
Scrisoare deschisă cu privire la propunerea de amendament la Legea nr. 

95/2006 – medicamentele homeopate 

O propunere de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, iniţiată de USR, prevede ca pe ambalajul şi în prospectul 

medicamentelor homeopate să scrie, cu majuscule, "Acest produs nu are efecte 

asupra sănătăţii." De asemenea, iniţiativa legislativă prevede că, în cazul 

publicităţii la aceste produse, în afara de a invitaţia de a citi instrucţiunile din 

prospect şi de pe ambalaj, se va adăuga şi o avertizare sonoră şi scrisă, formulată 

după cum urmează: "Acesta este un produs homeopat neatestat medical, fără 

efecte dovedite asupra sănătăţii." 

(Proiect de lege USR: Pe ambalajul medicamentelor homeopate să scrie cu 

majuscule "Acest produs nu are efecte asupra sănătăţii" de Alina Neagu 

HotNews.ro Miercuri, 9 mai 2018, 12:30) 

 

Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii a fost iniţiată de 4 parlamentari USR. 

 

Iniţiatorii propunerii legislative citează, în expunerea de motive, un raport din 

anul 2010 al Comisiei pentru Ştiinţă şi Tehnologie din Camera Comunelor din 

Marea Britanie, raport care concluziona că produsele homeopate sunt lipsite de 

efecte medicale. 

 În plus, într-o meta-analiză care include peste 1.800 de studii, publicată de 

Consiliul Naţional Australian pentru Sănătate şi Cercetare Medicală în 2015, se 

arată că "evaluarea nu găseşte nici un studiu de calitate, cu un design acceptabil, 

cu suficient de mulţi participanţi înrolaţi, care să demonstreze ideea că 

homeopatia acţionează mai bine decât un placebo sau că ar determina ameliorări 

ale sănătăţii similare altor tratamente", se mai precizează în expunerea de 

motive. 

 DATE CONCRETE DESPRE HOMEOPATIE 

Am dori să clarificăm impresia dumneavoastră greşită despre homeopatie cu 

următoarele informaţii. Nota bene: în cele ce urmează vă prezint doar date 

concrete şi aş fi încântată să primesc un răspuns de la dumneavoastră tot cu 

date concrete. 

1. Se ştie că există idei ciudate şi nefondate în medicina alternativă şi 

complementară, dar acestea nu trebuie confundate cu medicina serioasă şi 

eficientă – homeopatia aşa cum a fost concepută de Dr. Samuel Hahnemann. 

https://www.vithoulkas.com/writings/articles/british-media-attack-homeopathy-

are-they-justified 
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2. Homeopatia clasică este o modalitate terapeutică, o medicină cu drepturi 

depline, care are la bază ideea că o anumită boală se poate trata prin 

administrarea sub strictă supraveghere medicală a unor substanţe farmaceutice 

preparate în condiţii speciale despre care s-a demonstrat că, administrate unei 

persoane sănătoase, produc simptome similare cu cele ale bolii respective. 

Aceste substanţe cu efecte demonstrate sunt apoi prescrise persoanelor bolnave 

cu rezultate foarte bune. 

3. Homeopatia clasică nu are pretenţia că vindecă orice dar, foarte important, 

este foarte eficientă în stadiile incipiente ale unor boli cronice pentru care 

medicina convenţională nu are soluţii. Homeopatia intervine acolo unde 

medicina convenţională nu poate face nimic, mai ales la debutul unei boli 

cronice când dezechilibrul încă este de natură funcţională. Atunci când se 

intervine corect cu un remediu homeopat se poate opri evoluţia bolii. 

4. De aceea trebuie să separăm homeopatia de celelalte aşa-numite metode 

terapeutice. Exact acesta este conţinutul discursului pe care Prof. George 

Vithoulkas l-a ţinut în faţa Consiliului Europei (vezi detaliile mai jos) : 

CONSILIUL EUROPEI/Adunarea Parlamentară 

Doc. 8435 / 11 Iunie 1999 

A European approach to non-conventional medicines (rom. O abordare 

europeană a formelor neconvenţionale de medicină) 

Raport 

Comisia pentru probleme sociale, sănătate şi familie 

Raportor: dna Lara Ragnarsdóttir, Islanda, Grupul Democratic European 

Rezumat 

… 

7. În mai 1998, Comisia pentru probleme sociale, sănătate şi familie l-a 

audiat pe dl. Vithoulkas, homeopat laureat al Premiului Nobel Alternativ, 

care identifică trei categorii separate: mai întâi, medicina alternativă, care 

include homeopatia şi acupunctura; în al doilea rând, medicina 

complementară, care include osteopatia, chiropractica, fitoterapia, 

medicina naturistă ş.a.m.d.; şi o a treia categorie, paramedicală, care 

include tehnici ca meloterapia şi meditaţia şi care nu are nici o legătură cu 

medicina propriu-zisă. 

