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Abstrakt
Tato bakalářská práce se zabývá využitím homeopatie jako jedné z léčebných metod, které
přirozeným způsobem podporují fyziologický průběh porodu i šestinedělí.
Práce se snaží najít odpovědi na otázky, které souvisejí s využitím homeopatie v přípravě
k porodu, na porodním sále i oddělení šestinedělí. Zda je možné podpořit nástup porodní
činnosti, ovlivnit délku porodu, zmírnit bolest, posílit psychiku ženy v tomto období,
případně zmírnit následky porodního poranění a zkrátit dobu jeho hojení.
Cílem práce je utřídění poznatků, týkajících se použití homeopatik před porodem, během
něho i po něm a návrh obecných postupů při výběru specifických homeopatických léků,
které jsou doloženy podrobnými kazuistikami porodních procesů, při kterých rodičky
užívaly homeopatické přípravky.

Klíčová slova: homeopatie, homeopatické přípravky, přirozený porod.

Abstrakt
This bachelor thesis occupies with using of homeopathy as one of the methods that
naturally supports the physiological course of childbirth and postpartum period.
The thesis tries to find the answers to questions related to using of homeopathy in
preparation for delivery, in the delivery room and in the postpartum department. Whether it
is possible to promote the onset of labour, influence the length of labour, reduce pain,
make woman’s psyche stronger in this period or reduce consequences of obstetric injury
and shorten the time of healing.
The aim is organizing of the knowledge referring to using of the homeopathic remedies
before, during and after childbirth, the draft of the general procedures for the choice of the
specific homeopathic remedies, which are supported by detailed case studies of birthing
processes, in which mothers have taken the homeopathic medicines.

Keywords: homeopathy, homeopathy medicines, naturally labour
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1. ÚVOD
V minulém století ovládla věda a technika všechny oblasti života, včetně medicíny.
Přinesla mnoho pozitivního, ale i negativního. Je dobré jí přiznat výsledky v poznání
vzniku, průběhu a léčby mnohých nemocí, které byly ještě donedávna ohromným
problémem. Na druhé straně však technika vedla ke změně životního stylu a přístupu ke
zdraví. Zvykli jsme si, že za naše zdraví je zodpovědný někdo jiný – lékař, nemocnice,
instituce, zdravotník. Velmi úzká specializace jednotlivých oborů způsobila, že se
chorobami a problémy nezabýváme z pohledu celého člověka, ale jen jeho částí.
(Stadelmann, 2009, s. 17)
Výsledkem nadužívání přístrojů a elektroniky v průběhu porodního procesu je vzrůst
počtu operativních porodů. Navyšování dalších vyšetřovacích metod a přístrojů, podle
statistických výsledků, již několik let nic nemění na počtu živě narozených dětí a zdravých
dětí. Z těhotenství se stala choroba, která se „léčí“ porodem. Ze soukromé rodinné události
se stala věc veřejná. (Odent, 2000, s. 13)
Zkusme se zastavit a zamyslet se, kdo jsme a kam jdeme? Známe své potřeby a přání,
umíme naslouchat nejenom sami sobě, ale i druhým? Pravděpodobně budeme velmi
překvapeni, co všechno objevíme a pochopíme.
Dnes je samozřejmě jasné, že lidé jsou savci a ti se skrývají a izolují, mají-li rodit. Porod se
dnes stal středem zájmu žen usilujících o změnu v postojích mnoha zdravotníků. Pod
tlakem žen, které chtějí rodit podle svého, ve své chvíli a s netlumeným prožitkem porodu,
se nyní dějí změny v porodnické praxi. Ty dovolují ženám znovu objevit spontánní rytmy
porodu. „Porod, podobně jako smrt, představuje univerzální zkušenost. Může být tím
nejmocnějším tvůrčím zážitkem v životě mnoha žen. Může být zlomkem v proudu lidské
existence, fragmentem, který nemá nic nebo jen málo společného s vášnivou touhou, jež
vytvořila toto dítě. Anebo je možné prožívat ho krásně a s důstojností a porod sám může
být oslavou radosti.“ (Odent, 2000, s. 20)
Čím dál více lidí nutí omezení a nevýhody konvenční léčby mnoha běžných zdravotních
problémů, aby se obrátili k alternativním přístupům. Budoucí matky se často ptají, zda
existují nějaké přirozené prostředky, kterými by mohly těhotenství, porod i šestinedělí
podpořit. Mezi takové možnosti se řadí i homeopatie. Bere v úvahu náš způsob života a
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to, jakým skutečným stresovým vlivům jsme vystaveni, a jak na ně reagujeme. Pomáhá
nám učit se novým způsobům péče o sebe sama.
Jsem porodní asistentka (původně vystudovaná jako ženská setra) s téměř třicetiletou praxí
a teprve až po svých vlastních porodech jsem se jí opravdu stala. Moje osobní zkušenosti
mě přiměly k zamyšlení, jak tuto mnohdy neopakovatelnou situaci, prožívají jiné ženy? Jak
se cítí v cizím prostředí, jak se cítí jejich miminko? Je nezbytné všechno to, co my
zdravotníci při porodu děláme? Dělám to já dobře anebo by to šlo trochu jinak? Při svém
hledání v různých alternativních metodách, které by podpořily znovuzrození přirozeného
porodu, jsem objevila krásu homeopatie. Proto jsem se ve své bakalářské práci zaměřila na
pozorování porodních procesů s homeopatickou podporou.
Náplní je sledovat a zhodnotit účinky doporučených homeopatických přípravků
před porodem, během něho i po něm z pohledu porodní asistentky i z osobních
subjektivních pocitů jednotlivých žen.
V teoretické části práce se věnuji sběru validních informací o homeopatii, definici a
významu, principům fungování a možnostem využití.

Stručně se zabývám historií a

vývojem homeopatie i její výrobou. Po té následuje popis homeopatických přípravků
přímo souvisejících se sledovaným obdobím v životě ženy.
Pro praktickou část jsem zvolila kvalitativní studii, kdy jsem kombinací různých
výzkumných metod sledovala porodní příběhy sedmi žen. Triangulace se mi v tomto
případě zdá velmi výhodná, protože jsem byla přímým účastníkem v různých fázích
porodních dějů.
Cílem práce je utřídění poznatků týkajících se použití homeopatik před porodem, během
něho i po něm a návrh algoritmu výběru homeopatických léků, které jsou doloženy
podrobnými kazuistikami porodních procesů.
Hledala jsem odpovědi na otázky využití homeopatie v přípravě k porodu, na porodním
sále i oddělení šestinedělí jako přirozené pozitivní podpory porodu. Ptala jsem se, zda
můžeme pomocí specifických homeopatik podpořit nástup porodní činnosti, zda je možné
ovlivnit délku porodu, či bolest ženy. Můžeme zmírnit následky porodního poranění a
zkrátit dobu hojení? Je tato komplexní homeopatická péče schopna positivně působit i na
křehkou psychiku ženy v tomto období?
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2. TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Co je homeopatie
V současné době homeopatie v sobě spojuje úctu k dlouhé, více než dvousetleté tradici,
moderní přístupy, nové technologie a stále přesnější vědecké poznatky.
Homeopatické přípravky neléčí pouze příznaky onemocnění, ale pomáhají zlepšit celkový
individuální zdravotní stav pacienta. Proto se pomocí homeopatik dají léčit nejen akutní
stavy a běžná onemocnění, ale pod pečlivým dohledem lékaře také chronické nemoci a
často se opakující potíže. Důležité místo má homeopatie v prevenci a při udržování dobré
tělesné i duševní kondice člověka. Homeopatie bývá často první volbou pro ty, kdo mají
aktivní přístup k vlastnímu zdraví a cítí zodpovědnost za svůj zdravotní stav. (Stadelmann,
2009, s. 432-3)
Homeopatie je účinná a přitom velmi šetrná léčebná metoda, která je součástí
každodenní praxe lékařů po celém světě. Homeopatické přípravky mají schopnost
stimulovat organismus k lepšímu využití vlastních léčebných sil. Nejsou přitom pro
organismus toxické. (Formánková, 2008, s. 18)
Zakladatelem homeopatie je Christian Samuel Hahnemann, který poté, co vyzkoušel
nepředvídané možnosti nové léčebné metody, jí dal jméno – HOMEOPATIE –
(z řeckého: homoios = podobný, pathos = choroba). Tak odlišil svůj přístup k léčbě
od klasické medicíny – alopatie – (allos = jiný, pathos = choroba) užívající k léčbě
opačných přípravků. Homeopatie je léčebná metoda založená na nikdy nekončících
zkušenostech. (Moskowitz, 2008, s. 17-18)

