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1. Οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς που επιθυμούν να ακολουθήσουν τη μέθοδο και πρακτική της
Ομοιοπαθητικής, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προσέχουν κατά την αναζήτηση των σχετικών
υπηρεσιών, να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο σε ιατρούς που έχουν λάβει εκπαίδευση –
κατάρτιση στην μεθοδολογία και πρακτική της Ομοιοπαθητικής, που έχουν σημαντική
εμπειρία και που είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη στην Ελληνική Εταιρία Ομοιοπαθητικής
Ιατρικής.
Προς διασφάλιση της δημόσιας υγείας, αλλά και της υγείας των ασθενών, απαραίτητο είναι οι
θεραπευτικές πράξεις Ομοιοπαθητικής, να γίνονται μόνο από ιατρούς, δεδομένου ότι αυτοί έχουν τη
γνώση της φυσιολογίας και λειτουργίας του οργανισμού, της κατανόησης των παθήσεων, της
θεραπευτικής διαχείρισης με ή χωρίς φαρμακευτική αγωγή και της αναγνώρισης των αποτελεσμάτων
των σχετικών παρεμβάσεων, καθώς και του εντοπισμού των όποιων δυσχερειών στην έκβαση της
νόσου ή της θεραπείας.
Προσοχή! Να ελέγχετε προσεκτικά σε ποιόν Ομοιοπαθητικό απευθύνεστε, αναζητώντας
πληροφορίες όχι μόνο από το διαδίκτυο (που πολλές φορές είναι παραπλανητικές), αλλά και
από άλλους ασθενείς που έχουν ανάλογη εμπειρία, καθώς και από τον επίσημο επιστημονικό
φορέα του χώρου, ώστε να ανιχνεύετε την ορθότητα των στοιχείων και την καταλληλότητα της
εκπαίδευσης του.
Πληροφορίες: homeopathy.gr@gmail.com, https://www.homeopathy.gr/
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2. Η Ομοιοπαθητική μεθοδολογία και πρακτική είναι μια ολιστική προσέγγιση του ασθενή και όχι της
παθήσεως ή της νόσου του, που αξιοποιεί κάθε είδους πληροφορία, τόσο για τη κατάσταση της
υγείας του, την αντίληψη και τη στάση του απέναντι στις νοσογόνες καταστάσεις που βιώνει, τα
σχετικά συναισθήματα που εκδηλώνει ή καταπιέζει, όσο και στη συλλογή δεδομένων για κάθε
επίπεδο της καθημερινής διαβίωσης του, στο παρόν αλλά και στο παρελθόν. Η λήψη του ολιστικού
αυτού ιστορικού με τη σε βάθος συνεργασία του ασθενή, αποτελεί τη βάση για την αποτελεσματική
και επιτυχή ομοιοπαθητική θεραπεία.
3. Η θεραπευτική διαχείριση μέσω της Ομοιοπαθητικής μεθοδολογίας και πρακτικής, δεν συμβάλλει
μόνο στην ανακούφιση ή στην εξάλειψη συμπτωμάτων και δυσμενών καταστάσεων που επηρεάζουν
την ποιότητα καθημερινής ζωής του ασθενή, αλλά συντελεί και στην αποτελεσματική θεραπευτική
διαχείριση της νόσου ή πάθησης.
Για το λόγο αυτό, η Ομοιοπαθητική μεθοδολογία και πρακτική θεωρείται ως συμπληρωματική ή και
αυτόνομη θεραπεία και η φιλοσοφία της είναι να διευκολύνει τον ίδιο τον οργανισμό του ασθενή, να
αναζητήσει τις διόδους – διαδρομές αυτοθεραπείας, μέσω αναγνώρισης των συμπτωμάτων και
ενεργοποίησης ανάλογων καναλιών θεραπείας που ο οργανισμός μπορεί να διαμορφώσει.
Προσοχή! Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν αναζητούν οι ασθενείς τη θεραπευτική προσέγγισή
των συμπτωμάτων τους με αξιοποίηση της Ομοιοπαθητικής, να συζητούν με τον θεράποντα
Ομοιοπαθητικό ιατρό τους την ιατρική τεκμηρίωση για την αποτελεσματική συμβολή της
παρέμβασης που θα κάνουν και να ελέγχουν την ορθότητα των στοιχείων αυτών, μέσω της
σχετικής βιβλιογραφίας ή σε επικοινωνία με τον προσωπικό τους οικογενειακό ιατρό.
Επίσης προσοχή να δίδεται σε αναφορές που προβάλλονται στους ιστοτόπους διαφόρων
κέντρων ομοιοπαθητικής ή άλλων επαγγελματιών μη ιατρών, αναφορικά με τη θεραπεία
διαφόρων παθήσεων, όταν δεν αναφέρονται οι σχετικές ιατρικές τεκμηριώσεις.
