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1.INTRODUCCIÓ
ELS CIUTADANS DE VILADECANS NO UTILITZEN HOMEOPATIA PER
DESAFECCIÓ O PER DESCONEIXEMENT?
Actualment l'homeopatia és una medina alternativa molt jutjada per científics i metges que
defensen que només actua com a efecte placebo. Segons ells, els pacients es curen per
naturalesa i no per l'acció de l'homeopatia. Per contra, hi ha molta gent que la consumeix i
que ha pogut comprovar millores en la seva malaltia gràcies a aquest tipus de tractament
més natural. També defensen l'homeopatia dient que si només fos un efecte placebo no
funcionaria en nadons o nens molt petits que no saben el que s'estan prenent. D'aquí
deriva el debat sobre si l'homeopatia és una medicina certa o només un engany per als
pacients.
Aquest tema és molt ampli i segons la font de consulta hi ha estudis que comproven els
principis actius de l'homeopatia i altres que la desmenteixen. Aquest treball no pretén
entrar en aquest debat sinó que té la intenció d'aprofundir en el coneixement de
l'homeopatia a la població de Viladecans. La hipòtesi d'aquest treball és saber si els
ciutadans de Viladecans que no consumeixen homeopatia no ho fan per desafecció o per
desconeixement.

Per

poder

contestar

la

meva

hipòtesi

he

realitzat

diferents

investigacions: una part teòrica i dues parts més pràctiques.
En primer lloc he fet un estudi per conèixer què és realment l'homeopatia i com funciona.
He llegit i consultat molts llibres, enciclopèdies i material de laboratoris homeopàtics
proporcionats per la Montse Macián, farmacèutica de la farmàcia Macián de Viladecans.
També he consultat algunes pàgines d'Internet recomanades per especialistes. A més vaig
veure documentals sobre homeopatia per encaminar el meu treball (veure Annex 4). En
segon lloc he volgut saber com és una consulta homeopàtica per diferenciar-la d'una
consulta mèdica convencional o pública. Per poder fer-ho he contactat amb una
homeòpata per fer-li una entrevista sobre com treballa dia a dia i per a què m'expliqui
alguna experiència amb els pacients (veure Annex 3). Aprofitant l'entrevista també he
pogut saber si aquest debat deriva dels diners que mou la medicina convencional per
intentar eliminar els bons efectes de l'homeopatia o no. Una vegada he tingut la part
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teòrica totalment estudiada he fet una simulació d'una preparació d'un remei homeopàtic
al laboratori. Amb aquesta pràctica he pogut saber com es fan els tractaments i entendre
perquè els científics i metges desmenteixen l'homeopatia.
La segona part pràctica consisteix en una enquesta sobre el grau de coneixement i
afecció sobre l'homeopatia de la població de Viladecans. L'enquesta l'he realitzada a la
farmàcia Macián i pels carrers de Viladecans a persones de totes les edats. Analitzant els
resultats de l'enquesta es podrà contestar la hipòtesi del treball de recerca.
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2.MEDICINA ALTERNATIVA
Es denomina medicina alternativa a la medicina que utilitza medicines i pràctiques
diferents a la medicina tradicional o convencional. Molts metges prefereixen anomenar-la
CAM (Complementary Alternative Medicine). Hi ha especialistes d'aquest tipus de
medicina que no estan d'acord amb el nom ja
que consideren que el que intenten explicar
els metges amb aquesta definició és que ha
d'estar al servei de la medicina convencional i,
per tant, és inferior a aquesta. A diferència de
la

medicina

convencional,

les

medicines

alternatives són àmplies i variades.

http://www.ambarhomeopatia.com/

Segons els defensors de la medicina alternativa, les característiques d'aquest tipus de
tractament que la diferencien de la convencional són:
a) Els tractaments són individualitzats:
En general la medicina alternativa manté un contacte més íntim i prolongat amb el
pacient. Aquest coneixement del pacient suposa un major avantatge a l'hora de conéixer
els seus problemes físics i mentals. Amb contraposició amb això, en la medicina
convencional la majoria de les visites a pacients als centres mèdics oficials es consideren
breus i amb poc interès per part del metge vers als problemes personals del malalt.
Segons alguns estudis, la mitjana de temps d'atenció dels malalts en els ambulatoris de
la Seguretat Social Espanyola és de 5 minuts per pacient.
b) El pacient ha de ser tractat en la seva totalitat:
La majoria dels tractaments en la medicina convencional tendeixen a ignorar una sèrie de
símptomes que aparentment no tenen a veure amb la malaltia, però que a llarg termini sí
que poden aportar informació per assignar un medicament o un altre. Per altra banda, la
medicina alternativa considera que la malaltia és fruit de ''la pèrdua de l'equilibri general
de l'organisme''. Per tant, l'objectiu per eliminar la malaltia és tornar a l'equilibri de
l'organisme. Quan una persona globalment està equilibrada, les malalties no solen ser
comunes, per tant la medicina alternativa és molt més preventiva que la medicina
convencional.
Nerea Aguado
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c) La importància de l'autocuració com a mètode curatiu:
La medicina alternativa creu que la disposició mental del malalt juga un paper fonamental
en l'aparició o curació d'una malaltia. En canvi, la medicina tradicional centra el seu
interès en la importància dels fàrmacs. Per exemple, s'ha comprovat que els malalts de
càncer que reben tractaments psicològics milloren la seva disposició respecte la malaltia i,
en molts casos, la superen amb un èxit major. En tots els casos s'ha vist que els
símptomes de dolor són menors a quan solament es tractaven amb fàrmacs.
d) La importància del costat espiritual de l'individu:
La majoria de les medicines alternatives li donen una gran importància a la vessant
espiritual del malalt, no només amb les seves creences religioses sinó també des d'un
punt de vista més globalitzat i metafísic. En oposició a aquest punt, la medicina
convencional presenta un enfocament racional, desvinculant el costat físic del malalt del
seu costat més espiritual.
e) La importància de l'alimentació:
Encara que la medicina tradicional li dóna cada vegada més pes a la dieta com a factor
preventiu o curatiu, la importància de l'alimentació en la medicina alternativa és
fonamental. El paper de la dietètica en la curació i prevenció de les malalties ha sigut
constant des de fa molts anys ja que els aliments naturals han sigut la base d'una bona
salut. La medicina alternativa pot proporcionar dietes curatives o suplements alimentaris
que ajuden a mantenir la salut del pacient.
Segons molts defensors de la medicina convencional, la medicina alternativa presenta
una sèrie de característiques que la fan ''poc eficaç'' com ara:
a) La falta d'estudis científics adequats:
Molts detractors de la medicina alternativa consideren que existeixen pocs estudis fiables
sobre l'eficàcia d'aquests tractaments. Segons ells, la majoria dels estudis realitzats no
són vàlids perquè els mètodes científics utilitzats no són rigorosos, cosa que no es dóna
en els experiments de la medicina tradicional. Els científics també diuen que en la majoria
de cops, la medicina alternativa només té un efecte placebo, és a dir, molts pacients es
recuperen com a conseqüència del curs natural de la malaltia o perquè en realitat no
estaven malalts.
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b) Hi han hagut problemes de seguretat amb els tractaments:
Alguns tractaments alternatius poden constituir un perill per al pacient quan aquests es
combinen amb tractaments convencionals. Un dels tractaments que pot ocasionar efectes
secundaris és l'ús de plantes medicinals. Per exemple, l'ús de la valeriana amb altres
medicaments tranquil·litzants pot produir una sedació bastant elevada. A més, a diferència
dels tractaments convencionals, no se sotmeten en general a proves per comprovar la
seva toxicitat per exemple.
c) Problemes amb la rapidesa dels tractaments alternatius:
Algunes malalties requereixen un tractament ràpid per a que no es converteixin en
malalties letals o cròniques. Hi ha alguns pacients que abans d'acudir a la medicina
convencional, volen provar alguns tractaments de la medicina alternativa, retardant així el
procés de curació del pacient.
d) Problemes amb el personal o llocs poc adequats al tractament:
Molts dels tractaments alternatius es fan en llocs no apropiats o són realitzats per
persones no qualificades. La falta de regulació d'aquest tipus de medicina determina la
impossibilitat de controlar les persones que exerceixen aquest tipus d'activitat. Per
exemple, un cas és el de la homeopatia: hi ha homeòpates que són metges i que per tant
tenen una base en la medicina per receptar aquests tipus de medicaments; per altra
banda també hi ha homeòpates que diuen que ho són però que en realitat no ho són. És a
dir, no tenen cap mena d'estudis sobre medicina alternativa o homeopatia. Aquests últims
només han fet un curs que dura uns mesos per aprendre els principis bàsics de la
homeopatia però sense cap tipus d'experiència.
A banda d'això, també és convenient saber l'opinió dels especialistes de la medicina
alternativa vers les crítiques dels científics partidaris de la medicina convencional. Segons
els defensors d'aquesta nova medicina, les crítiques estan influïdes per una altra sèrie de
factors com els interessos personals, els prejudicis, la falta de documentació, etc.
Argumenten que el ventall d'estudis sobre els tractaments alternatius és cada vegada
major i que molts dels estudis realitzats en els últims anys presenten una base científica
molt fiable.
Els defensors de la medicina alternativa reconeixen que, en moltes nacions, els productes
alternatius no estan regulats, però que cada vegada més, molts països estan aplicant

Nerea Aguado

Pàg. 7

INS Sales Viladecans

2n Batxillerat

Treball de Recerca

normatives per regularitzar-los. Molts d'aquests productes, generalitzats com a medicina
natural, hauran d'especificar les condicions d'aplicació i les contraindicacions així com els
seus efectes secundaris, tal i com es fa amb els medicaments convencionals. Per
exemple, a Àustria i a Alemanya la medicina alternativa està regulada i portada a terme
per metges. Les herbes medicinals estan totes regulades, els metges les recepten i estan
cobertes per la seguretat social del país.
Com a suport a aquest tipus de medicina, s'ha de tenir en compte que molts metges estan
a favor de complementar els seus tractaments amb medicines alternatives i que molts
pacients veuen amb bons ulls que els metges oficials adquireixin coneixements sobre
aquest tipus de tractaments i puguin ser aplicats a les seves consultes. Inclús molts
d'aquests metges recorren a les medicines alternatives per evitar els efectes secundaris i
les contraindicacions dels tractaments convencionals. Per exemple, l'ús d'antibiòtics no
està lliure de riscos ja que hi ha molta gent a la qual la ingesta d'antibiòtics li produeix
problemes d'estómac o fins i tot pot produir-los una reacció al·lèrgica amb la probabilitat
de tenir uns resultats fatals. Per això, alguns pacients acudeixen primer a l'ús d'una herba
o d'un tractament homeopàtic per curar la seva malaltia.
La raó de que els medicaments naturals presenten menys efectes secundaris es dóna per
dos motius. Per una banda els medicaments naturals utilitzen concentracions menors,
això fa que el risc de patir conseqüències desfavorables sigui menor. Per l'altra banda, els
medicaments a base de plantes actuen d'una manera diferent. Cada planta posseeix una
sèrie de principis actius que es complementen i interactuen conjuntament. La conjunció de
tots ells determina que els efectes secundaris siguin més baixos.

2.1 Quins diferents tipus de medicina alternativa podem trobar?
Existeixen molts tipus de medicina alternativa que normalment es classifiquen en els
següents tipus:
Sistemes mèdics globals: Inclouen una sèrie de tipus de medicines alternatives que
comprenen un conjunt molt gran de disciplines. Entre elles tenim per exemple la medicina
tradicional xinesa, la homeopatia o la naturopatia.
Medicines cos-ment: Presenten un enfocament holístic en el que tenen un paper
fonamental el cos, la ment i l'esperit que presenten interconnexions entre ells. La salut és
el resultat d'un equilibri entre aquests tres aspectes.
Nerea Aguado
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Medicines biològiques: Tenen la seva base en el ús de substàncies naturals, com herbes
medicinals, vitamines o minerals.
Pràctiques corporals manipularies: Es basen en la manipulació del moviment corporal,
com el quiromassatge o el drenatge limfàtic.
Medicines energètiques: Es basa en el ús d'energies existents o suposadament existents
per curar els organismes. Entre les que es basen en energies existents tenim, per
exemple, la magnetoteràpia (tractament de la malaltia mitjançant magnetismes),
l'electroteràpia (tractament de malalties mitjançant electricitat) o la fototeràpia (tractament
de les malalties per l'acció de la llum). Entre les medicines energètiques que es basen en
energies que suposadament existeixen tenim per exemple el reiki, la cristaloteràpia
(curació amb cristalls), el Chi Kung, etc.
Com a exemple d'alguns tipus de medicina alternativa més utilitzades podem trobar:
a) Fitoteràpia
La fitoteràpia és la ciència que s'ocupa d'estudiar les plantes medicinals o els seus
derivats amb l'objectiu de prevenir o curar les malalties. Pertany al grup de medicines
biològiques.
Per obtenir la cura, la fitoteràpia utilitza les plantes medicinals que, segons les tradicions,
posseeixen uns valors terapèutics contrastats al llarg termini. Són plantes medicinals que
s'han utilitzat tradicionalment i, a més, apareixen documentades en tractats escrits que
poder tenir milers d'anys d'antiguitat. La fitoteràpia comprèn dues línies d'actuació:
-El mètode científic: És un tipus de mètode que es basa en la part de la farmacologia que
estudia els medicaments naturals. Segons aquesta aproximació, es busca identificar,
saber extreure i buscar aquells constituents que posseeixen propietats curatives. Es
basen en mètodes tradicionals, acumulats segons l'experiència popular que utilitzava el
mètode d'assaig i error. La moderna fitoteràpia afegeix tota una sèrie d'estudis científics
on s'investiguen aquells compostos químics de les plantes que resulten ser adequats en
la prevenció o l'eliminació de les malalties, el que es coneix com a principis actius de les
plantes. La fitoteràpia científica se centra principalment en l'aplicació de fitofàrmacs
(medicaments

vegetals)

en

forma

d'extractes

estandarditzats.

