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ΜετοΑ`Π.Π.Ι.Σ.:5607/11-Ο5-2020έγγραφοτουΠανελληνίουΙατρικούΣυλλόγουμαςδιαβιβάστηκετο

με  αριθμό  πρωτοκόλλου  1Ο31Ηγ/28-Ο4-2020  έγγραφο  του  1ατρικού  Συλλόγου  .Εβρου  οτο  οποίο
τfΘΕνται τα εξής ερωτήματα σχετικά με το Βιοσυντονισμό:

1.    Είναι σύwομο ένας ιατρός να ασχολείται μ€ το «Βιοσυντονισμό» και να ττραγματοττοιεί σχετικές

«εξετάσεις» σε σσθενείς:

2`    Νομιμοποα:Ιται  να αναφέρει  σε  ™νακίδες ιατρείουι  επαγγελμαπκές  κάρτες,  διαδίκτυο,  Μ.Μ.Ε`

κλπ., την ιδιότητά του ως «Βιοσυντονιστήψ τrαράλληλα ή ι<αι σ€ συνδυασμό με την ιστρική του

ειδικότητα;»

Ψ™*m*ώ™™™Μ™**m*r±*π.Μ*™~*.#*.~*ΜπωΜώ™Η*m*™m*mώ.Πb~*™m*wΊM«φ*έ****Ή*.Ψ*m*™

Εττ{ του ανωrέρω ερωτήματος εκθέιουμε τα ακόλουθα:

1.           ΣΧΕΤ1ΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.         γπουργείο Υγείας ΥΑ r3β/ΓΠ/οικ.63736/24Φ8-2016

1.Οβιοσυντονισμόςδενείναιδιαyνωστικήμέθοδοςμετονόροπουχρησιμοποιείταιαπότησυμβατική
κλαοσική ιατρική.
2.  Ο  βισσυντονισμόξ  αποτελεί  μέρος  της  εναλλακτικής  ιατρικής,  όπως  ο  βελονισμός,  η  λειτουργική
επσνατροφοδότηση κα άλλες εναλλακτικές μέθοδοι.
3. Δεν τεκμηρ|ώνεται ε™στημονικά η αποτελεσμαπκότητα της μεθόδου.
4.  Η  ιατρική  rεχνολογ|α,  η  οποία χρησιμοποιεhαι είναι  βασικά  μέσης  τεχνολογικής γενιάς,  χωρίς  την
απαίτηση  σύγχρονης  τξχνολογικής  υποδομής.  Η  κυκλοφορ1α  των  μηχανημάτων  βιοσυντονισμού,
απαιτε{ τη σήμανση cΕ.
5.  Η  λειτουρΥία  ιατρείων  και  κέντβων  βιοσυντονισμού  Θα  πρέπει  να  υπδκεινται  στην  Υπουργική

Απόφαση   ΔγΓ2m.rl.   οικ.154949/2010  [ΦΕΚ   1918/Β'/2Ο10}   «Όροι  και  προοπο8έσεις.   όργσνα  και
διαδικασία  χοβήγrισης  αδειών  σκοπιμότητας  και  αδειών  λειτουργίας  για  εγκατάσταση  και  λειτουργία
μηχανημάτων ιοντιζουσών και μη ιοντιζουσών ακπνοβολιών»ι ότrως αυτή ισχύει σήμερα,
6.  Η  ύπαρξη  της  τεχνολογίας βιοσυντονισμοΦ  δεν  αποτελει. και  προΟπδθεση  αυτόματης  αποδοχής
εφαρμογής της πράξης.

