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homeopatia

Zastosowana w czasie choroby, skraca czas trwania do-
legliwości, zapobiega osłabieniu, pomaga w rekonwa-
lescencji oraz zapobiega nawrotom lub wydłuża czas 
pomiędzy epizodami chorobowy mi. Może być zalecana 
zarówno w schorzeniach ostrych, jak i przewlekłych. Ho-
meopatia wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych wszyst-
kich, którzy pragną leczyć się naturalnie, bezpiecznie 
i skutecznie. 
Homeopatia, podobnie jak inne terapie naturalne, pod-
chodzi do człowieka w sposób holistyczny, czyli uwzględ-
nia wszystkie uwarunkowania zewnętrzne oraz wewnętrz-
ne, które mogły mieć wpływ na rozwój i przebieg choroby. 
Oznacza to, że bierze pod uwagę nie tylko te objawy, 
które są dostrzegalne na płaszczyźnie fizycznej, lecz roz-
waża również wpływ emocji i stanu psychicznego na kon-
dycję pacjenta oraz zadaje sobie pytanie, dlaczego dane 
schorzenie w ogóle się rozwinęło konkretnej osoby. Poza 
tym analizuje szereg innych czynników, wpływających na 
stan zdrowia i samopoczucia, takich jak sen, dieta, praca, 
szkoła, przeżycia, stres, uwarunkowania rodzinne, wpływ 
klimatu i pogody oraz wiele innych.
Na podstawie tych informacji wybierany jest lek home-
opatyczny dla pacjenta. Leki są dobierane do indywidu-
alnych potrzeb każdego chorego zgodnie z zasadą, że 

każdy z nas jest unikatową jed nostką, w odmienny spo-
sób reagującą na stan chorobowy. Dlatego w homeopatii 
nie istnieje rutyna ani standardy postępowania. Głównym 
zaś celem leczenia homeopatycznego jest przywrócenie 
choremu pełnej równowagi wewnętrznej i harmonii po-
między organizmem, a otaczającym go środowiskiem. 
Taką harmonię nazywamy stanem zdrowia i dobrego 
samopoczucia – fizycznego i emocjonalnego. 
Podstawowe zasady homeopatii zostały sformułowa-
ne już ponad 200 lat temu i od tamtego czasu leczenie 
homeopatyczne cieszy się coraz większą popularno-
ścią zarówno wśród chorych, jak i wśród terapeutów. 
W dzisiejszych czasach homeopatia jest odpowiedzią na 
coraz większe zapotrzebowanie pacjentów na leczenie 
naturalne, bezpieczne, zindywidualizowane i skuteczne. 
Jest więc coraz częściej stosowana w wielu schorzeniach 
spotykanych w codziennej praktyce lekarskiej, jest także 
chętnie polecana przez farmaceutów, specjalizujących się 
w tej dziedzinie. Trzeba podkreślić, że leczenie homeopa-
tyczne można stosować bez problemu razem z każdym 
innym rodzajem terapii. Leki te można bezpiecznie łączyć 
z lekami konwencjonalnymi oraz innymi metodami te-
rapeutycznymi i nie powoduje to żadnych interakcji ani 
zaburzeń u pacjenta.

Czym
1

jest ?

Homeopatia jest naturalną metodą leczenia, która wspomaga 
siły obronne organizmu i stymuluje układ odpornościowy 
człowieka, pobudzając go do samodzielnej walki z chorobą.
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Według WHO leczenie homeopatyczne wpisuje się w dział 
tak zwanej medycyny alternatywnej i komplementarnej 
CAM (Complementary and Alternative Medicine). W maju 
2014 r. WHO przy jęło strategię dotyczącą medycyny al-
ternatywnej i komplementarnej na lata od 2014 - 2023 r. 
Strate gia ta ma wspierać państwa członkowskie w roz-
wijaniu i wdrażaniu takich planów działania, które mają 
na celu wzrost roli tego rodzaju terapii w zachowaniu 
dobrego stanu zdrowia całej populacji. 
Medycyna CAM stanowi ważny i często niedoceniany ele-
ment opieki zdrowotnej. Jest obecna w prawie wszystkich 
krajach świata, a zapotrzebowanie na usługi tego rodzaju 
stale rośnie. Coraz więcej krajów stopniowo akceptuje 
fakt, że CAM może wiele zdziałać dla zdrowia i dobrego 
samopoczucia pacjentów oraz stanowi ważne uzupełnie-
nie narodowych systemów opieki zdrowotnej. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia homeopatia jest 
najczęściej stosowaną metodą komplemen tarnego le-
czenia na świecie. W związku z rosnącą popularnością 
tej metody terapeutycznej, WHO przyjęła także rezolucję, 
w której ponagliła kraje członkowskie do przedsięwzięcia 
odpowiednich kroków legislacyjnych medycyny CAM, 
zobowiązując rządy do promowania i popierania szkoleń 

i wprowadzania systemu akredytacji lub licencjonowania 
lekarzy praktykujących w tej dziedzinie. 
Na terenie Unii Europejskiej, a zatem i w Polsce, leki ho-
meopatyczne są uznanymi produktami leczniczy-
mi, a wszystkie kraje członkowskie UE są zobowiązane 
do ich rejestrowania. 
W wielu krajach Unii Europejskiej leki homeopatyczne są 
przepisywane nie tylko w leczeniu ambu latoryjnym, ale 
również w leczeniu szpitalnym. Wysoki status homeopatii 
istnieje w wielu państwach europejskich. Największą po-
pularnością i uznaniem cieszy się ona w takich krajach jak 
Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Szwajcaria, Austria, 
Słowacja, Włochy i USA. 
W Polsce leki homeopatyczne są zarejestrowane zgodnie 
z literą prawa, w oparciu o ustawę Prawo Farmaceutycz-
ne z dn. 6 września 2001 r., która implementuje przepisy 
 Dyrektywy 2001/83/WE. Dopuszczenie leków homeopa-
tycznych do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych w wyniku postępowania rejestracyjnego oznacza, 
że mają one taki sam status jak inne leki dopusz-
czone do obrotu na terytorium RP. 

