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Homeopatia jest alternatywną metodą leczenia, która zyskała 

sympatyków w wielu krajach. Jej twórca niemiecki lekarz Samuel 

Hahnemann wprowadził ją do świata medycyny ponad 200 lat temu. 

Dzisiaj zwolennicy metody kultywują jego tradycje wspierając 

działaniami homeopatii konwencjonalne terapie lecznicze. Książka, 

wydana w języku niemieckim, której autorką jest Christiane P. Kruger 

jest dobrym tego przykładem. Aktualnie jest to już trzecie wydanie tej 

książki, po edycjach z lat 2006 i 2010, wydanie poprawione i nieco 

poszerzone. Doktor Kruger jest oficjalnie zweryfikowanym 

i praktykującym w Huttlingen, w Szwajcarii lekarzem weterynarii 

leczącym zwierzęta metodami homeopatii i akupunktury już od ponad 

30 lat. 

Celem autorki jest przybliżenie lekarzom metodyki 

homeopatycznego postępowania: rozpoznawania chorób i świadomego 

wyboru leku. Temu służy tytułowa droga od „obrazu leku” przez objawy 

główne po wybór najlepszego związku. Założonemu celowi sprzyja 

konstrukcja książki, składająca się z 3 części. W pierwszej z nich, która 

jest nowością, zawarto wiadomości o strukturze książki i sposobie 

posługiwania się nią. W drugiej, ogólnej, opisane są pryncypia 

homeopatii, sposoby działania leków, etapy leczenia i wyjaśniona jest 

reguła rozpoznawania chorób. W części trzeciej opisano 

39 najistotniejszych związków homeopatycznych, o 4 więcej 

w stosunku do wydania drugiego. Przybyły: homeopatyczny lek 

miazmatyczny, tzw. nosol - Carcinosinum burnett, jeżówka (Echinacea), fosforan sodu i chinowiec lekarski (Cinchona 

officinalis). Opis związków jest dydaktyczny. Omówiono zasady ich działania, wzór choroby oparty o „obraz leku” oraz 

podano przykłady przypadków chorobowych leczonych danym związkiem przy różnych rozpoznaniach u dużych, jak i 

u małych zwierząt.  

Książka jest propozycją zawodową dla lekarzy weterynarii i studentów. Czytelnicy winni jednak pamiętać, że 

homeopatia jest tylko wspomagającą metodą leczenia. I powinna być stosowana równolegle z terapią konwencjonalną 

jako uzupełnienie leczenia podstawowego. Mimo licznych kontrowersji na temat skuteczności homeopatii jest ona 

jednak stosowana w wielu krajach i u ludzi, i u zwierząt. Jej sytuacja prawna jest bowiem różna w różnych krajach. 

W niektórych brak jest specjalnych regulacji, podczas gdy w innych wymagane są pozwolenia stosownych służb. 

Referendum w Szwajcarii, w roku 2015 wykazało, że 67% Szwajcarów jest za tym, aby komplementarne metody 

leczenia, w tym homeopatia, znalazły się w państwowym  systemie ochrony zdrowia. I ma to być wpisane do 

konstytucji! Zrozumiała jest zatem popularność metody i w Szwajcarii, i w obszarze niemieckojęzycznym. Lektura 

uzupełniająca. Do przemyśleń.                 
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