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ABSTRACT 

 

Aim: In this study, it was aimed to detect the family physicians’ attitudes to the 

complementary and alternative treatment (CAT).  

Method: Seventyeight family physicians who are working for Afyonkarahisar Public 

Health Directorate, Department of Family Medicine had attended to the study. A 

questionnaire prepared to assess the attitudes of the family physicians about 

complementary and alternative treatment was applied. 

Results: For the family physicians in the study; the ratio of believing efficiency of 

CAT was 83,3% (n: 65) and using any of the CAT methods was 75,6%. Family 

physicians, as a ratio of 80,8% expressed that they recommend their patients any of the 

CAT methods. The most commonly advised method is herbal treatment and vitamins 

(79,5%). It has been found out that, using energy therapies and acupuncture practices 

were statistically higher for family physicians 40 years old or younger (p<0,05). Use of 

CAT for family physicians who has worked 10 years and less (35,6%) is significantly 

lower than those who has worked more than 10 years (64,4%) (p<0,05).  

Conclusion: In the study; that aimed to determine family physicians’ attitudes to CAT; 

percentage of family physicians trust to CAT and using CAT methods, has been 

observed in accordance with previously studies conducted among primary care 

physicians. 
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ÖZET 

 

Giriş: Bu çalışmada aile hekimlerinin tamamlayıcı ve alternatif tedavilere karşı 

tutumlarının ortaya koyulması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Çalışmaya Afyonkarahisar Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği 

Birimine bağlı olarak çalışan 78 aile hekimi katılmıştır. Katılan aile hekimlerine 

tamamlayıcı ve alternatif tedavi uygulamaları hakkındaki tutumlarını değerlendirmek 

amacıyla oluşturulan bir anket formu uygulanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya katılan aile hekimlerinde  tamamlayıcı ve alternatif tedavi 

yöntemlerinin etkinliğine inanma %83,3 (n=65),  tamamlayıcı ve alternatif tedavi 

yöntemlerinden herhangi birini kullanma %75,,6 (n=59) olarak izlenmiştir. Aile 

hekimleri %80,,8 oranında  tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini hastalarına 

tavsiye etmektedir. En çok tavsiye ettikleri yöntem bitkisel ilaçlar ve vitaminlerdir 

(%79,,5). Kırk yaş ve altı aile hekimlerinde enerji terapileri ve akupunktur 

uygulamalarını kullanmanın istatistiksel anlamlı olarak yüksek olduğu görülmektedir 

(p<0,05). Çalışma süresi 10 yıl ve altında olan aile hekimlerinin  tamamlayıcı ve 

alternatif tedavi kullanma oranları %35,,6, 10 yılın üzerinde olanların ise %64,,4’tür 

(p<0,05).  

Sonuç: Aile hekimlerinin  tamamlayıcı ve alternatif tedavilere karşı tutumlarını 

belirlemeye yönelik yapılmış olan bu çalışmada, aile hekimlerinin  tamamlayıcı ve 

alternatif tedavi yöntemlerini kullanma ve güvenme yüzdesi birinci basamak 

hekimlerinde daha önce yapılan çalışmalar ile uyumlu olarak gözlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Aile hekimi, tamamlayıcı ve alternatif tedavi 
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GİRİŞ 

 

     Tamamlayıcı tıp geleneksel sağlık öğretileri ile 

meydana gelen tanı koydurucu ve tedavi edici yöntemlere 

karşılık gelir.
1
 Değişik kaynaklarda tamamlayıcı ve 

alternatif tedavi (TAT) genelde birlikte kullanılsa da; 

tamamlayıcı tıp terimi, alternatif tedavi yöntemlerinin 

modern tıp tedavi protokollerine ek olarak kullanımını 

ifade etmektedir.
2
 Alternatif tıp teriminin temel farkını ise 

geleneksel sağlık yöntemlerinin coğrafyaya göre değişen 

uygulamaları olarak değerlendirebiliriz.
3
 TAT kişilerin 

beden ve ruh sağlığını iyileştirmek ya da korumak 

amacıyla, doğal maddeler, özel karışımlar ve farklı tedavi 

yöntemleri ile bireyin kendisini, ailesini ve çevresini daha 

iyi tanıması için kullanılan özel tıp yöntemleri olarak 

özetlenebilir.
4
  

 

