ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 		
ΙΑΤΡΙΚΗ
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

W W W.HOMEOPATHY.GR
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ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Η

ομοιοπαθητική έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους από την ανακάλυψή της. Αποτελεί συνήθη πρακτική σε πολλά μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, όπου εκατομμύρια άνθρωποι τη χρησιμοποιούν
σε καθημερινή βάση1. Ο βασικός λόγος για τον οποίο οι Ευρωπαίοι πολίτες
απευθύνονται στην ομοιοπαθητική είναι για χρόνιες παθήσεις για τις οποίες η
συμβατική ιατρική, παρά την εντυπωσιακή ανάπτυξή της, δεν έχει καταφέρει να προσφέρει θεραπεία ή έστω
ανακούφιση των συμπτωμάτων τους. Επίσης, οι ασθενείς ανησυχούν όλο και περισσότερο για θέματα όπως ο
τεχνολογικός –αλλά απρόσωπος– χαρακτήρας της συμβατικής ιατρικής, οι παρενέργειες και η τοξικότητα των
συμβατικών φαρμάκων, η αυξανόμενη αντίσταση των μικροβίων στα αντιβιοτικά, και τα χημικά στην τροφική
αλυσίδα. Άλλοι πολίτες επιλέγουν την ομοιοπαθητική γιατί η ολιστική φύση της αντανακλά τις αξίες, τις πεποιθήσεις και τον φιλοσοφικό προσανατολισμό τους σχετικά με την υγεία και τη ζωή. Πολλοί συμβατικοί γιατροί
συμμερίζονται τους προβληματισμούς των ασθενών τους και κατά τη διάρκεια των τελευταίων 15 χρόνων άρχισαν είτε να παραπέμπουν ασθενείς για ομοιοπαθητική θεραπεία, είτε να εφαρμόζουν οι ίδιοι την ομοιοπαθητική
καθώς και άλλες μορφές συμπληρωματικής και εναλλακτικής ιατρικής.

Ο

ι σημερινοί Ευρωπαίοι πολίτες αισθάνονται ότι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι τόσο για τη ζωή τους όσο και για
την υγεία τους. Θέλουν να επιλέγουν οι ίδιοι τη μέθοδο θεραπείας τους, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται
για τη συμβατική ή την ομοιοπαθητική ιατρική. Το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης αποτελεί βασικό δικαίωμα των
Ευρωπαίων πολιτών. Οι περισσότεροι χρήστες της ομοιοπαθητικής δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τη συμβατική
ιατρική, αλλά θέλουν να επιλέγουν εκείνη την ιατρική προσέγγιση που φαίνεται να έχει το καλύτερο αποτέλεσμα
σε συγκεκριμένες καταστάσεις ή εκείνη που ταιριάζει με τον τρόπο ζωής τους. Επιθυμούν να έχουν τη δυνατόν
ευρύτερη επιλογή θεραπείας, για να εξασφαλίσουν έτσι το μεγαλύτερο δυνατόν επίπεδο ασφάλειας και την
πληρέστερη και ακριβέστερη πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια
και τους πιθανούς κινδύνους της θεραπείας τους. Θέλουν ακόμη να γνωρίζουν ότι η υγεία τους προστατεύεται
από “θεραπευτές” που δεν διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ σωστά τονίζει
πως «είναι ευρέως αποδεκτό ότι διαφορετικές θεραπευτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις σχετικά με την υγεία και
τις ασθένειες δεν αποκλείουν η μία την άλλη, αλλά, αντίθετα, μπορούν να συμπληρώσουν η μία την άλλη»2.

1

2

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 75% Ευρωπαίων πολιτών γνωρίζουν την ομοιοπαθητική, και από αυτούς, περίπου το 30% τη
χρησιμοποιεί ως θεραπευτικό σύστημα.
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Α4-0075/97

ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Ο

ι Ευρωπαίοι πολίτες όλο και περισσότερο
αναγνωρίζουν τα οφέλη της ολιστικής προσέγγισης στην περίθαλψη. Σύμφωνα με αυτή την
προσέγγιση ο γιατρός αντιμετωπίζει τον κάθε
ασθενή ως ολότητα, και όχι απλώς σαν μια κλινική νόσο ή μία λίστα από συμπτωμάτα, και αφιερώνει χρόνο για να ακούσει τον ασθενή. Από τη
σκοπιά της ολιστικής ιατρικής, ο κάθε ασθενής
θεωρείται μοναδικός και χρειάζεται ιδιαίτερη
αξιολόγηση και θεραπεία. Ο άνθρωπος αντιμετωπίζεται ως μια ολοκληρωμένη οντότητα, που
συμπεριλαμβάνει τη σωματική, διανοητική, συναισθηματική, ψυχική και κοινωνική πλευρά του
όλου ατόμου. Οι ασθενείς θεωρούνται ως ζωντανά, προσαρμοστικά συστήματα που συνεχώς αυτο-θεραπεύονται και αυτο-ανανεώνονται, διατηρώντας την ομοιόστασή τους. Υγεία δεν είναι απλώς η απουσία
ασθένειας ή κάποιων συμπτωμάτων, αλλά η ικανότητα ενός συστήματος, ενός κυττάρου ή ενός οργανισμού,
μιας οικογένειας ή μιας κοινωνίας να ανταποκρίνεται προσαρμοστικά σε μια μεγάλη ποικιλία περιβαλλοντικών
προκλήσεων. Η ασθένεια αντιμετωπίζεται ως το αποτέλεσμα μιας διαταραχής της ισορροπίας ολόκληρου του
ατόμου (ψυχοδιανοητικά και σωματικά) και όχι απλώς ως μια τοπική διαταραχή.

