
Pracuješ v lékárně, jsi vystu-
dovaný farmaceut. Co tě vedlo
k tomu, že ses rozhodla 
vystudovat homeopatii na 
Mezinárodní škole klinické
homeopatie CEDH?

K homeopatii jsem se dostala
díky našim dětem. Jako malí byli
hodně nemocní, a když měl
mladší syn během jedné zimy
troje antibiotika, dostala jsem 
od kamarádky číslo na paní 
doktorku Bártlovou. Nejenže nám
opravdu moc pomohla, ale také
mi nabídla možnost studia na
CEDH. Hned jsem se přihlásila 
a od té doby se homeopatie stala
neoddělitelnou součástí naší
rodiny a mého života.

Za jak dlouho po ukončení 
studia jsi mohla v lékárně 
doporučovat zákazníkům
homeopatické léky?

Začalo to hned po první před-
nášce. Přijela jsem domů plná
nadšení a hned do lékárny objed-
nala Arniku a několik dalších
homeopatik, které jsme se učili. 
A představ si, že po každém
dalším kurzu začali chodit paci-
enti právě s těmi potížemi 
a nemocemi, které jsme zrovna
probírali na kurzu. Takže se 
sortiment homeopatik v lékárně
rozšiřoval postupně po každém
přednáškovém víkendu. 

Jaké jsou reakce zákazníků
lékárny, když jim na daný
akutní problém doporučíš
homeopatický lék?

Nejčastěji mají o homeopatii
zájem maminky s malými dětmi.
Postupně také přibývá zájem 
ze strany pacientů, kteří mají

dlouhodobé zdravotní potíže, 
a klasická léčba už nepřináší 
žádaný výsledek. To pak mají
chuť vyzkoušet ještě něco
dalšího, ať už je to homeopatie,
či změna stravování, bylinky…
Také přibývá mladých, vyčer-
paných studentů nebo pracu-
jících lidí, kteří mají oslabený
imunitní systém a chytí pak 
kdejakého bacila. A protože 
nemají čas ležet v posteli, nemoc
se jim protáhne, nebo sklouzne 
do chronického stavu.
Někteří pacienti jsou striktně
proti homeopatii. Plně to respek-
tuji a nikomu nic nenutím ani
nepřemlouvám. Každý si svou
cestu musí najít sám.

Vnímáš za poslední 2−3 roky
změnu v chování zákazníků?
Kupují si nyní více přírodních
produktů, šetrných prostředků
či homeopatik? Máš dojem, 
že lidé v dnešní době více
přemýšlejí o svém zdraví, nebo
se situace v letech nemění?

Vnímám, že se postoj pacientů 
k zodpovědnosti za své zdraví
mění a že si to lidé více uvědo-
mují. Přibývá pacientů, kteří se
na svém zdraví chtějí sami
podílet. Také častým slovem 
z úst pacientů v lékárně je pre-
vence – nejlépe přírodní cestou.
To mě moc těší.  Nikdo za nás nic
neudělá, své zdraví si musíme
chránit a opatrovat sami. 

Co pro tebe znamená zdravý
životní styl?

Zdravý životní styl je pro mě
velmi široký pojem, který
zahrnuje péči o tělo, duši,
přírodu, ale také zodpovědnost 
za své jednání a předávání další

generaci – našim dětem. Svým
jednáním a činy se snažím synům
ukazovat hodnoty, které jsou pro
mě podstatné a důležité – že pro
to, abychom mohli jíst zdravé 
potraviny, dýchat čistý vzduch,
chodit do přírody, běhat bosí 
po louce, koupat se v řece, a pro
spoustu dalších věcí, které máme
rádi, musíme chránit místo, kde
žijeme. 
Příroda je pro mě přirozenou
součástí mého života, každý den
potřebuji být na vzduchu. 
Nejraději mám rychlou chůzi,
běh, kolo a poslední dobou jsme
s manželem propadli kouzlu
nordic walking. Každý večer,
když uložíme děti do postele,
dáme čelovky na hlavu, hůlky do
ruky a vyrážíme na hodinovou
rychlou chůzi do terénu. Je to
silně návykové.
Také cítím, že srdce rodiny je 
v kuchyni a že mohu prostřed-
nictvím jídla sytit nejen žaludky,
ale i dušičky těch, které mám

ráda. Však mám také mezi
dřezem a sporákem vystátý důlek,
ale pro mě je to zároveň i relax 
a prostor, kdy nemusím pracovat
hlavou. 

Jsi aktivní žena, maminka
dvou kluků – sportovců. Co
nikdy nechybí ve vaší domácí
lékárničce a bez čeho nikdy
nevyrazíte na zápasy?

Lékárničku se základními homeo-
patiky a Rescue kapky s sebou
vozím úplně všude. Je součástí
mého batůžku a mnohokrát jsem
to velmi ocenila. Nikdy nechybí
Arnica, China, Aconitum, 
Natrum sulfuricum   na úrazy
hlavy, Belladonna, Arnigel 
a další. Na turnaje rozpouštím do
vody Arniku 9 C a Magnesium
phosphoricum 9 C jako prevenci
svalové únavy a křečí. Pokud
mají kluci předem strach a trému,
přidávám Gelsemium 15 C nebo
Rescue kapky. Právě kouzlo

Dnes vám představíme skvělou farmaceutku, lektorku přednášek a kurzů o homeo-
patii a zdravé výživě, naši milou spolupracovnici PharmDr. Janu Strieglerovou.
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Rozhovor s osobností

PharmDr. Jana Strieglerová

noviny C16 (kor)_Sestava 1  06.02.17  9:19  Stránka 1

únor 2017



Akutní bolest uší u dětí
Mnoho malých dětí trápí bolesti uší. Je-li batole příliš malé, neumí přesně
říci, co ho bolí. Pokud jde o bolest ucha, rodiče ji většinou poznají tak, že má
dítě ouško načervenalé, chytá se za něj a je plačtivé. Bolest uší se objevuje
nejčastěji při silné rýmě. Malé děti neumějí smrkat, odsávání hlenů je nepří-
jemné a ne vždy se podaří předejít nahromadění hlenů a bolesti uší zabránit.

Co dělat při akutních bolestech uší?
1. Pokud se bolesti uší objeví náhle okolo půlnoci, homeopatický lék první 

pomoci bude Aconitum 9 C v dávkování 5 granulí po půl hodině až do 
vymizení bolesti.

2. Snažte se udržet dítě v klidu, zvýšený průtok krve bolest zhoršuje. 
3. Prokapejte nos nosními kapkami.
4. Vykapejte dítěti uši, například lihovými kapkami do uší s obsahem kyseliny 

borité a lihu, které jsou volně prodejné. Před aplikací je doporučujeme ohřát 
na pokojovou teplotu. Ze začátku vykapávejte ucho přibližně každou půl 
hodinu asi 3−4x, následně 4−5x denně. 

K léčbě počínajícího zánětu můžete použít tato homeopatika:
● Ferrum phosphoricum 15 C – bolest ucha nastupuje pozvolna, teplota 

do 38 °C.
● Belladonna 15 C – náhlé bolesti uší pulzujícího charakteru, červený horký 

obličej, vysoká teplota.
● Chamomilla 15 C – vhodná pro děti, které jsou velice přecitlivělé na bolest, 

snadno se podráždí, mívají záchvaty zlosti, při potížích je nic neuklidní, 
pořád se něčeho dožadují.

● Capsicum annuum 15 C – vhodný na pálivou bolest ucha.

Dávkování: rozpustit 10 granulí homeopatického léku v malé PET lahvi v čisté
vodě a odpíjet každých 15 minut, se zlepšením intervaly prodlužujte. Léky lze
i kombinovat.

V ideálním případě je možné přidat Aviaire 1x denně 5 granulí, tento homeo-
patický lék je na lékařský předpis. Kliničtí homeopaté tento lék předepisují
svým pacientům i preventivně 1−2x měsíčně v zimním období.

V rámci léčby můžete vyzkoušet i Kneippovu metodu – obklad z hořčičné
moučky. Je to starý domácí prostředek užívaný na lehký zánět uší, který dobře
snášejí i  děti. Jak na to: Z  trochy hořčičné moučky a trochy horké vody
umíchejte řídkou kaši. Pak ji natřete na šátek nebo kapesník a na 15 minut
přiložte na zanícené ucho.

Pokud bolesti uší nebo vysoké horečky i přesto přetrvávají a do několika
hodin nevymizí, je nutno navštívit LÉKAŘE! Hnisavý zánět středního ucha
je nutné léčit antibiotiky.

Když lékař usoudí, že je nutné ouško píchnout nebo bubínek praskne sám,
následné hojení se pomocí homeopatických léků urychlí.

MUDr. Eva Kettmannová

Gelsemia objevil asi před půl
rokem manžel a od té doby 
ho před zápasem rozdává i svým
spoluhráčům. Prý pak v druž-
stvu panuje větší pohoda 
a nelítají rakety vzduchem. Také
od té doby dosahují lepších
výsledků.

Máš nějaké tipy pro rodiče
sportujících dětí, na co si dát
pozor v případě, kdy mají děti
nadměrnou fyzickou zátěž?

Všímám si, že hodně dětí je velmi
přetažených. Ve škole jsou na ně
kladeny vysoké nároky na učení 
a pak někteří mají ještě spoustu
kroužků a povinných aktivit,
nezbývá jim čas na volnou 
hru a jen takové to obyčejné
lítání venku a stavění bunkrů 
s kamarády.
Doporučuji upravit jídelníček,
aby byl pestrý a bohatý na zele-
ninu, ovoce, obiloviny a kvalitní
bílkoviny, a zajistit dostatečný
počet hodin spánku. Moje
oblíbená homeopatika pro spor-
tovce jsou Arnica a Magnesium
phosphoricum – nejlépe do 
pitného režimu před tréninkem 
a po něm. A také naučit děti 
dělat po tréninku důkladný
strečink – svaly se pak lépe 
regenerují a tolik nebolí. 

Jaké svačinky dáváš svým
dětem, když vyrazí na zápas
nebo na turnaj? Jak nejlépe
během sportovní aktivity 
doplní tolik potřebnou energii?

Naučili jsme se začínat téměř
každý den čerstvě lisovanou
šťávou z ovoce a zeleniny 
nebo v rozmixované formě jako
smoothie. To dodá potřebné 
vitamíny, enzymy a nastartuje
metabolismus. Před turnajem 
a po něm jim také dávám 
1 lžíci dýňového oleje přímo 
do pusy – je to perfektní forma 
biologicky dobře dostupného
hořčíku. Na svačinu chystám
většinou pečivo – často peču
doma kváskový chléb. A vybavím
je krabičkou poslední záchrany,
což je krabička se sušeným 
ovocem, ořechy, semínky 
a hořkou čokoládou pro rychlé
doplnění chybějící energie. 
Pitný režim zajistí voda nebo
domácí šťáva, v zimě šípkový 
či zázvorový čaj s medem 
a citronem.