      Geleneksel tıp öğretilerinin kökeninin eski Hint ve Çin 

uygarlıklarına dayandığı bilinmektedir. Aynı zamanda 

bitkisel tedavi uygulamaları şaman inancına sahip 

toplumlarda da karşımıza çıkmaktadır. 20. yüzyılın son 

dönemlerinde giderek yagınlaşmasına bağlı olarak 

uygulamalardaki ve literatürdeki eksikliklerin giderilmesi 

amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde Ulusal 

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM) 

kurulmuştur. Bu merkez TAT uygulamalarında 

güvenirliliği ve etkinliği inceleyerek modern tıbba 

geleneksel yöntemlerin entegrasyonunu amaçlamaktadır. 

Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler bu merkez tarafından 5 

ayrı kategoride sınıflandırılmıştır (Tablo 1).
5 

 

I. Zihin-beden tıbbı  

 

• Zihin-beden sistemleri 

• Zihin-beden metotları (yoga gibi) 
• Dinsel ve spiritüel iyileşme 

• Sosyal alanlar (holistik hemşirelik 

gibi) 

II. Alternatif tıp sistemleri 

 

• Akupunktur 

• Ayurvedik tıp 

• Geleneksel Çin tıpbı 
• Naturopati 

III. Biyolojiye dayalı tedaviler 

 

• Bitkiler 
• Özel diyet tedavileri 

• Farmakolojik, biyolojik girişimler 

IV. Manipülatif ve bedene 

dayalı sistemler  

 

• Şiropraktör 
• Masaj 

• Osteopati 

• Hidroterapi 

V. Enerji terapileri  

 

a) Biyoalan 
• Terapötik dokunma 

• Refleksoloji 

b) Biyoelektromagnetikler 

 

      Ülkemizde tamamlayıcı ve alternatif tedavi ile ilgili 

yapılan araştırmalar son zamanlarda giderek artmasına 

rağmen, sağlık çalışanlarının tamamlayıcı ve alternatif 

tedaviye karşı tutumları ile ilgili yeterince çalışma 

bulunmamaktadır.
6
 Bizim çalışmamızın amacı aile 

hekimlerinin tamamlayıcı ve alternatif tedaviye karşı 

tutumlarını değerlendirmektir. 

 

YÖNTEM 

 

     Bu çalışma Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumu'nun 30.10.2013 tarihli 67350377/120203 no’lu 

izni ile yürütülmüştür. Çalışmada veri toplama iki 

bölümden oluşan anket formu kullanılarak sağlanmıştır. 

Birinci bölüm, sağlık çalışanlarının sosyodemografik 

özelliklerini belirleyen sorulardan oluşmaktadır. İkinci 

bölümde ise hekimlerin tamamlayıcı ve alternatif tedavi 

uygulamaları hakkındaki tutumlarını ve bilgilerini ölçmek 

amacıyla oluşturulan bir form uygulanmıştır. 

     Bu çalışma kapsamında Afyonkarahisar Halk Sağlığı 

Müdürlüğü Aile Hekimliği Birimine bağlı olarak çalışan 

ve Afyonkarahisar merkez ve merkeze yakın ilçelerde 

görev yapan 107 aile hekimine ulaşılmıştır. Gönüllü olan 

toplam 78 aile hekimi çalışmaya alınmıştır. Çalışma 

sonucunda elde edilen veriler SPSS 15 bilgisayar paket 

programı kullanılarak bilgisayara aktarılmıştır. Verilerin 

değerlendirilmesinde yüzde dağılımı kullanılmış ve ki-

kare testi yapılmıştır.  

BULGULAR 

     Çalışmamıza katılan aile hekimlerinin %74,4’ü erkek, 

%89,7’si evlidir. Meslekte 10 yıl üstü çalışanların oranı 

%70,5’tir. Aile hekimlerinin bazı demografik özellikleri 

Tablo 2’de verilmiştir. 

