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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

MUDr. Ilona Ludvíková

Prevence covidu-19? 
„Respektujte limity svého

těla a odpočívejte.“
Ilona Ludvíková je lékařka, stomatoložka a předsedkyně 
Homeopatické lékařské asociace. Zeptali jsme se jí, jak se  
v jejích ordinacích liší jarní vlna od podzimní a jaké rady dává 
svým klientům.

Jak ve vašich ordinacích probíhá další vlna epidemie? 
Jak se to liší od jara? 

Provozuji zubní ordinaci i homeopatickou poradnu a v obou segmen-
tech se epidemie projevila naprosto jinak. V rámci stomatologické 
péče se pacienti cíleně snažili vyhnout preventivní a nadstavbové 
péči, řešili jen akutní zubní problémy. Naštěstí se situace během 
léta již stabilizovala a dnes běží v režimu zvýšených hygienických 
opatření normální ordinační provoz.

V homeopatické poradně jsem v rámci první vlny epidemie pomá-
hala svým pacientům zvládnout stres, který na ně kvůli životním 
nejistotám doléhal. Měla jsem jen jedenáct pozitivních pacientů  
s lehkým a středně těžkým průběhem. Těm jsme doporučila 
podpůrnou léčbou pomocí homeopatických léčivých přípravků. 
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Atmosféra houstne, už i ti nejodolnější začínají  
ztrácet trpělivost. Co s tím? Kladete si otázku: „Kdy 
už budeme žít zase normálně?“ Nejste sami.

I já si ji kladu. Ale jen občas. Myslím pozitivně  
a mířím za všech okolností dopředu. Veškeré aktivi-
ty jsme přesunuli do onlinu a není týden, abychom 
nepřišli s nějakým novým nápadem. Celý můj tým 
se už téměř rok nezastavil. Všichni bychom si přáli 
paradoxně pauzu. Ano, vím, máme štěstí, že máme 
práci a hlavně vás. Že nás čtete, sledujete na soci- 
álních sítích, jste s námi při živých rozhovorech… 
Mnoho lékařů, lékárníků a zdravotníků je s námi 
zase na našich webinářích. Jsme spolu, a to nás  
neskutečně nabíjí a posouvá dál. 

Věřím, že každá krize přinese i něco dobrého. I tato. 
Pamatujete si na zcela zatopený pražský Karlín? 
Běžte se tam podívat dnes. A přesně s touto nadějí  
se dívám dopředu já. A funguje to. Z této krize  
vyjdeme silnější a odolnější.

Buďme na sebe laskaví, zkusme najít ještě poslední  
zbytky sil, fyzických či psychických a vydržme.  
Podporujme naše zdravotníky. Znám jich spoustu,  
co jsou v tom „až po uši“. Potřebují nás, naši  
trpělivost, naši sílu. A nezapomínejte na homeo- 
patii. Její role doplňkové léčebné metody je dnes 
více než důležitá. Mnoho tipů najdete i v dnešním 
Okénku.

Jsme rádi, že vás máme.
Díky a držte se!
 Lucka Nestrašilová
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Myslím si, že díky skvěle nastavené homeopatické pre-
ventivní péči moji pacienti zvládli tohle náročné období 
výborně, a to jak psychicky, tak fyzicky. A to se přitom 
často jedná o seniory s mnoha zdravotními riziky  
a chronickými nemocemi. Pečuji i o pacienty po ukončení 
onkologické léčby. I jejich oslabené imunitě pomohla 
homeopatická podpora v průběhu epidemie.

Jak nemoc u vašich pacientů probíhá?

Moji pacienti s lehkým průběhem onemocnění covid-19 
měli běžné příznaky virózy jako bolesti svalů, hlavy, 
bolest za očima, únava, zvýšená teplota, pocení, průjem 
se zimnicí a tak dále. Jen dva pacienti vykazovali  
středně těžký průběh a výraznější potíže s kašlem,  
zahleněním a lehkými dechovými problémy. I v těchto  
situacích pomohla na tyto konkrétní příznaky homeo- 
patická léčba. Dostalo se ke mně i několik pacientů  
po prodělání covidu-19, těm jsem pomáhala s re- 
konvalescencí. Převažovaly potíže spojené s únavou, 
ztrátou chuti a čichu. 

Jak nemoc léčíte?

U lehkých forem jsou to běžná opatření, čili klid na lůžku, 
dostatečný spánek a úprava životosprávy. Důležitý je pitný  
režim, odlehčená strava s převahou ovoce a zeleniny.  
K tomu doporučuji rychlou úlevu od symptomů v lékárnách 
běžně dostupným polykomponentním homeopatikem 
Paragrippe (třikrát denně dvě tablety rozpustit pod jazy-
kem). Pacienti sami začnou užívat při prvních příznacích 
virózy také Oscillococcinum (tři dávky denně). Mají s tímto 
přípravkem velmi dobré osobní zkušenosti. U pacientů  
s rizikem plicních komplikací, čili u těch, kteří v minulosti 
prodělali zápal plic nebo jsou astmatici, jsem přidávala 
homeopatický lék Serum de Yersin 9–15 C dvakrát týdně. 
Ale jako nejefektivnější se ukázala především na míru 
nastavená homeopatická opatření, pro každého pacienta 
jsem přitom volila individuální strategii preventivních 
opatření a snažila se pohlídat jejich predispoziční ten-
dence k virovým onemocněním.

Měla jste nějaký vážný případ?

Závažný průběh nemoci jsem neléčila, takové pacienty 
automaticky odesílám k odborníkům. Zde striktně  
respektuji limity homeopatické léčby. Pacienti, kteří  
se na mě v takovém vážném stavu obrátí, vždy 
informuji o nutnosti konvenčního léčebného postupu  
a oni to bez problémů a zbytečných diskuzí plně res-
pektují. Jsou na tento přístup ode mne zvyklí i v jiných 
situacích, například v případě úrazu se jedou ošetřit  
na příslušné odborné pracoviště, až pak mne osloví  
s žádostí o podpůrnou homeopatickou léčbu v rámci 
hojení či rekonvalescence.

Jaké preparáty a homeopatika doporučujete jako 
prevenci?

Svým pacientům stále zdůrazňuji, že zdraví je jejich 
osobní věc. Doporučuji aktivní opatření, jako je pohyb, 
správná strava, dostatečný pitný režim, vitamíny a také 
respekt k biorytmu, tedy střídání času na aktivitu, ale 
také na odpočinek. Vysvětluji jim, že jsem jim pouhým 
průvodcem a podporovatelem, ale zdraví jako takové 
je v jejich vlastních rukou. Zpočátku jsou často tímto 
přístupem zaskočeni, ale jakmile ho pochopí a začnou  
má doporučení aplikovat, čiší z nich sebedůvěra a radost 
ze života. A to je podle mého názoru nejlepší prevence 
všech nemocí.

Co užíváte vy sama?

Já sama se řídím naprosto stejnou strategií, kterou 
doporučuji svým pacientům. I přesto, že jsem zdědila 
sklon k metabolickým a cévním potížím, snažím se 
svým životním stylem, do kterého již skoro 20 let skvěle 
zapadá i homeopatie, rozhodovat o kvalitě svého života 
zodpovědně. Sebepéče je naprostým základem životní 
pohody. Mnohokrát jsem již zažila, že nerespektování 
limitů organismu je rychlou cestou ke zdravotním potížím.

Máte pacienty, které mají v reakci na karanténu  
a celkovou nejistotu strach a psychické potíže?  
Co jim radíte?

Situace kolem pandemie s sebou přinesla právě strach  
z nemocí a z budoucnosti. Tento dlouhotrvající stres často 
vede k mnohým funkčním potížím, naše tělo přestává 
zvládat pocit neustálé nejistoty a doslova „vyrobí“ 
potíže, které jsou pro konvenční léčbu neuchopitelné.  
Je to velký soubor psychosomatických potíží, který každý 
člověk ukáže právě ve svém nejzranitelnějším orgáno-
vém systému. Například člověk s problematickou kůží  
si „vytvoří“ ekzém.

Permanentní stres produkuje stálé napětí nejen ve sva-
lech kosterních, ale i v hladké svalovině trávicího ústrojí, 
močového měchýře, o srdeční svalovině nemluvě.  
To znamená, že se zhorší cévní zásobení tkání a to vede 
následně k celé škále zdravotních problémů. Například 
se velice často setkávám s problémem žaludečních 
potíží při stresu. Když se pacient vyšetří endoskopicky, 
žádné objektivní potíže se neukáží. Pomůže jen obyčejná 
úprava životosprávy společně s na míru nastavenou 
homeopatickou léčbou a je po problému. Homeopatický 
lék pomůže pacientovi získat opětovnou důvěru ve své 
vlastní tělo. Tato sebedůvěra pak pomůže stabilizovat 
pacienta během dlouhodobého stresu. Důležité přitom je, 
že pacient se k problému postaví aktivně.

Prodělala jste vy sama nemoc? Jak u vás probíhala? 
Jak jste ji léčila?

Já sama jsem prodělala velmi těžké virové onemocnění 
koncem ledna loňského roku, kdy se o koronaviru vůbec 
nemluvilo. Z dnešního pohledu to pro mne byla jedineč-
ná zkušenost, která mi umožnila pomáhat pacientům  
s maximální empatií k jejich potížím.

Můžete uvést nějakou konkrétní kazuistiku?

Maminka sedmiletého chlapce volala v březnu 2020 kvůli 
jeho potížím. Běžné příznaky nachlazení: únava a zvýšená 
tělesná teplota. Jelikož tohoto malého pacienta znám již 
od narození, nastavila jsem mu na míru homeopatické 
doporučení. Chlapec užíval Ferrum phosphoricum 9 C 
pět granulí každou hodinu první den (samozřejmě mimo 
spánek) a následujících pět dní Sulfur iodatum 9 C pět 
granulí ráno a Hepar sulfur 15 C a Lachesis mutus  
15 C vždy po pěti granulích od každého léku večer.

Malý pacient byl do týdne zcela zdráv bez následné 
zdlouhavé rýmy, bez následné komplikace kloubního 
zánětu, což po viróze bývá u dětí jeho věku obvyklý 
scénář. Ošetřující pediatr, který doporučil pouze klidový 
režim a vitamíny, poslal malého pacienta s matkou na 
odběr na covid-19. Matka měla test pozitivní, chlapec 
negativní. Matka přitom neměla žádné příznaky nemoci, 
ale po této zprávě propadla hysterické panice a ihned  
mi rozrušená volala, co má tedy dělat.
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Doporučila jsem jí Oscillococcinum v dávce jedna  
tuba denně po dobu dvou týdnů a každý den kombi-
naci homeopatických léků: Ignatia amara 15 C plus 
Aconitum 15 C po pěti kuličkách ráno a večer. Po stránce 
psychiky se stabilizovala doslova do druhého dne a do 
telefonu mi sebejistě oznámila, že to v pohodě zvládnou. 
Doporučila jsem tedy homeopatické léky užívat dále 

pouze jednou denně, a to večer. Po této osobní zkušenosti 
neváhá známým doporučovat používání mobilní aplikace 
„Homeopatie“, kde mohou laici přehledně najít mnoho 
užitečných rad.

