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1. Η Προηγμένη 
Ομοιοπαθητική είναι 
θεωρητικά και πρακτικά 
συμβατή προς την 
Ακαδημαϊκή ιατρική 
 
2. Βασική αρχή της είναι η 
απάλειψη της αντιπαλότητας 
μεταξύ των δύο 
θεραπευτικών προσεγγίσεων 
 
3. Εμπλουτίζει την 
θεραπευτική φαρέτρα των 
ιατρών όλων των 
ειδικοτήτων με 
ομοιοπαθητικά 
φαρμακευτικά σχήματα 
Προηγμένης Ομοιοπαθητικής 
 
4. Σέβεται και υποστηρίζει 
τις επιλογές και την 
συνταγογραφία των ιατρών 
όλων των ειδικοτήτων 
 
 
 
  

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 
ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ 

1. Τα φαρμακευτικά σχήματα της 
προηγμένης ομοιοπαθητικής, 
συνταγογραφούνται από τους 
ιατρούς όλων των ειδικοτήτων 
 
2. Χρησιμοποιούνται παράλληλα με  
κάθε άλλο φάρμακο 
 
3. Αφορούν μεγάλο αριθμό  
προβλημάτων  που έχουν   
διερευνηθεί πλήρως ιατρικά 
 
4. Καλύπτουν  την ανάγκη του 
σημερινού ανθρώπου για σύνθετη 
αποτελεσματικότερη και ταχύτερη 
θεραπεία 
 
5. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να 
τροποποιήσει την χημική θεραπεία 
του, ούτε να κόψει τον καφέ ή να 
αλλάξει τη διατροφή του 
 
6. Διατίθενται 86 ομοιοπαθητικά 
φαρμακευτικά σχήματα  που 
καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της 
παθολογίας 
 
7. Είναι γαληνικά σκευάσματα  
που παρασκευάζονται με βάση την 
ισχύουσα  Ευρωπαϊκή 
ομοιοπαθητική φαρμακοποιία 
 
8. Παρασκευάζονται από  
φυσικές φαρμακευτικές ουσίες  σε 
υψηλές αραιώσεις, γι’ αυτό δεν 
έχουν παρενέργειες 
 
9. Χορηγούνται σε νεογνά, 
υπερήλικες, ακόμα και κατά την 
διάρκεια της εγκυμοσύνης 
 
 
 
 
 
 

1. Στην σύγχρονη Ιατρική επικρατεί 
η θεραπευτική προσέγγιση της 
Ακαδημαϊκής Ιατρικής και 
παράλληλα η Προηγμένη 
Ομοιοπαθητική 
 
2. Αποτελεί την εξέλιξη στην 
ομοιοπαθητική θεραπευτική 
προσέγγιση 
 
3. Δρα αποτελεσματικά  
θεραπεύοντας την αιτία του 
προβλήματος της υγείας μας  
χωρίς παρενέργειες 
 
4. Εφαρμόζεται Συμπληρωματικά, 
Εναλλακτικά ή Αυτόνομα     
 
5. Προσαρμόζεται στις ανάγκες  
της σύγχρονης κοινωνίας  
 
6. Σέβεται όλα τα θεραπευτικά 
μέσα με βάση τις ενδείξεις τους 
 
7. Δεν συμφωνεί με κάθε είδους 
κατάχρηση φαρμάκων και 
πολυφαρμακία 

 
Το Εθνικό και Καποδιστριακό   
Πανεπιστήμιο Αθηνών –ΕΚΠΑ,   
προσφέρει πρόγραμμα  
επαγγελματικής  επιμόρφωσης και  
κατάρτισης με τίτλο «Φυσικές   
Ιατρικές και Συμπληρωματικές 
Θεραπείες» στο  οποίο 
συμπεριλαμβάνεται 
και η Προηγμένη Ομοιοπαθητική  
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Δ.Ι.Ε.Π.Ο. 

Όλοι εμείς οι ιατροί μέλη της 
Δ.Ι.Ε.Π.Ο. ακολουθούμε  την 
ευθυγράμμιση με τους νόμους, το 
ενιαίο  της ιατρικής και τον 
σεβασμό των θεραπευτικών 
προσεγγίσεων με την εφαρμογή 
της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής. 

