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Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycynie w medycynie w medycynie w medycynie –––– historia historia historia historia 
EGIPTEGIPTEGIPTEGIPT

ok. 3000 l. p.n.e. 
papirusy z pierwszymi 
wzmiankami o ziołach 
i receptami 

CHINYCHINYCHINYCHINY
ok. 2700 r. p.n.e.
zielnik   Pen-tsao-king

opisuje 365 leków .

INDIEINDIEINDIEINDIE
ok. 2000 r. p.n.e. Rigweda 
1500 r. p.n.e.  Ayurweda



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycynie w medycynie w medycynie w medycynie –––– historia historia historia historia 
BISKI WSCHÓD  BISKI WSCHÓD  BISKI WSCHÓD  BISKI WSCHÓD  

Receptury  i nazwy roślin 
wymieniają liczne tabliczki  :

sumeryjskie,  babilońskie 
asyryjskie datowane od                 
2500- 1000 r. p.n.e.  

Nazwy ziół znajdujemy w  Biblii
np. hizop, mandragora, ruta,            
mięta, piołun itd.    

Ibn Sina ( Avicenna) 980-1037r.  
nazywany  największym 
uczonym Islamu . W swych 
dziełach opisał wiele roślin 
leczniczych z terenów ob. 
Iranu i krajów okolicznych .



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycynie w medycynie w medycynie w medycynie –––– historia historia historia historia 
GRECJAGRECJAGRECJAGRECJA

Nazwy wielu ziół pochodzą 
od imion bóstw mitologicznych

Achillea -krwawnik 
Artemisia – bylica  

Hipokrates z Kos   – (V/IV w. p.n.e.) 
Pedanios Dioskurides –(I w.  n.e.)

De materia medica - 600 roślin        
i leków roślinnych  

RZYMRZYMRZYMRZYM
Pliniusz Starszy   (zm.  79  r. n.e. )

Historiae naturalis libri –
opisy 1000 roślin,  receptury,   
działanie  leków.

Galen (II w . n.e.)   preparaty 
galenowe 



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycynie w medycynie w medycynie w medycynie –––– historia historia historia historia 

ZIOZIOZIOZIOŁOLECZNICTWO           OLECZNICTWO           OLECZNICTWO           OLECZNICTWO           
KLASZTORNEKLASZTORNEKLASZTORNEKLASZTORNE

BENEDYKTYNI,
Monte Cassino   (VI w.)

SZKOŁA W SALERNO

(X w.)

ŚW. HILDEGARDA Z BINGEN 

(XI/XII w.)

FRANCISZKANIE 

BONIFRATRZY 



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycynie w medycynie w medycynie w medycynie –––– historia historia historia historia 
CZASY NOWOCZASY NOWOCZASY NOWOCZASY NOWOŻYTNE YTNE YTNE YTNE 
Liczne, co raz to doskonalsze 

opracowania dotyczące roślin  

(również  tych z obu Ameryk)

i ich właściwości leczniczych.    

Marcin z Urzędowa 
Herbarz polski 

wydany w 1595 r.

Szymon Syreński
Zielnik 

1613 r. – opisy 765  roślin  

. 



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycynie w medycynie w medycynie w medycynie –––– historia historia historia historia 

ZioZioZioZioła do  przea do  przea do  przea do  przełomu XIX i XX w. omu XIX i XX w. omu XIX i XX w. omu XIX i XX w. 

stanowistanowistanowistanowiły podstawy podstawy podstawy podstawę farmakologiifarmakologiifarmakologiifarmakologii

Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycyniew medycyniew medycyniew medycynie---- dzidzidzidziś ????

Czy zioCzy zioCzy zioCzy zioła to tylko historia medycyny ?a to tylko historia medycyny ?a to tylko historia medycyny ?a to tylko historia medycyny ?



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycyniew medycyniew medycyniew medycynie---- dzidzidzidziś

• Ilość gatunków roślin  na 
całym świecie jest ogromna    
ok. 400.000.

• z nich  ok. 40 000  jest  
uważanych za lecznicze

• tylko   kilka tysięcy  z nich  
jest  w miarę dobrze 
sprawdzonych .  

• Ile roślin i ich właściwości 
leczniczych nie jest  
odkrytych ??



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycyniew medycyniew medycyniew medycynie---- dzidzidzidziś

Większa część ludzkości  

nie ma dostępu do  leków  

chemicznych .

• Bariery geograficzne 

• Ekonomiczne 

• Kulturowe 

• Wiele swych schorzeń 
leczą środkami 
naturalnymi dostępnymi  
w ich środowisku 



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycyniew medycyniew medycyniew medycynie---- dzidzidzidziś

Wiele leków powstało na 
bazie pomysłu który  poddała 
nam przyroda. 

