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Szanowni Państwo,

Celem naszym jest przekazanie Państwu kompendium oficjalnych infor-
macji na temat statusu leków homeopatycznych w Polsce i na świecie, tak 
abyście w każdym momencie mogli odwołać się do wiarygodnego źródła.

Nie chcemy odnosić się do jakichkolwiek nieformalnych, niepopartych 
dowodami twierdzeń, na których opierają swoją argumentację sceptycy 
i osoby nieznające homeopatii. Dlatego też nie znajdą tu Państwo naszych 
prywatnych opinii, a wyłącznie jednoznaczne wypowiedzi najważniejszych 
organów państwa, instytucji i urzędów wskazujące na faktyczne miejsce 
leków homeopatycznych w Polsce i na świecie.

Znajdą tu również Państwo wyraźne wskazanie podstaw prawnych na 
jakich prowadzony jest obrót i rekomendowanie przez lekarzy leków 
homeopatycznych w naszym kraju. 

Zawarliśmy tu także informacje o przeprowadzonych badaniach nauko-
wych potwierdzających skuteczność i bezpieczeństwo homeopatycznych 
produktów leczniczych.

Wszystkie zawarte w niniejszej publikacji dane, dowody, wyniki badań 
naukowych oraz oficjalne stanowiska najważniejszych organów państwa, 
w sposób jednoznaczny i bezdyskusyjny określają status prawny leków 
homeopatycznych, a tym samym są jedynym wiarygodnym źródłem 
informacji na ich temat.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja pozwoli rozwiać wątpliwości oraz 
usystematyzować wiedzę co do zgodności z prawem oraz skuteczności 
i bezpieczeństwa stosowania leków homeopatycznych.

Zapraszam do lektury

Magdalena Wojciechowska
Prezes Polskiego Towarzystwa 
Homeopatii Klinicznej
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1 HOMEOPATIA W LICZBACH

NA CAŁYM ŚWIECIE 
LEKI HOMEOPATYCZNE 
STOSUJE 400 MILIONÓW PACJENTÓW 
I 200 TYSIĘCY LEKARZY.
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REJESTRACJA LEKÓW 
HOMEOPATYCZNYCH2

Leki homeopatyczne w Polsce są zarejestrowane zgodnie z literą prawa w oparciu o ustawę Prawo 
Farmaceutyczne z dn. 6 września 2001 r., która implementuje przepisy Dyrektywy 2001/83/WE. Dopusz-
czenie leków homeopatycznych do obrotu przez Ministerstwo Zdrowia i Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oznacza, że mają one taki sam status 
jak inne leki dopuszczone do obrotu na terytorium RP.
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STANOWISKO NAJWAŻNIEJSZYCH 
URZĘDÓW W POLSCE3

Mec. Lidia Retkowska-Mika, 
Dyrektor Departamentu Prawnego, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,  
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Wypowiedź w dzienniku Rzeczpospolita dodatek Zdrowie z dn. 18-19.VI. 2014 r.: 

Dr Leszek Borkowski, 
Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych w latach 2005-2009

Wypowiedź w dzienniku Rzeczpospolita dodatek Zdrowie z dn. 18-19.VI. 2014 r.: 

– Dopuszczenie do obrotu według procedur unijnych i pol-
skich, leków homeopatycznych oznacza, że leki te mają taki 
sam status jak inne leki dostępne w Polsce – mówi Lidia Ret-
kowska-Mika. Wyjaśniła też, że narodowe agencje ds. leków 
w Unii Europejskiej gwarantują jakość i bezpieczeństwo le-
ków homeopatycznych. – Metody ich produkcji i kontroli są 
szczegółowo opisane, co gwarantuje jakość, bezpieczeństwo, 
a także skuteczność w przypadku leków homeopatycznych ze 
wskazaniami terapeutycznymi. (...) 

– Ustawa o zawodzie lekarza stanowi, że lekarz może w swojej 
praktyce stosować wszystkie zarejestrowane leki. Nikt więc nie 
powinien czynić mu zarzutu, że stosuje produkt dopuszczony 
do obrotu w Polsce zgodnie z unijnym prawem farmaceutycz-
nym i polską rejestracją. (...)

– Dr Borkowski podkreślił, że produkty lecznicze homeopatycz-
ne są dopuszczone w procedurze przewidzianej dla rejestracji 
tego typu leków. Wykazuje ona, że są bezpieczne, skuteczne 
i dobrej jakości. Mają taki sam status prawny jak inne leki. (...) 

URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH,  
WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
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Krzysztof Bąk, 
Rzecznik Prasowy Ministra Zdrowia

Wypowiedź w dzienniku Rzeczpospolita dodatek Zdrowie z dn. 18-19.VI. 2014 r.: 

Pismo Ministra Zdrowia do Pana Konstantego Radziwiłła  
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 
z dn. 19.09. 2008 r.:

 

W opinii Ministerstwa Zdrowia, nie można zgodzić się ze stwier-
dzeniem Naczelnej Izby Lekarskiej, że zalecanie przez lekarzy 
terapii homeopatycznymi produktami leczniczymi narusza 
Kodeks Etyki Lekarskiej. Homeopatyczne produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, dlatego też lekarze mają prawo ordynować tę grupę le-
ków, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. (...)

