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Medycyna – jedna czy wiêcej?
Ostatnie dziesiêciolecia charakteryzuje du¿y
wzrost liczby i popularnoœci metod leczniczych,
które nie wywodz¹ siê z medycyny klinicznej.
Przyczyny tego s¹ z³o¿one i by³y ju¿ nieraz
przedmiotem studiów i publikacji. Poniewa¿ metod leczniczych jest bardzo du¿o, a ró¿ni¹ siê
one znacznie miêdzy sob¹, stwarza to du¿e trudnoœci przy próbie ich klasyfikacji i nazywania.
Uk³adem odniesienia pozostaje oczywiœcie
medycyna kliniczna, nazywana te¿ medycyn¹
naukow¹, konwencjonaln¹ lub oficjaln¹, czyli
g³ówny i dominuj¹cy nurt wiedzy i praktyki medycznej, uformowany i funkcjonuj¹cy wed³ug zasad metodologii naukowej. Nie miejsce tu na
omawianie tych zasad, ale niech wolno bêdzie
przypomnieæ krótko, ¿e chodzi m.in. o powtarzalnoœæ badañ i sprawdzalnoœæ wyników oraz zastosowanie statystycznych metod weryfikacji
hipotez badawczych.
Zatem medycyna kliniczna mia³aby byæ jedyn¹ medycyn¹ naukow¹, a wszystko, co jest medyczne, ale le¿y poza jej obszarem, nie jest naukowe. Ten dychotomiczny podzia³ jest zw³aszcza
dla przedstawicieli medycyny klinicznej wygodny, bo zdaje siê zwalniaæ ich od obowi¹zku powa¿nej refleksji poznawczej nad tym wszystkim,
co dzieje siê w dziedzinie leczenia poza medycyn¹ kliniczn¹ i jest po prostu nazywane „paramedycyn¹”.

Dychotomia ta, pozornie prosta, jest myl¹ca,
bowiem ani medycyna kliniczna nie mo¿e byæ
uznawana in toto za wzorzec naukowoœci, ani
owa „druga” medycyna nie mo¿e byæ oceniana
jako ca³oœæ, bez uwzglêdniania jej bardzo z³o¿onej struktury. Nierozwi¹zane pozostaj¹ te¿ trudnoœci klasyfikacyjne i terminologiczne.
Takie terminy, jak medycyna naturalna, medycyna niekonwencjonalna, medycyna komplementarna, medycyna alternatywna, medycyna integracyjna czy paramedycyna, chocia¿ odnosz¹ siê
do owej „drugiej” medycyny, nie s¹ synonimami
i maj¹ ró¿ne zakresy treœci. W tym du¿ym, otwartym zbiorze umieszcza siê obok siebie, doœæ
dowolnie, homeopatiê, bioenergoterapiê, fitoterapiê, akupunkturê, chromoterapiê, muzykoterapiê, aromaterapiê, urynoterapiê, metaloterapiê,
ayurvedê i inne oraz wiele systemów diagnostyczno-leczniczych, jak na przyk³ad irydologiê lub
nawet... astrologiê i wró¿biarstwo.
S³ownik medyczny Merriam-Webster definiuje
medycynê alternatywn¹ operacyjnie, zaliczaj¹c
do niej ka¿dy system zajmuj¹cy siê leczeniem
chorób (wyszczególnia tu m.in. homeopatiê, chiropraktykê, naturopatiê, ayurvedê), który nie jest
objêty tradycyjnym programem nauczania w uczelniach medycznych Stanów Zjednoczonych
i Wielkiej Brytanii, zaœ za medycynê komplementarn¹ uwa¿a ka¿d¹ formê medycyny alternatywnej, akceptowan¹ i stosowan¹ przez znacz¹c¹
czêœæ lekarzy praktyków.

* emerytowany adiunkt
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W systemach medycznych pozaklinicznych
interesuj¹ nas najbardziej specyficzne metody terapii. Ich podstawy teoretyczne i naukowe, je¿eli
istniej¹, nie czyni¹ z nich powa¿nych konkurentów medycyny klinicznej i w najmniejszym stopniu nie zagra¿aj¹ pozycji tej medycyny jako standardu nowoczesnej wiedzy i praktyki medycznej.
Systemy te mog¹ jednak stanowiæ wartoœciowe
uzupe³nienie i wzbogacenie metod leczniczych
stosowanych przez medycynê oficjaln¹. Dlatego
nazwê „medycyna komplementarna” mo¿na
uznaæ za bardziej odpowiedni¹ dla okreœlenia
zbioru ró¿nych pozaklinicznych metod medycznych ni¿ nazwê „medycyna alternatywna” . W takim znaczeniu bêdzie ona te¿ u¿ywana w tym
tekœcie.

