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    Η Οκνηνπαζεηηθή βαζίδεηαη ζε κηα ζπζηεκηθή  
πξνζέγγηζε ησλ δσληαλώλ πνιύπινθσλ 
νξγαληζκώλ σο νινθιεξσκέλεο νιόηεηεο , ζηελ 
ζπλνιηθή ςπρνζσκαηηθή εηθόλα ηνπ αζζελή (ζώκα, 
ςπρή, λνπο θαη πλεύκα) θαη ηηο θιεξνλνκηθέο 
πξνδηαζέζεηο. Δπηθεληξώλεηαη  ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε 
ηνπ επηπέδνπ πγείαο ηνπ νξγαληζκνύ πνπ ζπλεπάγεηαη 
ηελ ίαζε/εμάιεηςε ηεο αζζέλεηαο θαη δελ  πεξηνξίδεηαη 
κόλν  ζηελ εμαθάληζε ηνπ ζπκπηώκαηνο. 

    Τα ζπκπηώκαηα δελ είλαη ε αζζέλεηα, αιιά  ηα 
ζεκάδηα ηεο  εζσηεξηθήο δηαηαξαρήο ηνπ 
ζπζηήκαηνο  θαη δελ κπνξνύλ λα είλαη ηζάμηα κε 
ηελ όιε δηαηαξαρή (Totality). 

 

 

 

 

 

 



  Κνηλσλία = Υπεξζύζηεκα 

  Οηθνγέλεηα = Σύζηεκα 

  Άλζξσπνο = Υπνζύζηεκα 

 

     Σύζηεκα είλαη όξνο πνπ ζεκαίλεη όηη έλαο αξηζκόο 
από δηεξγαζίεο “ελόηεηεο”, βξίζθνληαη ζε 
α)αιιειεμάξηεζε, β)αιιεινζπζρέηηζε θαη γ) 
ζπλαιιαγή.  

     Τν θάζε ζύζηεκα εληάζζεηαη κέζα ζηα όξηα ελόο 
Υπεξζπζηήκαηνο  θαη βξίζθεηαη ζε 
αιιειεμάξηεζε, αιιεινζπζρέηηζε  θαη ζπλαιιαγή 
κε άιια ζπζηήκαηα. Όηη παξνπζηάδεη κηθξόηεξε 
ζπκπινθόηεηα ραξαθηεξίδεηαη σο Υπνζύζηεκα θαη 
όηη κεγαιύηεξε σο Υπεξζύζηεκα.  

 

 

 

 



 
    To Οκνηνπαζεηηθό ηζηνξηθό είλαη πινύζην ζε 

πιεξνθνξίεο από ηα κέιε ηεο 
    Οηθνγέλεηαο ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο αζζέλεηαο, 

ηηο ζπγθξνύζεηο, ηελ επηθνηλσλία, ηηο ζρέζεηο 
θαη ηηο αιιαγέο ηνπ αζζελή πξν θαη κεηά ηε 
ζεξαπεία. . Τν ζύκπησκα  ηνπ αζζελή 
επεξεάδεηαη άκεζα από ηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ 
επεξεάδεη  ζηε ζπλέρεηα. Θα ρξεηαζζεί  
νιόθιεξε ε νηθνγέλεηα  λα απνηειέζεη ζηόρν 
ησλ ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ. Έλαο ζηόρνο 
ηεο δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο  είλαη ε 
δηεύξπλζε ηνπ πιαηζίνπ κέζα ζην νπνίν 
γίλεηαη αληηιεπηό ην πξόβιεκα. 



      Η εμέηαζε θαη ζεξαπεία ησλ κειώλ ηεο 
νηθνγέλεηαο  ηνπ αζζελνύο ζηε ιήςε ηνπ  
ηζηνξηθνύ βνεζάεη ζηελ Οκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε 
θαη ζεξαπεία όιεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

      Βνεζάεη ηνλ ζεξαπεπηή ζηελ Οκνηνπαζεηηθή 
δηάγλσζε, πξόγλσζε θαη πνξεία ηεο ζεξαπείαο, 
παξαηεξώληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπ κε ηα άιια 
κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.  