Kromě své práce a spousty
dalších aktivit jsi v loňském
roce začala přednášet pro Svět
homeopatie. Na co se lidé na
přednáškách nejvíce ptají? Jaká
témata je nejvíce zajímají?

Vnímáš mezi účastníky pozi-
tivní atmosféru?

Přednášení a besedy mě velmi
naplňují. Cítím, že tímto způso-
bem mohu být užitečná. Setkávám
se tam s lidmi, kteří o to stojí 
a chtějí se dozvědět něco nového.
Vždy je dobrá atmosféra a to mě
velmi těší. Nejčastějším tématem
jsou děti – posílení imunity 
a přírodní léčba akutních dět-
ských onemocnění (horečka,
kašel, rýma, nachlazení atd.).
Maminky jsou velmi vděčné 
za „babské“ a jednoduché rady,
kterými si mohou velmi dobře 
a rychle v těchto situacích pomoci.
Už jako malá holka jsem s praba-
bičkou jezdila každé jaro a léto
do lesa sbírat bylinky a to mi vy-
drželo dodnes. Moje maminka 
je také taková bába kořenářka,
takže to mám asi v genech.
Těchto obyčejných a praktických
rad a fíglů mám v zásobě hodně
a velmi ráda je pak na svých
přednáškách šířím dál.

Budeš v přednášení pokračovat
i v novém roce? Kam se 
v nejbližší době chystáš?

Velmi ráda budu v této činnosti
pokračovat, protože mě to
opravdu moc těší a obohacuje. 

Tento rok jsme s manželem 
vyhlásili ve znamení cestování
bez dětí – jen sami dva nebo 
s přáteli. Kluci už jsou čím dál
víc samostatnější a tak cítíme, 
že nastává zase více času pro 
nás. Na jaře se chystám navštívit
svou maminku, která momen-
tálně žije v  Anglii, a vyrazíme 
do Yorkshiru po stopách našeho
oblíbeného zvěrolékaře Jamese
Herriota.

Tvé tipy na to, jak přežít zimu?

Můj tip je hlavně si zimu pořádně
užít. Letos je zima tak nádher-
ná!  Sníh, sluníčko, mráz – co víc
si přát. Konečně vymrznou 
i bacily!
Zimu si nedokážeme představit
bez rakytníku, zázvoru, medu, 
citronu a domácí slivovice. To je
jako prevence dobrý základ.
Doporučuji zařadit prohřívací
potraviny – pohanku, teplé 
zeleninové a vývarové polévky. 
A dostatek spánku – v zimě se
chodilo vždy brzy na kutě. Pak
budeme mít dost energie 
a můžeme hravě vyrazit ven na
čerstvý vzduch vstříc zimním
radovánkám. 

Lucie Nestrašilová 
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Také 
„hantíte“ 
pokémony?
Postihlo to snad všechny věkové kategorie
všude na světě. Hunt neboli lov 
pokémonů. Ve městě, na vesnici, ráno,
večer i v noci, děti, mladí i lidé nad třicet.
Stojí, chodí, koukají do mobilů, někteří
i zrychlí krok.

Já sama jsem tak říkajíc „konzerva“. Mého iPhonu je pro mne škoda (stačil
by mi prý telefon pro seniory). Místo počítače bych raději psala čerstvě
ostrouhanou tužkou na krásný, bílý papír, místo SMS bych ráda psala 
(a dostávala) pohlednice nebo dopisy a vůni knihy – tu nikdy nevyměním
za cosi elektronického, i když by to mělo „milión giga“. Přesto mě tato
hra nadchla. Jako úplně první. Ptáte se proč?

Moc mne mrzí, jak děti a mladí tráví svůj volný čas. Není to vlastně ani
tak volný čas, jako čas obecně. Ochuzují se o zážitky, kontakty, sdílení,
komunikaci či zkušenosti tím, že sedí u počítačů a chytrých telefonů, sdílejí
videa a fotky, fotí si své talíře v restauraci a pak je posílají dál (pohled na
dvojice mladých v restauraci mě většinou velmi rozesmutní – sedí, v rukou
telefony a čekají na jídlo). Vzhledem ke své negramotnosti ani nevím, jak
se všechny ty jejich programy jmenují.

V případě pokémonů mě ale syn (19  let) překvapil. Za prvních 7 dní 
„nachodil“ přes 30 km! Hurá!!! Neseděl doma a zběsile neklikal úžasnou
hrací myší, ze které mám pocit, že je chytřejší než já.

Při lovení pokémonů totiž musíte chodit! To je základ, jízda v autě neplatí
(když začal „lovit“ při jízdě na kole, musela jsem pohrozit zrušením 
mobilních dat). Navíc jsou v programu označena zajímavá místa – historicky
nebo geograficky – takže se i něco přiučí. U nás, v Ostravě, ho například překva-
pily malé měděné dlažební kostky se jmény odsunutých židovských rodin.

Navíc, pokud se vám podaří získat tzv. inkubátor (kam se vloží vajíčka),
můžete si „vychovat“ vlastního pokémona, ale jen pokud nachodíte určitou
vzdálenost – 2, 5 nebo i 10 (!!!) kilometrů.

Nevím, co bude nakonec výsledkem lovení, co přijde poté, až nachytá
všechny ty barevné nereálné postavičky s  legračními jmény. Pro mne 
je to ale jeden z mála způsobů, jak pomoct dětem a mladým lidem vrátit
se k pohybu a zejména k chůzi, kterou považuji za nejlepší pohyb vůbec.

Děsí mě nárůst obezity, je totiž obrovský. Plíživý, pomalý, ale velmi
nebezpečný. Počet obézních dětí se za posledních 20 let téměř ztroj-
násobil! To jsou oficiální statistiky, které ale zaznamenají jen obezitu. 
Dětská nadváha se do statistik většinou nedostane. Upřímně mě mrzí, když
vidím obézní děti – většinou má nadváhu i některý z rodičů, a tak „to má
chudák v genech“. To je nesmysl. Genetických vad vedoucích k obezitě je
opravdu málo, stejně jako zpomaleného metabolismu. Obézní rodiče
předávají svým dětem nejen geny, ale i styl života a způsob stravování.
A to je často daleko horší než geny samotné. Rodiče tak zcela vědomě
vystavují své děti riziku celé řady zdravotních obtíží. Za posledních
20 let například stoupl v ČR počet dětských diabetiků trojnásobně,
u dětí do 4 let čtyřnásobně! Za pohlavek vás mohou v Anglii zákonně
potrestat, ale fakt, že v Anglii žije s obezitou téměř 10 % dětí ve věku 
13 až 17  let, netrestá nikdo. „Jedna výchovná“ je podle mne daleko
menším rizikem psychosociálních bloků než trápení, které zažívá obézní
dítě mezi svými vrstevníky. Obezita není totéž co nadváha – kritériem 
je hodnota BMI, která je u obezity vyšší než 30. To například znamená, 
že dospívající sedmnáctiletá dívka s výškou 165 cm váží více než 80 kg!

Všude se o tom mluví a píše, všichni to vědí i vidí, ale epidemie obezity
pokračuje dál.

Až tedy uvidíte skupinu dětí, kteří běhají s  telefonem v natažené ruce 
a zvláštním způsobem s ním míří na roh domu, pak mějte radost jako já.

Ing. Ludmila Pszczolková

Jak pečovat o zoubky
než se dětem vymění?

Výměna dočasného chrupu za stálý bývá obvykle provázena řadou
zvratů. Starostliví rodiče se mne pak v ordinaci ptají, čím se vyzbrojit
na cesty za zimními radovánkami nebo na prázdniny. Samozřejmým
zvykem dnes bývá vzít na cesty analgetikum, ale je vhodné raději
bolestivým problémům s chrupem předcházet. 

Několik zásadních rad pro období, kdy jsou vaše dítka vybavena
smíšeným chrupem (5−15 let):

1. Pečlivé čištění zubů doporučuji podpořit motivací pomocí mobilních 
aplikací (Magic Timer), které hlídají trvání a kvalitu čištění při 
používání elektrických kartáčků se systémem Bluetooth. Při manuálním
čištění pohlídají správnou délku čištění barevné přesýpací hodiny nebo 
oblíbená písnička (minimálně 2 minuty). Pozor! Vždy je nutné na 
dostatečnost čištění dohlédnout, zvláště u dětí do 10 let je jemná 
motorika ještě značně liknavá – to je úkol pro rodiče.

2. Jednou týdně doporučuji zařadit zvýšenou lokální fluoridaci (např. 
ELMEX GEL) a podporovat vývoj chrupu kvalitní a pestrou stravou.

3. Podpořit vývoj chrupu podáváním homeopatických léků – vyberte 
jeden z následujících a ten doporučuji jednou ročně používat v následující
kúře – postupně po jedné tubě v ředění 5 C – 5 granulí 1x denně, poté 
9 C – 5 granulí 1x denně, 15 C – 5 granulí 2x týdně a 30 C – 5 granulí 
1x týdně:

● CALCAREA PHOSPHORICA – vynikající homeopatikum na růstové 
problémy, prořezané zoubky jsou nažloutlé, dítě je během růstového 
spurtu unavené a mívá často rýmu.

● CALCAREA FLUORICA – pro děti s velkou tendencí ke kazivosti, 
zoubky transparentně modré, drolivé se špičatými hrbolky a mnohými 
nepravidelnostmi v počtu i uložení zubů.

● CALCAREA CARBONICA – robustnější děti s  klidnou povahou, 
které mají během prořezávání zoubků bolesti bříška a průjem. Nové, 
stálé zuby jsou jakoby neúměrně veliké a jejich prořezávání je 
opožděné a zdlouhavé.

A ještě několik homeopatických léků právě na cesty:

● FERRUM PHOSPHORICUM 9 C – únava, kruhy pod očima, zvýšená 
teplota, bolí hlava a dítě má studené a zpocené nožičky, díky překrvení 
obličeje se spouští z nosu krev. 5 granulí každých 15 minut do úlevy 
nebo usnutí.

● ACONITUM 15 C – náhlá bolest po prochlazení nebo na studené 
podněty, doprovázená enormním strachem. 5 granulí každých 15 minut 
do úlevy.

● BELLADONNA 9 C – tepavá bolest, která dítě vzbudí v  noci 
a neustupuje po analgeticích. Tento lék dítěti uleví, ale je třeba ho 
podávat po 15 minutách, než znovu usne, a ráno vyhledat akutní zubní 
pomoc.

● HEPAR SULFUR CALCAREUM 15 C – zoubek bolí při sebemenším 
doteku, dítě odmítá jíst. Tento homeopatický lék podávejte 3x denně 
v obvyklé dávce 5 granulí. Zabrání šíření zánětu.

● SILICEA 15 C – pod zoubkem se již vytvořil váček, ze kterého teče 
hnis. Lék podávejte 3x denně po 5 granulích.

U dvou posledně jmenovaných léků je třeba se v následujících dnech 
spojit se zubním lékařem, který celou situaci zhodnotí a provede patřičné
zubní ošetření (někdy je jediným řešením vytržení dočasného zubu).