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego, w tym również produktu leczniczego 
homeopatycznego, wymaga udokumentowania jego bez-
pieczeństwa i jakości (produkty lecznicze dopuszczone w pro-
cedurze uproszczonej, stosowane do indywidualnej terapii) 
oraz bezpieczeństwa, skuteczności, jakości (produkty lecznicze 
dopuszczone w procedurze pełnej). Procedury związane z uzy-
skaniem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktów 
leczniczych oraz produktów leczniczych homeopatycznych 
prowadzi Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. Organem uprawnionym 
do wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest mini-
ster właściwy do spraw zdrowia. Do obrotu dopuszczone są 
także produkty lecznicze, w tym produkty lecznicze homeopa-
tyczne, które uzyskały pozwolenia wydane przez upoważnione 
organy w krajach Unii Europejskiej. (...)

Wymienione wyżej przepisy umiejscawiają oraz nadają pro-
duktowi leczniczemu homeopatycznemu te sama prawa, co 
innym produktom leczniczym przy dopuszczeniu do obrotu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w krajach człon-
kowskich Unii Europejskiej. (...)

MINISTERSTWO ZDROWIA
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Pismo Ministra Zdrowia do Pana Konstantego Radziwiłła  
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 
z dn. 05.01. 2009 r.:

 

Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej do Pana Konstantego Radziwiłła  
Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 
z dn. 08.05.2008 r.:

 

(...) zwracam się z prośbą o weryfikację stanowiska Naczelnej Rady 
Lekarskiej nr 7/08/V z dnia 4 kwietnia 2008 r.
Zgodnie z art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz 
ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie ze wskazaniami wiedzy 
medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpo-
znawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz 
z należytą starannością. Ustawodawca określając zasady wykonywania 
zawodu lekarza, w art. 45 wskazał, że lekarz może ordynować te środki 
farmaceutyczne i materiały medyczne, które są dopuszczone do obro-
tu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. (...)

W związku z powyższym stanowisko Nr 7/08/V z dnia 4 kwietnia 2008 r., 
w którym Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia zjawisko stoso-
wania homeopatii i pokrewnych nienaukowych metod przez lekarzy 
i lekarzy dentystów oraz określenie produktów homeopatycznych jako 
bezwartościowe i „o niezweryfikowanym naukowo działaniu” wydaje 
się nieuprawnione. Lecznicze produkty homeopatyczne, które zostały 
dopuszczone do obrotu z zachowaniem wymaganych procedur winny 
być w procesie leczenia stosowane tak jak inne środki farmaceutyczne. 
Tego rodzaju działanie nie powinno być traktowane jako sprzeczne 
z postanowieniami art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej.

W  odpowiedzi na Pana pismo NRL/RP/TK/010-1/573//08 z  dnia 
8.04.2008 r. w kwestii homeopatii informujemy, że według naszej wie-
dzy jest to oficjalna i legalna metoda leczenia stosowana w Unii Euro-
pejskiej (...)

Homeopatyczne produkty lecznicze, zarówno pojedyncze jak i złożone, 
są oficjalnymi produktami leczniczymi dopuszczonymi do lecznictwa 
w Polsce. (...)

NACZELNA IZBA APTEKARSKA
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POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA

Pismo Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Grzegorza Kucharewicza  
do Ministra Zdrowia
z dn. 22.07.2014 r.:

 

Pismo Przewodniczącego Polskiej Komisji Akredytacyjnej dr hab. Marka 
Rockiego - w sprawie otwarcia studiów podyplomowych z zakresu homeopatii 
na Śląskim Uniwersytecie Medycznym  
z dn. 23.07. 2014 r.:

 

Konsekwencją dopuszczenia do obrotu homeopatycznego produktu 
leczniczego jest konieczność traktowania tego produktu w taki sam spo-
sób jak pozostałe produkty lecznicze, niezależnie od roli, jaką im przypi-
sują poszczególne środowiska, w tym środowisko lekarzy. W związku z 
tym nie mogę podzielić stanowiska Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, 
wyrażonego w piśmie do Ministra Zdrowia z dnia 15 kwietnia 2014 r.

Komisja nie podzieliła obaw Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej odno-
śnie negatywnych dla pacjentów skutków kształcenia lekarzy na tych 
studiach, uznając, podobnie jak Polskie Towarzystwo Homeopatyczne, 
że wzbogacają jedynie wiedzę lekarzy i dadzą im szersze możliwości 
wyboru skutecznej terapii.
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URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

(...) Leki homeopatyczne, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych na terenie Polski, mają taki sam status prawny jak inne 
leki. Jedynym kompetentnym organem, który decyduje o tym, czy dany produkt 
leczniczy homeopatyczny zostanie, czy też nie, dopuszczony do obrotu, jest od dnia 
1 maja 2011 r. Prezes Urzędu Produktów Leczniczych. (...)

