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ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Η ανάπτυξη των ηθικών διλημμάτων που προκύπτουν

μέσα από την χρήση των συμπληρωματικών και

εναλλακτικών θεραπειών(CAM) στην κλινική πρακτική και

στην έρευνα.



ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

 Na ονομαστούν τα είδη των CAM και ο βαθμός χρήσης του στην 

κοινωνία

 Να αναφερθούν οι ευθύνες των επαγγελματιών Υγείας στην ασφαλή 

χορήγηση των CAM

 Na συζητηθούν τα ηθικά διλήμματα τόσο από τη χρήση των CAM στην 

κλινική πράξη όσο και στην ανάπτυξη έρευνας



Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ιατρική

 H Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ιατρική (Complimentary and
Alternative Medicine, CAM), oρίζεται ως οποιαδήποτε προληπτική,

διαγνωστική ή θεραπευτική προσέγγιση η οποία συμπληρώνει ή

αντικαθιστά τις επικρατούσες συμβατικές προσεγγίσεις προκειμένου

να ικανοποιηθεί ένα αίτημά ή μία ανάγκη που δεν συνέρχεται από τις

καθιερωμένες πρακτικές (Arcury et al. 2009; Ben-Arye et al. 2009, 2011;

Bhargava et al. 2012).



Συμπληρωματική και εναλλακτική Ιατρική

 Παρόλο που αναφέρονται ως CAM, αυτοί οι όροι έχουν διαφορετικές σημασίες όταν πρόκειται για 

το ρόλο τους στην υγειονομική περίθαλψη ενός ασθενούς (Jonas et al., 2013)

Συμπληρωματικές θεραπείες χρησιμοποιούνται εκτός από ή ενσωματώνονται στην 

συμβατική ιατρική περίθαλψη, ενώ

εναλλακτικές θεραπείες χρησιμοποιούνται αντί της συμβατικής ιατρικής θεραπείας 

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των επαγγελματιών υγείας,  θα συναντήσουν ασθενείς με 

ενδιαφέρον για συμπληρωματικές ή εναλλακτικές θεραπείες (Yadav, 2014).



ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ CAM

 Εναλλακτικά Ιατρικά Συστήματα (παραδοσιακά συστήματα 
Ιατρικής)

 Παρεμβάσεις Νου-Σώματος

 Επεμβατικές και βασισμένες στο σώμα  μεθόδοι

 Βιολογικές προσεγγίσεις

 Θεραπείες ενέργειας (Smith, 2011, Laird,2015).



Συμπληρωματική και εναλλακτική Ιατρική

Πρόσφατες έρευνες καταδεικνύουν ότι:

 Mεταξύ του 25-50% του γενικού πληθυσμού χρησιμοποιούν τις CAM καθημερινά συχνά με δική τους 
οικονομική επιβάρυνση

 Μετά από διάγνωση μίας κακοήθειας πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν τις CAM με ποσοστό  30% να 
συνεχίζουν να τις χρησιμοποιούν ως συμπληρωματική θεραπεία για τη διαχείριση των συμπτωμάτων 
τους

 Το 49% του πληθυσμού δηλώνουν ότι θα ήθελαν να είχαν την ευκαιρία να επιλέξουν μία διαθέσιμη 
συμπληρωματική θεραπεία προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στη θεραπεία τους 

 1:3 έχει χρησιμοποιήσει τουλάχιστον μία μη συμβατική θεραπεία κατά τη διάρκεια της θεραπείας του
(Smith, 2011, Gale, 2014, Laird,2015).



ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

 Αυξήθηκε το ενδιαφέρον για χρήση CAM οι οποίες θεωρούνται ότι είναι ακίνδυνες  

 Η αυξανόμενη τάση χρήσης των συμπληρωματικών και εναλλακτικών θεραπειών οφείλεται στην

παγκοσμιοποίηση η οποία ώθησε την υιοθέτηση κάποιων CAM στον κυπριακό πληθυσμό

 Διενέργεια κλινικών τυχαιοποιημένων δοκιμών οι οποίες έχουν αποφέρει υψηλής ποιότητας

ερευνητικά δεδομένα που αφορούν την αποτελεσματικότητα τέτοιων παρεμβάσεων



Έρευνες που έχουν γίνει ή βρίσκονται 

σε πορεία υλοποίησης στο ΤΕΠΑΚ

 Η εφαρμογή του κατευθυνόμενου οραματισμού και της προοδευτικής μυϊκής χαλάρωσης

σε ασθενείς με καρκίνο του μαστού και του προστάτη (Χαραλάμπους Α. και συν.2013)

 Η εφαρμογή του κατευθυνόμενου οραματισμού και της προοδευτικής μυϊκής χαλάρωσης

σε γονείς παιδιών με κακοήθεια ως μέσο μείωσης του άγχους (Τσίτση Θ και συν.2014)

