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Uskomuslääkintä on harhaanjohtava termi 
”Kieleni rajat ovat maailmani rajat” (Wittgenstein)

Lääketieteen sanastolautakunnan mielestä termi uskomuslääkintä on käypää lääkäreiden 
ammattisanastoa keskusteltaessa lääketieteen ulkopuolisista hoidoista. Kivelä ja Kellosalo 
kirjoittivat, että "uskomushoidot tukeutuvat sananmukaisesti uskomuksiin elimistön 
rakenteesta ja toiminnoista…" ja että "uskomuslääkinnässä tyypillisesti vallitsee usko 
yliluonnollisiin voimiin, jälleensyntymiseen, kosmisiin energioihin ja ihmeisiin" (1).

Uskomuslääkintä on epäonnistunut käännös englanninkielen "complementary and 
alternative medicine" -käsitteelle (CAM). Parhaimmat määritelmät CAM-käsitteelle ovat 
sosiologisia ja poliittisia (2,3). Yhdysvalloissa Institute of Medicine määritteli, että 
CAM-hoidoilla tarkoitetaan hoitoja, jotka eivät ole tyypillisiä vallitsevalle 
terveydenhoitojärjestelmälle kyseisessä yhteiskunnassa tai kulttuurissa tiettynä historiallisena 
ajanjaksona (4). Eisenbergin ym. mukaan vaihtoehtohoidoilla tarkoitetaan hoitoja, joita ei 
opeteta laajalti [Yhdysvaltain] lääketieteellisissä tiedekunnissa ja jotka eivät ole yleisesti 
käytössä [Yhdysvaltain] sairaaloissa (5).

Nämä ja vastaavat määritelmät eivät ota kantaa siihen, perustuuko jokin hoito 
kummallisiin uskomuksiin elimistön rakenteesta ja toiminnoista. Ne eivät myöskään ota 
kantaa siihen, tehoaako hoito vai ei. Eräät CAM-hoidot perustuvat näyttöön perustuvan 
lääketieteen (EBM) tasoiseen näyttöön, ja Cochrane-luokittelussa esimerkiksi foolihapon 
antaminen raskaana oleville naisille on CAM-hoitoa (2,3,6,7).

Nimet vaikuttavat ajatteluun, ja voimakkaasti leimaavat nimet johtavat vääristyneeseen 
ajatteluun. Kun hoitoa kutsutaan uskomushoidoksi, on helppo ehdottaa, ettei rajallisia 
resursseja ole aiheellista tuhlata sellaisen hoidon tutkimiseen. Jos samaa hoitoa kutsutaan 
vaihtoehtohoidoksi, voidaan neutraalisti pohdiskella, kannattaako hoitoon perehtyä, mihin 
hoito perustuu ja voisiko siitä olla jopa hyötyä.

Potilaiden kanssa keskustelu edellyttää hienotunteisuutta ja potilaiden arvostamista. 
Lääkärin pitäisi suhtautua neutraalisti potilaan ajatuksiin hänen omasta sairaudestaan ja sen 
hoidoista. Vaihtoehtohoitoja käyttävä potilas voi lopettaa keskustelun omista 
hoitokokeiluistaan, jos lääkäri väheksyy niitä uskomushoidoiksi.

En ole nähnyt uskomuslääkintä-sanaa käytettävän silloin, kun lääkärit puhuvat toisten 
lääkäreiden uskomushoidoista, kuten virustautien hoidosta antibiooteilla. Termiä on käytetty 
ainoastaan silloin, kun on puhuttu lääketieteen ulkopuolisista hoidoista. Tässäkään suhteessa 
termin käyttö ei ole neutraalia.

Heikki Hemmilä ehdotti, että sanan uskomuslääkintä käyttö lopetettaisiin, koska se on 
monella tavalla harhaanjohtava suomennos CAM-käsitteelle (8). Kivelä ja Kellosalo 
vastasivat kritiikkiin, mutta vastineesta jäi vaikutelma, etteivät he olleet perehtyneet 
CAM-käsitteen englanninkielisiin määritelmiin ja käyttöön (1,2,4-6). He eivät myöskään 
piitanneet siitä, että termi uskomuslääkintä loukkaa niitä potilaita ja lääkäreitä, jotka ovat 
kiinnostuneita lääketieteen ulkopuolisista hoidoista. Edelleen he väittivät, ettei sanan 
uskomuslääkintä tarkoitus ole herjata, mutta sellaisessa tarkoituksessa sitä usein käytetään. 
Sanoja pitäisi välttää, jos kuulijat kokevat ne vahvasti loukkaavina.

Uskomuslääkintä-sanalla on voimakkaasti negatiivinen sävy. Sille on vaikea nähdä muuta 
käyttöä kuin vallitsevan terveydenhoitojärjestelmän ulkopuolisten hoitojen väheksyminen. 
Sellainen kuitenkin tukahduttaa mielekkään keskustelun ja hidastaa eräiden lääketieteen 
ulkopuolisten hoitojen tehokkuuden arviointia. 
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