
 

 

 

Miért fekete bárány  

a 

HOMEOPÁTIA? 

  Dr. Wallner Gabriella 

kisállatgyógyász szakállatorvos 

homeopata 

+36 30 989 1639 

drwallner@szlatkovszky.hu     

mailto:drwallner@szlatkovszky.hu
mailto:drwallner@szlatkovszky.hu
mailto:drwallner@szlatkovszky.hu


Samuel Hahnemann (1755-1843) 

 

„A gyógyítás legfőbb ideálja:  

  

 az egészség gyors, kíméletes, 

tartós visszaállítása  

 a legrövidebb, 

 a legmegbízhatóbb,  

 a legkevésbé hátrányos úton, 

világosan belátható érvek 

alapján.” 

 



A Magyar Nemzet cikke  (2010. márc.) 

„A tudományos evidenciákra épülő modern 

orvostudomány és a homeopátia alapelvei 

gyökeresen ellentétesek. A homeopátia alapelvei 

nem állják ki a tudományosság próbáját, sőt 

sokszor ellentétesek a természetről alkotott 

képünkkel.” 
 

Dr. Rácz Károly 

A Semmelweis Egyetem II. számú 

Belgyógyászati klinikájának igazgatója 



TUDOMÁNY 

 

minden, ami látható, tapintható 

vagy legalább  

mérhetővé lehet tenni 

Ami kívül esik a piros 

vonalon,  

az nem létezik, 

sőt nem is létezhet … 

INFORMÁCIÓ 

TUDÁS 

LÉLEK 



Elvi különbségek,          

félreértések  

és eltérő szóhasználat  

miatt a tudományos világ  

nem fogadja el a homeopátiát. 

 

(anyagi érdekek!) 



Miért nem tudományos? 

 

1. Hasonlóság elve 

2. Potenciálás (nincs is benne semmi)  

3. Csak placebo 

4. Nem oki, hanem tüneti kezelés 

 



1. A hasonlóság elve 

SIMILIA similibus currentur 

„Hogy kíméletesen, gyorsan, biztosan és tartósan 
gyógyíthass, minden egyes betegségnél  olyan 
gyógyszert válassz, amely maga is hasonló 
tüneteket képes előidézni, mint amilyeneket 
gyógyítania kell.” 

(Hahnemann)                                                         

 



„Ellentétes hatású  

gyógyszerrel  

meg lehet szűntetni,  

hasonló hatású  

gyógyszerrel  

meg  lehet gyógyítani   

a betegséget.” 

 

   



2. Gyógyszerkészítés: 

                         POTENCIÁLÁS 



… nincs is benne semmi … 

„A homeopátiának semmilyen tudományos 
alapja nincs. Az az alaptétel, miszerint, ha minél 
jobban felhígítjuk az alapanyagot, annál 
hatásosabbá válik, minden épeszű ember 
számára, aki járt középiskolába, világos, hogy 
őrültség.” 

 

Duda Ernő 

A Szegedi Tudományegyetem 

Orvosi Biológiai Intézetének  

Egyetemi tanára 



Dr. Luc Montaigner   

„Nem állíthatom, hogy a  

homeopátia mindenre  

alkalmas. Csak azt jelenthetem  

ki, hogy a magas hígítású  

oldatok (ilyeneket használnak  

a homeopátiás gyógyszerek készítéséhez) hatéko-

nyak. A víz szerkezete képes átalakulni, és így 

megőrizni az eredeti molekulák szerkezetét, magas 

hígításban is.” 
Science magazin 2010. decemberi száma 



A víz szerkezete 

Dr. Masaru Emoto kutatásai 



3. Csak placebo … 

"Nem állnak rendelkezésre jó minőségű, jól 

megszervezett, elegendő számú résztvevővel 

végzett kutatások annak bizonyítására, hogy a 

homeopátia hatékonyabb lenne a placebónál 

illetve hogy a homeopátia ugyanolyan hatékony 

lenne, mint más kezelések."  

 
Az Ausztrál Egészségügyi Tanács tanulmánya - 2015. március 



EASAC   

     (Az Európai Tudományos Akadémiák Tanácsadó Testülete) 

Az irodalom kimerítő áttekintése után sem állnak 

rendelkezésre a homeopátiás termékek és eljárások 

hatékonyságát alátámasztó, tudományosan elfogadható, 

kellőképpen meggyőző és reprodukálható bizonyítékok. 

 

MTA 

Nincs bizonyíték arra, hogy a homeopátia bármilyen 

betegség esetén hatékony lenne. A homeopátiás 

készítmények bármilyen állítólagos hatása a placebo 

hatással magyarázható. 



 

Robert Medhurst: ausztrál homeopata orvos 
 

(449 cikkből álló gyűjtemény)   
 

 

„Folyamatosan ámulatba esem attól,  

ahogyan a kritikusok könnyedén  

kijelentik, hogy nincs bizonyíték a  

homeopátia hatásosságát illetően. 

És még inkább ámulatba ejt az, hogy  

ennek a kijelentésnek a valóságát  

egyáltalán nem ellenőrzi a média.   

