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Lekarz, specialista Medycyny Ekologicznej 
(ME). Nieugięty obrońca prawa pacjentów 
do korzystania z bezpiecznych, skutecz-
nych i nietoksycznych metod medycyny 
komplementarnej,  a także prawa lekarzy do 
ich swobodnego stosowania.  

U rodził się pod Cieszynem. Szczęśliwe przeżycie gruźlicy 
wpłyneło na wybór jego kierunku życiowego.  Ukończył 
studia medyczne w Krakowie ze specializacją w pedia-

trii.  Do Kanady przybył w 1972  i poślubił kanadyjkę polskiego 
pochodzenia, Elżbietę Dworak.  Mają czwórkę dzieci i dwoje 
wnuków.  Po ukończeniu wymaganych kursów w Ontario, Sa-
skatchewan i Manitobie otworzył praktykę lekarską w Toronto 
w 1977. 

        Duży wpływ na jego podejście do pacjenta i rozumienie 
medycyny wywarło dwóch kanadyjskich lekarzy -  dr. Abram 
Hoffer, wybitny psychiatra i wspołtwórca medycyny ortomo-
lekularnej, spotkany w Saskatchewan i dr. John Maclennan z 
Hamilton, twórca ME w Kanadzie. Docenił też swojego nauczy-
ciela z Krakowa, prof. dr. Juliana Aleksandrowicza, prekursora 
ME w Polsce. Oni rozbudzili w nim zainteresowanie prewencją 
chorób przewlekłych uwarunkowanych środowiskiem i niepra-
widłowym odżywianiem.  W 1983 uzyskał dyplom specialisty 
ME z American Academy of Environmental Medicine (AAEM). 
W 1985 razem z innymi założył Canadian Society for Environ-
mental Medicine (CSEM) i wziął udział w międzynarodowej 
komisji Brundtland, której raport na stan środowiska naturalne-
go  „Our Common Future” opublikowano w1987.

     ME uwzględnia wpływ stresorów: fizycznych, chemicz-
nych, biologicznych (pokarmy, drobnoustroje) i psychicznych 
na człowieka w środowisku, w którym żyje, i w globalnym 
środowisku zewnętrznym.  Podejscie to budzilo w latach 1980-
90 kontrowersje w środowisku medycyny alopatycznej.  Dia-
gnostyka i leczenie, szczególnie Chemicznej Nadwrażliwości 
(MCS) napotkały silną, krytykę i opór władz medycznych.  Bro-
niąc ME, uzyskał masowy rozgłos i poparcie dla ME wsród spo-
łeczeństwa kanadyjskiego. Będąc w centrum tej krytyki przed-
stawił naukowe podstawy ME jako nowej dziedziny, dające 
podstawy do skutecznego i przyczynowego leczenia pacjenta. 
Wysiłek jego i kolegów utorował drogę do początków edukacji 
o ME np. w Canadian Medical Association Journal.

     Dr. Krop był zawsze orędownikiem zmian. Z małą grupą 
lekarzy i pacjentów przekonał Ontaryjskie Ministerstwo Zdro-
wia do zorganizowania pierwszej w Kanadzie  „Environmental 
Health Clinic” w Women’s College Hospital w Toronto. Z orga-
nizacjami Citizens for Choice in Health Care i Environmental 
Health Group nieustannie indagował rząd Ontaryjski o ustano-
wienie prawa zabezpieczającego ludziom dostępu do ME, a le-
karzom prawa do jej praktykowania. W 1991 z ramienia CSEM 
wystosował petycję do rządu, aby ten zaadoptował „Alaska 
Clause,” która zapewniła wolność praktykowania medycyny 
komplementarnej w USA, opartej na prawach człowieka i wol-
ności zawodowej gwarantowanych w umowach międzynarodo-
wych (Helsinki Accords 1975). W 2000 r. poseł Monte Kwinter 
przedstawił w parlamencie „ustawe o wolności”  („Kwinter’s 

Bill”) dającą lekarzom wolność praktykowania medycyny kom-
plementarnej.  Razem z CSEM 

Dr. Krop uczestniczył w opracowaniu dokumentu, przyjęte-
go przez Canadian Human Rights Commission,  przyznającego 
obowiązkową pomoc dla pacjentów z MCS.

      Przez ostatnie 8 lat pracował nad sposobem powstrzyma-
nia plagi Boreliozy, choroby rozprzestrzeniającej się w całym 
świecie, a szczególnie w Ameryce Północnej.  Jego doświad-
czenie i sukcesy w przywracaniu zdrowia przyciągały do jego 
praktyki pacjentów z całej Kanady. Brał udział w badaniach 
naukowych UJ w Krakowie i na University of Toronto. Publiko-
wał w czasopismach naukowych, jak również napisal rozdziały 
do  książek: „Ending Denial: the Lyme Disease Epidemic”  i 
„Uzdrowić Ziemię” (Ekosystem – Dziedzictwo Natury).  Jego 
książka „Healing the Planet One Patient at a Time: A Primer in 
Environmental Medicine” jest jednym z podręczników w Insti-
tute of Holistic Nutrition.  Polskie wydanie “Ratujmy się: Ele-
mentarz Medycyny Ekologicznej” pomogło zaszczepić ideę ME 
w Polsce, gdzie zorganizowane zostały trzy konferencje w Col-
legium Medicum UJ w Krakowie.  W 1997 został honorowym 
członkiem British Society for Ecological Medicine. Był człon-
kiem zarządu AAEM i medycznym doradcą „Alive Magazine.” 
W 1999 r. otrzymał nagrodę im. Joanathana Formana za wkład 
do medycyny ekologicznej.  

    Odszedł na emeryturę w 2010 aby utworzyć  wraz z córką 
Joanną, centrum holistycznego leczenia „EcoHealth and Well-
ness,”  któremu przyświeca jego wizja pacjenta jako indywidu-
alnej jednostki w środowiska w którym żyje.

Jozef Krop
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