Cel pracy
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na fakt, ¿e
obok medycyny oficjalnej, klinicznej istniej¹ obecnie i wzbudzaj¹ du¿e zainteresowanie liczne inne
systemy lecznicze. S¹ one zaliczane do medycyny komplementarnej, alternatywnej, naturalnej, paramedycyny itp. Niektóre z tych systemów, jak na przyk³ad homeopatia, potwierdzaj¹
swoj¹ skutecznoœæ d³ugoletnim doœwiadczeniem
spo³ecznym lub pozytywnymi wynikami badañ.
Dlatego powinny siê staæ przedmiotem wiêkszego zainteresowania medycyny oficjalnej, a pozytywnie zweryfikowane metody dzia³ania ró¿nych
systemów powinny wzbogaciæ arsena³ œrodków
leczniczych wspó³czesnej medycyny.

woczesnych wystêpuj¹ tu elementy dawne, które
jednak s¹ niezbêdnymi elementami noœnymi
struktury. Nie mo¿e dziwiæ, ¿e status naukowy
poszczególnych tych elementów jest ró¿ny.
Gdyby za sprawdzian tego statusu przyj¹æ
wyniki przeprowadzonych losowych badañ kontrolowanych, LBK (Randomized Controlled Trials,
RCT), co ostatnio sta³o siê niemal powszechnym,
a na pewno modnym wymogiem, oka¿e siê, ¿e
wœród metod i dzia³añ leczniczych akceptowanych i stosowanych obecnie przez medycynê
wiêkszoœæ stanowi¹ takie, które nie maj¹ pozytywnego certyfikatu „naukowoœci”.
Mimo to nie s¹ one odrzucane ani nawet krytykowane, co nie powinno dziwiæ, poniewa¿ poza
tym, ¿e LBK nie jest jedynym narzêdziem poznania naukowego, istniej¹ te¿ obiektywne granice jego zastosowañ (2, 5, 12).
Wed³ug A. L. Cochrana stosowanie metod leczniczych mo¿e byæ uzasadnione –
1. ze wzglêdu na ich oczywisty i natychmiastowy efekt,
2. je¿eli s¹ oparte o pozytywny wynik LBK,
3. je¿eli zosta³y zaakceptowane przez œwiat
lekarski przed wprowadzeniem LBK, a ich
wartoœæ nie mo¿e byæ sprawdzona ze wzglêdów etycznych,
4. je¿eli wartoœæ metod nie zosta³a jednoznacznie okreœlona, pomimo przeprowadzenia LBK,
5. je¿eli pomimo braku etycznych przeciwwskazañ nie zosta³y w dostatecznym stopniu sprawdzone za pomoc¹ LBK,
6. je¿eli istniej¹ eksperymentalne przes³anki, ¿e
wywieraj¹ one pewien biochemiczny, fizjologiczny lub psychologiczny efekt (5).

Œwiadectwo poprawnoœci
Medycyna dozna³a silnego impulsu rozwojowego w po³owie XIX wieku, jednak w³aœciwa jej
„nobilitacja” jako nauki w nowoczesnym rozumieniu nast¹pi³a dopiero w pierwszej po³owie XX
wieku, gdy zaczêto stosowaæ statystyczne metody weryfikacji hipotez. Ostatnie dziesiêciolecia
by³y dla medycyny klinicznej okresem bardzo
szybkiego rozwoju technik badawczych, diagnostycznych i leczniczych, co z kolei przyczyni³o
siê do powstania i rozwoju wielu nowych dziedzin
medycyny. Ten burzliwy i nierównomierny rozwój
spowodowa³, ¿e struktura wiedzy medycznej uleg³a du¿emu zró¿nicowaniu. Obok elementów no-

28

Nie trudno o przyk³ady ilustruj¹ce opisane sytuacje. Spoœród metod leczniczych stosowanych
przez wspó³czesn¹ medycynê bez przeprowadzonych uprzednio LBK wymieniæ mo¿na fizjoterapiê, hydroterapiê, balneoterapiê, kinezyterapiê,
dietetykê i wiele innych (8).
W oficjalnym u¿yciu znajduje siê te¿ du¿a grupa leków, które nigdy nie przesz³y przez sito LBK.
Warto pamiêtaæ, ¿e œcis³e zasady kontroli leków
stosowane s¹ dopiero od lat szeœædziesi¹tych XX
wieku, po tragedii spowodowanej lekiem Thalidomid, i ¿e ci¹gle jeszcze koncentruj¹ siê one przede wszystkim na sprawdzaniu tego, czy lek nie
szkodzi.