2.1.1 Principy fungování
Homeopatie je terapeutická metoda, která využívá jevu podobnosti a používá léčivé látky
v nekonečně malých dávkách. JEV PODOBNOSTI je konstatování určité fyziologické
skutečnosti, že toxické a terapeutické schopnosti látek mívají podobný účinek. Hippokrates
již pět set let před naším letopočtem (př. n. l.) prohlásil, že: „Nemoc léčí tytéž látky, které
ji vyvolaly.“ Teprve až na konci 18. století se německý lékař Samuel Hahnemann, zkušený
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chemik-toxikolog, pokusil experimentálně, vědecky ověřit tento výrok. Postupoval ve dvou
fázích. Nejprve shromažďoval informace o toxikologii a studoval sám na sobě a svých
blízkých účinky jednotlivých látek. Tak zjišťoval příznaky, které tyto substance
vyvolávají. Ve druhé etapě používal tytéž látky, ale tentokrát k léčbě nemocných osob, u
kterých se příznaky nemoci podobaly těm, které experimentálně zjistil. Cestou pozorování
a pokusů dospěl Hahnemann ke zjištění, že dávky musí být slabé, až nekonečně malé, to
znamená infinitezimální. S přibývajícím počtem pokusů si začal uvědomovat, že
Hippokratova hypotéza se potvrzuje. Léčivé látky jsou schopny vyléčit příznaky, které
se podobají těm, jež mohou vyvolat. (Jouanny, 2003, s. 10-11)
Zákon podobnosti neboli jev podobnosti můžeme shrnout do tří principů:
1/ Každá farmakodynamicky aktivní látka vyvolá u zdravého a citlivého jedince souhrn
příznaků, který je charakteristický pro použitou substanci.
2/ Každý nemocný vykazuje souhrn chorobných příznaků, které jsou charakteristické pro
danou nemoc. Chorobné příznaky by měly být definovány jako souhrn změn v cítění a
chování jedince způsobené jeho nemocí.
3/ Vyléčení, jehož konkrétním projevem je zmizení všech chorobných příznaků, lze
dosáhnout látkou, jejíž experimentální příznaky u zdravého jedince jsou podobné
příznakům nemocného, avšak v nízké nebo infinitezimální dávce.(Jouanny, 2003, s. 11-12)
Homeopatie je celostní terapie, která sleduje člověka od hlavy až k patě, se všemi jeho
tělesnými i duševními potížemi. Nedělají se v ní dílčí diagnózy, které se pak jednotlivě
léčí, ale člověk je vnímán jako celek. Podobně jako ostatní přírodně orientované léčebné
metody nahlíží na nemoc jako oslabení životních sil a na léčbu jako jejich posílení.
(Stadelmann, 2009, s. 432)
V homeopatii se nemocnému podává látka, která působí v souladu s obecnými reakcemi
jeho organismu a v souladu s jeho obrannými systémy. Stimuluje je k větší účinnosti, a
proto musí být podávána v nízkých nebo dokonce nekonečně malých dávkách. Příliš silná
dávka by mohla nepříjemně zhoršit reakce pacienta. Homeopatická léčba je tedy terapií
reaktivní. Důležitou zásadou, kterou je třeba mít na paměti je, že tato metoda je
založena na paralelizmu účinku mezi toxikologickými a terapeutickými schopnostmi
látky. (Jouanny, 2003, s. 13-14)
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2.2 Historie a vývoj
Jedním z prvních, kdo zákon podobnosti zformuloval, byl v 5. století př. n. l. Hippokrates,
otec moderní medicíny. Také se tím ve středověku zabýval lékař a alchymista Paracelsus,
ovšem první, kdo ho zasadil do nového kontextu a na jeho základě vytvořil celou metodu
homeopatie, byl německý lékař Christian Samuel Hahnemann (1755 – 1843). (Příloha 1)
Jeho zásluhou je to, že z něčeho, co bylo vlastně známo už dávno, vypracoval rozsáhlou a
účinnou terapeutickou metodu.
Tento nadaný muž vystudoval medicínu v Německu v roce 1779. Během několika let své
lékařské praxe v něm však vzrůstalo zklamání nad lékařským povoláním. V
Hahnemannově době lékaři na většinu potíží podávali klystýry, projímadla a pouštělo se
žilou, pacienti trpící na syfilis byli léčeni jedovatou rtutí a často následně umírali na
toxické účinky této léčby. (http://svethomeopatie.cz/cs/191-hahnemann-jak-to-vsechnozacalo)
Až v roce 1790 jej při překladu Cullenovy knihy o lécích napadla myšlenka, že skutečný
účinek léku je třeba zjistit experimentem na zdravém člověku. Tehdy uskutečnil i svoje
první experimenty s kůrou chininovníku. Dostal se do stavu podobného malarické horečce
a z toho usoudil, že chinin je nejvhodnější pro léčbu malárie právě proto, že sám o sobě
vyvolává podobné příznaky. Hahnemann pokračoval v bádání a své výsledky si pečlivě
zaznamenával. Ale prosazení homeopatické léčby byl jistě problém. Jednak provést
dostatek experimentů se substancemi, které se později staly léky, vyžadovalo hodně času.
Hahnemann sám provedl přibližně 100 takových experimentů. Taktéž postupný objev
výroby homeopatického léku, jak jej známe dodnes, trval Hahnemannovi mnoho let.
Posléze vydal souborné dílo o homeopatické léčbě pod názvem Organon léčebného
umění,

které

je

dodnes

považováno

za

základní

dílo

homeopatické

léčby.

(http://svethomeopatie.cz/cs/191-hahnemann-jak-to-vsechno-zacalo)
Aby se na základě zákona podobnosti mohlo léčit, Hanhnemann, jeho žáci i další
generace homeopatů zaznamenávali poznatky o účinku jednotlivých léčiv. Zkoušením
rostlinných, minerálních a živočišných léčiv na zdravém člověku pro každý jednotlivý lék
získali sbírku příznaků, fyzických i psychických. Takto vznikly „obrazy léků“. Proto
jeden a týž prostředek může léčit i naprosto odlišné potíže.
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V Hahnemannově době si každý lékař homeopat připravoval léky sám. Homeopatie se
však postupně stávala stále populárnější a po roce 1850 se začínají objevovat první
specializované lékárny na výrobu homeopatických léků. Z těchto homeopatických lékáren
se postupně začínaly vyvíjet laboratoře, časem přeměněné v moderní farmaceutické
společnosti.
S homeopatií byla spojena celá Hahnemannova rodina, protože právě na nich prováděl
svoje první experimenty s budoucími léčebnými substancemi. Hahnemann byl dvakrát
ženatý. Poprvé si v roce 1782 vzal za manželku Henriettu Küchlerovou, nevlastní dceru
lékárníka Hässlera v Desavě, jenž mu poskytoval svoji laboratoř k chemickým pokusům. Z
tohoto manželství vzešlo 10 dětí. Nejstarší syn, Frederic Hahnemann pak zavedl
homeopatii do Spojených států amerických. V roce 1834 se Hahnemann seznámil
s Marií Melanií d´Hervilly, mladou francouzskou básnířkou a umělkyní, která se za ním
přijela léčit z tuberkulózy. V lednu 1835 se stala jeho druhou manželkou. Intenzivně mu
pomáhala v lékařské praxi, podílela se na experimentech a výsledky jejich práce shrnuje 17
knih. (http://svethomeopatie.cz/cs/1073-s-mudr-cuperou-o-hahnemannovi )
Během 19. století se homeopatie dostala také do Spojených států, Indie, Ruska, Jižní
Ameriky a některých afrických zemí. Postupně vzniklo několik homeopatických škol, které
stále prohlubovaly homeopatickou klinickou zkušenost a upevňovaly poznatky o lécích i
jednotlivých postupech. Vzniklo mnoho odborných děl, v některých zemích se homeopatie
začala vyučovat na univerzitách. Koncem 19. století bylo již 15 % všech lékařů v Severní
Americe homeopaty. (Demarque, 2011, s. 9)
Na našem území se o homeopatii v této době taky vědělo. Například známý básník a lékař
Siegfried Kapper, jenž psal básně německy i česky a do němčiny rovněž českou poezii
překládal (např. Máchův Máj), přispíval ve 40. letech 19. století do vídeňského časopisu
Österreichische Zeitschirft für Homöopathie.
Vzrůstající popularita homeopatie se však po 2. světové válce pozastavila, příčinou byl
rychlý rozvoj moderní lékařské vědy. Nadšení ze zavedení antibiotik a dalších chemických
léků však jejich nadužíváním přineslo i své neblahé následky – v dnešní době přibývá
pacientů trpících na nežádoucí účinky klasických léků. Homeopatická léčba zažívá
renesanci a právě díky své šetrnosti se těší vzrůstající popularitě mezi pacienty i
zdravotníky. (http://svethomeopatie.cz/cs/191-hahnemann-jak-to-vsechno-zacalo)
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2.3 Výroba léku
K výrobě homeopatických léků se nejčastěji používají látky rostlinného, živočišného nebo
minerálního

původu.

Homeopatické

léky

se

v

současné

době

vyrábějí

těmi

nejmodernějšími metodami za přísné kontroly kvality ve všech fázích výrobního procesu.
Výroba homeopatik podléhá stejně přísným kritériím jako u jiných léčiv a spadá pod
kontrolu odpovědných státních orgánů. (Jouanny, 2003, s. 58)
Homeopatická materia medica rozlišuje více než 2000 homeopatických léků a neustále
přibývají nové. Velká většina je rostlinného původu (semena, květy, listy, kořeny, kůra a
pryskyřice rostlin). Mnohé z nich jsou v surovém stavu jedovaté, některé jsou produkty
rozkladných procesů (uhlí, ropa). Minerální léky zahrnují kovy, kyseliny, zásady, soli,
vyvřeliny a jiné. Mezi léky živočišného původu patří například jedy (hmyzu, hadů,
obojživelníků, ryb, medúz a dalších), výměšky, hormony a nosody = produkty chorob –
tuberkulózy, abscesů, kapavky, choroboplodných bakterií a podobně (apod.). (Moskowitz,
2008, s. 19)
Z těchto základních surovin se po vstupní kontrole a identifikaci připraví macerováním
v alkoholovém roztoku takzvaná (tzv.) matečná tinktura. Ta se dále zpracovává, pro
homeopatii typickými, ředícími a dynamizujícími operacemi.
U nás, v České republice, jsou běžně dostupné a užívají se léky v tzv. centezimálním
ředění, které využívám ve své praxi i já. Hahnemannovou metodou při tomto způsobu
ředění dochází ke sloučení 1 dílu matečné tinktury s 99 díly rozpouštědla (zpravidla 70%
alkohol) a k jeho prudkému protřepání. Takto vznikne roztok v prvním ředění, tedy 1 CH
(někdy užíváno pouze C, centezimální ředění podle Hahnemanna). Vyšší ředění vzniknou
opakováním stejného postupu – z roztoku v ředění 1 CH se odebere 1 díl a v čisté nádobě
se smíchá s dalšími 99 díly rozpouštědla – po dynamizaci vznikne ředění 2 CH, po třetím
zopakování

vznikne

3 CH,

a

tak

dále.

(http://svethomeopatie.cz/cs/1001-o-

homeopatickych-lecich-podrobneji-od-ucinne-latky-ke-granulim-a-tabletam)
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Obrázek 1: Hahnemanova metoda více lahví

Další možností, využívanou více v okolních zemích, je decimální ředění (vzniká
analogickým postupem). V tomto případě dochází ke sloučení 1 dílu tinktury s 9 díly
rozpouštědla a roztok se po každém ředění protřepává.
Ředění podle Korsakova (označované jako korsakovské ředění nebo „ředění v jediné
láhvi“), spočívá v používání jediné nádoby během celého procesu ředění.
Označení pro směs, která se skládá z více ředění stejného homeopatického léku je
homaccord.
Homeopatické přípravky mohou být monokomponentní neboli jednosložkové. Ty se
vyrábějí vždy na základě jediné účinné látky a jsou označeny zpravidla jejím latinským
názvem. Polykomponentní (vícesložková) homeopatika obsahují několik účinných látek.
Jsou určena zejména pro léčbu konkrétních potíží, jako je rýma, kašel, bolesti v krku,
poruchy spánku, apod. Usnadňují volbu léku pro pacienta, který nezná homeopatické
zákonitosti výběru monokomponentních léků daných potíží. Jsou vhodné u běžných
akutních

potíží,

pokud

je

průběh
15

nemoci

bez

komplikací.

(http://svethomeopatie.cz/cs/1001-o-homeopatickych-lecich-podrobneji-od-ucinne-latkyke-granulim-a-tabletam)
Výhodou homeopatického léku je to, že není toxický, nemá vedlejší účinky, nevzniká
na něj závislost, je možné ho kombinovat s klasickými léky a účinky se nijak neovlivňují, a
hlavně je vhodný pro všechny věkové skupiny, včetně těhotných žen, dětí i starých lidí.

