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Sekcja Fitoterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego zwraca si? z uprzejm^ prosb^ o
i rozwazenie mozliwosci wprowadzenia do minimum programowego nauczania lekarzy
; zagadnien zwi^zanych z fitoterapi^.
Wspoiczesne ziololecznictwo zapewnia bezpieczn^ i efektywn^ pomoc w profilaktyce
zdrowotnej oraz stanowi racjonalne uzupelnienie terapii preparatami syntetycznymi. Zgodnie z
• polskim prawodawstwem powirmo bye ono wyl^cznie domen^ dziaialnosci lekarzy, jako
jedynie uprawnionych do leczenia. Zbyt mate zainteresowanie srodowiska lekarskiego
ziotolecznictwem powoduje pojawianie si? zawodow lub specjalnosci, bardziej lub mniej
umiej?tnie wykorzystuj^cych fitoterapi?, probuj^cych w znacznej mierze zast^pic lekarzy.
• Przyktadem moze stuzyc zawod zielarz - fitoterapeuta wymieniony w Rozporz^dzeniu Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 7.08.2014 w sprawie klasyfikacji zawodow i specjalnosci
. pod numerem 323012. Odbycie stosownego kursu umozliwia absolwentom m.in.
podejmowanie praktyki fitoterapeutycznej, okreslanie dawkowania sporz^dzanych preparatow
roslinnych i dziatan niepoz^danych oraz ich interakcji z lekami syntetycznymi. W skrajnym
przypadku wystarczy jedynie zgtoszenie dziaialnosci gospodarczej, bez ukonczenia
i jakichkolwiek szkolen, aby doradzac w zakresie naturalnych metod leczenia. Tego typu
dziatalnosc jest zagrozeniem dla zdrowia spoteczehstwa.
W trakcie nauki studenci Wydzialow Lekarskich Uniwersytetow Medycznych w
niewielkim zakresie poznaj^ ziololecznictwo w ramach wykladow z farmakologii, co skutkuje
: niewystarczaj^c^ wiedz^ na temat leku roslinnego. Do prowadzenia zaj?c z fitoterapii
I przygotowani s^ specjalisci z zakresu farmakognozji, dziedziny realizowanej na Wydzialach
I Farmaceutycznych. Przedmiot powinien bye uj?ty w standardach ksztatcenia dla kierunkow
studiow lekarskiego i stomatologii w grupie nauk przedklinicznych. Specyfika ziololecznictwa
uzasadnia jego wyodr?bnienie z dziedziny farmakologii zajmuj^cej si? prawie wytqcznie
; lekiem syntetycznym.
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Dotychczasowe mozliwosci ksztalcenia fakultatywnego w trakcie studiow spotykajq si?
z umiarkowanym zainteresowaniem studentow Wydzialow Lekarskich. Podobnie sytuacj a
przedstawia si? na podyplomowych szkoleniach z zakresu fitoterapii, organizowanych przez
uczelnie medyczne, w ktorych udzial bior^ lekarze rodzinni.
Fitoterapia jest uznawan^ przez autorytety naukowe i zawodowe dziedziny lecznictwa.
Dla ugruntowania jej rozwoju niezb?dne jest odpowiednie przygotowanie lekarzy poprzez
szerzenie wiedzy opartej na badaniach klinicznych i tradycji stosowania surowcow zielarskich.
W zwi^zku z powyzszym prosimy o okreslenie mozliwosci rozwijania ksztalcenia lekarzy w
zakresie ziololecznictwa.
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