4. Όταν οι ενδιαφερόμενοι ασθενείς επιλέγουν να αξιοποιήσουν τη θεραπευτική προσέγγιση της
Ομοιοπαθητικής μεθοδολογίας και πρακτικής, απαραίτητο είναι να συζητούν και να ενημερώνουν
τον θεράποντα ιατρό τους που παρακολουθεί το νόσημα από το οποίο πάσχουν, προκειμένου να
υπάρχει η σχετική γνώση, η παροχή συμβουλών, αλλά και η αναγνώριση των όποιων αποτελεσμάτων στην κατάσταση της υγείας τους.
5. Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την πορεία της ομοιοπαθητικής θεραπείας, είναι η εμφάνιση
θεραπευτική κρίσης και η ανάκληση ή εμφάνιση παλαιών συμπτωμάτων.
Μικρό ποσοστό ασθενών, τις πρώτες ημέρες της αγωγής, πιθανόν να παρουσιάσει εντονότερα
κάποιο από τα συμπτώματα που ήδη είχε, σε όρια τελείως ακίνδυνα για τον οργανισμό. Αυτό
αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι έχει αρχίσει η ενδυνάμωση του οργανισμού άρα και η θεραπεία του.
Ωστόσο, μόνο ο ειδικός ομοιοπαθητικός γιατρός είναι σε θέση να εκτιμήσει αν πρόκειται για την
θεραπευτική επιδείνωση ή κάτι άλλο όπως π.χ. ένα κρυολόγημα, μια διάρροια από τροφική
δηλητηρίαση, ή τυχαία έξαρση των συμπτωμάτων, συνεπώς αυτόν και πρέπει να συμβουλεύονται σε
κάθε περίπτωση οι ασθενείς.
Κατά τη διάρκεια της ομοιοπαθητικής θεραπείας μπορεί να έχουμε ανάδυση παλαιών συμπτωμάτων
ή ευαισθησιών του ασθενούς που πάντοτε όμως εστιάζονται σε επίπεδα (όργανα, συστήματα ή
λειτουργίες) πιο επιφανειακά και λιγότερο σημαντικά απ' αυτά της παρούσας νόσου και ποτέ και σε
καμία περίπτωση δεν αφορούν επανεμφάνιση παλαιότερων σοβαρότερων και πιο εσωτερικών
ευαισθησιών από εκείνες της παρούσας κατάστασης τους ασθενούς.
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Αποτελεί παροδικό φαινόμενο και καθόλου σοβαρό ή απειλητικό για τον ασθενή, αλλά αντίθετα
είναι ιδιαίτερα θετικό σημείο και ενδεικτικό της βαθιάς θεραπευτικής πορείας του ασθενούς αφού
παρατηρείται μια μετατόπιση του κέντρου βάρους της διαταραχής του οργανισμού από το κέντρο
προς την περιφέρεια. Συμβαίνει δηλ. ένα είδος εκτόνωσης της νοσηρής διαταραχής. Να τονίσουμε
και πάλι ότι η σωστή εφαρμογή της ομοιοπαθητικής θεραπείας (κλασική ομοιοπαθητική ιατρική) δεν
περικλείει κανένα κίνδυνο βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα.
Στην Ομοιοπαθητική μεθοδολογία και πρακτική αξιοποιείται μια πλούσια φαρέτρα 3.500 απλών
φυσικών φαρμακευτικών ουσιών και στοιχείων, όπου κατά την θεραπευτική προσέγγιση, θα πρέπει
να επιλεγεί η κατάλληλη, που μοναδικά ταιριάζει για τη διαχείριση του προβλήματος υγείας, στο
συγκεκριμένο ασθενή, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με τη συγκεκριμένη ψυχοκοινωνική
κατάσταση που βιώνει. Οι ίδιες ουσίες στον ίδιο ασθενή με παρόμοιο πρόβλημα υγείας σε
διαφορετική όμως περίοδο και κατάσταση που βιώνει, μπορεί να μην είναι οι κατάλληλες και να
είναι απαραίτητο να ανιχνευθούν και να χορηγηθούν άλλες.
6. Επισημαίνεται ότι, το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι ιδιαίτερα χαμηλού κόστους και λόγω της φυσικής
του προέλευσης, αλλά και των δόσεων που χορηγούνται, είναι ασφαλές και δεν έχει παρενέργειες
στον οργανισμό, εφόσον συστήνεται από έμπειρο ομοιοπαθητικό ιατρό και χορηγείται από ειδικά
πιστοποιημένα φαρμακεία (σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία).