Homeopatia jest metodą  
leczenia uznaną przez  
Światową Organizację  
Zdrowia (WHO). 

i status leczenia
homeopatycznego

Stanowisko

2

WHO
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Rejestracja leku homeopatycznego w Polsce odbywa się na takich samych za-
sadach, jak w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej i wymaga przed-
stawienia dokumentacji potwierdzającej bezpieczeństwo i jakość tych leków. 
W Polsce obecne są dwa główne rodzaje leków homeopatycznych. Są to tak 
zwane leki „pojedyncze” zawierające w swoim składzie jedną substancję leczni-
czą oraz leki „złożone” zawierające kilka lub kilkanaście substancji leczniczych. 
W przypadku tych ostatnich obowiązuje taka sama, pełna procedura rejestra-
cyjna, jak w przypadku wszystkich leków alopatycznych, z przedstawieniem 
danych potwierdzających skuteczność. Nazwy handlowe tych leków opatrzone 
są znakiem towarowym, a ich opakowania zawierają ulotkę dla pacjenta. 
Pojedyncze leki homeopatyczne podlegają uproszczonej procedurze rejestracyj-
nej. Ich nazwa składa się z nazwy łacińskiej surowca, z którego są wytwarzane, 
opatrzonej cyfrą i symbolem DH, CH lub K, wskazującym na potencję leku (np. 
Amica montana 9CH). Produkty te nie posiadają ulotki, a na ich opakowaniu 
brak wskazań leczniczych. 
Uproszczona procedura dopuszczenia do obrotu została wprowadzona do 
polskiego prawa farmaceutycznego na podstawie dyrektywy europejskiej 
Dyrektywa 2001/83/WE. 
Zgodnie z tą procedurą rejestrowane są:
• pojedyncze leki homeopatyczne
•  tradycyjne lecznicze produkty roślinne (art. 20a ust. 2 ustawy Prawo Far-

maceutyczne), do których należą np. Sinupret, Liść melisy, Neospasmina, 
Arcalen, Kalms, Herbapect, Nervosol i wiele innych.

Procedura uproszczona nie oznacza, że dokumentacja produktów leczniczych 
jest niekompletna lub, że brak jest dowodów skuteczności i bezpieczeństwa 
stosowania tych leków. Odnosi się ona bowiem do tych grup produktów lecz-
niczych, dla których konieczne jest udokumentowanie jakości, bezpie czeńswa 
stosowania oraz skuteczności – na podstawie danych literaturowych i potwier-
dzenia długoletniego stosowania w lecznictwie. 
Zgodnie z art. 21 Ustawy Prawo Farmaceutyczne (odpowiednik art. 14 Dyrektywy 
2004/27/CE), produkty lecznicze homeopatyczne, które w oznakowaniu i ulotce 
nie zawierają wskazań do stosowania, podle gają uproszczonej procedurze 
dopuszczenia do obrotu. Nie oznacza to oczywiście, że leki te nie mają wska-
zań, gdyż każdy pojedynczy lek homeopatyczny ma wskazania lecznicze. 
Wszystkie te wskazania są opisane w literaturze. Brak wskazań na opakowaniu 
wynika ze specyfiki leczenia metodą homeopatyczną, w której dobiera się dla 
pacjenta lek sporządzony z substancji wywołującej objawy najbardziej podobne 
do objawów zgłaszanych przez chorego i związanych z indywidualnym sposo-
bem reagowania chorego. Inaczej mówiąc, lek dopasowuje się do objawów 
pacjenta, a nie do jego choroby. 
Dlatego taki sam lek można zastosować w różnych dolegliwościach, którym 
towarzyszą takie same objawy. I odwrotnie – przy tej samej jednostce cho-
robowej np. grypie, można zalecić różne leki homeopatyczne. Stąd nie jest 
możliwe załączanie ulotek informacyjnych. Musiałyby one zawierać bardzo 
wiele wskazań leczniczych i uwzględniać różne sposoby reagowania chorego, 
przez co nie byłyby czytelne i zrozumiałe dla pacjenta.
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homeopatia

Czym3
wyróżnia się

?
Istnieje kilka podstawowych cech 
leczenia homeopatycznego, które 
jednocześnie stanowią wyróżnik tej 
metody spośród wielu innych terapii. 

Najważniejsze z nich to:

Zasada podobieństwa, na której opiera się leczenie 
home opatyczne – zgodnie z podstawowym założeniem, że 
„podobne należy leczyć podobnym” (łac. Similia similibum 
curentur). Nawet nazwa metody ma swój źródłosłów w tej 
zasadzie, a mianowicie: „horneo” znaczy podobny, zaś 
„pathos” oznacza cierpienie. Stanowi to przeciwieństwo 
standardowego dawkowania leków w medycynie kon-
wencjonalnej, w której stosujemy zasadę przeciwieństwa, 
a więc biegunkę leczymy lekami przeciwbiegun kowymi, 
na ból podajemy środki przeciwbólowe, a na zakażenie 
bakteryjne – antybiotyki o działaniu przeciwbakteryjnym. 

Sposób wytwarzania leków w homeopatii jest ko-
lejną cechą odróżniającą ją od innych metod. Leki te są 
w procesie produkcji wielokrotnie rozcieńczane i podda-
wane procesowi wstrząsania, co zapewnia im szczególne 
właściwości. Dawka pierwotnej substancji źródłowej jest 
ultraniska, co odróżnia leki homeopatyczne od leków 
stosowanych w medycynie konwencjonalnej i w zioło-
lecznictwie. 

Holistyczne podejście do chorego to następna, nie-
zwykle ważna cecha leczenia homeopatycznego. Holi-
styczne, czyli całościowe podejście oznacza dogłębne 
spojrzenie na pa cjenta z uwzględnieniem wszystkich 
aspektów jego choroby. Ważne są zatem nie tylko objawy 
z poziomu fizycznego, np. biegunka, ból, gorączka lub 
wysypka, lecz wszystkie pozostałe płaszczyzny reagowa-
nia. Homeopata uwzględni więc także stan emocjo nalny 
pacjenta, jego indywidualne odczucia, przeżycia i reakcje. 
Być może biegunka nie jest efektem zwykłego zatrucia 

lub niestrawności, ale wynika z nadmiernego napięcia 
emocjonalnego. Dodatkowo terapeuta poszuka przyczyny 
dolegliwości i na pod stawie tych wszystkich danych do-
piero dobierze właściwy lek. Weźmie pod uwagę okolicz-
ności wystąpienia objawów oraz czynni ki poprawiające 
lub pogarszające stan pacjenta, zwane modalno sc1ami 
oraz zewnętrzne czynniki, wpływające na pacjen ta, takie 
jak dieta, sen, warunki życia, pracy, środowisko, rela cje 
z innymi ludźmi, wpływ pogody, klimatu i wiele innych. Te-
rapia holistyczna podchodzi do człowieka jako do całości. 
Nie rozdziela go na poszczególne narządy, lecz traktuje 
je wszystkie w powiązaniu ze sobą i wzajemnych zależ-
nościach, tworzących jeden organizm. W homeopatii nie 
leczy się jednego układu lub organu, nie ma tu specjaliza-
cji, jak np. gastrologia lub laryngologia. Pod uwagę brane 
są zawsze wszystkie wyżej wymienione czynniki i dlatego 
mówimy tu o holistycznym podejściu do pacjenta.

Indywidualizacja leczenia to następna ważna cecha 
homeopatii, wynikająca z faktu, że każda osoba charak-
teryzuje się indywidualnym sposobem reagowania, a lek 
homeopatyczny dobiera się dla chorego zawsze w opar-
ciu o jego indywidualne, niepowtarzalne i unikatowe ce-
chy oraz na podstawie określonego sposobu reagowania.