 
 

www.diepo.org 
 

               

ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ 
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ  

( Δ.Ι.Ε.Π.Ο.) 
 

http://www.diepo.org/


ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ 

-ΓΥΝΑΙΚΑ 48 ΕΤΩΝ : εργασιακό στρες, κρίσεις 
ταχυκαρδίας,  αϋπνία επελεύσεως και κρίσεις 
αυχεναλγίας. Διάγνωση : χρόνια αγχώδης 
συνδρομή. Έλαβε εξειδικευμένα σχήματα 
προηγμένης ομοιοπαθητικής. Μετά από θεραπεία 
δύο μηνών:  οι κρίσεις ταχυκαρδίας υποχώρησαν 
εντελώς, ο ύπνος αποκαταστάθηκε πλήρως και οι 
κρίσεις αυχεναλγίας μειώθηκαν κατά 50% και μετά 
από 6μηνη θεραπεία με τα εξειδικευμένα σχήματα 
της προηγμένης ομοιοπαθητικής υποχώρησαν 
εντελώς.  
-ΑΝΔΡΑΣ 35 ΕΤΩΝ : γυροειδής αλωπεκία στο 
τριχωτό της κεφαλής,  χρόνιο στρες, κρίσεις 
πανικού και αρρωστοφοβία. Ξεκίνησε θεραπεία με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής. Μετά από 1 έτος οι μικρές εστίες 
αλωπεκίας  εξαφανίστηκαν, η μεγαλύτερη εστία 
βελτιώθηκε κατά  50% και στο επόμενο 3μηνο 
εξαφανίστηκε κι αυτή. Οι κρίσεις πανικού και η 
αρρωστοφοβία υποχώρησαν από τους πρώτους 
τέσσερις μήνες της θεραπείας. 
--ΓΥΝΑΙΚΑ 57 ΕΤΩΝ : επί 20 έτη κρίσεις ημικρανίας  
4 φορές το μήνα διάρκειας 3 ημερών και χρόνιο 
άγχος. Της χορηγήθηκαν εξειδικευμένα σχήματα 
προηγμένης ομοιοπαθητικής. Μετά από 3 μήνες 
θεραπείας οι κρίσεις μειώθηκαν σε μία φορά το 
μήνα με πολύ μικρότερη ένταση και διάρκεια και η 
ασθενής ένιωθε πολύ πιο ήρεμη. 
---ΑΝΔΡΑΣ 45 ΕΤΩΝ :  συμπτώματα 
πρωτοεμφανιζόμενης υπέρτασης, αφού 
ολοκλήρωσε τον απαραίτητο κλινικοεργαστηριακό 
έλεγχο και κατόπιν συνεννόησης με τον θεράποντα 
καρδιολόγο δεν ξεκίνησε χημική φαρμακευτική 
αγωγή, αλλά έλαβε για 6 μήνες αγωγή με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής. Η πίεσή του επανήλθε σταδιακά 
σε φυσιολογικά επίπεδα.  
--ΓΥΝΑΙΚΑ 38 ΕΤΩΝ : αιφνίδια πτώση του 
αιματοκρίτη, κρίσεις πανικού, αρρωστοφοβία, 
φόβο επικείμενου θανάτου, αγοραφοβία, τικ στο 
δεξί μάτι και στο κάτω χείλος με μορφή 
επαναλαμβανόμενων σπασμών. Έλαβε αγωγή με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης για διάστημα 
3 μηνών και παρουσίασε βελτίωση σε ποσοστό 
90%.  
 
 
 
  

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ - ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ 

-ΓΥΝΑΙΚΑ 50 ΕΤΩΝ : τενοντίτιδα υπερακανθίου, 
επικονδυλίτιδα, τριγμός οδόντων στον ύπνο. 
Έλαβε αγωγή με εξειδικευμένα σχήματα 
προηγμένης ομοιοπαθητικής. Από τον 1ο μήνα της 
θεραπείας βελτιώθηκε σημαντικά όσον αφορά 
την τενοντίτιδα και τον τριγμό των οδόντων και 
μετά τον 2ο μήνα εξαφανίστηκε ο τριγμός και 
αποκαταστάθηκε πλήρως η τενοντίτιδα και η 
επικονδυλίτιδα.  
 
