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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Με  το Α.Π.  Π.Ι.Σ.:  5607/11ύ5-2020  έΥΥραφο  του  Πανελληνίου  Ιατρικού  ΣυλλόΥου  μας  διαβιβάστηκε

το υτr αριθμόν πρωτοκόλλου 2262ΗΥ/12-12-2Ο19 έγγραφο του 1ατρικού ΣυλλόΥου 'Εβρου cπο οποίο

τίθενται  τα  εξής ερωτήματα σχεπκά  με την Ομοιοπαθητική,  με αφορμή  την  υπ'  αριθμόν 2 της 266ης

ολομ./15-12-2017/22υ2-2018 απόφαση του Κ. Ε.Σ.Υ.:

1.   Οι ιατρο1 που επιθυμούν να ασκούν την ομοιοπαθητική, με οποιονδήποτε τρόπο, μπορούν να
ασκούν παράλληλα ή και σε συνδυασμό την ιατρική τους ειδικότητα;

2.   Σε περhττωση που είνα αυτό δυνατό,  μπορούν να cιναγράφουν στην πινακίδα της εισόδου

του ιατρείου του 1ατρείου τους και στις ετmγγελμπικές τους κάρτες, τον όρο ομοιοπαθητική;

*|,*+t,,,_,t*t**,+-,,,®"t*,,+*+_.*+*~.....+..+...+.....Ι'.*Ι'.+.+.+*+,.,,+,,+,Ι,*+*+,,++++++Ι,,Ιt,,,,****++*++++t,

Ετrί του Crνωτέρω ερωτήματος εκθέτουμε τα ακόλουθα:

Ι.           ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ι.         Νόμος 3418/2ΟΟ5: Κώδικας 1ατρικής Δεοντολογίας

ΆΡΘΡο 2
Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούρΥημα
1.    Η   άσκηση   της   ιατρικής   εiναι   λειτούργημα   που   αποσιςοπεί   στη   διατήρηση,    βελτίωση    και
αποκατάσταση  της  σωματικής,  ττνευματικής  και  ψυχικής  υγείας  του  ανθρώπου,   καθώς  και  στην
cινακούφισή του από τον πόνο.
2.  Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του  1πποκράτη,  ασκεί το έρΥο  του σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία
και πρέπει,  κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, να αποφεύγει κάθε πράξη ή παράλειψη η οποία
μπορεί να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την πίστη του κοινού προς
το   ιατρικό   επάΥγελμα.   Οφείλει,   επίσης,   να   διατηρεί   σε   υψηλό   επίπεδο   την   επαΥΥελματική   του
συμπεριφοράι ώστε να καταξιώνετcιι στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να προάγει το κύρος
και  την  αξιοπιστία  του  ιατρικού  σώματος.  Ο  ιατρός  πρέπει  να  επιδεικνύει  τη  συμπεριφορά  αυτή  όχι
μόνον  κατά  την  άσκηση  του  επαγγέλματός  του,  αλλά  και  cπο  πλαίσιο  της  γενικότερης  κοινωνικής
έκφανσης της προσω™κότητάς του.
3.  Το  ιατρικό  λειτούργημα  ασκείται  σύιιφωνα  με  τους  γενικά  αποδεκτούς  και  ισχύοντες
κανόνες  της  ιατρικής  επιστήιJης.  Διέπεται  σττό  απόλυτο  σεβασμό  στην  ανθρώπινη  ζωή  και  την
cι`ίθρώπινη  αξιοπρέπεια και  απευθύνεται  σε όλους  τους  ανθρώπους χωρίς  διάκριση  φύλου,  φυλής.
Θρησιtείας,   εθνικότητας.   ηλικ1ας,   σεξουαλικού   προσανcπολισμούι   κοινωνικής   Θέσης   ή   πολιτικής
ιδεολογίας.