Wszystko to odróżnia homeopatię od innych metod tera-
peutycznych i czyni Ją wszechstronną, uniwersalną i bar-
dzo bezpieczną. Jako holistyczna i zindywidualizowana 
terapia, ma ona większą szansę na szybkie i trwałe przy-
wrócenie zdrowia, ponieważ traktuje pacjenta w sposób 
spersonalizowany.
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JAK WYGLĄDA PRODUKCJA LEKÓW 
HOMEOPATYCZNYCH? 
Najbardziej charakterystyczną cechą leków homeopatycz-
nych jest sposób ich wytwarzania, któremu zawdzięcza-
ją swoje unikatowe i specyficzne właściwości. W trakcie 
produkcji tych leków roztwór substancji wyjściowej jest 
poddawany procesowi stopniowego rozcieńczania, co 
w efekcie skutkuje uzyskaniem roztworu o bardzo niskim 
stężeniu substancji pierwotnej. Dodatkowo, po każdym 
etapie kolejnych rozcieńczeń następuje wielokrotne, silne 
wstrząsanie roztworu, nadające mu właściwości farmako-
dynamiczne. Wstrząsanie określane jest jako dynamizacja 
leku. 
Ten dwuetapowy proces, na który składa się rozcieńczanie 
i dynamizacja, nazywany jest poten cjonowaniem. Dlatego 
leki homeopatyczne opisuje się za pomocą potencji (np. 

9CH, 15CH, 30CH), a nie dawki. Wysokość potencji stanowi 
informację jak i kiedy należy zastosować dany lek. 
Potencjonowanie powoduje, że pierwotna substancja lecz-
nicza nabiera konkretnych właściwości terapeutycznych 
i jako taka może dopiero zostać nazwana lekiem home-
opatycznym. Tylko taki sposób wytwarzania determinuje 
homeopatyczne właściwości leku. 

DLACZEGO LEKI HOMEOPATYCZNE SĄ BEZPIECZNE? 
Szczególny sposób produkcji tych leków zapewnia ultra-
niską dawkę substancji początkowej w produkcie końco-
wym. Stężenie substancji leczniczej jest więc na tyle małe, 
że leki homeopatyczne nie są w stanie wywołać żadnych 
efektów szkodliwych dla zdrowia, prezentując jednocze-
śnie wysoką skuteczność terapeutyczną i zachowując wła-
ściwości lecznicze. Niskie stężenie stanowi bezpośrednią 

Leki
homeopatyczne

4

Leki homeopatyczne różnią się pod wieloma względami 
od leków alopatycznych. Jedną z zasadniczych różnic jest 
sposób ich wytwarza nia. Bardzo ważne jest również źródło, 
z które go czerpie się substancję do produkcji leku.
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przyczynę, dla której leki homeopatyczne nie powodują 
działań niepożądanych i nie wchodzą w interakcje z in-
nymi zażywanymi przez pacjenta lekami. 
Do produkcji leków homeopatycznych wykorzystuje 
się surowce pochodzenia roślinnego, mineralnego 
oraz zwierzęcego. Pojedyncze produkty homeopatyczne 
nie zawierają substancji konserwujących ani żadnych in-
nych dodatków chemicznych, co jest dodatkowym atutem 
dla bezpieczeństwa ich stosowania. 
Wysoki profil bezpieczeństwa sprawia, że leki te mogą 
być bezpiecznie zastosowane w każdej grupie wiekowej 
(nawet u niemowląt i małych dzieci) oraz niezależnie od 
stanu patologiczngo lub fizjologicznego pacjenta. Są bez-
pieczne również dla kobiet w ciąży i karmiących piersią. 

ŹRÓDŁA LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH 

Leki homeopatyczne są produkowane w oparciu 
o źródła pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, 
mineralnego. 
Rośliny, które są tutaj wykorzystywane, pochodzą ze swo-
ich naturalnych stanowisk, w których występują w przy-
rodzie. Przykład może stanowić lek Arnica montana, do 
produkcji którego stosuje się całą roślinę arniki górskiej. 
Jest ona zbierana w partiach górskich, w których rośnie 
w stanie dzikim, w czasie, gdy zioło obfituje w największą 
ilość substancji czynnych. 
Jeżeli roślina do produkcji leków homeopatycznych pochodzi 
z upraw, są to zawsze uprawy ekolog iczne, podlegające 
ścisłej kontroli jakości. Warunki uprawy są zbliżone do natu-
ralnego środowiska występowania danej rośliny. Nie stosuje 
się żadnych pestycydów ani innych środków ochrony roślin. 
Leki homeopatyczne pochodzenia roślinnego tym różnią 
się od leków ziołowych, że do ich wytwarza nia wyko-
rzystuje się często rośliny świeże, a nie suszone. Jest 
to o tyle ważna różnica, że w roślinach świeżych mogą 
występować takie substancje czynne, które nie występują 
już w surowcu suszonym. 

To samo dotyczy leków pochodzenia zwierzęcego. Zwie-
rzęta, z których pozyskuje się suro wiec pochodzą z certy-
fikowanych i kontrolowanych hodowli lub ze środowiska, 
w którym bytu ją naturalnie. Przykładem może być lek Apis 
mellifica, do produkcji którego wykorzystuje się pszczołę 
miodną. Pszczoła pochodzi z konkretnej hodowli, której 
warunki są ściśle określone. 
Leki pochodzenia mineralnego są zróżnicowane pod 
względem chemicznym. W leczeniu homeopatycznym ko-
rzysta się z różnych związków – najczęściej są to pojedyn-
cze pierwia stki lub ich sole, ale też kwasy, niektóre związki 
organiczne i inne. Muszą być one pozbawione wszelkich 
zanieczyszczeń i spełniać wymogi farmakopealne. 
Aby uzyskać roztwór substancji leczniczej z konkretnego 
surowca, należy zastosować odpowiedni rozpuszczalnik. 
Stanowi go zazwyczaj woda oczyszczona z dodatkiem 
alkoholu etylowego w ściśle określonej dla każdego leku 
proporcji. 
Końcowy roztwór substancji leczniczej nanoszony jest na 
granulki, których skład stanowi najczęsc1eJ mieszanina 
sacharozy i laktozy. Są to obojętne nośniki, neutralne 
i bezpieczne dla każdego pacjenta. Nawet cukrzyca nie 
jest przeciwwskazaniem do stosowania leków home-
opatycznych, ponieważ jedna dawka leku zawiera tak 
znikomą ilość cukru, że nie wpływa ona w żaden sposób 
na podwyższenie poziomu glukozy we krwi. 20 granulek 
leku odpowiada w przybliżeniu około 1/5 kostki cukru, 
podczas gdy standardową dawkę leku homeopatycznego 
stanowi tylko 5 granulek. 
Wszystkie normy zasady, którym podlega proces wytwa-
rzania leków homeopatycznych, znajdują się w Farma-
kopei Europejskiej, zawierającej monografie dotyczące 
sposobu wytwa rzania leków homeopatycznych oraz 
poszczególnych surowców. Masowy proces produkcyjny 
podlega zaś wszystkim zasadom GMP (Dobra Praktyka 
Wytwarzania) tak, jak ma to m1eJsce w przypadku wy-
twarzania każdego innego produktu leczniczego dopusz-
czonego do obrotu.
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CZY MOŻNA ŁĄCZYĆ HOMEOPATIĘ  
Z INNYMI METODAMI? 
Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby włączyć leczenie 
homeopatyczne wówczas, gdy pacjent stosuje już jakiś 
inny rodzaj terapii. Leki homeopatyczne nie wchodzą 
w interakcje z innymi środkami leczniczymi i można 
je stosować komplementarnie w różnych dolegliwo-
ściach. Warto włączyć home opatię na każdym etapie 
leczenia, gdyż leki te zawsze stymulują naturalne siły 
organizmu do walki z chorobą, poprawiają odporność, 
skracają czas choroby oraz przyspieszają rekonwalescen-
cję i powrót do zdrowia. 
Często jest tak, że najlepszy efekt terapia homeopatyczna 
przynosi właśnie w połączeniu z zastosowa niem medycy-
ny konwencjonalnej. Dotyczy to zwłaszcza leczenia scho-