--ΓΥΝΑΙΚΑ 70 ΕΤΩΝ :  χαμηλή οσφυαλγία με 
αντανάκλαση στα κάτω άκρα κατά τη διάρκεια 
της βάδισης μετά τα πρώτα 100 μέτρα. Ο πόνος 
είχε επηρεάσει σημαντικά την ψυχική της 
διάθεση και ανέφερε έντονο άγχος και αγωνία για 
την εξέλιξη της υγείας της. Ξεκίνησε θεραπεία με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής. Από τον πρώτο μήνα της 
θεραπείας βελτιώθηκε σημαντικά ως προς τον 
πόνο και την απόσταση βάδισης, καθώς και ως 
προς την ψυχολογία της. Συνέχισε άλλους 3 μήνες 
θεραπεία μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των 
προβλημάτων. 
 
--ΓΥΝΑΙΚΑ 62 ΕΤΩΝ : χρόνια ισχυαλγία και έντονο 
άγχος. Μετά από 2 μήνες θεραπείας με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής έχουν υποχωρήσει τελείως τα 
συμπτώματα της ισχυαλγίας και νιώθει πιο 
ήρεμη. Συνέχισε τη θεραπεία για καλύτερη 
διαχείριση του στρες και μετά από 2 χρόνια τόσο 
η ισχυαλγία όσο και οι κρίσεις άγχους  έχουν 
αντιμετωπιστεί πλήρως. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--ΑΝΔΡΑΣ 20 ΕΤΩΝ : Παρουσίασε αποδιοργάνωση 
και νευρική διέγερση στα πλαίσια σχιζοφρενικής 
ψύχωσης. Η έναρξη της νόσου ήταν σε ηλικία 16 
ετών. Είχε λάβει αντιψυχωτική αγωγή χωρίς αρχικά 
καλή ανταπόκριση αλλά στην συνέχεια σημαντική 
βελτίωση. Παράλληλα ξεκίνησε θεραπεία με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής για αντιμετώπιση της 
υπερκινητικότητας και της συναισθηματικής 
αστάθειας, καθώς και για προσπάθεια μείωσης των 
ανεπιθύμητων ενεργειών της αντιψυχωτικής 
αγωγής με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το 
διάστημα αυτό παρουσίασε επίσης ενοχλήσεις 
στην κύστη κόκκυγα, για τις οποίες έλαβε 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής με καλά αποτελέσματα. 
--ΓΥΝΑΙΚΑ 57 ΕΤΩΝ : έντονα ψυχοσωματικά 
ενοχλήματα κυρίως από το γαστρεντερικό 
σύστημα. Έλαβε την κατάλληλη χημική 
φαρμακευτική αγωγή και παράλληλα έλαβε 
θεραπεία με εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής. H κατάσταση βελτιώθηκε γρήγορα 
και η λειτουργικότητά της αποκαταστάθηκε. 
--ΓΥΝΑΙΚΑ 85 ΕΤΩΝ : καταθλιπτικό συναίσθημα και 
παραίτηση. Ξεκίνησε θεραπεία με εξειδικευμένα 
σχήματα προηγμένης ομοιοπαθητικής και 
βελτιώθηκε θεαματικά από τους πρώτους 2 μήνες 
της θεραπείας. 
--ΑΝΔΡΑΣ 48 ΕΤΩΝ : ψυχοσωματικά ενοχλήματα 
και αστάθεια ταυτότητας εαυτού. Έλαβε χημική 
φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπευτική 
στήριξη και παράλληλα αγωγή με εξειδικευμένα 
σχήματα προηγμένης ομοιοπαθητικής. Η βελτίωσή 
του ήταν σημαντική ήδη από τους 2 πρώτους μήνες 
της θεραπείας. 
-- ΓΥΝΑΙΚΑ 18 ΕΤΩΝ : κρίσεις πανικού, άγχος και 
φοβίες για τον κόσμο και τους κλειστούς χώρους, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τέθηκε σε αγωγή με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής. Ένα μήνα μετά  ήταν πολύ πιο 
ήρεμη και δεν έπαθε καμία κρίση πανικού, έκλαιγε 
πολύ σπάνια, οι φοβίες ήταν λιγότερης έντασης και 
τις διαχειριζόταν πολύ καλύτερα. Συνεχίζει την 
αγωγή για περαιτέρω βελτίωση.  
--ΓΥΝΑΙΚΑ 40 ΕΤΩΝ : φοβία για αιφνίδιο θάνατο, 
καταθλιπτική συνδρομή και έκανε μεγάλη χρήση 
αλκοόλ. Τέθηκε σε αγωγή με εξειδικευμένα 
σχήματα προηγμένης ομοιοπαθητικής. Μετά από 3 
μήνες ανέφερε ότι ένιωθε χαρούμενη, αισιόδοξη 
και υγιής. Συνεχίζει την αγωγή για μεγαλύτερη 
βελτίωση.  
--ΓΥΝΑΙΚΑ 39 ΕΤΩΝ : μελαγχολία, άγχος και έντονη 
βουλιμία με αποτέλεσμα να αυξηθεί το βάρος 
αρκετά κιλά. Έλαβε αγωγή με εξειδικευμένα 
σχήματα προηγμένης ομοιοπαθητικής για 1,5 μήνα 
και η ψυχοδιανοητική της κατάσταση βελτιώθηκε 
σε ποσοστό 70%, σταμάτησε η βουλιμία και έχασε  
4 κιλά. Συνεχίζει την αγωγή για περαιτέρω 
βελτίωση. 
 
