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ndrzej Gregosiewicz, profesor AM w Lublinie przegra³ sprawê o znies³awienie
z francusk¹ firm¹ Boiron, producentem leków homeopatycznych. Profesor
wypowiada³ siê krytycznie o leku Oscillococcinum, stosowanym przeciw
grypie. Twierdzi³ te¿, ¿e przepisy prawne, które dopuszczaj¹ rejestracjê
leków homeopatycznych, mog³y powstaæ w wyniku lobbingu firm
produkuj¹cych te leki. Od wyroku profesor wniós³ apelacjê.

W Polsce dopuszczonych
do obrotu jest prawie 6 tys.
homeopatycznych produktów leczniczych, z czego
728  ze wskazaniami terapeutycznymi, pozosta³e bez
wskazañ, do indywidualnej
terapii. Te, które nie zawieraj¹ wskazañ co do stosowania, podlegaj¹ uproszczonej procedurze dopuszczenia do obrotu, obowi¹zuj¹cej we wszystkich krajach UE. Natomiast produkty homeopatyczne, które w oznakowaniu i ulotce
zawieraj¹ wskazania do
stosowania  podlegaj¹
pe³nej procedurze rejestracyjnej.
Obie procedury rejestracyjne tych preparatów budz¹
kontrowersje. Dokumentacja badañ klinicznych mo¿e
zawieraæ publikowane i niepublikowane dowiadczenia
kliniczne lub opis pojedynczych przypadków pozwalaj¹cy na ocenê naukow¹.
Oceny dokumentacji dokonuje lekarz z dowiadczeniem homeopatycznym.
Wed³ug Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego,
w Polsce homeopatiê stosuje oko³o 5 tysiêcy lekarzy,
na wiecie 150 tysiêcy.
24 lipca 2006 r.
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prof. zw. dr hab. med.
Andrzej Gregosiewicz

Czy bud¿et powinien finansowaæ projekty badañ nad zjawiskami paranormalnymi?

Homeopatia
ponad prawem

F

ormalnie Prawo farmaceutyczne jest przyk³adem
ustawy, która w rzetelny
sposób zabezpiecza dobro
publiczne. Nakazuje bowiem stosowanie rygorystycznych procedur kontrolnych chroni¹cych polski rynek przed
wprowadzeniem do obrotu medykamentów niepewnych, niesprawdzonych, przeterminowanych, fa³szywych, nieskutecznych itp. Ominiêcie tych procedur zagro¿one jest surowymi karami. I s³usznie. Nara¿anie, na masow¹ skalê, zdrowia i ¿ycia
ludzkiego to ciê¿kie przestêpstwo. Jest tylko jeden problem. Co zrobiæ, gdy autorzy
ustawy, dla sobie tylko wiadomych celów,
tworz¹ zapisy powoduj¹ce, ¿e zagro¿enia
te staj¹ siê realne?

Pamiêæ wody
Trudno to sobie wyobraziæ, ale w porównaniu z niektórymi zapisami w Prawie farmaceutycznym, kryminalne sformu³owania
lub czasopisma czy inne roliny, wydaj¹ siê byæ niewinnymi pomy³kami. Cytujê
art. 21 wspomnianej ustawy: Produkty homeopatyczne ( ) nie wymagaj¹ dowodów
skutecznoci terapeutycznej. Trudno
obejæ taki rygoryzm, prawda? Ale to nie
wszystko. Autorzy ustawy dodatkowo szykanuj¹ producentów lekarstw homeopatycznych, wymagaj¹c od nich, by ich produkty by³y nie tylko nieskuteczne, ale jeszcze rozcieñczone! Te z³oliwe szykany,
prze³o¿one na ludzki jêzyk, brzmi¹ tak: w
polskim lecznictwie mo¿na stosowaæ ka¿de
g o, byle by³o nieskuteczne i rozcieñczone. Przepraszam za mocne s³owo, ale w tej
sytuacji przyda³yby siê jeszcze mocniejsze
wyra¿enia.
Sk¹d ten niezwyk³y zapis? Nie wiem. Nie
wierzê w zespo³owy debilizm autorów ustawy. Ba, jestem pewien, ¿e mo¿na ³atwo zidentyfikowaæ nazwiska ludzi, którzy przeforsowali zezwolenie na import antyle16
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ków. Ciekawe, jak przekonano w³acicieli
tych nazwisk, by podjêli ryzyko staniêcia
w przysz³oci przed komisj¹ ledcz¹. Ryzykanci zdawali sobie chyba sprawê, ¿e nie
zdo³aj¹ wyt³umaczyæ, dlaczego pozwolili
kilku francuskim i niemieckim koncernom
parafarmaceutycznym na warte miliardy
zmonopolizowanie niewiadomoci polskich pacjentów. Zapewne jednak wysokoæ
prowizji (przypuszczenie) og³upi³a ich do
tego stopnia, ¿e zapiewali i zatañczyli
tak, jak sobie za¿yczyli producenci homeopatycznych fa³szywek. Cytujê: Produkty
homeopatyczne ( ) podlegaj¹ uproszczonej procedurze dopuszczenia do obrotu.
Jak wiadomo, istot¹ technologii produkcji
leków homeopatycznych jest, oprócz rozcieñczania, wielokrotnie wstrz¹sanie wodnym roztworem substancji leczniczej. Wg
oryginalnej farmakopei nale¿y 10 razy uderzyæ naczyniem z roztworem w skórzan¹ poduszkê lub ksi¹¿kê oprawion¹ w skórê.
W ten sposób lek jest dynamizowany.
Wprawdzie farmakologia nie zna takiego
sposobu przyrz¹dzania leków, lecz ustawodawca zaakceptowa³ tê magiczn¹ procedurê
i pouczy³ importerów: Do wniosku [o dopuszczenie leku do obrotu  przyp. autora]
nale¿y do³¹czyæ: opis procesu wytwarzania,
w tym opis sposobu rozcieñczania i dynamizacji, a tak¿e wykaz substancji, które ulegaj¹ usuniêciu w czasie procesu wytwarzania.
Zdajê sobie sprawê, ¿e nikt nie uwierzy
mi na s³owo, i¿ powy¿sze sformu³owania,
akceptuj¹ce istnienie zjawisk paranormalnych, zawarte s¹ w parlamentarnej ustawie.
Wszyscy jednak mog¹ to sprawdziæ w internecie. Upewni¹ siê wtedy, ¿e autorzy ustawy wmawiaj¹ nam na przyk³ad, ¿e dynamizacja to realnie istniej¹ce zjawisko. Ma³o tego, przyklepuj¹ majaczenia homeopatów o istnieniu tak zwanej pamiêci wody, która to woda pamiêta, co z niej usuniêto. Ten absurdalny pomys³ Hahnemanna
jest do dzisiaj podstaw¹ homeopatii.
W tym miejscu przypomnê, ¿e naukowy guru europejskich homeopatów 

J. Benveniste  za prace na ten temat
otrzyma³ dwukrotnie od Uniwersytetu
Harvarda nagrodê Ig-Nobla (ang. ignoble
 haniebny, pod³y). Zdobywca zwyk³ej
Nagrody Nobla w dziedzinie chemii, prof.
Dudley Herschbach, tak uzasadnia³
w czasie uroczystej uniwersyteckiej gali
wybór J. Benveniste na durnia roku:
 przeprowadzi³em podobne eksperymenty z wod¹, co do której mia³em pewnoæ, ¿e obcowa³a z substancjami organicznymi i rzeczywicie mo¿e pamiêtaæ tego rodzaju oddzia³ywania. Jeden z eksperymentów nagra³em i teraz chcia³bym
wam go odtworzyæ (w tym momencie
prof. Herschbach puci³ nagrany na tamê magnetofonow¹ odg³os wody spuszczanej w toalecie). Mam nadziejê, ¿e
wszyscy dobrze to us³yszelicie (M.
Abrams, IgNobel Prizes, Orion Books LRD,
GB, 2002).
To w Ameryce. A w Polsce? Jak zwykle
 i miesznie, i straszno. Okazuje siê bowiem, ¿e znajomoæ zasad terapii homeopatycznej jest jednym z formalnych warunków uzyskania specjalizacji I stopnia
z farmacji aptecznej. Zasady te mo¿na pog³êbiæ na obowi¹zkowych kursach, które
odbywaj¹ siê w jednostkach organizacyjnych szkoleñ podyplomowych przy wydzia³ach farmaceutycznych Akademii Medycznych i Collegium Medicum UJ. Program specjalizacji ze wskazaniem miejsca
kursów mo¿na znaleæ pod adresem:
www.mcoipz.com.pl/odkm/farmacja.htm

Metodologia kolejnych
rozcieñczeñ
Przyznam, ¿e fascynuj¹ mnie naukowcy z uniwersyteckich jednostek organizacyjnych, którzy wymagaj¹ od przysz³ych aptekarzy, by na egzaminie specjalizacyjnym umieli wyjaniæ, dlaczego w
miarê ubywania objêtoci lekarstwa staje
siê ono bardziej skuteczne oraz jakie
zjawiska fizykochemiczne warunkuj¹ po-

