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Sažetak: 
Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO), više od 40 % stanovništva SAD-a te 20 do 
30 % stanovnika zapadne Europe primjenjuje neke od metoda i tehnika iz spektra 
komplementarne i alternativne medicine (KAM), bilo kao moguću dopunu alopatskoj medicini 
bilo kao alternativne metode usmjerene prema samom liječenju bolesti. O učinkovitosti većine 
metoda iz spektra KAM-a vode se dugotrajne i ozbiljne debate kako u akademskih krugovima 
tako i kroz odobravanje sufinanciranja pojedinih tehnika od strane fondova i osiguravatelja. 
Podaci o raširenosti primjene KAM-a u Hrvatskoj ne postoje, no u praksi se zdravstveni radnici 
vrlo često susreću s pacijentima koji uz znanje liječnika ili bez njegova znanja primjenjuju 
KAM. Istodobno nedostaje istraživanja stavova zdravstvenih profesionalaca o KAM-u. U 
kurikulumima svih zdravstvenih profesija na dodiplomskoj i diplomskoj razini, kao ni na razini 
cjeloživotnog učenja uopće se ne proučavaju, čak niti ne spominju navedeni sadržaji. Stoga je 
dizajnirano istraživanje uvjerenja i stavova zdravstvenih radnika o KAM-u, kao i potrebi 
uključivanja povezanih sadržaja u obrazovne kurikulume zdravstvenih radnika. Istraživanje je 
provedeno na stratificiranom uzorku od 664 ispitanika uključena u edukaciju na Zdravstvenom 
veleučilištu kao eksplorativno, presječno istraživanje u jednoj vremenskoj točki (prolijeće 
2018.) primjenom metode anketiranja. Rezultati pokazuju da zdravstveni radnici, neovisno o 
obrazovnom smjeru unutar zdravstvenih profesija, svoje znanje o KAM-u procjenjuju kao vrlo 
skromno i nedostatno, no usprkos tome snažno podupiru primjenu metoda KAM-a u liječenju 
kao dopunu alopatskoj medicini te iskazuju želju da se kroz obrazovne programe tijekom 
školovanja i tečaja trajne edukacije znatno više informiraju o KAM-u.  
* Ovaj rad rezultat je rada na projektu „Istraživanje stavova zdravstvenih radnika o 
komplementarnoj, alternativnoj i integrativnoj medicini i mogućnosti njene integracije u 
obrazovni i zdravstveni sustav RH” koji je financiralo Zdravstveno veleučilište. 
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