 Η αποτελεσματικότητα της τοπικής χρήσης του μελιού ως μέσο αντιμετώπισης της
ξηροστομίας και της στοματοβλεννογονίτιδας (Χαραλάμπους Μ. και συν. 2014)

 Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της τοπικής χρήσης καραμέλας λεμονιού και μελιού

σε ασθενείς με καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα μετά από θεραπεία με ραδιενεργό ιώδιο ι-131

( Χρίστου Α. και συν.- σε εξέλιξη)



Συμπληρωματική και Εναλλακτική Ιατρική στην Κλινική πράξη



Συμπληρωματική και εναλλακτική Ιατρική

Οι ασθενείς αναζητούν τις CAM που μπορούν να ενσωματωθούν με την τυπική ιατρική περίθαλψη

 «Η απόκτηση μιας αίσθησης ελέγχου και ανακούφισης των συμπτωμάτων» που σχετίζονται με τις
ανεπιθύμητες ενέργειες της συμβατικής θεραπείας

 να περιορίσουν την τοξικότητα των συμβατικών θεραπειών

 να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά τις παρενέργειες της θεραπευτικής αγωγής κατά του καρκίνου

 να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό  σύστημα για να ανταπεξέλθει στις συμβατικές μεθόδους θεραπείας

 να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους (Nicolao et al., 2010,Gale, 2014).



Ποια δεοντολογικά ζητήματα σχετίζονται με τις 

CAM στην κλινική πρακτική;

 Στο πλαίσιο της κλινικής πρακτικής, τα ηθικά ζητήματα αφορούν στην παροχή βέλτιστης 

ιατρικής περίθαλψης σε ένα άτομο

 Οποιοσδήποτε επαγγελματίας υγείας, δεσμεύεται από τον όρκο «να μην κάνει κακό» και να 

παρέχει τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες στον ασθενή του

 Οι αρχές της τεκμηριωμένης πρακτικής παρέχουν στους επαγγελματίες υγείας ισχυρά

εργαλεία για τον εντοπισμό τέτοιων θεραπειών (Walach, 2010, Jonas et al., 2013).



ΕΛΛΕΙΠΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Δεδομένης της σχετικής απουσίας ερευνητικής βιβλιογραφίας σε πολλές 

θεραπείες CAM, ο κλινικός επαγγελματίας υγείας καλείται να:

 Χρησιμοποιήσει τις γνώσεις του για να αποφασίσει ποιες θεραπείες είναι απίθανο 

να βλάψουν είτε άμεσα είτε μειώνοντας την αποτελεσματικότητα άλλων θεραπειών και 

 Γνωρίζει που μπορεί να προσφέρει κάποιο, αν όχι μεγάλο, όφελος (Ventola, 2010).



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥ CAM

 Οι καλά εκπαιδευμένοι, αδειοδοτημένοι πaρόχοι CAM που εργάζονται μαζί με τους συμβατικούς

κλινικούς γιατρούς δημιουργούν ένα περιβάλλον έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες πρακτικές

σε κάθε κλάδο

 Οι θεραπείες CAM για ορισμένες ασθένειες απαιτούν στενή παρακολούθηση από έναν επαγγελματία

CAM

 Προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση της θεραπείας με CAM

βασίζονται στην ενημέρωση του ασθενή για την πιθανότητα να μην λάβει επαρκή παρακολούθηση από

εκπαιδευμένο επαγγελματία CAM (Jonas et al., 2013).



Το ζήτημα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των θεραπειών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα:

 Συμβατική θεραπεία με CAM

 Διαφόρων ειδών CAM 

 CAM με διατροφικές συνήθειες π.χ βότανα τα οποία χρησιμοποιούνται και ως "φαγητό". 

Ο επαγγελματίας που ασχολείται με τις CAM έχει υποχρέωση να τηρεί τις βέλτιστες πρακτικές της

συμβατικής θεραπείας, γνωρίζοντας ότι η έρευνα στην CAM βρίσκεται σε εξελικτικό στάδιο (Kanitz et al.,

2013)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥ CAM



Επαγγελματικές υποχρεώσεις του επαγγελματία 

υγείας σε σχέση με τις CAM;

Ο επαγγελματίας υγείας αναμένεται: 

Να παρακολουθεί τη χρήση όλων των θεραπειών CAM από τον ασθενή 

Να μην απορρίπτει  ή να κατακρίνει  τη χρήση των CAM             θα μειώσει την επικοινωνία και τη 

θεραπευτική σχέση με τον ασθενή

Να γνωρίζει ότι δεν ισχύει το «αν είναι φυσική, τότε ασφαλής» (Sarris et al., 2011). 