      Βνεζάεη ηνλ ζεξαπεπόκελν λα κελ εγθαηαιείςεη 
ηελ ζεξαπεία βιέπνληαο ηελ αιιαγή ζην άκεζν 
νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ  ηνπ . 



    Αλ ζεξαπεπζεί ην άξξσζην κέινο 
ηεο νηθνγέλεηαο, πηζαλόλ  λα 
αλαδπζεί πξόβιεκα απνζηνιήο ηεο 
δσήο ησλ άιισλ κειώλ ηεο 
νηθνγέλεηαο, νπόηε ρξεηάδνληαη ηε 
ζηήξημε ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηα 
ππόινηπα κέιε γηα λα ηζνξξνπήζεη 
πάιη ην ζύζηεκα. 



     Ο θαζεγεηήο Οκνηνπαζεηηθήο Γ. Βπζνύιθαο ζην Γηεζλέο 
ζπλέδξην Οηθνγελεηαθήο Ψπρνζεξαπείαο 1996 
παξνπζίαζε  ηελ πεξίπησζε λεαξήο γπλαίθαο κε ρακειή 
απηνπεπνίζεζε, άγρνο πγείαο, θόβν ζαλάηνπ, θαη  
δπζθαηαπνζία. Ο παηέξαο θπξίαξρνο, απηαξρηθόο θαη ε 
κεηέξα ρσξίο πξσηνβνπιία. Σπλνδεύεηαη ζην ηαηξείν από 
ζύδπγν θαη κεηέξα. Χσξίο βειηίσζε από πξνεγνύκελεο 
ζεξαπείεο θαη θάξκαθα.   

     Πήξε  ην νκνηνπαζεηηθό θάξκαθν Baryta Carbonica. 
Σηελ επόκελε επίζθεςε ζην ηαηξείν κεηά 1 κήλα πήγε 
κόλε ηεο ρσξίο ηνλ ζύδπγν θαη ηελ κεηέξα . Η κεηέξα 
ηεο αζζελνύο όηαλ έγηλε θαιά ε θόξε ηεο θαη δελ ηελ 
ρξεηαδόηαλ γηα ζπλνδό ζηηο εμόδνπο ηεο, έπαζε 
θαηάζιηςε.  



Γενεόγραμμα 1 



     13-4-2009 Φαίλε, θνξίηζη 9 εηώλ, θσηναιιεξγία  ζην δέξκα  θαη ζιίςε 
όηαλ αθνύεη θαπγάδεο γνληώλ πνπ ζέινπλ λα ρσξίζνπλ. Γελ ζέιεη λα πάεη 
ζρνιείν. Πήξε  Natr. Muriaticum. 

 
     13-4-2009 Αληώλεο, 41 εηώλ,( παηέξαο ηεο Φαίλεο,)  έρεη ρξόληα  

αιιεξγηθή ξηλίηηδα θαη θαηάζιηςε γηαηί ε ζύδπγόο ηνπ ζέιεη λα 
ρσξίζνπλ από 2εηίαο. Ο παηέξαο ηνπ πέζαλε από θαξθίλν πξνζηάηε θαη 
ήπαηνο. Η κεηέξα ηνπ έρεη ζπξενεηδνπάζεηα θαη δεη θνληά ηνπο θαη 
παξεκβαίλεη ζηε δσή ηνπ. Πήξε  Staphysagria. 

 
      2-6-2009 Θενδώξα, 38 εηώλ, (ε κεηέξα ηεο Φαίλεο),κε  αξξπζκία 

θαξδηάο, κεζνθνιπηθή επηθνηλσλία, βεκαηνδόηε, θνβίεο, θαηαπίεζε 
από ζπκβίσζε κε πεζεξά θαη κόληκε ζιίςε. Ο παηέξαο ηεο  έπαζε 
εγθεθαιηθό θαη  δηαβήηε. Η κεηέξα ηεο παξαπιεγηθή. Πήξε Lachesis. Καη 
αξγόηεξα Sepia 

 
      Μεηά ηελ νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία, βειηηώζεθε ε πγεία ηνπο, απνδέρνληαη 

θαη εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, δελ θξύβνπλ ηελ θαηάζηαζε   θαη 
πξνγξακκαηίδνπλ  ηηο αιιαγέο ζηε δσή ηνπο ρσξίο ελνρέο, ςεύηηθεο 
ππνζρέζεηο θαη ειπίδεο. Δίλαη όινη πην ήξεκνη. 