2.         Ν 3418/2005: Κώδικας ιατρικής Δεοντολογίας

ΆΡΘΡο 2
Η άσκηση της ιατρικής ως λειτούργημα
1.    Η   άσκηση   της   ιατρικής   είναι   λειτούργημα   που   αποσκοπεί   στη   διατήρηση,    βελτίωση   και
αποκατάσταση  της  σωματικής,  πνευματικής  και  ψυχικής  υγείας  του  ανθρώπου,  καθώς  και  σrην
cινακθάφισή του αττό τον πόνο.
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2. Ο ιατρός τηρεί τον όρκο του |πτrοκράτη` ασκεί το έργο του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
πρέπει.  κατά  την άσκηση  του  επαγγέλματός  του,  να  αποφεύγει  κάθε  πράξη  ή  παράλειψη  η  οποία
μττορεί να βλάψει την τιμή και την αξιοπρέπεια του ιατρού και να κλονίσει την πίστη του κοινού προς το
ιατρικό   επάγγελμα.    Οφείλει,    επίσης,    να   διατηρεί   σε    υψηλό   επίτrεδο   την   ετΓαγγελματική   του
συμπεριφορά, ώοτε να καταξιώνετα στη συνείδηση του κοινωνικού συνόλου και να προάγει το κύβος
και  την  αξιοπιστ(α  του  ιατρικού  σώματος«  Ο  ιατρός  πρέπει  να  εmδΕικνύει  η  συμπεβιφορά  αυτή  όχι
μόνον  κατά  την  άσκηση  του  επαΥγέλματός  του,  αλλά  και  στο  πλαίσιο  της  γενικότερης  κοινωνικής
έκφανσης της προσωmκότητάς τουι
3` Το ιατρικό λειτ®ύργημα ασκείται σύμφωνα με τους γενικά αποδεκτοός και ισχύοντες κανόνες
της ιατρικής επιστήμης.  Διέττεται  από απόλυτο σεβασμό στην ανθρώτ™η  ζωή  και την CΝθβώπΝη
αξιοπρέπ€ια  και  σττευθύνεται  σε  όλους  τους  ανθρώπους  χωρjς  διάκριση  φύλου,  φυλής,  ΘΡησκείας,
εθνικότητας. ηλικίας, σεξουαλικού προσcwατολισμού,  κοινωνικής Θέσης ή πολιτικής ιδεολογίας,

ΆρΘρο 3
ΗΘική και επιστημονική ανεξαρτησία του ιατρού

1.  Κάθε  ιατρός απολαύει κατά την άσκηση του ιατρικού  επαγγέλματοςι  εmστημΌνικής ελευθερ1ας και
ελευθερίας της  συνείδησής  του,  παρέχει  δε  τις  ιατρικές του  υπηρεσίες  με  σεβααμό στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια.
2.Ο ιατρός ενεργεί με βάση:
α} την εκπαίδ€υση που του έχει παρασχεθεί κατά τη  διάρκεια των προπτυχιακών του σπουδών,  την
άσκησή του για τηy cπτόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας και τη συνεχιζόμενη ιατρική του εκπαίδευση,
β) την πείρα και τ|ς δεξ1ότητες που αποκτά κατά την άσκηση της 1ατρ1κής και
γ) τους κανόνΕς της τεκμηρ1ωμένης κα1 βασισμένης σε ενδείξε1ς mτρ|κής ε™στήμης.
3.  Ο  ιατρός,   κατά  την  άσκηση  της  ιατρικής,  ενεργεί  με  πλήρη  ελευθερία,  στο  πλαίσιο  των  γενικά
αποδεκτών κανόνων κα μεθόδων της ιατρικής επιστήμης,  δπως αυτοί διαμορφώνοwαι με βάση τα
cιττοτελέσματα  της  εφαρμοσμένης  σύγχρονης  επιστημονικής  έρευνας.  Έχει  δικαίωμα  για  ε™λογή
μεθόδου  Θεραπείας.  την  οποία  κρίνει  ότι  υτrερτερεί  σημαντικά  ένανπ  άλλης.  για  τον  συγκεκριμένο
ασθενή, με βάση τους σύγχρονους κc™όνες της ιατρικής επισήμηςτ και παραλείπει τη χρήση μεθόδων
πω δεν έχουν ετταρκή επιστημονική τεκμηρίωση.
4.   Οποιαδήποτε  διαγνωστική  ή  Θεραττευτική  μέθοδος,   η  οποία  δεν  εφαρμόζεται  από  τη  διεθνή

επιστημονική κοινότητα{ χαρακτηρίζεται ως πειραματική και η εφαρμογή της ε™τρέπεται μόνο σύμφωνα
με τQ νομικό και δεοντολογ!κό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή της επιστημονικής έρευνας.

