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Szerkesztői kommentár

Az csak természetes, hogy ha egy témakör külön helyet 

kap patinás szaklapunk egyik számában, akkor meg tud-

juk magyarázni fontosságát, létjogosultságát. A fi ziote-

rápia esetében azonban még az is elmondható, hogy az 

Orvosi Hetilap hasábjain az utóbbi évtizedekben még 

összefoglaló írás megjelenésére sem volt példa. Pedig a 

legősibb terápiás ágazatról van szó, aminek különböző 

formáit országunkban ma is nap mint nap, igen sokféle 

okból használják.

Az itt következő szerény fi zioterápiás csokor nyilván-

valóan nem szolgálhatja azt az egyébként fontos célt, 

hogy minél több orvos használja és helyesen használja 

ezeket az eljárásokat, csupán arra igyekszünk szorít-

kozni, hogy a szakmák széles spektrumát képviselő olva-

sóközönséget tájékoztassuk e terület létéről és miként-

jeiről. Különösen aktuálissá teszi jelentkezésünket, hogy 

manapság a fi zioterápiában is már számos bizonyítéko-

kon alapuló eredmény áll rendelkezésre. További sajá-

tossága ennek a területnek, hogy mind a terápiának, 

mind a rehabilitációnak meghatározó ága a gyógy-

torna.  Ez a gyakorlatban is a gyógytornászok kompe-

tenciája, és ennek megfelelően, jelen alkalommal is, az 

ilyen tárgyú írás szerzője nem orvos, hanem a szakte-

rületet művelő felsőfokú végzettségű kollégánk. Arra is 

biztosítottunk teret összeállításunkban, hogy a mindig 

felmerülő fi nanszírozási kérdésekre, a költséghatékony-

ságra is választ adjunk.

Alapvető probléma a kérdéskör terminológiai és fel-

osztásbeli zavarossága. A különböző országokban egé-

szen mást értenek az egyes szakszavak alatt, de még egy 

országon belül is, így hazánkban is. Nemzetközileg sem 

ismeretes egységes beosztás.  Dolgozatainkban a kö-

vetkező meghatározásokkal élünk: Fizikoterápia (Physi-

cotherapia): a fi zikai energiák felhasználása gyógyításra 

(elektro-, foto-, termo-, mechanoterápia). Balneoterápia: 

gyógyfürdővel vagy ivókúrával való gyógyítás. Fizio-

terápia (Physiotherapia): a természeti energiákkal való 

gyógyítás. Ez magába foglalja a fi zikoterápián kívül a 

 balneo-, klimato-, dietoterápiát is. (Utóbbi kettővel e 

lapszám nem foglalkozik.)

Hazai specialitás az a széles körben elterjedt tévedés, 

hogy a fi zioterápia egyenlő a reumatológiai betegek ke-

zelésével. Holott a reumatológia az egyik klinikai szak-

ma, a belgyógyászat része, míg a fi zioterápia minden 

 klinikai szakmában szerepet játszó kezelési mód.

Az utóbbi évtizedekben a medicina minden ága ro-

hamosan fejlődött, kitüntetetten az alaptudományok 

eredményeinek és technikai előrehaladásnak az adott 

 területre gyakorolt hatása miatt. A fi zioterápiában ilyen 

mozzanatokat nem nagyon észlelhettünk, bár olyan új 

eljárások kerültek be a fegyvertárba, mint például a teljes 

test krioterápia, illetve a lökéshullám-kezelés. A gyógy-

szeres terápiában hallatlan haladás regisztrálható, de sok-

szor mutatkoznak a nem várt mellékhatások, hiszen a 

leghatékonyabb szerek a legveszélyesebbek. Ilyen mel-

lékhatások a fi zioterápiában alig észlelhetők. Talán ennek 

tudható be, hogy világszerte időnként újra és újra meg-

erősödik a természetes gyógymódokba vetett hit, és 

 ennek megfelelően gyakrabban kerül sor az idesorol-

ható  eljárások alkalmazására. A fi zioterápia használata 

során adatik meg leginkább a szervezetnek, hogy saját 

védekező erejét mobilizálja. Bizton állítható, hogy 

ugyanakkor ezzel a terápiával tud az orvos viszonylag 

a legkevesebbet ártani a betegének.