 

Demografik 

özellikler 
n   (%) 

Yaş  

     30 ve altı 10 (12,8) 

     31-40 yaş 25 (32,1) 

     41 ve üzeri 43 (50,0) 

Cinsiyet  

     Erkek 58 (74,4) 

     Kadın 20 (25,6) 

Medeni durum  

     Evli 70 (89,7) 

     Bekar 8 (10,3) 

Çalışma yılı  

     10 yıl ve altı 23 (29,5) 

     10 yıl üstü 55 (70,5) 

 

     Çalışmamıza katılan aile hekimlerinde TAT 

yöntemlerinin etkinliğine inanma %83,3, TAT 

yöntemlerinden herhangi birini kullanma %75,6 (59 kişi) 

olarak izlenmiştir. Kullanılan TAT yöntemleri içinde 

Tablo 1.  Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Ulusal Sağlık Merkezi’nin 

(NCCAM) alternatif tıp uygulamaları sınıflandırması 

Tablo 2.   Aile hekimlerinin bazı demografik özellikleri 
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akupunktur (%29,5), bitkisel ilaçlar ve vitaminler (%17,9) 

ile enerji terapileri (%16,7) ilk üç sırada yer almaktadır. 

TAT yöntemlerini kullananların %47,5’i hastalığı 

iyileştirici etkisinden, %32,2’si ilaca takviye olarak, 

%5,1’i ilaçların yan etkisini azaltmak için, %5,1’i 

başkalarının kullanınca faydalandığını gördükleri için, 

%10,2’si ise hem ilaç tedavisine takviye hem de iyileştirici 

etkisinden dolayı kullandıklarını belirtmiştir. Aile 

hekimlerinin TAT yöntemlerini kullanmada en çok hekim 

arkadaşları (%38,5) ile bilimsel çalışma ve eğitimlerden 

(%21,8) etkilendikleri gözlenmiştir.  Aile hekimlerinin 

TAT ile ilgili tutum ve davranışları Tablo 3’de verilmiştir. 

 

*TAT yöntemlerini kullanmayan aile hekimleri analize alınmamıştır. 
**Aile hekimleri birden fazla cevap verilmiştir. 

 

     Aile hekimleri %80,8 oranında TAT yöntemlerini 

hastalarına tavsiye etmektedir. En çok tavsiye ettikleri 

yöntem bitkisel ilaçlar ve vitaminlerdir (%79,5). 

Romatizmal hastalıklar (%35,9), diabetes mellitus 

(%25,6)ve hipertansiyon (%23,1) TAT yöntemlerinin en 

çok önerildiği hastalıklar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Son zamanlarda iletişim kanallarında artan TAT 

reklamlarının önermeye etkisi ise %26,9 oranındadır 

(Tablo 4).  
*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

 

     Aile hekimlerinin yaş gruplarına göre TAT kullanma 

yöntemlerinin dağılımına bakıldığında (Tablo 5), 40 yaş 

ve altı aile hekimlerinde enerji tıp tabanlı uygulamalar ve 

akupunktur uygulamalarını kullanmanın anlamlı olarak 

yüksek olduğu görülmektedir (p<0,05). Çalışma süresi 10 

yıl ve altı olan aile hekimlerinin TAT kullanma oranları 

%35,6, 10 yıl üzeri olanların ise %64,4’tür (p<0,05). Aile 

hekimlerinin çalışma süresi ile TAT yöntemlerini hastalara 

tavsiye etme ve tavsiye etmede reklam etkisi arasında bir 

anlamlılık bulunamamıştır. Kadın aile hekimlerinin TAT 

yöntemlerini kullanma ve hastalarına tavsiye etme oranları 

sırası ile %85,0 ve %95,0’dır (p>0,05).  

 

      TAT yöntemlerinin faydalı olduğunu düşünen aile 

hekimlerinin %95,7’si bu yöntemleri hastalarına tavsiye 

ederken, faydalı olmadığını düşünenlerin %30,8’i tavsiye 

etmektedir.  