Els

extractes

estandarditzats contenen els components actius de les plantes medicinals que han estat
purificades i s'ha eliminat qualsevol altre element que no sigui el propi i que per tant no
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tingui cap efecte sobre el pacient. Es presenten en la quantitat adequada per tenir l'efecte
desitjat. A més d'aquests extractes, també es pot fer ús dels extractes simples que són
aquells que s'obtenen per la maceració de la planta en algun tipus de dissolvent, com la
glicerina, l'aigua, algun alcohol, etc.
-El mètode tradicional: Consisteix en la utilització de plantes fresques o seques. Amb
major o menor assiduïtat se solen utilitzar els extractes simples o els estandarditzats.
La fitoteràpia presenta uns beneficis molt destacats contrastats amb els nombrosos
estudis clínics que s'han realitzat en els últims anys. L'ús de plantes medicinals per tractar
les malalties presenta una sèrie d'avantatges i inconvenients respecte a la medicina
tradicional:
Cada cop resulta més difícil distingir el concepte de medicament farmacèutic i de
medicament natural ja que les farmàcies estan incrementant la venta de productes
naturals. Es consideren medicaments farmacèutics aquells que estan realitzat per la
síntesi als laboratoris químics, en canvi s'anomenen medicaments naturals als productes
fitoterapèutics, és a dir, aquells elaborats a partir de plantes i obtinguts per procediments
no sintètics.
El principal avantatge de curar-se amb aquest tipus de tractament és la menor proporció
d'efectes secundaris que presenta l'ús de plantes medicinals respecte els fàrmacs
sintètics. És a dir, els efectes secundaris de les plantes medicinals són menys nombrosos
que els efectes que produeixen els medicaments farmacèutics.
El principal inconvenient de la fitoteràpia és que normalment els efectes curatius triguen
més a aparèixer, cosa que amb la medicina tradicional els efectes són immediats. Els
principis actius de les plantes medicinals se solen anar acumulant mica en mica, per
aquest motiu es precisa un període de temps de medicació més prolongat per a que al
final es donin els

resultats. Això no vol dir que no existeixen medicaments naturals

concrets d'acció ràpida o immediata.
Un altre inconvenient és la falta de regulació en molts països. El fet que la fitoteràpia no
tingui una normativa adequada en moltes zones del món implica un risc pels pacients
quan se sotmeten a cures per part de persones que no presenten els coneixements
adequats per exercir d'aquesta professió. Per poder fer ús de la fitoteràpia es requereix
experiència o coneixement de les propietats de les plantes, de la manera d'obtenir-les,
conservar-les i d'elaborar els remeis. En definitiva, es tracta d'un tipus de medicina que
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requereix ser practicada per persones qualificades els quals tenen l'obligació d'orientar o
aconsellar el pacient sobre quin tipus de remei natural és el més adequat i com se l'ha de
prendre.
b) La medicina tradicional xinesa (MTC)
Quan parlem de medicina xinesa, moltes vegades es converteix en sinònim d'acupuntura.
És una medicina que pertany al grup de sistemes mèdics globals. La medicina xinesa és
una filosofia de vida i possiblement de les més antigues de la humanitat amb més de cinc
mil anys. La MTC té la seva pròpia concepció sobre què és la salut. Diu que quan la
persona, la naturalesa i la societat viuen en harmonia i el cos, l'energia i l'esperit de la
persona estan en equilibri, es pot considerar que una persona està sana. En la medicina
tradicional xinesa hi ha una teoria senzilla i lògica que es pot resumir en tres paraules:
netejar, regular i reposar. Aplicant aquestes tres accions es pot mantenir l'equilibri intern i
extern del cos, per tant persones poden mantenir
la salut per sempre.
Com tota medicina, la medicina xinesa posseeix
un diagnòstic específic, per aproximació global.
S'estudien les característiques del desequilibri
que són influïdes per tres elements: la qualitat de
la higiene vital, la naturalesa de les emocions i
l'adaptació al fenòmens naturals. D'aquesta
manera, el metge xinès dirigeix la seva atenció a
l'individu

fisiològica

i

psicològicament,

tota

http://www.masajes-xiaoyingmadrid.com/blog/medicina-china-3/

informació és important, incloent tots els símptomes i les característiques més generals.
Tota la informació és reunida i analitzada fins que es forma el que s'anomena ''pauta de
disharmonia'' on es descriu una situació de desequilibri en el cos de la persona.
Des del nostre punt de vista occidental, el metge es planteja si A està causant B, en canvi
de del punt de vista oriental el metge es pregunta quin tipus de relació hi ha entre els dos.
S'organitzen els símptomes i els signes, els patrons de desharmonia i finalment s'estableix
un tractament per restaurar l'harmonia de l'individu.
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c) El Shiatsu
El Shiatsu és una teràpia manual que pertany al grup de pràctiques corporals
manipularies, ''Shi'' significa pulgar i ''Tsu'' significa pressió. Shiatsu és una paraula que en
japonès significa pressió amb els dits, encara que aquest mot no és del tot correcte ja que
depèn del tipus de Shiatsu que rebem, el terapeuta pot utilitzar les seves mans, els
braços, el genoll, el colze

o els peus. Amb qualsevol d'aquestes parts del cos, el

terapeuta aplica la pressió en els punts anomenats Tsubo, que estan situats al llarg de
dotze canals principals s'anomenen meridians.
El Shiatsu comparteix filosofia, principis i mètodes amb l'acupuntura o medicina tradicional
xinesa. Per poder aplicar el tractament correcte, es produeix de forma que el terapeuta
mira al pacient, el toca, li pregunta i sent el diagnòstic amb una bona intuïció.
La tècnica del Shiatsu està basada en la creença oriental de que l'energia vital, el
<<Qui>> flueix per tot el cos a través dels meridians. Quan s'exerceix pressió en aquells
punts s'influeix directament, on hi ha un excés d'energia es dispersa i es plena en les
zones on no hi ha pràcticament res. Depenent del tipus de Shiatsu o bé del professional
que ho apliqui, es treballen uns punts concrets o altres ja que hi ha al voltant de 600
diferents, distribuïts simètricament per tot el cos.
Aquest tipus de teràpia alternativa entén la malaltia com el resultat d'una energia
bloquejada o desequilibrada, és a dir, que el meridià està esgotat o massa actiu. La
manipulació dels tsubos al llarg dels meridians, els tonifica o els relaxa. D'aquesta manera
es restableix el flux normal del “Qui” en el cos, potenciant la capacitat curativa pròpia. El
tractament del Shiatsu es realitza normalment amb el pacient estirat a terra o sobre un llit
dur. El terapeuta utilitza les diferents parts del cos i aplica diferents pressions sobre els
punts apropiats. Encara que el Shiatsu tracta principalment la prevenció de la salut, en
moltes ocasions contribueix a millorar molts problemes aguts o crònics, des de malalties
quotidianes fins a lesions i trastorns relacionats amb l’estrès.
d) Les flors de Bach
Es denominen remeis florals de Bach a una sèrie de 38 infusions naturals extretes de flors
silvestres de la regió de Gales, Gran Bretanya. Aquestes van ser descobertes pel metge
Edward Bach entre els anys 1926 i 1934.
Les flors de Bach
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propietats curatives beneficioses pels pacients. El seu axioma principal establert per Bach
diu que és el resultat d'un desequilibri emocional i que aquest es produeix en el camp
energètic de l'ésser humà i que si persisteix es produeix la malaltia en el cos físic. A més,
l'agent curatiu ha d'actuar sobre les causes i no sobre els efectes, és a dir, corregint el
desequilibri emocional en el camp energètic.
Segons aquesta teoria les malalties, el malestar físic o mental són mestres savis, per molt
incòmode que ens pugui resultar, ens aporten coneixement sobre nosaltres mateixos. Qui
pren una essència floral harmonitza el seu equilibri emocional, augmenta la seva capacitat
d'auto curació i la seva comprensió d'allò que ha de millorar en la seva forma de ser per a
que aquella patologia no es reprodueixi.

htttp://unviejogatoazul.blogspot.com.es/2013/03/las-flores-de-bachmas-comunes-para.html

El poder de les essències de les flors de Bach es troba en les seves qualitats vibracionals.
Cadascuna de les flors que componen aquest sistema terapèutic té una determinada
vibració amb característiques específiques. És una forma d'energia molt sotil, d'una
elevada freqüència vibratòria que coincideix en l'ésser humà amb un estat d'harmonia,
benestar i equilibri amb un determinat patró energètic imprès en ella, una forma d'energia
líquida. Quan aquestes essències entren en contacte amb un altre ésser viu, que pot ser
una persona, un animal o una planta, es dóna un fenomen de ressonància vibracional en
el que el patró vibracional de l'essència produeix una correcció de l'ésser viu: l'eleva i
l'equilibra. Aquesta és la raó per la qual el bon resultat de la teràpia és determinat a través
de la freqüència de les tomes i no per la quantitat de remei.
Les flors de Bach ajuden a corregir l'equilibri emocional en el camp energètic. L'important
és tractar la personalitat de la persona i no la malaltia. La malaltia és el resultat del
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conflicte de l'ànima de la persona. El sofriment és una lliçó de l'ànima, mana la malaltia
per corregir-la i col·locar-nos en el camí un altre cop.
e)Homeopatia
L'homeopatia també és una medicina alternativa que pertany al grup de sistemes mèdics
globals. Aquest tipus de remei es descriu a l'apartat següent.
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3.HOMEOPATIA
3.1 Com va aparèixer l'homeopatia?
Al segle V a.C el metge i filòsof Hipòcrates (460-377 a.C) va establir la idea de que una
malaltia era el resultat de les forces naturals més que de les intervencions divines i que
s'havia d'estimular la pròpia capacitat curativa del pacient. Els principis mèdics d'aquella
època es basaven en la llei dels contraris: tractar una malaltia mitjançant la prescripció
d'una substància que produeix símptomes oposats o contraris a ella. Per exemple, la
diarrea es tractava amb una substància que causava restrenyiment com ara l'hidròxid
d'alumini.
Per contrari, Hipòcrates va desenvolupar l'ús de la llei de similitud, ''allò que és similar
cura allò que és similar''. Aquesta teoria deia que una substància que era capaç de produir
uns símptomes en persones sanes, també podia curar els mateixos símptomes en una
persona malalta. Per exemple, el Veratum Album provocava una purificació que produïa
una intensa deshidratació si s'administrava en grans dosis. Aquests símptomes són
clarament similars a la còlera, per tant estava considerat un remei efectiu sobre aquesta
malaltia.
L'estudi de la medicina va començar a evolucionar de nou quan el metge i alquimista suec
Paracelso (1493-1541) va desenvolupar les seves teories. Va argumentar que la malaltia
es trobava vinculada a factors externs, com ara la contaminació ambiental, la dels
aliments o la de l'aigua, més que amb forces místiques i divines. Paracelso va desafiar els
científics de la seva època a reconèixer l'habilitat natural del cos humà per curar-se a si
mateix, afirmant que la pràctica de la medicina hauria de basar-se en una observació
detallada i en un coneixement profund de la natura. Segons les seves teories i els seus
principis, totes les plantes i alguns metalls contenien ingredients actius que es podien
aplicar com a remeis per tractar malalties específiques. Es va basar en experiments
pràctics i això va fer que posés els fonaments per a les primeres fases del
desenvolupament de la química i l'evolució posterior de la medicina farmacèutica, ja que
va introduir nous ingredients com ara l'opi, el sofre, el ferro i l'arsènic. La seva exploració
de les propietats químiques i medicinals de moltes substàncies i la seva defensa del
concepte de similitud, van fer que Paracelso sigui una figura clau en el desenvolupament
de l'homeopatia.
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L'any 1780 el metge alemany Samuel Christian Hahnemann (1755-1843) va iniciar les
seves pràctiques sobre l'homeopatia. Va exercir com a metge durant nou anys i es va
sentir desil·lusionat amb els mètodes mèdics tant durs que s'administraven a la seva
època. En molts dels articles que va publicar Hahnemann, va rebutjar moltes de les
pràctiques mèdiques que es feien servir i en el seu lloc va proposar una bona higiene
pública, la millora de les condicions d'habitabilitat, una millor nutrició, aire fresc i exercici
físic. Hahnemann no es veia motivat per seguir exercint com a metge i ho va deixar. Uns
anys més tard va escriure en nombrosos articles que no li havia agradat treballar sotmès
sempre a la foscor, sense principis forts i segurs en relació a la salut i les malalties.
Durant aquesta època es va produir a Europa un període de grans canvis socials i polítics.
La Revolució Industrial i la Il·lustració van fer que es produís un desenvolupament en
processos tecnològics i científics i en la llibertat de pensament i expressió. Aquesta
situació va permetre que es poguessin realitzar importants progressos en l'estudi de la
medicina, incloent l'inici de l'homeopatia.
L'any 1790, Hahnemann, quan traduïa el ''Tractat sobre matèria mèdica'' del doctor
William Cullen que era un professor, metge i químic escocès, va iniciar una investigació
fonamental per al posterior desenvolupament de l'homeopatia. En el llibre, William Cullen
argumentava que la quinina, aïllada de la Cinchona officinalis, constituïa un bon
tractament per curar la malària ja que era astringent. Hahnemann sabia que hi havia altres
substàncies astringents més potents que no causaven tal efecte sobre la malària. Es va
administrar a ell mateix diferents dosis de quinina i va apuntar els resultats dels
símptomes que patia i així va iniciar les primeres proves. Encara que no patia la malaltia
es va adonar que quan prenia quinina desenvolupava els mateixos símptomes que un
malalt de malària. Els símptomes tornaven a aparèixer a cada dosi de quinina que prenia,
però si deixava d'administrar-se-la aquests començaven a desaparèixer. Al cap d'un
temps Hahnemann va començar a administrar quinina en diferents dosis a persones
sanes i anotava els resultats detalladament. A les persones que van participar en la prova
no se'ls va deixar menjar o beure aliments forts com ara picants, alcohol o cafè ja que
Hahnemann deia que podrien afectar en els resultats. També va repetir l'experiment amb
altres substàncies que s'utilitzaven en aquells temps en els medicaments com ara
l'arsènic i la belladona. Els resultats que obtenia els va utilitzar per crear un quadre de
símptomes amb efectes per a cada remei.
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Després de realitzar proves i experiments durant sis anys, Hahnemann va obrir les portes
de les seves investigacions als seus malalts. Abans de receptar cap medicament, sotmetia
a cada pacient a un examen físic detallat i anotava qualsevol símptoma existent. Els
interrogava atentament per saber l'estil de vida, els hàbits i altres factors que poden ajudar
a que el pacient se senti millor o pitjor. Posteriorment, seguint el principi de similitud,
Hahnemann comparava els símptomes individuals de cada pacient amb el quadre de
símptomes dels remeis que tenia i receptava els medicaments en funció dels símptomes
que tingués el pacient.
Poc a poc el treball de Hahnemann va permetre establir un nou tipus de medicina. El seu
nou sistema el va denominar ''homeopatia'', del grec homeo que significa similar, i pathos
que significa malaltia. L'any 1810 va escriure el llibre El organon de la medicina racional.
Dos anys més tard va començar a donar classes d'homeopatia a la Universitat de Leipzig
(Alemanya). En general, la comunitat de metges es va mostrar desconfiada amb les
teories de Hahnemann, però ell seguia criticant la pràctica de la medicina convencional.
Se li va arribar a anomenar ''huracà descontrolat'' per les seves furioses intervencions i les
crítiques sarcàstiques durant les seves conferències a Leipzig. També es va guanyar
enemistat amb els farmacèutics de l'època per administrar només un medicament cada
cop, això era contrari a la seva pràctica de receptar substàncies molt cares compostes per
més d'un remei. Durant el segle XIX l'homeopatia es va expandir ràpidament per Europa,
Àsia i Amèrica. Als Estats Units, els doctors Constantine Hering (1800-1880) i James Tyler
Kent (1849-1916) van popularitzar la teràpia homeopàtica i van introduir noves idees i
pràctiques. El doctor Hering va desenvolupar tres lleis bàsiques de la curació per explicar
com es cura una malaltia amb homeopatia:
1.A mesura que un pacient progressa en la curació, els símptomes passen des dels
òrgans més interns del cos fins als teixits i òrgans més externs i per tant menys vitals.
2.Normalment, la curació té lloc des de la part superior del cos fins a la part inferior. És a
dir, els símptomes que afecten al cap es curaran abans, seguits dels símptomes que
afecten a les extremitats.
3.Els símptomes vells poden ressorgir durant el procés curatiu, habitualment en l'ordre
invers al que van aparèixer en un principi. Aquest procés confirma el que diu la
immunologia sobre que el cos té la capacitat de recordar cada atac sobre el sistema.
En canvi, el doctor Kent va establir un quadre clar per comprendre els diferents
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tractaments. Es va basar en quatre possibles escenaris on podia trobar-se el pacient: el
pacient millora, el pacient empitjora, l'estat del pacient no presenta canvis i el pacient
empitjora inicialment però després comença a millorar. Kent va establir dotze possibles
resultats diferents i va permetre que els homeòpates poguessin determinar com haurien
de seguir amb el tractament i valorar si un remei havia tingut èxit o no.
L'any 1843, després de la mort de Hahnemann, l'homeopatia ja havia quedat expandida
per tot el món encara que seguia havent-hi desconfiança entre els defensors de la
medicina convencional i els de l'homeopatia. Entre els anys 1860 i 1890 es van obrir molts
hospitals on es practicava l'homeopatia i noves escoles on s'ensenyaven els nous remeis
homeopàtics. També es van aprovar molts remeis nous i es va aconseguir augmentar la
matèria mèdica homeopàtica. Molts dels metges seguidors de Hahnemann eren metges
que van abandonar la medicina convencional després d'haver experimentat amb ells
mateixos el tractament. El metge anglès Frederick Quin (1799-1878) va acudir a
Hahnemann l'any 1826 per provar un tractament contra la còlera i es va curar.
Posteriorment, Quin va introduir la homeopatia en el Regne Unit i va fundar el primer
hospital homeopàtic a Londres l'any 1849. Durant una epidèmia de còlera a Londres l'any
1854 l'índex de mortalitat del seu hospital va ser menys de la meitat que el dels hospitals
convencionals. Aquesta informació va ser rebutjada pel Consell Nacional de la Salut
argumentant que aquestes xifres contribuirien a sancionar una pràctica oposada al
manteniment de la veritat i al procés de la ciència.
A finals del segle XIX l'homeopatia suposava una part significativa de la pràctica mèdica
dels EE.UU. En canvi a principis del segle XX l’homeopatia es va veure per sota de la
medicina convencional degut a la creació de l'Associació Mèdica Americana que rebutjava
aquest nou mètode mèdic.
L'Associació Mèdica Britànica va tenir un paper similar en el Regne Unit. Els seguidors de
les teories originals de Hahnemann i Kent creien que també havien de tenir en compte els
estats emocionals i els símptomes físics dels pacients per afavorir els seus potencials. Un
grup de professionals dirigits per l’homeòpata britànic Richard Hughes (1836-1902) van
començar a receptar només segons els símptomes patològics i en dosis molt baixes.
Aquesta divisió entre la medicina homeopàtica i la medicina convencional van fer que a la
dècada de 1920 l'homeopatia quedés eliminada en el Regne Unit.
A finals del segle XX l'homeopatia va ressorgir en els països d'Europa Central, el Regne
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Unit i els Estats Units. A nivell mundial predomina la prescripció clàssica d'un sol remei,
encara que a Alemanya i França també és popular l'homeopatia complexa o polifarmàcia
que suposa l'ús d'una combinació de remeis o diversos remeis. A Austràlia existeix un
vincle molt fort amb la naturopatia on els remeis homeopàtics es van incorporar sovint en
les pràctiques naturopàtiques. Durant la dècada de 1990 es van realitzar cursos a
l'Europa Oriental protagonitzats per professors britànics, que van revitalitzar l’interès per la
homeopatia, i a Rússia se segueix utilitzant i desenvolupant. A Amèrica del Sud s'ensenya
l'homeopatia a les universitats de medicina, però la seva popularitat experimenta un gran
ressorgiment en els Estats Units.

