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 HOMEOPATİ NEDİR?  

Homeopati 19. yüzyılın başlarında Alman doktor ve eczacı Samuel Hahnemann tarafından bulunan ve 

vücudun kendini doğal olarak iyileştirmesine yardım eden bir tedavi sistemidir. 

Homeopati sözcük olarak yunanca; Homeos = benzer, Pathos = acı, ızdırap kelimelerinin birleşmesinden 

meydana gelmiştir. Sağlam kişide belli bulgular çıkaran bir madde, aynı bulgulara sahip hasta kişilerde 

iyileşme sağlar prensibi uygulanır. 

Homeopatide amaç vücudun kendi iyileşme mekanizmalarını harekete geçirmek ve böylece vücudu iyileşme 

sürecine sokmaktır. 

 Hangi Durumlarda Kullanılmalıdır/Kullanılmamalıdır? 

Bağışıklık sistemini güçlendirilmesi ve dengelenmesi gereken her durumda 

Fiziksel ve duygusal her türlü dengenin bozulduğu durumlarda destek amaçlı ya da tedavi amaçlı 

Ilaç yan etkilerinin azaltılması gereken durumlarda KULLANILABİLİR. 

27.10.2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp 

Uygulamaları Yönetmeliği’ne göre; 

• Gerilim tipi ve migren gibi organik olmayan baş ağrıları, 

• Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, 

• Organik olmayan uykusuzluk, 

• Kronik yorgunluk sendromu, fibromyalji, irritabl barsak sendromu, 

• Egzema, allerjik astım, allerjik rinit, 

• Romatizmal hastalıklara ait artrit, kronik ağrı, ağız kuruluğu gibi durumlar, 

• Solunum yolu hastalıklarına ait burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, ateş, yutma güçlüğü, 

stomatit gibi durumlar, 

• Kemoterapi yan etkileri olan bulantı, kusma, stomatit, ağız kuruluğu, 

• Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısı alanlarda tedaviye destek amaçlı, 

• Sindirim sistemi hastalıklarına ait GasNtro-Özefajial Reflü ve gastrite bağlı mide ağrısı ve 

yanmasında, bulantı, kusma, ishal gibi durumlar, 

• Premenstrüel Sendrom, dismenore, infertilite, 

• Variköz ven post operatif hematom ve ağrının azaltılması gibi durumlar, 

• Kas iskelet sisteminin mekanik ağrısı, 

• Diş ağrısı, olarak belirlenmiştir.  

 

 

 



 

T.C. 
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

DOKÜMAN KODU  GN.FR.2832

YAYIN TARİHİ  21.11.2019

REVİZYON NO  00

AİLE HEKİMLİĞİ  
HOMEOPATİ UYGULAMASI HASTA ONAM FORMU 

REVİZYON TARİHİ  ‐‐

SAYFA NO  Sayfa 2 / 4 

 
Kimlere Uygulanmalı Kimlere Uygulanmamalıdır? 

Her canlıya uygulanabilir. (Her yaşta insan, hayvan, bitki) 

 Nasıl Uygulanır? 

Homeopati tedavisi için hasta ile 1-2 saatlik yapılan bir anamnez sonrası homeopatik hekim kişiye en uygun 

homeopatik  tıbbi ürünü seçer. Suya karıştırarak yada direkt olarak ağız yolu ile hastaya verilir. Kullanım 

sıklığı ve şekli tamamen hastaya ve hastalığa bağlıdır. Duruma göre değişiklik gösterir. 

 Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? 

Ilaç kullanırken mümkünse kafein, mentol ve kafurun içeren maddeler almamak ve sürmemek gerekir. 

Homeopatik ilaçların etkisini azaltmakta hatta sonlandırmaktadırlar. Ayrıca hekiminiz tarafından homeopatik 

tıbbi ürünün antidotu olan maddeler size ayrıca bildirilecektir. 

 Bu Alanda Doğru Bilenen Yanlışlar Nelerdir? 

“Homeopati yan etkisizdir” HAYIR Her tedavide olduğu gibi homeopati tedavisi de doğru uygulandığında 

hastaya zarar vermez. Kurallarına uygun yapılmaz ise belli süre sonra ilaçların vücutta bazı reaksiyonları 

görülebilir (homeopatide buna ilaç denemesi denir) 

“Homeopati ilacı plasebodur, yani boş ilaçtır” HAYIR. Dünya Sağlık Teşkilat dahil bir çok yayın organı 

tarafından ve yapılan araştırmalar sonucu homeopatinin plaseboya göre üstün olduğu açıklanmıştır. Ayrıca 

en etkin olduğu hasta gurubu hayvanlar ve bebeklerdir. Avrupa başta olmak üzere veterinerlikte çok yaygın 

kullanımı mevcuttur. 