(...) W interesie pacjentów, a zatem w interesie publicznym leży powszechny dostęp 
do usług medycznych, obejmujących wszelkie formy dopuszczalne obowiązującym 
prawem, czemu na przeszkodzie staje działalność samorządu lekarzy skierowana 
przeciwko homeopatii. (...)

Należy podkreślić, że również Minister Zdrowia (por. część ustalającą Decyzji), 
jako organ najbardziej kompetentny w zakresie generalnej oceny stosunków pa-
nujących na rynku farmaceutycznym oraz organ, który do dnia 30 kwietnia 2011 r. 
podejmował decyzję o dopuszczeniu środków farmaceutycznych do obrotu, 
dwukrotnie zwrócił się na piśmie do Naczelnej Rady Lekarskiej (pisma z dnia 
19 września 2008 r. i 5 stycznia 2009 r.) z prośbą o weryfikację stanowiska Na-
czelnej Rady Lekarskiej, podnosząc, iż jest ono niezgodne z obowiązującymi 
aktualnie normami prawnymi i sprzeczne z postanowieniami art. 57 Kodeksu 
Etyki Lekarskiej. (...)

(...) Zdaniem Ministra Zdrowia, Naczelna Rada Lekarska nie posiada kompe-
tencji w dziedzinie dopuszczania i oceny produktów leczniczych, w związku 
z czym Minister Zdrowia nie znajduje podstawy prawnej dla jej działań w tym 
zakresie. Minister Zdrowia podkreślił w swym piśmie, iż obowiązujące w Pol-
sce przepisy umiejscawiają oraz nadają produktowi leczniczemu homeopa-
tycznemu te same prawa, co innym produktom leczniczym przy dopuszczeniu 
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w krajach członkowskich 
Unii Europejskiej. (...)

DECYZJA 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznająca postępowanie Naczelnej Rady Lekarskiej 
za niezgodne z prawem

Nr DOK – 6/2011 z dn. 25.07.2011 r.: 
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I.  Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i kon-
sumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania 
antymonopolowego wszczętego z urzędu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów uznaje za praktykę ograniczającą konkurencję i naruszającą 
zakaz, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumen-
tów zawarcie przez Naczelną Izbę Lekarską z siedzibą w Warszawie na krajowym 
rynku świadczeń zdrowotnych, porozumienia ograniczającego konkurencję na 
krajowych rynkach sprzedaży produktów leczniczych homeopatycznych wy-
dawanych z przepisu lekarza, polegającego na ograniczaniu dostępu do tych 
rynków przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż ww. produktów leczniczych, 
wskutek ograniczenia lekarzom i lekarzom dentystom możliwości ordynowania 
tych produktów w wyniku przyjęcia przez Naczelną Radę Lekarską stanowiska, iż 
stosowanie homeopatii stoi w sprzeczności z zasadami etyki lekarskiej i nakazuje 
zaniechanie jej stosowania.

II.  Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konku-
rencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowa-
nia antymonopolowego wszczętego z urzędu, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów nakłada na Naczelną Izbę Lekarską z siedzibą w Warszawie karę 
pieniężną w wysokości 49 113,89 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzynaście 
złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), płatną do budżetu państwa, z tytułu na-
ruszenia zakazu określonego w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) (pkt I sentencji decyzji). (...)

DECYZJA 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
o nałożeniu kary pieniężnej na Naczelną Izbę Lekarską za łamanie prawa:

Nr DOK – 6/2011 z dn. 25.07.2011 r.: 
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1

Zgodnie z uzasadnieniem Ministra Zdrowia zawartym w projekcie rozporządzenia MZ  
z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego  
do poszczególnych kategorii dostępności ( Dz.U.2008, Nr 206, poz.1292):

 

4
W POLSCE OK. 60 % 
LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH 
JEST DOSTĘPNYCH 
WYŁĄCZNIE NA RECEPTĘ.

LEKI HOMEOPATYCZNE 
NA RECEPTĘ

(...) wysokie rozcieńczenia (potencje, stopnie dynamizacji) produktów leczniczych 
homeopatycznych stosowane są w poważnych jednostkach chorobowych, głównie 
w chorobach przewlekłych. Przebieg takiego leczenia powinien być nadzorowany 
przez lekarza homeopatę. 