ΙΙ.       ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ο  «Βιοσυντονισμός» είναι μια Θεραπευτική πρακτική η οποία σύμφωνα με τοιις ασκούντες αυτήν Θα
πρέπει  να  Θεωρείτcπ  «εναλλαmκή  ιατρική»  όπως  επίσης  και  η  ομοιοπαθητική,  η  ρεφλεξολοΥίαή  ο

βελονισμός   κλπ.   Η   «εναλλακτική   ιατρική»ι   σύμφωνα   με   όσα   ισχυρίζοντα  οι   ασκούντες  αυτήν,
αποφεύγει τη χρήση  συμβατικών φαρμάκων και προσπαθεί να Θεραπεύσει τον ασθενή στηρίζόμενη
κυρίως  στα  φυσικά,  πνευμα™ά  και  συναισθημαπκά  χαρακτηριcπικά  του  ασθενή,  καθώς  κα  στην
ικανότητα ωτοθεραπείας του ανθρώπινου σώματος. με την κατάλληλη υποστήριξη. Το νομικό πλα{σιο
σχετικά με την «εναλλακτική ιατρική» και ειδικότερα το βιοσυντονισμό εjναι ασαφές και εΜmές.

Στην ελληνική νομοθεσία,  ο «βιοσυντονισμός δεν crrrοτελεί αναγνωρισμένη ιατρική μέθοδο ισότιμη με
τις    υπόλοmες   ιατρ)κές-ε™στημονικές   ττβάξ€ις-μεθόδους.    Ωστόσο`    υπάρχει    μία    αναφορά   του

βιοσυντονισμού  crrη  νομοθεσία.  Συγκεκριμένα,  σχετικά  με  την πρακτική  του  «Βιοσυντονισμού»,  έχει
εκδοθεί η  υπ' αριθμόν Γ3β/ΓΠ/οικ.63736Ώ4-08-2016 cmόφαση του γπουργείου γγείας,  με την οποία
αναγνωρίζ€ται  ο  Βιοσυντθνιαμός  ως  μέρος  της  «εναλλακτικής  ιατρικής»,   «χωρίς  να  Τεκμηριώνετω

επιστημονικά  η  αποτελεσματικότητα της  μεθόδου»  (παρ`2  .3).  Επσης στην τrαρ. 6 διευκρινίζεται  ότι:

«Η  ύτrαρξη  της  τεχνολογ{ας  βιοσυντονισμού  δεν  αττοτελε[  και  προυτ{άθεση  αυτόματrις  στrοδοχής
εφαρμοyής  rης-  πράξnς.j).   Η  αναφορά  σε  «εναΜαmκή  mrρική»  ως  νομική  έwοια  δεν  απαψτάται
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που8ενάαλλούστηνελληνικήνομοθεσία,παράμόνοστηνενλόγωυπουργικήmόφαση.Συνεπώςδ€ν
είναισσφέςττοιεςεwαιοινομικέςσυνέπειεςτουχαρακτηρισμούτουβιοσυντονισμούως«εναλλακτικής

ιατρικής».  Επίσης,  από το υπ' αριaμόν  Γ,Π 49049/23-8-2Ο18 έγΥραφο τrροκύπτει πως το Υπουργείο

ΥγείαςδιαπίστωσεόπλανθασμέγαόρισεCrrηνωςάνωΓ3β/m/Οικ,63736/24-Ο8-2016Cmόφασηπωςη
λειτουργία  «Jατρείων»  βιοσυντονισμού»  ρυθμίζεται  αττό  την  υπ'  αριθμόν  ΔγΓ2/Γ.Π.οικ.154949ΏΟ10