MUDr. Ilona Ludvíková
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ZDRAVÍ V KUCHYNI
Bábovka pro indiány – celozrnná bez vajec a mléka!
Dnes pro vás máme tip na bábovku, která se hodí nejen ke „školkové“ snídani, ale i jako svačinka na cestu na dovolenou.

Dnes pro vás máme tip na bábovku, která se hodí nejen ke „školkové“ snídani, ale i jako svačinka
na cestu na dovolenou.

Na konci školního roku mají v naší školce předškoláci indiánskou noc. Je to pro paní učitelky určitě
hodně vyčerpávající akce – v červnu jsou už unavené, musí dětem připravit program, spát jdou 
až někdy po jedenácté a určitě spí tak „na jedno oko“, protože mají na starost školkové děti. 
Naše předškolačka se na indiánské spaní moc těšila, přemýšlela, jak si učesat vlasy, nalakovala 
si nehty. Jen jsme měly problém a Dorotka ho hodně řešila – občas se nám v noci stane, že se na
močení nevzbudí. Dostala tedy před odchodem dávku bachovek a odcházela v klidu. I spaní bylo
bez nehody. Ke snídani mívají indiáni každoročně bábovku, kterou jim upečou jejich paní učitelky.

Letos jsem jim nabídla pomoc a mým úkolem bylo upéct něco ke snídani. Nepekla jsem klasickou
bábovku, zvolila jsem celozrnnou variantu, bez vajec, mléka a s přidaným mákem.

Potřebujeme:
• 2 hrníčky celozrnné špaldové mouky (jemně mleté),
• 3/4 hrníčku třtinového cukru,
• kypřící prášek (nebo sodu),
• 1 až 1 a 1/2 hrníčku mletého máku,
• vanilku (nebo vanilkový cukr),
• 1,5 dl kvalitního oleje (můžeme přikápnout ještě několik kapek citronové silice),
• 1 a 1/4 hrníčku vody,
• olej a kokos na formu.

V misce smícháme nejdříve suché ingredience, přidáme olej a vodu. Formu na bábovku vytřeme olejem a vysypeme kokosem, vlijeme těsto a vložíme 
do vyhřáté trouby. Pečeme na 180−190 °C.

Mgr. Andrea Dovalová

TIP:
Ze stejného těsta můžeme péct i muffiny – chutnají 
skvěle plněné domácí marmeládou či kostičkou 
kvalitní čokolády, kterou vsadíme na střed muffinu
(přitlačíme, aby při pečení moc nevytékala). Muffinky
se skvěle hodí i jako svačinka na cestu na dovolenou.

Zimní období je neodmyslitelně spojené s mrazem
a nízkými teplotami. Mráz vysušuje a prochlazuje
celé naše tělo. Kůže je bariéra, která dělí vnitřní
prostředí našeho organismu od okolí, a proto stojí
za to o ni pečovat.

Vlivem mrazu dochází k  vysušování pokožky 
a poškozování povrchových buněk. Je proto dobré 
se připravit, kůži chránit a promazávat.

V  zimě se nedoporučuje používání krémů 
a hydratačních krémů obzvláště. Obsahují totiž
poměrně vysoké množství vody, která prostupuje 
do povrchových buněk kůže. Všichni víme, co se
stane, když dáme sklenici s vodou ven na mráz – led
má vyšší objem než voda a sklenice praskne.
Podobná situace nastává i v buňkách kůže, které jsou
ošetřeny hydratačním krémem. Výsledný jev se může
projevit zčervenáním kůže, svěděním, pocity pálení,
zhrubnutím povrchu kůže nebo ekzémem. Nejvíce
ohrožené jsou ruce a obličej – hlavně tváře, nos a rty.

Abychom zajistili dobrou ochranu pokožky, je dobré
dodržovat několik opatření:

● Prohřívání těla zevnitř a zabránění celkovému 
prochlazení a dehydrataci (pití teplých nápojů, 
nejlépe čajů nebo polévek s přidáním prohřívacího 
koření – zázvor, skořice, kardamom, hřebíček, 
fenykl, kmín, badyán, pepř, bazalka, koriandr…).

● Teplé oblečení a zabránění přímému omrznutí
(nosit rukavice, šály, nákrčníky a u dětí se dobře 
osvědčila kukla, která chrání nejen hlavu, ale i krk 
a bradu).

● Natírání kůže ochranným balzámem. Na to jsou 
vhodné především přípravky obsahující mastné 
kosmetické základy jako bambucké máslo, lanolin, 
rostlinné oleje a včelí vosk. Nezapomínáme natírat 
i rty (a hlavně rty venku neolizovat).

● Vyvarovat se střídání extrémních teplot. To je 
někdy těžko uskutečnitelné, ale je dobré nejít 
z  mrazu hned ke krbu. Pokožka na to reaguje 
bolestí, mravenčením a pocitem pálení.

● Pokud jsme opravdu promrzlí a máme ledové 
nohy, je dobré je napařit v teplé vodě, do které 
postupně přiléváme teplejší a teplejší vodu, aby si 
nohy zvykly a nevznikla silná bolest.

V naší zemi, obzvláště na Moravě, je dobrým zvykem
se v  zimě prohřívat alkoholem. Svařáček, grog,
slivovička… Ze začátku hezky prohřejí a na
vánočních trzích velmi chutnají, ale celkový termický
efekt alkoholu na organismus je ochlazující. Proto 
je dobré držet se osvědčeného pravidla „všeho
s  mírou“ a nezapomínat mezi tím popíjet i  např.
zázvorový čaj.

Můj tip – pokud máte rádi voňavé tvoření, můžete si
doma vyrobit vlastní zimní balzám.

Suroviny: 
- 3 vrchovaté lžíce čistého bambuckého másla,
- 1 zarovnaná kávová lžička včelího vosku,
- 2 polévkové lžíce mandlového oleje (lze použít 

i jiný, např. olivový),
- éterické oleje, které máte rádi (na zimu je vhodná 

mandarinka, levandule, rozmarýn, pomeranč).

Na vodní lázni rozpustit bambucké máslo a včelí
vosk, přidat olej a důkladně promíchat. Pozor, 
je třeba pouze zahřát, nevařit! Nakonec kápnout
několik kapek esenciálních olejíčků, které si můžete
nakombinovat dle libosti. Ještě teplé lijeme do
připravených kelímků a necháme ztuhnout. Je dobré
si schovávat hezké a kvalitní kelímky od krémů, 
které jste už vypotřebovali. Mě se osvědčilo použít
i menší kelímky, které vždy nosím v kabelce nebo 
po kapsách. 

Balzám můžete natírat na ruce, obličej i rty.

Do přípravy balzámů je dobré zapojit i  děti a dát 
jim prostor pro jejich autorské voňavé výrobky, 
které pak budou jistě rády používat nebo jím 
obdarují kamarádku, maminku, babičku nebo 
paní učitelku. Věřím, že takový dáreček potěší 
každou ženu.

PharmDr. Jana Strieglerová

Aby kůže v zimě neomrzla
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V listopadu se krátí dny a přibývají mlhy a tma, na Martina už může napadat
první sníh. S  ochlazením pak dětem i  dospělým začínají rýmy a kašle 
a nemoci z nachlazení. Pomoc najdeme nejen v lékárně, ale i doma v kuchyni
mezi kořením, které všichni známe. Jedním z těchto kouzelných univerzál-
ních koření použitelných jak v  kuchyni, tak při léčení je tymián a jeho 
sestřička mateřídouška. Tymián je jižní, divočejší a aromatičtější bratr naší
mírné mateřídoušky.

Mateřídouška je velmi vonná siličnatá bylinka, která obsahuje vonné silice,
třísloviny, saponiny, hořčiny, flavonoidy a minerální látky. S ohledem na velkou
proměnlivost rodu Thymus jsou v různých druzích mateřídoušky a tymiánu značné
rozdíly. Obě rostliny mají především silné antiseptické a desinfekční působení
při vnitřním i zevním užívání při zánětech. Mateřídouška působí jemněji než
tymián, a proto je vhodnější zvláště pro děti jak vnitřně, tak zevně na pokožku.

Mateřídouška zlepšuje trávení a spánek, uklidňuje, léčí dýchací cesty a kašel,
posiluje nervy a srdce, léčí průjmy, i infekční, a desinfikuje močové cesty.
Zevně se používá na obklady, výplachy a kloktadlo. Používá se také lihovodný
roztok – spojení výluhu a tinktury ze stejné byliny, který je u některých bylin 
účinnější než samotný čaj. Mateřídouška není vhodná k dlouhodobému užívání.
V malých dávkách je vhodná i pro malé děti, starší lidi a těhotné i kojící matky,
při předávkování může však způsobit otravu s omámením a poškozením jater 
a ledvin. 

Nerozkvetlá nať tymiánu má podobné složení, je výborným desinfekčním
prostředkem pro dýchací cesty a trávicí ústrojí a je to jedno z nejsilnějších
rostlinných antibiotik. Působí proti křečím a proti střevním parazitům a plísním.
Tymián i mateřídouška mají zahřívající působení a nesmějí se užívat dlouhodobě.
V aromaterapii se používá tymiánový éterický olej proti bakteriím, virům a jako
desinfekce, pro zklidnění nervů a zažívání, při depresi a vyčerpání, migrénách 
a nespavosti, při chřipkách, nachlazení, angíně a kašli, při slabé a zastavené 
menstruaci, zevně k desinfekci a hojení ran, ekzémů a vyrážek. Jako nejúčinnější
olej proti parazitům se úspěšně používá proti vším ve vlasech a pro 
odpuzování komárů a dalšího hmyzu.

Recepty pro zdraví těla

1. Čaj z mateřídoušky pro lepší trávení i spánek a proti kašli: 2 lžičky sušené 
nati přelijeme 1 hrnkem vroucí vody a louhujeme přikryté 15 minut. Scedíme 
a při potížích pijeme 2 až 3 šálky denně, možno přisladit medem nebo 
mateřídouškovým sirupem.

2. Silně desinfekční a antibiotický tymiánový čaj s olejem TTO při nemocech 
dýchacích cest a proti parazitům: na 1 šálek tymiánového čaje přidáme 
3 kapky oleje TTO a při potížích pijeme šálek čaje 2–4 denně. Pro vnější použití 
k desinfekci ran přidáme do 1 sklenice tymiánového čaje 10–15 kapek TTO. 
Éterický olej se s vodou nespojí, proto před pitím či jiným použitím vždy dobře 
promícháme. 

3. Tymiánová koupel nohou nebo rukou s  éterickým olejem pro lepší 
prokrvení a proti únavě a revmatickým bolestem: Do umyvadla horké vody 
přidáme 5 kapek tymiánového oleje a koupeme ruce či nohy 10–15 minut, 
a to 1x denně obden, celkem 7–12x, potom následuje 1 týden pauza a 4 koupele 
na doléčení. Nebo lze použít také jednorázově při prochladnutí a při počátku 
nachlazení, kdy jsme zimomřiví a „něco na nás leze“.

