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7 noiembrie 2019 

Comunicat de presă  

 

Riscuri pentru sănătate 
 

Academiile europene avertizează asupra utilizării nereglementate a medicinii tradiționale 

chineze 
 

Urmare a includerii de către Organizația Mondială a Sănătății în cadrul său standard a medicinii 

tradiționale chineze, Academiile europene de știință și de medicină solicită ca diagnosticarea și terapia 

să se bazeze pe dovezi. 

 

„Numai pentru faptul că Organizația Mondială a Sănătății include un capitol privind medicina 

tradițională chineză în noua sa clasificare internațională a bolilor nu înseamnă în mod automat 

că utilizarea ei este și sigură în absența unor dovezi solide“, susține prof. Dan Larhammar, 

președintele Academiei Regale de Științe din Suedia și președinte al grupului de experți care 

semnează documentul intitulat Traditional Chinese Medicine: A Statement by EASAC and 

FEAM. 

 

Consiliul consultativ științific al Academiilor Europene – EASAC și Federația Academiilor 

Europene de Medicină – FEAM îndeamnă parlamentarii europeni să protejeze sănătatea 

cetățenilor europeni. Într-o declarație comună emisă astăzi, 7 noiembrie 2019, cele două 

organizații răspund la măsura Organizației Mondiale a Sănătății – OMS și solicită o revizuire a 

cadrului european de reglementare existent pentru a se asigura că medicina tradițională chineză 

respectă aceleași standarde ca medicina convențională. 

 

„Sunt exemple în care unele practici din medicina tradițională chineză au trecut prin perioade 

de investigații preclinice și au dovedit în studii clinice riguroase că pot contribui la beneficii 

semnificative pentru sănătate – de exemplu, terapia artemisinin pentru malarie1“, spune Prof. 

Larhammar. „S-ar putea să fie mai multe modalități, încă nedescoperite, care pot conduce la 

diagnoză și beneficiu terapeutic, dar astfel de revendicări nu pot fi acceptate fără abordări 

critice“. 

 

Risc de boli severe tratate în mod necorespunzător 

 

„Nu poate fi intenția OMS de a legitima și de a încuraja utilizarea medicinii tradiționale chineze 

fără dovezi substanțiale. Dar includerea în noua codificare a diagnosticului va încuraja 

susținătorii să insiste pentru asimilarea pieței“, explică prof. Van der Meer, fost președinte al 

EASAC și semnatar al declarației, care mai spune că „în joc sunt interese financiare 

semnificative“. Oamenii de știință avertizează că pacienții vor fi confuzi în a aprecia care 

diagnostic este adecvat și care terapie este eficace. 

 

Creșterea interesului pacienților ar putea crea presiuni suplimentare asupra serviciilor de 

sănătate publică. „Dar ceea ce este mai rău, unele practici din medicina tradițională chineză pot 

avea efecte secundare grave și pot interacționa cu alte tratamente“, mai precizează prof. Van 

der Meer. Mai mult, „pacienții pot fi expuși riscului de tratare necorespunzătoare a bolilor 

severe, iar procedurile medicale convenționale pot fi întârziate“. 

 

 

 
1 OMS, 2015 

https://easac.eu/publications/details/traditional-chinese-medicine-a-statement-by-easac-and-feam/
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EASAC și FEAM recomandă factorilor de decizie europeni să revizuiască Directiva Uniunii 

Europene privind produsele medicale din plante2 și să recomande reexaminarea reglementărilor 

la nivel național și a cerințelor privind etichetarea. „În absența unor dovezi științifice solide, 

niciun produs nu ar trebui să fie aprobat, înregistrabil sau rambursabil și, în mod similar, nicio 

procedură medicală nu ar trebui să fie aprobată, înregistrabilă sau rambursabilă“, 

concluzionează prof. George Griffin, președintele FEAM și membru al grupului de experți 

semnatari ai declarației. 

 

Publicația științifică Journal of Internal Medicine va publica un articol intitulat Globalization 

of Traditional Chinese Medicine: what are the issues for ensuring evidence‐based diagnosis 

and therapy?, care se bazează pe declarația comună EASAC – FEAM. Articolul va fi disponibil 

la adresa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/joim.12989.  

 

 

Despre Consiliul consultativ științific al Academiilor Europene – EASAC 

European Academies Science Advisory Council – EASAC este format din Academiile naționale 

de știință ale statelor membre ale UE, Norvegiei și Elveției. EASAC este un mijloc de exprimare 

colectivă a științei europene. Prin intermediul EASAC, Academiile colaborează pentru a oferi 

celor care dezvoltă sau influențează politica în cadrul instituțiilor europene consiliere 

independentă, bazată pe dovezi, cu privire la aspectele științifice ale politicilor europene. Mai 

multe amănunte la adresa www.easac.eu. 

 

Despre Federația Academiilor Europene de Medicină – FEAM 

Federation of European Academies of Medicine – FEAM este grupul care cuprinde Academiile 

de medicină, secțiile medicale ale Academiilor de științe și Academiile de farmacie. FEAM 

promovează cooperarea între Academiile naționale europene și oferă o platformă pentru 

exprimarea vocii lor colective în chestiuni legate de medicină, sănătate și cercetare biomedicală. 

Misiunea sa este de a extinde către autoritățile europene rolul consultativ pe care Academiile 

naționale îl exercită în propriile lor țări cu privire la aceste aspecte. Mai multe amănunte la 

adresa www.feam.eu. 
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Prof. Dan Larhammer 

Department of Neuroscience, Uppsala University, Suedia 

Email: Dan.Larhammar@neuro.uu.se  
 

Prof. George Griffin 

Department of Infectious Diseases and Medicine, St. George’s University of London, Marea 
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Email: george.griffin@feam.eu   
 

Prof. Jos van der Meer 

Emeritus Professor of Medicine, Radboud University Nijmegen, Olanda  

Email: Jos.vanderMeer@radboudumc.nl  
 

Sabine Froning 

EASAC Communications Officer 
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2 Directiva 2004/24/EC de modificare a Directivei 2001/83/EC 
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