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Απόφαση βόμβα του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας: Η ομοιοπαθητική δεν είναι ιατρική!
Date : Μαρτίου 22, 2018
Μετά την αντίστοιχη απόφαση της Βρετανίας αλλά και άλλων χωρών που
προκάλεσαν αντιδράσεις στην ομοιοπαθητική κοινότητα, και η Ελλάδα προχωρά σε
ξεκάθαρη «αποπομπή» της ομοιοπαθητικής από τον χώρο της ιατρικής.

Όπως αποκάλυψε το «Έθνος της Κυριακής», το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ)
που αποτελεί το κορυφαίο γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου Υγείας, στην
Ολομέλειά του απεφάνθη ότι η ομοιοπαθητική όχι μόνο δεν είναι ισότιμη της
ιατρικής αλλά ούτε καν συμπληρωματική της ιατρικής επιστήμης.
Σημειώνεται μάλιστα στην απόφαση του ΚΕΣΥ, που καθαρογράφτηκε μόλις πριν από
λίγες ημέρες, ότι η ομοιοπαθητική δεν συνιστά ούτε καν «εναλλακτική ιατρική».
Όπως αποφάσισαν οι κορυφαίοι επιστήμονες του οργάνου, η ομοιοπαθητική
συνιστά πρακτική και θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ως τίτλο τον: «Ομοιοπαθητική
Πρακτική».
Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Ολομέλεια του ΚΕΣΥ και αναφέρεται στο
δημοσίευμα του «Έθνος της Κυριακής»: «Στον τίτλο “Ομοιοπαθητική Πρακτική” δεν
θα πρέπει να αναφέρονται οι προσδιοριστικοί όροι “εναλλακτική ιατρική”,
“θεραπευτική”, “ιατρική πράξη” ή “θεραπευτική πρακτική” και άλλοι σχετικοί
ιατρικοί τίτλοι και όροι».

Πού στηρίχθηκε το ΚΕΣΥ
Η απόφαση του οργάνου στηρίχθηκε κυρίως στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν τα
επιστημονικά δεδομένα ότι η ομοιοπαθητική μπορεί να είναι αποτελεσματική.
Σκεπτικό που έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές χώρες της Ευρώπης αλλά και του
υπόλοιπου κόσμου που απέρριψαν τη συγκεκριμένη πρακτική.
Να σημειωθεί ότι το ΚΕΣΥ είχε ξεκινήσει να μελετά και να διερευνά το θέμα πολύ
καιρό πριν την Μεγάλη Βρετανία, η οποία πρόσφατα ενημέρωσε τους πολίτες της
πως η ομοιοπαθητική είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτη και διέκοψε τη
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συνταγογράφηση των σχετικών σκευασμάτων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της
(NHS), απόφαση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Δείτε εδώ την σχετική ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ

(Πηγή: http://www.healthreport.gr)

(Διεύθ.:
http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={96BADF3F-98D6-438DA17E-3F71C678C011})
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