rzeń przewlekłych, w przypadku których bardzo dobrze 
jest zestawić oba rodzaje terapii. Aktualnie, jest to coraz 
bardziej powszech ne w ramach tak zwanej medycyny 
zintegrowanej. Homeopatia w rękach wykwalifikowa-
nych lekarzy jest bardzo pomocna, szczególnie w takich 
dziedzinach jak alergologia, reumatologia, laryngologia, 
okulistyka, ginekologia czy pediatria. Jest także dosko-
nałym uzupełnieniem takich obszarów leczniczych jak 
chirurgia, rehabilitacja, ortopedia czy nawet weterynaria. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że homeopatia może 
być przydatna w łagodzeniu działań niepożądanych innych 
leków chemicznych lub metod terapeutycznych, np. w prze-
biegu leczenia onkologicznego (chemio- i radioterapia). 
Warto wiedzieć, że homeopatia jest pomocna również 
w psychologii i psychoterapii, ponieważ potrafi poradzić 

W zasadzie każdy, kto potrzebuje pomocy medycznej, może 
zastosować homeopatię. Leki homeopatyczne mogą być stosowane 
w każdej grupie wiekowej. Nie powodują działań ubocznych, są więc 
bezpieczne dla niemowląt, małych dzieci, nastolatków, dorosłych 
oraz osób w podeszłym wieku. Homeopatia może być stosowana 
niezależnie od płci, wieku, masy ciała oraz rodzaju dolegliwości.
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sobie z problemami emocjonalnymi, takimi jak zaburzenia 
nastroju, epizody depresyjne, stres, trema, niepokój, bez-
senność, lęki i rozmaite inne stany nadmiernego napięcia 
nerwowego. Można ją stosować na co dzień, gdyż leki 
homeopatyczne nie upośledzają koncentracji i zdolności 
do prowadzenia pojazdów mechanicznych, nie powo-
dują nadmiernej senności i nie ograniczają możliwości 
poznawczych. 

CZY HOMEOPATIA DZIAŁA SZYBKO? 
Homeopatia sprawdza się zarówno w chorobach 
ostrych, jak i przewlekłych. W stanie ostrym działanie 
homeopatii jest zazwyczaj szybkie i poprawa następuje 
po krótkim czasie, natomiast w schorzeniach przewlekłych 
leczenie może potrwać dłużej i powinno przebiegać pod 
okiem doświadczonego homeopaty. 

KIEDY NAJLEPIEJ SIĘGNĄĆ PO LEKI 
HOMEOPATYCZNE? 
Szczególne zastosowanie homeopatia znajduje w sytu-
acjach, gdy trudno jest znaleźć bezpieczny i jednocze-
śnie skuteczny lek, co dotyczy głównie wrażliwych grup 
pacjentów, takich jak: niemowlęta, małe dzieci, a także 
kobiety w ciąży oraz karmiące piersią. 
Leczenie homeopatyczne ma sporo do zaoferowania 
w terapii najmłodszych, zwłaszcza w dole gliwościach 
o charakterze ostrym. Jest skuteczne między innymi, w ta-
kich schorzeniach jak przezię bienie, grypa, infekcje rota-
wirusowe, katar, kaszel, zapalenie górnych dróg oddecho-
wych, zapalenie ucha, zapalenie pęcherza moczowego, 
gorączka o różnym podłożu, biegunki, wymioty, choroby 

wysypkowe wieku dziecięcego, rozmaite urazy, choroba 
lokomocyjna i wiele innych. Są też sytu acje, których nie 
zaliczamy do stanów chorobowych, gdyż stanowią one 
część naturalnej fizjologii, jak np. ząbkowanie lub kolki 
u niemowląt. Pomimo, że są dolegliwościami natury fizjo-
logicznej, bywają często bolesne dla dziecka i uciążliwe 
dla rodziców. W takich przypadkach homeopatia również 
wykazu je dużą skuteczność i szybko pomaga usunąć lub 
złagodzić symptomy. 
Homeopatia jest jedną z bezpieczniejszych metod 
leczenia kobiet ciężarnych i karmiących piersią, 
ponieważ nie powoduje efektów ubocznych i nie 
wpływa na dziecko. Leki homeopatyczne są bezpieczne 
i skuteczne w rozmaitych dolegliwościach, związanych 
z ciążą, porodem i laktacją. 
Najbardziej spektakularne i szybkie efekty przynosi le-
czenie homeopatyczne w stanach ostrych, gdy nasze 
zdrowie pogarsza się tylko na kilka dni. Dotyczy to za-
równo dzieci, jak i dorosłych. Obejmuje takie dolegliwości 
jak urazy nie wymagające zaopatrzenia chirurgicznego, 
wszelkie choroby pochodze nia wirusowego (np. grypa, 
opryszczka, półpasiec, ospa, różyczka, zakażenie rotawi-
rusami), ukąszenia owadów, epizodyczne zaburzenia ze 
strony przewodu pokarmowego (niestrawność, wzdęcia, 
zaparcia, biegunka), schorzenia górnych dróg oddecho-
wych i innego typu dolegliwości nie wymagające natych-
miastowej konsultacji lekarskiej. 
Najczęściej w takich sytuacjach leczenie homeopatyczne 
jest wystarczające i pacjent bardzo szybko powraca do 
formy i stanu pełnego zdrowia, bez konieczności sięgania 
po chemiczne farmaceutyki.
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Homeopatia rządzi się dwoma 
podstawowymi zasadami, które odróżniają 
ją od innych metod terapeutycznych 
i które nie zmieniły się od 200 lat, czyli od 
wprowadzenia tej metody do lecznictwa. 
Wyboru leku homeopatycznego dla chorej 
osoby za każdym razem dokonuje się 
w oparciu o te prawa. 
Należą do nich:

ZASADA PODOBIEŃSTWA 
W uproszczeniu można powiedzieć, że reguła ta polega 
na doborze takiej substancji, która w dużych stężeniach 
wywołuje objawy chorobowe, a w bardzo małych daw-
kach (czyli w postaci leku homeopatycznego) będzie takie 
same (lub podobne) objawy leczyła. 
Zasada ta wywodzi się od zalecenia, sformułowanego 
przez odkrywcę metody homeopatycznej Samuela Hah-
nemanna, aby „podobne leczyć podobnym”. Założenie 
tej tezy głosi, że określona substancja, która zostanie 
podana w dużej ilości osobie zdrowej i wywoła u niej 
konkretne objawy, może takie same lub podobne objawy 
wyleczyć u osoby chorej, pod warunkiem, że zostanie jej 
podana w ilości minimalnej, czyli w dawce homeopa-
tycznej. 
Najprościej wyjaśnić to na przykładzie leku Allium cepa, 
który wytwarzany jest z cebuli. Powszechnie wiadomo, 
że cebula powoduje u zdrowych osób charakterystyczne 
objawy, takie jak: łzawienie, wyciek wodnistej wydzieliny 
z nosa, kichanie oraz podrażnienie i zaczerwienienie błon 
śluzowych nosa i oczu. Takie lub podobne objawy mogą 
wystąpić u osoby zakatarzonej, cierpiącej z powodu prze-
ziębienia lub alergii. Jeśli więc zachorujemy i pojawią się 
u nas takie symptomy jak podrażniająca, obfita i wodnista 
wydzielina z nosa, katar z kichaniem, podrażnienie okolic 
nosa i zaczerwienienie spojówek, środkiem który powi-
nien być zastosowany w takim przypadku będzie właśnie 
Allium cepa – lek homeopatyczny wytwarzany z cebuli. 
Warunkiem działania leczniczego leku Allium cepa jest 
silne rozcieńczenie i zdynamizowanie roztworu substancji 
wyjściowej (wyciągu z cebuli), które dopiero zapewnia 
uzyskanie leku o właściwościach homeopatycznych.

ZASADA INDYWIDUALNEGO  
PODEJŚCIA DO PACJENTA

Homeopatia do każdego pacjenta podchodzi w spo-
sób indywidualny, biorąc pod uwagę jego własny, 
jednostkowy sposób reagowania. Chodzi głównie o to, 
że nie jest najważniejsza sama choroba, z którą pacjent 
przychodzi, lecz sposób w jaki reaguje on na swoje do-
legliwości i jego odczucia w tych okolicznościach. 
Można to zobrazować również na przykładzie kataru. 
Katar jest konkretną diagnozą, lecz dla homeopaty istot-
na będzie nie tylko informacja, że pacjent ma katar, lecz 
przede wszystkim jak ten katar się objawia. Zatem: czy 
jest wodnisty i przezroczysty czy gęsty i trudny do usu-
nięcia, czy nos jest zapchany czy drożny, czy wydzielina 
ma charakter podrażniający czy łagodny. Ważny jest 
kolor wydzieliny oraz rodzaj wycieku, ale również oko-
liczności poprawy lub pogorszenia, np. odblokowanie 
się nosa na świeżym, chłodnym powietrzu, podczas gdy 
w cieple nos się całkowicie zatyka i trzeba oddychać 
przez usta. 
Im więcej dostępnych jest tego typu danych, dotyczą-
cych indywidualnego sposobu reagowa nia chorego, tym 
bardziej zindywidualizowane jest leczenie i tym lepiej 
dobrany jest lek dla danego pacjenta. W homeopatii nie 
stosuje się prostego i schematycznego doboru leków na 
zasa dzie przeciwieństwa: na ból lek przeciwbólowy, a na 
gorączkę przeciwgorączkowy. Tutaj lek dobi erany jest do 
konkretnego pacjenta, nie na daną chorobę. Nie leczy się 
kataru, lecz osobę cierpiącą z powodu kataru w ściśle 
określony sposób i prezentującą pewne objawy. Dwóch 
pacjentów cierpią cych na ten sam rodzaj schorzenia może 
zatem od homeopaty otrzymać dwa zupełnie różne leki, 
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co wynika z różnic w indywidualnym sposobie reagowa-
nia na daną chorobę. 
W homeopatii terapeuta uważnie przygląda się pacjen-
tom i analizuje objawy nie tylko na po ziomie fizycznym, 
lecz również te związane z psychiką i emocjami. Szukając 
właściwego leku, zawsze bierze pod uwagę również 
czynniki emocjonalne, które same w sobie mogą już 
stanowić przyczynę choroby. Ponadto, zwraca uwagę na 
wszelkie uwarunkowania zewnętrzne: dietę, sen, apetyt, 

rela cje rodzinne i środowiskowe, wpływ pracy lub szkoły 
oraz wszelkie czynniki, które potencjalnie mogą zaburzać 
równowagę organizmu i spowodować pojawienie się 
objawów chorobowych. To wszy stko sprawia, że leczenie 
homeopatyczne reprezentuje nie tylko indywidualne, lecz 
również holistyczne podejście do chorego człowieka, 
ponieważ dobrane jest zawsze do unikatowych potrzeb 
jednostki.

Homeopatia cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem, zarówno wśród 
terapeutów, jak i pacjentów. Coraz więcej 
osób chętnie sięga po leki homeopatyczne, 
a lekarze przepisują je w swoich 
gabinetach. Dzieje się tak dlatego, że ta 
metoda leczenia cechuje się wyjątkowymi 
zaletami. Do najważniejszych z nich należą: 

BEZPIECZEŃSTWO 
Stanowi ono niezwykle ważną kwestię, zwłaszcza, że 
zazwyczaj bierzemy pod uwagę możliwość wystą pienia 
działań niepożądanych leków. Wyjątkowo ostrożnie pod-
chodzimy do stosowania różnych środków leczniczych 
u wrażliwych grup pacjentów, takich jak małe dzieci, 
kobiety ciężarne i w okresie laktacji, czy osoby starsze, 
zażywające często wiele leków codziennie. Dlatego na-
leży podkreślić, że leki home opatyczne nie powodują 

działań ubocznych. Mogą być zatem bez obaw zalecane 
w każdej grupie wie kowej. Są bezpieczne dla niemow-
ląt, małych dzieci, nastolatków, osób dorosłych 
oraz ludzi w podeszłym wieku. Nie wpływają na 
rozwijające się w łonie matki dziecko, nie przeszkadzają 
w karmieniu piersią.
Co istotne leki homeopatyczne nie wchodzą w interakcje 
z innymi lekami oraz metodami tera peutycznymi stoso-
wanymi równocześnie przez pacjenta. Mogą być więc 

leczenia
homeopatycznego

Zalety
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podawane we wszystkich chorobach ostrych oraz prze-
wlekłych, samodzielnie lub komplementarnie, jako uzu-
pełnienie terapii, wraz z innymi medykamentami. 

