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~ Cash Flow: - Magyarország a homeapátia egyik európai fellegvárának számított a második világháború előtt. Mi az
oka annak, hogya kilencvenes évek ig
szinte nem is hallottunk róla?
Dr. Szabó Beáta: - Magyarországon
a második világháború után tiltották be
a homeopátiát. Az akkori hatalom a burzsoázia gyógymódjának nevezte. A homeopátia német eredete pedig elegendő
okot szolgáltatott nekik arra, hogya nácizmussal egy kalap alá vegyék, és üldözni kezdjék. Ez Rákosi elvtárs szuverén
döntése volt.
Cash Flow: - Létezik egy olyan tudományos, nemzetközileg
is elfogadott
szabvány, amely elismeri a homeopata
gyógyszerek hatásosságát?

Dr. Szabó Beáta: - A homeopátia hatásosságát igazolták, de a működési elvet, azt hogy ez a hatás hogyan, milyen
úton fejlődik ki, csak elméleti modellekkellehet alátámasztani. A hatást biológialag igazolni tudjuk, de megmagyarázIII nem.
A Magyarországi homeopátiás orvoslás elsősorban az Európai Bizottság
a Homeopátiáért nevű szervezet alapelveit tekinti mérvadónak. A bizottság
1990 óta működik és felügyeli a tagországokban folyó homepátiás orvoslás
alakulását, célja az EU által elfogadott
normák betartatása. A bizottság minden
évben kiad egy összefoglalót a klinikai
kutatásokról. De emellett folyamatosan
zajlanak ilyen típusú kísérletek. Hagyományos orvosi újságban is olvashatunk
erről. A British Medical Journal című
nemzetközi szaklap közölt le nemrégiben egy kísérletet, amely egyértelműen
igazolta a homeopátiás gyógyszerek hatásosságát. Teljesen hagyományos, standard körülmények között jutottak eredményre, biokémai érvekkel alátámasztva
azt. Pillanatnyilag azonban olyan nincs,
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például kérdőívekkel, és a vizit után is
sokat foglalkoznak a betegségével.
Az jelent döntő beruházást, amikor az
ember átáll a homeopátiás gyógymódra,
amikor eldönti, hogy a továbbiakban ezzel szeretné gyógyítani a családját. Akkor az első orvosi vizi tek, és az otthoni
házipatika összeállítása jelenthet egy nagyobb beruházást. Hosszútávon azonban
mindenképpen megtakarítást jelent, mert
később nem költünk annyit gyógyszerre .
Az tévhit, hogy ez egy drága gyógymód,
és drágák a gyógyszerek. En azt szoktam
mondani, hogya homeopata gyógysze-

Magyarországon a homeopata gyógysze r-forgalmazás
a befektetés szintjén van
rek ára néhány száz forint. A gyógyszeradagolás azonban itt egyéni. Betegtől
függ, hogy mennyi gyógyszert kell szednie. Lehet, hogy óránként,
de lehet,
hogy hetente.
Cash Flow: - Homeopátiás gyógyszert
csak orvosi [auaslatra szabad szedni?
Dr. Szabó Beáta: - A homeopátia
gyógyszerek többsége recept nélkül kapható. Egy kisebb sérülést, influenzát, gyomorrontást lehet orvosi vizit nélkül is homeopata gyógyszerrel gyógyítani. Krónikus
betegségek esetén azonban mindenképpen
orvoshoz kell fordulni. A betegek nagyon
keresik a homeopátiás gyógymódokat,
amelyek - ezt nem szabad elfelejteni - az
állatgyógyászatban és a fogászatban is jelen vannak.
Cash Flow: - Vannak márkák a homeopata gyógyszeriparban?
Dr. Szabó Beáta: - Nincsenek. Cégek,
és előállítók vannak. Minden szempontból a hagyományos gyógyszerekre vonatkozó szabályok szerint gyártják ezeket. Ennek köszönhetően
csakis és kizárólag
gyógyszerként lehet őket kapni a patikák-

ban. Körülbelül 230-240 a monokornpunensű, törzskönyvezett gyógyszereknek
a száma. Ez több abból a szempontból,
hogy vannak különböző potenciák, különböző gyártók, különböző kiszerelések, de
alapanyag szempontjából
ennyi a monokomponensű ún. klasszikus homeopátiás gyógyszereknek a száma. Körülbelül
hatvan komplex készítmények van. Egyegy ilyen szer több homeopátiás gyógyszert
tartalmaz. Ezek közül mindegyik csak patikában kapható. Volt egy érdekes eset,
amikor egy fogászati magánklinikáról
kerestek meg, azzal, hogy ők árulnák ott
ezeket a foghúzás után. Mondtam nekik,
hogy ez sajnos nem járható út. Van egy
rendelet, amely kimondja,
hogy rendelőben az orvos csak akut helyzet esetén
adhat gyógyszert a betegnek. Ha recept
nélküli gyógyszert is ajánlunk, akkor is
leírjuk a nevét, mert sok patika ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a beteg magával vigye vásárlásker.
Cash Flow: - Milyen a hazai gyógyszertárak viszonya a homeopátiához?
Dr. Szabó Beáta: - Magyarországon
folyik homeopata gyógyszerészek képzése is. Sajnos, hazánkban közel sem olyan
gyakoriak a homeopátiás szereket tartó
gyógyszertár ak, mint nyugaton. Egy-két
kivételtől eltekintve ez még a befektetés
szintjén van a patikák szempontjából.
Háromféle gyógyszertár van. Az egyik
rendszeresen tart homeopátiás gyógyszereket, a másik megrendeli a vevő kérésére, a harmadik nem hajlandó foglalkozni
ezzel. Azt, hogy miért nem hajlandó, nem
tudom. Valószínűleg azért, mert nem ismerik a módszert, vagy pedig egész egyszerűen nincsenek benne anyagi érdekeltségeik. Néhány patika már hasznot termelt
ebből; országos szinten négy vagy öt. De
ehhez tudás kell.
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1992: SOTE, álatlános orvosi diploma.
1996: Fogorvosi diploma.
1998: Szakvizsga fog- és szájbetegségekből.
1994 óta tanul homeopátiát az MHOE
keretei között.
1998: MHOE fogorvosi szekciójának vezetője,
az elnöki szekció tagja.
2001: MHOE elnöke.

MAGÁNÜGYEK:
Család: Férjezett.
Ingatlan: " Egy ötvenes években épült
bérházban élek"
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