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Szanowni Państwo,
Polskie Towarzystwo Homeopatyczne działa nieprzerwanie od 1892 roku
(dawniej nosiło nazwę: Towarzystwo Zwolenników Homeopatii Rzeczpospolitej
Polskiej) i jest najstarszym polskim stowarzyszeniem homeopatycznym oraz
jednym z najstarszych polskich stowarzyszeń zrzeszających ludzi ku zdrowiu.
Powstało wprawdzie pod rosyjskim zaborem, ale od samego początku była to
organizacja polska, w której posługiwano się językiem polskim. Nasze towarzystwo przetrwało dwie okrutne zawieruchy dziejowe, które dotknęły nasz kraj
– Pierwszą i Drugą Wojnę Światową. Przez całą swoją historię wspierało
zdrowie polskich obywateli w oparciu o propagowanie i stosowanie homeopatii.
Do Drugiej Wojny Światowej towarzystwo prowadziło aptekę homeopatyczną,
gdzie wytwarzano i sprzedawano leki homeopatyczne, co uniezależniało Polskę
od leków produkowanych za granicą. Po wojnie dalsze prowadzenie apteki
przez Towarzystwo zostało uniemożliwione przez socjalistyczne władze
naszego kraju. Władze te jednak pozwalały, choć z oporami, na rozwój
homeopatii i powstawanie innych aptek homeopatycznych.
Z wielką radością powitaliśmy powstanie, bez mała 40 lat temu, samodzielnej
apteki homeopatycznej Pod Wagą w Sycowie. Umożliwiło to nie tylko
nabywanie leków homeopatycznych wytworzonych w Polsce, ale nadało
polskim homeopatom wyjątkową możliwość wpływania na rozszerzający się
asortyment apteki, tak by był on dostosowany do naszych, rodzimych potrzeb.
Oczywiście polska apteka z polskim właścicielem, wielce zasłużonym dla naszej
homeopatii magistrem Jelinowskim działała głównie dla nas – Polaków. W
Polsce odprowadzała podatki, dawała na miejscu pracę ludziom i tu inwestowała
swoje środki. Z niezrozumiałych dla nas względów działalność ta była
utrudniana różnego typu obostrzeniami i szykanami. Mimo tego do tej pory nasi
pacjenci mogli korzystać z wysokiej jakości i rozmaitości (co w homeopatii jest
niezwykle istotne) produktów homeopatycznych, które dzięki aptece w Sycowie
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były dostępne na polskim rynku. Na lekach tych wychowały się całe pokolenia
Polaków. Dzięki ich stosowaniu nasi obywatele, którzy wybrali homeopatię, nie
musieli przyjmować tak znacznych ilości antybiotyków i innych leków chemicznych. Jest to dla nas lekarzy, stosujących homeopatię, jak i dla naszych
pacjentów powodem do satysfakcji i motywuje nas do dalszego wspierania i
korzystania z tej metody. Obecnie coraz więcej badań klinicznych wskazuje jak
zbawienne w skutkach jest zmniejszanie ilości stosowanych leków farmakologicznych – jak bardzo jest to korzystne dla samodzielnego zdrowia.
Warto zauważyć, że homeopatia od początku swojej ponad 200 letniej historii
jako jedyna z ówczesnych koncepcji zdrowia zdała praktyczny egzamin czasu
na naszym gruncie i cieszy się nieustającym uznaniem lekarzy i pacjentów, a
jednocześnie nie zmienia co rusz swojego podejścia do pacjenta.
Z ogromnym zdziwieniem i oburzeniem przyjęliśmy Państwa urzędową decyzję,
która jednym podpisem przekreśla w trybie natychmiastowym ponad stuletni
dorobek polskiej homeopatii. W imię właściwie czego utrudniacie Państwo
dostęp do rodzimego sporządzania leków homeopatycznych? Ani pacjenci, ani
lekarze stosujący homeopatię nie zgłaszali do Państwa żadnych uzasadnionych
wątpliwości w tej kwestii. Komu zatem Państwo, za nasze, Polaków pieniądze
właściwie służycie? Czyż nie jest obowiązkiem Państwa urzędu zapewnienie
obywatelom możliwości korzystania z leków oficjalnie wpisanych do aktualnej
Farmakopei XI z 2017? Homeopatia jako dziedzina może być przez jednych
uznawana, przez innych nie, ale prawo wyboru realizowane przez dostępność
leków jest prawem do wolności każdego obywatela.
Państwo zaś jednym podpisem to prawo kasujecie. Polska homeopatia
przetrwała zabory i system totalitarny. Odrodziła się po strasznych latach
niemieckiej okupacji i już w 1946 roku polscy lekarze homeopaci wspierali
mieszkańców Warszawy tworząc w ocalałej z gruzów aptece proste, ale jakże
potrzebne, bo ratujące życie i zdrowie leki homeopatyczne.
Wbrew nierozumiejącym jej autorytetom homeopatia jest wspierana i rozwijana
również w czasach najnowszych. Czy Państwa urząd chce się wpisać na tę
czarną listę osób gnębiących homeopatię za nic? Czy narzucanie innym,
działającym w zgodzie ze sobą, własnego światopoglądu jest godne?