“Homeopatik tedavi sırasında başka ilaç kullanılamaz” HAYIR Homeopatik tedavi sırasında gerektiği 

takdirde başka ilaçlar kullanılabilir. Bundan sadece homeopati hekiminizin haberi olması gerekmektedir. 

Bazı durumlarda kimyasal ilaç kullanımınızı azaltıp size homeopatik bir tıbbi ürün  verebilmektedir. Bazı 

kimyasal ilaçların kullanımı sırasında da homeopatik tıbbi ürünlerin kullanımı ve dozu değişmesi 

gerekmektedir. 

“Homeopati bitkisel tedavidir” HAYIR Bitkisel tedavi fitoterapidir. Homeopatide ilaç olarak hayvansal, 

mineral, metal yanında bitkisel kaynaklar da kullanılır. Fakat fitoterapiden farklı olarak bitkilerin kendi değil 

özleri özel bir işleme tabi tutularak laktoz/sakkaroz tanelerine damlatılarak kullanılır. 

“Homeopati her şeyi iyileştirir” HAYIR Homeopatik tedavinin de sınırları vardır. Homeopati vücudun kendi 

iyileşme mekanizmaları ile çalışır. Eğer iyileşmesi mümkün olmayan bir bozukluk var ise yada bozukluk çok 

uzun süre vücutta mevcut ise yada bozukluğa sebep olan durum hala devam ediyor ve değiştirilemiyor ise 

tedavi mümkün olmayabilir. Bu durumu homeopati hekiminizle konuşmanız gerekmektedir. 
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Bu Yöntemi Uygulayan Kişide Olması Gereken Özellikler (Sertifika, Eğitim vb.) Nelerdir? 

T.C Yönetmeliklerine göre Homeopati sadece sağlık bakanlığı tarafından onaylı sertifika almış hekim ve diş 

hekimi tarafından uygulanabilir.  

Bu uygulamaların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geri ödemesi olmadığı ve hastane 

yönetimi tarafından belirlenmiş olan __________ TL tutarındaki ilgili işlemlerin ücretinin hastane döner 

sermayesine yatırıldıktan sonra işlemlerin yapılabileceği ve merkez personelinin ücretle ilgili doğrudan 

ilgisinin olmadığını biliyor ve bu durumla ilgili sorumluluğu üzerime alıyorum.  

Homeopati  uygulaması tedavisi ile ilgili 3 sayfa olan bu formda yazılı olan bilgileri okudum, 

anladım ve muhakeme ettim. Kafama takılan soruları doktoruma sorarak gerekli cevapları aldım ve 

aydınlatıldım. Aklımda tedavi ile ilgili herhangi bir karanlık nokta kalmadı. Bana tedavinin başarısı hakkında 

kesin bir garanti verilmedi. Homeopati uygulaması tedavisi dışındaki diğer tıbbi tedavi yöntemlerini 

uygulama keyfiyeti tamamen benim tasarrufumda olup, doktorumun bu konuda beni kısıtlaması söz konusu 

değildir. Eğer istersem tedavinin her aşamasında uygulamadan vazgeçme hakkım olduğunu biliyorum. 

Tedaviye başladıktan sonra homeopati uygulaması ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir sağlık 

problemiyle karşılaşırsam doktorumu en kısa zamanda bilgilendireceğimi beyan ediyor ve kendi özgür 

irademle yapılacak tedavinin tüm sonuçlarını kabul ettiğimi onaylıyorum. 

 

Tarih: ___/___/______        Saat:______/_____ 

 

(Lütfen el yazınızla okudum, anladım ve muhakeme ettim yazınız): 

 

Hastanın Adı Soyadı (el yazısı ile) : 

 

İmza: 

 

Aşağıdaki bölüm doktor tarafından onaylanacaktır. 

Yukarıda ismi yazılı hasta/hasta yakınına tarafımdan hastalığı, hastalığının tanısı ve tedavi seçenekleri ve bu 

seçeneklerden biri olan homeopati uygulaması tedavisi hakkında, faydaları, uygulama şekli, olası risklerini 

belirten kliniğimize ait tanı ve tedaviyle ilgili bilgi dokümanlarını sağlayarak hastaya sözel olarak anlattım. 

Hastanın sorduğu sorulara yeterli ve tatmin edici açıklamalarda bulundum ve bu bilgileri anlamasını 

sağladım. Hasta yeterince aydınlatıldığını ve tedavi kabul ettiğini bu formu imzalayarak rıza gösterdi. 

 

Tarih:       ____/____/______                            Saat:    _____/_____ 

 

Dr. Ad-Soyad -İmza: 
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