 

--ΓΥΝΑΙΚΑ 36 ΕΤΩΝ : δυσμηνόρροια, δυσκοιλιότητα και 
χρόνια αγχώδης συνδρομή. Ξεκίνησε θεραπεία με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης ομοιοπαθητικής 
και σταδιακά η δυσμηνόρροια ελαττώθηκε και από τον 
6ο μήνα της αγωγής σταμάτησε εντελώς. Στους 4 μήνες 
επίσης η δυσκοιλιότητα αποκαταστάθηκε πλήρως. 
Έλαβε εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής και για την χρόνια αγχώδη συνδρομή 
και μετά από 4 μήνες ελέγχει το άγχος της σε 
σημαντικό βαθμό. 
--ΓΥΝΑΙΚΑ 33 ΕΤΩΝ : 15 έτη με υποτροπιάζουσες 
ουρολοιμώξεις (περίπου 4-5 υποτροπές το χρόνο) - 
άγχος και φόβο για την υγεία της. Ακολούθησε 
θεραπεία με  εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής για 6 μήνες. Τον πρώτο μήνα 
παρουσίασε μία υποτροπή της ουρολοίμωξης και 
έκτοτε δεν είχε καμία άλλη. Επίσης μετά από 3 αγωγής 
μειώθηκαν σημαντικά το άγχος και οι φόβοι για την 
υγεία της. 
--ΓΥΝΑΙΚΑ 38 ΕΤΩΝ :  ενδομητρίωση, υπερκόπωση, 
ανησυχία, αϋπνία, υπερένταση. Έλαβε αγωγή με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης ομοιοπαθητικής. 
Ανταποκρίθηκε θετικά στα περισσότερα προβλήματα 
της . Μετά από  3 μήνες σταδιακά τα ψυχοδιανοητικά 
συμπτώματα υποχώρησαν πλήρως και η 
ενδομητρίωση βελτιώθηκε σημαντικά. Συνεχίζει την 
αγωγή για περαιτέρω βελτίωση.  

 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ 

--ΑΝΔΡΑΣ 23 ΕΤΩΝ: χρόνια εαρινή ρινίτιδα, άγχος και 
διάσπαση προσοχής. Ξεκίνησε θεραπεία με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης ομοιοπαθητικής. 
Τα συμπτώματα της εαρινής ρινίτιδας μειώθηκαν 
σταδιακά και μέσα σε 4 μήνες υποχώρησαν τελείως. 
Το άγχος για τις πανελλήνιες εξετάσεις και την 
δυσκολία συγκέντρωσης στο διάβασμα, μετά από 3 
μήνες κατάφερε να το ελέγχει και να είναι πιο 
συγκεντρωμένος στο διάβασμά, με αποτέλεσμα να 
πετύχει στη σχολή της επιλογής του. 
 