Oczywiście po przetworzeniu 
w różnorakich procesach 
technologicznych np.

glikozydy naparstnicy 

salicylany  

opioidy

atropina



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycyniew medycyniew medycyniew medycynie---- dzidzidzidziś
Zioła prekursorami

stosowanych współcześnie leków 

Zimowit  jesienny     kolchicyna 

Barwinek winkrystyna

winpocetyna

Sporysz ergotamina    

Cis pospolity              takrolimus

Rauwolfia żmijowa   ajmalina

rezerpina

Chinowiec chinidyna 

chinina 



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycynie w medycynie w medycynie w medycynie ----dzidzidzidziś

Bogactwo składu 

• Wiele grup związków 
biologicznie czynnych  
zostało zdefiniowanych  
i udowodniono ich 
korzystny wpływ na 
organizmy ludzi i 
zwierząt . 

• Określono ich zawartość 
w  konkretnych 
roślinach  leczniczych .



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycyniew medycyniew medycyniew medycynie---- dzidzidzidziś

• Flawonoidy 

• Garbniki 

• Glikozydy 

• Kwasy fenolowe

• Kumaryny 

• Olejki eteryczne

• Steroidy

• Alkaloidy

• Polisacharydy



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycyniew medycyniew medycyniew medycynie---- dzidzidzidziś

Leki ziołowe dostępne w 
aptekach 

• fixy – melisa, pokrzywa 

• mieszanki- np. Normosan

• krople – walerianowe 

• syropy  - prawoślazowy 

• tabletki – głóg, morwa 

• soki – aloes, brzoza, bez

• maści  - arnika

• smarowidła – wrotycz



Wiele leków oraz suplementów

diety, czy tzw. produktów z 

pogranicza zawiera zioła 

• na prostatę- DYNIA 

• choroby żył – KASZTANOWIEC

• na wątrobę-OSTROPEST

• środki uspokajające- MELISA

• klimakterium - SOJA   

Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycynie w medycynie w medycynie w medycynie ----dzidzidzidziś



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycynie w medycynie w medycynie w medycynie ----dzidzidzidziś
LEK, SUPLEMENT, ŻYWNOŚĆ ?

• czosnek

• cebula

• mięta

• imbir 

• fasola

• pietruszka

• malina

• przyprawy ziołowe 

Trudno ocenić, które z tych 

zastosowań  jest wiodące ?



Miejsce zióMiejsce zióMiejsce zióMiejsce ziół w medycyniew medycyniew medycyniew medycynie---- dzidzidzidziś

Mimo wielkiego postępu 

chemii,  bez ziół 

i surowców roślinnych 

nie może obejść się     

przemysł kosmetyczny.



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas
BRZOZA  BRODAWKOWATA

BETULLA VERRUCOSA
LIŚĆ  I  SOK Z LIŚCI 

MOCZOPĘDNE 
PRZECIWARTRETYCZNE 
NAPOTNE 
OSŁANIAJĄCE  MIĄŻSZ WĄTROBY  
WIĄŻĄCE TOKSYNY  W PRZEWODZIE –POK.