SKUTECZNOŚĆ 
Coraz więcej osób, które zdecydowały się sięgnąć po leki 
homeopatyczne, szybko przekonuje się o pozytywnych 
rezultatach leczenia tą metodą. O skuteczności home-
opatii możemy przekonać się szczególnie wtedy, gdy 
zastosujemy ją w stanach ostrych, w których szybko 
potrzebujemy pomocy i  lekarstwo musi zadziałać 
niemalże natychmiast. Dzieje się tak np. w przypad-
ku urazów, infekcji pochodzenia wirusowego, gorączki, 
oparzeń i w wielu innych sytuacjach. Właściwie dobrany 
lek szybko przynosi efekt leczniczy. Czasem już po pierw-
szej dawce chory może odczuć poprawę samopoczucia 
i złagodzenie objawów. Ważne jest, aby leczenie włączyć 
jak najszybciej, czyli już od pojawienia się pierwszych 
symptomów choroby. Im szybciej podany jest lek, tym 
skuteczniej pomoże zwalczyć dolegliwości. Warto również 
skonsultować się przy doborze leku z doświadczonym 
homeopatą, ponieważ tylko wybór specyfiku odpowied-
nio dobranego do objawów pacjenta gwarantuje jego 
skuteczność terapeutyczną. 
Terapeuci przekonują się o skuteczności homeopatii, 
obserwując jej działanie kliniczne u swoich pacjentów. 
Można także zapoznać się z wynikami badań prowadzo-
nych z udziałem leków home opatycznych, stosowanych 
w różnych schorzeniach, na różnych grupach pacjentów. 
Badania potwie rdzają skuteczność leków homeopatycz-
nych i ich zdecydowaną przewagę terapeutyczną nad 
placebo. 

INDYWIDUALIZACJA LECZENIA 
To spora zaleta leczenia homeopatycznego. Wiąże się 
w dużym stopniu z holistycznym podej ściem do pa-
cjenta. Homeopatia zawsze uwzględnia indywidualny 
sposób reagowania chorego. Bierze pod wagę objawy nie 
tylko fizyczne, ale również symptomy natury emocjonalnej 
i psychicznej. Zwraca też uwagę na przyczynę pojawienia 
się choroby oraz na wszelkie czynniki i okoliczności ze-
wnętrzne, jak również cechy osobowości pacjenta i wiele 
innych. Zawsze traktuje czło wieka jako indywidualną 
jednostkę, która może odmiennie reagować na te same 
bodźce i okoliczności. 

WSZECHSTRONNOŚĆ 
Homeopatia ma charakter uniwersalny. Można ją sto-
sować praktycznie w każdej sytuacji, w której człowiek 
potrzebuje pomocy medycznej. Można ją polecić w każ-
dej grupie wiekowej, przy każdym rodzaju schorzenia, 
niezależnie od tego, czy ma ono charakter ostry, czy 
przewlekły, niezależnie od kondycji pacjenta i uwarunko-
wań zewnętrznych. Nie ma takiego stanu, w którym leki 
homeopatyczne byłyby przeciwwskazane lub zaburzały 
leczenie jakąkolwiek inną metodą. 

NATURALNE POCHODZENIE 
Większość leków homeopatycznych jest naturalnego 
pochodzenia. Pochodzą z czy stych, naturalnych i przeba-
danych substancji o potwierdzonej jakości. Ich produkcja 
opiera się ściśle restrykcyjne normy i przebiega według 
wszelkich dobrych zasad praktyki wytwarza nia leków. 
W związku z tym są one produktem najwyższej troski 
i dbałości o dobro pacjenta.
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„Jestem lekarzem pediatrą, który zna metodę leczenia, jaką jest ho-
meopatia. Jeżeli muszę dać antybiotyk, to go daję. A jeśli mogę nie 
nadużywać leków silnie działających, leczę tak, żeby dziecku nie szko-
dzić. Dla lekarza stosującego leki homeopatyczne ważne są nie tylko 
objawy choroby, ale również przebieg choroby. Każdy z nas choruje 
trochę inaczej. Na podstawie objawów, które stwierdzamy u pacjenta, 
dobieramy lek. Lekarz stosujący homeopatię wybiera lek odpowiedni 
dla konkretnego pacjenta, a nie tylko dla choroby, np. infekcji wiru-
sowej czy kataru. Jeśli kilku pacjentów przyjdzie do mnie z katarem, 
najprawdopodobniej nie dostaną tego samego leku. W homeopatii 
ważne jest całościowe spojrzenie na chorego i dopasowanie leczenia 
specjalnie do niego.”

KILKU Z NICH PODZIELIŁO SIĘ SWOIMI DOŚWIADCZENIAMI, ZWIĄZANYMI Z HOMEOPATIĄ 
I JEJ OBECNOŚCIĄ W ICH ŻYCIU ZAWODOWYM. OTO NIEKTÓRE Z OPINII:

Szacuje się, że na całym świecie leki homeopatyczne są stosowane przez około 
400 milionów pacjentów i 200 tysięcy lekarzy. Ze względu na liczne zalety, a przede 
wszystkim na brak działań niepożądanych i coraz większe zapotrzebowanie na tę 
metodę leczenia wśród pacjentów, wielu lekarzy chętnie stosuje je w swojej praktyce.

lekarze
?stosują i polecają

homeopatię

Dlaczego
8

i farmaceuci

Lek. med. Joanna Gzik

Lekarz pediatra z wieloletnim 
doświadczeniem – leczy dzieci  

od 26 lat. Jest członkiem Polskiego 
Towarzystwa Homeopatii Klinicznej. 

Pracowała m.in. w izbie przyjęć 
w Warszawskim Szpitalu Dziecięcym 

im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza 
oraz w przychodniach dla dzieci.

„Od ponad 20-tu lat polecam leki homeopatyczne w swojej praktyce. 
Jako pediatra cenię je przede wszystkim za BEZPIECZEŃSTWO – nie 
mają działań niepożądanych ani nie wchodzą w interakcje z innymi 
lekarstwami. Można je stosować w każdej grupie wiekowej, także u nie-
mowląt i małych dzieci. Są skuteczne w leczeniu większości dolegliwości 
wieku rozwojowego (np. kolki niemowlęce, bóle wzrostowe, zaburzenia 
zachowania, objawy stresu, afty, infekcje wirusowe itd.). W trudniejszych 
przypadkach można je stosować jako terapię uzupełniającą leczenie 
konwencjonalne.”

Lek. med. Małgorzata Drabek

Lekarz pediatra specjalista rehabilitacji 
medycznej, członek i wykładowca 

Polskiego Towarzystwa Homeopatii 
Kliniecznej i Center for Education and 

Development of Homeopathy.