Zgodnie z Dyrektywą 2001/83/WE i ustawą – Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 
2001 r. produkty lecznicze homeopatyczne podlegające dopuszczeniu do obrotu 
zgodnie z art. 21 ustawy nie posiadają wskazań leczniczych, w związku z czym, nad-
zór nad procesem leczenia powinien sprawować lekarz. Tylko taki sposób umożliwia 
dobór odpowiedniej i optymalnej terapii. (...)
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5 LEKI HOMEOPATYCZNE  
WIDZIANE OKIEM LEKARZY

69% LEKARZY 
STOSUJE LEKI HOMEOPATYCZNE 
W SWOJEJ PRAKTYCE

Badanie zrealizowane w czerwcu 2014 przez GFK POLONIA* na zlecenie 
 Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej.
W badaniu przepytani zostali lekarze interniści i lekarze pediatrzy, zarówno stosujący jak 
i niestosujący leków homeopatycznych w swojej praktyce. W sumie: 203 lekarzy, w tym: 80 lekarzy 
internistów i 123 lekarzy pediatrów. 
 
WNIOSKI Z CAŁEJ GRUPY ANKIETOWANYCH:

CZY PRZEPISUJE PAN/I LEKI HOMEOPATYCZNE? 

* GFK Polonia  jedna z największych firm badawczych na świecie z zakresu marketingu i  opinii publicznej.

NIE / 31%
TAK / 69%

JAK CZĘSTO PRZEPISUJE PAN/I LEKI HOMEOPATYCZNE?

53% LEKARZY STOSUJĄCYCH LEKI HOMEOPATYCZNE 
ZALECA JE SWOIM PACJENTOM PRZYNAJMNIEJ 
KILKA RAZY W TYGODNIU

53%
Codziennie

Kilka razy w tygodniu

2 do 3 razy w miesiącu

Rzadziej

9%
44%

34%
13%

14



JAKIE SĄ WEDŁUG PANA/I KORZYŚCI Z PRZEPISYWANIA LEKÓW 
HOMEOPATYCZNYCH?

JAKO GŁÓWNĄ KORZYŚĆ 
ZE STOSOWANIA LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH
66% LEKARZY JE STOSUJĄCYCH 
WSKAZUJE BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA

66%
Bezpieczeństwo 
stosowanych leków (brak 
efektów niepożądanych, 
interakcji z innymi 
lekami, uzależnienia, 
przyzwyczajenia, ryzyka 
przedawkowania) 

12%
To podejście bardziej 
odpowiada mojej etyce 
lekarskiej i przysiędze 
Hipokratesa „Po 
pierwsze nie szkodzić”

21%
Możliwość pomocy 
pacjentowi 
w przypadku chorób 
przewlekłych

22%
Całościowe 
zajęcie się 
pacjentem

35%
Zmniejszenie ilości 
działań niepożądanych

36%
Możliwość 
zastosowania leczenia 
zapobiegawczego 
(np. nawracające 
alergie, nawracające 
choroby górnych dróg 
oddechowych)

31%
Zadowolenie 
pacjentów
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57% internistów stosuje leki homeopatyczne w swojej praktyce
30% wybiera je przede wszystkim w sytuacjach klinicznych, dla których nie ma odpowiedniej, 
skutecznej terapii, 26% z nich traktuje je przede wszystkim jako wzbogacenie własnych możli-
wości terapeutycznych
43% internistów stosujących leki homeopatyczne zaleca je swoim pacjentom przynajmniej kilka 
razy w tygodniu
Jako główną korzyść ze stosowania leków homeopatycznych 70% internistów je stosujących 
wskazuje bezpieczeństwo stosowania
92% internistów stosujących leki homeopatyczne uważa, że aby je stosować niezbędne jest 
szkolenie

JAK ODPOWIADALI LEKARZE INTERNIŚCI:

JAK ODPOWIADALI LEKARZE PEDIATRZY:

76% pediatrów stosuje leki homeopatyczne w swojej praktyce
35% z nich traktuje je przede wszystkim jako wzbogacenie własnych możliwości terapeutycznych, 
a 29% wybiera je przede wszystkim w sytuacjach klinicznych, dla których nie ma odpowiedniej, 
skutecznej terapii
59% pediatrów stosujących leki homeopatyczne zaleca je swoim pacjentom przynajmniej kilka 
razy w tygodniu
Jako główną korzyść ze stosowania leków homeopatycznych 64% pediatrów je stosujących 
wskazuje bezpieczeństwo stosowania
84% pediatrów stosujących leki homeopatyczne uważa, że aby je stosować niezbędne jest 
szkolenie

87% LEKARZY 
STOSUJĄCYCH LEKI HOMEOPATYCZNE 
UWAŻA, ŻE ABY JE STOSOWAĆ
NIEZBĘDNE JEST SZKOLENIE
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CZY STOSOWAŁ PAN/I KIEDYŚ LEKI HOMEOPATYCZNE?