2.4 Homeopatie kolem porodu
Homeopatie se v celé porodní péči stala účinnou pomocí, kterou využívají osvícené
porodní asistentky i lékaři při péči o těhotné, rodící ženy i šestinedělky. Je to snaha
umožnit ženám prožít bezrizikové těhotenství, přirozený porod a dětem umožnit cestu na
svět nezatíženou chemickými léky, někdy s vedlejšími účinky. Protože homeopatika jsou
léky bez vedlejších účinků, je možné je využívat při potížích matky i plodu (novorozence).
(Stadelmann, 2009, s. 436)
Každá žena prožívá své těhotenství jinak, každá má jinou představu o tom, kde a jak
porodí. Porod je velkou změnou pro matku i dítě. Dítě opouští chráněné prostředí dělohy a
rodí se na svět. Při průchodu porodními cestami se mohou vyskytnout mnohé komplikace.
Je to období pro všechny zúčastněné citově a emocionálně velmi vypjaté. Je možné
homeopaticky podpořit těhotnou, která prožívá ke konci těhotenství úzkostné stavy a
nemůže spát, stejně tak dobře můžeme vstoupit do vlastního porodu a v případě potřeby
homeopaticky ovlivnit jeho průběh. Je skvělé pozorovat, jak rychle se žena může díky
homeopatii zotavit po těžkém nebo operativním porodu, jak rychle a úspěšně se hojí
porodní poranění. Pro ni samotnou i pro její dítě je to v tomto období velmi důležité
z hlediska navázání silné citové vazby.
Je však důležité si uvědomit, že ani homeopatie nesmí platit v porodnictví za jedinou
metodu vedoucí ke štěstí, i tady je třeba myslet celostně. Tam, kde představuje účinný
doprovod pro ženu i dítě, je možno ji použít samostatně, a jinak spolu s dalšími léčebnými
postupy, protože např. úzkou pánev „kuličky“ nerozšíří a velký plod nezmenší.
Homeopatie spolu s ostatními přírodními metodami mají pomoci ženě porod zvládnout a
eliminovat případné komplikace v průběhu porodního děje. (Stadelmann, 2009, s. 437)
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Je mnoho rozpisů, doporučení a schémat užití homeopatických přípravků od mnoha autorů.
Jedním z nich, který používá schémata a režimová opatření, je i americká lékařka Sandra
Perko. Říká, že homeopatie nabízí bezpečný a efektivní přístup k prodlouženému
těhotenství („přenášení“) a bude spíše účelně asistovat než komplikovat tento stav.
Homeopatický přístup může předejít komplikacím, které vznikly případnou indukcí porodu
PTG nebo OXT. Její návrhy jsou určeny především ženám, které uvažují o přirozeném
porodu. (Perko, 2008, 128-9)
V období před porodem, během něho i po něm jsem ve své praxi využila homeopatická
doporučení renomovaných autorů i zkušenějších kolegyň. Jejich doporučení se během
určité doby měnila a vyvíjela, stejně jako mé zkušenosti. Osvědčil se jednoduchý a
přehledný postup, který může být určitou pomůckou pro porodní asistentky, které ji
začínají využívat ve své praxi. Návrh algoritmu používání homeopatických přípravků
ve sledovaném období vyplyne z celkové analýzy zkoumaného vzorku v praktické části mé
práce. V následující kapitole se zaměřím na specifikaci jednotlivých homeopatických léků,
které byly použity v případech později detailně rozebíraných.
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2.5 Homeopatické přípravky související se sledovaným obdobím

2.5.1 Actea racemosa (Cimicifuga racemosa, Samorostlík)
Rostlina, původem ze Severní Ameriky, obsahující mimo jiné i estrogen, mateční tinktura
se připravuje z podzemní části rostliny.
Charakteristika obtíží:
•

spastické bolesti s křečemi a třesem,

•

bolesti, které procházejí pánví z jedné strany na
druhou a vystřelující do stehen (velká citlivost
v podbřišku, bolestivost břišních svalů, bolestivé
děložní stahy),

•

endokrinní dysfunkce nejčastěji hyperestrogenního
typu (premenstruační syndrom s bolestivostí pod
levým prsem, bolestivá ovulace, dysmenorea vázaná
na intenzitu krvácení), zhoršení zimou a vlhkostí,

•

Obrázek 2: Samorostlík

poziční bolesti zad krční a hrudní páteře.

Indikace:
Regulace porodní doby (často střídavě s lékem Caulophylum), při nepravidelné
děložní činnost a nepřiměřených kontrakcích.
Premenstruační

syndrom

(charakteristická

mastodynie,

tíha

v podbřišku),

intermenstruační syndrom (bolestivá ovulace) a dysmenorea.

2.5.2 Apis mellifica (Včela medonosná)
Charakteristika obtíží:
•

rychle nastupující otoky lokalizované i
rozsáhlé, na kůži i na sliznicích (ústa, hrdlo,
oči, genitál),

•

otoky podobné včelímu píchnutí: horká kůže,
Obrázek 3: Včela medonosná
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bledě růžové až červené zbarvení, horké, bodavé a pálivé bolesti, svědění,
•

zlepšení otoků nastává chladem (obklad, vzduch, nápoj), zhoršení teplem,

•

postižený nemá žízeň.

Indikace:
Úrazy doprovázené bolestivým růžovým otokem, který se zlepšuje studeným obkladem.
Bolesti prsou – prso je růžové, oteklé; bolesti jsou bodavé a pálivé, zlepšené chladnými
obklady.

2.5.3 Arnica montana (Prha chlumní, Prha arnika, Arnika horská)
Voňavá trvalka z čeledi složnokvětých rostoucí na horských pastvinách, kvetoucí
od června do srpna. Patří mezi ohrožené druhy chráněné zákonem.
Charakteristika obtíží:
•

svalové bolesti různého původu
doprovázené zchváceností či zhmožděním,

•

bolesti zhoršené sebemenším dotekem,

•

bolesti mohou být lokální i celkové,

•

postižení kapilár provázené tvorbou modřin
a krevních výronů (způsobené úrazem či

Obrázek 4: Prha chlumní

operací).
Indikace:
Dokonalý lék první pomoci - každého úrazu bez ohledu na původ, lokalizaci a rozsah;
lék tiší bolest, zlepšuje hojení svalů i kostí, zabraňuje vzniku modřin a podlitin, snižuje
riziko komplikací, zrychluje rekonvalescenci.
Lék předoperační péče - posiluje cévní stěnu a tím omezuje krvácení, vznik otoků;
snižuje riziko komplikací. Pomáhá i při strachu před zákrokem.
Lék pooperační péče - zlepšuje hojení, snižuje bolesti, zrychluje rekonvalescenci.
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Lék následků velké fyzické zátěže (porod, sportovní výkon, namáhavá fyzická práce,
apod.)

provázené

svalovými

bolestmi,

zchváceností

či

přecitlivělostí.

Lze užívat i preventivně, 5 granulí (gr.) před předpokládanou zátěží a potom dle obtíží.
Posílení křehkých či poraněných cév (spontánní podkožní krvácení, spontánní tvorba
modřin či podlitin, bolestivé varixy citlivé na námahu, příměs krve v moči po velké zátěži).
Doporučení: čím dříve je lék podán, tím rychleji a lépe působí.

2.5.4 Bellis perennis (Sedmikráska)
Víceletá bylina rostoucí na loukách a pastvinách v Evropě. Drobná květinka, která je
pro své vlastnosti nazývána „Arnikou malé pánve“ a když ji „100 x pošlapeš, 100 x se
zvedne“.
Charakteristika obtíží:
•

pocit celkové zchvácenosti po traumatech a
pohmožděninách pánevních a abdominálních
svalů,

•

bolesti vystřelující do dolních končetin spojené
s žilní kongescí,

•

celkový pocit ponížení.

Obrázek 5: Sedmikráska

Indikace:
Zejména při traumatech pánve, kostrče a prsu (např. pohmoždění svalů pánevního dna,
perinea při porodu).
Psychická traumata spojená s ponížením, či hrubým násilím (např. necitlivý přístup
při různých medicínských výkonech nebo domácí násilí).

2.5.5 Bryonia (Bryonia alba, Posed bílý)
Vytrvalá, až 7 m dlouhá popínavá bylina z čeledi tykvovitých s řapíkatými listy a černými
bobulemi. Roste hojně v teplejších oblastech téměř celé Evropy i u nás.
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Charakteristika obtíží:
•

všechny obtíže se výrazně zhoršují pohybem
(bolestivé porodní poranění, bolesti hlavy, kašel,
rýma, nevolnost, závratě),

•

zlepšení silným tlakem a v naprostém klidu.

Obrázek 6: Posed bílý

Indikace:
Bolestivé poranění perinea (spojené s otokem, zhoršující se pohybem, zlepšení
v naprostém klidu).
Bolest hlavy, zejména v oblasti čela, která se zlepšuje silným tlakem (zavázáním) a
naprostým klidem (bolest se zhoršuje nejen pohybem hlavy, ale i pohybem očí či kašlem);
bolest je píchavá, vystřelující, lokalizovaná v bodech, provázená žízní s chutí na velké
množství studené vody.
Bolesti prsou při kojení – prsa jsou mírně zarudlá, horká a tuhá; bolesti jsou zhoršené
sebemenším pohybem (žena si pomáhá pevnou podprsenkou nebo si přidržuje prsa
rukama). Bolest je provázená vysokou horečkou, pocením a chutí na studenou vodu.

2.5.6 Calendula officinalis (Měsíček lékařský)
Rostlina dorůstající 30-50 cm, roste na kultivovaných polích a na vinicích.
Charakteristika obtíží:
•

otevřená neohraničená poranění s možností
infekce,

•

lokální bolestivost v okolí poranění.

Obrázek 7: Měsíček lékařský

Indikace:
Otevřená poranění kůže nebo sliznic, neohraničená, s možnou infiltrací (projevující se
bolestí, případně spojena s větším krvácením).
Doporučení: užívá se vnitřně pro svůj antiseptický, analgetický a hemostatický účinek a
zevně jako lokální prostředek ve formě tinktury nebo masti.
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2.5.7 Caulophyllum (Caulophyllum thalictroides, Leontice)
Je to vytrvalá kořenovitá rostlina, rostoucí v horských lesích Kanady a USA. Je indiány
nazývána „squaw root“ (ženin kořen), protože ho indiánky používají k usnadnění porodu a
vypuzení placenty.
Charakteristika obtíží:
•

falešné stahy děložní,

•

rigidní hrdlo spojené s atonickou dělohou a
zastavením dilatace,

•

nepříliš silné, ale dlouhé „červené“ krvácení,
s pocitem vnitřního třesu,

•

dysmenorea s přechodnými bolestmi.

