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Bude malý princ léčen homeopatiky?
Malý princ, potenciální budoucí
král Anglie se konečně narodil.
Davové šílenství, způsobené 
zejména medii začíná startovat 
na plné obrátky. Je mi novope-
čených rodičů spíš líto, neb tlak
veřejnosti je silný a schovat se 
a užívat si miminko jako to mohou
dělat „obyčejní“ lidé, to si královský
pár asi moc neužije.

Když se však v současné době tolik
píše o královské rodině, s krátkou 
zajímavostí se připojíme i my.

Ve Světě homeopatie stojí za to se
zmínit (byť ne poprvé) o tom, že 

britská královská rodina se léčí 
homeopatickými léky od roku 1830. 
A nejen britská. Prakticky všechny
evropské královské rody využívají 
k léčbě homeopatii. Tento fakt má
původ v historii. Vzdělaní lidé si rádi
vybírají mezi různými typy zdravotní
péče. Často pak sami pro sebe a svou
rodinu vyhledají homeopatickou léčbu
a volí ji jako primární způsob léčby.

Například Královna Alžběta II. sebou
na své zahraniční cesty vozí mimo 
jiné až 60 tub různých homeopatic-
kých léků, které vozí ve speciálním
koženém pouzdře, bez nějž nikam
necestuje.

Královna je velkou zastánkyní alter-
nativní medicíny. Je o ní dokonce
známo, že homeopaticky léčila i jed-
noho ze svých psů poté, co si zlomil
nohu. A to tak, že namazala nohu
speciální homeopatickou mastí 
a zraněná tlapka se během několika
dní uzdravila. Když se jí lidé 
v okolí ptali, proč používá při léčbě
svého psa homeopatické léky,
odpověděla: "Pokud je to dost dobré
pro mě, mělo by to být dobré i pro 
mé psy."

Co myslíte, užívala i Kate pro usnad-
nění porodu homeopatika?
To „zatím“ nevíme, ale víme, že homeo-

patie je skvělým pomocníkem při
porodu.

Zdroj:
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2149647

BOLEST V KRKU
Bolest v  krku je jedno z  nejčastějších onemocnění zejména 

podzimního a zimního období. Při mnoha akutních onemoc-

něních hrdla učinkují homeopatické léky.

PROČ POUŽÍT HOMEOPATIKA?
• Konzultace týkající se bolestí v krku se potýká s otázkou - není potřeba předepsat

antibiotickou léčbu? Streptest nám umožní vyšetřit přítomnost Streptococcus 
pyogenes, a při pozitivním nálezu nás nutí předepsat antibiotika. Vedle těchto 
případů je většina případů bolestí v krku původu virového a lehce zánětlivého. 
V těchto případech je homeopatie dobrou volbou v léčbě zánětu a bolesti.

• Homeopatie je rovněž účinná v prevenci recidiv.

PŘÍNOS HOMEOPATIE
• Homeopatická léčba může být použita ve dvou případech: buďto samostatně 

při negativním Streptestu nebo společně s antibiotiky.
• Jako vždy je i v tomto případě homeopatická léčba adaptována na různé typy 

bolestí, rozdílných zejména podle lokalizace, iradiace a podle vzhledu hrdla.
• Ať se jedná o banální faryngitidu, tonsilitidu, či infekční mononukleózu, léčba 

účinkuje: 1. na úrovni zmírnění bolesti, 2. na úrovni zmírnění zánětu.

NAŠE RADY
• S léčbou začít rychle.
• Homeopatická léčba může být užívána společně s antibiotiky.
• Pacient by měl přijít na kontrolu, jestliže nedojde ke zlepšení do 48 hodin

HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA
• Belladonna 9 CH, 5 granulí každou hodinu - rudé a suché hrdlo, spastická bolest 

při polykání, oscilující horečka, žízeň
• Hepar sulfur 9 CH, 5 granulí každou hodinu (vhodná současná léčba antibiotiky) 

- bolesti připomínající zapíchnutou třísku, zlepšení teplem, citlivé zvětšené 
uzliny, adenopatie

