözden geçirildi ve
yerinde incelemelerde bulunuldu. Bunun yanında Avrupa Birliği bünyesinde
yürütülen CAMbrella çalışmasından çok faydalandık. DSÖ nün 2002-2005
strateji dokümanından da faydalanmıştık, şimdi DSÖ 2014-2023 stratejisini
yayınladı, bizim taslaklarımızla da ne mutlu ki büyük oranda örtüştüğünü
görmekteyiz. Tamamlayıcı tıp konusunda hem ülkemizde, hem de dünyanın
gelişmiş ülkelerinde tek tip standart bir uygulama veya düzenleme yoktur.
Bizim kanunlarımızda tamamlayıcı tıbbi uygulamaları yapabilmek için hekimler
ve hekimlerin gözetiminde olmak kaydı ile diğer sağlık profesyonelleri
yetkili kılınmıştır. Dolayısıyla bu konuda yetkilendirilecek kişiler sağlık
profesyonelleri olacaktır.
Taslak düzenlemelerde daha yaygın olan uygulamalar ve hakkında daha fazla
somut kanıt bulunan alanlar tercih edildi. Ancak bu süreç aktif bir süreç
olacak ve edindiğimiz tecrübelerin ışığında diğer alanlar için de düzenlemeleri
genişleteceğiz.
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Bu uygulamalar ile ilgili bir kayıt sistemi oluşturarak veri birikimini
sağlayacağız. Bilim adamlarımızın sürekli aktif katkıları ile verileri bilgi birikimi
haline getireceğiz. Böylece bu alanın bilimsel olarak gelişmesini ve daha iyi bir
mevzuat oluşmasını sağlayacağız.
Ülkemizde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıbbi uygulamalar konusunda
üniversiteler ve araştırma hastanelerinde bölümler, enstitüler kurulmasını
özendirecek adımları sıklaştıracağız. Bunun için bu uygulamaların hem
mediko-legal altyapısını oluşturmayı, hem de ekonomik getiri sağlamasını
teşvik etmeyi hedefliyoruz.
Ayrıca bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaları da desteklemek üzere
hazırlıklar devam etmektedir.
Bu çalıştay ile bu alanda dünyada otorite olan kişiler ile ülkemizdeki potansiyeli
bir araya getirmeyi hedefledik.
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WELCOME SPEECH

PROF. DR. İRFAN ŞENCAN
DIRECTOR GENERAL OF HEALTH SERVICES OF THE MINISTRY OF HEALTH
OF THE REPUBLIC OF TURKEY

We are doing a first with this workshop on a subject which has a very long
history in our country but which has remained unrecorded. Firsts always
involve difficulties.
Not as alternative, but as complementary to modern medicine, numerous
practice methods have been used both in the eastern and western societies.
We know for a fact that some of the practices which we have accepted
as modern medicine have filtered in from traditional practices. Some
textbooks of modern medicine already have some chapters dedicated to
complementary medicine.
While the draft regulations were being prepared at the Ministry, the methods
still used in our country were taken into consideration. The practices in
South Korea, Germany and the USA were reviewed and on-site visits were
made to these countries. We also benefited a lot from the CAMbrella project
conducted by the European Union. We had also benefited from WHO’s
2002-2005 strategy document. WHO has recently published the 2014-2023
strategy, which we were happy to see matched with our drafts for the most
part. There is no one standard practice or regulation in our country or in the
developed countries of the world.
In the Turkish law, physicians and other health professionals (under the
supervision of physicians) are authorized to practise complementary
medicine. Therefore, those authorized in this field are going to be health
professionals.
In the draft regulations, practices which are more common and areas in
which there is more concrete evidence were preferred. However, this
period is going to be an active one and we are going to expand the other
areas in light of the experience we gain.
We are going to set a record system regarding these practices, hence enabling
data accumulation. With the constant active contribution of our scientists,
we are going to turn these data into knowledge, thus making it possible for
this area to develop scientifically, and for better legislation to be generated.
We are also going to work on steps to encourage the establishment of
traditional and complementary medicine departments and institutes at
universities and research and training hospitals. For this, we are aiming to
create the medico-legal infrastructure for these practices, and to promote
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their economic returns.
In addition, preparations to support the scientific studies to be done in this
field are ongoing.
With this workshop, we have aimed to bring together people who can be
considered authorities in this field in the world and the potential that our
country possesses.
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DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU
T.C. SAĞLIK BAKANI

Özellikle son 10 yılda başta AB ülkeleri olmak üzere Dünya Sağlık Örgütü
üyesi ülkelerin kanıta dayalı geleneksel tıbba eğilimi artmıştır. Pek çok
ülkede, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın sağlık sistemi içine entegre edilmeye
başlandığı görülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü üye ülkelere bu alanın doğru, etkin ve güvenli kullanımını
sağlayacak stratejiler geliştirmelerini önermektedir.
Sağlığın çok boyutlu bir mücadele alanına dönüştüğü günümüzde, modern
tıbbın, kanıta dayalı geleneksel uygulamalardan yararlanma imkanlarını
araştırması önemlidir. Modern tıp uzun dönem geleneksel tıp, ya da
tamamlayıcı tıp uygulamalarından uzak durmuştur. Halbuki tamamlayıcı tıp
uygulamaları, modern tıbbın insanı ihmal ettiği, ilgilenemediği alanlarda, insan
sağlığı açısından önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Bilindiği gibi Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, bireyin bedenen ve ruhen tam iyilik
hali olarak tanımlamaktadır. Bu tanım insanı bir bütün olarak ele alınması
gerektiğinin altını çiziyor. Yaşadığımız coğrafya, insanı bedenen ve ruhen bir
bütün olarak ele alan tedavi yaklaşımları açısından son derece zengin ve köklü
bir geçmişe sahiptir. İbn-i Sina başta olmak üzere bugünün sağlık anlayışına
değer katan abide şahsiyetlerden kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze
ulaşan ve insanlığın istifade ettiği zengin bir mirasa sahibiz. Bu mirastan etkin
şekilde yararlanmayı ve geleneksel tıp uygulamalarını insanımızla doğru
zeminde buluşturmayı, önemli bir ihtiyaç olarak görüyoruz.
Yine yaşadığımız coğrafyada sadece Türkiye’ye özel 4 bin endemik bitki
türümüz var. Toplamda ise 12 bin bitki türü bulunmaktadır. Bu da kanıta
dayalı tamamlayıcı tıp alanlarından olan fitoterapinin geliştirilmesi ve insanlığın
hizmetine sunulması açısından önemli bir zenginliğimizdir.
Türkiye son 11 yılda gerçekleştirdiği sağlık reformlarıyla, koruyucu ve tedavi
edici hizmetlerde önemli bir atılım gerçekleştirdi. İnsanımızın sağlık algısını
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değiştiren güçlü, sürdürülebilir ve güven veren bir sağlık sistemi kurduk.
Küresel sağlık hedefleri ve politikalarıyla uyumlu olarak, sağlık hizmetini her
kesime eşit şekilde ulaştırma, bütün bireyleri sağlık risklerinden koruyan
tedbirler alma gayreti içinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu kapsamda
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını sağlık sistemimiz içinde
tanımlama, insanlarımızın, geleneksel tıp uygulamalarına güvenli şekilde
erişimini sağlama konusunda ciddi çalışmalar yürütüyoruz.
Yapılan araştırmalar halkın hastalıklardan korunma ve tedavi yöntemi
olarak, bitkisel tedavilere, şifalı madenlere, sulara, inanç merkezli tedavi
yöntemlerine, kontrolsüz şekilde ilgi duyduğunu göstermektedir.
Ne yazık ki, konunun uzmanı olmayan kişilerin etkisinde, bu tedavi yöntemleri,
modern tıbba karşı bir seçenek gibi sunulmaktadır. Bilimsel içeriği henüz
tam olarak kanıtlanmamış, kanıta dayalı olmayan uygulamalar, insanlarımızın
ölümüne, sakatlanmasına neden olabilmektedir.
Bakanlığımız, son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak, bu alandaki
denetimsizliğe ve istismara son verecek çalışmalar yürütmektedir. Özellikle
medya ve sosyal medya üzerinden sağlık beyanıyla ürünler satarak, insanları
istismar eden çevrelerle etkin şekilde mücadele edilmektedir.
Geleneksel tıp veya tamamlayıcı tıp uygulamalarının çerçevesi konusunda
dünya genelinde bir standardizasyonun olmadığını biliyoruz. Kanıta dayalı
geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının çerçevesini belirleyecek
yönetmelik çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir.
Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin kanıta dayalı geleneksel ve tamamlayıcı
tıp uygulamaları haritasını çıkartacağız. Bu alanlara ait endikasyonların
netleştirilmesi, uygulama biçimlerinin belirlenmesi çalışmalarına hız vereceğiz.
AB ve DSÖ kriterlerine göre akredite edilmiş eğitim programlarını göz
önünde bulundurarak, eğitim çalışmalarına başlanacaktır.
Ülkemizde geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarının kayıt altına alınması
ile hem ülkemizdeki gelişim süreçlerine, hem de uluslararası birikime katkı
sağlayacak güçlü bir veri tabanı oluşturulacaktır. Üniversitelerimizin ve eğitimaraştırma hastanelerimizin kuracakları enstitüleri ve yapacakları araştırmaları
destekleyeceğiz. Bu konuda uluslararası işbirliklerine açık olduğumuzu ifade
etmek isterim.
Sonuç olarak, Türkiye insanının beden ve ruh sağlığını koruyacak ve
geliştirecek fırsatları en etkin şekilde kullanmaya ve insanını sağlık risklerinden
koruyacak tedbirleri geliştirmeye devam edecektir.
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DR. MEHMET MÜEZZİNOĞLU
MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF TURKEY

Especially in the last decade, WHO member states, led by the EU countries,
have shown growing interest in evidence-based traditional medicine. It can
be seen that traditional and complementary medicine has started to be
integrated into the health systems of many countries around the world.
The World Health Organization recommends its member states to develop
strategies which would ensure the correct, efficient and safe use of this field
of medicine.
In a time when health gradually transforms into an area of multi-dimensional
struggle, it is important that modern medicine searches for opportunities
to benefit from evidence-based traditional practices. Modern medicine has
kept itself away from traditional or complementary medical practices for a
long time. However, complementary medical practices fill an important gap
in human health, especially in those cases when modern medicine neglects
or is indifferent to human beings.
As is known, WHO defines health as a state of complete physical and mental
well-being. This definition underscores the importance of seeing a human
being as a whole. The geography in which we live has a very rich and long
history of therapeutic approaches which look at human beings as a physical
and mental whole. We have a rich heritage which has been passed on to
us from generation to generation by monumental personalities, such as
Avicenna, who contributed enormously to today’s medicine, and from which
the humanity benefits too. We consider it a requirement that we should
draw advantages from this rich heritage as best as we could and ensure that
our people can benefit from in the correct manner.
To turn once again to the geography we live in, we have four thousand plant
species endemic to Turkey, and in total twelve thousand species of plant.
This also represents an important opportunity to develop phytotherapy, a
sub-area of evidence-based complementary medicine, and to provide it for
the good of the humanity.
With the health reforms brought into being in the last 11 years, Turkey
has achieved remarkable progress in preventive and therapeutic care. We
have succeeded in setting a strong, sustainable and confidence-inspiring
health system which has been able to change the perception of the Turkish
people about health. In line with global health goals and policies, we carry on
working to ensure that people from any section of society can gain access to
healthcare in an equal manner, and to take measures which would prevent all
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individuals from health risks. In this scope, we work hard to define traditional
and complementary medicine in our health system and to provide safe access
to traditional medical practices for all our people.
The research in this area suggests that the public is interested in herbal
remedies, healing minerals and fluids, and faith-centred treatment methods
as prevention from and treatment for diseases, without a control mechanism
in place.
Unfortunately, under the influence of people who do not possess expertise
in this field, these treatment methods are presented as an option against
modern medicine. Practices of uncorroborated scientific content which are
not evidence-based may cause disabilities and deaths.
Our Ministry, in parallel to the developments in the world in recent years,
are working to put an end to the lack of regulation and abuse in this area.
We are especially in constant active counteraction against those people or
entities selling products with alleged healing properties on the media or
social media.
We know that there is no global standardization for the framework of
traditional or complementary medical practices. Our own regulatory
work in determining the framework for evidence-based traditional and
complementary medical practices is in its last stage of formation.
In the ensuing periods, we are going to construct a map for the evidencebased traditional and complementary medical practices in Turkey. We are
also going to accelerate the clarification of indications for these areas and the
specification of methods of practice. Taking into consideration the training
programmes accredited in line with EU and WHO criteria, we are going to
start training programmes.
Through regulation and record-keeping of traditional and complementary
medical practices in our country, a strong database which would contribute
to both the developmental process in our country and international
repository of knowledge will be established. We are going to support the
institutes established and the research conducted by our universities and
research and training hospitals. I would also like to express that we are open
to international collaboration in this area.
In conclusion, Turkey continues to make the best use of opportunities to
protect and improve the physical and mental health of the Turkish people,
and to take the necessary measures in order to protect its people from
health risks.
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DR. AYŞE TURAN
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

Anadolu’nun coğrafi yerleşim mevkii, ülke karakterini kazandırmıştır.
Dünyanın en aktif üç eski kıtasının ortasında bulunması sebebi ile 15 000
yıl önce, ilk medeniyet merkezleri Anadolu’da kurulmuştu. İnsanlık tarihi
inanmak ile başlar. Urfa Göbeklitepe’ de bugüne kadar keşfedilen ilk önce
ibadethane bulundu. Alman Arkeolog Klaus Schmidt, 12 000 yıllık Göbeklitepe
höyüğünü açtığında ‘ilk öce ibadethane yapılmış, arkasından şehirleşme
olmuş’ (First came the temple, then the city) demiştir. İnsanlar, toplu halde
yaşamaya, medenileşmeye ve sosyalleşmeye, inanç sistemi ile başlamışlardır.
İlk tedaviler de Göbeklitepe merkezinde adaklar sunarak, tabiattaki güçlü
hayvanların kabartmalarından anlaşıldığı şekilde, şifa yine tabiatta aranmıştır.
Anadolu toprakları Mezopotamya’nın çatısıdır. Bu bölgedeki uygarlıklar
Anadolu ve Eski Mısır ile Yunan Medeniyetleri arasında alışveriş yapmış,
bilim ve sanatta ilerlemiştir. Anadolu’nun ilk imparatorluğu Hitit Devleti
MÖ 1286 yılında Mısırlılar ile tarihteki ilk yazılı anlaşmayı imzalamıştır.
Hititler, Mezopotamya ve Mısır’dan şifalı otlar, hasta tedavi etmek ve
bilgilerini aktarmak için hekimler getirtmiştir. Hititlerin Hattuşaş Çorum’da
1001 tanrısı arasında şifa veren tanrıları da vardı. Hititlerin, Mısırlılardan
mumyalama öğrendikleri, diseksiyon yapmayı bildiklerini anlıyoruz. Ölen
kişinin iç organlarını boşaltırken karaciğerini incelediklerini, karaciğer
hasarı olan kişinin kötü insan olduğunu kabul ettikleri biliniyor. Bu düşünce
Anadolu’da, günümüze ‘ciğeri beş para etmez adam’ deyimi ile gelmiştir. Eski
halkların hastalık konusunda kötü ruhları suçladıkları ve Tanrılara kurbanlar
verdikleri (Günah Keçisi) ve musibetlerden kurtuldukları anlaşılmaktadır.
Anadolu tapınak kazılarından rahiplerin, hastaların iyileştirilmesi için adaklar
alıp ayinler yaptığı, tılsımlar sattıkları öğreniliyor.
Batı Anadolu’da gözleme dayalı rasyonel düşünce tarzı ve uygulamalar
İstanköy-Kos’lu Hipokrat zamanından (MÖ 5.yy)
başlar. CORPUS
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HİPPOCRATİCUS adlı eser 60 kadar fasikülden oluşur ve takip eden bilim
adamlarının ürünüdür. Hipokratın, tabiatta dört ana unsuru kabul ettiği
sınıflandırma: toprak, su, ateş ve hava uzun yıllar takip edilmiştir. İzmir,
Bergama’da yaşamış ve başhekim olarak Asklepion Hastanesinde çalışmış
olan Galen (MS 2.yy), ecza ve tıp ilmine büyük katkı yaparak Anadolu
bitkileri ve şifa etkileri üzerine eserler yazmış, hastanesinde uygulamıştır.
Batı Anadolu’da kurulmuş olan ilk hastaneler Asklepion olarak adlandırılır.
Yılan figürü bu hastanelerde sağlık, tıp ve eczacılığı sembolize eder. Sağlık
Tanrısı kabul edilen Mitoloji karakteri Asklepius, kızları Panasea ve Hijyen ile
oğlu Teleforos, halası Artemis ve babası Apollon bu bölgede birçok tapınakta
inanılan, şifa dilenilen mitoloji unsurları idi. Bu tanrıların adına kurulan
tapınaklar küçük hastaneler gibi hizmet verirdi. Özellikle bitki tedavilerinin
yapıldığı, haşhaş gibi uyuşturucuların kullanıldığı, telkin uygulanan bu yerlerde
zamanla hekimler rahiplerin önüne geçti. Bazen rahip ve hekimler birlikte
tedavi uyguladılar.
Anadolu’nun göçebe yaşayan, hayvancılık yapan, savaşçı toplulukları cerrahi
tedavilerde başarılı olurken, dağlama, kesme gibi radikal yöntemleri tercih
ettiler. Yerleşik yaşayan, tarım ile uğraşan Hititler, Eski Yunan ve diğer
gruplar bitkilerle, madensel yağlar, mineraller, lapa ve sargılarla tedavi
yaptılar. Hititlerin arı ve bal gibi kutsal ve şifalı kabul ettikleri malzemeleri
oldu. Yağ ve alkaliyi kaynatıp sabun yaparak yara temizliğinde kullandılar.
Yunanlıların zeytinyağı ve yerel otları halen Ege bölgesinde yaygın sevilen
mutfak kültürüdür. Ayrıca deniz yaratıklarından MUREX adlı kabukluyu
ezerek diş ve yara tedavisinde antiseptik olarak kullandılar.
Büyük İskender’in orduları ile Hindistan’a Mısır’a kadar seyahat eden
Pedanius Dioscorides (MS 1.yy), Anadolu’daki 600 kadar şifalı bitkiyi katalog
kitabı Materia Medica’da yayınlayarak 1500 yıl süre ile bilim dünyasının
farmakoloji- ecza alanında liderliğini yaptı. Adana çevresinde yaşamış olan bu
bilginin eserleri İslam alimleri tarafından Arapçaya ve Rönesans’ta Latinceye
çevrilerek günümüz bilim kaynaklarına ulaşmıştır. İzmir Efes’te Kadın Doğum
hastalıkları uzmanı Soranus, Anatomiye uygun çizimleri ile günümüz bilimine
katkı yapmıştır.
Roma İmparatorluğu’nun Anadolu’ya en önemli katkısı Roma Hamamlarını
yüzlerce kaplıca merkezi üzerine kurmalarıdır. Hamamlarda yaralı askerler
bakıldığı sebebi ile hamamlar Roma Medeniyetinde şifa merkezleri olmuş,
Calderium, Tepiderium ve Frigiderium denilen sıcak, ılık ve soğuk bölümleri
ile hizmet vermiştir. Bizans döneminde ise bu Roma hamamları özellikle
kapatılmış eski Yunan rasyonel bilim uygulamaları yasaklanmıştır. Yunan
Medeniyetinde çok tanrılı dine olan inanç ile Bizans’ta katı Hristiyanlık uyum
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sağlayamamıştır. Asklepion Hastanelerinin üzerinde yazan: Buraya Ölüm
Giremez, sözü, Hz. İsa’nın ölüleri diriltebildiği inancı gibi sebeplerle, Bizanslılar
rasyonel tıbbın Hz. İsa ile yarıştığını sanıp rasyonellikten uzaklaşmış ve
ortaçağ karanlığına düşmüştür. Bizans’ta bazı manastırlarda sağlık hizmetleri
rahipler tarafından verilmiş ve muska, tılsım, dua, delilerin yakılması, cinlere
tutulma gibi inanışlar mantığın yerini almıştır. Kutsal su, kutsal yağ, dualar
tercih edilmiştir.
Ortadoğu bölgesine İslam anlayışının gelmesi, büyünün yasaklanması, kutsal
kitabında her hastalığın bir çaresinin olduğunun “Allah derdi de, çareyi de
verdiği gibi her dert için bir ilaç yaratmıştır. Bu sebeble tedaviye devam
ediniz. Fakat haramla tedavi etmeyiniz.” (Ebu Davud, Tıb 11) inancı eski
Yunan eserlerinin tekrar okunup tercüme edilmesine ve yeni buluşlarla
hasta tedavisine Darül Şifa denilen hastanelerde başlanmasına yol açmıştır.
Bizans tutuculuğundan kaçan ve eski Yunan eserlerini takip eden Nesturiler,
Cundişapur şehrinde rasyonel ilimleri çalışmaya devam ettiler. Müslüman
bilim adamları bu okullarda okuyarak İbn-i Sina (Avicenna) tıp ansiklopedisi
olan 1 milyon kelimelik Kanun adlı eserini yazdı. Bu eser bilim dillerine
çevrilerek 400 yıl Avrupa’da tıp okullarında okutuldu. UNESCO’nun 1984
bülteni bilgisine göre Brüksel Tıp Fakültesi’nde 1908’e kadar takip edildi.
İbn i Sina Özbekistan’da doğmuş ve Cundişapur’a 21 yaşında gitmiş bir Türk
doktorudur. Gülyağını tedavilerde özellikle çok kullanır. Tarihte yazılmış
diğer Tıp Ansiklopedisi, Harrison, 2.8 milyon kelime olup 280 yazar tarafından
hazırlanmıştır.
Anadolu’nun ilk Darül Şifa hastaneleri Sivas Divriği, Amasya, Kayseri’de
kurulmuş, Selçuklular döneminde Kervansaraylarda gezginlere ücretsiz şifatedavi ile Anadolu’ya yayılmıştır. Osmanlılar zamanında Edirne, İstanbul,
Bursa gibi büyük illerde bu hastaneler Külliye adındaki bütüncül merkezlerin
içinde medrese, cami, hamam, aş evi, tabhane (nekahet dönemi oteli),
kütüphane vs ile birlikte inşa edilip kullanılmıştır.
Osmanlı saray hekimbaşıları, İslam alimlerinin İbn i Sina, Razi, ibn Nefis ve
El baytar’ın Sabuncuoğlu Şerafeddin, Hacı Paşa ve İbn Kemal’in kitap ve
yöntemlerini kullanmışlardır. Padişahların sağlığı ve zindeliği için hazırlanan
tılsımlı gömlekler Topkapı müzesinde görülebilir. Manisa Darüşşifası nda
hocalık yapan Merkez Efendi’nin şifa için hazırlayıp her sene halka dağıtılan
baharatlı macunu gibi şifalı otlar içeren macunlar ilaç niyetine kullanılmıştır.
Çocuk cerrahisinde Şerafeddin Sabuncuoğlu, Amasya’da tanınmıştır.
Taassup sebebi ile bilim dünyası doğuda gerileyince Batıda Avrupa,
ticaret, haçlı seferleri ve ziyaretlerde doğudan aldığı bilgileri değerlendirip
ilerledi. 1850’lerde İstanbul’a Viyana ve Paris’ten doktorlar davet edildi.
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19-20.Yüzyılda ise Almanya’dan, savaşlardan kaçan doktorların İstanbul’da
çalıştıklarını görüyoruz.
Günümüzde Anadolu’nun geçmişinden gelen, şifa verdiği kabul edilen binlerce
bitki (baharatlar, anason, zencefil, ıhlamur, vs), bitki yağları (aromaterapi,
gülyağı, masaj yağları susam yağı), madenler, tılsım (nazar boncuğu), kaplıcalar,
içmeler, merhemler inanç ve yöntemler kullanılmaktadır. Kimi uygulamalar
folklorik olup, bazı uygulamalardaki bilimsel kökler araştırılmaktadır. Halen
kullanmakta olduğumuz birçok tıbbi ilacın hammaddesi tabiatta var olan
bitkilerdir. Fitoterapi, bitkilerle tedavi anlamına gelir ve bitkilerin etken
maddeleri ayrıştırılarak vücuda sürülebilir, ağızdan alınabilir, buhurlarla
solunabilir, fitil olarak kullanılabilir. Günümüzde insanların bu alana ilgisi
artmaktadır.
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T.C. SAGLIK BAKANLIGI, MD, MINISTRY OF HEALTH, REPUBLIC OF TURKEY

Anatolia’s geographical location has given the country its character. Due to
its presence in the middle of the most active three old continents, 15 000
years ago the first civilization centers were established in Anatolia. History
begins with socialization of the mankind. Urfa Gobeklitepe is the first place of
worship ever discovered. When, 12 000 years old Gobeklitepe Mound is was
unearthed, German archaeologist Klaus Schmidt stated, ‘First is renovation
of the temple, than the city’. People began civilization with the belief system.
Gobeklitepe, as a first temple used, was a center of healing as well. Animals
were sacrificed to the natural powers as offerings, seeking healing.
Anatolia is situated as the roof of Mesopotamia. Egypt, Greek civilisation and
Mesopotamia, meet at Anatolia and exchange goods, beliefs and practices.
Through these interactions the arts, science and civilisation developed. The
first empire in Anatolia, the Hitites signed the first written agreement in
history with the Egyptians in BC 1286. Those days Hitites were importing
goods, medical materials as healing herbs and physicians from Egypt. At the
Hitite capital Hattusas, they had 1001 Gods and several of them are believed
to have healing powers. As Hitites learned dissection from the Egyptians
and drained the decaesed internal organs, and examined the liver, evaluated
the dead person as a good or a bad man on the presence of damage in his
liver. If the liver had lesions they called him worthless person. The ancient
inhabitants of Anatolia believed bad spirits cause the diseases and transferred
all diseases to a goat and sacrificied that as a scapegoat. The priests in the
temples used to do the prayings, sell the amulets, and lead the ceremonies.
In the Western Anatolia, rational thinking prospered and at the island of Kos,
BC 5 th century, school of Hippocrates, influenced the medical approach.
Corpus Hippocraticus consisted 60 fasicles composed by followers of this
school. The four basic elements of the nature: air, water, fire and earth in
a balance was the essential idea in this ancient medical approach. This way
of evaluation of the observations continued thousands of years. Galen, the
second famous scientist from Anatolia, lived and worked in Izmir, Pergamum
AD 2 nd century, and had been the father of Pharmacy. He practiced his
therapeutic activities at the Hospital in Pergamum called Asklepium. This is
one of the very early hospitals in the world. The snake figure was used as
the symbol of medicine first time in this area. Asclepius is known as the God
of Health and his daughters Panacea and Hygene are related with healing as
aunt Artemis and father Apollon. Therefore many temples in the west are
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dedicated to these Gods and worshipped for healing. The son of Asclepius,
Teleforos is mentioned in Asklepium, as where the sick slept to see dreams
and interpreted their dreams by the priests to find a way for treatments.
There, the sedative herbs and bathing, theatre and persuation were used,
for relaxation and wellness. There were also physicians who used drogs
from plants, minerals and oils in vapor to treat the sick. If the physician could
not succeed alone, collaborated with the priest as a multidisciplinary team.
Anatolian Nomads, engaged in animal husbandry, used to be warriors, were
more developed in surgical technics as cauterization and radical methods.
They used to drain abscess while the farmers preferred to use herbs in
treatments. Hitites used honey and bees, cooked herbs and porridges, as
Greeks using olive oil, sesame oil, herbs, minerals and plant extracts. Greeks
also used sea creatures and MUREX powder as antiseptic for mouth lesions.
As Alexander the Great invaded Asia and Egypt, the Army learned a lot from
local Indians and Arabs. Dioscorides from Adana, AD 1st century was in
this army and learned all herbs of his time during the raids. Later his book
called MATERIA MEDICA became the best pharmaceutical reference book
for thousands of years. He gathered 600 plants, drew their pictures, and
gave explanations on their uses. From Ephesus, Soranus contributed to
gynecology and obstetry with his sketches.
The most important contribution of the Roman Empire in Anatolia are the
Roman Baths, set up on hundreds of natural thermal spa centers. These
Roman baths were used to look after the wounded Roman soldiers. In the
Roman Civilization these baths were also social and political meeting places.
They were constructed as Calderium, Frigiderium and Tepiderium as hot,
warm and cold sections.
During the Byzantine period, the Roman baths were closed and ancient
Greek rational application of science was prohibited. Greek Civilization, with
polytheistic religion was thought to contradict with the belief of Christianity,
and failed to comply with the Byzantine times. Christ was believed to raise
the dead to life miraculously. Yet at the entrance door of the Asclepius ‘s
Hospital was written ‘DEATH CANNOT ENTER HERE’. Therefore the
Greek Gods were if in competition with Christ. As the temple priests turned
into Christian priests, Ancient Greek applications were forbidden, and
earlier applications were rejected. Gradually the rational approach has fallen
into medieval darkness. Some Byzantine monks living in the monasteries had
given healthcare by prayers, Holy water, holy oil.
As Islam arrived at the Middle East, ancient Greek manuscripts were
translated into Arabic at remote centers in Syria. The Arab and Moslem
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scholars continued the rational thought and observation behavior
with addition of new inventions and discoveries. Islam religion banned
witchcraft and stated that there is a cure for every disease created. Islam
asked continuation of treatment and search. Escaping from the Byzantine
conservatism, Nestorians who followed the ancient Greek Works settled
at Cundisapur city and opened schools. During 9th-11th centuries students
from the area arrived there to study and translate the ancient scripts. At the
West coast Andalusia Civilisation at the East Baghdad became centers of
enlightenment. These books were translated into Arabic and later into Latin
and other European languages and facilitated the Renaissance. Razi, Ibn-i
Sina, El Baytar and Ibn Nefs were raised in Cundisapur and reviewed the
Greek scripts. Ibn-i Sina known as Avicenna in Europe, wrote the famous
medical Encyclopedia Kanun, consisted of 1 000 000 words (Harrison
Medical Encyclopedia written by 280 editors, of 2.8 million words). Kanun
was read at several European Medical Faculties for many centuries. Lately
until 1908 in Brussels Medical University, Kanun had been a reference book,
as mentioned in UNESCO Bulletine of 1984.
In Anatolia these books were applied at Darul Sifa centers-hospitals. Starting
in Amasya, Sivas, Kayseri and Manisa hundreds of hospitals served as
foundations of the state. Later these treatment centers turned into Kulliye
with addition of library, tabhane (convalescent period hotel), restaurants,
mosque, baths, and Madrasas. Caravanserai centers during Seljuk era were
used in the treatment of travelers, healing services were free of charge and
has been spread all over the silk road.
During the Ottoman Empire, Serafeddin Sabuncu, Haci Pasha, Ibn Kemal
were the famous physicians and used the methods of Ibn-i Sina. They had
added their own contributions as pediatric surgery and herbal remedies.
Medical methods were transferred between the civilisations during wars as
Crusades, trade as on silk road, and diplomatic relations as in the case of
Lady Montegue. Physicians were invited to work in Istanbul and sometimes
were captured in raids. Yet, after 1850’s medical professors are invited
from European Centers to teach in Istanbul. Important physicians escaping
from Communist Revolution to ıstanbul as well as Scientists escaping Fascist
Germany found themselves safe haven in Anatolia. Westernization of
medicine still continues.
Today Anatolia holds 3000 endemic plants and some are used in many
medical drugs. Phytotherapy uses plants and extracts. Treating with active
substances place on the body, take orally, inhale and use as a suppository.
Nowadays, people interested in this field of natural healing is increasing.
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YARD. DOÇ. DR. RAHMİ ORUÇ GÜVENÇ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ, MÜZİK VE HAREKET TERAPİSİ
UZMANI

Sayın başkan, kıymetli dinleyenler, öncelikle böyle bir organizasyonun
düşünülmüş olması beni çok etkiledi. Çok teşekkür ederim. Türk kültürü
ve tarihi açısından ve geçmişten geleceğe böyle bir köprünün kurulmaya
başlaması, geç de olsa, gönlünü sanata ve bilime vermiş insanları şad edici bir
anlayış. Onun için çok teşekkür ediyorum ve devamını diliyorum.

Resim 1, 2
Azerbaycan Gobustan kayalıklarında dans eden insan figürlerine rastlanıyor
(Resim 1). Tabii ki dans varsa orada melodi ve ritim var. Tarihçesi 12 ila 14 bin
yıl önce, bunun detayları. Rus araştırmacı Rudenko ve Griaznov Altaylar’da,
Pazırık ve Başadar bölgesinde kazı yapıyorlar ve kilim parçalarıyla beraber bir
enstrüman buluyorlar: Çeng (Resim 2). Bunun tarihçesini Rudenko MÖ 1700
yıllarına kadar götürüyor. İki bin de buradan 3700, 4000’e yakın bir enstrüman
belgesi ortaya çıkıyor. Bu çeng’in benzerini biz yaptık. İcra ediyor, terapilerde
kullanıyoruz (Resim 3). Bu enstrüman beş seslidir, pentatonik özellik gösterir.
Pentatonik müzik bizim musikimizde çok önemli bir belge. Rahmetli Ahmet
Adnan Saygun’un Türk Halk Musikisinde Pentatonizm isimli eserinden alınan
Macar araştırmacı Benedict Szaboksi’ye ait bir harita. Çıkış yeri Altay, Güney
Sibirya. Ve dünyaya yayılışı (Resim 4).
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Resim 4
1979 yılında Londra’da Rhampton Enstitüsü’nü ziyaret ettim. Burası Dünya’da
müzikle tedavinin bir numaralı lobisidir. Pentatonik müziği, özellikle otistik
çocukların tedavisinde kullanıyorlar. Piyano ve vurmalı aletlerle pentatonik
emprovizasyon yapıyorlar. Orada, otistik bir çocuğun ilk defa olarak
konuşmasına şahit oldum. Benim ailemin bir tarafı Kazan Türklerinden,
bir tarafı da Kırgız Türklerinden. Ben o pentatonik melodiler ile büyüdüm.
Onun için onu çok iyi biliyorum. Araştırdım ve gördüm ki bu müzik türü eski
şamanlar tarafından kullanılıyor, çünkü transa hazırlıyor. Ayrıca beyinde alfa ve
teta ritimlerini arttırıyor. Bu da trans göstergesi olarak biliniyor. Terapi özelliği.
Kıymetli konuşmacımızın benden önce bahsettiği aletlerin pek çoğunun
icraatında bu pentatonik gam kullanılmaktadır, özellikle Orta Asya’da.

Resim 5
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Uygurların gerek enstrüman olarak, gerek danslar olarak, gerekse icra
şekilleri olarak mirasları çok önemli. Biz bunları terapide kullanıyor ve çok
güzel neticeler alıyoruz (Resim 5).

Resim 6, 7
Gazi Ahmed çok önemli bir Uygur ressamı (Resim 6). Bütün dünya tanıyor.
Resimlerine müzik aletleri ve dans figürlerini konu ediyor. Şöyle de bir resmi
var. Pek çok müzisyeni yerleştirmiş bu resme. Görüldüğü üzere pek çok
müzik aleti bir arada kullanılıyor (Resim 7).

Resim 8
1897, Fischman isimli bir Alman araştırmacı Altaylar’da bir şaman töreni, daha
doğrusu terapi töreninin fotoğrafını çekiyor. Bunu bir arkadaşımız ustalıkla
boyadı ve ortaya bu çıktı (Resim 8). Hasta uzanmış halde. Baksı (şaman)
kılkopuz icra ediyor. Kılkopuz Dede Korkut’un da çaldığı söylenilen, kopuzun
yaylı şeklidir. Bugün özellikle Kazak Türklerinde çok kullanılır. Yanda iki tane
kurbanlık koyun var.
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Resim 9
Buradan Haşim Bey Mecmuasına geçiyoruz (Resim 9). Dün de vurgulandı,
bugün de vurgulandı, iki yüz yıllık bu eser çok enteresan bilgiler ihtiva ediyor.
Eserde insan vücudu ile makamlar arasındaki ilişkiler gösteriliyor. Tabi Farabi
ve İbn-i Sina’ya kadar giden değerlendirmeler de var. Az önce hocamız da
bahsetmişti, Farabi’nin İlimlerin Sayımı eserinde bunlar geçiyor diye.
Hemen ben hızlı geçiyorum. Ayrıca günümüzde kronoterapi adı verilen bir
kavrama yeni yeni, tekrar ulaşıldı. Hâlbuki insan vücudundaki organlarla
zaman arasındaki bağlantıları konu alan bu dal eski tıpta var. İşte bunu o
zamanın hezarfenleri, hakimleri tespit edip, hangi zamanda hangi makamın
icra edilmesi ve dinlenmesi gerektiğine dair bilgileri derlemişler. Geçenlerde
Avusturya’lı bir müzik terapistten bir eposta geldi eşim Azize’ye. Amerika’dan
bir kronoterapi uzamanı gelmiş, dünyada ilk defa diye anons ediyorlar.
Hâlbuki anahtarı bizde, patenti bizde. Niye ortaya çıkaramıyoruz? Çıkarırız
inşallah

Resim 10
Bu, 900 sene önceki Selçuklu sultanı Nureddin Zengi’nin kurduğu Nurettin
Hastanesi. Bu hastanede müzik terapi bilgisinin kullanılmaya başlandığı
biliniyor. Kayseri Şifahanesi, rahmetli Süheyl Ünver hocanın eskizleri bunlar.
Bursa Şifahanesi, Bursa, Osmanlı dönemindeki ilk şifahane olarak geçiyor.
Fatih Şifahanesi, bu beni çok üzen bir konu çünkü bu şifahanenin olduğu
yerde hiçbir şey kalmamış. Temellerini bile bulamadılar. Yok olmuş bu kültür
hazinesi (Resim 10).
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Resim 11
Medarı iftiharımız, Edirne’deki II. Sultan Bayezid Şifahanesi. Bu şifahanenin
kuruluşuna ait, vakfiyede bir yazı var. Şöyle kurmuşlar: II. Sultan Bayezid sefere
gitmeden önce Edirne’de kaldığı zaman gaipten bir ses ona burada şifahane
yapmasını bildiriyor ve o ses üzerine bu şifahane yapılıyor. İçinde müzik terapi
bölümü özellikle zikrediliyor ve gösteriliyor. Burada en solda altta görülen
bölüm müzisyenlerin oturduğu yer. Ortadaki yuvarlak da şadırvan, yani su
sesi ile hastalara müzik gibi şifa veriliyor. Şimdi balmumundan müzisyenlerin
heykellerini yaptılar ve oturttular oraya. Biz de gidiyoruz bazen ve onların
arasına giriyoruz musiki icra ediyoruz hep beraber. Orada seminerler
veriyoruz, eğitim çalışmaları yapıyoruz. Eski bir minyatür ve şadırvanın eski
hali (Resim 11).

Resim 12
Evet, 7 Haziran 1992, Almanya Münih’te annesi Türk, babası Alman, Erol
isminde bir çocuk trafik kazası sonucunda komaya giriyor. Her şey yapılmış,
çocukta bir gelişme yok. Beni aradılar, ben iki kaset tavsiye ettim. Ona
dinlettiler ve iki gün sonra çocuk komadan çıktı. Alman basını ve bizim
basınımız bunu yazdı. Sonra bu aile bize geldi ve teşekkür etti (Resim 12).
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Bu olaydan sonra bir pilot proje başlatıldı. Münih Hochschule müzik ve tiyatro
akademisinde. Oryantal müzik terapi yani Türk müzik terapi geleneğinin
eğitime kazandırılması yönünde.

Resim 13
Ve Almanya’da yine Berlin’de Urban Hastanesinde privat Doçent Leopard
Gutjhar ve Prof. Dr. Wieland Machleid tarafından geliştirilen kompüterize
elektro ensefalografide, slow alfa ritimleri analizleriyle, beş temel insan
duygusunun kalıpları bulundu. Açlık, saldırganlık, sıkıntı, mutluluk, üzüntü gibi
duygular (Resim 13). Sonra biz kasetlerimizden gönderdik. 25 Alman denek
üzerinde bir çalışma yapıldı. Tartışma müzik terapi uygulamamızın yalnızca
Türkler için geçerli olduğu yönündeydi. Fakat 25 Alman’ın beyninde de bu
değişiklikler oldu, sonra bu tezden vazgeçtiler, bunun üniversal olduğunu
kabul ettiler.
Bunun ardından Viyana Meidling Hastanesinde nöroloji bazında çalışmalar
başladı, Komaya giren hastalara uygun Türk musikisi eserleri icraatı dinletildi.
Bu icraatlar emprovizeye dayanıyordu. Makam üzerine emprovizeler
-Birazdan bunun küçük bir örneğini size sunmak istiyoruz-. Neticede
hastaların bir kısmının komadan çıktıkları, birçoğunun da beyninde yine
alfa ve teta dalgalarının yükseldiğini gördüler. Bu tıpta yeni bir kavram,
trans göstergesi olarak görülüyor. Şimdi bunun dökümlerini süratli olarak
görüyoruz. Alfa ve teta değişmeleri (Resim 14).
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Resim 14
Ankara Gazi Üniversitesi, algoloji (ağrı) bölümünde, Profesör Avni Babacan’la
çalışmalar yaptık. Kronik ağrılı hastalar geldi, kanser dâhil. Bu hastalara biz
2,5 saat Türk musikisi icraatı yaptık, aktif ve pasif icraat tarzında. Dilerdik
ki bugün bunların hepsinden örnek gösterelim size. Mesela Kazak, Kırgız ve
Altay Türklerinde baksı dansı adı verilen bir dans var. Dünyada bugün yaşayan
müzik ve hareket terapisinin en eski örneği. Maalesef zaman darlığından
gösteremiyoruz. Algoloji dalında bu yaptığımız çalışmada ne oldu? Hastaların
seans öncesi ve sonrasında kanı alındı. Stres hormonlarının müzik terapi
seansının ardından %40 oranda düştüğü görüldü. Yani, ağrı %40 geçti. Bu
bir seansta gerçekleşti. 2. seansı yapsak eksiye gidecek, ağrı üzerine mutluluk
inşa edilecek (Resim 15).
Yine Gazi Üniversitesi Çocuk psikiyatrisi bölümünde çalışmalar yaptık, otistik
ve hiper aktif çocuklarla çalıştık. Gözlem ve testler neticesinde çocukların
iletişiminin ve öğrenme becerilerinin arttığı tespit edildi (Resim 16).