Obrázek 8: Leontice

Indikace:
Falešné nepravidelné děložní kontrakce před porodem.
Rigidita děložního hrdla spojená se zastavením dilatace a nepostupujícím porodem.
Ve III. době porodní při komplikaci s odlučováním placenty a dlouhotrvajícím nepříliš
silným krvácením.

2.5.8 Ferrum phosphoricum (Fosforečnan železnato-železitý, Fe3(PO4)2.8H2O)
Břidličnatě modrý prášek, téměř nerozpustný ve vodě.
Charakteristika obtíží:
•

velká únava s přecitlivělostí na bolest a hluk,
větší krevní ztráta,

•

známky

lokálního

překrvení

a

následná

náchylnost ke krvácení,
•

málo zvýšená, pomalu rostoucí teplota: do 38°C.

Obrázek 9: Fosforečnan železnato železitý

Lék „nastartuje“ imunitní systém, proto je vhodný v počátcích onemocnění, kdy nejsou
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projevy ještě tak výrazné, ale na člověka „něco leze“. Včas podaný lék dokáže velmi často
zastavit virovou infekci hned na začátku.
Indikace:
Velká únava spojená s větší krevní ztrátou (úbytek erytrocytů).
Virózy v počátečním stavu, kdy je mírně zvýšená teplota (do 38°C), doprovázené velkou
únavou, vyrážkou, návaly krve do hlavy a obličeje; obličej je střídavě bledý a červený.

2.5.9 Gelsemium sempervirens (Jasmín virginský, Planý jasmín)
Plazivý keř, volně rostoucí na jihovýchodě USA, byl do Evropy přivezen v 17. století a pro
své krásné vonné žluté květy je oblíbenou ozdobou zahrad.
Charakteristika obtíží:
•

zemdlenost, celková utlumenost („paralýza“),
otupělost, velká slabost,

•

zchvácenost, končetiny se zdají být těžké,

•

dvojité vidění, vnitřní třes,

•

Zhoršení obtíží teplem, emocemi, špatnými

Obrázek 10: Jasmín virginský

zprávami.
Indikace:
Úzkost a stres může provázet vznik oparů, například před lékařskými zákroky (porodem),
tréma před zkouškami, společenskými událostmi, cestováním.
Nespavost způsobená úzkostí (před návštěvou lékaře, před porodem, před zkouškou,
apod.) – obtížné usínání, neklidný spánek; celkově se jedná o člověka bojácného, trémistu.
Bolesti hlavy a migrény s překrvením a s návaly v týlní oblasti, bolest vystřeluje do šíje a
je provázená bolestmi očí, poruchami vidění, dvojitým viděním.
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Tréma s obtížemi psychickými (otupělost a ztráta sebedůvěry – „všechno je mi fuk“,
výpadky paměti; člověk je „omráčený strachem“ – pocit, že se neudrží na nohou, že se mu
podlomí kolena a že omdlí) i fyzickými (třes, průjmy, časté močení).

2.5.10 Hamamelis virginiana (Vilín virginský)
Je to strom, který roste ve vlhkých lesích Severní Ameriky. Matečná tinktura se připravuje
ze suchých listů a kůry.
Charakteristika obtíží:
•

krvácení žilního původu, metrorrhagie,
s pocitem rozlámanosti, rozbolavělosti,

•

citlivé, bolestivé, dilatované varixy,

•

namodralé, bolestivé hemoroidy,

•

modřiny při sebemenším dotyku.
Obrázek 11: Vilín virginský

Indikace:
Potraumatické krvácení žilního původu černou krví (poranění po porodu, supravaginální
hematom, apod.) spojené s větší krevní ztrátou.

2.5.11 Hypericum perforatum (Třezalka tečkovaná)
Trvalka z čeledi třezalkovitých, bylinka rostoucí na našich loukách a stráních, dorůstající
výšky až 100 cm. Květ obsahuje červené barvivo - pokud květ mezi prsty rozetřete, zbarví
kůži dočervena.
Charakteristika obtíží:
•

bolesti nervových zakončení různého původu
(svodná analgezie nebo anestezie, úraz, uskřinutí),

•

bolesti podél nervů zhoršené dotekem a otřesem;
Obrázek 12: Třezalka tečkovaná
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vystřelující bolesti se silným pícháním podél nervových drah,
•

kožní obtíže způsobené sluncem.

Indikace:
Všechna traumata nervových zakončení (následky neurochirurgických zákroků, po
epidurální, či spinální anestezii, bodná či řezná poranění, při kterých došlo k poranění
nervů a při kterých bolest vyzařuje směrem „do těla“).
Bolesti páteře z důvodu uskřinutí nervu (zejména po úraze), které jsou provázeny
vystřelujícími bolestmi podél dráhy nervu – od končetiny až k páteři.
Bolesti nervů po pásovém oparu.

2.5.12 Natrum sulfuricum (Síran sodný, Na2SO4)
Vyskytuje se ve formě bílého hydroskopického prášku.
Charakteristické obtíže:
•

deprese se smutkem a snadným pláčem,

•

bolesti hlavy podobné jako u postkomočního syndromu,

•

pomalé, apatické chování se špatnou náladou

Obrázek 13: Síran sodný

Indikace:
Projevy podobné jako u postkomočního syndromu („vše, co je spojené s hlavou“),
s poškozením CNS, se špatnou náladou, smutkem až depresemi, s apatickým chováním.

2.5.13 Phosphorus (Bílý fosfor, P)
Vyskytuje se ve formě bezbarvých nebo bíle nažloutlých krystalů.
Je to nejreaktivnější a nejjedovatější forma fosforu.
Charakteristika obtíží:
•

vydatné opakující se krvácení (ze sliznic),
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Obrázek 14: Bílý fosfor

•

únava a vyčerpání z velké krevní ztráty,

•

Charakteristické pro štíhlou, vytáhlou postavu se světlou kůží, jemnými, světlými
nebo zrzavými vlasy.

Indikace:
Vydatné opakované krvácení z různých sliznic (hypotonie dělohy, z pochvy, střevní
krvácení, hemateméza apod.), spojené s únavou.
Krvácení z ran (např. po porodu), když se uplatňují klasické postupy – medikace, terapie
šoku, transfuze.
Prevence chirurgického krvácení (předoperační příprava), očekáváme-li velkou krevní
ztrátu, a v pooperačním období (např. při komplikovaném Císařském řezu).

2.5.14 Ricinus communis (Skočec)
Stromovitá rostlina, až 8 metrů vysoká, původem z Afriky. Ze semen získaný ricínový olej
patří mezi nejsilnější rostlinné jedy a jako projímadlo byl užíván již v Egyptě.

Charakteristika obtíží:
•

pocit pulzujícího tlaku v prsou,

•

průjem (vydatný, vodnatý, nebolestivý),

•

intenzivní nevolností a pocitem tíhy v žaludku.

Indikace:

Obrázek 15: Skočec

Kojení – vliv na kojení závisí na volbě ředění léku. Nízká ředění podporují produkci
mléka, vyšší ředění tvorbu mléka zastavují.
Podpora kojení – podporuje nástup laktace, pomáhá při nedostatečné tvorbě mléka,
stimuluje produkci. - 5 CH, 5 granulí 3x i vícekrát denně (v rytmu kojení).
K zastavení sekrece mléka (při odstavování kojence). - 15 CH nebo 30 CH, 5 granulí 3x
denně (d.).
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2.5.15 Staphysagria (Stračka)
Je to dvouletá rostlina, běžná ve středomořské oblasti. Roste na kraji polí, lesostepí,
vyprahlých místech a může dosáhnout až metrové výšky.
Charakteristika obtíží:
•

fyzická a psychická přecitlivělost (ponížení,
smutek, rozhořčení),

•

přecitlivělost na dotyk v genitální oblasti,

•

pocit velké únavy,

•

pálení v uretře mezi mikcemi,

•

bolestivost v ráně,

•

prudká bolest hlavy zhoršující se dotykem.
Obrázek 16: Stračka

Indikace:
Chirurgické rány – řezná poranění, pooperační bolesti (Císařský řez, episiotomie při
spontánním porodu, apod.), doporučit i v předoperační přípravě, kde se výborně doplňuje
s Arnicou montanou.
Cystalgie po cévkování, pálení v uretře, častá potřeba močení.
Psychické a psychosomatické projevy, následky zadržované zlosti, ponížení, urážky,
potlačeného smutku a zadrženého rozhořčení (v tomto případě vysoké ředění - 30 CH).
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3. EMPIRICKÁ ČÁST

3.1 Formulace problému
Ve své práci se zaměřuji na ženy - těhotné, rodičky a šestinedělky, které hledají různé
přirozené možnosti, jež by pozitivně podpořily normální průběh jejich, pravděpodobně
nejdůležitějšího, období v životě. Ženy, které se nechtějí spoléhat pouze na někoho jiného,
jen na klasickou medicínu, ale chtějí mít zodpovědnost samy za sebe, chtějí mít možnost
výběru, chtějí spolurozhodovat. Je homeopatie možnou volbou pro tyto ženy?

3.2 Cíle
Cílem práce je utřídění poznatků týkajících se použití homeopatik před porodem, během
něho i po něm a návrh algoritmu a obecných postupů při výběru homeopatických léků,
které jsou doloženy podrobnými kazuistikami porodních procesů.
Tato kvalitativní studie je podkladem pro další výzkumné práce, které by se mohly zabývat
detailním kvantitativním vyhodnocením úspěšnosti využití homeopatických léků
v jednotlivých speciálních případech.