Egyidejűleg ismert a természetgyógyászat neuralgi-

kus  kérdése is. Hazánkban a természetgyógyászat az 

 elmúlt két-három évtizedben jelentősen elterjedt. Lét-

jogosultsága nem kétséges, viszont maga is óhatatlanul 

számos fi zioterápiás eljárást alkalmaz, többféle nem 

 orvosi metódussal karöltve.

A fi zioterápia sokszor kritizált sajátossága az is, hogy 

alkalmazása akkor is indokolt, ha nem is tudni a tünetek 

pontos okát, viszont a funkciókat (keringés, légzés, izom-

erő, mozgás stb.) a diagnosztikus kérdések tisztázásának 

ideje alatt is célszerű karbantartani.

A gyógykezelésben széles körben alkalmazott fi zio-

terápia egyben az orvosi rehabilitáció meghatározó alap-

ja, nélkülözhetetlen része. A rehabilitáció nem létezhet 

a  fi zioterápiás eljárások alkalmazása nélkül, ideértve a 

betegek otthonában végzett procedúrákat is.

A fi zioterápia régóta fennálló létjogosultsága mel-

letti  érv az az orvostörténeti tény, hogy hazánkban 

1923-ban már szakorvosi képesítés létezett, „természe-

tes gyógymódok szakorvosa” néven. 1948 után a „reu-

matológia és fi zioterápia” szakorvosa fedte le a terüle-

tet. Magyarországon 1993-tól húsz éven át létezett az 

önálló „fi zioterápia” szakorvosi képesítés is. AZ UEMS 

(Európai Szakorvosi Szövetség) már megalakulásakor 

létrehozta a 34 alapszakma között a „fi zikális medicina 

és orvosi rehabilitáció”-t, amely ma már hazánkban is 

élő szakképesítés.

A fi zioterápiának a szakszerű orvosi ellenőrzés mel-

letti működtetése össztársadalmi érdek, mert amennyi-

ben a medicina elfordul e területtől, a hozzá nem értő, 

de kereskedelmileg motivált laikusok azonnal igyekez-

nek kisajátítani az egyes eljárásokat.

Általánosságban a fi zioterápia eszköztárának haszná-

latát a kellő tapasztalatok alapján és az adott egyén sajá-
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tosságainak fi gyelembevételével kell megszabni, hiszen 

nincsen a mai modern medicina bibliájának tekinthető 

bizonyítékokon alapuló szabály.  Az egyedi alkalmazás 

során kell eldönteni olyan alapvető, de dialektikus ellent-

mondásban lévő kérdéseket, mint hogy mennyire nyu-

galom és mennyire mozgatás, milyen meleg vagy milyen 

hideg stb. kerüljön alkalmazásra.

További sajátossága e területnek a különböző eljárá-

sok  kombinálásának lehetősége, sőt kényszere. A kór-

élettani ismeretek és a régen meglévő tapasztalatok ele-

gendő biztosítékot adnak a helyes használatra. A komplex 

kezeléseket a különböző energiák együttes erejével al-

kalmazzuk, és így megnövekedett hatékonyság érhető el, 

de természetesen még nehezebb a hatásosság igazolása.

A fent vázoltak szerint is a fi zioterápiának egyértelmű 

jelentősége, fontossága és hasznossága mellett több 

problematikus oldala is van.  Ha szerény összeállításunk 

valamilyen mértékben javítani tud a fi zioterápia hazai 

 orvosi megítélésében, akkor a lapszám megjelentetése 

nem volt hiábavaló.

Prof. Dr. Gömör Béla

a lapszám szerkesztője