Collage: Z. Cieliñski
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Apel do zwolenników homeopatii
Wska¿cie choæ jeden lek, którego skutecznoæ
wykazano i zweryfikowano w pracach o wysokiej
jakoci metodologicznej. Zaznaczam, ¿e zadowolê siê nawet wykazaniem wiêkszej skutecznoci tylko od placebo. Jeszcze bardziej chcia³bym, bycie podali przyk³ad choæ jednego leku
wycofanego ze sprzeda¿y, poniewa¿ badania naukowe wykaza³y jego nieskutecznoæ. Czy mam
podaæ wykaz tych badañ, czy te¿ jako rzetelni
terapeuci znacie wyniki badañ nad lekami, które stosujecie?
Jeli znacie, to czemu dalej te leki stosujecie i ok³amujecie pacjentów?
dr Andrzej Kajetanowicz,
pediatra z Kanady

wstanie pamiêci wody. Prawdê mówi¹c, znam nazwiska tych luminarzy polskiej nauki, lecz nie omielê siê ich ujawniæ. Mo¿e zrobi¹ to sami. Na przyk³ad
w ramach merytorycznej dyskusji, któr¹
mo¿na by rozpocz¹æ od rozwa¿enia problemu, czy z punktu widzenia wspó³czesnej nauki sposób uzyskania roztworów
homeopatycznych jest poprawny metodologicznie?
Pytanie to zada³em prof. dr. Markowi
Kosmulskiemu, kierownikowi Katedry
Elektrochemii Politechniki Lubelskiej, autorowi znanego dzie³a Chemical Properties of Material Surfaces, wydanego
w 2002 r. w Nowym Jorku (hermes.umcs.lublin.pl.users/kosmulski/index/htm).
Oto odpowied chemika, który  jak dot¹d  nie mia³ nic wspólnego z homeopati¹:
Rzeczywicie, roztwory bardzo rozcieñczone mo¿na otrzymaæ jedynie metod¹ kolejnych rozcieñczeñ. Polega ona na tym, ¿e
w pierwszym etapie sporz¹dzamy roztwór
stosunkowo stê¿ony, powiedzmy 1 gram
sk³adnika H w 1 dm3 wody (roztwór pierwszy). Nastêpnie odmierzamy, powiedzmy
1 cm3 roztworu pierwszego, uzupe³niamy
rozpuszczalnikiem do ³¹cznej objêtoci
1 dm3, mieszamy i otrzymujemy roztwór
drugi, zawieraj¹cy 1 mg sk³adnika H
w 1 dm3 roztworu. Wartoci liczbowe
(1 dm3, 1 cm3) u¿yte w niniejszym przyk³adzie nie maj¹ wp³ywu na ca³y tok rozumowania. Równie dobrze kolejne rozcieñczenia mog¹ byæ w stosunku 1:100, 1:639 lub
jeszcze innym. Powtarzaj¹c opisan¹ czynnoæ, mo¿emy otrzymaæ trzeci roztwór zawieraj¹cy 1 µg sk³adnika w 1 dm3 roztworu itd.
To wszystko wydaje siê ³atwe i proste,
dopóki nie uwzglêdnimy paru faktów. Nie
ma absolutnie czystych rozpuszczalników.
Nawet najczystsza, redestylowana woda
laboratoryjna, zawiera w 1 cm3 niemal
ca³y uk³ad okresowy pierwiastków oraz
tysi¹ce zwi¹zków organicznych. O ile
wiêc w roztworach pierwszym i drugim
sk³adnik H jest, poza wod¹, g³ównym
sk³adnikiem roztworu, to w roztworze
trzecim jest ju¿ kilka lub kilkadziesi¹t
(zale¿nie od jakoci wody u¿ytej do rozcieñczania) innych substancji, których
stê¿enie i potencja³ termodynamiczny s¹
wiêksze ni¿ stê¿enie i potencja³ termodynamiczny sk³adnika H. W roztworze
czwartym takich czynników bêd¹ ju¿
setki, a w roztworze pi¹tym  wiele tysiêcy, w tym prawdopodobnie leczniczy
sk³adnik H. Innymi s³owy, nale¿y sobie
zdaæ sprawê, i¿ w miarê rozcieñczania
oka¿e siê, ¿e teoretycznie obliczone stê¿enie sk³adnika H jest wielokrotnie
24 lipca 2006 r.
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ni¿sze ni¿ sk³adnika H w samym rozpuszczalniku. Jeli na przyk³ad u¿ywana
w laboratorium woda zawiera 1018
mol/dm3 sk³adnika H, to metod¹ kolejnych rozcieñczeñ w ¿aden sposób nie da
siê otrzymaæ roztworu o stê¿eniu sk³adnika leczniczego H poni¿ej 1018 mol/dm3.
To oczywicie nie ma ¿adnego znaczenia,
bo przy tak ma³ym stê¿eniu wp³yw substancji H na w³aciwoci roztworu jest zaniedbywalnie ma³y, wiêc szkoda czasu,
aby takie zanieczyszczenia analizowaæ.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze wywody,
mo¿emy z ca³¹ pewnoci¹ stwierdziæ, ¿e
roztworów o stê¿eniu poni¿ej 1 µg/dm3 nie
da siê w ¿aden kontrolowany sposób
otrzymaæ. Nie da siê równie¿ takiego stê¿enia zweryfikowaæ, gdy¿ le¿y ono poza zakresem dostêpnych metod analitycznych.
Wiemy wiêc ponad wszelk¹ w¹tpliwoæ, ¿e tak zwanych roztworów homeopatycznych nie tylko nie mo¿na uzyskaæ, lecz nawet teoretycznie nie mo¿na
rozpatrywaæ, czy jakikolwiek sk³adnik
jest w nich zawarty b¹d nie. Bezsensownoæ rozwa¿añ, badañ i eksperymentów
klinicznych staje siê zatem oczywista.
W polskim rodowisku lekarskim nikomu (poza mn¹) nie chcia³o siê publicznie
dementowaæ homeopatycznych bzdur. Zawrza³o dopiero wtedy, gdy cztery powa¿ne
placówki naukowe ze Szwajcarii i Anglii
(Lancet nr 9487, 27.08.2005) wziê³y pod
lupê publikacje naukowe na ten temat
i orzek³y, ¿e homeopatia jako zjawisko plasuj¹ce siê na jarmarcznym obrze¿u kultury
mo¿e zostaæ spokojnie wyrzucona na mietnik historii medycyny. Szwajcarzy natychmiast publicznie to og³osili i zabronili refundowania szamañskich leków. Wczeniej
zrobili to Holendrzy, a ostatnio Niemcy.
A w Polsce? Wiadomo:
Ju¿ ka¿dy powiedzia³ to co wiedzia³
Trzy razy wys³ucha³ dobrze mnie
Wszyscy zgadzaj¹ siê ze sob¹
A bêdzie nadal tak jak jest.
(Kuba Sienkiewicz, neurolog)

Moje propozycje
rozwi¹zania problemu

1

Rozpêdzenie na cztery wiatry
Rady Szamanów (ksywka Rady
ds. Medycyny Niekonwencjonalnej przy Ministrze Zdrowia). Ci wyznawcy voodoo, powo³ani na cz³onków
przez reformatora stulecia  Mariusza
£apiñskiego, pracuj¹ od lat nad znalezieniem sposobu weryfikacji zdolnoci
leczniczych bioterapeutów, radiestetów
(itp.) i zalegalizowania ich dzia³alnoci
w Cechu Rzemios³ Ró¿nych. ¯eby by³o
mieszniej, swoj¹ aktywnoæ w tym za18
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ROZPORZ¥DZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z 11 sierpnia 2005 r.

w sprawie okrelenia grup produktów leczniczych oraz wymagañ dotycz¹cych dokumentacji wyników badañ tych produktów

§

52. 1. Dokumentacjê badañ klinicznych dotycz¹c¹ surowców homeopatycznych, roztworów macierzystych oraz
produktów leczniczych wykonanych z surowców, które s¹ znane i stosowane oraz s¹ opisane w literaturze homeopatycznej, w szczególnoci wymienionej w § 51, i posiadaj¹
monografiê w uznanych farmakopeach homeopatycznych, przygotowuje siê na podstawie literatury fachowej.
2. Dokumentacja badañ klinicznych mo¿e zawieraæ publikowane i niepublikowane dowiadczenia kliniczne, takie jak próby patogenetyczne (Homeopatyczne Badanie Leku),
zbiór pojedynczych przypadków pozwalaj¹cy
na ocenê naukow¹ lub naukowo udokumentowany eksperyment medyczny. Badanie kliniczne i dowiadczenia kliniczne ocenia siê
przy wspó³udziale lekarza z udokumentowanym dowiadczeniem homeopatycznym.

W

ubieg³ym roku rz¹d szwajcarski zdecydowa³ o wy³¹czeniu
wszystkich terapii medycyny
komplementarnej z systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Decyzjê poprzedzi³o badanie PEK,
które ocenia³o skutecznoæ, przydatnoæ i optymalizacjê kosztów piêciu terapii medycyny komplementarnej: medycyny antropozoficznej, homeopatii,
terapii neuralnej, zio³olecznictwa (fitoterapii) i tradycyjnej medycyny chiñskiej, praktykowanych przez lekarzy
medycyny. Badanie trwa³o szeæ lat,
kosztowa³o 7 mln franków szwajcarskich (4,5 mln euro). Zespó³ naukowców z trzech europejskich orodków
medycznych: Brna, Bristolu i Zurychu,
kierowany przez prof. Matthiasa Eggera, opublikowa³ wyniki du¿ej meta-analizy, oceniaj¹cej skutecznoæ leczenia
homeopatycznego (Shang A. i wsp.
Lancet 2005, 366: 726732).
Przeciwnicy homeopatii twierdz¹, ¿e
zawartoæ substancji lecz¹cych w leku
homeopatycznym jest taka, jak stê¿enie piwa przy ujciu rzeki po wlaniu butelki trunku do jej ród³a.
Zdaniem zwolenników, opór wobec homeopatii jest konsekwencj¹ z zakorzenionego przewiadczenia, ¿e fenomen
¿ycia wynika z przemian substancji
chemicznych. Dla homeopatów ¿ycie
to domena nie tyle przemian biochemicznych, co zjawisk z dziedziny mechaniki kwantowej.

kresie t³umacz¹ zbyt ma³¹ w Polsce
liczb¹ prokuratorów.

2
3

Odebranie homeopatom (wzorem
USA) prawa wykonywania zawodu lekarza medycyny.

Wykrelenie z ustawy Prawo farmaceutyczne art. 21 i zawiadomienie prokuratury o pope³nieniu
przestêpstwa przez ekspertów, którzy
umiecili w nim zapis, ¿e produkty homeopatyczne nie musz¹ wykazywaæ skutecznoci terapeutycznej.

4

Rozwi¹zanie (w pañstwowych
uczelniach) wszystkich zak³adów
chemii lub farmakologii, które
zajmuj¹ siê zjawiskami paranormalnymi
(pamiêæ wody, dynamizacja leku itp.).

