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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämä pro gradu –työ on kuvaileva tutkimus pluralistisesta terveydenhoitojärjestelmästä Siberutin saarella, Indonesiassa. Työssä tutkitaan
lääketieteellisten järjestelmien ja lääketieteellisen pluralismin teoreettisia käsitteitä ja miten ne ilmenevät Siberutilla. Saarella vallitsevaan
tilanteeseen sopivat Arthur Kleinmanin terveydenhuoltojärjestelmän käsite, sekä Tapio Nisulan käyttämä termi lääketieteellinen kulttuuri.
Käytän molempia kuvaamaan Siberutin terveydenhuoltotilannetta. Pro gradu –työni keskittyy kuvaamaan toisaalta Siberutin perinteistä
shamanistista parantamista ja toisaalta saarelle suhteellisen hiljattain rantautunutta biolääketieteellistä terveydenhuoltoa. Vastaavasti tutkielman
teorialuvussa käsitellään etnolääketieteiden ja biolääketieteen antropologista tutkimusta. Tässä tutkielmassa biolääketiedettä käsitellään yhtenä
etnolääketieteenä muiden rinnalla. Biolääketieteen pohjautumista kartesiolaiseen dualismiin ja tämän taustan vaikutuksia biolääketieteelliseen
teoriaan ja käytäntöön käsitellään myös. Tämä tutkielma on kirjoitettu kriittisen lääketieteellisen antropologian suuntauksen (CMA) hengessä.
Tästä johtuen kiinnitän Siberutin terveydenhuoltotilanteen esittelyssä huomiota myös makrotason ilmiöihin, kuten Indonesian valtion
politiikkaan ja projekteihin, talouskysymyksiin, historiaan, identiteettikysymyksiin jne.
Tutkielma perustuu vuonna 2003 tekemääni seitsemän kuukauden kenttämatkaan. Seitsemästä kuukaudesta vietin noin kolme pienessä Ugain
kylässä Siberutin saarella. Siberut sijaitsee Mentawain saaristossa Sumatran länsipuolella. Saari on ollut pitkään varsin eristynyt, ja tullut vasta
viime vuosikymmeninä tunnetuksi ainutlaatuisen luontonsa ja kulttuurinsa takia. Keräämäni aineisto perustuu osallistuvaan havainnointiin,
keskusteluihin kyläläisten ja terveydenhuollossa työskentelevien ihmisten kanssa, sekä muutamiin haastatteluihin. Oman materiaalini lisäksi olen
käyttänyt saatavilla olevaa Siberutiin tai lääketieteelliseen pluralismiin liittyvää kirjallisuutta.
Pro-graduni kuvailee ensin Siberutin saarta ja sen historiaa sekä nykyoloja. Tämän jälkeen esittelen Siberutin perinteisen kosmologian ja siihen
pohjautuvan shamanistisen parantamisjärjestelmän. Vastaavasti esittelen biolääketieteellisen terveydenhuollon historian ja nykytilanteen saarella.
Kahdessa viimeisessä luvussa käsittelen Siberutin pluralistista terveydenhuoltojärjestelmää kokonaisuutena. Analysoin tekijöitä, jotka
vaikuttavat siihen, minkälaiseen hoitoon ihmiset hakeutuvat missäkin tilanteessa. Seitsemän sairaustapauksen kautta kuvailen, millä tavalla
pluralistinen terveydenhuolto toimii käytännön tasolla.
Kleinmanin mallia mukaillen Siberutilla voi erottaa kolme terveydehuollon sektoria: 1) kansanparannus (itselääkintä luonnonlääkkeillä tai ilman
reseptiä saatavilla biolääketieteellisillä valmisteilla), 2) perinteinen terveydenhuolto (shamaanit, yrttilääkitsijät ja perinteiset kätilöt), sekä 3)
professionaali terveydenhuolto (biolääketieteellisen koulutuksen saaneet lääkärit ja hoitajat).
Siberutilaiset käyttävät saaren pluralististista terveydenhuoltoa joustavasti tarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. He eivät näe eri tyyppisiä
hoitomenetelmiä erillisinä tai vastakkaisina systeemeinä, vaan käyttävät erilaisia terveyspalveluja päällekkäin ja peräkkäin. Terveydenhuollossa
työskentelevät näkevät eri systeemit tiukemmin rajattuina ja keskenään ristiriitaisina kokonaisuuksina. Silti yhteistyötä eri
terveydenhuoltojärjestelmien välillä on pyritty ja pyritään tulevaisuudessa lisäämään.
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