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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se zabývá využitím komplementárních metod v těhotenství, se
zaměřením na homeopatii, přirozeným způsobem podporující fyziologický průběh
těhotenství.
Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část sumarizuje těhotenství,
probíhající fyziologické změny organismu a následně obtíže, vznikající z důvodu těchto
změn. Dále obsahuje stručný přehled komplementárních metod, které lze využít při řešení
vzniklých obtíží. Praktická část se skládá z ankety a 10 případových studií žen, které využily
homeopatii v průběhu jejich těhotenství.
Cílem práce je zjistit, jaká je informovanost žen o možnosti využití komplementárních metod
v těhotenství, a která metoda je ženami využívána nejčastěji. Zjišťovala jsem, kdo nebo co je
nejčastějším zdrojem informací o těchto metodách a na jaké nejčastější obtíže ženy tyto
metody využily. Také zda s jejich účinkem byly spokojeny nebo naopak. Dále je práce
zaměřená konkrétně na využití homeopatie v těhotenství.
Z výsledků výzkumu vyplývá, že většina anketou oslovených žen komplementární metody
nezná a nikdy je nevyužily. Menší část žen, které tyto metody znají a v průběhu těhotenství
minimálně jednu z nich použily, uvedly jako nejčastěji využitou metodu homeopatii, zdroj
informací internet a důvodem jejich využití byl nejčastěji strach z porodu.
Ženy z případových studií, které využily metodu homeopatie, uvedly jako nejčastější zdroj
informací lékaře a metoda byla nejčastěji využita pro přípravu k porodu. Ve výsledku byla
převážná většina žen oslovených anketou, a všechny ženy z případových studií s využitím
těchto metod spokojena a jejich účinek hodnotila pozitivně.
Klíčová slova: těhotenské změny a obtíže, komplementární metody ve fyziologickém
těhotenství, homeopatie v těhotenství

ABSTRACT
The title of the bachelor thesis is: Complementary methods in midwifery general practice and
its utilization in physiological pregnancy.
This bachelor thesis occupies with usage of complementary methods in pregnancy, focused on
homeopathy, which naturally supports the physiological course of pregnancy.
It is divided into theoretical and practical part. The former summarizes the pregnancy,
physiological changes of the organism and difficulties based on these changes. It also contains
a brief overview of complementary methods that can be used to solve difficulties related to
pregnancy. The latter consists of questionnaire and ten case studies concerning women who
made use of homeopathy during their pregnancy.
The aim of this thesis is to find out a state of women’s awareness of possible usage of
complementary methods during pregnancy and which method is the most popular one. I have
been investigating who or what is the most common source of information and which are the
most frequent problems to solve by complementary methods. In addition the respondents had
to give information about their satisfaction of its effects. The thesis is also focused on usage
of homeopathy during pregnancy.
The results of my research show that the majority of questioned women of questionnaire does
not know any complementary methods used during pregnancy and therefore did not exploit
them. The minority of the women who know complementary methods and used them during
pregnancy, indicated homeopathy as the most often used complementary method, the internet
as the most often used source of information and fear of labour as the most often reason to
exploit these methods.
The women of case studies who utilized homeopathy indicated their doctor as the source of
information and used it as a part of preparation for the labour. In general the vast majority of
the women of questionnaire and all of the women of case studies were satisfied with the
outcome and rated the effects positively.
Keywords: Pregnancy changes and difficulties, Complementary methods in physiological
pregnancy, Homeopathy in pregnancy
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ÚVOD
Těhotenství je období, během kterého dochází k mnoha změnám v jednotlivých orgánových
soustavách organismu ženy. Cílem těchto změn je přizpůsobit organismus ženy na specifické
požadavky těhotenství. Všechny tyto somatické i psychické změny jsou fyziologické a
připravují organismus ženy na zvýšené potřeby rostoucího plodu a také na blížící se porod,
který představuje velkou zátěž. Pokud je žena zdravá a vyrovnaná, celé období těhotenství
má nekomplikovaný průběh bez žádných problémů, a po porodu dochází k rychlé
rekonvalescenci organismu. U mnoho těhotných žen se však mohou kdykoliv v průběhu
těhotenství projevit různé obtíže, související se změnami organismu. Tyto obtíže mohou
upozorňovat na nedostatečnou adaptaci organismu ženy a je důležité je konzultovat s lékařem,
popřípadě zahájit vhodná léčebná opatření. (Brenišin, 2011)
Tato práce se zabývá tématem komplementární metody v praxi porodní asistentky a jejich
využití ve fyziologickém těhotenství, které žena může využít při řešení mnoha obtíží. Těchto
metod je mnoho, a každá žena si může vybrat jakoukoliv, která je pro řešení jejich obtíží
nejvhodnější nebo nejlepší volbou. Součástí práce je stručný přehled nejčastěji využívaných
komplementárních metod. Jedná se o aromaterapii, muzikoterapii, akupunkturu, cvičení
v těhotenství, s cíleným zaměřením na homeopatii. Tuto komplementární metodu jsem si
vybrala z důvodu mého zájmu o tuto doplňkovou léčbu, s cílem zjistit zda v dnešní době,
nakloněné k častějšímu využívání alternativních metod, má práce porodní asistentky vliv na
edukaci těhotných žen v této oblasti.
V průběhu mého studia jsem měla možnost zúčastnit se Homeopatického fóra v Litovli a
Základního kurzu homeopatie pro porodní asistentky v Brně. Oba tyto „kurzy“ byly pro mě
velkým přínosem, získala jsem mnoho informací i edukačního materiálu o této metodě, který
jsem měla možnost využít i pro tuto práci.
Homeopatie je velmi stará, ale uznávaná metoda přírodního lékařství, která je považovaná za
tradiční indickou a čínskou medicínou jako druhý nejrozšířenější obor léčby dnešní doby.
(Čehovský, 2002, s. 15)
Tato metoda nahlíží na člověka jako celek a vychází z holistického přístupu k člověku.
Homeopatie je v dnešní době velmi diskutovaným tématem pro mnoho lékařů, vědců, ale i
pro širokou veřejnost. Má velmi široké uplatnění, ale její využití je soustředěno především do
oblasti prevence nebo léčby prvních příznaků onemocnění, z důvodu jejího rychlého účinku.
Tato komplementární metoda je velmi vhodnou volbou doplňkové a hlavně šetrné léčby pro
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ženu v průběhu celého období těhotenství. Mnoho léků z klasické medicíny, je pro ženu
v těhotenství kontraindikováno, z důvodu teratogenního účinku na plod. Homeopatie je
metodou, která působí bez vedlejších účinků na vyvíjející se plod, proto ji těhotná žena může
využít při řešení mnoha obtíží v těhotenství, v rámci přípravy k porodu, v průběhu porodu, ale
i v šestinedělí nebo při léčbě již narozeného dítěte. Pokud se těhotná žena rozhodne využít
homeopatii, je důležité navštívit zkušeného specialistu, který jí doporučí konkrétní
homeopatický přípravek určený na její obtíže, v doporučeném dávkování i ředění.
Cílem práce bylo zjistit, jaká je informovanost žen o možnosti využití komplementárních
metod v těhotenství, jaké metody byly ženami využity nejčastěji, a v souvislosti se kterými
obtížemi. Jaký byl nejčastější zdroj informací o těchto metodách a jaký byl jejich výsledný
účinek. Homeopatie byla podrobena bližší analýze prostřednictvím případových studií,
z důvodu zjištění nejčastějších zdrojů informací, obtíží a výsledné spokojenosti s využitím
této metody.
Tato bakalářská práce může sloužit jako edukační materiál pro porodní asistentky, studentky,
ale i těhotné ženy, které se chtějí dozvědět více informací o využití komplementárních metod
v těhotenství, zejména na homeopatii.

9

1

TEORETICKÁ ČÁST

1.1 Vznik a vývoj těhotenství
Těhotenství je jedno z nejdůležitějších období v životě ženy, během kterého dochází
k posupnému růstu a vývoji plodu v jejím těle. Celé tohle období trvá při pravidelném
28denním menstruačním cyklu 280 dnů, tj. 40 týdnů, 10 lunárních měsíců. Začíná oplozením,
ke kterému dochází splynutím mužské zárodečné buňky s ženskou zárodečnou buňkou a
končí narozením nového jedince. (Roztočil, 2001, s. 70)
Těhotenství obecně rozdělujeme na tři trimestry. Jsou to časové období, rozdělující celé
těhotenství na tři části. První trimestr je období začínající samotným oplozením a pokračující
do 13. týdne gravidity. Druhý trimestr začíná 14. týdnem gravidity a končí 27. týdnem
gravidity. Posledním obdobím je třetí trimestr navazující 28. týdnem gravidity a končící ve
40. týdnu gravidity, tedy porodem plodu. (Gregorová, 2010)
Nitroděložní vývoj plodu zpravidla rozdělujeme na tři vývojové období, kterými jsou
blastogeneze, embryogeneze a fetogeneze. Během těchto období dochází k postupnému
vzniku a následnému vytváření základů pro plod a plodové obaly, dále zrání a růst plodu.
K samotnému procesu oplodnění dochází splynutím mužské zárodečné buňky spermie
s ženskou zárodečnou buňkou oocytem ve vejcovodu. Po splynutí zárodečných buněk,
dochází ke vzniku oplodněného vajíčka zygoty. Zygota se po svém vzniku rýhuje na útvary
blastomera, morula a blastocysta, která je 7. den po oplození schopná implantace do děložní
sliznice. (Roztočil, 2001, s. 47-75; Čech, 2006, s. 36-39; Vacek, 2006, s. 33)

1.2 Těhotenské změny v organismu ženy
Období těhotenství představuje velkou zátěž, na kterou se organismus ženy postupně adaptuje
a vyrovnává. Tato zátěž vyplývá z potřeby organismu zajistit výživu pro vyvíjející se plodové
vejce. Reakce organismu těhotné ženy na plod je individuální a projevuje se změnami
v orgánovém systému. Tyto změny probíhají na úrovni somatické i psychické. Somatické
změny se týkají jednotlivých orgánových systémů těhotné ženy. Na úrovni psychické jde
především o psychosomatické změny, způsobené změnou chování ženy, biologickými
pochody organismu a novou sociální rolí. (Roztočil, 2001, s. 83; Kobilková, 2005, s. 226)
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1.2.1 Změny jednotlivých orgánových soustav
V období těhotenství se největší změny týkají reprodukčního systému, tedy rodidel. Tyto
změny se projevují především na děloze, hrdle děložním, pochvě, zevních rodidlech a mléčné
žláze. Děloha mění svoji konzistenci, velikost, barvu, tvar a uložení v malé pánvi i dutině
břišní. Mění se na měkký a prosáklý sval. Růstem plodu dochází ke zvětšování dělohy, která
začne vystupovat z malé pánve a ukládá se spíše do pravé poloviny dutiny břišní. Podle růstu
a velikosti dělohy můžeme určit délku těhotenství. (Roztočil, 2001, s. 87-88)
Hrdlo děložní je část dělohy, která se během těhotenství zkracuje a měkne. Obsahuje
cervikální žlázky produkující vazký a čirý hlen, který působí jako zátka uzavírající děložní
hrdlo a vytvářející mechanickou bariéru pro vstup bakterií do děložní dutiny. Ztrátou této
hlenové zátky začíná dilatace děložního hrdla. (Roztočil, 2001, s. 88)
Při oplodnění dochází na ovariu k přeměně corpus albicans na corpus luteum graviditatis
(těhotenské žluté tělísko), které produkuje estrogeny a zejména progesteron, důležitý
k udržení gravidity do 8. týdne těhotenství. (Zwinger, 2004, s. 61; Rokyta, 2008, s. 234)
Během těhotenství dochází ke zvýšenému prokrvení pochvy, které se projevuje změnou barvy
poševní sliznice. Sekrece poševní sliznice se zvyšuje a projevuje se hustým, bílým výtokem
s pH 3,5-6. Se snižujícím pH se zvyšuje obranyschopnost pochvy před invazí bakterií.
(Roztočil, 2001, s. 89; Zwinger, 2004, s. 62)
Mléčná žláza v těhotenství prodělává změny, které jsou důležité pro funkci laktace. Tyto
změny se projevují napětím v prsou, zvýšenou citlivostí bradavek, ztmavnutím pigmentace
dvorce, zvětšováním prsou a bradavky. Od 10. týdne těhotenství si vytváří mléčná žláza
mlezivo, jinak zvané kolostrum, které lze masáží vytlačit ven z ústí mlékovodů na bradavce.
Působením hypofyzárního hormonu prolaktinu, dochází k sekreci a tvorbě mléka po porodu.
Pokud dochází k dostatečné tvorbě mléka a žena kojí, vyplavují se hormony, které jsou velice
důležité pro psychickou i fyzickou adaptaci a organismus ženy se velice snadno vrací do
původního stavu. (Roztočil, 2001, s. 89-90)
Při nedostatečné tvorbě mléka po porodu, lze doporučit na podporu jeho tvorby
komplementární metodu homeopatii, konkrétně Ricinus communis. (Ludvíková, 2012, s. 15)
Těhotenské změny uropoetického systému se týkají především ledvin, ureteru, uretry a
močového měchýře. Všechny tyto změny souvisí s produkcí progesteronu a estrogenu. Od
počátku těhotenství dochází ke zvýšení krevního průtoku ledvinami. Zvýšená frekvence
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vyprazdňování moče, je způsobena především tlakem těhotné dělohy na močový měchýř
v malé pánvi. Vystoupením dělohy do dutiny břišní se však vylučování ve druhém trimestru
normalizuje. Ke konci těhotenství se frekvence opět zvyšuje, působením tlaku naléhající části
plodu do malé pánve. Snížením svalového tonu močového měchýře dochází ke zvýšení jeho
kapacity na 1000-1500 ml (Roztočil, 2001, s. 91)
Změny týkající se dýchacího systému jsou patrné mezi 20-24. týdnem těhotenství. Rostoucí
dělohou se bránice postupně dostává do vyšší polohy než obvykle. K velkým změnám
dochází především ve zvýšení dechového minutového objemu a snížení spotřeby kyslíku,
díky tomu dochází k tzv. hyperventilaci. Dechová frekvence těhotné ženy je zvýšená o 10
dechů za minutu, objem vdechovaného vzduchu stoupá o 40%. Do 24. týdne těhotenství žena
využívá především břišní dýchání, které je dále nahrazeno hrudním dýcháním. (Roztočil,
2001, s. 90; Kudela, 2004, s. 135)
Viditelné změny, související s trávícím systémem, vznikají v dutině ústní těhotné ženy.
Hlavní roli hrají estrogeny zvyšující vaskularitu dásní, které jsou měkké, překrvené a při
čištění zubů krvácí. Dále tyto hormony způsobují zvýšenou produkci slin, jejichž kyselost
vede ke vzniku zubního kazu. Zvýšenou hladinou hCG hormonu, dochází k častým ranním
nevolnostem a zvracení. Další nepříjemnou změnou je např. obstipace nebo meteorismus.
Příčinou je snížený tonus hladkého svalstva a snížená motilita trávicího ústrojí z důvodu
zvýšené hladiny progesteronu. V těhotenství také často dochází k ochabnutí svěrače mezi
jícnem a žaludkem, což se může projevovat pálením žáhy. (Roztočil, 2001, s. 91)
Adaptace kardiovaskulárního systému na vysoké nároky organismu těhotné ženy je
nezbytně nutná. Projevují se změny krevního tlaku, tepové frekvence, srdečního výdeje,
krevního objemu, ale i změna polohy srdce. Tepová frekvence se zvyšuje o 10-15 pulsů za
minutu. Krevní tlak se výrazně mění až ve druhém trimestru, kdy se jeho hodnoty snižují, a
nastává hypotenze. Zvýšený krevní tlak, tzv. hypertenze, může poukazovat na rozvíjející se
komplikaci, která může ohrozit stav ženy i dítě. Je důležité, aby byla žena pravidelně
sledovaná lékařem, a v případě potřeby byla zahájena vhodná léčba. Další změnou vznikající
v těhotenství, je zvýšení objemu krve. Důležitou součástí krve jsou červené krvinky, jejichž
tvorba se během těhotenství výrazně zrychluje. Množství erytrocytů během těhotenství klesá,
i když došlo k jejich 25% navýšení. Dochází také k poklesu hemoglobinu i hematokritu, ve
druhém trimestru při prudkém nárůstu krevního objemu. Vlivem progesteronu a zvýšeným
objemem krve, dochází k větším nárokům na cévní systém těhotné ženy. (Roztočil, 2001, s.
90-91)
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S rostoucí dělohou a nabírající tělesnou hmotností, dochází ke změnám v pohybovém
systému. Tyto změny se týkají především postoje, rovnováhy a chůzi těhotné ženy. Přirozený
hmotnostní přírůstek v těhotenství je 12 – 15 kg. V průběhu fyziologického těhotenství se
vytváří tzv. bederní hyperlordóza, zvýšené prohnutí bederní páteře dopředu. Dále dochází k
rozvolnění a hypermobilitě pánevních spojů v oblasti sakroiliakálního skloubení a symfýzy.
(Roztočil, 2001, s. 92)
Typickou změnou kůže, projevující se v těhotenství je tzv. hyperpigmentace. Projevuje se
převážně na vulvě, hrázi, bradavkách, pupku, v oblasti perinea nebo na podbřišku ve střední
čáře. Častou změnou po porodu může být také zvýšená ztráta vlasů. Přesná příčina není
známá, ale předpokládá se vliv hormonálních změn. Trvalé změny kůže, které nevymizí ani
po porodu jsou tzv. Striae. Jsou to trhliny ve škáře pokožky, vyskytující se nejčastěji
v hypogastriu, na hýždích nebo prsou. Na počátku mají narůžovělou barvu, později bílou
barvu. Vznik strii je ovlivněn pružností kůže, hladinou progesteronu a na váhovém přírůstku.
(Roztočil, 2001, s. 92; Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
Pro růst a vývoj plodu je důležité, aby organismus matky byl přizpůsoben zvýšeným nárokům
především v oblasti výživy. Hypermetabolický stav v těhotenství tyto potřeby zajišťuje.
V období těhotenství jsou zvýšené požadavky na metabolismus bílkovin, sacharidů, lipidů
a vody. V období porodu je množství bílkovin navýšeno. Polovina tohoto množství je uložena
pro plod a placentu, druhá polovina je důležitá pro dělohu, mléčnou žlázu a krev matky.
Energetické potřeby plodu, jsou ve druhém trimestru zajišťovány především glukózou.
Množství plazmatických lipidů v mateřském séru během druhého trimestru stoupá. Menší
množství lipidů je uloženo v tukových zásobách matky. Z důvodu zvýšených nutričních
požadavků plodu se tukové zásoby v druhé polovině těhotenství snižují. Pro těhotnou ženu je
také nezbytně nutný zvýšený, pravidelný pitný režim. (Roztočil, 2001, s. 92-93)
Většina změn organismu v těhotenství souvisí s hormonálním systémem těhotné ženy, který
také podléhá mnoha změnám, převážně ve zvýšené produkci některých hormonů. Těhotenství
je stav, ovlivňující všechny endokrinní orgány v organismu těhotné ženy. Endokrinní žláza
hypofýza, není pro samotné udržení těhotenství nutná. Přední lalok hypofýzy nazýváme
adenohypofýza, která podporuje sekreci oxytocinu v začátku porodu a během laktace.
Nadledviny produkují kortikosteroidy, jejichž hladina během těhotenství stoupá a souvisí
s tvorbou strií, glykosurie a se zvýšenou tendencí k hypertenzi. Štítná žláza zvětšuje svoji
velikost a produkuje zvýšenou hladinu hormonů tyroxin a trijodtyronin. (Čech, 2006, s. 48)
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Imunitní systém těhotné ženy podléhá změnám, převážně v tvorbě imunoglobulinů. Virové
nebo bakteriální onemocnění těhotné ženy, je daleko rizikovější než netěhotné ženy. Hladiny
mateřských IgG jsou v těhotenství produkovány ve sníženém množství. Tato změna
způsobuje sníženou buněčnou imunitní odpověď, proto jsou u těhotné ženy důležité bariéry
zabraňující rozšíření infekce. Jednou z těchto důležitých bariér je např. hlenová zátka, která
brání průniku infekce do děložní dutiny. Další bariérou mohou být i plodové obaly, které ale
nezabrání intraamniální infekci. Protizánětlivý účinek má také plodová voda. (Roztočil, 2001,
s. 94)
V průběhu těhotenství nedochází v organismu ženy pouze ke změnám somatickým, ale i
psychickým, které jsou ovlivněny mnoha faktory. Mezi tyto faktory řadíme především
fyzický, sociální a ekonomický stav, vliv okolí, rodinné zázemí, partnerský vztah a osobní
kvality těhotné ženy. Těhotenství je pro ženu specifickým obdobím, ve kterém se připravuje
především na novou životní roli matky. Je důležité, aby se s touto situací vyrovnala a její role
byla akceptována okolím. V tomto období se žena připravuje na porod a existenci nového
jedince. Povaha, pocity a chování ženy, se během posledního období těhotenství velice mění.
Žena se cítí zranitelná, má strach z porodu a zaměřuje se především na blížící se termín
porodu. Narozením nového jedince se u ženy plně vyvíjí mateřská identita. (Roztočil, 2001, s.
94-95)