Co ka żdy lekar z i   farmaceu ta powinien wiedzie ć o homeopat i i

15



„W codziennej praktyce przepisuję leki homeopatyczne, po-
nieważ w wielu wskazaniach klinicznych, zarówno w terapii 
schorzeń ostrych jak i przewlekłych jest to bardzo skuteczna 
metoda leczenia. W przypadku schorzeń ostrych daje szyb-
ką poprawę kliniczną stanu pacjenta, a w przypadku chorób 
przewlekłych daje możliwość skutecznej terapii bez działań 
ubocznych. Często dołączenie leków homeopatycznych do 
koniecznego w danym wskazaniu leczenia chemicznego po-
zwala zmniejszyć dawki leków chemicznych, a co się z tym 
wiąże, obniżyć narażenie pacjenta na ich działania uboczne. 
Leki homeopatyczne w mojej praktyce lekarskiej są metodą 
z wyboru przy terapii tzw. „trudnych pacjentów” tzn. małych 
dzieci, kobiet w ciąży, mam karmiących, osób starszych. Więk-
szość leków chemicznych jest tu przeciwwskazana ze względu 
na działania uboczne i możliwe interakcje z już przyjmowanymi 
preparatami. Leki homeopatyczne, wolne od działań ubocznych 
i nie wchodzące w interakcje z innymi preparatami pomagają 
tym pacjentom, jednocześnie im nie szkodząc.”

Lek. med. Alina Małmyszko-Czapkowicz

Specjalista medycyny rodzinnej.
Od 10 lat prowadzi terapie metodami 

naturalnymi (homeopatia, metoda 
izopatyczna, dietetyka, ziołolecznictwo). 

Od 2009 r. wykładowca Polskiego 
Towarzystwa Homeopatii Klinicznej, 

prowadzi szkolenia z zakresu homeopatii 
dla lekarzy i farmaceutów.

Zarówno wśród lekarzy, jak i pacjentów, którzy zaczynają 
korzystać z terapii homeopatycznej, funkcjonują przekonania 
o różnych ograniczeniach w stosowaniu leków homeopatycznych. 
Wynikają one w dużej mierze z nieprawdziwych lub źle 
zinterpretowanych informacji na temat homeopatii. 
Do najbardziej powszechnych mitów, dotyczących leczenia 
homeopatycznego należą:

na temat
homeopatycznego

Mity
leczenia

9
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STOSUJĄC LEKI HOMEOPATYCZNE NIE MOŻNA 
UŻYWAĆ MIĘTOWEJ PASTY DO ZĘBÓW PIĆ 
MIĘTOWEJ HERBATY ANI PIĆ KAWY.
Prawdą jest, że zaleca się, aby leki homeopatyczne były 
przyjmowane do czystej jamy ustnej, w miarę możliwości 
w pewnym odstępie od posiłku. Nie powinno się także 
popijać ich żadnym płynem, choć można rozpuszczać je 
w czystej wodzie. Leki homeopatyczne najlepiej wchłaniają 
się przez śluzówki pod językiem, zaś wszelkie aromatyczne 
napoje typu mięta, mocna herbata, kawa, czerwone wino 
lub też ostre, pikantne przyprawy powodują obkurczenie 
się naczyń krwionośnych śluzówki jamy ustnej, co może 
nieco upośledzać wchłanianie leku w tym czasie. Dlatego 
należy zachować odpowiedni odstęp pomiędzy spożyciem 
posiłku czy też użyciem miętowej pasty do zębów a za-
stosowaniem leków homeopatycznych. Odstęp powinien 
wynosić około 20 - 30 minut pomiędzy zażyciem leku, a po-
siłkiem lub zastosowaniem pasty miętowej. 

ILOŚĆ LEKU HOMEOPATYCZNEGO POWINNA 
BYĆ DOSTOSOWANA DO MASY CIAŁA I WIEKU 
PACJENTA. 
Działanie leków homeopatycznych opiera się na ich jakości, 
a nie na ilości substancji czynnej, w związku z tym każdy 
pacjent przyjmuje taką samą ilość granulek, niezależnie od 
wieku i masy ciała. Leki homeopatyczne charakteryzują się 
określoną potencją, a nie mierzalną dawką, zwiększającą się 
proporcjonalnie do ilości leku. Potencja nie zmienia się wraz 
ze wzrostem liczby granulek. Standardową dawkę stanowi 
5 granulek i ta ilość cechuje się zawsze tą samą potencją, 
zatem będzie zalecana zarówno dziecku, jak i osobie dorosłej. 

GRANULKI ZAWIERAJĄ CUKIER, WIĘC SĄ 
PRZECIWWSKAZANE W CUKRZYCY. 
Prawdą jest to, że granulki są wytwarzane na bazie cukru 
(sacharozy i laktozy), natomiast ilość cukru, jaką pacjent 
przyjmuje w jednej dawce (5 granulek) jest tak znikoma, 
że nie jest w stanie w znaczący sposób podnieść stężenia 
glukozy we krwi. Trudno byłoby nawet obliczyć dawkę 
insu liny, która zrównoważyłaby tak małą ilość cukru. Dla 
przykładu: zażywanie leku homeopatycznego nawet 4 razy 
dziennie, a więc w ilości 20 granulek, odpowiada w sumie 
ilości zaledwie 1/5 kostki cukru. 

GRANULEK NIE MOŻNA DOTYKAĆ PALCAMI. 
Dotykanie granulek palcami nie jest zabronione i nie wpły-
wa na działanie leku. Nie jest to zalecane, lecz wynika to je-
dynie ze zwykłej higieny i dotyczy ogólnie wszystkich leków. 
Dlatego opakowa nia granulek są zaopatrzone w specjalne 
dozowniki, które ułatwiają zarówno odliczanie granulek, 
jak i przyjmowanie ich bez dotykania ręką. 

GRANULEK LEPIEJ NIE PODAWAĆ NIEMOWLĘTOM, 
GDYŻ MOGĄ SIĘ NIMI ZAKRZTUSIĆ. 
Leki homeopatyczne można stosować w każdym wieku, 
jednak u niemowląt i małych dzieci, które nie potrafią 
jeszcze ssać granulek, istnieje ryzyko zakrztuszenia się. 
Dlatego w przypadku najmłodszych zaleca się rozpusz-
czenie granulek w około 5 - 10 ml wody i podawanie leku 
w postaci płynnej, najlepiej w butelce do karmienia lub 
łyżeczką. W ten sposób można podawać leki homeopa-
tyczne także starszym dzieciom lub osobom, które mają 
problemy z przyjęciem doustnym leków w postaci stałej. Do 
rozpuszcznia leków homeopatycznych używamy zwykłej, 
przegotowanej wody o temperaturze pokojowej. 