Pro zdraví duše:

Mateřídouška: „Jako mámina konejšivá náruč účinkuje bylina, kterou piješ; 
následuj jejího příkladu, potěš, pochop, oddej se na chvíli snění.“ Tymián: „Nikdo
tě nesvírá, nikdo tě neomezuje; máš sílu vše zvládnout, věř si a konej vždy
s důvěrou v dobrý výsledek.“

Pro děti a maminky:

Mateřídouška – „douška mateří“ je bylinkou maminkovskou, pro mne tou 
z nejmilejších, hned vedle meduňky. Neměla by chybět v základní čajové směsi
pro děti proti kašli a bolení bříška, pro maminky na uklidnění nervů i zažívání,
pomáhá také mateřídouškový sirup a med proti kašli. Příjemná vůně a chuť 
mateřídouškového čaje nás svádí k  častému pití, neměl by se však používat
dlouhodobě, ale jen krátce při potížích, jako ostatně většina léčivých bylinek.
Mateřídouška je jednou z bylin svatého Jana a tradičně se sbírá v  tento čas, 
přidávala se také do voňavých polštářků a panenek dětem do postýlek spolu
s levandulí pro klidný spánek. Nadměrné kořenění jídel tymiánem a tymiánový
olej nejsou vhodné v těhotenství a dětem se doporučuje ve velkém ředění jemnější
mateřídouškový olej a tymiánový olej s větším obsahem linaloolu. (éterický olej
tymián linalool.)

Kdy sbíráme tymián a mateřídoušku?

Vytrvalé nízké keříky mateřídoušky i tymiánu patří do jedné rodiny a vyžadují
slunečnou polohu a dobře propustnou písčitou půdu. Rostou dobře i v horku 
a suchu mezi zahradní dlažbou a kameny na skalce či zídce. Dají se pěstovat 
i v nádobách venku či na okně. Tymián na sušení jako koření či lék sklízíme těsně
před rozkvětem rostliny v dubnu až květnu. Mateřídoušku na čaj nebo látkové 
panenky sklízíme naopak rozkvetlou na počátku kvetení, nejlépe v červnu mezi
12. a 14. hodinou, a sušíme na dobře větraném místě na ošatce či čistém papíru.
Ke kořenění jídel sklízíme z rostlin čerstvé větvičky po celý rok podle potřeby.

Více o bylinkách se můžete dozvědět v knize „Bylinky pro děti a maminky“ 
a přímo od autorky článku M. D. Staňkové na jejích přednáškách a seminářích.
www.bylinkypromaminky.blogspot.cz 

Magdaléna Dobromila Staňková

Víte, že … 
Víte, že Asparagus (chřest) je lék na prostatu a ledviny? Dříve homeopaté používali
tinkturu z chřestu na ledvinové kameny. Při akutním zánětu močového měchýře, když
nemáte po ruce žádný lék, můžete uvařit čaj z chřestu a petržele, který má účinek 
na diurézu a může vám pomoci. Kromě působení na zánět močových cest působí lék
v homeopatickém ředění také na rýmu a bolesti  levého ramene. Tento lék u nás 
bohužel není v homeopatickém ředění dostupný.

Tymián není jen kořením do kuchyně,
pomůže i při kašli
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HOMEOPATICKÁ PORADNA

Kašel, rýma… aneb školka plná bacilů
A už je to tady! Venku se prudce ochladilo a onemocnění horních cest dýchacích přibývá.
Ráno se ve školce šatnou prolíná kašel, smrkání, děti jsou unavené…

Rodiče musí do práce, takže s dítkem „šup do kolektivu“ a uvidíme, jak to dopadne. Na jednu
stranu to chápu. Jako matka právě zdravého dítka již méně, neboť se samozřejmě obávám, že se
bacily po školce roznesou a nakonec doma nezůstane jen to jedno kašlající dítko, ale rovnou
půlka třídy. To je však realita, s níž nic neudělám. Budu-li k sobě upřímná, i já dám jednou za čas
svého syna do školy s mírným kašlem se slovy: „Teď bude kašlat až do jara, to je normální.“ Je
pravda, že od té doby, co má od lékaře vybraný homeopatický konstituční (terénní) lék, je to
s jeho nemocemi „zlaté“. 

Nicméně viróza potká v průběhu chladných měsíců zřejmě každého z nás. „Podzimní období, kdy se zvyšuje nemocnost, je pro děti velmi těžké. Zejména děti
do 5 let, které nemají zralou imunitu, jsou často umisťované do kolektivů, kde nejsou zcela zdravé děti. Navíc mají velmi malé „anatomické prostory“, 
a tak je od prosté rýmy jen malý krůček k onemocnění uší, hrdla i plic,“ říká dětská lékařka-homeopatka MUDr. Věra Budková. „Velmi podstatnou roli
hraje i nedostatečná rekonvalescence. Ideální je ponechat si dítě po nemoci v domácí péči, a to po dobu nejméně tří týdnů, neboť další infekty, s nimiž se dítě
v kolektivu setká, zhoršují reakční způsob obrany a pak většinou infekty končí podáním antibiotik i léků na alergii.“

Dávám paní doktorce Budkové za pravdu, ale přiznejme si, pokud nejste žena v domácnosti, který zaměstnavatel vám umožní měsíční nemocenskou 
„dovolenou“? Pokud navíc nemáte k ruce babičky nebo chůvu, pak moc možností nemáte.

V naší homeopatické poradně řeší lékaři podobná onemocnění často. Jako například paní doktorka Budková, která odpověděla na dotaz paní Petry, jejíž 4letá
dcera již třetím týdnem pokašlává. Její onemocnění se projevilo rýmou a kašlem, a protože po několika dnech vypadala celkem fit, dala ji maminka s mírným
kašlem zpět do školky. Týden nato měla 2 dny teplotu a stěžovala si na bolest uší. Maminka naštěstí ví, že s bolestí uší si umí hezky poradit homeopatika,
což potvrdil i následný nález z ORL. Malá Míša šla tedy opět do školky, ale do týdne se u ní projevila únava, bolest hlavy, ucpaný nos. Její stav se zhoršoval
na čerstvém vzduchu.

„U malé Míši se pravděpodobně jedná o virový recidivující infekt. Proto jsem mamince pro akutní stav onemocnění doporučila toto léčebné schéma:
Oscillococcinum – 3x denně 1 tubu po dobu 3 dnů, 
Belladonna 9 C – 4x denně 5 granulí (4 dny),
Kalium muriaticum 9 C – 4x denně 5 granulí (souběžně s Belladonnou po dobu 4 dnů).
Pokud by se Míša v noci probudila, doporučila jsem podání homeopatického léku Pulsatilla 15 C v dávce 5 granulí jednorázově.
U „školkových“ dětí vždy doporučuji vyhledat lékaře-homeopata, který po důkladném rozhovoru najde dítěti jeho terénní homeopatický lék.“

Lucie Nestrašilová, MUDr. Věra Budková

Pravidelné rubriky
Návštěvníci se zájmem o homeopatii
Za posledních 60 minut: 343
Za posledních 24 hodin: 6 530
Za poslední týden: 41 244
Za poslední měsíc: 190 282
Celkem návštěv: 3 252 049
Počítadlo webu svethomeopatie.cz k 7. 2. 2017

  

RYCHLÉ RADY:

Bolesti zubů

Nejčastěji užívané léky ve stomatologii

ARNICA MONTANA 15 C prevence a léčba po extrakci zubu 5 granulí rozpusťte ve 2 dcl čiré vody a popíjejte až do vymizení bolesti

ACONITUM 30 C prudká bolest zubu po studeném podnětu 5 granulí 3x denně

neuralgie n. trigeminus po prochlazení

BELLADONNA 30 C    pulzující bolest zubu 5 granulí každých 15 minut až do úlevy

HYPERICUM přecitlivělost zubu 5 granulí rozpusťte ve 2 dcl čiré vody 
PERFORATUM 30 C  po stomatologickém ošetření   a popíjejte až do vymizení bolesti

CHAMOMILLA problémy s prořezáváním dočasných zubů 5 granulí 3x denně do odeznění potíží
VULGARIS 30 C 

IPECACUANHA 30 C zamezení zvýšenému slinění během 5 granulí před výkonem 
ošetření nebo při otiskování

V případě přetrvávání jakýchkoli potíží je nezbytné vyhledat zubního lékaře!
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    D.

Pravidelné rubriky

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

Začněmě nový rok s prázdnou lahví

Rok 2017 je stále ve svém začátku, a tak by se vám mohl líbit tento nápad: Vezměte prázdnou lahev 
a vhazujte do ní během roku poznámky o všem hezkém, co vás potkalo. Na konci roku pak papírky
vysypete a potěšíte se tím, kolik dobrého se vám dostalo.

Infekce močových cest

K infekci močových cest dochází v důsledku zánětlivého podráždění v oblasti močovodů a močového
měchýře, způsobeného choroboplodnými zárodky. K vyčištění močových cest bylináři doporučují 
lichořeřišnici – snad nejúčinnější léčivka na problémy s močovým ústrojím. Nejvhodnější forma užívání
je tinktura, kterou běžně koupíte v lékárnách či bylinkářstvích.

„Slabší” trávení 

Přehnali jste to s množstvím jídla? Netrávíte dobře sladkosti, či těžší jídlo? Pokud je trávení trochu
„slabší“, může se ke krásným chvílím v kruhu blízkých přidat i trápení se zácpou. Jak si pomoci 
homeopatickými léky?
Alumina – podáváme v případě neforemné stolice, vypuzované s velkou námahou. Bez nucení na
stolici, ztráta síly břišního lisu.
Opium – tvrdá, hrubá stolice, „bobky“, někdy slepené. Bez nucení na stolici, špatná chuť k jídlu.
Nux vomica – stolice proměnlivé kvality, bezvýsledné nucení na stolici, nepravidelná činnost střev,
pocit nedokonaného vyprázdnění.
Silicea – těžce vypuditelná, hojná stolice, pocit roztržení zad, spasmus svěrače, zhoršení během 
menstruace.
Sulphur – suchá, hrubá, tvrdá stolice, námaha s pálením a bolestí.

Tip na štěstí 

Jak jste na tom s novoročními předsevzetími? Dáváte si nějaká? Pokud ne a chtěli byste se inspirovat,
máme pro vás tip na několik kroků ke štěstí:
1. Najdi si čas na hraní, je to tajemství věčné mladosti.
2. Najdi si čas na přemýšlení, je zdrojem energie.
3. Najdi si čas na sny, mohou tě dostat až ke hvězdám.
4. Najdi si čas na přátelství, je to cesta štěstí.
5. Najdi si čas milovat a být milován, je to privilegium bohů.
6. Najdi si čas na pomoc druhým, den je příliš krátký na to, být sobecký.
7. Najdi si čas na smích, je to hudba duše.
8. Najdi si čas na čtení, je základem moudrosti.

Potřebujete svůj příbytek trochu provonět? 