ΆΡΘρο 3
ΗΘική και ε™στημογική ανεξαρτησία του ιατρού

1.  Κάθε  ιατρός απολαύει κατά την άσκηση  του  ιατρικού  επαγγέλματος,  επιστημονικής ελευθερίας  και
ελευθερίας της  συνείδησής του.  παρέχει  δε  τις  ιατρικές  του  υπηρεσίες  με  σεβασμό  στην cινθρώπινη
αξιοπρέπεια.
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rΤriδF3Ή3Οή|qΤΑ|  -.Οιί jΓΈ„.:
2.Ο ιατρός ενερΥεί με βάση:

®       α) την εκτrαίδευση που του  έχει παρασχεθε1 κατά τη διάρκεια  των ΤΤΡΟΤΤτυχιακών του σπουδών,  την
άσκησή   του   νια   την   απόκτηση   τ1τλου    ιατρικής   ειδικότητας   και   τη    συνεχιζόμενη   ιατρική   του
εκτΓαίδευση,
β) την τrείρα κα1 τ1ς δεξιότητες που cmοκτά κατά την άσκηση της |cπρικής κα1
γ) τοιις κcΝόνες της τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής εmστήμης.
3ι  Ο  ιατρός,  κcπά  την  άσκηση  της  ιατρικής,  ενερΥεί  με  πλήρη  ελευθερία,  στο  πλαίσιο  των  γενικά

ατrοδεκτών κανόνων και μεθόδων της ιc!τρικής επιστήμης,  όπως αυτοι' διαμορφώνοντα]  με βάση τα
αττοτελέσματα  της  εφαρμοσμένης  σύγχρονης  εmστημονικής  έρεwας.  'Εχει  δικαίωμα  για  mιλοΥή
μεθόδου  Θεραπείας,  την  οπο|α  κρίνει  ότι  υπερτερε[  σημαντικά  έναντι  άλλης,  για  τον  συγκεκριμένο
cισθενή,   με  βάση   τους  σύγχρονους  κανόνες  της   ιατρικής  επιστήμης,   και  παραλείπει   τη   χρήοη
μεθόδων που δεν έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση.
4.  Cmοιαδήποτε  δcαγνωστική  ή  Θεραπευτική  μέθοδος,  η  οποία  δεν  εφαρμόζεται  από  τη  διεθνή
επιστημονική   κοινότητα,   χαρακτηρίζεται   ως   πειραματική   και   η   εφαρμογή   της  επιτρέΊτεται   μόνο
σύμφωνα με το νομικό και δεοντολοΥικό ττλαίοιο ποιι διέπει η διεξαγωΥή της επιστημονικής έρευνας.

ΙΙ.       ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Η   «Ομοιοπαθητική»   είναι   μια   μέθοδος   Θεραπείας,   η   οποία   αττοφεύγει   τη   χρήση   συμβατικών

φαρμάκων και προοπαθεί να Θεραττεύσει τον ασθενή στηριζόμενη κυρίως στα φυοικά, πνευματικά και
συναισθημcπικά  χαρακτηριστ1κά  του,   καθώς  και  στην  ικανότητα  αυτοθερατrείας  του  ανθρώπινου

σώματος,  με  την  κοτάλληλη  υττοστήριξη.  Το  νομικό πλα1σιο  σχετ|κά  με  την  ομοιοπαθητική  μέθοδο

είναι  ελλπές στην  Ελλάδα,  παρόλο  που  όλο  και  περισσότερο  στις  μέρες  μας  παρατηρείται   μια

αλματώδης    διάδοση    των    εναλλακτικών    μορφών    ιατρικής    Θεραττεκ]ς. Η    ομοιοπαθητική    δεν

αναΥνωρκεται στην Ελλάδα ως ιατρική μέθοδος.