3.2 Qui era Samuel Hahnemann?
Va néixer el 10 d'abril de 1755 a Meissen un poble
alemany. La seva família era de classe mitjana. Era fill
d'un decorador de porcellana molt estimat i reconegut
per la noblesa i el Rei. Hi va haver una crisi a la
indústria de la porcellana i Samuel Hahnemann va
haver de deixar l'escola i treballar per ajudar a la seva
família, encara que tingués molta facilitat per aprendre
conceptes nous i aprendre idiomes. Gràcies al prestigi
que tenia el seu pare en la noblesa van aconseguir
que Samuel pogués estudiar a Saint Afra, però dos
anys més tard va decidir ingressar a la Univesitat de
Leipzig per estudiar medicina i química. Va continuar
els seus estudis a Viena on es va graduar. Hahnemann
Ilustración 1:
http://www.alternativevet.org/FAQ_ho
meopathy.htm

va arribar a dominar vuit llengües a la perfecció:
alemany, francès, italià, anglès, llatí, àrab, hebreu i
grec.

L'any 1782, amb 27 anys, es va casar amb Johanna Henriette Kucher filla d'un
farmacèutic. Fruit d'aquest matrimoni va tenir 11 fills. L'any 1789 desil·lusionat de la
medicina que practicava a la seva època ja que no havia pogut salvar la vida de dos dels
seus fills, va abandonar la seva professió i es va dedicar a la química i a la traducció. En
una de les seves traduccions va llegir l'eficàcia del principi de similitud i va pensar que
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podia arribar a aconseguir una alternativa als medicaments de la seva època.
L'any 1792 va començar a experimentar amb substàncies, primer amb ell mateix i després
amb familiars i persones voluntàries. Com que moltes d'aquestes substàncies eren
tòxiques per als humans, Hahnemann va de proposar diluir la substància en aigua o
alcohol i posteriorment agitar la solució en un procediment anomenat dinamització, que va
revelar noves propietats dels components. L'any 1796 Hahnemann va crear l'Homeopatia i
la va definir com al mètode terapèutic basat en el principi de que una substància tòxica pot
provocar els mateixos símptomes en una persona sana i aquests símptomes en una
persona malalta poden ser curats amb la mateixa substància tòxica diluïda en aigua o
alcohol.
Des de llavors va començar la gran lluita de Hahnemann per imposar l'homeopatia al món
que encara es prolonga fins als nostres dies. Hahnemann va viure una vida de pobresa i
abnegació i va ser castigat pels seus crítics. Per aquests motius va haver de viatjar de
ciutat en ciutat amb la seva nombrosa família. Hahnemann no va deixar de practicar
homeopatia i veient els bons resultats que tenia la gent ho acceptava però els metges i
farmacèutics el seguien atacant i perseguint.
L'any 1810 va publicar L'amic de la higiene i El organon de la medicina, entre altres.
L'any 1830 va morir la seva dona i poc després es va traslladar a París amb Melany
Dèrvilli, una pacient francesa filla de nobles que estava malalta de tuberculosis i que
Hahnemann va tractar a Koethen. Va néixer una relació especial entre Hahnemann i
Melany i al cap d'un temps van decidir casar-se i mudar-se a París. Va aprofitar viure allà
per donar a conèixer l'homeopatia a França. Com en tots els països Hahnemman tenia
crítics que l'atacaven i fins i tot l'Acadèmia de Medicina va presentar al ministre de salut
un informe demanant l'expulsió de Hahnemann de França. El ministre li va contestar dient:
''Hahnemann és un savi amb un gran mèrit i si l'homeopatia és un sistema sense valor
propi caurà pel seu propi pes. Si pel contrari és un progrés en la medicina s’estendrà
encara que féssim tot el que estigués a les nostres mans per prevenir-ho i per alentir el
desenvolupament de nous descobriments. ''
Així es va seguir amb l'homeopatia a París i es va expandir per tot el món. Hahnemann va
morir el 2 de juliol de 1843 a l'edat de 88 anys. Va complir el propòsit de la seva vida que
era descobrir un nou mètode de teràpies medicinals que és la homeopatia.
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3.3 Què és l'homeopatia?
El terme homeopatia prové del grec i significa homoîos, semblant, i páthos, malaltia.
L'homeopatia és un mètode terapèutic alternatiu que consisteix en alleugerir el dolor o fins
i tot curar malalties. Aquest tractament és eficaç per prevenir i tractar diferents malalties.
Tracta malalties agudes que es caracteritzen per una aparició sobtada i per la rapidesa
del seu curs evolutiu com la grip, la migranya i la febre entre altres. També tracta malalties
cròniques que són malalties que tenen un curs evolutiu llarg i lent com per exemple
al·lèrgies, asmes, ansietats, etc. Un miasma és un agent infecciós que provoca una
alteració dinàmica o energètica en l'organisme. Hahneman considera que en tota malaltia
crònica hi ha subjacent l'activitat d'un miasma, i que per reduir-ne les manifestacions cal
una aproximació terapèutica particular que prengui en consideració el miasma o els
miasmes que intervenen en el procés. Per tant una malaltia miasmàtica és una malaltia
infecciosa crònica que es caracteritza per la manifestació d'una gran multiplicitat de
símptomes i d'alteracions, que essencialment pertanyen a una mateixa malaltia, i que
s'identifica perquè segueix uns patrons fixos quant a les manifestacions i l'evolució.
L'homeopatia també tracta infeccions de repetició a la gola, a les oïdes i ginecològiques.
Inclús l'homeopatia és eficaç en cures pal·liatives que són procediments terapèutics que
consisteixen en atenuar els símptomes d'una malaltia greu o incurable com ara en el
control dels dolors i per alleugerir els efectes secundaris de la quimioteràpia com ara les
nàusees.
L'homeopatia es basa en dos principis: el principi de similitud i el principi de la
individualització.
El primer principi és el de la similitud. Similia similibus curentur (‘allò que és similar cura
allò similar’). Això significa que qualsevol substància que posseeixi la capacitat de generar
una malaltia, també té la capacitat de curar-la, sempre que s'administrin al pacient dosis
infinitesimals i per tant segures. Per tant, els mateixos símptomes que pot provocar una
substància tòxica en una persona sana poden ser curats per una solució amb la mateixa
substància tòxica amb aigua o alcohol.
El segon principi de l'homeopatia és el de la individualització dels remeis. L'objectiu de l'
homeopatia és anar més enllà de l'alleujament dels símptomes que apareixen, és a dir,
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busca ajudar al pacient a trobar el seu equilibri natural. Per això el metge homeòpata, a
part de tenir en compte els símptomes i els problemes de salut, es fixarà en l'estil de vida
del pacient i la seva constitució física, a més també tindrà en compte els factors de millora
o d'empitjorament del pacient. És a dir, cada remei és individualitzat per a cada pacient ja
que es té en compte tots aquests factors.
Aquest principi també engloba el principi de la dosi mínima segons el qual per a què es
desenvolupi un efecte terapèutic és convenient administrar la dosi més petita d'un
medicament. En la medicina homeopàtica intervenen tres factors que condicionen que
una dosi pugui ser considerada mínima: la quantitat ja que un sol glòbul és una dosi
mínima, la dinamització ja que com més alta sigui la dinamització més baixa serà la dosi; i
la freqüència ja que una sola presa és la dosi mínima des d'aquest punt de vista. Samuel
Hahnemann va enunciar aquest principi després de comprovar que els experiments
patogènics que a mesura que reduïa la dosi d'un medicament desapareixien els efectes
adversos i sorgien noves capacitats curatives. A més, va constatar que calia adequar la
dosi de medicament a cada pacient (llei d'individualització).
A més, aquests medicaments tenen l'avantatge de que no presenten efectes secundaris
en els pacients, ja que no intervé com
una

manipulació

fisiològics

sinó

processos

d'auto

en
que

els

processos

estimula

curació.

