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SPOROČILO ZA JAVNOST 

 

Evropski bolniki, zdravniki in izdelovalci homeopatskih zdravil 
pozivajo vlado Republike Slovenije, naj omogoči večjo dostopnost 
do homeopatije 

 

Bled, 28. april 2008 – Na srečanju bolnikov, zdravnikov in izdelovalcev homeopatskih 

zdravil iz Evropske unije, ki je bilo 28. aprila na Bledu, so udeleženci enotno pozvali 

slovensko vlado, naj zdravnikom dovoli predpisovanje homeopatskih zdravil in zagotovi 

njihovo dostopnost v lekarnah.  

Homeopatija ima v Evropi dolgo terapevtsko tradicijo. Varnost tovrstnega zdravljenja se je 

dokazala v dolgih desetletjih obstoja homeopatije. Homeopatsko se zdravi več kot sto 

milijonov Evropejcev, popularnost homeopatije pri bolnikih in zdravnikih pa se nenehno 

zvečuje. Homeopatska zdravila so v Sloveniji sicer priznana kot zdravila, vendar zdravniki, 

ki bi jih predpisovali, tvegajo, da bodo zaradi tega izgubili licenco. Homeopatskih zdravil 

prav tako še ni možno registrirati in zato tudi niso na voljo v lekarnah. 

Slovenski vladi so omenjeni poziv posredovali na letnem srečanju Evropskega združenja 

izdelovalcev homeopatskih in antropozofskih zdravil - ECHAMP (European Coalition on 

Homeopathic and Antroposophic Medicinal Products), ki predstavlja veliko večino 

proizvajalcev homeopatskih in antropozofskih zdravil v Evropi. Blejskega srečanja so se 

udeležili predstavniki evropskih združenj zdravnikov, farmacevtov in bolnikov, ki so aktivni 

na tem področju ter predstavniki podjetij iz 18 držav članic EU. S svojimi prispevki so 

predstavili realno sliko trenutnega stanja dostopnosti teh zdravil v Evropi in težav pri tem. 



ECHAMP  European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products E.E.I.G.Rue Gray 100 –  
1040 Brussels –  Belgium  -  Tel: +32-2-649.94.40 -  Fax: +32-2-649.41.77 

office@echamp.eu – www.echamp.eu – VAT BE 0467 826 644 RPR Brussels 

 

Prva je spregovorila mag. Barbara Razinger Mihovec, mag. farm., vodja Oddelka za 

tradicionalna zdravila Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke. 

Razingarjeva je imela tudi pozdravni nagovor v imenu Slovenije kot predsedujoče Svetu 

EU. Govorila je o bogati zgodovini homeopatije v Sloveniji in o vse večji priljubljenosti 

komplementarne in alternativne medicine. Pojasnila je, da so bili opravljeni prvi koraki na 

področju predpisov, ki so potrebni na tem področju v Sloveniji. Prioriteta ustanov, ki urejajo 

zdravstveno področje, je zagotavljati kakovost in varnost teh zdravil, kar bo pripomoglo k 

dostopnosti homeopatskih in antropozofskih zdravil v Sloveniji. 

Živan Krevel, nekdanji predsednik Slovenskega homeopatskega društva, pa je pojasnil, da 

v Sloveniji zdravniki ne smejo predpisovati homeopatskih zdravil, ne da bi s tem ogrozili 

svojo zdravniško licenco. Farmacevtka Linda Čičigoj, mag. farm., ki se ukvarja s področjem 

homeopatskih zdravil, je govorila o težavah farmacevtov, ki bi homeopatska zdravila želeli 

registrirati, s pristojnimi organi. 

Predsednik ECHAMP Max Daege je na srečanju povedal: »ECHAMP meni, da bi bolniki 

morali imeti svobodo pri odločanju glede izbire zdravljenja, da bi zdravniki morali imeti 

svobodo pri predpisovanju zdravil, ki jih po njihovem mnenju potrebujejo bolniki, in da bi 

morala biti homeopatska zdravila na voljo tistim, ki jih potrebujejo po vsej EU. Iskreno 

upamo, da bodo teme današnjega srečanja ECHAMP na Bledu spodbudile slovensko vlado 

k sprejetju ukrepov, ki so potrebni za širšo dostopnost homeopatskih zdravil v Sloveniji.«  

 

Opombe za urednike 

1. Homeopatija ima v Evropi že dolgo tradicijo, saj je stara več kot 200 let. Temelji na 
znanstvenem pristopu in natančnem dokumentiranju. Leta 1796 jo je utemeljil vodilni 
nemški znanstvenik – zdravnik in kemik – Samuel Hahnemann (1755-1843). Za 
homeopatijo je že več kot 200 let uspešnih kliničnih izkušenj, ki potrjujejo, da je to 
varen in učinkovit sistem zdravljenja tako za ljudi (tudi najmlajše) kot za živali. Na 
voljo je dovolj predkliničnih in kliničnih dokazov o njeni učinkovitosti, ki opravičujejo 
vključitev homeopatije v zdravstveni sistem. 
 

2. Od štirih Evropejcev poznajo homeopatijo trije in od teh se jih homeopatsko zdravi 
29 % (vir: Commission Report to the European Parliament and Council on the 
Application of Directives 92/73 and 92/74, Bruselj, 14. 7. 1997, Com (97) 362 final). 
Leta 2005 je promet homeopatskih in antropozofskih zdravil znašal 1,7 milijarde 
evrov (maloprodajne cene), kar je okoli 1 odstotek celotne prodaje zdravil v EU in 7 
odstotkov evropske prodaje zdravil OTC. Prodaja teh zdravil v državah srednje in 
vzhodne Evrope, ki so članice EU, je bila približno 5-odstotna (vir: Homeopathic and 



ECHAMP  European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products E.E.I.G.Rue Gray 100 –  
1040 Brussels –  Belgium  -  Tel: +32-2-649.94.40 -  Fax: +32-2-649.41.77 

office@echamp.eu – www.echamp.eu – VAT BE 0467 826 644 RPR Brussels 

 

Antroposophic Medicine in Europe – Facts and Figures, druga izdaja, 2007, 
ECHAMP). 
 

3. Okvirna oena tržišča homeopatskih in antropozofskih zdravil v Sloveniji je na manj 
kot milijon evrov; na 100 000 prebivalcev sta približno dva zdravnika homeopata (za 
primerjavo: na 100 000 prebivalcev je 230 zdravnikov šolske medicine) (vir: 
Homeopathic and Antroposophic Medicine in Europe – Facts and Figures, druga 
izdaja, 2007, ECHAMP). 
 

4. ECHAMP je Evropsko združenje izdelovalcev homeopatskih in antropozofskih 
zdravil in predstavlja podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo in distribucijo teh zdravil 
(European Coalition on Homeopathic and Antroposophic Medicinal Products). Cilj 
ECHAMP je zagotoviti uporabnikom preprost dostop do homeopatskih in 
antropozofskih zdravil, ki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti, varnosti in 
učinkovitosti. Srečanje na Bledu je bila letna skupščina članov in strokovna 
delavnica. Na njem je bilo okoli 70 udeležencev iz 18 držav članic EU. 

 

Za nadaljnje informacije sta vam na voljo 

Sonia Costa – tel. 00 32 2 64 99 49 40 ali Nand De Herdt – tel. 00 33 68 25 60 075 ali e-
pošta media@echamp.org  

Dodatne informacije za medije so tudi na spletni strani www.echamp.eu  