Resim 15, 16, 17, 18
Medikal Park Hastanelerinde, yine ağrı üzerine, güzel neticeler aldık (Resim
17). Balçova’da termal otelde ortopedik rahatsızlığı olanlarla çalıştık (Resim
17).
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Resim 19
Türkistan, Ahmet Yesevi Üniversitesinde tıp eğitimi gören bir doktor
arkadaşımız var. Onun çalıştığı biyo-rezonans aletiyle müzik terapi
değerlendirmeleri yaptık. Bu şekildeki renkler biraz rahatsız olan kişinin
organlarının enerji seviyelerini gösteriyor. Bakın seanstan sonra ne oldu.
Enerji seviyesi %90 değişti. Kaç dakikada? Yirmi dakikada. Doktor dostumuz
hayretler içinde kaldı. “Ben,” dedi “böyle bir şeyi hiç tahmin etmiyordum.”
Bunu söyleyen doktor. O gün üç hasta üstünde çalıştık. Üçünde de benzer
sonuçlar elde ettik (Resim 19).
Avusturya’dan bir müzik terapi deneyimi. Suzanna isimli arkadaş bir
seansımıza katıldı. Seanstan sonraki ankette söylediği şey şu: “Benim
vücudumun hücreleri, yapısı değişti.” Bir başka arkadaş da Avusturya’lı bir
ressam ve ebru sanatçısı. Seans sonrasında bize söylediği şey hepimizi hayrete
düşürdü: “Bugüne kadar dünyada görmediğim renkleri gördüm.”Ne oluyor?
Rejenerasyon oluyor ve zaman boyutunun üzerinde gezintiler başlıyor. Bunu
yapan Türk musikisidir.
Son olarak şunu söyleyeyim; bu gazete küpürünün başlığı şu: Rock müzikten
sonra kulaklarım neden zonkluyor? İşitme kaybı oluyor da ondan. Ses seviyesi
80 desibelin üzerine çıkınca problem başlıyor. Hızlı ritmler de zararlı. Biz
yıllardır, o yüksek sesten dolayı, düğün salonlarına gidemiyoruz.
Müsaadenizle burada konuşmayı keseyim ve icraata geçeyim. İlginizden
dolayı teşekkür ederim.
Lütfen çok rahat oturalım. Aslında biz daha geniş düşündüğümüz için
matlar getirmiştik, isteyenlerin böyle uzanması için, matlar burada istenirse
arkadaşlarımız serebilirler yere. Çünkü bu aslında uzanarak dinlenecek bir
icraattır. Lütfen çok rahat olalım, gözlerimizi kapayalım, derin nefes alalım,
nefes bırakırken gevşemeye çalışalım. Günün bütün yorgunluğunu aşmayı
düşünelim, ecdadımızın ruhunun şad olmasını dileyelim, bu kültür mirasını
bize bıraktıkları için.
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Makam müziği icraatı
….
İcraat Sonrası:
Derin nefes alalım. Yavaş yavaş ellerimizi bileklerimiz oynatalım, eklemlerimizi,
gözlerimizi açabiliriz. Bir dakikalık bir anketim var müsaadenizle. Eğer şu
kısa seansta sorduklarımı hissettinizse lütfen çok açık el kaldırarak işaret
buyurunuz. Gevşeme ve rahatma hisseden var mı? Hemen hemen herkes, çok
güzel…Yer çekimi yokmuş gibi sanki havalanıyormuş gibi bir duygu alan var
mı? Göz ve başta karıncalanma, ısı değişikliği veya enerji değişikliği hisseden
oldu mu? Evet, çok var. Eklemlerde ve kaslarda atma, seğirme gibi hareket
hissedenler? Evet, çok güzel… Kendisiyle barışık bir duygu hissedenler?
Evet. Rast ve rehâvi makamı icra ettik. Literatürümüzde bunların hepsinin
adı geçiyor.
Şunu da söyleyeyim efendim son olarak. Bizim İstanbul’da bir müzemiz
var, Tümata müzesi, bu sayın meslektaşımızın gösterdiği aletlerin epey bir
kısmını biz topladık. 400’e yakın Türk dünyasına ait müzik aletlerini topladık.
Duvardan alıyoruz, icra ediyoruz, tekrar duvara koyuyoruz. Çok yakın bir
zamanda da Kültür Bakanlığı arşivine girdi bu çalışma. Dileriz ki bu bir örnek
olsun ve bu çalışmalar güçlensin, gelişsin ve bu çalışmalara hız verilecek
merkezler oluşsun.
Teşekkür ederim.
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ASSISTANT PROFESSOR DOCTOR RAHMI ORUÇ GÜVENÇ
UNIVERSITY OF USKUDAR ASSISTANT PROFESSOR, MUSIC AND MOVEMENT
THERAPHY EXPERT

Dear Mr. President and esteemed audiences, first of all, I would like to state
that I have been so overwhelmed by such an organization have been taken
into consideration. Thank you very much. Although late in the day, laying a
bridge between the past and the future with regards to Turkish culture and
history is a beatific approach for the people who put their hearts and souls
on art and science. Thus, I would like to thank you very much and wish this
approach to be continuous.

Picture 1,2,3
In Azerbaijan Gobustan Rock Landscape, dancing people figures was found
(Picture 1). Naturally, where there is dance, there is also melody and rythm.
The history goes back to 12 to 14 thousand years ago. The details. Russian
researchers Rudenko and Griaznov, executed excavations in the regions of
Pazyryk and Basadar of Altai Mountains and they found, along with some pieces
of tapis an instrument. Ceng (Picture 2). Rudenko states the date of this back
to B.C. 1700’s. Around 3700-4000 instrument documents were excavated.
We built a similar Ceng by ourselves. We perform with this instrument and
play it in our therapy sessions as well (Picture 3). This instrument has five
notes, that is, it introduces pentatonic scale characteristics.
Pentatonic music is a very important reference in our music. A map that
belongs to Hungarian researcher Bnedict Szabolcsi, that is cited from the
work of Deceased Ahmet Adnan Saygun’s Pentatonism in Turkish Folk
Music (Picture 4).
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Image 4
In 1979 I made a visit to the Rhampton Institute in London. This place is the most
prominent lobby for music therapy in the world. They are using pentatonic music
particularly for autistic children. They are engaging in pentatonic improvisation
with piano and percussion instruments. There I witnessed the talking of an
autistic child for the first time. One side of my family comes from Kazan the other
side belongs to the Kyrgyz Turks. I grew up with those pentatonic melodies.
That is why I know this very well. I made a research and found out that the
ancient shamans use this music because it prepares trance. In addition to this it
increases alpha and theta rhythms in the brain. This is known to be an indicator
of trance. The therapy attribute. In the performance of most of the instruments
mentioned by the honorable speaker that took the floor before me, pentatonic
music is used, particularly in Central Asia.

Image 5
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The legacy of Uighurs, in terms of instruments, dances and performance
styles is very important. We are using these in therapy sessions and are
acquiring very positive results.

Image 6,7
Gazi Ahmed is a very prominent Uighur Artist (Image 6). He is known
worldwide. He pictures musical instruments and dancing figures in his works.
He also has this picture. He has deployed many musicians in this picture.
As can be seen many musical instruments are being performed together.
(Image 7)

Image 8
In 1897, a German researcher called Fischman took the photo of a shamanic
ritual, or to be more exact a therapy ceremony. A friend of ours painted
this picture very skillfully and this is what we got. The patient is lying down.
The Baksy (Shaman) is performing kylkopuz. Kylkopuz is the bowed version
of the kopuz that Dede Korkut is believed to play. Nowadays it is used
frequently by Kazakh Turks. On the side there are two sacrificial sheep.
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Image 9
From here we pass on to Hashim Bey Magazine (Image 9) It was emphasized
yesterday and today; this work which is 200 years old contains very interesting
information. In this work the relation between tonalities and human body is
depicted. Of course there are also assessments that go all the way to Farabi
and Ibni Sina (Avicenna). A moment ago our prelector also mentioned that
these points are present in the work of Farabi called ‘The Enumeration of
Sciences’.
I am passing to a new subject swiftly. Nowadays people have reattained
the concept called chronotherapy. In fact this branch which takes time and
human organ relation as a subject existed in ancient medicine. The multiscience scholars and doctors of the past already have had compiled the
knowledge on when to listen to which tonality. A few days ago, an Austrian
music therapist sent an e-mail to my wife Azize. They are announcing that
for the first time in the world a choronotherapy specialist has come from
the US. In fact the key to this science belongs to us. We have the patent.
Why can’t we unravel this? With the permission of Allah we will unravel it
hopefully.

Image 10
This is the Nurettin Hospital which the Seljukian Sultan Nureedin Zengi
established. It is known that in this hospital the knowledge of music therapy
was being used. This is the Shifahane in Kayseri, these are the sketches of
our late master Suheyl Unver. The Bursa Shifahane, is known to be the first
cure center (Shifahane) in the Bursa-Ottoman era. The Fatih Shifahane is
making me very sad because there is nothing left of it. They couldn’t even
find its foundations. This culture treasure has disappeared. (Image 10).
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Image 11
Our source of pride is the Sultan Bayezid II Shifahane in Edirne. In the
foundation certificate charter there is a passage in relation with the
establishment of this Shifahane. The establishment process is as follows:
While Sultan Beyazid II was staying in Edirne before undertaking a campaign
a disembodied voice tells him to make a Shifahane here. Inside this building,
the music therapy section is mentioned in particular and is demonstrated.
The section shown at the lower left, here, is the place where the musicians
used to sit. The circular area in the centre is the water fountain; in other
words the patients are treated with water sound. Now they made wax
replicas of the musicians and seated them there. Sometimes we sit among
them and we perform music altogether. We give seminars there and make
educational workouts. An ancient miniature and the original form of the
water fountain. (Image 11)

Image 12
Yes, 7th of June 1992, a boy called Erol, whose mother is Turkish and whose
father is German has a traffic accident and slips into coma. Every treatment
is given but there is no progress. They called me; I recommended two
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cassettes. They made the child listen to the cassettes and in two days time
the child recovered from coma. Our press and the German press wrote
about this. Later their family came to us and thanked us. (Image 12).
After this event a pilot project was started. This was in the Münih Hochschule
music and theatre academy. Its objective was to integrate Oriental music
therapy, in other words Turkish music therapy tradition, into education.

Image 13
And in Germany and again in Berlin at Urban Hospital, Private Assoc. Prof.
Leoprad Gutjhar and Prof. Dr. Wieland Machleid discovered 5 basic human
emotions by analysing slow alpha rhythms in the computerized electro
encephalographies. These were emotions like, hunger, distress, happiness,
sorrow and aggression. Then we sent them our cassettes. A research was
made on 25 German subjects. The discussion was on whether our music
therapy was only for Turks or not. But in the brains of all 25 Germans same
variations emerged and they changed their thesis and accepted that this was
something universal.
After this event, neurological studies began in Munich at the Meidling hospital,
and Turkish music performances were applied to patients who slipped
into coma. These performances were improvisations. These were tonality
based improvisations. - We want you to experience a small performance
of this nature in a moment - As a result they saw that while some patients
recovered from coma others showed an increase in the alpha theta wave
fluctuations in their brains. This is now known as a new concept in medicine;
an indication of trance. These are the listings here in a short glance. Alpha
and Theta fluctuations.
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Image 14
In the Department of Algology (pain) at Gazi University in Ankara, we
engaged in some studies with Prof. Avni Babacan. There were some chronic
patients including cancer patients. We performed Turkish music for 2 and
a half hours in active and passive forms. We would have liked to show you
some examples of these. For example in the Kazakh, Kyrgyz and Altai Turks,
there is a dance called the Baksy Dance. This is the most ancient example
of music and movement therapy that is still alive today. But because of time
limitations we can’t show you any of these. What happened in the studies we
made in the area of algology? Before and after the sessions blood was taken
from the patients. It was seen that the stress hormones decreased by 40%
after the music therapy sessions. In other words the pain was reduced by
40%. This happened in one session. If we make the 2. session it may go to
minus and on top of pain happiness may be constructed.
Again we engaged in studies in the Child Psychiatry Department at Gazi
University and worked on autistic and hyper-active children. As a result
of observation and tests it was seen that the communication and the the
learning ability of children increased.

Image 15, 16, 17, 18
Again in Medikal Park Hospital we obtained good results in relation with
pain. In Balchova at the Termal Hotel we worked with people who had
orthopedic disorders.
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Image 19
We have a friend who is continuing his medical education in Ahmet Yesevi
University in Turkestan. We made music therapy evaluations with the
apparatus that he was working with. These colors in this diagram show
the energy levels in the organs of the slightly sick patients. I’ll tell you what
happened after the session. Energy levels changed by 90%. In how many
minutes you may ask? In 20 minutes. Our doctor friend was flabbergasted.
He said, “ I never expected something like this.” This a doctor that is
speaking. That day we worked on 3 patients. In all three cases we obtained
similar results (Image 19).
A music therapy experience from Austria. A friend called Suzanna took part
in one of our sessions. In the survey after the session this what she had to
say: “The cells and the entire structure of my body has changed.” Another
friend of ours is an Artist and a marbler from Austria. What she said after
the session surprised us a lot: “I saw colors that I never saw in this world.”
So, what is happening? There is regeneration and journeys beyond time
dimension begin. The cause of this is Turkish music.
And lastly I would like to add this. The title of this newspaper clipping is as
follows: Why are my ears throbbing after Rock music? You are experiencing
hearing loss that is why. When the volume level exceeds 80 decibels the
problem begins. Fast rhythms are also harmful. Just because of those high
level volumes we can’t go to wedding saloons and ceremonies.
Let me stop talking here and let’s start a performance. Thank you for your
collaboration.
Let’s sit in a very comfortable manner. We thought about this beforehand
and we brought with us large mats in case the occasion arises. The reason
for this is that to listen to this performance you have to lie down. Let’s be
very comfortable, let’s close our eyes, inhale deeply and while exhaling try
to relax. Let’s transcend the tiredness of the day, let’s think that the spirits
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of our ancestors are happy because they have left us this cultural legacy.
Tonality music performance
….
After the performance:
Let’s inhale deeply. Let us slowly move our hands and wrists; move our
joints, we can now open our eyes. I have a one minute survey if you don’t
mind. If you have felt what I am going to ask you now please raise your hand
straight-out. Did anyone feel relaxation and comfort? Nearly everyone, very
good... Is there anyone who felt the absence of gravity or felt as if they were
levitating? Did anyone feel tingling, heat change or energy differentiation
in the head or the eyes? Yes, many of you. Did anyone feel pulsation or
twitching in the joints or the muscles? Yes, very good... Who felt at peace
with himself? Yes. We have performed the Rast and the Rehavi tonalities. In
our literature all of these names have been mentioned.
Lastly let me say this, we have a museum in Istanbul, the Tumata Museum;
we gathered most of the instruments that our colleague is displaying here.
We gathered nearly 400 instruments that belong to the Turcic World. We
take them from the wall, play them and put them back to the wall. Recently
this endeavor entered the archives of the Culture Ministry. Let’s hope that
this becomes an example and these type of studies gain strength and develop,
and centers where these types of studies gain momentum are established.
Thank you.
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YUKIKO MARUYAMA - SCIENTIST,
TRADITIONAL AND COMPLEMENTARY MEDICINE SERVICE DELIVERY AND
SAFETY DEPARTMENT WORLD HEALTH ORGANIZATION

Sunumun Özeti
WHO Terim Tanımı (1):
Geleneksel tıp, açıklanabilen ya da açıklanamayan farklı kültürlere özgü
teorilere, inanışlara ve tecrübelere dayanan ve fiziksel ve ruhsal hastalıklardan
korunma, onların teşhis, iyileştirme ve tedavisi gibi sağlığın korunması için
kullanılan bilgi, yetenek ve uygulamaların toplamıdır.
“Tamamlayıcı tıp” ya da “alternatif tıp” terimleri geleneksel tıp ile birbirlerinin
yerine kullanılmaktadır. Bunlar, o ülkenin kendi geleneklerinin bir parçası
olmayan ve mevcut sağlık sistemine entegre olmamış geniş bir dizi sağlık
uygulamasına karşılık gelmektedir.
WHO geleneksel tıp strateji yönetici özeti: 2014-2023 (2):
Geleneksel tıp sağlık hizmetlerinin önemli ve sıklıkla hafife alınan bir
parçasıdır. Bazı ülkelerde, geleneksel tıp ya da konvansiyonel olmayan tıp
tamamlayıcı tıp olarak isimlendirilebilmektedir. Geleneksel tıp, sağlığın
idamesi ve özellikle kronik hastalıklar başta olmak üzere hastalıktan korunma
ve tedavide kullanım açısından uzun bir geçmişe sahiptir.
WHO Geleneksel Tıp Stratejisi 2014-2023, Dünya Sağlık Asamblesi’nin
geleneksel tıp ile ilgili kararına (WHA62.13, 2009) cevap olarak geliştirilmiştir.
Stratejinin amacı Üye Ülkeleri:
• Geleneksel tıbbın sağlığa, sağlıklı yaşama ve halk odaklı sağlık sistemine
potansiyel katkısının devreye sokulması,
• Düzenleme ve araştırmalar yaparak geleneksel tıp ürünlerini, uygulayıcılarını
ve uygulamasını, uygun olduğu durumda, sağlık sistemine entegre ederek,
geleneksel tıbbın güvenli ve etkin kullanımının teşvik edilmesi, hususlarında
desteklemektir.
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Strateji, nüfusun sağlıklı olmasını sağlamada geleneksel tıbbın rolünü
güçlendirecek politikalar geliştirilmesinde ve faaliyet planlarının
uygulanmasında Üye Devletleri desteklemeyi hedeflemektedir. Strateji,
geleneksel tıbbın dünya ve Üye Devletler’deki durumunu gözden geçiren
WHO Geleneksel Tıp Stratejisi 2002-2005 (3) üzerine yeni bir şeyler inşa
etmeyi istemekte ve aşağıdaki dört hedefi ortaya koymaktadır:
• Politika – uygulanabilirse, ulusal geleneksel tıp politikaları ve programları
geliştirerek, geleneksel tıbbı ulusal sağlık sistemine dahil et.
• Güvenlik, etkinlik ve kalite – bilgi tabanını büyüterek ve yasal düzenleme
ile kalite güvence standartları hakkında rehberlik sağlayarak geleneksel tıbbın
güvenlik, etkinlik ve kalitesini arttır.
• Erişim – geleneksel tıbbın ulaşılabilirliğini ve maliyetinin karşılanabilirliğini
fakir nüfusun erişmesine önem vererek arttır.
• Gerçekçi kullanım – uygun geleneksel tıp yönteminin uygulayıcılar ve
hastalar tarafından tedavide sonuç verecek şekilde kullanımını arttır.
Bu stratejinin tüm dünyada uygulanmasındaki belirgin ilerlemeye rağmen,
Üye Devletler aşağıda belirtilen konularla ilgili zorluklar yaşamaya devam
etmektedirler:
• Politika ve yasal düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulatılması,
• Entegrasyon, özellikle geleneksel tıbbın ulusal ve ilk basamak sağlık sistemine
entegre olması için strateji ve kriterlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde,
• Güvenlik ve kalite, özellikle ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesi,
uygulayıcıların yeterlilikleri, etkinliği değerlendirmede metodoloji ve kriterler,
• Geleneksel ve tamamlayıcı tıp reklam ve iddialarını kontrol ve düzenleme
yeteneği,
• Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulayıcılarının eğitim ve yetiştirilmesi,
• Politikalar, düzenlemeler, hizmet profilleri ve araştırma verisi bilgilerinin
paylaşılması ya da hastalar için tarafsız güvenilir tarafsız bilgi kaynaklarının
tespit edilmesi gibi bilgi ve iletişim konuları,
Bu yeni strateji bahse konu zorlukları ele almayı hedeflemektedir. Bu da, Üye
Devletlerin geleneksel ve tamamlayıcı tıp ile ilgili kendi ulusal durumlarını
tespit etmesini, ve sonrasında gerçek durumu yansıtacak şekilde politika,
düzenleme ve prensiplerin geliştirilmesi ve uygulatılmasını gerektirmektedir.
Üye Devletler aşağıdaki üç stratejik sektörde faaliyetlerini düzenlemek
suretiyle bu zorlukları aşabilir:
1. Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın, geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın rolünü
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ve potansiyelini anlayacak ve tanıyacak uygun ulusal politikalarla aktif olarak
yönetilebilmesine izin verecek bilgi tabanını oluştur.
2. Geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kalite güvence, güvenlik, uygun kullanım
ve etkin kullanımını, geleneksel ve tamamlayıcı tıp eğitim ve öğretimi,
yetenek geliştirilmesi, hizmet ve tedavileri yoluyla ürünleri, uygulamaları ve
uygulayıcıları düzenleyerek güçlendir.
3. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp hizmetlerini sağlık hizmetinin verilmesi ve
öz sağlık bakımına entegre ederek, sağlık hizmetleri ve sağlık sonuçlarının
iyileştirilmesi için bu hizmetlerin potansiyel katkısına vurgu yaparak, ve
kullanıcıların kendi öz sağlık bakım seçenekleri konusunda bilgilendirilmelerini
temin ederek, genel sağlık sigortasını teşvik et.
Strateji, her hedef için, Üye Devletlere, partnerlere, paydaşlara ve WHO’ya
rehberlik etmek üzere bir dizi faaliyeti belirlemektedir. Strateji, kendi ulusal
kapasiteleri, öncelikleri, ilgili yasal düzenlemeleri ve şartları doğrultusunda
bir stratejik plan tasarlamaları ve uygulamaları konusunda Üye Devletleri
desteklemektedir. Hedefi, Üye Devletlere, etkin hizmet sağlanması, uygun
yasal düzenleme ve politika geliştirilmesinin desteklenmesi ve bu ürün
ve uygulamaların güvenli bir şekilde yapıldığının sağlanması maksadıyla
ihtiyaçlarını tespit etmeleri ve önceliklendirmelerine yardım etmektir.
Dönemin yarı yolu geçilmişken, WHO’nun bu stratejinin uygulanması ile ilgili
bir gözden geçirme başlatması beklenmektedir. Bu dönem ortası gözden
geçirme, WHO ve paydaşları önlerindeki görevin son beş yılına girerken,
stratejinin hala amaca uygun ve güncel olduğunu temin etmek açısından
önemli olacaktır.
References: [1] General guidelines for methodologies on research and
evaluation of traditional medicine, World Health Organization, Geneva,
2000
[2] WHO traditional medicine strategy: 2014-2023, World Health
Organization, Geneva, 2013
[3] WHO traditional medicine strategy: 2002-2005, World Health
Organization, Geneva, 2
Disclaimer:
The author is a staff member of the World Health Organization. The author
alone is responsible for the views expressed in this presentation/conference
paper and they do not necessarily represent the decisions, policy or views
of the World Health Organization.
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Summary of the presentation
WHO Definition of terms [1]: Traditional medicine is the sum total of
the knowledge, skills, and practices based on the theories, beliefs, and
experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not,
used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis,
improvement or treatment of physical and mental illness. The terms
“complementary medicine” or “alternative medicine” are used interchangeably with traditional medicine in some countries. They refer to a
broad set of health care practices that are not part of that country’s own
tradition and are not integrated into the dominant health care system.
Executive summary of the WHO traditional medicine strategy: 20142023 [2]
Traditional medicine is an important and often underestimated part of
health services. In some countries, traditional medicine or non-conventional
medicine may be termed complementary medicine. Traditional medicine
has a long history of use in health maintenance and in disease prevention and
treatment, particularly for chronic disease.
The WHO Traditional Medicine Strategy 2014–2023 was developed in response
to the World Health Assembly resolution on traditional medicine (WHA62.13,
2009). The goals of the strategy are to support Member States in:
• Harnessing the potential contribution of traditional medicine to health,
wellness and people centred health care; and
• Promoting the safe and effective use of traditional medicine by regulating,
researching and integrating traditional medicine products, practitioners and
practice into health systems, where appropriate.
The strategy aims to support Member States in developing proactive policies
and implementing action plans that will strengthen the role traditional
medicine plays in keeping populations healthy. It seeks to build upon the
WHO Traditional Medicine Strategy 2002–2005 [3], which reviewed the
status of traditional medicine globally and in Member States, and set out four
key objectives:
• Policy - integrate traditional medicine within national health care systems,
where feasible, by developing and implementing national traditional medicine
policies and programmes.

42

WHO TRADITIONAL MEDICINE STRATEGY: 2014-2023

• Safety, efficacy and quality - promote the safety, efficacy and quality of
traditional medicine by expanding the knowledge base, and providing
guidance on regulatory and quality assurance standards.
• Access - increase the availability and affordability of traditional medicine,
with an emphasis on access for poor populations.
• Rational use - promote therapeutically sound use of appropriate traditional
medicine by practitioners and consumers.
Despite significant progress made in implementing this strategy around the
world, Member States continue to experience challenges related to:
Presentation at the International Approach to Traditional, Complementary
and Alternative Medicine
Conference, Sheraton Hotel, Istanbul, Turkey, 7-8 March 2014
• Development and enforcement of policy and regulations;
• Integration, in particular identifying and evaluating strategies and criteria
for integrating traditional medicine into national and primary health care;
• Safety and quality, notably assessment of products and services, qualification
of practitioners, methodology and criteria for evaluating efficacy;
• Ability to control and regulate traditional and complementary medicine
advertising and claims;
• Research and development;
• Education and training of traditional and complementary medicine
practitioners; and
• Information and communication, such as sharing information about
policies, regulations, service profiles and research data, or obtaining reliable
objective information resources for consumers.
This new strategy document aims to address these challenges. It will require
Member States to determine their own national situations in relation to
traditional and complementary medicine, and then to develop and enforce
policies, regulations and guidelines that reflect these realities. Member States
can rise to these challenges by organizing their activities in the following
three strategic sectors:
1. build the knowledge base that will allow traditional and complementary
medicine to be managed actively through appropriate national policies
that understand and recognize the role and potential of traditional and
complementary medicine.
2. strengthen the quality assurance, safety, proper use and effectiveness of
traditional and complementary medicine by regulating products, practices
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and practitioners through traditional and complementary medicine education
and training, skills development, services and therapies.
3. promote universal health coverage by integrating traditional and
complementary medicine services into health service delivery and self-health
care by capitalizing on their potential contribution to improve health services
and health outcomes, and by ensuring users are able to make informed
choices about self-health care.
For each objective, the strategy identifies a number of actions to guide
Member States, partners and stakeholders, and WHO. The strategy
supports Member States in designing and implementing a strategic plan in
accordance with their own national capacities, priorities, relevant legislation
and circumstances. Its aim is to assist Member States in determining and
prioritizing their needs, to provide for effective delivery of services, to
support appropriate regulations and policy development and to ensure that
these products and practices are applied safely.
It is anticipated that WHO will initiate a review of the implementation of
this strategy approximately halfway through its term. This midterm review
will be important in ensuring that the strategy is still relevant and timely as
WHO and its stakeholders move into the final five years of the forthcoming
mandate.
References:
[1] General guidelines for methodologies on research and evaluation of
traditional medicine, World Health Organization, Geneva, 2000
[2] WHO traditional medicine strategy: 2014-2023, World Health
Organization, Geneva, 2013
[3] WHO traditional medicine strategy: 2002-2005, World Health
Organization, Geneva, 2002
Disclaimer:
The author is a staff member of the World Health Organization. The author
alone is responsible for the views expressed in this presentation/conference
paper and they do not necessarily represent the decisions, policy or views of
the World Health Organization.
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TAT son 20 yıldan fazla süredir artan sosyal bir fenomendir.
Bunun nedenleri:
-Kişilerin kendi sağlığı için daha fazla sorumluluk alması
-Semptom yönetiminde sağlık ve tedavi alanında daha holistik bir bakış
açısının tercih edilmesi
-Daha potent ve sentetik yerine daha hoşgörülü ve doğal tedavinin tercih
edilmesi
-Konvansiyonel “Batı Tıbbı” ‘ndan memnuniyetsizlik; bunlar; hoşlanılmayan
yan etkiler, etkili olmayan tedaviler, uzun süreli veya ömür boyu ilaç kullanımı
TAT nedir?
CAMbrella, Avrupa komisyonu tarafından finanse edilen Avrupa araştırmacıları
Avrupa konsorsiyumu olup, TAT’ı şöyle tanımlamıştır:
“TAT ,Avrupa vatandaşlarının kullandığı şekliyle, tecrübe ve felsefeden
edinilen uygulama ve yeteneklerin bilgisine dayanan çeşitli medikal sistem ve
tedavileri temsil eder ve fiziksel ve mental hastalıkların hafifletilmesi, tedavisi,
tanısı ve önlenmesi yanı sıra sağlığın sürdürülmesi ve iyileştirilmesi için
kullanılan tecrübelerdir. TAT tedavileri genelde konvansiyonel sağlık sistemi
dışında kullanılmaktadır, fakat pek çok ülkede bazı tedaviler konvansiyonel
sağlık sistemi tarafından kabul veya adapte edilmiştir”
Bu oldukça teorik bir tanımdır. Gerçekte TAT pratiğinin ne anlama geldiğini
bazı uygulama örnekleri açıklayabilir.
1.Örnek:Virulansı yüksek olan bir bakteri tarafından invaze edilen bir hasta
için antibiyotikler hayat kurtarır. Diğer taraftan pek çok kez antibiyotik almış
tekrarlayan enfeksiyonu olan bir hasta vakasında bu antibiyotikler çözüm
getirmemektedir. Ayrıca bu durumda antibiyotik direnci artmaktadır. TAT
hastanın vücut direncini ve sağlıklı olma durumunu artırarak hastalıklara
duyarlılığı azaltır.
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Sonuç: daha ileri seviye enfeksiyonların olmamasıdır.
2.Örnek: Astım veya migren gibi kronik hastalığı olan hastalar için alışılmış
tedavi uzun süre ilaç kullanılarak semptom yönetimidir. Bu durumda etkili bir
çözüm ve sonuç bulunmamaktadır. Böyle bir hasta TAT doktorunu görmeye
gelirse doktor bu kişinin hastalığa duyarlı olmasındaki nedeni sorgular. Bu
durumda TAT yöntemleri kişinin sağlıklılık hali ve direnç durumunu artırarak
hastalıklara duyarlılığı azaltır. Sonuç olarak: çok az ilaç reçete edilir veya hiç
ilaç önerilmez .
TAT Uygulama Prensipleri:
TAT tedavileri doğrudan bir hastalıkla savaşmaz, fakat kişinin öz-savunma
mekanizmasını harekete geçirir ve uyarır. Tüm hastalıklar için uygulanabilir
ve belirli bir hastalık ile sınırlı değildir.
Hayatı tehdit eden hastalıklar (sepsis,kanser,v.b.) ve acil durumlarda hayatın
kurtarılması önceliklidir, bu durumlarda TAT tedavileri ikinci sırada gelir.
Teknik tedaviler ve çözümler (anatomik anormallikler gibi ameliyat gereken
durumlarda) TAT tedavileri uygulanmaz.
Açıkçası, sağlık ve hastalık için iki model vardır:
Konvansiyonel tedavi

TAT

Parçalara odaklanır

Sistem üzerine odaklanır

Hastalığın olmama durumu sağlıklı Enfekte eden ajanlar, psikolojik
olma durumudur
stres ve çok geniş olan çevresel
zararlarla baş etme yeteneğinin
olması sağlıklı olma durumudur
Hastalık bölgesel olarak zarar verir

Hastalık yaşam sürecine zarar verir,
yani insanı bütün olarak etkiler

Hastalıkla mücade

Hastanın direncini artırma

Semptomlarla mücadele

Sağlık ve iyilik halinin oluşturulup
sürdürülmesi

Standart tedaviler(protokoller)

Bireye özgü tedavi

Konvansiyonel tedavi sağlık sistemimize ve halkın içine öyle işlemiştir ki,
bazen durup düşünülmesi gerektiği unutulur. Diğer bütüncül model ise uzun
bir süre görmezden gelinmiştir. Bir model diğer modelden üstün değildir.
Her ikisinin de zayıf ve güçlü tarafları vardır.
Biyomedikal model bize çok iyi hizmet etmiş ve çok iyi getirileri olmuştur,
fakat eğer biz kronik hastalıklarla mücadele edeceksek diğer model üzerinde
durmalıyız. İki model arasında ki dengeyi sağlamaya ihtiyacımız vardır.
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Dr Margaret Chan,( Director-General of the World Health Organization
(November 2008)):Dünya Sağlık Örgütünün Genel müdürününün
ifadesi:”Tıbbın iki sistemi olan Geleneksel ve Batı Tıbbı çatışmak zorunda
değildir. Temel sağlık hizmetleri kapsamında ,her iki sistemin iyi olan özellikleri
kullanılarak, birbirlerinin zayıf yönlerini telafi ederek yararlı ve uyum içinde bir
araya gelebilirler.Bu durum kendi kendine olamaz. Bu konuda iyi planlanmış
politika kararları olmalı. O zaman başarılı olur”
Avrupa’da TAT-Gerçekler ve Figürler
Artan sayıda hasta konvansiyonel tıp ile TAT’ı entegre etmektedir. Genel
popülasyonda 12 aylık sürede TAT kullanımı prevelansı: %9.8-76.0 dır
(%1.8-48.7 ‘si TAT doktoru/uygulayıcısını ziyaret etmiştir, %8.0-27.3 ise
OTC kullanmış)
Gerçi 12 aylık prevelansa baktığımızda kronik hastalıklı olanların başvuru oranı
daha fazladır: Kronik bir durumu olan insanların %90‘ı, kanser hastalarının ise
%37-87’si TAT yöntemlerine başvurmuştur.
Avrupa birliği vatandaşlarının çoğunluğu TAT’ın halk sağlığı hizmetleri içinde
olmasını, kolay erişimi talep etmekte ve desteklemektedir. TAT uygulayıcısını
öneren doktor sayısı artmaktadır, çoğunlukla ayaktan tedavi olarak ,aynı
zamanda yatan hasta tedavisi olarak entegre sağlık hizmeti (konvansiyonel
ve TAT) veren hastane sayısı artmaktadır.
Fransa, Almanya, Macaristan, İtalya, Norveç, İsveç, İngiltere ve İsviçre’de
TAT profesörlüğü ve kürsüsü bulunmaktadır. Avrupa Üniversitelerinin %3040 da ise tıp fakültesi müfredatında TAT alıştırma dersi bulunmaktadır.
Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen CAMbrella projesi 150000
doktor ve 180000 den fazla da sağlıkçı dışı TAT uygulayıcıları tespit
etmiştir. Akupunktur (80000 doktor ve doktor olmayan 16000), homeopati
(45000 doktor ve 4500 doktor olmayan), naturapati (15000 doktor),
antroposofik tıp (4500 doktor) ve nöral terapi (1500 doktor) olmak üzere
bu yöntemler daha çok doktorlar tarafından uygulanmaktadır. Bitkisel tedavi
(herbalism),manuelterapiler(osteopati, kayropraksi), refleksoloji, şiatsu,
yoga, taiçi&qigong ise daha çok sağlıkçı olmayan TAT uygulayıcıları tarafından
uygulanmaktadır.
TAT Uygulamaları Konusunda Düzenlemeler
Tüm Avrupa Birliği’nde (EU) kimin uygulayacağı, nasıl bir yeterlilik isteneceği,
nasıl hizmet verileceği ve nasıl finanse edileceği konularının yanı sıra yasal
düzenleme konusunda farklılık bulunmaktadır.
Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde hükümet tarafından yürütülen yasal
düzenlemeler veya genel olarak TAT uygulamaları konusunda kanunlar
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bulunmaktadır. Bazılarının sağlıkla ilgili kanunlarında TAT ile ilgili bölümler
bulunmaktadır veya spesifik TAT tedavileri ile ilgili ayrı yasal düzenleme
yapmışlardır. Pek çok sağlık sistemi TAT ‘ı tanımamaktadır veya hiçbir yasal
düzenleme yapmamıştır.
39 Avrupa Ülkesinin 17’sinde genel bir TAT yasal düzenlemesi vardır, halbuki
bunların 11’inde TAT ‘a spesifik kanun ve 6’sında kendi sağlık kanunlarının
içinde TAT ile ilgili bölüm bulunmaktadır. Bazı ülkelerde spesifik TAT
tedavileri ile ilgili yasal düzenleme bulunmaktadır.
Her bir AB üyesi ülkede denetleme birimi (ulusal sağlık kurumları veya ulusal
tıp birlikleri), yasalarca öngörülen sağlık personeli tarafından uygulandığında
hangi tip TAT uygulamasının “sorumlu mesleki davranış” olduğunu
tanımlamaktadır. Bazı ülkelerde tanımlanmış sağlık uygulayıcıları TAT
yöntemlerini serbestçe uygularken, bazı üye ülkelerde ise tanımlanmış sağlık
personelinin uygulaması ciddi şekilde yasaktır. Sağlıkçı veya sağlıkçı olmayan
uygulayıcılar için en önemli engel sınırlar geçildiği zaman bu uygulayıcıların
yeterliliklerinin karşılıklı olarak kabul edilmemesidir.
Tüm AB de TAT uygulayıcıları için uygun yasal düzenleme gerekmektedir.
Bu TAT yöntemlerinin AB üye ülkelerinin sağlık sistemine entegre olmasına
yardımcı olacaktır. TAT Profesyonellerinin bazı Avrupa Örgütleri Avrupa
standartlarında güvenlik, kalite ve performans ihtiyaçlarını CEN (European
Committee for Standardisation) aracılığı ile temin etmeye çalışmaktadır.
Daha sonra, Avrupa’da uygulayıcıların serbest dolaşımı için yasal dayanak
olan Mesleki Yeterliliklerin Tanınması hakkındaki AB Direktifi (2005/36/EC)
kuruluş özgürlüğü ve hizmet verme özgürlüğünü sağlamak maksadıyla TAT
yeterliliklerini de içerecek şekilde değiştirilebilir.
TAT Tıbbi Ürünlerin Yasal Düzenlemesi
2004/27/EC ve 2004/24/EC Direktifleri ile değiştirilen, tıbbi ürünlere ilişkin
Toplumsal Yasa hakkındaki 2001/83/EC Direktifi, sadece konvansiyonel tıbbi
ürünleri değil homeopatik ve bitkisel tıbbi ürünlerin de tescil ve pazarlama
yetkisini düzenlemektedir. Tüm AB üyesi ülkeler homeopatik ve bitkisel
ilaçları bu direktiflere uyumlu şekilde tescil etmek zorundadır.
Bitkisel Tıbbi Ürünlerin Yasal Düzenlemesi
AB’deki konvansiyonel bitkisel tıbbi ürünlerin tescili için, 2004/24/EC Direktifi
veya Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Direktifi (THMPD), eğer bitkisel tıbbi
ürün AB’de en az 15 yıl olmak üzere 30 yıldır tıbbi kullanımda ise tesciline
izin vermektedir.
Tıbbi Ürünlerin Değerlendirilmesi (EMA) için Avrupa Ajansı’ndaki Bitkisel
Tıbbi Ürünler Komitesi, uzun süredir tıbbi kullanımda olmak gibi belli
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bazı kriterleri sağlayan Topluluk Bitkisel Monografını ve Topluluk Bitkisel
Maddeler Listesini oluşturmakta, böylece normal kullanım durumunda
zararsız olduğu düşünülmektedir.
Üye ülkeler, diğer bir üye ülke tarafından topluluk bitkisel monograflarına veya
topluluk listesindeki madde içeriklerine göre onay verilmiş konvansiyonel
bitkisel tıbbi ürünleri onaylamalıdır.
Mevcut uygulamada tescil yöntemi AB üyesi ülkeler arasında uyumlu değil
aksine sadece ülkeye özgü ve farklı şekildedir. Bitkiler bazı AB üyesi ülkelerde
gıda takviyeleri (EFSA) diğer bazılarında ise ilaç olarak sınıflandırılmaktadır.
Geleneksel formülasyonlar çoğunlukla, hiçbir Ayurveda ya da geleneksel
Çin tıbbı formülasyonu içermeksizin, bir çok bitki ilacının kombinasyonunu
içermektedir. Yasaklayıcı dosya masrafları nedeniyle, bitkisel ilaçlar
karakteristik aralığını ve çeşitliliğini kaybetme tehlikesi içindedir ki şimdiye
kadar mono-preparatlarda sadece 134 farklı bitkiden bahsedilmektedir.
Homeopatik Tıbbi Ürünlerin Yasal Düzenlemesi
Homeopatik ilaçların tescili için iki farklı yol bulunmaktadır:
• 1:10000 oranında sulandırılmış homeopatik ilaçlar için basitleştirilmiş tescil
yöntemi
• Daha fazla konsantre ve spesifik tedavi endikasyonları olan homeopatik
ilaçlar için pazarlama yetkisi verilmesi
Tüm AB üyesi ülkeler ürünleri tescil etmek zorundadır. Bununla birlikte, tescil
işlemi (Ajans Başkanlıkları Homeopatik Tıbbi Ürünler Çalışma Grubunun
tüm gayretine rağmen) AB üyesi ülkeleri arasında uyumlu değil aksine
sadece ülkeye özgü ve farklı şekildedir. Çok az dozlar için bile, temelde
konvansiyonel reçeteli ilaçlar için oluşturulmuş, kalite ve güvenlik gibi ağır
yükümlülükler bulunmaktadır. Bu durum, idari yüklerin bundan sağlanacak
ekonomik faydayı kolaylıkla aşması nedeniyle, üretim işlemlerinin zorlukla
yapılabilmesi anlamına gelmektedir. Sonuç olarak homeopatik tıbbi ürünlerin
kullanılabilirliği azalmaktadır.
Antroposofik Tıbbi Ürünlerin Yasal Düzenlemesi
2001/83/EC Direktifi antroposofik tıbbi ürünleri olduğu gibi onaylamamaktadır.
Bazıları homeopatik ,diğerleri de bitkisel tıbbi ürünler olarak tescil
edilebilmektedir. En özgün olan ve geniş bir kullanımı olan antroposofik tıbbi
ürünler, bitkisel ya da homeopatik tıbbi ürün olarak tescil edilememekte,
onlar için konvansiyonel tıbbi ürünlere benzer şekilde pazarlama yetkisi için
başvurulabilmektedir. Bu kurallar ürünlerin özel nitelikleri ve antroposofik
ilaçların bireysel uygulamalarda kullanımı için uygun değildir. Bu da daha
uygun ve gerçekçi bir düzenleme planının çok istendiği anlamına gelmektedir.