Η

ομοιοπαθητική προχωρά πέρα από την κατηγοριοποίηση των ασθενειών και στοχεύει στη θεραπεία των
αιτίων τους, και όχι μόνο των συμπτωμάτων, διεγείροντας τους μηχανισμούς αυτο-ίασης του οργανισμού με
σκοπό να επαναφέρει την υγεία, τη ζωτικότητα και τη γενική καλή κατάστασή του. Η ομοιοπαθητική θεραπεύει
τον ασθενή ουσιαστικά, εκ των έσω, και δεν δρα επιφανειακά απλώς απομακρύνοντας τα συμπτώματα. Χρησιμοποιεί φυσικά φάρμακα τα οποία θεραπεύουν τον οργανισμό ως ολότητα και δεν χρειάζεται να χορηγήσει
ξεχωριστά φάρμακα για κάθε ένα πάσχον μέρος του οργανισμού. Οι ασθενείς πολύ συχνά αναφέρουν βελτίωση
όσον αφορά την ενεργητικότητα, τη διάθεση, τον ύπνο και την πέψη, όπως και την εξάλειψη άλλων συμπτωμάτων
που φαινομενικά δεν σχετίζονται με την αιτία για την οποία απευθύνθηκαν στην ομοιοπαθητική.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΩΣ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η

ομοιοπαθητική αναπτύχθηκε στους κόλπους της δυτικής και συγκεκριμένα της Ευρωπαϊκής ιατρικής. Επινοήθηκε προ 200 ετών από τον Γερμανό
γιατρό Samuel Hahnemann και έκτοτε έχει εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη
επιστήμη διάγνωσης και θεραπείας. Βασίζεται στο νόμο των ομοίων: τα όμοια
θεραπεύουν τα όμοια. Ο νόμος αυτός αναγνωρίστηκε ήδη από την αρχαιότητα, αρχικά από τον Ιπποκράτη και στη συνέχεια από άλλους γιατρούς και φιλοσόφους, αλλά ήταν ο Σαμουήλ Χάνεμαν ο οποίος συνέλαβε την καθολικότητά
του και κατάφερε να τον θέσει ως βάση ενός ολοκληρωμένου θεραπευτικού
συστήματος.

Ο

νόμος των ομοίων δηλώνει ότι ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν συμπτώματα ή διαταραχές σε οποιοδήποτε επίπεδο (σωματικό, ψυχικό ή διανοητικό) σε υγιή άτομα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
θεραπεύσουν παρόμοια συμπτώματα σε όσους ασθενείς πάσχουν ήδη από αυτά. Στην ουσία, η ομοιοπαθητική
εξετάζει τις ξεχωριστές αντιδράσεις και τα συμπτώματα που αναπτύσσουν τα άτομα εξαιτίας περιβαλλοντικών
επιρροών και λοιμογόνων ή στρεσογόνων παραγόντων. Αντιστοιχίζει επίσης τις αντιδράσεις και τα συμπτώματα
σε συγκεκριμένα ομοιοπαθητικά φάρμακα τα οποία μπορούν να θεραπεύσουν την ευαισθησία προς τους διάφορους νοσογόνους παράγοντες. Η επιτυχημένη ομοιοπαθητική συνταγογράφηση απαιτεί να είναι όσο το δυνατόν
πιο όμοια τα χαρακτηριστικά του επιλεγμένου φαρμάκου με τα χαρακτηριστικά της ασθένειας του πάσχοντα.
Οσο πιο ακριβής είναι η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και συμπτωμάτων του ασθενούς, τόσο πιο
ακριβής είναι η συνταγογράφηση. Έτσι, η ομοιοπαθητική θεραπεία είναι απολύτως εξατομικευμένη και βασίζεται
στην ολιστική προσέγγιση. Εκτός από το κύριο σύμπτωμα και τη συμβατική διάγνωση, στην επιλογή του φαρμάκου, ιδιαίτερα σε χρόνιες ασθένειες, συνυπολογίζονται οι ακόλουθοι παράγοντες: η ιδιοσυγκρασία του ασθενούς, το συναισθηματικό και διανοητικό του προφίλ, ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται σε σωματικά στρες,
συναισθηματικές και διανοητικές προκλήσεις στη ζωή του, η προσωπικότητα και η ψυχοσύνθεσή του, η γενετική
προδιάθεση και το οικογενειακό ιστορικό, πιθανώς βεβαρυμένο σε σχέση με συγκεκριμένες παθήσεις.

Η

φιλοσοφία της ιατρικής πράξης οδηγείται όλο και περισσότερο στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση μεμονωμένων συμπτωμάτων και οργάνων μπορεί να βοηθήσει μόνο παροδικά, και ότι αυτό που χρειάζεται για
την πραγματική ίαση είναι να ενισχυθεί γενικότερα ο οργανισμός και το ανοσοποιητικό σύστημα. Η ολιστική προσέγγιση της ομοιοπαθητικής στους ζώντες οργανισμούς –σε ανθρώπους αλλά και σε ζώα– είναι σε εντυπωσιακό
βαθμό σύμφωνη με τις σύγχρονες ιδέες της επιστήμης της βιολογίας και των πολύπλοκων συστημάτων.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ:
ΕΝΑ ΟΛΟΚ ΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