Děkuji Vám za rozhovor. 
Magdalena Havelková

Jak proběhla pandemie v ordinacích 
homeopatů?
Jak se odrazila pandemie v ordinacích lékařů-
homeopatů? Setkali se s někým nakaženým?  
A jak probíhala léčba? Zeptali jsme se několika 
lékařů z Homeopatické lékařské asociace na jejich 
zkušenosti z posledních dvou měsíců.

Ordinace doktora Jaroslava Čupery fungovala v ome-
zeném režimu. „Chodí pacienti na kontroly, ale i noví  
pacienti. S několika zavedenými klienty jsem řešil mož-
nosti prevence, a to vždy cíleně s konkrétním pacientem,“ 
popisuje Jaroslav Čupera. On sám se naštěstí s pacientem 
s covidem-19 nesetkal, pozitivní nemocní se ale objevili  
v nemocnici, kde pracuje.

Doktorka Květa Kacířová zaregistrovala lehký úbytek 
klientů, ale počty u ní v ordinaci ošetřených dětí se už 
postupně zvyšují. „Nemocnost dětí je obecně nižší, což při-
kládám tomu, že nejsou v kolektivech. Obecně se nákazy 
lidé bojí mnohem méně, než tomu bylo před měsícem,“ 
popisuje.

Ona sama léčila troje rodiče, u nichž onemocnění proběh-
lo, a jeden z jejích dětských klientů byl pozitivní, i když  
neměl na rozdíl od rodičů žádné potíže. „Všichni jsou  
léčeni v domácím prostředí po telefonické konzultaci,“ říká 
lékařka.

Jedna z maminek měla vysoké horečky – až ke 40 °C  
– a dusivý kašel. Žádný z běžně užívaných léků na  

potíže související s nákazou koronavirem jí nepomohl,  
ale po dvou dnech užívání homeopatických léků se její  
stav zlepšil. Doktorka Kacířová své klientce doporučila  
následující léčbu: Oscillococcinum 3x denně, na kašel 
Drosetux sirup 4–5x denně 5 mililitrů a následně  
Gelsemium sempervirens 15 C v dávce dvakrát denně  
pět granulí. „Poté došlo k poklesu teplot, zlepšení cha- 
rakteru kašle a paní se cítila mnohem lépe,“ popisuje  
doktorka Kacířová.

Kontakt jen přes okénko

Farmaceutka Renata Semeráková pracuje v nemoc-
niční lékárně, dokonce přímo v jedné z nemocnic, která  
byla vybrána mezi takzvané covidové nemocnice, jež  
se staraly o pacienty ve vážném stavu, tedy o ty, co  
potřebovali plicní ventilaci nebo léčbu oxygenoterapií.  
„Po oznámení tohoto rozhodnutí v nemocnici ihned začal 
pracovat tzv. COVID-tým, který v krátké době připravil  
provoz nemocnice na situaci. Konkrétně v lékárně to  
znamenalo upravit výdej léků tak, aby nedocházelo  
k mísení potenciálně nakažených pacientů s těmi ne-
nakaženými, včetně personálu nemocnice. A samozřejmě  
vydávat v ochranných prostředcích, protože lékárníci 
jsou ti, kteří se starají o pacienty v první linii,“ vzpomíná  
na první dny Renata Semeráková

Lékárníci se tak ze dne na den z nové, moderní oficíny 
přesunuli k výdejnímu okénku, kde se kontakt s pacienty  
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omezil na nejmenší možnou míru. „Provoz nemocnice byl 
utlumen, chroničtí pacienti ze dne na den z nemocnice  
zmizeli, přicházeli pouze ti, kteří potřebovali akutní  
péči. Zdravotníci byli rozděleni do týmů a v práci se  
střídali, aby v případě nakažení některého z členů  
týmu a následných karanténních opatřní mohl okam- 
žitě nastoupit druhý tým a provoz nezkolaboval. Tento  
stav je, díky bohu, už za námi, pacienti se do nemocnice  
pomalu vrací a my jsme se vrátili zpět za lékáren- 
ské táry, byť vybavené ochrannmi plexiskly a stále  
při dodržení přísných hygienických opatření,“ popisuje 
současný stav.

Podle Renaty Semeráková je velmi pozitivní, že díky  
včasným opatřením nebyl během uplynulého období  
nikdo z personálu lékárny ani nemocnice v souvislosti  
s péčí o pacienty nakažen. Několik zaměstnanců  
lékárny bylo testováno na onemocnění covid-19  
v souvislosti s cestovatelskou anamnézou s negativním 
výsledkem.

Doktorka Semeráková se dokonce 23. 2., v době, kdy si 
Česká republika ještě zdaleka neuvědomovala závažnost 
situace, vracela z Nového Zélandu. Nicméně personál  
mezinárodních aerolinek už operoval v rouškách a rukavi-
cích po celou dobu letu. Ostatně bylo tomu tak i 2. února, 
kdy z České republiky odlétali.

„A také na letišti v Dauhá, kde jsme přestupovali a kterým 
projde denně přes 100 tisíc cestujících, se naprostá větši-
na z nich pohybovala v rouškách a používala dezinfekční 
prostředky na ruce. Já i můj syn jsme sice před odletem  
na Zéland prodělali akutní virové onemocnění, jehož  
příznaky by mohly odpovídat lehkému průběhu onemocně-
ní covid-19, o vlastním testování jsem ale neuvažovala,“ 
říká. „V případě, že by v budoucnosti nemocnice nabídla 
plošné testování všem zdravotníkům, kteří by o test na 
protilátky proti covid-19 projevili zájem, pravděpodobně 
bych se testovat nechala.“

Magdalena Havelková

Zkušenost z ordinací: Jaké léky doporučují 
homeopaté při prevenci covidu-19?
Co lékaři z Homeopatické lékařské asociace dopo-
ručují svým klientům jako prevenci před nákazou 
covidem-19? Všichni se shodnou na tom, že důležitá 
je správná výživa a dostatek vitamínů, minerálů,  
ale také odpočinku a pobytu na čerstvém vzduchu.

Doktorka Květa Kacířová říká, že důležité je důsled- 
né dodržování hygienických opatření. „Doporučuji ohledu-
plnost, dobrou náladu, dostatečný a pravidelný pohyb 
(procházky, jízdu na kole), doplňování vitamínů skupiny 
B, vitamínu C a D, homeopatický lék Oscillococcinum pak 
jednou týdně,“ říká Kacířová. V případě prvních příznaků 
onemocnění je podle ní důležitý přísný klidový režim, 
dostatečný přísun tekutin a vitamínů. Samozřejmě je také 
nutné kontaktovat svého praktického lékaře.

Také MUDr. Jaroslav Čupera doporučuje kombinaci 
vitamínů, minerálů a homeopatik, vždy individuálně pro 
každého pacienta.

Farmaceutka Renata Semeráková si prevenci vyzkou-
šela na vlastní kůži, protože na začátku února byla  
na Novém Zélandu. „Samozřejmě blízkost Číny, kde v té 
době již naplno běžela epidemie covidu-19, a skutečnost, 
že největší množství cizinců, kteří Zéland každoročně 
navštěvují, jsou právě Číňané, zapříčinily, že jsem se 
musela ještě před odletem postarat o členy rodiny a také 
sama o sebe,“ popisuje.

K pravidelnému preventivnímu užívání homeopatického 
léku Oscillococcinum tak ještě 14 dní před odletem 
přidala homeopatikum Echinacea 5 C. I tak nebyl její 
odlet bez potíží. Čtyři dny před odletem se u ní totiž 
náhle během noci projevil akutní virový zánět spojivek. 
„Okamžitě jsem začala s užíváním léku Belladonna 9 C. 
Oftalmoložka, která mě ošetřovala, z blízkého odletu 
nebyla vůbec nadšená. Jednak proto, že jsem podle ní 
byla v té chvíli vysoce infekční, navíc na Zélandu v době 

naší návštěvy vrcholilo léto, tudíž ostré sluneční světlo by 
mohlo celý stav výrazně zhoršit. Úplné uzdravení se podle 
ní dalo očekávat při dodržení režimových opatření během 
14 dní až 3 týdnů. Nemohla vůbec uvěřit výraznému 
zlepšení, které bylo evidentní po 48 hodinách užívání léku 
Belladonna 9 C! A do letadla jsem nasedala již zcela bez 
potíží. Vůbec si nedovedu představit, jak by to dopadlo, 
nebýt homeopatie! Také syn prodělal těsně před odletem 
gastroenteritidu a opět homeopatika pomohla,“ vzpomíná 
na komplikace Renata Semeráková.

Homeopatika pro rizikové rodiče

Dalšími pacienty, o které se musela farmaceutka v sou-
vislosti s pandemií covidu-19 postarat, jsou její rodiče, 
kteří spadají mezi nejohroženější rizikovou skupinu. „Můj 
tatínek je těžký kardiak, před rokem prodělal pneumonii 
s následným srdečním selháním a potřebou umělé plicní 
ventilace na oddělení ARO. Lék, který má od té doby  
stále v lékárničce a užívá v případě potřeby, je Carbo  
vegetabilis. A i on samozřejmě užívá preventivně  
Oscillococcinum. V období bezprostředního rizika jsem  
mu doporučila ještě lék Echinacea 5 C, přidala jsem  
vitamin C v lékové formě s postupným uvolňováním  
a doplněk stravy s vysokým obsahem omega 3 mastných 
kyselin,“ vyjmenovává lékárnice.

„Pokud by byl vystaven riziku nákazy, jeho homeopatická 
lékárnička obsahuje také homeopatické léky Bryonia, 
Arsenicum album, Gelsemium, Antimonium tartari-
cum tak, abychom je v případě potřeby a podle příznaků 
mohli okamžitě použít,“ dodává.

Magdalena Havelková



 5

Doktorka Eliška Bartlová říká, že její klienti už 
začínají mít z epidemie úzkosti. Jak si pomoci? 
Zatímco na jaře doktorka Bartlová žádné  
velké psychické potíže jako je strach a úzkost 
z epidemie nezaznamenala, teď se to začíná 
zhoršovat.

Homeopatickou ordinaci doktorky Elišky Bartlové v Brně 
navštěvují pacienti širokého věkového spektra, od malých 
dětí až po seniory. Nejstarší pacientce je 85 let.

„V první vlně covidu jsem v podstatě nezaznamenala větší 
nárůst strachů a úzkostí, nyní to začíná být ale horší. Star-
ší pacienti cítí velké ohrožení a mají strach. Předpokládám, 
že se budou nyní přeobjednávat tak, aby nebyli nuceni 
nikam vycházet, jezdit po Brně MHD,“ popisuje lékařka.