49

AVRUPA’DA TAT (TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP)

TAT Tıbbi Ürünlerinin Yasal Düzenlemesine İlişkin Sonuçlar
TAT tıbbi ürünleri olarak kullanılan maddeler jenerik maddelerdir ve
geleneksel patentinin alınması mümkün değildir. Üreticilerin ekonomik
karlılığı, bütün çeşitler için dosya evrak masraflarını ve doktor/diğer
uygulayıcıların faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri için TAT tıbbi
ürünlerinin kapsamını karşılamaktan uzaktır. Daha uygun ve gerçekçi bir
yasal düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.
İsviçre’de TAT tıbbi ürünlerinin tescili için daha uygulanabilir bir
yaklaşım;
İsviçre Tıp Ajansı Swissmedic, TAT tıbbi ürünlerinin güvenlik, kalite
ve ulaşılabilirlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sistem oluşturmaya
çalıştığında pragmatik bir şekilde bütün paydaş gruplarla yakın iletişim kurdu.
Yasal düzenleme, tamamlayıcı ve bitkisel tıbbi ürünlerin basitleştirilmiş
yetkilendirilmesi hakkındaki Tedavi Ürünleri İçin İsviçre Ajansı Yönetmeliği
içinde başlatıldı (2006). Bu durumda, makul tescil ücretleri, büyük sayıdaki
TAT tıbbi ürünlerinin sürdürülebilir bir şekilde bulunmasını sağlamaktadır.
İsviçre-Avrupa’da TAT Modeli
İsviçre’de iyi bir TAT düzenleme modeli bulunmaktadır. Çünkü:
• Doktorlar için ilave yeterlilik Ulusal Tıp Birliği tarafından verilmektedir.
• TAT doktorları tarafından uygulanan ilk basamak tedavisi (halihazırda
antroposofik tıp, homeopati, bitkisel tıp ve geleneksel Çin tıbbı) ulusal sağlık
sigorta sistemi tarafından ödenmektedir.
• TAT alıştırma dersleri tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veterinerlik lisans
müfredatına ilave edilmiştir.
• TAT terapistleri (tıp dışı uygulayıcılar) için kabul edilmiş yeterlilikler vardır.
• TAT tıbbi ürünlerinin AB düzenlemelerine göre daha az yük getiren ve
daha az yasaklayıcı yeterli bir tescil sistemi vardır.
Avrupa’da TAT- Önümüzdeki Yol Haritası
TAT’ın sağlık sistemine entagrasyonu için Avrupa Birliği’nde;
• Tıp çalışanları ve tıp çalışanları dışındaki uygulayıcılar için TAT Mesleki
yeterliliğinin AB üyesi ülkelerde karşılıklı olarak tanınmasına,
• TAT tıbbi ürünlerinin tescil işlemleri için uygun bir yasal düzenleme
altyapısına ve uyumlu bir yaklaşıma,
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• TAT uygulamalarının ulusal sağlık sigorta sistemlerine dahil edilmesine,
• TAT alıştırma derslerinin tıp, eczacılık, diş hekimliği ve veterinerlik lisans
müfredatına ilave edilmesine,
ihtiyaç bulunmaktadır.
AB Seviyesinde Farkındalığı Arttırmak
TAT topluluğunun temsilcileri Sağlık ve Tüketiciler Genel Başkanlığı ile
devamlı toplantılar ve diğer ilgili genel başkanlıklar ile isteğe bağlı toplantılar
icra etmektedirler. Bu temsilciler, Avrupa Parlamentosu’nun üyeleri ile işbirliği
yaparak, TAT’ı AB politik gündeminde tutmak maksadıyla, parlamentoda
TAT İlgi Grubu toplantıları organize etmektedirler. İlaveten, akademisyen
konuşmacıların katılımıyla, TAT’ın yenilikçi özelliğini ve Avrupa sağlık
sistemine katma değerini gösteren TAT konferansları da düzenlenmektedir.
TAT’ın kronik hastalık yönetimi, hasta güvenliği, sağlık seviyesinin arttırılması,
sağlık bilgileri, sağlıklı yaşlanma, sağlık masraflarının ve eşitsizliğinin azaltılması,
geleceğin sağlık çalışanları gibi bir çok sağlık sistemi önceliğine katkısı
konusunda AB politikacılarının farkındalığını arttırmak öncelikli bir konudur.
TAT, hastalıklarla mücadele ve sağlığı muhafaza etmek maksadıyla hastaların
kendi doğal sistemlerini düzeltmeyi amaçlamakta ve böylelikle kronik hastalık
yönetimiyle yüksek oranda ilişkili olmaktadır.
• TAT, yüksek etkili tıbbi müdahaleler ile konvansiyonel reçeteli ilaç tedavisi
ve bu ilaçlara uzun süreli bağımlı kalmaya ilişkin ihtiyaçları azaltmaya yardım
etmektedir.
• TAT, antibiyotik ihtiyacını ve böylelikle antimikrobiyal direnci azaltmaktadır.
• TAT, yüksek hasta memnuniyeti, artan yaşam kalitesi, işe devamsızlığın
azalması sonuçlarını doğurmaktadır.
• TAT, çoğunlukla düşük maliyetli tedavi sağlamakta ve yüksek maliyetli
müdahalelere ihtiyacı azaltmaktadır.
• TAT, düşük yan etkisi nedeniyle güvenli bir tedavi sağlamaktadır.
• TAT’ın etkinliği ve maliyet etkinliği konusunda artan sayıda bulgu mevcuttur.
Uzun Vadedeki Vizyonumuz
Sağlığın iyilik halinin sürdürülmesinde temel nokta sağlık masraflarının
kontrol altında tutulmasıdır. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği, sağlığın
geliştirilmesine ve hastalıkların önlenmesine, ve ayrıca hastalıkların daha az
maliyetli tedavisine geçişi gerektirmektedir. Sağlığın geliştirilmesi, önlenmesi,
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öz bakım, yaşam tarzı değişiklikleri, mümkün olduğunda tamamlayıcı
tedavilerin kullanımı, gerekli olduğunda konvansiyonel tedavilerin uygulanması
için Entegre Birinci Basamak Sağlık Merkezleri’ne ihtiyaç duymaktayız. Bu
merkezler, doktorlar ve psikolog, psikoterapist, beslenme uzmanı, dikkat
arttırma/yoga uzmanları, vücut çalıştırıcı ve sanat terapistleri gibi diğer sağlık
çalışanlarından oluşan entegre takımlara sahip olmalıdır. Bu şekildeki bir sağlık
sistemi daha basit, daha etkin, daha ucuz ve daha sürdürülebilir olacaktır.
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CAM is a societal phenomenon strongly increasing over the last 2 decades.
The reasons are:
• Increasing personal responsibility for one’s own health
• Preference of a more holistic view of health and healing that goes beyond
managing symptoms
• Preference of more gentle and natural therapies first, before more potent
or synthetic ones
• Dissatisfaction with conventional ‘Western’ medicine, i.e. unpleasant side
effects, ineffective treatment, long-term - or even lifelong - drug regimens.
What is CAM?
CAMbrella, a European consortium of University researchers, funded by
the European Commission, defined CAM as follows: “CAM, as utilized by
European citizens, represents a variety of different medical systems and
therapies based on the knowledge, skills and practices derived from theories,
philosophies and experiences used to maintain and improve health, as well
as to prevent, diagnose, relieve or treat physical and mental illnesses. CAM
therapies are mainly used outside conventional health care, but in many
countries some therapies are being adopted or adapted by conventional
health care.”
This is a rather theoretical definition. Some examples from actual practice
can clarify more profoundly what CAM in actual practice means.
Example 1. In a patient who is seriously ill because affected by highly virulent
bacteria,
antibiotics are live saving. On the other hand, in case of a patient having
recurrent infections and many courses of antibiotics, these antibiotics do
not provide an adequate solution. And it also increases the problem of
antimicrobial resistance.
In this case the problem is the patient’s susceptibility. CAM can diminish
the patient’s susceptibility by enhancing the patient’s level of health and
resilience. The result is: no further infections.
Example 2. In a patient with asthma or migraine or any other chronic
condition, the usual treatment is the management of symptoms by longterm drug regimens. There is no final, effective solution. If this patient comes
to see a CAM doctor, the doctor is interested in the question what has made
this patient susceptible. And also in this case CAM can diminish patient’s
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susceptibility by enhancing the patient’s level of health and resilience. The
result is: fewer conventional prescription drugs or even no drugs at all
required.
Principles for CAM Practice
CAM therapies are not directed at combating a specific disease, but at
mobilising and stimulating the self-regulating capacity of the organism. They
are universally applicable to all kinds of diseases, not limited to certain
diseases.
Protection of life itself always has the highest priority, so in serious, lifethreatening diseases (e.g. sepsis, cancer, etc.) CAM therapies come second.
If technical solutions are required (e.g. operations because of disabling
anatomical abnormalities), CAM therapies are not indicated.
In fact, there are two models of health and disease

The conventional biomedical model is so deeply interwoven within our
society and healthcare system that it is usually forgotten that it is but one
way of thinking. The other, systemic model has been neglected for a very
long time. One model is not superior to the other. Both have their strengths
and weaknesses.
The biomedical model has served us very well and has brought much good
and if we want to tackle the problem of chronic diseases we have to focus
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more on the other model. We need to bring back the balance between the
two models.
“The two systems of traditional and Western medicine need not clash.
Within the context of primary health care, they can blend together in a
beneficial harmony, using the best features of each system, and compensating
for certain weaknesses in each. This is not something that will happen all
by itself. Deliberate policy decisions have to be made. But it can be done
successfully.”
Dr Margaret Chan, Director-General of the World Health Organization
(November 2008)
CAM in Europe – Facts & Figures
Increasing numbers of patients are integrating conventional medicine and
CAM. The 12-month prevalence in the general population: 9.8 – 76.0% use
any CAM (1.8 – 48.7% visit CAM doctors/practitioners, 8.0 – 27.3% use
OTC).
However, the 12-month prevalence in patients with chronic diseases is even
higher: up to 90% of people with chronic conditions such as arthritis, 3787% of cancer patients.
Majority of EU citizens support and demand increasing access to CAM and
the provision of CAM within public health services. There are increasing
numbers of GPs who refer to CAM professionals, and increasing numbers
of hospitals provide integrated healthcare (conventional and CAM), mostly
out-patients, and also in-patients.
There are professorial CAM chairs in France, Germany, Hungary, Italy,
Norway, Sweden, Switzerland and United Kingdom. CAM familiarisation
courses in undergraduate medical curricula are provided at 30-40% of
European universities.
The CAMbrella project, funded by the European Commission identified
150,000 MDs with additional qualification in particular CAM modality and
over 180,000 non-medical CAM practitioners. Mostly provided by MDs are
acupuncture (80,000 MDs, also 16,000 non-MDs), homeopathy (45,000
MDs, also 4,500 non-MDs), naturopathy (15,000 MDs), anthroposophic
medicine (4,500 MDs) and neural therapy (1,500 MDs). Mostly provided by
non-medical CAM practitioners are herbalism, manual therapies (osteopathy,
chiropractic), reflexology, shiatsu, yoga, tai chi & qigong.
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Statutory Regulation of CAM Practice
There is a huge diversity of regulation across the European Union (EU) as
to who can practise, what qualifications are required and how services are
offered and financed.
Some EU Member States have government-administered regulations or
laws about the practice of CAM in general. Others have sections on CAM
included in their health laws or regulate specific CAM therapies. Many
national health systems do not recognise or regulate CAM at all.
17 of 39 European countries have a general CAM legislation, whereas 11
of these have a specific CAM law and 6 countries have sections on CAM
included in their health laws.
Some countries have regulations on specific CAM therapies.
In each EU Member State the supervising body (national health authorities
or national medical association) defines which type of CAM is considered
“responsible professional conduct” when provided by statutorily regulated
health personnel. In some Member States the practice of CAM by regulated
health professionals is severely restricted, while in other countries regulated
health professionals may perform CAM quite freely. Major obstacles for both
medical and non-medical practitioners when crossing borders; no mutual
recognition of professional qualifications.
Appropriate regulation of providers of CAM across the EU is needed. It
would help to integrate CAM modalities in the healthcare systems in the
EU Member States. Several European organisations of CAM professionals
seek to acquire a European standard qualification setting safety, quality
and performance requirements through CEN (European Committee
for Standardisation). Later on, the EU Directive on the Recognition of
Professional Qualifications (Directive 2005/36/EC), the legal basis for free
movement of professionals in Europe, could be amended to include CAM
qualifications to ensure freedom of establishment and freedom to provide
services across the EU.
Regulation of CAM Medicinal Products
Directive 2001/83/EC, amended by Directive 2004/27/EC and Directive
2004/24/EC (as regards traditional herbal medicinal products), on the
Community Code relating to medicinal products regulates the registration
and market authorisation of not only conventional medicinal products but
also homeopathic and herbal medicinal products. All EU Member States are
obliged to register homeopathic and herbal medicines pursuant to these
Directives.
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Regulation of herbal medicinal products
Directive 2004/24/EC, or Traditional Herbal Medicinal Products Directive
(THMPD) for registration of traditional herbal medicinal products in the EU
allows for a simplified registration if herbal medicinal product has been in
medicinal use at least 30 years, including at least 15 years within the EU.
The Committee for Herbal Medicinal Products (CHMP) within the
European Agency for the Evaluation of Medicinal Products (EMA) establishes
Community herbal monographs and a Community list of herbal substances
that fulfil certain criteria, such as having been in medicinal use for a sufficiently
long time, and hence are considered not to be harmful under normal
conditions of use.
The Member States should recognise registrations of traditional herbal medicinal
products granted by another Member State based on Community herbal
monographs or consisting of substances, contained in the Community list.
In actual practice the registration procedure is not harmonised, but purely
national and treated differently between EU member states. In some EU
member states herbals are classified as food supplements (EFSA) in others
as medicines (CHMP). Traditional formulations often comprise several plant
medicines in combination, no provision for Ayurveda or traditional Chinese
medicine (TCM) formulations. Because of the prohibitively high dossier costs
(up to €150,000 for single-herbal products), herbal medicine is in danger of
losing its characteristic range and diversity; so far registration of only 134
different plants in mono-preparations.
Regulation of homeopathic medicinal products
There are two distinct ways to register homeopathic medicines:
• Simplified registration procedure for single homeopathic medicines diluted
above 1:10,000
• Market authorisation for more concentrated homeopathic medicines and
those with specific therapeutic indications.
All EU Member States are obliged to register the products. However, the
registration procedure is not harmonised, but purely national and treated
differently between EU member states (in spite of the efforts of the
Homeopathic Medicinal Products Working Group of the Head of Agencies).
There are onerous requirements as to quality and safety, originally established
for conventional prescription drugs, for only minute doses. That means
that the manufacturing process is hardly economically feasible, because
administrative burden easily exceed the economic benefit. The result is a
decreasing availability of homeopathic medicinal products.
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Regulation of anthroposophic medicinal products
Directive 2001/83/EC does not recognise anthroposophic medicinal
products as such. Some can be registered as homeopathic and others as
herbal medicinal products. The most typical and widely used anthroposophic
medicinal products cannot be registered as herbal or homeopathic
medicinal product and can only apply for a market authorisation, similar to
conventional medicinal products. These rules are not appropriate to the
special characteristics of the products and their use in individualised practice
of anthroposophic medicine. That means that a more appropriate rational
regulatory scheme is highly desirable.
Conclusion on the regulation of CAM medicinal products
Substances used as CAM medicinal products are generic and cannot obtain
a patent, unlike conventional medicinal products. The economic profit for
manufacturers too low to afford dossier costs for the full range and scope
of CAM medicinal products that doctors/practitioners need to practise
effectively. A more appropriate rational regulatory scheme is desirable.
A more practical approach in the registration of CAM medicinal products
in Switzerland. The Swiss medicines agency Swissmedic was in close
communication with all groups of stakeholders when it worked out a
system that meets the ‘needs for safety, high quality and availability of CAM
medicinal products in a pragmatic way’. The regulation was laid down in the
Ordinance of the Swiss Agency for Therapeutic Products on the simplified
authorisation of complementary and herbal medicinal products (2006). In
this case, reasonable registration fees allow the maintained availability of the
large number of CAM medicinal products.
Switzerland - CAM Model in Europe
In Switzerland a good model of CAM regulation can be found because:
• Additional qualifications for CAM doctors are accredited by national
medical association.
• CAM practice by CAM doctors in primary care are covered by the national
health insurance scheme (currently anthroposophic medicine, homeopathy,
herbal medicine and traditional Chinese medicine).
• CAM familiarisation courses are integrated in undergraduate curriculum of
human medicine, pharmacy, dental medicine and veterinary medicine.
• There are recognised qualifications for CAM therapists (non-medical
practitioners).
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• There is an adequate registration system of CAM medicinal products, less
restrictive and onerous than EU regulation.
CAM in Europe - The Way Forward
What is needed in the European Union for CAM to be integrated in the
healthcare system is:
• Professional qualifications for CAM for medical and non-medical
practitioners, mutually recognised among EU member States
• An appropriate regulatory framework and harmonised approach for
registration of CAM medicinal products
• CAM practice covered by national health insurance schemes
• CAM familiarisation courses integrated in undergraduate curriculum of
human medicine, pharmacy, dental medicine and veterinary medicine
Raising Awareness at EU Level
Representatives of the CAM community have recurrent meetings with
Directorate-General Health & Consumers (DG SANCO), and incidental
meetings with other DGs. They organise, in cooperation with members of
the European Parliament, CAM Interest Group meetings at the Parliament
to put and keep CAM on the EU policy agenda. In addition, CAM conferences
with high-level academic speakers demonstrating its innovative character
and added value for European healthcare.
It is of the essence to make EU policymakers aware that CAM can contribute
to multiple health priorities such as chronic disease management, patient
safety, health promotion, health information, healthy ageing, reducing
healthcare costs and health inequalities, the future of the health workforce.
CAM is aimed at restoring the patients’ own natural systems for fighting
disease and maintaining health and is therefore highly relevant in chronic
disease management.
• CAM helps reduce the need of high-impact medical interventions and
conventional prescription drugs and the long-term dependency on them.
• CAM helps reduce the need for antibiotics, thus reducing the problem of
antimicrobial resistance.
• CAM has a high patient satisfaction, increased quality of life, and reduction
of absenteeism.
• CAM provides mostly low-cost treatment and helps reduce the need for
high-cost interventions
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• CAM provides safe treatment with hardly any adverse effects.
• There is increasing evidence for CAM’s effectiveness and cost-effectiveness.
Our Long-Term Vision
Maintaining good health is a fundamental key to controlling healthcare
costs. The sustainability of health services requires a shift towards health
promotion and prevention of illness, and, towards more cost-effective
treatment of illness. We need Integrated Primary Care Health Centres
focussing on health promotion, prevention, self-care, lifestyle modifications,
use of complementary therapies where possible, conventional treatment
where necessary. These centres should have integrated teams of physicians
and other health professionals such as psychologists & psychotherapists,
nutritionists, mindfulness/yoga instructors, body work and art therapists.
This way healthcare will become simpler, more effective, more affordable
and more sustainable.
Dr Ton Nicolai is spokesman & coordinator of EUROCAM and CAMDOC Alliance
EUROCAM is a network of European CAM patients organisations, European
umbrella organisations of medical doctors practising CAM (CAMDOC
Alliance)and European umbrella organisations of trained non-medical CAM
practitioners, aimed at promoting the contribution of CAM to better health
in Europe. Focus: politics, advocacy
Website: www.cam-europe.eu
CAMDOC Alliance unites European medical CAM umbrella organisations,
representing about 130 medical CAM associations across Europe. Focus:
medical affairs, contact with medical authorities.
Website: www.camdoc.eu
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CHARITE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, CAMBRELLA KATILIMCISI Prof. Dr.
(Benno BRINKHAUS, CAMbrella WP 7 grup adına katılmıştır)

Özet
Öncesi:
CAMbrella koordinasyon eylemi 7. Çerçeve Programı doğrultusunda finanse
edilmiştir. Bunun amacı, Avrupa Vatandaşlarının sağlık ihtiyaçlarına uygun olan
ve hem özel sektörde hem de kamudaki ulusal araştırma enstitüleri ve sağlık
hizmeti sunanlarca kabul edilebilir olan Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT)
ile ilgili epidemiyolojik ve klinik araştırmalar için yol haritasının sağlanmasıdır.
Avrupa araştırma gündemindeki önemli bir konu da demografik değişim ve
bunun sağlık hizmeti üzerine olan etkisidir. Bizim 2020 vizyonumuz, Avrupa
vatandaşlarının TAT ile ilgili hem olumlu hem de olumsuz kararlar hakkında
bilgilendirilmesini sağlayacak bir kanıt dayanağı olmasıdır. Bu yol haritası,
gelecekteki Avrupa sağlık sistemi zorluklarına yönelik dizayn edilmiş TAT
alanı için stratejik araştırma gündemi oluşturulmasını önermektedir.
Bu yol haritası CAMbrella’nın bir çok çalışma paket programının, literatür
taramalarının ve konsensüs toplantılarını da içeren uzman tartışmalarının
sonuçlarına dayanmaktadır.
Yöntemler:
İlk olarak, güncel TAT araştırmalarındaki genel kavramların belirlenmesi,
metotları, güçlü ve zayıf taraflarını belirlemek için TAT’In epidemiyolojik
ve klinik araştırmalarındaki önemli konularda sistematik literatür taraması
gerçekleştirdik. Bu bulgular uluslararası TAT uzmanları ile bir çalıştayda
tartışıldı (Castellaro, İtalya, Eylül 7-9th 2011) ve TAT alanındaki arastırmalara
yönelik uygunluk ve kesinlik düzeyini artırmak için stratejik ve yöntemsel
öneriler tanımlandı. Bu öneriler sonradan tüm CAMbrella üyeleri ve
CAMbrella danışma kurulu ile gerçekleştirilen bir konsensus konferansında
da (Järna, İsveç, 9 Mayıs-11 2012) tartışılan araştırma yol haritasına temel
oluşturmaktadır. Yol haritası CAMbrella Çalışma Paketi (WP) 7 toplantısında
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tartışılmasından sonra revize edildi ve son olarak CAMbrella’nın bilimsel
yürütme komitesi tarafından onaylandı.
Sonuçlar:
Bizim temel bulgularımız Avrupa ülkeleri arasında TAT tanımları ve yasal
düzenlemeler açısından çok farklılıklar bulunduğunu göstermektedir. Bunun
yanında, TAT uygulamaları ile ilgili vatandaşların ihtiyaçları ve tutumları,
TAT kullanımı ve kuralları gibi ülkeler arasında belirgin olarak farklılık
göstermektedir. Araştırma metodolojisi açısından, CAM araştırmacılarının
tüm yaygın kabul gören bilimsel araştırma yöntemlerini kullanması ve bunları
bir karma yöntemler çerçevesinde toplanmış azami titizlikle kullanması
konusunda bir fikir birliği vardı. Biz sağlam bir bilgi tabanı oluşturmak
ve paydaşların bilinçli kararlar alabilmesi için 6 temel araştırma alanının
incelenmesini öneriyoruz. Bunlar:
• Avrupa’da CAM yaygınlığının araştırılması
• TAT konusunda vatandaşların tutumları ve ihtiyaçları konusundaki farklılığın
araştırılması
• TAT’ın güvenilirliğinin araştırılması
• TAT’ın karşılaştırılmalı etkinliğinin araştırılması
• Bağlam ve anlam etkilerinin araştırılması
• TAT’ın farklı modellerinin sağlık sistemine entegrasyonunun araştırılması
Biz TAT konusundaki araştırmalar için metodolojik bir yapı öneriyoruz. Karışık
metodolojik yaklaşımlar içeren bir yapının büyük ihtimalle en faydalı bilgilerin
elde edilmesi sonucunu doğuracağını düşünüyoruz. Bu modelde, mümkün
olan en büyük bilgi yoğunluğunu sağlamak maksadıyla, kantitatif ve kalitatif
yöntemler kullanan karşılaştırmalı etkinlik araştırması da dahil tüm uygun
araştırma stratejileri dikkate alınmalıdır. Vatandaşlar, hastalar ve uygulayıcılar
gibi paydaşlar belirli ve ilgili araştırma sorularının, çalışma modellerinin ve
araştırmaların gerçek dünya ile ilgisinin güvencesinin geliştirilmesi konularının
her aşamasında yer almalıdırlar. Ayrıca, AB’de TAT’ın neden bu kadar popüler
olduğunu anlamak istiyorsak, TAT araştırma kapasitesini güçlendirmek
maksadıyla yapısal ve yeterli finansal destek gereklidir.
Karar:
Bizim tavsiyemiz hem metodolojik hem de stratejik olmuştur. Bunlar,
artan sayıdaki TAT kullanıcısı AB vatandaşı tarafından yöneltilen önemli ve
açık olmayan sorulara cevap vermek için dizayn edilirken araştırmacı ve
yatırımcıların dikkate alması için sunulmuştur. Biz AB’nin aktif bir şekilde
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TAT araştırmalarının geliştirilmesini kolaylaştıran AB çapındaki stratejik
bir yaklaşımı desteklemesini öneriyoruz. Bu ilk aşamada araştırmacılar,
vatandaşlar ve diğer paydaşlar yanında AB hükümetleri, toplum, hayırsever
ve endüstri destekçileri arasında da sistematik iletişimi besleyecek bir Avrupa
TAT koordinasyon ofisinin desteklenmesiyle başarılabilir. Bu ofisin amacı, bu
alandaki uluslar arası araştırma faaliyetlerinin belgelenmesi ve dağıtılması
yanında araştırma stratejisi geliştirilmesini ve araştırma teşvik olanaklarını
koordine etmek olacaktır. İkinci aşama olarak sürdürülebilirliği sağlamak
amacıyla, vatandaşların sağlık ihtiyaçlarına odaklanmış ve Avrupa çapında
bir işbirliğini destekleyecek, yüksek kalitede ve güçlü bağımsız araştırmaları
destekleyecek fonlara sahip olacak ve bunun yanında TAT için koordineli bir
araştırma stratejisinin izlenmesi ve daha da geliştirilmesi görevini devralacak
bir Avrupa TAT merkezi kurulmalıdır. TAT araştırmaları için, Avrupa
çapında sağlık sistemi ve sağlıklı ortam konusundaki karar vericileri yeterince
bilgilendirecek sağlam bir teşvik sistemi oluşturmayı arzuluyoruz. Bu merkez,
bizim TAT araştırmalarına yaygın, stratejik ve bilimsel olarak güçlü bir
şekilde yaklaşma vizyonumuzu güvence altına alacaktır ki bizim mirasımız
ve Avrupa’nın gerçekliği olacaktır. Tavsiyelerimizin bu AB vatandaşları için
gerekli bu hedeflere hizmet edeceğinden eminiz.
Literatür:
Fischer et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014; 14:46.
Fischer et al. Forsch Komplementmed 2014, accepted.
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Summary
Background: The CAMbrella coordination action was funded within the
Framework Programme 7. Its aim is to provide a research roadmap for clinical and epidemiological research for Complementary and Alternative Medicine (CAM) that is appropriate for the health needs of European citizens and
acceptable to their national research institutes and healthcare providers in
both public and private sectors. One major issue in the European research
agenda is the demographic change and its impact on health care. Our vision
for 2020 is that there is an evidence base that enables European citizens to
make informed decisions about CAM, both positive and negative. This roadmap proposes a strategic research agenda for the field of CAM designed to
address future European health care challenges. This roadmap is based on
the results of CAMbrella’s several work packages, literature reviews and
expert discussions including a consensus meeting.
Methods: We first conducted a systematic literature review on key issues
in clinical and epidemiological research in CAM to identify the general concepts, methods and the strengths and weaknesses of current CAM research.
These findings were discussed in a workshop (Castellaro, Italy, September
7–9th 2011) with international CAM experts and strategic and methodological recommendations were defined in order to improve the rigor and
relevance of CAM research. These recommendations provide the basis for
the research roadmap, which was subsequently discussed in a consensus
conference (Järna, Sweden, May 9–11th 2012) with all CAMbrella members
and the CAMbrella advisory board. The roadmap was revised after this discussion in CAMbrella Work Package (WP) 7 and finally approved by CAMbrella’s scientific steering committee on September 26th 2012.
Results: Our main findings show that CAM is very heterogenous in terms
of definitions and legal regulations between the European countries. In addition, citizens’ needs and attitudes towards CAM as well as the use and
provision of CAM differ significantly between countries. In terms of research
methodology, there was consensus that CAM researchers should make use
of all the commonly accepted scientific research methods and employ those
with utmost diligence combined in a mixed methods framework.
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We propose 6 core areas of research that should be investigated to achieve
a robust knowledge base and to allow stakeholders to make informed decisions.
These are:
• Research into the prevalence of CAM in Europe:
• Research into differences regarding citizens’ attitudes and needs towards
CAM:
• Research into safety of CAM:
• Research into the Comparative Effectiveness of CAM:
• Research into effects of context and meaning
• Research into different models of CAM healthcare integration
We also propose a methodological framework for CAM research. We consider that a framework of mixed methodological approaches is likely to yield
the most useful information. In this model, all available research strategies
including comparative effectiveness research utilising quantitative and qualitative methods should be considered to enable us to secure the reatest
density of knowledge possible. Stakeholders, such as citizens, patients and
providers, should be involved in every stage of developing the specific and
relevant research questions, study design and the assurance of real-world
relevance for the research. Furthermore, structural and sufficient financial
support for research into CAM is needed to strengthen CAM research capacity if we wish to understand why it remains so popular within the EU.
Conclusion: Our recommendations are both strategic and methodological.
They are presented for the consideration of researchers and funders while
being designed to answer the important and implicit questions posed by EU
citizens currently using CAM in apparently increasing numbers. We propose
that the EU actively supports an EU-wide strategic approach that facilitates
the development of CAM research. This could be achieved in the first instance through funding a European CAM coordinating research office dedicated to foster systematic communication between EU governments, public, charitable and industry funders as well as researchers, citizens and other
stakeholders. The aim of this office would be to coordinate research strategy developments and research funding opportunities, as well as to document
and disseminate international research activities in this field. With the aim to
develop sustainability as second step, a European Centre for CAM should
be established that takes over the monitoring and further development of a
coordinated research strategy for CAM, as well as it should have funds that
can be awarded to foster high quality and robust independent research with
a focus on citizens health needs and pan-European collaboration. We wish to
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establish a solid funding for CAM research to adequately inform healthcare
and health creation decision making throughout the EU. This centre would
ensure that our vision of a common, strategic and scientifically rigorous approach to CAM research becomes our legacy and Europe’s reality. We are
confident that our recommendations will serve these essential goals for EU
citizens.
Literature:
Fischer et al. BMC Complementary and Alternative Medicine 2014;14:46.
Fischer et al. Forsch Komplementmed 2014, accepted.
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Geleneksel, alternatif ve tamamlayıcı Tıp (GAT) uygulamalarının
bakanlığımızca sistem içine entegre edilme kararı, bizlerin uzun zamandır
beklediği bir karardır. Maalesef siyasi bir karardır. Normalde bu kararın
üniversitelerimizin zorlaması, bilimsel önderliği ile daha önceleri alınması
gerekirdi ama olmadı.
Yıllardır GAT konusunda Sağlık Bakanlığımızın Üniversite hocalarından
talep ettiği bilimsel raporlarda, nedeni bilinmez ama, olumlu görüşlerinin
sıralanmasından sonra son cümlelerini “yeterli bilimsel kanıt yoktur”
diyerek sonlandırmaları, konuya ilişkin kararlar alınmasında tereddütlerin
oluşmasına neden olmuş ve kimse sorumluluk almak istememiştir. Diğer
taraftan bir çok ülke gibi Amerikan üniversiteleri de Halkın beklentileri
doğrultusunda Tıp fakültelerinde sertifikasyon veren birimler oluşturarak ve
de kanıta dayalı alternatif ve tamamlayıcı tıp periyodiğinin de yayınlanmasına
öncülük ederek konuyu bir anlamda kapitalist yöntemlerle çözmüşlerdir.
1998 yılında ABD’de Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) bağlı Ulusal Tamamlayıcı
ve Alternatif Tıp Merkezi ( National Center for Complementary and
Alternative Medicine (NCCAM) kurulmuştur.
Türkiye de yaklaşık 15 yıl önce İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü
bünyesinde “Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Danışma Birimi” Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Erkan Topuz öncülüğünde kurulmuş, Üniversite senatosunun
onayladığı bu uygulama biriminin bilim dalı olma istemine ise YÖK olumsuz
yanıt vermiştir. Dolayısı ile “Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Danışma Birimi”
güdük kalmış bir girişim olarak tarihteki yerini almıştır.
Alternatif tıp uygulamalarına dirençler nedense hep siyasiler tarafından
kırılmıştır!
Peygamber efendimiz(SAV)’in uygulatması: Hacamatı
Amerikan başkanı Nixon’ın Çin ziyareti: Akupunkturu
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Anne kraliçe Elizabet ve Fidel Castro: Ozon tedavisini uygulatmaları bu
ve benzeri alternatif yöntemleri yasal veya popüler hale getirmiştir.
Alternatif tıp terimi: Konvansiyonel yada batı tıbbı dediğimiz uygulamaların
dışında kalan tıp uygulamalarını kapsamaktadır. Bazan Tıp doktoru olmayan
uygulamacıların yöntemleri de bu bağlamda ele alınmaktadır.Alternatif
yöntemde batı tıbbının yeri yoktur. Bilimsel kanıtları sınırlıdır.
Tamamlayıcı tıp dendiğinde: Geleneksel batı tıbbının hastalıklarla tam
baş edemediği durumlarda alternatif tedavilerin devreye girerek tedavinin
tamamlandığı durumlar kastedilmektedir.Bu tamamlama her zaman alternatif
bir yöntem ile olmayabilir. Daha sağlıklı bir tanımlama, konvansiyonel tıp
uygulamalarının konvansiyonel olmayan tıp yöntemleri ile harmanlanmasını
kapsamaktadır.
GAT bağlamında Sağlıkta Ekoller
Sadece alternatif tıbbı savunanlar
Sadece Batı tıbbını savunanlar
Bu ikisinin birlikte uygulanabildiği “integratif (bütüncül) tıp“ savunucuları
Alternatif tıp eleştirmenleri: Alternatif tıbbın; yeterince kanıta dayalı
olmadığı, alternatif ilaçların bilimsel araştırmaları eksik, tam
olarak
kanıtlanamayan ilaçlar olduğu, alternatif tıp adı altında insanların hatalı, hatta
tehlikeli uygulamalara maruz bırakıldıkları, tedavi uygulama ehliyeti olmayan
kişilerin hasta ve yakınlarını sömürdükleri, çağdaş tıbbın iyileştirmekte
başarısız olduğu rahatsızlıkların alternatif tıp adı altındaki uygulamalarla da
iyileştirilemediğini savunmaktadırlar
Alternatif tıbbı destekleyenler; çağdaş tıbbın biricik, değişmez bir
paradigma olmadığı, insan fizik-psişik-ruhsal boyutlarıyla ele alınması
gerekliliğini, kişiyi konvansiyonel tıbbın yan etkilerine maruz kalmaktan
koruduğu, tam bir sağaltım da sağladığını, alternatif tıp uygulamalarını
koruyucu tıp açısından benimsenebilecek tek seçenek olduğu, çağdaş batı
tıbbının karlılık esasıyla yürüyen büyük bir endüstri haline geldiğini, doğal
ve zararsız yöntemlerle hastayı iyileştirmek yerine onu birtakım zararlı yan
etkileri bulunan ilaçların, üzerinde test edildiği kobaylar gibi görüldüğü
fikrindedirler.
Bu ikisinin birlikte “ integratif (bütüncül) tıp” olabileceğini savunanlar
ise; GAT geçici bir olgu olarak düşünülmemeli, sürdürülebilir bir halk
gereksinimi olarak ele alınmalıdır. Halkın sağlık konularındaki farkındalığı
arttıkça GAT kullanım sıklığı artarak devamlılık gösterecektir. GAT kullanım
gerekçeleri karmaşık bir durum olup, geleneksel tedavi ücretleri, tedaviye
daha bütüncül yaklaşım arzusu, mevcut tedavilerden memnuniyetsizlik
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ve başarısızlık beklentisi gibi durumlar söz konusudur . Konvansiyonel
tedavilere GAT ilavesi nin daha yararlı sonuçlar oluşturacağı varsayımı yani
integratif tedaviler, bu tedavilerin faydaları sürekli tanımlanmalı ve daha fazla
bilimsel çalışma ile desteklenmelidir. Gelecekte hastaların gereksinimlerinin
karşılanması için doktorların GAT konusunda bilgi sahibi olmalarını zorunlu
kılacaktır. Bu bağlamda TIP öğrencilerine şimdiden GAT konusunda gerekli
eğitimlerin verilmesi gerekmektedir.
Türk hekimlerinin GAT konusundaki tutumları nedir? Türkiye de doktorların
% 96,5 inin GAT hakkında eğitimlerini olmadığı, doktorların % 74,4 ü GAT
konusunda biraz eğitim almak istediklerini GAT hakkında bilgileri olmamasına
rağmen doktorların %51’i GAT ın etkinliğine inandıklarını ifade etmişlerdir.
(Z. Ozcakir A, Sadikoglu G, Bayram N, Mazicioglu MM, Bilgel N,
Beyhan I. Turkish general practitioners and complementary/
alternative medicine. J Altern Complement Med. 13(9):1007–1010.
2007 Nov. )
Yapılan bilimsel çalışmalardaki istatistiksel veriler sağlıktaki trendin
konvansiyonel uygulamaların aleyhine GAT uygulamalarının lehine değiştiğini
göstermektedir. AARP | NCCAM (National Center for Complementary
and Alternative Medicine)Survey Report - 2011, bu rapora göre;
18 yaş üstü erişkinlerde geçmiş 1 yıldaki GAT kullanımı: 18-29 yaş
arası %36.3, 30-39 yaş arası %39.6, 40-49 yaş arası %40.1, 50-59 yaş arası
%44.1, 60-69 yaş arası %41.0, 70-84 yaş arası %32.1, 18-29 yaş arası
%36.3,85 yaş ve üzeri %24.2.
GAT kullanımı nedenleri (aynı rapordan): Hastalıklardan önleyici ve
iyilik hali için % 77, Ağrıyı azaltmak ve tedavi etmek için %73, Total spesifik
sağlık sorunları için % 59, Mevcut tedavilere ek olarak %53 oranında
kullanılmaktadır.
GAT hakkındaki bilgi edinme kaynakları (aynı rapordan): Aile ve
arkadaşlardan %26, İnternetten %14, doktorlardan %13, Yayınlardan
%13, Radyo/TV den %7 oranında bilgi edinilmektedir
Sonuç Olarak; 21. yüzyılda insanı makine gibi gören, sadece rahatsız
organlara odaklı sağlık anlayışından, insanı bedensel, zihinsel ve ruhsal bir
varlık olarak kabul edip sağlığına bu bağlamda yaklaşan bütüncül kavrayışlı
yeni bir sağlık anlayışına geçilmelidir.
Günümüzdeki tıp anlayışı da bu bağlamda, modern tanı ve tedavi yöntemlerini
uygulamanın yanında diğer doğal, alternatif ve tamamlayıcı yöntemlere de
kucak açmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı ilgili birimlerinin, GAT uygulamalarının yasal alt yapısının
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oluşturulması sürecindeki bilimsel yaklaşımları ve oluşturdukları bilimsel
kurullar, bizde GAT uygulamalarının ülkemizde daha sağlıklı bir zeminde
yürütüleceği, merdiven altı oldu bittilere pirim verilmeyeceği kanısını
oluşturmuştur. Bu bağlamda ilgililere teşekkür etmek isterim .
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The decision to integrate traditional, alternative and complementary
medicine (TAC) practices into system, is a decision we have been waiting for
a long time. Unfortunately it is a political decision.
Normally , this decision should have been given a long time ago by the force
of our universities and under the leadership of their scientific identity.
For many years, in the scientific reports about traditional, alternative and
complementary medicine practices, which are required by our Ministry of
Health from academicians, it is noted that “there is not enough scientific
proof” after many positive thoughts has been written. This caused doubts on
giving decisions about the subject and no one wanted to take responsibility.
On the other hand, like many other countries, American universities solved
the problem with their own methods, by building departments which give
certificates and publish evidence based alternative and complementary
medicine periodics.
In 1998, in USA, National Center for Complementary and Alternative
Medicine (NCCAM) was founded under National Institute of Health (NIH).
In Turkey, 15 years ago, “Information Unit for Alternative and Complementary
Medicine” is founded in Istanbul University Institute of Oncology by the chief
of the institute, Prof. Dr. Erkan Topuz. But HEC (Higher Education Council)
declined the request of this practice unit, which is approved by senate of the
university, to be a discipline. Therefore “Information Unit for Alternative
and Complementary Medicine” took place in history as a deficient attempt.
Interestingly, resistance against Alternative medicine practices has also
been broken by politicians!!
By our prophet: Wet cupping
By American president Nixon’s visit to China: Acupuncture
By queen Elizabeth and Fidel Castro: Ozone treatments were legalized
and popularized.
Alternative Medicine: Medicinal practices which are not included in
conventional or western medicine. Sometimes, methods of non physicians
are also included. In alternative way there is no space for western medicine.
Scientific evidence is limited.
Complementary Medicine: Conditions where alternative treatments
are used as complementary when traditional western medicine can’t
solve the problem entirely. This complementary practice may not always
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be an alternative method. A more clear definition, it involves conventional
medicine practices to be collated with non conventional medicine methods.
Medical Schools of TAC
Those who only defend alternative medicine
Those who only defend western medicine
Those who defend “integrative medicine’’ which both can be applied
Negative critics on alternative medicine: It doesn’t have enough
evidence Scientific researches on alternative medicines are weak. Patients
are exposed to defective and even dangerous practices in the name of
alternative medicine. Unlicensed individuals are exploiting patients and their
relatives. Alternative medicine applications can’t cure illnesses either which
modern medicine can’t.
Positive critics on alternative medicine: Modern medicine is not the only
paradigm which is permanent. Human should be handled in phsical-psychicspiritual dimensions. It protects patient from side effects of conventional
medicine. It also provides full treatment. Alternative medicine practices
are the only option that can be accepted by preventive medicine. Modern
western medicine turned into a big industry which prioritizes profit. Modern
western medicine sees patients as laboratory animals to test the medicines
which has harmful side effects instead of curing them with natural and safe
methods
Those who defend both can be together (integrative medicine): TAC
should not be thought as an occasional fact but a sustainable public need.
As public’s awareness increases on health issues, usage of TAC will increase
increasingly. There are facts that reasons of usage of TAC is a complicated
situation and traditional treatment costs, will of approaching to treatment
more holistic, dissatisfaction from current treatments and expectation of
failure. Supposition of addition of TAC to conventional treatments will
create more helpful results, integrative treatments, should be supported
with more scientific researches and usefulness of those treatments should
always be identified. In future, physicians will have to possess knowledge on
TAC in order to satisfy needs of patients. In this sense, medicine students
should be receiving necessary education on TAC from now on.
How Turkish Physicians Approach to TAC? In Turkey %96,5 of the
physicians don’t have education about TAC. %74 of the physicians want
to have education about TAC. %51 of the physicians said that they believe
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effectiveness of TAC even though they don’t have knowledge on it. (Z.
Ozcakir A, Sadikoglu G, Bayram N, Mazicioglu MM, Bilgel N, Beyhan
I. Turkish general practitioners and complementary/alternative
medicine. J Altern Complement Med. 13(9):1007–1010. 2007 Nov. )
Statistical data from scientific works shows that the trend in health turns
from conventional applications to TAC applications. AARP | NCCAM
(National Center for Complementary and Alternative Medicine)
Survey Report - 2011, in order to this report;
TAC usage on patients over 18 in last 1 year: Between 18-29 %36.3,
between 30-39 %39.6, between 40-49 %40.1, between 50-59 %44.1,
between 60-69 %41.0, between 70-84 %32.1, between 18-29 %36.3, 85
and over %24.2.
Reasons of TAC usage (from same report): Prevent illness/for general
wellness % 77, help reduce pain/treat painful condition %73, treat specific
health condition % 59, supplement conventional medicine %53.
Sources of knowledge about TAC (from same report): Family/friends
%26, internet %14, physician %13, publications %13, Radio/TV den %7.
In conclusion; in 21. century, we have to process from the health mentality
which sees human as a machine, focuses only on problematic organ to a
new, holistic health mentality which accepts human as a being together with
body, mind and spirit and approaches to it’s health in this sense.
In this sense, today’s health mentality also has to welcome other natural,
alternative and complementary methods besides modern diagnosis and
treatment methods.
Scientific approaches of relevant authorities of T.C. Ministry of Health to the
process of creating legal basics of TAC applications and scientific councils
they created, made a consideration on us that TAC applications will be
operated on a healthier base, effortless and superficial attitudes won’t be
given credit. I would like thank to the persons concerned in this context.