3.3 Otázky
Snažím se najít odpovědi na otázky využití homeopatie v přípravě k porodu, na porodním
sále i oddělení šestinedělí jako přirozené positivní podpory porodu.
1/ Můžeme pomocí specifických homeopatik podpořit nástup porodní činnosti a předejít
tak medikamentosní indukci porodu?
2/ Je možné za podpory homeopatik ovlivnit délku porodu a zmírnit bolest?
3/ Zmírníme pomocí homeopatických léků následky porodního poranění a zkrátíme dobu
jeho hojení?
4/ Bude mít tato komplexní homeopatická léčba vliv na křehkou psychiku ženy
v periporodním období?
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3.4 Metodika
Pro zpracování problematiky, kterou se zabývá tato bakalářská práce, jsem zvolila typ
kvalitativní studie. Komplexně zkoumá menší počet případů a detailně sleduje jednotlivé
výzkumné situace i jejich účastníky, kteří se v průběhu procesu vyvíjí.
Vstupovala jsem do případů několikrát, v různých obdobích a sledovala jejich vývoj. Proto
se výhodnou jevila triangulace různých metod výzkumu. Informace a podklady pro
výzkum jednotlivých případových studií jsem získávala nestandardizovanými rozhovory,
které se vyvíjely dle aktuálních situací. Postupně se vytvořila vzájemná důvěra a
otevřenost, respondentky byly spontánní, volně vyjadřovaly své pocity a prožitky.
S každou z nich, jsem od seznámení do ukončení studie provedla 2 – 4 individuální
rozhovory, z nichž jsem si zapisovala poznámky, které jsem poté zapracovala do případu.
Pro získání dostatečného množství údajů jsem využila také skrytého (účel jsem dodatečně
vysvětlila) i otevřeného, zúčastněného pozorování. Aktivně jsem vstupovala do
jednotlivých případů a monitorovala jejich vývoj, který jsem pečlivě zaznamenávala.
Tímto kombinováním různých metod jsem docílila hlubšího prozkoumání každého
případu.
V kvalitativní studii hraje výběr případů významnou roli. Výzkumný vzorek byl záměrně
zvolený tak, aby vytvořil modelové situace, ve kterých byly použity v peripartálním období
homeopatické přípravky, což bylo základní podmínkou výběru. Do výzkumu byly
zařazeny kazuistiky z období září 2012 až únor 2013. Respondentky byly ženy ve věku
od 25 do 37 let, různého vzdělání, prvorodičky a druhorodičky, které rodily ve znojemské
nemocnici. Abych postihla široké možnosti homeopatie ve sledovaném období, záměrně
byly zvoleny různé případy. Ve čtyřech byla příprava k porodu, třikrát byly podány
homeopatické léky v průběhu porodu. Zařazeny byly dvě indukce porodu – jedna
s homeopatickou podporou, druhá bez ní, ale s následným využitím homeopatik po porodu.
Šest porodů bylo vedeno vaginálně a záměrně byl zařazen jeden plánovaný císařský řez.
Ve všech případech se řešilo hojení porodního poranění, za přispění homeopatických léků,
dvakrát opožděný nástup laktace a dvakrát bolesti hlavy v šestinedělí.
Výsledky výzkumu jsem zpracovala v praktické části své bakalářské práce, kde jsem se
zabývala rozborem jednotlivých kazuistik, souhrnným hodnocením a analýzou všech
případů. Pro jednoduchost a přehlednost jsem vypracovala tabulky, ze kterých vyplývá
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návrh algoritmu podávání homeopatických léků před porodem, při porodu i v raném
šestinedělí.

3.5 Interpretace a rozbor kazuistik
V této části jsou uvedené podrobné kazuistiky sedmi klientek z mnoha, se kterými jsem
spolupracovala v předporodním kurzu, na porodním sále nebo na oddělení šestinedělí.

3.5.1 Kazuistika I – Iveta, 36 let
Paní Iveta, 36 let, druhorodička, vyšší postavy (výška 178 cm, hmotnost 92 kg
před porodem), spontánní porod záhlavím ve 42. týdnu těhotenství, po episiotomii.
Narodila se dívka - porodní hmotnost 3540 g, délka 51 cm.
S klientkou jsem se setkala dva měsíce před porodem, v kurzu psychoprofylaktické
přípravy. Velmi jí zaujala přednáška o homeopatii, obzvlášť homeopatická příprava
k porodu, podpora během porodu i po něm. Paní Iveta neměla žádné dřívější zkušenosti
s touto možností léčby ani v jiných oblastech. Krátce jsem objasnila princip fungování
homeopatických léků, jejich přípravu, nepřeberné možnosti využití, bezpečnost a
jednoduchost podávání.
Paní Iveta měla zájem o individuální rozhovor. Byla to druhorodička a na první porod
neměla příliš pozitivní vzpomínky. Z rozhovoru vyplynulo, že si přeje využít všech
přirozených a přírodních metod pro klidný průběh porodu, v případě potřeby uvolnění
porodních cest nebo podpory nefunkčních kontrakcí. Kromě přirozených metod stimulace,
jako je masáž hráze i bradavek nebo využití přirozených prostaglandinů (jež obsahuje
ejakulát muže) před termínem porodu, jsem jí připravila rozpis homeopatických
přípravků.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH / 5gr.1xd. – od 38. týdne těhotenství
Ø Actea racemosa 15CH / 5gr.3xd. – od počátku falešných kontrakcí (poslíčků)
Ø Caulophyllum 15CH / 5gr.3xd. – střídavě s Acteou racemosou
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Ø Gelsemium sempervirens 15CH / 5gr. – při pocitu strachu z porodu
Po ukončení kurzu jsem se opět setkala s paní Ivetou až několik dnů před porodem. Byla
ve 41. týdnu těhotenství a měla obvodním gynekologem naplánovanou indukci porodu.
Za pět dnů měla nastoupit k hospitalizaci, k vyvolání porodu, z důvodu přenášení a
nepřipravenosti porodních cest. Dle údajných slov lékaře bylo hrdlo dlouhé, tuhé, uzavřené
a hlavička plodu byla vysoko. Ona sama byla nešťastná, vystresovaná a přecitlivělá,
nechtěla uměle vyvolávat porod. Po krátkém rozhovoru jsem zjistila, že z doporučených
homeopatik užívala pravidelně pouze Arniku montanu a občas, když jí přepadl strach,
Gelsemium sempervirens. Krátce jsme rozebraly situaci, vysvětlila jsem důvody
gynekologa, proč doporučuje hospitalizaci. Snažila jsem se ji uklidnit, positivně naladit a
vzbudit v ní víru v sebe sama. Naplánovaly jsme úpravu předchozího užívání homeopatik
pro zrychlenou přípravu porodních cest, neopomněla jsem připomenout i ostatní přirozené
metody.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH
Ø Actea racemosa 15CH
Ø Caulophyllum 9CH
Ø Gelsemium sempervirens 15CH
První den, od každého 5gr., přípravky smíchat v 500ml čisté vody (balené neperlivé
nebo převařené vychlazené). V uzavřené láhvi řádně rozpustit, protřepávat a po
doušcích v průběhu půldne upíjet. Po té, ještě jednou zopakovat. Od dalšího dne
také 2x denně, ale po 10gr. do nápoje, od každého léku kromě Arniky, té stačí 5gr.
Pokud se objeví nepravidelné kontrakce nebo odteče plodová voda, je možné
podávat homeopatika častěji. Už je nemíchat ve vodě, ale střídavě, asi po hodině,
nechávat granulky volně rozpouštět v ústech.
Paní Iveta byla přijata na porodní sál čtvrtý den dopoledne, v 11 hodin, s odtékající
plodovou vodou, bez kontrakcí. Dál užívala homeopatika dle rozpisu. Během odpoledne,
okolo 15 hodiny se začaly objevovat nepravidelné slabé kontrakce, které pozvolna
zesilovaly. Účinné, pravidelné kontrakce se dostavily kolem 20 hodiny. V tu dobu rodička
užívala Acteu racemosu 15CH, Caulophyllum 9CH a Gelsemium sempervirens 15CH
střídavě asi po 20 minutách. Porodila za dvě a půl hodiny, ve 22:38. V průběhu I. doby
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porodní využívala hodně hydroterapie a na vlastní žádost absolvovala i klyzma. Dvanáct
hodin po odtoku plodové vody byl profylakticky aplikován Cefazolin 2g ve 100ml
fyziologického roztoku (FR) a ve III. době porodní Oxytocin 5jednotek (j.) intra venózně
(i. v.), dle ordinace lékaře.
Po porodu jsem na přání klientky upravila homeopatickou terapii.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH / 5gr.2xd. – jedno balení
Ø Staphysagria 15CH / 5gr.3xd. – dva dny, pak 2xd. – jedno balení
Další balení stačí od každého přípravku 5gr.1xd., pokud bude hojení i aktivizace
po porodu probíhat bez komplikací. V opačném případě nabízím konzultaci a
možnou úpravu homeopatické léčby.
Analýza.
Paní Iveta se poprvé setkala s homeopatií na předporodním kurzu, kde dostala základní
informace o této léčbě. Stručně jsem popsala, co je homeopatie, na jakém principu funguje
a jak se užívá. Vysvětlila jsem, že homeopatické přípravky jsou vhodné k užívání právě
pro těhotné, rodičky i šestinedělky, protože nemají žádné negativní vedlejší účinky.
Z tohoto důvodu se výborně hodí i k léčbě novorozenců, kojenců a větších dětí. Nezatěžují
přesmíru jejich organismus. Pouze způsob užívání u malých dětí je z bezpečnostních
důvodů odlišný. Homeopatika jsou přírodní preparáty - výtažky z rostlin, živočichů či
minerálů. Některé potíže řeší samostatně, někdy se užívají doplňkově, s klasickou
medikamentosní