 

 

 

 

TAT kullanımını hastalara tavsiye 

etme 
n   (%) 

     Evet 63  (80,8) 

     Hayır 15  (19,2) 

Hastalar tavsiye edilen TAT 

yöntemleri* 
 

     Bitkisel ilaçlar, vitaminler      62  (79,5) 

     Enerji tıp tabanlı uygulamalar 4  (5,1) 

     Masaj, krioterapi, refleksoloji 20  (25,6) 

     Relaksasyon teknikleri (hipnoz,yoga) 11  (14,1) 

     Akupunktur ve ayurvedik tedavi 9  (11,5) 

Reklamların TAT önermeye etkisi  

     Var 21  (26,9) 

     Yok 57  (73,1) 

TAT yöntemleri önerilen hastalıklar*  

     Romatizma 28  (35,9) 

     Şeker hastalığı 20  (25,6) 

     Yüksek tansiyon 18  (23,1) 

     Kalp hastalığı 9  (11,5) 

     Enfeksiyon hastalıkları 8  (10,3) 

     Ağrı 6  (7,7) 

     Gastro-intestinal sistem 

rahatsızlıkları 
5  (6,4) 

     Psikolojik bozukluklar 3  (3,8) 

     Diğer (obezite, sigara 

bırakma,malignite vs) 
8  (10,3) 

Tablo 3.   Aile hekimlerinin TAT ile ilgili tutum ve uygulamaları 

TAT yöntemlerine inanmak/güvenmek  n   (%) 

     Evet 65  (83,3) 

     Hayır 13  (16,7) 

TAT yöntemlerini kullanma durumu  

     Evet 59  (75,6) 

     Hayır 19  (24,4) 

Kullanılan TAT yöntemleri**  

     Bitkisel ilaçlar, vitaminler 14  (17,9) 

     Enerji tıp tabanlı uygulamalar 13  (16,7) 

     Masaj, krioterapi, refleksoloji 12  (15,4) 

     Relaksasyon teknikleri (hipnoz,yoga) 11  (14,1) 

     Akupunktur ve ayurvedik tedavi 23  (29,5) 

TAT yöntemlerini kullanma süresi*  

     2 yıl ve altı 16  (27,1) 

     2 yıl üstü 43  (72,9) 

TAT yöntemlerini ilaçla kullanma durumu*  

     Evet 42  (71,2) 

     Hayır 17  (28,8) 

TAT yöntemlerinin faydasına inanma  

     Faydalı değil 13  (16,7) 

     Az faydalı 18  (23,1) 

     Çok faydalı 47  (60,3) 

TAT yöntemlerini kullanırken etkilenilen kişi**  

     Arkadaş 15  (19,2) 

     Medya 13  (16,7) 

     Doktor 30  (38,5) 

     Eczacı 10  (12,8) 

     Bilimsel çalışma, eğitim 17  (21,8) 

Tablo 4. Hekimlerinin hastalara TAT yöntemlerini tavsiye etme özellikleri 

Tablo 5.  Aile hekimlerinin yaş gruplarına göre kullandıkları TAT 

yöntemlerinin dağılımı 
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TARTIŞMA 

 

     Hastaların sağlık hizmeti alımı ve güncel tedavi 

yöntemlerini danışma açısından ilk temas noktasında olan 

aile hekimlerinin, tamamlayıcı ve alternatif tedavi 

hakkındaki bilgileri ve bu yöntemlere karşı tutumları 

tedavi planlaması ve yönlendirmesinde önemli bir yer 

tutmaktadır.  Lee ve arkadaşları hekimlerin TAT yöntemi 

olarak en çok akupunktur (%62), çin tıbbı (%51,6) ve 

masajın (%48,6) etkili ve faydalı olduğuna inandıklarını 

belirtmiştir.
7
 Türkiye’de Özçakır ve arkadaşlarının 

pratisyen hekimlerde yaptığı çalışmada ise TAT 

yöntemlerinin yararlı olduğuna inanmanın %51,4, 

inanmamanın ise %38 olduğu saptanmıştır.
8
 Hacettepe 

üniversitesinde yapılan bir çalışmada ise hekimlerin 

sadece %29,5’inin TAT yöntemlerinin etki ve yararına 

inandığı belirtilmektedir.
9
 Bizim çalışmamızda bulunan 

%60,3’lük TAT yöntemlerinin çok faydalı olduğuna 

inanma yüzdesinin, birinci basamaktaki hekimlerde 

yapılan diğer çalışmalara benzerlik gösterdiği söylenebilir. 

 

     Yıldırım ve ark. yaptığı çalışmada tıp fakültesi 

öğrencilerinin en çok bildikleri TAT yöntemleri diyet, 

masaj ve vitamin olarak belirtilmiştir.
6
 Mak ve ark. 

