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Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego, istniejącego od 1892 roku oraz
wszystkich jego sympatyków i pacjentów, którzy wybrali homeopatyczną metodę terapii,
wyrażam zaniepokojenie drastycznym i dramatycznym ograniczeniem dostępności
preparatów homeopatycznych na polskim rynku wynikającym z decyzji Głównego
Inspektora Farmaceutycznego, który utrzymał w mocy decyzję o cofnięciu zezwolenia na
prowadzenie homeopatycznej Apteki „pod Wagą” w Sycowie. Ta największa polska apteka
homeopatyczna od kilkudziesięciu lat dostarczała szeroki asortyment rodzajów i potencji
wysokiej jakości leków homeopatycznych, z których skorzystało wiele pokoleń polskich pacjentów. GIF swoją decyzją nie tylko o to nie zadbał, ale wręcz pozbawił nas tej możliwości.
Decyzja ta uderza w żywotny interes społeczny licznej grupy osób, która zaufała
homeopatycznej metodzie terapii i z dużym powodzeniem w oparciu o nią budowała swoje
zdrowie. Homeopatia preferuje podejście salutogenetyczne – oparte na budowaniu
samodzielnego zdrowia, w odróżnieniu od podejścia patogenetycznego – opartego na
zwalczaniu chorób, jakim kieruje się medycyna konwencjonalna. Z tej różnicy
światopoglądowej wynika z pewnością wiele nieporozumień pomiędzy zwolennikami i
przeciwnikami homeopatii, ale również mogłoby to być ukrytym źródłem działań urzędu,
który w taki, a nie inny sposób zinterpretował odnośne przepisy, na które się powołuje.
Tak poważne ograniczenie dostępności preparatów homeopatycznych na polskim
rynku podważa konstytucyjną zasadę wolności wyboru terapii. Medycyna konwencjonalna obarczona jest licznymi działaniami niepożądanymi, które mimo jej wielu sukcesów,
rokrocznie przyczyniają się, jak wykazują to statystyki, również do wielu przedwczesnych
zgonów. Z tego powodu uważam, że decyzja podjęta przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego jest niezgodna z konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Dodatkowo jest
zamachem na zdrowie i życie osób, które dzięki terapii homeopatycznej mogły
zminimalizować czy wręcz uniknąć niepożądanego wpływu farmakologii na ich zdrowie i
życie (który to wpływ siłą rzeczy wynika z samej istoty funkcjonowania powszechnie
przyjmowanego i wspieranego w medycynie farmakologicznej modelu patogenetycznego).
Domagam się natychmiastowego przywrócenia pełnej dostępności preparatów
homeopatycznych, co jest podstawą wolnego wyboru terapii w zakresie homeopatii!
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