NAJCZĘŚCIEJ, W 79% PRZYPADKÓW, PACJENCI 
STOSOWALI LEKI HOMEOPATYCZNE NA
DOLEGLIWOŚCI ZWIĄZANE Z INFEKCJAMI
W OKRESIE ZIMOWYM

53% BADANYCH STOSOWAŁO LEKI HOMEOPATYCZNE 

LEKI HOMEOPATYCZNE  
WIDZIANE OKIEM POLAKÓW6

9%
Nie wiem

12%
Nie i nie mam zamiaru 
ich stosować

26%
Nie, ale nie wykluczam 
zastosowania 
w przyszłości

53%
Tak

Badanie zrealizowane w czerwcu 2014 przez GFK POLONIA na zlecenie 
 Polskiego Towarzystwa Homeopatii Klinicznej.
Przepytane zostały osoby w wieku od 18 do 60 lat z wykształceniem średnim i wyższym, na próbie 
ogólnopolskiej 1000 osób. 
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70%
Tak, ważne

13%
Nie, nieważne

16%
Nie wiem

CZY JEST DLA PANA/I WAŻNE ŻEBY LEKI HOMEOPATYCZNE BYŁY 
DOSTĘPNE W POLSCE?

76% BADANYCH TWIERDZI, ŻE LEKI
HOMEOPATYCZNE SĄ SKUTECZNE W PRZYPADKU
CZĘSTO WYSTĘPUJĄCYCH DOLEGLIWOŚCI,
TAKICH JAK PRZEZIĘBIENIE, KASZEL, KATAR,
STRES CZY KŁOPOTY ZE SNEM

70% BADANYCH UWAŻA LEKARZY STOSUJĄCYCH
LEKI HOMEOPATYCZNE ZA GODNYCH ZAUFANIA

DLA 70% BADANYCH WAŻNE JEST 
BY LEKI HOMEOPATYCZNE BYŁY DOSTĘPNE 
W POLSCE
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HOMEOPATIA JEST UZNANĄ 
METODĄ LECZENIA PRZEZ 
ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ ZDROWIA WHO.
W MAJU 2014 R. WHO PRZYJĘŁO STRATEGIĘ
DOTYCZĄCĄ MEDYCYNY TRADYCYJNEJ
I KOMPLEMENTARNEJ NA LATA 2014-2023. 

ŚWIATOWA ORGANIZACJA 
ZDROWIA NA TEMAT 
HOMEOPATII7

Dr Peter Fisher, 
Królewski Szpital Medycyny Integracyjnej w Londynie 
osobisty lekarz Królowej Elżbiety II

Wypowiedź w dzienniku Rzeczpospolita dodatek Zdrowie z dn. 18-19.VI. 2014 r.: 

Jestem też członkiem rady doradczej WHO do spraw medycyny tradycyjnej i kom-
plementarnej. Dwa tygodnie temu na spotkaniu w Genewie, WHO przyjęło strategię 
dotyczącą medycyny tradycyjnej i komplementarnej na lata 2014-2023. Przyczyniłem 
się do jej opracowania. Dokument potwierdza, że medycyna tradycyjna i komple-
mentarna mogą być wykorzystywane w różnych krajach i powinny być rozwijane 
w sposób systematyczny i naukowy. Dokument uwzględnia też homeopatię. (…)
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LEKI HOMEOPATYCZNE  
SĄ REFUNDOWANE 
W KRAJACH WYSOKO ROZWINIĘTYCH.

REFUNDACJA LEKÓW 
HOMEOPATYCZNYCH 
W EUROPIE8

REFUNDACJA LEKÓW 
HOMEOPATYCZNYCH:
Przez system ubezpieczenia ogólnego leki ho-
meopatyczne są refundowane w 4 krajach eu-
ropejskich:

 � Francja
 � Niemcy 
 � Wielka Brytania
 � Szwajcaria

REFUNDACJA WIZYT 
LEKARSKICH:
Wizyty u  lekarzy homeopatów są refundowa-
ne w ramach ubezpieczenia obowiązkowego 
w 6 krajach:

 � Francja
 � Belgia
 � Holandia
 � Niemcy w przypadkach ciężkich schorzeń
 � Szwajcaria
 � Tunezja

Dr Peter Fisher, 
Królewski Szpital Medycyny Integracyjnej w Londynie 
osobisty lekarz Królowej Elżbiety II

Wypowiedź w dzienniku Rzeczpospolita dodatek Zdrowie z dn. 18-19.VI. 2014 r.: 

Kolejnym faktem, o którym mówiono podczas spotkania, jest refundowanie lub 
częściowe refundowanie leków homeopatycznych przez wiele krajów, np. Szwajca-
rię, Francję czy Niemcy. – Oznacza to, że homeopatia i działa, i się opłaca. Badania 
przeprowadzone w tych krajach dowodzą, że przy skojarzonym z medycyną kon-
wencjonalną zastosowaniu leczenia homeopatycznego, wyniki terapii są znacznie 
lepsze niż przy zastosowaniu jedynie konwencjonalnych metod. (...)
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REFUNDACJA LEKÓW 
HOMEOPATYCZNYCH 
W EUROPIE

Najsłynniejszy szpital medycyny integracyjnej, gdzie łączy się leczenie alopa-
tyczne z leczeniem homeopatycznym to: 

NA CAŁYM ŚWIECIE 
ISTNIEJĄ SZPITALE, GDZIE PACJENCI
KONSULTOWANI SĄ PRZEZ LEKARZY
HOMEOPATÓW, A LEKI HOMEOPATYCZNE
WŁĄCZANE DO TERAPII 
W RAMACH MEDYCYNY INTEGRACYJNEJ.