73

CAMBRELLA ÇALIŞMALARI VE AVRUPA’DA TAT UYGULAMALARINDA
HALKLARIN İHTİYACI VE KONU HAKKINDAKİ TAVIRLARI

DR. GUDRUN NISSEN
CAMbrella Düzenleme Grubundan

ÖZET
Öncesi:
Birçok Avrupa ülkesinde yapılan araştırmalar tamamlayıcı ve alternatif tıp
(TAT) kullanımında Avrupa çapında artışı göstermektedir. Sağlıklarına ilişkin
olarak vatandaşların haklarını korumak için TAT konusunda vatandaşların
yaklaşımlarını bilmek ve gözden geçirmek ve onların beklentilerini ve
ihtiyaçlarını anlamak kritik önemdedir. Bu yüzden, tamamlayıcı ve alternatif
tıp (TAT) için Avrupa çapında bir araştırma ağı olan CAMbrella’nın Çalışma
Paketi 3 (WP3)’ünün amacı AB üyesi ülkelerdeki ve seçilen diğer ilgili
ülkelerdeki vatandaşların yaklaşımları ve ihtiyaçları hakkında bilgi toplamaktı.
Metodoloji:
Bu amaca ulaşmak için iki temel tamamlayıcı yöntem kullanıldı. Çalıştay,
vatandaşların TAT’a ilişkin yaklaşım ve ihtiyaçlarını tespit etmeyi, ilgili
bilginin paylaşılmasını kolaylaştırmayı, vatandaşların TAT’a ilişkin yaklaşım
ve ihtiyaçlarının birçok Avrupa ülkesinde nasıl ölçülebileceğini ve
karşılaştırılabileceğini belirlemeye yardım etmeyi hedeflemiştir. Katılımcılar
vatandaşların TAT’a yaklaşımları ve ihtiyaçları arasındaki ilişkiyi vurgulamışlar,
vatandaşların ihtiyaçlarıyla ilgili temel hususları belirlemişlerdir. Çalıştayın
sonuçları vatandaşların TAT’a ilişkin ihtiyaçları için gösterge geliştirilmesine
temel oluşturmuş ve ardından gelen ve vatandaşların TAT’a ilişkin yaklaşım
ve ihtiyaçlarını araştıran literatür taramasını bilgilendirmiştir.
WP3, vatandaşların TAT’a ilişkin yaklaşım ve ihtiyaçları literatür taraması için
kapsamlı bir literatür araştırma stratejisi geliştirmiştir. Uluslararası akademik
veritabanlarının araştırılması sonucunda bu raporda sunulan bulgulara temel
oluşturan 189 makale tespit edilmiştir. Makalelerin coğrafik dağılımı Birleşik
Krallık (UK) ağırlıklı (78 makale), 9 ila 30 makaleye sahip bir kısım ülkeler
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ve önemli sayıda birkaç makalesi olan ya da hiç makalesi olmayan ülkeler
olduğunu göstermektedir. Bu durum, bu raporda bütün Avrupa ülkelerinin
eşit şekilde çalışılmadığı ve bazı ülkelerin ise hiç yer almadığı anlamına
gelmektedir. Tespit edilen makalelerin büyük bir çoğunluğu vatandaşların
yaklaşımı ve ihtiyaçlarını TAT alanındaki diğer araştırma konularının bir
parçası olarak incelemiş, sadece birkaç tanesi WP3’ün odaklandığı konularla
doğrudan ilgili araştırma sorularını adreslemiştir. Bu vatandaşların TAT’a
ilişkin yaklaşım ve ihtiyaçlarının dikkate değer bir şekilde az çalışılmış bir
araştırma alanı olduğunu göstermektedir.
Paydaşların çalıştayından ve literatür araştırmasıyla tespit edilen makalelerin
analizinden üç ana konu ortaya çıkmıştır. Bunlar:
• TAT hakkındaki bilgiler
• TAT’a erişim
• TAT’da bakım kalitesi
Temel Bulgular:
Bu raporda incelenen literatürde Birleşik Krallık fazla temsil edilmesine ve çoğu
makalenin raporlama kalitesi değişken olmasına rağmen, vatandaşların TAT’a
ilişkin yaklaşım ve ihtiyaçlarıyla ilgili aşağıdaki genel eğilimler kaydedilebilir:
• Vatandaşların büyük bir çoğunluğunun TAT’a, genel sağlık hizmetlerindeki
talep ve destekteki artışa ve farklı TAT önlemlerine karşı yaklaşımı olumludur.
• Vatandaşların TAT’a ilişkin yaklaşım ve ihtiyaçları, TAT hakkındaki bilginin
mevcudiyetine, TAT yöntemlerine erişime, TAT uygulamasının kalite ve
güvenliğine ve TAT tıbbi ürünlerine dair birçok farklı hususu kapsayan çok
yönlü karar verme ortamlarına gömülü olarak göstermektedir.
• TAT hakkındaki bilginin mevcudiyeti ve vatandaşların TAT kullanmaması
arasında bir bağlantı olduğu kaydedilmiştir. Bu, vatandaşlara kendi sağlıkları
hakkındaki seçenekleri bildirmek için TAT ile ilgili erişilebilir ve güvenilir
bilgiye ihtiyaç duyulduğunu göstrmektedir.
• Vatandaşlar TAT hakkında iki yolla bilgi toplamaktadırlar. Bazı ülkelerde (Ör:
Birleşik Krallık, Türkiye, İsrail, Norveç ve İrlanda) vatandaşların kullandıkları
sosyal ağlar TAT hakkındaki asıl bilgi kaynağını oluşturmaktadır. Bu ülkelerde,
bir kısım vatandaşlar TAT hakkındaki bilgileri bu kaynaktan almak istediklerini
belirtmelerine rağmen, biyomedikal profesyoneller bilgi kaynağı olarak nispeten
daha az önemlidir. Bunun tersine, TAT’ın sıklıkla biyomedikal profesyoneller
tarafından uygulandığı ülkelerde (Ör: Almanya) bu profesyoneller asıl bilgi
kaynağını oluşturmakta, sosyal ağlarda paylaşılan bilgiler nispeten daha az
önemli olmaya eğilim göstermektedir. Buna ilave olarak, vatandaşlar bilgi
edinmek için kısmen yazılı ve görsel medyaya yönelmektedir.
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• Vatandaşların TAT’ın genel sağlık hizmetleri içindeki mevcudiyetinin
artması için talepleri, onların yaşadıkları veya algıladıkları TAT kullanımı
konusundaki engeller (Ör: TAT’ın maliyeti, biyomedikal profesyonellerin
TAT’a olumsuz yaklaşımı) gibi TAT’ın provizyonlarına erişmeye uğraştıkları
zamanki farklı ihtiyaçlarıyla ve onların TAT kullanmalarına destek konusunda
biyomedikal profesyonellerin daha aktif bir rol üstlenmeleriyle bağlantılıdır.
• Vatandaşların TAT bakım kalitesine ilişkin yaklaşım ve ihtiyaçları TAT’ın,
TAT uygulayıcı ve hasta ilişkisi, TAT uygulaması ile sıklıkla ilişkilendirilen
bütünsel yaklaşım ve vatandaşların sağlık ve hastalıkla ilgili kendi fikirleriyle
coğu zaman uyumlu olan açıklayıcı yapıyı da içeren farklı uygulamalarına
değer verdiklerini göstermektedir. Bu faydalarına rağmen vatandaşlar TAT’a
eleştirel de yaklaşmaktadır. TAT provizyonlarının güvenlik ve kalitesinin
değerlendirilmesinde, vatandaşlar sürekli olarak kendilerinin ya da bir
başkasının TAT tecrübesine güvenmektedir. Bunun yanında TAT niteliklerine
ilişkin şeffaflığın önemini vurgulamakta, artan ve açık bir yasal düzenlemeye
ve TAT uygulayıcılarının da resmi olarak kayıtlı olmaları gerektiğine vurgu
yapmaktadırlar. İlave olarak, bazı vatandaşlar biyomedikal profesyoneller
tarafından yönlendirilmek istemektedir. Bu nedenle, vatandaşların TAT’ın
güvenlik ve kalitesine ilişkin değerlendirmeleri biyomedikal profesyonellerin
bu gibi değerlendirmelerinden farklılık göstermesine rağmen, vatandaşlar
kendilerinin TAT kullanmalarındaki kabul edilebilir riskin ne olduğu hakkında
kendi kararlarını vermektedirler.
Vatandaşların TAT’a ilişkin yaklaşım ve ihtiyaçları hakkında gelecekteki
araştırmalar
WP3 çalışmasından aşağıdaki tavsiyeleri de içeren zengin bir
araştırma gündemi ortaya çıkmaktadır:
• Vatandaşların TAT’a ilişkin yaklaşım ve ihtiyaçlarını incelerken metodolojik
hususları vurgulamak.
• Vatandaşların TAT’a ilişkin yaklaşım ve ihtiyaçları konusunda tüm Avrupa
ülkelerinin tümünde karşılaştırılabilir ve uyumlu araştırmalar geliştirmek.
• Vatandaşların farklılıklarının (Ör: yaş, cinsiyet, etnik köken) ve TAT’ın
farklılıklarının vatandaşların TAT’a ilişkin yaklaşım ve ihtiyaçlarını araştırmaya
etkilerini incelemek.
Bu konular unutulmadan, TAT hakkındaki bilgiler, TAT’a erişim ve
TAT’da bakım kalitesi konularına özel bir dikkat göstererek, Avrupa’daki
vatandaşların yaklaşım ve ihtiyaçlarının araştırılması ile ilgili daha da detaylı
teklifler yapılmaktadır.
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Summary
Background
Surveys from several European countries suggest a European-wide increase
in the use of complementary and alternative medicine (CAM). To safeguard
citizens’ rights concerning their healthcare, it is critical to gain and overview of
citizens’ attitudes and to understand their expectations and needsn regarding
CAM. Accordingly, the aim of Work Package 3 (Wp3) of CAMbrella, a panEuropeanresearch network for complementary and alternative medicine
(CAM), was to collect information on citizens’ attitudes and needs in EU
member states and selected associated countries.
Methodology
Two main complementary methods were used to achieve this aim: a
workshop with stakeholders knowledgeable about citizens’ attitudes and
needs concerning CAM; and a review of literature.
A purposeful sample of stakeholders was invited for a workshop. The
workshop aimed to identify how to explore citizens’ attitudes and needs
concerning CAM; facilitate the sharing of relevant information; and help to
identify how citizens’ attitudes and needs concerning CAM can be measured
and compared across the many EU countries. The participants emphasised
the interrelationship between citizens’ attitudes to CAM and their needs,
and identified key issues relating to citizens’ needs. The outcomes of the
workshop provided the basis for developing indicators for citizens’ needs
concerning CAM and informed the subsequent review of literature which
explores citizens’ attitudes and needs regarding CAM.
For the review of literature of citizens’ attitudes and needs concerning CAM,
Wp3 developed a comprehensive literature search strategy. The resulting
searches of international academic databases identified 189 articles which
constitute the basis for the findings presented in this report. The geographical
distribution of articles highlights a dominance of UK based articles (78
articles), a range of countries with between 9 and 30 articles per country,
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and a significant number of countries where the literature searches provided
few or no articles. This means that in this report not all the EU countries
could be explored in equal depth and some countries are not covered at
all. A majority of identified articles examines citizens’ attitudes and needs
as part of other research interests in the field of CAM, and only few address
research questions of direct relevance to the focus of WP3. This highlights
that citizens’ attitudes and needs concerning CAM constitute a considerably
under-studied area of research.
Three main themes emerged from the stakeholder workshop and the
analysis of the articles identified through the literature searches. These
are:
• Information about CAM
• Access to CAM
• Quality of care in CAM
Key findings
• Although the UK is over-represented in the literature reviewed in this
report and the reporting quality of many articles is variable, the following
general trends in relation to citizens’ attitudes and needs concerning CAM
can be noted:
• A majority of citizens holds positive attitudes to CAM, and demand and
support increased and diverse CAM provision in public health services.
• Citizens’ attitudes and needs concerning CAM are shown to be embedded
in a multi-dimensional decision-making environment which encompass many
diverse issues relating to the availability of information about CAM, access
to CAM provision, and the quality and safet ofCAMpractice and CAM
medicinal products.
• A link between the availability of information about CAM and citizens’ nonuse of CAM is noted in the literature. This highlights the need for accessible,
reliable and trustworthy information about CAM to enable citizens to make
informed choices about their healthcare.
• Citizens gather information about CAM in two main ways. In some
countries
(e.g. the UK, Turkey, Israel, Norway and Ireland) citizens’ social networks
constitute the main source of information about CAM. In these countries,
biomedical professionals as information source are relatively less important,
though some citizens ndicate that they would like to receive information
about CAM through this channel. By contrast, in countries where CAM
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is frequently provided by biomedical professionals (e.g.Germany) these
professionals often constitute a key source of information, with information
shared through social networks tending to be relatively less important.
In addition, citizens also particularly draw on print and broadcast media to
gather information.
• Citizens’ demand for increasing availability of CAM in public health services
links with their diverse needs when seeking to access CAM provision, such
as the barriers to CAM use they experience and/or perceive (e.g. theinancial
cost of CAM,biomedical professio nals’ negative attitudes to CAM), and their
wish for a more active role of biomedical professionals in supporting their
CAM use.
• Citizens’ attitudes and needs concerning the quality of care in CAM
highlight
that they value distinct aspects of CAM practice, including the
CAM provider-patient relationship; a whole person approach frequently
associated with he practice of CAM; and explanatory frameworks that are
often congruent with citizens own ideas about health and illness. Despite
this appreciation of CAM, citizens are also critical of C AM practice.
• In assessing the safety and quality of CAM provision, citizens frequently
draw on their own or others’personal experiences with CAM. They also
stress the importance of transparency concerning CAM qualifications, and
emphasise the need for increased and clear regulation and registration
of all CAM providers. In addition, some citizens would like to be guided
by biomedical professionals. Thus, although citizens’ assessment of the
safety and quality of CAM ma differ from such assessments by biomedical
professionals, citizens are forming their own considered judgment about
what is an acceptable level of risk concerning their use of CAM.
Future research of citizens’ attitudes and needs concerning CAM
A rich research agenda arises from the work of WP3, including the following
recommendations:
• To address methodological issues when examining citizens’ attitudes and
needs concerning CAM
• To develop comparable and compatible research of citizens’ attitudes and
needs concerning CAM in the complete range of EU countries
• To investigate the implications of citizens’ diversity (e.g. in terms of age,
gender, ethnicity, social class) and the diversity of CAM in explorations of
citizens’ attitudes and needs concerning CAM
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1. Kore’nin Sağlık Durumu
OECD’nin ‘’Bir Bakışta Sağlık 2011 Raporu’’na göre Kore’nin sağlık durumu
pek çok kritere göre üst sıralarda yer almaktadır. Özellikle hayat beklentisi en
üst sıralarda, infant ölüm hızı en alt düzeylerdedir. Kanser ve inme tedavisi çok
gelişmiştir ve bu konudaki sağlık harcamaları diğerleriyle karşılaştırıldığında
oldukça düşüktür. Kore sağlık hizmetleri ortamının geliştirilebileceğini
gösteren bir kaç sebep vardır. İlk olarak ekonomik başarı Kore’nin sağlık
hizmetleri ortamını geliştirebilmesini mümkün kılmıştır. İkinci olarak Kore,
Ulusal Sağlık Sigortası da dahil sağlık sistemini kurmak için çok yatırım
yapmıştır. Üçüncü olarak Kore, tıbbi teknolojiyi geliştirmek için olağanüstü
gayret sarfetmiştir. Dördüncü olarak Kore, sağlıklı yaşam biçimi farkındalığını
teşvik etmektedir. Son olarak da Kore tıp endüstrisinin gelişimine yatırım
yapmaktadır.
2. Sağlık Sistemi İçinde Geleneksel Tıp
Kore’de geleneksel tıp politikası Sağlık Bakanlığı ve Gıda ve İlaç Güvenliği
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı geleneksel tıp
konusunda politikalar oluşturma, sağlık politikalarını yürütme ve bu
konularda araştırma ve geliştirmeyi destekleme görevlerini yürütür. Gıda ve
İlaç Güvenliği Bakanlığı ise bitkisel ilaçların düzenlemesini yapar.
Kore’de batı tıbbı ve Kore tıbbı ulusal sağlık sistemi tarafından birbirinden
ayrılmıştır. Ancak Sağlık Hizmeti Eylem Planında aynı yasal statüye sahiptirler.
Bu batı tıbbı ve Kore tıbbı lisanslarının her ikisine de sahip doktorların DoğuBatı tıbbının birlikte uygulanabildiği kurumları açabilmesini mümkün kılar.
Aynı zamanda batı tıbbı hastanelerinin de içlerinde Kore tıbbı tedavisi bölümü
açabilmesi ve Kore tıbbı doktorlarını çalıştırabilmesini mümkündür. Bu yasa
hükmüne göre bunun tersi de mümkündür.
Kore tıbbı doktoru olabilmek için, Kore tıbbı üniversitesinden mezun
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olmak ve Geleneksel Tıp Doktorluğu ulusal sınavını geçip lisans almak
gerekmektedir. Kore tıbbında iç hastalıkları, akupunktur vb. sekiz uzmanlık
dalı yer almaktadır. 2012 itibariyle Kore tıbbı doktorlarının sayısı 20600
civarında olup üniversitelerinin sayısı 12 tanedir. Her yıl 750 yeni öğrenci
alınmaktadır. Geleneksel hastane ve kliniklerin sayısı 12906 olup yatak sayısı
14983’dür. Geleneksel tıp içindeki diğer meslekler bitkisel eczacı, bitkisel ilaç
dağıtıcıları, eczacılar vb mesleklerdir.
Kore 1994 yılında Kore Tıbbı araştırmalarını teşvik etmek için Kore Doğu
Tıbbı Enstitüsünü (KIOM) kurmuştur. KIOM bilimsel ilerleme ve Kore
Tıbbının modernizasyonu konusunda sürekli çalışmalar yürütmektedir.
Kore, aynı zamanda Kore Tıbbını Geliştirme Eylem Planına göre orta ve uzun
vadeli geliştirme planları yapıp uygulamaya koymaktadır. İlk konsültasyonlar,
akupunktur, bazı basit ekstreler ve fizik tedaviler Ulusal Sağlık Sigortası
kapsamı dahilindedir. 206 kamu sağlığı merkezi ve 588 alt merkez, KT’nın
kamu sağlığı alanındaki görevini yerine getirmek için KT sağlık hizmetlerini
vermektedir. Bitkisel ilaçlardaki güvenliği sağlamak için standardize ürün
satmak ve dağıtımını yapmak zorunluluğu vardır. 2013 yılından beri GMP( iyi
üretim uygulamaları) ve GSP (iyi tedarik uygulamaları) istenmektedir.
3. Kore’de Mevcut Durum ve Doğu-Batı TıbbıTedavilerinde İşbirliği
Doğu –Batı TıbbıTedavilerinde İşbirliğinin tanımı şu şekildedir; her türlü tıbbi
uygulamada işbirliği, örneğin koruyucu hekimlik, tıbbi uygulamalar ( teşhiş
ve tedavi) ve rehabilitasyon batı tıbbı hekimleri, dişhekimleri ve Kore Tıbbı
doktorları tarafından ortak bir sağlık merkezinde yapılır. Kore’de hastane
düzeyindeki kuruluşlar, batı tıbbı, diş hekimliği veya KT bölümlerinden
herhangibirini kurabilir. Aynı zamanda Kore hükümeti, doğu- batı tıbbının
işbirliği içinde çalışmasını sağlamak için bir vakıf kurmuştur. 2011 yılının
haziran ayında hastane seviyesinde toplamda 128 hastanede doğu ve batı
tıbbı uygulamaları birlikte yapılabilmekteydi. Örneğin KT hastaneleri , hastane
içine batı tıbbı merkezleri ya da batı tıbbı hastaneleri içlerine doğu tıbbı
merkezleri koymuşlardı. İşbirliği içinde çalışma KT hastanelerinde diğer sağlık
kurumlarına göre daha fazladır. Kore’de batı tıbbı ve KT sistemi birbirinden
ayrı olduğundan doğu-batı tıbbının işbirliği içinde birlikte kullanımı halen
yerleşme aşamasındadır. Kore Ulusal Rehabilitasyon Merkezi 2010 yılından
beri doğu-batı tıbbı işbirliği çalışma uygulamalarını yürütmektedir ve şu anda
yıllık 3000 den fazla vaka yapılmaktadır. Asıl hedef hastalıklar hemiparalizi,
inmenin sonraki etkileri ve intarserebral hemorajidir. Hastane, araştırmayı
ve akademik bilgi alışverişini ,doğu ve batı tıbbı arasında yıllık seminerler
ve aylık konferanslarla desteklemektir. Doğu –Batı tıbbı işbirliği hala
başlangıç aşamasındadır bu nedenle Kore’nin klinik bir veri tabanı oluşturup
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yapılanın etkinliğini kanıtlaması gerekmektedir. Aynı zamanda sağlık sigortası
ödemelerinde de bir takım değişiklikler yapılması gerekmektedir çünkü
halen Ulusal Sağlık Sigorta Sisteminde aynı hastalık için hem batı tıbbı hem de
KT tedavileri birlikte ödenmemektedir. Doğu-Batı Tıbbı işbirliğinin, altyapı
çalışmalarının da eğitim sistemi ve aşama aşama yapılan araştırmaları kliniğe
uygulama çalışmalarıyla da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bütün bu planlar
için Kore hükümeti sürekli araştırma ve geliştirmeye yatırım yapmakta ve batı
tıbbı ve doğu tıbbının integrasyonu ve integratif tıp merkezlerinin kurulması
için teknolojiler geliştirmektedir.
4. SONUÇ
Geleneksel tıp bu ülkenin kuruluş hikayesinden de görüleceği gibi Kore’de
yaklaşık dört bin yıldır kullanılmaktadır. Yaklaşık dört yüzyıl önce geleneksel
tıp konusunda DongUiBoGam adı verilen bir dizi kitap yayınlanmış ve daha
sonra dört tip insan vücudu hakkında Sasang yapısal tıbbı ortaya çıkmıştır.
DongUiBoGam Çin’de ve Japonya’da da basılmış doğu Asya’da sağlık
hizmetlerinin gelişimine katkısı olmuş ve UNESCO tarafından 2009 yılında
dünya kültür mirası olarak Kabul edilmiştir. Geleneksel tıpta uzun bir geçmişi
ve büyük potansiyeli olan Kore dünyanın her yerinde sağlık hizmetlerine
katkıda bulunmayı arzu etmektedir
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1. Korea’s Health Status
According to the “OECD Health at a Glance 2011 Report” , Korea’s health
status stands on top in many criteria. Especially, life expectancy is the
highest, infant mortality is the lowest. Treatment of cancer and stroke is the
most advanced. and the health expenditure is considerably low compared to
the others. There are several reasons that Korea’s healthcare environment
could be improved. First, economic success has enabled Korea to improve
the health environment. Second, Korea has invested a lot to establish the
healthcare system including the National Health Insurance. Third, Korea has
made tremendous efforts to develop medical technology. Fourth, Korea has
been promoting public awareness of healthy lifestyles. Finally, Korea has
been investing in fostering medical industries.
2. Traditional Medicine in Health Care System
Traditional medicine policy in Korea is governed by the Ministry of Health
and Welfare (MOHW) and the Ministry of Food and Drug Safety (MFDS).
MOHW is in charge of establishing and administrating health care policies on
traditional medicine, and promoting R&Ds. MFDS is in charge of regulating
herbal medicines.
In Korea, Western medicine(WM) and Korean medicine(KM) are separated
within the national health care system. However, they have equal legal
status under the Medical Service Act. This law allows doctors with both
WM&KM license to open the East-West Collaborative medical institution.
Also, it is possible for WM hospital to establish Korean medicine treatment
department and hire KM doctors under this law, and vice versa.
To be a KM Doctor, one is required to graduate from college of KM and
acquire the license after passing the national exam for Traditional Medical
Doctors. There are eight specialist departments in KM including internal
medicine and acupuncture etc. The number of KM doctors is about 20,600
in 2012, and there are 12 colleges of KM. The number of places for students
is 750 per year. The number of Traditional hospitals and clinics is 12,906
and the number of beds is 14,983. Other jobs in traditional medicine include
herbal pharmacists, herbal medicine dispensers, pharmacists etc.
Korea also established the Korea Institute of Oriental Medicine(KIOM) in
1994 to promote KM research. KIOM has constantly expanded its efforts for
scientific advancement and modernization of Korean medicine. Also, Korea
has established and implemented the mid-to-long-term development plans
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according to the KM Development Act. The initial consultation, acupuncture,
some simple extracts and physical therapies are covered under the National
Health Insurance. 206 public health centers and 588 sub centers provide KM
medical treatment services to enhance the role of KM in the public health field.
To enhance safety of herbal medicine, it is mandatory to sale and distribute
standardized products. The compliance of GMP (Good Manufacturing
Practices) and GSP (Good Supplying Practices) has been required since 2013.
3. The Current Status and Tasks of East-West Collaborative
Treatment in Korea
The definition of East-West Collaborative Treatment is ; all kinds
of collaborative medical practices, such as preventive care, medical
practice(diagnosis & treatment) and rehabilitation, provided by Western
medicine doctors, dentists and Korean medicine doctors in a common
medical institution. In Korea, Hospital-level medical institutions were
allowed to set up any departments among western medicine, dentist’s
and Korean medicine. Also, Korea established a foundation for East-West
collaborative treatment system. As of June 2011, a total of 128 hospital-level
medical institutions provide collaborative medical practice, for instance,
Korean medicine hospital installed Western medicine department, Western
medicine hospital installed Korean medicine department and so on. The rate
of collaborative treatment in Korean medicine hospital is higher than other
medical institutions. As the Western and Korean medical system is separated
in Korea, East-West collaborative treatment is still in settlement process.
Korean National Rehabilitation Center has started East-West Collaborative
Medical Practice since 2010 and currently conducts more than 3,000 cases
annually. Main target diseases are hemiparalysis, aftereffect of stroke and
intracerebral haemorrhage. The hospital also supports research and academic
exchange between Eastern and Western medicine through holding annual
seminar and monthly conference. East-West Collaborative Treatment is still
in beginning step, so Korea need to establish the clinical database to prove
its effectiveness. Also, the improvement of health insurance cost system is
required because it is not allowed to claim for both WM and KM treatment
for the same disease in National Health Insurance system. It is also necessary
to develop the infrastructure of East-West Collaborative Treatment such as
education system and clinical application through research in stages.
For these plans, Korean government is continueosly expanding its investment
on R&D by conducting the technology development project based on Western
and Korean medicine integration and establishing Integrative Medicine Centers.
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4. CLOSING
Traditional medicine has been used in Korea for about four thousand years as
seen in the foundation myth of this country. Around four hundred years ago,
a set of books titled “DongUiBoGam” on traditional medicine was published
and Sasang constitutional medicine on four type human body theory was
developed later. “DongUiBoGam” was also published in China and Japan,
contributing to the development of health care in East Asia, and it was
designated as a UNESCO Memory of the World in 2009. With traditional
medicine of a long history and great potential, Korea wishes to contribute to
human healthcare across the world.
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DOÇ. DR. İREM TATLI ÇANKAYA
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, ECZACILIK FAKÜLTESİ, FARMASÖTİK BOTANİK
ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ

MÖ 2000-Al bu otu ye
MS 1000-O ot kötü, gel bu duayı oku
MS 1250-O dua batıl inanç, al bu iksiri iç
MS 1500-O iksirin ne faydası var, al bu hapı yut
MS 1750-O hap etkisiz, al bu antibiyotiği iç
MS 2000-O antibiyotik kimyasal, al bu otu ye
Yukarıdaki kronolojik tablo, insanoğlunun 4000 yıllık tarihinde ilaç ve tedavi
uygulamalarının geçirdiği evrimi ve bitkilerin insanoğlunun varoluşundan beri
hastalıkların tedavi edilmesinde veya önlenmesinde hayatımızda yer aldığını
göstermektedir.
Dünya üzerinde yaklaşık 300.000 bitki türü bulunmakta ve hatta yeni türler
keşfedilmeye devam etmektedir. Michauxia nuda A. DC. örneğinde olduğu gibi.
Ülkemiz, üç fitocoğrafik bölgenin kesiştiği yerde olması yanında, iklim farklılıkları,
topografik ve jeolojik çeşitlilik, 0-5000 m arasında değişen yükseklik farklılıkları,
farklı habitatları barındırması gibi nedenlerle, bitki zenginliği açısından, dünyada
ılıman iklim kuşağındaki ülkelerin başında gelmektedir. Ayrıca Anadolu’nun
Avrupa ve Asya kıtaları arasında köprü konumunda olması, buna bağlı olarak
iki kıta arasında karşılıklı bitki göçleri ve Anadolu Diyagonali’nin doğusu ve
batısı arasında ekolojik çeşitlilik de ülkemizin florasına yansımıştır. Ülkemizde,
yaklaşık üçte biri endemik olmak üzere, 12.000 civarında tohumlu bitki türü
yetişmektedir. Türkiye florasında toplam tür ve türaltı takson sayısı 12006 olup,
bu açıdan Avrupa kıta florasındaki sayıya denk bir zenginlik ortaya çıkmaktadır.
1890 kadar bitki sadece coğrafik bölgelerimize hastır; geri kalan 1200 kadar
endemik takson ise birden fazla coğrafik bölgede yayılış göstermektedir.
Endemizm oranı yüksek bu floristik çeşitlilik ülkemizin sahip olduğu ve sahip
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çıkılması gerek en önemli değerlerindendir. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik
zenginliklerini kaybetmeden, gelişimine devam etmesi için öğrencilerin koruma
bilincini geliştirecek şekilde eğitilmesi, özellikle gelecek nesillerin biyolojik
çeşitliliğe ve doğal kaynaklara sahip çıkması için büyük önem taşımaktadır.
Biyolojik çeşitlilik doğal bir bütünlük gösterdiğinden, korunurken içerdiği
sistemlerin hepsi korunmalı ve sağlayacağı yararlar konusunda toplum eğitim
yoluyla bilinçlendirilmelidir. Sürdürülebilir kalkınma ile türlerin ve habitatların
korunmasının ilişkisi vurgulanmalıdır. Türkiye’nin ilk ve en verimli biyoçeşitlilik
veri tabanı “TÜBİVES”, internet ortamında uzmanlara hizmet vermektedir.
Ayrıca, ekolojik dengeyi korumak için tıbbi bitki kültürü yapılmalıdır. Bilimsel
çerçevede doğru teşhis edilmiş tıbbi bitkilerin toplanmasından başlayarak
tüm analiz ve biyolojik aktivitelerinin sunulması ve değerlendirilmesini içeren
dokümantasyonlar elde edilerek “bitki prospektüsleri” oluşturulmalıdır.
Çok eski çağlardan beri, Anadolu’da yaşayan medeniyetler bu zengin floradan
yararlanmış ve hastalıkların tedavisinde çeşitli bitki kısımlarını kullanmışlardır.
İnsanoğlu bitkilerin kök, yaprak, çiçek, meyve gibi çeşitli kısımlarının tedavi
edici etkileri olduğunu deneme-yanılma yöntemi ile veya tesadüfler sonucu
öğrenmişlerdir. O döneme ait uzman kişiler de, bugün geleneksel ve tamamlayıcı
tıp olarak adlandırılan tıp uygulamalarının tarihi birikimini sağlayan kişilerdir.
Günümüze kadar ulaşan bitkilerin kullanılışına ait bilgiler, araştırmacılara
kaynak olmuş ve bu sayede birçok bitkinin etkisi kanıtlanmış, etkiden sorumlu
birçok maddenin de yapısı aydınlatılmıştır. Her ne kadar gelişen modern tedavi
kavramı içerisinde antibiyotikler, kortikosteroitler gibi geniş bir farmakolojik
etki profiline sahip sentetik ilaçlar pazarda yer alsa da, günümüzde 70000’den
fazla bitkiden tedavide yararlanılmakta ve bitkisel ilaçlara eğilimler artmaktadır.
Geleneksel bir yaklaşımla, hastalıklardan korunmak ve tedaviyi desteklemek
amacı ile tıbbi bitkileri (bitkisel drogları) kullanarak tedaviyi gerçekleştirmek
olarak tanımlanan fitoterapi, günümüz çağdaş yaklaşımında, hastalıklardan
korunmak ve tedaviyi desteklemek amacı ile tıbbi bitkilerden ve onların
etkin maddelerini taşıyan kısımlarından veya bir işlem yoluyla elde
edilmiş doğal ürünlerden hareketle standardize edilmiş farmasötik
formlar (tablet, kapsül, tentür…) kullanarak yapılan bir tedavi biçimi olarak
nitelendirilmektedir.
Tedavide bitkiler, ham droglar, tıbbi çaylar ve bitkisel ilaçlar olarak yer
almaktadır. 1980 yılında Dünya Sağlık Örgütü tıbbi bitkileri ve bitkisel ilaçları
(Fitofarmasötik, Fitofarmaka, Fitomedisin, Fitofarmakoterapötik) kabul eder
ve bitkisel ilaçları şöyle tanımlar; hastalıkları tedavi etmek veya hastalıklardan
korunmak amacı ile hazırlanmış, bitkileri/bitkisel drogları olduğu gibi veya
karışımları halinde etkili kısım olarak taşıyan, günümüzde ilaç teknolojisinin
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kurallarına uygun olarak hazırlanmış, etiketlenmiş tıbbi ürünler veya ilaçlardır.
Avrupa Farmakopesi’nde yer alan bitkisel tıbbi ürünler ise etkin maddeleri
bir veya daha fazla sayıda bitkisel drogtan veya bitkisel drog preparatlarının
kombinasyonundan oluşan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Bitkilerden elde
edilmiş ve saf madde haline getirilmiş etkin maddeler ise bitkisel ilaç değildir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından 21.000 bitki türü ilaç hazırlamak için
uygun bulunmuştur. Tıbbi amaçla kullanılacak ürünlerin kalite, etkinlik
ve güvenlik unsurlarını bünyesinde taşıması gerekir. Bir ürün ancak bu
unsurları tamamladıktan sonra “tıbbi” olabilme özelliğini kazanabilir. Bitkisel
bir kaynaktan hazırlanan bir ürünün farmakoterapide kullanılabilmesi için
mutlaka etkin ve standardize edilmiş bir ekstreden hazırlanmış olması,
ürünün stabilitesinin belirlenmiş olması, farmakolojik ve klinik bulguların yanı
sıra toksikolojik verilerin de saptanmış olması gerekmektedir. Dünyada tıbbi
olarak kabul edilen, etkinliği kanıtlanmış, farmakope ve monograflarda yer
alan pek çok tür ülkemizde doğal olarak yetişmekte, bazılarının ise kültürü
yapılmaktadır. Dolayısıyla standart tıbbi bitki ve standardize tıbbi bitki özütleri
elde edilebilmekte, etken maddeler istenilen zamanlarda ve tam verimli olarak
alınabilmektedir.
Son yıllarda tıbbi bitkileri, görsel ve yazılı basında, konusunda uzman
olmayan, ancak kişileri etkisi altına alabilecek yetenekte bazı kişilerin, eğitimli
ya da eğitimsiz pek çok kişiyi sağlıklı yaşlanmak ya da hastalıklarını tedavi
etmek amacıyla doğru-yanlış pek çok bilgi ile korkusuzca eğitmeye başladığı
gözlenmektedir. Bu durum, “modern tedavi uygulama imkânlarından uzak
olunması, yaşlı nüfus için sağlıklı yaşam endişesi, doğal olanın her zaman daha
güvenli ve daha iyi olduğu şeklindeki bilimsel olamayan düşünceler, sentetik
ilaçların birtakım yan etkilerinin ortaya çıkması ve pahalı olmaları, bu tip
tedavilerin asıl tedaviye destek sağlayacağının düşünülmesi, bazı hastalıkların
tedavisinde modern tedavi yöntemlerinin çözüm olmaması durumunda bu tip
tedavilerin tek çare olarak görülmesi ve elbette ki medyanın abartılı haberleri,
hasta kişilerin umutsuzca beklentilerine” karşılık oluşmaktadır. Eczanelerin
dışında çeşitli market ve satış mağazalarında satılan ve gıda desteği olarak
isimlendirilen bu ürünlerin bir kısmının ciddi yan etkilere sahip olduğu ve
hatta ölümlere neden olduğu bilinmektedir. Bir veya daha fazla gıda ögesini
(vitamin, mineral, amino asit, bitkisel droglar…) bir farmasötik formülasyon
şeklinde içeren, ağızdan kullanıma uygun ürünler “Gıda Takviyeleri” olarak
adlandırılmaktadır. Bu ürünler, normal beslenmeyi takviye etmek amacıyla
hazırlanır, herhangi bir hastalığın tedavisi için kullanılmazlar. Etiketlerinde
herhangi bir endikasyon belirtilemez ve analiz yapılması gerekmez; beyana
dayalı olarak üretilirler.
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Dünya Sağlık Örgütü’nün 2004 yılında yayınlanan raporunda; bitkisel ilaç ticareti
yapılan birçok ülkede yasal düzenlemelerin yeterli olmadığı, bu ürünlerin
kalite kontrol, etkinlik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmadığı ve bunun da
halk sağlığı açısından büyük bir tehlike oluşturabileceği ifade edilmektedir.
Aynı raporda özellikle Çin, Hindistan, Pakistan’dan diğer ülkelere ihraç edilen
ürünlere dikkat çekilmekte ve bunların mutlaka en azından güvenilirlik açısından
kontrol edilmesi önerilmektedir. Gıda takviyesi adı altında topluma sunulan,
ancak hemen tümü endikasyon belirterek satılan bitkisel ürünlerin doğurduğu
sakıncaların giderilmesi için tıbbi bitki içeren ve ağızdan kullanılmaya uygun
bir farmasötik form şeklinde (tablet, kapsül, şurup) hazırlanan tüm ürünlerin
“bitkisel ilaç” olarak değerlendirilmesi gereklidir. Etkin bir tedavi uygulaması
için gerekli olan dozun sürekli olarak sağlanması gerekmektedir. Yani, tıbbi
bitkilerin içindeki etken madde miktarının her bir farmasötik formda eşit olarak
sağlanabilmesi ve ilacın etkinliğinin sürdürülebilirliği için muhakkak standardize
edilmesi ve standardize bitki ekstrelerinin oluşturulması gerekmektedir. Bir
maddenin tedavi edici ve öldürücü etkisi arasındaki en önemli fark “miktarıdır”.
Öyleyse bitkisel ilaçta doz çok önemlidir. Dolayısıyla, bitkilerin yetiştirildiği
yer, iklim, yetiştirme ve işleme koşulları gibi çok sayıda etkene bağlı olarak
bileşimleri büyük oranda değişiklik gösterebilmektedir. Bitkisel ilaçlar için bu
koşulların sağlanması ve allopatik tedavideki gibi kalite, etkinlik ve güvenilirliğin
sağlanması önem kazanmaktadır. Genel olarak bitkilerin GACPs (İyi Tarım
ve Toplama Uygulamaları) kurallarına göre yetiştirilmiş ve toplanmış olması,
bitkisel ilaç üretiminin yapıldığı yerde ise GMP (İyi Üretim Uygulamaları)
kurallarının uygulanması gerekmektedir. Geçtiğimiz yıllardan bugüne, sağlanan
teknolojik gelişmeler, özellikle de bitkisel ilaç araştırmalarına farklı bir boyut
getirmiştir. Geliştirilen fitokimyasal ve analitik çalışmalar bitkilerin bileşimleri
konusunda yapısal çözümler getirmiş, bitki ekstreleri ve sekonder bileşiklerinin
biyolojik aktiviteleri de araştırılabilir olmuştur. İstenilen standart miktarlar
Farmakopelerde yer almaktadır. Tüm bu gelişmeler, geleneksel halk ilaçlarına
olan ilgiden kaynaklanmaktadır. Ancak ülkemizde bitkisel ürünlerin sanal
ortamda ve/veya kontrole tabi olmayan yerlerde “%100 bitkisel, %100 doğal,
Tamamen doğal, Hiçbir yan etkisi yok” gibi sloganlarla satılması, kolayca ulaşılabilir
olması toplum sağlığı açısından çok ciddi bir risk oluşturmaktadır. Bununla
birlikte bitkisel ürünlerin kullanım oranları tam olarak değerlendirilememekte
ve yeterli farmakovijilans verileri alınamamaktadır. Dolayısıyla tıbbi değerleri
olsa da, bitkilerden tedavi edici veya tedaviye yardımcı ürün hazırlanmasında
dikkat edilmesi gereken pek çok konu vardır. Bitkiler dış görünüşleri itibariyle
birbirine benzeyebilir. Ancak içeriklerinde yer alan kimyasal bileşenler
oldukça farklı olabilir. Bir cins içerisinde yer alan türler de botanik açıdan
birbirine çok benzeyebilir ve doğru tür tayini ancak uzman kişilerce yapılabilir.
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Sonuçta bir tür karışıklığı söz konusu olduğunda etkisiz bir ürün ya da bitkinin
doğrudan kendisinin toksik veya alerjik olmasından kaynaklanan zararlı
ürünün hazırlanması mümkün olabilir. Aynı türe ait bitkiler, yetiştikleri coğrafi
bölgedeki iklim durumu, yağış miktarı, toprak yapısı ve toplanma zamanı gibi
unsurlar ile de farklı bileşenlere sahip olabilirler. Bitkisel ürün hazırlamak
üzere toplanan bitkilerin hızlı ve doğru şekilde kurutulması ve enzimatik
dönüşümlerinin engellenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde aktif bileşenler
bozulabilir ya da zararlı etkilere sebep olabilecek maddelere dönüşebilirler.
Çevre kirliliğine bağlı olarak yoğun bir trafiği olan karayollarının yakınlarında
yetişen tıbbi bitkilerde yapılan testlerde ağır metallere rastlanmakta; kimyasal
böceksavarlar kullanılarak haşere mücadelesi yapılan ekim alanlarından veya
yakınlarından toplanan bitki örneklerinde pestisit kalıntıları görülmektedir.
Bir bitkisel ürün hazırlarken bilimsel veriler ışığında en uygun üretim metodu
seçilmeli ve standardize edilmiş bitkisel ekstreler kullanılarak stabilite testleri
yapılmalıdır. Diğer taraftan, her bitkinin yüzlerce bileşen taşıdığı düşünülürse,
bu bileşenlerden her birinin ayrı ayrı biyolojik etkileri ve birlikte sinerjistik
ve/veya antagonistik etkileşimleri sonucu gösterebilecekleri etkileri de söz
konusu olacaktır. Ayrıca, etken maddelerin, tek başına uygulanması ile bitki
ekstresinin tümünün uygulanması sırasında görülmeyen bazı yan etkileri ortaya
çıkabilmektedir. Bu nedenle bazen etkili bileşenlerin tek başına uygulanması
yerine bitki estresinin tümünün uygulanması tercih edilmektedir. Bu konuda
çok iyi bilinen iki örnek sarı kantaron (Hypericum perforatum L.) ve Japon eriği
(Ginkgo biloba L.)’dir. Doğada etkisi olmayan hiçbir molekül yoktur. Dolayısıyla
bu çeşitlilik ürün çeşitliliğini de artırırken etkileşim olasılığını da arttırmaktadır.
Buna örnek olarak Ginkgo biloba ile antikoagülan olan aspirin etkileşmesi
gösterilebilir. Beraber kullanıldıklarında beklenmeyen çeşitli kanama tipleri
ile karşılaşmak mümkündür. Bir ilacın etkisi başka bir madde (bitkisel ilaç/
ürün/bileşen) tarafından kalitatif ya da kantitatif olarak değiştiriliyorsa bu iki
ilaç arasında etkileşme var demektir. Etkileşme oluşması için iki ilacın vücutta
özellikle etkileşme yerinde aynı zamanda bulunması gerektiği bir kural olarak
söylenebilir. İlacın dozu, kullanılış yolu, farmakokinetik, farmakodinamik ve
terapötik özellikleri gibi ilaca bağlı ve ayrıca hastalığa bağlı faktörler (hastanın
yaşı, cinsiyeti, genetik özellikleri, patolojik durumu) ilaçlarla bitkisel ilaçlar
arasında etkileşmeye neden olabilir. Terapötik indeksi dar olan ilaçları kullanan
hastalarda da ilaç-bitkisel ilaç/ürün etkileşmesi görülme sıklığı daha fazladır.
İlaç-bitkisel ilaç/ürün/bileşen etkileşmeleri hakkındaki bilgiler, in vitro testler, in
vivo hayvan deneyleri ve olgu raporlarına dayanmaktadır.
Standardizasyon çalışmaları için, bilimsel harmonizasyonu sağlamak üzere
Avrupa ülkelerindeki Fitoterapi derneklerinin oluşturduğu ESCOP (European