PĄCZKI
PRZECIWZAPALNE 

KORA BRZOZY    ZEWNĘTRZNIE  

PPRZECIWREUMATYCZNE
PRZECIWZAPALNE    

SOK Z  PNIA 
MOCZOPĘDNIE , 
WZMACNIAJĄCE , 
REGULUJĄCE  PRZEMIANĘ  MATERII 

HUBA BRZOZOWA 
PRZECIWNOWOTWOROWE
PRZECIWWIRUSOWE 
IMMUNOSTYMULUJĄCE



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas
SOSNA ZWYCZAJNA 

PINUS SILVESTRIS

PĄCZKI

WYKRZTUŚNE , 

POBUDZAJĄCE  RUCH RZĘSEK 

ODKAŻAJĄCE 

MOCZOPĘDNE 

ZEWNĘTRZNIE 

PRZECIWZAPALNIE 

PRZECIWBÓLOWE 

ANTYBAKTERYJNIE  

OLEJEK ETERYCZNY 

ODKAŻAJĄCE , 

PRZECIWKASZLOWE  

BALSAM SOSNOWY – TEREPENTYNA



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas

LIPA DROBNOLISTNA

TILIA CORDATA
KWIATOSTAN 

NAPOTNE 

PRZECIWGORĄCZKOWE  

POWLEKAJĄCE 

ROZKURCZOWO  NA MIĘŚNIE  GŁADKIE 

POBUDZAJĄCE  WYDZIELANIE  SOKU               
ŻOŁĄDKOWEGO 

PRZECIWZAKRZEPOWE  

USPOKAJAJĄCE

MOCZOPĘDNE 



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas
DĄB SZYPUŁKOWY 

QUERCUS ROBUR

KORA   WEWNĘTRZNIE  I  ZEWNĘTRZNIE 

ŚCIĄGAJĄCE 

PRZECIWZAPALNE 

PRZECIWBIEGUNKOWE 

USZCZELNIAJĄCE ŚCIANY NACZYŃ 

PRZECIWKRWOTOCZNE 

ODKAŻAJĄCE 

ODTRUWAJĄCE 

GALASY   TANINA   ZEWNĘTRZNIE  

PRZECIWZAPALNIE, 

ODKAŻAJĄCO 



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas
WIERZBA PURPUROWA 

SALIX PURPURE
KORA 

PRZECIWZAPALNE 
PRZECIWBÓLOWE  
PRZECIWGORĄCZKOWE  
PRZECIWBAKTERYJNE 
USZCZELNIAJĄCE NACZYNIA 
PRZECIWZAKRZEPOWE
MOCZOPĘDNE 
ROZKURCZOWO 
PRZECIWBIEGUNKOWE 
PRZECIWPOTNE  



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas
JARZĄB POSPOLITY

SORBUS AUCUPARIA

OWOC

WZMACNIAJĄCO NA NACZYNIA 
PRZECIWZAPALNIE
PRZECIWMIAŻDŻYCOWO 
MOCZOPĘDNE  
PRZECIW REUMATYCZNE
PRZECIWARTRETYCZNIE 
ZAPIERAJĄCO 
PRZECZYSZCZAJĄCO

W DUŻYCH DAWKACH

ŻÓŁCIOPĘDNIE 
PRZECIWALERGICZNIE 



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas
POKRZYWA ZWYCZJNA

URTICA DIOICA
KORZEŃ I   ZIELE      

WSPOMAGAJĄCE  PRZEMIANĘ  MATERII 
UZUPEŁNIA  NIEDOBORY WITAMIN                  
ROZKURCZOWO NA MM. NACZYŃ
PRZECIWKRWOTOCZNE
PRZECIWZAPALNE 
PRZECIW BIEGUNKOWE 
POBUDZ. WYDZ. SOKU ŻOŁĄDKOWEGO 
POBUDZ. WYDZ. SOKU  TRZUSTKOWEGO 
ŻÓŁCIOPĘDNE 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
PRZECIWANEMICZNE



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas
MNISZEK  POSPOLITY

TARAXACUM OFFICINALE
KORZEŃ   

ŻÓŁCIOPĘDNIE  
ROZKURCZOWE NA  DROGI ŻÓŁCIOWE 
POBUDZAJĄCE WYDZIELANIE  SOKU 

ŻOŁĄDKOWEGO I TRZUSTKOWEGO 
ZWIĘKSZAJĄCE  PRZESĄCZANIE  KŁĘBKOWE 
ODTRUWAJĄCE – WIĄŻE METABOLITY   
PRZECIWCUKRZYCOWE  / ALFA GLUKOZYDAZA /
PRZECIWWIRUSOWE 
IMMUNOMODULUJĄCE

KWIAT  
NIEŻYTY GARDŁA I DRÓG ODDECHOWYCH 

ZEWNĘTRZNIE 
GOJĄCO NA  USZKODZONĄ  SKÓRĘ  

ŚWIERZY  SOK 
NA KURZAJKI  I KŁYKCINY  



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas
PERZ WŁAŚCIWY  

AGROPYRON REPENS
KŁĄCZE

MOCZOPĘDNE 
ODTRUWAJĄCE
POWLEKAJĄCE
OCHRONNE 

NA SKÓRĘ
ŚLUZÓWKI                                       

NACZYNIA  / KRZEMIONKA/

PRZECIWMIAŻDŻYCOWE                                                      
PRZECZYSZCZAJĄCE  
ANTYBIOTYCZNE
ŻÓŁCIOPĘDNE  



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas
MALINA WŁAŚCIWA   

RUBUS IDAEUS
LIŚĆ

ŚCIĄGAJĄCO 
PRZECIWZAPALNIE, 
PRZECIWBAKTERYJNIE 
PRZECIWBIEGUNKOWO 
ROZKURCZOWO NA MIĘŚNIE 

PRZEWODU POKARMOWEGO   
NACZYŃ KRWIONOŚNYCH
DRÓG RODNYCH 

ZEWNĘTRZNIE  
ODKAŻAJĄCO

OWOCE 
NAPOTNE
PRZECIWGORĄCZKOWE 



Apteka wokóApteka wokóApteka wokóApteka wokół nasnasnasnas

ALOES ZWYCZAJNY 
ALOE VERA

LIŚCIE I SOK
IMMUNOSTYMULUJĄCE

ANTYOKSYDACYJNE

PRZECIWZAPALNE 

PRZECIWBAKTERYJNE 

OSŁONOWE NA WĄTROBĘ 

STYMULUJĄCE GOJENIE  

PRZECIWCUKRZYCOWE 

PRZECZYSZCZAJĄCE



Dlaczego warto stosować zioła?
Tradycja

Zioła są sprawdzone           
w praktyce od wielu     
tysięcy lat, długi  czas 
stosowania udowodnił  
ich skuteczność   
morfina  
atropina
glikozydy naparstnicy  
kora wierzby 
żeń-szeń
szałwia 



Dlaczego warto stosować zioła?