léčbou,

kdy

napomáhají

k rychlejšímu

uzdravení

a

posílení

obranyschopnosti organismu.
Po té jsem v individuálním rozhovoru zjistila, čeho se paní nejvíce obává. Jak jsem již
zmínila, byly to negativní zážitky z dlouhotrvajícího porodu, z velkých bolestí při
předchozí indukci a obavy z množství léků. Kromě psychické podpory a doporučení
přirozených vyvolávajících mechanismů, jsem pro ni vytvořila rozpis homeopatických
léků, které připravují organismus těhotné ženy k porodu:
Ø Protože má Arnica montana velmi dobré účinky při všech traumatických afekcích,
při projevech svalové únavy i při porušení kapilár a cév, velmi dobře se hodí, jako
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lék číslo 1 k porodu. Napomáhá rychlé regeneraci organismu po velké fyzické
námaze a regeneraci cévního systému i po drobných poraněních.
Ø Na pravidelný průběh porodu – uvolňování porodních cest, otvírání hrdla děložního
a efektivní kontrakce děložní působí kombinace dvou léků, Caulophyllum a Actea
racemosa. Užívají se střídavě a jejich účinky se výborně doplňují. Caulophyllum
uvolňuje rigidní děložní hrdlo a podporuje pravidelné kontrakce a Actea racemosa
působí na neefektivní spastické bolesti s křečemi a třesem.
Ø Vzhledem k tomu, že s blížícím se porodem, měla klientka stále častěji strach a
úzkost a trpěla nespavostí při představě nadcházejícího období, doplnila jsem ještě
Gelsemium sempervirens, které má sedativní účinek a zabírá na psychickou i
motorickou „paralýzu“ vyskytující se před obávanou zátěží. Výborně doplňuje
předchozí dvě homeopatika i v průběhu porodu.
Už jenom to, že měla paní Iveta v záloze připravené podpůrné prostředky na zvládnutí
případných potíží, ji zklidnilo a pozitivně naladilo. Protože se však porod oproti
předpokládanému termínu mírně opozdil a výrok gynekologa byl jednoznačný, znejistěla,
obavy ji opět přemohly. Proto mě opět kontaktovala a dohodly jsme upravené užívání
homeopatických léků v pitném režimu, což se velmi osvědčilo.
V průběhu tří dnů došlo k vyvolání aktivity dělohy, čtvrtý den ke spontánnímu odtoku
plodové vody a k přirozenému porodu bez komplikací. Po porodu jsme upravily užívání
homeopatik. Léky ovlivňující průběh porodu jsme samozřejmě vysadily a k Arnice
montaně přidaly:
Ø Staphysagrii, která napomáhá hojení řezných ran, tlumí jejich bolestivost a její
účinky se výborně doplňují s Arnikou.
Celkový dojem z porodu měla paní Iveta velmi positivní. Byla nadšená, že porod zvládla
sama, bez větších medikamentosních zásahů, pouze s podporou přírodních mechanismů.
Po porodu a v raném šestinedělí neměla žádné větší neobvyklé potíže, péči o sebe i
o miminko zvládala bez problémů. Porodní poranění bylo klidné, bez otoku a hematomu,
bez bolesti. Hojení sutury za podpory homeopatik a dodržování patřičné hygieny bylo bez
komplikací, děloha byla stažená a rovnoměrně se zavinovala, očistky přiměřené. Čtvrtý
den po porodu, při odchodu domů, paní Iveta plně kojila, byla spokojená a vyrovnaná.
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3.5.2 Kazuistika II – Hana, 28 let
Paní Hana, 28 let, prvorodička střední postavy (výška 172 cm, hmotnost 80 kg
před porodem), spontánní porod záhlavím ve 40. týdnu těhotenství. Medikamentózně
vedený porod, epiziotomie mediolaterálně vlevo a vpravo parciální ruptura (rpt.) pochvy +
rpt. hráze II. stupně. Narodila se dívka – porodní hmotnost 3720 g, délka 52 cm.
S klientkou jsem se poprvé setkala dva měsíce před porodem, v kurzu psychoprofylaktické
přípravy k porodu. Při přednášce o homeopatii, jsem zjistila, že už nějaké zkušenosti
s homeopatickými přípravky má, spíše s polykomponenty při léčbě běžných viróz. Zaujala
ji proto homeopatická příprava v období těhotenství, během porodu i po něm. Protože měla
paní Hana jen běžné povědomí a vlastní dobrou zkušenost, objasnila jsem princip
fungování homeopatických léků, jejich přípravu, bezpečnost a jednoduchost podávání i
velké možnosti využití v tomto období. Podobně jako většina těhotných, projevila obavy
před blížícím se porodem. Nastávajícím maminkám v kurzu i paní Haně jsem doporučila
přirozenou i herbální stimulaci organismu k porodu (masáž hráze i bradavek, maliníkový
čaj nebo využití přirozených prostaglandinů, jež obsahuje ejakulát muže). Kromě toho
jsem jí doporučila před termínem porodu homeopatické přípravky a připravila rozpis.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH / 5gr.1xd. – od začátku 38. týdne těhotenství
Ø Actea racemosa 15CH / 5gr.3xd. – od počátku falešných kontrakcí (poslíčků)
Ø Caulophyllum 15CH / 5gr.3xd. – střídavě s Acteou racemosou
Ø Gelsemium sempervirens 15CH / 5gr. – při pocitu strachu z porodu
Při porodu upravit dávkování po konzultaci dle aktuálního stavu a potřeby.
Paní Hana se držela mých doporučení a ve 40. týdnu gravidity byla odeslána obvodní
gynekoložkou z důvodu gestačního diabetu (na dietě) k indukci porodu. Po přijetí na
oddělení porodního sálu, v 10:30 hodin, byl proveden zátěžový oxytocinový test (ZOT 100ml FR + Oxytocin (OXT) 1j. i. v.), na který děloha zareagovala slabšími
nepravidelnými kontrakcemi. Odpoledne v 15:15 hodin klientce odtekla čirá plodová voda,
v tu dobu už kontrakce zesílily a byly po 5 minutách. Paní Hana porodila ve 21:43 hod. a
celková doba byla asi 5 a půl hodiny. Během porodu byl aplikován profylakticky Cefazolin
2 g i. v., protože byl positivní Streptococcus agalactie (SAG), dále Spasmopan,
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Belladonae 2x supp. rektálně a v závěru porodu ještě Perfalgan 100mg i. v. na rychlejší
otevření porodní branky, vzhledem k suspektnímu záznamu kardiotokografu (CTG).
Paní Hana mě telefonicky kontaktovala až po porodu. Byla spokojená, že vyvolání porodu
proběhlo celkem rychle, na indukci prostaglandiny ani nedošlo. Po 14 denní přípravě
porodních cest homeopatiky se porod rozběhl už při ZOT, což u prvorodiček nebývá často.
Klientka však chtěla konzultovat úpravu rozpisu, protože při porodu došlo k ruptuře hráze i
pochvy.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH / 5gr. – 2 dny 3xd., pak 1xd.
Ø Bellis perennis 5CH / 5gr.3xd.
Ø Calendula officinalis 5CH / 5gr.3xd.
Druhý den po porodu, po vizuální kontrole poranění, jsem paní Haně doporučila navíc
ošetřovat perineum herbálním gelem - Mithra (chladivý gel s éterickými oleji, působící
analgeticky, antisepticky, který se lehce vtírá na oblast hráze, vždy po sprchování, či
oplachu chladnou vodou.) Okolí poranění bylo klidné bez hematomu i otoku, pouze mírná
citlivost na dotek bez nutnosti dalšího řešení.
Třetí den po porodu odcházela paní Hana z oddělení šestinedělí domů, bez zjevných potíží,
děloha zavinutá 2 prsty pod pupek, přiměřeně odcházely sanquinolentní očistky, hojení
porodního poranění per primam. Laktace byla bez problému, prsa nalitá, plně kojila.
Klientka byla pozitivně naladěna. Držela se sestaveného rozpisu užívání homeopatik a
pochvalovala si jejich účinek. V domácím prostředí jsem doporučila užívat Calendulu
officinalis a Bellis perennis do úplného zhojení porodního poranění, Arniku dle jejího
fyzického stavu. Pokud by se objevily potíže v šestinedělí, měla paní Hana možnost mě
kontaktovat.
Analýza.
S paní Hanou jsem se seznámila, podobně jako s některými ostatními klientkami v této
studii, na předporodním kurzu. Tato žena měla už běžné zkušenosti s užíváním
homeopatik, ale základní princip fungování („podobné se léčí podobným“), a další důležité
informace jí chyběly. Doplnila jsem chybějící údaje a vysvětlila, že homeopatické
přípravky jsou vhodné k užívání právě pro těhotné, rodičky i šestinedělky, protože nemají
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žádné vedlejší účinky, ani na ně nevzniká návyk. Nezatěžují přes míru jejich organismus.
Pouze způsob užívání u malých dětí je z bezpečnostních důvodů odlišný. Homeopatika
jsou přírodní preparáty - výtažky z rostlin, živočichů či minerálů. Některé potíže řeší
samostatně a někdy se užívají doplňkově s klasickou medikamentosní léčbou, kdy
napomáhají k rychlejšímu uzdravení a posílení obranyschopnosti organismu.
Paní Hana si přála využít homeopatických léků při přípravě na porod. Měla v těhotenství
prokázán gestační diabetes mellitus (GDM) a byla upozorněna obvodní gynekoložkou, že
není vhodné, vzhledem k této diagnóze, aby přenášela. Pokud bude těhotenství až do konce
bezproblémové, nejpozději v den termínu porodu, dle ultrazvuku (UZV), bude odeslána
k indukci. Současně vyjádřila obavy, zda bude moci upotřebit homeopatika, když obsahují
cukr a ona má těhotenskou cukrovku? Vysvětlila jsem jí, že dříve se toto onemocnění
nazývalo

porucha

glukózové

tolerance

v těhotenství

a

pokud

je

dostatečně

kompenzovatelné pouze dietou, nemusí se obávat, protože nedochází při běžném
dávkování ke zvýšení hladiny krevního cukru. Navíc má doma glukometr a průběžně si
sleduje hodnoty glykemie, takže by jakoukoliv odchylku od normálu hned zaznamenala a
mohla by na ni okamžitě zareagovat (poradit se s diabetologem nebo mě kontaktovat).
Po rozptýlení jejích obav jsme domluvily rozpis homeopatických léků:
Ø Protože má Arnica montana velmi dobré účinky při všech traumatických výkonech,
při projevech svalové únavy i při porušení kapilár a cév, velmi dobře se hodí
k porodu. Napomáhá rychlé regeneraci organismu po velké fyzické námaze a
regeneraci cévního systému i po drobných poraněních.
Ø Na pravidelný průběh porodu – uvolňování porodních cest, efektivní kontrakce
děložní, působí kombinace dvou léků Caulophyllum a Actea racemosa. Užívají se
střídavě a jejich účinky se výborně doplňují. Caulophyllum uvolňuje rigidní děložní
hrdlo a podporuje pravidelné kontrakce a Actea racemosa působí na neefektivní
spastické bolesti s křečemi a třesem.
Ø Vzhledem k tomu, že s blížícím se porodem, měla klientka stále častěji obavy
z nadcházejícího období, doplnila jsem ještě Gelsemium sempervirens, které má
sedativní účinek a zabírá na psychickou i motorickou „paralýzu“, vyskytující se
před obávanou zátěží. Výborně doplňuje předchozí dvě homeopatika i průběhu
porodu.
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I když se paní Hana držela rozpisu, pravděpodobně ještě nenastal správný okamžik
k přirozenému porodu, nicméně v týdnu gravidity 39+5 byla odeslána k ZOT a k indukci
porodu z důvodu GDM. Výhodou podávání homeopatik v předchozím období bylo, že
porod se rozběhl už po podání Oxytocinu, což u prvorodiček bývá většinou výjimečně.
Klientka

užívala

homeopatické

přípravky

i

v

průběhu

porodu,

současně

s medikamentózním ovlivněním. Sama konstatovala: „…že proběhl celkem rychle a dalo
se to vydržet“. Protože se jí osvědčilo použití homeopatie při porodu, neváhala ji aplikovat
i na hojení porodního poranění. Konzultovala se mnou změnu přípravků:
Ø Protože porodní poranění byla ruptura perinea a vaginy, k Arnice montaně jsme
přidaly Bellis perennis, které hojí traumata malé pánve – tržné poškození pánevních
svalů a Calendulu officinalis, které má analgetický, hemostatický a antiseptický
účinek.
Efekt těchto homeopatik výborně posiluje lokální použití přírodního gelu – Mithra.
Během krátkého pobytu na šestinedělí bylo zřejmé, že působení těchto přípravků, spolu se
zvýšenou hygienou zevního genitálu, výrazně urychluje hojení sutury bez komplikací. Paní
Hana se celkově cítila velmi dobře, byla klidná, pozitivně naladěná. Mírná citlivost hráze ji
neobtěžovala, ani vleže, ani při pohybu, takže si mohla odpočinout, vyspat se a načerpat
sílu k dostatečné péči o sebe i miminko. Její spokojenost vedla k rychlému nástupu laktace
a tudíž i k dobrému prospívání dítěte. Spokojeně odcházela již třetí den po porodu domů
s přesvědčením, že je soběstačná a v záloze má kontakt na mě s náhradním plánem.