91

FİTOTERAPİ’YE GENEL YAKLAŞIM

Scientific Cooperative on Phytotherapy) kurulmuştur. ESCOP, bitkisel ilaçların
kriterlerini belirlemek, bilimsel araştırmaları desteklemek, Avrupa Birliği’nde
fitoterapinin kabulünü sağlamak üzere Avrupa Farmakopesi’nde yer alacak
bitkisel monograflara esas teşkil edecek ESCOP monograflarını hazırlamak
üzere çalışmalarını yapmaktadır. Bitkisel ilaçların tanınmaları Almanya dışındaki
Avrupa ülkelerinde de artış gösterdiğinden, bitkisel ilaçlar için üye ülkelerde
uygulanabilecek değerlendirme kriterlerinin harmonizasyonunu sağlamak üzere
EMEA (Avrupa İlaç Değerlendirme Dairesi) çalışmalar başlatmıştır. Bitkisel
ilaçlarla ilgili düzenlemeleri yapmak üzere HMPC (Committee on Herbal
Medicinal Products) bitkisel tıbbi ürünler ilgili çalışma grubu oluşturulmuştur.
Türkiye’de de, 30.04.2004’de Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan
2004/24/EC direktiflerine göre “Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler Yönetmeliği”
hazırlanarak bitkisel ilaçlarla ilgili ruhsat başvurularının T.C. Sağlık Bakanlığı
tarafından değerlendirilmesine olanak sağlanmıştır. Çeşitli tıbbi bitkiler,
yüzyıllardan beri kullanılmaları nedeniyle geleneksel tıpta yerlerini almış,
çok sayıda kişinin yıllar içerisinde kullanımına bağlı olarak etkinlikleri ve yan
etkileri kanıtlanmıştır. Üzerlerinde yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, kimyasal
bileşimleri belirlenmiş ve geleneksel tıptan bilinen etkinlikleri klinik çalışmalarda
kanıtlanmıştır. EMEA’ya göre geleneksel tıptan gelen tıbbi bitkiler için klinik
çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde en az
15 yıl, diğer ülkelerde en az 30 yıl kullanılan tıbbi bitkilerden elde edilen bitkisel
ilaçlar için klinik çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır.
Bitkisel ilaçlarda yer alan standart tıbbi bitki/bitkisel drog ve standardize bitki
ekstrelerinin hazırlanmasında ve tıbbi bitkilerin kullanılma potansiyellerinin
bildirilmesinde Eczacılık Fakültelerinin Farmasötik Botanik ve Farmakognozi
Anabilim dalları çalışmalar yürütmektedir. Bu konularla ilgili olarak yapılmış
pek çok tez çalışmaları ve etki faktörü yüksek dergilerde yayımlanan makaleler
mevcuttur. Bu çalışmaların, ilgili kurumlar, özel sektör ve üreticilerle koordineli
olarak projelendirilerek sürdürülmesi de önemlidir.
Sonuç olarak, bitkisel içeriğe sahip ve fizyolojik etki gösteren bu ürünlerin
gıda desteği kapsamında T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından
değil, bitkisel ilaç olarak T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılarak
istenmeyen sonuçların önlenmesi gerekmektedir. Bitkisel ilaçlar eczanelerde
ve eczacı danışmanlığında satılmalıdır. Ayrıca, hekimler/diş hekimleri, eczacılar
ve diğer sağlık çalışanları ile ortak bir platformda buluşmak ve bugüne kadar
edindiğimiz bilgileri ve farklı görüşleri paylaşmak fitoterapide çok büyük bir
önem arz etmektedir.
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About 12.000 species one-third of which are endemic are growing in Anatolia. Our country is one of the leading countries in the world in terms of plant
richness due to being at the intersection of three phytogeographical regions,
differences in climate, topography and geological diversity. Medicinal plant
culture should be performed in order to develop our country without losing
biodiversity. Since ancient times, civilizations living in Anatolia have benefited from this rich flora and have used various plant parts in treatment of
diseases. Experts who lived at that period provided the documentation of
medicinal information called as traditional and complementary medicine in
nowadays. In contemporary approach, phytotherapy is the form of therapy
by using standardized pharmaceutical forms prepared from the medicinal
plants or their parts used via several process in order to prevent diseases
and/or support treatment. In order to use herbal medicine in pharmacotherapy, to provide the same amount of the active ingredient in each pharmaceutical forms and sustain drug efficacy, plant extracts are absolutely needed
to be standardized; the stability of products as well as pharmacological and
clinical findings and toxicological data also need to be determined. Being
easily reachable and sold of herbal products in virtual platform and/or market with slogans such as ‘100% herbal, 100% natural, completely natural,
no side effects’ and without any control is so serious risk for community
health care. Products that are used for medicinal purposes must provide
quality, efficacy and safety. It is obvious that the products called as food
supplements being sold at markets and herbal stores except pharmacy have
no quality control, efficacy or safety studies. The most important difference
between theurapeutic and letal effect is the ‘amount’ of a substance. In that
case dose is very important for herbal medicines. Medicinal plants must to
be cultured and collected according to GACPs (Good Agricultural and Collection Practices) rules, as well as GMP (Good Manifacturing Practice) rules
and regulations are required. In Turkey, according to 2004/24/EC directives
“The Directive on Traditional Herbal Medicinal Products” published in Official Journal of the European Union in 30.04.2004, the licensing procedures
of herbal medicines were evaluated by the Committee on Herbal Medicinal
Products established by Turkish Ministry of Health. Under this regulation,
all herbal medicinal products are required to obtain an authorisation to market in pharmacy. Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy Departments
of Faculties of Pharmacy focus on the potential use of medicinal plants, their
biological activities and preparing standardized plant extracts. Herbal medi-
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cines should be sold in pharmacy with consulting of pharmacist. In addition,
meeting with doctors/dentists, pharmacist and other health professionals on
a common platform and sharing our information and different opinions are
quite important in phytotherapy today.
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DR. PIL-GUN KIM
PHD, AKOM BAŞKANI

Kore Tıbbı, teşhis ve tedaviye teknolojiyi çesitli şekillerde ilave ederek,
modern ve geniş kapsamlı bir tıp haline dönüşmüştür. Bu nedenle günümüzde,
geleneksel tanımı, aslında çok uzun bir tarihi geçmişi olan Geleneksel Kore
Tıbbını tanımlamada biraz garip kaçmaktadır. Hümanizm ve bütünsellik
felsefik zeminine oturtulmuş ustalıklı teşhis ve tedavi metodlarını, bilimsellikle
birleştiren Kore Tıbbı 21. yy’da halk sağlığı ve tıp alanında önemli bir rol
oynamayı hedeflemektedir.
Şimdi AKOM, şifası olmayan hastalıkları tedavi etmek, anti-aging, insan
ömrünü sağlıklı uzatmak, bu şekilde de bütün insanların sağlıklı ve kaliteli bir
hayat sürmesini sağlamak gibi hedeflere ciddi önem vermekte ve bu şekilde
Kore Tıbbının değerini ve tedavide objektifliğini arttırarak Kore tıbbının
tanınması için zor görevleri hedeflemektedir.
Binlerce yıllık bilgeliğe sahip Kore tıbbının, bütün dünya insanlarının hayat
kalitesini arttıracak bir tıp haline dönüşeceğine kesinlikle inanıyorum.
Son olarak, yurtiçinde ve yurtdışında pek çok meslektaşımın ve uzmanın
AKOM’u hedeflerine ulaşmada ve sonsuz zor görevleri başarmada
destekleyeceklerini umuyorum.
Teşekkürler.
AKOM
1898’de, Kore Tıbbı Doktorları Birliği olarak kurulan AKOM (Association of
Korean Medicine), 1952 yılında hükümet tarafından Kore Tıbbı doktorlarının
ulusal tıbbi derneği olarak tanınmıştır.
Dernek tıbbi yasaya göre kurulmuştur. Tıp yasası, Kore Tıbbı doktorlarını
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batı tıbbı doktorları ve diş hekimleriyle birlikte sağlık profesyonelleri olarak
tanımlar. Kore Tıbbı doktorları , Kore Tıbbı’yla ilgili lisans düzeyinde bir
üniversite bitirip Sağlık Bakanlığından lisans almakta sonra da ulusal sınavları
geçmektedirler. 6 yıllık tıp eğitiminin 4 yılında bir alanda uzmanlaşarak
bitiren öğrenciler okul sonrası ulusal Kore Tıbbi Lisans sınavına girmeye hak
kazanırlar. Bu eğitim laboratuvar ,teorik ve Kore tıbbına has konulardaki
klinik pratiği içerir.
Kore tıbbında tanı ve tedavide insan vücudunun bir bütün olarak ele alındığı
holistik bir yaklaşım olsa da uzmanın dikkate değer bir özgünlüğü vardır.
Uzmanlık sistemi 1999 da uygulamaya konmuş olup günümüzde 2002
yılından beri 8 dalda senede bir kez sınav yapılmaktadır .2013 itibarıyla 2317
Kore Tıbbi doktorunun uzmanlık sertifikası bulunmaktadır.
AKOM’un amacı insan sağlığını ve sosyal iyilik halini geliştirmek, bilimsel
arastırmaları destekleyip üyeler arasında arkadaşlığı teşvik etmek, üyelerin
haklarını savunmak ve tıbbi sistemde bir düzen kurmaktır.
Derneğin merkez teşkilatı Seul’de bulunmaktadır. Büyük şehirlerde 16 ana
ofis, daha küçük şehirlerde 228 tane alt ofis bulunmaktadır.
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KMD, PHD, PRESIDENT OF AKOM

KM has remarkably changed into modern and comprehensive medicine with
variety of application of scientific technology to its diagnosis and diagnosis
and treatment so that the modifier ‘’Traditional’’ to represent Traditional
Korean Medicine with very long history seems very awkward in these days.
Grafting scientific and expert method of diagnosis and treatment based on
the philosophical ground of ‘humanism and holism’, KM is poised to play an
essential role in the 21st century for public health and medicine.
Now AKOM will pay a keen atention to treating incurable diseases, antia-aging and extending a healthy human life so that all humanities can live a
healthy and quality life, and the association will challenge new tasks to make
KM known to the world by improving KM’s value and objectivity in terms of
treatment.
I believe firmly that KM with thousands of years of wisdom will develop itself
as a medicine enchancing the quality of life of the people throughout the
world.
Lastly I’m sincerely hoping that many collegues and experts in and abroad
back with much of interest and full support toward AKOM pursuing the goal
and endless challenges.
Thank you.
AKOM (Association of Korean Medicine)
Started with the name of ‘Union of Korean Medicine Doctors’ in 1898, the
(AKOM) was authorised as a medical association with national organizations
of Korean Medicine doctors by the government in 1952.
The association is established as prescribed by the medical Law ( Art.26).
And all Korean Medicine doctors shall join the association and observe the
constitution of the association according to the same statue. The medical law
(Art2) defines KM doctors as medical professionals along with western medicine doctors and dentists. They acquire licence from the Ministry of Health
and Welfare only after finishing the study in the university of Korean Medicine, receiving bachelors degree and then passing the national examination.
After six-year study( four-year for one specialized graduate school) the students are qualied fort he national examination fort he license as doctors of

97

AKOM

KM. The course of university mainly consists of theory, laboratory work and
clinical practice of the subjects of Korean Medicine.
Though holistic approach that perceives human body as a whole organism is
applied to the treatment as well as diagnosis in KM, KM has a peculiar system
of specialty. The specialty system was enacted in 1999 and currently the
examination in 8 departments is taken once a year since 2002. As of 2013,
2317 KM doctors got specialist certificate.
The association is committed to improving the health and social welfare of
the people , promoting scientific research and friendship among members
and establishing order in medical system.
The association has a headquarters in Seoul, 16 chapter offices in major cities, districts and universities.
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PROF. DR. AHMET ULVİ ZEYBEK
EGE ÜNİVERSİTESİ ECZACILILIK FAKÜLTESİ DEKANI
İZMİR

Aromaterapi, uçucu yağların farklı etkin madde gruplarının etkilerinden
yararlanmak suretiyle ve özellikle başta; Stres ve uyku bozukluğunda,
bağışıklık sistemini uyarıcı olarak ve soğuk algınlığı ile belirli dermatolojik
problemlerde uygulamaları olan, modern fitoterapi’nin bir bölümüdür.
Semptomatik hastalıkların tedavisinde, hangi ilgili alanda kullanılacak ise, o
alanda etkisi kanıtlanmış olan uçucu yağlar ile ve uygun karışımlar halinde
hazırlanıp, önerilen dozlarda ve sürelerde kullanımı gerçekleştirilmektedir.
İsviçre Fitoterapi Uygulayan Hekimler Birliği (SMGP), Aromaterapi’yi
modern tıbbın yanında adjuvan (tedaviyi destekleyici) olarak tanımlamaktadır.
GAMED (Avusturya-Viyana Üniversitesi,Tıp Fakültesi Doğal Tıp Birliği) ve
ÖGwA (Avusturya Bilimsel Aromaterapi ve Aromabakım Birliği) ise Aromaterapi’yi Fitoterap’nin altında yer alan bir uygulama birimi olarak tanımlar.
Tedavi uygulamaları alanlarında deneyimli ve yetkin hekimlerin denetiminde
gerçekleştirilmektedir.
Aromaterapi, bu isimle bilinmese de, asırlardır Osmanlı hekimliğinde ve İslam
kültüründe gülyağı ve gül suyu geleneksel kullanımları ile tanınmaktadır. Gül
yağı ve Gül suyunun antioksidan etkisi üzerine gerçekleştirdiğimiz çalışmada,
‘DPPH Radikal Yakalama Yöntemi’kullanılarak, spektrofotometrik olarak
ölçülmüştür. Test örneklerimiz ortamda bulunan serbest DPPH radikalini
yakalayarak renk oluşumundaki açılımların ölçülmesi suretiyle belirlenmiş ve
standart madde olarak da butillenmiş hidroksitoluen (BHT) seçilmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre, Gül yağı % 86.32 ? 2,7 DPPH radikalini yakalarken,
Referans olarak kullanılan BHT % 86.54 ? 2.45 oranında radikal yakalamıştır.
Araştırmada ‘İlk distilasyon’ sonrası elde edilen Gülsuyu kullanılmasına
rağmen, Gül suyunun antioksidan kapasitesi beklendiği gibi daha düşük
bulunmakla birlikte (41.26 ± 1.14); hem Gülyağı, hem de Gülsuyunun
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anlamlı ölçüde antioksidan kapasiteye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Agar
Diffüzyon yöntemiyle yapılan karşılaştırmalı mikrobiyolojik çalışmalar da,
Candida albicans, Staphylococcus aureus üzerine etkilerinin en az sentetik
antimikrobiyal ilaçlar kadar etkili olduğu tespit edilmiştir.
Sonuç olarak, geleneksel kullanımı olan birçok tıbbi bitki günümüz tıbbında
uygun klinik çalışmalar yapılarak bilimsel yolla da kanıtlanmaktadır.
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PROF. DR. AHMET ULVI ZEYBEK
EGE UNIVERSITY, DEAN OF FACULTY OF PHARMACOLOGY
IZMIR

“Aromatherapy” as the term is used today originated (by Réné-Maurice
Gattefossé) in the first half of the 20th Century. Before World War II, the
exploration of essential oils drew as much scientific interest as the exploration
of other drugs. Identifying the components of natural essential oils, was one
of the big tasks and, ultimately successes of chemistry. The development of
chemistry and interest of the medical doctors owes a great deal to essential
oil research and Aromatherapy.
SMGP in Switzerland, OGWA,, GAMED both of them are the scientific
boards of Aromatherapy in European medicinal arena.
Aromatherapy is a unique initial stimulant, which offers many effective
methods for the prevention and cure of infections as well as the prevention of
diseases resulting from unavoidable imbalances of urban life, and as a healing
process in clinics such as in dermatology and pediatrics. The first attempts to
classify essential oils according to the therapeutic value of aromatherapy is
based on the biological effects of genuine (unaltered) and authentic essential
oils.
The word “aromatherapy” and created the discipline of therapeutic
applications of essential oils. This is not to be confused with the use of
aromatic plants, which indeed is as old as humanity. Aromatherapy, however,
is a concept inextricably tied to the scientific advances from the twentieth
century .
It’s known that in Anatolia, Rose is cultivated since ancient times.Rose oil is
obtained by traditional and industrial methods. Rose oil and Rose water is
intensively have been used in the Ottoman Empire for liver diseases. Besides,
they have been used for curing the ophtalmological and dermatological
problems (for example Avicenna) and for the sore throat. It’s still used
for the same complications.There are also studies concerning the in vitro
antimicrobial and antioxidant effects. According to our research results of
DPPH Free-Radical-Scavenging Assay, The greatest effect was obtained by
rose oil (86.54 % ? 2.7), which was more effective than BHT (86.32% ?
2.45), followed by rose water (% 41.26 ± 1.14).
As a result, Aromatherapy belongs to Phytotherapy which is accepted as
integrative Medicine from the scientific authorities.
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PROF. DR. VELIO BOCCI
SIENA ÜNİVERSİTESİ FİZYOLOJİ KÜRSÜSÜ, İTALYA

Ozonterapinin kronik oksidatif stresle birlikte görülen insan hastalıklarını
tedavi etmek konusunda çok yararlı bir integratif tedavi olduğu kanıtlanmıştır.
Üniversitemizde 20 yıllık çalışmadan sonra ozonun etki mekanizmasının
biyokimyasal, farmakolojik ve moleküler düzeyde etkileri tamamen açıklığa
kavuşturulmuştur. Ortaya çıkan klinik veri ozon terapinin, konjestif kalp
yetmezliği (KKY), özellikle komplike ülserle birlikte kronik uzuv iskemisi
, kronik obstruktif kalp hastalığı( KOAH), yaşlanmayla birlikte olan kuru tip
maküler dejenerasyon(ARMD), tip II DM (diyabetik ayakla birlikte ya da
değil) ve belki de inmede mortaliteyi azaltmak için (çalışmalar halen devam
etmektedir), klasik tıp ilaçlarıyla (statinler, antihipertansifler, antiagreganlar ve
antidiabetikler) birlikte kullanılabilecek bir tedavi olduğunu göstermektedir.
Bu hastalıklar en sık ölüm sebeplerinin birinci, ikinci ve dördüncü sebeplerini
oluşturmaktadır ve bu milyonlarca insanı etkileyeceğinden ozon terapinin işin
içine katılması çok önemlidir.
Ozon nasıl etki etmektedir? Çalışmalarımız ozonun neler yapabileceğini ve
bu konuda bilgisiz hekimlerin inandığı gibi neleri yapamayacağını göstermiştir.
Ozon en güçlü antioksidanlardan biridir ( E°= + 2.076 V) ve içinde hemen
bozulduğu tamamen saf suyun haricinde, tuzlu suyun (%0.9 NaCl) içinde
HEMEN reaksiyona girer.
Oksijen-ozon karışımı (%95-5) 50-200ml steril bir cam kap içine alınmış
insan kanına ilave edilerek her 1 ml kan için 15 mgr dan 40mgr’a kadar artan
dozlarda ozon olacak şekilde otohematoterapi (M-AHT) yapılır, ozon 1-2 dk
içinde tamamen reaksiyona girer ve iki kritik haberci oluşur: H2O2 ve lipid
oksidasyon ürünleri, ozon tamamen kaybolur . Yani ozonun tekrar infüzyonu
yapılan kanda aktif olarak kaldığı eski bilgisi YANLIŞtır ve ozon sadece ÖN
İLAÇ olarak görev yapmaktadır. Tıbbi oksijenin bir etkisi yoktur ancak ozon
üretilmesi için gerekmektedir.

103

GÜNÜMÜZDE OKSİJEN OZONTERAPİ

H2O2 doğal bir oksidandır, bütün kan hücrelerine çok hızlı nüfuz eder ve
önemli bir takım biyokimyasal reaksiyonları başlatır:
1. Hemoglobin eğrisini sağa kaydırarak, eritrositlerde 2,3-DPG artışına sebep
olur ve oksijenin iskemik dokulara daha rahat verilebilmesini sağlar. Böylece
hücre içi ATP’nin üretiminin artışına sebep olur.
2. H2O2 NFKb mononükleer hücrelerde transkripsiyon faktörünü aktive
eder, deprese olmuş immün istemi hafifçe aktive eder ve
3. H2O2, iyileşmeyen kronik yaralarda çok yararlı olan büyüme faktörlerinin
trombositlerden salıverilmesini kısmen aktive eder.
Ancak sadece doymamış yağ asitlerinin spesifik oksidasyonuyla ortaya çıkan
en önemli haberci (ozon için en önemli substrattır) plazma albümininde
bulunmaktadır. Böylece hidroperoksit , fakat en çok 4-hydroxy-nonenal (
4-HNE) ki lipid peroksidasyonunun son ürünüdür, sistein veya glutatyonla
ya da 34 Cys veya albuminin nükleofobik gruplarıyla bir bileşik oluşturur .
Böylece 5-7 dakika içinde ozonlanmış donor kanı bir taraftan kan hücrelerini
aktive ederken diğer taraftan 4-HNE ‘nin bütün vücuda dağılmasını , özellikle
kalp, karaciğer, böbrekler, akciğerler ve hipotalamusa gitmesini sağlar. Lütfen
sadece ototransfüzyon yapılabildiğine dikkat ediniz.
4-HNE’nin pek çok hücrenin içine girdiği ve özel olarak Keap-1 adındaki bir
proteindeki iki sisteinle reaksiyona girdiği gösterilmiştir. Bu protein normalde
NRF2 adındaki başka bir proteine bağlanır ki bu protein baskılanmış ve
genellikle her 20 dakikada bir proteozom içinde sindirilen başka bir normal
transkripsiyon faktörünü temsil etmektedir. Fakat Keap1’in iki kritik sisteini
4-HNE’yi bağlayınca Keap1 NRF2’yi serbestler o da pek çok hücrenin
çekirdeğinin içine girer. Burada DNA’da Antioksidan Yanıt Elemanına (ARE)
bağlanmaktadır. Bu en önemli basamak, önemli antioksidan enzimler (SOD,
GSH Red, GSH Tr, GSH sentez HO-1, katalaz ve hücre detoksifikasyonu
için gerekli faz-2 enzimler) olarak transkripsiyona uğramış bazı 220 genlerinin
aktivasyonuna izin vermektedir. Bu basit olarak şu anlama gelmektedir; hafif
bir oksidan stres vücutta çok güçlü bir antioksidan upregülasyon yanıtına sebep
olmaktadır.
Çeşitli organlardaki pek çok hücre, kronik oksidan stresin olduğu metabolik
kronik hastalıklarda organlar için son derece tehlikeli olan aşırı miktardaki
oksijen radikallerini ( ROS) etkisiz hale getiren antioksidan sentezini arttırır.
Basitçe anlatmak gerekirse 8-12 otohematoterapi sonrasında, hastalar fiziksel
ve zihinsel güç açısından yenilenmiş hissederler. Bugüne kadar elde edilmiş
olan sonuçlar inanılmazdır ve hastalar tedaviye devam etmeyi istemektedirler.
Toksisite ya da yan etki bulunmamaktadır.,
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HIV, kronik hepatit ve bakteriyel hastalıklarda uygun antibiyotikleri ve
antiviralleri kullanmamız gerekir çünkü ozonun kanda aktif kaldığına ve bakteri
ve virüsleri yok edebileceğine inanan bazı doktorların aksine ozon kanda
bulunmaz ve bu patojenler paradoksik olarak hücrelerde ve plazmada yer alan
antioksidanlar tarafından oldukça iyi korunmaktadırlar. Bu nedenle eğer bir
kişi enfeksiyon hastalıklarında ozonterapiyi kullanmak istiyorsa bunun sadece
palyasyon olacağını anlaması gerekmektedir. Ayrıca ozon terapi metastatik
kanserlerde de işe yaramaz çünkü neoplastik hücreler dirençlidir. Bütün bunlar
bize ozon terapi konusunda etki mekanizmasını ve kullanım sınırlarını bilmenin
ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Ozonun, kronik inhalasyonunun akciğerler ve organizma için neden çok toksik
olduğu 2006 yılında topoğrafyadan bahsettiğim zaman açıklığa kavuşmuştur.
Çünkü her gün ozona maruz kalan akciğerlerin anatomik ve biyokimyasal
özelliklerine karşılık çok küçük miktarda ve iyi hesaplanmış ozon dozuna bir
kaç dakikalığına maruz kalan ve etkin antioksidan kapasitesi olan kan söz
konusudur.
Şüpheli bir takım tamamlayıcı yaklaşımların arasında ozon terapi kronik
metabolik hastalıklarda kullanılabilecek en doğru yöntem olarak görünmektedir.
Üstelik ufak doz ozonun disk hernisinde de işe yaradığı ispatlanmıştır.
Ozon terapinin bütün kamu ve özel hastanelerde kullanılma vakti gelmiştir.
Doktorların bu konuda çok iyi bilgilenmesi ve üniversitelerden uygun eğitimleri
almaları gerekmektedir. Şüphesiz bütün bunlar Türkiye’de gerçekleşecektir.
Referanslar:
Bocci V. Is it true that ozone is always toxic? The end of the dogma. Toxicology
and Applied Pharmacology. 2006, 216: 493-504
Bocci V. OZONE. A new medical drug (book) 2nd edition 2011 Springer,pp1-315.
Sagai M , Bocci V. Mechanisms of ozone involved in ozone therapy: is healing
induced via a mild oxidative stress? Med Gas Res. 2011. 1,29
Bocci V. How a calculated oxidative stress can yield multiple therapeutic effects.
Free Rad Res 2012, DOI: 10.3109/10715762.2012.693609.
Pecorelli A. Bocci V. et al., NRF2 activation is involved in ozonated human serum
upregulation of HO-1 in endothelial cells. Toxicology and Applied Pharmacology
2013,267,30-40.
Bocci V. Valacchi G Free radicals and antioxidants: how to re-establish redox
homeostasis in chronic diseases? Current Medicinal Chemistry 2013, 20, 3397415.
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VELIO BOCCI, M.D., EMERITUS PROFESSOR OF PHYSIOLOGY AT THE
UNIVERSITY OF SIENA, ITALY

Ozonetherapy is proving to be a very useful integrative treatment in human
diseases characterized by a chronic oxidative stress. After two decades of
research at our University, the biochemical, pharmacological and molecular
mechanisms of action of ozone have been fully clarified and clinical data
confirm the validity of ozonetherapy in patients as a treatment able to
integrate orthodox medical drugs (statins, antihypertensive and platelet
antiaggregants, antidiabetics) administered to patients with incipient heart
failure (CHF), chronic limb ischemia (CLI)especially complicated by ulcers,
chronic obstructive pulmonary disease (COPD), age-related macular
degeneration (ARMD), dry form only, type II diabetes with or without the
diabetic foot and probably will decrease the inability and mortality in stroke
(Studies in progress).
These diseases represent the first, second and fourth cause of death and
therefore the relevance of ozonetherapy is essential because involves
millions of patients.
How ozone works? Our researches have clarified what ozone does and
what ozone cannot do as many uninformed physicians believe. Ozone is one
of the strongest oxidant (it has an E°= + 2.076 V) and, with the exception of
absolutely pure water where it decays rapidly, reacts IMMEDIATELY even
if dissolved in saline (NaCl 0.9%) water. When Oxygen-Ozone (95-5%) is
added to 50-200 ml of human blood collected in a sterile glass bottle for the
so called major autohemotherapy (M-AHT) in a dosage progressively varying
from 15 up to 40 micrograms ozone per ml of blood, Ozone TOTALLY
REACTS in 1-2 minutes and, while produces two critical messengers: H2O2
and lipid oxidation products (LOPs), it totally exhausts itself. Thus the old
concept that ozone remains active in the re-infused blood is WRONG and
ozone acts only as a critical PRO-DRUG. Medical oxygen has no role but it is
necessary for producing ozone.
H2O2 is a natural oxidant and immediately enters into all blood cells and
elicits an important number of biochemical reactions:
1. It causes an increase of 2,3-DPG in erythrocytes that, by shifting
the haemoglobin curve to the right enhances the delivery of oxygen to
ischemic tissues. Moreover it transiently increases the production of
intracellular ATP.
2. H2O2 activates the transcription factor NFKb in mononuclear
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cells and thus it mildly helps to reactivate a depressed immune system and
3. H2O2 activates a partial release of growth factors from platelets
very useful in patients with chronic wounds that do not heal.
However the most crucial messenger derives from the specific oxidation of
only unsaturated fatty acids (the optimal substrate for ozone) present mostly
in the plasma albumin. Thus hydroperoxide, but mostly 4-hydroxy-nonenal
( 4-HNE), which is the terminal compound of lipid peroxidation, forms an
adduct with either cysteine or glutathione (GSH) or the 34 Cys or the 11
nucleophilic groups of albumin. Therefore, within 5-7 minutes, the infusion
of ozonated blood into the donor patient provokes not only the activation of
blood cells but allows the transport of 4-HNE all over the body, particularly
heart, liver , kidneys , lungs and hypothalamus. Please note that only the
autotransfusion of blood is allowed.
It is now well demonstrated that 4-HNE enters in a great number of cells
and reacts specifically with two cysteine present in a protein named Keap1. This protein normally bounds to another protein called NRF2, which is
repressed and represents another normal transcription factor that is usually
digested in the proteasome every 20 minutes. However, when the two
critical cysteine of Keap1 have bound 4-HNE, Keap1 releases NRF2, which
is then able to enter into the nucleus of many cells. Here it binds to the
Antioxidant Response Element (ARE) in the DNA. This most important
step allows the activation of some 220 genes which are transcripted into
the most important antioxidant enzymes (SOD, GSH Red, GSH Tr., GSH
synthesis HO-1, catalase, and moreover into phase-2 enzymes crucial for
cell detoxification). This simply means that a light oxidant stress provokes an
intensive upregulation of antioxidants of the body.
Thus a great number of cells in various organs upregulate the synthesis of
antioxidants which significantly are able to counteract the excess of reactive
oxygen species (ROS) extremely deleterious in metabolic chronic diseases,
where a chronic oxidative stress is present.
In simple words this means that after 8-12 autohemotherapy sessions,
patients starts to feel rejuvenated with more physical and mental strength.
The so far achieved clinical results are really amazing and the patient ask to
continue the treatment There is no toxicity or side-effects.
In infectious diseases such as HIV, chronic hepatitis, bacterial diseases we
must use the appropriate antibiotics or antivirals because physicians, who
believe that ozone remained active in blood and could destroy viruses and
bacteria are totally wrong because there is no ozone in blood and actually
both pathogens are paradoxically well protected by the potent antioxidants
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present in both cells and plasma. Thus if someone wants use ozonetherapy
in infectious diseases , he must understand that is only a palliative. Moreover
ozonetherapy is practically useless in metastatic cancer because neoplastic
cells are resistant. This clearly shows how important is to know exactly the
mechanisms of action and the limitation of ozonetherapy.
Why ozone is very toxic for the lungs and the organism during chronic
inhalation of ozone, whether mixed or not with smog, was clarified in 2006
when I discussed the topography, anatomical and biochemical characteristics
of the lungs daily exposed to ozone versus the very potent antioxidant
capacity of blood exposed to a very small and precisely calculated dose of
ozone for a couple of minutes.
Among a great variety of somewhat doubtful complementary approaches,
ozonetherapy stands as the optimal method to be properly used in chronic
metabolic diseases. Moreover small amounts of ozone have proved very
well to solve the problem of hernial disc.
It is time that ozonetherapy is applied in all public hospitals or in private
clinics. In this last case the physicians must be well informed and must have
done an appropriate university course. I am sure that this will be possible in
Turkey
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Her geçen gün daha fazla kişi geleneksel tıptan aldığı hizmetten
memnuniyetsizlik duymakta ve alternatif tıp hizmetine başvurmaktadır.
Sahada belirli konularda nispeten iyi eğitim almış uzmanlar kendilerini farklı
kanallardan geliştirerek hizmet sunarlar. Profesyonel organizasyonları ve
eğitim programlarını onaylatmak için gayret sarfedilmistir. Daha fazla resmi
düzenleme ve mali anlaşmaların yapılması halen tartışılmaktadır. Hastalar ve
hasta dernekleri bir çözüm istedikçe bazı sağlık sigorta kuruluşları üyelerine
kısıtlı bütçeler sunmaktadırlar. Alternatif kabul edilen bazı tedaviler için uğraş
verilmiş, onların onaylanıp geri ödemelerinin yapılması için çalışılmıştır.
Hipnoz Belçika’da genel kabul gören uygulamalardan biridir, uygulamalar
yasal olarak tıp doktorlarıyla sınırlıdır. Hipnoz Avrupa’da da çok yaygındır:
Avrupa Hipnoz Derneği , 35 den fazla dernekten oluşan, giderek büyüyen
bir şemsiye dernektir ve hastalar arasında popülaritesi giderek artmaktadır.
Avrupa’da TAT Uygulamaları
Belçika’da TAT uygulamaları taleplerle artmakta, daha fazla eğitim kurumu
ve daha farklı uygulayıcılar uygulamaya katılmaktadır. Belçika yasalarına göre
teşhis koymak ve fiziksel ya da psikolojik bozukluk için tedavi uygulamak icin
tıp doktoru olmak gerekmektedir. Bu prensip olarak sadece doktorlar TAT
uygulamalarını yapabilir anlamına gelir. Tıp doktoru olmayıp teşhis koyup
tedavi uygulayanlar yasa karşısında suç işlemiş olurlar. 1999’da Başbakan
Colla tarafından doktor olmayan uygulayıcıları da kayıt altına alıp, onların yasal
olarak konvansiyonel olmayan tıp uygulamalarını yapmalarına izin vermek
için bir yasa taslağı hazırlanmıştır. 4 uygulamanın bu alanda başı çekmesi
düşünülmüştür: osteopati, homeopati, akupunktur ve kayropraktik. 2010
yılına kadar bu konuda hiç bir ilerleme kaydedilmemiştir. Üniversitelerden
gelen itirazlarla uğraşabilecek ne bir komisyon kurulabilmiş ne de meslek
odaları oluşturulabilmiştir. 2010 yılının sonunda Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı
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Federal Sağlık Hizmetleri Bilgi Merkezi’nden bu dört uygulamayla ilgili
durum bildirir bir rapor hazırlamalarını istemiştir. Belçika hükümeti iki
osteopati derneği tarafından suçlandıktan sonra çalışmalar tekrar hızlanmış,
komitelerin oluşturulması kararı alınmış ve 2011 komitelerinin oluşturulması
için kraliyet talimatı verilmiştir. Herneyse, Colla’nın yasası onaylanmadığı
sürece, tamamlayıcı tıp uygulamalarını tıp doktoru olmayan birinin uygulaması
yasadışı bir uygulamadır. 4 uygulamadan biri olan Homeopati 12 Haziran
2013 tarihinde Belçika Bakanlar Konseyi kararıyla onaylanmış, tıp doktorları,
diş hekimleri ve ebelerin homeopati uygulamasına izin verilmiştir. Bu alanda
daha önce tecrübesi olan bazı diğer meslek gruplarına da uygulamalarına
devam etmek için özel izin verilebilir. Homeopati eğitimi 600 saatlik
bir eğitim gerektirmektedir ancak üniversiteler homeopatinin etkinliği
hakkında yeterince kanıt olmadığı gerekçesiyle bu eğitimi organize etmeye
yanaşmamaktadırlar.
2009’daki Federal Sağlık Bilgileri Sistemi (KCE) Araştırmasına katılan 1622
kişiden, ki bu Belçikalı erişkinlerin bir örneklemini oluşturmaktadır, aşağıdaki
verilerden oluşan bir rapor hazırlanmıştır. Araştırmaya katılanların %33.7 si
hayatlarında bir kez tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemine başvurmuş
ve %14.9’u son 12 ay içerisinde bir alternatif terapisti ziyaret etmiştir. Üst
düzey eğitime sahip kişilerden oluşan %18.6 lık ve az eğitimli kişilerden
oluşan %10.6 lık alt gruplar mevcuttur. Alternatif tıp uygulamaları daha çok
orta yaş grubu ( 25-54) tarafından talep edilmiştir (%14.9-18.5). Kullanıcılar
arasında anlamlı bir cinsiyet farkı bulunmamaktadır (%14.3 erkek, %15.5
kadın). TAT uygulaması için en çok başvurulan 4 sebep sırt ağrısı (%46.7),
boyun ağrısı (%25.8), yorgunluk (%12.9) ve baş ağrısı %(12.9) dır.
Kullanıcıların çoğu (%90) TAT uygulamasından memnun kalmıştır (KCE
Araştırması 2010-148A). Memnuniyetin sebebi hasta odaklı tedavi, hastaya
ayrılan vakit, gösterilen ilgi, hastanın zihin , beden , ruhsal , duygusal ve
sosyal hayatıyla da ele alındığı bütünsel bir yaklaşımın olmasına bağlanabilir.
Hastaların tedavinin sadece kendilerine özel düzenlendiğini algılaması da
hastaların inancını ve güvenini arttırmaktadır.
Mali Bakış Açısı
Ulusal Sağlık ve Maluliyet Sigorta Kurumu (NIHDI- RIZIV- INAMI) Belçika’daki
zorunlu sigortanın doğru uygulanması için düzenleme ve süpervizyon
görevlerini yürütür. Bu kurum da Belçika Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından denetlenir. Geri ödeme kurallarını koyar, sağlık hizmetlerinin ve
ilaçların ücretlendirmesini yapar. Sağlık sigortası Belçika’daki halkın %99’unu
kapsamaktadır ve hasta olan ya da tıbbi hizmete ihtiyacı olan herkesin
hizmet almasını garanti altına alır. Tıbbi giderlerin çoğu NIHDI tarafından
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karşılanmakta ve insanların dahil oldukları sağlık sigorta fonları tarafından geri
ödemesi yapılmaktadır. Tıp doktorları ve psikiyatristler için konsültasyon,
psikoterapi vb için geri ödeme yapılmaktadır. Paramedikler ( fizyoterapist,
hemşire) için de geri ödeme vardır. Yatan hastaların giderleri büyük ölçüde
karşılanmaktadır.
Zorunlu sağlık sigortası alternatif tedavilerin geri ödemesini yapmaz. Bazı
hastalık fonları belirli alternatif tedaviler için geri ödeme yapmaktadır.
Homeopati doktor tarafından reçete edilirse konsültasyon ve ilaç giderlerin
bir kısmı, akupunktur BAF ya da Eufom üyesi biri tarafından tıbbi reçeteyle
uygulanırsa ücretin bir kısmı, osteopati doktor ya da fizyoterapist tarafından
uygulanırsa bir kısmı, kayropraktik bu konuda yetkili bir uygulayıcı tarafından
uygulanırsa yıllık 60-75 Euro ve 5-6 seansı geçmeyecek şekilde kısmen
karşılanmaktadır.
Hipnoz
Hipnoz , Belçika’da ve pek çok Avrupa ülkesinde tıbbi uygulamaları ve
psikoterapi uygulamalarını tamamlayıcı bir tedavi olarak kabul edilmektedir
. Avusturya, Almanya ve İsveç bu ülkelerin dışındadır. Bu ülkelerde
hipnopsikoterapi ya başlı başına farklı bir yöntem ya da bir psikoterapi
metodudur. Hipnozla ilgili çalışan profesyoneller hala gösteri hipnozu ya da
‘lay hipnoz’ uygulamaları gibi yanlış algılamalarla uğraşmaktadırlar. Hipnozu
tıbbi ve psikoterapi uygulamalarıyla birleştirmeden önce ön hazırlık yapıp,
hastaların psikolojik eğitimini sağlamak bu konudaki yanlış algılamaları
düzeltmek için önemlidir. Hipnoz, bilinç ve farkındalık düzeyinin değişmesi
olarak kabul edilmektedir ve bu hipnozun neden sinir sistemi üzerinde
çalışan bilim adamlarının , beyin araştırmaları yapanların, bilinçlilik ve dikkat
konularında çalışanların giderek daha fazla ilgisini çektiğini açıklamaktadır.
Hipnoz %100 doğal bir işlemdir, çeşitli hedefler için danışanın trans kapasitesi
kullanılır ve hasta yararına değişiklikler oluşur. Hastaların hipnotist tarafından
manipüle edileceğinden korktukları bazı yanlış anlaşılmaların aksine, hipnozun
sık kullanılan bir tanımında hipnoz , ‘’..psikolojik bir durum, fizyolojik uykudan
farklı ve tamamen hipnotistle hastanın tam bir işbirliğine bağımlıdır ve hiç bir
şekilde hastayı incitici ya da hastaya zarar verici değildir ve antisosyal ve
kriminal amaçlar için kullanılamaz …. ‘’şeklinde tanımlanmaktadır. ( Erickson
Kısa bir hipnoztizm araştırması, Milton H. Erickson’un bir araya getirilmiş
notları, Cilt 3- Sayfa 14).
Hipnoz tıbbi ortamlarda gevşeme, analjezi ve anestezi sağladığı ve ağrı
eşiğini değiştirdiği için faydalıdır. Solunum hızında, nabızda değişiklik,
otonom fonksiyonların stabilize edilmesi, daha az kanama ve ağızda kuruluk
hissi elde edilebilen ve tedavide işe yarayan bir takım etkilerdir. Telkine
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yatkınlık artar. Hipnoz pek çok hastanede ve tıp merkezinde tıbbi girişimler
için, hipnoanestezi (lokal anestezi ve hipnoz genel anestezinin yerini alır),
ağrı kontrolü, zihin-beden işlevleri, fonksiyonel bozukluklar ve psikosomatik
bozukluklar için kullanılmaktadır.
Hipnozun cerrahi hastaların ameliyat öncesi hazırlanma sürecinde,
astımlı hastaların tedavisinde, dermatolojik problemlerde, irritabl barsak
sendromunun tedavisinde, kemoterapi sonrası bulantı-kusmada ve obstetrik
hastalarda kullanımını destekleyen pek çok nitelikli kanıt bulunmaktadır. (2)
Hipnoz farklı şekillerde uygulanabilir. Usulune uygun kullanımında ciddi bir
hazırlık, hastanın bilgilendirilmesi, hipnotik indüksiyonun farklı evrelerinden
geçme, derinleştirme, hipnozda çalışma, sabitleme, hipnoz sonrası için telkin
verme, sonuç çıkarma ve bilgilendirme gibi aşamalar vardır.
Hipnotik iletişim hasta hekim ilişkisini oluşturmak, pacing, kılavuzluk etme,
istenmeyen ve olumsuz telkinlerden kaçınma gibi olumlu iletişime vurgu
yaparak hastanın konfor düzeyini attırır. Buna ‘’Rahatlatıcı Konuşma’’
(Comfort Talk) da denebilir (Elvira Lang).
Oto hipnoz, hastaların doktor ya da terapistleriyle yaptıkları seanslardan
sonra, kendi başlarına uygulama yapmaları, kendi kendine yardımcı olmaları
anlamına gelir.
Hipnozun Belçika’da Tanınması ve Hipnoz Yasası
Belçika’da 1892’den beri Hipnoz Yasası mevcuttur ve yasa aşağıdakileri şart
koşmaktadır.
• Sahne hipnozu yasaktır