Με την   υττ' αριθμόν 2 της 266ης ολομ./15-12-2017/22υ2-2Ο18 σπόφαοη,  το  ΚΕΣΥ crτιοφάσισε τrως

«η   ομοισπαοητική   δεν   συνιστά   ιατριι€ά   οοτε   φαρμακειιτιιζό   Οεραπειmκή   ετrιαημονιι{ή

ιιεθοδο^οΥία ιcαθ  πραιαική.  Δεν  εJναθ  θοΓbτθμη  ούτε  συμτrληρωματική  τιις Ιιπρικής Εmστήμης.
Δεν   συ\ιιcττα   ούτε   κα\ι   φεναΜακrιιζή   ιιπρικήιο.   Συ\ιιτπά   πρακ:nθcή   και   Θα   μπορούσε   με

χρησιιιοποθηοεί μs τον τΙτλο αομοιοπα8τιτιιζή πρακτική». Σs κάθε περίτnωση αφορά ιι6νο τους
ιιπρούς  καθ  τους  οδοΥτιότρους,  η  λεθτουρΥια  tων  οποίων  ιτττbκsιται  ιnον  Κώδιιtα  Ιαρικής

ΔεοντολοΥίας.   Στον  τΙτλο   «Ομοιοπαοηnιζή  πραθζτική»  δεν  Θα  πρέττει  να  α`rαφέροwαι   οι

ττροσδ\οριστικοί  bροι,  αεναλλακτική  ιιπριιιήαι,  «eεραττειnιι{ή»,  αιατριι<ή  πραmκήδ>,  και  ά^λοι

σχειιιιοί ιιπρικοΙ τίτλοι θcαι όροι.».

Η ανωτέρω ατrόφσση του ΚΕΣγ αναφέρει πως έλαβε υπόψη της «το Πραrκrικό Σwεδρ/σσης rης 23W-

6-2ol 7  (Θ.  4Ο  «Θεσμοθέτηση  ΟιIοιοπαθητικής»)  της  Εττιτροπής  Εκπαιδευσης-  Μετεκτταίδευσης  του

Κεντρικού  Συμβου^Ιου  γγείας.   Στο  ανωτέρω  πρακτικό  η  Επιτροπή  Εκπαίδευσης-Μετεκτrσίδευσης

εισwείται ομόφωνα στην Εκτελεcrτιι<ή Εττιτροπή τα ακόλουθα:

«Η  Ομοιοπαθητική δε συνιστά  ιατρικά ούτε φαρμακευτικG Θεραπευτική ετΓιστημονική  ιιεθοδολογίσ και

rΓραιmκή.  δεν  ειναι  ισότιμη  ούτε  συμττ^ηρωμιmιή  της  Ιατρικής  Εmστήμης.  δε  συνιστα  ούτε  καν

«εναλλακτική mρική».

Οι ιατροί, οδοντιατροι και οι ι1η ιατροι ττου εrτΘυμούν w ασκούν την ομοιοτ™Θηnκή μπορούν να την
πιστοποιούν  μόνο  ιιέσω τιιrν  δκιφόρων  Ελληνικών  οργανώσεων  Ομοιοτταθητικής,  cττις οττοίες  εινσι

εwεγραμμένοι ως μέλη. Η Οιιοιοτrαθητική μτrορει να έχει ιφατιι<ή κατοχύρωση μόνο ως επαΥΥελματική
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ττρακτική  με άδεκι ασκήσεως  επαγγέλμστος στrό  το γτrουρΥειο  Εμπορώυ.  Στον τΙτλο  επαγγέλμστος

Ομοιοτταθητική,    δεν   τrρέτrει   να   cτναφέρονται   οι   προσδιοριστικοί   όροι    «εναλλαmκή   tατρική»,

«Θεραπευτική», «ιατρική πράξηιrΓρακτική» κι άλλοι σχετικοι ιστρικο1 (ένσς τέτοιος Θα μττορούσε να είναι

«Ομοιοτταθητ1κή Πραισική»). Στον τίτλο εττο(Υγέλμστος Οι1οιοπαθητικης δεν Θα ττρέττει να αναΥράφεται

ότι αυτή ατrοτελει πρσκτική μη επιστημονικά αποδεδειΥμένη και μη ισότψη της Ιστρικής.  Ειδικότερσ, οι

ιατροί και οι οδοντ1ατροι που επιθυμούν να ασκούν σιιτήν την τrρακτική, καθ. οιονδήτrΟτε τρόττο. δεν

Θα πρέπει νσ ασκούν την ιατρική τους ειδικότητα παράλληλα ή σε συνδυασμό, διότι έτσι Θσ βρισκονται