• Lachesis mutus 9 CH, 5 granulí každou hodinu - jasně červené sliznice, nepříjemný
pocit konstrikce v krku, nemůže nic polykat, lokalizace zejména vlevo

• Mercurius solubilis 9 CH, 5 granulí každou hodinu - červené hrdlo, oteklé 
a povleklé tonsily, povleklý jazyk, na kterém je patrný otisk zubů, horečka 
a pocení, prevence recidiv

• Mercurius cyanathus 15 CH, 5 granulí každou hodinu - Vincentova angína nebo 
mononukleóza, hrdlo povleklé pablánami, celková slabost

• Oscilococcinum, 3 dávky v odstupu 6 hodin - při virovém onemocnění
• Phytolacca 9 CH, 5 granulí každou hodinu - bolest při polykání, která vyzařuje 

do uší, celkový chřipkový syndrom

STŘÍPKY Z PRAXE:
• Nemocný, přichází pro bolesti v krku. Má teplotu 38°C a potí se. Hrdlo je 

zarudlé, tonsily zvětšené, povleklý jazyk a na něm patrné otisky zubů. Streptest 
je negativní. Doporučená efektivní léčba: Oscilococcinum, 3 dávky s odstupem 
6 hodin. Belladonna 9 CH, Mercurius solubilis 9 CH, 5 granulí střídavě každou 
hodinu.

• Muž, 50 let, má již dva dny bolesti v krku při polykání. Objektivně zjišťujeme 
zarudlé hrdlo, zejména patrové oblouky. Necítí se dobře, bolí ho celé tělo a má 
zvýšenou teplotu 37,8°C. Bolest se zhoršuje při polykání a vystřeluje do uší. 
Doporučená efektivní léčba: Belladonna 9 CH, Phytolacca 9 CH, 5 granulí 
střídavě každou hodinu.

• Nemocný, přichází s angínou. Hrdlo je rudé, jedna tonzila zvětšená a rudá; 
bolest jako od zabodnuté třísky, teplota 39°C. Pacient se potí, má třesavku 
a celou noc bolestí nespal. Streptest je pozitivní. Užívá ATB. Doporučená 
efektivní léčba: Mercurius solubilis 9 CH, Hepar sulfur 9 CH, 5 granulí střídavě 
každou hodinu. 

POMOCNÉ SCHÉMA:

Zdroj: SCHÉMATA A PROTOKOLY, Jacques Boulet, MD, Antoine Demonceaus, MD,
Fabienne Donner, MD, Yves Léveque, MD. Lze zakoupit zde: www.hla-homeopatie.cz.
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Litovel. Místo konání. Místo, kde se
narodila a kde žije zakladatelka HLA,
nositelka myšlenky mezioborového
homeopatického sdílení, MUDr. Hana
Váňová. Když jsem v lednu 2013 do
Litovle přijela, abych shlédla prostory
a podmínky pro uspořádání homeopa-
tického setkání, první dojem mě příliš
nepřesvědčil. Ano, Litovel je půvabné
městečko nedaleko Olomouce, tedy nic
proti ni. Jen, bylo na mě poněkud
klidné, pomalé… Neuměla jsem si
představit, jak se nám v těchto 
podmínkách podaří zorganizovat akci
hodnou hotelu Hilton:-)

Vzhledem k tomu, že máme v HLA
skvělý tým lidí, kteří svou práci dělají
srdcem, vše jsme nakonec dotáhli do
posledního detailu a LHF (jak jsme si
Litovelské homeopatické fórum časem
familiárně pojmenovali) mohlo začít. 
A tak se poslední květnový víkend,
který nebyl svým počasím nijak
odlišný od toho lednového, sjela do
Litovle více než stovka lékařů různých
oborů, farmaceutů, porodních asisten-
tek, psychologů, fyzioterapeutů. Můj
obdiv měli hned u prezence. Do
poslední chvíle jsem nechtěla věřit, 
že bude tolik lidí ochotno bojovat 
s deštěm, zimou a pomalu se blížícími
povodněmi. Touha dozvědět se něco
nového však byla silnější.