Cena 
Zwykle zioła stosowane     
w formie 
nieprzetworzonej    np. 
mieszanki do zaparzania  
czy proste nalewki są 
tanie. 



Dlaczego warto stosować zioła?

Dostępność
Wiele roślin leczniczych 

występuje  i rośnie  dość 

powszechnie,  nie ma 

trudności  z pozyskaniem  

ich ze środowiska 

naturalnego 

czy  tym bardziej  z 

przemysłowych plantacji. 



Dlaczego warto stosować zioła?

Bezpieczeństwo
• Bezpieczne nawet w 

długotrwałym stosowaniu

• Zwykle można stosować u 
dzieci  i osób starszych 

• Część z nich  można 
stosować na własna rękę 

• Niewielka ilość działań 
niepożądanych



Dlaczego warto stosować zioła?

Wszechstronność

Pojedyncze zioło zawiera 

w swym składzie wiele 
substancji czynnych 
farmakologicznie  i może 
leczyć kilka problemów 
naraz np. 

dziurawiec 

kozłek lekarski   

melisa  

bodziszek 



Dlaczego warto stosować zioła?

POKRZYWA ZWYCZAJNA 
(URTICA DIOICA L.)

korzeń- choroby prostaty  

cukrzyca  

liść – działa  moczopędne               

wzmacnia krew   

wzmacnia odporność



Dlaczego warto stosować zioła?
TARCZYCA BAJKALSKA  

SCUTELLARIA BAICALENSIS

Stosowana w Tradycyjnej 
Medycynie  Chińskiej  
wykazuje działania

przeciwzapalne 
podobnie jak  NLPZ i sterydy 

przeciwbakteryjne
w tym na szczepy oporne na    
antybiotyki np.  gronkowce 

przeciwgrzybicze
przeciwwirusowe
przeciwalergiczne



Dlaczego warto stosować zioła?

Możliwość łączenia  wielu ziół 
w jednym preparacie 

Leczenie chorób o podobnych 
przyczynach                    
cukrzyca i otyłość,                  
ch. wieńcowa i nadciśnienie  

kamica nerkowa i                
zak. dróg moczowych 

Leczenie chorób                                
nie związanych ze sobą                          
nadciśnienie i  ch. żołądka 
cukrzyca i  ch. prostaty 



Dlaczego warto stosować zioła?

Różnorodność postaci 

leków ziołowych 

wywary 

napary 

maceraty 

nalewki 

maści 

tabletki

w stanie surowym 



Dlaczego warto stosować zioła?

Często działanie zioła 

zależy od formy jego 

przetworzenia  np.  

DZIURAWIEC  ZWYCZAJNY

wyciągi wodne  
działanie na przewód 
pokarmowy 

wyciągi  alkoholowe

działanie 
przeciwdepresyjne 



Problemy związane z ziołami

• Działanie łagodniejsze  
długotrwałe leczenie. 

• Złożoność  składu leku 
ziołowego – trudności w 
badaniach klinicznych

• Zmienność składu w 
zależności od  różnych 
warunków hodowli                       
–zmienne działanie .



Problemy związane z ziołami

Interakcje z lekami

Miłorząb  japoński 

Czosnek 

Dziurawiec

Siemię lniane

Korz. prawoślazu 

Kozłek lekarski 

Korzeń lukrecji 



Problemy związane z ziołami

Toksyczność 

Glistnik 

Naparstnica 

Konwalia 

Bylica piołun 

Kasztanowiec 

Wrotycz 

Pokrzyk wilcza jagoda 

Żywokost 



Problemy związane z ziołami

• Nieufność niektórych 
lekarzy w stosunku do 
leczenia ziołami. 

• Trudności przy rejestracji 
i dopuszczaniu do obrotu

• Samoleczenie pacjentów  
i unikanie konsultacji  
lekarskich .



Problemy związane z ziołami



Problemy związane z ziołami



FITOTERAPIA FITOTERAPIA FITOTERAPIA FITOTERAPIA 
Zadaniem lekarzy fitoterapeutów jest 
umożliwienie wszystkim racjonalnego
korzystania z bogactwa tradycyjnego 
ziołolecznictwa.
Nie chodzi o zastąpienie fitoterapią każdej ze       
współczesnych metod stosowanych w medycynie       
Jej istotą jest  jedynie pomoc pacjentom  
by wtedy, kiedy chcą leczyć się ziołami :



FITOTERAPIAFITOTERAPIAFITOTERAPIAFITOTERAPIA

Nie odstawiali 
na  własną rękę leków 
farmakologicznych

kiedy jest to tylko 
możliwe, staramy się 
zastąpić niektóre                
z nich lekami 
ziołowymi.



