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Uskomushoito tarkoittaa eri asiaa kuin CAM

Juhana Seppänen ym. käsittelevät artikkelissaan Lääkärilehdessä 34/2016 lääketieteen 

opiskelijoiden suhtautumista uskomushoitoihin ja kirjoittavat, että uskomushoidoista 

käytetään englannin kielessä käsitettä CAM [complementary and alternative medicine] (1). 

Tämä johtaa lukijoita harhaan. Termit uskomushoito ja CAM tarkoittavat eri asioita.

Suomessa lääketieteen sanastolautakunta määrittelee, että "uskomuslääkintää ovat hoidot, 

joihin liittyy lääketieteellisen tiedon kanssa ristiriidassa olevia uskomuksia esimerkiksi 

elimistön toiminnasta, lääkkeiden ja ravinnon vaikutuksista ja sairauksien syistä" (2). CAM 

puolestaan viittaa yleensä hoitoihin, jotka ovat lääketieteen valtavirran ulkopuolella (3-6). 

Esimerkiksi Cochrane-yhteisö luokittelee CAM-hoidoiksi useita itsehoitolääkityksiä, kuten 

vitamiinien käytön sairauksien estoon tai hoitoon, koska ne ovat lääkäreistä riippumattomia 

hoitoja (3). Se, että jokin hoito on lääkäreiden valtapiirin ulkopuolella, ei kuitenkaan merkitse 

sitä, että kyseinen hoito olisi välttämättä tehotonta. Eräille CAM-hoidoille on 

satunnaistettujen tutkimusten tuki ja kyseiset hoidot eivät perustu lääketieteellisen tiedon 

kanssa ristiriidassa oleviin uskomuksiin (6,7).

Yksi selkeä esimerkki uskomushoito- ja CAM-termien eroista ilmenee siinä, kuinka 

foolihapon käyttö sikiön kehityksen varmistamiseksi luokitellaan. Sanastolautakunnan 

luokituksen mukaan se ei ole koskaan ollut uskomuslääkintää (2). Cochrane-yhteisön 

luokittelussa se on CAM-hoitoa, "koska ravintolisien käyttö on yleensä potilaiden itsensä 

toteuttamaa ja lääkäreistä riippumatonta" (3,8).

Kirjoittajat esittävät, että englannin kielen käsite CAM tarvitsisi parempia perusteita (1). 

He jättivät kuitenkin huomioimatta useita artikkeleita, joissa CAM-käsitteen määritelmiä on 

pohdittu (3,4).

Seppäsen ym. tutkimuksessa puolet lääketieteen opiskelijoista katsoi, että paras nimi 

lääketieteen ulkopuolisille hoidoille on uskomushoidot. Tällainen tulos kertoo siitä, miten 

tehokkaasti termi uskomushoito on lanseerattu suomalaisen lääketieteen kieleen. Puolet 

loppuvaiheen opiskelijoista halusi lisää opetusta vaihtoehtohoidoista (1). Tämä on aiheellinen 

toive, jotta lääketieteen ulkopuolisen hoitokentän peruskäsitteet jäsentyisivät nuorille 

lääkäreille.

Voimakkaasti leimaavat nimet johtavat vääristyneeseen ajatteluun (5,8). CAM-termin 

neutraali suomenkielinen vastine on vaihtoehtohoito.
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