Už první den byla cítit skvělá atmo-
sféra. Účastníci si užili přednášky
úvodního dne, první kontakt s kolegy-
účastníky, hudebně-dramatické před-
stavení v překrásné kapli a výbornou
večeři. Druhý den ráno se všichni
rozešli do workshopových místností,

kde se konaly odborné workshopy 
– workshop pro lékaře, extra workshop
veterinárních lékařů, další pro
lékárníky, ale i porodní asistentky 
a psychology. Na workshopech se
hodně diskutovalo, sdílely se příběhy
jejich účastníků, poutavě se vyprávělo
a naslouchalo. Po odpoledním bloku
odborných přednášek absolvovali
účastníci skvělou prohlídku věhlasného
litovelského pivovaru a večer se
nechali přenést na francouzskou 
riviéru, díky výborné zpěvačce Ivě
Kevešové a jejích profesionálně 

zazpívaných chansonů a jazzových
balad. Sobotní přednášející pak 
historicky poprvé přivítali mezi účast-
níky i veřejnost. Široké spektrum
prezentovaných témat (psychologie,
porodnictví, rehabilitace, lékárenství,
atd.) obohatilo nejen laiky, ale i pří-
tomné odborníky, kteří tak měli
jedinečnou příležitost seznámit se 
s kazuistikami z jednotlivých oborů 
a obohatit svou dosavadní praxi 
o specificky zaměřená témata…

Když jsem se pouštěla do psaní článku

o LHF, říkala jsem si, že se vás na jeho
konci pokusím „virtuálně přesunout“
mezi nás. Nakonec jsem se raději
rozhodla, že bude lepší, když se s vámi
podělím o „živý“ dopis jedné z účast-
nic LHF. Není totiž nic lepšího, než
když s vámi svou zkušenost sdílí přímý
účastník akce. Je to o kousek lepší, než
když ji popisuje sám organizátor:-)

Takhle tedy atmosféru LHF vnímala
účastnice Jana: 
„Litovelského fóra jsem se zúčastnila
jako studentka, která byla do té doby
„homeopatií nepolíbená“. Takže šlo 
o můj první kontakt s homeopatií. 
Z LHF odcházím jako nadšenec homeo-
patie. Velmi se mi líbily workshopy,
které byly udělány formou diskuse, kdy
se každý účastník podělil se svým 
osobním příběhem a zkušenostmi. 
Objevily se zde i přesvědčivé kazuis-
tiky. Dále mě oslovila přednáška pana
doktora Čupery, v níž mě nejvíce
přesvědčila čísla. A nakonec sobotní
přednášky přístupné i veřejnosti. 
Nejvíce mě oslovila přednáška z oblasti
veterinární medicíny, zejména pak
přesvědčivý přednes, nadchlo mě 
i vyvrácení „placebo efektu“, neb je
pravdou, že zvíře je pacient, které si
nevymýšlí a neklame. Za možnost
zúčastnit se LHF jsem srdečně vděčná
a možná mi to změnilo i moji kariérní
budoucnost. O homeopatii se budu
určitě i nadále zajímat.“

Věřím, že podobně vydařených akcí
bude nejen pro odborníky, ale i pro
laiky mnohem víc:-)

Lucie Nestrašilová

Litovelské sdílení... 
Necelé 3 dny strávené v „homeopatickém“ prostředí… Ptáte se, jak takové homeopatické
prostředí vypadá? Je nepopsatelné. Je to něco, co musíte zažít, vnímat naživo. Tentokrát
se zcela historicky poprvé v dějinách Homeopatické lékařské asociace sdílelo
„mezioborově“. Přesněji řečeno – na jednom místě se v jeden čas sešli lékaři s dalším
zdravotníky, odborníky na svůj „rajón“. Prvenství zaznamenaly i odborné workshopy. 
Ale začněme hezky popořádku…
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Trochu jiné
pečivo...
"Co máme dnes k večeři?“,
"Zase?!“ Tak tomu jsem se chtěla
dnes vyhnout...

