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L’acupuntura és una de les ter~.pies incloses al decret catal~ q ue va ser susp~s cautelarment pel TSJC ¯ ROBERT RAMOS /AR×IU

Les ter~pies naturals:
una patata calenta
llEGULAClÓ ¯ Després de l’intent fallit de Salut, el govern central i el PSOE s’han
comprom~s a legislar sobre la materia SUPORT. El 73% dels sanitaris es mostren
oberts a la medicina alternativa, per6 els fisioterapeutes i alguns metges s’hi oposen

Marta ciércoles
BARCELONA

L
apolémica comen~a
amb la terminología.
Ter~pies naturals, me-
dicina no convencio-
nal, medícbla alt ernati-i

va... Multitud d’expressions i cap
d’acceptada deltot per fer refe-
rencia a una s~rie de pr~ctiques
terap~utiques que no segueixen
els preceptes de la medicina aca-
démica, convencional o escolhs-
tica. L’intent recent del govern
catal~t de regular el sector de ]es

taris. La versió definitiva del de-
cret pretenia definir la formació
necesshria que havien d’acredi-
tar els pr~ctics per exereir disci-
plines com l’acupuntura, l’home-
opatia, el quiromassatge, l’osteo-
paria, etc., així com els requisits
dels centres de formació. La part
més significativa d’aquell decret
va ser suspesa cautelarment pel
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) el juliol del
mateix any, a conseqü~ncia
d’una impugnació presentada
pel ministeri de Sanitat, que va
considerar, entre d’altres coses,

ter~pies naturals, en una inicia- ’ que eltext definia professions sa-
tira pionera a Europa, va fracas- nit~ries i que, per tant, envaia
sar, per6 també és eert que va eompet~ncies.
obrir la caixa dels trons iva evi-
denciar la necessitat urgent de
posar ordre a una aetivitat que
no només mou mo]ts diners, sinó
que dóna feina a Catalunya a uns
6.000 professionals sense titula-
ció sanitaria (els també anome-
nats pr¿tctics) i, cosa més impor-
tant, que compra amb la confian-
qa de bona part de la poblaeió,
que, arnés, en faús.

El doctor Rafael Manzanera,
actualment director de l’Institut
Catal~ d’Avaluacions M~diques
del departament de Salut, va ser
el gran impulsor del decret de te-
r~pies naturals que es va aprovar
el gener de 2007, quan ell era di-
rector general de Recursos San/-

El govern insistir~.
Salut esta a l’espera del que re-
solgui fmalment el TSJC. No obs-

alguns professionals sanitaris,
especialment metges i fisiotera-
peutes. El doctor Francesc Fer-
rer Ruscalleda, vocal de la junta
del Col.legi de Metges de Barcelo-
na (COMB), insisteix que "la me-
dicina és patrimoni dels met-
ges", per5 també reconeL~ que la
)rofessió ha de restar oberta a al-
tres pr~ctiques, encara que no
estignin avalades per l’evid~ncia
científica. "No podem fer com si
no existissin, perqu~ la realitat
és que la gent les fa servir i els
metges hem de saber si els nos-
tres pacients les utilitzen".

decret, que, f’malment, només va
incloure els prhcties. Amb tot,
l’Organització M~dica Col.legial
-organisme que representa la
profesaló a l’Estat- va impugnar
la versió definitiva, en conside-
rar que reeoneixia la capacitar
de fer diagn6stics a persones que
no eren metges.

Davant dels que pregonen els
riscos de deixar la cura de la
salut en mans de professionals
no sanitaris, Manzanera afil~na
que "el perill més gran és la
manca de regnlació". De fet, un
estudi del departament de medí-

, cina preventiva la Universít at

"NO podem fer com si
no existissin, perq@ el cert
és que la gent hi confia i les
fa servir", afirma un metge

tant, en un debat celebrat fa pocs .....
dies ala Fundació V’fla Casas, el
doctor Manzanera va assegurar
que el govern "seguir~t fent in-
tents" per regular el sector i que
mantindr~ negociacions amb
l’Estat per "consensuar" un text.
D’altra banda, el govern central
va manifestar a finals de 2007 la
seva intenció de legislar sobre les
ter~tpies naturals i, de fet, el
PSOE ha incl6s aquest punt al
seu programa electoral.

La regnlació de les terhpies na-
turals genera retic~ncies entre

Entre els professionals que
ofereixen ter~tpies naturals n’hi
ha molts que són metges i, de fet,
el COMB fa anys que va crear les
seccions col-legials d’acupuntu-
ra, homeopatía i medicina natu-
rista. El rebuig dels metges que
practiquen ter~pies naturals a
ser inclosos en la regulació pre-
vista per Salut -que podia donar
lloc a la paradoxa que un metge
fos avaluat per una persona que
no fos metge- va obligar la conse-
lleria a fer una segona versió del

AutSnoma de Barcelona, dirigir
per la doctora Josefina Caminal,
constata que el 73% dels profes-
sionals sanitaris són favorables a
meorporar les terhpíes naturals
a la medicina tradicional.

La presidenta de la Federació
d’Associacions de Professionals
de Ter~pies Naturals (Tenaeat),
Francesca Simeón, aposta per la
regulació a escala estatal. Els mi-
lers de pr~tctics que exerceLxen a
l’Estat es troben en una situació
d’alegalitat. No obstant, el pitjor
eseenari per al eol.lectiu seria
una legislació que els deixés en la
il.legalit at. "Estem disposats a
tenir paciéneia i a parlar amb
tots els grups políties per tal d’ar-
ribar a una regnlació consensua-
da", afirma Simeón. ̄
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