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Az orvostudomány folyamatosan változik, az orvostudományi kutatások során az
új tudományos felfedezések időnként alapvetően megváltoztathatják korábbi
szemléletünket. A homeopátia egy szemléletrendszer, amelynek kialakulása a XVIII.
századig vezethető vissza. A XXI. század elején a betegellátás jelentős részben
gyógyszerekkel történik, és a bizonyítékokon alapuló orvoslás határozza meg. A
homeopátia szemléletrendszerének kísérletes bizonyítása a XXI. század elejéig nem
történt meg, valamint a homeopátiás szerek hatásosságát mindezidáig egzakt
módszerekkel nem bizonyították. Ezt értékelte a közelmúltban az ausztrál National
Health and Medical Research Council (NHMRC), valamint ennek nyomán indította el
kezdeményezését a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.
Az ETT is támogatta, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi
Tudományok Osztálya csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. A kezdeményezés
továbbgondolásaként javasolható a homeopátiás szerekkel kapcsolatos szakmai
álláspontok, jogi és más szabályozások felülvizsgálata. Az ETT Elnöksége és a
gyógyszervizsgálatok szakmai-etikai véleményezéséért felelős Bizottsága, a Klinikai
Farmakológiai Etikai Bizottság, valamint az ezért felelős hatóság OGYÉI támogatja,
hogy a bizonyítékokon alapuló orvoslás, illetve a gyógyszerekre, vizsgálati
készítményekre vonatkozó hatályos törvényi szabályozások elvei szerint ismételten végig
kellene gondolni Magyarországon a homeopátiás készítményekkel kapcsolatos
szabályozást, illetve minősítést. Jelenleg különleges szabályok vonatkoznak ezekre a
készítményekre összhangban az európai szabályozással, szemben a gyógyszerekkel.
Kérdés, hogy ezt a különleges szabályozást a tudomány jelen állása szerint mi indokolja,
valamint az is, hogy fogyasztóvédelmi szempontból megkapják-e a fogyasztók azokat az
információkat, amelyeket gyógyszerek esetében – etikai és jogi megfontolás alapján is –
kötelezően megadnak nekik. Kérdés továbbá, hogy a homeopátiás szerek mai
tudományos világképük szerint gyógyszerek-e.
Ezért javasoljuk és kezdeményezzük a homeopátiás szerek, készítmények
hivatalos jogi definíciójának, forgalmazási, engedélyezési szabályozásának ebből a
szempontból történő felülvizsgálatának, illetve az újraszabályozásának megfontolását.
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