1.2.2 Nejčastější běžné obtíže žen v těhotenství
V průběhu těhotenství dochází v organismu těhotné ženy k mnoha změnám, které jsou
doprovázeny různými obtížemi. Tyto obtíže je důležité konzultovat s lékařem či s porodní
asistentkou, a v případě potřeby zahájit vhodnou léčbu, kterou lze také doplnit využitím
mnoha komplementárních metod. Pokud jde o běžné, nezávažné obtíže, může se žena pokusit
o jejich zmírnění či odstranění použitím pouze těchto metod. Před jejich použití, je však
důležité navštívit odborníka na konkrétní komplementární metodu, který ženě doporučí její
vhodný výběr i užití, tak aby si žena spíše neuškodila, než pomohla. Pro přehlednost, jsou
rozděleny nejčastější běžné obtíže v těhotenství podle jednotlivých trimestrů.
Období I. Trimestru
Nejčastější obtíže, vyskytující se v průběhu prvního trimestru těhotenství jsou těhotenské
nevolnosti, nauzea, zvracení, únava nebo zmnožení vaginálního sekretu. Typické obtíže,
vyskytující se nejčastěji na začátku a ke konci těhotenství jsou ranní nevolnosti, projevující
se převážně nauzeou a zvracením. Důvodem je zvýšená hladina hCG hormonu. Zvracení
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může vyvolat i dehydratace, odlišné chutě nebo zvýšené vnímání pachů. (Roztočil, 2001, s.
91).
Zvracení lze zmírnit nebo ovlivnit úpravou dietního režimu a doplnit použitím aromaterapie.
Vhodné aromaterapeutické oleje, zmírňující zvracení jsou Citron, Vavřín nebo Levandule.
Nauzea se vyskytuje převážně po ránu, ale může se projevovat i během dne. Jednou z variant
aromaterapie, je použití esence v aromalampě nebo ve vodě, při ranním mytí. Při nevolnosti
během dne, lze nakapat na kapesník a následně přivonět. Vhodné esenciální oleje jsou
Bergamot, Mandarinka, Meduňka, Citron, Grep a z bylinek Heřmánek. Na obtíže týkající se
těhotenské nevolnosti, lze využít i homeopatické prostředky, např. Sepia officinalis 15 CH
nebo Cocculine. Jednou z komplementárních metod, které lze využít pro zmírnění nauzey, je
akupunktura, která není v naší zemi úplně obvykle používanou metodou v těhotenství.
(Ludvíková, 2012, s. 3; Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014]; Labusová, 2014)
Zvýšenou hladinou hormonů v krvi může docházet ke vzniku zvětšeného vaginálního
výtoku. Běžně jde o bezbarvý výtok, bez charakteristického zápachu, který může žena
pokusit zmírnit použitím aromaterapie. Směs olejů po konzultaci s odborníkem lze aplikovat
do oblasti podbřišku, dolní části zad a pánevní oblasti včetně poševního vchodu. Vhodné
esenciální oleje jsou Tea Tree, Levandule, Geránium nebo Růžové dřevo. (Chvojková, 2014
[cit. 5. 3. 2014])
Období II. Trimestru
Nejčastější obtíže, vznikající v průběhu druhého trimestru těhotenství jsou zácpa, hemeroidy,
pálení žáhy, infekce močových cest, kvasinkové infekce, rýma, kašel, nachlazení, kazivost
zubů, pseudoanémie a hypotenze.
Jedna z častých obtíží, související s trávícím systémem je zácpa, jejíž příčinou je snížený
tonus hladkého svalstva a snížená motilita trávicího ústrojí. Zácpa se může projevovat ve
druhém i třetím trimestru, vlivem zvýšené hladiny progesteronu. (Roztočil, 2001, s. 91)
Prevencí zácpy je zvýšený pitný režim, konzumace potravin s vysokým obsahem vlákniny
nebo pohyb. Zácpu lze odstranit nebo zmírnit i s pomocí aromaterapie. V rámci aromaterapie
je doporučena masáž v oblasti dolní části zad, podbřišku, šíje a hrudníku ve směru
hodinových ručiček. Vhodnými esenciálními oleji na tuto masáž jsou např. Pačuli, Máta
Kadeřavá, Citron, Pomeranč nebo Eukalyptus. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
Podobnou, nepříjemnou obtíží je vznik hemeroidů, které se vytváří vlivem tlaku těhotné
dělohy na žilní systém střev. Tyto žíly mohou vystoupit a jsou velice bolestivé. Pravidelným
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cvičením svalstva pánevního dna podpoříme krevní oběh v místě postižení a dochází ke
zmírnění těchto obtíží. Další možnou variantou pro zmírnění této komplikace je použití
masážní směsi aromaterapeutických olejů nebo homeopatické přípravky. Aromaterapeutické
oleje na podporu krevního oběhu jsou Heřmánek, Citron, Cypřiš, Geranium nebo Řebříček.
Homeopatické přípravky, které zmírní obtíže související s výskytem hemeroidů, jsou Avenoc
a Arnica montana 9 CH. (Ludvíková, 2012, s. 5; Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
Pálení žáhy je jedna z obtíží, která může potrápit každého. Projevem je bolest za hrudní kostí,
která je způsobená ochabnutím svěrače mezi jícnem a žaludkem. (Roztočil, 2011, s. 91)
Pro zmírnění obtíží se doporučuje sníst dobře rozkousaná semínka dýně nebo loupané
mandle. Jednou z možných alternativ je použití aromaterapie. Esenciálními oleji masírujeme
kruhovými pohyby hrudník, krk a oblast žaludku. Vhodnými oleji jsou Bergamot, Sladký
pomeranč, Citron nebo Mandarinka. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
Další obtíže, týkající se oblasti trávícího systému, jsou zvýšená kazivost zubů, krvácení
z dásní při čištění, citlivostí zubů po ošetření. Komplementární metoda, kterou lze tyto
obtíže zmírnit je homeopatie. Doporučované homeopatické přípravky jsou Arnica montana
v kombinaci s Hypericum perforatum a Calcarea phosphorica. (Ludvíková, 2012, s. 4)
Obtíže dýchacích cest, se kterými se může potýkat každá žena i mimo období těhotenství,
jsou např. rýma, kašel, bolesti v krku, chřipka nebo chrapot. (Ludvíková, 2012, s. 6-7)
Jednou z komplementárních metod, kterou lze zmírnit tyto obtíže je homeopatie.
Doporučovaná homeopatika na chřipkové stavy jsou Oscillococcinum, na bolesti v krku
Homeogéne 9, na chrapot a hlasivky Homeovox, na rýmu Coryzalia a na kašel sirup Stodal.
V rámci přípravy k porodu, je doporučen těhotným ženám nácvik správného dýchání. Správné
použití hlubokého břišního systému, je při porodu důležité pro jeho klidný a fyziologický
průběh. V rámci této přípravy mohou ženy navštívit předporodní kurzy a cvičení, kde o tomto
nácviku získají teoretické i praktické zkušenosti. (Ludvíková, 2012, s. 6-7)
Urologický systém v těhotenství je pod vlivem zvýšené hladiny progesteronu a estrogenů,
čímž dochází ke snížení svalového tonu močového měchýře. Rozšíří se močová trubice, a tím
se bakterie dostávají jednodušeji do močového měchýře. Dochází k častějším močovým
infekcím. Tyto obtíže je důležité konzultovat s lékařem. Zahájíme jím doporučenou vhodnou
léčbu, kterou lze doplnit využitím komplementárních metod aromaterapie a homeopatie.
(Roztočil, 2001, s. 91; Kudela, 2004, s. 135-136)
Doporučené aromatické esenciální oleje, můžeme použít ve formě teplé koupele se solí
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z Mrtvého moře nebo použití masážní směsi na oblast břicha a ledvin. Vhodné jsou např.
Bergamot, Levandule, Růže, Řebříček, Cedr. Kromě aromaterapie je doporučeno časté
močení, nemýt se parfémovanými umělými přípravky, omezit přísun cukru a zvýšit příjem
kyselých potravin s vitamínem C. Důležitý je dostatečný pitný režim. Další komplementární
metodou, kterou lze v tomto případě využít, je homeopatie. Při častém nucení na močení,
svědění při močení i po vymočení je doporučena Staphysagria 9 CH. Pokud ženu doprovází
pálení nebo řezání při močení, pak Cantharis 5 CH. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014];
Ludvíková, 2012, s. 9)
Časté obtíže v těhotenství, související se změnami kardiovaskulárního systému jsou
těhotenská pseudoanémie, hypotenze, a může se manifestovat také hypertenze. Všechny se
však mohou projevit i v průběhu třetího trimestru. V důsledku prudkého nárůstu krevního
objemu ve druhém trimestru, dochází k poklesu hemoglobinu a hematokritu, což se obvykle
projeví tzv. těhotenskou pseudoanémií. (Roztočil, 2001, s. 90-91)
V případě vzniku těhotenské pseudoanémie je jedním z alternativních řešení užití
homeopatického přípravku Ferrum phosphoricum 15 CH, pro podporu zvýšené tvorby
červených krvinek. Kromě železa, je dalším důležitým prvkem v organismu těhotné ženy
hořčík, jehož nedostatek se projevuje nejčastěji křečemi v lýtkách. Pro zmírnění těchto obtíží
je doporučeno protahovací cvičení zaměřené na nohy. Další možnou alternativou je použití
homeopatického přípravku Magnesia phosphorica, který doplní hladinu hořčíku v těle.
(Ludvíková, 2012, s. 4)
Nebo využití aromaterapeutických olejů Levandule, Heřmánek, Geranium a Rozmarýn, ze
kterých lze připravit koupel nebo masážní směs, kterou jemně vtíráme od chodidel ke
kolenům. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
Další častou obtíží, vznikající nejčastěji ve druhém, ale i třetím trimestru je tzv. hypotenze.
Hypotenze může být způsobená jako výsledek tzv. syndromu dolní duté žíly. Tento syndrom
vzniká nejčastěji u těhotné ženy ležící v poloze na zádech. Tato poloha je pro těhotnou ženu
nevhodná, protože tlakem rostoucí dělohy na dolní dutou žílu dochází ke snížení žilního
návratu zpět k srdci. Ideální poloha pro těhotnou ženu je na levém boku, kdy se návrat krve
obnoví. (Roztočil, 2001, s. 90-91)
Komplementární metodou, kterou lze využít při řešení této obtíže je cvičení pro podporu
krevního oběhu, které se může těhotná žena naučit např. v předporodních kurzech,
pořádaných kvalifikovanou a erudovanou porodní asistentkou. Další vhodnou alternativou je
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použití aromaterapeutických esenciálních olejů např. Rozmarýn, Pomeranč, Jedle nebo Máta.
(Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
Zvýšení hodnot krevního tlaku opakovaně nad normální hodnoty, tzv. hypertenze, může být
doprovázena otoky kotníků nebo bolestmi hlavy. (Roztočil, 2001, s. 90-91)
Hypertenze v těhotenství může být vážnou komplikací, kterou je důležité konzultovat
s lékařem a zahájit vhodnou léčbu, kterou lze doplnit využitím KM aromaterapie. Směs
vhodných esenciálních olejů aplikujeme krouživými pohyby na oblast krku a všech končetin.
Doporučovanými oleji jsou např. Citron, Levandule, Neroli, Meduňka, Bergamot, Tea tree a
z bylinek květy a listy Levandule. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
Imunitní systém těhotné ženy, je náchylnější k virovým nebo bakteriálním infekcím,
z důvodu snížené hladiny imunoglobulinů. (Roztočil, 2001, s. 94)
Pro podporu imunity a ochranu organismu před virovými infekcemi, lze využít KM
aromaterapii a homeopatii. Z aromaterapeutických esenciálních olejů je vhodné preventivní
užití Tea tree, Citron, Smrk, Borovice, Jedle nebo Eukalyptus. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3.
2014])
Zvýšením hladiny těhotenských hormonů, může dojít ke vzniku kvasinkové infekce, která je
doprovázená svědivým a zapáchajícím výtokem. Všechny tyto infekce (kvasinkové,
bakteriální a virové) se mohou projevit i v průběhu třetího trimestru. Pro odstranění
kvasinkové infekce, je doporučeno snížit obsahu cukru v potravě, díky čemuž se změní
prostředí v pochvě. Pro zmírnění nebo odstranění této obtíže lze využít opět aromaterapii,
jejíž směs olejů aplikujeme do oblasti dolní části zad, oblast pánve spolu s poševním
vchodem. Vhodné oleje jsou např. Ravensara, Tea tree, Levandule nebo Heřmánek.
(Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])

Období III. Trimestru
Mnoho obtíží, např. zácpa, hemeroidy, hypotenze a hypertenze, infekce nebo pálení žáhy, se
mohou projevovat v průběhu celého těhotenství, tzn. i v průběhu třetího trimestru. Mezi
nejčastější obtíže, projevující se ve třetím trimestru jsou křečové žíly, bolesti zad a končetin,
striae nebo otoky dolních končetin. Z důvodu blížícího se porodu, může žena pociťovat strach
z porodu a nastávající nové role matky.
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Jedna z nepříjemných obtíží cévního systému těhotné ženy, je vznik křečových žil. Vlivem
progesteronu jsou křečové žíly ochablé a neschopné zvládnout nápor zvýšeného množství
krve. Krev se začne městnat v cévách, díky tomu jsou žíly bolestivé a nateklé. Abychom
zabránily vzniku těchto obtíží, je vhodné vyvarovat se dlouhému stání, snažit se odpočívat
s podepřenýma nohama, v horším případě nosit stahovací punčocháče. Jednou z možných
alternativ je cvičení na prokrvení dolních končetin nebo aromaterapie. V případě vzniku
akutní bolesti je doporučeno použití kombinace olejů s tvarohem jako obklad na konkrétní
žílu. Další možností je jemné vtírání éterických olejů od chodidel k tříslům, důležité je
vynechat naběhlé žíly. Vhodnými oleji jsou Geránium, Cypřiš, Citron, Grep nebo Levandule.
(Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
Bolesti v zádech jsou vyvolány především delším stáním i zvedáním těžkých předmětů, ale
mohou se vyskytovat i na horních končetinách. Další obtíže, které způsobují výraznou
bolestivost při chůzi či v pánevních kloubech, je rozvolnění a hypermobilita pánevních spojů
v oblasti sakroiliakálního skloubení a symfýzy. Tyto obtíže mohou být výraznější, pokud se
jedná o obézní ženu nebo vícečetné těhotenství. (Roztočil, 2001, s. 92)
Bolest v kříži patří mezi velice časté komplikace, vznikající růstem dělohy a jejím tlakem na
páteř. Úlevou od bolesti je poloha v kočičím hřbetu nebo poloha na břiše, které podložíme
polštářem a zamezíme tím zvýšené zátěži plotýnek. Komplementární metoda, kterou lze
využít pro zmírnění bolesti zad je aromaterapie. Vhodnými oleji pro tuto masáž jsou
Levandule, Heřmánek, Geranium nebo Borovice. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014]).
Na tyto obtíže, lze využít také komplementární metodu homeopatii, konkrétně Rhus
toxicodendron nebo Rutu graveolens. (http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
Další možnou alternativou je akupunktura, která může výrazně snížit bolestivost zad.
(Labusová, 2014)
Pro zmírnění obtíží je také doporučeno cvičení v těhotenství, které může těhotná žena
navštěvovat v předporodních kurzech pod vedením kvalifikované porodní asistentky.
(http://www.cvicime.cz/ [cit. 15. 3. 2014])
Častým nepříjemným jevem těhotenství je vznik otoků dolních končetin, které mohou
vznikat v průběhu jak druhého, tak i třetího trimestru. Je nutno vždy vyloučit otoky
preeklamptického původu. Tyto obtíže lze zmírnit použitím aromaterapie, jejíž oleje vtíráme
jemnou masáží na postižené místo směrem do lymfatického systému. Další možnou variantou
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je koupel či obklad na postižené místo. Vhodnými oleji jsou Geránium, Rozmarýn, Jalovec
nebo Grep. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
Obtíže, spojené s růstem těhotné dělohy a jejím napínáním jsou tzv. Striae. Jsou to trhliny ve
škáře pokožky, vyskytující se nejčastěji v hypogastriu, na hýždích nebo prsou. Na počátku
mají narůžovělou barvu, později bílou barvu. (Roztočil, 2001, s. 92)
Vznik strii je ovlivněn pružností kůže, hladinou progesteronu a na váhovém přírůstku.
Komplementární metodou, kterou lze zmírnit výskyt těchto „jizévek“, je aromaterapeutická
masáž. Doporučená je směs rostlinných a éterických olejů, kterou může žena masírovat svoje
břicho, prsa, zadek i stehna. Podporuje tím také kontakt s miminkem v rámci prenatální
komunikace. Vhodnými oleji jsou Levandule, Heřmánek, Mandarinka, Růže, Grep nebo
Citron. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
V rámci přípravy k blížícímu se porodu, je doporučena pro správný průběh porodu a jako
prevence epiziotomie masáž hráze. Je součástí zevních rodidel, která je během porodu
vystavena vysokému tlaku a napětí. (Roztočil, 2001, s. 89)
Prevencí epiziotomie, tedy nástřihu hráze nebo natržení hráze během porodu, je její
pravidelná masáž během těhotenství. Masáž hráze je vhodnou alternativou, která patří
k nejdůležitější praktické přípravě porodu, a je doporučována všem těhotným ženám.
S masáží je vhodné začít 4-6 týdnů před porodem. Aby byla tato metoda účinná, je
doporučeno její každodenní provádění, nejlépe po horké koupeli, kdy je hráz vlivem teplé
vody dobře

prokrvená

a

připravená.

Masáž

hráze

můžeme

provádět

s pomocí

aromaterapeutických éterických olejů a jejich směsí. Jednou z doporučovaných směsí
rostlinných olejů je muškátová šalvěj, růže a levandule. Kromě masáže hráze můžeme
podpořit přípravu k porodu cvičením svalstva pánevního dna, které je mimo jiné velice
důležitou prevencí inkontinence pro všechny ženy, ale i muže. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3.
2014]).
V tomto předporodním období, mohou těhotné ženy využít na přípravu k porodu také účinek
homeopatie. Jedním z nejčastějších homeopatik, využívaných na přípravu organismu
k porodu je Arnica montana, která působí také preventivně na únavu, podporuje rychlejší
léčbu porodního poranění a celkovou rekonvalescenci po porodu. (Ludvíková, 2012, s. 13)
Dalšími doporučovanými homeopatiky jsou Actaea racemosa a Caulophyllum. Actaea
racemosa je homeopatiku, doporučováno na regulaci porodní doby. (Demarque, 2003, s. 6)

20

Caulophyllum je homeopatický přípravek, doporučován při falešných stazích, které se mohou
projevovat již několik týdnů před porodem, jako tzv. „poslíčci“. (Demarque, 2003, s. 109)
Stres i obavy z blížícího se porodu, nadměrná zátěž páteře a nedostatek tekutin může
vyvolat u těhotné ženy také bolesti hlavy. Aromaterapií lze tuto skutečnost zmírnit,
působením olejů ve formě chladného obkladu na čelo a spánky. Obtíže lze zmírnit i inhalací
olejů z kapesníku. Doporučenými oleji jsou Grep, Máta Peprná, Levandule nebo Heřmánek.
Důležitý je také dostatečný přísun tekutin. Další komplikací spojenou s obavami, úzkostí nebo
strachem z porodu je nespavost. Nespavost lze ovlivnit uklidňující koupelí s příměsí medu a
smetany v kombinaci s některými esenciálními oleji, kterými jsou např. Heřmánek, Meduňka,
Levandule, Neroli nebo Mandarinka. (Chvojková, 2014 [cit. 5. 3. 2014])
Kromě aromaterapie, lze v případě psychických potíží využít účinku homeopatie. Homeopatie
nezatěžuje metabolismus těhotné ženy a proto je v tomto případě vhodnou alternativní
metodou. Mezi homeopatické přípravky, které lze využít pro řešení různých psychických
obtíží je Ignatia amara, Nux vomica, Argentum nitricum nebo Gelsemium sempervirens.
(Ludvíková, 2012, s. 9-10)
Komplementární metodou, která podporuje relaxaci, navozuje dobrou náladu a je také jednou
z možností prenatální komunikace s dítětem v děloze, je muzikoterapie. (http://mgmuzikoterapie.cz/ [cit. 13. 3. 2014)

1.3 Komplementární metody
Mnoho běžných nezávažných obtíží, souvisejících se změnami organismu v období
těhotenství lze ovlivnit nejenom prostřednictvím klasických medicínských postupů, ale
obvykle si vystačíme s použitím pomocí komplementárních metod. Klasická medicína
funguje na základě léčby, která je založená na vědecky ověřených poznatcích a zkušenostech
erudovaných lékařů. Tato léčba využívá různé metody a léky, které byly podrobeny
dlouhodobému zkoumání, a jejich bezpečnost i účinnost je ověřena mnoha výzkumy.
Komplementární metody jsou tzv. doplňkovou léčbou. Nabízí možnost využití spolu s
klasickou medicínou pro doplnění základních metod léčby. Někteří lidé jsou zastánci klasické
medicíny a jiné alternativní metody neuznávají, nebo jim nevěří. I přesto se mezi námi najdou
osoby, které jsou o této možnosti informovaní a jejich existence jim není lhostejná. V oblasti
porodnictví, konkrétně těhotenství, lze využít mnoho komplementárních metod, které jsou
vhodnou alternativou při řešení mnoha obtíží. Mnoho léků i metod, které využívá klasická
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medicína při léčbě různých onemocnění, je pro těhotnou ženu kontraindikací. Důvodem je
jejich teratogenní účinek na plod. To je důvodem, proč mnoho těhotných žen vyhledává při
řešení svých obtíží této alternativy. Mezi nejčastěji využívané KM v těhotenství patří
homeopatie, aromaterapie, muzikoterapie, akupunktura, gravidjóga nebo jiné cvičení v
těhotenství. Každá z těchto komplementárních metod působí jinak na různé obtíže, ale jsou
založeny čistě na přírodním podkladu. Jejich účinkem nedochází k poškození plodu ani k
celkovému ovlivnění nebo utlumení farmaky. (http://mammahelp.cz/ [cit. 15. 2. 2014])