7. Όταν οι ασθενείς ακολουθούν θεραπεία μέσω της Ομοιοπαθητικής μεθοδολογίας και
πρακτικής, ιδιαίτερη προσοχή να δίνουν στην αναγκαιότητα διενέργειας άλλων συμπληρωματικών θεραπειών που τυχόν γίνονται σε παράλληλο ή επάλληλο χρονικό διάστημα (π.χ.
βελονισμό, μασάζ, χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, διαδικτυακές δίαιτες, βοτανοθεραπεία
κλπ.), προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές στον οργανισμό, δεδομένου ότι εμπλέκουν
πολλές μορφές θεραπευτικών προσεγγίσεων παράλληλα με την βασική θεραπεία της πάθησης
τους ή την κύρια συμπληρωματική που επιλέγουν. Η επιλογή του ασθενή να γίνονται πολλές
παράλληλες μορφές θεραπευτικών συμπληρωματικών παρεμβάσεων, μπορεί να δημιουργήσει
επιπλοκές, παρενέργειες, αλλά και αναποτελεσματικότητα της βασικής θεραπείας που
ακολουθείται, ιδιαίτερα δε όταν δεν ενημερώνεται ο θεράπων ιατρός.
8. Είναι δυνατόν ένας ασθενής μετά από μια επιτυχή ομοιοπαθητική θεραπεία κάποια στιγμή να
υποτροπιάσει.
Αυτό εξαρτάται:
α) από το πόσο υγιής είναι ο οργανισμός,
β) από το είδος και τη χρονιότητα της αρρώστιας που είχε,
γ) από τις ταλαιπωρίες, ψυχικές ή σωματικές, που έδρασαν επάνω του κατά τον χρόνο
που είναι βελτιωμένος από την αρχική του αρρώστια, και
δ) από το πόσο σωστά τηρεί τις συστάσεις του γιατρού μετά τη διακοπή των
φαρμάκων.
Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθεί στον θεράποντα ομοιοπαθητικό
ιατρό του και συνήθως η βελτίωση των συμπτωμάτων του θα επέλθει σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
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9. Η αξιοποίηση της θεραπευτικής μεθόδου και πρακτικής της Ομοιοπαθητικής, δεν υποκαθιστά ή
αντικαθιστά τη βασική θεραπευτική αγωγή που λαμβάνει ο ασθενής για την πάθηση του από τον
θεράποντα ιατρό του, αλλά έρχεται συμπληρωματικά να συνεισφέρει και να προσφέρει με
αποτελεσματικό τρόπο βελτίωση των συμπτωμάτων και κατ’ επέκταση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του.
10. Είναι ιδιαίτερα καθοριστικό και σημαντικό, όταν οι ασθενείς επιλέγουν να αξιοποιήσουν τη
συμπληρωματική θεραπευτική μέθοδο και πρακτικής της Ομοιοπαθητικής, να συνεργάζονται και να
συζητούν, τόσο με τον θεράποντα ιατρό τους, όσο και με τον Ομοιοπαθητικό ιατρό, αλλά και να
ενθαρρύνουν, ενισχύουν την επικοινωνία και συνεργασία των ιατρών μεταξύ τους, ώστε να
ανιχνεύεται καλύτερα το ιστορικό του πάσχοντος, να εκτιμάται η κατάσταση υγείας στην
πορεία των θεραπειών και να αξιολογείται συνολικά η αποτελεσματικότητα της.
11. Στη θεραπευτική πορεία, μέσω της προσέγγισης με την Ομοιοπαθητική μεθοδολογία και πρακτική,
διασφαλίζεται η διαρκής, διαλλακτική και ισότιμη σχέση συνεργασίας θεράποντος ιατρού και
ασθενή, που στην προσπάθεια διαχείρισης της νοσογόνου καταστάσεως, οφείλουν να είναι
συνοδοιπόροι, να έχουν αμοιβαία εμπιστοσύνη και να παρακολουθούν από κοινού, αλλά και να
συναποφασίζουν για την εξέλιξη της θεραπευτικής διαδικασίας.
12. Οι ασθενείς με Σπάνια Νοσήματα – Παθήσεις λόγω της πολυπλοκότητας και της ιδιαιτερότητας των συμπτωμάτων τους, είναι δυνατόν να αναζητούν τη διενέργεια συμπληρωματικών
θεραπευτικών παρεμβάσεων της Ομοιοπαθητικής μεθοδολογίας και πρακτικής πάντοτε σε
συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό τους, προκειμένου να διαχειριστούν καλύτερα σοβαρά
συμπτώματα της πάθησης τους, προσφεύγοντας στις υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο
Ομοιοπαθητικών ιατρών.

Το παρόν διαμορφώθηκε από την Ε.Ο.Σ. - ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.
με τη συνεργασία και την επιστημονική επιμέλεια της
Ελληνικής Εταιρίας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής
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