Τ

α ομοιοπαθητικά φάρμακα βελτιώνουν την υγεία του
ανθρώπινου οργανισμού, διεγείροντας τους αυτορρυθμιστικούς μηχανισμούς του. Η βελτίωση του επιπέδου υγείας
συμπεριλαμβάνει τον περιορισμό των παθολογικών διεργασιών, καθώς και της επιρρέπειας σε ασθένειες και λοιμώξεις.
Αυτό σημαίνει ότι η θεραπευτική δράση της ομοιοπαθητικής
δεν περιορίζεται σε ορισμένες μόνο ασθένειες, αλλά δύναται
να εφαρμοσθεί σε κάθε τύπου ασθένεια. Η ομοιοπαθητική
μπορεί πολύ συχνά να χρησιμοποιηθεί ως πρώτη θεραπευτική επιλογή σε αρκετές παθήσεις, αφήνοντας ακριβότερες
και πιθανώς τοξικές θεραπείες της συμβατικής ιατρικής ως
δεύτερη επιλογή. Επιπρόσθετα, μπορεί να προσφέρει θεραπευτικές λύσεις όταν η συμβατική θεραπεία έχει
αποτύχει, όταν δεν υπάρχουν συμβατικές θεραπείες, ή οι θεραπείες αυτές αντενδείκνυται ή δεν μπορούν να
γίνουν ανεκτές από τους ασθενείς. Στις περισσότερες παθήσεις, η ομοιοπαθητική πρέπει να αποτελεί την πρώτη
επιλογή θεραπείας, και όχι την τελευταία λύση.

Σ

ε πολλές περιπτώσεις χρόνιων ασθενειών, η ομοιοπαθητική μπορεί να επιτύχει θεραπευτικά αποτελέσματα
που θεωρούνται «αδύνατα» ή «θαύματα» σύμφωνα με τη συμβατική ιατρική. Από την άλλη πλευρά, οι θεραπευτικές δυνατότητες της ομοιοπαθητικής εξαρτώνται από το μέγεθος της αμετάκλητης βλάβης που έχει ή δεν
έχει ήδη υποστεί ο ασθενής, και από το κατά πόσο είναι δυνατή η ανάκαμψη του οργανισμού του. Τα αποτελέσματα της ομοιοπαθητικής περιορίζονται όταν υφίστανται συγκεκριμένες χειρουργικές ενδείξεις, ασθένειες που
αφορούν γονιδιακές ελλείψεις, ή πολύ σοβαρές ασθένειες που έχουν οδηγήσει σε σοβαρές παθολογο-ανατομικές
βλάβες. Παρόλα αυτά, ακόμα και σε ανίατες περιπτώσεις, η ομοιοπαθητική είναι δυνατόν να προσφέρει ανακούφιση των συμπτωμάτων σε μεγάλο βαθμό.

Σ

ε κακώσεις και ατυχήματα, η ομοιοπαθητική θεραπεία μπορεί να είναι πολύτιμη. Η ομοιοπαθητική μπορεί να
βοηθήσει ακόμα και όταν είναι απαραίτητη η χειρουργική επέμβαση. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα μπορούν
να δοθούν προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά με στόχο την επιτάχυνση της ανάρρωσης και την αντιμετώπιση
των συνεπειών του άγχους, του σοκ και των αναισθητικών φαρμάκων. Σε γενικές γραμμές, οι ασθενείς που ακολουθούν ομοιοπαθητική θεραπεία αναρρώνουν πολύ πιο γρήγορα μετεγχειρητικά, σε σχέση με ασθενείς που
δεν παίρνουν ομοιοπαθητικά φάρμακα.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ:
ΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η

ομοιοπαθητική αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο θεραπείας
τόσο για οξείες όσο και για χρόνιες ασθένειες, όπως αποδεικνύεται καθημερινά από τα εκατομμύρια ασθενείς και τους
χιλιάδες ομοιοπαθητικούς γιατρούς σε όλο τον κόσμο. Καθώς
αντιμετωπίζει την βαθύτερη αιτία των περισσοτέρων νόσων και
συμπτωμάτων, μπορεί να προσφέρει θεραπεία είτε μόνιμα είτε
για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο όγκος των κλινικών αποδείξεων
σχετικά με την αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής συνεχίζει να αυξάνεται. Πολλές ερευνητικές μελέτες δείχνουν συνολικά
πως το 75% των χρονίων ασθενούντων ανέφεραν ότι μετά την ομοιοπαθητική θεραπεία αισθάνονταν «αρκετά
καλύτερα» ή «πολύ καλύτερα». Ένας μεγάλος αριθμός αυστηρών κλινικών μελετών έχει αποδείξει πως η αποτελεσματικότητα της ομοιοπαθητικής είναι σαφώς ανώτερη της αυθυποβολής (placebo), ενώ άλλες μελέτες
δείχνουν πως έχει αντίστοιχα αποτελέσματα με αυτά της συμβατικής ιατρικής, χωρίς όμως τις παρενέργειες των
χημικών φαρμάκων.

Η

ομοιοπαθητική είναι μια αποτελεσματική εναλλακτική λύση που προσφέρει ταχεία ανάρρωση από τις λοιμώδεις ασθένειες, χωρίς τις παρενέργειες των αντιβιωτικών. Οι ιώσεις αντιμετωπίζονται επίσης πολύ καλά
με την ομοιοπαθητική. Επιπρόσθετα, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική σε ένα μεγάλο αριθμό παιδικών παθήσεων
και συμπτωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών συμπεριφοράς. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες
νόσοι και καταστάσεις που αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με την ομοιοπαθητική: δερματοπάθειες (ακμή,
έκζεμα, ψωρίαση, μυρμηγκιές, κ.α.)· μυοσκελετικοί πόνοι, αρθρίτιδα, οστεοαρθρίτιδα, τενοντίτιδα και ινομυαλγία·
αλλεργίες, συχνές λοιμώξεις, κεφαλαλγίες τάσεως και ημικρανίες· καούρες, γαστρίτιδα, δυσκοιλιότητα, παθήσεις
του εντερικού συστήματος, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου· συχνά κρυολογήματα, ιγμορίτιδα, αμυγδαλίτιδα, βήχας, άσθμα και αναπνευστικές λοιμώξεις· συναισθηματικές διαταραχές
όπως κατάθλιψη, άγχος, αϋπνία· διαταραχές περιόδου, προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, στειρότητα, εξάψεις· πρωϊνή
αδιαθεσία, πρόκληση τοκετού, ωδίνες, διαταραχές θηλασμού, φλεγμονές των μαστών (μαστίτιδα), καρδιακές
δυσλειτουργίες, ηπατικές διαταραχές, ίλιγγος, σύνδρομο Meniere. Υπάρχουν πάρα πολλές άλλες παθήσεις και καταστάσεις πέραν των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως, στις οποίες είναι αποτελεσματική η ομοιοπαθητική.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ:
ΜΙΑ ΑΣΦΑΛΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η