FITOTERAPIAFITOTERAPIAFITOTERAPIAFITOTERAPIA

Nie uciekali przed 
dokuczliwą diagnostyką
biopsje, 
badania krwi     
badania endoskopowe  

Nie rezygnowali z  
zalecanych konsultacji
i opieki specjalistów
choć czasem trzeba na nie 
długo czekać. 



FITOTERAPIAFITOTERAPIAFITOTERAPIAFITOTERAPIA

Nie bali się  podejmować 
leczenia np.

zabiegów chirurgicznych 
radioterapii 
chemioterapii   
i innych  form terapii



FITOTERAPIAFITOTERAPIAFITOTERAPIAFITOTERAPIA

Zrozumieli jaką rolę 

spełniają zioła w  przypadku 

ich konkretnej choroby. 

Kiedy i jak je stosujemy,

a kiedy  należy je przerwać 

np. w trakcie chemioterapii 
czy przed operacjami.



FITOTERAPIA FITOTERAPIA FITOTERAPIA FITOTERAPIA 
Choroby, w których wystarcza  często samo leczenie ziołami

W tych stanach pacjenci zaczynają 
leczenie od ziół, uzyskują całkowitą 
poprawę i nie wymagają stosowania 
innych leków np.
choroby skóry- łuszczyca, trądzik
zaburzenia krążenia żylnego     
zaburzenia odporności  
nieżyty dróg oddechowych  
zakażenia dróg moczowych  
nadwaga  
bolesne miesiączkowanie  
leczenie objawów  menopauzy



FITOTERAPIA FITOTERAPIA FITOTERAPIA FITOTERAPIA 
Choroby, w których stosujemy zioła we wczesnych stadiach 

A kiedy takie postępowanie nie 
wystarcza, jest uzupełniane przez 
farmakologię i inne metody. 
Zioła pozwalają na stosowanie 
mniejszych dawek czy mniejszej 
ilości przyjmowanych leków.
nadciśnienie tętnicze
zawroty głowy                                                                                                                
cukrzyca,  hiperlipidemie
dna moczanowa                                                                                                                
zapalenie błony śluzowej żołądka 
łagodne dysfunkcje wątroby 
łagodny przerost prostaty



FITOTERAPIA FITOTERAPIA FITOTERAPIA FITOTERAPIA 
Choroby, w których zioła są uzupełnieniem  farmakoterapii

Zioła są tu stosowane równolegle 
jako leczenie wspomagające 
I uzupełniające do „zwykłej” 
farmakoterapii. Obserwujemy 
dobre efekty u cierpiących na:  
chorobę niedokrwienną serca      
wrzodziejące zap. jelita grubego, 
stłuszczenie i marskość wątroby,
przewlekle zapalenie trzustki 
alergie, astmę , POCHP
nerwice, depresje, migreny, 
cukrzycę, zaburzenia lipidowe,                                                           
reumatologiczne ( RZS)



FITOTERAPIAFITOTERAPIAFITOTERAPIAFITOTERAPIA
Stany chorobowe, w których leczenie ziołami stanowi 

jedynie niewielkie uzupełnienie i ma  znaczenie objawowe 
np. 

nowotwory
SM, SLA, porażenie mózgowe, stany poudarowe
niewydolność nerek , nadczynność tarczycy , 
ciężkie choroby psychiczne.

Sytuacje gdy zioła są przeciwwskazane lub nie zalecane
np.  

konieczność leczenia operacyjnego lub  chemioterapii,
okresowe wstrzymanie leczenia ziołami(np. ciąża, małe dzieci)  
możliwość wystąpienia interakcji ze stosowanymi lekami
brak ostatecznej diagnozy



ZioZioZioZiołolecznictwo olecznictwo olecznictwo olecznictwo 
bonifratrów  bonifratrów  bonifratrów  bonifratrów  

narznarznarznarzędzie dla  dzie dla  dzie dla  dzie dla  
wspówspówspówspółczesnego lekarzaczesnego lekarzaczesnego lekarzaczesnego lekarza



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów
W 1550 r.-8 marca w Granadzie, 
po kilkunastu latach gorliwej 
służby chorym i bezdomnym, 
umiera Jan Ciudad, który znany  z 
nadprzyrodzonej wręcz miłości 
do cierpiących nazwany został 
Janem Bożym. 
W 1586 r.  papież  Sykstus V  
zatwierdza Zakon Braci 
Miłosierdzia , który w treści 
swoich ślubów zakonnych                  
(oprócz trzech zwykłych) 
umieszcza obowiązek opieki nad 
chorymi i cierpiącymi. 



