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19º ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

 

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ    

 

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 - Επίκουρος Καθηγητής Γυναικολογίας.   

  

Διεθνής Ιατρική Εταιρεία Προηγμένης Ομοιοπαθητικής-Δ.Ι.Ε.Π.Ο. 

 

Η μελέτη κινείται μέσα στο διεθνώς επικρατούν πλαίσιο ότι η Ιατρική είναι μία και ενιαία και οι 

ιατροί όλων των ειδικοτήτων, έχουν δικαίωμα στη χρήση όλων των διαθέσιμων θεραπευτικών 

μέσων με κριτήριο την επιλογή τους και στόχο την ευεργεσία του ασθενούς. Στην σύγχρονη 

Ιατρική επικρατεί η θεραπευτική προσέγγιση της ακαδημαϊκής ιατρικής, και παράλληλα η 

Προηγμένη Ομοιοπαθητική, που εφαρμόζεται σε σημαντικά ποσοστά του παγκοσμίου 

πληθυσμού, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας. Και οι δύο 

θεραπευτικές προσεγγίσεις θεμελιώθηκαν από τον Ιπποκράτη, ο οποίος πρώτος εφάρμοσε τον 

πλουραλισμό στην θεραπευτική πράξη. 

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική, που αποτελεί την εξέλιξη στην ομοιοπαθητική θεραπευτική 

προσέγγιση, είναι θεωρητικά και πρακτικά συμβατή προς την ακαδημαϊκή ιατρική. Βασική αρχή 

της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής είναι η απάλειψη της αντιπαλότητας μεταξύ των δύο 

θεραπευτικών προσεγγίσεων. 

Η Προηγμένη Ομοιοπαθητική εμπλουτίζει την θεραπευτική φαρέτρα των ιατρών όλων των 

ειδικοτήτων με ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα, που υποστηρίζουν αποτελεσματικά τον 

ανθρώπινο οργανισμό στις ψυχοδιανοητικές και σωματικές παθολογικές καταστάσεις που 
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αντιμετωπίζει, χωρίς να παρουσιάζουν ασυμβατότητα, αντένδειξη, συνέργεια, ανταγωνισμό ή 

αλληλεπίδραση με οποιοδήποτε κλασικό χημικό φάρμακο.  

Ο ιατρός, επιπλέον της κλασικής χημικής συνταγογράφησης της ειδικότητας του, αποκτά 

πρόσβαση και στην προηγμένη ομοιοπαθητική συνταγογραφία, την οποία μπορεί να εφαρμόσει 

κατά την κρίση του συμπληρωματικά, εναλλακτικά ή αυτόνομα, ανάλογα με την εκάστοτε 

περίπτωση του ασθενούς του. Με την παράλληλη εφαρμογή της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής ο 

ιατρός κάθε ειδικότητας έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει τον ασθενή του διττά, 

αξιοποιώντας κατά την κρίση του, δύο διακεκριμένες οδούς θεραπευτικής υποστήριξης. 

Παράθεση περιστατικών διαχείρισης και αντιμετώπισης του στρες  με την προηγμένη 

ομοιοπαθητική όπου οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων μπορούν παράλληλα με την κλασική 

χημική συνταγογραφία τους να εφαρμόσουν συμπληρωματικά και την Προηγμένη 

Ομοιοπαθητική. 

  

 