ομοιοπαθητική είναι ασφαλής. Αντίθετα με τα χημικά φάρμακα, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν είναι τοξικά, είναι ακίνδυνα, και δεν έχουν παρενέργειες.
Ασθενείς που δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα χημικά φάρμακα εξαιτίας των
παρενεργειών τους, μπορούν με ασφάλεια να χρησιμοποιήσουν ομοιοπαθητικά
φάρμακα. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα
παρασκευάζονται από ελάχιστες ποσότητες φυσικών ουσιών που προέρχονται
από φυτά, ορυκτά και ζωϊκά προϊόντα. Οι
εθνικές ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες
εγγυώνται την ποιότητα και την ασφάλειά
τους με βάση τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας. Τα ομοιοπαθητικά
φάρμακα είναι κατάλληλα για βρέφη, παιδιά και έγκυες γυναίκες, χωρίς η δοσολογία να αποτελεί λόγο για οποιαδήποτε ανησυχία.

Π

ολλά συμπτώματα της παιδικής ηλικίας μπορούν να αντιμετωπιστούν πολύ αποτελεσματικά και άμεσα με την
ομοιοπαθητική, χωρίς την παραμικρή παρενέργεια. Αντίθετα με τα αντιβιοτικά και άλλα παρόμοια χημικά
φάρμακα, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν πειράζουν το στομάχι και δεν επιδρούν αρνητικά στη φυσική αντίσταση του οργανισμού. Δεν προκαλούν αλλεργίες ή την οποιαδήποτε βλάβη, ακόμα και όταν λαμβάνονται για
μακρύ χρονικό διάστημα. Δεν προκαλούν κανενός είδους τοξικότητα, εξάρτηση, εθισμό ή σύνδρομο στέρησης.
Εκατομμύρια άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για να βοηθήσουν τον εαυτό τους, τις οικογένειές τους, ακόμα και τα
κατοικίδιά τους, χωρίς καμία βλαβερή παρενέργεια.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ:
ΜΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Τ

α ομοιοπαθητικά φάρμακα κοστίζουν πολύ λιγότερο συγκρινόμενα
με τα χημικά φάρμακα, καθώς αφενός δεν είναι εμπορικά κατοχυρωμένα από φαρμακευτικές εταιρίες και αφετέρου έχουν χαμηλό κόστος
παραγωγής. Σε γενικές γραμμές, τα ομοιοπαθητικά φάρμακα κοστίζουν
λιγότερο από 1 ευρώ την ημέρα για οξείες καταστάσεις, και μερικά λεπτά
του ευρώ (και άλλοτε ακόμα λιγότερο) για χρόνιες περιπτώσεις.

Κ

αθώς οι ομοιοπαθητικοί γιατροί χρειάζεται να συλλέξουν ένα μεγάλο αριθμό πληροφοριών από τον ασθενή,
απαιτείται περισσότερος χρόνος για κάθε επίσκεψη (σε σχέση με τη συμβατική ιατρική). Αυτό σημαίνει ότι οι
επισκέψεις διαρκούν και κοστίζουν περισσότερο από ό,τι συνήθως. Έτσι, το συνολικό κόστος μιας ομοιοπαθητικής θεραπείας είναι συγκρίσιμο με το κόστος της συμβατικής θεραπείας. Μακροπρόθεσμα όμως, η ομοιοπαθητική αποδεικνύεται οικονομικότερη. Και αυτό γιατί υπό τη σωστή ομοιοπαθητική θεραπεία, όχι μόνο υποχωρούν
γρήγορα τα συμπτώματα που ταλαιπωρούν τον ασθενή, αλλά τονώνεται το ανοσοποιητικό σύστημα, μειώνεται
η επιρρέπεια στις ασθένειες, υπάρχει γενικότερη βελτίωση στην υγεία του και συνεπώς οι επισκέψεις γίνονται με
την πάροδο του χρόνου αραιότερες. Για αυτούς τους λόγους, το συνολικό κόστος της ομοιοπαθητικής θεραπείας
είναι πολύ χαμηλό.
ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ:

Προσφέρει μόνιμη και ήπια
θεραπεία
•

Είναι ασφαλής, χωρίς τοξικές
ή άλλες παρενέργειες
•

Δεν προκαλεί εξάρτηση ή εθισμό
•

Θεραπεύει τον οργανισμό ως
«ολότητα»
•

Βελτιώνει τη σωματική και την
ψυχοδιανοητική υγεία
•

Είναι κατάλληλη για όλους: παιδιά,
εγκύους και ηλικιωμένους

Τ

α μακροπρόθεσμα οφέλη έχουν αποδειχθεί από διάφορες επιστημονικές
μελέτες, σύμφωνα με τις οποίες οι ασθενείς που ακολούθησαν ομοιοπαθητική θεραπεία χρησιμοποίησαν λιγότερα φάρμακα σε σχέση με ασθενείς που
ακολούθησαν συμβατική θεραπεία, είχαν καλύτερη υγεία, απουσίασαν λιγότερες ημέρες από την εργασία τους για λόγους ασθένειας, έκαναν λιγότερες
επισκέψεις σε γιατρούς και είχαν λιγότερες ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομεία.
Τέλος, η ομοιοπαθητική φαρμακευτική αγωγή δεν έχει επιπρόσθετο κόστος
όπως συμβαίνει με τη συμβατική ιατρική λόγω της ανάγκης αντιμετώπισης
των παρενεργειών των χημικών φαρμάκων. Με άλλα λόγια, η ομοιοπαθητική
μπορεί να προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στα ασφαλιστικά ταμεία
αλλά και στην οικονομία γενικότερα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ο