Vyzkoušejte mandarinkovou silici. Její vůně čistí vzduch, harmonizuje nervový systém, podporuje
trávení, uvolňuje při nadýmání, podporuje správné fungování močového ústrojí. Vůně mandarinky
celkově povznáší, osvěžuje, zlepšuje náladu a uklidňuje. Silice je vhodná i pro děti a těhotné ženy. 
V těhotenství se doporučuje smíchaná s levandulí a neroli k mazání břicha proti striím. U malých dětí,
které mají problém usnout, navodí mandarinkový olej v aromalampě klidný spánek.

Máte rádi kaki? 

Jsou to plody tomelu japonského. Zralé ovoce je sladké a svou chutí připomíná jablka, meloun 
a meruňky. Tyto chutné plody obsahují hodně vitamínů i minerálů a díky tomu příznivě ovlivňují trávení,
posilují imunitu, odstraňují únavu, zklidňují, zlepšují kvalitu spánku, působí proti anémii, chrání sliznici
střev, udržují přiměřenou hladinu cukrů v krvi, preventivně působí proti rakovině i kardiovaskulárním
onemocněním, mají močopudný účinek, zpomalují tvorbu vrásek a působí proti pigmentovým skvrnám.
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Pravidelné rubriky

FAQ - PTÁTE SE NÁS NEJČASTĚJI

Problémy se žlučníkem
Jídlo je důležitou součástí našeho každodenního života. Je pro nás zdrojem
živin a energie. Někdy se ale stane, že to přeženeme s  množstvím nebo 
si přitížíme třeba jen nevhodným složením – a na problém se žlučníkem 
je zaděláno.

Dotaz čtenáře: 
„Trápí mě občas žlučník (kořeněná jídla, čokoláda, česnek…). Je mi 32 let, alergií
netrpím. Poradíte, jaká homeopatika vybrat?“

Doporučení MUDr. Věry Budkové, lékařky-odbornice v homeopatii, která velmi
laskavě a trpělivě odpovídá na dotazy našich čtenářů:
„První, co mě napadlo, je lék, který zlepšuje bolesti v podžebří, typicky bolest
vyzařuje do pravé lopatky, pomáhá evakuaci a dobrému zpracování žluče – a velmi
často také dobře pomůže. Je to Chelidonium majus 5 C – doporučím zpočátku
5 granulí až 4x denně. Při dobré zkušenosti snižovat častost podání a zkoušet 
podávat pět granulí vždy už jen před jídlem, které žlučníkový záchvat potenciálně
vyvolává.
Druhým lékem, který je pro tyto symptomy vhodný, je Hydrastis canadensis 5 C. Použít ho můžeme spíše u hubených a unavených osob. Jejich jazyk bývá
nažloutlý a ústa suchá. Mají sklon k aftozním stomatitidám (zánětům sliznice dutiny ústní) a k zácpě.
Bylo by vhodné hledat terénní lék, který by podtrhl účinnost výše uvedených a zabránil by eventuálním častějším recidivám. 
Přeji upřímně brzké uzdravení. Dr. Budková Věra“

Premenstruační syndrom a dlouhodobý stres
Těhotenství a porod bývají pro nastávající maminku hodně vyčerpávající
samy o sobě. Když po porodu přijde stres a potíže ve vztazích, mohou se 
přidat i potíže zdravotní.

Dotaz čtenáře: 
„Dobrý den, prosím o radu. Jaká homeopatika bych mohla užívat, když jsem
dlouhodobě ve stresu: těhotenství, porod, potíže s bývalým manželem, rozvod 
a další stresy v souvislosti se soudy, prací atd. Nejvíce se toto projevuje před 
menstruací – premenstruační syndrom. To je pro mě opravdu nepříjemné. Bývá
mi horko a jsem vzteklá. Stále kojím. Nemohou homeopatika – jakákoliv – nějak
kojení ovlivnit nebo ohrozit dítě? Předem děkuji!“

Na dotaz čtenářky odpověděla odbornice v homeopatii MUDr. Věra Budková:
„Dobrý den, pokud jste nervózní, frustrovaná, s  pocitem křivdy po rozvodu 
a soudech, všechno toto se přenese do mateřského mléka a děťátko může být také
neklidné a nespokojené. Naopak po použití homeopatických léků se Vám moc uleví
a nebudete tak napjatá a unavená.

Doporučuji užívání homeopatického léku:
STAPHYSAGRIA 15 C – pět granulí každé ráno po dobu potřebnou ke zlepšení.
Pokud Vám bude dělat dobře, užívejte zcela bez obav dlouhodobě. Je to přírodní látka, která v žádném případě není toxická a nemá vedlejší účinky.
V případě premenstruačních potíží užívejte:
LACHESIS 9 C – deset granulí 19. den cyklu,
LACHESIS 15 C – deset granulí 20. den cyklu,
LACHESIS 30 C – deset granulí 21. den cyklu.

První den cyklu je první den menstruace. Mělo by se Vám ulevit. Přeji pozitivní homeopatickou zkušenost a jsem s pozdravem.“

RYCHLÉ ZPRÁVY:

Novinka: homeopatický léčivý přípravek Drosetux® neo
Od ledna 2017 je na českém trhu k dispozici nový homeopatický léčivý přípravek Drosetux® neo, který má jako jeden z prvních homeopatických léků v ČR
schválenou indikaci. Je určen k léčbě suchého a dráždivého kašle a pacienti nyní tuto indikaci najdou i na obalu přípravku a v příbalové informaci. Velkou výhodou
přípravku je, že nemá věkové omezení a mohou jej užívat těhotné i kojící. 
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Jak a čím lze dětem nahradit sladkosti, aby neměly potřebu nezdravého
bílého cukru? O své zkušenosti se s vámi podělí naše nutriční poradkyně
Ing. Ludmila Pszczolková.

Touhu po sladkostech si člověk vypěstuje velice snadno a rychle. Bohužel není
jednoduché se jí zbavit. U dětí hraje roli to, odkud sladkosti mají. Často 
to bývají babičky (tam je třeba nepropadat pesimismu a stále dokola 
vysvětlovat, že sladkosti dětem škodí), u starších dětí je to pak často kapesné,
za které si mohou sladkosti koupit samy. Nejdůležitější je s  dětmi 
o  sladkostech mluvit, vysvětlovat jim jejich škodlivost a doufat, že jim 
něco v hlavě zůstane. I  když se zpočátku může zdát, že je to ztráta času 
a energie, není to tak. Za pár let uvidíte, že si toho vzaly hodně k  srdci.
Důležitý je také přístup rodičů k  sladkostem a to, zda se chováte tak, 
jak byste to rádi viděli i u svých dětí. Děti kopírují chování svých rodičů, 
jsou naším zrcadlem.

Kdysi jsem řešila podobný problém se svou jedenáctiletou dcerou, které jsem
vysvětlila, v  čem jsou sladkosti škodlivé. Konkrétně jsem se zaměřila 
na palmový tuk, což pro ni bylo pochopitelné. Když už si sama jde koupit
sladkosti, většinou čte etikety. Dohodly jsme se spolu, že jí koupím 
jednu sladkost týdně – podle vlastního výběru. Chodí se mnou 
na „velký nákup“ a může si koupit 1 kus jakékoliv sladkosti, já to neko-
mentuji, netvářím se vyčítavě, i když s tím samozřejmě vnitřně nesouhlasím.
Občas si vyslechnu řeči o nespravedlnosti a o tom, jakou má smůlu na rodiče.
To je třeba přejít, nenechat se vtáhnout do argumentů. Většinou ji to přejde 
a je klid.

Můj tip:

Je dobré mít doma oříšky (nesolené), sušené ovoce, vysokoprocentní čokoládu
a domácí buchtu upečenou částečně z  celozrnné mouky. Chuť na sladké 
to vždy zažene. Nabízejte dětem sami od sebe jiné alternativy ještě dříve, 
než dostanou na sladké samy chuť. Pokud má dítě rádo čokoládu, mějte 
doma nějakou kvalitní s  vyšším obsahem kakaa. Čokoláda sama o  sobě, 
pokud jí není moc, špatná není, spíše naopak. Nejlepší je z  nepražených 
kakaových bobů.

Tip na recept: 

Vyzkoušejte ovocný krambl podle Dity P. – velmi snadné a chutné. Mražené
lesní ovoce se mírně pocukruje a posype posypkou s ovesnými vločkami
v poměru: 100 g hladké mouky + 100 g másla + 120 g ovesných vloček 
+ 100 g hnědého cukru (cukru dávám vždy méně). Poté pečete na 180 stupňů
30  minut). Příprava je téměř bez práce a dezert chutná všem (i  mému
dospělému synovi, který sladké skoro vůbec nejí, a věřte mi, že jsem 
u  něj také nacházela hromady obalů od těch nejhorších tyčinek, oplatek 
a bonbonů). 

Homeo-tip:

Existují i homeopatika, která mohou chuť na sladké trochu zmírnit – lék se
jmenuje Argentum nitricum a hodí se pro neklidné a netrpělivé děti, které 
mívají trému a strašně moc potřebují a vyžadují sladkosti.

Ing. Ludmila Pszczolková

NUTRIČNÍ PORADNA:

Jak snížit u dětí touhu po sladkostech?

NAPSALI JSTE NÁM

Dulcamara je u mě lék první volby v tomtovlhkém počasí. Dokonce i bolest kloubůzmírňuje.  Velký palec nahoru pro Dulcamaru! 

Ivana Kovářová

Kvůli synově nosní mandli jsme začali
chodit k homeopatce. ORL lékařka
řekla operace, míval často záněty 
v uchu. Jak dostal rýmu, hned to šlo
do ucha. Několikrát mu ho i  píchali 
– vždy bolest, stres, ATB, kortikoidy,
navíc dočasná ztráta sluchu, no hrůza.
Operaci jsem ale nechtěla a hlavně
jsem to chtěla vyřešit. Takže z  vlastní
zkušenosti můžu potvrdit, že u  nás
homeopatika zabrala a od jisté doby
v  homeopatii frčíme co nejvíc. 

Tess Zalcory

Pravidelné rubriky
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NUTRIČNÍ PORADNA:

Chronický zánět
slinivky
Slinivka břišní (pankreas) je pro člověka velmi důležitým orgánem. 
Na to, jak životně důležité funkce má, je poměrně malá (neváží ani 100 g)
a dokud neonemocní, člověk o ní často ani neví, a když už, tak většinou
v souvislosti s cukrovkou, protože Langerhansovy ostrůvky ve slinivce
břišní vyrábějí důležitý hormon inzulín (slinivka však vyrábí i  jiné 
hormony).

Když ale člověk začne mít se slinivkou potíže, zjistí, jak moc je pro něj
důležitá a jak moc nepříjemný a nebezpečný je stav, když onemocní. Může to
začít drobnými poruchami trávení, pocitem těžkosti po jídle, nadýmáním,
nevolností se zvracením nebo pocitem na zvracení, bolestmi břicha. 
V závažných stavech může jít o ohrožení života.

Slinivka břišní je uložena pod levým žeberním obloukem a společně 
s vývodem žlučníkových cest ústí do dvanácterníku, kam se dostává natrávená
potrava ze žaludku. A  zde se projevuje jedna z  důležitých funkcí 
slinivky – trávení potravy a její přeměna v důležité živiny. Pankreatické
šťávy štěpí tuky, cukry a bílkoviny. 

