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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Zabójcze leki 
Francuski system opieki zdrowotnej powszechnie uważany jest za najlepszy na świecie. Poznałam 
francuskie szpitale, najlepszych specjalistów i zawiłe ścieżki administracji szpitalnej. 

Przez wiele lat razem z dr Aliną Margolis w stowarzyszeniu SOS Aide aux Malades Polonais 
zabiegałyśmy o pomoc medyczną dla Polaków. Zdarzało się, że któryś z tuzów francuskiej medycyny 
telefonował do mnie w sobotę wieczorem, poza godzinami pracy, by wypytać o sprawy związane z 
polskim pacjentem. Mam jak najlepszą opinię o francuskiej medycynie. Sama zresztą wiele 
zawdzięczam tamtejszym lekarzom, ponieważ moje drugie dziecko szczęśliwie przyszło na świat w 
Paryżu. Tym większym szokiem była dla mnie informacja o tym ponurym skandalu.  

Lek o nazwie Mediator we Francji był w użyciu jeszcze dwa lata temu, choć w wielu państwach 
wycofano go już ze sprzedaży. Specyfik przeznaczony teoretycznie dla cukrzyków z nadwagą, w 
praktyce zapisywany był osobom, które po prostu chciały schudnąć. W ciągu 35 lat stosowało go 5 
mln Francuzów. Teraz okazuje się, że uszkadzał serce: według wstępnych szacunków po zażyciu 
Mediatora zmarło co najmniej 500 osób.  

Wobec oburzenia opinii publicznej niczego już nie da się zamieść pod dywan. A nieprawidłowości 
rozmaitej natury jest w tej sprawie sporo. Będący pochodną amfetaminy Mediator hamował apetyt, 
tymczasem produkująca go firma farmaceutyczna Servier podkreślała zastosowanie w cukrzycy, bo to 
dawało lepsze wyniki sprzedaży. Dlatego lek nie został wycofany w roku 1999, gdy zakazano 
sprzedaży innych specyfików ograniczających łaknienie. Po wtóre, powtarzające się zastrzeżenia były 
kierowane ad acta przez urzędników, na których wywierano presję rozmaitej natury, również 
polityczną. Bo Servier zatrudnia 20 tysięcy osób: w sytuacji gdy rządy rozliczane są ze skuteczności w 
walce z bezrobociem, rzadko który polityk zdecyduje się na wojnę z potężnym pracodawcą, który 
zawsze może przenieść produkcję np. do Azji. Po trzecie wreszcie, eksperci pracujący dla rządu byli 
powiązani z firmami farmaceutycznymi. Niejaki pan Alexandre, dyrektor departamentu ewaluacji leków 
w latach 1993-2000 następną pracę dostał właśnie w Servier. I podobnych "karier" było więcej.  

Media piętnują te niebezpieczne związki, a rząd zapowiedział radykalne zmiany. Ale nie łudźmy się: to 
nie tylko francuska choroba. Podobne skandale były w wielu krajach. Bo oczywiście ważne są 
procedury, eliminowanie konfliktu interesów, wieloetapowe analizy nowych leków, lecz żadne 
procedury nie zastąpią uczciwości i kompetencji.  

Zabójcze skutki Mediatora udowodniła i opisała skromna lekarka z prowincji - matka czwórki dzieci - dr 
Iréne Frachon. Walczyła niemal samotnie, wydawało się, że przegrała, bo producent uzyskał sądowy 
nakaz zmiany tytułu jej książki "Mediator - 125 mg. Ile śmierci?".  

Bo rzadko dowody są stuprocentowe, a racje tylko po jednej stronie. Od dawna trwa dyskusja na 
temat szkodliwości amalgamatowych (metalowych) plomb. Są lekarze, którzy podejrzewają, że 
wywołują stwardnienie rozsiane i chorobę Alzheimera. Jednak część stomatologów odpiera zarzuty 
twierdząc, że amalgamaty to najtańszy i niosący najmniejsze ryzyko alergii sposób wypełniania 
ubytków w zębach. Komu wierzyć? Można dbać o zęby, by nie potrzebowały plomb. Lub żądać od 
instancji europejskich przeprowadzenia odpowiednich analiz na wielką skalę, na co nie mogą pozwolić 
sobie poszczególne państwa.  

 