9
KONSULTACJE 
HOMEOPATYCZNE 
W SZPITALACH

Najwięcej szpitali, gdzie dostępne są konsultacje u lekarzy homeopatów znajduje się w: 
 � Wielkiej Brytanii
 � Francji
 � Austrii
 � Hiszpanii

Królewski Szpital Medycyny Integracyjnej w Londynie pod patronatem Królowej 
Elżbiety II, w którym dyrektorem do spraw klinicznych jest jej osobisty lekarz dr Peter 
Fisher. Szpital ten jest największym centrum medycyny komplementarnej w sektorze zdro-
wia publicznego w Wielkiej Brytanii i ważnym ośrodkiem badań w dziedzinie homeopatii. 
W kwietniu 2002 r. dołączył do zrzeszenia szpitali uniwersyteckich w Londynie.
W skład Królewskiego Szpitala Medycyny Integracyjnej w Londynie wchodzą między innymi 
kliniki: alergii, chorób środowiskowych i odżywiania, pediatryczna, reumatologiczna, chorób 
skóry oraz komplementarny program opieki dla pacjentów z ciężkimi schorzeniami.
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 � Francja: 17 
 � Wielka Brytania: 6 
 � Hiszpania: 4
 � Niemcy: 4
 � Włochy: 1
 � Austria: 1
 � Polska: 1 

NA CAŁYM ŚWIECIE ISTNIEJĄ 
UNIWERSYTETY, GDZIE HOMEOPATIA
JEST WYKŁADANA W RAMACH
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

HOMEOPATIA  
NA UNIWERSYTETACH
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HOMEOPATIA  
NA UNIWERSYTETACH ZDANIEM LEKARZY11

Prof. Wojciech Służewski, 
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej w szpitalu klinicznym  
im. Karola Jonschera w Poznaniu

Wypowiedź w dzienniku Rzeczpospolita dodatek Zdrowie z dn. 18-19.VI. 2014 r.: 

Zadowolenie z uruchomienia studiów podyplomowych wyraził również prof. Woj-
ciech Służewski, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej w Pozna-
niu, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. – Pacjenci 
wciąż pytali mnie o leki homeopatyczne i moim obowiązkiem było posiąść na ten 
temat jak najszerszą wiedzę.

Część mojej ścieżki edukacyjnej odbyłem we Francji. Stanowisko francuskiego środo-
wiska medycznego stosującego homeopatię jest następujące: nie wiemy jak te leki 
działają, ale widzimy ich efekty terapeutyczne i w związku z tym stosujemy leki ho-
meopatyczne w konkretnych wskazaniach, by pomóc chorym. Te leki mają badania 
kliniczne. A ich zaletą jest prawie całkowity brak działań niepożądanych. To dlatego 
pediatrzy tak chętnie przepisują je dzieciom. Jako nauczyciel akademicki uważam, 
że otwarcie studiów podyplomowych w tej dziedzinie to ważny krok. Pieczęć takiej 
uczelni jak SUM daje gwarancję ich rzetelności – mówił.
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O przykładach stosowania preparatów homeopatycznych u swoich pacjentów opo-
wiedziała dr Joanna Gzik, lekarz pediatra. – Pracuję w szpitalu. Na co dzień widzę 
zalety znajomości leczenia homeopatycznego i skuteczność działania tych leków. 
Podam przykład: noworodkowi czy niemowlęciu z infekcją wirusową nie można po-
dać leków chemicznych, więc trzeba czekać. Jeżeli organizm malucha poradzi sobie 
z wirusem, to świetnie, a jeśli nie, musimy przyjąć go do szpitala. Znając leki home-
opatyczne, leczenie możemy wdrożyć od początku choroby (bo te leki są nietoksyczne 
i bezpieczne) i bardzo często pozwala to uniknąć hospitalizacji. Jeśli dziecko wychodzi 
z infekcji i nie musi leżeć w szpitalu, to jest prawdziwy sukces. Każdego dnia trafiają 
do mnie też dzieci z  infekcjami żołądkowo-jelitowymi. Oddziały są przepełnione 
malcami, które wymagają nawodnienia. Nie ma leku chemicznego, który skutecznie 
zahamowałby wymioty u dziecka. I w tej sytuacji mogę zaproponować rodzicom 
zastosowanie leku homeopatycznego, który spowoduje, że dziecko poradzi sobie 
z wymiotami. Wtedy możliwe jest doustne nawadnianie malucha i dalej można już 
leczyć go w domu. Każdy rodzic wie, jaka jest wartość takiej alternatywy – mówiła dr 
Gzik. I wyraziła aprobatę dla utworzonych studiów na Śląsku. – Uważam, że władze 
medyczne powinny dbać o to, by podstawową wiedzę z zakresu homeopatii pozy-
skał każdy lekarz, choćby po to, by wiedział czy np. dany lek homeopatyczny, który 
pacjent przyjmuje może być jednocześnie stosowany z innymi lekami chemicznymi, 
np. z antybiotykiem. Obserwuję bardzo dobre efekty w leczeniu skojarzonym, kiedy 
np. do antybiotykoterapii dołącza się leczenie homeopatyczne. Dzieci szybciej zdro-
wieją. Poznałam homeopatię i uważam, że w rękach doświadczonego i mądrego 
lekarza może przynieść pacjentowi dużo dobrego. Wiem, że w przypadku ciężkich 
infekcji trzeba podać chemiczny lek, bo homeopatia ich nie wyleczy. Mając wiedzę, 
możemy dokonywać właściwych, najlepszych dla naszych pacjentów, wyborów. (...)