1.3.1 Aromaterapie
Jednou z často využívaných komplementárních metod v těhotenství je aromaterapie. Je to
zcela přírodní léčebná metoda, využívající čisté esenciální nebo éterické oleje z květů, listí,
dřeva, kůry a jiných částí rostlin. Aromaterapie je metodou, jejíž kořeny sahají do doby více
než před 4000 lety, do starověkého Egypta. Egypťané jednoduchým způsobem různé části
rostlin zpracovali, získaly vonné látky, které přidávali do mastí nebo používali jako parfém.
Éterické oleje byly využívány i při léčbě mentálních nebo fyzických poruch zdraví. Umění
aromaterapie bylo z Egypta rozšířeno do Řecka a římské říše. V období antiky, se éterické
oleje již využívali při léčbě v medicíně, později se však jejich užívání vytrácelo. V dnešní
době aromaterapie patří mezi jednu z možných komplementárních metod, využívaných při
léčbě mnoha obtíží. Vůně éterických olejů dokáže v našem organismu vyvolat různé procesy
na psychické i psychosomatické úrovni. Zakladatelem dnešní aromaterapie je francouzský
chemik Rene Maurice Gattefosse. Z terapeutického hlediska je důležitá čistota éterických
olejů, které nesou typické rysy rostlin a jsou jejich podstatou a duší. Jejich účinek spočívá ve
stimulaci nervových buněk a vysílání signálů do limbického systému mozku, který ovlivňuje
náladu, paměť, instinkty a je emocionálním centrem mozku. Éterické oleje působí na úrovni
fyzické, psychické a působí vždy na více terapeutických účinků. Aromaterapie stejně jako
homeopatie je metodou, která je postavena na holistickém přístupu k člověku. Pohlíží na
člověka jako celek, nezaměřuje se jen na jeho problém. Z toho vyplývá, že u dvou lidí se
stejným problémem, bude výběr vhodného éterického oleje jiný. Pro správný účinek a
zamezení podráždění sliznic nebo kůže, je důležité před použitím esenciální oleje naředit,
nejlépe s rostlinnými oleji, medem, smetanou, solí nebo mýdlem. Aromaterapie je velice
vhodnou komplementární metodou, kterou lze využít při řešení mnoha obtíží v těhotenství.
Éterické oleje, které můžeme využít v období těhotenství, porodu i šestinedělí můžeme
aplikovat ve formě aromaterapeutické masáže, použitím aromalampy a inhalace, koupele,
obklady nebo aromatické masti. Pokud jde o závažné obtíže vyžadující řádnou léčbu (např.
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ATB), je důležité, aby tento stav nepodceňovala a navštívila lékaře. Stejně jako u ostatních
komplementárních metod, jde o metodu doplňkovou, která však nemusí vyléčit nebo odstranit
všechny obtíže. Přesto je často využívanou a osvědčenou metodou, kterou lze mnoho obtíží
zmírnit. (Chvojková, 2014 [cit. 11. 3. 2014])

1.3.2 Akupunktura
Akupunktura je speciální metodou tradiční čínské medicíny, která je využívána v zemích
jihovýchodní Asie více než 5000 let. Tato metoda je zaměřena na prevenci, diagnostiku a
léčbu funkčních poruch organismu, psychosomatických onemocnění, bolestivých stavů,
alergií, poruch imunity, motorických funkcí nebo návykových chorob. Cílem této metody je
ulevit od těchto nežádoucích stavů a podpořit, či obnovit normální tok energie v těle. Pro
tradiční čínskou medicínu je lidské tělo systém dvou protikladných, ale doplňujících se
přirozených sil. Zdraví je celek, složený z „ženské“ energie jin, která je pasivní a zklidňující a
z „mužské“ energie jang, která je aktivní a povzbuzující. Pokud nastane jejich nerovnováha,
člověk se dostává do stavu nemoci či zdravotních obtíží. Akupunktura funguje na základě
cíleného ovlivňování organismu stimulací tzv. aktivních bodů na povrchu těla. Jsou to body,
ležící na neviditelných energetických drahách, které propojují jednotlivé orgány. Nacházejí se
na těle nebo v tzv. mikrosystémech, z nichž nejznámější jsou mikrosystém ucha, nohy nebo
ruky. Tyto body lze stimulovat zavedením speciálních jehel po určitou dobu nebo aplikací
tepla, tlaku, masážních hmatů, elektrického proudu, světla nebo magnetů. Dochází
k uvolňování endorfinů a enkefalinů, což jsou látky ovlivňující vnímání nebo přenos bolesti.
Tyto body můžeme vyhledat s pomocí elektrických přístrojů, naopak přítomnost energetické
dráhy vědecky nebyla prokázána, přesto o nich orientální lékařství nepochybuje. Západní
medicína pohlíží na tuto komplementární metodu i další metody celostní medicíny
podezřívavě, naopak v Evropě, Americe i Austrálii má své příznivce. Důležitá je však
dostatečná erudovanost „akupunkturisty“ v oblasti klasické lékařské kvalifikace, bez které by
léčba byla jednostranná a mohla zakrýt příznaky vážného onemocnění. Tato metoda je často
využívanou především v asijských zemích při zubařských či chirurgických zákrocích, ale i při
porodu. V naší zemi akupunktura nepatří mezi obvyklé metody užívané pro zmírnění obtíží
v těhotenství nebo při porodu. Přesto je známo, že akupunktura během těhotenství nebo
porodu dokáže odstranit jednotlivé zdravotní komplikace a podporuje zdravé těhotenství i
průběh porodu. Akupunkturu v těhotenství lze využít na obtíže týkající se nevolnosti,
odvykání kouření, bolesti zad, migrény, poruchy spánku, úzkost a neklid, vyrážky a svědění
nebo změkčování tuhých tkání před porodem. Existují i určité kontraindikace pro použití
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akupunktury v těhotenství, kterými jsou porucha srážlivosti krve, kožní infekce, celkové
infekční onemocnění, cukrovka nebo srdeční onemocnění. (Labusová, 2014)

1.3.3 Muzikoterapie
Muzikoterapii řadíme mezi terapeutické a výchovné metody, jejichž základem je hudba.
V historii byla aplikace hudby označována jako melotherapie, phonurgie nebo iatromusica.
Muzikoterapie používá verbální prostředky, jako je zpěv, rytmus slov, výkřiky nebo šepot.
Ale i neverbální práci s hudbou, zvukem i rytmem. Pomocí muzikoterapie lze uvolňovat
napětí v jednotlivých částech těla nebo je stimulovat. Poslech hudby může působit relaxačně
nebo dráždivě, ale může i stimulovat energii. Hudba, rytmus a zvuky jsou prostředkem
vzájemné komunikace vnitřních světů člověka. Lze ji rozdělit na medicínský a muzikologický
směr. V rámci medicínského směru lze muzikoterapii využít jako specifickou formu
psychoterapie, při léčbě duševních poruch nebo při skupinových terapiích, jako podpora
sociálních vazeb pacientů, usměrňování sebehodnocení a zařazení do kolektivu. Dále lze
využít hudebních aktivit a činností v oblasti rehabilitačního procesu a psychohygienického
procesu, který využívá vliv hudby na psychiku člověka. V rámci zdravotnictví je řazena
k metodám ergoterapie a fyzioterapie. Cílem její léčby je oslovit fyzickou, psychickou,
kognitivní a sociální stránku pacienta v každém věku. V těhotenství může žena tuto metodu
využívat pravidelně v rámci prenatální komunikace s plodem v děloze, ale i během porodu
jako jednu z relaxačních metod. (http://mg-muzikoterapie.cz/ [cit. 13. 3. 2014])

1.3.4 Cvičení v těhotenství
Cvičení v těhotenství je pro těhotnou ženu velkým přínosem. Podporuje fyzickou i
psychickou kondici organismu těhotné ženy. Cvičením správného držení těla, dýchání a
posilování jednotlivých svalových skupin podpoří dobrý průběh porodu a připraví ženu na
péči o dítě. Jeho přínosem v těhotenství je redukce bolesti v páteři, podpora držení těla,
prevence křečí a otoků nohou, prevence hemeroidů. Žena se po porodu vrací rychleji
k původní kondici i hmotnosti a lépe zvládá péči o dítě. Při cvičení je důležité dodržovat
určitá pravidla, vztahující se k postupnému vývoji plodu. Mezi vhodné cviky v těhotenství
patří cviky posilující pánevní dno, dechová cvičení, plavání, chůze, aerobní nebo rehabilitační
cviky nebo klasická jóga. Naopak je důležité omezovat cviky s otřesy nebo rizikem pádu.
S postupným vývojem těhotenství je doporučeno omezovat cviky, které by mohly stlačovat
plod, např. pozice v předklonu. Důležité je dodržovat dostatečný pitný režim. Pokud je u
těhotné ženy diagnostikována gynekologem např. nízko položená placenta, výtok, krvácení,
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odtok plodové vody, předčasné kontrakce nebo jakékoliv netypické bolesti, je vhodné omezit
cvičení. (http://www.cvicime.cz/ [cit. 15. 3. 2014])

1.3.5 Homeopatie
„Homeopatie je podle údajů WHO druhým nejrozšířenějším oborem léčby v současném světě,
a to za tradiční čínskou a indickou medicínou.“ Na dalším místě za homeopatii je herbalismus
a na čtvrtém medicína, vyučující se na lékařských fakultách. Homeopatickou léčbu praktikují
lékaři a specializovaní homeopaté, kteří nejsou absolventy medicíny, ale vysoké
homeopatické školy. Během studia na lékařské fakultě, se studenti zpravidla nesetkají
s výukou homeopatie, ale mohou absolvovat postgraduální školení různého zaměření. Přesto
jsou tito lékařští a „nelékařští“ homeopaté schopni spolupracovat a vzájemně studovat své
knihy a publikace. Praxe „nelékařských“ homeopatů je povolená v mnoha zemích světa, např.
Velká Británie, Německo, Irsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Indie a další. Postupně vznikalo
několik homeopatických škol, které upevňovaly zkušenosti s homeopatickou léčbou a
jednotlivé postupy. Díky tomu vzniklo spoustu nových odborných děl a v některých zemích
se začalo o homeopatii vyučovat na univerzitách. Roku 1996 bylo rozhodnuto, že i v naší
zemi je dovoleno léčit i léčitelům. Popularita homeopatie po II. světové válce byla
pozastavena, z důvodu rychlého vývoje moderní lékařské vědy. Došlo k zavedení ATB i
jiných chemických léků, které však při nadužívání přináší i neblahé následky. V dnešní době
se to projevuje mnoha nežádoucími účinky léků, kterými trpí stále víc pacientů. Homeopatie
se proto opět dostává do popředí popularity pacientů i zdravotníků, díky svojí netoxicitě.
Homeopatie není považována za snadnou metodu, nicméně má jednoduchou a snadno
pochopitelnou filozofii. (Čehovský, 2002, s. 15-16; http://svethomeopatie.cz/ [cit. 9. 1. 2014])
Homeopatie je jednou z prastarých léčebných metod, jejíž základní pravdou je poučka similia
similibus curantur, v překladu „podobné se léčí podobným“. Význam spočívá v tom, že co
může jedna látka vyvolat, to může také vyléčit. Základní myšlenkou je podobnost příznaků
nemocí s podobně stejným obrazem léku. Byla založena před 200 lety německým lékařem
Hahnemannem, neustále se vyvíjí a v některých zemích je jednou z předních léčebných
metod. Jedním z příkladů pro tento zákon podobnosti je např. káva. Je to látka, která udržuje
lidi v bdělosti a zvýšené pozornosti, ale v homeopatii je užívána v malých dávkách jako lék na
nespavost. Rozdílem mezi homeopatií a klasickou medicínou je individuální přístup
k nemocnému a odlišnost léků. Působení homeopatických léků je odlišné od působení léků
chemických nebo léků z přírodních zdrojů, které jsou v surovém nezředěném stavu.
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Homeopatické léky jsou připravovány z minerálů, rostlin a živočišných tkání, které jsou v
lécích obsaženy ve vysokém ředění. Existuje několik směrů, kterými se homeopatie ubírá,
jedním je francouzská škola a druhým klasická Hahnemannovská škola. Každého homeopata
by měly při výběru léku zajímat fyzické obtíže nemocného, jeho osobnost a duše se svým
trápením. Potom je léčba správná a lék léčí příčinu nemoci, ne její příznaky. (Čehovský, 2002,
s. 19; Hofhanzlová, 2002, s. 187-188; Dooley, 2007, s. 23)
Historie homeopatie
První člověk, který zformulovat zákon podobnosti byl otec moderní medicíny Hippokrates.
Stalo se tak v 5. století před n. l., ale zákonem podobnosti se zabýval také známý lékař a
alchymista Paracelsus. Ani jeden z těchto mužů ale není považován za otce homeopatie,
kterým je německý lékař Samuel Hahnemann (1755-1843). Homeopatii zasvětil celý život,
zákon podobnosti zasadil do nového kontextu a na tomto základě postavil celou metodu
homeopatie. Zjednodušeně lze říct, že z něčeho co bylo dávno známo, vytvořil rozsáhlou a
hlavně účinnou terapeutickou metodu. Tento muž vystudoval medicínu v Německu v roce
1779, ale během své lékařské praxe se přesvědčil o svém zklamání k lékařskému povolání.
Lékaři v té době léčily především projímadly a pouštěním žilou. Syfilis léčili rtutí, která je
jedovatá, proto mnoho lidí umíralo na toxické účinky.
Roku 1790 Hahnemanna upoutala esej skotského fyzika Williama Cullena, který se zabýval
použitím chininové kůry na léčbu určitých druhů horečky. Zaujalo ho především Cullenovo
pozorování, který zjistil, že „kůra účinkuje díky tomu, že je hořká a má stahující účinky“.
Díky výborným chemickým poznatků, se rozhodl udělat experiment. Zjistil, že když kůru
chinovníku podá každý den zdravému člověku, dojde k vyvolání příznaků podobných malárií.
Skutečně je známo, že kůrou chinovníku se léčí pacienti trpící malárií. Homeopaticky zředěná
kůra chininu může vyléčit příznaky, které v toxické koncentraci u zdravého jedince může
vyvolat. To platí i tehdy, když horečku nevyvolá toxická dávka kůry chininu, ale malárie.
Pokud člověk trpí malárií a užije homeopaticky zředěnou kůru chininu, uzdraví se.
(http://svethomeopatie.cz/ [cit. 9. 1. 2014])
Hahnemann rozvinul tuto myšlenku ve vědu a pojmenoval ji homeopatie. Původ tohoto slova
je řecký. Je složeno ze dvou kořenů, jedním je homois, což znamená podobný. Druhým
kořenem je pathos, což znamená utrpení. Lékaři, na rozdíl od homeopatů léčí pacienty léky,
které vyvolávají jiné příznaky než ty, které zažívají. Proto Hanehmann pojmenoval
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konvenční systém léčení na tzv. alopatii, což znamená „jiný“. Alopatická medicína je
příhodným označením konvenční medicíny. (Dooley, 2007, s. 23-24)
Hahnemann ve svém bádání pokračoval a všechny výsledky si průběžně zaznamenával.
V brzké době vydal dílo Organon léčebného umění, které se stalo základním dílem
homeopatické léčby. Spolu se svými žáky zkoušel rostlinné i minerální léčiva na zdravém
člověku pro každý lék. Tímto způsobem získali sbírku fyzických i psychických příznaků a
vznikl „obraz léků“. Díky tomu je známo, že jeden homeopatický lék může vyléčit i odlišné
potíže. V této době si každý homeopat musel léky připravovat sám, protože bylo velmi málo
lékárníku, kteří by byli dobře erudovaní v oblasti výroby homeopatik. Přesto se homeopaté
stávali populárnějšími. (http://svethomeopatie.cz/ [cit. 9. 1. 2014])
O užívání homeopatie v České republice jsou vedeny údaje, ještě z období před druhou
světovou válkou. V 50. letech však došlo politickým vedením k pozastavení veškerých aktivit
v tomto směru, a homeopatie byla postavena mimo rámec oficiální medicíny. Na rozdíl od
jiných zemí v Evropě i jinde ve světě patřila homeopatie během svého dlouhého vývoje do
praxe většiny lékařů. Zájemci této léčby měli možnost získat mnoho informací z oficiálních
zdrojů, na rozdíl od České republiky, kde do roku 1989 chyběla literatura i informovaní
odborníci. Homeopatie se v české medicíně objevila teprve v devadesátých letech. Informace
o ní byly získány z Francie, Rakouska, Německa, ale i anglické, holandské nebo indické
homeopatické školy. První lékařská homeopatická společnost vznikla v 90. letech a na
Státním ústavu pro kontrolu léčiv byla zaregistrovaná první homeopatika a uskutečnily se
první odborné kurzy i školení. Na našem území se setkává mnoho směrů homeopatie, a
spolupráce mezi jednotlivými skupinami homeopatů neustále obohacuje homeopatii a
podporuje její zapojení do moderní medicíny. I přesto nejen u nás, ale i v jiných zemích
homeopatie narážela i naráží na nesouhlas některých lékařů i vědců, pro které je tato metoda
vědecky nedostatečně průkazná. (http://boiron.cz/ [cit. 15. 3. 2014])
Výroba homeopatických léku
Výroba homeopatických léčiv je v dnešní době zprostředkována nejmodernějšími metodami.
Stejně tak jako u ostatních léčiv, spadá i celý výrobní proces homeopatie pod kontrolu
příslušných státních orgánů. Důležitou součástí pro začátek výroby je základní látka, která je
dále upravována podle platné legislativy. Může být rostlinného, nebo živočišného původu,
může se také jednat o nerosty či chemické sloučeniny. (http://boiron.cz/ [cit. 12. 2. 2014])
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Principem výroby homeopatik je splnění pravidla podobnosti a pravidla potenciace. Celý
proces výroby homeopatie je složený ze čtyř na sebe navazujících fází. První fází je příprava
matečné tinktury, která se vyrábí ze základních látek. Následující fází je ředění vzniklé
matečné tinktury. Na každé ředění navazuje fáze tzv. dynamizace, neboli prudké protřepání.
Poslední fází je tzv. impregnace. Připravený roztok se po určitém naředění nanese na neutrální
základ. Nejčastější formou jsou granule, tablety, sirupy nebo masti.
(http://boiron.cz/ [cit. 12. 2. 2014], http://homeopatickepripravky.cz/ [cit. 12. 2. 2014])
Homeopatie a těhotenství
Je mnoho lidí, kteří upřednostňují především přirozenou léčbu nemocí. Pokud se jedná o
těhotnou ženu, léčba jakéhokoliv onemocnění v jejím stavu je komplikovaná z důvodu
kontraindikace mnoha léků. Konkrétně z důvodu teratogenního účinku léků, které mohou
ohrozit zdraví či život plodu. Přesto, že je těhotná žena náchylnější k infekčním
onemocněním, které mohou v horším případě vyvolat potrat, nebo poškození plodu či zdraví
těhotné ženy, je výskyt těchto onemocnění velmi malý. Tato skutečnost je ovlivněna pečlivým
sledováním těchto nemocí, očkováním a důkladnou prevencí. Mimo tyto závažné stavy může
být těhotenství doprovázeno dalšími obtížemi, jako jsou ranní nevolnosti, poruchy spánku,
strach spojený s některými diagnostickými postupy nebo z průběhu porodu. K řešení těchto
obtíží lze využít homeopatii jako jednu z přírodních léčebných metod, které nemohou
způsobit poškození plodu a zároveň mohou těhotné ženě velice ulevit. Pokud chce těhotná
žena při řešení svých obtíží vyzkoušet tuto metodu, pro správný výběr vhodných homeopatik
je důležitá konzultace s odborníkem, který jí vybere ty nejvhodnější v konkrétním dávkování.
Kromě období těhotenství lze homeopatii užívat i jako podporu pro samotný průběh porodu
nebo v období šestinedělí, jako podporu kojení a celkovou regeneraci organismu po porodu.
(Frelich, 2006-2014)
Homeopatické léky související se sledovaným obdobím
Homeopatika jsou léky bez vedlejších účinků, což je důležitá informace pro všechny těhotné
ženy. Díky tomu lze homeopatii využít při potížích ženy i při potížích plodu. Homeopatik,
kterých lze využít v těhotenství, je široká škála a pokud si žena není jistá výběrem, je vhodné
navštívit lékaře homeopata ve svém okolí či lékárnu, která je zaměřená mimo jiné i na tyto
produkty. Homeopatické přípravy jsou vhodnou komplementární metodou při léčbě obtíží
souvisejících s těhotenstvím. Jejich účinek na organismus těhotné ženy je netoxický,
nevyvolává alergie, nenávykový, bez nežádoucích účinků na plod. Homeopatickou léčbu je
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možné uzpůsobit každé ženě na míru a dobře se doplňuje s ostatními alternativními
metodami, např. aromaterapie, bylinky nebo masáže. (Formánková, 2008, s. 78)
Homeopatii lze využít v průběhu celého těhotenství, jako jednu z komplementárních metod,
která napomůže vymizení či zmírnění obtíží, vznikajících z důvodu změn organismu v tomto
období. Těhotenství je obdobím, které může být doprovázeno mnoha různými obtížemi, jako
jsou např. nevolnost, zvracení, únava, ospalost během dne, infekce močových cest, zažívací
obtíže a mnoho dalších. Homeopatii může těhotná žena také využít pro přípravu k porodu
nebo v období šestinedělí, také při léčbě svého dítěte. (Ludvíková, 2010, s. 4)