ι Ευρωπαίοι πολίτες ωφελούνται περισσότερο όταν υπάρχουν εγγυήσεις ότι οι γιατροί που τους παρακολουθούν είναι ικανοί να ασκήσουν τη θεραπευτική τους επιλογή με ασφαλή και ικανό τρόπο. Για αυτό
το σκοπό, η εγγύηση υψηλών προδιαγραφών εκπαίδευσης είναι ζωτικής
σημασίας. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η επιβολή εναρμονισμένων και κοινά αποδεκτών κριτηρίων εκπαίδευσης στους γιατρούς
εναλλακτικής και συμπληρωματικής ιατρικής αποτελεί αναγκαία εγγύηση για τους πολίτες, ενώ είναι απαραίτητο,
προς όφελος τόσο των γιατρών όσο και των ασθενών, να εναρμονιστεί σε υψηλό επίπεδο η πιστοποίηση των
προσόντων των γιατρών εναλλακτικής και συμπληρωματικής ιατρικής 3.

Η

ομοιοπαθητική απαιτεί ειδικές γνώσεις και ικανότητες, και δεν είναι μία μέθοδος στην οποία εύκολα εξειδικεύεται κανείς. Χρειάζεται σημαντική εκπαίδευση καθώς τόσο ο θεραπευτικός στόχος όσο και η πρακτική
προσέγγιση της θεραπείας των ασθενών διαφέρει κατά πολύ σε σύγκριση με τη συμβατική ιατρική. Επιπλέον, οι
ομοιοπαθητικοί γιατροί θα πρέπει να είναι ικανοί να συνδυάσουν τη γνώση και τις δεξιότητές τους στην ομοιοπαθητική με την γνώση και τις δεξιότητές τους στη συμβατική ιατρική. Καθώς συχνά απαιτείται η ομοιοπαθητική
θεραπεία να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο θεραπευτικό πλαίσιο που περιλαμβάνει τις συμβατικές προσεγγίσεις
στη διάγνωση, την πρόγνωση και τη θεραπεία, τα προσόντα των ομοιοπαθητικών γιατρών απαιτείται να βρίσκονται στο ίδιο υψηλό επίπεδο με τη συμβατική ιατρική. Μια πλήρης ιατρική εκπαίδευση εγγυάται την αναγκαία
κλινική εμπειρία που απαιτείται, ειδικά όταν η ομοιοπαθητική εφαρμόζεται σε έναν ασθενή ως αντικατάσταση
της συμβατικής θεραπείας.

Ο

ι γιατροί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την ομοιοπαθητική εκπαίδευσή τους είναι πιθανόν να κατανέμουν
τον εργασιακό τους χρόνο με διάφορους τρόπους. Συνήθως, οι ομοιοπαθητικοί γιατροί απασχολούνται κυρίως ως γενικοί γιατροί ή ως ειδικοί σε έναν συγκεκριμένο ιατρικό τομέα (π.χ. τη γυναικολογία ή την παιδιατρική)
ασκώντας συμπληρωματικά την ομοιοπαθητική. Εναλλακτικά, μπορεί να αφιερώνουν μέρος ή όλο το χρόνο τους
στην ομοιοπαθητική, ασκώντας την ως το κύριο θεραπευτικό σύστημα που εφαρμόζουν. Οι ομοιοπαθητικοί
γιατροί πλήρους απασχόλησης που εργάζονται σε εξειδικευμένα κέντρα ασχολούνται συνήθως με ασθενείς που
πάσχουν από σοβαρές χρόνιες παθήσεις.
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ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ:
Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σ

την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 40,000 γιατροί έχουν
παρακολουθήσει μαθήματα ομοιοπαθητικής, ενώ περίπου 280,000 γενικοί γιατροί συνταγογραφούν ομοιοπαθητικά φάρμακα καθημερινά, παρόλο που δεν έχουν κάποια
ιδιαίτερη εξειδίκευση στην ομοιοπαθητική. Ακόμα περισσότεροι γιατροί συνταγογραφούν ομοιοπαθητικά φάρμακα
περιστασιακά, όπως για παράδειγμα το 40% των Γάλλων γενικών γιατρών και το 75% των Γερμανών γενικών γιατρών.

Η

ομοιοπαθητική έχει αναγνωριστεί επίσημα από το κράτος σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Βέλγιο, η
Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία, η Ρωσία και η Αγγλία. Στην Αυστρία, τη Γερμανία,
τη Λετονία και την Ελβετία οι γιατροί μπορούν, αφού περάσουν τις σχετικές εξετάσεις, να πάρουν εξειδίκευση
στην ομοιοπαθητική και να αναγνωριστούν ως ομοιοπαθητικοί γιατροί από τους ιατρικούς συλλόγους τους. Σε
έναν όλο και μεγαλύτερο αριθμό κρατών, οι ιατρικοί σύλλογοι υιοθετούν τα τελευταία χρόνια μια ευνοϊκότερη
στάση προς την ομοιοπαθητική.