5
6
7

Odebranie prawa szkolenia podyplomowego autorom homeopatycznej czêci programu specjalizacji dla farmaceutów.
Wyprowadzenie produktów homeopatycznych z aptek i wstawienie ich do supermarketów (obok
gumy do ¿ucia).
Przeprowadzenie kontroli w Urzêdzie Rejestracji Produktów Leczniczych. Podejrzewaæ mo¿na, ¿e
prezes tego urzêdu, dr farm. Leszek Borkowski, dopuszcza do obrotu leki homeopatyczne wiedz¹c o ich anegdotycznym
sposobie produkcji. Nara¿a w ten sposób
na utratê zdrowia lub ¿ycia obywateli polskich (nieznajomoæ podstawowych zasad
fizyki i chemii nie zwalnia od odpowiedzialnoci).

8

Przeprowadzenie kontroli we
wszystkich polskich oddzia³ach
zagranicznych firm farmaceutycznych i sprawdzenie, czy sposób produkcji
leków homeopatycznych jest zgodny
z podstawowymi zasadami farmakologii.
Zwracam szczególn¹ uwagê na firmê Boiron (dyrektor Jerzy Sosnowski), która zalewa polski rynek granulkami cukru impregnowanymi informacj¹ o leczniczych w³aciwociach kaczego cierwa
rozcieñczonego z wod¹ w stosunku 1 do
10400 (Oscillococcinum).
Dla porz¹dku przypominam, ¿e
Wszechwiat jest zbudowany z 1078-82
cz¹steczek.
Na koniec zapraszam wszystkich wysoce utytu³owanych naukowo zwolenników

dr n. farm. £ukasz Komsta

Katedra i Zak³ad Chemii Leków Akademii Medycznej
im. prof. F. Skubiszewskiego w Lublinie
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homeopatii do zaprezentowania na tych ³amach wyjanieñ t³umacz¹cych w sposób
jednoznacznie naukowy, co to jest dynamizacja leku lub pamiêæ wody. Naukowcy zajmuj¹cy siê fizyk¹ i chemi¹ bêd¹
mieli znakomit¹ zabawê, czytaj¹c pseudonaukowy be³kot o dynamizacji kaczych podrobów poprzez wielokrotne wstrz¹sanie
ich wodnego roztworu.

Apel do sejmowej Komisji
Zdrowia i wszystkich ludzi
nauki

Szanowni Pos³owie, proszê o wniesienie interpelacji mówi¹cej, ¿e art. 21 Prawa
farmaceutycznego omiesza polskie prawo i naukê. ¯e homeopatia jest magiczno-okultystycznym odpryskiem naszej kultury zdrowotnej.
Szanowni Pos³owie, wierzê, ¿e w nied³ugim czasie polska medycyna bêdzie mia³a tê
satysfakcjê, i¿ dziêki Wam, jako pierwsza
w wiecie, zamknie problem najwiêkszego
oszustwa medycznego w historii ludzkoci.
Zwracam siê do wszystkich ludzi polskiej nauki o poparcie mojej inicjatywy.
Najbardziej liczê na rozs¹dek i stanowczoæ
prof. Zbigniewa Religi.

Apel do Ministra Zdrowia
Wielce Szanowny Panie Ministrze,
uprzejmie proszê o podjêcie decyzji eliminuj¹cej europejskie absurdy homeopatyczne z polskiej medycyny. Wystarczy jeden Pana podpis, by usun¹æ z Prawa farmaceutycznego artyku³ 21 i w lad za tym przenieæ sprzeda¿ homeopatycznych granulek
cukrowych do supermarketów. Nikt na tym
nie straci, a polska medycyna nie bêdzie
wiêcej omieszana przez homeo-oszustów.

Apel do Prokuratora
Generalnego
Szanowny Panie Prokuratorze, czy nie
wydaje siê Panu dziwne, ¿e w polskiej ustawie Prawo farmaceutyczne figuruje zapis
nastêpuj¹cej treci: Produkty homeopatyczne nie musz¹ wykazywaæ dowodów
skutecznoci terapeutycznej? Na tej m.in.
podstawie dopuszczono w Polsce do obrotu
ponad 5600 leków homeopatycznych.
Komu, oprócz firm produkuj¹cych te
leki, mog³o zale¿eæ, by tak miertelnie
niebezpieczny zapis znalaz³ siê w ustawie?
Komplet artyku³ów, w których wyjaniam istotê homeopatycznych oszustw,
znajd¹ Czytelnicy pod adresem:
www.kulty.info/zagadnienia/homeopatia.php
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Gregosiewicz

Ten tekst ukaza³ siê w lubelskim
Medicusie 3/2006. Przedruk za zgod¹ redakcji.

Homeopatia
a badania
naukowe
Po 150 latach istnienia homeopatii tylko jednego
jestemy pewni: ¿e w wiêkszoci leków homeopatycznych
pod wzglêdem chemicznym nie ma zupe³nie nic. Czy jest
cokolwiek pod innym wzglêdem  mo¿na dyskutowaæ.
Nadal nie wiemy, czy taki lek dzia³a, co w nim dzia³a
oraz jaki jest mechanizm leczenia homeopati¹.

M

imo niesamowitej popularnoci leków homeopatycznych,
ciê¿ko
znaleæ jakiekolwiek
obiektywne opracowania na ten temat. Zdecydowana wiêkszoæ
artyku³ów i ksi¹¿ek pisana jest przez zachwyconych zwolenników lub szykanuj¹cych przeciwników. Pomiêdzy tymi grupami stoj¹ zwykli, niedoinformowani pacjenci, zdani na lekarzy i farmaceutów.
Czêsto chc¹ mieæ w³asne zdanie na temat
homeopatii. I tutaj pojawia siê problem.
Bo im wiêcej ksi¹¿ek, artyku³ów i opracowañ  tym mniej pewnoci, a wiêcej
w¹tpliwoci.

Na pocz¹tku nale¿y podkreliæ: zasady
podobieñstwa, która jest fundamentem homeopatycznego leczenia, nikt nigdy nie
udowodni³. Inna sprawa, ¿e nikt jej te¿
ewidentnie nie obali³. I chyba tu tkwi podstawowa przyczyna homeopatycznego
sukcesu.
Wiarygodny eksperyment naukowy powinien byæ przeprowadzony w odpowiednich warunkach, na odpowiedniej liczbie
pacjentów, a wyniki powinny byæ od strony statystycznej bez zarzutu. Ocena dowiadczenia odbywa siê najczêciej z 95%
poziomem ufnoci. Oznacza to, i¿ dopuszcza siê maksymalnie 5% ryzyka, ¿e dana
terapia tak naprawdê nie jest skuteczna,
24 lipca 2006 r.
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a wyniki s¹ czystym zbiegiem okolicznoci (bo tak po prostu jako wysz³o). Czêsto eksperyment jest powtarzany, aby oceniæ rozrzut kolejnych wyników. Prawa statystyki s¹ jednak nieub³agane.
Przypuæmy, ¿e robimy badanie na 10
pacjentach przyjmuj¹cych placebo i 10 pacjentach przyjmuj¹cych homeopatiê.
Znaczn¹ poprawê odnotowa³o 4 pacjentów
z grupy pierwszej i a¿ 7 pacjentów z grupy
drugiej. Chocia¿ na oko wydaje siê to dowodem na skutecznoæ terapii, istnieje a¿
17% ryzyka, ¿e to czysty przypadek. Przy
grupach 20 pacjentów (odpowiednio 8 i 14
osób z popraw¹) ryzyko przypadkowoci
nadal wynosi 11%, a dopiero przy 30 pacjentach (odpowiednio 12 i 21 osób z popraw¹) spada do 3%. Wiêkszoæ wyników
nielicznych badañ homeopatycznych prowadzonych na ma³ych grupach pacjentów
to po prostu zmienna losowa, bez ¿adnej
powtarzalnoci. Jak zatem mo¿na wierzyæ
takim badaniom?
Nikt nie kwestionuje dzi hipotezy, ¿e
podczas rozcieñczania substancji czynnych w rozpuszczalniku mo¿e pozostaæ jaka informacja pod postaci¹ uk³adu jego
cz¹stek  klastrów, polimerów, struktur samoorganizacyjnych. Istnieje sporo doniesieñ na temat dzia³ania substancji
w ogromnych rozcieñczeniach. Czy jednak dzia³anie homeopatycznych potencji
na dro¿d¿e, kie³kowanie pszenicy czy rozwój kijanek ¿ab mo¿na prze³o¿yæ, tak po
prostu, na terapiê jakiejkolwiek choroby?
Czy mo¿na podpieraæ siê w obronie homeopatii badaniami nad niewielkimi dawkami kwasu acetylosalicylowego, arszeniku
czy izoprenaliny, jeli nie ma to w ogóle
prze³o¿enia na prawdziwe leki homeopatyczne, w których pod wzglêdem chemicznym jest sam cukier lub woda? Czy
mo¿na wreszcie fotografiê technik¹ Kirljana uwa¿aæ za wiarygodn¹ metodê instrumentaln¹ okrelania w³aciwoci takich leków, podczas gdy technika ta nie jest
w ogóle uznana przez oficjaln¹ naukê, nie
zosta³a bowiem jeszcze wystarczaj¹co
zbadana?
Do dzi nie opublikowano artyku³u zamieszczonego w recenzowanym, renomowanym czasopimie, który by jednoznacznie potwierdzi³ skutecznoæ homeopatii
w porównaniu z terapi¹ placebo w leczeniu
jakiejkolwiek choroby. Nawet jeli takie
nieliczne pere³ki przyjmowano do druku,
natychmiast dopatrywano siê w nich niecis³oci. Na przyk³ad praca Lindego i wsp.
z czasopisma Lancet (1988, 351, str.
220), bardzo czêsto cytowana przez zwolenników homeopatii, poci¹gnê³a za sob¹
10 negatywnych komentarzy publikowanych na ³amach tego czasopisma w ci¹gu
20
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Przyczyny popularnoci homeopatii nie s¹ zagadk¹. Frustracja pacjentów
spowodowana niewydolnoci¹, jak i niedoskona³oci¹ medycyny konwencjonalnej, poparta naiwnoci¹ i wiar¹ w s³owa zapewniaj¹ce o skutecznoci starej, dobrej metody, powoduje, ¿e i dzisiaj ma ona coraz wiêksz¹ popularnoæ. Niebagateln¹ rolê odgrywaj¹ przyk³ady podawane z ust do ust, ze strony internetowej na inn¹ stronê, z gazety do gazety  o cudownych poprawach
zdrowia pacjentów, którym nie pomog³a medycyna konwencjonalna, a którzy zastosowali z dobrym skutkiem rodki homeopatyczne.
Homeopatia ma swoje uniwersytety, s¹ organizowane kursy, a w Internecie mo¿na
znaleæ tysi¹ce powiêconych jej stron. Homeopatia zdoby³a tak¿e zwolenników nawet wród farmaceutów i lekarzy, a wiêc zawodów, które z racji wykszta³cenia zajmuj¹ siê medycyn¹ konwencjonaln¹.
dr Andrzej Kajetanowicz