σε ττλήρη αντισιοιχπ  με τις  ετrιστημονικd  Θεμελιωμένες σπουδές τους.  ΣυΥκεκριμένσ,  Θα  πρέπει να

τους  αναστέλλεται  επισημσ  η  άσκηση  του  ιατρικού  επαγΥέλματος  Υισ  όσο  δΜ±στηιJα  ασκούν  την

ομοιοττσθητική.   Η  δε  αναστολή  της  ιατρικής  εκίικότητας  Θσ   πρέτΓει  να  αναγράφεται  στην  εκ  τοιι

ΥπουρΥείου ΕιιπορΙου ετrΚιης χορηγούμενη άδεια ασκήσεως του επαγγέλιjστος Ομοιοπαθητικής  κrιι

παράλληλα Θοι πρέτrει να ενημερώνσνται υποχρ€ωτικά κα εντύπως Και οι σσθενε1ς ττελdτες τους Υια

αrυΓή 7ην σ\;σστολή». Η αιιστηρότερη αυτή Θέση της Επιτροπής Εκπαίδευσης- Ν1ετεκπαίδευσης

του Κεγτρικού Συμβουλίου γγείας δεν έγινε εν τέλει δεκτή από την ολομέλεια του ΚΕΣγ.

Αξιοοημείωτη   είνοι   η   Θέση   του   ΠανελληνIου   1ατρικού   Συλλόγοιι   όπως   εκφράστηκε   στην   34rι

Συνεδρκιση του Δ.Σ. της 2-9-201Θ και υποβλήθηκε κατά την διαβοολειιση, ούμφωνα με την οποία «η

Ομοιοπαθητική  πρέτrει  να  ασκείται  αττοκλειστικά  αττό  ιατρούς».  Η  Θέση  αυτή  έγινε  δεκτή  καθώς  η

ομοιοπαθητική  πρακτική  αναγνωρίστηκε   (στην  ανωτέρω  απόφαση   του   Κ.Ε.Σ.γ.)  ότι  πρέπει  να

ασκεIτcH  μόνο από  ιατρούς  και να  υπόκειται  στις τrροβλέψεις  του  Κώδικα  Ιατρικής Δεοντολογίας.  Ο

γπουργός  Υγείας  δεν  έχει  λάβει  μέχρι  σήμερα  Θέση  όπως  πληροφορηθήκαμε  από  την  αρμόδια

υπηρεσία του γπουργε1ου γΥείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικα 1ατρικής ΔεοντολοΥίας (Ν. 3418ΏΟΟ5), κάθε ιατρός ατΓολσμβάνει

κοτά  την  άσκηοη  του  επαγγέλματός  τοιι  πλήρη  ελευθερία  στο  πλαίσιο  της  ιατρικής  επιστήμης,  με

σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοττρέπεια.  Επιπρόσθεται πρέπει να ενεργε1  με βάση τοιJς κcwόνες της

τεκμηριωμένης και βασισμένης σε ενδειξεις ιατρικής επιστήμης. `Εχει  δικαίωμα για εmλογή ιιεθόδου

Οεραπείας, την οπο1α κρίνει ότι υττερτερεί σημαντικά ένοντι άλλης, για τον συγκεκριμένο αοθενήι  με

βάση τους σύγχρονους κcινόνες της ιατρικής επιστήμης,  και παραλείπει τη χρήση  μεθόδων που δεν
έχουν επαρκή επιστημονική τεκμηριωση, Η παρ. 4 του άρθρου 3 τοιι Ν. 3418/2005 προβλέπει επίσης

Θτι  «Οτrοιοtδήποτε  δισΥνωστική  ή  Θεραπευτική  μέθοδος,  η  στrο|α  δεν  εφσρμόζεται  στrό  τη  διεθ\m

ετrιστημονική   κοινότητα,   χαρακτηρ1ζεται   ως   τ™ροιJα™<ή   και   η   εφαρμοΥrι   της   εττιτρέττετο1   μόνο

σύμφωνα με το νομtκό και δεοντολοΥικό rΓλαισιο τΓου διέπει τη διεξqγωγή της επιστrιμσνικής έρευνος».

