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Ett europeiskt läkarsällskap
för  naturmedicin – »European
Society for Classical Natural
Medicine» – bildades vid ett
symposium vid Freie Universität
i Berlin den 16–18 februari
1996. Syftet är bl a att göra den
klassiska naturmedicinen mer
känd och accepterad genom att
introducera den som forsknings-
och läroämne vid europeiska
universitet.

Trots att mötet i Berlin hade förbe-
retts vid en konferens i Madrid 16–17
juni 1995 fanns det olika uppfattningar
om vad som borde räknas  till klassisk
naturmedicin. Till slut enades man om
att dit hör kostbehandling och fasta, fy-
sioterapi inklusive hydro- och balneo-
terapi, psykoterapi/samtalsbehandling
samt fytoterapi.

Till fysioterapi räknas t ex behand-
ling med naturliga element som sol,
ljus, vatten, klimatfaktorer och jord, fy-
sisk träning och rörelseterapi, manuella
behandlingar som klassisk massage och
reflexbehandlingar samt termo-, kryo-
och elektroterapi.

Till fytoterapin räknas behandling
med i första hand erkänt ogiftiga örter
(medicinalväxer), om möjligt i naturnä-
ra beredningar som te, pressaft, vatten-
eller alkoholextrakt.

Naturmedicinens grundsyn
Som motiv för dessa behandlingar

redovisades bl a hur ett antal epidemio-
logiska undersökningar visat t ex kos-
tens betydelse för att förbygga olika
cancertyper och hjärt–kärlsjukdomar.
Också bristande adaptationsförmåga
till olika belastningar, riskfaktorer och
skadliga agens nämndes vid mötet som
bidragande orsak till sjukdomar;  meto-
der som fysio- och hydroterapi syftar
till att förbättra adaptationen.

Principerna för de klassiska natur-
medicinska metoderna härstammar från
Hippokrates tid och motsvarar tre
grundkriterier: vår livsstil skall vara i
samklang med både de individuella
mänskliga behoven och vår omgivande

natur, terapierna skall harmoniera med
den enskildes självläkande krafter, och
de skall vara kopplade till vardagliga
aktiviteter, dvs livsstilen. En helhetssyn
på hälsa och sjukdom samt få biverk-
ningar skall också vara utmärkande för
den klassiska naturmedicinen. Denna
vill också göra patienterna mer medvet-
na och medansvariga i behandlingen.

Utöver de terapier som ingår i den
»klassiska naturmedicinen» finns det i
olika länder närbesläktade metoder, vil-
kas företrädare vill slå vakt om sin egen
identitet. I t ex England, Frankrike,
Tyskland och Spanien finns oberoende
läkarorganisationer för homeopati och
akupunktur, och de vill introducera sina
metoder vid universiteten. I vissa länder
vidgar man begreppet naturmedicin till
att inkludera alla okonventionella eller
alternativa metoder, exempelvis också
sådant som bioterapi, bioelektrisk me-
dicin, neuralterapi, bioresonansterapi
och kortikovisceral medicin.

Läroplan för läkarutbildning
Det nya sällskapet har som mål att

utarbeta en för alla europeiska universi-
tet gemensam läroplan för utbildning av
medicine studerande i klassisk natur-
medicin, både för obligatorisk grundut-
bildning och för kompletterande frivil-
lig vidareutbildning. Att utforma enhet-
liga examenskrav, att utbilda kompe-
tenta lärare samt att samla in och förde-
la  forskningsmedel står också på säll-
skapets program. Man vill också genom
utbildning och forskning på ett seriöst
sätt kunna möta allmänhetens allt stör-
re intresse för och efterfrågan på alter-
nativ medicin. Det finns för övrigt redan
flera professurer i naturmedicin runt om
i Europa med reguljär undervisning och
forskning, bl a i Berlin, Paris, Madrid,
Barcelona, München, Ulm och Exeter.

Till ordförande för sällskapet valdes
Malte Bühring, professor i »Naturheil-
kunde» vid Freie Universität Berlin,
och till vice ordförande professor P
Cornillot, rektor vid den medicinska fa-
kulteten vid Université Paris – Nord 38,
som har högskoleutbildning i naturme-
dicin. Sällskapets nästa internationella
möte hålls 12–13 december 1996 vid
University of Exeter i Storbritannien.

Intresserade legitimerade läkare
med intresse för sällskapets syften kan
ansöka om medlemskap hos sekretera-
ren, dr med Francoise Wilhelmi de To-
ledo, Klinik Buchinger am Bodensee,
Postfach 10 11 65, D-88641 Über-
lingen. •
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