Rodiče dětí jsou pak znepokojeni a také zaneprázdněni 
zejména tím, že musí řešit organizaci péče o děti, které  
nechodí do školy a zároveň svou práci. A to je vysiluje.  
Strach z toho, co bude, takzvaná anticipační úzkost,  
je podle Bartlové také silným oslabujícím momentem.  
„Nikdo neví, na jak dlouho budou omezení nutná, nikdo  
neví, jak dlouho budeme žít s ohrožením,“ popisuje.

Děti jsou teď ale podle ní mnohem zdravější. V podstatě 
všichni se však obrací k homeopatii jako k účinné metodě 
prevence i možné léčby příznaků. Nyní více žádají rady 
mailem a telefonem.

Čtyři nakažení pacienti

Pacienty, kteří prodělali nákazu, měla lékařka zatím jen 
čtyři. „Ve všech případech to byl lehčí průběh nebo byli 
bezpříznakoví, naštěstí jsme byli od počátku ve spojení  
jen telefonem, osobně jsme se nesetkali,“ popisuje  
lékařka, která měla samozřejmě také několik dalších  
klientů, kteří si prožili období karantény v izolaci.

Jednou z nemocných, u které se více než fyzické problémy  
projevují psychické, je šestatřicetiletá zdravotní sestra  
Gábina. Setkala se v nemocnici s nakaženou kolegyní  
a musela zůstat v karanténě. Později byl test potvrzen  
i u ní. „Její aktuální příznaky nejsou nijak dramatické  
– bolí ji hlava za očima a má ztuhlou šíji. Nemá zvýšenou 
teplotu, nekašle. Jen má naprostou ztrátu čichu,“ popisuje  
Bartlová. Kromě toho má bolest hlavy, popisuje pocit  
těžkých svalů a celkové zpomalení…

Sestřičku ale situace velmi psychicky vykolejila. Má  
úzkost. Její manžel je o 30 let starší a ona se o něj  
od začátku pandemie bojí, teď aktuálně i kvůli tomu,  
že se obává, aby zvládl péči o jejich pětiletého syna. V noci 
se budí pocitem akutního strachu o blízké, ale i o sebe.  
Přitom manžel ani syn zatím žádné příznaky nemají  
a cítí se zdravě. Sestřička si říká: „Co když budu mít těžký  
průběh a manžel nezvládne péči o syna. Co když onemocní 
i on? Syn nikoho jiného než nás dva nemá.“

Doktorka Bartlová klientce doporučila homeopatický lék 
Arsenicum album 15 C. Nyní bere na noc pět granulí.  
„Přes den jsem jí dále doporučila homeopatický lék  
Gelsemium sempervirens 15 C nyní v dávce tři-
krát denně pět granulí. Pokud se situace nezkomplikuje,  

 
měla by užívat také Arsenicum album 15 C v dávce  
dvakrát týdně pět granulí,“ popisuje Bartlová.

Rodině pak doporučila Oscillococcinum, denně jednu  
tubička po dobu celého týdne. Poté jednou týdně jedna  
dávka. Manžel, který je v rizikovém věku, navíc je to  
celkově oslabený bývalý kuřák s častými dýchacími  
problémy by měl užívat Serum de Yersin 15 C v dávce 
dvakrát týdně pět granulí.

Jak na prevenci a psychické potíže v době pandemie

Jako prevenci doporučuje doktorka Bartlová univerzálně  
Oscillococcinum, lék historicky prověřený epidemiemi  
i pandemiemi. Užívat byste ho měli jednou až dvakrát  
týdně jednu tubičku, a to jak děti, tak dospělí.

Pro oslabené, astenické čili hubenější a slabší děti s častou 
nemocností by lékařka navíc doporučila lék Silicea 15 C  
v dávce pět granulí dvakrát týdně. Pro odolnější a silnější  
děti, které ale i tak trpí častějšími problémy horních cest 
dýchacích, radí lékařka užívat Sulfur iodatum 15 C  
v dávce pět granulí dvakrát týdně.

Pro dospělé, kteří přes zimní období lehce trpí dlouho- 
trvajícím kašlem a pro které je období podzimu a zimy  
obdobím, kdy jsou energeticky oslabeni, je vhodný lék 
Phosphorus 15 C (jednou týdně pět granulí). Pro dospělé, 
kteří již prodělali zápal plic nebo mají výraznější dechové 
oslabení nebo chronické nemoci pak preventivně Serum 
de Yersin 15 C (jednou týdně pět granulí) a Arsenicum 
album 30 C (jednou týdně pět granulí).

Jako prevenci možného nástupu klasické chřipky doporu-
čuje doktorka Bartlová homeopatický lék Influenzinum 
9 C (pět granulí jednou týdně). Pro ty, co akutně prožívají 
stres a cítí se ohrožení by doporučila Aconitum napelus 
15–30 C (2-3 krát denně pět granulí). U starších lidí pak 
pro zvládnutí takového stresu dobře poslouží Arsenicum  
album 15–30 C (pět granulí dvakrát denně). Sama  
lékařka pak kromě dvou dávek Oscillococcina týdně užívá  
právě Influenzinum. „Mám však připravenou svou homeo- 
patickou domácí lékárničku pro případ jakéhokoliv  
problému u sebe i v rodině,“ uzavírá lékařka.

Magdalena Havelková

I psychika je důležitá pro vaši imunitu
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REHABILITAČNÍ OKÉNKO

Sport a homeopatie
Proč je dobré být aktivní a sportovat? Jaké sporty 
jsou vhodné z pohledu typu osobnosti? Jak se 
vyrovnat se zdravotními problémy, které sport 
provázejí a přitom žít zdravě? Na toto téma jsme 
hovořili s lékařkou MUDr. Ilonou Ludvíkovou, 
předsedkyní Homeopatické lékařské asociace, 
z.s., která je zároveň autorkou knižní publikace 
Homeopatie a sport.

Proč je dobré být aktivní a sportovat?

„Život je neustálá adaptace našeho těla. Naše tělesná 
schránka je však nastavena subjektivně. Srovnává tedy 
momentální nastavení s tím těsně předcházejícím, a to 
neustále vede ke zpřesňování určitého pohybu. Dosahujeme 
tím větší ladnosti a náš pohyb pak vypadá naprosto 
přirozeně, jakoby s minimálním nasazením. Tento neustálý 
trénink, kdy tělu ukazujeme rozsah pohybů všemi směry 
je nezbytný k harmonickému zatížení obou polovin těla,“ 
vysvětluje MUDr. Ilona Ludvíková.

Pohyb je nositelem života.

Člověk se odjakživa přirozeně pohyboval a byl aktivní.  
V dnešní době převážně sedavého zaměstnání je nutné 
pohyb podpořit, ať už nějakou běžnou aktivitou jako je 
chůze nebo jinými sportovními aktivitami, neboť naprostá 
stagnace pohybu vede k zániku.

Kdy a jak je tedy vhodné sportovat?

„U dětí je nejlépe preferovat přirozený pohyb, rozvíjející 
všechny svalové skupiny a napomáhající postupnému 
zlepšování koordinace. Po 30. roce věku se začíná obvykle 
projevovat postupná stagnace díky tomu, že převažují 
určité pohybové stereotypy. Nastává správný moment 
k odstartování každodenní sportovní aktivity, která by 
nám měla přinášet radost, duševní relaxaci a být přílivem 
energie. Sportovní aktivitu volíme podle svého založení,  
ale vždy by měla přinášet harmonizaci elektrické aktivity 
mozku a srdce (tzv. srdeční koherenci), ta je zárukou 
psychického uvolnění,“ říká MUDr. Ilona Ludvíková.

Z pohledu typu osobnosti lze nejefektivněji nasměrovat své 
sportovní aktivity:

● Pro atletický typ je ideální běh, jízda na kole, lezení,  
 triatlon. V určitém okamžiku u těchto lidí vyvstane  
 potřeba soutěžení.

● Pro praktický typ jsou vhodné patnáctiminutové pohy- 
 bové aktivity během dne při běžných činnostech, tzv.  
 pohybové rituály, které vytvoří okénko krátké maximál- 
 ní pozornosti, ta aktivuje pravou mozkovou hemisféru  
 a následný pohyb řízený levou mozkovou hemisférou  
 odfiltruje nadmíru stresu.

● Emocionální typ potřebuje během tréninku zapojovat  
 všechny smysly, poslouchat hudbu, vstřebávat okolní  
 krajinu.

● Společenský typ preferuje provozování aktivit ve sku- 
 pině, jako např. tanec apod.

„Naše mysl i tělo doslova propadnou procesu samotného 
konání, tedy soustředí se primárně na detaily pohybu, 
a člověk dosáhne tzv. FLOW – bezmyšlenkovitý stav,“ 
vysvětluje MUDr. Ilona Ludvíková.

Ve středním věku bychom měli počítat s prevencí 
chorob, které vycházejí z nerovnováhy našeho 
metabolismu, jako je zvýšená hladina cholesterolu, 
kolísání hladiny cukru v krvi atd. Součástí těchto úprav 
životního stylu je nejenom úprava stravovacích návyků,  
ale i pohybová aktivita, při které by měl člověk spálit  
kolem 2 200 kcal za týden navíc. To znamená 6x týdně 
hodina pohybu. Nejvhodnější je střídat pohybové aktivity, 
zejména kvůli motivaci a rozmanitosti pohybové škály.

Senioři by se pak měli především soustředit na 
každodenní protažení celého těla, nejlépe krátká 
ranní rozcvička vleže, a na neustálý trénink rovno-
váhy. Tím předcházejí nečekaným pádům s dobře známými 
důsledky. Proto se tak často doporučuje chůze s holemi 
(nordic walking), kdy se zapojuje tzv. CORE, hluboký 
stabilizační systém svalů podél páteře a také břicho a horní  
končetiny. Navíc stagnující krevní oběh se rozproudí,  
upraví se kolísavý krevní tlak. Pokud můžeme vyrazit  
do přírody, pak je to ještě více harmonizující záležitost.

Co znamená bolest?

„Je to nejjednodušší signál těla, jak nám může dát 
vědět, že něco není v pořádku. Její bezmyšlenkovité 
okamžité potlačení je ignorováním kontrolky a uzavřením 
komunikačního kanálu s vlastním tělem,“ říká MUDr. Ilona 
Ludvíková. Trendy minulých dob, řešit jakýkoliv sebemenší 
náznak bolesti analgetiky, přehodnocují nejen vědci, ale  
i lékaři ve svých doporučeních. Zvláště analgetika v době 
po lehkém úrazu pohybového aparátu vedou k trojnásobně 
delší rekonvalescenci. „Má to svou jednoduchou logiku. 
Pokud mne poraněné místo omezuje v určitém okamžiku 
bolestivým pocitem, tak jít do překonání této meze, zna-
mená přetížit poraněné místo, které naopak potřebuje 
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dočasný klid na hojení. Postupně, jak bolest ustupuje, 
začneme přirozeně poraněné místo stále více používat, 
až ho opět zcela zapojíme do běžného pohybu. Ta doba 
naprostého klidu, omezeného pohybu, je zcela individuální. 
Každý chirurg potvrdí, že svá doporučení jednotlivým 
pacientům po úraze doslova „šije na míru“, podle vývoje 
hojení a s ohledem na celkový stav daného člověka. Tak 
by se mělo uvažovat i u ostatních zdravotních problémů, 
podporovat přirozenost těla na jeho zcela unikátní cestě  
zpět ke zdraví. To je zcela nová logistika dnešní medicíny,  
tzv. personifikovaná medicína,“ doplňuje MUDr. Ilona 
Ludvíková.