Avustralya’da rehabilitasyon hekimleri ile yaptığı 

çalışmada ise akupunktur (%80), yoga (%74) ve Tai-Chi 

(%72) en çok bilinen TAT yöntemleri olarak öne 

çıkmaktadır.
10

 Bu bilgiler dikkate alındığında bizim 

çalışmamızda akupunktur–ayurvedik tedavi ile enerji tıp 

tabanlı uygulamaların aile hekimlerinin kullandığı TAT 

yöntemleri arasında ilk sıralarda yer alması dikkat çekici 

olarak değerlendirilebilir. Aynı zamada aile hekimlerinin 

%83,4’ü TAT yöntemlerine güvendiğini, %71,2’si de bu 

yöntemleri medikal tedaviler ile birlikte kullandığını 

belirtmiştir.  

 

     TAT konusunda ülkemizde son zamanlarda hem 

bilimsel çalışmalar artmakta hem de yayın organlarının bu 

konuya daha fazla yer ayırdığı dikkati çekmektedir. 

Hollroyd ve ark. Hong-Kong’da hemşireler ile yaptığı 

çalışmada TAT yöntemleri hakkında gazete-dergi (%64,2) 

ile arkadaşlar (%57,2) bilgi kaynağı olarak 

belirtilmektedir.
11

 Brown ve ark. ise hekim ve 

hemşirelerden oluşan çalışma grubunda katılımcıların % 

60’nın medya, %57’sinin arkadaşlar ve %35’nin 

internetten TAT yöntemleri konusunda bilgi edindiklerini 

göstermektedir.
12

 Bizim çalışmamızda TAT hakkında bilgi 

edinme kaynakları olarak doktorların (%38,5), bilimsel 

çalışma ile eğitim hizmetlerinin (%21,8) ve arkadaşların 

(%19,2) ilk üç sırada yer alması yapılan araştırmalar ile 

benzerlik göstermektedir.  

 

     Jump ve ark. çalışmasında ise hekimlerin hastalarında 

en az bir TAT yöntemini kullanma oranının % 65 

olduğu,
13

 Burke ve ark. çalışmasında ise hekimlerin sadece 

%35’nin TAT yöntemlerini bazen hastalarında 

kullandıklarını belirtmiştir.
14

 Hacettepe’de Bal’ın 

çalışmasında ise hekimlerin TAT yöntemlerini 

hastalarında kullanma isteği %43,6 olarak bulunmuştur.
9
 

Aile hekimlerinde yapılan çalışmamızda ise bitkisel ilaç 

ve vitaminin en çok tavsiye edilen TAT yöntemi olarak 

%80,8 gibi yüksek bir oranda olması, birinci basamak 

sağlık hizmeti sunumunda bu yöntemin biraz daha sık 

önerildiğini düşündürebilir. 

 

     Tüm dünyada TAT kullanımı özellikle kanser, artrit, 

inflamatuvar barsak hastalıkları ve diyabet gibi kronik 

hastalıklarda giderek artmaktadır.
15

 Ülkemizde yapılan 

çalışmalarda da bu yöntemlerin kullanıldığı hastalıklar 

benzer olarak bulunmuştur. Köksoy’un yaptığı çalışmada 

44 inflamatuvar barsak hastasında TAT uygulamaları 

kullanım oranları 40 yaş altındaki hastalarda %33,3, 40 

yaş üstü hastalarda %47,4’tür.
16

 Uğurluer ve ark. ise 

kemoterapi alan hastaların %90,6'sı bitkisel karışımları 

kullandığını belirlemiştir.
17

 Çalışkan’ın çalışmasında 

bitkisel ürünler genellikle meme kanseri (%2), karaciğer 

hastalıkları (%21), HIV (%22), astım (%24) ve 

romatolojik bozuklukları (%26) da içeren kronik tıbbi 

durumları olan hastalar tarafından kullanıldığı 

belirlenmiştir.
18

 Erdoğan ve ark. yaptıkları çalışmada kalp 

hastalarının sıklıkla bitkisel tedavi ve dua yöntemlerini 

kullandığı belirtilmiştir.
19

 Araz ve ark. TAT yöntemlerine 

en fazla kas-iskelet sistemiyle ilgili hastalıklarda ve 

psikolojik sorunlarda başvurulduğunu belirtmişlerdir.
20

 

Bizim çalışmamızda romatolojik hastalılar, diyabet ve 

hipertansiyon aile hekimlerinin hastalarına TAT yöntemi 

önerdikleri en sık hastalıklar olarak belirlenmiştir. 