Henryk Su³kowski

Rozwijany od kilkunastu lat system medycyny opartej na dowodach (Evidence-based medicine, EBM) mia³by m.in. zaradziæ opisywanym
trudnoœciom. Na razie ujawnia on przede wszystkim, ¿e „...w wielu dyscyplinach medycznych jest
ma³o dowodów i istnieje wiele ‘szarych stref’ niewiedzy”, zaœ „...obecnoœæ ‘szarych stref’ powoduje dalsze ci¹g³e zapotrzebowanie na tradycyjny
kliniczny sposób myœlenia, opieraj¹cy siê na ‘nienaukowym’ doœwiadczeniu, analogii i ekstrapolacji. Uzmys³owienie sobie istnienia ‘szarych stref’
stwarza jednoczeœnie zachêtê do œwiadomego
uwzglêdniania preferencji pacjenta i uprawiania
sztuki rozmowy z nim w sytuacjach, w których
istniej¹ uzasadnione w¹tpliwoœci co do najlepszego sposobu postêpowania” (2).
G³ównym narzêdziem w systemie EBM jest,
jak wiadomo, losowe badanie kontrolowane.
G³ównym, lecz nie jedynym! Za³o¿eniem programowym EBM nie jest zdominowanie medycyny
naukowymi metodami badañ, na przyk³ad losowymi badaniami kontrolowanymi, jako jedynym
rodzajem badañ i Ÿród³em „czystej” wiedzy. Oczekuje siê jednak, by status wiedzy niepochodz¹cej
z LBK, na przyk³ad opinii lekarskiej, by³ znany. Nie
odrzuca siê opinii, w tym opinii ekspertów,
przy ustalaniu zasad postêpowania lekarskiego
lecz oczekuje siê, ¿e wiadomo bêdzie zawsze,
kiedy i jak opinie takie powstaj¹.
„Pierwsz¹ zasad¹ EBM jest, na pozór paradoksalnie, przejrzyste i bez pozostawiania w¹tpliwoœci
przypomnienie lekarzowi, ¿e dane naukowe nie
wystarczaj¹ do podejmowania decyzji (...)” (7, 16).
Autorytatywna US Preventive Services Taskforce zaleca i stosuje w swoich pracach z EBM
rangowanie „dowodów”: rangê I nadaje dowodom
popartym LBK, rangê II dowodom niemaj¹cym
takiego poparcia, a rangê III dowodom „z opinii
autorytetów”.
Lekarze czêsto podejmuj¹ decyzje na podstawie danych nie „œciœle” naukowych (patrz te¿
rozdz. Lekarze). Bywa, ¿e dane gromadzone
z potocznych obserwacji s¹ wystarczaj¹co przekonywaj¹ce, by na ich podstawie podejmowaæ
lecznicze lub organizacyjne dzia³ania w ochronie
zdrowia, mimo ¿e nie zosta³y poddane surowemu sprawdzianowi naukowemu. „Medycyna jest
w ci¹g³ym rozwoju, a dzia³ania dzisiaj podejmowane mog¹ byæ oparte jedynie na tej wiedzy,
która jest dzisiaj znana” (12).