Proto jsem upekla to, co pekávala
moje babička z jižního Slovenska 
- maďarsky se tomu říká „sós lepény“.
Co to je? Je to vlastně slaný kynutý
koláč. Babička ho někdy jen posypala
solí, jindy zalila vejci rozšlehanými 
ve smetaně... A vždy musela napéct
několik plechů:-)

Potřebujeme:
500 g špaldové hladké mouky
přibližně 4 dl vlažné vody
½ kostky droždí, sůl
olivový olej (asi 0,5 dl)
čerstvou bazalku (pažitku, rozmarýn,
oregáno, tymián...)
mletý sušený česnek (může být i čerstvý)

Postup:
Droždí a sůl rozmícháme ve vlažné
vodě. Když droždí začne nabíhat,
přidáme mouku a vypracujeme hladké
těsto. Necháme vykynout.
Těsto rozdělíme na dva bochánky, 
ze kterých na plech na pečící papír
tvarujeme silnější placky. Polijeme
olejem, posypeme solí, bylinkami 
a česnekem. Povrch těsta rukama
trochu promačkáme. 
Pečeme na 220°C asi 15 minut.

Upekla jsem dvojnásobné množtví - je
nás hodně:-) A pro kluky na zítřejší
„sváču“ jsem jeden bochánek 
namazala i rajčatovým protlakem 
a po dopečení posypala trochou 
sýra – ať mají pocit, že svačí pizzu:-)

A s čím budeme dnes „sós lepény“
večeřet? Asi se salátem z tofu a ze-
leniny... Skvěle chutná i k dobré
polévce, nebo k česnekovému dipu...

Andrea Dovalová

AKUTNÍ BRONCHITIDY
Akutní bronchitidy jsou problémem ve veřejném zdraví, a to zejména pro
častý výskyt u dětí a pro možnost vývoje až do obrazu astmatu...

PROČ POUŽÍT HOMEOPATIKA?

• Efekt klasických léků (kortikoidů, antivirotik, antibiotik, antitusik a mukolytik) u akutní bronchitídy je sporný

PŘÍNOS HOMEOPATIE

• Národní studie (Francie, 2004) ukázala, že homeopatie má v léčbě akutních stavů své jisté místo, významně zkracuje 
délku léčby a snižuje výskyt komplikací. Homeopatická léčba rovněž působí preventivně, takže snižuje počet recidiv, 
které přispívají ke vzniku astmatu.

• Homeopatie se používá při léčbě bronchitid, které nevyžadují léčbu za hospitalizace.

NAŠE RADY

• Zlepšení při použití homeopatické léčby musí být rychlé (za 24-48 hodin)
• Homeopatická léčba by měla být doplněna a působit společně s dechovou rehabilitací

HOMEOPATICKÁ LÉKÁRNIČKA

Předkládáme Vám zde možnosti léčby, které je možno použít nejčastěji. Některé recidivující bronchitidy však vyžadují
použití terénní léčby, která vyžaduje komplexnější znalosti a návštěvu lékaře-homeopata:

• Antimonium tartaricum 9 CH - pískot, výrazné zahlenění, zlepšení poklepovou masáží hrudníku
• Blatta orientalis 9 CH - zahlenění
• Cuprum metallicum 9 CH - výrazný spasmus, cyanóza
• Ipeca 9 CH - spastický kašel, pískot, jemné chrůpky, obloukovité zvracení

Prevence recidiv:

• Aviare 15 CH - 1 dávka 1x za 14 dní - recidivující záněty dýchacích cest, zvýšený výskyt virových onemocnění
• Blatta orientalis 15 CH - sklon k alergiím, přecitlivělost na prach a roztoče, 1 dávka = 5 granulí – 1x za 14 dní

Tip na dávkování:

Rozpusťte 10 granulí od každého léku do 1 dcl vody – podávejte po malých dávkách každou hodinu. Při jednom podání
můžete namíchat dva léky dohromady.

STŘÍPKY Z PRAXE:

• Kojenec, v průběhu virového onemocnění se objevuje spastický kašel s pískoty. Zvrací mléko. Zahlenění není zatím ještě 
tak významné, ale obyčejně dochází ke zhoršování. Doporučená efektivní léčba: Ipeca 9 CH a Antimonium tartaricum 
9 CH, 10 granulí od obou léků rozpustit do vodu a podávat po malých doušcích každou hodinu.