Mezi nejčastější problémy se slinivkou patří akutní a chronický 
zánět – pankreatitida. Všechny obtíže, které mohou s  funkcí slinivky 
souviset, patří výhradně do rukou lékaře. I  přesto je role pacienta 
nezastupitelná a kromě akutního zánětu, kdy je nezbytná okamžitá hospita-
lizace, má pacient téměř doslova zdraví ve svých rukou a úpravou stravy má
velkou šanci na uzdravení. Akutní i chronická forma mohou ale vždy znamenat
vážné poškození zdraví a při zanedbání léčby i  prevence také  ohrožení 
na životě.

Klasická medicína příčiny vzniku pankreatitidy vidí v nadměrné konzumaci
tvrdého alkoholu (ten stimuluje nadměrnou sekreci pankreatických šťáv 
a slinivka tak tráví sama sebe), obezitě, konzumací tučných jídel (přetěžují
žlučník), genetické dispozici nebo úrazu. Jsou ale případy, kdy onemocní
člověk žijící zdravě – štíhlý, bez genetické zátěže, skoro abstinent.

Zánět slinivky může být i  důsledek některých infekčních chorob, 
např. mononukleózy, kterou mohou někteří lidé onemocnět a ani o  tom 
nevědět – objeví se u nich velká únava a problémy s trávením, až odběry ukáží
na prodělanou EBV, tzn. mononukleózu.

Přesto není snadné najít příčinu, proč člověk onemocní. Vždyť spousta lidí
pije, špatně se stravuje, prodělá nějakou infekci, ale potíže se slinivkou nemá.
Možná by bylo zajímavé, jak moc má pravdu čínská medicína, která vidí
problémy vždy v psychice. Čínská medicína spojuje slinivku (stejně jako
slezinu) s  elementem Země. Symbolizuje emoční stabilitu, potřebu 
seberealizace, schopnost koncentrace, místo na Zemi. Je-li energie slinivky
oslabená, je to proto, že zapomínáme na svůj střed, zanedbáváme sami
sebe. Dostáváme se do soukolí okolního dění a sami sebe si neuvědomujeme,
dáváme se „všanc“ a nevidíme – neslyšíme – necítíme to, co opravdu 
potřebujeme. Četla jsem, že slezina a slinivka je střed, ve kterém se setkává
energie materiální a duchovní. Musíme stát nohama na zemi, ale hlavu můžeme
mít blízko nebe. Musí to však být v rovnováze; pevní, ale se schopností snít.
A o to jde. Myslet na sebe, na svůj střed, na svou stabilitu. Mít se rád…

Jak upravit jídelníček?

Čínská medicína i klasická medicína se poměrně hodně shodují v tom, jak by
měl vypadat jídelníček člověka s postižením slinivky.

● Jednoznačně platí zákaz alkoholu, včetně piva a vína. Mnoho lidí 
si myslí, že alkohol nejvíce škodí játrům – ale primárně trpí slinivka.

● Dále je to vyloučení živočišných tuků a omezení tuků celkově (uzeniny, 
plnotučné mléčné výrobky, čokoláda, smažená jídla, majonéza a různé 
dresinky, ořechy a olejnatá semena), omezení jednoduchých sacharidů 
(bílého cukru a bílé mouky v každé podobě).

● Klasická medicína doporučuje celozrnné obiloviny, přírodní vločky
(ne křupavé müsli), naturální rýži, luštěniny, ovoce, zeleninu, zeleninové 
vývary, nízkotučné sýry a ryby. Já bych měla například k ovoci a zelenině 
výhrady – určitě je schvaluji, ale jednoznačně v tepelně upravené podobě. 
Slinivka „bere“ dle čínského energetického okruhu energii z žaludku a ten 
opravdu nemá rád chlad. Ani v létě bychom neměli pít příliš chladné nápoje 
a jídla přímo z  lednice (typická evropská snídaně – ovoce s  jogurtem 
opravdu není pro žaludek žádné terno).

● Pro slinivku je vhodná tmavá listová zelenina a také zelenina žlutá 
a oranžová – mrkev, dýně, paprika, batáty (podobně i ovoce – meruňky, 
broskve, špendlíky), dušená, vařená, pečená. Citrusy ani banány bych kvůli 
jejich „chladnému“ vlivu nepoužívala.

● Celozrnné obiloviny by měly tvořit základ jídelníčku – celozrnná rýže, 
jáhly, vločky, quinoa, kroupy, pohanka, ječmen, celozrnný bulgur a kuskus. 
U luštěnin bych byla opatrná a preferovala bych fazole azuki, červenou 
čočku a fazole mungo. V kombinaci s dušenou zeleninou budou vždy 
dobrou volbou.

● Z masa je vhodné menší množství kvalitního, nejlépe domácího masa 
s minimem tuku – kuře, králík, kohout, krůtí prso. Ryby jsou v dnešní 
době velmi rozporuplnou potravinou. Teoreticky jsou nutričně dokonalé 
– kvalitní, lehce stravitelná bílkovina s minimem tuku a k tomu s jódem, 
vitaminem D, E, B. Jaká je skutečnost, to skutečně nikdo neví – dozvídáme 
se o nemocných rybách dopovaných antibiotiky, krmených granulemi s růs
tovými faktory. Ideální jsou divoce žijící ryby chytané na udici. Jejich cena 
je ale pro mnohé stěží dostupná (kilo takového lososa lze pořídit 
za cca 1300 Kč). V českých rybnících je situace trochu nejasná – někteří 
používají granule, někteří ne. Když jsem mluvila s  majitelem malého 
rybníka, vysvětlil mi, že kdyby krmil ryby obilovinami a nepoužíval 
granule, tak by byly kvůli ceně neprodejné. 

Důležitá jsou i režimová opatření.

Kromě dietních opatření jsou na místě i opatření režimová:

● nepřejídat se,
● jíst s přestávkami a během nich nic „nezobat“,
● nepít během jídla (to je pro slinivku velmi důležité),
● dodržovat pitný režim,
● odpočívat aktivně i pasivně (sladkým lelkováním ale nemyslím televizi 

nebo počítač),
● po nemoci se zcela vyléčit a myslet na to, že i banální viróza, která nás 

skolí v době, kdy jsme opravdu mimo svůj střed, může za nějakou dobu 
nadělat hodně škody.

A hlavně myslet na to, co opravdu chci, kde je mé místo, mít rád a vážit si 
ostatních, ale i sám sebe. 

Ing. Ludmila Pszczolková

Pravidelné rubriky

noviny C16 (kor)_Sestava 1  06.02.17  9:19  Stránka 10



OKÉNKO DO LÉKÁRNY:

Homeopatie v lékárně – nejčastější otázky zákazníků lékáren
Jak se homeopatické léky užívají? Jak podat homeopatický lék malým dětem? Kolik obsahují cukru?
Hradí homeopatické léky zdravotní pojišťovny? Jsou homeopatické a alopatické léky slučitelné?
Odpovědi na tyto a další otázky, které jsou nejčastěji kladeny nejen lékárníkům, ale velmi často i v rámci
naší Homeopatické poradny, se dozvíte v našem dnešním článku.

Jak se homeopatické léky užívají?
Všeobecně se doporučuje užívat homeopatické léky mimo jídlo, s čistými ústy. U tub s granulemi jednu dávku
obvykle představuje 5 granulí. U menších tubiček (dóz) s malinkými kuličkami (globulemi) se užívá jednorázově
celý obsah jedné tuby (např. lék Oscillococcinum). Na rozdíl od alopatických léků tyto dávky nejsou závislé 
na věku ani váze pacienta. Není důležitá kvantita, ale četnost dávek.

Jak podat homeopatický lék malým dětem?
Homeopatické léky se mohou rozpustit v malém množství vody ve skleničce nebo kojenecké láhvi bez ohřívání. Je důležité připravovat každý den čerstvý roztok.

Mohu brát granule do prstů?
Z hygienických důvodů, stejně jako u jiných léků, je vhodnější nedotýkat se homeopatických léků prsty. Tuby s dávkovačem jsou vyrobeny tak, aby užívání
léků bylo snadnější.

Jak vysvětlit název homeopatického léku?
Vezměme si například lék Arnica montana 9 CH. Arnica montana je základní látkou tohoto léku, která je definovaná mezinárodním vědeckým názvem v latině.
CH v názvu je zkratka pro Hahnemannovo centezimální ředění. Číslo v názvu odpovídá počtu postupně provedených ředění.

Proč monokomponentní homeopatické léky nemají příbalový leták, není u nich uvedeno dávkování ani terapeutická indikace?
Stejný lék může být indikován při různých nemocech. Není proto možné uvádět jedinou indikaci a dávkování u každého monokomponentního léku. Poraďte
se se svým lékařem.

Kolik obsahují cukru?
Granule a globule jsou vyrobeny ze sacharózy (85 %) a z laktózy (15 %). 5 granulí 4x denně, čili 20 granulí, obsahuje přibližně 1 gram cukru, neboli 
1/5 kostky cukru. Jedna dóza globulí obsahuje také cca 1 gram cukru.

Hradí homeopatické léky zdravotní pojišťovny?
V mnoha zemích světa jsou zcela, či částečně hrazeny, v České republice hrazeny nejsou.

Jsou homeopatické a alopatické léky slučitelné?
Neexistuje žádná kontraindikace ani vzájemné působení mezi léky při současném užívání alopatických a homeopatických přípravků. Jsou stále častěji užívány
jako navzájem se doplňující léky.

Je třeba se vyhnout některým potravinám při léčbě homeopatickými léky?
Ne. I velmi aromatické látky, jako je mentol, káva, čaj, tabák, heřmánek atd., jsou slučitelné s užíváním homeopatik, musí být ale konzumovány s určitým
časovým odstupem od užití léku. Homeopatický lék musí být užit tzv. „s čistými ústy“.

Má homeopatická terapie rychlý, nebo pomalý účinek?
Rychlost účinku homeopatie závisí na daném zdravotním problému. Při léčbě akutního symptomu (boule, ORL potíže atd.) je účinek rychlý, po několika
minutách, hodinách, nebo dnech v závislosti na situaci. V případě chronického onemocnění trvá léčba déle a vždy vyžaduje konzultaci s lékařem.

Mohou těhotné ženy užívat homeopatické léky?
Ano. Homeopatické léky nemají chemickou toxicitu, žádné kontraindikace, vzájemně se neovlivňují s jinými léky a nemají ani nežádoucí účinky spojené
s množstvím užitého léku. Těhotné ženy se tedy mohou léčit homeopaticky bez známého rizika pro sebe nebo své nenarozené dítě. Nicméně je vhodné promluvit
si o tom se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mohou se homeopatickými léky léčit zvířata?
Již 150 let se používá homeopatie pro léčbu domácích mazlíčků, zvířat v chovech i závodních zvířat, především závodních koní. Stále více chovatelů používá
homeopatii, především proto, že v organismu nezůstávají rezidua, což je jedním z kritérií pro získání označení „BIO“ u jejich produktů. Homeopatie umožňuje
léčit zvířata účinně a nemá toxické ani návykové účinky.

