
 

 

 

 

 

Δελτίο τύπου της 16ης Ιουνίου 2017 

Η συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική αποτελεί πλέον υπηρεσία 

περιλαμβανόμενη στην υποχρεωτική ασφάλιση υγείας στην Ελβετία  

Η Ελβετική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες που 

κάνουν χρήση της συμπληρωματικής εναλλακτικής ιατρικής πρόκειται να καλύπτονται 

από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας (βασική ασφάλιση). Η Ελβετική Ομοσπονδία 

Φορέων Συμπληρωματικής Εναλλακτικής Ιατρικής (The Swiss Umbrella Association for 

Complementary Medicine) και η Ένωση Συλλόγων Ελβετών Ιατρών για την 

Συμπληρωματική Εναλλακτική Ιατρική (Union of Associations of Swiss Physicians for 

Complementary Medicine) χαιρετίζουν αυτή την απόφαση.  Εφαρμόζει μία από τις βασικές 

απαιτήσεις του συνταγματικού δημοψηφίσματος που διεξήχθη στις 17 Μαΐου 2009. Με 

αυτή την απόφαση, το Ελβετικό Οµοσπονδιακό Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι η 

συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική στην Ελβετία πληροί τις νομοθετικές διατάξεις, 

όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και ασφάλεια.  

Στο συνταγματικό δημοψήφισμα της 17ης Μαΐου 2009, ο Ελβετικός λαός ψήφισε υπέρ του να 

συμπεριληφθεί η συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική στην δημόσια υγειονομική 

περίθαλψη με πλειοψηφία δύο τρίτων. Μία βασική απαίτηση του νέου συνταγματικού 

άρθρου 118a για τη συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική είναι ότι η υποχρεωτική ασφάλιση 

υγείας (βασική ασφάλιση) πρέπει επίσης να καλύπτει συγκεκριμένες υπηρεσίες που 

χρησιμοποιούν συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική. 

Έχει πλέον αποφασιστεί ότι οι ακόλουθες ειδικότητες της συμπληρωματικής εναλλακτικής 

ιατρικής θα καλύπτονται πλήρως από την υποχρεωτική ασφάλιση υγείας (βασική ασφάλιση) 

από 1ης Αυγούστου 2017: ανθρωποσοφική ιατρική, κλασική ομοιοπαθητική, παραδοσιακή 

Κινέζικη ιατρική και βοτανοθεραπεία, υπό τον όρο ότι αυτές ασκούνται από συμβατικούς 

ιατρούς που έχουν επιπλέον εξειδίκευση σε μία από τις τέσσερεις αυτές πρακτικές κατόπιν 

πιστοποιήσεως από τον Ελβετικό Ιατρικό Σύλλογο (FMH).  

Η Ελβετική Ομοσπονδιακή Νομοθεσία περί Ασφάλισης Υγείας (HIA, 1996) μαζί με το άρθρο 

118a του συντάγματος παρέχουν σε όλους πρόσβαση σε συμπληρωματικές εναλλακτικές 

υπηρεσίες υγείας (σύμφωνα με την αρχή της αλληλεγγύης). Παρόλες αυτές τις νομοθετικές 

ρυθμίσεις, η εφαρμογή τους ακολουθήθηκε από αρκετά έτη διαφωνιών ως προς το πώς θα 

καλυφθεί το κόστος των συμπληρωματικών εναλλακτικών ιατρικών υπηρεσιών. 

Επιστημονικά προγράμματα που είχαν ανατεθεί από την κυβέρνηση έτυχαν κατάχρησης για 

πολιτικούς σκοπούς, και αυτό είχε ως συνέπεια ότι, για κάποιο διάστημα, αυτές οι υπηρεσίες 

δεν καλύπτονταν πλέον.  

Με την σημερινή απόφαση, η Ελβετική Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αναγνωρίζει τελικώς ότι η 

συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική πληροί τους κανονισμούς της Νομοθεσίας περί 

Ασφάλισης Υγείας (HIA) όσον αφορά την αποτελεσματικότητα,  εξασφαλίζοντας υψηλή 
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ποιότητα και ασφάλεια. Σύμφωνα με το νόμο, μόνο οι υπηρεσίες που είναι αποτελεσματικές, 

κατάλληλες και οικονομικά αποδεκτές όσον αφορά το κόστος/όφελος (άρθρο 32 επί των 

απαιτήσεων της Ομοσπονδιακής Νομοθεσίας περί Ασφάλισης Υγείας) μπορούν να 

καλύπτονται.  