• Dítě, velmi zahleněné, stav vyžaduje zlepšení bronchiální drenáže pomocí poklepové masáže, která přináší úlevu. 
Doporučená efektivní léčba: Antimonium tartaricum 9 CH a Blatta orientalis 9 CH, 10 granulí od obou léků rozpustit 
do vodu a podávat po malých doušcích každou hodinu. 

POMOCNÉ SCHÉMA:

Zdroj: SCHÉMATA A PROTOKOLY, Jacques Boulet, MD, Antoine Demonceaus, MD, Fabienne Donner, MD, Yves Léveque, MD. Lze zakoupit zde: www.hla-homeopatie.cz.
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Při trémě a netrpělivosti před začátkem
školy podáváme lék Argentum ni-
tricum 15 CH, 1-2 x denně 5 granulí.
Nejčastější otázkou takového dítěte je:
„Kdy už to bude?“. Dítě je celkově
neklidné, může se mu třást ruka nebo
může chodit často na záchod.

Pokud se dítěti do školy nechce, 
má strach, trému, obavy a je zaražené,
podáváme lék Gelsemium semper-
virens 15 CH. Lék podáváme už 
několik dnů před zahájením školy 
a pak denně, každé ráno 5 granulí, 
až do doby adaptace.

Jestliže se dítě na školu extrémně těší
(samou radostí nemůže spát), potřebuje
lék Coffea tosta 15 CH (lék jen na
lékařský předpis), 5 granulí každé ráno
před odchodem do školy.

Případ z praxe

Léčila jsem 6ti-letou holčičku, která po
nástupu do školy pravidelně ráno
opakovaně zvracela. Začala zvracet už
po probuzení, pak po vyčištění zubů,
pak po snídani, a ještě 2x cestou do
školy. Nebyla moc dobrý jedlík a tak
zpočátku školního roku i zhubla.
Všechna vyšetření provedená u lékaře
byla negativní, a protože maminka
nechtěla nasadit psychiatrické léky,
rozhodli se rodiče vyzkoušet i homeo-
patii. Při prvním vyšetření dostala
dívenka lék Argentum nitricum, pro-

tože jsem byla přesvědčena, že se jedná
o typickou trému před školou. Lék
výrazně zmírnil zvracení, a při jeho
podávání zvracela už jen cestou do
školy. To už maminka považovala za
velký úspěch, ale já jsem spokojená
nebyla. Další lék, který jsem nasadila,
byla Ipeca 9 CH, která je jedním 
z léků podávaných při zvracení. Při
podávání tohoto léku se situace v pod-
statě nezměnila, stále zvracela při cestě 
do školy.

Při další kontrole jsme znovu 
s maminkou probraly celou ranní 
proceduru před odchodem do školy 
a teprve tehdy jsem pochopila, že dítě
se do školy opravdu hrozně těší. Začaly
jsme podávat lék Coffea tosta 15 CH
ráno po probuzení a ještě znovu při
cestě do školy. Během 3 dnů zvracení
zcela ustalo. Lék brala ještě asi 1 měsíc
každé ráno, pak 1x týdně a nakonec jen
v případě, že se zase na něco hrozně
těšila, např. školní výlet apod.

Podobný stav se ještě 1x zopakoval.
Když asi ve 12 letech jela s rodiči na
hory, kam se hrozně těšila. Rodiče 
už nebyli „zvyklí“ dávat Coffeu a tak
na ni zapomněli. Při výstupu v Tatrách
začala dívka zvracet a opakovaně
zvracela tak dlouho, než dorazili zpět
k autu, kde lék nechali. Po jeho podání
se zvracení zastavilo a do hodiny dívka
vypadala zcela zdravě. Rodiče se na ni
tehdy velmi zlobili, protože ji museli z

hor snášet na zádech a celou cestu
zvažovali, že zavolají horskou službu.
Od té doby už nikdy nezapomněli lék
přibalit při každém cestování. Nyní
studuje vysokou školu a lék Coffea
tosta už nepotřebuje.

Možností využití homeopatie pro
školáky a studenty je celá řada. 
Více informací najdete v článcích  na
www.svethomeopatie.cz

MUDr. Kateřina Formánková

Homeopatie pro školáky a studenty
Začátek školního roku je vždy spojen s větší zátěží nejen studentů, ale i rodičů,
zvláště rodičů dětí, které jdou do první třídy, nebo přecházejí na vyšší stupeň
školy.