Σ

ε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες η ομοιοπαθητική διδάσκεται σε ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Σε ορισμένες
χώρες παρέχεται από κρατικά πανεπιστήμια μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ομοιοπαθητική. Σε έναν ακόμη
μεγαλύτερο αριθμό πανεπιστημίων παρέχονται στους φοιτητές των ιατρικών σχολών εισαγωγικά μεταπτυχιακά
μαθήματα στην ομοιοπαθητική και σε άλλες συμπληρωματικές και εναλλακτικές μεθόδους, κυρίως ως μαθήματα
επιλογής και, ορισμένες φορές, ως υποχρεωτικά μαθήματα. Σε κράτη όπως η Αυστρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η
Ιταλία, η Ισπανία, η Ελβετία και η Αγγλία υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία παρέχουν, στα εξωτερικά τους ιατρεία,
την επιλογή ομοιοπαθητικής θεραπείας από εξειδικευμένους γιατρούς.

Η ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Κ ΑΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Τ

ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ψήφισμά του το Μάιο του 1997,
εξέφρασε τη θέση του ότι η ομοιοπαθητική –όπως και οι άλλες συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες– θα πρέπει
να αναγνωριστούν. Το ψήφισμα πρότεινε τη διεξαγωγή μελετών
σχετικά με την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα αυτών των
θεραπειών, τις παθήσεις για τις οποίες ενδείκνυνται, όπως επίσης
και τη δημιουργία Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις εναλλακτικές
θεραπείες. Το Συμβούλιο της Ευρώπης καλωσόρισε το ψήφισμα
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο Ψήφισμα 1206 (Νοέμβριος
1999) σχετικά με τη μη-συμβατική ιατρική κάλεσε τα κράτη μέλη «να προωθήσουν την επίσημη αναγνώριση των
εναλλακτικών θεραπειών από τις ιατρικές σχολές και να παροτρύνουν τα νοσοκομεία να τις χρησιμοποιήσουν».
Επιπλέον, συνιστούσε τη δημιουργία σχετικών μαθημάτων που «θα πρέπει να παρέχονται στα πανεπιστήμια ώστε
να εκπαιδεύονται οι συμβατικοί γιατροί στα εναλλακτικά και τα συμπληρωματικά θεραπευτικά συστήματα». Το
Συμβούλιο της Ευρώπης ξεκάθαρα τόνισε ότι «η καλύτερη εγγύηση για τους ασθενείς είναι οι σωστά εκπαιδευμένοι γιατροί, οι οποίοι γνωρίζουν τα όρια της ιατρικής, ακολουθούν κανόνες δεοντολογίας και αυτο-ελέγχου,
και υπόκεινται επιπλέον σε εξωτερικό έλεγχο». Παρότι το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως και το
ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν είναι δεσμευτικά για τα κράτη μέλη, αλλά αποτελούν διακηρύξεις
πολιτικής βούλησης, τα κείμενα αυτά έχουν οδηγήσει πολλές χώρες να εξετάσουν την αναθεώρηση της νομοθεσίας τους όσον αφορά τις εναλλακτικές και συμπληρωματικές θεραπείες.

Τ

ο νομικό καθεστώς και η ονοματολογία για τα ομοιοπαθητικά φάρμακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθορίζονται
με ακρίβεια από την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία και τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Οι οδηγίες για
την ασφάλεια των ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών προϊόντων έχουν ενσωματωθεί στην φαρμακευτική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καθορίζει την παρασκευή, τον έλεγχο, την προώθηση, την πώληση, και την
ονοματολογία τους. Οι οδηγίες καθορίζουν ρητά ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα θα πρέπει να παρασκευάζονται
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται είτε από την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία, είτε από την φαρμακοποιία
που χρησιμοποιείται επί του παρόντος στα κράτη μέλη.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ομοιοπαθητική (ECH, www.homeopathyeurope.org)
είναι ο Ευρωπαϊκός σύλλογος όλων των ομοιοπαθητικών γιατρών, αλλά και άλλων θεσμικά
κατοχυρωμένων επαγγελματιών του χώρου
υγείας που ασκούν την ομοιοπαθητική. Περιλαμβάνει επίσης επαγγελματίες οι οποίοι συνεισφέρουν στην ανάπτυξη και την προώθηση της ομοιοπαθητικής (ερευνητές, ειδικούς
τεκμηρίωσης, συλλόγους ασθενών). Σκοπός
της ECH είναι να προωθήσει την ομοιοπαθητική ως ειδική κλινική μέθοδο που ασκείται από
γιατρούς και που χρησιμοποιείται από κτηνίατρους, οδοντίατρους και φαρμακοποιούς στα
πλαίσια του λειτουργήματος και της κατάρτισής
τους. Η ECH προωθεί την εναρμόνιση της ομοιοπαθητικής σε όλη την Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας όλους τους συλλόγους που έχουν τους ίδιους στόχους. Για να
πετύχει την εναρμόνιση αυτή, η ECH συνεργάζεται με κυβερνήσεις, ιατρικούς συλλόγους και άλλους φορείς.

Μ

έχρι σήμερα, στην ECH συμμετέχουν 38 ομοιοπαθητικοί ιατρικοί σύλλογοι από 24 Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ
πολλοί ομοιοπαθητικοί κτηνίατροι, οδοντίατροι και φαρμακοποιοί στην Ευρώπη συνεργάζονται και αυτοί με
την ECH. H ECH περιλαμβάνει διάφορες υποεπιτροπές που έχουν ως αντικείμενό τους την εκπαίδευση, τη χάραξη
πολιτικής, τη φαρμακοποιία, την τεκμηρίωση, την έρευνα, τους ελέγχους και τις δοκιμές φαρμάκων, τους ασθενείς/
χρήστες κλπ. Αρκετές εκδόσεις της ECH, καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες των διαφόρων
υποεπιτροπών, είναι διαθέσιμες από την ιστοσελίδα της ECH. Σκοπός της ECH είναι να πετύχει την πλήρη ενσωμάτωση της Ομοιοπαθητικής στο Ευρωπαϊκό σύστημα υγείας, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στην όλο και αυξανόμενη
απαίτηση των Ευρωπαίων πολιτών για ομοιοπαθητική περίθαλψη σε ένα ασφαλές ιατρικό πλαίσιο.

