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Activitat 4
PLURALISME MÈDIC EN LA SOCIETAT ESPANYOLA ACTUAL
L'objectiu d'aquesta activitat és:
1) Que l'estudiant pugui completar amb exemples reals els continguts que s'han impartit en el
Mòdul 2 de l'assignatura.
2) Que sàpiga identificar els diferents sistemes mèdics i les medicines complementàries
3) Desenvolupar una actitud crítica respecte a altres sistemes d'acord amb els coneixements
que aporten la ciència moderna i les ciències socials.
4) Que s'informi sobre les diferents formes de medicina que actualment conviuen amb la
medicina científica moderna.

És un fet que en el món existeix una diversitat de societats i cultures que, quan s’enfontren amb el
problema de les malalties ho fan de diferents maneres. Les medicines són precisament això: el
resultat d’aquest enfrontament, és a dir, el conjunt de sabers i d’activitats destinades a lluitar contra
elles, intentan curar-les, aliviar-les, previndre la seua aparició i afavorir la salut. Per tant, des
d’aquesta perspectiva, la Medicina científica moderna no en seria més que una d’aquestes formes.
Per establir una classificació didàctica dels diferents tipus de medicina o “sistemes mèdics” (conjunt
de relacions e interaccions socials i pautes de conducta, relativament estables, encaminades a la lluita
contra les malalties i la promoció de la salut, integrades en l’estructura i funció de la corresponent
societat i de la corresponent cultura) hem utilitzat tres fonaments:

Fonaments per classificar els sistemes mèdics
L’empirisme
Les creences màgicoreligioses
Altres formes que deixen de costat els aspectes màgics i
religiosos

Així podem parlar de:
1) Sistemes mèdics empírico-creencials
2) Sistemes mèdics que deixen de costat els aspectes màgico-religiosos per interpretar els
fenòmens relacionats amb la salut i la malaltia
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Aplicada aquesta classificació a societats tant del passat com del present podem establir els següents
tipus de medicines:

Empírico-creencials

Els que deixen de
costat les creences
màgico-religioses

Societats del

Paleomedicines o Medicines

Medicicina clàssica

passat

de la Prehistòria

China
Medicina Ayurvèdica

Medicines arcaiques o de les
grans civilitzacions del
passat

Medicina clàssica grega

Societats del

Medicines del pobles

Medicicina clàssica

present

aborígens o indígenes
actuals

China
Medicina Ayurvèdica

Medicines populars o

Es fonamente en la

Folkmedicines

Ciencia moderna:
Medicina científica
moderna

Les medicines complementàries
Sota aquest epígraf es reuneixen un complex conjunt de ‘medicines’, tècniques de tractament i de
diagnòstic molt heterogènies. D’ahí que no encaixen en l’esquema de la classificació dels sistemes
mèdics que s’ha explicat abans. Algunes són invencions del segle passat o del present, altres són
elements que s’han extret dels sistemes mèdics molt diferents a la medicina moderna, altres són
branques heterodoxes sorgides de la pròpia medicina moderna, altres procedeixen de complexes
concepcions religioses o filosòfiques del món. Aquest tipus de medicines són molt freqüents en
societats urbanes desenvolupades.
Exemples d'aquestes medicines són: L'homeopatia, l'acupuntura, el ioga, la quiropràxia, l'osteopatia,
la naturopatia, la Tècnica d'Alexandre, etc.

ENUNCIAT DE L’ACTIVITAT
A continuació hi ha diverses imatges relacionades amb els continguts que s'acaben d'exposar.
L'estudiant ha de identificar-les de la manera següent:
1) Ordenar-les d'acord amb la classificació que s'ha exposat de sistemes mèdics i medicines
complementàries.
2) Oferir una descripció molt sintètica del que representa cada imatge i perquè l'estudiant l'ha situat en
el lloc de la seva elecció.
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1. Acupuntura

2. Amulet contra el mal d’ull

3. Curandero

4. Trencar l’enfit
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5. Ötzi, el hombre de hielo

6. Exvot

7. Polsera magnètica
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8. Samuel Hahnemann

9. Farmàcia d'un Hospital
de la Xina

10. Herbolari tradicional
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11. Papir d’Etwin Smith

12. Radiestèsia

13. Ioga

14. Osteopatia
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