Období I. trimestru: Homeopatika, doporučená na obtíže v těhotenství, vyskytující se
v tomto období jsou Sepia officinalis, Ipecacuanha, Gastrocynésine a Avenoc. Sepia
officinalis a Ipecacuanha jsou spojená s obtížemi gastrointestinálního traktu, (např. zvracení,
nauzea a ranní nevolnost, které se vyskytují zejména v prvním trimestru. Gastrocynésine je
lékem na potíže s trávením, pálení žáhy nebo nadýmání, které se však mohou vyskytovat i
v průběhu celého těhotenství. Během tohoto období, se mohou u těhotné ženy již projevit
hemeroidy, na které lze doporučit homeopatický přípravek Avenoc.
Sepia officinalis (Sépie obecná) patří mezi skvělé průvodce v prvních třech měsících
těhotenství. Sépii obecnou řadíme do třídy hlavonožců. Z inkoustového váčku sépie
získáváme inkoust, který je základní složkou pro výrobu tohoto homeopatického přípravku.
Inkoust sépie je považován především za lék pro ženy. Tento lék působí na pohlavní orgány u
obou pohlaví a také na velké množství symptomů, které se projevují u jiných orgánů, mající
vztah k orgánům pohlavním. Onemocnění, které žádají tento lék, postihuje především mladé
lidi obou pohlaví, ženy v těhotenství, po porodu nebo muže, závislé na alkoholu či sexuálních
excesech. Sépie je především lékem na dělohu a všechny typy hormonální nerovnováhy.
(Murhpy, 2009, s. 1205-1206)
V těhotenství je její účinek nápomocný v mnoha situacích, jako je ranní nevolnost, zvracení
po jídle nebo přecitlivělost na zápach jídla. V ředění 9 CH je Sépie schopná srovnat
těhotenské nucení na zvracení nebo omezit zvracení po jídle, které je vyvolané především
pachy jídel či kombinací chutí na kyselé, slané i sladké jídlo. Ve vyšším ředění 15 CH, je její
účinek zaměřen především na zpevnění pánevního dna. Následkem toho snižuje riziko potratu
nebo častého močení. Ve stejném dávkování zpomaluje tvorbu křečových žil a působí proti
nízkému tlaku. Pro ženy, které obtěžují černé myšlenky nebo katastrofické scénáře, je vhodné
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ředění 30 CH, pro navrácení každodenního optimismu. (Formánková, 2008, s. 78; Ludvíková,
2012, s. 3)
Ipecacuanha (Hlavěnka dávivá) je brazilský keř, patřící do čeledi mořenovité. Jejími plody
jsou vejcovité, drobné fialové pecičky. Homeopatický lék se získává tinkturou a triturací z
usušeného kořene. Ipecacuanha je lékem na zvracení a nauzeu. Dále je tento homeopatický
přípravek užíván na astma nebo hemoragie s jasně červenou krví. (Murphy, 2009, s. 698-699)
V těhotenství má v ředění 9 CH význam především jako lék proti zvracení, včetně
těhotenského. Charakteristické je slinění, čistý nebo mírný povlak na jazyku, absence žízně
s odporem k jídlu. (Formánková, 2008, s. 78; http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2.
2014])
Gastrocynésine je polykomponentní homeopatický přípravek, složený z léčivých látek,
kterými jsou Abies nigra 4 CH, Carbo vegetabilis 4 CH, Nux vomica 4 CH, Robinia pseudoacacia 4 CH. (http://www.boiron.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
V těhotenství je tento homeopatický přípravek doporučován při potížích s trávením, pálení
žáhy, nadýmání nebo překyselení žaludku. (Ludvíková, 2012, s. 5)
Avenoc je homeopatický přípravek, který je vyráběn ve formě masti. V období těhotenství je
tento přípravek doporučován při potížích s hemeroidy, pálení a svědění konečníku nebo
bolestivém vyprazdňování. (Ludvíková, 2012, s. 5)

Období II. trimestru: V tomto období můžeme doporučit homeopatika Homéogéne 9,
Homeovox, Stodal a Oscilococcinum jako podpůrná léčiva při léčbě bolesti v krku, kašle,
rýmy, chrapotu a chřipkových stavů, které však mohou v důsledku snížené imunity, těhotnou
ženu obtěžovat i v průběhu II. a III. trimestru. Díky zvýšenému objemu krve, dochází ke
snížení hladiny některých důležitých prvků v organismu, např. nedostatek hořčíku,
způsobující křeče nebo nedostatek železa, způsobující chudokrevnost. Na tyto obtíže lze
doporučit Ferrum phosphoricum a Magnesia phospohorica, které hladiny těchto prvků zvýší,
a to i ve III. trimestru. V případě doporučení odběru plodové vody, lze pro zklidnění ženy
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využít účinku Aconitum napellus. V souvislosti se vznikem otoků nebo výskytem kopřivky, je
doporučeno užití léku Apis mellifica.
Homeogéne 9 je polykomponentní homeopatický přípravek, složený z mnoha léčivých látek,
kterými jsou Mercurius solubilis 3 CH, Pulsatilla 3 CH, Spongia tosta 3 CH, Bryonia 3 CH,
Bromum 3 CH, Belladonna 3 CH, Phytolacca decandra 3 CH, Arum triphyllum 3 CH a
Arnica montana 3 CH. (http://www.boiron.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
V těhotenství je tento homeopatický přípravek doporučován, jako podpůrný lék při léčbě
bolesti v krku nebo chrapotu. (Ludvíková, 2012, s. 6)
Homeovox je polykomponentní homeopatický přípravek je složen z léčivých látek, kterými
jsou Aconitum napellus, Arum triphyllum a Bryonia v ředění 3 CH, dále Ferrum
phosphoricum, Calendula officinalis, Euspongia officinalis, Belladonna, Hydrargyri
aminochloridum, Hepar sulfuris calcareum, Kalii dichromas a Populus candicans v ředění 6
CH. (http://www.boiron.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
V těhotenství je tohle homeopatikum doporučován užívat jako podpůrné léčivo v souvislosti
s problémy hlasu, např. ztráta hlasu, chrapot nebo únava hlasivek. (Ludvíková, 2012, s. 7)
Stodal je dalším polykomponentním přípravkem, který je vyráběn ve formě sirupu a obsahuje
mnoho léčivých látek. (http://www.boiron.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
Jde o homeopatický rostlinný léčivý přípravek, v těhotenství doporučován na podporu léčby
suchého i vlhkého kašle. (Ludvíková, 2012, s. 7)
Oscillococcinum je homeopatikum, které je užíváno především při chřipkových stavech. Jeho
užívání je vhodné jako prevence virových onemocnění dýchacích cest nebo trávicí trubice,
zejména rýma, zánět nosohltanu, kašel, průjem nebo zvracení. Dále je účinný při potížích,
spojených se změnou prostředí během cestování, např. dovolená v teplých krajích nebo
dovolená na horách. (http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
V těhotenství je tento přípravek doporučován ve stejných situacích. Především jako prevence
virového onemocnění dýchacích cest nebo trávicí trubice. (Ludvíková, 2012, s. 6-8)
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Ferrum phosphoricum (Fosforečnan železnato-železitý) je břidličnatě modrý prášek, který
je téměř nerozpustný ve vodě. Tento homeopatický přípravek je užíván v souvislosti obtíží
s krevním oběhem, dráždivostí a ochablých tkání. Je lékem na časné zánětlivé příznaky,
chudokrevnost, krvácení při hyperémii, na čerstvá bolestivá poranění, zhmožděniny,
podvrtnutí nebo výrony. (Murphy, 2009, s. 604-605)
Tento homeopatický přípravek, lze v těhotenství užívat zejména z důvodu nedostatku
červených krvinek, společně s přípravky, které obsahují železo. Jeho účinkem v ředění 15 CH,
dochází ke zlepšení vstřebávání všech látek, které jsou důležité pro tvorbu červených krvinek.
Většina železnatých přípravků je spojena s nežádoucími účinky, např. zácpou. Ferrum
phosphoricum tyto nežádoucí účinky v těhotenství dokáže omezit. (Ludvíková, 2012, s. 4)
Magnesia phosphorica neboli hydrogenfosforečnan hořečnatý se vyskytuje převážně ve
formě krystalického prášku, který je však málo rozpustný ve vodě. Jeho použití je doporučeno
převážně při bolestivých křečích nebo ticích končetin, které rychle nastupují a rychle mizí a
jejich zlepšení nastává při protažení končetin nebo jejich pohybem. (Demarque, 2003, s. 250)
Tento homeopatický přípravek může těhotná žena užívat pro zmírnění křečí, které vznikají
nejčastěji při snížené hladině hořčíku v těle. Důležité je jeho hladinu navýšit, aby došlo
k vymizení nebo zmírnění těchto obtíží. (http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
Aconitum napellus (Oměj šalamounek) je silně jedovatou bylinou, nacházející se na vlhkých
a stinných místech hor v severní i střední Evropě. Homeopatický lék se získává tinkturou
z celé rostliny a kořene na počátku květu. Patří mezi nejjedovatější a nejrychleji působící
byliny. (Murphy, 2009, s. 42)
V období těhotenství tento homeopatický přípravek minimalizuje úzkost a obavy z odběru
plodové vody a z následného čekání na výsledky. Lze ho využít v kombinaci s Arnicou
montanou. (Ludvíková, 2012, s. 13)
Apis mellifica (Včela medonosná) řadíme mezi hmyz. Homeopatický lék je připravován
tinkturou z celé včely nebo z roztoku včelího jedu v alkoholu. Tento homeopatický lék je
užíván jako akutní lék, např. anafylaktický šok, který může vzniknout po pobodání hmyzem,
po podání léků, alergickou reakcí na různé potraviny aj. Dále je lékem na kopřivku a
popáleniny s puchýři. (Murphy, 2009, s. 137-138)
V těhotenství tento homeopatický přípravek podpoří léčbu alergických nebo zánětlivých
kožních obtíží, např. kopřivku. Lze ho využít při úpalu s bolestmi hlavy, bolestech v krku a
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při vzniku rychle nastupujících otoků kůže nebo sliznice v oblasti úst, hrdla, očí a genitálu.
(http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014])

Období III. trimestru: Období poslední fáze těhotenství, které je doprovázeno mnoha
obtížemi. V souvislosti se vznikem křečových žil dolních končetin, je doporučeno užití
Pulsatilly. V případě vzniku obtíží s močením Staphysagriu. Psychické obtíže a nedostatek
spánku lze ovlivnit homeopatickými přípravky Nux vomica nebo Ignatia amara. V souvislosti
s trémou lze doporučit Argentum nitricum. Pro zmírnění bolesti zad, při rozvolnění pánevních
spojů, je doporučena Ruta graveolens.
Pulsatilla neboli koniklec je víceletá bylina, patřící do čeledi pryskyřníkovitých. Roste
převážně v jižní Evropě a matečná tinktura se vyrábí z celé čerstvé rozkvetlé rostliny.
Pulsatilla svým účinkem napomáhá při léčbě oční, dýchací, trávící i pohlavní sliznice. Lze jí
ovlivnit obtíže s trávením, bolesti břicha i psychické obtíže, např. deprese nebo úzkosti.
(Demarque, 2003, s. 326-327)
Tento homeopatický přípravek je v těhotenství doporučován jako jeden z podpůrných léků,
pro zmírnění obtíží křečových žil dolních končetin, které jsou často bolestivé, oteklé a
omezené v jejich pohyblivosti. (http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
Staphysagria jinak zvaná stračka je řazena do čeledi pryskyřníkovité. Homeopatický lék
získáme tinkturou ze semen této rostliny. V historii byly semena stračky používány na
vyvolání zvracení, slinění a léčbu bolesti zubů. Je lékem emocionálních i fyzických problémů.
Převážně pro muže a ženy, kteří byly ponižováni, verbálně, sexuálně nebo fyzicky zneužívaní.
Prožili pokoření s rodiči nebo jinými členy rodiny nebo onemocnění následkem studu a trestu.
Staphysagriu lze doporučit hlavně při akutním vzteku, ale její oblastí působení je i močový
měchýř. (Murphy, 2009, s. 1263-1264)
Tento homeopatický přípravek, může těhotná žena užívat v souvislosti s potížemi při močení,
např. v případě častého nucení na močení, svědění před nebo po vymočení. Jeho účinek lze
využít i u stavů, souvisejících s následky zadržovaného hněvu, urážky, zlosti, ponížení
(gynekologická prohlídka), potlačený smutek nebo zadržené rozhořčení. Dále lze jeho
podporu využít při léčbě řezných ran (ostrých, chirurgických, čistých), např. jizva po
císařském řezu nebo episiotomii. (Ludvíková, 2012, s. 9)
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Ignatia amara jinak zvaná Bob Sv. Ignáce. Ignatii řadíme do čeledi kulčibovité a její zemí
původu jsou Filipíny. Tento homeopatický lék získáme triturací a tinkturou semen sv. Ignáce.
Tyto semena obsahují tzv. strychnin, který je také součástí semen Nux vomicy. Ignatia je
považovaná za ženský obraz, Nux vomica za mužský obraz, ale podobného rázu. Patří mezi
nejčastěji předepisovaný homeopatický lék, na náhle vzniklý šok nebo zármutek. Je lékem na
šok z úleku, špatných zpráv nebo zklamání. Dále je jedním z léků na závažná neurologická
onemocnění, jako je paralýza, tiky, spazmy, epilepsie či záškuby. (Murphy, 2009, s. 678-679)
Hlavní indikací pro Ignatii v těhotenství jsou především stavy, vzniklé v důsledku citových
šoků s nepříjemnými emocemi. Těžké životní situace, které vedou k hysterickému pláči, např.
úmrtí blízké osoby nebo domácího mazlíčka nebo vážné onemocnění blízké osoby. Stav
dotyčné osoby lze zlepšit rozptýlením. Tyto nepříjemné životní situace jsou pro těhotnou ženu
velice stresující a mohou se projevovat poruchou spánku, který je pro těhotnou ženu velice
důležitým. Užití tohoto homeopatického přípravku je v tomto případě velmi výhodné, díky
jeho

minimální

zátěži

na

metabolismus

těhotné.

(Ludvíková,

2012,

s.

9;

http://vilcakul.extra.hu/ [cit. 24. 2. 2014])
Nux vomica jinak zvaná Kulčiba dávivá, patří do čeledi kulčibovité. Tento homeopatický lék
získáváme tinkturou a triturací ze semen této rostliny. Kulčiba dávivá je strom původem
z Indočíny a jihovýchodní Indie. Plod této rostliny vypadá jako pomeranč, obsahující velké
množství popelavě šedých plochých a oblých semen, pokrytých jemnými chloupky. Hlavní
oblastí působení tohoto léku je nervová soustava a celý gastrointestinální trakt. Dále je
hlavním lékem na alkoholismus a jedním z nejlepších léků na kocovinu. Nux vomica je také
významným lékem na hemeroidy. (Murphy, 2009, s. 966-970)
Tento homeopatický lék je v těhotenství doporučován ženám, které nezvolňují tempo. Jsou
unavené, mají spánkový deficit (potíže s usínáním nebo probouzením), trávící obtíže,
nesnesou odpor, lehce se rozčílí a jsou celkově přecitlivělé. Často své vyčerpané tělo pobízí
ke zvýšenému výkonu kávou nebo jinými stimulanty. (Ludvíková, 2012, s. 10)
Argentum nitricum (Dusičnan stříbrný) je chemická sloučenina, která je ve větších dávkách
toxická. Používá se k fotografickým účelům a pro své antiseptické účinky i v lékařství.
V historii se dusičnan stříbrný používal při léčbě epilepsie. Vedlejším účinkem této léčby bylo
olověně zbarvená pigmentace kůže, jako projev otravy stříbrem. Byl také užíván na při léčbě
Addisonovy choroby. Je skvělým lékem na nejrůznější fobie, těžké problémy s krevním
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cukrem (hypoglykémie, diabetes mellitus) nebo na trému z vystoupení. (Murphy, 2009, 153155)
U těhotných žen je tento homeopatický přípravek užíván v souvislosti s trémou. Pokud je
žena uspěchaná, má pocit že nic nestíhá a charakteristické jsou projevy fyzického (pobíhá,
upovídaná, neustále něco kontroluje nebo má poruchy koordinace) či psychického (plno
neuspořádaných myšlenek) neklidu. Tento stav může být doprovázený průjmem, častým
močením, plynatostí a říháním. Jednou z kompenzací nervozity je touha po sladkostech
(čokoláda). (Ludvíková, 2012, s. 10; http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014]
Ruta graveolens, jinak zvaná Routa vonná je modravě zelený, vysoký polokeř, rostoucí ve
východním Středomoří. Je používaná jako léčivá rostlina a pěstuje se i u nás. Používá se
v traumatologii a revmatologii, jako podpůrná léčba při jednoduchých nebo komplikovaných
vymknutí, luxaci nebo lumbalgii, zhoršené odpočinkem a zlepšené pohybem. Dále lze Rutu
využít v oftalmologii při léčbě slabozrakosti a poruše akomodace. (Demarque, 2003, s. 344)
V těhotenství je tento homeopatický přípravek v ředění 9 CH doporučen při obtížích,
vyvolaných bederní hyperlordózou, rozvolněním a hypermobilitou pánevních spojů v oblasti
sakroiliakálního skloubení a symfýzy. (Roztočil, 2001, s. 92)
Jeho účinek napomáhá zmírnění bolesti zad, způsobených především dlouhým stáním a
zvedáním

těžkých

předmětů,

ale

i

zmírnění

bolesti

v pánevních

kloubech.

(http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014])

Předporodní období: V tomto období jsou doporučena homeopatika především na přípravu
porodních cest a organismu těhotné ženy, na blížící se porod a péči o dítě. Mezi tyto
homeopatika patří Arnica montana, jejíž užívání je doporučeno i při obtížích s hemeroidy ve
II. i III. trimestru, při odběru plodové vody ve II. trimestru nebo při zubních potíží v průběhu
celého těhotenství. Dalšími jsou Gelsemium semprevirens při strachu z blížícího se porodu a
Actaea racemosa nejlépe v kombinaci s Arnicou montanou. Poslední homeopatikum
Caulophylum lze využít v případě falešných stahů několik týdnů před porodem.
Arnica montana (Prha chlumní) je trvalka z čeledi složnokvětých, charakteristická
pronikavou vůní. Roste na horských pastvinách a kvete od června do srpna. Tato rostlina patří
mezi ohrožené druhy a je chráněna zákonem. Tento homeopatický přípravek se získává
tinkturou z celé čerstvé rostliny nebo kořene. Arnica montana je velice účinný a dokonalý lék
první pomoci. Nezáleží na původu, lokalizaci ani rozsahu zranění, protože je to lék každého
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úrazu. Jejím účinkem dochází k tišení bolesti, podpoře hojení kostí i svalů, zabránění vzniku
modřin a podlitin, snížení rizika komplikací a zrychlení rekonvalescence. Arnica je také
lékem na dnu, chřipku nebo povrchová poranění měkkých tkání. (Murphy, 2009, s. 164- 166)
Jedná se o nejznámější homeopatický lék, který se díky svému účinku vyjímá i v období
těhotenství. V ředění 9 CH může těhotná žena tento lék využít jako přípravek podporující
pružnost cévní stěny, čímž ovlivňuje vznik modřin, krvácení, otoků nohou i krevní tlak. Dále
v tomto ředění je Arnica nápomocná při homeopatické léčbě krvácejících hemeroidů. Pokud
je v období těhotenství u ženy nutný odběr plodové vody, často je tato situace doprovázena
stresem, který lze s pomocí této léčby minimalizovat. Arnica montana ve vyšším ředění 15
CH, při tomto odběru snižuje poranění tkání v průběhu odběru a podporuje jejich rychlé
hojení. Dále je svým účinkem v ředění 15 CH schopná připravit těhotnou ženu k porodu.
V tomto případě podpoří přípravu porodních cest, působí preventivně na únavu a velice dobrý
účinek má na hojení porodního poranění v průběhu šestinedělí. Arnicu lze využít i v případě
vzniku zubní potíží v kombinaci s Hypericum perforatum, např. strach ze zubního ošetření,
krvácení z dásní při čištění zubů, afty, citlivost zubu po ošetření (plombování, čištění zubních
kanálků) nebo vytržení zubu. (Formánková, 2008, s. 79; Ludvíková, 2012, s. 4-13;
http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
Gelsemium sempervirens (Žlutý jasmín) je řazený do čeledi kulčibovité. Homeopatický lék
je získáván tinkturou z kůry kořene této rostliny. V historii byl výtažek této rostliny přidáván
do alkoholických nápojů, protože vyvolává celkový stav tělesného, ale i duševního ochrnutí.
Jeho projevy jsou motání hlavy, spavost, otupělost i skleslost. Gelsemium je lékem na zánět
mozkových blan, ale také lékem pro pacienty bez energie, s klesajícími víčky a celkovou
skleslostí. Tento lék lze využít i při léčbě chronického onemocnění, jako je chronická únava
nebo mononukleóza. Vyléčí i mnoho chřipek v období epidemie. (Murphy, 2009, s. 614-618)
Tento homeopatický přípravek je doporučován nastávajícím maminkám, které mají strach
z porodu, ale i z jiných situací, např. zkouška, návštěva lékaře, vystoupení- tréma. Situace, při
kterých žena zrudne, třese se, potí se a je velice nervózní. (Ludvíková, 2012, s. 10)
Actaea racemosa jinak zvaná samorostlík, je rostlina patřící do čeledi pryskyřníkovitých.
Tato rostlina je původem ze Severní Ameriky a matečnou tinkturu získáváme z její podzemní
části. Tento homeopatický přípravek lze využít jako podpůrnou léčbu v případě
gynekologických obtíží, např. premenstruační syndrom, dysmenorea nebo pro regulaci
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porodní doby. Dále v případě neuromuskulárních obtíží, jako jsou tortikolis, bolesti zad krční
a hrudní páteře nebo tendinitidy. (Demarque, 2003, s. 5-6)
Tento homeopatický přípravek v ředění 15 CH, lze využít v rámci přípravy těhotné ženy na
porod. Jeho užívání je doporučeno od 38. týdne těhotenství, nejlépe v kombinaci s Arnicou
montanou 15 CH. Podpoří přípravu porodních cest na porod i koordinaci děložních stahů.
(http://svethomeopatie.cz/ [cit. 15. 3. 2014])
Caulophyllum (Leontice) je vytrvalou kořenovitou rostlinou, patřící do čeledi dřišťálovitých.
Roste v horských lesech Kanady a USA. V historii byla tato rostlina používána indiány
k usnadnění porodu a vypuzení placenty. Matečná tinktura je připravena z podzemní části této
rostliny. V dnešní době je možno využít jejího účinku v oblasti porodnictví, ale i při léčbě
revmatických bolestí malých kloubů.
V těhotenství je tento homeopatický přípravek doporučen jako podpůrný lék při řešení situací,
jako jsou přerušení děložních stahů, rigidita děložního hrdla spojená s atonickou dělohou a
zástavou dilatace hrdla. Díky svému rychlému účinku je to lék, doporučován i v případě
falešných stahů několik týdnů před porodem v ředění 15 CH. (Demarque, 2003, s. 109)
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2

PRAKTICKÁ ČÁST

2.1 Formulace problému
Práce se zaměřuje především na fyziologicky těhotné ženy, zajímající se o přirozené metody,
které by pozitivním směrem podpořily normální průběh jednoho z jejich nejdůležitějších
období v životě. Jsou to obvykle ženy, které se nechtějí spoléhat pouze na klasickou
medicínu, ale dávají prostor i jiným možnostem. Fyziologické těhotenství je doprovázeno
řadou psychosomatických změn, které ovlivňují organismus ženy. Některé tyto změny mohou
být vnímány jako zátěž, přestože se nejedná přímo o onemocnění, a proto lze k jejich
odstranění využít výše popsané KM.
Pokud jsou ženy o těchto metodách informovány, využijí je. Nejčastějším zdrojem informací
o využití těchto metod bývá internet, a jako nejčastěji využívanou komplementární metodou
v těhotenství předpokládám aromaterapii a homeopatii.