• 21 yaşının altında ya da akıl sağlığı yerinde olmayan birine hipnoz uygulayan
kişi eğer doktor değilse ya da devlet tarafından verilen bir lisansı yoksa
cezalandırılır. Lisans bir sene boyunca geçerlidir.
• Hipnoz altında bir kişiyi yasal belgeleri imzalamaya zorlayan kişi
cezalandırılır: bu belgeyi kendi yararına kullanan kişi de cezalandırılır.
Yıllar içinde, 23 Ağustos 1996’da, 13 Ocak 2004’de ve 14 Mayıs 2008’de bazı
yasal düzenleme önerileri sunulmuş ancak bir sonuca ulaşılamamıştır.
Dernekler
VHYP- Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging, Belçika’da ,
Flanders’de bir dernektir. 200 üyesi bulunmaktadır. Üyeleri tıp doktorları,
diş hekimleri, psikitaristler, psikologlar ve psikoterapistlerden oluşur. Bu
dernek de ESH ve ISH (Uluslararası Hipnoz Derneği) nin üyesidir.
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ESH-Avrupa Hipnoz Derneği-1976’da kurulmuştur. Bu dernek klinik
ve araştırmaya yönelik hipnoz uygulamalarında en yüksek profesyonel
standartları sağlamayı amaç edinmiştir. Hipnoz konusunda bilgiyi yaymayı
hedefler. ESH Avrupa’da genelinde 20 ülkeden 36 dernekten oluşmaktadır
ki bu tıp, diş hekimliği, psikoloji ve benzeri sağlık profesyonellerinden
14500 ün üzerinde üye anlamına gelmektedir. Bütün profesyoneller kendi
alanlarında hipnozun en profesyonel düzeyde kullanımını sağlamaya
kendilerini adamışlardır. ESH’da üye dernekler arasında yoğun bilgi paylaşımı
çok önemlidir. Üyelerden birinin işbirliğiyle her yıl üç kongre düzenlemek
bilgi alışverişine uygun zemini hazırlamaktadır. ESH Komitelerinden biri
CEPE (Avrupa’daki Eğitim Programları Komitesi) Komitesi’dir. Hedefi
doktor, diş hekimi ve psikologlar için ESH içinde verilen hipnoz eğitimlerinde
başlıca şartları tanımlamayı kapsar. Diğer taraftan hipnozun yardımcı tedavi
olduğu çeşitli mesleklerde ve hipnozun spesifik bir yöntem olduğu ülkelerde
hipnopsikoterapi eğitimini vermeyi kapsar.
Hipnoz konusunda daha fazla bilgi aşağıdaki linklerden şemsiye derneklere
ulaşılarak elde edilebilir.
• ESH- European Society of Hypnosis www.esh-hypnosis.eu

• CFHTB – Confédération francophone hypnose et thérapies brèves. http://
www.cfhtb.org/
• ISH – International Society of Hypnosis http://www.ishhypnosis.org/

• ASCH – American Society of Clinical Hypnosis http://www.asch.net/

• SCEH – Society of Clinical and Experimental Hypnosis http://www.sceh.
us
• Milton Erickson Foundation http://www.erickson-foundation.org/
Sonuç
TAT: Belçika’da eğitim, uygulama, tanıma, araştırma ve neyin işe yaradığını
saptamak için hala kat edilecek çok mesafe bulunmaktadır. Hipnoz tıp ve
psikoterapi içinde temel bir uygulama haline gelmektedir. ESH ve CEPE
üye derneklerle birlikte eğitim standartlarını oluşturmak için işbirliği
içinde çalışmaktadır. Hipnopsikoterapi Avusturya, Almanya ve İsveç’de
üniversitelerle işbirliği içinde verilen eğitimlerle halihazırda bir terapi yöntemi
olarak Kabul edilmektedir. Belçika ve İsrail gibi bazı ülkelerde hipnozla ilgili yasa
bulunmaktadır. Hipnozun tıbbi ortamlarda yardımcı tedavi olarak tanınması
ve bu konuda eğitim için gayretler sürmektedir. Tıbbın her alanında kimin,
nasıl , nerede eğitim düzenleyeceğine dair görüşmeler devam etmektedir.
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İstanbul’da Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bu konferansta gerçekleşen
işbirliği, çalışma ve bilgi alışverişi sağlık ve hastalık konusunda Doğu ve
Batı’nın bakış açısının değiş tokuşu ve zenginleştirilmesi anlamında eşsiz
olanaklar sunmuştur.
Referanslar
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Abstract
More and more patients, dissatisfied with traditional medical help, are looking
for alternative help. Within the field more or less well trained specialists in a
particular therapy method offer help by promoting themselves along different
channels. Some efforts have been done to acknowledge professional organisations and training programs. More official legislation and financial agreements
are still in debate. As patients and patient organizations prompt for a solution
some health insurance companies offer limited refunds for these therapies to
their members. For some therapies considered as ‘alternative’ efforts have
been done so far to get them acknowledged and refunded.
Hypnosis has a position of mainstream practice in Belgium, practices legally
restricted to medical doctors. Hypnosis is widespread over Europe: European
Society of Hypnosis, an umbrella society consists of more than 35 constituent societies and is progressively growing and gets more and more popularity
among patients.
CAM practices in Belgium
In Belgium CAM practices benefit from more demands, more training institutes and more different professions practicing. According to the Belgian Law
performing a diagnosis and dispensing treatment for a physical or psychological
disorder are legally restricted to holders of a diploma of doctor of medicine.
This means that in principle only they can use Complementary and Alternative
Medicines. Practitioners who are not holders of such a diploma and perform
diagnoses or choose therapies are guilty of illegal practice of medicine. 1999 A
law draft was issued by Minister Colla to allow practitioners to be registered
and to practice legally non-conventional medicine. 4 practices were considered leaders in the field: osteopathy, homeopathy, acupuncture and chiropractic. 2010, no progress had been made in the matter, and neither a commission,
nor chambers had been established as the societies had to deal with opposition from universities. At the end of 2010 the Minister for public health & social
affairs asked the Federal Healthcare Knowledge center to draw up a report
on the situation of the 4 practices. After the Belgian state had been charged
by 2 societies of osteopathy, things got back on track, with a commitment to
the formation of committees and a royal decree 2011 for committees formation. Anyway as long as Colla’s law is not ratified, practicing non-conventional
medicine by a non-medical doctor is illegal practice of medicine. From the 4
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practices, in 2013, July 12, Homeopathy has been approved by a decision by
Belgian Council of Ministers: Medical doctors, dentists, midwifes are allowed
to practice homeopathy. Some other professions with earlier experience in
the field can get special permission to continue practice. Educational requirements are 600 hours of training, but no university wants to organize it, as they
don’t find enough evidence of activity of homeopathy.
The Federal Healthcare Knowledge Centre (KCE) survey in 2009 (1), among
1622 respondents, a representative sample of Belgian adults, published a report with following data. 33,7% resorted to alternative medicine during their
lifetime, 14,9 % had visited an alternative therapist in the 12 months prior
to the survey. 18.6 % of the sub-groups of population with higher level of
education, and 10.6 % of population with lower education. Alternative medicine was more often asked by middle-aged people (25-54 years) from 14,9
to 18,5%. There was no significant gender difference, as 14,3% of the users
were men and 15,5 % of them, women. 4 medical reasons often stated for
consulting CAM are back pain (46,7%), neck pain (25,8%), fatigue (12,9%)
and headache (12,9%).
Most users, 90 % of CAM are satisfied (survey KCE 2010-148A). Satisfaction
can depend on patient focused therapy, time and attention allocated to the
patient, a holistic approach with attention to mind, body, spiritual aspects,
emotions and social life. The perception of individually tailored treatment, for
many patients increases confidence and trust.
Financial Aspects
The National Institute of Health and Disability Insurance (NIHDI - RIZIV –
INAMI) organizes, manages and supervises the correct application of the
“compulsory insurance” in Belgium, and is supervised by the Minister of Social
Affairs. It establishes rules for the reimbursement and determines the tariff of
the health care services and medicines. The health care insurance covers 99 %
of the Belgian population and thus guarantees care for anyone who is ill and/
or claims medical care. Most of the medical costs are covered by the NIHDI
and refund by the Health insurance funds people belong to. For MD & Psychiatrists, there is a refund of consultation/psychotherapy/technical acts. For
paramedical acts (physiotherapy, nurses) there is also a refund. Hospitalization
costs are mostly refund.
Compulsory healthcare insurance does not reimburse alternative treatments.
Some sickness funds offer reimbursement of certain alternative treatments via
a complementary free insurance. Some compensation of costs homeopathy
(prescribed by medical doctors) – consultation and medicines, some compensation of Acupuncture (by member of BAF or Eufom member) on medical
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prescription, some compensation of Osteopathy, by MD or physiotherapist,
some compensation of Chiropractic by an acknowledged practitioner with limits of 60-75€ / year and of 5-6 sessions/year.
Hypnosis
The use of hypnosis is considered as an adjunct in medical and psychotherapy
practices, in Belgium and in most of the European countries. Exceptions are
Austria, Germany and Sweden, where also hypno-psychotherapy is a modality
or a psychotherapy method on its own. Professional work with/in hypnosis
still struggles with many misconceptions due to ‘show hypnosis’ and ‘lay-hypnosis’ practices. Preparatory work and psycho-education of patients, prior to
integration of hypnosis within medical or psychotherapy practices is important
to correct misconceptions. The hypnosis state is considered as an altered state of consciousness and this explains why the field of hypnosis benefits from
growing interest from neuroscientists, brain research, studies of consciousness
and attentional processes. Hypnosis is a 100 % natural process, where trance
capacity of the client is utilized for certain objectives and changes beneficially
for the patient. Opposite to some misconceptions where patients fear to be
manipulated by a hypnotist a common definition of hypnosis describes hypnosis as “......a psychological phenomenon, unrelated to physiological sleep,
and dependent entirely upon full cooperation between the hypnotist and
subject: neither is it injurious or detrimental to the subject in any way, nor
can it be used for antisocial or criminal purposes...” (Erickson A brief survey of
hypnotism, The collected papers of Milton H, Erickson Vol3 – p.14).
Hypnosis is useful in medical settings due to relaxation, analgesia and anesthesia, and changes in pain threshold. Change in breathing rate/pulse rate, stabilizing autonomic functions, less bleeding and dry mouth are welcome in some
therapeutic interventions. Suggestibility increases. Hypnosis is integrated in
many hospitals and medical centers for medical procedures, hypno-anesthesia (local anesthesia + hypnosis to replace general anesthesia), pain control,
mind-body processes, functional disorders and psychosomatics.
There is qualified evidence supporting the use of hypnosis in preoperative preparation of surgical patients, treatment of subgroup of patients with asthma,
treatment of patients with dermatological disorders, irritable bowel syndrome, post-chemotherapy nausea and emesis, obstetrical patients (2)
Hypnosis can be practiced in different ways. In formal hypnosis there is a clear
preparation and information of the patient, going through different phases of
hypnotic induction, deepening, work in hypnosis, anchoring, posthypnotic suggestions, deduction and debriefing.
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Hypnotic communication emphasizes positive communication with building
rapport, pacing, leading, utilization and avoiding unwanted or negative suggestions, to increase comfort of patient. One can call it ‘Comfort Talk’ (Elvira Lang).
Self-hypnosis emphasizes self-help, where patients continue to practice on
their own, after sessions with their doctor or therapist.
Recognition and Law in Hypnosis in Belgium
The Law on hypnosis dates from 1892 and stipulates the following.
• Stage hypnosis is forbidden.

• Those who hypnotize a person under the age of 21 or a mentally ill person
will be punished, if they are not medical doctors, or if they don’t have a
license issued by the government. This license is valid for one year.
• Forcing someone to sign legal documents when under hypnosis will be punished: the person who abuses this document will be punished as well
After many years, some law amendments proposals were submitted, 23 August 1996 ,13 January 2004 and 14 Mai 2008, without further action.
Societies
VHYP – Vlaamse Wetenschappelijke Hypnose Vereniging, a society in Belgium, Flanders counts 200 members: medical doctors, dentists, psychiatrists,
psychologists- psychotherapists. The society is member of ESH and ISH – International Society of Hypnosis.
ESH –European Society of Hypnosis- was founded in 1976. The society is
dedicated to promoting and maintaining the highest professional standards in
the practice of hypnosis for clinical and research purposes. It promotes dissemination of information concerning hypnosis.
ESH presently consists of 36 Constituent Societies from 20 Countries throughout Europe, what means over 14.500 Members working within Medicine,
Dentistry, Psychology and allied health care professions. All professionals are
dedicated to promoting the use of hypnosis at the highest professional level
within their own field. At ESH intensive exchange of information between
Constituent member societies is important. Organization of a tri-annual congress in cooperation with 1 of the constituent societies offers a common place
to foster exchange.
One of the ESH committees within the Board of Directors is the CEPE committee (Committee of educational programs in Europe). It’s objective encompasses defining the criteria salient for the training of Physicians, Dentists and
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Psychologists in Hypnosis within ESH – on the one hand hypnosis training for
the various professions where hypnosis is an adjunct, and on the other hand,
training in hypno-psychotherapy in countries where hypnosis is a specific modality
More information on hypnosis can be found with the following links to umbrella societies.
• ESH- European Society of Hypnosis www.esh-hypnosis.eu

• CFHTB – Confédération francophone hypnose et thérapies brèves. http://
www.cfhtb.org/
• ISH – International Society of Hypnosis http://www.ishhypnosis.org/

• ASCH – American Society of Clinical Hypnosis http://www.asch.net/

• SCEH – Society of Clinical and Experimental Hypnosis http://www.sceh.us
• Milton Erickson Foundation http://www.erickson-foundation.org/
Conclusion
CAM: There is still a way to go in Belgium for setting up criteria for training,
practice recognition, research and detecting what works. Hypnosis becomes
more main stream within medicine and psychotherapy. ESH and CEPE continue their efforts to set up criteria for training in cooperation with constituent
societies. Hypno-psychotherapy is already recognized as a therapy method,
with a specific training in cooperation with universities: Austria, Germany and
Sweden. There is a law on hypnosis in some countries: Belgium and Israel.
There are continuous efforts to recognize and train in the use of hypnosis as
adjunct in medical settings. Negotiations on who, how, where to organize
training are ubiquitous in the medical field.
The cooperation, the study and the exchange taking place at the conference
organized by the Ministry of Health in Istanbul offered unique opportunities
for exchange and enrichment of Eastern and Western views on health and
disease and illness.
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Sosyal Antropoloji
Yüzyıllar boyunca insanlar karşılaştıkları, hastalık, felaket, ölüm gibi varlıklarını
tehdit eden olaylar karşısında önleyici, iyileştirici yöntemler ve yaklaşımlar
belirlemeye çalışmışlardır. Halk hekimliği olarak adlandırılan bu uygulamalar,
zaman içinde tıptaki gelişmelere paralel olarak popülerliğini kaybetmiştir
ancak son dönemlerde ortaya çıkan “doğaya ve doğala dönüş” akımlarından
tıp da nasibini almış ve alternatif tıp uygulamalarının sıklığı artmıştır.
2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından bu
uygulamalar “Bugün için konvansiyonel tıp içinde yer almayan bir grup farklı tıp
ve sağlık uygulamaları, ürünleri ve sistemleri” “Traditional, Complementary
and Alternative Medicine” (Geleneksel, Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp) olarak
tanımlanmıştır.
Tıbbi uygulamalar ilkçağlardan itibaren insanlığın en önemli uğraşlarından
biri olmuştur. Tamamen iyileşme hali olarak tanımlanabilecek “şifayı elde
edebilmek için insanoğlu başlangıcından bugüne değin bir arayış içinde
olmuştur. Başlangıçta inanç, büyü, doğaüstü varlıklar gibi öğeler tıbbi
uygulamaların ortaya çıkışında etkiliyken 17. yy’dan itibaren pozitif bilimlerin,
ölçme değerlendirme sistemlerinin sağlık bilimlerini etkisi altına almasıyla
şifacı ve hekim birbirlerinden ayrışmıştır. Sağlık bilimlerinin kültürel tarihi
kazanılması mutlak bir savaşın sonunda elde edilen zafer olarak sunulmaktadır.
İnsanlık veba, cüzzam, verem gibi pek çok hastalıktan kurtulmuş ve karanlıktan
aydınlığa giden bir yol izlemiştir. Ancak tıp en bilimsel şekliyle yapıldığında bile
zaman zaman hataya düşmüş, yüzde yüz doğru kabul edip uyguladıklarından
zaman içinde vazgeçmek zorunda kalmıştır. İlk bulunduğunda radyumun
şifa vereceği düşünülerek insanların göğüs ceplerinde taşıdığı göz önüne
alındığında tıp tarihinin de ileriye doğru hızlı bir koşu olmaktan çok yanılgılar,
tökezlemeler ve geri adımlarla dolu zorlu bir yürüyüş olduğu görülmektedir.
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Spiritüel akımlar, standartlaşmış –bir o kadar da mekanikleşmiş- bir tıbbi
yaklaşımın reddi, ilaçların, tedavilerin doğal olmadığı algısı, bireyin kendi bedeni
ve sağlığı konusunda söz sahibi olmak istemesi alternatif tıp uygulamalarını
popülerleştirmektedir. Artrit, fibromyalji, inflamatuvar barsak hastalıkları,
kronik karaciğer hastalığı, psöriazis ve kanser gibi kronik hastalıklarda ise bu
uygulamalar gerçek bir alternatif haline dönüşmektedir. Çaresizce beklemek
yerine denenmemiş hiçbir şey kalmaması kaygısıyla da hastalar alternatif tıp
uygulamalarına yönelmektedir.
Bilindiği üzere pek çok hekim bu uygulamalara şüpheyle bakmakta,
kullanılmasına tamamen karşı çıkmaktadır. Kanıta-dayalı olmayan bu
uygulamalara hekimlerin karşı çıkıyor oluşu, hastalar tarafından deneniyor olsa
bile bunu hekimleriyle paylaşmamaları sonucunu doğurmuştur. Ancak dünya
üzerinde alternatif tıp uygulama sıklığını araştıran çalışmalara bakıldığında
artık bu reddedişin bir çözüm olmadığı açıktır. Bu tedavilerin kontrollü
uygulandıklarında, hastalıkları iyileştirmeseler bile, bireylerin kendi yaşamları
üzerinde daha fazla kontrol sahibi olduklarını hissetmelerini sağladığı, beyin
ve bedensel fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olduğu, cerrahi ve ilaç
tedavilerine bağlı olarak ortaya çıkan yan etkilerle daha iyi mücadele edilmesine
yardım ettiği ve hayat kalitesini arttırdığı ortaya konmuştur. Ameliyat sonrası
ağrı, kemoterapi sonrası bulantı, doğum ağrıları gibi pek çok sorunda Batı
tıbbının önerilerine ek olarak alternatif yaklaşımlardan faydalanılmaktadır.
Alternatif tıp uygulamalarının artışı beraberinde pek çok sorunu da
getirmektedir. Ehil olmayan kişilerce uygun olmayan neden ve niyetlerle
kullanılması, vertebral arter yırtıklarından, körlüğe, sarılıktan karaciğer
yetmezliğine kadar değişen yan etkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Türkiye’de tamamlayıcı ve alternatif tıp konusunda standart bir eğitim
verilmemektedir. Ayrıca alternatif tıp uygulamaları ile ilgili herhangi bir
denetimin olmayışının doğurduğu açık alan bu uygulamaların yarardan
çok zararlı olmasına yol açmaktadır. Hekimlerin uygulamaları tümüyle
reddetmeleri pek çok kişinin hastalığını takip eden hekiminden gizleyerek bu
yöntemleri kullanmasına yol açmıştır. Türkiye’deki alternatif tıp uygulamaları
ile ilgili düzenleme ve yönetmelik çalışmaları sürdürülmektedir
Alternatif tıp uygulamaları ile ilgili bilgiye -özellikle kanıta- dayalı olana- hekimler
sahip olmalı, hastalar alternatif tıp yöntemlerine başvurup başvurmadıkları
konusunda sorgulanmalı, uygulanan tedavinin olası etki ve yan etkileri hastaya
anlatılmalı, yanlış, uygunsuz uygulamalar sorumlu kurumlara bildirilmelidir. Tüm
hastalar eğer herhangi bir alternatif yöntemden faydalanıyorlarsa -içilen bir
bardak bitki çayı olsa bile- kendilerini takip eden hekimlerine haber vermelidir.
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Social Anthropology
For centuries people tried to determine preventive and curative approaches against life threatening events like diseases, death and disasters. All the
approaches constituted folkloric medicine. Due to the advances in modern
medicine, folkloric medicine lost its popularity. Parallel to the increasing tendency towards natural product consumption, frequency of alternative medicine practices had increased.
In 2002, the United States National Institutes of Health described Traditional, Complementary and Alternative Medicine) medical products and practices that are not part of standard care. “
Cure has been the ultimate aim for man. The medical practices were closely
related to belief, magic, supernatural forces previously. Only after beings
such 17th century under the influence of positive sciences the healer and
physician are dissociated from each other . Cultural history of the health
sciences, is presented as an “ An absolute victory obtained at the end of
the big war”. Humanity had to deal with plague, leprosy, and tuberculosis,
freed from many diseases and has followed a path from darkness to light.
However, the medicine depending on quantitative methods had made many
mistakes throughout the history. The history of medicine is rather than the
illusion of running fast forward but a challenging walk with stumbling, step
backs and hesitations.
Beliefs, spiritual currents, need for a less “mechanical” medical approach,
preference of natural products over synthetic medicine, willing to participate
in their own destiny are some of the caused of increased demand for alternative medicine. Arthritis, fibromyalgia, inflammatory bowel disease, chronic
liver disease, in chronic diseases such as psoriasis and cancer are situations
where alternative medicine has become a real alternative where current evidence based medicine offered nothing. Instead of waiting helplessly patients
are turning to alternative medicine practices.
As is known, many physicians are suspicious about these approaches some
completely opposed. As a result of this most patients refuse to tell their physicians about alternative medicine they used however, the studies of alternative medicine had definitely showed that this refusal is not a solution. These
treatments when applied under control may help patients, Postoperative
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pain, nausea after chemotherapy, anxiety, chronic pain are some examples.
Unfortunately increase of alternative medicine practices brings about many
problems. If applied by unskilled individuals, vertebral artery tear, blindness,
jaundice, liver failure, are some examples of side effects caused.
In Turkey, there is no standard training or standard control in complementary and alternative medicine. Turkish Ministry of Health is currently working
on the standard regulations of alternative medicine.
Alternative medicine is a fact that all physicians should ask their patients
about alternative medicine use. All patients using alternative methods, even
if it is over the counter herbal tea - should notify their physicians.
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Master Sa-Am, Chosun Hanedanı’ndaki üç büyük doktordan biridir. Fakat 50 sene boyunca onun
Akupunktur Sanatı unutulmuştur.
13 yıl boyunca bir mağarada meditasyon yaptıktan sonra , Sa-Am’ın
zihin gözü açılmış ve akupunktur
sırrının özünü görmüştür. Master
Sa-Am’ın Samyong Dang’ın Büyük Rahipleri’nden ya da öğrencilerinden olduğu söylenmektedir.
Ondan günümüze kadar gelen tek
klinik kayıtta, onlarca yıldır tedavi edilemeyen bir hastalığı tek bir
tedaviyle iyi ettiği söylenmektedir.
Mucizevi gücüne rağmen, Sa-Am
Akupunktur’un gücünün arkasındaki prensiplerin gizli kalması, ve
günışığını görme şansının olmaması
kaderdedir. Ustanın tıbbının yeniden günışığına çıktığı 16 yıl öncesinden bugüne, 2000 den fazla öğrencisi olan
Sa-Am Akupunktur, nihayet dünyada hakettiği ilgiyi görmeye başlamıştır.
Sa-Am Akupunkturun Benzersizliği
1. Konvansiyonel akupunktur, belli bir semptomun özelliklerini inceler sonra
hastalığı semptomla ilişkili meridyene etki ederek tedavi eder. Sa-Am konvansiyonel akupunkturdan farklıdır. Sa-Am akupunkturda hastaya bütüncül
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yaklaşılır ve hastalığın gerçek kökeni noktasında tedavi edilir.
2. Sa-Am akupunktur meridyenlerin zihnin çeşitli eğilimlerini ortaya çıkaran
yollar olarak görev yaptığını ispatlamıştır. Sa-Am Akupunkturu esasında Zihin akupunkturudur.
3. Meridyenlerin her birinde 60 meridyen kanalı bulunmakta buralarda da 5
Elementin ( Metal, Su, Toprak, Tahta, Ateş) herbirinin karakteristik özellikleri yoğunlaşmaktadır. Sa-Am akupunkturu sadece bu 60 kanalını tedavi ettiği
için etkilidir.
4. Sa-Am akupunkturu güvenlidir çünkü temel olarak uzuvların uçlarında olan
kanalları ve dirseklerde ve diz altında olan kanalları kullanır.
5. Sa-Am akupunkturu Kore’ye özgü bir akupunktur sanatıdır.
6. Sa-Am akupunkturu geleneksel akupunkturun sınırlarını aşmış ve yeni olasılıkların ufkunu açmıştır.
Sa-Am Doin Chimgu Yogyul (Sa-Am Akupunkturunun Esası)
Bu kitap Sa-Am Akupunkturu hakkındaki tek orijinal metindir. Lee Tae Ho
tarafından notların tercüme edilmesiyle yazılmıştır. Tabii ki bu kitap Sa-Am’ın
klinik kayıtlarını esas almaktadır.
Bu kitapta Sa-Am’ın kendi klinik kayıtlarından başka holistik ve sistematik
akupunktur metodu da bulunmaktadır. Sa-Am hem bir budist zen rahibi hem
de Chosun Hanedam’ın hekimiydi.
Hastalıkları tedavi etmek için Sa Am
akupunkturu meridyenlerin 5 taşıyıcı noktasının kombinasyonunu kullanmaktadır.
Sa-Am akupunkturu geleneksel
A-shi stili Çin akupunkturu ve vücut akupunktur metodlarından farklı
olarak prensiplere dayanan bir akupunkturdur. Temel prensip Nanjing’de ‘’eksiklik için anayı güçlendir,
fazlalık için çocuktan eksilt‘’ prensibidir. Bu prensibe ilaveten Sa Am
akupunkturu bir başka prensip daha
kullanmaktadır ki bu da‘’ eksiklik için
kontrol eden elementi azalt ve fazlalık için kontrol eden elementi güçlendir‘’ prensibidir.
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Master Sa-Am was one of the
Three Great Physicians of the
Chosun Dynasty. But for 50
years, his Art of Acupuncture was
forgotten. After meditating for 13
years in a cave, Sa-Am opened
his mind’s eye, and saw through
to the core of Acupuncture’s
mystery. It is said that Master SaAm was either the Great Monk
of Samyong Dang, or else his
disciple. According to his only
surviving clinical record, he claims
to have cured in a single treatment
a patient who had been suffering
from an ailment for dozens of
years. Yet, despite its wondrous
power, the true principles behind
Sa-Am Acupuncture’s power was
fated to remain hidden, without
having the chance to see the light of day. 16 years since the resurfacing of
the Master’s Medicine, and now in the hands of over two thousand students
of the Art, Sa-Am Acupuncture is at last receiving the attention of the public
it deserves throughout the world.
The Uniqueness of Sa-Am Acupuncture.
1. Conventional acupuncture observes the particularities of a given
symptom, and then treats the ailment by affecting the meridian related to
the symptom. Sa-Am Acupuncture differs from the conventional approach.
Sa-Am Acupuncture treats and observes the patient as a holistic subject, and
thus treats the ailment at the point of its real origin.
2. Sa-Am Acupuncture has proven that the meridians serve as the path by
which the mind manifests its various dispositions. Sa-Am Acupuncture is
essentially Mind Acupuncture
3. In each of the Meridians there are sixty meridian conduits in which the
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particular characteristics of each of the Five Elements (Metal, Water, Earth,
Wood, Fire) are concentrated. Sa-Am Acupuncture is effective because it
treats only those sixty conduits.
4. Sa-Am Acupuncture is safe because it treats primarily those conduits which
are found at the ends of the limbs, and at the elbows and below the knees.
5. Sa-Am Acupuncture is an acupunctural art unique to Korea.
6. Sa-Am Acupuncture has gone beyond the limitations of conventional
acupuncture and has opened a new horizon of possibilities.
Sa-Am Doin Chimgu Yogyul (Essence of Sa Am Acupuncture)
This book is the only existing, original text about Sa-Am Acupuncture.
It was written by Lee Tae Ho through his translation with notes. Of course,
this book was based on sa am’s clinical records.
Furthermore this book contains a holistic and systematic acupuncture
method as well as clinical records by sa am himself. He was a buddhist
zen monk , physician of Chosun
Dynasty. To treat disease, Sa-Am
Acupuncture uses a combination
of Five Transporting points of the
involved meridians.
So sa am acupuncture is the
Principle Acupuncture unlike the
conventional Chinese acupuncture
style A-shi and body acupuncture
methods. The main principle is “for
deficiency tonify the mother, for
excess reduce the son” in Nanjing.
In addition to this principle, Saam
Acupuncture uses another principle,
which is “for deficiency reduce the
controller (controlling element), and
for excess tonify the controller”.
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PROF. DR. CEMAL ÇEVİK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ TİBBÎ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ, ANKARA
AKUPUNKTUR VE TAMAMLAYICI TIP DERNEĞİ BAŞKANI

Akupunktur 5000 yıldan daha fazla geçmişi olan Çinlilerin geliştirip dünyaya
yaydığı, Japon, Alman, İngiliz ve Fransız’ların teknolojiyle desteklediği bir
tedavi metodudur.
Cumhuriyet döneminde akupunktur uygulamalarını 1960’lardan itibaren
görüyoruz. O günden günümüze gelen uygulayıcılar; 1960’larda Dr. Kayır
Doy (İstanbul), 1965’te Dr. Aydın Yazıcıoğlu(Ankara), 1971- Dr. Yakup
Buğra(Ankara), Dr. Nüzhet Ziyal (İstanbul), 1973, Dr. Niyazi Dinçtürk(Bursa),
Dr. Gültekin Caymaz(Ankara), Dr. M.Fuat Abud (İstanbul), Dr. Abdülkadir
Erengül (İstanbul).
Sağlık Bakanı olarak Dr.Mete Tan’ın 1978 yılında Çin’e gitmesi Sağlık
Bakanlığının akupunkturla ilgilenmeye başladığı tarih olarak kabul edilebilir.
Bu yıllardan sonra bakanlıkta uzun yıllar bir ara verildiği görülür. Ancak
1988 Yüksek Sağlık Şurasında 21-23-Aralık 1988’de akupunkturla ilgili
mevzuat çalışmalarını yapılmasına karar verilmiştir. Bu karardan iki sene
sonra 15.01.1990’da Sağlık Bakanlığında Akupunktur yönetmeliği ile ilgili
çalışmalara başlanmış ve çalışmaları yürütmek üzere bir teknik komisyon
oluşturulmuştur. Bu çalışmalarda yer alan bazı isimler şunlardır;
•
•
•
•
•
•

Uzm Dr. Baki Dökme
Prof. Dr. Atilla Vural
Dr. Fatih Akçal
Uzm. Dr. Bekir Mutlu
Uzm. Dr. Gülay Işık
Prof. Dr. Birsen Saygın
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uzm. Dr. Hayati Koçal
Prof. Dr. Kaya Özkuş
Prof .Dr. Baha Çelik
Doç.Dr. ilhan Öztekin
Prof. Dr. İbrahim Tekeoğlu
Prof. Dr. Kemal Nuri Özerkan
Doç.Dr. Tuğrul Cabioğlu
Prof. Dr. Sabahattin Uslu
Prof. Dr. Erdal Güzeldemir

‘29 Mayıs 1991’de Resmi Gazetede “Akupunktur tedavi Yönetmeliği”
yayınlandı.
Bu yönetmelikte “ Akupunktur Eğitimi” ile ilgili esaslar belirleme yetkisi
“Akupunktur Bilim Komisyonu’na verildi.
Özel Eğitim
Akupunktur Eğitimi 1989 yılına kadar özel eğitim şeklinde yürütüldü .Bu
özel eğitimleri, İstanbul’da kurulan akupunktur dernekleri, kısa süreli, hafta
sonlarında yürüyen, çok disiplinli ve seviyeli bir şekilde verdiler.
Resmi Eğitim
1989-1990’da ilk Resmi akupunktur kursu Ankara Hastanesi’nde 10 hekimle
başladı
Hekimler görevlendirme ile seçildiler. Kursiyerler, Nörolog, Fizik tedavi
uzmanları, anestezistlerden ve bir klinik Biyokimyacı olmak üzere
uzmanlardan oluşuyordu.
İlk Resmi Eğitim Ekim 1989- Ocak 1990’da kesintisiz üç ay olmak üzere
Çin’den gelen iki akupunktur profesörü ve bir tercüman aracılığıyla yapıldı.
Kurs esnasında Dünya Sağlık Örgütünce uygunluğu kabul edilen, Pekin’deki
Üniversitelerde uygulanan üç aylık teorik ve pratik esaslı 480 saatlik eğitim
programı uygulandı.
Kursun Gayesi
Sağlık Bakanlığı Akupunktur’un etkin bir tedavi metodu olup olmadığını
belirlemek için bir proje olarak ilk kursu başlattı. Sonuçlar olumluydu. Kursa
katılan doktorların Çinli hekimlerle beraber uyguladıkları tedaviler sonucu bir
rapor hazırlandı, rapor sonucuna göre Akupunktur etkin bir tedavi metodu
olarak kabul edildi.
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Yönetmelik
Yüksek Sağlık Şurasında 21-23-Aralık 1988’de akupunkturla ilgili mevzuat
çalışmalarını yapılmasına karar verildi.
15.01.1990’da Sağlık bakanlığında Akupunktur yönetmeliği ile ilgili çalışmalara
başlanma kararı alındı, çalışmaları yürütmek üzere bir teknik komisyon
oluşturuldu.
‘29 Mayıs 1991’de Resmi Gazetede “Akupunktur tedavi Yönetmeliği”
yayınlandı.
Bu yönetmelikte “ Akupunktur Eğitimi” ile ilgili esaslar belirleme yetkisi
“Akupunktur Bilim Komisyonu”na verildi.
Akupunktur Üst Kurulu Faaliyetleri
Akupunktur Üst Kurulu 1995-1998 yılları arasında alanda uygulama yapan
155 hekime Akupunktur Uygulama Sertifikası verdi.
Akupunktur üst kurulu 18.03.1998’de akupunktur eğitiminin üniversite ve
eğitim hastanelerinde derneklerin iş birliği ile yapılmasına karar verildi.
21.12.1998’de üst kurulca hazırlanan eğitim müfredatı programı görüşüldü.
Teorik ve uygulamalı olarak 480 saatlik eğitim verilmesine karar verildi.
Kurs Eğitim süresi yönetmeliğe göre 480 saat olarak belirlenmiştir.
Gazi Tıp Fakültesinde 500(480+20) saat olarak uygulanmaktadır.
Kurslar üç ay boyunca mesai saatleri içinde yapılmaktadır.
Yüksek Öğretim Kurumundan Teklif (YÖK)
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), bütün Üniversitelere yazı göndererek
Akupunktur Eğitimi verebilecek kadrolarının olup olmadığını sorguladı.
Sadece Gazi Üniversitesi uygun cevap verdi.
Bu cevap üzerine Gazi Tıp Fakültesi’ne akupunktur Sertifika Eğitimi verme
yetkisi verildi.
Böylece YÖK ve Sağlık Bakanlığının iş birliği ile Gazi Tıp Fakültesinde Eğitimler
başlandı.
Ders Programı
Ders programında; Akupunktur müfredatına göre, akupunktura yönelik
Anatomi, Fizyoloji, Biyokimya, Histoloji,
vücut akupunkturu, kulak
akupunkturu (Fransız, Alman ve Çin usulü ) ile ilgili temel bilgiler teorik ve
pratik olarak verilmektedir.
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Pratik Uygulama
Kurs başladıktan bir ay sonra hasta kabulüne başlanmaktadır.
Hastalara ücretsiz olarak tedavi olanağı sağlanmakta, bu yüzden her kurs
döneminde yeteri kadar hasta görülebilmektedir.
Hasta Muayenesi
Hastalar başlangıçta sorumlu olan bir öğretim sorumlusu ve o hastanın
doktoru olacak olan kursiyerle beraberce muayene edilirler. Her hastanın
tansiyonu ölçülür, yatar pozisyonda tedavi uygulanır.
Teşhiste, hoca ve öğrenci beraberce, nabız, dil, fiziksel görünüm ve
semptomlara göre tanı koyduktan sonra tedaviye başlarlar.
Hasta iğnelendikten sonra 20 dakika masada yatar. Bu yatış esnasında doktoru
hastayı gözetim altında tutar ve süre sonunda hastanın iğnelerini çıkartır.
Tedavi Sıklığı
Her hekim hastasına 10 tedavi uygular. Hekim, hastasının her gelişinde tedavi
öncesi sorunlarını sorar. Ve olumlu gelişme varsa aynı noktalarla tedaviye
devam eder.
Her kurs boyunca yaklaşık otuz farklı hastalık ile ilgili vakalar ayarlanmaya
çalışılır. İlgi çekici vakalar sınıfta tartışılır. Zaman zaman bazı kitaplardaki,
vakaLar teşhis ve tedavi yönünden tartışılır. Karşılaştırma yapılır.
Kursiyer Sayısı
Senede iki defa kurs açılmaya çalışılır.
Her kurs döneminde mevcut uygulamaya göre en çok 30 kişi alınır.
Kursiyerler kursa başlamadan önce bir sınavla seçilirler. Sorular %50 genel
tıp ve %50 akupunktur ile ilgili olmak üzere hazırlanır. İlk 30’a giren çağırılır.
2002-2014 arasında 474 kursiyer, Gazi Tıp Fakültesi Akupunktur Kurs
koordinatörlüğünden kurs almışlardır.
20. dönem kursu 2014’te tamamlanmıştır
Kursa Katılan Doktorların Dağılımı
Kursa katılan 474 doktorun %52’si uzman doktor % 48’i pratisyen hekimdir.
Uzman hekimler arasında 60 öğretim üyesi bulunmaktadır
Kursa Katılan Gazili Öğretim Üyeleri
• Prof. Dr. Afitap Anıl (Anatomi)
• Prof. Dr. Tuncay Peker (Anatomi)
• Prof. Dr. Ayşe Bilgihan (Tıbbi Biyokimya)
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• Prof. Dr. Vesile Sepici (Fizik tedavi)
• Prof. Dr. Çiğdem Özer (Fizyoloji)
• Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu (Tıbbi Etik)
• Prof. Dr. Bilkay Baştürk ( İmmünoloji)
• Prof. Dr. Banu Çaycı Sivri (Tıbbi Biyokimya)
• Prof. Dr. Ayşegül Atak (İmmünoloji)
• Prof. Dr. Mustafa Şare (Genel Cerrahi)
• Prof. Dr. Ferit Taneri (Genel Cerrahi)
• Doç Dr. Nuray Büyükberber (Mikrobiyoloji)
• Prof. Dr. Fikret Akata (Göz hastalıkları)
• Prof. Dr. Özlem Çoşkun (Nöroloji)
• Prof. Dr. Deniz Arslan( Çocuk hematolojisi)
• Doç. Dr. Didem Akçalı (Anestezi-Ağrı merkezi)
Diğer Üniversiteler
2005’te İstanbul Üniversitesinde bir kez kurs verildi. Kurs hafta sonlarında
yürütülen ve altı ay süren bir kurstu.
2007 ‘de Yeditepe Üniversitesinde kurs yapıldı. Hafta sonlarında yapılıyor ve
altı ay sürüyordu.
2011’de Erzurum Atatürk Üniversitesinde hafta sonları şeklinde altı ay süren
kurslar başladı.
Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri
2008’de Ümraniye Devlet Hastanesinde hafta sonlarında yürütülen, altı ay
süren İstanbul Akupunktur Derneği ile iş birliği halinde bir kurs başlatıldı.
Kurs verilen hastanenin dışarıya hizmet veren akupunktur polikliniği
bulunmaktaydı.
Akupunktur Poliklinikleri
•
•
•
•
•
•

