LitapAdenmoderna
medicinen!
Fredrik Bendz, apotekarstuderan- biverkningarfallerpflsinegenorim- vad som zir hiilsosamt,och dzirfcir
de i Uppsala,harretatsig pfl "okun- lighet.De verksammasubstanserna kan man fcirvrintasig fler biverknigaochrentav absurdapAstienden i naturldkemedelliksom i vanliga ningarav naturliikemedeldnav alloom naturmedicinoch skolmedicini liikemedel rir kemiska dmnen. I patiskaliikemedel.
insiindarei UppsalaNya Tidning. Sverigear ca hlilften av alla liikeVad den modernavetenskapen
(GiselaCarlsson16/ medel- antibiotikaochvitaminerej
En inseindare
f6rsoker
gdra iir att minskaden va10) pflstir t.ex. att ett allopatiskt medriiknade- baseradepi en naturriabilitet
"miste
som inte beror pA mzin(skolmedicinskt)
preparat
ha produkt. Nflgra exempeliir kortiniskokroppen.
Diirfor vill manhasfl
biverkningar fcir att kunna re- son, kodein, hjiirtglykosideroch
rena
substanser
som mojligt. Man
gistrerassom ldkemedel,medan skopolamin.Dessakemikalierkan,
jiimfora naturmedel och mokan
naturmedel helt saknar biverk- nigot forenklat,sdgasverkagenom
ningar".Folkvettfltergerhiir i stora att de binds till mottagare(s.k. dernaliikemedelmed prickskytte.
drag den insiindare som Fredrik receptorer)i kroppencch diirigenom Naturmedletzirett hagelgevdr,som
skrev i ;irendet,och som infordesi pfr olika siitt piverkar vira celler. gerstorspridningpfl skottenochkitt
missar miltavlan (biverkningar).
UNT i forkortat skick.
Denna processiir identisk oberomedan fi skott trriffar mitt i prick.
kommerfrin
Fredrikvill jiimfora vetenskapen endeavom substansen
Ett allopatisktliikemedeldziremor
"Den
en
vdxt
eller
iir
pi ett
syntetiserad
med parla-mentarismen:
har
har hog precisionoch traffar oflare
minga brister, men den [r demo- laboratorium.
i prick, med fdrre missarav tavlan.
kratisk och rir trots allt det bzista
Tidigarevar det endakravet pfl
Sammanfattningsvisfinns det
systemetsomprovatshittills.Veten- naturmedelattslutprodukten
skulle
inget skiil att misstroden moderna
skapendr demokratiski den me- vara ofarlig. For att forhindra biningenatt deniir objektivoch fung- verkningarvar ofta dosernasi smi, medicinen.Vira l[kemedel rir effektivareoch har fdrrebiverkningar
erar lika for alla: om du och jag rir att haltenverksamsubstans
blev en
oenseom hur mycketen stenvdger, brflkdel av den i motsvarande 6n motsvarandenaturmedel.Dessutom bygger de pfl den beprovade
kan vi kommafram till ett objektivt registreradeliikemedel.For att fi
erfarenheten,
som 6r
resultatoavsettvem som utfor ex- registreraettvanligtliikemedelkrliv- vetenskapliga
det
enda
siittet
att
fi
riktig
kunskap.
perimentet.Metoden zir objektiv, des dziremotfullstiindigdokumenoch overgi
och den ger lika resultat oavsett tationav debiverkningarsomfinns. Att overgevetenskapen
till
spekulationer
och
tusenflrig
visvem somutfdr experimentet.
Om vi Kanskezirdet diirifrfln missuppfattdom
dr
att
l6mna
det
moderna
integranskarfdreteelser
vetenskap- ningen kommer att vanliga liikesamhlilletryggenochbana
ligt finns det inget alternativtsys- medel, men inte naturmedel,har kunskaps
viig
for
auktoritzira
system.Sett ur
temattta till fcirutomdenlivsfarliga biverkningar?
"
detta
vidare
perspektiv
rir det inte
auktoritetstron.
Naturenrir dynamiskoch i stiin- bara synd om de personersom fir
Att en naturprodukthar anviints dig forvandling.En avforuts[ttning- sf,mrevflrd genom att overge den
traditionellti tusentalsir uiringen arnafor att livet skakunnaanpassa modernalzikekonsten;
det eirskadgaranti for att den iir effektiv. Ofta sig till en fcirdnderligmiljo eirvari- ligt fdr detdemokratiskasamhrillet.
kanfelaktiga,auktoritrirateorierlig- abilitet.Diirfdr serreceptoreri olika
ga bakom en metod inom medi- personerskroppar nAgotolika ut,
cinen,och sedanhar den levatkvar och av safitmaanledningtir vdxterjust genom auktoritetsargumentet nasproduktionav substans-er
vdlatt si har man ju alltid gjort. Tvi digt olika. Dessutomvarierarhalexempelpi dettaiir homeopatioch ternaav sammasubstansi en vdxt
Aderlitning.For att objektivt siiker- med flrstiden.Viixtmaterial innestrillaen metodseffektivitet mflste hAllerocksi en mzingdolika kemidenunderkastas
vetenskapli
g under- kalier somkan interageramed varsokning.Det finns helt enkeltinget andrapfl olika s:itt och dririgenom
annatsrittatt gora det p6.
okavariabiliteten.
Det;irvariabilitet
ger
som
upphov
till
biverkningar;
Pistiendet att endast moderna
doseringen
passerar
grtinsenfor
kitt
liikemedel,ochinte naturmedel,har
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