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów
W  1609 r.   bracia z Zakonu 

Szpitalnego Św. Jana Bożego 

zostali zaproszeni do Krakowa

i przez cztery wieki prowadzili 

na ziemiach polskich działalność 

związaną z charyzmatem  

szpitalnictwa, zakładając 

Kilkanaście klasztorów i szpitali. 

Przez uznanie dla ich 

działalności zaczęto nazywać 

ich  BONIFRATRAMI 

DOBRYMI BRAĆMI 



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów

Placówki 

bonifratrów 

w Polsce 

2012



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów

• Szpitale – Łódź , Katowice ,Kraków , Marysin ,    
Nazaret 

• DPS- y  - Zebrzydowice Cieszyn, Konary , 
Warszawa , Iwonicz , 

• Hospicjum –Wrocław 

• Ziołolecznictwo -Łódź , Kraków , Warszawa ,  
Wrocław , Legnica , 

• Stacje opieki –Drohobycz,  Łódź,  Konary 

• Apteki –Cieszyn , Kraków , Prudnik, Łódź . 



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów
• W 1945 r. początki ziołolecznictwa 

bonifratrów w Łodzi. Do łódzkiego 
konwentu przybyli  bonifratrzy z 
Wilna, przywożąc ze sobą zapas ziół 
oraz tradycyjne receptury. Przez 
kolejne dziesięciolecia do Łodzi 
przyjeżdżali liczni pacjenci z całego 
kraju, szukający ratunku w cięższych 
i lżejszych chorobach. Mogli  oni od 
razu zaopatrywać się w preparaty 
ziołowe przygotowywane przez 
braci. Cała ta  działalność  odbywała 
się w tzw. „małym domku”  Tam  
znajdował się  konwent, poradnia i 
apteka.  



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów

• W 1980 r.  zakończono 
budowę i poświęcono 
obecny gmach konwentu, 
gdzie  powstały nowe 
pomieszczenia dla apteki i 
gabinetów lekarskich.         
W tych  gabinetach 
pracujemy do dziś. 

• Z czasem  obok zakonników 
zaczęli przyjmować tu  też 
dyplomowani lekarze, 
chcący stosować zioła w 
leczeniu swoich pacjentów.



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów

W 2002 r.  rozpoczęto budowę 

większego  kompleksu, gdzie 

znajduje się obecnie 

Apteka Ziołolecznicza

oraz  nowe pomieszczenia dla 

wytwarzania  preparatów 

ziołowych i przechowywania 

ziół , dostosowane do 

współczesnych wymagań.



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów

W 2006 r. przeprowadzono 

gruntowny remont pomieszczeń 

poradni . Otwarto także grotę 

solno jodową, z której korzystają

pacjenci oczekujący w kolejce do 

lekarza i mieszkańcy okolicznych 

osiedli. Zamontowano także 

windę dla osób niepełnosprawnych.



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów
W 2011 r. dobiegają końca prace 

wykończeniowe w nowym 
budynku. Instalowane jest też 

nowoczesne wyposażenie 

do produkcji  mieszanek 

ziołowych, proszków  kropli 

i maści.

W 2012 r. ma miejsce 

końcowy odbiór                                  
i poświęcenie  apteki



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów
Poradnia Ziołolecznicza Konwentu 

Bonifratrów w Łodzi

• Udzielamy kilkunastu tysięcy 
porad rocznie.

• Przyjmujemy pacjentów z całej 
Polski a także z zagranicy.

Wielu z nich zostaje zachęconych 
do takiego leczenia  przez swoich 
rodziców czy dziadków, którzy 
doświadczyli w  przeszłości 
dobroczynnego działania ziół



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów

• Chorzy są przyjmowani   bez 
żadnych wcześniejszych 
zapisów, bez skierowań, w 
dniu zgłoszenia .

• Od kilku lat rozpoczęliśmy też 
prowadzenie dokumentacji 
lekarskiej naszych pacjentów.                           

• Dzięki systemowi 
komputerowemu, jest ona  
obecnie udoskonalana, w celu 
usprawnienia pracy poradni i 
apteki.  



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów
• Często przychodzi nam 

porządkować wiedzę pacjenta 
na temat jego schorzeń , 
tłumaczyć znaczenie badań , 
poszczególnych elementów 
terapii , udzielać wskazówek 
dietetycznych.

• Dlatego bardzo istotne jest dla 
nas by pacjenci przynosili ze 
sobą wyniki badań , szpitalne  
karty informacyjne i listy 
przyjmowanych już leków ,         
a także poprzednie recepty na 
zioła wystawione przez nas 
wcześniej.