2 lat od jej wydrukowania. Zarzuty dotyczy³y g³ównie warunków przeprowadzania
eksperymentów i oceny wyników. Nie
wspominaj¹c ju¿ o tym, ¿e na ³amach tego
samego czasopisma opublikowano kilka
prac stwierdzaj¹cych, ¿e nie ma ró¿nicy
pomiêdzy homeopati¹ a placebo.
Dlatego te¿ stwierdzenia, ¿e homeopatia
jest naturalna, skuteczna, niepodwa¿alna
itd. mo¿emy traktowaæ jako spore nadu¿y-

cie. Wielu homeopatów uwa¿a, ¿e brak wyjanienia mechanizmu dzia³ania specyfiku
nie jest przeszkod¹ w jego stosowaniu 
najwa¿niejsze, ¿e lek dzia³a.
Tylko ¿e w przypadku homeopatii nie
tylko nie wiemy, jak on dzia³a, ale te¿ nikt
niepodwa¿alnie nie udowodni³, ¿e w ogóle
dzia³a. Ale homeopaci siê tym w ogóle nie
przejmuj¹. Badania naukowe nie wykazuj¹
bowiem indywidualnego podejcia do pa-

,,

Co wynika z ulotki do³¹czonej do Oscillococcinum?

dr Andrzej Kajetanowicz

Trzy pytania do

Boles³awa Piechy, wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za gospodarkê lekiem
Halina Pilonis: Panie ministrze, prezes

NRL twierdzi, ¿e leczenie homeopati¹
jest niezgodne z etyk¹ lekarsk¹. Dlaczego wiêc nasze prawo na to zezwala?

 Nie podzielam w pe³ni pogl¹dów
prezesa Radziwi³³a. Zdania na temat
homeopatii s¹ podzielone, dyskusja
trwa, wiêc jest to sprawa otwarta. Wiadomo na pewno, ¿e leki homeopatyczne nie szkodz¹.

Kieruj¹c siê zasad¹, oby tylko nie szkodzi³o, mo¿na zarejestrowaæ cudown¹ wodê, która leczy wszystkie choroby i wmawiaæ chorym, ¿e to lekarstwo?

 Proszê bardzo, niech pani zarejestruje. Ale to Urz¹d Rejestracji Leków,
Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych decyduje, jakie preparaty
mog¹ siê znaleæ na wykazie zarejestrowanych leków. Specjalici z Urzêdu w oparciu o swoj¹ wiedzê i obowi¹zuj¹ce przepisy oceniaj¹, co mo¿na
uznaæ za lek. Nasze regulacje prawne
nie odbiegaj¹ w tym wzglêdzie od europejskich.

Fot. Tomasz Kobosz

cjenta. Jeli zrobi siê szczegó³owy wywiad,
przepyta pacjenta z jego trybu ¿ycia, charakteru, lêku przed przedmiotem wy³aniaj¹cym siê z k¹ta i wielu innych rzeczy,
a nastêpnie zaordynuje jeden jedyny w³aciwy lek (unum remedium)  to wyleczenie jest po prostu pewne.
W³anie. Jedn¹ z naczelnych zasad klasycznej homeopatii, bardzo przestrzegan¹
przez Hahnemanna i uczniów, by³a zasada
jednego leku. W 273 paragrafie Organonu
stwierdzi³ on: w ¿adnym leczeniu nie ma
potrzeby i jest niedopuszczalne stosowanie
u chorego wiêcej ni¿ jednej, prostej substancji leczniczej. (...) W homeopatii, jedynej prawdziwej i prostej, zgodnej z natur¹
metodzie leczenia, jest niedopuszczalne zalecanie choremu jednoczenie dwóch lub
wiêcej ró¿nych substancji leczniczych.
Leki homeopatyczne dostêpne obecnie
w aptekach (nie licz¹c rurek z cukrowymi
granulkami) to preparaty z³o¿one, zawieraj¹ce nie tylko mieszaninê ró¿nych sk³adników, ale równie¿ ró¿nych rozcieñczeñ tych
sk³adników (tzw. akordów potencji, w klasycznej homeopatii nieobecnych). Niektóre
z nich zawieraj¹ leki w bardzo niskich rozcieñczeniach (np. D4, D6, co odpowiada
tylko 23 rozcieñczeniom 1:100), a takie
potencje by³y uznane przez Hahnemanna
za szkodliwe. Do powy¿szych dwóch nurtów homeopatii dochodzi homotoksykologia (zapocz¹tkowana przez H. Reckewega), rozszerzaj¹ca gamê leków na nozody
(roztwory chorych tkanek zwierzêcych),
czy typowe leki w potencjalizowanych rozcieñczeniach. Kto ma racjê? Wszyscy?
Nikt? Mo¿na dyskutowaæ.
Jest bardzo du¿a szansa, ¿e istniej¹ pewne nieznane dzi mechanizmy, które reguluj¹ leczenie lekami homeopatycznymi. To
bardzo prawdopodobne. Ale jeli nawet s¹,
to na pewno nie wynikaj¹ z zasady podobieñstwa. Tê zasadê nale¿y uznaæ tylko za
tymczasow¹ regu³ê, obowi¹zuj¹c¹ do odkrycia tej prawdziwej. Ciê¿ko bowiem
uwierzyæ, ¿e skutecznoæ leku na zaparcie
zale¿y od tego, czy wystêpuje ono w czasie
podró¿y, a koniecznoæ leczenia gor¹czki
wynika z pogorszenia pod wp³ywem ha³asu. Ciê¿ko te¿ uwierzyæ, ¿e na lêk przed
porodem najlepsza jest Cimicifuga D30, na
lêk przed czym, co mo¿e siê wy³oniæ z k¹ta  Phosphorus D6, na lêk przed du¿ym
smutkiem i p³aczliwym nastrojem  Antimonium crudum D30, a na lêk przed ostrymi przedmiotami  wy³¹cznie Strophantus
gratus D6. Homeopatia klasyczna zna 24
formy lêku i trafnie wybiera specyfiki sporód 715 680 matematycznych mo¿liwoci
leczenia. Czy kto to zbada³ i udowodni³?
Nie, ale dla homeopaty nie jest to konieczne. n

sprawia, ¿e pacjenci uto¿samiaj¹ regulacjê FDA z dowodem na skutecznoæ leku,
co nie jest prawd¹. Regulacja FDA
w sprawie leków homeopatycznych polega na tym, ¿e zosta³y one zakwalifikowane do grupy sprzedawanych bez recepty,
a wiêc nie podlegaj¹ wymogom, by udowodniæ ich skutecznoæ. Obowi¹zuje natomiast podanie sk³adnika, przeznaczenia i ostrze¿eñ.
Nastêpnie napisano, ¿e lek, dostêpny
bez recepty, jest stosowany w 43 krajach
i jest numerem jeden wród leków bez recepty we Francji w leczeniu przeziêbieñ,
a tak¿e numerem jeden wród wszystkich leków w leczeniu przeziêbieñ w USA.
I chocia¿ to wszystko prawda, nie jest to
dowód, ¿e lek jest skuteczny.
Dalej podano, ¿e w badaniach klinicznych, gdy zosta³ zastosowany przy pierwszych objawach przeziêbienia, 63% pacjentom polepszy³o siê w ci¹gu 48 godzin. Nie napisano jednak, ilu pacjentom
poprawi siê w ci¹gu 48 godzin  jeli nie
bior¹ ¿adnych leków lub bior¹ inne. Metaanaliza badañ nad tym lekiem wykaza³a, ¿e istnieje statystyczna ró¿nica, ale
zbyt ma³a, by z pewnoci¹ stwierdziæ skutecznoæ tego leku i wymagane s¹ dalsze
badania w celu weryfikacji.

Przyjrzyjmy siê najpopularniejszemu lekowi homeopatycznemu, tj. Oscillococcinum. Firmy internetowe sprzedaj¹ce ten lek 
pod nazw¹ Oscillo®  podaj¹, ¿e jest bezpieczny. Wed³ug nauki, trzeba siê zgodziæ
z t¹ tez¹. Brak jednak konsekwencji w tej
wierze w bezpieczeñstwo, gdy¿ tekst, jaki znajdujemy w opisie leku, informuje, ¿e
przed stosowaniem w ci¹¿y lub podczas
karmienia piersi¹ nale¿y spytaæ lekarza.
Przestrzega siê te¿, by lek przechowywaæ
tak, by dzieci nie mia³y do niego dostêpu.
Skoro lek homeopatyczny jest tak bezpieczny, po co te ostrze¿enia? Odpowied jest prosta: ostrze¿enia s¹ wymagane przez prawo. Jeli lek nie ma badañ
udowadniaj¹cych bezpieczeñstwo stosowania np. w ci¹¿y, to ostrze¿enie musi
byæ zawarte. Ostrze¿enie jest te¿ wietnym chwytem psychologicznym, bo sugeruje pacjentom, ¿e lek jest cile regulowany i to go upodabnia do leku konwencjonalnego. Leki homeopatyczne nie maj¹ badañ, wiêc do³¹czone do nich ulotki
ostrzegaj¹, a zarazem nie maj¹c twardych danych, ¿e dzia³aj¹, ka¿¹ przyj¹æ na
wiarê, ¿e s¹ tak¿e bardzo skuteczne.
Nastêpnie napisano, ¿e sprzeda¿ jest regulowana przez FDA  to wielka manipulacja, bo choæ zdanie jest prawdziwe

Czy zamierza pan zmieniæ polskie prawo, aby by³o bardziej restrykcyjne, jeli
chodzi o rejestracjê leków?