2.2 Cíle práce
Ve své práci jsem si stanovila následující cíle:


Zjistit informovanost těhotných žen o možnosti využití komplementárních metod
v těhotenství.



Zjistit zda ženy vyzkoušely některou z komplementárních metod v těhotenství.



Zjistit, kterou nejčastější komplementární metodu využily ženy v průběhu těhotenství.



Zjistit, na jaké nejčastější obtíže v těhotenství ženy využily účinku komplementárních
metod.



Zjistit, co nebo kdo je pro ženy nejčastějším zdrojem informací o možnosti využití
komplementárních metod v těhotenství.



Zjistit spokojenost těhotných žen, které využily komplementární metodu při řešení
konkrétních potřeb souvisejících s fyziologickým těhotenstvím.



Vytvořit dva edukační postery, určené pro těhotné ženy, porodní asistentky, studentky
a širokou veřejnost. První se týká využití homeopatie v těhotenství a druhý je
přehledem nejčastějších komplementárních metod, které lze využít v průběhu
těhotenství.
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2.3 Výzkumné otázky
 Jsou těhotné ženy informované o možnosti využití komplementárních metod
v těhotenství?
 Odkud těhotné ženy o těchto komplementárních metodách čerpají informace?
 Využívají těhotné ženy této možnosti?
 V jakých nejčastějších případech využívají těhotné ženy komplementární metody
v souvislosti s fyziologickým těhotenstvím?
 Jaké je subjektivní vnímání účinku konkrétní komplementární metody užívané ženami
ve fyziologickém těhotenství?

2.4 Metodika práce
Jedná se o práci využívající kombinaci kvantitativního a kvalitativního pohledu. Teoretická
část je zaměřena na změny organismu v těhotenství a využití komplementárních metod
v těhotenství. V praktické části byla pro získání informací v rámci kvantitativní studie
vytvořena anketa, zaměřená na informovanost těhotných žen o těchto metodách a možnost
jejich využití ve fyziologickém těhotenství. Protože byly osloveny ženy v různém období
těhotenství a sledován jejich postupný vývoj situace, byla zvolena triangulace metod
výzkumu. Všechny respondentky byly ujištěny o tom, že informace, které od nich získám,
budou použity pouze pro výzkum k bakalářské práci. Anketa byla určena pro ženy
s fyziologickým průběhem těhotenství. Do výzkumu byly vybrány ženy, které porodily v
Brně a Přerově. Anketou bylo osloveno celkem 166 těhotných žen a výzkum probíhal od
prosince 2013 do března 2014.
Ze skupiny 166 anketou oslovených žen, bylo vybráno 10 žen užívajících homeopatii
v průběhu těhotenství, se kterými byly zpracovány jednotlivé případové studie. Ženy byly
vybrány podle toho, na jaké obtíže komplementární postup použily. Veškeré informace a
podklady pro vytvoření jednotlivých případových studií, byly získány prostřednictvím
rozhovorů s těmito ženami. Polostrukturované rozhovory probíhaly podle aktuální situace. S
každou ženou proběhly dvě setkání. První rozhovor se uskutečnil v průběhu těhotenství a
druhý rozhovor proběhl po porodu. Pro získání dalších informací, byla využita také metoda
pozorování. Kombinací těchto různých metod bylo získáno mnoho informací, ke zpracování
jednotlivých případových studií.
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Ženy, se kterými byly prováděny rozhovory, byly ve věku od 25 do 35 let, různého vzdělání,
prvorodičky nebo druhorodičky. Výsledky výzkumu jsou zpracovány v praktické části
bakalářské práce. Všechny rozhovory jsou zpracovány do jednotlivých případových studií, a u
každé studie je vytvořena analýza podle navržených výzkumných otázek. Výsledky souhrnné
analýzy případových studií jsem pro komplexní přehled zpracovala do dvou tabulek.
Výsledky anketového šetření, byly zobrazeny do jednotlivých grafů.

Metody sběru dat
Využitými metodami pro sběr informací k výzkumu bakalářské práce byla anketa a
polostrukturovaný rozhovor.
Anketa byla vytvořena pro sběr informací a dat od těhotných žen nebo čerstvých maminek po
porodu. Je rozdělena na dvě části, skládající se dohromady z 11 otázek uzavřeného i
polootevřeného typu. Na otázky ve druhé části ankety, odpovídají pouze ty ženy, které osobně
využily jednu nebo více komplementárních metod v těhotenství. U otázek 1, 2 v první části a
1, 3, 8, 9 v druhé části je možná pouze jedna odpověď. U otázek 2, 4, 5, 6, 7 ve druhé části je
možnost vyznačit více odpovědí. Otázky v první části ankety jsou zaměřeny na zjištění
informovanosti žen o těchto metodách a jejich osobní zkušenosti s nimi. V otázkách 1, 2, 3, 4
ve druhé části je zjišťováno, jaké je využití těchto metod v těhotenství, jaké KM ženy znají a
jaké v těhotenství využily. V otázkách 5, 6, 7 ve druhé části bylo zjišťováno, na jaké
nejčastější obtíže v těhotenství využívají ženy tyto metody, kdo a co je nejčastějším zdrojem
informací o těchto metodách. V otázkách 8 a 9 ve druhé části byly ženy dotazovány na
výsledný účinek komplementárních metod a spokojenost s jejich využitím.
Polostrukturovaný rozhovor byl uskutečněn s 10 ženami, které byly vybrány podle toho, na
jako obtíže komplementární postup použily. Tento rozhovor proběhl s každou ženou a byl
rozdělen na období těhotenství a poporodní období. Ke každému rozhovoru byla vytvořena
analýza, podle navržených výzkumných otázek.

Metody vyhodnocení získaných dat
Data získaná prostřednictvím ankety, byla zpracována do jednotlivých tabulek a grafů. V
těchto tabulkách bylo použito procentuální zobrazení (%), vážená hodnota odpovědi (X) a
četnost odpovědí (N). Polostrukturované rozhovory byly zpracovány do 10 případových
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studií. Každá studie byla vyhodnocena analýzou. Výsledky souhrnné analýzy všech
případových studií byly pro komplexní přehled zpracovány do dvou tabulek.

2.5

Výsledky ankety

Znalost komplementárních metod
Z celkového počtu 166 dotázaných žen bylo zjištěno, že 27 % žen zná KM a využily je
v průběhu svého těhotenství. Dalších 27 % žen uvedlo, že tyto metody zná, ale v průběhu
těhotenství žádnou z nich nevyužily. Zbylých 46 % žen uvedlo, že tyto metody neznají a
nikdy je v průběhu těhotenství nevyužily (Tabulka 1, Obr. 1)

Tabulka 1: Znalost komplementárních metod
Odpověď
Znám komplementární metody a využila jsem je

N
44

%
27

Znám komplementární metody, ale nevyužila jsem je

45

27

Komplementární metody neznám

77

46

Celkem

166

100

Obr. 1: Znalost komplementárních metod
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Nejčastěji využívané komplementární metody
Jako nejčastěji využívanou komplementární metodu v těhotenství, 39 % žen uvedlo
homeopatii. Dále 23 % žen odpovědělo, že využily v průběhu svého těhotenství také
aromaterapii. Muzikoterapie byla vybrána 24 % ženami. 13 % žen uvedlo, že využily i jiné
KM, např. akupunkturu, masáže nebo cvičení pro těhotné. Na tuto otázku odpovídalo celkem
44 žen a všechny měli možnost vybrat si z více odpovědí, proto je výsledný celkový počet
odpovědí vyšší než počet žen. Pro vyhodnocení jsem využila váženou hodnotu jednotlivých
odpovědí (Tabulka 2, Obr. 2).

Tabulka 2: Kterou komplementární metodu využívají ženy v těhotenství nejčastěji?
Odpověď

N

X

%

Homeopatie

22

17,33

39

Aromaterapie

16

10,33

23

Muzikoterapie

15

10,50

24

Jiné (akupunktura, masáže, cvičení)

9

5,83

13

Celkem

62

44,00

100

Obr 2: Nejčastěji využívané komplementární metody
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Nejčastější důvody použití komplementárních metod
Na další část ankety odpovídaly pouze ženy, které využily v průběhu jejich těhotenství jednu
z výše uvedených komplementárních metod, a každá z nich měla možnost uvést více
možností. Pro vyhodnocení jsem využila váženou hodnotu jednotlivých odpovědí. Celkem
26 % žen uvedlo, že využily tyto metody z důvodu strachu, který měly z blížícího se porodu.
Jako další z důvodů použití těchto metod v těhotenství, uvedlo celkem 25 % žen přípravu
k porodu a 18 % žen proti stresu. 17 % žen uvedlo těhotenské nevolnosti a 15 % žen uvedlo
jiné důvody, např. zácpa, hemeroidy, bolesti zad a nachlazení (Tabulka 3, Obr. 3)

Tabulka 3: Na jaké nejčastější obtíže v těhotenství využily ženy tyto komplementární
metody?
Odpověď

N

X

%

Strach z porodu

19

11,33

26

Příprava k porodu

15

10,83

25

Proti stresu

11

7,83

18

Těhotenské nevolnosti

12

7,50

17

Jiné (zácpa, hemeroidy, bolesti zad, nachlazení)

8

6,50

15

Celkem

65

44

100

Obr. 3: Nejčastější důvody použití komplementárních metod
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Účinnost využitých postupů
Celkem 91 % žen, které využily homeopatii v těhotenství, bylo s jejím účinkem spokojeno.
Zbylých 9 % žen, zhodnotilo její účinek negativně (Tabulka 4, Obr. 4)

Tabulka 4: Bylo řešení těchto obtíží účinné?
Odpověď

N

%

Ano

40

91

Ne

4

9

Celkem

44

100

Obr. 4: Bylo řešení těchto obtíží účinné?

Nejčastější zdroj informací
Celkem 26 % žen v anketě uvedlo, že jejich zdrojem informací o využití těchto metod byl
internet. Pro 25 % žen, byli zdrojem informací přátelé a 10 % žen bylo informováno také
prostřednictvím rodiny. Dále 23 % žen odpovědělo, že jejich zdrojem informací byla porodní
asistentka a pouze 9 % žen, informoval jejich lékař. Dále 7 % žen uvedlo, že byly
informovány jiným způsobem, např. literatura nebo přednášky. Na tuto otázku odpovědělo 44
žen, a každá z nich měla možnost uvést jednu nebo více odpovědí. Pro vyhodnocení jsem
využila váženou hodnotu jednotlivých odpovědí (Tabulka 5, Obr. 5).
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Tabulka 5: Kdo je nejčastějším zdrojem informací o využití komplementárních metod
v těhotenství?
Odpověď

N

X

%

Internet

24

11,42

26

Přátelé

19

10,92

25

Porodní asistentka

16

10,08

23

Lékař

8

4,17

9

Rodina

8

4,50

10

Jiné (knihy, přednášky, škola)

7

2,92

7

Celkem

82

44

100

Obr. 5: Nejčastější zdroj informací
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2.6 Případové studie
Prostřednictvím ankety, která je součástí bakalářské práce, bylo osloveno 166 klientek. S 10
ženami, které užívaly homeopatii v těhotenství, byly vypracovány podrobné případové studie.
Jsou to ženy, se kterými jsem spolupracovala na porodním sále a oddělení šestinedělí, také na
předporodních kurzech.

Případová studie č. 1
Základní údaje: Paní Veronika má 25 let, je vdaná, nemá žádné alergie. Její rodinná i osobní
anamnéza je bezvýznamná. Je prvorodičkou, nyní ve 38 + 1 t. t. Průběh těhotenství je
doposud bez závažných zdravotních komplikací. Termín porodu dle UZ je 20. 2. 2014.
Poloha plodu je podélná hlavičkou a odhad hmotnosti plodu je 3100 g, odpovídá tedy 38+1 t.
t. Paní Veronika je vysoká 173 cm a její hmotnost před otěhotněním byla 65 kg, nyní 81 kg.
Rozhovor v těhotenství: S paní Veronikou jsem se poprvé setkala na ambulanci porodního
sálu, kterou navštívila v 38. týdnu těhotenství. Důvodem byla těhotenská prohlídka. Během
natáčení CTG záznamu plodu, jsem paní Veroniku poprosila o vyplnění ankety a následně
krátký rozhovor zaměřený na její vztah k homeopatii. Od paní Veroniky jsem se dozvěděla,
že o homeopatii je informovaná a má s jejím užíváním vlastní zkušenosti. Používala
polykomponentní homeopatické přípravy na léčbu rýmy, kašle nebo při nachlazení. Arnicu
montanu v těhotenství začala užívat na základě rady a zkušeností své kamarádky. V průběhu
celého těhotenství neměla žádné zdravotní komplikace, které by jí natolik omezovali, aby
musela vyhledat pomoc lékaře. S blížícím se koncem těhotenství, však přicházely obavy a
strach, týkající se porodu a jeho průběhu. Homeopatika, které ji doporučila kamarádka, začala
užívat ve 37. týdnu těhotenství. S paní Veronikou jsem si o homeopatii popovídala. Vysvětlila
jsem jí princip jejího fungování, přípravy a užívání. Odpověděla jsem jí na spoustu otázek o
homeopatii, ale i jiných přirozených metodách, které připraví její organismus k porodu. Na
konci našeho rozhovoru, jsem jí doporučila další homeopatika, jako součást její přípravy
k porodu.
Doporučená homeopatika:
 Arnica montana 15 CH / 5gr. 1xd. od 37. týdne těhotenství.
 Gelsemium sempervirens 15 CH / 5gr. v případě pocitu strachu z porodu.
 Chamomilla vulgaris 15 CH / 5 gr. rozpustit a popíjet během porodu.
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Průběh porodu: Paní Veronika byla přijata k porodu v 40 + 0 týdnu těhotenství. Důvodem
jejího příchodu byl odtok plodové vody a počínající pravidelné kontrakce po 5 minutách.
Vaginální nález byl od posledního vyšetření příznivější- zbytek čípku, branka 1 cm,
centralizovaná, tuhá, hlavička naléhá na vchod pánevní. Z důvodu pozitivního nálezu SAG při
kultivaci z pochvy byl u rodičky po přijetí na porodní sál profylakticky aplikován PNC 5 mil.
IU i. v. Dále byl aplikován po 4 hodinách v poloviční dávce, tedy 2,5 mil. IU i. v. opakovaně
až do porodu. Průběh porodu byl velice zdlouhavý a nález postupoval pomalu. Po 5 hodinách
byla Veronika otevřená pouze na 4 cm. Protože byla rodička vyčerpaná, byla ji nabídnuta
možnost aplikace epidurální analgezie, která by jí mohla ulevit od bolesti a také urychlit
průběh porodu. Veronika ji využila a za 2 hodiny po aplikaci epidurální analgezie byl nález na
brance 7 cm, spolu se zesilujícími tlaky na konečník. Porod probíhal spontánně záhlavím a
celková doba byla 8 hodin a 15 minut. Byla provedena episiotomie a narodila se zdravá dívka
o hmotnosti 3520 g a délky 47 cm. Po porodu byla provedena revize spolu s ošetřením
porodního poranění, které bylo rozsáhlé, sutura obsahovala 8 stehů. IV. doba porodní dále
probíhala bez komplikací a paní Veronika byla převezena na poporodní oddělení spolu
s miminkem.
Rozhovor po porodu: S paní Veronikou jsem se setkala na oddělení šestinedělí 2. den po
porodu a vypadala velice spokojeně. Během našeho rozhovoru jsem se dozvěděla, že se cítí
velice dobře a těší se domů. Na homeopatika měla jen kladné hodnocení a byla přesvědčená o
tom, že mají velký podíl na tom, jak se cítí skvěle. Miminko měla již ve své péči na pokoji,
plně kojila a péči o něj zvládala bez problémů. Porodní poranění, které měla většího rozsahu,
se hojilo per primam. Na moje doporučení si paní Veronika koupila dětský kruh do vody, na
který si mohla kdykoliv s odlehčením sednout. Třetí den po porodu byla paní Veronika
propuštěna i s miminkem domů. Neměla žádné zjevné obtíže, děloha byla zavinutá 3 prsty
pod pupek, očistky plně odcházely. Přesto, že odcházela bez žádných obtíží a komplikací,
kontakt na mě dostala a kdyby se objevily potíže v šestinedělí, má možnost mě kontaktovat.
Analýza: Paní Veronika patří mezi ženy zajímající se o své zdraví a zcela přírodní metody,
podporující správný a fyziologický průběh svého těhotenství. Homeopatii užívala v běžném
životě při léčbě rýmy, kašle nebo alergických reakci. O možnosti využít homeopatii na obtíže
spojené s těhotenstvím se dozvěděla stručně od svojí kamarádky, z internetu a po rozhovoru
se mnou. Paní Veronika měla bezproblémové těhotenství a na nic konkrétního si nestěžovala.
Velice se těšila na dny, které stráví se svým manželem i prozatím nenarozenou dcerou.
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Svěřila se mi, že jediné co ji tíží je strach z porodu, protože velice špatně snáší sebemenší
bolest.
Během našeho rozhovoru jsme konzultovaly homeopatika, která by mohla využít:
 Arnicu montanu 15 CH je nejzákladnějším homeopatickým lékem, připravující
organismus na velkou zátěž a podporuje regeneraci organismu po porodu. Z těchto
důvodu jí byla Arnica doporučena užívat v ředění 15 CH každý den do konce
těhotenství, během porodu i v šestinedělí. (Ludvíková, 2012, s. 13)
 Gelsemium sempervirens 15 CH jsem paní Veronice doporučila z důvodu strachu
z porodu. Gelsemium Sempervirens má uklidňující účinek a zabírá na svalovou
slabost, ovlivněnou psychikou. (Demarque, 2003, s. 176-177)
 Chamomillu vulgaris 15 CH jsem paní Veronice doporučila, z důvodu zvýšeného
vnímání bolesti. Je lékem na velmi nízký práh bolesti, která je těžko zvladatelná.
(Demarque, 2003, s. 114-115)

Paní Veronika porod úspěšně zvládla a ve výsledku byla spokojená. Její hodnocení
homeopatie bylo pozitivní a byla nakloněna další spolupráci s těmito léky. Užívala je na
podporu kojení po porodu a podporu hojení porodního poranění. Na poporodním oddělení
strávila se svojí dcerou 3 dny. Odcházela spokojená, klidná a pozitivně naladěná. Výsledkem
této léčby byl fyziologicky probíhající porod, zdravé dítě, zhojené porodní poranění per
primam a rychlý nástup laktace, která se odrážela na dobře prospívajícím dítěti.

Případová studie č. 2
Paní Miriam má 28 let, je vdaná, má alergii na prach a PNC. Její rodinná i osobní anamnéza je
bezvýznamná. Je druhorodičkou, nyní 26 t. t. První porod proběhl spontánně záhlavím v roce
2012, bez komplikací. Průběh druhého těhotenství je doposud bez komplikací. Termín porodu
dle UZ je 26. 2. 2014. Poloha plodu v děloze je podélná hlavičkou. Paní Miriam je vysoká
178 cm a její hmotnost před otěhotněním byla 70 kg, nyní 78 kg.
Rozhovor v těhotenství: S paní Miriam jsem se setkala ve 26. týdnu těhotenství na jedné
z přednášek pro těhotné, která se konala u soukromé privátní porodní asistentky. S paní
Miriam jsme si povídali o všem, co souvisí s průběhem těhotenství. Svěřila se mi s obtížemi,
které ji trápí a jakým způsobem tyto problémy řeší. Během průběhu těhotenství byla u ní
zjištěna těhotenská anémie. Proto jí bylo lékařem předepsáno užívání železnatých přípravků,
pro podporu tvorby červených krvinek. Tento přípravek (Sorbifer durules) paní Miriam
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užívala po dobu 2 týdnů, ale z důvodu silné zácpy byla nucena s užíváním přestat. Zácpa je
jeden z vedlejších účinků tohoto přípravku, a pro mnoho těhotných žen velice nepříjemnou
situací. Z internetu se paní Miriam, dozvěděla informace o homeopatickém přípravku Ferrum
phosphoricum,

na

podporu

tvorby

červených

krvinek.