els

L'efecte

terapèutic consisteix en que l'organisme
participi activament i amb l'orientació
adequada. Per aquest motiu l'homeopatia
es recomana habitualment per a tot tipus
de pacients, inclús en nens i nadons,
dones

embarassades

i

http://revistafarmanatur.com/homeopatia/

malalts

polimedicats.
Segons els casos, aquest tipus de tractament s'utilitza com a únic medicament o
juntament amb altres medicaments convencionals per tractar malalties cròniques. Aquest
últim cas pot arribar a reduir la medicació convencional i per defecte els seus efectes
secundaris. La medicina convencional és un model imperant de la medicina
contemporània occidental, que progressivament tendeix a imposar-se en altres regions, i
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que es caracteritza per l'administració de medicaments amb efectes contraris , diferents o
sense relació amb els símptomes de les malalties. Generalment es fa a dosis ponderables
amb el risc consegüent de reaccions adverses, l'ús preponderant de mitjans diagnòstics i
quirúrgics, sovint tecnològicament sofisticats, i una visió compartimentada del pacient que
fomenta l'especialització mèdica. La medicina convencional, a diferència de l'homeopatia,
no té en compte el pacient globalment ni la seva individualitat, ja que barreja medicaments
protocol·litzats, barreja de mètodes terapèutics i també recórrer mètodes substitutoris,
com és l'ús de preparats hormonals, vitamínics i minerals.
L'homeopatia ha estat posada a prova des de els seus inicis, sobretot l'han acusat de que
els seus medicaments només oferien l' “efecte placebo”. L'efecte placebo es tracta d'un
fenomen psico-fisiològic en que els símptomes d'un pacient poden millorar mitjançant la
ingesta d'una substància que no conté cap principi actiu que interfereixi en el procés
curatiu de qualsevol malaltia. Per tant, el placebo és una substància considerada inerta,
generalment lactosa, que s'utilitza per una experimentació patogènica per a diferenciar
l'efecte real d'un medicament de l'efecte degut a la suggestió i que, en cas clínic, es
prescriu amb una intenció terapèutica d'acord amb diferents indicacions. Normalment se
sol indicar un placebo quan:
a)El procés patològic té una evolució curta o una simptomatologia canviant i el diagnòstic
no indica gravetat.
b)S'instaura una altra mesura higiènica o terapèutica a fi de distingir-ne els efectes dels
d'un medicament actiu.
c)En general, quan hi ha un dubte raonable o quan no hi ha un motiu suficient per
administrar un remei actiu.
A aquest pensament s'oposen els homeòpates amb la creença de que la malaltia no té un
origen físic, sinó que té un origen energètic que es manifesta en principi a través de
símptomes emocionals (estrès, por, desconfiança, cansament, etc). Si no fos tractada
adequadament, es produiria una evolució cap a símptomes mentals, de conducta i,
finalment, físics. Opinen que, a diferència de la medicina tradicional, el camp d'aplicació
de l'homeopatia és molt més ampli i que no està limitat a una llista de malalties que poden
o no ser susceptibles de ser tractats o no, o amb un altre remei homeopàtic. Amb tot això
consideren que és també coherent pensar que l'homeopatia té els seus límits, ja que el
procés de curació i les possibilitats de cada persona estan en relació amb les forces vitals
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que disposa cada individu. Existeixen estudis que han demostrat l'efecte placebo de
l'homeopatia. D'igual forma, també existeixen estudis en els que s'ha pogut comprovar els
efectes positius d'aquests remeis. L'efectivitat de l'homeopatia ha estat qüestionada des
de els seus inicis. Això es deu a que bàsicament es segueix sense comprendre quin és
exactament el mecanisme mitjançant el qual actuen els remeis homeopàtics.
Mentre l'organisme conservi la seva capacitat de reacció, és a dir, a les seves cèl·lules i
teixits, el tractament homeopàtic serà adequat. Però quan existeixi una degeneració o
destrucció s'haurà de valorar un altre tipus de tractament. Això no vol dir que l'homeopatia
deixi de funcionar, però probablement no sigui suficient. Per tant, la condició per a que un
remei homeopàtic pugui funcionar amb eficàcia és que l'organisme tingui una capacitat de
reacció.

3.4Com es potencien els remeis homeopàtics?
a)La teoria de la dilució:
Molts remeis dels que s'utilitzen es basen en substàncies molt actives o inclús verinoses.
Hahnemann va establir que els remeis havien de ser molt diluïts per a què els pacients no
patissin efectes secundaris. Paradoxalment, va descobrir que a més dissolució del remei,
més profund era el seu efecte i menys dosis es necessitaven. Com que els remeis es
dilueixen tant, és molt improbable que quedi en ells una sola molècula de la substància
original (tintura mare). Això significa que encara que l'homeopatia es basi en substàncies
molt verinoses, el seu ús és totalment segur.
El metge homeòpata calibra la potència receptada segons factors com ara la malaltia que
ha de tractar, l'estat del pacient i les circumstàncies en que es troba el pacient. El remei
administrat no només ha de ser l'adequat, sinó que la potència escollida també ha de ser
l'apropiada per al pacient.
b)Escales de dilució:
Generalment, els remeis homeopàtics es preparen d'acord amb una d'aquestes dues
escales: la decimal (X) i la centesimal (C). A l'escala decimal, el factor de dissolució és de
1:10, això vol dir que es dilueix una part de solut en 9 parts de dissolvent. Mentre que a
l'escala centesimal és de 1:100, això vol dir que es dilueix una part de solut en 99 parts de
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dissolvent. Habitualment els noms dels remeis van acompanyats d'una xifra. Aquesta xifra
indica la quantitat de vegades que s'ha diluït i agitat i en quina escala; per exemple, el
remei Allium cepa 6C s'ha diluït sis vegades en l'escala centesimal.
Més rarament, també s'utilitzen escales com la mil·lèsima (M) i la cincuantamil·lesimal
(LM), segons les quals els remeis es dissolen en factors de 1:1000 on es dissol una part
de solut en 999 de dissolvent i de 1:50000 on es dissol una part de solut en 49999 parts
de dissolvent, respectivament. La primera s'utilitza quan l'homeòpata considera apropiada
una sola dosi d'alta potència d'un remei, mentre que la segona s'usa per casos de
malalties cròniques que necessiten megadosis d'un remei concret. Per suposat, cada cas
requereix molta experiència professional.
c)Dilució i sucussió:
Per explicar aquest punt, primer és convenient explicar aquests
conceptes. Una dilució és una preparació líquida d'un medicament
obtinguda a partir de la desconcentració d'una soca per mitjà d'un
dissolvent, com ara aigua purificada, alcohol etílic o una barreja
hidroalcohòlica. La sucussió en homeopatia és l'agitació d'un flascó
que conté una dilució mitjançant un nombre determinat de
moviments vigorosos i rítmics per a dinamitzar-la. La dinamització és
un procediment de preparació d'un medicament que té per objecte
augmentar la dispersió dels elements que componen una dilució o
una trituració a fi de modificar-ne el nivell d'energia i desvetllar-ne o
incrementar-ne les propietats terapèutiques.

http://xuspiros.blogsp
ot.com.es/2007/06/me
-repatea-lahomeopata.html

d)Preparació d'una potència:
Es produeix la tintura mare que és una preparació líquida que s'obté de la dissolució de
matèries primeres d'origen animal o vegetal en aigua o alcohol etílic segons el remei. A
partir d'aquesta substància es pot partir per elaborar una dilució homeopàtica i que també
s'usa com a medicament per a ser administrat per via oral o via tòpica. La tintura mare sol
diluir-se en una mescla d'alcohol pur i aigua destil·lada segons les diverses escales que
hem anomenat en el punt anterior. La proporció d'alcohol respecte l'aigua varia segons la
substància base de la tintura mare. Per exemple, per fer una potència 1C, s’afegeix una
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gota de tintura mare a 99 gotes d'alcohol o aigua i s'agita. Per fer una potència 6C, es
repeteix aquest mateix procés cinc vegades més.
Preparació de remeis homeopàtics:
Els remeis homeopàtics provenen de substàncies obtingudes de fonts vegetals, minerals
o animals. La manera de preparar un remei dependrà molt de si la substància original és
soluble o insoluble en aigua. Els materials vegetals i animals es poden utilitzar sencers o
trossejats dissolts en aigua o alcohol. En canvi, els materials metàl·lics i minerals
insolubles en aigua en el seu estat natural es combinen amb lactosa cristal·litzada.
Posteriorment es tritura la mescla de lactosa varies vegades fins aconseguir formar una
pols fina que sigui soluble en aigua; aquest procés s'anomena trituració. Les substàncies
cristal·lines i les llavors també es poden triturar si són dures, grans i insolubles en aigua.
1.El material vegetal i el material animal es trosseja finament per diluir-lo en aigua.
2.La substància s'aboca en una gerra gran de vidre i s’afegeix una solució d'alcohol i
aigua destil·lada (normalment composta per un 90% d'alcohol i un 10% d'aigua, encara
que pot variar).
3.Es deixa reposar la mescla durant un període de temps variable segons la substància.
És recomanable també que durant el període de temps la mescla s'agiti per tal de que la
substància original no precipiti.
4.Una vegada la mescla ha reposat durant el temps indicat, la mescla es filtra o
s'exprimeix per extreure el líquid. El líquid resultant es converteix en la ''tintura mare'' pel
remei i es guarda en un pot de vidre fosc perquè no passi la llum.
5.Una gota de la tintura mare es dilueix en una mescla d'alcohol pur i aigua destil·lada
segons les diverses escales, encara que les més utilitzades són les decimal i centesimal.
6.Aquesta mescla s'agita vigorosament, amb moviments de dalt a baix, o es colpeja amb
fermesa sobre una superfície dura. Aquest últim va ser un procés que va crear
Hahnemann i que va a anomenar sucussió, convençut de que l'acció permetia que el
líquid es potenciés.
7.Una vegada agitada la mescla, es repeteixen els passos 5 i 6 tantes vegades com sigui
necessari. Cada vegada, la mescla resultant es dissol de nou en una mescla d'alcohol pur
i aigua destil·lada fins que, finalment, s'obté el nivell de dissolució que es volia i la
potència requerida pel remei homeopàtic.
8.Una vegada que la mescla ha assolit la fortalesa i la potència requerides, s’afegeixen
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unes poques gotes de la mescla a pastilles de lactosa, píndoles, grànuls o pols per
impregnar-les amb el remei i posteriorment guardar-les en pots de vidre.

3.5 Com podem escollir un remei?
Els remeis homeopàtics són efectius i segurs per tractar nombrosos símptomes i
malalties. Una observació detinguda i cuidadosa del pacient permet escollir un remei que
coincideixi amb els símptomes. Encara que aquest tipus de medicina alternativa no
ofereixi cures immediates, es creu que el remei homeopàtic estimula els mecanismes
d'auto curació del cos i produeix una sensació de benestar, bons nivells d'energia i ens
ajuda contra la mala salut. L'acció del remei es potencia també amb un estil de vida
adequat.
Realitzar una auto prescripció:
Primer de tot la persona ha de decidir si la auto prescripció és segura o no segurs la
gravetat dels seus símptomes. Alguns símptomes poden indicar l'existència d'una malaltia
greu i per tant és recomanable l'atenció d'un metge convencional o d'un homeòpata. Si la
persona ja s'està prenent medicaments convencionals serà necessari consultar a un
metge convencional abans de prendre una medicació addicional. En el cas de nadons,
nens, dones embarassades i ancians també seria recomanable acudir a un metge
especialitzat en remeis homeopàtics per tal d'ajustar al màxim possible la medicació que
prendrà posteriorment.
Per identificar els símptomes cal realitzar un quadre de diagnòstic per poder autor
receptar-se els remeis. La persona ha de descriure les característiques dels seus
símptomes, o en el cas de ser un homeòpata o un metge especialitzat ha de prendre nota
del que veu i escolta del seu pacient. Alguns símptomes venen associats amb altres
manifestacions de malalties o d'un estat mental concret. Algunes de les preguntes que
faria l’homeòpata per realitzar el quadre de diagnòstic serien:
Quins són els seus símptomes físics més evidents? Exemples de resposta: dolor,
inflamació, nàusees, vòmits, febre, tos, hemorràgies, etc.
Els símptomes principals estan acompanyats per símptomes lleus? Exemples: pèrdua de
gana, extremitats dèbils, sudoració, molta set, calfreds, etc.
Quines són les característiques dels seus símptomes? Exemples de resposta:
localització en el cos, incidència constant o intermitent, etc.
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Té cap símptoma psicològic? Exemples de resposta: ansietat, inquietud, temors
irracionals, indiferència, excessiva sensibilitat emocional, tendència als plors, etc.
És conscient de cap causa evident dels símptomes? Exemples de resposta: infecció viral
o infecció bacteriana, per una ferida, ansietat, estrès, etc.
Milloren o empitjoren els símptomes davant certes condicions? Exemples de condicions:
canvis de temperatura (calor-fred), seure o estar de peu, esforç físic o mental, estrès
emocional, etc.
Hi ha molts tipus de remeis però les pastilles de lactosa són la forma més comuna de
remei homeopàtic encara que també les hi ha de sacarosa per a aquelles persones que
tenen intolerància a la lactosa. També hi ha altres tipus de formes per trobar un remei com
són els xarops, les pomades, grànuls, etc; i l' elecció depèn de la preferència personal o
de la aptitud per prendre els medicaments.
Els remeis homeopàtics es poder utilitzar per si sols, amb altres remeis homeopàtics o
combinats amb medicaments convencionals, sempre amb l'autorització d'un especialista.
Però sempre és millor prendre només un sol remei homeopàtic a la vegada ja que tindrà
més potència. Repetir la dosi depèn de ser capaç de valorar si un remei ha funcionat o no
i si els símptomes han millorat o no. És millor combinar els remeis amb mesures com una
bona alimentació, un ambient sense estrès, exercici regular i estats emocionals i
intel·lectuals equilibrats.

3.6 Com podem ajudar a que l'homeopatia faci efecte?
Un remei homeopàtic ajuda al cos a curar-se de sí mateix. Aquesta autocuració es pot
estimular i promoure en un futur la salut i el benestar mitjançant les mesures que hem
esmentat anteriorment.
a) Una bona alimentació:
Per tenir una bona alimentació seria convenient seguir els següents aspectes:
Obtenir les proteïnes de fonts vegetals.
Reduir els hidrats de carboni refinats, la sal, els greixos animals, els sucres, el llevat i els
aliments processats.
Menjar sempre a les mateixes hores, és a dir, tenir un horari de menjar.
En cas de tenir sobrepès, perdre pes consultant sempre a un dietètic.
Nerea Aguado

Pàg. 28

INS Sales Viladecans

2n Batxillerat

Treball de Recerca

Menjar aliments rics en vitamines i en sals minerals.
Beure molta aigua i líquids en general.
Reduir el consum de la cafeïna i l'alcohol.
Incloure molta fibra a les dietes.

b) Mantenir-se en forma
Per mantenir-se en forma seria convenient seguir els següents aspectes:
Realitzar sempre un preescalfament abans de fer qualsevol exercici i al acabar estirar la
zona treballada.
Planificar un programa setmanal d'exercicis.
Incloure l'exercici en una rutina diària.
Aprendre tècniques de respiració.
Escollir exercicis específics per a cada propòsit, com per exemple: resistència
cardiovascular, flexibilitat, coordinació muscular, etc.

c) Millora de l'ambient
Per millorar l'ambient on vivim seria convenient seguir els aspectes següents:
Reduir el risc d'al·lèrgies mantenint la casa neta de pols.
Evitar els ambients molt contaminats o amb molt de soroll.
Intentar crear una zona per afavorir la relaxació.
Evitar fumar a casa i a les zones de treball.
Utilitzar productes de la llar que no estiguin molt perfumats.

d) Control de l’estrès
Per tenir un bon control del estrès seria convenient seguir els següents aspectes:
Prendre’s períodes de descans durant el dia i dormir suficient per la nit.
Prioritzar i organitzar-se les tasques a fer.
Menjar adequadament i regularment.
Tenir una actitud optimista per afrontar el dia.
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Incloure períodes de relaxació i exercicis en la rutina.
e) Tractaments per la ment
Per tenir un bon equilibri mental i emocional seria convenient seguir els següents
aspectes:
Meditar.
Relaxar-se i intentar posar la ment en blanc.
Realitzar tècniques de respiració i relaxació.
Realitzar tècniques creatives.
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4.CONSULTA HOMEOPÀTICA
Els homeòpates creuen que l'estat de salut d'una persona reflexa el nivell de la seva
vitalitat interna en aquell moment i que una bona salut es defineix com l’absència de la
malaltia, combinada amb un benestar físic i emocional general. Segons la teoria
homeopàtica, la malaltia és el resultat dels desequilibris que es produeixen en els
sistemes del cos que tenen una gran capacitat auto curativa. Això es pot afavorir i nodrir
mitjançant el tractament homeopàtic. L'homeopatia esmenta que el cos humà s'adapta per
mantenir un equilibri sa. Si aquest equilibri es veiés amenaçat, el cos intentaria restablir-lo
i al fer-lo, manifestaria els símptomes d'una afecció.