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów

Jako świeccy współpracownicy 
Zakonu Bonifratrów możemy 
czynić to, co jest  
nierozerwalnie związane z 
bonifraterskim charyzmatem. 
W myśl motta 
„miłość zwycięża cierpienie” 
możemy wspierać duchowo 

i głosić Ewangelię, zwłaszcza 

wtedy, gdy nie potrafimy
obiecać sukcesu  czy „cudu” 
którego pacjent  po ludzku 
oczekuje. 



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów
• Zioła przepisane przez lekarzy 

pacjent może nabyć, po krótkim 
czasie oczekiwania potrzebnym 
na przygotowanie mieszanek , w 
położonej obok 

Aptece Aptece Aptece Aptece ZioZioZioZiołoleczniczejoleczniczejoleczniczejoleczniczej. . . . 
• Apteka oferuje też liczne 

preparaty ziołowe produkowane 
przez inne firmy oraz liczne  
suplementy diety, czy kosmetyki 
sprzedawane bez recepty, po 
uzyskaniu porady u pracujących 
tam farmaceutów.  



ZioZioZioZiołolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrówolecznictwo bonifratrów

• Apteka wydaje odpisy recept , 
służące do ponownego zakupu 
danej mieszanki już bez 
dodatkowej wizyty w 
gabinecie lekarskim.  

• Istnieje możliwość 
przygotowania mieszanek  

z pojedynczych ziół na 
podstawie składów 
przyniesionych  przez  

pacjentów.



Receptury bonifraterskie Receptury bonifraterskie Receptury bonifraterskie Receptury bonifraterskie 

Receptariusz 
mieszanek ziołowych 
Ojców Bonifratrów z 

Wilna 

W naszej praktyce korzystamy z około  170 różnych surowców zielarskich,  
z których przygotowywane są w naszej aptece w ramach tzw. rozszerzonej 
receptury  następujące  produkty. 



Receptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskie

ZIOŁA DO STOSOWANIA WEWNĘTRZNEGO 
ponad 70 mieszanek złożonych z kilku czy 
kilkunastu ziół, z których lekarze  komponują 
indywidualne recepty  dla pacjentów 

np. na nerwicę
na chorobę wrzodową żołądka
na przeziębienia
na choroby wątroby  
na kamicę żółciową  
na kamicę nerkową  
na bolesne i obfite miesiączkowanie  
na st. zapalne pęcherza moczowego         
na zaparcia  
na stany zapalne jelita grubego  
na łuszczycę itd.      



Receptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskie

MIESZANKA ZIOŁOWA STOSOWANA              

WSPOMAGAJĄCO W LECZENIU CUKRZYCY

Kozłek lekarski – korzeń   Valerianae radix

Perz właściwy – kłącze   Agropyri rhizoma

Szałwia lekarska – liść     Salviae folium

Nawłoć pospolita  – ziele  Solidaginis herba

Drapacz lekarski – ziele   Cnici benedicti herba

Rdest ptasi – ziele    Polygoni avicularis herba

Brzoza brodawk. – liść    Betulae folium

Borówka czernica – liść  Myrtilli folium

Pokrzywa zwyczajna – liść  Urticae folium

Fasola zwyczajna – naowocnia  Phaseoli peric.



Receptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskie

Mieszanki  na  konkretne 
schorzenia  dostępne   
w   sprzedaży odręcznej . 
• na cukrzycę,
• na cholesterol 
• na łuszczycę  
• na nerwy i sen 
• na prostatę                                  
• na przeziębienia
• na żylaki 
• na wątrobę
• na trądzik
• na żołądek



Przygotowywanie mieszanekPrzygotowywanie mieszanekPrzygotowywanie mieszanekPrzygotowywanie mieszanek



Przygotowywanie mieszanekPrzygotowywanie mieszanekPrzygotowywanie mieszanekPrzygotowywanie mieszanek



Pojedyncze zioPojedyncze zioPojedyncze zioPojedyncze zioła  dosta  dosta  dosta  dostępne na wagpne na wagpne na wagpne na wagę

• Rumianek 

• Melisa 

• Wierzbownica

• Głóg 

• Senes 

• Bodziszek  

• Karczoch

• Ostropest 

• Tarczyca bajkalska  

• Wiesiołek

• Siemię lniane 

• Babka płesznika

• Świetlik 



Inne preparaty zioInne preparaty zioInne preparaty zioInne preparaty ziołowe bonifratrówowe bonifratrówowe bonifratrówowe bonifratrów

• Nalewki, krople i syropy 

Guttae Coronariae, 
Tnc. Leonuri card. Cps, 
Venol, Felovit ,
Tinct Solidaginis, 
Balsam Jerozolimski, 
Antinervinum .

• Płyny do stos. zewnętrznego  
Antipsor, Wyciąg ziołowy, 
olejek rumiankowy.

• Maści - salicylowa, 
propolisowa, nagietkowa, 
balsam peruwiański. 