3.5.3 Kazuistika III – Eva, 35 let
Paní Eva, 35 let, prvorodička, vyšší postavy (výška 170 cm, hmotnost 79 kg
před porodem), spontánní porod záhlavím ve 41. týdnu těhotenství, episiotomie
mediolaterální + rpt. perinea IIIa. stupně s parciálním poraněním sfinkteru rekta. Narodil se
chlapec – porodní hmotnost 3890 g, délka 51 cm.
Podobně, jako s předchozími klientkami, jsem se i s paní Evou setkala v kurzu
psychoprofylaktické přípravy k porodu. Při přednášce o homeopatii, jsem zjistila, že už má
zkušenosti, spíše s polykomponentními homeopatickými přípravky při léčbě běžných
onemocnění (rýma, kašel, bolesti v krku, chrapot). Měla všeobecné informace a vlastní
dobrou zkušenost. Zaujala ji proto homeopatická příprava v období těhotenství, během
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porodu i po něm. Během přednášky jsem objasnila princip fungování homeopatických
léků, jejich přípravu, bezpečnost a jednoduchost podávání i velké možnosti využití v tomto
období. Podobně, jako většina prvorodiček, projevila obavy před blížícím se porodem.
Vysvětlila jsem různé možnosti přirozené i přírodní podpory organismu ženy k porodu
(masáž hráze i bradavek s pomocí přírodních olejů, maliníkový čaj nebo využití
přirozených prostaglandinů, jež obsahuje ejakulát muže). Kromě toho jsem jí doporučila
před termínem porodu homeopatické přípravky a připravila rozpis.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH / 5gr.1xd. – od začátku 38. týdne těhotenství
Ø Actea racemosa 15CH / 5gr.3xd. – od počátku falešných kontrakcí
Ø Caulophyllum 15CH / 5gr.3xd. – střídavě s Acteou racemosou
Ø Gelsemium sempervirens 15CH / 5gr. – při pocitu strachu z porodu
Při porodu a po něm upravit dávkování dle aktuálního stavu a potřeby.
Těhotenství paní Evy bylo až do porodu bezproblémové. Držela se doporučených rad, a
protože podle všech vyšetření u gynekologa plod nevykazoval žádné známky ohrožení,
nebyla nutná předčasná indukce porodu. Klientka byla přijata na porodní sál v 17:45 hodin
ve 40+4 týdnu gravidity pro spontánní odtok čiré plodové vody a pravidelné kontrakce po
3 minutách. Dle osobních údajů, měla slabé nepravidelné kontrakce od dopoledne téhož
dne a asi v 16:00 hodin již byly pravidelné po 5 minutách a mnohem intenzivnější. Tou
dobou užívala doporučená homeopatika už v pitném režimu (500ml čisté vody + 10gr.
od každého léku). V 16:30 spontánně odtekla plodová voda a paní se rozhodla odjet
s partnerem do porodnice. Při příjmu byl porodnický nález už velmi pokročilý – poloha
podélná, hlavička vstouplá velkým oddílem, branka 8cm-lem. Během 35 minut došlo ke
spontánnímu porodu, avšak s rupturou perinea IIIa. stupně, dále III. a IV. doba porodní
byly bez komplikací, v noci se celkem dostatečně vyspala.
Druhý den ráno mě paní Eva oslovila s dotazem na úpravu homeopatik po porodu. Navíc
projevila obavy: „…že malý hůře saje a moc se mu nechce…“. Vzhledem k této informaci
a poranění při porodu, jsem navrhla změnu.
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Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH / 5gr. – 2 dny 3xd., pak 1xd.
Ø Bellis perennis 5CH / 5gr.3xd.
Ø Calendula officinalis 5CH / 5gr.3xd.
Ø Ricinus communis 5CH / 5gr. v rytmu kojení, či přikládání k prsu, po nástupu
laktace, postupné snižování dávky během několika dnů.
K lokálnímu ošetření porodního poranění – přírodní šípkový olej, který napomáhá
hojení ran a regeneraci tkání. Zlepšuje strukturu poškozené pokožky.
Čtvrtý den po porodu odcházela paní Eva z oddělení šestinedělí domů bez zjevných potíží,
děloha zavinutá 4 prsty pod pupek, přiměřeně odcházely sanquinolentní očistky, hojení
rozsáhlejšího porodního poranění per primam. Laktace se rozběhla bez problému, prsa
nalitá, plně kojila. Klientka se držela sestaveného rozpisu užívání homeopatik a pozitivně
vnímala jejich účinek. V domácím prostředí jsem doporučila užívat Calendulu officinalis a
Bellis perennis do úplného zhojení porodního poranění, Ricinus communis během 2-3 dnů
postupně vysadit a Arniku užívat dle jejího fyzického stavu. Pokud by se objevily potíže
v šestinedělí, měla paní Eva možnost mě kontaktovat.
Analýza.
Paní Eva se na předporodním kurzu detailně, podobně jako mnohé jiné nastávající matky,
seznámila s možnostmi, které nabízí homeopatie. Byla velmi nadšená touto informací a
spolu s ostatními přírodními doplňky se snažila pozitivně podpořit přirozený průběh
těhotenství, porodu i šestinedělí. Byla spokojená, neměla žádné zjevné obtíže v těhotenství
a po několika telefonických rozhovorech, kdy získala ještě doplňující a potvrzující
informace byla klidná a odhodlaná k zvládnutí spontánního porodu.
Připravily jsme tedy rozpis homeopatických léků na podporu přirozeného porodu a ke
zmírnění obav v nadcházejícím období:
Ø Protože má Arnica montana velmi dobré účinky při všech traumatických výkonech,
při projevech svalové únavy i při porušení kapilár a cév, velmi dobře se hodí
k porodu. Je proto dobré ji užívat již v přípravné fázi, asi 14 dní před porodem.
Napomáhá rychlé regeneraci organismu po velké fyzické námaze a regeneraci
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cévního systému i po drobných poraněních a proto pokračovat v její užívání i
v šestinedělí po dobu pocitu fyzické únavy.
Ø Na pravidelný průběh porodu – uvolňování porodních cest, efektivní kontrakce
děložní, působí kombinace dvou léků Caulophyllum a Actea racemosa. Užívají se
střídavě a jejich účinky se výborně doplňují. Caulophyllum uvolňuje rigidní děložní
hrdlo a podporuje pravidelné kontrakce a Actea racemosa působí na neefektivní
spastické bolesti s křečemi a třesem. V průběhu porodu, při kontrakcích a
po odtoku plodové vody, je možno změnit sílu ředění z 15CH na 9CH, užívat
častěji nebo v pitném režimu.
Ø Vzhledem k tomu, že s blížícím se porodem, měla klientka stále častěji obavy
z nadcházejícího období, doplnila jsem ještě Gelsemium sempervirens, které má
sedativní účinek a zabírá na psychickou i motorickou „paralýzu“, vyskytující se
před obávanou zátěží. Výborně doplňuje předchozí dvě homeopatika i průběhu
porodu.
Po úspěšném zvládnutí spontánního přirozeného porodu byla paní Eva sama se sebou
spokojena a příznivě nakloněna další spolupráci s homeopatiky, v jejím případě podpory
hojení většího porodního poranění a podpory nástupu laktace.
Ø Porodním poraněním byla hluboká ruptura perinea, a proto jsme k Arnice montaně
přidaly Bellis perennis, které hojí traumata malé pánve – tržné poškození pánevních
svalů a Calendulu officinalis, které má analgetický, hemostatický a antiseptický
účinek.
Působení těchto homeopatik podpořilo lokální potírání sutury a okolí herbálním
šípkovým olejem, který klientka již používala v období těhotenství, jako prevenci
vzniku strií (zlepšuje strukturu exponované tkáně a pokožky).
Ø Paní Eva se obávala opožděného nástupu laktace, proto jsem doporučila zařadit
v rytmu kojení Ricinus communis, který podporuje tvorbu mateřského mléka.
Při dostatečné laktaci, nutno vysazovat postupně, v průběhu několika dnů.
Při pobytu na šestinedělí bylo zřejmé, že působení těchto přípravků výrazně urychluje
hojení sutury bez komplikací, za podpory zvýšené hygienické péče o oblast zevního
genitálu. Klientka se celkově cítila velmi dobře, byla klidná, pozitivně naladěná. Její
spokojenost vedla k rychlému nástupu laktace a tudíž i k dobrému prospívání dítěte.
Odcházela čtvrtý den po porodu domů s přesvědčením, že je soběstačná, má doporučení,
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jak pokračovat v užívání homeopatických přípravků doma a v záloze má kontakt na mě s
náhradním plánem.

3.5.4 Kazuistika IV – Pavlína, 25 let
Paní Pavlína, 25 let, prvorodička, drobnější menší postavy (výška 157 cm, hmotnost 63 kg
před porodem), spontánní porod záhlavím ve 39. týdnu těhotenství, po episiotomii. Narodil
se chlapec - porodní hmotnost 3580 g, délka 50 cm.
Porod trval celkově 7 a půl hodiny, v průběhu byly podávány spasmolytika - Spasmopan
1x supp. + Belladonae 2x supp., Buscopan 1ampule ( amp.) i. v. i uterotonika - Oxytocin
2j. v 250 ml 5% Glukózy i. v. Po porodu došlo k mírné hypotonii dělohy a
k jednorázovému silnějšímu zakrvácení - asi 300 ml. Celková krevní ztráta - asi 500 ml
byla hrazena krystaloidy, současně s podáním uterotonik – 1000 ml Plasmalyte + Oxytocin
10j. i. v. a Metylergometrin 1amp. i. v.
Klientka si po ranní vizitě stěžovala na bolestivé šití, které se ještě násobí při pohybu a
chůzi. Mírné zlepšení se dostavuje po opláchnutí chladnější vodou. Žádá analgetika,
naordinovaná dle potřeby – Ataralgin 1 tableta (tbl.). Po vyšetření pohledem a pohmatem
zjišťuji v okolí sutury episiotomie mírný otok a krevní výron, velikosti asi 7x3 cm, citlivý
na dotek. Vzhledem k poporodnímu stavu kontroluji výsledek aktuálního krevního obrazu
(KO) -- leukocyty - 15.0, erytrocyty - 3.17, hemoglobin - 90, haematokryt - 0.27,
trombocyty -179.
Nabízím klientce homeopatické řešení problému. I když s homeopatií vlastní zkušenosti
nemá, po krátkém rozhovoru, při kterém objasním specifické působení homeopatických
přípravků a vysvětlím užívání, můj návrh vítá.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH /5gr.3xd.
Ø Staphysagria 15CH /5gr.3xd.
Ø Apis mellifica 15CH /5gr.5xd. + Bryonia 9CH/5gr. 5xd.
Ø Ferrum phosphoricum 15CH /5gr.2xd.
Led na otok – ledové kostky z arnikové tinktury.
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Za 24 hodin došlo k výraznému zlepšení stavu, jak subjektivnímu, tak i objektivnímu. Žena
pociťuje velkou úlevu, bolest se zmírnila, cítí se dobře. Pohledem zjišťuji, že se otok
výrazně zmenšil a hematom se nerozšiřuje.
Doporučení:
dále pokračovat a využívat 1 balení.
Ø Arnica montana 15CH /5gr.2xd.
Ø Staphysagria 15CH /5gr.2xd.
Ø Apis mellifica 15CH /5gr.3xd.
Ø Ferrum phosphoricum 15CH /5gr.2xd.
Led, dokud otok nezmizí úplně.
Po šesti dnech je žena propuštěna z oddělení šestinedělí domů. Sutura porodního poranění
se hojí per primam, otok zmizel, hematom se výrazně zmenšil, bolest ustoupila. Klientka
se cítí dobře, je spokojená a homeopatika bude dál užívat dle následujícího rozpisu.
Doporučení:
dále po jednom balení od každého přípravku.
Ø Arnica montana 15CH /5gr.1xd.
Ø Staphysagria 15CH /5gr.1xd.
Ø Ferrum phosphoricum 15CH /5gr.2xd.