Pokud se během pohybové zátěže objeví bolest, v ten 
moment děláme něco v našem pohybovém schématu 
špatně. „Velice často se setkávám v praxi se stížností na 
bolavé paty. Ty vlastně odráží nerovnováhu v oblasti beder 
a pánve. Velké procento lidí má kratší jednu dolní končetinu. 
Stačí odborná konzultace s podologem nebo ortopedem  
a individuálně zhotovená vložka do bot. Z homeopatických 
léků nejčastěji doporučuji kombinaci Bryonia 9 C + Apis 
mellifica 30 C 5+5 3x denně. Pokud se nedostaví úleva 
do týdne, je třeba zvolený homeopatický lék individuálně 
vybrat, je totiž důležité například u žen středního věku 
brát v úvahu hormonální situaci (estrogeny velmi výrazně 
ovlivňují vazivový systém). Bolesti v bedrech obvykle značí 
zkrácený kyčelní sval (m. iliopsoas). Prevencí je swingová 
technika chůze, chůze pozadu a zejména protažení v poloze 
saigonského dřepu (poloha kokonu),“ vysvětluje MUDr. Ilona 
Ludvíková.

A jak na neúměrnou únavu?

„U nárazových sportovních aktivit (například během dovo- 
lené) doporučuji každodenní užívání léku Arnica montana  
9 C – 5 granulí každý den večer. Napomůže regeneraci  
po nezvykle dlouhé pohybové aktivitě. Dále je třeba dbát  
na dobrý pitný režim, který zvláště při cestování často 
zanedbáváme. Neboť svalstvo potřebuje daleko více  
energie na své uvolnění než na samotnou kontrakci sva-
lových vláken,“ říká MUDr. Ilona Ludvíková a dodává: 
„Pokud vás začnou trápit noční křeče, to už byste se  
měli obrátit na lékaře, který vše vyšetří. Bezhlavé užívání 
hořčíku v těch nejrozmanitějších lékových podobách, 
vede jen k prohlubování problému. Často totiž tělu chybí 
spíše nějaký stopový prvek, například měď či zinek 
než samotný hořčík. Důsledkem nadužívání hořčíku je 
pak i zbytečné vyplavování vápníku z našich zásobáren  
v kostech (řídnutí kostní struktury, tedy osteoporóza)  
a zubech (tzv. vnitřní kazy, náhle zvýšená kazivost chrupu 
i při kvalitní ústní hygieně). Základní heslo pro sportování 
tedy zní: ROVNOVÁHA POHYBU A ODPOČINKU, to je cesta  
k pohodovému životnímu stylu. Naslouchání svému vlastní-
mu tělu je podmínkou anti-aging procesům.“

„Řada mých klientů i sportovců oceňuje homeopatické přípra- 
vky. Zde pár postřehů z praxe,“ říká MUDr. Ilona Ludvíková.

Martin Dokulil, ročník 1965, aktivní sportovec:

V roce 2014 prodělal infarkt myokardu, v nemocnici 
provedena okamžitá operace (by-pass), poté propuštěn 
do domácí péče. Od té doby neustálé úzkosti, zejména 
večer. Dále mírná nadváha (ale bojí se sportovat, kvůli 
předchozímu zážitku), zvýšený cholesterol (po nasazení 
statinů trávicí potíže), porušená glukózová tolerance, léčen 
pro labilní krevní tlak beta-blokátorem.

Pro první homeopatické doporučení si přišel v únoru 2016.  
Na úzkosti dostal lék Aconitum napellus 30 C a na 
metabolické potíže lék Lycopodium clavatum 15 C,  
oba v jedné dávce denně. Poté následovaly kontroly v kvě-
tnu a říjnu 2016 a naposledy v únoru 2017. Úzkosti neměl  
již po prvním týdnu podávání léků až dosud, shodil 10 kg 
postupnou úpravou životosprávy a začal zase sportovat. 
Tentokrát zvolil mnou doporučenou pohybovou aktivitu-
jízdu na kole, kvůli srdeční koherenci (sladění elektrické 
aktivity srdce a mozku). Nyní běžně denně jezdí 80 km.  
Na další snížení hladiny cholesterolu doporučen lecithin  
a na normalizaci hladiny cukru v krvi pravidelná strava 
s ohledem na zvýšený energetický výdej, založená  
na konzumaci jídel s nízkým glykemickým indexem a strava 
s omezeným přísunem lepku.

Daniel Novotný, ročník 1974:

Poprvé v homeopatické poradně v roce 2011 stěžuje si na 
trávicí potíže, astma (léčené klasicky) a nadměrný stres  
v práci. Prvními léky byl Nux vomica 15 C a Staphysa- 
gria 15 C v denních dávkách. V zimě se věnuje běhu na 
lyžích (absolvoval i Vassův běh), v létě se věnuje amatérským 
závodům v triatlonu. Dochází ke mně pravidelně 4x do roka 
na upravení medikace podle zátěže. „Po návštěvě u Vás  
v ordinaci, moje výkonnost vždy stoupne. Také zvládám  
lépe pracovní stres a stabilizovalo se mi i astma,“ pochvaluje 
si léčbu Daniel Novotný.

A jak se k homeopatii staví profesionální sportovci? 
Proč sportovci spoléhají na homeopatii?

● Homeopatické léky urychlují hojivý proces a sporto- 
 vec se díky nim vrátí k tréninku a závodění mnohem rychleji.

● Není riziko dopingu. Doping je užívání zakázaných  
 léků za účelem zlepšení výkonu při závodech. Jelikož  
 homeopatické léky jsou koloidní roztoky a obsahují  
 nanočástice, neobjeví se při žádném způsobu testování  
 přítomnosti drog (krevní testy).

● Je doložena vysoce kvalitním výzkumem dostupným  
 v 39 studiích na statisticky významném počtu lidí, které  
 byly publikovány v recenzovaných lékařských časopisech.

Usain Bolt, jamajský sprinter a slavný vítěz četných 
zlatých medailí, aktuálně držitel zlatého olympijské-
ho hattricku, užívá homeopatické léky od svých 16 let. 
Léčí se u německého sportovního lékaře a homeopata 
Hans-Wilhelma Müller-Wohlfahrta na jeho mnichovské 
klinice. „Chodím sem od svých 16 let,” řekl držitel světového 
rekordu v běhu na 100 metrů na tiskové konferenci  
v Mnichově. „Známe se dlouho. Pokaždé, když mám 
problém, mi dobře poradí a věnuje mi péči. Je nejlepší  
ve všem, co dělá. Jsme si velmi blízcí.”

Louise Hazelová, sedmibojařka: „Jako profesionální 
sportovkyně si myslím, že je nesmírně důležité pečlivě 
zvažovat, co si dáváte do svého těla. Proto volím pro své 
zdraví a dobrou pohodu přírodní přístup. Jako účastnice 
olympijských her jsem užívala homeopatické léky 
nespočetněkrát, aby mi pomohly s různými naraženinami 
a modřinami, které jsem si způsobila o překážky. Mým 
nejoblíbenějším homeopatickým lékem je Arnica a ani by 
mě nenapadlo užívat něco jiného.”

Redakce
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Podávání homeopatik není pro každého tak úplně 
jednoznačné. Nejjednodušší to máme určitě my, 
dospělí. Pak děti (ty moje malé bílé kuličky milují)... 
Častou otázkou je podávání homeopatik u miminek  
a v neposlední řadě pak jejich podání našim 
domácím mazlíčkům.

Co radí majitelům svých pacientů veterinární 
lékařka, odbornice v homepatii, MVDr. Miroslava 
Dousková, jedna z tváří naší Veterinární poradny?

„U homeopatie nezáleží na velikosti pacienta. Standardní 
1 dávka je 5 granulí. Jednou z možností jejich podání je 
rozpustit 5 granulek ve studené, převařené vodě, například 
do 20 ml stříkačky, před podáním pořádně protřepat  
a jako jednu dávku brát 0,5 ml (tato technika je vhodná 
pro podávání léků při akutních potížích – od obou léků  
si rozpusťte 5 kuliček do jedné stříkačky). 

Homeopatika se vstřebávají na sliznicích, takže kuličky 
nepodávejte do krku, ale buď je nechte pejskovi vylízat 
z ruky nebo mu je dejte za pysk. On je s největší 
pravděpodobností vyplivne. V takovém případě mu je 
vraťte zase zpátky, nechte ho, aby si s nimi hezky pohrál. 
V případě, že dávku homeopatik kapete, kapejte ji na 
dásně a/nebo jazyk. 

Nemíchejte homeopatické léky s pamlsky!“

MVDr. Miroslava Dousková

VETERINÁRNÍ OKÉNKO

Nevíte jak dát homeopatika pejskovi?!

Stále častěji se setkávám s případy artrózy u psů, 
a to nejen těch starých. Degenerace v chovu psů, 
nesprávný výběr rodičů, „přimhouření“ oka u po-
zitivně testovaných jedinců na dysplazii kyčelního 
či loketního kloubu vyššího stupně, genetické 
predispozice – to vše vede k problémům v budoucím 
vrhu štěňat.

Artrózu mají jak malá, tak velká plemena. Jen u těch 
větších a velkých plemen se vyskytuje stále častěji  
i v mladém věku, což samozřejmě snižuje plánované 
využití psa např. při sportu. Nemalý podíl mají samozřejmě 
i podmínky chovu, ve kterých štěně vyrůstá. Pokud si 
např. pořídím štěně německého ovčáka do bytu s plovoucí 
podlahou, nemohu očekávat správný vývoj kostry. Artrózy 
je všude kolem mě v chovu psů mnoho.

Artróza je pro psa bolestivý stav s omezením 
hybnosti kloubů. Kloubní pouzdro nefunguje tak, jak 
má, velmi často se objevují blízko kloubního pouzdra různé 
úlomky nebo kostní výrůstky, které způsobují bolest při 
pohybu psa. Typické je těžké vstávání po noci nebo 
delším ležení, poté se pes rozchodí a vypadá na  
pohled lépe. Ke zhoršení obvykle dochází v chlad- 
ném počasí. Takový pes by měl být držen optimálně  
v suchu a přiměřeném teple, nikoli na studeném a vlhkém 
podkladu (beton, vlhká zem).

Jako první lék volím Rhus toxicodendron 15 C v dávko- 
vání 2x denně 2 granulky do tlamky. Tento lék výborně 
působí proti otokům a ztuhlosti kloubů. Na otoky 
všeobecně, tedy i kloubů, výborně působí také v případě 
zánětu Apis mellifica. Volím potenci 15 C v dávkování 

klidně 3x denně 2 granulky do ústupu akutních bolestí. 
Pokud se jedná o akutní zánět nebo otok s horečkou, 
třeba po nějaké námaze nebo sportovním výkonu, volím 
lék Belladonna 15 C, ve stejném dávkování. Jestli je 
navíc slyšet při pohybu jisté praskání v oblasti kloubu, 
volím Graphites 30 C v dávkování 2x denně 2 granulky. 
V neposlední řadě je mým jasným pomocníkem Arnika 
montana 9 C, kterou dávám prakticky při každé bolesti  
a podpoře hojení.