System EBM spe³niaæ ma przede wszystkim
bardzo wa¿ne funkcje dyscyplinuj¹ce badania
i dzia³ania w medycynie i porz¹dkuj¹ce wiedzê
medyczn¹. Jedn¹ z przyczyn jego powstania by³a
z pewnoœci¹ równie¿ próba opanowania wzrastaj¹cych, olbrzymich kosztów spo³ecznych ochrony zdrowia, w tym wydatków na leki.
System EBM jest w du¿ej mierze przysz³oœciowy. Wymaga merytorycznego przygotowania lekarzy, ale te¿ odpowiedniego ukszta³towania ich
pogl¹dów i postaw, obecnie nie zawsze sprzyjaj¹cych nowej inicjatywie.Wymaga równie¿ stworzenia dobrego zaplecza instrumentalnego,
³atwo dostêpnego przede wszystkim lekarzom
praktykom. Ale nawet wtedy stosowanie w codziennej praktyce przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej systemu EBM mo¿e siê
okazaæ trudne (11).
Obserwowana ostatnio ostentacyjna fascynacja krêgów klinicznych medycyn¹ opart¹ na
dowodach sprawia nieraz wra¿enie zachowañ
neofickich lub zachowañ „pod aktualn¹ modê”,
co nie jest wcale w medycynie zjawiskiem rzadkim lub nieznanym. Nie dziwi przeto, ¿e przy
okazji nie dostrzega siê du¿ej liczby publikacji
oceniaj¹cych krytycznie ró¿ne aspekty nowego
systemu (13, 18).
Inne systemy lecznicze
Poza medycyn¹ kliniczn¹ istnieje i funkcjonuje
du¿o innych systemów leczniczych, zaliczanych
ogólnie do owej „drugiej” medycyny, „pozaklinicznej”, ró¿nie nazywanej (patrz wy¿ej). B³êdem czêsto pope³nianym przy jej ocenie jest generalizacja,
ocenianie jej en bloc, bez odró¿niania jej poszczególnych, licznych sk³adników. Bezsensowna
jest równie¿ krytyka medycyny komplementarnej
„jako takiej”. Poszczególne systemy lecznicze
powinny same, oddzielnie uzasadniaæ swoj¹ racjê bytu.
Potrzeba wyraŸnego okreœlenia przez medycynê kliniczn¹ stosunku do systemów leczniczych
komplementarnych sta³a siê powa¿nym wyzwaniem naszych czasów. Niedostrzeganie tych systemów, ostentacyjne lekcewa¿enie lub uznawanie ich a priori za nienaukowe i bezwartoœciowe
zaczyna byæ ostatnio czêœciej oceniane jako konserwatywne i nieracjonalne, choæby wobec niepohamowanego, globalnego wzrostu popularnoœci
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tych systemów i wzrostu ich realnego udzia³u w zaspokajaniu zapotrzebowania spo³eczeñstw na
opiekê zdrowotn¹.
W krajach Zachodu zaczyna dominowaæ pragmatyczny pogl¹d, ¿e medycynê komplementarn¹ nale¿y uznaæ za nieod³¹czny i znacz¹cy sk³adnik opieki zdrowotnej. Nie wolno z góry zak³adaæ,
¿e jest on bezu¿yteczny lub nawet szkodliwy,
a nale¿y dochodziæ do odpowiednich wniosków
w drodze rzetelnych obserwacji i badañ. Celem
tych badañ powinna byæ przede wszystkim ocena
skutecznoœci metod leczniczych i ich ewentualnej
szkodliwoœci. Ocena powinna byæ zawsze jednakowo rygorystyczna, ale jedynym narzêdziem
takiej oceny nie mo¿e byæ losowe badanie kontrolowane. Wed³ug uznawanych obecnie powszechnie zasad Good Clinical Practice, „...inne
projekty badañ mog¹ tak¿e zostaæ zaakceptowane, na przyk³ad d³ugotrwa³e badania bezpieczeñstwa stosowania danego preparatu” (2).
Oto niektóre cechy wspomnianego du¿ego
wzrostu zainteresowania medycyn¹ alternatywn¹ i komplementarn¹ na œwiecie.
a) Szacuje siê, ¿e oko³o 42% Amerykanów korzysta z jakiegoœ typu leczenia alternatywnego, a oko³o 70 % tej populacji nie ujawnia tego
swojemu lekarzowi. Œwiadczy to o zmianach
w wartoœciowaniu potrzeb zdrowotnych i sposobów ich zaspokajania przez spo³eczeñstwo
(4, 6).
b) Za zjawisko niekorzystne uznaje siê, ¿e medycyna Zachodu nie widzi jeszcze w medycynie alternatywnej elementu uzupe³niaj¹cego,
a nawet integruj¹cego medycynê kliniczn¹.
Stwierdza siê przy tym, ¿e systemy alternatywne dostarczaj¹ zbyt ma³o danych naukowych
dotycz¹cych bezpieczeñstwa, skutecznoœci,
sposobu dawkowania czy dzia³añ ubocznych
proponowanych leków (metod) leczniczych.
Z drugiej strony lekarze czêsto lekcewa¿¹
zainteresowania pacjentów medycyn¹ alternatywn¹, uznaj¹c j¹, bez znajomoœci rzeczy, za
„znachorstwo” (4,16).
c) Lekarze praktycy s¹ na ogó³ zainteresowani
metodami medycyny alternatywnej i chêtnie je
poznaj¹. Niektórzy nawet preferuj¹ wybiórczo
niektóre leki i metody i zalecaj¹ ich stosowanie (6, 15).
d) Oficjalne raporty rz¹du francuskiego wykaza³y
du¿e korzyœci, równie¿ oszczêdnoœci, zwi¹zane
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ze stosowaniem homeopatycznych metod leczenia. Lekarze homeopaci poœwiêcaj¹ swoim
pacjentom du¿o wiêcej czasu, ni¿ wynosi
przeciêtna krajowa, zlecaj¹ mniej badañ dodatkowych i zapisuj¹ mniej leków konwencjonalnych. Liczba dni zwolnieñ chorobowych
z pracy by³a w tej grupie lekarzy 3,5 razy
mniejsza. Leki homeopatyczne stanowi¹ we
Francji 5% wszystkich leków zleconych przez
lekarzy, a ich koszt stanowi tylko 1,2% wszystkich kosztów refundacji lekowych (we Francji
leki homeopatyczne s¹ refundowane) (3).
e) Problem szkodliwych nastêpstw wynikaj¹cych z leczenia metodami alternatywnymi jest
co prawda podnoszony, ale w trybie warunkowym. Formu³uje siê postulat sprawdzania tego, czy dana metoda/lek nie jest niebezpieczna
dla pacjenta (4, 16, 19). Nie ma bezpoœredniego odniesienia do ju¿ stwierdzonych przypadków dzia³añ szkodliwych, w ka¿dym razie
w leczeniu homeopatycznym.
Niestety, w krêgach polskich przedstawicieli
medycyny klinicznej ci¹gle kultywowany jest pogl¹d, ¿e wszelkie formy medycyny komplementarnej s¹ nienaukowe i jako takie bezwartoœciowe, a nawet szkodliwe i ¿e nale¿y je eliminowaæ.
Znalaz³o to wyraz równie¿ w „Stanowisku
Naczelnej Rady Lekarskiej z 8.11.2002 r. w sprawie tzw. medycyny alternatywnej”. Ocenia ono
przede wszystkim „...negatywnie zjawisko coraz
wiêkszej ekspansji nieracjonalnych i niezalecanych metod tzw. medycyny alternatywnej...”
i próbuje przeciwdzia³aæ temu, odwo³uj¹c siê
do...Kodeksu Etyki Lekarskiej (!)
Istnieje pewien problem, którego nie mo¿na
pomin¹æ w tym kontekœcie. Wobec du¿ej iloœci
pojawiaj¹cych siê komplementarnych systemów
leczniczych, a zw³aszcza wobec czêsto dziwnych,
niekonwencjonalnych sposobów ich propagowania, zg³aszane s¹ nieraz podejrzenia, ¿e niektóre
z nich powstaj¹ w celach niegodziwych, wy³¹cznie zarobkowych lub wrêcz oszukañczych. Nie
³atwo tu o jakieœ zadowalaj¹ce „kryterium prawdy”, wobec czego formalne uregulowanie uprawnieñ leczniczych staje siê szczególnie wa¿ne, ale
i trudne. Nie mo¿na uznaæ obowi¹zuj¹cych obecnie w Polsce rozwi¹zañ za dobre. Stworzony prymat fiskusa nad dobrem spo³ecznym, jakim jest
zdrowie, traktowanie œwiadczeñ leczniczych jako
dzia³alnoœci gospodarczej (!) jest prawdopodobnie przyczyn¹ wielu s³usznych uwag krytycznych
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formu³owanych równie¿ pod adresem ró¿nych
komplementarnych systemów leczniczych i ich
przedstawicieli.

