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Sintagmele „Terapie complementară” şi „Terapie 

alternativă” sunt utilizate adesea ca având același înțeles. 

Acestea pot fi regăsite şi sub denumirea prescurtată CAM 

(Complementary and Alternative Medicine). Nu este 

întotdeauna ușor ȋn a face deosebirea între terapie 

complementară, alternativă şi medicina integrativă, însă, 

ȋntre acestea, există o diferență importantă: 

1. Terapia complementară reprezintă o terapie 

neconvenţională pe care o puteți utiliza împreună cu 

tratamentul medical convențional. Aceasta vă poate 

ajuta să vă simțiți mai bine, să faceți faţă mai bine 

bolii şi tratamentului medical convenţional.  

2. Terapia alternativă este utilizată în locul 

tratamentului medical convențional. Aceasta 

presupune ȋnlocuirea medicului cu un homeopat sau 

naturopat. Ȋn prezent nu există suficiente studii care 

să dovedească efectul lor asupra cancerului, doza 

potrivită şi siguranță ȋn administrare; unele dintre 

ele prezinta anumite riscuri ȋncă necunoscute, altele 

nu dau rezultatele aşteptate. 

3. Medicina integrativă reprezintă utilizarea 

combinată a tratamentelor din medicina 

convențională şi practicile netradiţionale CAM pentru 

care există dovezi  privind siguranța și eficacitate.  
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          Medicina integrativă 

 

 

„Mens sana in 

corpore sano”- 

„Minte sănătoasă 

în corp sănătos”, 

dictonul antic 

care ne îndemna 

să facem sport 

pentru a ne 

menţine sănătoşi, este mult mai profund, referindu-se 

practic la legatura dintre minte şi corp în ambele sensuri: 

un corp sănătos poate exista numai cu o minte sănătoasă.   

Medicina integrativă, nu tratează boala, ci pacientul,  

organismul fiind considerat un întreg, recunoscându-se 

legatura biologica dintre minte şi corp şi influenţa pozitivă 

pe care o poate avea mintea pentru însănătoşirea corpului. 

Astfel, cele mai recente descoperiri în domeniul medicinei 

convenţionale se combină cu tehnici netradiţionale care si-

au dovedit eficacitatea de-a lungul timpului. 
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Boala de cancer vine asociată cu probleme psihologice și 

sociale (psihosociale). Anxietatea, depresia sau alte 

probleme emoționale provoacă suferințe suplimentare, 

slăbește aderența la tratamentele convenţionale și 

amenință revenirea pacienților la sănătate. Din acest motiv 

în ultima perioada se vorbeste tot mai mult de abordarea 

„holistică” a menţinerii sănătăţii şi a procesului de 

vindecare. 

CAM vă poate ajuta să vă amelioraţi problemele 

emoţionale, durerile asociate şi să faceţi faţă efectelor 

secundare ale tratamentului convenţional, cum ar fi greaţa 

şi slăbiciunea musculară. 

Acupunctura, Masajul,  Terapia minte-corp, Terapia prin 

arta sunt tratamente non-invazive şi pot fi alese în funcţie 

de nevoi şi stilul de viaţa.   

Pentru suplimentele alimentare, înca nu există suficiente 

studii pentru a fi încadrate în lista de mai sus.  

Este indicat sa discutati cu medicul oncolog despre CAM, 

pentru ca acesta să vă recomande cea mai potrivită terapie 

complementară pentru starea dumneavoastră de sănătate 

şi pentru tratamentul convenţional pe care-l urmaţi.  
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Acupunctura 

 

Cea mai 

comună formă 

de acupunctură 

implică plasarea 

de ace solide, 

sterile, din oțel 

inoxidabil în 

diferite puncte ale corpului. Diferite tehnici pot fi folosite 

pentru a stimula aceste ace, inclusiv manipularea manuală 

sau stimularea electrică.  

Acupunctura este eficienta pentru gestionarea senzației de 

greață si vărsături atât postoperatorii cat si cele legate de 

chimioterapie. Anumite tipuri de acupunctura sunt eficiente 

pentru durerea de după intervenția chirurgicala, dar și in 

durerea cronică regăsita la unii pacienți oncologici.  