4.1 Com és una consulta homeopàtica?
L'entrevista d'un pacient amb un homeòpata és més extensa que una entrevista amb un
metge convencional i és molt probable que l'especialista proposi una sèrie de visites de
seguiment per saber com va el tractament, sobretot si és una malaltia que la seva cura pot
durar molt de temps. Aquesta pauta permet controlar rigorosament el procés de la malaltia
i anotar els canvis per petits que semblin. A les primeres visites, l'homeòpata va més enllà
d'un estudi físic del pacient. Li pregunta sobre l'estat actual de salut, la situació
sentimental i emocional i el seu historial mèdic anterior per tal de realitzar un perfil
complert de la seva salut, personalitat i estil de vida, i poder donar la medicació adient per
tractar la malaltia del pacient. Normalment els homeòpates dediquen el temps que sigui
necessari a escoltar al pacient per saber què és el que realment li passa o li preocupa.
Això és totalment impossible a la sanitat pública. Podem veure com a les consultes
d'homeopatia, el tractament és molt més personalitzat i els propis especialistes reben als
seus pacients sense intermediaris. Pacient i homeòpata estan en contacte per donar una
imatge més propera i de benestar, cosa que no fa la medicina convencional.
Quan una persona acudeix per primer cop a una consulta homeopàtica, l'especialista ha
de fer una sèrie de preguntes prèviament. El que normalment pregunta primer és el
coneixement de l'homeopatia, si sap què és, com funciona o si coneix a algú que l'hagi
pres algun cop. Hi ha vegades en què els pacients no creuen en aquest tipus de
tractament i que van a la consulta per provar noves teràpies més naturals a causa de la
llarga llista d'efectes secundaris que té la medicina convencional. En aquest cas
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l'homeòpata no fa cas del que diu el pacient ja què quan el malalt veu la seva increïble
millora de la malaltia, canvia d'opinió molt ràpidament. És a dir, se n'adonen dels
veritables efectes de l'homeopatia.
En segon lloc, l'especialista pregunta pels símptomes que té en aquell moment el pacient,
què li passa al seu cos i com es troba mentalment. També pregunta sobre l'estat
emocional de la persona. És importat saber la relació del pacient amb el seu voltat per
aprofundir en l’elecció d'un remei o un altre. L'homeopatia és un tractament integral de la
persona, per tant es miren els símptomes físics i els mentals o emocionals. Després
l'homeòpata intenta aprofundir en el seu historial mèdic preguntant-li quines malalties va
tenir anys enrere, si ha tingut mai un trauma, si ha patit alguna depressió o ansietat, etc.
Els homeòpates diuen que no es pot tractar un únic símptoma sense pensar en la resta de
la persona ja que és il·lògic. Contràriament, això és el que fa la medicina convencional,
només tracta els símptomes sense tenir en compte el pacient com a conjunt per donar un
tractament.
L'homeòpata ha de saber si el que li passa al pacient és puntual o s'haurà de tractar
durant un temps llarg. Si veu que és una cosa puntual li dóna un remei que tingui en
aquell moment a la consulta. En canvi, si veu que és una malaltia que requereix el
consum de més d'un remei homeopàtic sempre ofereix la possibilitat de fer visites
regularment. Tot i així és un tema opcional pel pacient. L'especialista es pot trobar amb
que el pacient digui que no vol fer visites. En aquest moment l'homeòpata li dóna un remei
que li faci efecte i que li vagi bé per a la seva malaltia. Per contra, si el pacient diu que sí,
immediatament es fa un quadre de seguiment del pacient, com a la medicina
convencional.
Una vegada l'homeòpata ja sap el què li passa realment al seu pacient és hora de donar
un tractament o un altre. Busca els símptomes claus de la malaltia del pacient i en base a
això busca el remei que s'assembli més als símptomes que té la persona. Només
s'apunten els símptomes més importants, aquells que criden l’atenció perquè brillen entre
els altres. Aquesta tècnica s'anomena repertorització.
Hi ha vegades que el primer remei que es dóna al pacient no és el que realment
necessita, però és convenient començar per aquest per curar altres símptomes abans.
Posteriorment van apareixent alguns altres símptomes que el primer remei no ha pogut
curar perquè no era especialitzat pels símptomes secundaris. Normalment l'homeòpata
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dóna el primer remei que es repertoritza, però això no significa que es curin tots els
símptomes que té la persona. Una vegada aquests primers desapareixen és convenient
que el pacient visiti un altre cop al seu homeòpata per a que li recepti un altre remei que
s'assembli més als símptomes que té en aquell moment. Per aquest motiu hi ha
tractaments homeopàtics que tenen un efecte beneficiós però molt llarg. Això passa
perquè aquests remeis es van fer fa molt de temps i els símptomes canvien al llarg de la
història. Per altra banda hi ha remeis que amb una sola presa ha estat prou per a que el
pacient es curi definitivament. L'homeòpata encerta perquè veu que la persona millora.

4.2 Quin és el perfil d'usuari d'homeopatia?
No tothom consumeix homeopatia, fins i tot i ha molta gent que encara no sap ben bé el
què realment és. Però afortunadament hi ha un tant per cent molt alt que sí l'ha pres algun
cop i per tant, és usuari d'homeopatia.
El perfil estàndard d'usuari és de persones menors als 50 anys. No obstant això també hi
ha pacients de tercera edat i entre ells molt grans que també consumeixen homeopatia.
Això passa perquè la societat a partir dels 50 anys crea una resistència a entrar en els
tractaments naturals. Aquests estan molt acostumats a la medicina tradicional química ja
que segons ells sempre els hi ha funcionat i els costa més entendre altres medicines
naturals més complicades com és el cas de l'homeopatia. En canvi, la joventut té més
informació sobre les teràpies naturals i estan més oberts a provar nous tractaments.
També acudeixen a nous tractaments naturals les mares de nens molt petits o fins i tot
nadons amb malalties agudes que no es curen com ara refredats i febres contínues. Les
mares no volen donar-los més antibiòtics i opten per provar remeis més naturals pels seus
fills.
En una consulta homeopàtica es poden curar tot tipus de malalties ja sigui a nivell físic
com mental o emocional. Però principalment la gent acudeix a aquest tipus de medicina
alternativa per curar ansietats, depressions, problemes amb l'al·lèrgia, amb el sistema
nerviós i per asmes. Moltes d'aquestes malalties es curen amb la medicina convencional,
però poden tenir molts inconvenients com ara els efectes secundaris i la ineficàcia dels
tractaments respecte la persona.
Molts dels usuaris d'homeopatia abans prenien tractaments únicament químics i es van
canviar a la medicina homeopàtica exclusivament quan van veure que es curaven. Van
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veure que millorava el seu estat vital, és a dir, la seva energia interior era molt millor que
abans de prendre homeopatia. A més van veure els resultats que tenia aquesta medicina
alternativa i que el problema pel que van prendre per primera vegada homeopatia es va
solucionar. Aleshores, aquests pacients comencen a confiar en què aquest tractament
funciona realment.
D'altra banda, els pacients d'homeopatia moltes vegades es queixen dels efectes
secundaris de la medicina convencional. Normalment són molts problemes de l'aparell
digestiu ja que són molt irritants. Baixa molt l'energia de la persona ja que com no és un
sistema que funciona a partir de la naturalesa del cos és com que ha d'estar lluitant
contínuament contra aquestes substàncies. El fetge es carrega molt i per tant treu molta
energia, provoca molt de cansament. O efectes secundaris com ara mal de cap, insomni,
etc. Els antiestamínics, per exemple, tenen una infinitat d'efectes secundaris. Un d'ells és
que trenca moltes vitamines del cos i destrueix molts enzims. El pacient es comença a
trobar molt malament ja que el seu metabolisme empitjora. També noten que alguns
tractaments químics no els hi fan efecte i no els hi soluciona el problema. Per tant, els
pacients es queixen de la medicina convencional i acudeixen a l'homeopatia que no és
agressiva per la persona.
De les persones que sí que són usuàries d'homeopatia hi ha un tant per cent molt alt que
està molt content amb els productes homeopàtics. Però, com en tot, hi ha un tant per cent
molt petit que no estan satisfets amb els tractaments. Hi ha persones que no els hi fa
efecte res i no se sap exactament perquè. Potser és que en aquell moment es resisteixen
o potser per altres motius.

4.3 Perquè hi ha metges que ara també són homeòpates?
Cada vegada més hi ha metges que fan aquests canvis. Els metges s'adonen de que el
que realment han de fer és tractar a la persona com a un conjunt i no només els
símptomes. La medicina convencional el que únicament mira són els símptomes i veuen
que a llarg termini la persona no millora i que apareixen altres símptomes. Per aquest
motiu proven altres teràpies més naturals com ara l'homeopatia.
Hi ha molts metges que barregen les dues medicines quan creuen que ho han de fer. Per
una banda saben que l'homeopatia funciona però per altra segueixen tenint coneixements
de medicina. Per tant quan pensen que és millor tractar a una persona amb medicina
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convencional per les raons que siguin ho fan i quan estan totalment segurs de què han
d'utilitzar homeopatia ho fan. Segueixen un criteri personal.
Tot i així els pacients han de saber molt bé amb qui es tracten perquè molts homeòpates
no tenen experiència personal. Hi ha gent que fa un curset de tres mesos i ja recepten
homeopatia. Encara que la medicina natural no té efectes secundaris i no passa res si hi
ha equivocacions s'ha de saber molt bé el que es fa en cada moment. S'ha de saber què
s'està donant, què és el que pot passar i saber el terreny pel qual s'està movent. També
és recomanable tenir una experiència a l'hora de treballar.
Seria molt favorable que s'auto regulés la poca professionalitat que tenen alguns
homeòpates o terapeutes naturals. A més, les equivocacions de les persones que tenen
coneixement professional sobre homeopatia o teràpies naturals donen mala fama a la
resta que sí que tenen experiència i saben el què realment estan fent. Sempre brilla més
una equivocació d'una persona que no sap el que està fent i això fa que es creï una fama
dolenta de les teràpies naturals.
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5.PREPARACIÓ D'UN REMEI HOMEOPÀTIC AL LABORATORI
Per saber com es fa la producció de medicaments homeopàtics vaig intentar contactar
amb un laboratori homeopàtic per visitar-lo (laboratoris Boiron). Però aquesta tasca ha
estat impossible perquè en els darrers anys aquest laboratori s'ha traslladat a França. Allà
fan els medicaments a gran escala per obtenir grans quantitats de medicaments.
Primer recol·lecten les plantes o parts de les plantes de la natura que s'utilitzen per fer els
remeis. És important que les plantes estiguin allunyades de la contaminació. Després de
la recol·lecció totes les plantes i substàncies se sotmeten a rigorosos controls de qualitat.
Amb les plantes naturals és convenient fer una tintura mare per extraure els principis
actius de les plantes. Una vegada les plantes estan seques es deixen reposar en una
mescla d'aigua en un recipient d'acer inoxidable a una temperatura més alta de 35 ºC. La
mesura d'aigua que s'ha d'aplicar a les plantes es determina pel pes de la planta. Per
obtenir la tintura mare es filtra la mescla amb premses hidràuliques i filtres específics. Els
residus de la tintura mare són destinats a abonament pels camps de conreu. La solució es
torna a filtrat per eliminar les partícules superiors a una micra.
Una vegada obtinguda la tintura mare homeopàtica es procedeix amb la primera dilució.
Es mesuren una part de tintura mare i les parts de dissolvent pertinent per cada remei. El
dissolvent és una mescla d'aigua i alcohol. A continuació es realitza la dinamització.
Aquests últims passos es repetiran les vegades necessàries per obtenir el remei final.
Les formes més utilitzades en les medicaments homeopàtics són els grànuls de sacarosa
o lactosa. Posteriorment es realitza la impregnació del remei en els grànuls. Boiron utilitza
el mètode de triple impregnació específic que garantitza un repartiment homogeni de la
dilució. La dilució homeopàtica es polvoritza sobre el conjunt de grànuls tres cops amb
fases intermediàries de secat. A continuació aquests grànuls s'emmagatzemen en tubs de
propietilè i polietilè neutres que asseguren una excel·lent protecció del medicament.
La dissolució que es prepara al laboratori és la de 5CH de Chamomilla que serveix per
alleugerir els dolors insuportables de queixals. El nom d'aquesta planta es deriva del grec
chamaimelon, o ''poma de terra'', anomenada així per l'aroma de les seves flors, similar al
de les pomes Culpeper, l'herborista anglès del segle XVII que va recomanar prendre
camamilla per enfortir l'úter sobretot després d'un part difícil. Els herboristes la recomanen
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per un ús extern. La Chamomilla actua millor en persones que mostren un interval molt
baix entre dolor i irritabilitat. S'administra sovint a nens irritables que ploren quan estan
malalts i que només es tranquil·litzen quan estan en braços de la mare o del pare. Els
símptomes típics que combat la Chamomilla són una gran irritabilitat i un dolor que sembla
insuportable. Alleugereix el dolor, la febre i els dolors menstruals o del part entre altres.
Com ja he esmentat en la part teòrica del meu treball, 5C significa 5 dissolucions
centesimals, és a dir, 99 parts de dissolvent i una de tintura mare. Aquest últim pas es
repeteix 5 vegades on s'agafen 99 parts de dissolvent i una part de la dissolució anterior.
La pràctica l'he fet amb mil·lilitres, per tant per cada dissolució he agafat 99 mil·lilitres de
dissolvent i un mil·lilitre de la solució anterior.
Per fer les solucions al laboratori prèviament he hagut de fer la tintura mare a casa tres
dies abans de portar-la a l'institut per deixar-la reposar. Aquestes quantitats estan extretes
d'un protocol de preparació de remeis homeopàtics que em va facilitar l'homeòpata que
vaig entrevistar. (veure Annex 1). La tintura mare la vaig fer amb:
30g de Chamomilla
400 ml d'aigua destil·lada
Una gerra graduada
Un termòmetre
Una cassola
Un ganivet amb una fusta
Un pot de vidre