Η απόφαση της κυβέρνησης είναι σημαντική για κάθε άτομο ή οικογένεια που δεν μπορεί να 

επωμιστεί οικονομικά ιδιωτική επικουρική ασφάλιση καθώς και για άτομα με ενδείξεις για 

τις οποίες οι μόνες διαθέσιμες επιλογές από την πλευρά της συμβατικής ιατρικής φέρουν 

δυνητικά υψηλότερο ρίσκο.  

Η Ελβετική Ομοσπονδία Φορέων Συμπληρωματικής Εναλλακτικής Ιατρικής  και η  Ένωση 

Συλλόγων Ελβετών Ιατρών για την Συμπληρωματική Εναλλακτική Ιατρική είναι 

ικανοποιημένες με την πολιτική απόφαση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου να ενισχύσει την 

υποστήριξη για την συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική στην βασική ιατρική περίθαλψη.  

Επικοινωνία: Contact: 

- Dr Hansueli Albonico, πρώην Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Ελβετών Ιατρών για την 

Συμπληρωματική Εναλλακτική Ιατρική: +41 79 595 79 48 / hu.albonico@hotmail.com 

- Dr Gisela Etter, Πρόεδρος της Ένωσης Συλλόγων Ελβετών Ιατρών για την Συμπληρωματική 

Εναλλακτική Ιατρική, μέλος του Διευθυντικού Συμβουλίου της Ελβετικής Ομοσπονδίας 

Φορέων Συμπληρωματικής Εναλλακτικής Ιατρικής: +41 79 312 64 42 / 

etter.praxis@bluewin.ch 

- Walter Stüdeli, Επικεφαλής Πολιτικής και Μέσων Ενημέρωσης της Ελβετικής Ομοσπονδίας 

Φορέων Συμπληρωματικής Εναλλακτικής Ιατρικής: +41 79 330 23 46 / 

walter.stuedeli@dakomed.ch 

Η Ελβετική Ομοσπονδία Φορέων Συμπληρωματικής Εναλλακτικής Ιατρικής (The Swiss 

Umbrella Association for Complementary Medicine) 

Η Ελβετική Ομοσπονδία Φορέων Συμπληρωματικής Εναλλακτικής Ιατρικής κάνει εκστρατεία 

για την αναγνώριση της συμπληρωματικής εναλλακτικής ιατρικής εντός του κλάδου 

υγειονομικής περίθαλψης στην Ελβετία. Η ομοσπονδία ιδρύθηκε το 2009, προκειμένου να 

εφαρμόσει τις βασικές απαιτήσεις που σχετίζονται με το άρθρο 118a του συντάγματος:  

- Να προάγει την ολιστική ιατρική (συνεργασία μεταξύ συμβατικής και συμπληρωματικής 

εναλλακτικής ιατρικής)  

- Να συμπεριλάβει τις ειδικότητες της συμπληρωματικής εναλλακτικής ιατρικής, όπως αυτές 

εξασκούνται από ιατρούς, στη βασική ασφάλιση, καθώς και σε άλλες μορφές κοινωνικής 

ασφάλισης (ασφάλιση ατυχήματος Suva, στρατιωτική ασφάλιση και ασφάλιση αναπηρίας)  

- Να προάγει τη διδασκαλία και την έρευνα  

- Να καθιερώσει εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματική 

αδειοδότηση ανά καντόνι για μη-ιατρούς θεραπευτές  

- Να εξασφαλίσει την διαθεσιμότητα ποικιλίας θεραπευτικών προϊόντων  

Τα ιδρυτικά μέλη περιλαμβάνουν ενώσεις ιατρών και θεραπευτών, νοσοκομεία, σχολεία, 

υγειονομικές οργανώσεις, την Ελβετική ένωση φαρμακοποιών, και την ένωση βιομηχανιών 



για συμπληρωματικά εναλλακτικά ιατρικά προϊόντα και θεραπευτικά προϊόντα φυτικής 

προέλευσης.  

Η Ένωση Συλλόγων Ελβετών Ιατρών για την Συμπληρωματική Εναλλακτική Ιατρική (The 

Union of Associations of Swiss Physicians for Complementary Medicine) 

Η Ένωση διενεργεί με επιτυχία από το 1996 εκστρατεία προκειμένου η συμπληρωματική 

εναλλακτική ιατρική, όπως αυτή εξασκείται από ιατρούς, να αναγνωριστεί από τον κλάδο 

υγειονομικής περίθαλψης και ζητεί να δοθεί ισότιμη θέση στην συμπληρωματική 

εναλλακτική ιατρική όσον αφορά την πρακτική, τη διδασκαλία και την έρευνα. Έχει δεσμευτεί 

να καταστήσει την συμπληρωματική εναλλακτική ιατρική θεμελιώδες τμήμα της βασικής 

ιατρικής περίθαλψης και προάγει τη συνεργασία μεταξύ των προσκείμενων σε αυτήν 

ιατρικών συλλόγων.  

 