Totodată, acupunctura este benefica pentru gura uscata 

(xerostomie) indusa de radioterapie, bufeuri, și pentru 

durerile articulare. Nu in ultimul rând, acupunctura 

îmbunătățește starea de oboseala întâlnita in cazul 

pacienților oncologici. 

                                         



6 |  P a g e
 

Masajul 

 

Cercetările de până 

acum sugerează că 

masajul este util 

pentru relaxare şi 

ameliorarea durerii, 

anxietății, oboselii și a 

suferinței. 

Terapia prin masaj 

este, în general, 

considerată sigură 

când este practicată 

de practicieni acreditați. În general, nu ar trebui să fiți 

masați profund, iar dacă aveți risc de sângerare ar trebui să 

primiți doar o atingere ușoară. Evident, zonele care au 

suferit recent o intervenție chirurgicală sau expunere la 

radioterapie trebuie evitate. Puteți resimți beneficiul 

terapeutic, de asemenea, de la un simplu masaj la picioare, 

mâini și cap, pentru că aceste zone sunt deosebit de 

sensibile la stimulare tactilă și pot avea ca rezultat 

relaxarea și o creștere a bunăstării generale.  
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Terapia minte-corp 

 

Terapia minte-corp 

se bazează pe 

recunoaşterea 

forţei extraordinare 

a mintii, sănătatea 

şi viaţa noastră 

fiind de fapt  

reflectarea stării 

minţii. 

Această terapie se bazează pe restabilirea unei stări de 

linişte la nivel mintal, care se obţine prin eliberarea 

experienţelor negative acumulate de-a lungul vieţii în 

minte, inimă sau corp şi ulterior prin dezvoltarea unui nou 

mod de abordare a problemelor vieţii.  

Există mai multe tehnici utilizate în terapia minte-corp: 

biofeedback, imaginaţia ghidată, meditația, hipnoza, 

relaxarea musculară, rugaciunea, tai-chi, qigong, yoga, 

aromaterapia, pentru care exista dovezi ştiintifice privind 

eficienţa lor în anumite afecţiuni.   
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Tehnicile de management al stresului, care pot fi utile, 

includ, relaxarea musculară progresivă,  imaginația ghidată 

și meditația. Participarea la programele de management al 

stresului efectuate înaintea începerii tratamentului oncologic 

s-a dovedit a creşte toleranţa pacienților faţa de tratament 

şi a reduce efectele secundare. Terapia de grup şi 

consilierea psihologică reduc în mod specific depresia și 

anxietatea, cresc stima de sine și ajută la dezvoltarea 

strategiilor de adaptare în mod activ.  

 

Există unele 

dovezi că, atunci 

când sunt 

încorporate în 

îngrijirea 

cancerului, yoga, 

tai chi, meditația şi rugăciunea pot ajuta la îmbunătățirea 

aspectelor calității vieții, inclusiv îmbunătățirea stării de 

spirit, a calității somnului și bunăstării generale. S-a 

constatat că hipnoza este benefică pentru reducerea 

stresului și a disconfortului din timpul procedurilor medicale 

dificile, dar si pentru atenuarea durerii legate de cancer. De 

asemenea, hipnoza este eficienta în tratarea senzației de 

greață, în reducerea vărsăturilor postoperatorii și în 

adaptarea pacienților la procedurile medicale invazive. 
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Terapiile artistice                                     

 

Terapiile artistice 

exercită o 

influență pozitivă 

asupra activității 

fizice și a 

bunăstării 

psihologice a 

pacienților.  

Există diferite tipuri de terapii artistice, precum sunt 

următoarele: Terapia prin exerciții fizice și dans, Terapia 

prin artă,Terapia prin muzică. 

Terapia prin artă este utilizată de către pacienții cu cancer 

pentru gestionarea unei varietăți de simptome legate de 

tratament, mai ales parametrii psihologici, calitatea vieții și 

poate avea o posibilă influență pozitiva asupra oboselii 

legate de aceasta boala. 

Tehnicile utilizate în terapia prin arta: pictura, realizarea de 

margele, olarit, confectionarea de obiecte decorative, 

crosetatul, dans, pilates, muzica de relaxare, etc. 