Lek. med. Joanna Gzik, 
Pediatra

Wypowiedź w dzienniku Rzeczpospolita dodatek Zdrowie z dn. 18-19.VI. 2014 r.: 
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  12 BADANIA W HOMEOPATII

Dr Peter Fisher, 
Królewski Szpital Medycyny Integracyjnej w Londynie 
osobisty lekarz Królowej Elżbiety II

Wypowiedź w dzienniku Rzeczpospolita dodatek Zdrowie z dn. 18-19.VI. 2014 r.: 

(...) – To nieprawda, że nie ma dowodów naukowych na skuteczność leków home-
opatycznych. Mamy ponad 288 randomizowanych – kontrolowanych – badań 
poświęconych homeopatii. Jestem członkiem specjalnej rady Światowej Organizacji 
Zdrowia, która zajmuje się homeopatią i właśnie przyjęła w tej sprawie strategię na 
następne lata. (...)
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Badanie to zostało przeprowadzone w Szwajcarii i miało na celu dostarczenie dowodów 
i argumentów tak, aby pomóc rządowi szwajcarskiemu podjąć decyzję o przedłużeniu 
refundacji leków homeopatycznych. Badanie to zostało zlecone w tym kraju przez władze 
Szwajcarii i dostarczyło niezbitych dowodów na skuteczność, bezpieczeństwo i co bardzo 
ważne z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia ekonomiczność i opłacalność  leczenia 
homeopatycznego. Badanie jednoznacznie wykazało, że łączenie leczenia lekami home-
opatycznymi z lekami alopatycznymi  prowadzi do szybszego zdrowienia pacjenta, a tym 
samym do obniżenia kosztów leczenia i oczywiście do mniejszego obciążania organizmu 
lekami chemicznymi. 

EPI-3 Laser – zostało przeprowadzone we Francji. W badaniu wzięły udział 3 grupy lekarzy 
– stosujących tylko leki alopatyczne, stosujących leki alopatyczne i  leki homeopatyczne 
(medycyna integracyjna), oraz lekarze stosujący głównie leki homeopatyczne. Badano takie 
typy schorzeń jak: 
– Problemy ze snem, niepokój, depresja
– Choroby układu mięśniowo-szkieletowego

WYBRANE BADANIA DOWODZĄCE 
SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA 
LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH: 

RAPORT SZWAJCARSKI „HOMEOPATIA – EFEKTYWNOŚĆ, 
SKUTECZNOŚĆ I KOSZTY LECZENIA”

BADANIE EPI – 3 LASER

Wnioski z badania:

Choroby układu mięśniowo-szkieletowego  
Pacjenci, którzy byli leczeni przez lekarza homeopatę zażywali o 46 % mniej leków z grupy NLPZ 
(niesteroidowe leki przeciwzapalne) w stosunku do pacjentów leczonych przez alopatów. U pacjen-
tów leczonych przez lekarzy homeopatów stwierdzono mniej działań niepożądanych ze względu na 
mniejsze spożycie leków z grupy NLPZ. Stwierdzono również mniejszą absencję w pracy z powodu 
chorób układu mięśniowo-szkieletowego u pacjentów leczonych przez lekarzy homeopatów. 

Problemy ze snem, niepokój, depresja
Pacjenci leczeni przez lekarzy homeopatów mieli 70% więcej szansy na poprawę syndromu niepokoju 
i zaburzeń emocjonalnych. Pacjenci leczeni przez lekarzy homeopatów zażywali o 71 % mniej leków 
psychotropowych w porównaniu do pacjentów leczonych przez lekarzy alopatów.
W trakcie badania okazało się, że 20 % lekarzy którzy zadeklarowali się do grupy alopatów w rzeczy-
wistości codziennie przepisywali pacjentom leki homeopatyczne.

