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5/2/2007  EDITORIAL 

Amb la salut no s'hi juga, naturalment 
L'opinió del diari s'expressa només als editorials. Els articles exposen opinions personals 

Amb la salut no s'hi juga. A aquesta conclusió sembla que ha arribat la Conselleria de Salut am
seva voluntat de regular les teràpies naturals. El decret admet legalment l'existència de 13 prà

no convencionals, que passen a ser regulades per l'Administració. Les teràpies (entre les quals des
l'acupuntura, el shiatsu o l'osteopatia) estan reconegudes per l'Organització Mundial de la Salut i co
actualment, només a Catalunya, amb unes 5.000 persones que les practiquen sobre un ampli espe
la població, que hi veu un suplement de la medicina tradicional, un remei miraculós, una acció men
agressiva o una recerca d'un plus d'humanitat que a vegades es troba a faltar en l'altra medicina. 
Alguns dels terapeutes que han col.laborat amb el Govern en la redacció del decret estableixen div
paràmetres que defineixen les teràpies naturals: mentre uns treballen amb el cos físic (músculs i 
articulacions, ossos i vísceres) altres ho fan amb les emocions, l'equilibri natural i l'harmonia, una a
que es defineix com a integral. Si la diferència consisteix en uns arguments tan eteris, no és estran
l'Administració intervingui en una qüestió que ha estat, durant molts anys, terreny adobat per a la
superstició i l'estafa. Els terapeutes que practiquen la medicina natural tenen dret que la seva feina
regularitzi, es valori i s'acrediti. El mateix dret que tenen els usuaris de no resultar enganyats. L'es
la lletra del decret van per aquest camí, és a dir, no jugar amb la salut. 
El que té de preocupant el decret és que, veient les reaccions, no ha generat precisament un conse
unànime. Els mateixos terapeutes naturistes estan dividits: el Col.legi de Metges de Barcelona ha a
una impugnació del text per entendre que, en alguns casos, els pacients poden ser atesos per pers
sense coneixements sanitaris bàsics, i el de fisioterapeutes ha clamat al cel perquè ha percebut int
en els que portin a terme pràctiques alternatives sense titulació universitària. 
Si el decret pretén la transparència, i sempre en benefici de l'usuari, del pacient que reclama atenc
cura, seria òptim que la regulació es portés a terme sense altercats que, en una parcel.la tan delica
és la salut, no ajuden a clarificar, sinó que tendeixen sempre a confondre el ciutadà. 
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