Musím v homeopatii věřit, aby fungovala?
Více jak 400 miliónů lidí po celém světě důvěřuje homeopatii. V tomto směru výsledky veterinární medicíny velmi přispěly k vývoji homeopatie. Dovede
snad zvíře rozlišit léčbu alopatickou od homeopatické? Je schopné psychologické reakce, protože „věří“ v lék, který jsme mu podali? Jistě ne!

Jaké existují homeopatické léky?
Homeopatický lék může být monokomponentní (obsahuje pouze jednu účinnou látku), vyráběný nejčastěji ve formě granulí v tubách nebo ve formě globulí
v dózách. Také existují homeopatické polykomponenty (ve Francii označované jako „speciality“, kdy jeden lék obsahuje několik účinných látek). Existují
v různých farmaceutických formách: jako krémy, gely, sirupy, tablety, kapky, oční kapky nebo čípky.

Mohu se homeopatickými léky léčit sám?
V některých případech je automedikace (samoléčba) po poradě s lékárníkem (pozn. redakce: nebo po vyhledání rad lékařů ve Světě homeopatie.cz) dostatečná,
a to v případě akutních symptomů. Pokud symptomy přetrvávají, je nezbytně nutné poradit se s lékařem, který stanoví přesnou diagnózu a určí vhodnou léčbu.

Zdroj: Homeopatie v lékárenské praxi – 43 klinických situací, autoři: Michéle Boiron – Francois Roux
Vydala Similia – Franice, 2008, v ČR Boiron CZ v nakladatelství Leonardo, 2012

Pravidelné rubriky
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REHABILITAČNÍ OKÉNKO:

Zánět šlach 
v oblasti zápěstí
Naši milí čtenáři, opět reaguji na jeden z velmi častých dotazů z Reha-
bilitační poradny Světa homeopatie. Týká se zánětu šlach v oblasti zápěstí.
Co s tím a jak na to? Má i zde homeopatie své místo? 

Zánět šlach v oblasti zápěstí vzniká na základě přetížení šlach. V oblasti
zápěstí prochází dlouhé šlachy svalů pro ruku a prsty v těsné blízkosti kostí.
Aby nedocházelo k  jejich odírání, jsou obaleny šlachovými pochvami.
Takovou šlachovou pochvu si můžete představit jako polštářek naplněný
tekutinou, který obaluje každou šlachu zvlášť. Tento polštářek je ke šlaše
připojen řídkým vazivem. Při přetížení ruky a zápěstí dochází v této oblasti
k zánětlivé reakci. Jednak se náplň v polštářku může objemově zvětšit, dochází

ke vzniku zánětlivých enzymů a jejich vyplavování do okolí, a nakonec také
k menší posunlivosti šlachy v jejím obalu.

Příčiny vzniku mohou být různé. Může se jednat opravdu o přetížení fyzickou
prací, např. skládáním dřeva, či prací s lopatou, ale i mnohem jednodušeji při
péči o novorozence či kojence. Je to sice menší váha, ale zato trvalá. Může 
se však také jednat o situaci, kdy svaly ovládající ruce a zápěstí nemohou 
pracovat v optimální souhře, protože pro takovou souhru nemají dobré výchozí
postavení. Zázemí pro práci rukou nám totiž dává pozice lopatky a správné
napřímení hrudní páteře. Můžeme si tedy přetížit ruce proto, že se hrbíme,
máme vytažená ramena k uším a takto např. sedíme celý den u počítače. 
Pak se ruce přetíží mnohem rychleji a s menší zátěží.

Ve své praxi jsem se setkala s  různými terapeutickými přístupy. Někteří 
ortopedové doporučují v první fázi užívání protizánětlivých léků po dobu 
minimálně 14 dnů, obvykle se jedná o Brufen či jiný lék ze stejné skupiny.
Dále je možné absolvovat obstřik kortikoidními léky. Také můžete zahájit 
rehabilitaci, což je vhodné zejména pokud vznik tohoto onemocnění souvisí 
i s vadným držením těla. Nicméně má zkušenost mi ukazuje, že bez znehyb-
nění ruky v ortéze, lépe v dlaze nebo v sádře (ortézu lze přece jen sundat),
minimálně po dobu 14 dnů se úspěšná léčba neobejde. Je to především
proto, že jakákoliv jiná léčba obvykle způsobí částečný ústup bolesti, a protože
jsme lidé a ruce potřebujeme, začneme je zcela logicky a automaticky
okamžitě více zatěžovat, bolest se zhorší a vzniká bludný kruh.

Proto, pokud se setkáte s tímto problémem a bude vám fixace ruky dopo-
ručena, doporučuji zde moudře ustoupit.

Léčbu zánětu šlach můžete podpořit homeopatickými léky:
● Belladonna 9 C – 5 granulí 2x denně,
● Apis mellifica 30 C – 5 granulí 2x denně,
● Bryonia 9 C – 5 granulí 2x denně.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.

Pravidelné rubriky

Jaká homeopatika
na rameno?
Máte problémy v oblasti ramenního pletence a rádi byste podpořili 
rehabilitační léčbu užíváním homeopatických léků? Zkuste vybrat mezi
následujícími. 

Základním homeopatickým lékem, který by měl provázet celé období 
rehabilitační léčby, je Arnica montana. V akutní fázi Arnica montana 9 C 
– 5 granulí 2x denně. Ve chvíli, kdy ustane akutní, nepřetržitá bolest, pomine
otok a zčervenání, můžete užívat lék Arnica montana 15 C – 5  granulí 
1x denně. Pokud léčba trvá déle než tři měsíce, můžete poté přejít na Arnica
montana 30 C – 5 granulí 1x týdně – tohoto ředění vybrat pouze jednu tubičku.

Z ostatních homeopatických léků můžete obecně volit mezi následujícími:

● Bryonia – rameno je oteklé, teplejší, může být i zarudlé, bolest se zlepšuje 
klidem a zhoršuje pohybem.

● Rhus toxicodendron – startovací bolest v  ramenním kloubu, pocit 
omezení pohybu tahem za vazy, pohyb přináší úlevu od bolesti.

● Ferrum metallicum – pohyb lze přes bolest provést v  téměř plném 
rozsahu, dominuje pocit omezení fyzického výkonu.

● Lycopodium – bolesti ramene související s bolestí krční páteře, zhoršení 
vleže, pravé rameno.

● Phosphorus – ztuhlé rameno s minimální bolestí, ale rychlým pocitem 
svalové únavy – malý výkon, levé rameno.

● Causticum – bolest pravého ramene vyzařující k lopatce a na ruku až 
k zápěstí, zcela bez možnosti pohybu, paže držena u těla.

● Ruta graveolens – bolest v oblasti dvojhlavého pažního svalu s možností 
zánětlivých změn v oblasti jeho úponové šlachy.

Pokud jste mezi zmíněnými homeopatickými léky nevybrali, nebo byste léčbu
rádi co nejvíce zacílili, pak doporučuji navštívit odborníka-homeopata.

Homeopatická léčba by měla proběhnout vždy současně s rehabilitační léčbou,
která zajistí návrat omezených funkcí v oblasti ramenního pletence a zamezí
vzniku náhradních pohybových stereotypů, které mohou být zdrojem dalších
potíží v oblasti pohybového systému.

PhDr. Radana Poděbradská, Ph.D.
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VETERINÁRNÍ OKÉNKO:

Gastritida 
a Ipecacuanha
Gastritidu neboli zánět žaludku zcela jistě všichni známe. Mnozí ji už
někdy zažili a občas potrápí i naše psí miláčky.

K  zánětu žaludku může vést nadměrný stres, bakteriální infekce, tučná 
či nevhodně upravená strava, pozření zkaženého jídla, ale i špatná imunita 
a řada dalších faktorů. U pejsků se většinou pozná bolestí břicha, nadmutím, 
apatií, nechutenstvím a velmi často zvracením. Může být přítomna i zvýšená
teplota.

Vyšetření musí provést veterinární lékař, který naordinuje psu adekvátní léčbu
a nastaví přísnou dietu, jež trvá několik dní, nežli se žaludeční sliznice zklidní.

Nicméně při opravdu úporném zvracení, které začne třeba ve večerních hodinách,
a my nemáme možnost dopravit se k veterinárnímu lékaři, který by podal 
psu antiemetika (léky proti zvracení), si můžeme velmi dobře pomoci 
homeopatií.

Mám ve smečce velmi staré jedince s oslabenou imunitou, a tak nás čas od času
gastritida potká. Jelikož se u nás projevuje opravdu silným a úporným zvracením
a často hrozí dehydratace, podávám v takových případech lék IPECACUANHA
9 C – rozpustím si 5 granulí ve 20 ml vody a podávám psu na jazyk doslova 
po kapkách každých 15 minut až do zlepšení stavu. Zvracení se nám vždy 
podařilo zastavit maximálně do dvou hodin.

První den je lepší nechat psa na úplné hladovce, později nasadit veterinární dietu,
kterou doporučuji podávat po malých dávkách zprvu několikrát denně, ideálně
3x, aby žaludek zvládl stravu pomalu a v klidu trávit. Většinou se dieta podává
minimálně týden, při chronických gastritidách dokonce doživotně.

Petra Sumeráková

Zažívací potíže u psů
Zažívací potíže v podobě průjmů či zvracení nejsou u psů nic neobvyklého,
ale mnoho majitelů dokáží pekelně potrápit, rozrušit a často ani netuší,
jak tyto potíže řešit. Mnoho lidí mi volá o  pomoc a radu, zda mají
v takových případech utíkat ihned k veterináři, nebo co mají vlastně dělat.

Člověk by se měl řídit tím, jak se mu celkový stav pejska jeví, neboť jen majitel
ví, jak se pejsek běžně chová a jak velké odchylky od běžného stavu v případě
nějakých zdravotích komplikací vidí. Protože například úporné zvracení 
či průjem může značit jak „pouhou“ dietní chybu, tak i  nějaký závažný
zdravotní problém, či i akutní, život ohrožující stav – například otravu!

Pokud má pes průjem, ale jinak se jeví naprosto normálně, to znamená, že pije,
běžně se pohybuje, není apatický, hraje si a nemá teplotu, bude se s největší
pravděpodobností jednat o  nějakou dietní chybu, kdy pes zbaštil něco
nepatřičného. V tomto případě vždy radím vyzkoušet jednodenní dietu plus
podání homeopatik. Pokud se do 24 hodin stav nezlepší, vyhledejte veterináře.

Dieta spočívá v úplně rozvařené rýži až na tzv. šlem, který podáváme s trochou
uvařené mrkve a malým množstvím vařeného libového kuřecího masa
v poměru 3 : 2 : 1.

Z homeopatik se mi v tomto případě osvědčil lék Nux vomica v ředění 15 C
a Arsenicum album v ředění 15 C – 5 kuliček každé 2 hodiny až do zlepšení
potíží. A samozřejmě hlídat pitný režim!