Inne preparaty zioInne preparaty zioInne preparaty zioInne preparaty ziołowe bonifratrówowe bonifratrówowe bonifratrówowe bonifratrów



Receptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskie

MIESZANKA STOSOWANA
W  STANACH ZAPALNYCH
GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

• Malwa czarna – liść
• Bez czarny – kwiat
• Rumianek – koszyczek
• Koper włoski – owoc
• Chaber bławatek – kwiat
• Hyzop lekarski – ziele
• Podbiał pospolity – liść
• Babka lancetowata – liść
• Ślaz – liść i korzeń
• Len zwyczajny – siemię
• Tymianek pospolity – ziele
• Macierzanka piaskowa – ziele



Receptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskie
DZIAŁANIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW
Malwa czarna – kwiat
• PRZECIWKASZLOWE. POWLEKAJCE , 
• POBUDZAJĄCE RUCHY RZĘSEK OSKRZELI
Bez czarny – kwiat
• ZWIĘKSZA ELASTYCZNOŚC  I ZMNIEJSZA 

PRZEPUSZCZALNOŚĆ NN WŁOSOWATYCH 
• PRZECIWZAPALNIE, ODTRUWAJĄCO 
• PRZECIWGORĄCZKOWO           
Rumianek pospolity – koszyczek
• PRZECIWALERGICZNIE
• WZMAGA FAGOCYTOZĘ LEUKOCYTÓW
• POBUDZA UKŁ. MAKROFAGOW
• DZIAŁA IMMUNOSTYMULUJĄCO –
• PRZECIWBAKTERYJNIE .
Koper włoski – owoc    
• PRZECIWBAKTERYJNIE, 
• PRZECIWGRZYBICZO,
• SEKRETOLITYCZNIE



Receptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskie

DZIAŁANIE POSZCZEGÓLNYCH SKŁADNIKÓW

Chaber bławatek – kwiat
• PRZECIWZAPALNIE 
Hyzop lekarski – ziele
• PRZECIWBAKTERYJNIE
Podbiał pospolity – liść
• POWLEKAJĄCO NA ŚLUZÓWKI 
• PRZECIWZAPALNIE
Babka lancetowata – liść
• PRZECIWZAPALNIE NA ŚLUZOWKI , 
• USZCZELNIA ŚLUZOWKI I NACZYNIA
• WYKRZTUŚNIE I ROZKURCZOWO 
• IMMMUNOSTYMULUJĄCO 
• OSŁANIAJĄCO 
• PRZECIWBAKTERYJNIE



Receptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskie

Dzięki takiemu połączeniu ziół 
uzyskujemy mieszanki :
• działające wielokierunkowo -

„zastępujące” kilka  grup leków 
stosowanych w leczeniu danego 
schorzenia 

• charakteryzujące się 
występowaniem niewielu 
objawów  niepożądanych 
i dobrze tolerowane przez 
pacjentów

• dające mniejsze ryzyko 
przedawkowania 
poszczególnych ziół



Receptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskie
• Znając wszechstronne działanie 

każdego z tych ziół widzimy,                     

że taka mieszanka może też 

wspomagać  zaburzenia ze strony 

układu np. pokarmowego

• Mieszankę taką w przypadku 

współwystępowania innych  

chorób możemy łączyć  z innymi   

np. przeciwcukrzycowymi.

• Możemy ją uzupełniać o 

pojedyncze zioła, by wzmocnić 

lub  rozszerzyć jej działanie



Receptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskie
• W  ten sposób  możemy 

maksymalnie indywidualizować 
naszą terapię. 

• Większość naszych recept jest 
skomponowana w ten sposób.

• Zwykle zalecamy przygotowanie 
wywaru z takich mieszanek raz 
dziennie   i picie ich w 2-3 
porcjach, w zależności od 
możliwości czasowych pacjenta, 
tak by leczenie nie utrudniało 
jego codziennej aktywności.  



Receptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskieReceptury bonifraterskie
• Oczywiście leczenie ziołami wymaga
od pacjenta dużej cierpliwości, dobrej   
współpracy z lekarzem i zaufania. 

• Skuteczności leczenia sprzyjają też
regularne wizyty i odpowiednia 
edukacja, która wymaga poświęcenia
odpowiedniej ilości czasu.

• Dzięki temu możemy lepiej poznać
pacjenta, nie tylko jego problemy 
medyczne, ale też szeroko pojęte 
uwarunkowania życiowe, duchowe, 
społeczne  i  traktować jego osobę 
możliwie jak najbardziej całościowo.

„„„„LECZLECZLECZLECZĄC  CIAC  CIAC  CIAC  CIAŁO  DOCIERAO  DOCIERAO  DOCIERAO  DOCIERAĆ DO DUCHA”DO DUCHA”DO DUCHA”DO DUCHA”
l      