Primer vaig triturar els 30 grams de Chamomilla ja que tenia petites branquetes que
podien dificultar la pràctica. La trituració la vaig fer amb el ganivet i la fusta fins aconseguir
que es formés una textura de grànuls grans típica de les infusions de Chamomilla.
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Una vegada tenia els 30 grams triturats vaig mesurar els 400 ml d'aigua destil·lada amb la
gerra graduada. Vaig abocar l'aigua de la gerra a la cassola per escalfar-la al foc fins als
45 ºC que és la temperatura que es necessita per a que alguns grànuls de Chamomilla es
dissolguin en l'aigua i així poder fer la tintura mare. Després de tenir l'aigua escalfada la
vaig retirar del foc per abocar la Chamomilla a la cassola i barrejar la mescla fins que es
dissolgués.
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Després d'haver barrejat la mescla i veure que l'aigua ha agafat color vaig filtrat l'aigua
amb un colador de cuina per treure els grànuls més grans. Les sobres de la tintura les
vaig llençar i la tintura mare que ja té color la vaig abocar en un pot de vidre ja que el
plàstic o altres materials podrien afectar a les propietats de la tintura. Vaig deixar en
respòs la mescla durant 3 dies abans de fer la pràctica al laboratori i vaig agitar-la tres o
quatre cops al dia per evitar que les petites partícules de Chamomilla precipitessin al fons
del recipient.
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Tres dies després vaig fer la pràctica de preparació de les solucions al laboratori de
l'institut. L'última dissolució seria la que s'impregnaria a les boletes en un laboratori
homeopàtic. Per fer-la vaig necessitar el següent material:
Sis vasos de precipitats de 100 ml
800 ml d'alcohol
200 ml d'aigua destil·lada
Dos embuts de vidre un gran i un altre més petit
Paper de filtre
Suport de l'embut pel filtre
Una vareta de vidre
Una proveta graduada de 1000 ml
Un matràs aforat de 1000 ml amb un tap
Un matràs aforat de 100 ml amb un tap
Una pipeta graduada d' 1 ml
Un estri succionador
Un comptagotes
Primer vaig filtrar la tintura mare que portava feta de casa utilitzant el paper de filtre,
l'embut gran per filtrar i amb el suport. Vaig utilitzar una vareta de vidre per a quan hagi
d'abocar la tintura mare al paper de filtre, aquesta no esquitxés. La solució filtrada la vaig
posar en un vas de precipitats de 100 ml de manera que aquesta sigui la dissolució
número 0.
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Com que la filtració és un procés que triga uns minuts, vaig deixar filtrant la mescla per
preparar el dissolvent. El dissolvent havia de ser una solució amb un 80% d'alcohol i un
20% en volum d'aigua destil·lada. Per preparar el dissolvent vaig utilitzar un matràs aforat
de 1000 ml ja que necessitava molt dissolvent. Per tant, vaig utilitzar 800 ml d'alcohol i
200 ml d'aigua destil·lada. Per fer el dissolvent vaig mesurar 800 ml d'alcohol amb la
proveta graduada i les últimes gotes les vaig afegir amb un comptagotes tenint en compte
l'error de paral·laxi. Una vegada mesurat l'alcohol vaig abocar-lo al matràs aforat de 1000
ml amb l'ajuda d'un embut petit.

Els 200 ml d'aigua destil·lada els vaig abocar directament al matràs aforat amb l'ajuda de
l'embut i de la vareta de vidre per a que no esquitxés. Les últimes gotes d'aigua les vaig
afegir amb un comptagotes fins arribar a la marca del matràs i tenint en compte l'error de
paral·laxi. La solució final de dissolvent s'ha d'agitar posteriorment.
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Una vegada filtrada la tintura mare, amb la pipeta graduada d'1 ml i amb l'ajuda d'un estri
succionador vaig mesurar 1 ml de la tintura mare. Aquest mil·lilitre el vaig abocar al matràs
aforat de 100 ml i a continuació vaig acabar d'omplir-lo de dissolvent fins a la marca
d'aforament. Després vaig agitar la solució per homogeneïtzar la solució.
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Aquesta dissolució és la número 1. Com podem veure hi ha molta diferència a simple vista
entre el vas de precipitats que conté la tintura mare i el vas que conté la primera
dissolució. Això es degut a que la proporció de dissolvent és molt gran, és a dir, agafar
només una part de tintura mare i 99 de dissolvent fa que el tant per cent en volum de solut
en la solució sigui de 0,1% . Per tant, en la dissolució 1 ja no es pot apreciar gairebé la
presència de tintura mare.

Després de fer aquesta comparació vaig seguir amb les dissolucions que havia de fer per
arribar al producte final amb una dissolució 5C.
Vaig mesurar 1 ml de la solució número 1 amb la pipeta graduada i l'estri succionador.
Aquest mil·lilitre el vaig abocar al matràs aforat de 100 ml i posteriorment vaig acabar
d'omplir-lo de dissolvent fins a la marca d'aforament. Les últimes gotes les vaig afegir amb
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el comptagotes. Després vaig agitar la solució per a que tot el solut es dissolgués en la
solució.
D'aquesta manera vaig obtenir la dissolució número 2. Com podem veure, pràcticament
no hi ha diferència entre la dissolució 1 i la 2. Encara que si ens fixem molt podem veure
una petita diferència ja que a la primera apareix un color grogós que no apareix a la
segona. Això es degut a que he utilitzat com a solut una part de la dissolució amb només
una part de la tintura mare. En altres paraules podem dir que en la dissolució número 2
només hi ha un 0,01% en volum de tintura mare inicial ja que a la primera dissolució
només hi havia un 0,1% de tintura mare.

El procés per fer la solució 2 el vaig repetir tres cops més fins arribar a l'última dissolució
5C. Proporcionalment podem dir que a la dissolució número 3 hi ha un 0,0001% en volum
de la tintura mare inicial. A la quarta hi haurà un 0,00001% i la cinquena hi haurà un
0,000001% de la tintura mare inicial. Per tant en aquella dissolució no hi haurà quasi cap
molècula inicial, és a dir, hi hauria un 0% en volum de la tintura mare. Això fa que en les
següents dissolucions tampoc hi hagi res de tintura mare. Per aquest motiu no es pot
apreciar cap diferència entre les dissolucions següents ja que hi ha un percentatge molt
petit de tintura mare.
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Aquesta solució número 5 és la que s'impregnaria als grànuls de lactosa o sacarosa a un
laboratori de productes homeopàtics mitjançant la polvorització.
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6.OPINIÓ DE LA POBLACIÓ DE VILADECANS
L'objectiu d'aquest treball és saber el grau de desconeixement o desafecció de la població
de Viladecans sobre l'homeopatia i el seu consum. Per poder contestar a la meva hipòtesi
inicial vaig fer una enquesta (veure Annex 2)

a 100 persones de la població de

Viladecans a la farmàcia Macián, pels carrers de Viladecans i a familiars i amics.
L'enquesta consta de tres parts per fer-la més fàcil de contestar. La primera és per saber
les dades personals de les persones que han contestat. La segona per aquells que no han
pres mai homeopatia i les preguntes van destinades per saber perquè no l'han consumit
mai. La tercera part és per aquells que sí han pres homeopatia algun cop i les preguntes
busquen saber perquè l'han consumit i el grau de satisfacció d'aquest tipus de tractament.
D'aquesta manera es podrà analitzar posteriorment el grau de desafecció o
desconeixement sobre l'homeopatia a la població de Viladecans.
Els resultats de l'enquesta es mostren en forma de gràfic per visualitzar millor els resultats
obtinguts. Comencem amb la primera part que consta de les dades personals de la gent
que ha contestat l'enquesta:

1-Ha près vostè algun alguna vegada homeopatia?

SÍ
NO
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2-Sexe

Homes
Dones

3-Edat
Homes (0-16 anys)
Homes (17-35 anys)
Homes (36-60 anys)
Homes (+61 anys)
Dones (+61 anys)
Dones (36-60 anys)
Dones (17-35 anys)
Dones (0-16 anys)

Sobre la primera pregunta que consistia en saber la gent que ha pres algun cop o no ha
pres mai homeopatia 54 persones van dir que SÍ i 46 van dir que NO. D'aquestes 100
persones 44 eren homes i 56 eren dones. Podem veure com la majoria de persones que
van contestar l'enquesta eren adults majors de 36 anys. A més de que era la gent que
més s'interessava per contestar a les preguntes, la gent que entrava a la farmàcia a
comprar era gent adulta i molts d'ells també eren de la tercera edat. Tot i això podem dir
que el grau de consum o no d'homeopatia està bastant igualat a Viladecans.

Nerea Aguado

Pàg. 47

INS Sales Viladecans

2n Batxillerat

Treball de Recerca

Seguim amb la segona part, aquella per als que no han pres mai homeopatia:

4- Coneix vostè la medicina alternativa homeopàtica?
53
52
51
50
49
48
47
46
45
SÍ

NO

Per saber el veritable grau de desconeixement i desafecció de les persones que van
contestar les preguntes vaig fer aquesta pregunta. De les 100 persones inicials que van
contestar l'enquesta, 22 d'elles sí tenien coneixement sobre homeopatia i 24 d'elles mai
havien sentit parlar d'homeopatia o no sabien exactament el que era. Moltes de les
persones que no sabien exactament que era aquest tipus de medicina alternativa deien
que sempre havien pensat que era medicina convencional i que per tant entrava en la
seguretat social.

5- En cas afirmatiu, com va conèixer l'homeopatia?
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Metge
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Per fer aquesta pregunta sobre el coneixement de l'homeopatia en aquelles persones que
no l'havien pres mai vaig tenir en compte diferents fonts possibles de coneixement. Un
18,1% va dir que havia vist l'homeopatia als diaris, a les notícies o en alguns documentals
de la televisió. L'altre 81,9% va dir que la coneixia per familiars, amics i coneguts del barri
que sí que la prenien. Moltes de les àvies que van contestar la pregunta dèien que els
seus néts s’estaven tractant homeopatia ja que aquest tractament no té efectes
secundaris.

6- En cas afirmatiu, pot indicar per quina raó no és pacient d'homeopatia?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
No confio

En conformo

No informació

Molt cara

Altres

Molta de la gent que no ha pres mai homeopatia és perquè ja es conformen amb la
medicina convencional ja que els funciona i mai han tingut efectes secundaris. Podem
veure com també hi ha molta gent que diu que l'homeopatia és un engany i que només
actua l'efecte placebo, per tant no consumeixen homeopatia. Un altre cas és que no hi ha
suficient informació per a que l'homeopatia arribi a tothom. Algunes persones esmentaven
que mai havien pres homeopatia perquè no sabien el que era degut a la manca
d'informació que hi ha. Hi van haver persones que deien que no havien consumit aquest
tipus de tractament ja que no l'havien necessitat mai, però que si en algun moment un
metge o un farmacèutic els hi recomanés que la prenguessin, sense dubte ho farien.
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7- En cas de desconèixer l'homeopatia, està interessat en la medicina alternativa
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Sí

No

El fet que la gent no conegui l'homeopatia dificulta encara més l'interès de la medicina
alternativa. Tot i així 3 persones de 24 que no coneixien l'homeopatia van dir que estaven
interessats en altres tractaments de la medicina alternativa. Les altres 21 persones van dir
que no estaven interessades ja que tampoc sabien el que era. Moltes d'aquestes eren
persones de la tercera edat.

8- En cas de no estar interessat, pot indicar els seus motius?
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
No confio

Em conformo

No informació

Molt cara

Altres

D'aquestes 21 persones que van dir que no estaven interessats en l'homeopatia, un
47,6% deia que no tenia suficient informació sobre aquests tipus de tractaments i que per
tant, no s'arriscaven a provar noves teràpies. Un 42,8% van dir que ja es conformaven
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amb la medicina convencional ja que en ells té bons resultats, però si un metge un
farmacèutic els hi recomanés la provarien.
A continuació es mostren els resultats de les persones que sí han pres algun cop
homeopatia:

9- Per què va decidir tractar-se amb homeopatia?
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Metge

Farmacèutic

Familiars,...

Ef. 2º. M.C

Ineficàcia M.C M. comunicació

Altres

Amb aquesta gràfica podem veure com la gran majoria de persones que han consumit
algun cop homeopatia ha estat per la recomanació de metges i farmacèutics, és a dir, per
recomanació d'experts. Uns altres també l'han pres algun cop després de veure
l'efectivitat de l'homeopatia en familiars, amics i coneguts. Uns pocs han optat per prendre
homeopatia com arrel de la ineficàcia de la medicina convencional o pels efectes
secundaris que la convencionals els provocava. Alguns deien que la medicina
convencional els feia més mal del que els curava i per aquest motiu van decidir provar
amb altres teràpies alternatives.
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10- Quina va ser la primera malaltia que va tractar amb homeopatia?
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També és interessant saber quina malaltia va ser la primera que van tractar amb
homeopatia per saber la utilitat que li donen a aquesta teràpia. Un 50% van utilitzar
l'homeopatia per primera vegada per curar malalties agudes. La majoria eren febres,
refredats i angines. Un altre 33,3% van la van usar per primer cop per tractar malalties
cròniques com ara al·lèrgies, asmes, depressions i ansietats. Molts dels al·lèrgics als
àcars o al pol·len deien que gràcies a l'homeopatia no han hagut de prendre's mai més
antiestamínics propis de la medicina convencional. Un altre tant per cent més petit van
utilitzar l'homeopatia per primer cop per tractar cures pal·liatives com el control de dolors
musculars. Hi va haver una nena d'uns 7 anys que el primer cop que va prendre
homeopatia va ser per tractar els mol·luscs que són un tipus de fongs de la pell.
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11- Està satisfet amb el tractament homeopàtic?
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Un dels objectius d'aquest treball també és saber el grau de satisfacció de l'homeopatia a
Viladecans. Com podem veure gairebé un 80% de la gent diu que està satisfet amb
l'homeopatia ja que els ha funcionat i a més no han tingut cap tipus d'efecte secundari.
L'altre 20% no estan satisfets ja que no els ha funcionat. Algunes persones donaven
explicacions d'aquestes respostes dient que no els va funcionar perquè no es prenien la
medicació quan havien de fer-ho o perquè el tractament no era gaire específic per a la
seva malaltia.