--ΓΥΝΑΙΚΑ 30 ΕΤΩΝ : έντονες εμβοές που την 
απασχολούσαν ιδιαίτερα. Έλαβε αγωγή με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης ομοιοπαθητικής. 
Μετά από ένα μήνα, ενώ η βελτίωση των εμβοών 
ήταν πολύ μικρή, δεν την απασχολούσαν πλέον 
καθόλου γιατί ήταν πολύ ήρεμη. Συνεχίζει την αγωγή 
για βελτίωση και των εμβοών. 
 
--ΑΝΔΡΑΣ 40 ΕΤΩΝ : παρουσίαζε εμβοές  και σαν 
χαρακτήρας έντονα νευρωτικός και αγχωτικός. 
Ξεκίνησε αγωγή με εξειδικευμένα σχήματα 
προηγμένης ομοιοπαθητικής. Μετά από 15 ημέρες η 
σύζυγος του ανέφερε ότι είχε γίνει «άλλος 
άνθρωπος», ήρεμος και γαληνεμένος. Συνεχίζει την 
αγωγή για βελτίωση και των εμβοών. 
 
--ΓΥΝΑΙΚΑ 50 ΕΤΩΝ : χρόνιες υποτροπιάζουσες 
ρινοκολπίτιδες. Ως χαρακτήρας την ενοχλούσε το 
παραμικρό και δεν χαιρόταν την ζωή της. Έλαβε αγωγή 
με εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής. Μετά από ένα μήνα, κατά τον οποίο 
δεν παρουσιάστηκε υποτροπή της ρινοκολπίτιδας, 
ανέφερε ότι αισθανόταν χαρούμενη, ήρεμη και δεν 
την ενοχλούσαν πλέον τα πάντα. Συνεχίζει την αγωγή 
για σταθεροποίηση του αποτελέσματος.   
 

--ΜΑΘΗΤΡΙΑ 14 ΕΤΩΝ : διάσπαση προσοχής, μειωμένη 
αυτοπεποίθηση, φοβίες και ανορεξία. Ξεκίνησε αγωγή 
με εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης 
ομοιοπαθητικής. Μετά από ένα μήνα οι φοβίες 
μετριάστηκαν και ψυχολογικά ήταν πολύ καλύτερα. Η 
όρεξή της είχε επανέλθει και το βάρος της αυξήθηκε 
κατά 2 κιλά. Η διάσπαση προσοχής βελτιώθηκε κατά 
50%. Συνεχίζει για σταθεροποίηση του αποτελέσματος. 
 
--ΜΑΘΗΤΗΣ 12 ΕΤΩΝ:  επιθετικότητα, υπερκινητικότητα, 
διάσπαση προσοχής. Ακολούθησε αγωγή με 
εξειδικευμένα σχήματα προηγμένης ομοιοπαθητικής. 
Μετά από 3 μήνες η επιθετικότητα και η 
υπερκινητικότητα μειώθηκαν κατά 60% και η διάσπαση 
προσοχής περισσότερο από 70%. 
 

               

19 ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ  

ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ  
ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
Ιωάννα Γκόλια - Ψυχίατρος Διευθύντρια ΕΣΥ, Βαρβάρα Τσαγκλή - Παθολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, Νίκος Σωτηρόπουλος - 
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος -  Γενικός Ιατρός, Πέρσα Κυβέλου - Γενική Ιατρός, 
Ελένη Κυριακοπούλου - Γενική Ιατρός, Πετρούλα Δρόσου - Γενική Ιατρός, Σταύρος Πεντάρης - Παιδίατρος, Καραγιάννης 
Νίκος - Παιδίατρος, Στέλιος Ψυχαράκης - Γενικός Ιατρός, Μαρία Παπαδοπούλου - Φυσίατρος, Παναγιώτα Σουπίδου - 
Γενική Ιατρός, Αναστασία Νασιούφη - Φυσίατρος, Γρηγορία Ζαχαρόγιαννη - Δερματολόγος, Επαμεινώνδας 
Κωστόπουλος - Χειρουργός άκρας Χειρός, Γιώργος Αγγελίνας - Γενικός Ιατρός, Περικλής Κορμάς - Χειρουργός Θώρακος-
Καρδιάς, Γιώργος Μπουλινάκης – Γυναικολόγος, Επίκουρος Καθηγητής.   
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ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ- ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΑ 
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