Gazi Tıp Fakültesi akupunktur Polikliniği(ANKARA)
Başkent Üniversitesi akupunktur Polikliniği(ANKARA)
Turgut Özal Üniversitesi Akupunktur Polikliniği(ANKARA)
Erzurum Atatürk Üniversitesi Akupunktur Polikliniği(ERZURUM)
Adnan Menderes Üniversitesi Akupunktur Polikliniği (AYDIN)
Yeditepe Üniversitesi Akupunktur Polikliniği(İSTANBUL)
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• İstanbul Üniversitesi Akupunktur Polikliniği (İSTANBUL)
• Ümraniye devlet hastanesi(İSTANBUL)
• İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Has. Acil Tıp ve Akupunktur Polikliniği
(İZMİR)
Gazi Tıp Fakültesi Akupunktur Polikliniği
Uzm. Dr. Setenay Mit – Akupunkturla ilgili bir konuda doktoralı
Dr. Ersel Geçioğlu- tez devresinde akupunkturla ilgili doktora yapıyor.
Akupunktur sertifikalandırma eğitiminde aktif olarak görev alıyorlar.
Günde ortalama 20 hasta tedaviye alınıyor.
Hastalar 75 tl ücretle tedavi ediliyorlar.
Akupunktur hizmetlerinin ücreti SGK tarafından karşılanmıyor.
Bu arada kurs olmuş diğer hocalar da pratiklerini devam ettirmek için
polikliniğe gelebiliyorlar. Aktif olarak tedavi yapabiliyorlar
Poliklinik akupunktur dünyasında yeri olan bir konumda.
Kurumumuzdan eğitim alan diğer illerdeki hekimler telefonla danışıyorlar,
poliklinik danışmanlık hizmeti de veriyor.
Diğer Ülkelerde Akupunktur
1822’de Çin’de akupunktur uygulaması yasaklandı, Çin Halk Cumhuriyetinin
kurulmasıyla 1949 da akupunktur serbest bırakıldı.
1955 ‘de Çin Hekimliği araştırma akademisi kuruldu. Bu akademiye bağlı
olmak üzere 1958’de üç hastane açıldı.
Çin haricindeki ülkelerde 1998 verilerine göre 1000000 üzerinde
akupunktur uygulayan akupunkturist mevcut. Bu akupunkturistlerin 300.000
‘i Tıp doktoru. Almanya’da ağrı ile uğraşan doktorların %90’ı akupunktur
uyguluyorlar. Amerika’da bütün eyaletlerde akupunktur uygulanıyor.
Eyaletler 5 kategoride akupunktur uyguluyorlar. New York eyaletinin dahil
olduğu 5 eyalette sadece lisanslı doktorlar akupunktur uyguluyorlar. Diğer
vilayetlerde hekim olanlar sertifikasız da olsa uygulayabiliyorlar. Doktor
olmayanlar sadece doktor nezaretinde uygulayabiliyorlar.
Akupunktur ve Türkler
Günümüz akupunkturunda kullanılan temel kelimeler Türkçedir. Yang,
Yin,Çiy, shu(su), Çiy kanallarda su gibi akar.
Yang-Yan-Yangın_ yanmak
Yin-in-kolun Yin’i, İç kısmı
Hastalık yapıcı deyimler halkımızca kullanılıyor: Midemizin yanıyor olması,
Çiğnemek, çiğneyerek besinlerden Çiy’nin çıkarılmasıdır.
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Anadolu Türklerinde Akupunktur
1465 yılında Şerafettin Sabuncuoğlu’nun yazarak Fatih Sultan Mehmet’e
hediye ettiği kitabında en önemli akupunktur noktalarından olan P-6 ve
Lu-9 noktaları resmedilmiştir. Bu noktaları uyarmak için kullanılan özel
cihazlarda resimde yer almışlardır. Şerafettin Sabuncuoğlu’nun memleketi
olan Amasya’da kas spazmlarını tavuk kemiğinden yapılan iğnelerle çözmeye
çalışan ailelerin varlığından bahsedilmektedir.
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PROFFESSOR CEMAL ÇEVİK, MD, GAZI UNIVERSITY, ANKARA ASSOCIATION
OF ACUPUNCTURE AND COMPLEMENTARY MEDICINE

SUMMARY
Acupunture has an history of more than 5000 years and was distributed to
the other countries from China. Japanese , German, English and French
people enriched this practice by combining it with technology.
In Turkey, we see the practice of acupuncture since 1960. Dr. Kayır Doy
(1965)in İstanbul, Dr. Aydın Yazıcıoglu(1965) in Ankara, Dr. Yakub Bugra
(1971) in Ankara , Dr. Nüzhet Ziyal (1973) in Istanbul, then Dr. Niyazi
Dinçtürk in Bursa, Dr. Gültekin Caymaz in Ankara, Dr. Fuat Abud in Istanbul
and Dr. Abdülkadir Erengül in Istanbul are the pioneers.
Dr. Mete Tan, former Health Minister of Turkey ,paid attention to acupuncture in 1978 during his official visit to China. Ten years after this visit at
1988, some studies started and Supreme Court of Health decided starting
regulations related to acupuncture treatments and education. In these studies Dr. Attila Vural, Dr. Baki Dökme, Dr. Nüzhet Ziyal, Dr, M.Fuad Abud,
Dr. Cemal Çevik, Dr. Fatih Akçal, Dr. Gülay Işık, Dr. Hayati Koçaş, Dr. Erdal
Güzeldemir and others participated. At the end of these studies on 29th
May 1991, acupuncture regulations were published in Official Gazette (Resmi Gazete). According to these regulations acupuncture education started
at Gazi University at 2002. From these courses 474 doctors took certificates
. Nowadays there are three centres in three Universities that Ministery of
Health accepts as training centers.
Education program is prepared according to the courses of the acupuncture schools in Pekin, London, Paris, New York, Seatle etc and publications
and regulations of the WHO. During the training courses, two programs
are continued : the first course is on weekdays and the second one is at
the end of the week. Throughout the course, students are given theoretical
and practical training for 500 hours. Each course is followed by a final test.
Students who pass the final test receive a certificate.
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ROBERTO QUINTERO, BM AVUKATI

Farklı isimler: Alternatif, tamamlayıcı, doğal, konvansiyonel olmayan,
integratif vb.
Avrupa Parlementosu ve Avrupa Konseyi Parlementerler Heyeti’nin
isimlendirmesi ‘’konvansiyonel olmayan tıp’’ .
Tüm Avrupa’yı içine alan( Pan- European) bir araştırmada ‘’Tamamlayıcı ve
Alternatif Tıp’’ (TAT= CAM) olarak isimlendirilmişler.
Geleneksel Çin tıbbının anahtar öğelerinden biri olan akupunkturu,
konvansiyonel olmayan ya da alternatif tıp olarak adlandırmak, bana biraz
garip geliyor. DSÖ’ne göre bu terapi yüzyıllardır kullanımda ve şu anda
Çin’de, Kuzey ve Güney Kore’de ve Viet-Nam’da , devlet hastaneleri ve özel
hastanelerde uygulanmakta ve sağlık sigortası kapsamında yer almaktadır. (3)
Bu uygulamalar kaç tanedir? Aralık 2011 ‘e ait İspanya Hükümeti’nin bir
raporunda 139 tedavi yöntemi tanımlanmış ve sadece 28’i incelenmiştir. ( 4)
2007 yılına ait Ulusal Sağlık Araştırmaları Anketi (NHIS) A.B.D’de kullanılan
36 tür TAT uygulamasını kapsayan sorular içermekteydi. (5)
2012 yılında bütün Avrupa’yı içine alan bir araştırmada 39 ülke ( 27 üye, 12
üyelik aşamasında ülke) değerlendirilmiş fakat 12 uygulamaya odaklanılmıştır.
AVRUPA’DA TAT
Avrupa Parlementosu ( Karar A4-0075/97) ve Avrupa Konseyi Parlementerler
Birliği ( Karar 1206 (1999) Avrupa’da konvansiyonel olmayan tıbbın daha iyi
harmonizasyonunu öneren kararlar almışlardır.(7)
Fakat her seferinde AB, tekrar tekrar her üye ülkenin kendi sağlık sitemini
organize etme ve düzenleme hakkının kendinde olduğunu belirtmiştir.
Avrupa Birliği Politikası: Sağlık Politikası üye ülkelerin ulusal sorumluluğudur.
Lizbon Anlaşması BAŞLIK XIV Halk Sağlığı Makalesi 168 Sayı 7(4): ‘’7. Birlik
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hareketi üye ülkelerin sağlık politikalarını tanımlamasına ve sağlık hizmetlerinin
ve tıbbi bakımın…. sağlanmasına saygı gösterecektir.’’ denmektedir. (8)
TAT’ın Avrupa uluslararası karşılaştırmalı yasal durumunda tek ortak nokta
ülkelerdeki mevzuatların ve düzenlemelerin birbirinden farklı oluşudur.
Kuzey Avrupa’daki pek çok ülkede daha az düzenlenmiş bir uygulama
varken güneyde ve doğu Avrupa’da bütün sağlık uygulamalarında daha fazla
düzenleme söz konusudur.
TAT eğitimi olmadan herkesin uygulama yapabileceği ülkeler vardır. Diğer
taraftan sadece ilişkili TAT disiplininde uzmanlaşmış tıp doktorlarının
uygulama yapmasına izin verilen ülkeler de bulunmaktadır.
Avrupa Ülkelerinde Genel TAT Yasal Düzenlemeleri
Tüm Avrupa’yı içine alan araştırmada incelenen 39 ülkeden 17’sinde genel
bir TAT düzenlemesi vardır. Bu ülkelerin 11 tanesinde özel TAT yasaları, 6
tanesinde de genel sağlık sistemi yasal düzenlemeleri içinde TAT’a ayrılan
bölümler yer almaktadır. (9)
Avrupa raporunda sözü edilen 12 uygulamadan, akupunktur ve homeopatinin
5 Avrupa Birliği ülkesi (Fransa, Almanya, İtalya, Portekiz, İspanya), A.B.D ve
Kanada’da yasal düzenlenmesi ve geri ödemesini inceleyeceğim.
FRANSA (10)
Fransa’da TAT yasası bulunmamaktadır.
Sadece yasal yetkili personel hasta tedavi edebilir sadece sağlık
profesyonellerinin TAT uygulamaya yetkisi vardır.
Doktorlara tamamlayıcı/ alternatif tıp eğitimi verilebilir.
Bobigny Üniversitesi bazı TAT uygulamalarına diploma, Doğal Tıp konusunda
da üniversite diploması vermektedir.
Düzenleme
Akupunktur ve homeopati yasal olarak sadece tıp doktorları tarafından
uygulanabilir ve tıp derneği tarafından düzenlemesi yapılmıştır.
Yüksek Mahkeme 9 Şubat 2010’de akupunkturun tıbbi bir uygulama
olduğunu, sadece tıp doktorları, ebeler ve veteriner hekimler tarafından
yapılabileceğini bildirmiştir.
Tıp kökenli olmayan akupunkturist yasadışı tıp uygulaması yapmış olur.
Akupunktur hastanede doktor, ebe ya da veteriner hekim tarafından
uygulanır.
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Geri Ödeme
Akupunktur ve homeopati ulusal sağlık sigortası tarafından geri ödenmektedir.
Akupunktur tedavisi özel sigortalar tarafından da geri ödenmektedir.
Homeopatik tedaviler temel sağlık sitemi tarafından kısmen (%35) geri
ödenmektedir.
ALMANYA (11)
TAT tedavisi yasal olarak Heilpraktiker adı verilen tıp kökenli olmayan
uygulayıcılar tarafından verilmektedir. 1994 yılında heilpraktiker sayısı 1000013000 arasındaydı ve çoğu profesyonel derneklerin üyesiydiler.
Homeopati uygulayıcılarının yerel sağlık otoriteleri tarafından yapılan bir
sınavı geçip tıp ve sağlık hizmetleri konusunda yeterli bilgi sahibi olduklarını
ispatladıktan sonra kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
Sadece tıp doktorları ve heilpraktiker’ler TAT uygulamalarını gerçekleştirebilir,
fakat belirli tıbbi uygulamalar konusunda kısıtlamalar bulunmaktadır.
Düzenleme
Akupunktur ve homeopati yasal tedaviler olarak kabul edilip düzenlemeleri
yapılmıştır. Medikal akupunkturistlerin diplomaları Alman Tıp Derneği
tarafından tanınmaktadır.
Homeopatiyi doktorlar ve heilpraktikerler uygulayabilir.
Homeopati yasayla düzenlenmiş ve tedavi yöntemi olarak tanınmıştır.
Geri Ödeme
Eyalet sigorta şirketleri kalifiye tıp doktorları tarafından uygulanan akupunktur
ve homeopatik tedaviyi kısmen ödemektedir ancak hastaların ilaçlar için
kendilerinin ödeme yapması gerekmektedir.
Bazı özel sigorta şirketleri homeopatik ilaçlar ve akupunkturu ödemektedir.
İTALYA
İtalya’da genel bir TAT yasası bulunmamaktadır.
Yüksek Adalet Mahkemesi konvansiyonel olmayan tıp uygulamalarının sadece
tıp doktorları tarafından uygulanabileceğine karar vermiştir.
Tıp eğitimi olmayan bir kişinin geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerini
uygulaması yasaya karşı gelmek olarak kabul edilir.
Tıp dışı uygulayıcılar ceza kanunlarına göre yargılanabilir.
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Düzenleme
Akupunktur sadece tıp doktorları tarafından uygulanmalıdır.
Homeopati : uygulama tıp doktorları ve veteriner hekimlerle sınırlıdır. Yüksek
Adalet Mahkemesi homeopatik ürünlerin sadece tıp doktorları tarafından
reçete edilmesi gerektiğine karar vermiştir.
Geri Ödeme
Genel olarak TAT, ulusal sağlık sigortası kapsamında değildir.
Her İtalyan bölgesinin tıbbi uygulamalarla ilgili kendi geri ödeme düzenlemeleri
bulunmaktadır. İtalya’nın bazı bölgelerinde akupunktur tedavisi ulusal sağlık
sigortası tarafından ger ödenmektedir.
Homeopati tedavisi özel sigortalar tarafından karşılanmaktadır.
PORTEKİZ (13)
22 Ağustos 2003 yılında konvansiyonel olmayan tedavilere yapılan
düzenlemeyle altı TAT tedavisi 45/2003 sayılı yasayla tanınmıştır.
Yasa konvansiyonel olmayan tedavilerin uygulamalarına teknik ve ideolojik
özerklik tanır. Yasa vatandaşların tercih ettikleri tedavi yöntemini özgür
olarak seçme hakkı olduğunu söyler. Yasa TAT uygulayıcılarının uygulama ve
eğitim müfredatını tanımlamamıştır.
Düzenleme
Konvansiyonel olmayan tedavilere yapılan düzenlemeyle akupunktur ve
homeopatinin yasal düzenlemesi yapılmıştır.
Geri Ödeme
Homeopatinin ne sosyal sigortalar ne de özel sigortalar tarafından geri
ödemesi yoktur.
Eğer uygulama tıp doktoru tarafından yapılırsa tedavi sigorta tarafından geri
ödenir.
İSPANYA
Genel olarak TAT’ın İspanya’da yasal düzenlemesi yoktur.
Sadece yetkili sağlık profesyonelleri sağlık hizmetlerini uygulayabilir.
Devlet otoriteleri TAT uygulamalarına sağlık hizmetlerine engel olmadığı
sürece tolerans gösterirler.
Tıp kökenli olmayan uygulayıcılar tarafından yapılan uygulamalar yasadışı
sayılır.
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Düzenleme
Sağlık merkezinde ‘’ Bir tıp doktorunun sorumluluğu altında, doğal tıp
yöntemleriyle, homeopatik ilaçlarla ya da periferik stimulasyon tekniğini
kullanarak iğnelerle, ya da etkin ve güvenli olduğu gösterilen başka
yöntemlerle tedavi uygulanan bir ünite bulunabilir’’. (15)
Akupunktur tıbbi bir uygulamadır ve yasal olarak sadece tıp doktorları
tarafından uygulanabilir.
Yasal düzenleme ve akupunkturistlere verilen diplomalar Tıbbi Konsey
tarafından onaylanmaktadır.
Doktorlar için mezuniyet sonrası homeopati ve akupunktur eğitimi İspanya
Üniversitelerinde verilmektedir.
Geri Ödeme
TAT uygulamaları genel sağlık sigortası tarafından geri ödenmemektedir. Bazı
özel sağlık sigortaları TAT’ı kapsamları içine almaktadır.
Akupunktur tedavisi sadece bir bölgede genel sağlık sigortası kapsamındadır.
İNGİLTERE
Tıp Uygulama Genel Hukuku’na göre İngiltere’de tedavi edilen kişi bilgilendirip
rızası alındığı sürece sağlık konusunda bir eğitimi olmayan insanlar da hasta
birini tedavi edebilir. (17)
Tıbbi niteliği olmayan kişilerin kanser, cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb. gibi
hastalıkları ve medikal durumları tedavi etmeleri yasaktır.
Düzenleme
Akupunktur ve homeopatinin dernek ve gruplar tarafından gönüllü olarak
düzenlemesi mevcuttur.
Yerel otoritelerin akupunktur uygulamalarını düzenlemek konusunda belirli
yetkileri vardır.
Homeopati uygulamalarının yasal düzenlemesi yoktur ve kayıtlı olmak
mecburi değildir. Homeopati doktorlar için ayrı bir tedavi uygulaması olarak
tanımlanmıştır.
Geri Ödeme
İngiltere’de TAT uygulamalarının çoğu özel sektördedir ve sigorta tarafından
karşılanmamaktadır.
Bir takım özel sağlık sigortaları bazı TAT uygulamalarını sigorta kapsamlarına
almış, ancak pek çoğu sadece yasayla düzenlemesi yapılan uygulayıcıların
yaptıklarını ödemektedirler.
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AVRUPA BİRLİĞİ DIŞINDA
KANADA (19)
Ulusal sağlık düzenlemesi asıl olarak geleneksel tıp doktorlarına yöneliktir.
Federal yasa homeopatiyi tanımaz.
Ancak bölgelerin sağlık profesyonellerinin durumunu yasal düzenleme hakkı
vardır ve pek çok bölgede doğal terapi uygulayanlara karşı oldukça toleranslı
davranılmaktadır.
A.B.D.
15 eyalette konvansiyonel olmayan tıbbın, gerek lisanslı doktorlarca ya da
sağlık hizmetlerinde çalışan lisanslı profesyonellerce uygulanması ve bu
hizmete erişim yasal düzenlemeyle düzenlenmiştir.
15 eyalet için altı başlıkla ilgili karşılaştırmalı bir yasa incelemesi yaptım:
Konvansiyonel olmayan/ alternatif/ tamamlayıcı/ ya da bütünleştirici tıpla ilgili
tanımlamalar; bu uygulamaları yapmaya yetkilendirilmiş kişiler; doktorlar
için müeyyideler; hasta hakları; bilgilendirilmiş onam formu ; eyalet tıp
komisyonuna üyelik; alternatif tıbba karşı ayrımcılığın yapılmaması. (20)
Yasal inceleme göstermiştir ki tamamlayıcı tıp şu 15 eyaletlerde kullanılabilir:
Alaska, Kuzey Karolina, Kolorado, Florida, Georgia, İndiana, Luisiana,
Massachusetts, Nevada, New York, Ohio, Oklohoma, Oregon, Texas ve
Washington.
15 eyaletteki düzenlemeler konvansiyonel olmayan tedavileri içermemektedir.
Uygulama 15 eyaletin her birinde belirli düzenlemelere tabidir. Temel olarak
bu gereksinimler iki kısımda özetlenebilir:
Tedavi uygulamaya yetkili lisansı olan ve bu konuda becerisi olan bir sağlık
profesyoneli tarafından yapılabilir
Bilgilendirilmiş onam formunun hazırlanması eyaletten eyalete değişmektedir.
Homeopati( 21)
Tıbbi uygulama yetkisi olan kişiler ya da diğer sağlık profesyonelleri yasal olarak
homeopati uygulayabilir. Bazı eyaletlerde lisanslı olmayan profesyoneller de
homeopati uygulayabilir.
Sadece 3 eyalette (Arizona, Connecticut ve Nevada) da tıp doktorları ve
osteopati doktorları için eyalet lisans kurulları vardır.
Arizona ve Nevada’da aynı zamanda homeopati asistanlarına da lisans
verilmektedir. Bu kişiler de homeopati doktorunun gözetimi altında sağlık
hizmeti verebilir.
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Bazı eyaletler açık olarak homeopatiyi kayropraktik, naturopati ve fizik
tedavinin kapsamı içine almaktadırlar.
Akupunktur (22)
Lisans isteyen eyaletler: 42 eyalet ve D.C.
Eğitim : 3 yıl ya da 1905 saat. Ancak eğitim standartları ve lisans için gerekli
şartlar eyaletten eyalete değişmektedir.
Eyaletlerin çoğu akupunktur uygulaması için lisans istemektedir.
Geri Ödeme (23)
Tamamlayıcı tıp uygulamalarının geri ödemesi oldukça karmaşık ve kafa
karıştırıcıdır , o kadar ki bu konuda bir genellemeye gidebilmek neredeyse
imkansızdır.
Geri ödeme eyalet yasaları, düzenlemeler ve sigorta tarifelerinin içeriklerine
göre ciddi anlamda değişkenlik göstermektedir.
OZON TERAPİ
Ozon terapi dünyanın farklı bölgelerinde, 50 ülkede 30.000 den fazla
profesyonel tarafından uygulanmaktadır. Uygulama sayısı giderek artmakta,
her geçen gün daha fazla doktor bu terapiyi uygulamayı öğrenmekte ve
uygulamaktadır. Şu anda yaklaşık 40 ulusal ozon terapi derneği bulunmaktadır.
İlginçtir ki TAT hakkında alıntı yaptığım her üç kaynaktan biri ozon terapiyi
içermekteydi. Ancak ozon terapi ortada yoktur (24). Üstelik ozon terapi
Almanya’da hastalar tarafından en çok talep edilen tedavilerden biriyken. (25)
Hatta Pubmed’de ‘’ ozon terapi’’ diye arandığında karşımıza 2454 adet
referans çıkmaktadır. (26)
2010 yılında disk hernisinde ozon kullanımıyla ilgili 20 klinik çalışmanın
incelendiği ilk meta analiz yapılmıştır. Sonuçlar ozon terapinin hem etkin hem
de oldukça güvenli olduğunu göstermektedir (27). İkinci meta analiz impakt
faktörü oldukça yüksek bir dergide 2012 yılında yayınlanmış ve 8 çalışmanın
ve 4 randomize klinik vakanın sonuçları incelenmiştir (28).
Meta analiz sonuçları, tek bir araştırmayı değil de birleştirilmiş karışık
sonuçları ortaya koydukları için bilimsel kanıt yönünden büyük önem taşırlar.
İlk kez ozon terapinin değeri Kanıta Dayalı Tıp kriterlerine uyarak ortaya
konulmuştur . Lomber disk hernisinde : 1)paravertebral ozon terapisi için
kanıt düzeyi II-1 ve tavsiye düzeyi I-B; 2) intradiskal ozon terapisi için kanıt
düzeyi II-3 ve tavsiye düzeyi I-C dir.
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Ozon Terapinin Düzenlemesi 2005’den Günümüze Anahtar
Değişiklikler
RUSYA (29)
Dünyada ozon terapi konusunda ilk yasal düzenlemeler Rusya’da yapılmıştır
(2005-2007)
Bu ülkede kamu sağlık tesislerinde yaygın olarak uygulanmakta ve bazı
üniversitelerde öğretilmektedir.
Birkaç yıl boyunca Nizhny Novgorod Ortopedi ve Travmatoloji Deneysel
Tıp Araştırma Enstitüsü ozon konusunda çalışmak üzere insan ve maddi
kaynaklarını seferber etmiştir.
Rusya Sağlığın ve Sosyal Gelişmenin Kontrolü Federal Servisi ozon terapinin
obstetrik, jinekoloji, neonataloji, travmatoloji, dermatoloji ve kozmetoloji
konularında yapılmış düzenlemelerini uygulamaya geçirmiştir.
İSPANYA (30)
Sağlık yetkilendirilmesi işlemi Özerk Topluluklara verilmiştir.
Madrid Özerk Topluluğu 2006’dan 9 Mart 2009’a kadar özel ayaktan hasta
merkezlerinde yasaklamıştır.
Bu yasak süresince:
• Ozon terapistlere para cezaları uygulanmış
• Sağlık merkezleri kapatılmış
• Yasaklara uyulup uyulmadığını kontrol için takipler yapılmıştır.
• Aepromo’nun müdahil olmasından önce yetkililer durumda 180 derecelik
bir dönüş yapmışlardır.
9 martta yasak kalkmış, ozon terapi tanınmış ve düzenlemesi yapılmış ve özel
ayaktan hasta kliniklerinde uygulanmaya başlanmıştır. Tek istisnası ozonun
interdiskal uygulamasıdır ki bunun da hastane içinde cerrahi müdahale
odasında ya da majör cerrahinin yapılabileceği bir merkezde yapılması
gerekmektedir.
Bugüne kadar 17 topluluktan 15 inde ozonun kullanılmasına düzenleme
getirilmiştir.
Aepromo Kral Juan Karlos Üniversitesi( devlet üniversitesi) ile birlikte
mezuniyet sonrası ‘’ Ozon terapi ve Ozonize Büyüme Faktörleri’’ ile ilgili
uzaktan eğitimi düzenlemiştir. Bu kurs İngilizce ve İspanyolca alınabilir.
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KÜBA
Küba ( Bakanlık Kararı 261/2009 Sağlık Bakanlığı) (31)
Küba ozon terapi uygulamasını diğer 9 doğal tedavi ve geleneksel tıp
uygulamasıyla birlikte kabul etmiştir. Bu uygulamaların bütün ülkede sağlık
hizmetleri, eğitim ve bilimsel araştırmalar için kullanılması onaylanmıştır.
İTALYA (32)
20 İtalyan bölgesinden3 tanesinde ozon terapi konusunda düzenlemeler
bulunmaktadır:
Lombardi: 2003
Emilia Romagna: 2007
Marche: 2009
Ayrıca ozon terapisinin kullanımını teşvik eden 2 mahkeme kararı da
bulunmaktadır.
PORTEKİZ ( Yönetmelik Sayısı 163/2013) (33)
Ücretlendirmenin Ulusal Sağlık Hizmetleri tarafından yapılması onaylanmıştır.
Ozon terapisi ve farklı girişimlerin ücretlendirilmesini kapsar:
• İntraartiküler büyük küçük eklem içi ozon uygulanması
• İntradiskal ozon uygulanmas
• Ozon terapisinin diğer uygulamaları
Yönetmeliğin içine ozon terapisinin alınması ozon uygulamasının kamu ve
özel sağlık hizmetlerinde kabul edildiği anlamına gelmektedir.
UMMAN SULTANLIĞI
Ozon terapi uygulamaları sadece lisanslı tıp profesyonellerine bırakılmıştır
Özel tıp merkezlerine de ozon terapisini uygulama yetkisi verir.
DUBAİ- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ (34)
Dubai’nin de içinde olduğu 7 emirlikten oluşur. Bu emirliklerin sağlık
konularında düzenleme yapma yetkisi vardır. Dubai’de ozon terapi
tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) kapsamına alınmıştır.
Doktorlar
yasal olarak aşağıdaki kılavuzlardaki düzenlemelere göre
çalışabilirler:
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Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp (TAT) – ‘’Tesis Kılavuzu’’ ve ‘’Sağlık Tesisleri
Yetki Belgesi Kılavuzu’’
Dubai Sağlık Otoritesi ( DHA) Rashid Hastanesinde ozon terapi merkezi
bulunmaktadır.
MADRİD OZON TERAPİ DEKLARASYONU (35)
3 Haziran 2010 ‘da Madrid Kraliyet Tıp Akademisi tarafından düzenlenen ,
uluslararası ozon terapi okullarının toplantısında ortaya konmuştur.
Bugüne kadar Afrika, Amerika, Avrupa ‘dan 34 ulusal ve uluslararası ozon
terapi federasyonu Madrid Ozon Terapi Deklerasyonu’na imza atmıştır. Bu
deklerasyon 12 dile tercüme edilmiş olup resmi dili İspanyolca ve İngilizce’dir.
Madrid Ozon Terapi Deklerasyonu ozon terapi tarihinde görüş birliğinin ilk
yazılı metnidir ve ozon terapi konusunda dünyada büyük ölçüde kabul gören
uluslararası tek belge olma özelliğini taşımaktadır.
Madrid ozon terapi deklerasyonun herhangi bir ülkeyi bağlayıcı niteliği yoktur.
Ancak ozon terapi dernekleri arasındaki genel kabul edilirliği ve yenilenebilir
olması bu deklerasyona inanılmaz bir moral güç vermektedir.
Ozon terapi ayaktan hasta merkezlerinde uygulanabilir. Tek istisnası ozonun
interdiskal uygulamadır ki bunun da hastane içinde bir ameliyathanede ya da
majör cerrahinin yapıldığı bir ünitede yapılması gerekmektedir.
Ozon terapi tıbbi bir uygulamadır ve tıbbi personel tarafından uygulanmalı ve
uygulama sırasında bilimsel bir dikkat gösterilmelidir.
Ozon Terapi Uygulamak İçin Gereken Şartlar
Deklerasyonun Eki 5. Paragrafta listelenen şartlar uluslararası ozon
topluluğunun önerilerinden oluşmakta ve ozon terapiyi sağlık hizmetleri
içine katmayı düşünen bütün özel ayaktan hasta kliniklerinin yerine getirmesi
gereken şartlar olarak sunulmaktadır.
Ozon terapinin uygulandığı tıp merkezlerinde mecburi sıhhi uygunluk belgesi
olmalı ve aşağıdaki kurallara uymalıdır:
• 5.1 ozon terapi konusunda eğitimli ve deneyimli bir hekim. Bu kişi
tedavinin
yürütülmesinden sorumlu kişi olacaktır.
• 5.2 ozon terapisinde kullanılacak ozonu üretecek ve uygulayacak uygun
araç gereç, bunların da uygun sıhhi uygunluk belgesi alması gerekmektedir.
Avrupa Birliği için bu araç gereçlerin CE işaretini taşıması gerekmektedir.
Yanlış uygulamalardan veya konsantrasyonlardan kaçınmak için ozon üretecek
ekipmanın üreticinin önerilerine göre düzenli aralıklarla kalibre edilmesi veya
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gözden geçirilmesi gerekmektedir.
• 5.3 Yetkili şirketten alınan tıbbi oksijeni kullanmak
• 5.4 Seçilen uygulama yoluna göre en iyi tedaviyi verebilmek için farklı
ve uygun protokoller ortaya koymak. Protokoller bilimsel ozon terapi
derneklerinden onaylanmış ve tanınıyor olmalıdır.
• 5.5 Bilgilendirilmiş onam formu oluşturmak
• 5.6 Uygun havalandırma sistemine sahip olmak.
• 5.7 Yaşamı kurtaran ilaçlar, ventilasyon destek ekipmanı veya bir Ambu
balonuna sahip olmak.
• 5.8 Disk arasına ozon uygulamasının bir hastane merkezindeki cerrahi
odasında veya majör cerrahi ambulatuar biriminde gerçekleştirilmesi
gerektiği dikkate alınmalıdır.
SONUÇLAR
Ozon terapinin yasal olarak düzenlemesinin yapılmasından yanayım.
Düzenleme hastaya hizmet etmelidir, çünkü öncelikle bundan fayda görecek
ilk kişi hastadır ; uygulamayı yapan sağlık personeline hizmet etmelidir; tıbbi
ozonun üretimi ve kullanımıyla ilgili ekipman ve malzemeleri üreten firmalar
ve laboratuvarları kontrol etmelidir; sağlık yetkililerine hizmet etmelidir ki
tıbbi uygulamalardaki rollerini yerine getirebilsinler; ve genel halka hitap
etmelidir ki düzenlemesi yapılmış ve faydalı bir tedavi olduğu bilinsin.
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Different names: Alternative, complementary, natural, non conventional,
integrative, etc
The European Parliament and The Parliamentary Assembly of the Council of
Europe called them “non-conventional medicine”.1
A pan-European research titled them as Complementary and Alternative
Medicine (CAM).2
To me is quite strange to title as non conventional medicine or as alternative
medicine the acupuncture (one of the key components of traditional Chinese
medicine). According to WHO (World Health Organization) this therapy
has been used for centuries and currently is applied in public and private
hospitals, in China, both Koreas and Viet-Nam. And it is reimbursed by the
sanitary system. 3
How many are they? A government Spanish report of December 2011
identified 139 treatment modalities and analyzed only a list of 28.4
The 2007 National Health Interview Survey (NHIS) included qoestions on
36 types of CAM therapies commonly used in the United States.5
The Pan-European research of 2012 assessed 39 countries (27 EU members
and 12 associated) but focused on twelve treatment modalities.61

1
Legal status and regulation of CAM in Europe - Part I - CAM regulations in the European – 2012. project
CAMbrella funded by the 7th Framework Programme of the European Commission. A pan-European
research network for Complementary and Alternative Medicine (CAM). Final report of CAMbrella Work
Package 2. P. 9 https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get
2
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get
3
Análisis de situación de las terapias naturales - Terapias naturales. Ministerio de Sanidad, Política Social e
Igualdad. 2011. f. P. 46. parag. 5
4
http://www.mspsi.gob.es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf.
5
http://nccam.nih.gov/health/whatiscam
6
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get
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Cam in Europe
The European Parliament (Resolution A4-0075/97) and The Parliamentary
Assembly of the Council of Europe (Resolution 1206(1999) have both passed
resolutions recommending a stronger harmonization of non-conventional
medicine in Europe.7
However, the EU has, repeatedly confirmed that it is up to each member
state to organize and regulate their health care system. Policy of the EU:
Health policy is a national responsibility for the member states. Lisbon Treaty
in TITLE XIV Public Health Article 168 number 7(4): “7. Union action shall
respect the responsibilities of the Member States for the definition of their
health policy and for the organisation and delivery of health services and
medicalcare (…)”.8
The only common factor in the European international comparative legal
status of CAM is how different are the legislations and regulations of the
states.
Most countries in northern Europe have a more or less unregulated system
while many of the countries in southern and Eastern Europe have to a large
degree regulated all health practices. There are countries where anyone can
practise CAM without any CAM education or training: On the other hand
there are countries where only medical doctors with a specialization in the
relevant CAM discipline are allowed to practise.
General CAM Legislation in European Countries
Out of the 39 countries analyzed by the Pan-European research, 17 countries
have a general CAM legislation. 11 of these countries with a specific CAM
law and 6 countries with CAM sections included in their general health care
legislation. Some countries have regulations on specific CAM treatments.9
Out of the twelve treatment modalities of the European report, in this
presentation I will analyze only two therapies: acupuncture and homeopathic
in five countries of the European Union (France, Germany, Italy, Portugal,
Spain) and two in America (Canada and United States)including regulations
and insurances.1
FRANCE10
There is no CAM law in France.Only legally regulated personnel may treat
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get. P 9
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get P. 13. Parag. 3.2
9
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get P. 19. Parag. 5.1
7
8
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patients, and only medically qualified professionals are allowed to practise
CAM.
Teaching complementary/alternative medicine to physicians is permitted.
The University of Bobigny awards diplomas in some CAM and the University
Diploma in Natural Medicines.
Regulation
Acupuncture and homeopathy are regulated by the medical association
which can be legally practised by medical doctors.
The Supreme Court ( February 9, 2010) stated that acupuncture is reserved
only for medical doctors, midwives and veterinarians because it is a medical
procedure.
A non-physician acupuncturist commits the offense of illegal practise of
medicine. Acupuncture is offered in hospitals and provided by doctors,
midwives and veterinarians.
Insurance
Acupuncture and homeopathy ar e reimbursed by the national insurance
system.
A cupuncture treatment al s o by private insurance.
Homeopathic remedies are partly reimbursed (35%) by the basic national
insurance system.
GERMANY11
CAM given by non-physicians called “Heilpraktiker” (non-medically qualified
practitioners) i s l eg al l y . In 1994 the number of Heilpraktikers was between
10.000 and 13.000, most of them member of professional associations.
2

Practitioners of homeopathy must be registered after passing an exam
administrated by local healthcare authorities to prove that they possess
sufficient knowledge in medicine and healthcare legislation.
Only medical doctors and Heilpraktikers are allowed to provide CAM
treatments, but there are restrictions on the performance of particular
medical acts.
10
11

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get P. 102. Parag. 8.12
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get P. 107. Parag. 8.13

152

INTERNATIONAL APPROACH TO TRADITIONAL ALTERNATIVE
AND COMPLEMENTARY MEDICINE

Regulation
Acupuncture and homeopathy are legally regulated as therapeutic systems.
Diplomas as medical acupuncturist are recognized and issued by the German
medical association.
Homeopathy: Doctors and heilpraktikers are allowed to practise it.
Homeopathy is regulated by law and has been recognized as a particular
therapeutic approach.
Insurance
The state insurance companies reimburse partly acupuncture and
homeopathic treatment performed by contracted qualified medical doctors,
but patients must pay for medicines.
Some private insurance companies cover homeopathic remedies and
acupuncture.
ITALY12
Italy has no general CAM legislation.
The Supreme Court of Justice has ruled that Non-Conventional Medicines
can practised only by medical doctors.
It is an infringement of medical powers for anyone without a degree in
medicine to practise Traditional and Non-Conventional Medicines.
Non-medically qualified practitioners can be prosecuted under the Penal
Code.3
Regulation
Acupuncture must be provided only by medical doctors.
Homeopathy: Its practise is restricted to medical doctors and veterinarians.
The Supreme Court of Justice has ruled that homeopathic products must be
prescribed only by medical doctors.
Insurance
CAM in general is not included in the national health insurance service. Each
Italian region has its own reimbursement regulation on medical acts.
In some Italian regions acupuncture treatment is covered by the national
health insurance system.
Homeopathy treatment is covered by private insurance.
12

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get P. 130. Parag. 8.19
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PORTUGAL13
Six CAM therapies have been recognized by law No 45/2003 (art. 3,2) of
22 august 2003 on the provision of non-conventional therapies. The law
recognizes technical and ideological autonomy in the professional activity of
the practice of non-conventional therapeutics.
The law says that “citizens have right to choose freely the therapeutic that
they prefer”. The law did not define criteria for practise and curriculum for
CAM professionals.
Regulation
Acupuncture and Homeopathy have been regulated by law on the provision
of non-conventional therapies.
Insurance
Homeopathy. It is neither reimbursed by social security nor covered by
private insurance.
Reimbursement is covered if the treatment is given by medical doctors.
SPAIN14
CAM in general is not regulated in Spain. Only authorized health care
professionals are allowed to perform medical acts. 4
The state authorities are tolerant to CAM as a counseling service not intruding
on the health care service. Intrusions made by non-medical providers are
illegal.
Regulation
A medical center may have a “health care unit where a medical doctor (MD)
is responsible for making treatment through natural medicine, homeopathic
medication or using techniques for peripheral stimulation with needles or
any other treatments that demonstrate efficacy and safety”15
Acupuncture is a medical act and can only be legally practised by medical
doctors.
Statutory regulation and issuing of diplomas of medical acupuncturists is
13
14

https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get P. 167. Parag. 8.29
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get P. 190. Parag. 8.34

