
 

 

 
 

Funkció és küldetés 
 

Az EFHPA képviseli azon betegek jogait, akik 

Európában homeopátiás kezelést kívánnak 

alkalmazni vagy abban részesülni. Célunk, hogy 

megvédjük a betegközpontú egészségügyi 

ellátáshoz való jogukat, tiszteletben tartva az 

igényeiket, preferenciáikat és értékeiket. 

 

Céljaink: 

 

A homeopátia integrálása az EU 

egészségügyi politikájába 

 

Növelni a homeopátia előnyeit az EU 

egészségügyi hatóságaival 

 

A homeopátiás gyógyszerekre vonatkozó 

uniós irányelvek harmonizációjának 

előmozdítása egész Európában 

 

A homeopátiás kezelés és a gyógyszerek 

egyenlő hozzáférhetőségének biztosítása 

valamennyi uniós polgár számára 

 

A homeopátiát támogató nemzeti 

szervezetek létrehozásának és 

fejlesztésének támogatása  

 

 
 

Csatlakozzon hozzánk! 
Együtt tudunk változtatni! 

 
 

Tagdíj  

Éves tagdíj 200€. A kisebb, vagy újabb csoportok 

kérvényezhetnek tagdíj kedvezményt. 
 

Adományok 

Az adományokat örömmel fogadjuk és nagyra 

értékeljük.  
 

Banki adatok 

IBAN: NL 32 RABO 0113495978 
Swift-kód: RABO NL2U 
Cím: Punter 10-56, 8242DE Lelystad, Hollandia 
 
Elérhetőségek  

Regisztrált székhely: 
EFHPA,  Avenue de Tervueren, 412/3 - 1150 
Brüsszel (Sint-Pieters Woluwe), Belgium 
 

Postai és titkársági cím: 
EFHPA, c/o Friends of the RLHIM, 60 Great 
Ormond Street, London WC1N 3HR, Egyesült 
Királyság 
 

www.efhpa.eu                               info@efhpa.eu  

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

A homeopátiás 

betegek hangja 

Európában 

 
www.efhpa.eu 

http://www.efhpa.eu/
mailto:info@efhpa.eu
http://www.efhpa.eu/


  

A Homeopátiás Betegek 

Egyesületeinek Európai 

Szövetsége 

 

A betegeknek alapvető joguk van a betegközpontú 

egészségügyi ellátáshoz, amely tiszteletben tartja 

igényeiket, preferenciáikat és értékeiket. 
 

Bár az európai országok többségének politikai 

nyilatkozata van arról, hogy az egészségügyi ellátás 

megtervezésekor milyen fontos a betegek 

véleménye és szükséglete, a homeopátia esetében 

sajnos elenyésző esetben, vagy egyáltalán nincs 

így. 
 

A 2003-ban alapított EFHPA számos európai 

országból származó homeopátiás betegek 

egyesületeiből áll, és tagja az ECH-nak (az Európai 

Homeopátia Bizottság), amely a betegek 

véleményét képviseli a Tanácsban. 
 

A homeopátiás betegek hangját képviselve az 

EFHPA segíti és támogatja a nemzetközi csoportok 

kialakulását Európa-szerte és együttműködik velük 

uniós szinten. 
 

Az EFHPA az Európai Betegfórum (EPF), az Európai 

Közegészségügyi Szövetség (EPHA) és az Euro CAM 

tagja, valamint a Homeopátiás és Antropozófiai 

Gyógyszerek Európai Koalíciójának (ECHAMP) 

levelező tagja. 
 

*** 
 

Megjegyzés: Azon országokkal kapcsolatban, 
melyekben már létező egyesületek vannak, de még 
nem tagjai az EFHPA-nak, vagy amennyiben új 
egyesületet kívánnak indítani, kérjen segítséget, 
tanácsot vagy tájékoztatást az EFHPA-tól: 
info@efhpa.eu 

 

Tagok / Országok 

 
Ausztria  
Initiative "Homöopathie hilft!“  
www.vhg.at 
 
Belgium  
Pro Homéopathia 
www.prohomeopathia.be 
 
Bulgária 
Friends of Homeopathy Bulgaria 
www.homeopatiya.org  
 
Franciaország  
Association Homéo Patients France – AHP France 
www.ahpfrance.org 
 
L’Association pour la promotion de la médicine 
homéopathique – APMH  
www.apmh.asso.fr 
 
Görögország 
Hellenic Secretariat of Homeopathy – EGO 
www.ego.gr 
 
Society of the Friends of Classical Homeopathy 
www.homeopathy.gr/friends.htm 
 
Hollandia 
Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland 
www.vereniginghomeopathie.nl 
 
Izland 
Félag áhugafólks um hómópatíu á Íslandi - FAH 
www.audesapere.is 
 
Magyarország  
Magyar Homeopata Orvosi Egyesület  - MHOE 
www.homoeopata.hu 
 
Nagy-Britannia 

British Homeopathic Association - BHA 
www.britishhomeopathic.org 
 
Friends of the RLHIM 
www.friendsrlhim.org 

Németország 

Hahnemannia – Deutscher Verband für Homeöopathie 
und Lebenspflege e.V. 
www.hahnemannia.de 
 
Bundesverband Patienten für Homöopathie - BPH 
www.bph-online.de 
 
Norvégia 

Norsk Homøopatisk Pasientforening 
www.nhp.no 
 
Olaszország  
Associazione Pazienti Omeopatici - APO 
www.apoitalia.it 
 
Szlovákia 
Priatelia komplementárnej a alternatívnej medicíny 
(Priatelia KAM)  
www.priateliakam.sk 
 
Spanyolország  
Associació Catalana de Pacients Amics i Usuaris de 
L'Homeopatia - ACPAUH 
www.acpauh.cat 
 
Asociación Española de personas sanas con Homeopatía 
– AEPSH 
www.pacienteshomeopaticos.es 
 
Associación de Pacients y Usuarios de la Homeopatia de 
Aragón (APUHA) 
www.facebook.com/pg/APUHA-
810759125941252/about/?ref=page_internal 
 
Asociación de Usuarias y Usuarios de Homeopatía Similia 
Nafarroa-Navarra 
www.similia.es 
 
Similia Asociación de Usuarios y Amigos de la 
Homeopatía del Pías Vasco  
www.similia.es 
 
Svájc 
Homöopathie Schweiz 
www.homoeopathie-schweiz.org 
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