Závěrem bych ráda podotkla, že asi nejdůležitější je 
váhová kategorie zvířete. Pes by neměl mít nadváhu! 
Tlustým zvířatům se špatnou fyzickou kondicí se zcela 
snižuje šance na lepší a bezbolestný pohyb.

Ing. Jana Dytrychová

Artróza u psa
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Nezávislý institut analyzoval data 15 700 pojištěnců 
německé zdravotní pojišťovny SECURVITA.

Švýcarští výzkumníci právě vydali práci o datech více  
než 15 700 pojištěnců německé zdravotní pojišťovny 
SECURVITA, kteří byli léčeni homeopaticky alespoň 
v posledních třech letech. Údaje byly srovnány se 
stejně velkou kontrolní skupinou, která nebyla léčena 
homeopaticky, nýbrž pouze běžnou konvenční léčbou.

Výzkumná práce právě publikovaná na webové stránce 
zdravotní pojišťovny SECURVITA zjistila, že ti, kdo 
měli homeopatickou péči, jsou na tom mnohem lépe 
a potřebovali méně konvenčních léků než ti, kdo se 
homeopatií neléčí. To se týká dětí a dospělých trpících 
celou řadou patologických problémů (link z prvních slov 
tohoto odstavce vede na článek ve formátu pdf v němčině).

Výzkumníci svou prací zdůraznili, jak je homeo-
patická léčba důležitým a účinným doplňkem 
konvenční léčby.

V denní péči vykazuje homeopatie skutečně jasný pozitivní 
léčebný efekt a lepší poměr nákladů vůči přínosům  
u vybraných nemocí, než je tomu u čistě konvenční léčby.

To je doloženo dlouhodobou studií péče, která vyhodno-
tila data 15 700 pojištěnců, kteří byli pravidelně léčeni 
po dobu alespoň tří let homeopatickými lékaři na 
zdravotní pojišťovnu. Studie ukázala, že skupina uživatelů 
homeopatik měla nad srovnávací skupinou konvenčně 
léčených zdravotní výhody z hlediska ekonomicky 
důležitých parametrů, jako jsou pobyty v nemocnici, 
užívání léků a počet dnů nemoci.

Získané výsledky byly zejména viditelné ve skupině 
malých dětí od narození: s homeopatickou léčbou za dobu 
tříletého trvání studie klesl počet malých dětí léčených 
antibiotiky o 16,7 % , zatímco v kontrolní skupině tento 
počet vzrostl o 73,9 %.

Homeopatická léčba měla ve srovnání s kontrolní 
skupinou přínos zejména u malých děti s alergiemi, 
neurodermatitidou a astmatem.

Jasně pozitivní účinky byly zjištěny rovněž u dospělých 
pacientů z hlediska poklesu úmrtnosti a s tím spojeným 
zlepšením kvality života. Například užívání léků na 
bolest pacienty s rakovinou i dalšími pacienty během 
homeopatické léčby kleslo, zatímco ve srovnávací skupině 
vzrostlo.

Analýza údajů z nemocnic také ukázala výhody homeo-
patické léčby: například počet hospitalizací dospělých 
s depresí klesl během homeopatické léčby o 9,8 %.  
Ve srovnání s tím vzrostly hospitalizace v konvenčně 
léčené kontrolní skupině o téměř 32,6 % .

To bylo potvrzeno vývojem počtu dnů pracovní nes-
chopnosti zapříčiněných depresí, což je ekonomicky velmi 
relevantní. Doba pracovní neschopnosti klesla během 
homeopatické léčby o 16,8 %, délka absence pacientů 
léčených výhradně konvenčními léky vzrostla o 17,3 %.

Studie byla provedena pro zdravotní pojišťovnu Securvita 
nezávislým analytickým institutem Leipzig Health Forum, 
který se specializuje na výzkum služeb ve zdravotnictví. 
Základem pro sběr dat byla smlouva mezi zdravotní 
pojišťovnou Securvita a německým Spolkovým sdru-
žením lékařů majících smlouvu se zdravotní pojišťovnou 
(KBV – Kassenärztliche Bundesvereinigung). Lékaři, 
kteří pracují v rámci povinného zdravotního pojištění  
a mají dodatečnou kvalifikaci v homeopatii, léčí pojištěnce 
Securvity na základě této smlouvy od roku 2009  
a nabízejí jim podrobné rozebrání anamnézy, homeopa-
tické poradenství a terapeutickou podporu.

Studie Securvity poskytuje mnoho argumentů pro 
koexistenci konvenční léčby a homeopatie.

Doplňkovému vzdělání lékařů v homeopatii by se 
mělo dostat podpory.

„Nepotřebujeme méně, nýbrž více lékařů-homeopatů, 
kteří budou pokračovat v této úspěšné cestě,” říká Götz 
Hachtmann, ředitel zdravotní pojišťovny Securvita.

Komunikace:
SIMOH Biomedical Research Center
Italian School of Hahnemannian Homeopathic Medicine
Via Giovanni Miani, 8 – 00154 Rome
Tel. 06.5747841 – Fax 06.57288203

Autorem článku je SIMOH Biomedical Research Center. 
Italská škola Hahnemannské homeopatické léčby 
(Hahnemannian School of Hahnemannian Homeopathic 
Medicine, SIMOH Cooperativa Sociale Onlus) je nezisková 
instituce, která, inspirována zásadami vzájemnosti, 
sociálního zapojení, solidarity a pocitu sounáležitosti,  
byla zřízena jako místo pro studium, léčebnou praxi, 
trénink a kulturní výuku a založila své poslání na 
sociálně-zdravotní aktivitě prováděné ve světle neo 
hippokratovských znalostí Hahnemannské homeopatické 
léčebné tradice.

Zdroj: https://homeopathic.com

Homeopatie je levná a účinná
ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:
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Sluníčko za okny nám hlásí, že je tu jaro. Příroda se 
pomalu probouzí k životu a přichází velmi půvabné 
období roku. Přesto nemalé procento populace 
očekává nástup jara s obavami. S kvetoucí vegetací 
přicházejí jejich pravidelné sezónní alergické potí-
že, jako jsou rýma, podráždění očí, dušnost, kašel.

Tito pacienti vědí, že pokud si asi měsíc před očekávaným 
výskytem prvních potíží přijdou do lékárny pro homeopatické 
kuličky, výrazně tím zlepší průběh alergických potíží, zamezí 
projevům nemoci nebo zmírní její příznaky.

Doporučuji užívat asi měsíc před prvními projevy:

● Poumon histamine 15 C – 5 granulí 3x týdně (pondělí,  
 středa, pátek),
● Pollens 15 C – 5 granulí 3x týdně (úterý, čtvrtek, sobota).

V období propuknutí příznaků je možno v tomto 
dávkování pokračovat, případně terapii doplnit  
o léky podle konkrétních příznaků:

Allium cepa 9 C u pálivé vodnaté rýmy,
Nux vomica 9 C u ucpaného nosu s kýcháním,
Euphrasia 5 C u podráždění očí.

Doporučené dávkování je podle intenzity příznaků  
2–5x denně 5 granulí.

Mgr. Šárka Chlebanová

Alergické potíže – homeopatie v lékárně
INZERCE
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ZDRAVÍ V KUCHYNI - RECEPTY

Mandle patří mezi nejstarší olejnatá semena. 
Vyskytují se v západní Asii i v Evropě. Používáme 
zralá semena a z nich lisovaný olej. Chutnají dětem, 
i dospělým. A proč je „zobat“?

Nejenže pohladí chuťové pohárky, ale jejich konzumací 
získáme hned několik bonusů:

● podpoří trávení, působí proti zácpě,
● zasytí, eliminují velké skoky glykemického indexu,  
 normalizují hladinu cukru v krvi – jsou skvělou prevencí  
 před diabetem,
● čistí cévy a chrání před onemocněními srdce a cév,
● odkyselují (to určitě oceníme zejména teď, na jaře),
● jsou velmi přínosné pro nervový systém, zvyšují  
 odolnost vůči stresu,
● obsahují bílkoviny, esenciální mastné kyseliny, enzymy,  
 minerály (hořčík, vápník, železo, draslík, fosfor, zinek),  
 vitamíny (A, B1, B2, B6, E),
● vyživují kosti, zuby, svalstvo,
● působí jako antioxidant,
● posilují imunitu,
● podporují zdraví plic,
● mají protizánětlivé účinky.

Ajurvéda o mandlích říká, že jsou výbornou rasajánou. 

Rasajány jsou substance podávané ústy – byliny, potraviny 
– nebo také procedury. Umožňují obnovu, regeneraci  
a oživení tělesných buněk, posilují imunitu a životní 
energii a zabezpečují dlouhověkost. Jsou vhodné zejména  
v době rekonvalescence, po porodu, po zátěži, stresu a při 
podváze.

Mandle tedy dodávají sílu a tělo naplní energií, duši radostí.

Lze je konzumovat jednoduše syrové, nebo také opečené. 
Namočte je na noc do vody, oloupejte a opečte na suché 
pánvi. Dle ajurvédy jsou v této formě lépe stravitelné.

Dají se konzumovat i jinak, například připravit si z nich 
výživný nápoj – rozmixovat s datlemi a mlékem.

Oblíbenou potravinou jsou dnes různá oříšková másla  
– i mandlové máslo.

Příprava: 2 šálky mandlí s několika lžícemi oleje rozmixujte 
dohladka. Můžete přidat kakao, vanilku, sirup… a získat 
tak zajímavou „mlsku“. Nebo přidejte sůl a bylinky. Toto 
máslo pak výborně poslouží k plnění sendvičů či dochucení 
salátu.

Pro alergiky na mléko, nebo při intoleranci laktózy je 
zajímavá možnost přípravy mandlového mléka: 
Spařte 250 g mandlí, oloupejte, osušte, rozdrťte a přelijte 
litrem převařené vody. Nechte odstát přes noc a sceďte. 
Dochuťte citronem, solí, sirupem, nebo kořením.

Pro své blízké můžete z mandlí připravit skvělý dezert  
– mandlové kuličky:
100 g mletých mandlí a 100 g strouhaného kokosu 
smíchejte se šťávou z 1 citronu a 3 lžícemi javorového 
sirupu. Vytvořte kuličky, které obalte v kokosu. Můžete je 
ještě „pokapat“ rozpuštěnou hořkou čokoládou.

Olej ze sladkých mandlí je vynikajícím masážním olejem 
– pečuje o pokožku, dobře se vstřebává a vyživuje i hlubší 
vrstvy pokožky.

Mgr. Andrea Dovalová

Mandle - zázrak, který posílí

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

 Trápí vás nachlazení s horečkou? 