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Podejmując tę nagłą, arbitralną, dla nas zupełnie niezrozumiałą i niczym
praktycznym nieuzasadnioną decyzję o cofnięciu Zezwolenia na prowadzenie
apteki w Sycowie z powodu sprzedawania recepturowych leków
homeopatycznych, czego apteka nigdy nie ukrywała, i co było Państwu od
dawna wiadome, bierzecie Państwo na swoje sumienie wszystkie szkody
zdrowotne, które z braku dostępności leków homeopatycznych wynikną.
Czy macie Państwo tego świadomość, że działacie wbrew zdrowiu Polaków,
którzy zaufali tej metodzie?
A przecież wszyscy wiemy, że „salus aegroti suprema lex”. Czyż jest wyższe
prawo, wartość i racja niż zdrowie? Zdrowie współobywateli Państwa kraju?
Czy zamach na to zdrowie można uzasadniać jakimiś subiektywnymi
interpretacjami prawnych zawiłości tworzonych przez ludzi bez serca i poczucia
narodowej wspólnoty? Zgłaszali Państwo jakieś zastrzeżenia czy inicjowali
zmianę tych przepisów, które tak bezwzględnie interpretujecie i egzekwujecie?
Żadne dotychczasowe badanie nie wykazało szkodliwego działania leków
homeopatycznych. Dlaczego więc obywateli, którzy podjęli wybór „pro
homeopatiae” i sami za niego płacą, nie tylko tak jak dotychczas obciąża się
poprzez bzdurne i nieracjonalne przepisy, które wymuszały dodatkowe koszty
jednostkowego transportu leków, ale teraz wręcz fizycznie przymusza się ich do
ograniczenia czy wręcz całkowitej rezygnacji z metody, która w ich ocenie im
służy? Czy zatem w Państwa opinii zdrowie polega na ciągłym,
farmakologicznym leczeniu (jeśli ktoś się tak leczy, to jest chory, a takich chorych w każdej grupie wiekowej w naszym społeczeństwie przybywa – czyli
ludzie stają się coraz bardziej chorzy)? Czy nie jest aby tak, że zdrowie w istocie
wynika z samodzielnego zdrowienia, które właśnie promuje homeopatia?
Owszem, niektóre leki homeopatyczne, będą dostępne u zagranicznych
producentów jak i z zagranicy. Takie są prawa rynku i my nie mamy nic
przeciwko. Jednak ingerując w taki sposób w rynek, jak Państwo postąpili,
działacie Państwo na rzecz obcego kapitału. Czy to naprawdę przystoi
polskiemu urzędnikowi? Bez żadnych praktycznych racji społecznych, a raczej
im wbrew?
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Apelujemy do Państwa o natychmiastowe wycofanie się z Państwa decyzji.
Dodatkowo prosimy o objęcie specjalnym wsparciem i opieką tej polskiej perły
w koronie homeopatii jaką jest Apteka Homeopatyczna Pod Wagą w Sycowie
prowadzona rodzinnie przez magistrów farmacji Jelinowskich. Macie Państwo
szansę rehabilitacji poprzez zagwarantowanie i usprawnienie urzędniczymi
przepisami łatwego i nie obciążonego zbędnymi dodatkowymi kosztami dostępu
na terenie całego kraju do rodzimie wytwarzanych leków homeopatycznych
sprzedawanych przez tę wyjątkową i w pełni polską aptekę.
Pozwoli to Państwu odpracować nadszarpnięty wizerunek Państwa Urzędu i być
może odzyskać szacunek współobywateli, na rzecz których macie Państwo
obowiązek działać.
Utrzymanie w mocy, Państwa arbitralnie podjętej dotychczasowej decyzji
skreślającej polską homeopatię, co jest jawnym postępowaniem wbrew
narodowemu interesowi społecznemu, siłą rzeczy musiałoby zostać uznane jako
haniebne i niegodne polskiego urzędnika.
Z wyrazami szacunku
Prezes Polskiego Towarzystwa Homeopatycznego
specjalista medycyny rodzinnej
Tomasz Kokoszczyński

PS. Do wszystkich osób twierdzących, że nie ma badań wykazujących skuteczność
homeopatii: wystarczy wpisać do polskiego Google’a dwa słowa:
lancet i homeopatia.
W ten sposób znajdziecie Państwo na stronie naszego Towarzystwa w pliku PDF
wnikliwą reanalizę kluczowej metaanalizy, jaką opublikowano w renomowanym
piśmie medycznym Lancet w sprawie homeopatii (bez umożliwienia dyskusji!).
Pokazuje ona jak naginane są kryteria i w efekcie jak nieuczciwie przez medyczne
gremia naukowe traktowana jest homeopatia. Czy tak, jak to prezentuje tu Lancet,
ma aby na pewno wyglądać naukowe podejście? Takiej subiektywnej nauki chcemy?
Od kilku lat nikt z lekarzy, krytyków i sceptyków homeopatii nie wysunął przeciwko tej
reanalizie żadnych ważkich czy uzasadnionych argumentów.
Nikt z nich też nie dostrzegł, że według kryteriów przyjętych w medycynie Lancet w
tym samym artykule, w którym usiłował zanegować homeopatię, wykazał, że
większość powszechnie występujących w praktyce ogólnej chorób ostrych powinna
być leczona homeopatycznie!
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