 Nie przewidujê takich zmian.

n
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prof. zw. dr hab. med.
Andrzej Gregosiewicz

Przestêpcze prawo

C

zy jest zgodne z prawem, ¿e
w polskich aptekach sprzedaje siê fa³szywe leki homeopatyczne, wyprodukowane we
francuskich koncernach i zarejestrowane w Polsce na podstawie francuskiego pimiennictwa homeopatycznego oraz ustawy mówi¹cej o tym, ¿e
produkty homeopatyczne nie wymagaj¹
dowodów skutecznoci terapeutycznej?
Jeli to jest zgodne z polskim prawem, to
czy Trybuna³ Konstytucyjny nie powinien
zapytaæ polskiego ustawodawcy, kto
i w jaki sposób lobbowa³ za powstaniem
przestêpczego prawa?

MOJA DIAGNOZA
Polskie w³adze publiczne nie panuj¹
nad niekontrolowanym rozwojem oszustw
leczniczych, zw³aszcza homeopatii. Wynika to wy³¹cznie z niekompetencji albo 
gorzej  korupcji. Chodzi bowiem o wielkie pieni¹dze. Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem zbytu dla fa³szywych leków
homeopatycznych, ze wzglêdu na wielk¹
liczbê ludzi otumanionych medialn¹ ezoteryk¹.
I tak nasza W£ADZA USTAWODAWCZA zalegalizowa³a homeopatiê  okultystyczn¹ groteskê sprzed 200 lat, demaskowan¹ wielokrotnie przez wiatowe autorytety naukowe. Sejmowa Komisja Zdrowia
zignorowa³a raport Instytutu Onkologii
w Krakowie na temat przera¿aj¹cych skutków alternatywnych metod leczenia,
w tym homeopatii (5 tysiêcy zmar³ych
rocznie). Francuski koncern Boiron, maj¹c
za sob¹ prawo farmaceutyczne, ustami
polskiego pe³nomocnika (mgr prawa Joanna Karniol) owiadcza arogancko w pi22
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mie procesowym, ¿e dane na temat mierci pacjentów to demagogia (sic!).
Pytam: ilu polskich pacjentów musi
jeszcze umrzeæ, by polski ustawodawca
zacz¹³ opieraæ siê na opinii polskich naukowców, a nie  francuskich producentów fa³szywych leków?
W£ADZA WYKONAWCZA powo³a³a na prezesa Urzêdu Rejestracji Produktów Leczniczych dr. farmacji (!) L. Borkowskiego, który z ca³¹ powag¹ (Gazeta
Wyborcza, 9.06.06, Lublin) potwierdza
istnienie magicznych zjawisk typu pamiêæ wody. Ten mazowiecki Einstein
uwa¿a wiêc, ¿e im mniejsza dawka leku,
tym silniejsze jest jego dzia³anie. Krótko
mówi¹c  wyrzuca na mietnik uniwersalne prawa przyrody i ca³¹ wspó³czesn¹ naukê, by zrobiæ miejsce dla homeopatii.
Dziêki temu w aptekach mo¿na kupiæ preparaty, które dzia³aj¹ na zasadzie przekazywania choremu duchowych informacji
leczniczych przenoszonych przez fale
elektromagnetyczne, wypromieniowywane przez homeopatyczne granulki cukrowe. Czy kto tu nie zwariowa³?
W£ADZA S¥DOWNICZA  jako
niezawis³a  dysponuje mo¿liwoci¹ rozstrzygania nawet najbardziej specjalistycznych kontrowersji naukowych. S¹ to rozstrzygniêcia ostateczne, mimo ¿e dotycz¹
czasem spraw znanych w¹skiej grupce
specjalistów.
A ja? Ja jestem tylko lekarzem. Nie
mam ¿adnej w³adzy. Mogê tylko uprzejmie prosiæ CZWART¥ W£ADZÊ, by
zamieci³a nastêpuj¹cy komunikat:

Drodzy Rodzice chorych dzieci  je¿eli po nieskutecznym leczeniu homeopatycznym, np. grypy, oka¿e siê,
¿e by³y to np. pocz¹tki bia³aczki, nie
miejcie z³udzeñ. Winnych nie znajdziecie. Opónienie (przez terapiê
homeopatyczn¹) leczenia raka krwi
u Waszego dziecka jest zgodne z polskim prawem. Nie wierzycie? Zajrzyjcie do artyku³u 21 ustawy Prawo
farmaceutyczne.
Osobicie uratowa³em kilka tysiêcy
dzieci od kalectwa. I robiê to nadal. A co
robi¹ polskie w³adze publiczne? U³atwia-

Czy leki
homeopatyczne lecz¹?

N

ie ma znaczenia, czy teoria jest
absurdalna, czy ma solidne podstawy teoretyczne. Historia nauczy³a nas, ¿e niejedna absurdalna teoria by³a absurdaln¹ tak d³ugo, dopóki
nauka nie dojrza³a, by te absurdy zrozumieæ i wyt³umaczyæ. Znamy te¿ mnóstwo przyk³adów leków, które wed³ug
teoretycznych za³o¿eñ powinny byæ skuteczne, ale w praktyce okaza³y siê wrêcz
szkodliwe.
Tak naprawdê wiêc wa¿ne jest wy³¹cznie
to, czy leki homeopatyczne lecz¹, czy
te¿ teza o ich skutecznoci jest nieprawdziwa lub wrêcz k³amliwa. K³amstwem
by³aby wtedy, gdyby kto celowo, znaj¹c
prawdê o nieskutecznoci leku, wmawia³ pacjentom, ¿e lek jest skuteczny.
Wielu zwolenników homeopatii tak mocno jednak wierzy w te leki, ¿e nie mo¿na
im zarzuciæ k³amstwa, a jedynie  naiwnoæ i brak rzetelnoci w naukowym podejciu do medycyny. Homeopatia nie
jest religi¹. Medycyna wymaga konkretnych naukowych dowodów.
Poniewa¿ powa¿nie traktujê wy³¹cznie
rzetelne badania naukowe  to wszelkiego rodzaju anegdotyczne przyk³ady
wyleczeñ, listy wdziêcznych pacjentów
czy deklaracje lecz¹cych, ¿e byli wiadkami wyleczeñ  uwa¿am za niepowa¿ne pseudodowody. Odnosi siê to do
ka¿dej terapii, konwencjonalnej czy alternatywnej. Na ka¿dy taki dowód mam
równie wa¿ny dowód, ¿e wyleczenie
nast¹pi³oby i bez leczenia, i proszê mi
udowodniæ, ¿e tak by nie by³o. Niestety,
homeopatia podpiera siê wy³¹cznie
psudodowodami. n
dr Andrzej Kajetanowicz

j¹ zagranicznym koncernom wy³udzanie
od polskich pacjentów prawdziwych pieniêdzy za fa³szywe leki. Kto odnosi z tego korzyæ? Jestem pewien, ¿e wszyscy
zaanga¿owani w ten interes. Oprócz chorych.
Tak oto polska medycyna, polskie ustawodawstwo i polskie prawo zesz³y na psi
y  grecka litera oznaczaj¹ca zjawiska
(y
paranormalne). n

Z prezesem NRL,
Konstantym Radziwi³³em,
rozmawia Halina Pilonis
Halina Pilonis: Prof. Andrzej Gregosiewicz
przegra³ sprawê o znies³awienie z firm¹
produkuj¹c¹ leki homeopatyczne. Czy¿by
oznacza³o to zakaz podwa¿ania skutecznoci tej metody leczenia?

 No, mo¿e wiêc i ja nie powinienem
w ogóle na ten temat rozmawiaæ? Oczywicie, ¿artujê. Prezentuj¹c swoje pogl¹dy,
trzeba uwa¿aæ, by nie z³amaæ prawa. Zgadzam siê z pogl¹dami prezentowanymi przez prof. Gregosiewicza na temat tzw. medycyny niekonwencjonalnej. Bo jeli jaki preparat nazywamy lekiem, powinny byæ dowody
skutecznoci jego dzia³ania. Nie rozumiem, dlaczego wobec czêci takich preparatów obowi¹zuje inna
zasada. Przecie¿ to wprowadza pacjentów w b³¹d: kupuj¹ co, co
dzia³a tak samo jak placebo.

Fot. Tomasz Kobosz
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naukowo metody leczenia. Oczywicie,
rzecznicy odpowiedzialnoci zawodowej
nie tropi¹ takich przypadków, bo nie jest to
ich rol¹. Ale kiedy pojawia siê skarga,
dzia³aj¹ zdecydowanie. Zdarzaj¹ siê przypadki, ¿e dowiadujemy siê, i¿ na uczelni
medycznej organizuje siê kszta³cenie podyplomowe z dziedziny homeopatii. Natychmiast wówczas podejmujemy interwencjê. By³y nawet przypadki, ¿e firma,

Ale to w³anie lekarze ordynuj¹
chorym takie preparaty.

 I to jest powa¿ny problem.
Artyku³ 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej jednoznacznie stanowi,
¿e lekarzowi nie wolno pos³ugiwaæ siê metodami niezweryfikowanymi naukowo. Moim
zdaniem, leczenie homeopati¹
jest niezgodne z t¹ zasad¹.

Co jednak zrobiæ z 6 tysi¹cami lekarzy, którzy ukoñczyli
kursy z homeopatii i stosuj¹
tê metodê leczenia?

 Samorz¹d lekarski
dzia³a w dwóch obszarach.
Pierwszy  to edukacja.
W naszych periodykach
samorz¹dowych ukazuj¹
siê artyku³y, które nie pozostawiaj¹ ¿adnych w¹tpliwoci dotycz¹cych
wartoci tej metody. W ubieg³ej kadencji NRL wyda³a te¿ stanowisko przestrzegaj¹ce lekarzy przed stosowaniem metod tzw. medycyny niekonwencjonalnej.
Drugim obszarem jest odpowiedzialnoæ zawodowa lekarzy. Prowadzi siê postêpowania przeciwko lekarzom, jeli
wp³ywa skarga sugeruj¹ca, i¿ w praktyce
lekarskiej stosuj¹ oni niezweryfikowane

której nazwa nie kojarzy³a siê z homeopati¹, wynajmowa³a salê nale¿¹c¹ do której
z okrêgowych izb lekarskich na szkolenie.
Kiedy okazywa³o siê, ¿e chodzi o homeopatiê, reagowalimy natychmiast.
Jaka kara mo¿e spotkaæ lekarza stosuj¹cego homeopatiê?