       
    

      
        

           
      

         
            

   
       

        
         

       
       
       

        
       
  

  

Pokud má dítě náhle vysokou teplotu,
rozhodně vyhledejte lékaře, ale můžete
okamžitě začít podávat homeopatické
léky na horečku, které zároveň působí
protizánětlivě, a to i na úrovni
močových cest. Při vysoké teplotě,
která nejčastěji nastupuje po působení
chladu nebo strachu podáváme homeo-

patický lék Aconitum napellus 9 CH.
Dítě je neklidné, úzkostné, má bledou
suchou kůži, může mít zimnici. Větší
dítě si stěžuje na pálení a bolesti při
močení. Malým dětem se lék podává
rozpuštěný ve vodě - 5 granulí léku
rozpustíme v 1 dl převařené kojenecké
vody a podáváme při horečce každou
hodinu 1 kávovou lžičku roztoku.
Dítěti samozřejmě podáváme větší
množství tekutin pokojové teploty 
a děláme mu studené zábaly (alespoň
na končetiny). Pokud je teplota 
velmi vysoká 38,5 – 39 st., podáváme
i antipyretika.

Dalším homeopatickým lékem, který
můžeme při teplotě použít je Bella-
donna 9 CH. Podáme ho v případě, že
má dítě náhle z plného zdraví horečku,
je červené v obličeji, má lesklé oči a
potí se. Zároveň si stěžuje na pálivé
bolesti v podbřišku s křečemi a stálé
nucení na močení. Dítě je světloplaché.
V tomto případě podáváme Belladonnu
opět každou hodinu.

Homeopatické léky na zánět močo-
vých cest:

- pálivé a řezavé bolesti při močení
s prokázanou infekcí močových cest 
léčí lék Cantharis 9 CH, podáváme 
jednu dávku léku (5 granulí nebo 
1 lžička roztoku) při každém močení. 

- dítě, které je opakovaně léčeno anti-
biotiky pro záněty močových cest 
nebo které má permanentní udržovací
léčbu chemoterapeutiky (Biseptol, 
Sumetrolim), potřebuje často lék 
Thuya 9 CH, 1x denně 5 granulí. 
Toto homeopatikum zlepší stav 
imunitního systému. Podáváme ho 
většinou dva měsíce, poté je nutné 
pokračovat přesně vybraným lékem. 
Takové dítě by měl léčit zkušený 
homeopat.

Kromě výše uvedených léků má
lékař homeopat u popsaných potíží
na výběr ještě další léky, které 
mají specifické indikace a měl by 
je vybírat odborník.

Dalším problémem u dětí bývá časté
močení po působení nějakého stresu-
jícího faktoru. Dítě chodí opakovaně
čůrat před odjezdem do školky, školy,
večer před spaním, před sportovním
výkonem, vystoupením apod. V těchto
případech zabírá velmi dobře lék 
Argentum nitricum 15 CH. Lék
podáváme 2-3x denně. Tyto děti mají
většinou v nadměrné oblibě sladkosti.
Pokud budete tento lék podávat,
zmenší se i jejich závislost na cukru.

Homeopatie může pomoci i u jiných
obtíží. Například má-li dítě vrozenou
vývojovou vadu močových cest, tzv.
VUR (vesicoureterální reflux). Léčba
může zlepšit nejen opakované infekce
močových cest, ale i zmírnit stupeň 
tohoto onemocnění, zvláště pokud se
začne s léčbou již v kojeneckém věku.
Tento stav by však měl řešit zkušený
lékař homeopat.

MUDr. Kateřina Formánková

Děti a problémy s močovými cestami
U malých dětí, zvláště v kojeneckém věku, je často obtížné zjistit infekci
močových cest, protože dítě nám nemůže sdělit, co ho trápí a často je vedoucím
příznakem jen horečka nebo zvýšená teplota bez dalších příznaků...
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Dalšími důvody proč se může jednat 
o plánovaný zákrok jsou zlomeniny
pánve, problémy při předchozím
porodu, známé abnormality porodních
cest.