Συμπληρωματική και εναλλακτική 

ιατρική και έρευνα 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΥΣ  

Πριν τη συμμετοχή ασθενών σε μία έρευνα πρέπει να:

 δοθεί έμφαση στο είδος της παρέμβασης ή άλλη μεθοδολογία έρευνας

 Γνωστοποιηθούν οι πιθανοί κίνδυνοι και  ανεπιθύμητες της θεραπείας 

 Αξιολογηθούν οι  ικανότητες του επαγγελματία υγείας

 Αξιολογηθεί η σοβαρότητα της κατάστασης των ατόμων που θα συμμετάσχουν 

 Εντοπιστούν οι πεποιθήσεις των ατόμων (Kah Poh Loh et al., 2013).



ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ THΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ CAM

 Οι θεραπείες CAM παρέχουν χρήσιμα στοιχεία για τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας

 Καθώς διευρύνεται η έρευνα στις CAM, θα τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα τους και θα

συμβάλουν σημαντικά σύγχρονη ιατρική

 Καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες σχετικά με το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, θα είναι

ιδιαίτερα σημαντικό να πραγματοποιηθούν αναλύσεις αποδοτικότητας κόστους για τις
θεραπείες CAM και να καθοριστεί εάν, σε συνεννόηση με τη συμβατική περίθαλψη, θα

μπορούσαν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους της ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης(Alcantara & Leach 2015) .



Ποια ηθικά ζητήματα συνδέονται με την 

έρευνα στη CAM;

1. ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ

 Οι κανονισμοί ορίζουν ότι το έντυπο συναίνεσης και η διαδικασία ενημέρωσης πρέπει να

περιγράφουν με ακρίβεια, εύλογα, τους αναμενόμενους κινδύνους και τα πιθανά οφέλη

 Σε πολλές περιπτώσεις οι θεραπείες CAM δεν έχουν δεδομένα αποτελεσματικότητας που να

τεκμηριώνονται από προηγούμενα στοιχεία

 Το έντυπο ενημέρωσης σχετικά με τη συγκατάθεση πρέπει να αναφέρει ότι παρόλο που μια

θεραπεία μπορεί να είναι ευρέως διαδεδομένη, ενδέχεται να μην υπάρχουν τα αναμενόμενα

αποτελέσματα (Veziary et al., 2017).



Ποια ηθικά ζητήματα συνδέονται με την 

έρευνα στη CAM;

2. ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΑ

 Ένα ερευνητικό θέμα πρέπει να μελετά τους κινδύνους  και τα οφέλη που θα προκύψουν από 

τη συμμετοχή ατόμων σε μία μελέτη

 Εσφαλμένη αντίληψη είναι η πίστη που επικρατεί για το όφελος από τη συμμετοχή σε μια 
ερευνητική μελέτη (συμβατική ή CAM)

 Η διαδεδομένη αντίληψη ότι εάν κάτι είναι "φυσικό" πρέπει να είναι ασφαλές ή ευεργετικό οδηγεί  

υπέρ της συμμετοχής τους στην έρευνα (Alcantara & Leach 2015) .



3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

 Η αρχή της ευεργεσίας σε σχέση με την έρευνα οδηγεί στην εύλογη πιθανότητα απόκτησης χρήσιμων 
δεδομένων από μια μελέτη

 Η δημιουργία ενός καλού σχεδιασμού μιας έρευνας  CAM αποτελούν πρόκληση για την τήρηση 

αυτής της αρχής

Ο σχεδιασμός της έρευνας πρέπει να αναπτύσσεται μέσα  από εκτενή  ανασκόπηση από 

ακαδημαϊκούς και κλινικούς που είναι καλά εξοικειωμένοι με τη μέθοδο CAM που εξετάζεται

(Schneider et al. 2015).

Ποια ηθικά ζητήματα συνδέονται με την 

έρευνα στη CAM;



ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ

ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ CAM

 Επιστημονική ποιότητα της πρότασης

 Αρμοδιότητα των ερευνητών

 Κινδύνους για τους συμμετέχοντες στη μελέτη

 Ενημερωμένη  συναίνεση



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 Αναμένεται από τους επαγγελματίες υγείας να γνωρίζουν για τις τεκμηριωμένες CAM

 Είναι σημαντικό να δημιουργήσουν ανοικτές γραμμές επικοινωνίας με τους ασθενείς που λαμβάνουν CAM
αλλά και με τους παρόxους CAM προκειμένου να τους βοηθήσουν να νιώσουν ασφάλεια εφόσον έχουν 
επιλογές στη λήψη απόφασης

 Η πραγματοποίηση ποιοτικών τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών που σχετίζονται με τις CAM θεωρούνται 
υψίστης σημασίας προκειμένου να τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα τους

 Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δίνεται στη μεθοδολογία  κάθε έρευνας έτσι ώστε να τηρούνται όλα τα ηθικά 
ζητήματα για την τήρηση της αρχών της βιοηθικής.
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