Szczególna rola homeopatii
Wolno przyj¹æ, ¿e systemy lecznicze, które
maj¹ d³ugoletni¹, czêsto kilkusetletni¹, historiê
i s¹ wspierane pozytywnym, masowym doœwiadczeniem spo³ecznym, s¹ najbli¿sze wspomnianemu wy¿ej „kryterium prawdy”. Chodzi tu m.in.
o takie systemy lecznicze, jak ayurveda, elementy tradycyjnej medycyny chiñskiej, czy wreszcie
– homeopatia.
Homeopatia i jej pochodne dzia³y, na przyk³ad
homotoksykologia, zajmuj¹ wœród systemów
leczniczych „naturalnych” szczególn¹ pozycjê:
s¹ najbardziej zbli¿one do medycyny klinicznej
i jako jedne z pierwszych systemów medycyny
komplementarnej zetknê³y siê ju¿ z kryterium
LBK, a nawet zalicza³y go z wynikiem pozytywnym (1, 9).
Co wyró¿nia homeopatiê wœród innych metod
leczniczych?
a) Wspólny z medycyn¹ oficjaln¹ rodowód. Homeopatia wy³oni³a siê z g³ównego nurtu medycyny oficjalnej na pocz¹tku XIX wieku (Samuel Hahnemann, 1810) jako spójny, usystematyzowany i skuteczny system leczniczy.
£¹czy³a w sobie zarówno elementy filozoficzne,
jak i doœwiadczalne i sta³a siê naukowo bardziej atrakcyjna ni¿ ówczesna medycyna oficjalna, zastyg³a w archaicznych i nieskutecznych
teoriach i metodach postêpowania. Sformalizowana przez Hahnemanna (a wcale nie nowa w medycynie!) zasada similia similibus curantur, skrajnie odmienna od dominuj¹cej
w medycynie zasady contraria contrariis curantur, sta³a siê g³ównym kanonem, ale i przyczyn¹ secesji homeopatii. W dalszym rozwoju
homeopatia pozosta³a wierna swojemu naturalnemu rodowodowi, podczas gdy medycyna
kliniczna zaczê³a zmierzaæ w kierunku totalnej
scjentyfikacji i technizacji, odrywaj¹c siê od
naturalnego pod³o¿a i zatracaj¹c holistyczny
charakter.
b) Metodyka pracy homeopaty obejmuje wiele
etapów pracy lekarza klinicysty – zbieranie wywiadu, rozpoznanie choroby, dobór odpowied-