Θ

έση της ECH είναι ότι η ομοιοπαθητική χρειάζεται να αποτελέσει ένα κλάδο της ιατρικής, τα υψηλά κριτήρια του
οποίου θα συγκρίνονται με αυτά της συμβατικής ιατρικής και
θα περιλαμβάνουν τη δημιουργία πανεπιστημιακών εδρών, την
ένταξη μαθημάτων ομοιοπαθητικής στις προπτυχιακές σπουδές στην ιατρική, οδοντιατρική, κτηνιατρική και φαρμακευτική
επιστήμη, την ενσωμάτωση της ομοιοπαθητικής στην εκπαίδευση για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής και την αναγνώριση της ομοιοπαθητικής ως ιατρικής εξειδίκευσης.

Η

ECH έχει θεσπίσει μία σειρά κριτηρίων για την επαγγελματική πρακτική της ομοιοπαθητικής. Βασική θέση
της ECH είναι ότι για την παροχή υψηλής ποιότητας ομοιοπαθητικής περίθαλψης απαιτείται τόσο η πλήρης
πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην ιατρική επιστήμη όσο και η υψηλής ποιότητας πιστοποίηση στην ομοιοπαθητική. Τα απαραίτητα προσόντα ενός ομοιοπαθητικού γιατρού – κατάρτιση, κατανόηση, δεξιότητα και συμπεριφορά – έχουν καθοριστεί στο πρότυπο Ιατρικής Ομοιοπαθητικής Εκπαίδευσης της ECH. Το πρότυπο αυτό
παρέχει ένα ομόφωνα αποδεκτό πλαίσιο σχετικά με τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις που οδηγούν στην ασφαλή και
αποτελεσματική άσκηση της ομοιοπαθητικής. Καθορίζει επίσης τη διδακτέα ύλη των εξετάσεων που οδηγούν σε
πιστοποίηση στην ομοιοπαθητική ιατρική, η οποία απονέμεται από τους κατά τόπους ιατρικούς ομοιοπαθητικούς
συλλόγους. Πρόσφατα η ECH καθιέρωσε ένα πρόγραμμα πιστοποίησης εκείνων των κέντρων εκπαίδευσης που
με το εκπαιδευτικό και εξεταστικό τους σύστημα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ECH.

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ

Ο

ι 38 σύλλογοι ομοιοπαθητικών γιατρών που συνδέονται με την ECH
περιλαμβάνουν περίπου 6.500 ομοιοπαθητικούς γιατρούς σε όλη την
Ευρώπη και έχουν ενεργό ρόλο στη διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων ομοιοπαθητικών υπηρεσιών. Ο καθορισμός προϋποθέσεων για
την πιστοποίηση των γιατρών, η συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση,
ο κώδικας δεοντολογίας και τα πειθαρχικά τους συμβούλια, επιτρέπουν
στους ιατρικούς συλλόγους να διασφαλίζουν την ποιότητα αυτή.

Ο

ι ιατρικοί σύλλογοι καθορίζουν το επαγγελματικό προφίλ των μελών τους και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα,
ελέγχουν την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης (επάρκεια ωρών και περιεχομένου), ρυθμίζουν και
επικυρώνουν τις εξετάσεις, διατηρούν κατάλληλα συστήματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης και επιβλέπουν τη
συνεχιζόμενη επαγγελματική εξέλιξη των ομοιοπαθητικών γιατρών. Σε πολλές χώρες υπάρχει ένα σύστημα καταγραφής των πτυχιούχων ομοιοπαθητικών γιατρών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι οι γιατροί οι οποίοι
χρησιμοποιούν τον τίτλο “Ομοιοπαθητικός Γιατρός” έχουν λάβει τη σχετική εκπαίδευση και ότι έχουν αποδείξει
την ικανότητά τους να εφαρμόζουν την ομοιοπαθητική μέθοδο. Πληροφορίες για όλους τους ομοιοπαθητικούς
ιατρικούς συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
της ECH: www.homeopathyeurope.org

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (E.E.O.I.)
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Ελληνική Εταιρεία Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (www.homeopathy.gr) ιδρύθηκε το 1971 και συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ομοιοπαθητική ως πλήρως αναγνωρισμένο μέλος τα τελευταία 30 χρόνια. Η ΕΕΟΙ είναι αναγνωρισμένος επιστημονικός, εκπαιδευτικός και
συνδικαλιστικός φορέας των Ελλήνων Ομοιοπαθητικών γιατρών και αριθμεί σήμερα πλέον των 400
μελών, μόνο γιατρούς, οι οποίοι είναι και μέλη των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων. Στόχος της ΕΕΟΙ
είναι η προαγωγή της ομοιοπαθητικής ιατρικής και προς αυτό το στόχο παρέχει υψηλού πιπέδου
εκπαίδευση στην ομοιοπαθητική, διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις και διασφαλίζει
ότι γιατροί με άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος παρέχουν υψηλής ποιότητας Ομοιοπαθητική
στους έλληνες πολίτες. Η EEOI συμμετέχει ενεργά με εκπρόσωπους της στο ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ) και του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ).