 

     Chu ve ark. ile Bal’ın yaptığı çalışmalarda hemşirelerin 

yaşı, çalışma süresi ve çalışıtıkları bölüm ile TAT 

kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
9,21

 

Ancak Bal’ın çalışmasında yaş ilerledikçe hekimlerin TAT 

yöntemleri konusunda eğitim alma isteğinin anlamlı olarak 

ve 10 yıldan daha fazla süredir çalışan hekimlerin 

hastalarında daha yüksek oranda TAT kullanımını 

destekledikleri belirtilmektedir.
9
 Ergin ve ark. yaptığı 

çalışmada ise uzmanlık ve tıp öğrencilerinin TAT 

yöntemlerine karşı tutumunda cinsiyet, yaş ve sosyo-

ekonomik durum açısından farklılık bulunmadığı 

gösterilmiştir.
4
 Erci ise çalışmasında erkekler ve 

bekarlarda TAT’a tutumu anlamlı olarak negatif 

bulmuştur.
22

 Featherstone ve ark. ise kadınlarda TAT’a 

Kullanılan TAT 

yöntemleri 

Yaş grupları [n (%)] 

40 ve altı  40 üzeri         x²(df=1)              p 

Bitkisel ilaçlar, 

vitaminler 

30 (47,6)           33 (52,4)              1,000                 0,,317 

Enerji tıp tabanlı 

uygulamalar 

10 (76,9)           3 (23,1)                 6,478                0,,012 

Masaj, krioterapi, 

refleksoloji 

  6 (50,0)          6 (50,0)                  0,151                0,,698 

Relaksasyon teknikleri 

(hipnoz,yoga) 

  6 (54,5)          5 (45,5)                  0,484                0,,486 

Akupunktur ve 

ayurvedik tedavi 

16 (45,7)          7 (30,4)                  8,040                0,,005 
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karşı pozitif tutumun belirgin derecede yüksek olduğu 

belirtilmiştir.
23

 Bizim çalışmamızda ise 40 yaş ve altı aile 

hekimlerinde enerji tıp tabanlı uygulamalar ve akupunktur 

uygulamalarını kullanmanın anlamlı olarak yüksek olduğu 

görülmektedir (p<0,05). Çalışma süresi 10 yıl ve altı olan 

aile hekimlerinin TAT kullanma oranları %35,6, 10 yıl 

üzeri olanların ise %64,4’tür (p<0,05).  

 

SONUÇ 

 

      Aile hekimlerinin TAT’a karşı tutumlarını belirlemeye 

yönelik yaptığımız bu çalışmamızda, aile hekimlerinin 

TAT yöntemlerini kullanma ve güvenme yüzdesi birinci 

basamak hekimlerinde daha önce yapılan çalışmalar ile 

uyumlu olarak gözlenmiştir. Aynı zamanda TAT 

yöntemleri hakkında bilgi edinme kaynaklarının çok fazla 

değişmediği ve bu konu hakkında bilginin genelde görsel 

ve yazılı kaynaklardan edinildiği gözlenmiştir. Hastalar 

tarafından TAT yöntemlerinin özellikle kronik 

hastalıklarda tercih edildiği göz önüne alındığında; TAT 

yöntemlerini değerlendirmede, bu yöntemler hakkındaki 

soruları yanıtlamada ve riskleri anlatmada aile hekimlerine 

önemli roller düşmektedir. 

  

       Ülkemizde birinci basamak sağlık çalışanlarında ve 

sağlık eğitimi süreçlerinde TAT yöntemleri, bu 

yöntemlerin etkileri ile fayda ve zararları konusunda 

eğitim eksikliği olduğu bilinmektedir. Bu yüzden son 

dönemde giderek artan TAT yöntemleri kullanımı 

konusunda eğitimlere gereksinim olduğu görülmektedir. 

Ayrıca hastalar ile ilk karşılaşmada önemli bir pozisyonda 

olan aile hekimlerine yönelik TAT yöntemleri konusunda 

ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 
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