Az az állítás hogy nincs bizonyíték  

a homeopátia működésére, egyértelműen hibás.  

Az összegyűjtött több száz  emberi, állati, növényi és in vitro 

tudományos kutatás igazolja, hogy a homeopátia hatásos 

gyógymód.” 



Tanulmányok: 
Dr. Gábor Fruzsina   

HOMEOPÁTIA a természet- és 

társadalomtudományok tükrében 

 

 

 

Magyar Homeopata Orvosi Egyesület honlapja 

 http:/www.homeopata.hu/hu/content/homeopatis-kutatasok 

European Commitee for Homeopathy honlapja 

 http://homeopathyeurope.org/research/  

Homeopathy Research Institute honlapja 

 https://www.hri-research.org 

  

  



Meta-analízisek vizsgálata 
 

Dr. Robert G. Hahn*  

Meta-Analyses  

of  Pooled Clinical Data 

Forschende Komplementärmedicin 

2013. 
 

 

* Södertäli kórház 

* Linkömpingi Egyetem Aneszteziológiai Tanszék  

   Svédország 

 



A meta-analízisek módszertana 

 Kiválogatják a randomizált, placebo kontrollált 

klinikai vizsgálatokat  

 Csak a legjobb minőségűeket veszik figyelembe 

 Publikációs bizonytalanság miatt kiszűrik a kis 

esetszámú vizsgálatokat 

 Kiszűrik azokat a vizsgálatokat, ahol a dropout  

nagyobb 5%-nál 

 A homeopátia számára legkedvezőtlenebb 

statisztikai módszert választják 

 



  Hahn tanulmányának konklúziói 

 A rendelkezésre álló tanulmányok 90-95%-

ának kizárásával készült meta-analízisek nem 

adhatnak reális képet.  

 A homeopátia sokkal gyakrabban hatékony, 

mint a placebo. 

 A hagyományos orvoslás képviselői a 

karrierjükkel játszanak, ha a homeopátiáról 

pozitív véleménnyel vannak, és annak hangot 

adnak.  



4. „Nem oki terápia,  

csak a tüneteket kezeli” 



 vérnyomáscsökkentők 

 vérhígítók 

 altatók, antidepresszánsok 

 fájdalomcsillapítók 

 koleszterincsökkentők 

 antidiabetikumok 

Melyik ezek közül oki kezelés ??? 

 

Melyek a leggyakrabban felírt 

gyógyszerek? 

AZ ORVOSI PRAXISOKBAN LEGTÖBBSZÖR 

 NEM OKI KEZELÉST VÉGEZNEK!!! 



„ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 A részletes anamnézisre azért van szükségünk, 

hogy megismerjük a beteg reakciómódját. 

 Az egyedi, szokatlan, feltűnő tünetek fontosak 

a számunkra. 

 Ezek alapján történik a gyógyszer 

kiválasztása. 



„Sokkal fontosabb azt tudni,  

milyen embert érint a betegség,  

mint azt, hogy  

milyen betegség érinti az embert.” 

 

   

A pontos diagnózis alapkövetelmény! 



A betegség oka 

Az akadémiai orvosok szerint 
 

KÜLSŐ 
 

kórokozó 

vagy  

egyéb 

A homeopaták szerint 
 

BELSŐ 
az 

életenergia 

megbomlott   

egyensúlya 



A betegség kialakulása 

EGÉSZSÉG = 

egyensúlyi állapot 

 

genetikai 

képességének 

megfelelően teljesít 

MEGVÁLTOZOTT 

EGYENSÚLY 

 

nincs tünet, legfeljebb: 

megváltozott teljesítmény 

megváltozott  viselkedés 

BETEGSÉG 

 

általános tünetek 

kórjelző tünetek 

Külső ok 



„Antibiotikum: barát vagy ellenség?” 
   MOTESZ-MHOE konferencia Budapest, 2016. szeptember  9.  

Dr. Peter Fisher 

EPI 3 vizsgálat: 

800 francia háziorvosi praxis:  

- fele hagyományos  

- fele homeopátiás szereket (is) 

használ 

 

 

A Royal London Hospital Integrated Medicine  

kutatási igazgatója, 

az angol királyi család orvosa 



A VIZSGÁLAT EREDMÉNYE 

A homeopátiás szereket használó orvosok kevesebb 

gyógyszert írnak fel: 
 -66% fájdalomcsillapító és  -50% NSAID (mozgásszervi betegségek) 

 -46%  antibiotikum (felső légúti  fertőzések) 

 -46% pszichotrop szer (szorongás, depresszió, alvászavar) 
 

A TB kiadásai 36%-kal alacsonyabbak 
(kevesebb gyógyszer, kevesebb táppénzes nap,  

kevesebb beutaló,  kevesebb kiegészítő vizsgálat) 
 

NEM  OKOZ  EGÉSZSÉGÜGYI  

HÁTRÁNYT A PÁCIENSEK SZÁMÁRA! 

 



Akkor most a homeopatákhoz megyünk! 

Köszönöm a figyelmet! 