12- Recomanaria aquest tipus de teràpia
per sobre de la medicina convencional?
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Per últim també és interessant saber si la gent recomanaria l'homeopatia per sobre de la
medicina convencional. Més del 85% dirien que sí pels mateixos motius que la pregunta
anterior: perquè en ells els ha funcionat i perquè no tenen efectes secundaris i això fa que
els nadons i els àvis la prenguin sense por. L'altre tant per cent més inferior diria que no ja
que confien més en la medicina convencional ja que sí que estan comprovats
científicament que funcionin.
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7.CONCLUSIONS
L'homeopatia és un mètode terapèutic alternatiu consistent en alleugerir el dolor i curar
malalties. Aquest tractament és eficaç per prevenir i tractar malalties agudes, cròniques,
infeccions de repetició i cures pal·liatives. Es basa en dos principis fonamentals que són el
de la similitud i el de la individualització dels remis. Aquesta medicina alternativa ha estat
posada a prova des dels seus inicis pel seu possible efecte placebo. Per contra, podem
veure com també està ben reconeguda ja que no presenta efectes secundaris i estimula
els processos d'auto curació. La preparació d'un remei homeopàtic és molt complexa i és
necessari realitzar tots els passos amb rigorositat. Primer fer la tintura mare i
posteriorment les dissolucions necessàries.
Durant la pràctica del laboratori em vaig adonar que amb només dues dissolucions
centesimals no es podia percebre a ull nu cap substància original, és a dir, de la tintura
mare preparada inicialment. Per tant, a les dissolucions següents encara menys. No hi
havia cap diferència entre la dissolució 4 i la 5. Si en només cinc dissolucions ja no es
podia percebre la diferència entre la dissolució i el dissolvent, la diferència entre les
dissolucions cinquantamil·lesimals i el dissolvent és encara més petita. Per tant, com que
el solut està molt dissolt el percentatge de tintura mare inicial a l'última dissolució és tant
petit que no es pot percebre. Aquest és l'aspecte clau en el qual es basen els científics per
dir que l'homeopatia no té validesa. El que diuen els científics és que una substància que
ha estat dissolta tantes vegades és impossible que tingui cap molècula de principi actiu,
és a dir, la substància final només és aigua o alcohol amb lactosa.
Per contestar la meva hipòtesi m'he basat en l'enquesta sobre el grau de coneixement de
l'homeopatia a Viladecans i per justificar els resultats m'he basat en l'entrevista a la
homeòpata que vaig entrevistar. En general, a la població de Viladecans hi ha un tant per
cent molt similar entre la gent que ha pres algun cop homeopatia i la que no. Entre la gent
que mai ha pres aquest tipus de tipus de tractament la meitat no la coneix. És un tant per
cent alt ja que si tothom la conegués és molt probable que hi hauria més gent que
consumiria homeopatia ja que és natural. La majoria de gent que no coneix l'homeopatia
tampoc sap què és una medicina alternativa i això és perquè es conformen amb la
medicina convencional i perquè no tenen suficient informació per saber-ho. A més, la gent
que mai ha pres homeopatia però si que la coneixen pels mitjans de comunicació i per
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familiars i coneguts, mai l'han pres per la manca d'informació o perquè es conformen amb
la convencional. Per contra, també hi ha molta gent que no consumeix homeopatia perquè
no confien en les medicines alternatives.
La informació que hi ha avui dia sobre l'homeopatia moltes vegades intenta desorientar a
la població i fa dubtar del que realment és. Podem veure que quan hi ha tant d'interès en
que una cosa no existeixi és perquè funciona i no interessa que es conegui. Això és el que
passa exactament amb l'homeopatia, com saben que funciona enganyen a la gent per a
que creguin que no funciona. L'homeopatia és una medicina que no entra en la seguretat
social, per aquest motiu a primera vista sembla més cara però en realitat no ho és. El que
fa la medicina convencional és tenir enganxats als seus pacients fent que s'hagin de
prendre moltes dosis per curar-se. En canvi, la medicina homeopàtica fa que en poques
dosis el pacient es curi i potser mai s'hagi de prendre cap remei més per curar aquella
malaltia ja que el sistema d'auto curació s'activarà sol. Tot això ve d'un problema
econòmic ja que als laboratoris farmacèutics els interessa molt que els pacients
consumeixin la medicina tradicional en comptes de la medicina homeopàtica.
La població en general no està ben informada ni d'homeopatia ni de les teràpies naturals.
Però qui vulgui informar-se de què és i de com funciona ho acabarà fent perquè té els
mitjans necessaris per fer-ho.
En conclusió, gairebé la meitat de la població de Viladecans no sap què és l'homeopatia i
per tant no la consumeix. En canvi, hi ha un percentatge alt de persones que no la
consumeixen però sí que saben el que és i no ho fan per la manca d'informació certa
sobre l'homeopatia. És a dir, la gran majoria de gent a Viladecans que no consumeix
homeopatia és per no saber què és realment i no per desafecció, encara que hi ha un tant
per cent petit que no confia en l'homeopatia i per tant, no els hi agrada.
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ANNEXOS
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ANNEX 1: PREPARACIÓ CHAMOMILLA 5CH
A continuació es mostra el protocol de preparació del remei homeopàtic Chamomilla 5CH
facilitat per Trinidad Moreno Plasencia, homeòpata i naturòpata de Barcelona.
Per fer la tintura mare del remei Chamomilla 5CH es necessita el següent material:
30 g Chamomilla seca
400 ml d'aigua destil·lada
Un termòmetre
Una cassola per escalfar l'aigua
Algun material per triturar la Chamomilla
Un pot de vidre per guardar la tintura mare
Preparació de la tintura mare:
1) Triturar la Chamomila fins a obtenir una mena de pols o grànuls.
2) Mesurar els 400 ml d'aigua i abocar-los a la cassola per escalfar-la.
3) Escalfar l'aigua fins als 45 ºC.
4) Retirar l'aigua del foc i abocar la Chamomilla triturada.
5) Barrejar la mescla fins dissoldre gairebé tota la Chamomilla.
6) Colar la mescla per treure els grànuls més grans i abocar-la en el pot de vidre.
7) Durant tres dies agitar la mescla quatre cops al dia per evitar la precipitació de les
petites partícules de Chamomilla.
Una vegada feta la tintura mare s'han de fer les dissolucions pertinents. El material
necessari és el següent:
6 vasos de precipitats
Aigua destil·lada i alcohol suficient per fer el dissolvent del 80% en volum d'aigua.
Proveta graduada
Un matràs aforat gran per fer el dissolvent
Un matràs aforat més petit per fer les dilucions
Pipeta graduada
Estri succionador
Comptagotes
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Preparació de les solucions:
1)Filtrar la tintura mare amb el paper de filtre
2)Fer el dissolvent tenint en compte que ha de ser d'un 20% en volum d'alcohol i la resta
d'aigua destil·lada.
3)Mesurar 99 parts de dissolvent amb la proveta
4) Mesurar una part de tintura mare amb la pipeta graduada
5) Abocar les dues mesures al matràs aforat petit per fer les dilucions.
6)Agitar la mescla per homogeneïtzar la solució.
7)Abocar la solució en un vas de precipitats. Aquesta serà la solució 1.
8)Repetir els passos 3, 4, 5, 6 i 7 quatre cops més per obtenir la solució 5 CH.
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ANNEX 2: ENQUESTA
DADES PERSONALS
1- Ha pres vostè alguna vegada homeopatia?
O Sí
O No
O No, un familiar meu sí
2-Sexe: (si contesta la tercera opció de la primera pregunta, preguntem el sexe de la
persona que sí que ha pres homeopatia)
O Home
O Dona
3-Franja d'edat: ( si contesta la tercera opció de la primera pregunta, preguntem
l'edat de la persona que sí que ha pres homeopatia)
O 0-16 anys (pediatria)
O 17-35 anys
O 35-60 anys
O +60 anys

NO PACIENTS D'HOMEOPATIA (a la pregunta 1 han dit que NO)
4- Coneix vostè la medicina alternativa homeopàtica?
O Sí
O No (passar a la pregunta 7)
5- En cas afirmatiu, com va conèixer la homeopatia?
O Recomanació d'un metge
O Recomanació d'un farmacèutic
O Mitjans de comunicació (televisió, ràdio, premsa,...)
O Familiars, coneguts, amics,...
O Altres
6- En cas afirmatiu (pregunta 4), pot indicar per quina raó no és pacient
d'homeopatia?
O No confio
O Ja em conformo amb la medicina convencional
O No tinc suficient informació
O És molt cara
O Altres
7- En cas de desconèixer la homeopatia, està interessat en la medicina alternativa?
O Sí
O No
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8- En cas de no estar interessat, pot indicar els seus motius?
O No confio
O Ja em conformo amb la medicina convencional
O No tinc suficient informació
O És molt cara
O Altres