Η ομοιοπαθητική δεν ποτελεί αναγνωριομένη μέθοδο ιατρικής στην Ελλάδα ούτε ονήκει στην Π.Φ.γ.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Κ.Ε.Σ.γ. σπΌτελεί «πρακτική».  Συνεπώς ο ιατρός που ασκcί

την ιατρική του ειδικότη™ και παράλληλα   ασκει. και ομοιοπαθητική πρακτική Θα πρέτrει να διαχωρ1ζει

τ1ς δύο αυτές λειτουργ.ιες του.

Επίσης ο ιατρός κcπά την άσκηση της πρακτικής της ομοιοπαθητικής Θα πρέπει να μην προβαινει σε

γραπτές ή προφορικές σναφορές που να συΥχέουν την ομοιοπαθητική με την ιατρική επιστήμη και να

διαχωρίζει  σαφψ;  τις  δύο  ιδιότητές  του  όταν  ασκεί  το  ιατρικό  του  λειτούργημα  έτσι  ώστε  να  μην

δημιουρΥείτcΗ ψευδαίσθηση οτον ασθενή ότι  η ομοιοτταθητική πρακτική σποτελεί ιατρική ειδικότητα ή
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cΝαγνωρισμένη  επιοτημονική  ιατρική  μέθοδο  και  ο  ασθενής  να  πσραπλανάται  λόγω  της  ιατριι{ής

ιδιότητας του ασκούντος την ομοιοπαθητ1κή πρακτ1κή.

Συνεπώς.  σύμφωνα  με  το  μέχρι  σήμερα  πλαίσιο  η  απάντηση  αα  τεθέντα  ερωτήματα  είναι  η

ακόλουθη:

1.   Οι ιατροί που επιθυμούν να ασκούν την ομοιοπαθητική, με οποιονδήποτε τρόπο. μπορούν να

ασκούν τταράλληλα ή και σε συνδυασμό την ιατρική τους ειδικότητα.

2.   Οι  ιατροί  που  επιθυμούν  να  ασκούν  την  ομοιοπαθητική,  μπορούν  να  αναγράφουν  στην
mνακίδα της ασόδου του  ιcπρε[ου  του  ιατρείου τους κα1 στις επαγγελματικές τους Κάρτες`  ΤΟν

όρο   «ομοιοπαθητική   πρακτική»   διαχωρίζοντας   σαφώς   την   ιατρική   ειδικότητα   από   την

ομοιοπαθητική   πρακ™κή   έτα   ώστε   να   μην   συγχέονται   οι   δύο   ιδιότητες   και   να   μην

παραπλσνώνται    οι    ασθενείς    αnrοφεύΥοντας    ώιαίτερσ    τους    προσδιοριστικούς    όρους

«εναλλακτική   ιατρική»,   «Θεραπευτική».   «ιατρική   ττράξη»   ή   «Θερσττευτική   πρακτική»   όπως

αναφέρονται  στην  υπ.  αριθμ.   2  Απόφαση   της  266fμ;  Ολομ  του  Κ.Ε.Σ.γ.   της   15.12.2017

«Σχετ1κώς με την Θεσμοθέτηση της Ομοιοπαθrιτ|κής».

Ιi παρούσα να υποβληθεί στο Διοικητικό  Σψβούλιο του Π.Ι.Σ, προκειμένου να ληφθεί απόφαση και

να  απαφασ1στεί  η  έκδοση  οδηγιών  σχετικά   με  τους  όρους  κα1  προmοΘέσε|ς  Ίης  τταράλληλης

άσκησης   της   ιατρικής   επlcπήμης   και   της   ομο1οπαθητ1κής   πρακτ1κής   από   ιατρούς   (ό1τως   π.χ.

™υτόχρονη λειτουρΥία ιατρείου σύμφωνα με το π.δ` 84/2ΟΟ1  και χώρου άσκησης της ομοιοπαθητικής

ιατρικής  κτλ.)

Ο Νομικός Σύμβουλος του Π.Ι.Σ.

ΕυdγΥελος Κατσ1κης
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