
DESCÀRREC DE RESPONSABILITAT: La informació continguda en aquest document no reemplaça el consell mèdic professional. 1  

 

 

TUMOR RENAL 
 

anònim 
 
 
 
27 de juliol de 1995 
 
"La meva fuita afortunada de l'Oncologia" 
 
Estimades dames i cavallers: 
 
Vaig tenir un tumor renal (un que mai no em va causar cap problema i només va ser descobert per 
accident). 
 
El 28 de març de 1992, el dia abans de la data prevista per a l'operació, el meu marit i jo vam veure el 
Dr. Hamer a Colònia. 
 
Segons el Dr. Hamer, el tumor renal va ser un conflicte d'aigua resolt, desencadenat per una mort fetal 
amb líquid amniòtic als pulmons. Durant els darrers tres mesos del següent embaràs, no vaig pujar de 
pes i vaig estar desperta durant tres hores a la nit. Després de donar a llum una nena sana, el 6 de 
març de 1991, no vaig fer res més que dormir. 
 
Segons una infermera que conec bé, després del 29 de març del 1992, els metges de la clínica em van 
donar només mig any de vida. El certificat del metge en cap es mostra a continuació. 
 
El 27 de juliol de 1995! 
 
Encara estic viu! 
 
El tumor no ha crescut! 
 
Em sento perfectament bé! 

 
El que segueix és una carta del metge en cap: (Millor cordeu-vos el cinturó! Aquesta és una carta 
típica que fomenta la por!) 
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Clínica Clínica urològica d'Augsburg 
Prof. Dr. Rolf Harzmann 
 
01.04.1992 
 

Per a: Sra. X 
 
Còpia a dos metges independents  
 
Estimada Sra. X, 
 
Diversos metges sospiten que podria tenir un tumor renal maligne. El xx.03.1992, vostè va venir a la 
Clínica Urològica amb la intenció que el tractessin adequadament. L'operació estava prevista pel 
xx.03.1992. 
 
Com m'han dit, durant el cap de setmana intermedi vostè va assistir a cert esdeveniment on es va 
informar sobre el tema del càncer de ronyó i el seu tractament. El resultat va ser que va decidir 
cancel·lar l'operació planificada. 
 
No us escric per pressionar-lo, sinó perquè em sento en l'obligació d'informar-lo una vegada més sobre 
els perills que es deriven dels consells del Dr. Hamer. Atès que vostè és mare de quatre fills i encara 
molt jove per a aquest tipus de tumor, sento que és el meu deure assenyalar els riscos de la ruta que 
heu triat actualment. 
 
Conec el Dr. Hamer del meu temps a Tübingen. També estic familiaritzat amb les seves publicacions, 
si més no en part. Basat en el meu coneixement mèdic professional, li he de dir que el Dr. Hamer li 
està donant un consell irresponsable, la conseqüència del qual és que se li està negant l'únic 
tractament efectiu. 
 
En realitat, només hi ha una cura reial per a un tumor renal maligne, que és extirpar completament el 
tumor. Si aquest càncer fa metàstasi amb el temps, aleshores no hi ha cap altra opció de tractament, 
perquè la radiació i la quimioteràpia serien completament ineficaços. Per això, si un vol tenir una 
possibilitat real de sobreviure, ha de fer l'única cosa que s'ha provat cent mil vegades, és a dir, extirpar 
quirúrgicament un tumor tan maligne. Si escau, estem en la posició favorable que encara no hi ha 
evidència de metàstasi. 
 
Fins i tot si li han dit el contrari, continua sent un fet que un tumor renal maligne sovint és capaç de 
produir metàstasi que afecten no només els ganglis limfàtics propers als ronyons, sinó també els ossos 
i els pulmons. Si t'han dit el contrari, qui sigui, aleshores tot això és pura ignorància i certament és 
irresponsable prendre aquesta manca de coneixement com un evangeli. 
 
Com que vostè és responsable d'una família força nombrosa, ha de reconsiderar el seu present i 
indubtablement errònia decisió. No cal que vinguis a la clínica d'urologia d'Augsburg, però és important 
que rebis un tractament eficaç i adequat. Esperar que el tumor romangui inactiu és irresponsable cap a 
vosaltres mateixos i cap als altres. 
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Estic disponible en qualsevol moment per a discussions detallades sobre aquest tema, incloses les 
afirmacions del Dr. Hamer. 
 
Espero que, malgrat els dubtes que t'hagin creat altres, tinguis la força per trobar l'única solució 
adequada per a tu. 
 
Amb els meus millors desitjos, i esperant que pugui avaluar aquesta carta sota la llum adequada. Em 
mantinc, 
Signatura del metge. 
 
PD: Si ho desitgeu, puc referir-ho a altres clíniques d'urologia on podeu continuar amb aquest tema o 
rebre tractament. 
 
 
 

Traduït del document original en alemany 
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