www.homeopathy.gr

Κ ΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

Σ

την Ευρώπη υπάρχουν περίπου δύο χιλιάδες κτηνίατροι οι οποίοι παρέχουν ομοιοπαθητική θεραπεία σε κατοικίδια και σε ζώα κτηνοτροφικών
μονάδων. Σήμερα ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου των κτηνιάτρων. Όπως και στην ιατρική ομοιοπαθητική, υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το βαθμό της νομικής αναγνώρισης και
του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζεται η κτηνιατρική ομοιοπαθητική. Μερικές
εκατοντάδες κτηνίατρων σε Αυστρία, Ιρλανδία, Ελβετία και Αγγλία έχουν πιστοποίηση εκπαίδευσης στην κτηνιατρική ομοιοπαθητική, η οποία αναγνωρίζεται ως ειδικότητα. Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν ειδικά ομοιοπαθητικά προγράμματα εκπαίδευσης για κτηνίατρους. Στην Ουγγαρία και τη Νορβηγία η ομοιοπαθητική κτηνιατρική διδάσκεται σε πανεπιστήμια, σε κάποιες χώρες από κτηνιατρικούς συλλόγους και στις περισσότερες χώρες από
ιδιωτικά εκπαιδευτικά κέντρα. Ο Διεθνής Οργανισμός για την Κτηνιατρική Ομοιοπαθητική (IAVH) έχει ορίσει τις
ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις εξετάσεις και τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
Οι εξετάσεις οδηγούν στην πιστοποίηση CertIAVH. Η ECH συνεργάζεται στενά με την IAVH.

Η

ομοιοπαθητική χρησιμοποιείται σε όλο το φάσμα των κτηνιατρικών παθήσεων, παρέχοντας θεραπευτικές
δυνατότητες παρόμοιες με αυτές της ομοιοπαθητικής στους ανθρώπους. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα προσφέρουν μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων στην θεραπεία των λοιμώξεων των βοοειδών, χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα αντιβιωτικών στο γάλα και στο κρέας. Στην κτηνοτροφία και την πτηνοτροφία τα ομοιοπαθητικά φάρμακα
μπορούν να αντικαταστήσουν τα αντιβιοτικά, ορμονικά και άλλα φάρμακα σε αρκετές περιπτώσεις λοιμώξεων ή
φλεγμονωδών παθήσεων ή σε αναπαραγωγικές διαταραχές. Εναλλακτικά, μπορούν να ελαττώσουν το διάστημα
της θεραπείας με αντιβιοτικά. Οι καταναλωτές προστατεύονται έτσι πιο αποτελεσματικά, καθώς τα ομοιοπαθητικά
φάρμακα προκαλούν αμελητέα ή μηδενικά κατάλοιπα. Ο Κανονισμός 1804/1999 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
αναφέρει ρητά ότι στα βιολογικά προϊόντα όλων των κρατών μελών θα πρέπει να προτιμούνται η ομοιοπαθητική και η φυτοθεραπευτική ως θεραπεία για τα άρρωστα ή πληγωμένα ζώα. Ο κανονισμός αναφέρει επίσης ότι η
χρήση των χημικών αλλοπαθητικών φαρμάκων θα πρέπει να ελαχιστοποιηθεί σε ένα αυστηρά χαμηλό όριο, ώστε
να διασφαλίζεται για τους καταναλωτές η ποιότητα των βιολογικών προϊόντων4 .

Π

ερισσότερες πληροφορίες για την κτηνιατρική ομοιοπαθητική και την IAVH μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.iavh.org

4

Κανονισμός Συμβουλίου 1804/1999/EC, συμπλήρωμα του Κανονισμού 2092/91/EEC

ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Σ

ε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν σύλλογοι ομοιοπαθητικών
ασθενών που αντιπροσωπεύουν τους ασθενείς που χρησιμοποιούν ή
αναζητούν ομοιοπαθητική θεραπεία, και προστατεύουν τα δικαιώματα και
τα συμφέροντά τους. Μέχρι σήμερα αυτές οι χώρες περιλαμβάνουν την
Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την
Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία και την Αγγλία. Σε πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έχει ξεκινήσει η
διαδικασία σχηματισμού τέτοιων συλλόγων ασθενών.
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λοι αυτοί οι σύλλογοι συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συλλόγων Ομοιοπαθητικών Ασθενών (EFHPA). Η ομοσπονδία αυτή έχει ως στόχους:
την ενσωμάτωση της ομοιοπαθητικής στο Ευρωπαϊκό σύστημα υγείας
την εναρμόνιση της άσκησης της ομοιοπαθητικής σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη
την υπεράσπιση της ποιότητας της προσφερόμενης επιστημονικής ομοιοπαθητικής ιατρικής
με τη βοήθεια των διευθύνοντων οργάνων της Ε.Ε.
την αρωγή όλων των μελών της στις τοπικές και εθνικές δράσεις τους
την αντιπροσώπευση ατόμων, όπως και τοπικών, περιφερειακών και εθνικών οργανισμών που έχουν
κοινούς στόχους όσον αφορά την ομοιοπαθητική και το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής θεραπείας.

Η EFHPA είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ασθενών (EPF) και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για τη Δημόσια
Υγεία (EPHA). Αποτελεί επίσης το αντιπροσωπευτικό όργανο των ασθενών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την
Ομοιοπαθητική (ECH).
Περισσότερες πληροφορίες για την EFHPA μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.efhpa.eu

H ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Γ

Για να είναι υψηλό το επίπεδο και η ποιότητα της Ομοιοπαθητικής, θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ιατρική
πιστοποίηση γνώσης (πτυχίο ιατρικής) καθώς και υψηλό επίπεδο και πιστοποίηση Ομοιοπαθητικής γνώσης.
Σύμφωνα και με τους δύο μεγαλύτερους ελληνικούς ιατρικούς συλλόγους (Αθηνών, Θεσσαλονίκης) η ομοιοπαθητική είναι ιατρική πράξη και πρέπει να εφαρμόζεται μόνο από γιατρούς.

ΤIτλος πρωτοτυπου: “Homeopathic care in a medical context”, E.C.H.
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