U koček, které dostaly antikoncepci 
a zabřezly (pokud má to štěstí, že se 
na její březost přijde). K tomu bych 
se vyjádřila obšírněji. Zejména na 
vesnicích je časté podávat kočkám 
antikoncepci. Stále dokola se opakuje,
že to není nic zdravého, že má an-
tikoncepce spoustu vedlejších účinků
(např. nádory mléčné žlázy, zánet
dělohy, poruchy kostní dřeně,..), ale 
z ekonomických důvodů volí někteří
majitelé raději tuto variantu než kas-
traci (případně pokud chtějí zachovat
plodnost kočky). Jenže má to navíc své
úskalí - než tabletka zabere (což trvá
asi týden) může kočka zabřeznout
(nebo může být březí už v době
podání). Březost probíhá normálně, ale
většinou nenastoupí porod a taková
kočka musí být akutně operována
(většinou v kritickém stavu). Proto se
musí tabletka poprvé podat v době
pohlavního klidu (prosinec, leden), 
aby se riziko připuštění omezilo na
minimum. Bohužel, příroda nejede

vždy podle tabulek a tak se mohou 
najít zvířata, která i v lednu cyklují... 
a problém je tu.

Indikací k císařskému řezu je celá
řada. Velký plod, špatná poloha
plodu, kterou se nepodaří vaginálně
srovnat (např. spadlá hlavička, mimčo
na štorc,..), rodička nemá dost síly 
k porodu (a nepomůže Oxytocin),
štěňata/koťata nemají na ultrazvuku
srdeční ozvy, fenka má zelený výtok
(to znamená, že se odlučují placenty).

Jak můžeme fence/kočce usnadnit
rekonvalescenci po zákroku a mlá-
ďátkům start do života za pomoci
homeopatie?

Arnica montana 15 CH – ideálně pokud
je možnost, podávat preventivně, jinak
bezprostředně po zákroku. Dále podá-
váme 2-3 x/den – dle stavu operační
rány. Napomáhá hojení, snižuje
krvácení (proto je nejlepší dát už před
zákrokem).

Pro lepší hojení rány a menší jizvu
podávejte Staphysagrii 9 CH 2-3x/den
(lze si rozředit do stříkačky spolu 
s Arnikou).

Pro detoxikaci anestetik je vhodná
kombinace Nux vomica 9 CH a Phos-
phorus 15 CH (opět klidně v jedné
stříkačce) z počátku každých 30 minut
do probrání. Dle situace v dalších
dnech 1-2x/den (ne vždy je to nutné),
zejména je–li potřeba posílit játra 
a ledviny.

Při každém porodu dochází ke ztrátám
tekutin (nejen krevním, ale i plodové
vody, což má vliv na hydrataci orga-
nismu), proto je dobré mít doma Chinu
15 CH. Navíc zvířata po narkóze mají
problém s příjmem tekutin, nástup 
laktace je další nápor na metabolizmus
vody. China pomůže obnovit tekuti-
novou rovnováhu, napomáhá při
velkém fyzickém (i psychickém)
vyčerpání. Podejte po zákroku a opa-
kujte dle situace.

Pokud je samice (nebo mláďata) 
po narkóze malátná, může mít
zácpu, dejte jim Opium 9 CH, 
případně střídejte s Carbem vegetabilis
9 CH (zejména u štěňat, která byla
oživována, u velmi slabých zvířat, 
případně promodralých).

Pokud hrozí infekce nebo fence

stoupá teplota (i když kolem porodu
je zvýšená teplota normální), podávejte
Pyrogenium 9 CH 1-2x/den po několik
dní.

Na lepší rozběh laktace je vhodným
lékem Lac caninum 5 CH (lze kombi-
novat s Ricinus communis 5 CH).
Ideální je podávat před každým ko-
jením (ale to se ne vždy zadaří:-),
podávejte z počátku 5x/den.

Léků je celá řada, vždy záleží na situaci
a aktuálním klinickém stavu. Pokud se
vám něco nezdá, poraďte se svým
ošetřujícím lékařem.