nich leków. Poszczególne etapy zawieraj¹
jednak zmienione, a przede wszystkim pog³êbione treœci. Istniej¹ szpitale homeopatyczne,
w których chorzy leczeni s¹ g³ównie metod¹
homeopatyczn¹.
c) Leki homeopatyczne s¹ pochodzenia naturalnego, przewa¿nie roœlinnego (co t³umaczy doœæ
czêste mylenie homeopatii z zio³olecznictwem).
Pozyskiwanie surowców do produkcji leków
i sama produkcja odbywa siê z zastosowaniem ¿mudnych, standaryzowanych metod,
co ujête jest w urzêdowych farmakopeach
homeopatycznych.
d) Wiedza homeopatyczna jest zawarta w obszernym piœmiennictwie, porz¹dkowana i gromadzona od niemal 200 lat, jest te¿ na bie¿¹co
uzupe³niana i aktualizowana. Obserwacje empiryczne, które stanowi¹ jej podstawê, by³y i s¹
prowadzone wed³ug rygorystycznych wymogów, bywa ostatnio równie¿, ¿e z zastosowaniem technik losowych badañ kontrolowanych.
Rozwijaj¹ca siê od kilkudziesiêciu lat na bazie
homeopatii homotoksykologia, upraszczaj¹c w du¿ym zakresie homeopatyczne zasady ordynacji leków, najbardziej zbli¿y³a siê do medycyny klinicznej (9).
Jest wiêc homeopatia wyraŸnie okreœlon¹ metod¹ lecznicz¹, a przez wspólny rodowód i niektóre praktyki dzia³ania jest powi¹zana z medycyn¹
oficjaln¹. Wszystko to nie pomniejsza, rzecz zrozumia³a, zasadniczych ró¿nic obydwu systemów
leczniczych.
Krytyka homeopatii prowadzona przez medycynê oficjaln¹ dotyczy tradycyjnie kilku zagadnieñ.
Podwa¿ana jest prawdziwoœæ regu³y simile, zasada dawek subminimalnych, wytaczane jest ciê¿kie
dzia³o „placebo”, które ma jakoby ostatecznie niszczyæ homeopatiê.
Nie miejsce tu na rozwa¿anie tych kwestii
(14). Trzeba jednak, choæby krótko, ustosunkowaæ siê do pewnego zarzutu, który jest czêsto
powtarzany i mo¿e sprawiaæ wra¿enie powa¿nego: leczenie podejmowane przez homeopatê
mia³oby opóŸniaæ dotarcie pacjenta do w³aœciwego lekarza, opóŸniaæ w³aœciwe diagnozowanie i opóŸniaæ w³aœciwe leczenie, z nieodwracaln¹ szkod¹ dla pacjenta.
Szukanie pewnych, udokumentowanych przyk³adów takich przypadków jest zajêciem niewdziêcznym, bo skazanym na niepowodzenie. Znacznie
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³atwiej znaleŸæ w piœmiennictwie przyk³ady
zaniedbañ lekarskich, polegaj¹cych na niepodejmowaniu lub nieuzasadnionym wyd³u¿aniu procedur diagnostycznych, ra¿¹cych opóŸnieniach
w kierowaniu pacjentów do konsultacji lub do
leczenia szpitalnego. Oczywiœcie nie mo¿na
z góry zak³adaæ, ¿e w leczeniu homeopatycznym
nie dochodzi do zaniedbañ i ¿e nie pope³nia siê
b³êdów. Przypadki takie nadaj¹ siê do indywidualnego rozpatrzenia, gdy trzeba, równie¿ pod
k¹tem odpowiedzialnoœci cywilnej lub karnej.
Podstaw¹ powa¿nych zarzutów czy roszczeñ nie
mog¹ jednak byæ domniemania i pomówienia
typu plotkarskiego. Jednoznaczna interpretacja
nawet pozornie pewnych dowodów zaniedbañ
czy b³êdów lekarskich jest, jak œwiadcz¹ licznie
publikowane ostatnio materia³y dochodzeniowe
i s¹dowe, bardzo trudna nawet dla ekspertów.
I podobnie, jak nikt rozs¹dny nie uzna na podstawie zaniedbania czy b³êdu pojedynczego chirurga, ¿e chirurgia jest szkodliwa i godna potêpienia, równie¿ ewentualne zaniedbanie czy
b³¹d pojedynczego homeopaty nie dyskredytuje
homeopatii jako metody leczniczej. Kierowanie
siê w takich sytuacjach zasad¹ pars pro toto jest
nieuzasadnione i niedorzeczne!
Trzeba równie¿ pamiêtaæ, ¿e w Polsce leczenie homeopatyczne stosowane jest ci¹gle jeszcze przede wszystkim przez lekarzy medycyny.
£atwo te¿ wykazaæ, ¿e du¿¹ czêœæ pacjentów
zg³aszaj¹cych siê do lekarzy homeopatów charakteryzuje pewna znamienna cecha: pacjenci ci
zostali ju¿ wczeœniej klinicznie zdiagnozowani
i byli leczeni wed³ug zasad medycyny klinicznej,
a leczenie to okaza³o siê nieskuteczne lub
uznano dalsze jego prowadzenie za bezcelowe.