 V případě, že vás trápí nachlazení s horečkou, možná je pro vás vhodným lékem práve Bryonia 9 C, 
 pokud se nemoc projevuje těmito symptomy:
   ☛   vysoká horečka s prudkým nástupem,
   ☛   suchost sliznic v nose a ústech, velká žízeň na studenou vodu,
   ☛   bolest hlavy zejm. v oblasti čela, která se zlepšuje silným tlakem (zavázáním) a naprostým klidem 
  (bolest se zhoršuje nejen pohybem hlavy, ale i pohybem očí či kašlem)
   ☛   bolest je píchavá, vystřelující, lokalizovaná v bodech,
   ☛  nakyslé pocení,
   ☛  suchý kašel s bolestí na hrudníku, který se zmírňuje svíráním hrudníku rukama, zhoršuje se 
  sebemenším pohybem (nemocný leží zcela nehybně) a vstupem do vytopené místnosti.

  Užívejte 4x denně 5 granulí.



14  

Co mám stále vařit?! Již několik měsíců jsou děti  
doma, mnozí rodiče s nimi, opět se rozběhl kolotoč  
vaření - pečení - uklízení - škola doma - práce doma. 
Pomalu nám dochází inspirace, co máme uvařit. 
Inspirujte se od PharmDr. Jany Strieglerové.

Zpracujte zeleninu a zavařte si skvělou omáčku 
plnou vitamínů!

Do velkého hrnce nakrájím velké množství cibule a na 
rostlinném oleji ji do sklovata opražím. Pak přidávám 

zeleninu nakrájenou na kostky – cukety, rajčata (spařená 
a oloupaná), patisony, dýni, červenou řepu, česnek, zelené 
natě (petrželku, celerovou nať, bazalku, tymián, ap.). 
Lze použít i sušené bylinky. Vše vařím do měkka a pak 
tyčovým mixérem rozmixuji do hladka. Ochutím pouze solí 
a bylinkami. Chuť skvěle podtrhne, pokud nechám vyvařit 
několik bobkových listů a nové koření.

Výslednou omáčku plním do sklenic a pasterizuji na 100 °C 
asi 30 min. Po zavaření otáčím sklenice víčkem dolů, aby 
se víčko dobře zatáhlo. Používám jak větší sklenice (pro 
rodinné jídlo), tak malé skleničky – pro jednoho (bereme 
si do práce na oběd).

Množství jednotlivé zeleniny různě kombinuji podle toho,  
co mám doma k dispozici. Když přidám více rajčat a čer-
venou řepu, je výsledná omáčka krásně červená. Každá 
dávka se podaří barevně i chuťově vždy trochu jinak. 

Omáčky lze použít k jakékoliv příloze (k bramborám, rýži, 
těstovinám, atd.).

Obměnou je přídavek luštěniny, nejlépe fazolí. Ty je 
potřeba předem namočit a uvařit v čisté vodě zvlášť. 
Uvařené fazole přidáváme do hotové omáčky. Omáčku  
s luštěninou je třeba zavařovat delší dobu a na vyšší 
teplotu.

PharmDr. Jana Strieglerová

Co dnes uvařit? Zpracujte si zeleninu, 
vykouzlíte skvělou omáčku!

RYCHLÝ RECEPT

Podle čínské medicíny je v lednu nejohroženějším 
orgánem našeho těla močový měchýř.

K příznakům oslabení tohoto orgánu patří:

● studené ruce a nohy,
● otoky a bolest kotníků a kolen,
● bolesti bederní páteře,
● časté močení s páchnoucí močí,
● kruhy a váčky pod očima,
● výkyvy nálad,
● nechuť se rozhodovat,
● zloba na partnera,
● skrytý pláč.

Tento soubor symptomů a potíží velmi silně evokuje 
homeopatický lék Sepia officinalis.

Tento lék jsem poprvé použil na léčbu těhotenského 
zvracení u kamarádky. Nevolnost jí zhoršoval pach 
jakéhokoliv jídla, takže když měla vařit a nebo vůbec 
něco sníst, skončilo to mohutným zvracením. Přitom měla 
podivný pocit prázdna v žaludku. Lék zabral skvěle a po 

pár dávkách zbytek těhotenství zvládla bez jakýchkoliv 
nevolností a potíží.

Je to opět jeden z tzv. polychrestů, tedy 
homeopatických léků, které mají velmi široké pole 
použití a dají se uplatnit v léčbě mnoha potíží, 
nicméně spíš chronických. Je to tedy především lék 
tzv. terénní. Při léčbě akutních potíží se používá docela 
málo, hlavně při již zmíněných nevolnostech v těhotenství, 
případně pak u problémů souvisejících s porodem  
a obdobím po porodu.

Prvním pacientem vyléčeným tímto lékem byl sice muž, 
ale v současné homeopatické praxi je lék Sepia pře-
devším ženským lékem. Je předepisován všem věkovým 
kategoriím žen, a to od malých dívek až po zralé ženy.

To, že je to lék především ženský, napovídá, že velmi 
důležitou sférou působení léku Sepia je hormonální 
systém, a je to lék důležitý vždy, když se mění hladiny 
hormonů, tedy především v pubertě, v těhotenství, po 
porodu a v období menopauzy. A samozřejmě tam, kde je 
jasné, že s ženskými hormony není něco v pořádku.

Máte ve své lékárničce lék SEPIA?

MÁTE VE SVÉ LÉKÁRNIČCE?
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Další důležitou sférou jeho působení je vazivo, které je 
uvolněné a ochablé, a dále žíly, kde dochází k městnání 
(stáze) krve. Krom hormonálního vlivu tyto dva základní 
patogenetické mechanismy vysvětlují mnohé z příznaků, 
se kterými se v obraze tohoto léku setkáváme.

Kolísání hormonálních hladin vede k příznakům typickým 
pro tento lék. Patří k nim premenstruační syndrom  
a vlastně všechny nepravidelnosti menstruace.  
Ta bývá ponejvíce nehojná a nebo chybí. Typická je 
podrážděnost a vznětlivost před menstruací, ale může 
přetrvávat i v jejím průběhu. Před menstruací si tyto 
ženy mohou stěžovat na slabost, nevolnost, únavu, větší 
zimomřivost, ale někdy naopak před menstruací mají 
náhlý příliv energie. A velmi často mají před menses 
neodolatelnou chuť na čokoládu. V průběhu menstruace 
se u nich velmi často objevují opary.

Co se týče samotných ženských orgánů a močového 
měchýře, vlivem slabého a uvolněného vaziva dochází  
k jejich poklesu. To spolu s městnáním krve v malé pánvi 
vyvolává typický pocit, že orgány mohou vypadnout 
pochvou ven, což je opět výraznější během menstruace. 
Pokles orgánů může popsat i gynekolog při vyšetření.

Uvolnění žilních stěn a stáza krve vedou ke vzniku varixů 
na genitáliích a hemeroidů v konečníku.

Pokles orgánů vede také k neúplnému vyprazdňování 
močového měchýře, což usnadňuje vznik chronických 
infekcí močových cest. A taky se zde setkáváme  
s inkontinencí při námaze, kašli nebo smíchu.

Z gynekologických potíží tyto typy často trpí na suchost 
sliznice a svědivé výtoky, což výrazně přispívá k tomu, 
že si sex příliš neužijí.

V těhotenství se můžeme setkat se zvýrazněním 
obvyklých zažívacích potíží žen typu Sepia. Jednak jsou 
to typické nevolnosti, kdy kvůli ochablosti vaziva mají 
pocit prázdna v žaludku, a nevolnost či zvracení u nich 
vyvolá pach či i jen pomyšlení na jídlo. Tyto potíže jsou 
horší spíš ráno. Pocitu prázdna v břiše ale jídlo neuleví. 
Tyto ženy obecně mají oslabené trávení, a to kvůli horšímu 
vyprazdňování žlučníku a městnání krve (i zde se projeví  
již zmíněná žilní stáza). Nemají rády potraviny, po 
kterých je jim těžko – tučná jídla, maso, mléko. Mají rády 
především kyselé a ostré věci. V těhotenství se jim taky 
zhoršuje chronická zácpa způsobená ochablostí svalstva 
konečníku. A taky se zhorší hemeroidy.

Po porodu je to snad jeden z nejdůležitějších léků.  
Je vhodné jej užívat dlouhodobě k navrácení pev-
nosti vaziva a jako prevenci všech výše uvedených 
gynekologických a urologických potíží. V této indikaci 
používám často lék v ředění 15 C, v šestinedělí denně  
a pak 1x týdně několik měsíců.

Z poporodních indikací je to i jeden z důležitých léků na 
„baby blues“. Slabost a únava po porodu, opět výrazný 
pocit prázdna v břiše často v kombinaci s velkými nároky 
okolí – tedy partnera, již přítomných dětí a podobně  
– vedou k tomu, že žena je velmi podrážděná, chce být 
sama, ale přitom se samoty bojí. Nejlépe jí vyhovuje 
nenápadná přítomnost někoho nablízku. Současně je zde 
nechuť k jakékoliv činnosti, duševní i fyzické, a objevuje se 
odpor ke členům rodiny i k novorozenci.

Sepia officinalis patří také mezi léky velmi často indikova-
né ženám v období menopauzy. Vhodná je zejména 
pro ženy, které se v této životní fázi cítí vyčerpané, 
opotřebené, slabé a plačtivé. Návaly u nich často probíhají 
od pánve směrem nahoru a jsou doprovázeny výrazným 
a páchnoucím pocením. V menopauze se jim taky mohou 
zhoršit i varixy, které jsou opět projevem ochablých žil.

Z tělesných potíží bych ještě zmínil jejich únavu, která se 
projevuje jako emocionální i fyzické vyčerpání se slabostí 
svalů a bolestí bederní páteře. Slabost je výraznější opět 
ráno a nebo před menses, zlepší ji teplo a energické 
cvičení.

Nelze zapomenout na bolest hlavy: Ta se objevuje 
zejména vlevo a doprovází ji pocit těžkých víček a někdy 
i zvláštní pocit, že jim vypadne oko ven z hlavy. Tento 
příznak je naprosto jedinečný a nesetkáme se s ním  
v obraze žádného jiného léku.

Co se týče psychiky a chování, mohou mít ženy  
typu Sepia dvě tváře. V dobré společnosti jsou živé, 
energické, extrovertní. Naproti tomu doma, snad pod 
vlivem neustálých a velkých nároků manžela, dětí, 
zaměstnání a okolí vůbec, bývají často depresivní, unavené 
a snadno podrážděné a vzteklé. Bývají pesimistické,  
s břitkým humorem. Nesnáší jakékoliv pokusy okolí  
o útěchu či společnost a snadno při nich vybuchnou.  
Pak ale mohou mít výčitky za své chování. Mohou také cítit 
nezájem až odpor vůči svému manželovi a dětem. Když se 
zkouší vybrečet, moc jim to neuleví.