 Wachlarz kar jest bardzo szeroki, pocz¹wszy od upomnienia, a skoñczywszy
na odebraniu prawa wykonywania zawodu. To jednak suwerenna decyzja s¹dów
lekarskich.
Jak pan s¹dzi, dlaczego lekarze sk³aniaj¹ siê ku nienaukowym metodom terapii?

 Mylê, ¿e przyczyn jest kilka. Jedn¹ z nich jest to, ¿e wci¹¿ jestemy
mocno zakorzenieni w tradycji medycyny nienaukowej. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
nowoczesna, naukowa medycyna zaczê³a torowaæ sobie drogê zaledwie ok.
150 lat temu.
Poza tym  wielu ludzi
wci¹¿ ma potrzebê obcowania
z tajemnic¹. Zdesakralizowna
wspó³czesna medycyna czêsto
sprowadza wszystko do liczb,
wskaników, parametrów. Lekarz mo¿e mieæ trudnoci, by za
t¹ zas³on¹ dojrzeæ cz³owieka.
Tymczasem chcia³by wyjæ naprzeciw oczekiwaniu chorych,
którzy potrzebuj¹ kontaktu z drugim cz³owiekiem. Ludzie cierpi¹cy chcieliby us³yszeæ od swojego
lekarza, ¿e wszystko bêdzie dobrze. Rodzi siê wiêc taka pokusa,
by np. w przypadku beznadziejnie
chorych siêgn¹æ po oszustwo, daj¹ce pacjentowi cieñ nadziei. U¿yæ
placebo i oszukaæ chorego, tj.
wmówiæ mu, ¿e siê go leczy. Podobnie bywa w przypadkach chorych psychosomatycznie. Jest to
jednak tylko rodzaj ucieczki, bo zamiast wejæ g³êboko w trudn¹ relacjê
z pacjentem, skorzystaæ z mocy s³owa, co bywa czasoch³onne i wymaga
du¿o kultury osobistej, oferujemy mu
co tajemniczego, tak naprawdê jednak go ok³amuj¹c. Lekarze maj¹
wówczas alibi, ¿e to przecie¿ nie szkodzi. Niemniej  to przejaw paternalistycznego mylenia, maj¹cego niewiele zwi¹zku z zasad¹ uzyskiwania wiadomej zgody pacjenta na terapiê.
Producenci preparatów homeopatycznych nie pi¹. To ogromny rynek.
I choæ nie mam dowodów na to, ¿e niektórzy lekarze ulegaj¹ dzia³aniom promocyjnym tych producentów, jestem
jednak realist¹, mogê siê wiêc domylaæ, ¿e takie przypadki siê zdarzaj¹.
Niestety, niektórzy nasi koledzy uczynili sobie z homeopatii niez³e ród³o
utrzymania, tote¿ broni¹ jej z tych w³anie powodów. n
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Wysoki S¹dzie!

Fragmenty pisma procesowego prof. zw. dr. hab. med. Andrzeja Gregosiewicza z³o¿onego w s¹dzie

Bardziej genialnego, doprowadzonego do perfekcji, a przy tym
zalegalizowanego oszustwa  nie by³o dot¹d w historii ludzkoci.

J

edynym motywem mojej publicystyki demaskuj¹cej oszustwa lecznicze by³a i jest g³êboka troska
o najwy¿sze dobro: o ¿ycie i zdrowie cz³owieka. Jestem pewien, ¿e
¿adna z osób znaj¹cych moj¹ pracê kliniczn¹, osi¹gniêcia naukowe i mój stosunek do pacjentów, nie by³aby nawet
w stanie wyobraziæ sobie innej motywacji. W mojej wielopokoleniowej rodzinie
lekarskiej, uczciwoæ wobec pacjenta zawsze stawiana by³a i jest na pierwszym
miejscu.
Dlatego mam, genetycznie zakodowan¹, postawê kategorycznego sprzeciwu
wobec dzia³alnoci szarlatanów-uzdrowicieli, wykorzystuj¹cych rozpaczliw¹
(czêsto) sytuacjê chorego w celu wyci¹gniêcia od niego pieniêdzy za (na przyk³ad): harmonizowanie meridiany po-
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trójnego ogrzewacza. Ten koszmarny
casus terminologiczny, okrelaj¹cy jaki sposób leczenia, jest dobrze znany oszustom stosuj¹cym tzw. homeopatiê elektroniczn¹ (?) (http://www.gazetalekarska.pl/xml/nil/gazeta/numery/n2004/n200405).

Ludzie ok³amuj¹cy swoich pacjentów s¹ godni najwy¿szej pogardy. Posiadaj¹ bowiem dyplom lekarza medycyny (czyli dysponuj¹ odpowiedni¹ wiedz¹), stosuj¹ za metody leczenia ur¹gaj¹ce zdrowemu rozs¹dkowi i mog¹ce byæ
zagro¿eniem dla zdrowia i ¿ycia pacjenta.
£atwo ich poznaæ, bowiem pos³uguj¹ siê
pseudonaukowym ¿argonem typu: energetyczne wzmacnianie odpornoci organizmu, duchowa postaæ leku, lecznicze biopromieniowanie, pamiêæ wody, dynamizacja, elektromagnetycz-
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ne odwzorowanie, wirtualna informacja
lecznicza itp. A podkreliæ trzeba, ¿e wymienione przeze mnie przyk³ady to typowa terminologia homeopatyczna.
Godzimy siê na to, ¿e terapia homeopatyczna mo¿e powodowaæ (jak udowodni³ to prof. M. Pawlicki) takie opónienia
lub zaniechania w³aciwego leczenia pacjentów z chorob¹ nowotworow¹, które
doprowadzaj¹ ich do mierci.
Bezporedni¹ winê za tak¹ sytuacjê ponosz¹ lekarze homeopaci, ale uwzglêdniæ te¿ trzeba, ¿e maj¹ oni do dyspozycji,
z za³o¿enia nieskuteczne, leki homeopatyczne. Bardzo przy tym wa¿ny jest
fakt, ¿e producent takich leków (np.
firma Boiron) wiadomie ignoruje uniwersalne prawa naukowe, bez uwzglêdnienia których nie mog³aby istnieæ wspó³czesna farmakologia i farmakoterapia.
Robi³em (i robiê) wszystko, co mo¿liwe, by z jednej strony  doprowadziæ do
nowelizacji wadliwej ustawy Prawo farmaceutyczne, z drugiej za  by przestrzec
spo³eczeñstwo, ¿e leki homeopatyczne,
z punktu widzenia wspó³czesnej wiedzy
medycznej, chemicznej, fizycznej i matematycznej, s¹ fa³szywe (nieskuteczne).
Zrozumia³e jest tedy, ¿e postulujê, by po
przeprowadzeniu ledztwa wskazaæ grupy
nacisku, które spowodowa³y, ¿e parlament
przeg³osowa³ korupcjogenne zapisy (artyku³ 21 Prawa farmaceutycznego), które zezwalaj¹ na import i dopuszczenie do obrotu w Polsce nieskutecznych leków homeopatycznych.
Ustawowy zapis, i¿ produkty homeopatyczne nie musz¹ wykazywaæ dowodów skutecznoci terapeutycznej
jest czym niewiarygodnym w historii
medycyny.
Oburzaj¹ce jest, ¿e polskie w³adze publiczne lekcewa¿¹ informacje na ten temat,
powo³uj¹c siê przy tym na dyrektywy Unii
Europejskiej, tak jakby zadrukowany
przez urzêdników (pod dyktando homeopatów) papier mia³ wiêksz¹ wartoæ ni¿
ludzkie ¿ycie.
Usprawiedliwia to moje alarmy medialne, które traktujê jako obronê praw cz³owieka i ochronê podstawowych wartoci
demokratycznego spo³eczeñstwa.

miertelna statystyka
Leczenie homeopatyczne mo¿e powodowaæ mieræ pacjentów. W 1998 r. prof.
M. Pawlicki (Instytut Onkologii, Kraków),
obliczy³, ¿e w Polsce, ka¿dego roku, co najmniej 5 tysiêcy chorych na raka umiera z powodu zbyt pónego rozpoczêcia terapii. Powodem jest korzystanie z tzw. alternatywnych metod leczenia, w tym homeopatii.

W wypowiedzi z 2006 r. prof. Pawlicki (tygodnik OZON) wspomnia³, ¿e
tylko w ci¹gu ostatnich 2 tygodni
mia³ do czynienia z czterema chorymi na raka ludmi, którzy wpadli
w rêce homeopatów. Dwoje z nich
ma ju¿ ladowe szanse na prze¿ycie.
Od czasu pierwszej wypowiedzi prof.
M. Pawlickiego minê³o 8 lat. Przez ten
czas prawdopodobnie zmar³o oko³o 40
tysiêcy pacjentów oszukanych przez
specjalistów niekonwencjonalnych terapii. Liczba zgonów spowodowanych
przez stosowanie opóniaj¹cych w³aciwe leczenie terapii homeopatycznych
jest trudna do ustalenia, lecz bior¹c pod
uwagê, ¿e jest to najpopularniejsza metoda leczenia alternatywnego, mo¿na siê
spodziewaæ, ¿e doæ znaczna.
Bezmylne korzystanie z historycznych (200-letnich), szamañskich metod
uropejskiej voodoo-medycyny dowartociowuje tych, którzy nie odnieli sukcesów w ¿adnej z dziedzin konwencjonalnej medycyny. Odnaleli siê za to
w homeopatii, gdy¿ tej, atrakcyjnej finansowo, specjalnoci mo¿na nauczyæ
siê na dwutygodniowych kursach w towarzystwie fryzjerów, kelnerów, dokerów itp.
Nie obra¿am ludzi wykonuj¹cych te
zawody. Wybra³em je wy³¹cznie po to, by
udowodniæ, ¿e do otrzymania certyfikatu
homeopaty w Cechu Rzemios³ Ró¿nych
nie jest potrzebny dyplom lekarza medycyny. Owi dwutygodniowi homeopaci
maj¹ prawo (na podstawie dyrektywy
europejskiej) zarejestrowaæ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ i leczyæ granulkami cukru. Pytanie tylko, co? Przecie¿ ¿eby leczyæ jak¹ chorobê, trzeba wiedzieæ, ¿e
takowa w ogóle istnieje, a w ci¹gu 2 tygodni mo¿na nauczyæ siê jedynie oszukiwania ludzi, ¿e pod wp³ywem Oscillococcinum katar ustêpuje po 7 dniach.
Legalizacja homeopatii to tak¿e kpiny
z nowoczesnych metod diagnostycznych.
Bo przecie¿ nikt, w ¿adnej placówce medycznej na wiecie, nie wykona na zlecenie homeopaty tomografii komputerowej,
magnetycznego rezonansu j¹drowego,
scyntygrafii, czy koronarografii!
Dystrybucja leków homeopatycznych poprzez apteki to tyle, co
w³o¿enie no¿a w rêkê cz³owieka psychicznie chorego.