MVDr. Lada Paulů

Císařský řez u zvířat
U psů a koček je císařský řez většinou neplánovaný. Výjimkou jsou buldoci, kteří mají slabé
porodní stahy, proto si většina chovatelů po zabřeznutí rovnou objednává termín na císařský řez.

Diastáza břišních svalů
Jak lze řešit rozestup břišních svalů
po porodu a co to vlastně je…

Diastáza břišních svalů znamená
rozestup přímých břišních svalů.
Přímý břišní sval je složen ze dvou
podélných polovin, které se k sobě
navzájem těsně přikládají. V prů-
běhu života se ale může stát, že se
tyto dvě poloviny od sebe oddálí. 
V takovém případě je na břiše při
aktivaci břišních svalů – nejčastěji
můžeme tuto situaci pozorovat při
cvičení břišních svalů vleže na
zádech – patrná podélná boule 
uprostřed břicha, obvykle od hra-
nice hrudníku a břicha směrem 
k pupku.

Proč vzniká?

Jednou z častých příčin je těhoten-
ství, kdy jsou břišní svaly nadměrně
protaženy a po porodu se jejich 
optimální délka neobnoví. Další
příčinou může být vadné držení těla
s neoptimální funkcí břicha, tedy 
s oslabením břišních svalů. Břicho
pak začne pracovat tzv. v jiném
režimu. Obecně lze říci, že břišní

svaly, konkrétně vnitřní šikmé břišní
svaly, zevní šikmé břišní svaly, příčný
břišní sval a přímý břišní sval spolu
musí umět při aktivaci dobře spolupra-
covat. Špatný pohybový stereotyp,
nebo porod či operace mohou tento
stereotyp narušit a vzniká tzv. nesouhra
neboli dysbalance. Tato může vypadat
různě. Často je patrná jako přeštípnutí
v pase, které dělají přetížené šikmé
břišní svaly a oslabení dolní části
břicha, které nemůže optimálně praco-
vat. Druhou neméně častou variantou
je oslabení celého břicha s diastázou
břišních svalů. Možné jsou samo-
zřejmě i jiné variace a jejich kombinace.

Řešení

Jedním z možných řešení, které by
mělo být dle mého názoru první
metodou volby, je rehabilitace. Cílem
rehabilitace je navození správné sva-
lové souhry mezi všemi břišními
svaly. Není to pouze cvičení svalové
síly, ale spíš koordinace a nemá zhola
nic společného s tzv. “sklapovačkami“.
Dovolím si napsat, že dokonce začít
posilovat sklapovačkami břicho, které
ukazuje známky diastázy je velmi kon-

traproduktivní. Takovým cvičením 
si pacient spíše posiluje svůj špatný 
pohybový stereotyp. Aktivace břiš-
ních svalů při diastáze patří do rukou
odborníka a potřebuje kontrolu 
a vedení.

Pokud konzervativní postup nepo-
může, existují možnosti operačního
řešení, kdy se poloviny přímých
břišních svalů k sobě stáhnout chirur-
gickým řešením.

Diastáza břišních svalů může před-
stavovat pouze kosmetický efekt, na
druhé straně s sebou nese riziko
vzniku břišní kýly.

V období po porodu se může diastáza

přechodně objevit. Při šetrném 
postupném cvičení břišních svalů 
a vzpřímeného držení těla se však
často sama ztratí. S každým dalším
porodem je riziko vzniku diastázy
větší a její odstranění trvá obvykle
déle. Po každém porodu je potře-
ba počítat s obdobím pro vrácení 
pohybového systému do stavu, 
který byl před otěhotněním. Toto 
období je minimálně stejně dlou-
hé jako trvá těhotenství. Není
tedy kam spěchat.

Správnou aktivaci břišních svalů při
diastáze břišních svalů nelze popsat
písemně, liší se vzhledem k výchozí
situaci celého pohybového systému
a je zakomponována do aktivace
celého hlubokého stabilizačního
systému.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Více článků, rad lékařů, zkušeností pacientů, poradny odborníků a aktuální zprávy z oblasti homeopatie a zdravého životního stylu 
najdete na webovém portálu Homeopatické lékařské asociace, o.s. www.svethomeopatie.cz. 
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Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací
charakter. V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.
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