Navštívila

proto

lékaře,

specializovaného na homeopatii, který ji doporučil správné dávkování a ředění. Tento
přípravek se u paní Miriam velice osvědčil a byla příjemně překvapena, protože obtíže se
zácpou zmizely a výsledky krevního obrazu se postupně zlepšovaly. V 35. týdnu těhotenství,
se bohužel objevily další obtíže, které se projevovaly křečemi dolních končetin a občasného
tvrdnutí břicha. Paní Miriam se dostala do těžké životní situace, která byla pro její psychiku
velice stresující, proto tvrdnutí břicha přikláněla k tomuto stavu. Po nějaké době navštívila
stejného lékaře-homeopata, se kterým tyto své obtíže probrala, a chtěla navrhnout šetrnou
alternativu pro vyřešení svých momentálních obtíží. Bylo jí doporučeno užívání Magnesia
phosphorica, které by mělo její obtíže zmírnit. Pokud by tyto obtíže přetrvávaly, byla
upozorněna, že musí navštívit svého gynekologa a zahájit dostatečnou léčbu, vhodnými
farmaky.
Doporučená homeopatika:
 Ferrum phosphoricum 15 CH / 5gr. 1xd. od 26. týdne těhotenství
 Magnesium phosphoricum 15 CH / 5 gr. 3xd od 30. týdne těhotenství
Průběh porodu: K porodu byla přijata ve 39. týdnu těhotenství. Důvodem jejího příchodu na
porodní sál byly počínající pravidelné děložní kontrakce. Porod probíhal spontánně záhlavím,
bez komplikací. Vaginální nález při příchodu byl velice příznivý a celý porod trval 5 hodin 30
minut. Po porodu byla spolu se svojí dcerou hospitalizovaná na oddělení šestinedělí, odkud po
3 dnech odcházely obě dvě zdravé a plné života domů.
Rozhovor po porodu: S paní Miriam jsem byla v kontaktu do konce těhotenství. Paní
Miriam užívala tyto homeopatika dle doporučení lékaře. Všechny obtíže, se zlepšily a ve
výsledku léčby byla spokojená. Krevní obraz se po 3 týdnech vrátil do optimálních hodnot, ve
kterých se držel až do konce těhotenství. Tvrdnutí břicha se zlepšilo, avšak podle paní Miriam
neustálo úplně. I přesto byla za tuto metodu velice vděčná a vřele ji doporučuje ostatním
ženám. Přislíbila, že homeopatii zůstane věrná i při léčbě svého dítěte.
Analýza: Paní Miriam o homeopatii slyšela již v minulosti, ale nikdy dříve její pomoci
nevyužila. Během našeho prvního rozhovoru však byla tomuto tématu velice otevřená a
odpověděla jsem jí na spoustu otázek. O tom, že může využít homeopatii na spoustu obtíží
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v těhotenství, se dozvěděla od lékaře, který jí homeopatika předepsal. Velice se jí tato
komplementární metoda zamlouvala a odnesla si ode mě spoustu nových informací, rad a
edukačního materiálu, který jsem ji mohla nabídnout.
Homeopatika, doporučená Miriam po návštěvě lékaře, specializovaného na homeopatii jsou:
 Ferrum phosphoricum 15 CH bylo paní Miriam doporučeno z důvodu těhotenské
anémie. Tento homeopatický přípravek podporuje zvýšenou tvorbu červených krvinek
a zabraňuje dalšímu rozvoji chudokrevnosti. Paní Miriam užívala tento přípravek
v dávkování 5 kuliček denně. (Ludvíková, 2012, s. 4)
 Magnesium phosphoricum 15 CH je homeopatický přípravek, který byl paní Miriam
předepsán z důvodu projevů častých křečí v dolních končetinách a občasného tvrdnutí
břicha. Tento přípravek začala užívat v dávkování 5 kuliček 3 krát denně.
(http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014])

Paní Miriam byla s účinkem homeopatie spokojená i nespokojená. Homeopatii užívala na
těhotenskou anémii. V tomto případě byl účinek homeopatie pozitivní a hodnoty krevního
obrazu se za pár týdnů vrátily na normální hodnoty. Dalšími homeopaticky řešenými obtížemi
byly křeče v dolních končetinách a občasné tvrdnutí břicha. V tomto případě nebyla
homeopatie zcela účinná. Křeče do pár dnů úplně vymizely, ale tvrdnutí břicha se i nadále
občas projevovalo, i když se prodloužil interval mezi nimi. Přesto u všech obtíží došlo ke
zlepšení, a proto hodnotila jejich účinek kladně a rozhodně její pomoci ráda v budoucnu
znovu využije při léčbě sebe, svých dětí i manžela.

Případová studie č. 3
Základní údaje: Paní Lucie má 28 let, je vdaná, nemá žádné alergie. Její rodinná i osobní
anamnéza je bezvýznamná. Je prvorodičkou, nyní ve 38 + 0 t. t. Průběh těhotenství je
doposud bez závažných zdravotních komplikací. Termín porodu dle UZ je 15. 1. 2014.
Poloha plodu je podélná hlavičkou a odhad hmotnosti plodu je 3100 g, odpovídá tedy 38+0 t.
t. Paní Veronika je vysoká 165 cm a její hmotnost před otěhotněním byla 56 kg, nyní 75 kg.
Rozhovor v těhotenství: Paní Lucii jsem poznala na kurzu plavání pro těhotné, který jsem
navštěvovala v rámci svojí praxe u soukromé porodní asistentky. Lucie byla ve 38. týdnu
těhotenství a jako jediná v kurzu měla zkušenosti s užíváním homeopatie před i během
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těhotenství. O homeopatii se dozvěděla od její známé kamarádky, která je lékařkou, mimo
jiné specializovanou na homeopatii. Protože byla Lucie velice dobře informovaná o účincích a
celkově užívání homeopatie, neměla jsem pro ni žádné nové informace. Svěřila se mi, že
začátek svého těhotenství neměla úplně jednoduchý, kvůli rodinným problémům a
neplánovanému těhotenství. Byla celkově úzkostlivá, špatně spala a to se negativně odráželo
na jejím stavu. Zmíňená kamarádka, jí proto doporučila vyzkoušet Ignatiu amaru 15 CH, která
by měla její obtíže zmírnit. Lucie začala užívat Ignatiu v 8. t.t., každý den 5 kuliček, dokud
neustoupily obtíže. V polovině těhotenství odjela na dovolenou do Paříže, kde si po 3 denní
migréně zakoupila homeopatika Iris versicolor 9 CH. Na migrény začala paní Lucie trpět až
během těhotenství, nikdy však víc jak 1 den. Proto se telefonicky spojila opět s kamarádkou,
která jí tyto homeopatika doporučila a migréna do druhého dne zmizela. Další průběh
těhotenství byl pro Lucii klidným obdobím bez obtíží, které si skvěle užívala. Ve 35. t.t,
začala Lucie trpět na bolesti zad, které vnímala jako velice nepříjemné a bolestivé. Na tyto
obtíže jí bylo doporučeno užívat Rhus toxicodendron 9 CH, v dávkování 5 kuliček 3krát
denně. V rámci předporodní přípravy začala ve 38. t.t. užívat ještě Arnicu montanu 15 CH,
každý den 5 kuliček. Od paní Lucie jsem si vzala kontakt, abychom se mohli spojit později na
další rozhovor, tentokrát po porodu.
Doporučená homeopatika:
 Ignatia amara 15 CH / 5 gr. 1xd. od 8. t.t. do ústupu obtíží
 Rhus toxicodendron 9 CH / 5 gr. 3xd. od 35. t.t do konce těhotenství
 Iris versicolor 9 CH / 4 gr. po 1 hodině do ústupu obtíží, v 26. t.t.
 Arnica montana 15 CH / 5 gr. 1xd od 38. t.t.
Průběh porodu: Lucie byla k porodu přijata ve 38. t.t. Důvodem jejího příchodu na porodní
sál byly počínající pravidelné děložní kontrakce. Během příjezdu do porodnice Lucii odtekla
plodová voda a začala silně krvácet. Při příchodu na porodní sál, byl proveden ultrazvuk a
diagnostikována abrupce placenty. Byl proveden akutní císařský řez, pro záchranu plodu,
který byl naštěstí úspěšný. Porod tedy probíhal císařským řezem, který byl podle slov lékařů
proveden „za pět minut dvanáct“. Lucie byla první den po porodu hospitalizovaná na
pooperačním oddělení se zvýšenou péčí, kde z důvodu větší ztráty krve při porodu dostala
krevní transfuzi. Dítě bylo donošené a prozatím v péči sester na novorozeneckém oddělení,
které ho nosily k Lucii na kojení. Druhý den byly již spolu na pokoji na poporodním oddělení,
odkud odcházeli po 5 dnech spokojeně domů.
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Rozhovor po porodu: S Lucii jsem se setkala znovu 4. týdny po porodu venku v parku. Na
první pohled vypadala skvěle a spokojeně. Povídali jsme si znovu o jejím užívání homeopatie
v průběhu těhotenství a o tom, jak hodnotí jejich účinek. Účinek homeopatie jenom chválila a
byla s nimi spokojená, protože většina obtíží opravdu vymizela nebo došlo k výraznému
zlepšení. Psychické obtíže, které měla na začátku těhotenství, se zlepšily i díky urovnání
vztahů v rodině a přijetí těhotenství. Migréna, kterou nikdy dříve před těhotenstvím netrpěla,
byla pro Lucii velkým překvapením, nicméně i tuto obtíž se jí podařilo působením
homeopatie zdolat. Bolesti zad se zmírnily, ale nevymizely úplně. Ohledně užívání Arnicy
montany mi Lucie sdělila, že ji nestihla v těhotenství brát moc dlouho, ale pokračovala i po
porodu. Jizva po císařském řezu se krásně a rychle zhojila a celkově její stav po porodu se
vrátil rychle do normálu. Na laktaci po porodu pak začal užívat i Ricinus communis na
podporu tvorby mléka. Celkový subjektivní pocit z účinků homeopatie hodnotila Lucie za
kladný. Byla spokojená a homeopatii užívá i nyní při léčbě svého dítěte.
Analýza: Paní Lucie homeopatii během našeho prvního setkání již dobře znala a její účinek
již mnohokrát využila. Všechny informace měla od kamarádky, která je lékařkou
specializovanou na homeopatii. Lucie si byla vědoma, že mnoho léků má teratogenní účinek
na plod a proto byla nakloněna této komplementární metodě, kterou užívala i před
těhotenstvím.
Homeopatika, které Lucie na základně doporučení kamarádky užívala, jsou:
 Ignatia amara 15 CH byla Lucii doporučena na psychické obtíže, stres a nechtěné
těhotenství, což se projevilo na jejím zdravotním stavu nespavostí a úzkostlivými
stavy. Ignatia amara je vhodné homeopatikum na řešení citových šoků a nepříjemných
těžkých životních situací. (Demarque, 2003, s. 202)
 Rhus toxicodendron 9 CH užívala Lucie od 35. t. t., z důvodu velmi nepříjemných
bolestí zad, které paní Lucii velmi omezovali v každodenním pohybu.
 Iris versicolor 9 CH užívala Lucie na 3 denní migrénu, kterou nemohla jiným
způsobem zastavit. Iris versicolor je homeopatikum, doporučované na periodické
bolesti hlavy. (Demarque, 2003, s. 208-209)
 Arnicu Montanu 15 CH užívala Lucie od 38. t. t v rámci přípravy k porodu. V jejím
užívání pokračovala i po porodu, protože Arnica podporuje celkovou rekonvalescenci
i hojení. (Ludvíková, 2012, s. 13)
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Paní Lucie zhodnotila účinek homeopatie jako pozitivní a byla velmi spokojena. Přesto, že
jsem jí moc nepomohla, jelikož o homeopatii měla spoustu informací od svojí kamarádky,
byla jsem velice ráda za rozhovor s ní, naopak ona si ráda s někým promluvila. Homeopatii
užívala na psychické obtíže, z důvodu nechtěného těhotenství, které se projevovaly na jejím
zdravotním stavu nespavostí a stresem. Na tyto obtíže byla homeopatie účinná a během
dalších pár dnů se její stav zlepšil. Svoje těhotenství si uvědomovala jako dar, který musí
přijmout, a díky tomu se vše urovnalo. Další obtíže, které homeopaticky řešila, byla migréna.
I v tomto případě byla homeopatie účinná a druhý den zmizela. Paní Lucie užívala také
homeopatii na bolesti zad ke konci těhotenství, a tyto homeopaticky řešené obtíže se také
zmírnily. Dále užívala homeopatii na přípravu k porodu. Porod byl pro ni špatným zážitkem,
a doufá, že příští bude probíhat bez komplikací. Paní Lucie porodila císařským řezem dívku o
váze 3600 g a délce 50 cm. Jizva po císařském řezu se hojila per primam, děloha byla
retrahovaná, plně kojila a celková rekonvalescence po porodu byla velmi rychlá. Paní Lucie
užívala po porodu nadále Arnicu montanu i Ricinus communis na podporu laktace. 5 den po
porodu odcházely obě zdravé a spokojené domů. Homeopatii užívá nadále i při léčbě své
dcery.

Případová studie č. 4
Základní údaje: Slečna Jana má 26 let, je svobodná, má alergii na pyl, prach a zvířecí srst.
Její rodinná i osobní anamnéza je bezvýznamná. Je druhorodičkou, nyní ve 24 + 4 t. t. První
porod proběhl císařským řezem ze zdravotní indikace ženy. Průběh druhého těhotenství je
doposud bez komplikací. Termín porodu dle UZ je 12. 12. 2013. Poloha plodu je podélná
hlavičkou a odhad hmotnosti plodu je 630 g, odpovídá 24 + 4 t. t. Paní Veronika je vysoká
165 cm a její hmotnost před otěhotněním byla 90 kg, nyní 95 kg.
Rozhovor v těhotenství: Slečnu Janu jsem poznala v mateřském centru, které navštěvuje se
svým prvním synem. Když jsme se tam setkali, byla ve 24. týdnu těhotenství, a protože vím,
že v prvním těhotenství využívala účinku homeopatie i aromaterapie, poprosila jsem ji o
rozhovor, zaměřený na její nynější těhotenství. Jana mi pověděla vše o průběhu svého
těhotenství a o tom, že homeopatii užívá i nyní. O účincích homeopatie v těhotenství se
dozvěděla od svého otce, který je lékařem „homeopatem“. Na začátku těhotenství trpěla Jana
těhotenskými nevolnostmi, a proto ji otec doporučil homeopatii Nux vomica. Začala ji užívat
v 8. t.t., ale nevolnosti bohužel ustály až na konci prvního trimestru, proto účinek Nux vomicy
hodnotila jako negativní. Protože má Jana velice slabý imunitní systém a často ji trápí kašel,
53

rýma a nachlazení, preventivně užívala Oscillococcinum. Kromě tohoto homeopatického
přípravku jí bylo na „těhotenskou rhinitidu“ ve 3-4 měsíci těhotenství doporučeno také
Rhinallergy na alergie, které se u ní projevovaly právě rýmou a kašlem. Kromě těchto
přípravků užívala i dětský Olynth na rýmu a kapky do nosu Euphorbium compositum.
Všechny tyto přípravky užívala dle doporučení svého otce v pravidelném dávkování každý
den. Jana bydlí ve stejné vesnici a byla jsem s ní v kontaktu do konce těhotenství.
Doporučená homeopatika:
 Nux vomica 15 CH / 5 gr. 3xd v 8. t. t., do ústupu obtíží.
 Rhinallergy 1 tableta po dvou hodinách v 12-16. t. t.
 Oscilococcinum preventivně 1 tubičku denně, od 12. t. t.
Průběh porodu: Porod proběhl stejně jako v prvním těhotenství plánovaným císařským
řezem ve 40. t. t. Důvodem byla těžká myopie a pozměněná papila zrakového nervu, kterou
by tlak během spontánního porodu mohl poškodit. Po porodu byla ona i dítě v pořádku a
druhý den se již o chlapce starala sama na pokoji poporodního oddělení. Jizva po císařském
řezu se hojila per primam, dělohy byla retrahovaná a slečna Jana plně kojila. 5. den po porodu
byla propuštěna i s dítětem domů.
Rozhovor po porodu: Janu jsem navštívila dva týdny po porodu u ní doma. Přesto, že rodila
císařským řezem a proto je pro ni rekonvalescence těžší, vypadala skvěle, neměla žádné
obtíže a byla spokojená. Zeptala jsem se jí, jestli by dokázala zpětně zhodnotit účinek
homeopatie, kterou užívala v těhotenství. Řekla mi, že v prvním těhotenství na ni homeopatie
působila lépe než ve druhém. Obtíže týkající se těhotenských nevolností nevymizely a
v tomto případě jí homeopatie nepomohla. Nachlazení, rýmu a kašel se snažila zmírnit
pomocí účinku Rhinallergy a Oscilococcinum. Ve výsledku se tyto projevy přece jenom
zmírnily, takže jejich účinek hodnotila pozitivně. Jana byla celkově s homeopatii spokojená, a
to i díky tomu, že ji používá u svého prvního dítěte, které na homeopatii velice dobře reaguje.
Proto je přesvědčená o jejím účinku a vřele ji doporučuje ostatním ženám.
Analýza: Slečna Lucie měla o homeopatii spoustu informací, získaných od svého otce, který
je lékařem. Homeopatii užívala i během prvního těhotenství, kdy jí její účinek velice pomohl.
Ve druhém těhotenství užívala homeopatii na těhotenské nevolnosti a obtíže, týkající se
alergie a nachlazení.
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Homeopatika, doporučená při řešení obtíží během těhotenství:
 Nux vomica 15 CH užívala slečna Lucie na těhotenské nevolnosti. Nux vomica je
homeopatikum typicky doporučeno na obtíže jako je nespavost, poruchy trávení,
únavu a vyčerpanost. (Demarque, 2003, s. 288)
 Rhinallergy je homeopatikum, doporučované při mírných alergických projevech, jako
je slzení očí nebo rýma. Slečna Jana užívala Rhinallergy na tyto alergické projevy.
(Ludvíková, 2012, s. 10)
 Oscilococcinum- užívala slečna Jana preventivně z důvodu snížené imunity a častých
virových onemocněních, kterými trpěla. Oscilococcinum je skvělým homeopatickým
lékem, podporujícím imunitní systém. (Ludvíková, 2012, s. 6)
Slečna Jana tedy zhodnotila účinek homeopatie jako vhodnou pomoc pro ženy v těhotenství,
ale i při léčbě dětí. Homeopatii užívala na těhotenské nevolnosti a v tomto případě jí
homeopatie nepomohla. Tyto obtíže vymizely až ke konci prvního trimestru. Homeopaticky
však řešily i další obtíže, týkající se alergických projevů a častých virových onemocnění.
V tomto případě byl její účinek pozitivní a tyto obtíže se zmírnily. Je ráda za tuto možnost,
protože nemusí do svého syna „cpát“ ATB a jiné silné léčiva. Homeopatii považuje za
jednoduchou přírodní komplementární metodu, vhodnou při léčbě mnoha symptomů a
onemocnění. Po porodu byla slečna Jana v pořádku a neměla žádné poporodní komplikace.
Porodila chlapce o váze 3550 g a délce 50 cm. Jizva po císařském řezu se hojila per primam a
celková rekonvalescence byla bez obtíží. 5. den po porodu byla propuštěna i se synem domů.

Případová studie č. 5
Základní údaje: Paní Irena má 30 let, je vdaná, alergie žádné nemá. Z rodinné anamnézy
Irena zmínila hypertenzi u otce i matky. Osobní anamnéza je bezvýznamná, s ničím se neléčí
a neprodělala žádné úrazy a operace. Je druhorodičkou, nyní ve 30 t. t. První porod proběhl
spontánně záhlavím bez komplikací. Průběh druhého těhotenství je doposud bez komplikací.
Termín porodu dle UZ je 9. 2. 2014. Poloha plodu je podélná hlavičkou a odhad hmotnosti
plodu je 1300 g, odpovídá 30+0 t. t. Paní Irena je vysoká 173 cm a její hmotnost před
otěhotněním byla 85 kg, nyní 94 kg.
Rozhovor v těhotenství: S paní Irenou jsem se seznámila na předporodním kurzu, kde jsem
všechny maminky poprosila o vyplnění ankety k mojí bakalářské práci. Všechny vyplnily a u
paní Ireny jsem zjistila, že je jedna z žen, která tuto metodu využívá. Povídaly jsme si o
průběhu jejího těhotenství a o obtížích, na které využívá homeopatii. Homeopatii zná již delší
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dobu a mnohokrát ji využila i při léčbě svého prvního dítěte. Dozvěděla jsem se, že paní Irena
užívá homeopatii především, když se objeví obtíže jako rýma, kašel, chrapot, ztráta hlasivek
nebo jiné příznaky nachlazení. Konkrétně Homeovox a sirup Stodal. Protože se cítí často
hodně unavená, byla jí doporučena také China rubra. Všechny tyto homeopatické přípravy
doporučila paní Ireně lékařka na ORL, ale mnoho informací si také vyhledala na internetu.
Homeovox i Stodal užívala paní Irena, když se objevily příznaky nachlazení. Chinu rubru
užívala pravidelně od 28. t. t..
Doporučená homeopatika:
 Homeovox tabletu po dvou hodinách rozpustit v ústech, do ústupu obtíží
 Stodal 1 lžíce 4xd. do ústupu obtíží.
 China rubra 9 CH/ 5 gr. 2xd. od 28. t. t..
Průběh porodu: Porod proběhl v termínu spontánně záhlavím, bez komplikací. Paní Irena
byla přijata na porodní sál s pravidelnými děložními kontrakcemi. Celý porod trval 6 hodin a
porodila dívku o váze 3500 g a délce 51 cm. Po porodu byla paní Irena hodně unavená a
malátná, proto byl převezena na pokoj sama bez dítěte, kde dospávala a odpočívala. Druhý
den již měla dítě u sebe a plně se o něj starala. 3. den po porodu byla i s dítětem propuštěna
domů.
Rozhovor po porodu: S paní Irenou jsem se setkala ještě jednou 14. dní po porodu.
Vypadala spokojeně a neměla žádné obtíže, které by ji omezovali v péči o sebe ani o dítě.
S průběhem porodu i péčí po porodu byla spokojená. Neměla žádné komplikace ani obtíže,
hojila se per primam, děloha byla druhý den retrahovaná a když ocházela domů, plně kojila.
S účinkem homeopatik byla také spokojená. Byla ráda, že existuje něco, co může pomoci i
ženám v těhotenství, aniž by to uškodilo plodu. Chinu rubru užívala i po porodu a k tomu
přidala i Ricinus communis na podporu kojení. Homeopatie byla pro ni záchrana, a pokud
bude potřebovat, bude její pomoci využívat nadále i při léčbě své dcery. Doporučuje ji i
ostatním ženám.
Analýza: Paní Irena o homeopatii slyšela již dříve, ale nikdy ji nevyužila. Na doporučení
lékařky, kterou navštívila, začala homeopatii užívat a byla s ní velice spokojená. Užívala ji
především při nachlazení, ale i z důvodu zvýšené únavy v těhotenství.
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Homeopatika, doporučená při řešení obtíží během těhotenství:
 Homeovox užívala paní Irena v případě projevů nachlazení, především rýmy, chrapotu
a únavě hlasivek. Homeovox je homeopatický preparát, doporučovaný při častém
namáhání hlasivek, ztrátě hlasu nebo chrapotu.
(Ludvíková, 2012, s. 7)
 Stodal sirup byl paní Ireně doporučen především na kašel. Stodal sirup je
homeopatický preparát, doporučovaný na vlhký i suchý kašel. (Ludvíková, 2012, s. 7)
 China rubra 9 CH užívala Irena z důvodu zvýšené únavy v průběhu těhotenství i po
porodu na podporu rekonvalescence. China rubra je homeopatický přípravek,
doporučovaný na vyčerpání a únavu, jako rekonvalescence po onemocnění, také po
porodu. (http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
Paní Irena zhodnotila účinek homeopatie pozitivně. Využila ji i dříve před těhotenstvím a při
léčbě svého dítěte. Homeopatii užívala především při nachlazení, na rýmu, únavu hlasivek a
kašel. V tomto případě byla homeopatie vždy účinná. Dále užívala homeopatii na zvýšenou
únavu v průběhu jejího těhotenství. Po porodu paní Irena pokračovala v užívání Chiny rubry
na podporu celkové rekonvalescence po porodu a začala užívat i Ricinus communis na
podporu laktace. Homeopatie ji velice pomohla, je přesvědčená o jejich účincích a brala ji
jako skvělou volbu léčby, během svého těhotenství i po porodu. Vřele ji doporučuje i ostatním
ženám.