naukowej wiedzy medycznej i odmawiaj¹ atrybutów rzetelnoœci i prawdziwoœci systemom
leczniczym, nie maj¹cym rodowodu klinicznego.
Dotyczy to w gruncie rzeczy wszystkich pozaklinicznych metod leczenia, w tym równie¿ homeopatii. Takie postawy i pogl¹dy, demonstrowane
przez nauczycieli w procesie nauczania, s¹ odwzorowywane przez wielu studentów i lekarzy.
Stosunek lekarzy do ró¿nych systemów medycyny komplementarnej kszta³tuje siê ostatecznie w miarê poszerzania ich wiedzy, wzbogacania
w³asnych doœwiadczeñ i pod wp³ywem ró¿nych
czynników œrodowiskowych, przede wszystkim
spo³ecznych. Zainteresowani lekarze zdobywaj¹
zwykle interesuj¹c¹ ich wiedzê na odpowiednich
kursach.
Badania nad postawami lekarzy wobec homeopatii jako przedstawicielki medycyny komplementarnej wykazuj¹, ¿e lekarze czêsto odrzucaj¹ nawet mocne dowody dzia³ania leków, je¿eli
nie s¹ one zgodne z uznawan¹ przez nich teori¹.
Jednak lekarze w podobny sposób zachowuj¹
siê równie¿ wobec faktów w obrêbie medycyny
klinicznej! Zdarza siê wiêc, ¿e odrzucaj¹ teoriê,
poniewa¿ pojawiaj¹ siê nowe fakty, niepasuj¹ce
do niej, kiedy indziej zaœ kurczowo trzymaj¹ siê
starej teorii mimo, ¿e przecz¹ jej nowe fakty.
Interesuj¹c¹ interpretacjê tych sprzecznoœci
proponuje S. Haack, dostrzegaj¹c mo¿liwoœæ pogodzenia racjonalnej nauki z opisanym wy¿ej postêpowaniem lekarzy, wiêc czynnikiem subiektywnym. Ten sposób rozumowania jest zbli¿ony do
znanej medycynie klinicznej bayesowskiej metody podejmowania decyzji i nie prowadzi, zdaniem autorki, do niekontrolowanych dzia³añ subiektywnych, poniewa¿ zapobiega temu istnienie
rywalizuj¹cych ze sob¹ objaœnieñ i argumentów
(crossword analogy) (16, 17).