γπουργική Απόφασr`` Συγκεκριμένα, cπο υπ' αριθμόν Γ.Π 49Ο49Ώ3-8-2018 έγγραφο αναφέρεται ττως:
«_rΞΤΞ_ρ απ€ _1_ΞΟ5-2Ο1β έγγραφο της Εκτελεστικής Εmτροπής του κΕΣ.γ. εκδόθηκε η Cιριθμ. πρ;ί.
Γ3β/ΓΠ/οικ. 63736/24.8.2016 γττοιιρΎική Αττόφαση μΕ Θέμα: «Σχετικά με τη μέθοδο βιοσυντονισμού κα!

τF συσκε:ές βmσυ\rτοwσμού-βmνάδρασης». Σιrιν rrαρ. 5 της εν λόγω απόφασης προβλ€τ{εισι ότι, η
λ:1.Τ:_υ_ρ_γία_    1ατρ_ε{ων     κοι     κέντρων     βιοσυντσνισμού     Θα    ττρέπε1     να     υττόκείντα1     στr}ν     αριθμ.

Δ.γΓ2m.Π.οικ:1 ξ!949Ι201Ο γπουργική Απόφαση {ΦΕΚ  ι 9ι 8h.Β~/10-12-2010)  «Όροιθ προύποθέσ;ις,

όργανα και διαδtκασία χορήγησης αδειών σκοπιμότητας  και αδειών λειτουργ{ας Υια  εγκατάσταση ;αι
λειτουργ{α μηχανημάτων ιοντιζουc[ών και μη ιοντιζουσών ακτwοβολιών».
Μ_εJά  απφ  ?χετική  αλληλοyραφία  με  τη  Δjνση  Δημόσιας  γγείας  του  γπουρΎείου  και  την  Ελληνική
Εmτροτrή ΑJομικής Ενέργειας (αρ. πρωτ. Α.α/499Π840ΏΟ17n9.6.2017) προκύτττει όπ η λεπουργία
τ.:ν  tαιρείψν  και  κέ`πρων  βιοσυwονισμού  είναι  εκτός σκοτrού  και  εφαρμογής τr)ς  σχετικής
yπουρyικήςΑπόφααης»

Ετmρόσθεται    η    ΔΛ/ση    ΠΦγ    του    γπουργείου    γyείαςι    με    το    υπ'    αριθμ.    ττρωτ.    Γ3β/ΓΠ/

οικ.74974/5.10.2017   έγγραφό   της   έχει   ζητήσει  διευκρινήσεις  από   το   Κεντρικό   Συμβούλιο   Υγείας

(ΚΕ.Σ.γ.),  αναφορικά  με το  εάν  η μέθοδος  βιοσυντονισμού  δύναται να εφαρμόζεται:  α) σε ιατρεία  και
σεΠερmωσηκαταφατικήςαπάντησηςαπόπαεςιατρικέςειδικότητεςκαιβ)εάνδύναταιναδιενεργείται

η εν λόγω μέθοδος και από λοmούς εmcπήμονες / επαγγελμστίες υγείας και υπό ποιες προίίποθέσεις.
ΤοενλόγωέyγραφοδιαβιβάστηκεσεειδικόεισηγητήτουΚΕΣγ.στις18-1-2018καιεπσναδιαβιβάστηκε

εκ  νέου  στις  18-5-2018  και  αναμένεται  σχετική  εισήγηση.  Μέχρι  και  σήμερα  δεν  έχει  εκδοθεί  σχετικό

έγγραφοήαπόφασηήοδηγίεςσττότοΚΕΣγ.Σετηλεφωνικέςεπικανωνίεςπουει'χαμεεπανειλημμένως

