
Els metges home5pates
també s’oposen al decret
.de les ter,~pies naturals

H. CAPERA / Barcelona
¯ El projecte de regulació
de les tei’~lpies naturals que
va presentar el Departa-
ment de Salut dissabte
tampoc agrada als metges
home~pates. La presiden-
ta de la secció d’homeúpa-
tes del Col.legi de Metges
de Barcelona, Assumpte
Mestre, va assegurar ahir’
que aquest decret és un
~~greuge comparatiu per
als metges pcrqu~ eleva al
nivell dels facultatius per-
sones que no tenen fonna-
ció>:: m~dica.

Mestre va mostrar-se
preocupada perqu~.
<mquestes persones ~que
no poden fer un diagn~)stic
als seus pacients per0 sí
iraclar-los- no sabran rec-
tificar en els casos en que
una patologia cstigui mal
diagnosticada~~ i aix6 pot
provocar <<seriosos proble-
mes a les persones malal-
tes>~. Per Mestre, aquest
projecte t~ <~acc6s d’ambi-
ció>~ i <<permet I’intrusis-
me de persones que volen
jugar a metges~~. Es per ai-
xb que el Col.legi estudia
la poss.ibilitat d’impugnar

aquest" projecte -tal com
també van anunciar els fa-
cultatius acupunlors la set-
mana passada- i, fins i tot,
va dir Mestre, de ~~presen-
tar una denúncia,~.

De tola manera, no totes
les posicions coincidei-
xen. La secció de naturis-
tes del Col-legi de Metges
va valorar de manera ~~po-
sitiva,~ aquest decret per-
qu~ permet la regulació de
molts professionals que
des deja fa temps treballen
com a prhctic~, segons va,
assegura el seu president,
Pedro Ródenas. El més
important per a aquest
col.lectiu és que quedin
ben diferenciades les limi-
tacions que hi haur’h entre
el~ que s6n sanitaris i els
que .no. Segons fonts del
Col.legi d’lnfermeria de
Barcelona, el projecte ~~és
bo perqu~ legalitza un sec-
tor que viu a I’ombrm~, va
assegurar ahi.r.Núria Ros-
sell, membre del consell
de ter’bpies naturals, i
~~perqu5 dÓna al col.lectiu
dlinfermeria la possibilitat
de dirigir c:ls centres de te-
rbpies naturals~~.
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