Pokud vidíme, že se stav lepší a průjem ustupuje, je jasné, že jsme zvolili 
správnou terapii. V  dietě je ovšem důležité pokračovat ještě několik dní.
Rozhodně není dobré zatěžovat trávicí trakt hned druhý den klasickou stravou.
Ideálně ještě 3−4 dny podávejte vařenou rýži + mrkev + maso. Postupně můžete
poměr masa navyšovat. Nux vomica je detoxikační lék, můžete ho podávat
klidně ještě týden po průjmu. Taktéž můžete přidat probiotika či inulin nebo
pivovarské kvasnice.

Z bylinných tinktur nám v tomto případě může pomoci andělika lékařská 
– nakapat 1x denně počet kapek dle váhy psa na piškot.

Pokud se jedná o  zvracení, vyloučíme stravu úplně! Nasadíme psovi
24hodinovou hladovku! Ale opravdu pečlivě hlídáme pitný režim! 
Z homeopatik je při zvracení velmi účinná Ipecacuanha v ředění 15 C. Někdy
pes neudrží v žaludku ani ona homeopatika. Zkuste mu dát tedy pod pysk 
nejprve cca 3 kuličky. Pokud je nevyzvrací, pokračujte v dávkování každou
hodinu 3 kuličky pod jazyk či pod pysk až do zlepšení stavu. Druhou možností
je rozpustit je v  trošce vody a po kapkách dávat na jazyk. Alternativou či 
kombinací, kterou můžete v případě zvracení použít pro rychlé zlepšení stavu,
jsou čípky Viburcol – použijte půl čípku, zasuňte psu do konečníku a po cca 
3 hodinách můžete aplikovat druhou půlku. Měli byste pozorovat zlepšení 
již po několika málo hodinách. Pokud tomu tak nebude, vyhledejte lékařskou
pomoc, protože by se mohlo jednat o vážnější problém a psu by při dlouho-
trvajícím a úporném zvracení hrozila velmi rychle dehydratace!

Důležitá poznámka na závěr: Pokud se jedná o velmi silné zvracení, pes je
celkově apatický, má teplotu, nebo mu naopak teplota abnormálně klesne a má
zúžené zornice, ihned mu zkontrolujte sliznice. Pokud nejsou přirozeně růžové,
může se jednat o otravu. V takovém případě je každá minuta drahá a okamžitě
volejte veterinárního lékaře! V letní sezóně je to bohužel hodně běžné. Psům
hrozí otravy zejména z  různých nástrah na slimáky či hlodavce, či otravy
pozřením otrávených živočichů – myši, krysy, apod. Buďte prosím opatrní, ma-
jitel většinou ani netuší, že jeho miláček něco takového pozřel..

Petra Sumeráková

Pravidelné rubriky
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Pravidelné rubriky

ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

Dizzy Gillespie – americký džezový trumpetista, kapelník, skladatel 

a zpěvák…

Patřil k zakladatelům hudebního žánru bebop. Jednou řekl: „V mém životě 

existují dva milníky. Tím prvním bylo, když jsem objevil bebop, a tím druhým

bylo objevení homeopatie.“

Zdroj: MUDr. Eva Kettmannová

STATISTIKY, ČÍSLA, STUDIE:

Homeopatie se stala součástí italského zdravotnictví
Od roku 1998 probíhal v italské Lucce pilotní projekt, který trval 15 let, a jehož cílem bylo vyhodnotit možnosti integrace homeopatie do systému veřejného
zdravotnictví.

Do studie bylo zahrnuto více než 4 000 lidí. Zveřejněné výsledky prokázaly, že homeopatii lze s úspěchem používat společně s klasickou medicínou
a v některých případech ji může i nahradit.

Výzkum se věnoval účinnosti homeopatie a dalších komplementárních terapeutických metod v případě alergií, nemocí dýchacích cest, vedlejších
účinků léčby rakoviny, posuzoval celkovou nákladovost a možnost zvládání rizik.

Obyvatelé celé Evropy se ve svých snahách o uchování dobrého zdraví a léčení svých neduhů a nemocí stále častěji obracejí k metodám komplementární
medicíny. Reforma V. kapitoly italské ústavy umožnila každému regionu samostatně rozhodovat a prakticky organizovat vlastní systém péče o zdraví oby-
vatelstva. V únoru 2013 uzavřela italská národní vláda, regiony a provincie Trento a Bolzano dohodu o podmínkách a požadavcích na certifikaci a kvalitu
vzdělávání a používání akupunktury, fytoterapie a homeopatie v praxi lékařů, v níž se stanoví zásady vzdělávání a výcviku v oboru akupunktury, fytoterapie,
homeopatie, homotoxikologie a antroposofické medicíny.

V některých regionech včetně Toskánska se rozhodli zahrnout komplementární medicínu mezi základní metody péče o zdraví obyvatel a vytvořit
příslušné struktury, které umožní integrovat jimi nabízené zdravotní služby do systému veřejného zdravotnictví. Region Toskánsko zřídil v roce 1998 home-
opatickou kliniku v Lucce jako součást pilotního projektu s cílem zhodnotit proveditelnost plánu začlenit komplementární medicínu do systému veřejného
zdravotnictví. Do dnešního dne bylo na klinice v Lucce ošetřeno přes 4 000 pacientů. Zároveň probíhal výzkum účinnosti homeopatie u celého vzorku
a zvlášť u některých skupin – dětí, žen a rodičů pacientů. Prováděla se také studie, která sledovala efekt homeopatie u atopických onemocnění, nemocí
dýchacího traktu a vedlejších účinků léčby rakoviny u žen. Další části výzkumu se zabývaly finanční nákladností jednotlivých způsobů léčby, sociode-
mografickými charakteristikami pacientů, dodržováním norem a řízením rizik. Výsledky prokazují, že homeopatii lze efektivně integrovat do systému
zdravotní péče, že v některých případech může i nahradit alopatickou medicínu a že příklad Toskánska může být užitečný při zpracování národních nebo
evropských zásad užívání prostředků komplementární medicíny.

Překlad: Bc. Eva Leňová

Zdroj: link.springer.com/article/10.1007%2Fs12682-014-0187-0
Integration of homeopathy and complementary medicine in the public health system in Italy: national regulation and regional experiences

Homeopatické léky na chřipku a jako prevence akutních
zánětů horních cest dýchacích – výsledky klinické studie
Chřipka si stále vybírá svou daň, účinnost antivirotik je dosud předmětem diskuzí a zejména děti jsou náchylné ke komplikacím po nákaze. To vedlo brazilské
vědce k hledání nové preventivní léčby chřipky, která by byla vhodná také z hlediska bezpečnosti. Zkoumali homeopatické léky.

Badatelé vybrali v brazilském veřejném zdravotním systému 600 ročních až pětiletých dětí a zařadili je do experimentu, při němž jim podávali buď InfluBio
(konvenční lék), placebo, nebo polykomponentní homeopatický lék (směs homeopatických léků, které jsou obvykle používány při léčbě a prevenci chřipky).

I když počet nakažených v dalším roce byl nízký, tyto tři skupiny dětí se lišily. Ve skupině užívající homeopatické léky nebylo žádné nakažené dítě, 
ve skupině s lékem InfluBio onemocnělo jedno a ve skupině užívající placebo tři.

Vědci došli k závěru: „Z těchto výsledků vyplývá, že užívání homeopatických léků minimalizuje počet dětí nakažených chřipkou a akutními záněty dýchacích
cest. To znamená, že by měl být v dalších studiích prozkoumán profylaktický potenciál homeopatie.”

Překlad: Mgr. Helena Procházková

Zdroj: homeopathyplus.com/study-homeopathy-for-flu-and-urti-prevention/
Homeopathic medicines for prevention of influenza and acute respiratory tract infections in children: blind, randomized, placebo-controlled clinical trial
(Homeopatické léky jako prevence chřipky a akutních zánětů dýchacích cest u dětí: slepý, randomizovaný klinický experiment kontrolovaný placebem),
výsledky studie dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26828000
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První kniha tohoto zaměření na českém trhu podává v neobvyklé šíři velmi
praktické informace o možnostech využití homeopatie ve sportovní medicíně.

Autorka, zkušená homeopatka, předsedkyně Rady Homeopatické lékařské
asociace a lektorka Mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH, 

v textu uvádí ověřené klinické návody pro homeopatickou léčbu běžných
potíží, věnuje se také sportovním úrazům a poúrazové rekonvalescenci 

a neopomíjí ani duchovní kontext léčby a výživu sportovce. 
Díky této komplexní příručce získá čtenář přehled o tom,  jak během

rekreačního i vrcholového sportování pracovat s homeopatickými léky, 
komunikovat se svým tělem a získat tak nenahraditelnou zpětnou vazbu 

a zdroj pozitivního zdraví. Kniha je určena rodičům, trenérům sportujících
dětí,  fyzioterapeutům a psychologům, všem sportujícím lidem.

Soutěžní otázka zní:

K úrazům patří většinou otok. Jaký homeopatický lék si vezmete v případě
bolestivého otoku, který se zlepšuje studeným obkladem? Napovědět vám
může informace, že tento homeopatický lék je velmi účinný i při hmyzím 

bodnutí nebo na bolesti v krku spojené s otokem, bodáním a pálením. 
Ke zlepšení dochází po požití chladných nápojů.

SOUTĚŽ o knihu HOMEOPATIE A SPORT!

a) Arnica montana     b) Aconitum napellus     c) Apis mellifica

Odpověď na soutěžní otázku zasílejte do 28.2.2017 na e-mail redakce: 
info@svethomeopatie.cz. V předmětu zprávy uveďte "SOUTĚŽ - OKÉNKO - SPORT".

Naše soutěž pokračuje! 
Neváhejte, odpovězte na naši soutěžní otázku a vyhrajte knihu, kterou si zamilujete! 

Z mnoha došlých odpovědí jsme vylosovali tyto šťastné výherce:
Lucie Piskarčíková

Josef Novosad
Miluše Budínová

Výherci se mohou těšit na BALICEK PRO SPORTOVCE, který obsahuje ARNIGEL, ́ ̌
knihu HOMEOPATIE a SPORT a praktickou krabičku na homeopatické léky do kabelky HOMEOSOLO. 

VÝHERCI MINULÉ SOUTĚŽE
V minulé soutěži jsme se Vás ptali, jaká bylina je v homeopatickém ředění první volbou při úrazu, na naraženiny, pohmožděniny, 

modřiny, vymknutí, ale hodí se i po operaci, při porodu... Správná odpověď: a) Arnika
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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, z.s. www.svethomeopatie.cz. 

Redakční rada: Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka; MUDr. Eva Kettmannová, odborný garant; Mgr. Andrea Dovalová, koordinátor sociálních sítí 
Editorka: Mgr. Helena Procházková; Foto: Lucie Nestrašilová, Ludmila Kindlová, archiv redakce; 

Kontakt na redakci: 773 686 002, redakce@svethomeopatie.cz

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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