Matematyczne dowody
oszustwa
Z Kodeksu Etyki Lekarskiej wynika, ¿e
pacjenci musz¹ byæ informowani, czym s¹
leczeni. I tak siê dzieje. Np. w przypadku

Oscillococcinum mówi im siê, ¿e preparat
zawiera leczniczy wyci¹g z serca i w¹troby dzikiej kaczki, który wzmacnia odpornoæ organizmu. Wiêc ¿aden pacjent,
nawet ten, który przeczyta ulotkê i zauwa¿y napis OSCILLOCOCCINUM 200 K,
nie zdaje sobie sprawy z tego, co to znaczy.
A znaczy tyle, ¿e kacze podroby rozcieñczone s¹ w stosunku jak 1 do 10400.

Dla jasnoci:
1) przy rozcieñczeniu 1:106  stê¿enie naturalnych zanieczyszczeñ najczystszej, przefiltrowanej i redestylowanej wody laboratoryjnej jest ju¿ zdecydowanie wiêksze od stê¿enia sk³adników wyci¹gu z wnêtrznoci
kaczki;
2) w roztworze o rozcieñczeniu 1: 1012 nie
ma ju¿ ani jednej kaczej moleku³y;
3) od pocz¹tku istnienia Wszechwiata do
20 lipca 2006 r. up³ynê³o ok. 1028 sekund.
4) nasz Wszechwiat zbudowany jest z ok.
1080 cz¹steczek.
Fizyczne wyobra¿enie liczby 10400 (jedynka i czterysta zer) jest oczywicie
mo¿liwe, ale tylko wtedy, jeli bêdzie
traktowane jako dowód na istnienie Boga. Albo dowód na prawdziwoæ teorii
strun, czyli istnienia nieskoñczonej iloci Wszechwiatów równoleg³ych.
Albo na to, ¿e firma Boiron produkuje cukier zamiast lekarstw.
Ju¿ Pitagoras mówi³, ¿e tylko liczby pozwalaj¹ uchwyciæ prawdziw¹ naturê
Wszechwiata. W przypadku homeopatii
liczby mówi¹, ¿e Oscillococcinum jest lekiem fa³szywym. Tak, matematyki nie da
siê rozcieñczyæ ani zdynamizowaæ.
Dla ostatecznego rozwiania w¹tpliwoci, ¿e homeopatia jest wyj¹tkowo prostackim oszustwem wyka¿ê, ¿e wszystkie najwa¿niejsze zasady homeopatii s¹ do tego
stopnia wewnêtrznie sprzeczne, ¿e sprawiaj¹ wra¿enie majaczeñ. Dlatego nie bêdê ich komentowa³.

RECTE HOMEOPATIA

Przyczyny chorób wg S. Hahnemanna
(ojca homeopatii)
Wszystkie (sic!) choroby s¹ spowodowane przez 3 miazmaty (po homeopatycznemu: wyziewy gnilno-chorobotwórcze).
S¹ to: 1) wierzb (sic!), 2) ki³a (sic!), 3)
rze¿¹czka (sic!).
W celu znalezienia lekarstw na te miazmaty przeprowadza siê tzw. próby lekowe.
Wygl¹daj¹ one nastêpuj¹co: zdrowym ludziom podaje siê ró¿ne mieszanki zwi¹zków
rolinnych lub zwierzêcych i obserwuje
24 lipca 2006 r.
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objawy. Efekty tych prób opisuje lekarz
homeopata Ewa Zygadlewicz: One [przypadkowo dobrane substancje  przyp. aut.]
po pewnym czasie zaczynaj¹ wytwarzaæ
objawy. S¹ to ró¿ne objawy psychiczne, typu niepokój, pewne myli, sny, które mog¹
siê pojawiaæ. O czym te sny s¹, trzeba dok³adnie spisaæ. Plus objawy narz¹dowe: bola³a mnie prawa noga, swêdzia³o prawe
ucho, co tam zaczyna³o szumieæ, jakie
zmiany siê pokazywa³y, kolka, czy temu
podobne objawy.
Przytoczony tekst jest cytatem z Jej wyst¹pienia w filmie Tajemnica homeopatii
(TV Polsat). Z tego samego ród³a pochodz¹
zamieszczone poni¿ej zdjêcia (które prezentujê za zgod¹ re¿ysera L. Dokowicza).

ru, wzrasta skutecznoæ wody jako leku.
Najwiêksza jest wtedy, gdy w roztworze nie
ma ju¿ ani jednej moleku³y wyjciowej substancji.
Operacjê tak¹ powtarza siê 200 razy, co,
jak wiemy, daje rozcieñczenie wyjciowej
substancji z wod¹ w stosunku 1:10400
(200 x 102). W efekcie otrzymujemy wodê
o identycznym sk³adzie chemicznym jak ta,
u¿yta do produkcji leku.
Teraz wystarczy nas¹czyæ t¹ wod¹ cukier,
poczekaæ a¿ odparuje, by otrzymaæ granulki
cukrowe zawieraj¹ce informacjê lecznicz¹.
Oto tajemnica homeopatii.
Wed³ug U.S. News & Word Report,
17.02.97 do wyprodukowania Oscillococci-

urnal suisse dhoméopatie nr 2/1962).
Byæ mo¿e, ju¿ nied³ugo bêdzie mo¿liwe podjêcie odpowiednich kroków zmierzaj¹cych
do oficjalnego (administracyjnego) rozdzielenia homeopatii i medycyny.
Okaza³o siê, ¿e moje dzia³ania tak przygotowa³y grunt spo³eczny, ¿e potrzebne by³o tylko odpowiednie nag³onienie problemu, by zwróciæ uwagê w³adz na patologiczn¹ koegzystencjê medycyny i oszustwa.
W rezultacie, byæ mo¿e, homeopatia
wypadnie poza nawias medycyny. By³oby
to ukoronowaniem mojej wieloletniej, pe³nej ró¿nych przeciwnoci pracy i wielkim
sukcesem MEDYCYNY OPARTEJ NA
DOWODACH (Evidence Based Medicine
 EBM).

Czy mamy wybór?

Z powsta³ego roztworu pobiera siê jedn¹ kroplê, dodaje 99 kropli wody i 10 razy uderza siê w skórzan¹ poduszkê.

Produkcja leków i leczenie
(technologia niezmienna
od 200 lat)

Je¿eli chory cierpi na podobne objawy
(np. niepokój, szumienie czego, kolkê
i ból prawego ucha), homeopata przepisuje mu substancjê, która te objawy wywo³a³a. Przedtem jednak substancjê tê rozcieñcza.
W przypadku Oscillococcinum odbywa
siê to nastêpuj¹co: do jednej kropli wyci¹gu z kaczych podrobów dodaje siê 99 kropli wody i, trzymaj¹c fiolkê w rêce, 10 razy uderza ni¹ w skórzan¹ poduszkê lub
ksi¹¿kê oprawion¹ w skórê (rêka jest przekanikiem energii kosmicznej). Z powsta³ego roztworu pobiera siê jedn¹ kroplê, dodaje 99 kropli wody i 10 razy uderza
siê w skórzan¹ poduszkê.
Z powsta³ego roztworu pobiera siê jedn¹
kroplê itd., itd.
W czasie uderzania zachodzi proces dynamizacji (okrelenie nieznane nauce),
podczas której woda zapamiêtuje wzór pola magnetycznego leczniczej substancji.
W miarê ubywania tej substancji z roztwo26
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num wartego 20 milionów dolarów potrzeba
jednej kaczki i kilku kilogramów cukru. Oto
wyjanienie pochodzenia gigantycznych zysków koncernów homeopatycznych.