Zlepšení, jak duševní, tak i tělesné, jim přináší  
nějaká zajímavá činnost, kde mohou vyjádřit svoji 
energii a kreativitu. Velmi se zlepšují pohybem,  
tancem, intenzivním cvičením a nebo aspoň pro-
cházkou na čerstvém vzduchu. 

MUDr. Jaroslav Čupera
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Ať se kůži lépe dýchá, i pod rouškou
Nošení roušek nenechá celodenně zakrytou oblast  
obličeje bez následku. Mnozí si stěžují na 
suché rty, koutky, na suchou kůži kolem úst,  
či dokonce začínající ekzém. Pomoci si můžeme 
sami jednoduchými osvědčenými postupy bylinářů.

Jistě souhlasíte s tím, že nejosvědčenější je prevence. 
Proto je vhodné rty a obličej pravidelně promazávat  
vhodnými přípravky. Pokud máte pokožku sušší,  
budou oleje či mastičky bez vodní báze vhodnější než 
hydratační krémy.

V případě popraskaných rtů najdeme účinnou první 
pomoc v kuchyni.

● Kokosový olej působí proti zánětu, napomáhá hojení  
 pokožky, sliznic i jizev. Jednoduše namažte na rty  
 a nechte vstřebat.

● Med bude pro mlsouny pokušením – mít ho na rtech  
 a neolízat! Vydržte to a uvidíte, že úleva přijde rychle.  
 Med totiž pomáhá hojení ran, zmírňuje otoky, podpo- 
 ruje tvorbu nových tkání.

● Olivový olej noste v kabelce v malé lahvičce, ať je vždy  
 po ruce. Jednoduše naneste na rty, koutky, nebo  
 tváře. Nechte působit, dokud se nevsákne. Olivový olej  
 obsahuje antioxidanty i vitamíny A, D, E, K příznivě  
 působící na pokožku.

● Olej z hroznových jader asi běžně v kuchyni nemáte,  
 ale je dostupný v obchodech se zdravou výživou.  
 Pokožce dodá vitamíny a pleť chrání před ztrátou  
 přirozené vlhkosti. Postiženou pokožku zklidní a hojí.

● Ghí, přepuštěné máslo, prospívá velmi suché pokožce.  
 Hydratuje, zvláčňuje. Pokud vám jeho vůně vadí,  
 nahřejte ghí ve vodní lázni a přikápněte kvalitní éterický  
 olej (třeba levanduli nebo růži).
● Máslo je díky obsahu vitamínů rozpustných v tucích  
 (A, D, E, K) prospěšné pokožce, hojí ji a chrání. Staré  
 národy používaly máslo spíše na pleť než k jídlu. Pleť  
 jím mazaly, nebo z másla dělaly obklady, protože  
 bránilo infekcím.

● Voda – nezapomínejte dostatečně pít. Pokud je tělo  
 dobře hydratováno zevnitř, pokožka ani sliznice se tak  
 rychle nevysušují.

Pomohou také bylinky.

Připravte si olejový macerát z měsíčku, slézu, jitrocele, 
růže, levandule, slaměnky... Jako základ použijte mandlový, 
jojobový, kokosový nebo olivový olej. Bylinky nasypte do 
skleněné lahve, zalijte je olejem tak, aby byly zcela zakryté. 
Nechte macerovat 14 dní, poté proceďte.

Tip 1: Smíchejte tři polévkové lžíce olivového oleje se třemi 
lžícemi medu. Jemně ohřejte a míchejte až do vzniku hladké 
směsi. Naneste na obličej (rty) a nechte působit 15 minut. 
Pak smyjte vlažnou vodou.

Tip 2: Bylinný olejový macerát můžete použít i k přípravě 
balzámu na rty. Louhujte bylinky v jemně nahřátém 
bambuckém másle, po dvou týdnech proceďte, naberte do 
malých kelímků a používejte jako balzám na rty.

Tip 3: Pro náročnější lektvarové kuchaře bude lákavou 
výzvou připravit si vlastní bylinkovou mastičku. Bylinný 
olejový macerát proceďte, jemně ohřejte a přidejte 
rozpuštěný včelí vosk. Poměr oleje a vosku závisí na tom, 
jaký olej jste k macerování bylin použili. Hustotu zkoušejte 
na talířku a v případě potřeby vosk přidejte. 

Mgr. Andrea Dovalová

Najdete nás 
i na Instagramu! 
Ke zdraví vede víc než jedna cesta.

           Homeopatie z rukou odborníků.

                      Rady lékařů, zkušenosti pacientů.
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RYCHLÉ RADY

     

Jak zvládnout náročné období po ztrátě někoho blízkého

Když navždy ztratíme někoho, koho jsme měli moc rádi, 
vždy nás to velmi zasáhne. Smutek a vyrovnání se s touto 
ztrátou jsou součástí života a díky homeopatické podpoře 
to můžeme zvládnout lépe, bez extrémních emocionálních 
projevů a následků. 

Lékem číslo jedna je Aconitum napellus 30 C. Podává se v náhle  
vzniklých situacích, ve stavu šoku, překvapí nás nepříjemná  
zpráva. Dávkování: ze začátku velmi často, i po 10 min., nebo  
rozpustit 10 granulí do 0,5 l neperlivé vody a popíjet. Jak poleví  
první fáze šoku, pokračujeme 2x denně.

● Ignatia amara 30 C – lék ztráty velké lásky. Velká plačtivost, sklony k hysterickým projevům, nesnese utěšování,  
 může se střídat pláč se záchvaty zoufalého smíchu. Dávkování 2x denně.

● Natrum muriaticum 30 C – velký smutek, který uzavře do sebe, a své emoce nepustí ven a neuvolní je. Dávkování  
 2x denně.

● Staphysagria 30 C – otázky ,,Proč zrovna nám se to stalo?“, velký pocit nespravedlnosti a třeba i ponížení.  
 Dávkování 2x denně.

● Lachesis mutus 30 C – svůj smutek uzavře do sebe, ale uleví se mu, když si o tom s někým promluví a svěří se.  
 Dávkování 2x denně.

PharmDr. Jana Strieglerová

     

Rekonvalescence po COVIDu

Probíhající pandemie onemocnění covid-19 přináší mnohé 
problémy, ale řadu pacientů trápí následky lehčeji i hůře 
prodělaného onemocnění. Pro doléčení a rychlejší obnovu 
fyzických i duševních sil lze použít i homeopatii. 

Klinicky se nejvíce můžeme setkat s přetrvávajícím kašlem  
a dušností, slabostí a únavou, jak psychickou, tak i fyzickou.  
Řada pacientů si po prodělaném COVIDu stěžuje na přetrvá- 
vající ztrátu čichu či chuti.

Z homeopatik lze pacientům doporučit při přetrvávající/-m:

● kašli a zvýšené tělesné teplotě – Sulfur iodatum 15 C 
 + Pulsatilla 30 C – 2x denně 5 granulí

● fyzické slabosti – China rubra 9 C, 4x denně 5 granulí + Phosphoricum acidum 15 C, 2x denně 5 granulí

● psychické únavě a neschopnosti duševní práce – Kalium phosphoricum 15 C, 2x denně 5 granulí

● ztráti čichu a chuti – Pulsatilla 30 C + Natrum muriaticum 30 C, 2x denně 5 granulí 

Doporučená doba léčby je 14 dní, dále se řídí vývojem klinických příznaků.
MUDr. Jaroslav Čupera

… při chřipce a nachazení může pomoci i terapie barvou? 

K bylinkovému čaji, vhodně zvoleným homeopatickým lékům 
a teplé peřině zabezpečte ještě i zelenou barvu kolem sebe. 

ZELENÁ prý pomáhá zmírňovat potíže při chřipce, nachlazení, 
zánětu průdušek i srdečních problémech. 

Víte, že
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Epidemie infekčních nemocí patří k lidské historii 
od nepaměti. Snad první zaznamenanou epidemií je 
epidemie neštovic ve starém Řecku v roce 430 př. 
Kr., která tehdy vedla ke smrti 30 000 lidí. Z dalších 
epidemií stojí za zmínku hlavně epidemie moru 
v Evropě ve 14. století. Ta zabila téměř polovinu 
evropské populace. Zvládnutí každé epidemie je věc 
nadmíru náročná a složitá.

Již ve svém počátku byla homeopatie Hahnemannem 
úspěšně použita při epidemii spály v roce 1799  
v Königslutteru. Hahnemann tehdy sepsal knihu  
o použití Belladonny při léčbě spály a traduje se, 
že přílohou každé knihy byla lahvička tohoto léku. 
Mortalita homeopaticky léčených pacientů byla méně 
než 5 %, nicméně není zde srovnání s pacienty léčenými 
dle konvenční medicíny té doby. Je zajímavostí, že 
homeopatie byla uvedena do praxe ve stejném roce, kdy 
Jenner provedl svoje první očkování a Hahnemann sám 
byl příznivcem očkování.

Homeopatie svůj potenciál ukázala později  
i v 19. století při epidemiích cholery. Při těchto 
epidemiích Hahnemann zjistil, že většina populace  
reaguje velmi obdobně a že naprostou většinu nemoc- 
ných lze léčit jen velmi úzkým spektrem homeopatických 
léků (tzv. genus epidemicus).

Při epidemii cholery v Rusku v letech 1830–1831 byla 
úmrtnost homeopaticky léčených pacientů 11 % ve 
srovnání s 63 % klasicky léčených pacientů. Při epidemii 
cholery ve Vídni, Praze, na Moravě a v Uhrách byla 
úmrtnost homeopaticky léčených 7 % ve srovnání s 31 %  
pacientů léčených klasicky. Zajímavá čísla přinesla 
epidemie tyfu v Londýně v roce 1847, kdy mortalita 
homeopatických pacientů byla 2 %, u pacientů léčených 
klasickou medicínou 13 % a mortalita neléčených  
pacientů byla 10 %. Epidemie cholery v Londýně v roce 
1854 měla mortalitu při léčbě homeopatií 16,4 % a při 
léčbě konvenčními postupy 59,2 %, což je doloženo 
záznamy Royal College of Physicians.

Na počátku 20. století při epidemii španělské 
chřipky homeopatie opět prokázala svoji účinnost 
(a bezpečnost), protože úmrtnost takto léčených pacientů 
byla méně než 1 % ve srovnání s úmrtností klasicky 
léčených pacientů, která celosvětově byla 2,5–10 %. 
Odhaduje se, že tato infekce postihla celkově až 20 % 
celosvětové populace.

Nicméně data z amerických nemocnic zaznamenávají 
mnohem výraznější rozdíly. Dr. Dean Pearson z Pitts-
burghu zaznamenal soubor 26 795 homeopaticky léče-
ných pacientů s mortalitou 1,05 %, zatímco běžná 
mortalita pacientů v okolních nemocnicích byla 30 %. 
Dr. McCann z Ohia shromáždil data 24 tisíc klasicky 
léčených pacientů, jejichž mortalita byla 28,2 % a 26 tisíc 
homeopaticky léčených, jejichž mortalita byla 1,05 %.