Γενεόγραμμα 2 



    Η Διέλε  είρε κεγάιε βειηίσζε ζηελ 
πγεία ηεο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κέζα ζηελ 
νηθνγέλεηα, αθνύ πξνεγνπκέλσο είρε 
δεη βειηίσζε ηεο   πγείαο ηεο κεηέξαο 
ηεο, πεζεξάο θαη ησλ παηδηώλ ηεο κε 
νκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία(2007). 



 

       Γελ κπνξνύκε λα δνύκε ηνλ αζζελή ζαλ έλα 
μερσξηζηό  άηνκν απνκνλσκέλν  από ην πεξηβάιινλ 
ηνπ,  αιιά λα παξαηεξνύκε ηε δπλακηθή ηεο 
νηθνγέλεηαο. 

 
      Ο ζηόρνο καο ζηελ Οκνηνπαζεηηθή δηάγλσζε θαη  

ζεξαπεία είλαη: 
 
      1) Η ιήςε πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ έλαξμε θαη 

πνξεία ηεο αζζέλεηαο ηνπ ζεξαπεπόκελνπ ζην  ζσκαηηθό θαη 
ςπρνδηαλνεηηθό επίπεδν θη από άιια κέιε ηεο  
νηθνγέλεηαο. 

 
      2) Η θαηαγξαθή θαη ν ζπζρεηηζκόο ησλ ζπκπησκάησλ  κε  

ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ θαηάζηαζε πνπ βηώλνπλ νη αζζελείο 
κέζα ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη   ηηο θιεξνλνκηθέο 
πξνδηαζέζεηο- γελεόγξακκα.  
 

       



    3) ε άκεζε αλαθνύθηζε ηνπ κέινπο πνπ ππνθέξεη, ε 

πξόιεςε ππνηξνπήο ζην κέιινλ θαη ή ζεξαπεία θάπνηνπ 
άιινπ κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο. Όζν πεξηζζόηεξα κέιε 
ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο αθνινπζνύλ Οκνηνπαζεηηθή 
αγσγή, ηόζν  πην γξήγνξα, κόληκα  θαη  
απνηειεζκαηηθά  είλαη ηα ζεξαπεπηηθά 
απνηειέζκαηα. 

 

     4) Απαξαίηεηε ε ελζπλαίζζεζε ηνπ ζεξαπεπηή, ε 
θαηαλόεζε θαη ζηήξημε όισλ ησλ κειώλ ηεο νηθνγέλεηαο 
γηα θαιύηεξε πγεία θαη επηθνηλσλία   κεηαμύ ηνπο. 

 



    Η γξήγνξε θαη νιηζηηθή βειηίσζε από ηελ  
Οκνηνπαζεηηθή ζεξαπεία δεκηνπξγεί  
αλαθνύθηζε θαη απμάλεη ηελ εκπηζηνζύλε 
ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ γηαηξό. 
Γεκηνπξγείηαη κηα εμαηξεηηθά αηζηόδνμε θαη 
επνίσλε  βαζηά  ζρέζε κε ηνλ αζζελή θαη 
ηελ νηθνγέλεηά  ηνπ θαη κεηώλνληαη νη 
αληηζηάζεηο  ηνπο  ζηηο ζεξαπεπηηθέο 
παξεκβάζεηο αλαδόκεζεο. 



    Όηαλ ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε ηνπ γηαηξνύ 
κε ηνλ ζεξαπεπόκελν  θαη ηελ νηθνγέλεηά 
ηνπ είλαη βαζεηά θαη ζηεξίδεηαη ζε ακνηβαία 
εθηίκεζε, εκπηζηνζύλε, ελδηαθέξνλ θαη 
αγάπε, ηόηε ε αξξώζηηα  κπνξεί  λα  
γίλεη  επθαηξία  γηα  αιιαγή  ζηάζεο  
θαη    σξίκαλζε όιεο ηεο  νηθνγέλεηαο. 
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