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Comunicat de presă din 16 iunie 2017 

Medicina complementară din Elveţia este de acum un serviciu obligatoriu al 
serviciilor de asigurări de sănătate  

Guvernul federal elveţian anunţă că anumite servicii medicale care folosesc medicina 
complementară pot fi acoperite de serviciile medicale de asigurări (asigurările de 
bază). Asociaţia Umbrela Elveţiană pentru Medicina Complementară şi Uniunea 
Asociaţiei Elveţiene de Medicină Complementară salută această decizie. Ea 
implementează una din cerinţele cheie ale referendumului constituţional care a avut 
loc în 17 mai 2009. Prin această decizie, Consiliul Federal Elveţian recunoaşte că 
medicina complementară din Elveţia respectă  reglementările legale în ceea ce 
priveşte eficienţa, garantând o înaltă calitate şi siguranţă.  

La referendumul constituţional din 17 mai 2009, poporul elveţian a votat în favoarea 
includerii medicinii complementare în serviciul public de sănătate cu o majoritate de 
două treimi. O cerinţă a noului articol constituţional 118a privind medicina 
complementară este aceea că asigurarea obligatorie de sănătate (asigurarea de 
bază) trebuie să acopere şi serviciile specifice care folosesc medicina 
complementară. 

În momentul de faţă, s-a hotărât că începând cu data de 1 august 2017 următoarele 
discipline ale medicinii complementare vor fi complet acoperite de către serviciile de 
asigurări de sănătate (asigurările de bază): medicina antropozofică, homeopatia 
clasică, medicina tradiţională chineză şi fitoterapia cu condiţia ca acestea să fie 
practicate de medici care au o calificare suplimentară la una din cele patru discipline 
recunoscute de Asociaţia Medicală Elveţiană (AME)  

Legea Federală Elveţiana de Asigurări de Sănătate (LAS, 1996) împreună cu 
articolul 118a oferă tuturor accesul la serviciile medicale complementare (în 
conformitate cu principiul solidarităţii). În ciuda acestor reglementări timp de mulţi ani 
punerea în aplicare a fost urmată de aprigi controverse cu privire la modalitatea de 
acoperire a costurilor suplimentare ale serviciilor medicale complementare. 
Programele ştiinţifice patronate de guvern au fost folosite în scopuri politice, ceea ce 
înseamnă că un timp astfel de servicii nu aveau acoperire.  

Prin decizia de azi, guvernul federal elveţian recunoaşte în cele din urmă că medicina 
complementară respectă reglementările LAS în ceea ce priveşte eficienţa, garantând 
o înaltă calitate şi siguranţă. După lege, pot fi acoperite doar acele servicii care sunt 
eficiente, adecvate şi rentabile (art. 32 din cerinţele Legii Federale pentru Asigurări 
de Sănătate).  

Decizia guvernamentală este importantă pentru orice persoană sau familie care nu-şi 
poate permite o asigurare de sănătate privată şi pentru cei pentru care opţiunea 
pentru medicina convenţională reprezintă un risc potenţial mai mare.  

Asociaţia Umbrela Elveţiană pentru Medicina Complementară şi Uniunea Asociaţiei 
Elveţiene de Medicină Complementară sunt mulţumite de decizia Consiliului Federal 
de a consolida sprijinul pentru medicina complementară în cadrul îngrijirii medicale 
de bază.  
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Contact: 

- Dr Hansueli Albonico, fost preşedinte al Uniunii Asociaţiilor de Medicină 
Complementară: +41 79 595 79 48 / hu.albonico@hotmail.com  

- Dr Gisela Etter, preşedinta Uniunii Asociaţiilor Medicilor Elveţieni pentru Medicină 
Complementară, membră al Consiliului de Administraţie al Asociaţiei Umbrela 
Elveţiană pentru Medicină Complementară: +41 79 312 64 42 / 
etter.praxis@bluewin.ch 

 - Walter Stüdeli, consilier politic şi mas media din Asociaţia Umbrela Elveţiană 
pentru Medicină Complementară: +41 79 330 23 46 / walter.stuedeli@dakomed.ch 

 

Asociaţiei Umbrela Elveţiană pentru Medicină Complementară  

Asociaţia luptă pentru recunoaşterea medicinii complementare în cadrul industriei 
medicale elveţiene. Asociaţia a fost înfiinţată în 2009 pentru punerea în aplicare a 
cerinţelor de bază asociate art. 118a: 

- Promovarea medicinii integrative (cooperarea între medicina convenţională şi 
cea complementară) 

- Includerea disciplinelor de medicină complementare ca practică a medicilor în 
cadrul asigurării de bază ca şi alte forme de asigurări sociale (asigurări pentru 
accidente, asigurări militare şi de invaliditate) 

- Să promoveze studiul şi cercetarea 

- Să formeze profesionişti naţionali calificaţi şi terapeuţi regionali ne-medici  

- Să asigure disponibilitatea unei varietăţi de terapii complementare 

Membrii fondatori aparţin unor asociaţii de medici şi terapeuţi, din spitale, şcoli, 
organizaţii de sănătate, asociaţii farmaceutice şi industriale pentru medicină 
complementară şi produse terapeutice pe bază de plante. 

 

Uniunea asociaţiilor medicilor elveţieni de Medicină Complementară 

Uniunea a promovat cu succes campania pentru medicină complementară aşa cum o 
practică medicii, pentru recunoaşterea ei în cadrul asistenţei pentru sănătate încă din 
1996 şi solicită ca medicina complementară să aibă un status egal în practică, 
cercetare şi studiu. Se angajează să facă din medicina complementară o parte 
importantă a medicinii de bază şi să promoveze cooperarea între asociaţiile de 
medici. 
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