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Duodecim-seura järjesti vuonna 1995 sanakilpailun, jossa etsittiin suomalaisia vastineita eräille vieraskielisille 
termeille. Yhtenä kohteena oli nimitys complementary and alternative medicine (CAM). Tämän kohteen osalta 
voittajaksi valittiin sana uskomuslääkintä. Sen käyttö on yleistynyt hiljakseen, etenkin silloin, kun on löydetty 
aihetta arvostella jotakin nimityksen piiriin luettavaa hoitoa, sen tuottajia tai sen käyttäjiä. 

Termi uskomuslääkintä on kuitenkin sopimaton terveydenhuollon ammattilaisten sanavarastoon. Siihen 
sisältyy olettamus kaikkien muiden kuin virallisesti hyväksyttyjen hoitojen tehottomuudesta: uskomushoidot 
ovat pelkkään uskoon perustuvia, humpuukia. Termiä viljelleiltä - yleensä muuta kuin kliinistä työtä tekeviltä 
lääkäreiltä - on itseltään unohtunut tärkeä tieteellinen periaate: »proof of no effectiveness» on eri asia kuin 
»no proof of effectiveness». Se, että monilta vaihtoehtohoidoilta puuttuu kaksoissokkokokeisiin perustuva 
osoitus tehosta, ei vielä tee niistä tehottomia. Tällä logiikalla jouduttaisiin hylkäämään mm. lähes kaikki 
kirurgiset toimenpiteet, vaikeavammaisten terapiat ja psykiatria, lääkehoitoa lukuun ottamatta. Järjestelmiä, 
joissa hyväksytään vain yksi totuus, kuvataan historiassa sanalla pysähtyneisyys. 

Uskomuslääkintä-termi ei sovi potilastyötä tekevän lääkärin suuhun, sillä sen käytöllä halveksitaan ja 
aliarvioidaan erästä keskeisintä kaikissa hoidoissa vaikuttavaa tekijää, vanhalta nimeltään plaseboefektiä. 
Tämä hoidon epäspesifinen vaikutus pyritään moderneissa kliinisissä tutkimuksissa erottamaan tutkittavan 
hoidon »todellisesta» vaikutuksesta. Plasebon osuuden on arvioitu vaihtelevan kolmasosan ja kolmen 
neljäsosan välillä eri hoitojen kokonaisvaikutuksesta. Onko meillä lääkäreillä varaa heittää näin valtava 
positiivinen voimavara pelkästään »kilpailijoiden» käyttöön? 

Kaiken muun kuin tieteellisesti tehokkaaksi osoitetun - ja sen lisäksi lääkärikunnan hyväksymän - hoidon 
nimeäminen uskomuslääkinnäksi ei ole omiaan parantamaan muutenkin herkkää lääkäri-potilassuhdetta. 
Jos lääkäri näin leimaa uskomuslääkintään turvautuneen potilaansa arvostelukyvyttömäksi höppänäksi, 
tämä todennäköisesti turvautuu vastakin mieluummin hoitajaan, joka kunnioittaa hänen 
itsemääräämisoikeuttaan. Työssäni Kansaneläkelaitoksen asiantuntijana minulle on todella kristallisoitunut 
tieto, että vain joka toinen potilas noudattaa lääkärinsä antamia ohjeita... 

Kieli ohjaa ajattelua. Uskomuslääkintä-termin käyttö pyrkii polarisoimaan terveydenhuollon kenttää: termiä 
viljelevät tiedeuskovaiset, yläluokkaan kuuluvat lääkärit viestivät halustaan erottautua pehmoaatteisiin 
uskovasta rahvaasta. Terveydenhuollon kaupallistumisen ohella tämä murentaa tehokkaasti perinteistä 
kuvaa lääkäristä puolueettomana, luotettavana ja kunnioitettavana, potilailleen omistautuneena auttajana ja 
ymmärtäjänä. Sitäkö haluamme? 

Uskomuslääkintä on terminä varmaan alkuun maistunut makealta; sehän tekee kaikki virallisen 
lääketieteen tontille pyrkivät tunkeilijat naurunalaisiksi. Mutta kaikessa näennäisessä viattomuudessaan 
kyseessä onkin vaarallinen ilmiö. Psykiatrit käyttävät siitä nimeä »split». Tietyn ihmisryhmän mitätöiminen, 
demonisoiminen, dehumanisoiminen on Euroopassakin johtanut lopulta senlaatuisiin tekoihin, joiden pelkkä 
julkinen kiistäminen eräissä maissa rangaistaan vankeudella. Älkäämme lääkäreinä enää sortuko 
sellaiseen. 

Edellä mainituin perustein esitän, että Suomen Lääkäriliitto ja Duodecim-seura sanoutuisivat järjestöinä irti 
uskomuslääkintä-termin käytöstä käsitellessään muuta kuin virallista terveydenhuoltoa. Käytettäköön 
kustakin hoitomuodosta sille vakiintunutta nimeä, esimerkkeinä verisuonikirurgia, ratsastusterapia, 
homeopatia tai tuina. Humpuukiksi nimettäköön hoidot, jotka on osoitettu tehottomiksi. Yksittäisiä kollegoita 
haluan toki edelleenkin rohkaista mielipiteidensä ilmaisemiseen, muistuttaen kuitenkin mahdollisuudesta 
joutua lailliseen vastuuseen, jos heidän esiintymisensä täyttää julkisen herjauksen kriteerin. 
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