Royal Decree 1277 of 2003. U. 101 . Unconventional therapies (terapias no convencionales)
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get P. 213. Parag. 8.39
17
House of Lords’ report 2000 5.9. https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/
get P.213, parag. 8.39.1
18
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get P.213, parag. 8.39.1
15
16
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approved by the Medical Association Council. Postgraduate homeopathy
and acupuncture training for doctors is provided at universities in Spain.
Insurance
CAM treatment is not reimbursed in the public insurance system. Some
insurance companies provide coverage for CAM.
Acupuncture treatment is covered by the national health insurance system
in one region.
UNITED KINGDOM16
“The Common Law right to practise medicine means that in UK anyone can
treat a sick person even if they have no training in any type of healthcare
whatsoever, provided that the individual treated has given informed
consent.”17
Non-medically qualified individuals are prohibited from curing or treating
specific illnesses and medical conditions, for example cancer and venereal
disease.18
Regulation
Acupuncture and homeopathic are voluntarily regulated (or not) depending
on the associations/groups. Local authorities have specific powers to regulate
acupuncture practices.
Homeopathy practices are not statutorily regulated and registration is not
compulsory. Homeopathy has been recognized as a distinct therapeutic
system for doctors.
Insurance
The vast majority of CAM provision in the UK is within the private sector
and is not covered by medical insurance.
A number of private health insurance companies cover some CAM treatments
in their policies but many private insurance companies will only reimburse
treatments carried out by statutorily regulated practitioners.
OUTSIDE THE EUROPEAN UNION CANADA19
The national health legislation is addressed mainly to conventional physicians.
The federal law does not recognize homeopathy.
However, the provinces have the authority to regulate the health professional
status and many provinces are tolerant with providers of natural therapies.
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UNITES STATES OF AMERICA
15 states have regulated in general the practice and access to nonconventional medicine implemented either by licensed physicians or by all
licensed professionals in health care.
I have conducted a comparative law analysis for the 15 states on six specific
themes: Definitions of non-conventional medicine and / or alternative
medicine and/or complementary and/or integral; persons authorized
to practice unconventional medicine; sanctions for physicians; patient
rights; informed consent; participation in state medical boards; and nondiscrimination for alternative medicine.205
Homeopathy21
Individuals who are licensed to practice medicine or another health care
profession can legally practice homeopathy. In some states, non-licensed
professionals may practice homeopathy. Three states (Arizona, Connecticut,
and Nevada) are the only states with homeopathic licensing boards for
doctors of medicine (holders of M.D. degrees) and doctors of osteopathic
medicine (holders of D.O. degrees). Arizona and Nevada also license
homeopathic assistants, who are allowed to perform medical services under
the supervision of a homeopathic physician.
Some states explicitly include homeopathy within the scope of practice of
chiropractic, naturopathy, and physical therapy.
Acupuncture22
States with licensure: 42 states and the District of Columbia. Education:
3 years or 1,905 hours. However education and training standards and
requirements for obtaining a license to practice vary from state to state.
Most states require a license to practice acupuncture.
Insurance23
Insurance coverage of complementary health approaches is complex and
confusing so much so that it’s almost impossible to make any general
statements about it. Coverage may vary greatly depending on state laws,
regulations, and differences among specific insurance plans.

http://www.mspsi.gob.es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf. P. 54. Parag.5.23
Roberto Quintero et al. Ozonetherapy and legislation - Analysis for its regularization. Revista Española
de Ozonoterapia vol. 2, nº 1. 2012. P. 74. http://www.xn--revistaespaoladeozonoterapia-7xc.es/index.
php/reo/article/view/15
19
20
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OZONE THERAPY
In 50 countries ozone therapy is practiced by more than 30,000 professionals
in different parts of the world. Its practice is increasing and more physicians
are learning and practicing this therapy. There are currently nearly 40
national ozone therapy associations. 6
It is interesting to know that any of the three reports that I have quoted
before on CAM have included ozone therapy. It does not appear.24 This
absence is in spite that ozone therapy is, for example, one of the treatments
most requested by patients in Germany.25
Also in spite that in the data of Pubmed there are 2454 references using the
official key word of the IndexMedicus: “ozone therapy”.26
In 2010 the first meta-analysis occurred that took into account the results
of 20 clinical studies on the applications of ozone in the herniated disc. The
results showed that ozone was effective and extremely safe.27 A second
meta-analysis was released in 2012 in a high impact factor journal, which
analyzed the results of eight studies and four randomized clinical trials.28
Meta-analysis investigations have great value as scientific evidence because
they are not the result of a single research but put together mixed results.
For the first time, the value of ozone therapy was established following
criteria from Evidence Based Medicine. (In lumbar disc herniation: 1) for
paravertebral ozone therapy, the level of evidence was II-1 and the grading
of recommendation was I-B; 2) for intradiscal ozone therapy, the level of
evidence was II-3 and the grading of recommendation was I-C.
Regularization of the ozone therapy
Key changes from 2005 to present
RUSSIA29
First country in the world to adopt legal decisions on ozone therapy (2005
and 2007).7
http://nccam.nih.gov/health/homeopathy
http://nccam.nih.gov/health/acupuncture/introduction.htm
23
http://nccam.nih.gov/health/financial
24
https://fedora.phaidra.univie.ac.at/fedora/get/o:291583/bdef:Content/get
http://www.mspsi.gob.es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf.
http://nccam.nih.gov/health/whatiscam
25
http://www.mspsi.gob.es/novedades/docs/analisisSituacionTNatu.pdf. P. 65, parag. 5.3.1 26 http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=ozone+therapy
27
Jim Steppan, Thomas Meaders, Mario Muto and Kieran J. Murphy. A Metaanalysis of the Effectiveness
and Safety of Ozone Treatments for Herniated Lumbar Discs. J Vasc Interv Radiol 2010; 21:534–548
28
Francisco N. De Oliveira Magalhaes, MD, Luciana Dotta, MD, Andre Sasse, PhD,
21
22
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In this country it is widely used in public health facilities and is taught in some
universities. For several years, the Nizhny Novgorod Department of the
Experimental Medical Research Institute of Traumatology and Orthopedics
has devoted staff and resources to research on ozone issues.
The Russian Federal Service Control of Health and Social Development has
adopted regularizations related to ozone therapy on obstetrics, gynecology
and neonatology; on traumatology; and on dermatology and cosmetology.
SPAIN30
The health authorization process has been delegated to the Autonomous
Communities.
The Autonomous Community of Madrid from 2006 to March 9, 2009 banned
the practice of ozone therapy in outpatient private centers.
During the term of the ban:
Ozone Therapists were fined.
Health centers were closed.
Follow-up inspections were conducted to assure the banning had been
applied.
The Aepromo intervention before the authorities managed to change 180
degrees the situation.
March 9, 2009: the ban was lifted; the ozone therapy was authorized and
regularized its practice in outpatient private centers. The only exception is
the inter disk application of ozone which has to be done in a surgical room
within a hospital centre or in an ambulatory unit for major surgery.
Right now 15 out of 17 communities have regularized ozone therapy so far.
AEPROMO along with the King Juan Carlos University (public university)
have organized a distance learning university postgraduate diploma of
“Ozone therapy and ozonized growth factors”. This year the course might
be in Spanish and English. 8

Manoel J. Teixeira, MD, PhD, and Erich T. Fonoff, MD, PhD. “Ozone Therapy as a as a Treatment for
Low Back Pain Secondary to Herniated Disc: A Systematic Review and Meta-analysis of Randomized
Controlled Trials”. Pain Physician 2012; 15:E115-E129 • ISSN 2150-1149

29
Roberto Quintero et al. Ozonetherapy and legislation - Analysis for its regularization. Revista Española de Ozonoterapia vol. 2, nº 1. 2012. P. 59 http://www.xn--revistaespaoladeozonoterapia-7xc.es/index.php/reo/article/view/15
30
Roberto Quintero et al. Ozonetherapy and legislation - Analysis for its regularization. Revista Española de Ozonoterapia vol. 2, nº 1. 2012. P. 62 http://www.xn--revistaespaoladeozonoterapia-7xc.es/index.php/reo/article/view/15
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CUBA (Ministerial Resolution 261 of 2009, Ministry of Health).31
Cuba adopted the practice of ozone therapy along with other nine modalities
of natural and traditional medicine. It was approved for medical care, teaching
and scientific research in the national health service in all the country.
ITALY32
Out of the 20 Italian regions three have adopted regulations on ozone
therapy:
Lombardy: 2003Emilia
Romagna: 2007
Marche: 2009
In addition there are two rulings from the judiciary which favors the ozone
therapy practice.
PORTUGAL (Ordinance No 163 of 2013)33
It approves the price lists to be practiced by the National Health Service.
It includes the ozone therapy and it sets the prices for different type of
interventions:
Intraarticular large and small joints ozone therapy.
Intra-discal ozone therapy.
Other applications of ozone therapy
The inclusion of ozone therapy in the ordinance implies the official acceptance
of the practice of ozone therapy in the public and private health services.
SULTANATE OF OMAN
It issues licences for the medical professional excercie of ozone therapy.
It also authorizes private medical centers to practice ozone therapy. 9
DUBAI - UNITED ARAB EMIRATES34
It is composed of 7 emirates, including Dubai which has authority to regulate
health issues.
In Dubai ozone therapy has been included as a Complementary and
31
Roberto Quintero et al. Ozonetherapy and legislation - Analysis for its regularization. Revista Española
de Ozonoterapia vol. 2, nº 1. 2012. P. 61 http://www.xn--revistaespaoladeozonoterapia-7xc.es/index.
php/reo/article/view/15
32
Roberto Quintero et al. Ozonetherapy and legislation - Analysis for its regularization. Revista Española
de Ozonoterapia vol. 2, nº 1. 2012. P. 67 http://www.xn--revistaespaoladeozonoterapia-7xc.es/index.
php/reo/article/view/15
33
http://www.acss.min-saude.pt/Portals/0/Portaria%20163_2013-24Abril2013.pdf
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Alternative Medicine (CAM).
Physicians are allowed to legally work under the condition to stick to the
regulations stipulated by both:
“Complementary and Alternative Medicine (CAM) - Facility Guideline” and
“Healthcare Facility Licensing Guidelines”
The Dubai Health Authority (DHA) Rashid Hospital has an ozone therapy
center.
MADRID DECLARATION ON OZONE THERAPY35
It was adopted at the “International Meeting of Schools of Ozone Therapy“,
held at the Royal Academy of Medicine in Madrid on June 3 and 4, 2010.
So far 34 national associations and international federations of ozone therapy
in Africa, America, Asia and Europe have signed the “Madrid Declaration
on Ozone Therapy “ and it has been translated into 12 languages, with the
official versions in Spanish and English.
The “Madrid Declaration on Ozone Therapy” is the first document of
consensus in the global history of ozone therapy, and has become the only
document of ozone therapy truly international and greatly accepted in the
world.
The “Madrid Declaration on Ozone Therapy” is not binding on any state.
However, the representation that it has today in the world of ozone therapy,
gives it an enormous moral force on states due to the authority it has among
ozone therapy associations and the upgradeability it has.
The ozone therapy can be practiced in outpatient centers. The only exception
is the inter disk application of ozone which has to be done in a surgical room
within a hospital centre or in an ambulatory unit for major surgery. 10
Ozone therapy is a “medical act” and should be practiced by medical
personnel and implemented with a scientific rigor.
Requirements to practice ozone therapy
The requirements listed in paragraph 5 of the Annex to the Declaration, are
the proposals that the international community of ozone therapy makes to
the states so that they are imposed as necessary for all outpatient private
clinics that want to include ozone therapy in their health care offerings.
34
http://www.dha.gov.ae/en/search/Pages/default.aspx?k=ozone%20therapy%20site:http://www.dha.
gov.ae/en
35
http://www.aepromo.org/declaracion_madrid/Madrid_declaration.pdf
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The medical centers where the ozone therapy is practiced should have
the mandatory sanitary authorization for its functioning and should
abide by the following requirements:
• 5.1 To have a qualified doctor with training and recognized experience in
ozone therapy, this will be the person responsible for the management of the
treatment.
• 5.2 To use the appropriate equipment to generate and apply the ozone
therapy, these should have also the required authorizations from the appropriate
sanitary authorities. In the case of the European Community, should be marked
with the CE. The equipment to generate ozone must be calibrated or revised
periodically, according to the recommendation of the manufacturer, to avoid
incorrect applications or concentrations.
• 5.3 To use medical oxygen provided by an authorized company.
• 5.4 To implement the various and appropriate protocols, according to the
administration route chosen, in order to guarantee the quality in the treatment.
The protocols should be appropriately validated and recognized by the scientific
ozone therapy associations.
• 5.5 To establish an informed written consent, this should be signed by the
patient and the medical doctor responsible for the implementation of the ozone
therapy, leaving a copy in the clinical history of the patient.
• 5.6 To have an appropriate airing and ventilation system.
• 5.7 To have life saving drugs, ventilation support equipment or an Ambu
balloon.
• 5.8 To take into account that the inter disk application of ozone should be
done in a surgical room within a hospital centre or in an ambulatory unit for
major surgery.
Conclusions
I favor the regularization of the ozone therapy. The regularization must serve the
patient, as he or she will be the first to benefit; the health professionals who apply
it; the companies and the laboratories that manufacture and distribute various
equipment and materials necessary for the use of medical ozone; the health
authorities so that they can fulfill their role in managing the medical practice;
and the general public to know that there is a regularized and beneficial therapy.
Valuable support is in the:
“Madrid Declaration on Ozone Therapy” to which I have referred to in this
presentation.36
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Quintero Roberto and Schwartz Adriana, “Ozone therapy and legislation analysis for its regularization”, Official document of ISCO3, 2012.37
“Spanish Journal of Ozone Therapy (Revista Española de Ozonoterapia)”. It
is an online, indexed, bilingual and peer review journal. It can be consulted
free of charge. http://www.xn--revistaespaoladeozonoterapia-7xc.es/index.
php/reo
Schwartz Adriana et al, “Guía para el uso médico del ozono - Fundamentos
terapéuticos e indicaciones”, AEPROMO, 2011, 315 p. + XVIII + 11 p.
láminas de color. http://www.aepromo.org/guia_ozono.php
Schwartz Adriana and Martínez Gregorio, “Ozone Therapy and Its Scientific
Foundations”. Official document of ISCO3, 2012.3811
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DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TAMAMLAYICI VE
ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI

PROF. DR. OSMAN GENÇ
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI, TIP FAKÜLTESİ DEKANI,
EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKAN V.

Dumlupınar Üniversitesinde yaptığımız çalışmaları; tıp fakültesi müfredatı,
Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Uygulama ve Araştırma Merkezi, insan
ve hayvan konulu projeler olmak üzere 3 ana başlık altında toplayabiliriz.
1. Tıp Fakültesi Müfredatı
Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Müfredatı kapsamında tamamlayıcı tıp
ile ilgili olarak seçmeli derslerimiz bulunmaktadır ve seçmeli derslerimizin
başlıkları şu şekilde yer almaktadır.
•
•
•
•

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
Fitoterapi
Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
Nanoteknoloji

Seçmeli ders program kapsamında Dönem I öğrencilerine iki dönem
boyunca haftada iki saat olmak üzere ‘’Fitoterapi ve Tamamlayıcı Tıp’’ dersi
verilmektedir. Fitoterapi dersinin amacı; hekimi tıbbi bitkiler konusunda
bilgilendirmektir. Çünkü rasyonel bir tedavinin başlaması, sürdürülmesi ve
sonuçlandırılması aşamalarında ‘’tıbbi bitkiler’’ yarar sağlamakla beraber,
istenmeyen yan etkilere ve ilaç etkileşmelerine neden olabilmektedirler.
Fitoterapi dersinde; temel olarak halk arasında belirli hastalıklarda kullanılan
bitkiler ele alınmaktadır. Her dersin başında öncelikli olarak öğrencilere
hastalıklar kısaca açıklanmakta, daha sonra kullanılabilecek bitkisel droglar
anlatılmaktadır. Bu derste “Kanıta dayalı tıp” temel alınarak ağırlıklı olarak
tıbbi bitkilerin; etken maddeleri, etki mekanizmaları, kullanılış biçimleri,
yan etkileri, kontrendikasyonları, ilaç etkileşmeleri ve halk arasındaki yanlış
uygulama ve inançlar konu başlıkları ele alınmaktadır. Müfredatta yer alan
diğer dersler ve konuları Tablo 1 de yer almaktadır.
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Tablo 1 Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tamamlayıcı Tıp Seçmeli
Dersler ve Konuları
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2. Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma
Merkezi
Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma
Merkezimize (Şekil 1) ait olan yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanunu’nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı
alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış ve 4 Nisan 2013,
Perşembe tarihinde Resmi Gazete’de 28608 sayısı ile yayımlanmıştır.

Şekil 1 Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Dumlupınar Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma
Merkezimizde; Hirudoterapi; Ozonterapi; Fitoterapi ve Aromaterapi
konularında uygulamalar yapılmaktadır. Bunun yanı sıra konunun kapsadığı
diğer tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili olarak alt yapı çalışmaları devam
etmektedir.
3. Projeler
Üniversitemizde tamamlayıcı tıp alanına yönelik insan ve hayvan konulu
projeler yapılmakta ve tamamlayıcı tıp çalışmalarımızın bir diğer sacayağını
oluşturmaktadır. İnsanlarda; ‘’Farklı kokuların dikkat üzerine etkileri’’, hayvan
modellerinde ise; ‘’Nesfatin ve ozonun intestinal iskemi-reperfüzyon modeli
oluşturulmuş sıçanlarda uzak organ hasarı üzerine olan kronik sistemik
etkileri’’, ‘’Deneysel omurilik yaralanması oluşturulan sıçanlarda ozon ve
sülüğün etkisi’’, ‘’Sıçanlarda farklı kokuların EEG üzerine etkileri’’ başlıklı
çalışmalar tamamlanmış bulunmaktadır.
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PROF. DR. OSMAN GENÇ
DUMLUPINAR UNIVERSITY, FACULTY OF MEDICINE, DEPARTMENT OF
PHYSIOLOGY, KÜTAHYA, TURKEY

Our works done at Dumlupinar University can be grouped under three main
headings as; medical faculty syllabus, Dumlupinar University Complementary
Medicine Application and Research Center, projects including human and
animal subjects.
1. Medical School Syllabus
Complementary medicine related elective courses within the scope of
Dumlupinar University Medical Faculty syllabus exist and their headings are
as follows:
• The Use of Basic Information Technology
• Phytotherapy
• Complementary Medicine Applications
• Nanotechnology
There is a ‘’Phytotherapy and Complementary Medicine’’ lecture under the
elective course program two hours a week during two term for students
who attend period-I. The aim of the phytotherapy course is to educate
physician about medical plants. Because, although ‘’medical plants’’ provide
benefit at stages of rational treatment initiation, continuation and finalization,
at the same time they can also cause unwanted side effects and drug
interactions. Plants, which are mainly used in specific diseases among the
population, are discussed in the course of phytotherapy. At the beginning
of each course diseases are described briefly to students as a priority, and
then useable herbal drugs are described. In this course, mainly properties
of medical plants such as; the active ingredients, mechanisms of action, the
use forms, side effects, contraindications, drug interactions and also false
practices and beliefs between the public are discussed based on “Evidencebased medicine”. Other courses in the syllabus and topics are included in
Table 1.
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Table 1 Dumlupinar University Medical Faculty Complementary
Medicine Elective Course Topics and Subjects
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2. Dumlupınar University Complementary Medicine Application and
Research Center
Instructions which belongs to Dumlupınar University Complementary
Medicine Application and Research Center (Figure 1) has been prepared
based on the subparagraph of part (d) numbered (2) of first paragraph of
article 7 and article 14 of the Higher Education Law numbered 2547 and it
was published in the Official Gazette in April 4, 2013, on Thursday with the
number 28608.

Figure 1 Dumlupınar University Medical Faculty Complementary Medicine
Application and Research Center.

Hirudotherapy; Ozonetherapy; Phytotherapy and Aromatherapy applications
are in progress at Dumlupınar University Complementary Medicine
Application and Research Center. Additionally, infrastructure works, which
are related with other complementary medicine practices covered by same
topic, are underway.
3. Projects
In our university, human and animal themed projects in the field of
complementary medicine subject are conducted. These studies constitute
another strong pillar of our complementary medicine investigations. Studies
titled as; ‘’The effects of different fragrances on attention in human’’, ‘’The
chronic systemic effects of Nesfatin and Ozone on distant organ damage in
intestinal ischemia-reperfusion model created rats’’, ‘’The effect of Hirudo
Medicinalis and Ozone in experimental spinal cord injury created rats’’,
‘’The effects of different fragrances on Electroencephalography in rats’’ has
been completed.
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YRD. DOÇ. DR. MURAT ÇEKİN
MERKEZ EFENDİ GELENEKSEL TIP DERNEĞİ, MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Tıbbi bitkilerin toplandığı ilk bahçelere 4800 yıl önce Çin’de rastlıyoruz. Bu
bahçeleri kuran İmparator Shen-nung (Kutsal çiftçi) konuyla ilgili eser vermiş
ve bir rivayete göre, tattığı 365 bitkiden birinin fazla dozu yüzünden ölmüş.
Daha sonra Mezopotamya, Mısır ve Amerika’da özel bitki bahçeleri
oluşturulduğunu görüyoruz. Babil’in asma bahçeleri en ünlüleri.
İlk akademik botanik bahçeleri Rönesans devrinde İtalya’nın Padova ve Pisa
şehirlerinde kuruluyor. Bu bahçeler günümüzde tarihi miras kapsamında
korunuyor.
Aynı devirde Osmanlı sarayı başnakkaşı Karamemi, Kanuni Sultan Süleyman’ın
‘Muhibbi’ (Sevgili) mahlasıyla kaleme aldığı Muhibbi Divanı’nda naturalist bir
yaklaşımla yarı-stilize bitkiler resmediyor. Divan’ın herhangi bir sayfasında
gül, lale, karanfil, sümbül, menekşe, süsen, zerrin, kasımpatı ve bahardalı
çiçeklerine rastlamak mümkün.
Yine aynı devirde yaşayan Merkez Efendi ise ününü, Manisa’da Kanuni’nin
annesi Hafsa Sultan tarafından inşa ettirilen caminin kubbe ve minarelerinden
her nevruzda saçılan, 41 tıbbi bitkiden terkip ettiği mesir macunundan alıyor.
17. yüzyılda botanik tıptan bağımsız hale geliyor. 18. yüzyılda bitki sistematiği
gelişiyor. 19. yüzyılda sömürge ülkelerinde yerel bitkilerin sergilendiği botanik
bahçeleri kuruluyor. 20. yüzyılda ise botanik bahçeleri yeryüzüne yayılıyor.
Bugün dünyada 1800 kadar botanik bahçesi var ve yıllık ziyaretçi sayısı 150
milyon civarında.
Botanik bahçelerinin amacı, bitkileri araştırmak ve üretmek, bitkilerin
yeni bölgelere alışmasına fırsat vermek, tehdit altındaki bitkileri korumak,
biyoçeşitliliği geliştirmek, bitkileri halka tanıtmak, bitkilerin kültürünü ve
doğru kullanımlarını teşvik etmek ve insanlara rekreasyon alanı oluşturmak.
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Anavatanından başka coğrafyalara yayılan bitkileri çoğu zaman ilk önce
botanik bahçelerinde görmek mümkün oluyor.
Türkiye’de ilk botanik bahçesi 1839’da Galata Sarayında kuruluyor. 1935’de
İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi faaliyete geçiyor. 1959’da Sarıyer
Atatürk Arboretumu açılıyor.
**
2000’de Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneğinin katkısıyla Zeytinburnu
Belediyesi ilk Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivalini düzenliyor.
2005’te Merkez Efendinin kabri ve camisi bulunan Merkez Efendi
mahallesinde, Türkiye’de tıbbi bitkiler için kurulmuş ilk botanik bahçesi olan
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi açılıyor. Projeyi Merkezefendi Geleneksel
Tıp Derneği ile Zeytinburnu Belediyesi birlikte yürütüyor.
Şu anda 14 dönümlük bir alanda 700’ü aşkın tıbbi bitki yetişiyor. Her bitkinin
yanında kısa bilgilerin yer aldığı etiket var. Etiketlerin bir kısmında bulunan QR
kod üzerinden bitki hakkında daha fazla yazılı ve sözlü bilgi almak mümkün.
Bahçe her mevsim gezilirse bitkilerin bütün evreleri gözlenebiliyor. Büyük
serada Anadolu ve başka ülkelerden getirilen tropik tıbbi bitkiler var. Yanında
küçük bir yetiştirme serası bulunuyor.
Bahçede kimyasal gübre, herbisit, pestisit kullanılmıyor. Bitki atıkları doğal
gübre olarak değerlendiriliyor. Damlama ve yağmurlama sulama yapılıyor.
Uygun zamanlarda hasat edilen bitkiler kurutma odasındaki raflarda
kurutuluyor, paketlenip dondurucuda bekletiliyor, etiketlenip drog
dolaplarında muhafaza ediliyor. Çiçekli haldeyken toplanan bitkiler pres
yapılarak kurutuluyor, kartonlara yapıştırılıyor, dondurucuda bekletiliyor,
etiketleniyor ve herbarium dolaplarında muhafaza ediliyor. Bitkilerin
tohumları tohum bankasında korunuyor.
Laboratuarda bitkilerin morfolojileri ve anatomileri inceleniyor; uçucu
ve sabit yağ elde ediliyor; tentür, merhem, krem, parfüm, kolonya, sabun
yapılıyor; kefir üretiliyor; bitki zararlılarına karşı bitki özleri hazırlanıyor.
Orijinal güneş saati ve tabiat takvimi özellikle çocuklara tabiat bilinci
kazandırmak için inşa edilmiş olsa da, bütün ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Çocukların kümesteki hayvanlara ilgisi, tabiatı bir ekosistem olarak
görmelerini kolaylaştırıyor.
Bahçede Sağlık Çevre Okulu adı altında yürütülen eğitim faaliyeti seminerler,
atölye çalışmaları ve çocuk programlarından oluşuyor. Ev Tıbbı seminerleri,
uygun hallerde, profesyonel sağlık sistemine yüklenmek yerine evde doğal ve
basit sağlık çareleri üretmeye teşvik ediyor.
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Bahçe; biyoloji, eczacılık, ziraat mühendisliği, peyzaj mimarlığı, kimya
mühendisliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, bahçe ziraatı, organik tarım, seracılık,
peyzaj teknikerliği bölümü öğrencilerine staj imkanı sunuyor.
İsteyen herkes Bahçede gönüllü bahçıvanlık yapabiliyor. Öğrencilere tezleri,
proje ve ödevleri için yardım ediliyor. Bugüne kadar üniversite, belediye,
vakıf, müze, araştırma merkezi gibi kamusal ve özel pek çok kuruma materyal
ve bilgi desteği sağlandı.
Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği, klasik tıp kitaplarını günümüz diline
kazandırarak yayınlıyor. Bahçe tarafından çıkarılan Sağlık Çevre Kültürü
dergisi özel dosya konularının işlendiği aranan bir yayın. Köşe Bucak Börtü
Böcek kitabı, aynı adı taşıyan program gibi, çocukların ilgisini çekiyor.
Bahçeden fide, uçucu ve sabit yağ satın almak mümkün. Her yıl düzenlenen
Merkez Efendi Geleneksel Tıp Festivali sırasında eğitim programları ile
birlikte doğal ürünlerin satıldığı bir fuar da yer alıyor. Dernek cumartesileri
açılan Zeytinburnu Organik Halk Pazarının destekçisi.
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesine randevuyla gelen gruplar rehber
eşliğinde gezebiliyor.
Bahçe her gün ziyarete açık.
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ASSISTANT PROFESSOR MURAT ÇEKİN, MD,
MERKEZ EFENDI TRADITIONAL MEDICINE ASSOCIATION

The first medicinal plant gardens in history were built in China 4800 years
ago. Emperor Shen-nung (Divine farmer) is known with his treatise on the
subject and reported to die of overdose of one of 365 plants he tasted.
Later on we find special plant gardens in Mesopotamia, Egypt and America.
Hanging gardens of Babylon are the most famous ones.
The first academic gardens are created in Padua and Pisa cities during
Renaissance period. These gardens are preserved as cultural heritage today.
In the same era, Karamemi, the head artisan of the Ottoman palace, paints
semi-stylized plants with a naturalistic approach in Collected Poems (Divan)
of Muhibbi (Lover) which consists of poems of Suleiman the Magnificent,
whose pen name is ‘Muhibbi’. In any page of Divan, one can encounter with
a rose, tulip, clove, hyacinth, viola, iris, daffodil, chrysanthemum and sprig
blossoms.
Still in the same era, Merkez Efendi is famous for the paste (mesir) he
composed of 41 medicinal plants, which is thrown on the first day of spring
from the dome and minarets of Hafsa Sultan mosque, built on the order of
the mother of Suleiman the Magnificent.
In 17th century, botanic achieves independence from medicine. In 18th
century, plant taxonomy develops. In 19th century, botanical gardens are
built in colonial countries collecting regional plants. In 20th century, botanical
gardens spread all over the earth. Today there are nearly 1800 botanical
gardens in the world and 150 million visitors annually.
The aim of botanical gardens is to search and cultivate plants, give opportunity
to plants for getting accustomed to new regions, preserve plants under
threat, develop biodiversity, publicize plants, encourage people to cultivate
plants and use efficiently and produce recreation areas. The plants that
spread from the original country to new geographies are mostly seen first in
botanical gardens.
The first botanical garden in Turkey is founded in Galata Palace in 1839.
In 1935 Istanbul University Botanical Garden enters into service. Sarıyer
Atatürk Arboretum is opened in 1959.
**
In the year 2000, the first Merkez Efendi Traditional Medicine Festival is
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organized by Zeytinburnu Municipality with the contribution of Merkez
Efendi Society for Traditional Medicine.
In 2005, Zeytinburnu Medicinal Plants Garden is opened as the first botanical
garden in Turkey devoted to medicinal plants, at the Merkez Efendi district
where there are tomb and mosque of Merkez Efendi.
In 3.5 acres land, more than 700 medicinal plants grow nowadays. Each
plant has etiquette nearby with short information. Some of the etiquettes
have QR code, by means of which visitors can get more written and vocal
information. Each phase of plants can be observed if the Garden is visited
every season. In the larger greenhouse, there are tropical medicinal plants
that were brought from Anatolia and different countries. Beside, there is a
smaller breeding greenhouse.
Chemical fertilizers, herbicides and pesticides are not utilized in the Garden.
Plant waste is regained as natural fertilizer. Drip and sprinkler irrigation
system is used.
Plants harvested in due time are dried in drying room, then pocketed, deepfreezed, labeled and preserved in drog shelves. Plants collected in flowering
phase are pressed and dried, attached to cardboards, deep-freezed, labeled
and preserved in herbarium shelves. Seeds of the plants are preserved in the
seed bank.
In the laboratory, anatomy and morphology of the plants are studied; volatile
and fixed oils obtained; tincture, pomade, cream, perfume, cologne, soap
are produced; kefir is made; plant essence is prepared against pests.
While designed especially for children to create awareness about nature,
the original sundial and nature calendar is attracting all visitors’ attention.
Children are interested in the animals in the coop and in this way they can
see nature as an ecosystem.
Education activities in the Garden which are conducted under the name
Health Environment School consist of Home Medicine seminars, workshops
and children’s programs. Aim of Home Medicine seminars is to motivate
producing natural and simple health solutions in appropriate conditions
instead of pressing on the professional health system.
The Garden gives opportunity of apprenticeship to the students of biology,
pharmacy, agricultural engineering, landscape architecture, chemical
engineering, medicinal and aromatic plants, horticultural techniques, organic
agriculture, greenhouse cultivation and landscape techniques.
Anyone can work as volunteer gardener in the Garden. Any student can
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get help for his/her thesis, project or homework. Up to now it has been
given support to several universities, municipalities, foundations, museums
and research centers, public or private, in terms of know-how and material.
Merkez Efendi Society for Traditional Medicine translates and publishes
classical medicine books. The Garden’s periodical Health Environment
Culture journal has special issues and followed by many people. Book of
Köşe Bucak Börtü Böcek appeals children just like the program with the
same name.
It is possible to buy seedling, volatile and fixed oils from the Garden. During
the Festival at the beginning of summer, there becomes a natural products
market alongside the education activities. The Society supports saturday
organic market in Zeytinburnu.
Visitor groups are guided in Zeytinburnu Medicinal Plants Garden tour if
they get appointment. The Garden is open every day.
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PROF. DR. İRFAN ŞENCAN
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Bu toplantıya hem yurtdışından hem yurt içinden üst düzey katılım oldu.
Hepinize çok teşekkür etmek ve memnuniyetimi ifade etmek isterim. Bir
değerlendirme yapacak olursak;
• Farkındalık üst düzeye çıktı. Dünyanın pek çok yerinde benzer tartışmalar
devam ediyor. Benzer süreçler ya bizden biraz önde ya da bizimle aynı
tartışma noktasında devam ediyor. Çok geride kaldığımız bir alan değil.
• Mevzuat haline getirmek tamamlayıcı tıp sürecini hızlandıracak.
Hızlanmayla birlikte aktivitelerin artacağını düşünüyorum. Üniversitelerde
araştırma merkezleri, enstitüler kurulacak. Bunlar da işin gelişmesine katkı
verecek. Böylece doktorların da alana ilgisi artacak diye umuyorum.
• Multidisipliner çalışmayı öne çıkartmamız gerektiği ortaya çıktı.
• Hekimlere Tamamlayıcı Tıp derslerinin lisans eğitimi süresince verilmesi,
hekimlerin bu konudaki ilk bilgilerini lisans eğitim süresinde edinmeleri
gerekir. Tıp Dekanları Konseyi’ne ve YÖK’e teklifte bulunulması gerektiği
ortak karar olarak çıktı.
• Şu an 14 başlık için yönetmelik hazırlandı ancak bunlardan eksilenler ya da
ilave edilenler olabilir.
• Kontrolsüz gitmemeliyiz, komplikasyonlar açısından temkinli gitmek
gerekmektedir. Çünkü bunlar sekteye uğratabilir.
• Tanımlanmayan uygulamalar unutulmuş değil.
• Yönetmelikle birlikte öngörülen kayıt sistemini oluşturmayı düşünüyoruz.
Temel verileri, başvuru şikayeti, kaç kez uygulandı gibi verileri toplamayı
düşünüyoruz. Veri birikimi olacak, calışmaların önü açılabilir.
• Yan etki bildirim sistemini merkez yapıda oluşturmak gerekir. Olumlu
yönleri gösterirken yan etkilerin de farkına varılması lazım.
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PROF. DR. İRFAN ŞENCAN
DIRECTOR GENERAL OF HEALTH SERVICES OF THE MINISTRY OF HEALTH
OF THE REPUBLIC OF TURKEY

There were both national and international high level participations to this
conference. I would like to thank you and express my appreciation. If we
evaluate the conference we can say;
• Awareness on complementary and alternative medicine reached the
highest level. Similar debates have been continuing in the whole world. It is
not an area that we are left behind.
• Legislation process will speed up the recognition course of traditional
and complementary medicine. Research centers in the universities and
institutions will be founded. This will contribute the progress. So I’m hoping
the doctors’ interest in this area will ascend.
• We should promote the multidisciplinary study.
• Traditional and complementary medicine courses should be included
in medical schools’ curriculum. Doctors should gain their first information
about traditional and complementary medicine at medical school. It is a
collective decision that applying to the Medical Deans Council and Higher
Education Council about including traditional and complementary medicine
courses in medical schools’ curriculum is a necessity.
• For the present, legislations on 14 topics have been prepared however
there may be some small alterations.
• We shouldn’t act uncontrolled. Being cautious is important in case of the
complications.
• The topics whose legislations haven’t been prepared aren’t ignored or
put aside.
• With the legislations we are planning a recording system. Basic data, such
as referral reasons, the frequency of practice will be collected. Eventually
more research can be done.
• Side affect declaration system should be built within the central
organization. Side affects shouldn’t be overlooked while showing the positive
affects.
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Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Hamza MÜSLÜMANOĞLU
ÖĞLE YEMEĞİ
Müzik Terapi
Yard. Doç. Dr. Oruç GÜVENÇ ve TÜMATA
DSÖ Geleneksel Tıp Stratejileri, 2014 -2023
Yukiko MARUYAMA DSÖ, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Bölümü
Oturum Başkanı: Dr. Hüseyin YILMAZ
Avrupada Tamamlayıcı Alternatif Tıp Uygulamalarının Durumu ve Geleceği
Dr. Ton NİCOLAI, CAMDOC Alliance, EUROCAM Birimi
ÇAY-KAHVE ARASI
AB CAMbrella Projesi, TAT’ın Mevcut Durumu ve Geleceği. TAT Araştırmaları Yol Haritası
Prof. Dr. Benno BRINKHAUS, Charite Üniversitesi Tıp Fakültesi, CAMbrella katılımcısı
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat GÜLTEKİN
Türkiye’de Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları
Prof. Dr. Nurettin LÜLECİ, EMSEY HOSPITAL, İstanbul
CAMbrella Çalışmaları ve Avrupa’da TAT Uyg. Halkların İhtiyacı ve Konu Hakkındaki Tavırları
Dr. Gudrun NISSEN, CAMbrella Düzenleme Grubundan
Geleneksel Kore Tıbbı, Batı Tıbbı İle Geleneksel Kore Tıbbının Birlikte Kullanımı
Ho Jun SON, Güney Kore Sağlık Bakanlığı
Oturum Başkanı: Yard. Doç.Dr. Mahmut TOKAÇ
Fitoterapiye Genel Yaklaşım
Doç. Dr. İrem ÇANKAYA, Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi
Görüş ve Öneriler

Aroma Terapi ve Uygulama Alanları- Türkiye Florasının Sunduğu Olanaklar
09:00 - 09:30 Prof. Dr. Ulvi ZEYBEK, Ege Üniversitesi Eczacılılık Fakültesi
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa BİRİNCİOĞLU
TAT Uygulamaları ve Ozon Terapi
09:30 - 10:00 İtalya’da
Prof. Dr. Velio BOCCİ
10:00 - 10:20 ÇAY-KAHVE ARASI
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uyg. ve Medikal Hipnoz. Şüpheden Kanıta Dayalı Tıbba
10:20 - 10:50 Belçika’da
Dr. Nicole RUYSSCHAERT, Avrupa Hipnoz Derneği Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yener YÖRÜK
Geleceğe Alternatif Tıp
10:50 - 11:20 Gelenekten
Doç. Dr Duygu YAZGAN AKSOY, Endokrinoloji, Antropolog
Doğu ve Güney Kore’de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
11:20 - 11:50 Uzak
Dr. Yeonil JEONG Kore Tıbbı Derneği Uluslararası İlişkiler Direktörü
Akupunktur Uygulamaları ve Gelişimi
11:50 - 12:10 Türkiye’de
Prof. Dr. Cemal ÇEVİK, Gazi Üniversitesi, Ankara Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Derneği
12:10 - 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
TAT Uygulamalarına Yasal Yaklaşım
13:30 - 14:00 Roberto QUINTERO, BM Avukatı
Oturum Başkanı: Dr. Demet TAŞ
Dinletisi ve Sema
14:00 - 14:40 Ney
Yard. Doç.Dr. Oruç GÜVENÇ ve TÜMATA
Üniversitesi’nde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları
14:40 - 15:10 Dumlupınar
Prof. Dr. Osman GENÇ, Dumlupınar Ünv.Tıp Fakültesi Dekanı
15:10- 15:30 ÇAY-KAHVE ARASI
Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi ve Geleneksel Tıp Festivali
15:30 - 16:00 Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN, Merkez Efendi Geleneksel Tıp Derneği, Marmara Üniversitesi Sağlik
Bilimleri Fakültesi
16:00 - 16:30 Görüş ve Öneriler
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10:30 - 10:40
10:40 - 11:00
11:00 - 11:10
11:10 - 11:30
11:30 - 11:50
11:50 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:20
15:20 - 15:50
15:50 - 16:10
16:10 - 16:40
16:20 - 16:50
16:50 - 17:20
17:20 - 17:40
09:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:50
10:50 - 11:20
11:20 - 11:50
11:50 - 12:20
12:50 - 13:30
13:30 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:20
15:20 - 15:50
15:50 - 16:30

OPENING CEREMONY
WELCOME SPEECH
Professor İrfan ŞENCAN,MD, General Director, General Directorate of Health Services, Ministry of
Health, Republic of Turkey
Yukiko MARUYAMA: WHO, Scientist, Traditional and Complementary Medicine
OPENING SPEECH
Mehmet MÜEZZİNOĞLU, MD,
Minister of Health, Ministry of Health, Republic of Turkey
Medicine Practices in Anatolian History
Ayse TURAN, MD, Ministry of Health, Republic of Turkey
LUNCH
Music Therapy
TÜMATA Oruç Güvenç , PhD
“WHO Traditional Medicine Strategy: 2014 -2023”
Yukiko MARUYAMA: WHO, Scientist, Traditional and Complementary Medicine
“Short picture of the status of CAM in Europe”
Ton NİCOLAI, MD, Coordinator, CAMDOC Alliance and EUROCAM
COFFEE BREAK
“Cambrella EU project: Current status and future of CAM in EU and the CAM Research Roadmap
Professor Benno BRİNKHAUS , MD
Institute for Social Medicine, Epidemiology and Health Eco. Charité - Universitätsmedizin Berlin
Complementary and Alternative Medicine Research in Turkey
Proffessor Nurettin LÜLECİ, MD, EMSEY Hospital , İstanbul
“What attitudes and needs do citizens in Europe have in relation to Complementary and Alternative
Medicine”
Nina NİSSEN Phd, Medical Anthropologist, Inst. of Public Health University of Southern Denmark
Ho Jun SON, Ministry of Health and Welfare, South Korea
General Approach to Phitotherapy
Associate Professor, İrem ÇANKAYA, Hacettepe University, Faculty of Pharmacology
Opinions and Suggestions
Aromatic Plants and Essential Oils
Professor Ulvi ZEYBEK, Ege University Faculty of Pharmacology
Complementary and Alternative Medicine Practices and Ozone Therapy in Italy
ProffessorVelio BOCCI, MD, Italy
COFFEE BREAK
Complementary/Alternative Medicine and Medical Hypnosis in Belgium, from scepticism to
evidence based practice and increased interest
Nicole RUYSSCHAERT, MD. ESH
“From Tradition to the Future”
Assoc.Proffessor Duygu YAZGAN AKSOY, MD, Hacettepe University Internal Medicine,
Endocrinologist, Anthropologist
Traditional and Complementary Medicine in the Far East and South Korea
Dr. JEONGYeon-Il, Director of International Affairs, the Association of Korean Medicine
“Hitherto Acupucture Practices in Turkey
Proffessor Cemal ÇEVİK, MD, Gazi University, Ankara Association of Acupuncture and
Complementary Medicine
LUNCH
“Legal Approach to CAM Methods”
Roberto QUINTERO, Atty. UN
Music Therapy with Ney, TÜMATA
Complementary and Alternative Medicine Practices in Dumlupınar University
Professor Osman GENÇ, MD, Dean of Medical Faculty
COFFEE BREAK
MerkezEfendi and Alternative Medicine
Murat ÇEKİN, MD
Opinions and Suggestions
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