DWIE NAJBARDZIEJ
ABSURDALNE NA WIECIE
ZASADY LECZENIA
(ISTOTA HOMEOPATII)

1

PODOBNE NALE¯Y LECZYÆ
PODOBNYM (similia similibus curantur). G³êbia intelektualna tego stwierdzenia da siê prze³o¿yæ na stwierdzenie:
WODÊ NALE¯Y SUSZYÆ WOD¥.
Tylko tyle da siê na ten temat powiedzieæ,
gdy¿ nauka nie dyskutuje z oczywistymi
absurdami.
TYLKO LEKARSTWO ZNA
CHOREGO. ZNA GO LEPIEJ NI¯
LEKARZ, LEPIEJ NI¯ SAM PACJENT
ZNA SIEBIE. WIE ONO, GDZIE ZNAJDUJE SIÊ RÓD£O ZAK£ÓCONEGO
PORZ¥DKU, ZNA SPOSÓB DOTARCIA DO NIEGO. ANI LEKARZ, ANI
CHORY NIE POSIADAJ¥ TAKIEJ
M¥DROCI I WIEDZY (dr Baur, Jo-

2

Postawa polskich w³adz publicznych
wobec homeopatii jest kompletnie niezrozumia³a. W USA np. lekarz z tytu³em
medical doctor (lek. med.) nie mo¿e stosowaæ homeopatii, pod rygorem odebrania licencji. Gdy nie stosuje siê do tych
zasad, mo¿e zostaæ skazany na wiêzienie.
Homeopatia nie jest w USA prawnie
zabroniona, ale ka¿dy pacjent homeopaty
musi byæ obowi¹zkowo poinformowany,
¿e terapeuta ten nie ma licencji medycznej, a leczenie odbywa siê na ryzyko pacjenta. Amerykañska Krajowa
Rada ds. Zwalczania Oszustw Medycznych ostrzeg³a, ¿e sekciarska istota homeopatii budzi powa¿ne pytania dotycz¹ce wiarygodnoci badaczy  zwolenników homeopatii (NCAHF Position
Paper on Homeopathy. Loma Linda,
CA.: National Council Against Health
Fraud, 1994).
Ró¿nice wynikaj¹ce z europejskich
i amerykañskich sposobów traktowania
homeopatii s¹ miertelnie niebezpieczne dla polskich pacjentów. Ja nie widzê
powodu, dla którego w Polsce musi byæ
stosowany model europejski.
Jedynym racjonalnym wyt³umaczeniem braku oficjalnego rozdzielenia
w Polsce homeopatii od medycyny mog³aby byæ obawa (czyja?) przed ewentualnymi stratami finansowymi producentów leków homeopatycznych. n

Mamy prawo
byæ sceptyczni
powiedzieli
Profesor Jacek Sp³awiñski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego:

H

omeopatia nie jest medycyn¹ alternatywn¹, jeli
ju¿ chcemy nazywaæ j¹
medycyn¹. Jest irracjonalna,
a medycyna oparta na podstawach naukowych jest racjonalna. A w naukach cis³ych, je¿eli co jest A, to co odwrotnego, innego, jest nie-A. Czyli jedno jest racjonalne  drugie nieracjonalne.
W ustawie Prawo farmaceutyczne znalaz³ siê zapis o produkcie
homeopatycznym (nie leku,
ale w³anie produkcie). Niestety, w definicji produktu homeopatycznego zapisano, ¿e
to produkt leczniczy przygotowywany ,
a dalej w ustawie, ¿e produkt leczniczy to
substancja
podawana cz³owiekowi
w celu przywrócenia, poprawienia funkcji
organizmu ludzkiego  Wynika z tego, ¿e
produkt leczniczy mo¿e przywróciæ zdrowie
(i to prawda), ale jest ogromnym nadu¿yciem przypuszczenie, ¿e mo¿e to uczyniæ
produkt homeopatyczny  bo to niemo¿liwe.
Zapis w ustawie jest jednak uk³onem w stronê prawa UE, zw³aszcza Francji, gdzie homeopatia jest najbardziej popularna. Jednak
to, ¿e w naszym Prawie farmaceutycznym
zapisano g³upotê, jeszcze niczego nie dowodzi. Akt prawny wy¿szego rzêdu, czyli Konstytucja, gwarantuje obywatelom niezawis³e
s¹dy. Jestem przekonany, ¿e s¹d przyzna racjê ka¿demu choremu, który oskar¿y homeopatê o nieskuteczne leczenie.
Zwolennicy homeopatii próbuj¹cy sprowadzaæ dyskusjê na grunt nauki, fizyki kwantowej itp. powo³uj¹ siê na dokonania ojca metody, Samuela Hahnemanna. Nikt nie wspomina jednak, ¿e teoria Hahnemanna opiera³a siê na dwóch cechach, jakie musi spe³-

niaæ rodek homeopatyczny:
pierwsza  similia similibus curantur, druga  ¿e taki rodek
musi posiadaæ podpis
astralny. Zdaniem Hahnemanna, gwiazdy odciskaj¹ choroby
na owych rodkach (jaka szkoda, ¿e wyznawcy homeopatii
zapominaj¹ o tej czêci teorii),
a mo¿na to rozpoznaæ po
kszta³cie i kolorze rolin, z których owe rodki s¹ produkowane. I tak np. korzeñ orchidei
jest ród³em leku na j¹dra
(zbie¿noæ kszta³tów), wygl¹d wietlika
wskazuje na to, ¿e mo¿e byæ ród³em leku
okulistycznego (kwiat wietlika ma renicê) itd. Szkoda zreszt¹ mówiæ o zio³owym
pochodzeniu, poniewa¿ podstaw¹ produkcji
rodka homeopatycznego jest wielokrotne
rozcieñczanie (to tak, jakby kto chcia³ odnaleæ utrwalony smak cytryny po nalaniu
kropli soku do szklanki i 100-krotnym tej
szklanki umyciu). Co warto dodaæ, XIX w.
w homeopatii tkwi³ postêp, albowiem leki
stosowane wówczas przez racjonaln¹ medycynê (rtêæ, antymon) i to w du¿ych dawkach
powodowa³y, ¿e leczeni nimi pacjenci marli
jak muchy. Lepiej wiêc by³o za¿ywaæ nieszkodliw¹ wodê ni¿ truciznê. St¹d te¿ mówiono, ¿e chorzy leczeni homeopatycznie
umieraj¹ z powodu choroby, a chorzy leczeni racjonalnie  umieraj¹ z powodu leków.
Jednak ¿arty na bok. Homeopatia jest nadal
potrzebna. Daje bowiem nieuleczalnie chorym jak¹ szansê, a bez nadziei  nie mo¿na ¿yæ.
Dopóki zatem medycyna nie bêdzie w stu
procentach skuteczna, a to niestety zawsze
jej grozi  takie metody jak homeopatia bêd¹ istnia³y. ■

Jolanta Or³owska-Heitzman, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej:
Czy skierowa³aby
Pani wniosek do
s¹du lekarskiego
przeciwko lekarzowi, który stosuje homeopatiê?

 Jestem przeciwnikiem homeopatii, bo albo leczymy, albo bawimy siê w leczenie,
a pacjentem bawiæ siê nie wolno. Jednak, by wszcz¹æ jakiekolwiek postêpowanie przeciwko lekarzowi, potrzebna jest skarga poszkodowanego.

Czy zdarzaj¹ siê takie skargi?

 Do mnie nie wp³ynê³a ¿adna, do rzeczników okrêgowych  dwie lub jedna.

Skoro stosowanie homeopatii jest niezgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej, czy mo¿na lekarza za to ukaraæ?

 Pod warunkiem, ¿e zaniecha³ innych
metod leczenia lub ich nie podj¹³ w momencie braku efektów wczeniejszej terapii, np. homeopatii.

Organizowanie kursów homeopatii przez
akademie medyczne oraz dzia³alnoæ towarzystw homeopatycznych zrzeszaj¹cych lekarzy  nie jest powodem do podjêcia przez
Pani¹ jakich dzia³añ?

 To, ¿e kto spotyka siê w jakiej sprawie, nie jest karalne i nikomu nie szkodzi.
Wa¿ne jest to, co z tego wynika. n

Lekarz, który stosowa³by antybiotyki
przeciwko wirusom  mimo dowodów,
¿e przeciw wirusom nie dzia³aj¹ 
i chcia³ je stosowaæ zawsze  uznany
by³by za niedouczonego konowa³a.
I w zasadzie powinno siê go albo pos³aæ na szkolenia, albo odebraæ mu
prawo wykonywania zawodu.
Dlaczego inne kryteria mamy stosowaæ
w stosunku do homeopatów, którzy
stosuj¹ leki mimo braku dowodów, ¿e
to co wiêcej ni¿ placebo? Ma³o tego,
gdy prace naukowe udowadniaj¹, ¿e jaki lek nie dzia³a, ok³amuj¹ pacjentów
wmawiaj¹c im jego skutecznoæ? Czytaj¹c artyku³ profesora zalecaj¹cego
lek homeopatyczny moje zaufanie do
niego znika. Jak mam przyjmowaæ zdania tego samego autora, gdy wypowiada siê na temat leczenia konwencjonalnego? Sk¹d mogê wiedzieæ, czy opiera
siê na rzetelnych badaniach?
To zwolennicy homeopatii musz¹ udowodniæ, ¿e ich leki dzia³aj¹, a nie
 sceptycy, ¿e one nie dzia³aj¹. Nikt na
wiarê nie przyjmuje owiadczeñ firm
farmaceutycznych. To firmy musz¹ udowodniæ, ¿e ich lek dzia³a, przeprowadzaj¹c go przez badania przedkliniczne, a nastêpnie 34 fazy badañ klinicznych. Firmy produkuj¹ce leki homeopatyczne s¹ zwolnione z tego wymogu,
a wiêc wykorzystuj¹ pseudodowody
w swoich reklamach. Jeli zwolennicy
homeopatii wyka¿¹, ¿e te leki, które
stosuj¹, s¹ skuteczne, mo¿emy zacz¹æ
powa¿nie rozmawiaæ. Ale dopóki nie zostanie udowodnione, ¿e jaki lek dzia³a, mamy prawo byæ sceptyczni i twierdziæ, ¿e leku homeopatycznego nie powinno siê stosowaæ do czasu udowodnienia jego skutecznoci.
Zwolennicy homeopatii do dzi nie pokazali solidnych danych naukowych
wskazuj¹cych na skutecznoæ tych leków. Czêsto natomiast przywo³uj¹ prace, które wykaza³y skutecznoæ kilku
z oko³o trzech tysiêcy leków homeopatycznych. Wiele z tych prac jest publikowanych w nieindeksowanych czasopismach, choæ s¹ tak¿e prace publikowane w renomowanych pismach naukowych. Wszystkie jednak we wnioskach
podaj¹, ¿e wyniki s¹ oparte b¹d na
ma³ych próbach, b¹d efekt terapeutyczny jest na tyle ma³y, ¿e nie mo¿na
definitywnie stwierdziæ skutecznoci leku i zalecaj¹ dalsze badania i weryfikacjê danych.
Nie mam nic przeciwko temu, by takie
badania by³y dalej prowadzone, do czasu uzyskania definitywnych wyników, leki te nie powinny byæ jednak szeroko
dostêpne. n
dr Andrzej Kajetanowicz
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