Případová studie č. 6
Základní údaje: Paní Daniela má 25 let, je vdaná, alergie žádné nemá. Rodinná i Osobní
anamnéza je bezvýznamná, s ničím se neléčí a neprodělala žádné úrazy a operace. Je
prvorodičkou, nyní ve 37 t. t.. Průběh těhotenství je doposud bez komplikací. Termín porodu
dle UZ je 11. 1. 2014. Poloha plodu je podélná hlavičkou a odhad hmotnosti plodu je 2800 g,
odpovídá 30+0 t. t. Paní Daniela a je vysoká 172 cm a její hmotnost před otěhotněním byla 74
kg, nyní 86 kg.
Rozhovor v těhotenství: S paní Danielou jsem se seznámila na ambulanci porodního sálu,
kterou navštívila z důvodu plánované kontroly. Během natáčení KTG záznamu jsem ji
poprosila o vyplnění ankety, díky čemuž jsem zjistila, že využívá homeopatii v těhotenství.
S jejím svolením jsem ji vyzpovídala ohledně jejího těhotenství a homeopatie. O homeopatii
se dozvěděla na internetu, kde se následně přihlásila do kurzu homeopatie. Tyto kurzy
navštěvuje pravidelně každý rok. Homeopatii využívá na zmírnění obtíží nebo jako
57

doplňkovou léčbu mnoha onemocnění. V těhotenství s ní zkušenosti nikdy neměla, ale po
radě s odborníkem v kurzu jí byla doporučena. V 8. t. t. začala užívat Sepii officinalis,
z důvodu těhotenských nevolností. Další obtíže se objevily ve 29. t. t.. Šlo především o otoky
nohou a vznik křečových žil na dolních končetinách. Na tyto obtíže byla paní Daniele
doporučena Pulsatilla. Paní Daniela se na svůj první porod připravuje teoreticky i prakticky na
předporodních kurzech. Bohužel má z blížícího se porodu strach, protože neví, co všechno ji
čeká a je to pro ni nová situace. Proto ji bylo doporučeno také Gelsemium sempervirens, které
začala užívat v rámci své přípravy k porodu ve 37. t. t.. Všechny tyto homeopatika užívala
paní Daniela dle doporučeného dávkování, každý den.
Doporučená homeopatika:
 Sepia officinalis 15 CH/ 5 gr. ráno nalačno a v průběhu dne při přetrvávání obtíží. Od
8. t. t.
 Pulsatilla 9 CH / 5 gr. 3xd. od 29. t. t. do konce těhotenství.
 Gelsemium sempervirens 15 CH / 5gr. od 37. t. t. do konce těhotenství.
Průběh porodu: K porodu byla paní Daniela přijata ve 41. t. t. Důvodem jejího příchodu na
porodní sál, byl odtok plodové vody a počínající děložní kontrakce. Porod proběhl spontánně
záhlavím a nenastaly žádné komplikace. Délka porodu byla 8 hodin 15 minut. Po porodu byla
ona i chlapec v pořádku převezeni na oddělení šestinedělí. 3 dny po porodu odcházela i
s chlapcem domů.
Rozhovor po porodu: S paní Danielou jsem se bohužel znovu osobně nepotkala, ale
kontaktovala jsem ji prostřednictvím emailu. S průběhem porodu byla velice spokojená.
Účinek homeopatie chválila a byla s nimi velice spokojená. Nevolnosti se zmírnily a za pár
dnů úplně vymizely. Křečové žíly se zmírnily a otoky nohou se zmenšily. Porod proběhl
celkově skvěle a paní Daniela zpětně zhodnotila, že její obavy a strach byly zbytečné. O
účincích homeopatie nepochybovala, protože ji dobře znala ještě před obdobím těhotenství a
měla s ní vlastní zkušenosti. Celkově byla velmi spokojená, šťastná a homeopatii osobně na
dalších kurzech homeopatie doporučuje i ostatním ženám.
Analýza: Paní Daniela neužívala homeopatii poprvé a její účinky velmi dobře znala. Již pár
let navštěvuje kurzy homeopatie, kde jí byly doporučeny také homeopatika na její obtíže
v těhotenství. Homeopatii užívala při léčbě těhotenských nevolností, křečových žil s otoky
nohou a strach z blížícího se porodu.
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Homeopatika, doporučená při řešení obtíží během těhotenství:
 Sepia officinalis 15 CH byla paní Daniele doporučena na těhotenské nevolnosti. Sepia
officinalis je homeopatický přípravek, doporučený v případě ranních těhotenských
nevolností, zvracení po jídle či přecitlivělost na zápach jídla. (Ludvíková, 2012, s. 3)
 Pulsatillu 9 CH užívá paní Daniela z důvodu vzniku křečových žil a otoků na dolních
končetinách. Mimo tyto obtíže je Pulsatilla v těhotenství doporučována na úzkosti,
trávící a gynekologické obtíže. (http://www.svethomeopatie.cz/ [cit. 19. 2. 2014])
 Gelsemium sempervirens 15 CH bylo paní Daniele doporučeno na strach z porodu.
Gelsemium má uklidňující účinek a zabírá na svalovou slabost, ovlivněnou psychikou.
(Demarque, 2003, s. 176-177)
Paní Daniela byla s účinkem homeopatie spokojená. O jejich účincích byla přesvědčená
z vlastních zkušeností, a proto je neváhala využít i v průběhu těhotenství. Homeopatii užívala
na těhotenské nevolnosti. V tomto případě byla homeopatie velice účinná a u těchto obtíží
došlo k rychlému zmírnění. Další obtíže, které paní Daniela homeopaticky řešila, byly
křečové žíly a otoky dolních končetin. I tyto obtíže byly účinkem homeopatik zmírněny. Paní
Daniela byla prvorodička a z porodu měla strach, nevěděla, co ji čeká, na co se připravit.
Proto jí byla doporučena homeopatika na psychickou podporu a přípravu k porodu. Porod
proběhl bez komplikací a přesně podle představ paní Daniely. Porodila zdravého a živého
chlapce o váze 3650 g a délce 52 cm. Po porodu bylo vše v pořádku a 3. den odcházeli domů.
Na všechny obtíže homeopatie zapůsobila velmi dobře. Nadále navštěvuje další kurzy o
homeopatii a doporučuje ji již z vlastních zkušeností i dalším těhotným ženám.

Případová studie č. 7
Základní údaje: Paní Anna má 32 let, je vdaná, alergie žádné nemá. Rodinná i osobní
anamnéza je bezvýznamná, s ničím se neléčí a neprodělala žádné úrazy ani operace. Je
třetirodičkou, nyní ve 38. t. t. První i druhý porod proběhly spontánně záhlavím, bez
komplikací. Průběh nynějšího těhotenství je doposud bez komplikací. Termín porodu dle UZ
je 27. 1. 2014. Poloha plodu je podélná hlavičkou a odhad hmotnosti plodu je 3100 g,
odpovídá 38. t. t. Paní Anna je vysoká 165 cm a její hmotnost před otěhotněním je byla 60 kg,
nyní 75 kg.
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Rozhovor v těhotenství: S paní Annou jsem se seznámila na předporodním kurzu, který jsem
navštěvovala v rámci svojí školní praxe. Paní Anna je již zkušenou rodičkou, která má za
sebou dva fyziologicky probíhající porody. O homeopatii se paní Anna začala zajímat až
v průběhu třetího těhotenství, nikdy dříve ji nevyužila. Informace o této komplementární
metodě si vyhledala na internetových diskuzích a webových stránkách o homeopatii. V rámci
přípravy k porodu paní Anna začala užívat Actaeu racemosu a Caulophylum. Obě tyto
homeopatika si „naordinovala“ sama bez žádné konzultace s odborníkem, a začala je užívat
od 37. t. t. S homeopatii bohužel žádné předchozí zkušeností nemá, ale mnoho informací o ní
si přečetla a zaujala ji.
Přehled užívaných homeopatik:
 Actaea racemosa 5 CH / 5 gr. 1xd. od 38. t. t.
 Caulophyllum 5 CH / 5 gr. 1xd. od 38. t. t.
Průběh porodu: Paní Anna byla přijata na porodní sál pro počínající děložní kontrakce ve
40. t. t. Porod proběh spontánně záhlavím bez komplikací. Délka porodu byla 5 hodin a 15
minut. Byla provedena revize porodních cest a sutura porodního poranění. Po porodu bylo
dítě i s matkou umístěno na oddělení šestinedělí, které po 3 dnech opouštěli spokojeně a bez
žádných komplikací domů.
Rozhovor po porodu: S paní Annou jsem se osobně znovu nepotkala, ale kontaktovala jsem
ji prostřednictvím emailu. Podle jejich slov byla spokojená a novou roli matky si skvěle
užívala. S průběhem porodu byla spokojená. Po srovnání s předchozími porody, měl tento
porod nejkratší průběh a rekonvalescence po porodu byla také mnohem rychlejší. Účinek
homeopatie hodnotila pozitivně. I přesto, že si o homeopatii přečetla pouze pár článků a
neměla s nimi žádné zkušenosti ani doporučení od odborníka, působila tato komplementární
metoda v její prospěch. Paní Anna se ode mě o této metodě dozvěděla spoustu dalších
informací. Také jsem zdůraznila, že je vždy důležité se poradit s odborníkem, který ji
doporučí vhodný výběr homeopatik v dostatečném dávkování. Paní Anna mi slíbila, že
homeopatii zůstane věrná a příště si nechá poradit od specialisty.
Analýza: Paní Anna neměla s homeopatií žádné předchozí zkušenosti. Informace o využití
této metody v těhotenství si našla na internetu a chtěla ji vyzkoušet. Navštívila internetové
diskuze a podle nich si vybrala dvě homeopatika, které začala užívat v rámci své přípravy
k porodu.
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Homeopatika, které Anna užívala v rámci přípravy na porod:
 Acteae racemosa 5 CH užívala paní Anna v rámci své přípravy k porodu. Actaea
racemosa je homeopatikum, které je v těhotenství doporučováno na regulaci porodní
doby, často i střídavě s Caulophyllum. (Demarque, 2003, s. 6)
 Caulophyllum 5 CH užívala paní Anna také v rámci přípravy k porodu. Tento
homeopatický přípravek je v těhotenství doporučován při falešných stazích, které se
mohou projevovat již několik týdnů před porodem, jako tzv. „poslíčci“. (Demarque,
2003, s. 109)
V průběhu těhotenství neměla žádné obtíže, na které by homeopatii potřebovala a využila. Ke
konci těhotenství začala užívat homeopatii na přípravu jejího organismu k porodu. Přesto, že
je paní Anna třetirodičkou, využila homeopatii na přípravu k porodu poprvé. Porod proběhl
bez komplikací. Paní Anna porodila dívku o hmotnosti 3680 g a délce 50 cm. Po porodu byly
obě v pořádku. 3. den po porodu byly propuštěny domů, porodní poranění se hojilo per
primam, děloha byla retrahovaná a paní Anna plně kojila. S homeopatií byla spokojená, je
přesvědčená o jejich účincích a brala ji jako skvělou volbu léčby během svého těhotenství. Ve
srovnání s prvním a druhým porodem byla celková doba porodu i rekonvalescence po porodu
kratší a mohla se tak naplno věnovat všem svým dětem. Vřele ji doporučuje i ostatním ženám.

Případová studie č. 8
Základní údaje: Paní Ivana má 30 let, je vdaná, alergie žádné nemá. Rodinná i Osobní
anamnéza je bezvýznamná, s ničím se neléčí a neprodělala žádné úrazy a operace. Je
druhorodičkou, nyní ve 38. t. t. Průběh těhotenství je doposud bez komplikací. Termín porodu
dle UZ je 27. 2. 2014. Poloha plodu je podélná hlavičkou a odhad hmotnosti plodu je 3100 g,
odpovídá 38. t. t. Paní Daniela a je vysoká 168 cm a její hmotnost před otěhotněním byla 70
kg, nyní 83 kg.
Rozhovor v těhotenství: Paní Ivanu jsem poznala na jedné internetové diskuzi, která je
součástí webových stránek o homeopatii. Informace o možnosti využití homeopatie
v těhotenství získala právě z těchto stránek, kde se nachází také poradna, vedená odborníkem
na homeopatii. Důvod proč navštívila tyto stránky, byly nesnesitelné bolesti zad, které se
stupňovaly. Paní Ivana už nevěděla, jak se může této bolesti zbavit, proto pátrala na internetu
a hledala možnosti, které by její problém mohly vyřešit. Na její obtíže, jí byla v homeopatické
poradně doporučena Ruta graveolens, která by měla celkově ulevit od bolesti zad. Ruta
graveolens jí byla doporučena také v kombinaci Arnicou montanou, protože se vzájemně
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skvěle doplňují a připraví organismus ženy na blížící se porod. Tato homeopatika začala brát
ve 36. t. t. a v jejich užívání pokračuje až do konce těhotenství.
Doporučené homeopatika:
 Ruta graveolens 15 CH / 5 gr. 2-3xd. dle intenzity bolestí od 36. t. t.
 Arnica montana 15 CH / 5 gr. 1xd. v kombinaci s Rutou od 36. t. t.
Průběh porodu: K porodu byla paní Ivana přijata ve 40 t. t. z důvodu odtoku plodové vody.
Na porodním sále dále vyčkávala na pravidelné děložní kontrakce. Porod proběhl následující
den spontánně záhlavím bez komplikací. Celková doba porodu byla 7 hodin. Po porodu byly
obě v pořádku převezeny na oddělení šestinedělí, odkud odcházely obě po 3 dnech domů.
Rozhovor po porodu: Paní Ivanu jsem kontaktovala znovu pár týdnů po porodu. Celkově
byla velice spokojená a šťastná za další zdraví miminko. S průběhem porodu byla spokojená a
ve srovnání s prvním porodem, to byla dle jejích slov „procházka růžovou zahradou“. Její
zpětný pohled na účinek homeopatie byl pozitivní. Bolesti zad zcela nezanikly, ale výrazně
polevily. V rámci možností byl další průběh jejího těhotenství bez výrazných bolestí až do
porodu. Rekonvalescence po druhém porodu byla mnohem rychlejší než po prvním porodu, i
když nyní neměla žádné porodní poranění. Přesto paní Ivana účinku homeopatie uvěřila,
ačkoli dříve nebyla této metodě nikdy nakloněna. Její vlastní zkušenost jí posunula dále a
zjistila, že ji může využít i při léčbě svých dětí.
Analýza: Paní Ivana si informace o homeopatii našla na webových stránkách, kde jí byly
doporučeny konkrétní homeopatika, prostřednictvím odborných poraden. Její názor na
homeopatii nebyl nikdy příznivý a její účinek určila jako „placebo“. Její obtíže v těhotenství jí
však k této metodě přivedly blíže a paní Ivana ji jako poslední možnost využila. Její vlastní
zkušenost s touto komplementární metodou ji posunula o krok dále a byla překvapena, že byl
její účinek skutečně viditelný již za pár dní, a trval až do konce těhotenství.
Homeopatika, doporučená při řešení obtíží během těhotenství:
 Ruta graveolens 15 CH byla paní Ivaně doporučena z důvodu nesnesitelných bolestí
zad velké intenzity. Ruta graveolens je v těhotenství doporučována pro zmírnění
bolesti zad a bolesti v pánevních kloubech. (Demarque, 2003, s. 344)
 Arnicu montanu 15 CH užívala paní Ivana v kombinaci s Rutou. Arnica montana je
nejzákladnějším homeopatickým lékem, připravující organismus na velkou zátěž a
podporuje regeneraci organismu po porodu. (Ludvíková, 2012, s. 13)
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Paní Ivaně byla homeopatie doporučená na silné bolesti zad, které se stupňovaly. Dále ji byly
doporučeny homeopatika na přípravu k porodu. Celkově došlo ke zmírnění bolestí zad, i když
nevymizely úplně. Porod proběhl bez komplikací a paní Ivana porodila zdravou a živou dívku
o váze 3400 g a délce 49 cm. Obě byly po porodu v pořádku a bez obtíží. 3. den po porodu
byla i s dcerou propuštěna domů, plně kojila, porodní poranění se skvěle a rychle hojilo a
celkově se cítila plná energie. Paní Ivana byla s homeopatii spokojená, i přesto, že ji nikdy
dříve nevyužila a jejímu účinku nevěřila. Nadále její pomoci využívá i při léčbě svých dětí.

Případová studie č. 9
Základní informace: Paní Petra má 36 let, je vdaná, má alergii na prach a pyl. V osobní
anamnéze má hypertenzi. Z rodinné anamnézy zmínila DM II u otce a hypertenzi u matky.
Operace žádné neměla a léky žádné nebere. Je prvorodičkou, nyní 15 t. t. Průběh těhotenství
je doposud bez komplikací. Termín porodu dle UZ je 15. 1. 2014. Poloha plodu v děloze je
podélná hlavičkou. Paní Petra je vysoká 175 cm a její hmotnost před otěhotněním byla 75 kg,
nyní 85 kg.
Rozhovor v těhotenství: Paní Petru jsem poznala v diskuzi internetového portálu, kde se
svěřovala ostatním ženám o její zkušenosti s homeopatií. Homeopatii využila již dříve při
projevech nachlazení. O jejím účinku a možnosti využití homeopatie v těhotenství neměla
žádné informace a ani je nevyhledávala, protože neměla žádné obtíže, na které by ji využila.
Její těhotenství probíhalo prozatím bez komplikací. Protože je paní Petra již starší 35 let a je
prvorodičkou, byla ji jejím gynekologem doporučena aminocentéza. Paní Petra počítala s tím,
že těhotenství v jejím věku nemusí mít průběh bez žádných komplikací, ale dítě velmi chtěla a
proto byla na všechno dopředu psychicky připravena i s podporou partnera. Před plánovaným
výkonem, byla paní Petře jejím gynekologem doporučena homeopatie, v rámci její přípravy
na tento zákrok. Jednalo se o Aconitum napellus v kombinaci i s Arnicou montanou. Paní
Petra si tyto homeopatika zakoupila a den před zákrokem je využije, tak jak jí bylo
doporučeno.
Doporučená homeopatika:
 Aconitum napellus 15 CH / 5 gr. večer před zákrokem, dále po zákroku každý večer.
 Arnica montana 15 CH / 5 gr. ráno před zákrokem, dále po zákroku každé ráno.
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Rozhovor po zákroku: Paní Petra mě kontaktovala 5 dní po zákroku. Byla velmi nervózní
s výsledků vyšetření, ale zákrok byl pro ni téměř nebolestivý. Na zákrok byla psychicky
připravena, i když měla strach, protože nevěděla, do čeho vlastně jde. Homeopatii užívala dle
doporučení. Subjektivně účinek homeopatie vnímala, a podle jejího pocitu došlo ke zmírnění
obav i stresu, který před i v den zákroku měla. Na výsledky aminocentézy si musí bohužel
ještě počkat 3 týdny, proto homeopatii pro zmírnění její obavy nadále používá.
Průběh porodu: Paní Petra byla přijata na porodní sál z důvodu pravidelných počínajících
kontrakcí. Porod proběhl spontánně záhlavím, bez komplikací. Celková doba porodu byla 9
hodin. Po porodu byla paní Petra i dítě v pořádku a oba převezeni na oddělení šestinedělí. Po
3 dnech byli oba propuštěni domů.
Rozhovor po porodu: Paní Petru jsem po třetí kontaktovala až po jejím porodu. Během
našeho rozhovoru jsme se vrátily zpět k výsledkům aminocentézy. Na tyto výsledky čekala 3
a půl týdne, a dočkala se skvělých výsledků, které neodhalily žádné riziko pro ni i pro plod.
Všechno bylo v pořádku a její těhotenství nadále probíhalo bez komplikací. Stres, úzkost i
obavy, které doprovázely tento zákrok, byly zbytečné. S homeopatií již zkušenosti měla, a
proto ji neváhala využít na doporučení i v tomto případě. Její účinek hodnotila jako pozitivní.
Po jejím užití se cítila lépe a čekání na výsledky vyšetření pro ni nebylo tolik stresující.
Analýza: Paní Petra o možnosti využití homeopatie v těhotenství nevěděla, ale zkušenosti s ní
již měla. Využívala ji především při léčbě nachlazení. V těhotenství ji začala využívat na
doporučení gynekologa, v rámci její přípravy na aminocentézu v 16 t. t. Zákrok proběhl bez
komplikací a výsledky vyšetření, které neodhalily žádné riziko, se paní Petra dozvěděla za 3
týdny. Ani ne tak zákrok, jako čekání na výsledky vyšetření byly pro paní Petru velice
stresující a asi jako každá budoucí matka, měla velké obavy.
Homeopatika, které byla paní Petře doporučena jejím gynekologem:
 Aconitum napellus 15 CH bylo paní Petře doporučeno v rámci její přípravy na
aminocentézu. Zmírňuje úzkost i obavy z tohoto zákroku i dlouhého čekání na
výsledky. (Ludvíková, 2012, s. 11)
 Arnicu montanu 15 CH začala užívat v kombinaci s Aconitem den před zákrokem.
Zmírňuje poranění tkání během zákroku a podporuje jejich rychle hojení. (Ludvíková,
2012, s. 11)
Paní Petře byla homeopatie doporučena v rámci přípravy jejího organismu na aminocentézu,
tzn. odběr plodové vody. Byly jí doporučeny dva homeopatické přípravky, které zmírnily její
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obavy ze zákroku a podpořily rychlé hojení tkání po odběru. Paní Petra byla do výsledků
vyšetření pod náporem obav i stresu, ale účinek homeopatie vnímala jako pozitivní a tyto
obtíže byly minimalizovány. Výsledky zákroku dopadly dobře a nebylo odhaleno žádné riziko
pro plod a matku. Zbytek těhotenství prožívala bez obtíží a velmi se těšila na miminko. Porod
proběhl bez komplikací, i když jako u většiny prvorodiček zdlouhavě. Paní Petra porodila
zdravého chlapce o váze 3600 g a délce 50 cm. Po porodu byli oba v pořádku. 3. Den
odcházela i s dítětem domů, plně kojila, porodní poranění se hojilo per primam a celkově se
cítila dobře. Homeopatii využívá i nadále při léčbě svého dítěte, na doporučení pediatričky.