με το  ΚΕΣγ δεν κcπέστη δυνατό να ενημερωθούμε για το εάν το ΚΕΣγ έχει εττεξεργαστεί το ως άνω
ερώτημα του γπΌυργείου γγείας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κώδικα 1ατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418ΏΟΟ5)` κάθε ιατρός απολαμβάνει
κατά  την  άσκηση  του  επαγγέλματός  του  τrλήρη  ελευθερία  στο  πλαίσιο  της  Ιατρικής  εmστήμης.  με

σεβασμό στην ανθρώτ™η αξιοπρέπεια.  Επmρόσθεται ττρέπει να ενεργεί  με  βάση  τους  κανόνες της
τεκμηριωμένης και  βασισμένης σε ενδείξεις ιατρικής εmστήμης.  Έχει δικαjωμα για επιλογή  μεθόδου

Θεραπείαςί  την οποία  κρίνει  ότι  υπερτερεί σημcιντικά έναντι  άλλης,  για τον  σιιγκεκριμένο ασθενή,  με

βάση  τους σύγχρονους κανόνες της ιατρικής επιστήμηςί  κα παραλείπει τη χρήση μεθόδων που δεν
έχουν επαρκή ετrιστημονική τεκμηρίωσηι  Η πσρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3418/20Ο5 προβλέττει επίσης

δτι  «Οποιαδήποτε  διαγνωστική  ή  Θεραπευτική  μέθοδος,   η  οποία  δεν  εφαρμόζεται  αττά  τη  διεθνή
εττιστημονική κΌΝότητα, χαρακτηρίζεται ως τrεlραματική και η εφαρμογή της ετrlτρέττεται μόνο σύμφωνα

με το νομικό και δεοντολογικό πλαίσιο ττου διέπει τη διεξαγωΥή rης εrτισιημονικής Φευνας».

Από τα ανωτέρω, προκύmει πως ο βιοσυντονισμός δεν αποτελεί αναγνωρισμένη μέθοδο ιατρικής στην
Ελλάδα ούτε εντάσσεται στην Π.Φ.γ.

Κάθε   ιατβός   που   ασκεί   την   ιατρική   του   ειδικότητα   παράλληλα   με   την  εναλλακτική   μέθοδο  του

Βιοσυντονισμού,  Θα πρέπει να ξεχωρίζει τις δύο αυτές ιδιότητες τουt  ούτως ώστε να μην προκαλείται

παραπλάνηση του κοινού.
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Συνεπώς,  κάθε  ιατρός έχει την δυνατότητα να ασχολείτα  με τις εναλλακτικές  μορφές ιαρικής,  $πως
είναι  ο  Βιοσυντονισμός,  αλλά  απαγορ€ύετα  να  συγχέει  την  ιατρική  του  ειδικότητα  με  την  πρακτική

βιοσυντονισμού.  Άρα,  δεν νομιμοποιείται να αναφέρει σε ™νακίδες ιατρείου,  επαγγελματικές κάρτες,
διαδ1κτυο, Μ.Μ.Ε. κλπ„ την ιδιότητά του ως «Βιασυντονιστή». παράΜηλα ή κα σΕ συνδυασμό με την

tατρική  του  ειδικότητα.

Η παρούσα να υττοβληθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.1.Σ. προκειμένου να ληφθεί απάφαση και να
αποφασ1στεί η έκδοση οδηγ1ών οχετικά με τQυς όρους κα1 προοποΘέσεtς της τrαράλληλης άσκησης της

ιατρικής  ειτιστήμης  και ταυ  βιοσυwονισμού  από ιατρούς  (όπως π.χ,  ταυτόχρονη  λειτQυργία  ιατρείου

σύμφωνα με το π.δ. 84/2001  και χώρου άσκησης του βιοσυντονισμθύ κτλ.)

Ο Γνωμοδοτών Δ|κηγόρος

Ευάγγελος  Κατσίκης

Νομικός Σύμβουλος Π.Ι.Σ