Bibliografia badań na str. 28 
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CIEKAWOSTKI

HOMEOPATIA NA DWORZE KRÓLEWSKIM
Rodzina królewska Wielkiej Brytanii od dawna popiera stosowa-
nie leczenia homeopatycznego. Zarówno Królowa Elżbieta II, 
jak i książę Karol wraz z rodziną pozostają pod opieką dr Petera 
Fishera, dyrektora Królewskiego Szpitala Medycyny Integracyjnej 
w Londynie.

Dr Peter Fisher jest dyrektorem ds. klinicznych oraz dyrektorem 
ds. badań w Królewskim Szpitalu Medycyny Integracyjnej w Lon-
dynie (RLHIM), największym europejskim centrum medycyny 
integracyjnej sektora publicznego, jednym ze szpitali University 
College London należących do funduszu państwowej służby 
zdrowia (NHS Foundation Trust). Dr Fisher jest także lekarzem 
Jej Królewskiej Mości Królowej Elżbiety II. 

Absolwent Uniwersytetu Cambridge oraz wykładowca Królew-
skiego Kolegium Lekarskiego i Wydziału Homeopatii. Jest aktyw-
nym klinicystą, lekarzem konsultantem posiadającym akredytację 
w dziedzinie homeopatii i reumatologii.

Jest członkiem Panelu Doradczego WHO ds. Medycyny Tradycyj-
nej i Komplementarnej, zaangażowanym w tworzenie strategii 
w zakresie medycyny tradycyjnej i komplementarnej na lata 2014 
– 2023 oraz członkiem Panelu Ekspertów Krajowego Instytutu 
Zdrowia i Doskonalenia Praktyki Klinicznej (NICE) w Wielkiej Bry-
tanii. Jest redaktorem naczelnym wiodącego międzynarodowego 
czasopisma „Homeopathy” wydawanego przez Elsevier.

HOMEOPATIA WPISANA DO KONSTYTUCJI 
SZWAJCARSKIEJ
Konstytucja Szwajcarii zapewnia dostęp do leczenia homeopa-
tycznego w ramach ubezpieczenia społecznego.
Szwajcarzy opowiedzieli się w referendum za powszechnym 
dostępem do medycyny komplementarnej - w tym homeopatii 
– w ramach podstawowego ubezpieczenia zdrowotnego. Szwaj-
caria jest pierwszym krajem, w którym taka możliwość jest za-
pisana w Konstytucji.

Dr Peter Fisher, 
Królewski Szpital Medycyny 
Integracyjnej w Londynie 
osobisty lekarz Królowej Elżbiety II
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ZAPAMIĘTAJ

Lekarz ma prawo przepisywać pacjentom leki homeopatyczne, jest to zgodne z obowiązu-
jącym w Polsce prawem.

Leki homeopatyczne w Polsce są zarejestrowane zgodnie z literą prawa w oparciu 
o ustawę Prawo Farmaceutyczne z dn. 6 września 2001r., która implementuje przepisy 
 Dyrektywy 2001/83/WE.

Leki homeopatyczne mogą być łączone z lekami alopatycznymi we wspólnej terapii 
z doskonałymi rezultatami.

Leki homeopatyczne są bezpieczne i nie wchodzą w interakcje z innymi lekami. 

Leki homeopatyczne mogą być bezpiecznie stosowane przez kobiety w ciąży, małe 
dzieci oraz osoby starsze pod nadzorem lekarza. 

Leki homeopatyczne są stosowane na całym świecie, a homeopatia jest metodą 
leczenia uznaną przez Światową Organizację Zdrowia WHO.

Raport Szwajcarski:
„Homeopathy in Healthcare – effectiveness, appropriateness, safety and cost” (An HTA report on homeopathy as part of 

the Swiss Complementary Medicine Evaluation Programme),  dr Gudrun Bornhöft , prof. Peter Matthiessen

EPI 3:
Benchmarking the burden of one hundred diseases: results of a nationwide representative survey within general prac-

tices. BMJ Open. 2011 Nov 14 ;1(2)

Who seeks primary care for musculoskeletal disorders (MSDs) with physicians prescribing homeopathic and other com-
plementary medicine? Results from the EPI3-LASER survey in France. BMC Musculoskelet Disord. 2011 Jan 19;12:21.

Benchmarking clinical management of spinal and non-spinal disorders using quality of life: results from the EPI3- LASER 
survey in primary care. Eur Spine J. 2011 Apr 13.

Impact of physician preferences for homeopathic or conventional medicines on patients with musculoskeletal disor-
ders: results from the EPI3-MSD cohort. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2012 Jul 11

Who seeks primary care for sleep, anxiety and depressive disorders from physicians prescribing homeopathic and other 
complementary medicine? Results from the EPI3 population survey. BMJ Open 2012; 2:e001498
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