Lekarze
Szerzenie siê medycyny komplementarnej na
œwiecie jest w du¿ej mierze zale¿ne od stosunku
lekarzy praktyków do zagadnienia. Poniewa¿
wiêkszoœæ uczelni medycznych w swoich programach kszta³cenia nie uwzglêdnia elementów
medycyny komplementarnej, wiedza lekarzy na
ten temat jest zwykle bardzo powierzchowna,
niepe³na lub zafa³szowana. Wiadomo te¿, ¿e
nauczyciele medycyny klinicznej czêsto uznaj¹
swoje dziedziny za jedyne skarbnice prawdziwej,
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Zakoñczenie
Wiedza medyczna jest zbyt obszerna, by mog³a siê mieœciæ jedynie w ramach medycyny klinicznej. Nawet imponuj¹cy rozwój tej medycyny
w ostatnich dziesiêcioleciach, a zw³aszcza jej
technicyzacja, nie uzasadniaj¹ takiego przypuszczenia. Medycyna kliniczna, niekwestionowana jako standard i tezaurus nowoczesnej wiedzy medycznej, nie powinna odgradzaæ siê od
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tych systemów, które istniej¹ i funkcjonuj¹ od
setek, a nawet tysiêcy lat i zdaj¹ siê dobrze
spe³niaæ swoje zadania (15, 19).
Dobrym przyk³adem swoistej symbiozy systemu medycyny klinicznej (zwanego tam czêœciej
„medycyn¹ zachodni¹”) z tradycyjn¹ medycyn¹
chiñsk¹, s¹ w³aœnie Chiny, gdzie obydwa systemy s¹ nauczane w uczelniach medycznych
i z powodzeniem realizowane w praktyce.
Nie nale¿y oceniaæ medycyny klinicznej i homeopatii w kategoriach wzajemnej rywalizacji
i szukaæ rozstrzygniêæ, która medycyna jest „lepsza”. Ka¿da jest po prostu inna! Maj¹c na uwadze przede wszystkim dobro chorego, nale¿y
zawsze siêgaæ po tê metodê lecznicz¹, która wed³ug posiadanej wiedzy i doœwiadczenia jest najbardziej skuteczna, a zarazem najbardziej bezpieczna dla chorego. W wielu sytuacjach chorobowych bêdzie to metoda homeopatyczna. Prawdziwie brzmi¹ s³owa dr Jugala Kishore, autorytetu w dziedzinie medycyny i homeopatii: „Medycyna ostatecznie stawia sobie jeden cel, a dzielenie
medycyny na ró¿ne rywalizuj¹ce ze sob¹ systemy nie jest ani m¹dre, ani po¿yteczne”.
Wspó³czesna medycyna kliniczna powinna byæ
ostro¿niejsza, mniej stronnicza i skromniejsza
w ferowaniu wyroków, co w medycynie jest naukowe, a zw³aszcza, co ma – wed³ug kryterium
korzyœci dla pacjenta – racjê bytu, a co nie.
Streszczenie
Praca omawia obecny status naukowy medycyny klinicznej i wspó³istniej¹cych systemów leczniczych zaliczanych do medycyny komplementarnej, alternatywnej itp. Zwraca uwagê na pozytywne
cechy wielu tych systemów, szczególnie homeopatii, i uzasadnia celowoœæ ich wykorzystania wed³ug kryterium korzyœci dla pacjenta.
S³owa kluczowe: medycyna komplementarna, medycyna alternatywna, homeopatia

Summary
In the paper the present scientific status of clinical medicine as well as coegsisting therapeutical systems are discussed. The systems mean
comlementary and alternative medicine and the

like. Special attention is paid to positive characteristics of the systems, with the special regard to
homeopathy. The purposefulness of utilization of
the systems according to criteria of patients
„benefits” should be considered.
Key words: complementary medicine,
alternative medicine, homeopathy
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