Případová studie č. 10
Základní údaje: Paní Monika má 27 let, je vdaná, alergie žádné nemá. Osobní anamnéza je
bezvýznamná, s ničím se neléčí a neprodělala žádné úrazy a operace. Z rodinné anamnézy
zmínila ca colona u otce, hypothyreóza u matky. Je prvorodičkou, nyní ve 32 t. t. Průběh
těhotenství je doposud bez komplikací. Termín porodu dle UZ je 14. 2. 2014. Poloha plodu je
podélná koncem pánevním a odhad hmotnosti plodu je 1700 g, odpovídá 32 t. t. Paní Monika
je vysoká 169 cm a její hmotnost před otěhotněním byla 75 kg, nyní 82 kg.
Rozhovor v těhotenství: Paní Moniku jsem poznala přes moji kamarádku, která
zprostředkovala naše setkání. Náš první rozhovor proběhl ve 32 t. t. O homeopatii byla již
informovaná od porodní asistentky z předporodního kurzu, která jí na její obtíže doporučila
dva homeopatické přípravky. Ve druhém trimestru začaly paní Moniku trápit hemeroidy,
které byly velice bolestivé a nepříjemné. Na tyto obtíže byla paní Monice doporučena
kombinace homeopatik Arnica montana a Sepia officinalis. Na doporučení si tyto dvě
homeopatika zakoupila a od 20 t. t. je začala užívat v doporučeném dávkování. Homeopatie
byla pro paní Moniku nově známá metoda, se kterou neměla žádné vlastní zkušenosti. Měla
spoustu otázek celkově o účincích homeopatie v těhotenství, a odnesla si ode mě edukační
materiál, který jsem jí nabídla. Protože je paní Monika prvorodičkou, doporučila jsem ji
v rámci její přípravy k porodu užívat i nadále Arnicu montanu od 38 t. t. ve vyšším ředění 15
CH.
Doporučené homeopatika:
 Sepia officinalis 9 CH / 5 gr. 2xd. ve 20 t. t. do ústupu obtíží.
 Arnica montana 9 CH / 5 gr. 2xd. ve 20 t. t. v kombinaci se Sepií.
 Arnica montana 15 CH / 5 gr. 1xd. od 38 t. t. do konce těhotenství
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Průběh porodu: Paní Monika byla přijata k porodu ve 41 t. t. z důvodu odtoku plodové
vody. Vyčkávala příchodu pravidelných děložních kontrakcí a poté byla uložena na porodní
box. Porod proběhl spontánně záhlavím, bez komplikací. Celý porod trval 6 hodin 45 minut.
Po porodu byly obě převezeny na oddělení šestinedělí, odkud po 3 dnech odcházely obě
domů.
Rozhovor po porodu: S paní Monikou jsem se setkala tři týdny po porodu. Povídaly jsme si
zpětně o jejich obtížích a homeopatií. Účinek homeopatie, kterou užívala na hemeroidy ve 20
t. t., hodnotila pozitivně. Tyto obtíže po dvou dnech užívání homeopatie vymizely a
hemeroidy se u paní Moniky do konce těhotenství neobjevily. Homeopatika užívala paní
Monika celkově týden a poté je vysadila. Na moje doporučení užívala dva týdny před
porodem opět Arnicu montanu ve vyšším ředění 15 CH. Porod proběhl celkově bez
komplikací a bez žádného porodního poranění. Rekonvalescence po porodu byla rychlá a paní
Jana se mohla naplno věnovat dceři. Homeopatii chválila, a pokud bude potřeba, ráda ji znovu
využije.
Analýza: Paní Monika homeopatii nikdy dříve nevyužila, ale celkově byla s jejím účinkem
velmi spokojená. Homeopatii začala užívat na základě doporučení porodní asistentky, u které
navštěvovala předporodní kurz. O homeopatii se zajímala, odpověděla jsem jí na spoustu
zajímavých dotazů a darovala ji edukační materiál. Také jsem ji doporučila na užívání
homeopatika v rámci její přípravy k porodu.
Homeopatika, doporučená při řešení obtíží během těhotenství:
 Sepia officinalis 9 CH byla paní Monice doporučena na hemeroidy, které ji trápily.
Může být také nápomocná v mnoha dalších situacích, jako je ranní nevolnost, zvracení
po jídle nebo přecitlivělost na zápach jídla. (Ludvíková, 2012, s. 3)
 Arnica montana 9 CH byla paní Monice doporučena jako podpora léčby hemeroidů.
Užívala ji kombinovaně se Sepií officinalis.
 Arnica montana 15 CH jsem doporučila paní Monice na přípravu jejího organismu
k porodu. Je nejzákladnějším homeopatickým lékem, připravující organismus na
velkou zátěž a podporuje regeneraci organismu po porodu. (Ludvíková, 2012, s. 13)
Paní Monice byla homeopatie doporučena na hemeroidy, které byly velice bolestivé a
nepříjemné. V tomto případě účinek homeopatie pomohl a tyto obtíže kompletně vymizely.
Dále jsem paní Monice doporučila homeopatii na přípravu k porodu, kterou začal užívat až
v předporodním období. Porod proběhl spontánně záhlavím, bez komplikací. Paní Monika
66

porodila zdravou dívku o váze 2900 g a délce 49 cm. Po porodu byly obě v pořádku svezeny
na oddělení šestinedělí. 3. den po porodu byla propuštěna i s dcerou domů, plně kojila,
rekonvalescence po porodu byla rychlá, cítila se velmi spokojeně a plná energie. Výsledně
hodnotila účinek homeopatie jako pozitivní. Z vlastní zkušenosti se přesvědčila o jejím
působení a je vděčná, že měla možnost tuto metodu vyzkoušet. Vřele ji doporučuje i ostatním
ženám.

2.6.1 Souhrnná analýza případových studií
Výsledky tohoto výzkumu jsem zpracovala pro komplexní přehled do dvou tabulek a
následně je vyhodnotila.
Souhrnné hodnocení případových studií
Se čtyřmi respondentkami (Miriam, Lucie, Irena, Anna) jsem se poprvé setkala na
předporodních kurzech pro těhotné ženy. Ostatní ženy jsem poznala na ambulanci porodního
sálu, internetových diskuzích nebo prostřednictvím mých přátel. Zjistila jsem, že pouze dvě
ženy neměly žádné předchozí zkušenosti s využitím homeopatie i mimo období těhotenství.
Ostatní ženy měly s homeopatií předchozí zkušenosti, a nejčastěji ji využily při léčbě běžného
virového onemocnění (rýma, kašel, bolest v krku apod.). Čtyři ženy (Veronika, Anna,
Monika, Ivana) využily homeopatii v rámci jejich přípravy k porodu. Celkem pět žen
(Miriam, Lucie, Jana, Irena, Petra) byly o využití homeopatie v těhotenství informovány
lékařem, který jim také doporučil konkrétní homeopatika. Pouze u dvou žen (Miriam, Jana)
nedošlo prostřednictvím homeopatie ke zmírnění všech řešených obtíží, přesto hodnotily
homeopatii pozitivně. Byly ovlivněny pouze některé obtíže. Ve výsledku byly všechny ženy
s využitím homeopatie velmi spokojené a jejich účinek hodnotily vždy pozitivně. Všechny
tyto výsledky výzkumu jsou přehledně zpracovány níže (Tabulka 6).
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Tabulka 6: Souhrnné hodnocení případových studií

Jméno
respondentky

Gravida/
Parita

Zkušenosti s
homeopatii
před
těhotenstvím

Veronika

I/I

ANO

Zdroj
informací
Kamarádka

Řešené obtíže
Strach z porodu
Nízký práh bolesti

Spokojenost
s
homeopatiky
(-/+/++)
++

Příprava k porodu
Miriam

II/II

NE

Internet, lékař

ANO

Lékařkakamarádka

Těhotenská anémie
Křeče

++

Psychické obtíže
Lucie

I/I

Bolesti zad

++

Migréna
Těhotenské nevolnosti
Jana

II/II

ANO

Otec- lékař

Irena

II/II

ANO

Lékařka,
internet

Alergie
Prevence virových
onemocnění
Nachlazení

+

Kašel

++

Únava

Daniela

I/I

ANO

Internet, kurzy
homeopatie

Těhotenské nevolnosti
Křečové žíly a otoky
DKK
Strach z porodu

Anna

III/III

NE

Internet

Příprava k porodu

Ivana

II/II

ANO

Internet

Petra

I/I

ANO

Lékař

Odběr plodové vody

I/I

NE

Porodní
asistentka

Hemeroidy

Monika

Bolesti zad
Příprava k porodu

Příprava k porodu

++

++
++
++
++

Četnost využití homeopatických léků při řešení konkrétních obtíží
Záměrně jsem vybrala různé případové studie, kdy každá žena v těhotenství homeopaticky
řeší jiné obtíže. Celkově nejčastěji využívanými homeopatiky byla Arnica montana. Tento
homeopatický přípravek užily čtyři ženy (Veronika, Lucie, Ivana, Monika) na přípravu
k porodu. Dále byla Arnica montana využita při přípravě organismu na aminocentézu (Petra)
a při léčbě hemeroidů (Monika). K přípravě na porod byla využita také další dvě homeopatika
Actaea racemosa a Caulophyllum, které využila jedna žena (Anna). U dvou případových
studií byla využita také Sepia officinalis na zmírnění těhotenských nevolností (Daniela) a při
léčbě hemeroidů (Monika). Těhotenské nevolnosti řešily celkem dvě ženy (Daniela, Jana),
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využitím Sepie officinalis a Nux vomica. Další dvě ženy (Veronika, Daniela) využily
homeopatikum Gelsemium sempervirens z důvodu strachu z porodu. Dvě ženy (Lucie, Ivana)
využily při léčbě bolesti zad Rhus toxicodendron a Rutu graveolens. Všechny ostatní
homeopatika byly využity u ojedinělých případů. Nejčastější obtíže, které tyto ženy řešily
využitím homeopatie, byla příprava k porodu, strach z porodu, bolesti zad a těhotenské
nevolnosti. Všechny tyto výsledky výzkumu jsou přehledně zpracovány níže (Tabulka 7).

Hemeroidy

Křečové žíly a otoky DKK

Únava

Kašel

Nachlazení

Prevence virového
onemocnění

•

•

••
•
•
•
•

Ignatia amara
Rhus
toxicodendron

•
•

Iris versicolor

•

Nux vomica

•

Rhinallergy

•

Oscilococcinum

•

Homeovox

•

Stodal

•

China rubra
•

Sepia officinalis

•
•

Pulsatilla
Actaea racemosa

•

Caulophyllum

•

Ruta graveolens

Alergie

Těhotenské nevolnosti

Migréna

Bolest zad

Psychické obtíže

Křeče

Těhotenská anémie

Nízký práh bolesti

••••

Odběr plodové vody

Arnica montana
Gelsemium
sempervirens
Chamomilla
vulgaris
Ferrum
phosphoricum
Magnesium
phosphoricum

Strach z porodu

Homeopatický lék

Příprava k porodu

Tabulka 7: Četnost využití homeopatických léků při řešení konkrétních obtíží

•
•

Aconitum napellus
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3

DISKUZE

V průběhu studia, jsem se zúčastnila homeopatického fóra v Litovli a základního kurzu
homeopatie v Brně. Nikdy dříve jsem se s homeopatií blíže nesetkala, ale prostřednictvím této
zkušenosti jsem se začala o tuto metodu blíže zajímat. Vybrala jsem si ji jako téma své
bakalářské práce, abych zjistila, zda mohu nějakým způsobem podpořit nebo ovlivnit
využívání KM u žen v období těhotenství, především ve své budoucí praxi. Tyto metody
doporučované ženám patří mezi doplňkovou léčbu, která na rozdíl od klasické medicíny není
ani v průběhu těhotenství kontraindikací. Na homeopatickém fóru proběhla diskuze, o
způsobu informování a využitelnosti homeopatie v průběhu těhotenství. Většina zúčastněných
se shodla, že právě porodní asistentky by měly být případným zdrojem informací o možnosti
využití této metody. Předpokládám, že porodní asistentka v ordinaci gynekologa v rámci
prenatální poradny se setká se stejnou těhotnou ženou přibližně desetkrát. V rámci tohoto
setkání může předat ženě minimálně základní informace o jakékoliv KM. Přesto jsem zjistila,
že v rámci všech oslovených žen z případových studií, byla pouze jedna informována
prostřednictvím porodní asistentky. Dále pak byla ještě jedna žena informována na
homeopatickém kurzu, nelze však určit, zda byl tento kurz veden porodní asistentkou.
Současná doba je nakloněná získání informací prostřednictvím elektronické komunikace a
sociálních sítí, což také vyplývá z výsledků mého výzkumu. Zjistila jsem, že 26 % žen,
dotázaných v anketě a 50 % žen z případových studií, bylo informováno o možnosti využití
KM prostřednictvím internetu. Přesto, že prvotní informace získávají ženy nejčastěji na
internetu, z výsledků souhrnné analýzy případových studií vyplynulo, že následná
komunikace a doporučení konkrétních homeopatik probíhá prostřednictvím lékaře. Stejného
zjištění dosáhla také Salátová (Liberec) ve své bakalářské práci. Zjistila, že 20 %
respondentek získalo informace o homeopatii prostřednictvím internetu a 29 % žen porodní
asistentkou. (Salátová, 2013)
Překvapilo mě, že 23 % žen dotázaných anketou získalo informace o KM prostřednictvím
porodní asistentky, ale z případových studií, zaměřených pouze na homeopatii, to byla jen
jedna žena. Přesto, že jsem se osobně setkala se skupinou porodních asistentek, které tyto
metody podporují, rozšiřování povědomí o KM závisí na informování samotných porodních
asistentek. Myslím si, že dokud nebudou alespoň alternativně zařazeny do studijního plánu
studentek porodní asistence, nebude možné informovanost PA zvyšovat.
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Zjistila jsem, že 26 % žen dotázaných anketou využívalo KM z důvodu strachu z blížícího se
porodu a 25 % jako přípravu k porodu. Domnívám se, že existuje závislost mezi účelem
využití KM a konkrétním zdrojem získání informací. Pokud se žena rozhodne využít KM
v průběhu těhotenství nebo v rámci přípravy k porodu, je to její svobodná volba a je možné
dostatek informací získat jakýmkoliv způsobem. Pokud žena doporučení o možnosti využití
těchto metod v průběhu porodu nebo těsně po porodu nedostane v prenatálním období, závisí
tato možnost využití pouze na porodnickém zařízení. Z mojí osobní zkušenosti vyplývá, že
např. na porodním sále GPK v Brně, je ženám nabízena možnost využití aromaterapie i
muzikoterapie v průběhu porodu a homeopatie na podporu laktace po porodu. Pokud však
není homeopatie nebo jiné KM pozitivně vnímána také vedením nemocnice, nebude
pravděpodobně ženám nabízena. Salátová ve své práci zjistila, že 46 % respondentek by rádo
využívalo homeopatii při porodu. (Salátová, 2013)
Domnívám se, že pokud si nezajistí své vlastní doporučené homeopatické přípravky,
nemohou se spoléhat na vybavenost konkrétního porodnického zařízení. V jedné
z případových studií (Veronika), jsem si tuto skutečnost ověřila. Zjistila jsem, že žena byla
prvotně informovaná o homeopatii od kamarádky a z internetu, ale osobně jsem jí doporučila
použít konkrétní homeopatikum (Chamomilla vulgaris) na zmírnění vnímání bolesti
v průběhu porodu. Upozornila jsem ji, aby si tyto homeopatika po konzultaci s lékařem nebo
jiným odborníkem sama opatřila k porodu. Při následném rozhovoru po porodu jsem si zpětně
ověřila její přesvědčení o tom, že mají velký podíl na tom, jak průběh porodu vnímala a jak se
cítí.
Abych podpořila informovanost žen, veřejnosti, a hlavně porodních asistentek, vytvořila jsem
dva edukační postery, které jsem následně roznesla do gynekologických ambulancí a
předporodních kurzů.
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ZÁVĚR

Stanovila jsem si sedm cílů, ke kterým prostřednictvím ankety a případových studií tato práce
směřovala.
Prvním cílem bylo zjistit, jaká je informovanost těhotných žen o možnosti využití KM v
těhotenství a zda ženy vyzkoušely některou z KM v tomto období. Z výsledků ankety
vyplynulo, že většina oslovených žen KM nezná a nikdy je nevyužily. Přesto se našla menší
část žen, které minimálně jednu z těchto metod v průběhu těhotenství využily (Tabulka 1).
Dalším cílem bylo zjistit, která KM byla ženami v průběhu těhotenství využita nejčastěji, a
čtvrtým, na jaké nejčastější obtíže. Ženy oslovené anketou uvedly jako nejčastěji využitou
KM homeopatii (Tabulka 2) a nejčastější důvod využití těchto metod strach z porodu
(Tabulka 3). Metoda homeopatie byla podrobena bližší analýze prostřednictvím případových
studií. Každá případová studie je úmyslně zaměřena na řešení rozdílných obtíží s využitím
doporučených konkrétních homeopatik. Oslovené ženy využily nejčastěji homeopatika na
přípravu k porodu, Nejčastějším doporučeným i využitým homeopatikem je Arnica montana.
Pátým cílem bylo zjistit, kdo nebo co je pro ženy nejčastějším zdrojem informací o KM, a
šestým, zda byly spokojené s jejich účinkem. Skoro všechny ženy oslovené anketou, byly
s jejich využitím i účinky spokojeny (Tabulka 4), a jako nejčastější zdroj informací uvedly
internet. Polovina žen z případových studií uvedla, že jim byla homeopatie doporučena
lékařem (Tabulka 6), a všechny tyto ženy byly s jejím účinkem spokojené.
Z celkových výsledků práce vyplývá, že ženy nejsou dostatečně informovány o KM, které
mohou využít v průběhu těhotenství. Pokud ženy o KM vědí, nebyly nejčastějším zdrojem
informací PA, které jsou v kontaktu s těhotnou ženou pravidelně, což bych ráda změnila
v průběhu svého budoucího povolání. Abych podpořila dostatečnou informovanost těhotných
žen, ale i porodních asistentek, studentek PA a široké veřejnosti, vytvořila jsem dva edukační
postery o nejčastějších komplementárních metodách a nejvyužívanějších homeopatických
přípravků v průběhu těhotenství.
Díky této práci jsem si uvědomila, že existuje mnoho metod, které mohu doporučit každé
ženě, která usiluje o zmírnění obtíží, doprovázející její těhotenství, a proto budu šířit edukační
postery do gynekologických ambulancí a prenatálních kurzů. Doufám, že budou tyto metody,
konkrétně homeopatie, využívány častěji, a jejich účinek nebude nadále spojován s výrazem
„placebo“.
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imunoglobulin G

např.

například
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antibiotika
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světová zdravotnická organizace
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spojené státy americké

př. n. l.

před naším letopočtem

r.

rok
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A)

1. Část

1.

Znáte nějakou komplementární metodu (mimo medicínský postup), např.
Homeopatie, Aromaterapie, Muzikoterapie aj., kterou je možné využít pro
podporu zdravého průběhu těhotenství?

a)

Ano - Uveďte jakou…………………….

b)

Ne

2.

Využila jste ji osobně?

a)

Ano

b)

Ne

(Pozn.: Pokud jste odpověděla Ne, nemusíte pokračovat dále. Děkuji za Vaši účast v anketě)

B)

2. Část

1.

Víte o možnostech využití komplementárních metod v těhotenství?

a)

Ano

b)

Ne

2.

Kterou alternativní metodu využívanou v těhotenství znáte?

a)

Aromaterapie

b)

Homeopatie

c)

Muzikoterapie

d)

Jiná………………….

3.

Použila jste některou z těchto komplementárních metod v průběhu vašeho
těhotenství?

a)

Ano

b)

Ne

4.

Kterou z těchto metod?

a)

Aromaterapie

b)

Homeopatie

c)

Muzikoterapie

d)

Jiná………………….

5.

V jakém případě jste ji použila?

a)

Zácpa

b)

Těhotenské nevolnost

c)

Hemeroidy

d)

Strach z porodu

e)

Jiné……………………

6.

Kdo vám poradil o možnosti využití komplementárních metod v těhotenství?

a)

Gynekolog

b)

Porodní asistentka

c)

Přátelé

d)

Rodina

e)

Jiné………………………

7.

Odkud jste čerpala nejvíce informací?

a)

Z internetu

b)

Od rodiny

c)

Od přátel

d)

Ze školy

e)

Jiné……………………

8.

Bylo řešení těchto obtíží účinné?

a)

Ano

b)

Ne

9.

Doporučila byste ostatním užití konkrétní komplementární metody v průběhu
těhotenství?

a)

Ano

b)

Ne
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