SÍ PACIENTS D'HOMEOPATIA (a la pregunta 1 han dit que SÍ)
9- Per què va decidir tractar-se amb homeopatia?
O Recomanació d'un metge
O Recomanació d'un farmacèutic
O Recomanació d'amics, familiars, coneguts,...
O Cansat dels efectes secundaris de la medicina convencional
O Per la ineficàcia de la medicina convencional
O Mitjans de comunicació ( televisió, premsa i ràdio)
O Altres
10- Quina va ser la primera malaltia que va tractar amb homeopatia?
O Malalties agudes ( grip, migranyes, febres...)
O Malalties cròniques ( asmes, al·lèrgies,...)
O Infeccions de repetició ( a la gola, a les oïdes, al cap,...)
O Cures pal·liatives ( control de dolors, per alleugerir els efectes de la quimioteràpia,...)
O Altres
11- Està satisfet amb el tractament homeopàtic?
O Gens
O Poc
O Bastant
O Molt
12- Recomanaria aquest tipus de teràpia per sobre de la medicina convencional?
O Gens
O Poc
O Bastant
O Molt
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ANNEX 3: ENTREVISTA A UNA HOMEÒPATA
Entrevista a la homeòpata Trinidad Moreno Plasencia. Ha estudiat durant quatre anys
naturopatia, posteriorment ha fet un curs de 3 anys d'homeopatia amb experiència i
cursos de flors de Bach. Actualment té una consulta a una farmàcia al carrer Tapioles de
Barcelona, CP (08004).
Per realitzar el meu treball m'agradaria fer un punt sobre el perfil d'usuari que pren
homeopatia. Voldria saber les edats, els sexes i les malalties més tractades dels
pacients que tens a la teva consulta per fer-me una idea.
El perfil que jo tinc durant els meus anys d'experiència normalment és més cap a
persones de mitjana edat o més joves, de 50 anys cap a baix. A partir dels 50 anys hi ha
una resistència a entrar en els tractaments que són naturals. No obstant això també tinc
pacients que són grans i alguns d'ells són molt grans: entre 80 i 90 anys. Suposo que això
passa perquè la joventut té més informació sobre les teràpies naturals i per tant estan més
oberts a provar nous tractaments. Per contra, la gent gran està més acostumada a la
medicina química i els costa més entendre certes medicines com ara l'homeopatia que és
una mica més complicada.
Normalment la gent que acudeix a la meva consulta durant aquest temps és per
depressions, ansietat, problemes amb el sistema nerviós, fibromiàlgia per exemple,
asmes, problemes d'al·lèrgies. També nens molt petits o fins i tot nadons amb refredats
que no es curen i que les mares ja no saben que fer ja que tenen que donar-los antibiòtics
molt sovint. Aquestes persones busquen un remei més natural que els reforci el sistema
immunitari. Això és en general el que més trobo a la meva consulta.
Tens algun pacient que hagi deixat completament la medicina convencional per
tractar-se exclusivament amb homeopatia? Si és així per quins motius ho van fer?
Sí. Perquè van veure que millorava molt el seu estat vital, és a dir, el seu estat d'energia
era millor que abans de prendre homeopatia. També van veure que el problema pel que
van venir es va solucionar i se sentien molt millor. Llavors és com que comencen a confiar
en què potser aquest tractament alternatiu funciona realment.
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Aquests pacients s'han queixat algun cop dels efectes secundaris de la medicina
convencional?
Moltes vegades, moltíssimes. A més hi ha molts efectes secundaris a la medicina
convencional. Normalment són molts problemes de l'aparell digestiu ja que són molt
irritants. Baixa molt l'energia de la persona ja que com no és un sistema que funciona a
partir de la naturalesa del cos és com ha d'estar lluitant contínuament contra aquestes
substàncies. El fetge es carrega molt i per tant treu molta energia, provoca molt de
cansament. O efectes secundaris com ara mal de cap, insomni, etc. Per exemple els
antidepressius tenen molts efectes secundaris, inclús destrueixen moltes vitamines en el
cos i molts enzims. Per tant el metabolisme empitjora i els pacients es queixen. Sobretot
es queixen perquè noten que a vegades ni tan sols els hi soluciona el problema que
tenien prèviament.
Llavors, com que la medicina homeopàtica no té efectes secundaris en principi sí
que l'accepten?
L'homeopatia és una teràpia que no és agressiva per la persona. A vegades la gent ho
confon amb efectes secundaris, però en realitat no ho són. Jo sempre dic que la persona
és com una ceba que té capes. Llavors hi ha vegades que es donen remeis d'homeopatia
i es treu la primera capa, però conseqüentment surt la segona capa. Per posar un
exemple una persona fa deu anys va tenir un trauma del que sigui i ara està patint insomni
i no sap perquè. Aquesta persona ha pres pastilles per dormir de la medicina convencional
i no l'han fet efecte. En canvi, li donem homeopatia i l'insomni desapareix. Però que
passa? Que el trauma que va tenir deu anys enrere torna a aparèixer una vegada ha
desaparegut l'insomni i pel qual aquesta persona torna a no poder dormir. Es veu que en
un primer moment era per la pressió arterial que estava molt alta i que per tant, no era pel
trauma. Per aquest motiu, en realitat no és un efecte secundari sinó que el cos fa una
neteja energètica del cos. La gent hi ha cops que pensa: <<he pres aquest remei
homeopàtic i ara tinc mocs>> però és que potser el cos ha començat a estimular-se i a
netejar-se per si mateix i és beneficiós per la persona. O per exemple que aquella persona
mai plorava i que ara amb aquell remei comença a plorar, llavors és bo ja que és una
manera de treure-ho tot de dins.
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Imaginem-nos que ve a la teva consulta un pacient que no ha pres abans
homeopatia, és a dir, és la primera vegada que la pren. Quines preguntes li fas per
saber el que té?
Primer el que normalment pregunto és si coneix l'homeopatia, si sap com funciona, si
coneix a algú que hagi pres homeopatia i poca cosa més. Algun com m'he trobat amb que
la persona em diu que no creuen molt en aquest tipus de tractaments però que ho volen
provar. Personalment no faig molt de cas quan escolto aquests tipus de comentaris
perquè quan veuen que es van millorant per si mateixos se n'adonen de que funciona.
Normalment ve un tant per cent molt alt d'incrèduls ja que de l'homeopatia sempre hi ha
informacions de que és un placebo, que no funciona, que és molt lenta, a llarg termini.
Llavors la gent en general per la manca d'informació es queden només amb aquells
aspectes.
Per saber realment el què li passa a aquella persona es bases també en els
problemes que ha tingut abans?
Sí es clar. És un tractament integral de la persona i per tant es miren els símptomes físics,
els símptomes emocionals, els símptomes mentals, el què li passa ara, el que li va passar
anys enrere, etc. Es mira tot. No es pot tractar un genoll sense pensar en la resta de la
persona ja que és una cosa il·lògica. Això és precisament el que fa la medicina
convencional. Si a una persona li fa mal el genoll només tracten el genoll, però el genoll
va lligat a un gran conjunt que anomenem cos. Aquesta persona té un sistema mental, un
sistema emocional i té uns hàbits de vida amb un treball, uns problemes, etc. Llavors el
mal al genoll seria com la punta d'un iceberg i el cos està dient que alguna cosa va
malament, però la persona no és només el genoll.
Un a vegada se sap què li passa exactament al pacient en què et bases per donar un
tractament o un altre?
L'homeopatia es basa en la repertorització dels símptomes, això significa que es busquen
els símptomes claus i en base això s'ha de buscar el remei que s'assembli més als
símptomes que té la persona. Aquesta part és la més difícil dins de l'homeopatia. El
pacient t'explica el que li passa, com se sent, etc; i s'apunten els símptomes que són
realment importants. Només s'apunten aquells símptomes que brillen entre els altres, allò
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que crida l'atenció. Llavors el repertori busca aquells tractaments idonis per la persona. Hi
ha vegades que aquell remei que s'ofereix al pacient no és realment el que necessita però
és convenient començar per aquell camí. Posteriorment van apareixent alguns altres
símptomes que el primer remei no ha pogut curar perquè no era especialitzat pels
símptomes secundaris.
És a dir, si el primer remei no funciona es proven uns altres?
Sempre es dóna el primer que es repertoritza però després hi poden aparèixer altres
símptomes que guien per donar un remei o un altre. Cada remei d'homeopatia té un perfil
mental i un altre físic. L'objectiu de l'homeòpata és encaixar els símptomes en un perfil.
Hi ha els remeis policrestos que són els remeis més importants, és a dir, els que més
s'utilitzen i cadascun d'aquests té el seu perfil. Tot i així hem d'esmentar que no encaixen
cent per cent perquè aquests remeis es van fer fa molt de temps i els símptomes i les
malalties d'ara han canviat molt. En canvi sí que es pot veure que la persona s'apropa
molt a aquell remei i la majoria de vegades encaixa. L'homeòpata encerta perquè veu que
la persona millora.
Quines són les impressions dels pacients d'homeopatia? Estan contents amb el
tractament o el rebutgen totalment?
Un tant per cent molt alt de pacients està molt content amb els productes homeopàtics.
Per contra, un tant per cent molt petit no. Hi ha persones que no els hi fa efecte res i no se
sap exactament perquè. Potser és que en aquell moment es resisteixen o potser per altres
motius. La veritat és que no sé dir-t'ho amb exactitud. Per a una malaltia és probable que
en un moment et vagi bé l'homeopatia però potser en realitat no necessites homeopatia
sinó acupuntura, flors de Bach o oligoelements per exemple. Jo per exemple m'he trobat
amb persones que amb homeopatia no acaben d'arrancar bé i he dit doncs ara anem a
provar amb flors de Bach i amb això ha pogut arrancar de seguida. Però això ha d'anar
sobre la marxa, és a dir, sobre el que va explicant el pacient.
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Canviant una mica de tema, sobre el debat que hi ha sobre que l'homeopatia és un
placebo. Què els hi diries a tota aquesta gent que ho pensa per defensar que
aquests remeis sí que tenen efectes?
Jo ho he provat amb animals. Vaig fer un curs d'homeopatia veterinària. Un animal
realment no sap el que li estàs donant ni té la percepció de placebo. Quan es veu a un
animal que té vòmits, malestars, amb gastroenteritis i que millora amb això ja en tic prou.
Les persones que diuen que no funciona, que no hi ha res darrere de l'homeopatia, que
ho provin. Jo tampoc vull convèncer a ningú sobre aquest tipus de teràpia natural. És
totalment una opinió lliure i la persona pot utilitzar les medicines que vulgui. Tinc
companys que estan totalment en contra de la medicina convencional. La veritat és que jo
no perquè l'objectiu és que el pacient millori i si en algun moment necessita prendre’s un
medicament químic que ho faci. Cadascú és lliure per saber el que realment vol per al seu
cos. Personalment jo també faig el mateix: si en algun moment veig que necessito la
medicina convencional per la prenc. Però també sé després els efectes secundaris que té
aquest tipus de tractament. Després faig un remei pal·liatiu per enfortir les meves
defenses i ja està.
Actualment estic treballant a una farmàcia i com sap tothom també es ven medicina
convencional de laboratori. Jo mai en fico en el terreny dels farmacèutics i ells tampoc es
fiquen en el meu terreny, és a dir, ens respectem mútuament. La persona que vol
homeopatia acudeix a mi i qui vol un “gelocatil” acudeix a un farmacèutic.
A la farmàcia que treballes, si una persona et demana alguna cosa per dormir que
és el que m'ha passat a mi, el primer que li dones és homeopatia?
Jo l'intento preguntar què és el que li passa, si és una cosa puntual com uns nervis per
exàmens o per treball o és per alguna cosa que ve d'anys enrere. Si veig que és alguna
cosa concreta li dono un remei del mostrador. En canvi, si veig que és alguna cosa que
necessita algun tractament més o durant més temps sempre ofereixo la possibilitat d'anar
amb visites. Tot i així, segueix sent opcional pels pacients. Si el pacient diu que no, intento
donar-li un tractament que li vagi bastant bé i si diu que sí faig un quadre de seguiment del
pacient.
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Durant l'enquesta que he fet m'he adonat que hi ha gent que no consumeix
homeopatia perquè no sap el què és. Per què creus que passa això?
La informació que hi ha actualment sobre l'homeopatia a vegades intenta desorientar a la
població i fa dubtar del que realment és. Jo sempre dic que quan hi ha tant d'interès en
que alguna cosa no existeixi és perquè funciona i no interessa que funcioni. Això és el que
passa amb l'homeopatia. Com que saben que funciona intenten dir que no per a que la
gent no s'ho cregui i per tant no la consumeixi. Sempre hi ha interessos per darrera ja que
surt més a compte comprar l'altre medicina.
Realment és més barata l'homeopatia. He vist efectes molt impressionants fins i tot per a
mi que treballo d'aquesta medicina natural. He vist persones que han estat vuit o deu anys
prenent antidepressius i que seguien tenint depressió fins que es van prendre un remei
homeopàtic de 4 euros i fer un canvi total. El que vull dir és que durant tots aquests anys
han estat consumint medicaments d'uns laboratoris que han hagut de pagar molts diners
per res. Però per què passa? Que aquests medicaments convencionals tenen enganxat
als pacients ja que si els deixen se sentiran encara pitjor i la seva salut global empitjorarà
en un temps rècord. Per tant als laboratoris els interessa perquè són uns diners que
recauden cada dia per aquests pacients que són dependents als medicaments. En canvi,
amb un remei d'homeopatia se soluciona, inclús amb només una sola vegada.
La població en general no està ben informada. No només d'homeopatia sinó que tampoc
ho està de les teràpies naturals. És un camí de cadascú el fet d'informar-se i qui realment
vulgui saber el què és l'homeopatia i les teràpies naturals ho acabaran fent. També han
d'informar-se a quin terapeuta van ja que, com en tot, hi ha gent que fa un curset de tres
mesos i ja recepten homeopatia. Encara que diguin que la medicina natural no té efectes
secundaris i no passa res si hi ha equivocacions s'ha de saber molt bé el que es fa en
cada moment. S'ha de saber el què s'està donant, què és el que pot passar i saber el
terreny pel qual ens estem movent. També és recomanable tenir una experiència a l'hora
de treballar.
A mi m'agradaria que s’autoregularà d'una vegada el tema de la poca professionalitat que
tenen alguns homeòpates o terapeutes naturals. Més que res per a que no hi hagin
aquestes persones que després donen mala fama a tota la resta de medicina natural.
Sempre brilla més una equivocació d'una persona que no sap el que està fent i això fa
que es creï una fama dolenta de les teràpies naturals.
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També hi ha metges que veuen que la medicina convencional no dóna els efectes
que esperaven es passen a la medicina homeopàtica. Per quina raó ho fan?
Cada vegada més hi ha metges que fan aquests canvis. Els metges s'adonen de que el
que realment han de fer és tractar a la persona com a un conjunt i no només els
símptomes. La medicina convencional el que únicament mira són els símptomes i veuen
que a llarg termini la persona no millora i que apareixen altres símptomes. Per aquest
motiu proven altres teràpies més naturals com ara l'homeopatia.
Cal dir que no és bo barrejar les dues medicines sempre. Personalment jo mai ho he fet ja
que si una persona millora no se sap per quina raó ho fa: si es cura per l'homeopatia o per
la medicina convencional. A més no té sentit ja que prendre antibiòtics i també prendre
remeis homeopàtics per curar el que t'està passant ho veig contradictori. Sembla com si li
donéssim dues informacions diferents al cos i a vegades el cos s'atabala i no sap què ha
d'escollir.
A mi m'agrada més la medicina unicista, és a dir, donar només un remei d'homeopatia en
comptes de molts com fan els pluralistes. Més que res ho faig per saber si aquell remei li
fa efecte a una persona o no i així donar un altre més eficaç.
Personalment m'agrada molt experimentar amb mi mateixa. Durant el temps que vaig
estudiar naturopatia i homeopatia provava sobre el meu propi cos. Quan estava sana
prenia remeis d'homeopatia i es fa una patogènesi. Això és que si una persona està sana i
es pren un remei de, per exemple, Arsenicum Album desenvoluparà els símptomes que
provoca aquest remei. Llavors jo sentia el que provocava aquest remei i amb això se quan
he d'utilitzar aquest remei o he d'utilitzar un altre amb els meus pacients.
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ANNEX 4: MITJANS DE COMUNICACIÓ
Abans de començar a fer el meu treball de recerca vaig veure dos documentals que
tractaven l'homeopatia com a efecte placebo i com a medicament a la vegada.
''Homeopatia: creença o evidència''

QuèQuiCom TV3

07-10-2011

A Hahnemann li va sobtar molt que si es prenia quinina en dosis molt elevades es tenia
els mateixos símptomes que la malària, que és precisament el component que la combat
però presa a dosis molt més baixes. A partir d'aquí proposa el principi de la similitud: un
mal de cap es treu amb alguna substància que provoqui mal de cap. Però per evitar els
efectes desitjats suggereix que es prenguin a dosis molt diluïdes. De fet, els homeòpates
afirmen que com més diluïda estigui una substància, més eficaç pot arribar a ser. Això
contradiu el que sap la ciència sobre química, biologia i farmàcia. Tant és això que
l'Agència Espanyola del medicament no reconeix cap efecte terapèutic dels preparats
homeopàtics. Per contra, els farmacèutics la venen, hi ha metges que la prescriuen i
pacients que hi creuen.
L'homeopatia es basa en l'experimentació pura. Per exemple es dilueix aigua amb sorra i
se li dóna a varies persones sanes. Aquestes apunten els símptomes que tenen: mal de
coll i mal de cap, i es posa en comú. Per tant, si una persona té mal de coll i mal de cap li
donarem aigua amb sorra en dosis molt diluïdes per curar-se. Els homeòpates diuen que
tota substància que és capaç de donar una sèrie de símptomes en persones sanes els fa
desaparèixer al malalt que els té.
Amb l'agitació i les dissolucions infinitesimals és on comença la polèmica. En els tubs
d'homeopatia posa: ''Medicamento homeopático sin indicaciones terapéuticas aprobadas,
consulte a un médico si los síntomas persisten durante la utilización del medicamento''.
Encara no s'ha demostrat que donin millor efecte que el placebo. Per això l'Agència
Espanyola del medicament i productes sanitaris només reconeix la qualitat dels productes
i la seva seguretat però en cap cas el reconeix com a un producte terapèutic.
Es fa un experiment on es dissolen 5 boletes d'homeopatia amb principi actiu amb 99
gotes d'aigua i en un altre recipient 5 boletes d'un placebo amb 99 gotes d'aigua.
S'analitzen els continguts dels recipients amb un espectrògraf d’infrarojos. En aquest
anàlisi hauria de sortir-hi el dibuix de l'aigua, el del sucre i alguna cosa més que indiqui el
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principi actiu. No es veu res més però els gràfics són diferents. Depèn de la solució es pot
veure el principi actiu o no, a més dissolució menys es pot veure.
''El milagro de la homeopatia''

Equipo de investigación. La sexta

20-6-2014

A les consultes homeopàtiques el tracte és molt personalitzat, no hi ha cues, la pròpia
doctora rep als pacients i es mostra molt propera. Doctora i pacient es col·loquen un
davant de l'altre i estan en contacte. Podem veure com els doctors van més enllà d'un
examen físic i profunditza en la vida del pacient. Dedica tota una hora a escoltar al
pacient, això és impossible en la sanitat pública.
Un home es va prendre 40 pastilles homeopàtiques per dormir (Sedatif PC) i no li va
passar res. Deia que només tenia un sabor dolç a la boca i que si de veritat tenia principi
actiu hauria de tenir algun efecte.
Un producte homeopàtic és molt perillós perquè no fa res, no fa mal a la salut del pacient.
Si una persona creu que es curarà la malaltia que té i és infecciosa pot morir perquè pren
homeopatia i no antibiòtics. No podem anomenar medicament a quelcom que no ha
demostrat per a què serveix que no ha demostrat la seva eficàcia i que no se sap quan
s'ha d'administrar.
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