ALTERNATĪVA
ATSAUCES

Kas ir homeopātija?
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• Homeopātija ir droša un saudzīga alternatīvās
medicīnas sistēma, kas lieto no dabas vielām
iegūtus preparātus, lai stimulētu organisma dabisko
spēju atveseļoties. Tai ir sava filosofija, stingri zāļu
pagatavošanas likumi un prakses vadlīnijas.
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• Homeopātijā ir holistiska pieeja cilvēka veselībai,
kas uzsver fiziskā un garīgā ķermeņa vienotību un
nedalāmību.
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• Homeopātijā ņem vērā, ka katrs cilvēks ir
individualitāte, un tā ārstē cilvēku, nevis viņa slimību
vai diagnozi.

7

• Homeopātijai ir vairā nekā 200 gadu sena vēsture,
tās pamatlicējs ir Semjuels Hānemans, kurš
homeopātijas metodi un principus ir aprakstījis
grāmatā Organon of Medicine.
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Homeopātijas priekšrocības
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• Homeopātiskos preparātus var lietot ikviens: zīdaiņi,
mazi bērni, pusaudži, pieaugušie, grūtnieces, māmiņas,
kas baro mazuli ar krūti, veci cilvēki.
• Homeopātiskās zāles var lietot dzīvniekiem, putniem,
kukaiņiem, zivīm.
• Homeopātiskās zāles var lietot augiem –
puķēm, dārzeņiem, kokiem.
• Ekoloģiskā jeb bioloģiskā saimniecība atbalsta
homeopātiju.
• Homeopātiskās zāles ir garšīgas, dabiskas, nav
toksiskas, tām nav blakusefektu, tās netiek pārbaudītas
uz dzīvniekiem, tās tiek piemeklētas individuāli katram
cilvēkam.
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Homeopātijā ņem
vērā, ka katrs cilvēks ir
individualitāte, un tā ārstē
cilvēku, nevis viņa slimību
vai diagnozi.

Taču viss nebūt nav tik rožaini, kā varētu likties. Tā
lielajai Francijas homeopātisko zāļu ražotājfirmai Boiron
beidzamo pāris gadu laikā nācies trīskārt samazināt
• Homeopātiskās zāles var palīdzēt gan ikdiehomeopātisko zāļu klāstu – no 4500 līdz 1500. Pirmās
nas akūtajām kaitēm, gan daudzām hroniskām
no apgrozības tika izņemtas nozodes (Carcinosin, Syphilsaslimšanām.
linum, Medorrhinum u. c.) tieši lielajos atšķaidījumos
• Stiprinot imūnsistēmu un vispārējo veselību,
(virs 30C potences), kurās taču nav nevienas aktīvās viehomeopātija uzlabo cilvēka spēju pretoties infekcijām
las molekulas! Turklāt arvien vairāk homeopātu ziņo, ka
un slimībām.
vēl pārdošanā esošās Boiron homeopātiskās zāles vairs
tik labi nestrādā, iespējams tāpēc, ka ražošanas procesā
Boiron esot sācis uzkarsēt zāļu pirmtinktūras līdz
Francijā laikā no 2011. līdz 2012. gadam. 20 Tajā teikts, ka 131°C , kas acīmredzot agrāk nav ticis darīts. Iespējams,
augstā temperatūra padara homeopātiskās zāles mazāk
homeopātiskās zāles Francijā izraksta 43,5% no visiem
17
medicīnas darbiniekiem. Tas ietver gandrīz 95% ģimenes efektīvas.
Redzot šīs aktivitātes Eiropā, tāpat kā FDA centieārstu, ādas ārstu un pediatru, kā arī 75% vecmāšu. Vai
šajos skaitļos tomēr neparādās patiesā mediķu attieksme nus ierobežot homeopātiskās zāles ASV, ir skaidrs,
ka tā ir nopietna farmācijas cīņa par savu vietu zāļu
pret homeopātiju?
tirgū un par katru zāļu patērētāju. Cerēt, ka farmācijas
Apskatītajā laikposmā homeopātiskās zāles Francijā
industrija atplestām rokām sagaidīs un atbalstīs savus
izrakstītas teju 300 miljonu eiro vērtībā, aptverot
10% no visiem iedzīvotājiem, turklāt trešā daļa šīs sum- alternatīvās medicīnas konkurentus, būtu vismaz
naivi. Tā kā homeopātiskās zāles darbojas neatkarīgi
mas ir iekļauta apmaksājamo zāļu grupā. Gada laikā
ne no kā (kamēr neiejaucas to gatavošanas procesā),
6,7 miljoniem pacientu izrakstīti 118 miljoni
tiek likti šķēršļi to izplatībai un cilvēki pārliecināti par
homeopātisko zāļu. Vai šīs izmaksas un apjoms vienā
homeopātiju kā pseidozinātni, placebo un tamlīdzīgi.
valstī vienā gadā nav par lielu, ja mums grib iestāstīt, ka
Un līdzekļi tam netiek žēloti.
šīs zāles ir vien cukura bumbiņas?
• Homeopātiskās zāles ir vienkārši lietot, arī tad,
ja ir jālieto citas zāles.
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