LEKI HOMEOPATYCZNE DZIAŁAJĄ POWOLI. 
To stwierdzenie odnosi się do zastosowania homeopatii 
w leczeniu chorób chronicznych, które ze względu na swój 
przewlekły charakter, może trwać dłużej i wymagać więcej 
czasu. Natomiast w schorzeniach ostrych, w przebiegu któ-
rych objawy pojawiają się nagle i gwałtownie, leki home-
opatyczne działają szybko, czasem wręcz spektakularnie. 
Ważne jest, aby lek zastosować jak najszybciej i aby jak 
najbardziej był on dopasowany do symptomów chorego 
i jego indywidualnego sposobu reagowania.
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RAPORT SZWAJCARSKI (SZWAJCARIA) 
Na szczególną uwagę zasługuje badanie znane pod nazwą Raportu szwajcar-
skiego, na pod stawie którego homeopatia została włączona w ramy podsta-
wowego ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii jako jedna z metod lecze-
nia komplementarnego. We wnioskach raportu szwajcarskiego znajduje się 
stwierdzenie, że istnieją wystarczające dowody przedklinicznej oraz klinicznej 
efekty wności homopatii, oraz jej bezpieczeństwa i opłacalności w porównaniu 
do leczenia konwencjonalnego. 
Analiza 29 badań o różnorodnej strukturze (skala EBM) w zakresie „Zapalenia/
Alergii górnych dróg oddechowych (URTI/A)”, wyszukanych w sposób usyste-
matyzowany wykazała ogólnie pozytywny wynik homeopatii. Sześć na siedem 
badań z grupą kontrolną wykazało co najmniej równoważność z interwencjami 
medycyny konwencjonalnej, natomiast 8 z 16 badań z grupą kontrolną placebo 
wykazało istotność na korzyść leczenia homeopatycznego. 
Badanie to zostało zlecone przez władze Szwajcarii i miało na celu dostarczenie 
dowodów i argumentów dla rządu tego kraju, aby podjąć decyzję o przedłużeniu 
refundacji terapii lekami homeopatycznymi. W rezultacie dostarczyło ono nie-
zbitych dowodów na skuteczność, bezpieczeństwo, co bardzo ważne z punktu 
widzenia systemu ochrony zdrowia – ekonomiczność i opłacalność leczenia 
homeopatią. Badanie jednoznacznie wykazało, że łączenie leczenia lekami ho-
meopatycznymi, podawanymi razem z alopatycznymi prowadzi do szybszego 
zdrowienia pacjenta, a tym samym do obniżenia kosztów leczenia i mniejszego 
obciążania organizmu lekami chemicznymi.

Istnieje cały szereg badań klinicznych 
doty czących leczenia metodą 
homeopatyczną. Niektóre z nich, 
zakrojone na szeroką skalę, warte 
są bliższego przeanalizowania.

10

Badania
w homeopatii
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BADANIE EPL3 (FRANCJA) 
Kolejnym ważnym badaniem dowodzącym skuteczności homeopatii jest bada-
nie obserwa cyjne (farmako-epidemiologiczne) przeprowadzone we Francji na 
grupie 8559 pacjentów i 825 lekarzy internistów w okresie od marca 2007 do 
lipca 2008. Zostało ono określone jako badanie EPl3. 
Badanie obejmowało 3 grupy schorzeń, takie jak: infekcje górnych dróg oddecho-
wych, problemy ze snem, niepokój i depresję oraz choroby układu mięśniowo -
-szkieletowego. 
We wnioskach stwierdzono, że stosowanie leczenia homeopatycznego pozwala 
na zmnieJszenie ilości przyjmowanych leków alopatycznych takich jak: antybio-
tyki, przeciwbólowe niesterydowe leki przeciwzapalne oraz leki psychotropowe. 
Pacjenci leczeni z wykorzystaniem leków homeopatycznych zażywali o 46% 
mniej leków z grupy NLPZ w stosunku do osób leczonych przez lekarzy medycy-
ny konwencjonalnej. Jeśli chodzi o antybiotyki, różnica wynosiła aż 57% mniej 
antybiotyków w tera pii pacjentów leczonych lekami homeopatycznymi. Pacjenci 
stosujący homeopatię zażywali również 67% mniej leków przeciwbólowych niż 
ci, którzy byli leczeni zgodnie ze standardowymi metodami.
Zwraca uwagę fakt, że osoby cierpiące na syndromy niepokoju i depresji, leczone 
homeopatią, miały o 70% więcej szans na złagodzenie lub wyeliminowanie tych 
objawów w porównaniu z pacjentami leczonymi tylko alopatycznie. Z badania 
wynikało, że zażywali oni o 71% mniej leków psychotropowych niż osoby nie 
stosujące homeopatii w swojej terapii. 
Badanie EPl3 wykazało ewidentnie, że stosowanie leczenia homeopatycznego 
pozwala na zmniejszenie liczby działań niepożądanych leków alopatycznych. 
Pozwala także ograniczyć absencję w pracy. Pacjenci leczeni przez lekarzy 
stosujących metodę homeopatyczną w swojej praktyce, byli rzadziej nieobecni 
w pracy w porównaniu z osobami cierpiącymi na takie same dolegliwości, lecz 
prowadzonymi przez lekarzy medycyny konwencjonalnej.
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EPOXILLO (HISZPANIA) 
Powyższe badania dowodziły sku-
teczności i bezpieczeństwa terapii 
homeopatycznej w szeroko pojętym 
zakresie, w sensie ogólnego spojrzenia 
na homeopatię jako metodę leczenia. 

Badanie Epoxillo natomiast skupiło się 
na pojedynczym leku homeopatycznym 

Oscillococcinum. Jego celem było potwier-
dzenie skuteczności tego leku w profilaktyce 

stanów grypowych.
Badanie miało miejsce w okresie od października 

2015 do czerwca 2016, w 21 klinikach w Hiszpanii. Było 
to badanie wieloośrodkowe, obserwacyjne, prospektyw-

ne, opisujące wpływ Oscillococcinum® na infekcje górnych dróg 
oddechowych u pacjentów z POChP (Przewlekła Obturacyjna Choroba 

Płuc). Głównym celem badania była ocena realnej skuteczności Oscillococcinum 
w zapobieganiu infekcjom górnych dróg oddechowych (IGDO) w okresie jesienno -
-zimowym, w odniesieniu do częstotliwości występowania IGDO u pacjentów 
z POChP. Grupa pacjentów badanych otrzymywała leki konwencjonalne plus 
jedną dawkę Oscillococcinum® tygodniowo, natomiast grupa kontrolna dosta-
wała tylko leki konwencjonalne. Profile kliniczne i demograficzne obu grup były 
porównywalne, grupy liczyły po tyle samo osób. W rezultacie pacjenci, u których 
stosowano Oscillococcinum® doświadczyli o połowę mniej IGDO niż grupa kon-
trolna. U pacjentów w grupie Oscillococcinum® infekcje dróg oddechowych trwały 
o 1,65 dnia krócej niż w grupie kontrolnej. Co istotne, w podgrupie pacjentów 
o fenotypie nasileń (pacjent z fenotypem nasileń cierpi na częste nasilone objawy 
choroby) zaobserwowano 40% mniej nasileń objawów w porównaniu do grupy 
kontrolnej. Także liczba pacjentów wymagających leczenia kortykosteroidami 
przy nasilonych objawach POChP, w trakcie badania spadła w większym stopniu 
w grupie Oscillococcinum® – 22,1%, w porównaniu do grupy kontrolnej – 7,5%. 
Ponadto 94,5% pacjentów dobrze tolerowało Oscillococcinum® i nie zgłaszało 
żadnych działań niepożądanych.

Badania dotyczące leków homeopatycznych dostępne są na stronie pubmed. 
Tam można się zapoznać z wynikami, wskazującymi na skuteczność, bezpie-
czeństwo i szerokie możliwości terapeutyczne tej metody leczenia. 
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