  

5. În ceea ce priveşte referirea la o meta-analiză care include peste 1.800 de 

studii, publicată de Consiliul Naţional Australian pentru Sănătate şi Cercetare 

Medicală în 2015, examinarea majorităţii studiilor homeopatice a relevat faptul 

că acele studii de cele mai multe ori nu explică principii homeopatice în 



evaluarea eficienţei tratamentului. Principala eroare constă în faptul că studiile 

transmit ideea că un remediu se poate administra pentru o anumită boală. Însă 

homeopatia tratează persoana ca întreg şi nu boli luate separat; astfel, fiecare caz 

trebuie tratat cu un remediu individualizat pentru o combinaţie individualizată 

de simptome. Mai mult, evenimentele obişnuite de pe parcursul tratamentului 

homeopat cum sunt agravarea iniţială şi mutarea simptomului nu au fost deloc 

luate în considerare în majoritatea studiilor. Astfel, doar o mică parte dintre 

studii au fost eligibile pentru meta-analiză. (Vithoulkas G., Serious mistakes in 

meta-analysis of homeopathic research, Journal of Medicine and Life Vol. 10, 

Issue 1, January-March 2017, pp.47-49) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5304371/  

  

Principala lucrare de cercetare pe care se bazează atacul asupra homeopatiei este 

Linde K, Clausius N, Ramirez G et al. Are the clinical effects of homeopathy 

placebo effects? A meta-analysis of placebo-controlled trials. Lancet. 1997; 

350:834-43. 

  

Este important să citiţi, enumerate mai jos, cele mai recente lucrări despre cazuri 

spectaculoase tratate prin homeopatie: 

https://www.amjcaserep.com/abstract/index/idArt/905340  

  

https://www.karger.com/Article/Abstract/481819  

  

http://journals.sagepub.com/eprint/hbdbyJAjF3v37WZEIP5Y/full  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5467251/  

  

http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2156587216682168?url_ver

=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed  

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5909950/  

  

http://www.ijrh.org/article.asp?issn=0974-

7168;year=2015;volume=9;issue=2;spage=114;epage=122;aulast=Mahes

h  
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https://www.vithoulkas.com/sites/default/files/writings/Homeopathy_Infe

rtility.pdf  

  

http://www.oatext.com/Fracture-treatment-with-the-aid-of-the-

homeopathic-remedy-Symphytum-officinale-A-report-of-four-cases.php  

  

De asemenea, găsiţi mai jos un număr semnificativ de studii serioase şi 

experimente de homeopatie la nivel molecular, celular şi clinic care au fost 

publicate în reviste peer-reviewed. Lucrările se împart în trei categorii pe care le 

puteţi vizualiza separat cu hyperlink (între paranteze): Studii pe oameni, Studii 

pe animale şi Studii In Vitro. Lucrările reprezintă rezultatele unor cercetări 

riguroase de către experţi în medicină şi au fost acceptate pentru publicare în 

reviste de prestigiu internaţional sau alte corpuri consacrate de cercetare 

ştiinţifică: 

  

http://www.vithoulkas.com/research/positive-articles  

  

Ar fi de asemenea util să consultaţi recentul Raport elveţian asupra 

homeopatiei: http://www.springer.com/la/book/9783642206375  

  

Puteţi vedea şi informaţiile despre homeopatie de la Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii publicate pe câteva situri: 

  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090_eng.pdf

?ua=1  

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44238/1/9789241598842_eng.pdf 

  

Pe site-ul de mai jos găsiţi o selecţie de referinţe pozitive, decizii şi directive de 

la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Parlamentul European, Consiliul Europei 

ş.a. din 1975 până în 2017: 
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https://www.vithoulkas.com/research/recognition-homeopathy 

Mai doresc, cu tot respectul, să vă atrag atenţia asupra faptului că Prof. George 

Vithoulkas a primit în 1996 Premiul Right Livelihood Award (Premiul 

Nobel Alternativ) "for his outstanding contribution to the revival of 

homeopathic knowledge and the training of homeopaths to the highest 

standards.” (rom. …pentru contribuţia deosebită la renaşterea homeopatiei şi la 

formarea homeopaţilor conform celor mai înalte standarde.) 

  

http://www.rightlivelihoodaward.org/laureates/george-vithoulkas/ 

  

Este de datoria noastră morală să sprijinim şi să apărăm drepturile oamenilor şi 

dorinţa pacienţilor de a avea acces la modalitatea terapeutică pe care o 

consideră potrivită pentru ei. Acesta este un aspect important al democraţiei: 

respectul pentru pacient şi îmbunătăţirea calităţii vieţii oamenilor. 

  

Vă stau la dispoziţie pentru orice detalii dacă veţi considera necesar. 

  

Cu consideraţie, 

  

Maria Chorianopoulou 

  
Maria Chorianopoulou, PhD 

Director of Studies of IACH 

Assistant to Professor George Vithoulkas 

Lecturer of Panteion University 

maria@vithoulkas.com  

www.vithoulkas.com 

www.vithoulkas.edu.gr 
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