Již v dobách španělské chřipky byla homeopatie,  
krom léčby, masově použita i jako prevence 
onemocnění a z této doby máme dodnes mezi  
homeopatickými léky Oscillococcinum a Influen-
zinum.

Účinnost prevence chřipkových onemocnění byla 
potvrzena v letech 2009–2011 při epidemii prasečí  
chřipky H1N1. V Indii byla srovnávána homeopa-
tická prevence a úprava životního stylu a dodržování 
hygienických opatření. Ve skupině homeopatie byla 
incidence chřipkových příznaků 3,7 % a ve skupině 
preventivních opatření 6,7 %. V Brazílii byla provedena 
studie srovnávající mimo jiné homeopatický komplexní 
přípravek proti placebu. V následujícím roce byly  
u sledovaných osob ve skupině placeba zaznamenány 
3 epizody chřipkových onemocnění, kdežto ve skupině 
homeopatie nebyl zaznamenán žádný takový výskyt. 
U prasečí chřipky byl ve studiích v Indii i ve Švýcarsku 
účinek homeopatie dobře dokumentován.

Jednou z posledních epidemií, kde byla homeopatie 
s úspěchem použita, byla epidemie leptospirózy 
na Kubě v roce 2007. Při enormním nedostatku vakcín 
byl užit homeopatický izopatický lék, a to u 2,3 milionu 
osob. Zde poklesl výskyt nemoci z 38 na 4 případy na 
100 tis. obyvatel, kdežto v neléčené populaci se tento 
výskyt nezměnil. V dalších letech byla na Kubě využita 
homeopatická profylaxe u více než 9 milionů obyvatel, 
a to nejen oproti leptospiróze, ale i chřipce, respiračním 
chorobám, žloutence typu A i epidemické konjunktivitidě, 
vždy s jasným benefitem.

Homeopatie je osvědčený léčebný systém, který 
lze snadno integrovat do systémů zdravotní péče 
a který může prokázat velkou službu i v případech 
onemocnění novými kmeny, jako je například MERS, 
SARS či nyní covid-19, a to zejména v dobách, kdy 
proti těmto chorobám není k dispozici účinná a bezpečná 
očkovací látka.

Homeopatie je navíc bezpečná a lze ji bez obav 
použít i u rizikových skupin nemocných, jako jsou 
novorozenci, děti, těhotné a senioři.

MUDr. Jaroslav Čupera

Homeopatie v čase epidemií
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Chtěla bych napsat jednoznačné ano, bylo by to tak 
jednoduše snadné. Ale tak to samozřejmě není…

Asi všichni víme, co probiotika jsou, ale neodpustím si 
krátké „opáčko“. Je nutné k tomu, abychom pochopili,  
že neexistují univerzální probiotika, a že pokud pomohou 
na zácpu nebo průjem pánovi v televizní reklamě, nemusí 
pomoct mně s nadýmáním, alergií nebo ekzémem. U všech  
uvedených obtíží totiž můžete o použití probiotik uvažovat, 
tedy nejen při a po léčbě antibiotiky.

Probiotika obsahují probiotické bakterie uzavřené v obalu  
a ten je ochrání při průchodu žaludkem (proto je nutné 
užívat probiotika během jídla – aby se co nejrychleji 
posunula ze žaludku dále do dvanácterníku).

Probiotické bakterie máme všichni v našem trávicím 
traktu, zejména ve střevech, ale žijí i v našich ústech 
nebo na pokožce. Jejich množství, vzájemný poměr a akti- 
vita přímo ovlivňují naše zdraví, naši obranyschopnost 

(proti virům, patogenním bakteriím, rakovině, alergiím, 
zánětům) i naši náladu. Proto bychom se měli opravdu 
velmi snažit, aby se jim vedlo dobře.

Střevních bakterií je sice hodně (až 10x více než našich 
vlastních buněk a skoro polovina z nich ještě není úplně 
popsána), ale jsou nám vydány na milost a to je pak pro 
ně občas těžký boj o přežití. Proč? Jednoduše pro to,  
co jim vadí: příliš mnoho sladkostí a bílkovin, málo zeleniny 
a ovoce, přemíra uzenin, rafinovaných a průmyslově 
zpracovaných potravin, alkohol a stres.

A tady přicházejí na řadu probiotika z lékárny 
jako na první pohled snadné řešení. Pokud ale 
nezměníte svůj jídelníček, bude užívání i těch 
nejdražších probiotik podobné tomu, jako byste do 
děravého kbelíku stále lili vodu. Jakmile přestanete 
probiotika užívat, poměry ve střevě se vychýlí opět na 
špatnou stranu. Navíc je na trhu celá řada probiotik 
různého složení, a tak jsme vydáni na pospas reklamám, 
protože málokdo ví, která probiotika, resp. které kmeny 
probiotických baterií, a v jakém poměru pomohou na daný 
problém. A co teprve, když přijde řeč na prebiotika – to už 
je pak pěkně zamotané!

Ale není. Je to úplně jednoduché. Prebiotika jsou 
skupina polysacharidů a vlákniny, která je potravou 
pro probiotické bakterie. Můžete je užívat společně  
s probiotiky (mnoho výrobků je takto i nakombinovaných), 
ale daleko lepší je zařadit je do jídelníčku, protože do 
zdravého jídelníčku jednoduše patří – zelenina, ovoce, 
luštěniny, ovesné vločky, celozrnné obiloviny, lněné 
semínko. Jsou nejen potravou pro probiotické bakterie, 
ale jsou prevencí zácpy a tím i prevencí rakoviny tlustého 
střeva a konečníku, urychlují průchod obsahu střev, 
zamezují vstřebávání cholesterolu, snižují riziko vzniku 
diabetu atd.

Budete-li tedy do jídelníčku zařazovat:

● ovoce a zeleninu (syrovou, vařenou, dušenou, pečenou),
● sušené ovoce (neslazené),
● celozrnné obiloviny a pečivo (nezaměňujte celozrnné  
 za cereální),
● luštěniny (správně uvařené),
● semínka a ořechy (předem namočené),
● zakysané mléčné výrobky (acidofilní mléko, kefír,  
 jogurt),
● kysanou zeleninu (kysané zelí, pickles, kimči)

a naopak výrazně omezíte: 

● chemii v potravinách a nápojích,
● sladkosti,
● uzeniny,
● a průmyslově zpracované potraviny,

nepotřebujete žádná probiotika z lékárny ani z internetu. 
Ty si nechejte v záloze, až budete muset užívat antibiotika 
nebo až vás na dovolené překvapí průjem.

Ing. Ludmila Pszczolková

Pomohou probiotika napravit i následky 
nadměrného mlsání?



20

Počítadlo webu
www.svethomeopatie.cz

k 10. 2. 2021

Za posledních 60 minut: 189

Za posledních 24 hodin: 7 855

Za poslední týden: 47 308

Za poslední měsíc: 179 018

Celkem návštěv: 12 235 084

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.

Více článků, rad lékařů, zkušeností pacientů, poradny odborníků a aktuální zprávy 
z oblasti homeopatie a zdravého životního stylu najdete na webovém portálu 
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PETICE
Petici za zachování dostupnosti homeopatické léčby z rukou lékařů/odborníků ve zdravotnictví podepsalo již více 
než 5000 lidí!

Homeopatická lékařská asociace podporuje petici, která chce, aby předepisování a doporučování homeopatické léčby zůstalo 
zachováno v rukou lékařů. Zákonné úpravy navrhované ministerstvem zdravotnictví se chystají učinit pravý opak.

V čem je podle HLA problém? Ministerstvo zdravotnictví několik měsíců připravovalo zákon, kterému se zjednodušeně řečeno  
říká „zákon o léčitelích“. Změny zákona byly reakcí na loňské kauzy kolem léčitelů společnosti AKTIP, kde svým klientům  
doporučovali poměrně nebezpečné postupy.

„Původní záměr vytvořit zcela nový zákon o léčitelství byl zastaven a namísto toho se připravují změny ve stávajícím zákonu  
o zdravotních službách. Ty by lékařům zkomplikovaly doporučování homeopatických léčivých přípravků v rámci jejich každo-
denní praxe,” nelíbí se MUDr. Iloně Ludvíkové, předsedkyni Homeopatické lékařské asociace (HLA). Poptávka po doplňkové 
léčbě neboli CAM (z anglického Complementary and Alternative Medicine), do které patří i homeopatie, přitom v naší republice 
každým rokem roste.

Nově by měl lékař povinnost upozornit pacienta: nyní vám radím jako léčitel, a ne jako doktor. „Naše asociace chce hlavně 
zabránit tomu, aby se lékař, lékárník či jiný zdravotní profesionál musel zříci doporučování homeopatických léčivých přípravků  
v rámci své každodenní klinické praxe. Pokud nastane situace, že se bude muset lékař rozhodnout, zda provozovat pouze  
konvenční medicínu, nebo zda se stane léčitelem, jde o bránění v cestě směrem ke komplexní péči o naše pacienty,” komentuje 
doktorka Ludvíková.

Prioritou HLA je vzdělávání zdravotních odborníků v homeopatii tak, aby ji mohli vhodně zapojit do své praxe. „Kvalitně vzdělaný  
odborník je pro pacienta oporou a dokáže mu vysvětlit, kdy je pro něj vhodné použít homeopatické léčivé přípravky, kdy je 
vhodné jimi pouze doplnit konvenční léčebný postup. Dobře také ví, kdy je tato metoda naprosto nevhodná,“ říká Ludvíková. 
Pacient pak díky tomu nebude mít potřebu vyhledávat pomoc mimo prostor oficiální zdravotní péče. „Ten bývá často spojen  
s mnoha riziky, zejména hrozí riziko z prodlení včasného nasazení efektivní konvenční terapie,“ doplňuje.

Změny v zákoně jsou podle lékařky Ludvíkové krokem zpět a Česko by šlo proti trendům ve vyspělých zemích. „Ve světě se  
přitom homeopatie považuje za zkvalitnění medicínské péče. Aktuální vědecké poznatky stále častěji potvrzují, že individuali- 
zovaná péče o pacienta s využitím doplňkových metod je správná cesta. Doporučuje ji i Světová zdravotnická organizace,” říká 
doktorka Ludvíková.

V Evropě používá homeopatii ve své praxi běžně 45 tisíc lékařů a léčí se jí 100 milionů obyvatel. V Česku zná homeopa- 
tickou léčebnou metodu až 81 procent populace, 40 procent s ní má vlastní zkušenosti. Za velmi pozitivní a zásadní  
považují pacienti podle průzkumů právě fakt, že jim homeopatii doporučí lékař. Průzkum provedla v srpnu 2019 agentura  
MindBridge Consulting, a.s., na vzorku internetové populace ve věku 18–55 let.

Petici, která je směřována Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, už teď podepsalo více než 5000 
občanů!

Pokud chcete petici také podpořit, na webu Homeopatické lékařské asociace najdete petiční materiály ke stažení. Vytiskněte si 
podpisové archy a pomozte se sběrem podpisů. Více informací na e-mailu: petice@hla-homeopatie.cz.

Děkujeme vám!            Tým HLA
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