S-a dovedit ca terapia prin muzica poate avea efecte 

benefice asupra simptomelor psihologice (anxietate, 

insomnie), durerii, starii de spirit si calităţii vieții la pacienții 

cu cancer. 
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Siguranța utilizării terapiilor CAM 

 

 

 

Multe terapii CAM pot cauza efecte negative și sunt, prin 

urmare, o preocupare majoră în rândul profesioniștilor din 

domeniul sănătății. Terapiile CAM nebiologice, cum ar fi 

masajul sau acupunctura, de multe ori au riscuri minime 

atunci când sunt efectuate de către personal medical 

specializat. În schimb, plantele şi suplimentele alimentare 

au potențialul de a avea efecte puternice asupra corpului. 

Acest lucru este valabil mai ales atunci când plantele 

naturale sunt transformate în formule concentrate. Efectele 

negative pe care le pot provoca includ: interacțiuni cu 

tratamentul oncologic, toxicitate directă asupra organelor, 

efecte directe asupra cancerului. 
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Medicamentele chimioterapice sunt metabolizate prin 

intermediul sistemului enzimatic al citocromului P450. Spre 

exemplu, sunătoarea, consumată sub diverse forme 

(ceaiuri, tincturi, etc.) inactivează citocromul P450. Aceasta 

interacțiune are efecte negative asupra chimioterapiei. 

Sunătoarea (Hypericum perforatum) poate reduce cu mai 

mult de 50% concentrația din sânge a medicamentelor 

chimioterapice. Este ca si când ați primi jumătate din cura 

de chimioterapie. Combinațiile similare dintre plantele 

medicinale şi tratamentul chimioterapic ar trebui utilizate cu 

extremă precauție, datorită posibilității de interacțiune. 

Atenţie! Citiţi etichetele produselor, le puteti regăsi în lista 

de ingrediente fie sub denumirea populară, fie sub 

denumirea în latină.  

Ceaiul verde (Camellia sinensis), utilizat frecvent în zilele 

noastre, simplu sau în diferite combinații cu alte tipuri de 

ceai, s-a dovedit că interacționează cu chimioterapia. Astfel, 

administrat în timpul chimioterapiei blochează efectele 

anticancerigene ale unor medicamente chimioterapice (ex. 

bortezomib).  

Atenție! Citiți mereu etichetele ceaiurilor şi ale produselor 

cumpărate. Îl veți regăsi şi sub denumirea de Green Tea, 

Gunpowder, Matcha sau Himalaya Tea. 

Alte preparate care pot interacționa cu chimioterapia sunt: 

Echinaceea, Efedra, Ginkgo, Valeriana, Trifoiul roșu, 

Grapefruit, Menta. 



12 |  P a g e
 

Utilizarea vâscului este foarte răspândită în rândul 

pacienților cu cancer. Până în prezent, nu există dovezi 

concludente pentru a susține că aplicarea extractelor de 

vâsc are un impact asupra supraviețuirii. Cu toate acestea, 

extractele de vâsc pot oferi beneficii privind calitatea vieții 

în timpul chimioterapiei pentru cancerul de sân. 

În ceea ce privește seleniul, situația este similară: nivelul 

de seleniu este scăzut în rândul pacienților oncologici, prin 

urmare, adesea se recomanda substituirea sa prin 

suplimente. Cu toate acestea, dovezile actuale nu oferă o 

bază în favoarea sau împotriva suplimentarii cu seleniu. 

Unguentul de gălbenele folosit în tratamentul dermatitei 

acute, ca efect secundar al radioterapiei, este considerat ca 

fiind sigur. Acesta poate fi aplicat pe pielea din zona unde 

s-a aplicat cura de radioterapie, după fiecare sesiune. 

Unele plante sau suplimente alimentare pot creşte riscul de 

sângerare. Spre exemplu, utilizarea de Ginkgo biloba (fie 

singură, fie cu aspirină sau alte anticoagulante) poate 

creşte riscul de sângerare. S-au raportat cazuri izolate de 

sângerări la utilizarea de ulei de pește și usturoi. Consumul 

acestor agenți trebuie întrerupt înainte de efectuarea 

procedurilor chirurgicale, și trebuie sa fie utilizați cu 

precauție împreuna cu alți agenți care cresc riscul de 

sângerare.  
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