Další úpravu a užívání možno domluvit podle aktuálního stavu klientky. Pokud problémy
ustoupí, možno ukončit užívání homeopatik. Pouze Ferrum phosphoricum doporučuji
užívat delší dobu a to v ředění 30CH, do normalizace KO (kontrola po šestinedělí).
Pro rychlejší úpravu anemie po porodu doporučuji ještě přidat bylinnou tinkturu z
Tamaryšku, který se dávkuje dle aktuální váhy jednotlivce.
Analýza.
Paní Pavlína se 18 hodin po porodu cítila velmi unavená, pohyb jí znepříjemňovala bolest
v oblasti porodního poranění. Byla rozladěná a nevyspaná. Po zjištění objektivního stavu
poranění, jsme krátce rozebraly její situaci a možnosti. Individuálním rozhovorem jsem
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zjistila, že klientka o možnosti využití homeopatie nemá povědomí, nikdy se s ní nesetkala
a nemá s ní žádné osobní zkušenosti.
Stručně jsem paní popsala co je homeopatie, na jakém principu funguje a jak se užívá. Paní
měla obavy, zda může užívat homeopatika jako kojící matka, zda negativně neovlivní její
miminko. Vysvětlila jsem jí, že homeopatika jsou přírodní preparáty - výtažky z rostlin,
živočichů či minerálů – a mohou je bez problémů užívat jak těhotné, šestinedělky, tak i
novorozenci. Pouze způsob užití je u malých dětí odlišný, protože homeopatické léky se
nechávají volně rozpouštět a vstřebávat v dutině ústní a hrozí nebezpečí, že by děti mohly
granulky vdechnout.
Paní Pavlína měla naordinovanou medikamentózní léčbu (Ataralgin 1tbl. dle potřeby
(d.p.), Aktiferrin compositum 1-0-1, Aescin 2-2-2), kterou si přála změnit a po dohodě
s lékařem také zaměnila za léčbu homeopatickou:
Ø Na řešení bolesti a celkovou rychlejší regeneraci tkání užívala dle rozpisu Arnicu
montanu. Protože bolest byla z velké části způsobena nejen zvětšujícím se
hematomem, ale i otokem, užívala také Apis mellifica. Protože bolest se zhoršovala
pohybem, přidala jsem zpočátku i Bryonii. Rychlejší ústup otoků jsme podpořily
ledovými obklady z arnikové tinktury.
Ø Poranění při porodu bylo způsobené nástřihem hráze, proto klientka užívala
Staphysagrii, která výborně hojí řezné rány a současně mírní bolestivost těchto ran.
Ø Paní Pavlína měla po porodu mírnou hypotonii, provázenou větší krevní ztrátou.
Vzniklou anemii, potvrzenou laboratorně (vyšetření KO), jsme řešily dlouhodobým
užíváním

Ferrum

phosphoricum,

Arnica

montana

a

bylinnou

tinkturou

z Tamaryšku, jehož kapky se dávkují dle váhy a ředí se do teplé vody, aby líh
vyprchal (vzhledem k tomu, že jde o užívání kojící ženou).
Klientka navrženou homeopatickou léčbu akceptovala. Držela se všech doporučení a často
se mnou konzultovala úpravu užívání, dle aktuálního fyzického, ale i psychického stavu.
Hned během prvních 24 hodin pocítila positivní výsledek homeopatických přípravků –
velkou úlevu od bolesti, zvýšení pohyblivosti. Sama uvedla, že se cítí mnohem lépe, je
vyspaná, odpočatá, nepotřebuje žádné jiné léky od bolesti, je positivně naladěná.
Objektivně jsem zjistila, že otok na hrázi se zmenšil a hematom v okolí sutury se dále
nerozšiřuje. Během dalších dvou dnů otok ustoupil úplně, sutura byla klidná a hematom se
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postupně začínal vstřebávat. Šestý den, při propuštění do domácího prostředí, se paní cítila
velmi dobře, byla klidná, nevykazovala známky vyčerpání. Sutura po objektivním zjištění
byla klidná, hojila se per primam, bez otoku, v okolí rány pouze malý vstřebávající se
hematom. Děloha stažená, zavinutá 4 prsty pod pupek, očistky přiměřené, sanquinolentní,
prsy klidné, kojí.
Paní Pavlína dobře a rychle pochopila princip užívání homeopatik a naučila se s nimi
pracovat dle aktuálního stavu. Věděla, že mě může kdykoli, bude-li to vyžadovat její
aktuální stav, kontaktovat a domluvit si případnou úpravu rozpisu homeopatických léků.
Zároveň byla informována, jak se zachovat při možných komplikacích v šestinedělí a o
kontrole po šestinedělí u svého obvodního gynekologa. Ten by se měl zaměřit,
s přihlédnutím k jejímu poporodnímu stavu, i na kontrolu KO.

3.5.5 Kazuistika V – Radka, 31 let
Paní Radka, 31 let, prvorodička, vyšší štíhlé postavy (výška 173 cm, hmotnost 82 kg
před porodem), spontánní porod záhlavím ve 41. týdnu těhotenství, po episiotomii a revizi
v krátkodobé celkové anestezii. Narozen chlapec – porodní hmotnost 3870 g, délka 52 cm.
Klientka byla přijata na porodní sál pro pravidelné kontrakce po 5 minutách a prosakující
plodovou vodu. Vaginální nález byl příznivý – hrdlo spotřebované, branka 3 cm,
centralizovaná, polotuhá, hmatný vak blan, hlavička naléhá na vchod pánevní. V anamnéze
zjištěno 1x umělé přerušení těhotenství ve 12. týdnu pro závažnou vývojovou vadu srdce
plodu a v kultivaci z pochvy positivní nález SAG. Z tohoto důvodu byl po přijetí
profylakticky aplikován Cefazolin 2 g i. v. V průběhu porodu byla učiněna dirrupce
sekundárního vaku blan, na uvolnění pevné branky zavedeny rektálně Belladonae 2x supp.
+ Spasmopan 1x supp. a paní v průběhu porodu hojně využívala hydroterapie. Celková
doba porodu byla 4 hodiny, 55 minut. Byla provedena episiotomie, následně při kontrole
po porodu ošetřena i s pokračovací rupturou v pochvě.
V průběhu IV. doby porodní si paní Radka stěžovala na zvýšený tlak v oblasti rekta. Byl
zjištěn paravaginální hematom vpravo (mimo suturu v pochvě, která byla na levé straně) a
následně v celkové anestezii otevřen, vypuštěn a ošetřen. Celková krevní ztráta včetně
porodu byla, odhadem lékaře, 500 ml, následně během dne hrazena krystaloidy - 2x
1000 ml Plasmalyte i. v. Vzhledem k větší krevní ztrátě, byly provedeny odběry KO
44

(leukocyty 17.8, erytrocyty 3.51, hemoglobin 105, haematokryt 0.31, trombocyty 326),
koagulace (Quick

1.05, Protombinový test – INR 0.99, Fibrinogen 4.37, aPTT 29.3, D-

dimery 4.919, Antitrombin (%) 90) a naordinován Aktiferrin compositum 1 tobolka 2xd. a
Clexane 0,4 ml podkožně (s. c.) profylakticky 3 dny.
S paní Radkou jsem se poprvé setkala až několik hodin po výkonu na oddělení šestinedělí,
postavou štíhlá, vytáhlá žena nevýrazné pleti, se světlými vlasy. Tou dobou už byla
samostatná – vstávala, chodila, spontánně močila i hygienickou péči zvládla sama.
Při kontrole zavinování dělohy, krvácení a porodního poranění jsem viděla tmavý
hematom v oblasti hráze a konečníku, citlivý na dotek, který se však více nezvětšoval.
Celkově byla paní vyčerpaná a pospávala. Po krátkém rozhovoru, ve kterém si
postěžovala, že se cítí „ jakoby zmlácená“, jsem jí nabídla homeopatickou podporu
v řešení jejího současného stavu. Protože neměla doposud žádnou zkušenost s homeopatií,
krátce jsem jí vysvětlila princip fungování.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH /5gr.3xd.
Ø Staphysagria 15CH /5gr.2xd.
Ø Phosphorus 30CH /5gr.1-2xd.
Ø Hamamelis Virginiana 30CH /5gr., opakovat po 6 hodinách
Ledové obklady z arnikové tinktury na postiženou oblast.
Velmi rychle se dostavil positivní účinek užívaných homeopatik. Druhý den se paní Radka
cítila, dle svých slov „jako znovuzrozená“. Byla aktivní, sdílná, v dobré náladě, samostatně
pečovala o své miminko. U vizity konstatovala velké zlepšení ohledně bolestivosti hráze.
Objektivně bylo zjištěno, že sutura po episiotomii je klidná, na pohmat téměř nebolestivá,
na hrázi vstřebávající se hematom. S přikládáním miminka k prsu a s nástupem laktace
nebyl žádný problém.
Čtvrtý den po porodu odcházela paní Radka z oddělení šestinedělí domů bez zjevných
potíží, děloha zavinutá 3-4 prsty pod pupek, přiměřeně odcházely sanquinolentní očistky,
s primárně hojícím se porodním poraněním, pouze v oblasti konečníku byl vstřebávající se
blednoucí hematom. Klientka se držela sestaveného rozpisu užívání homeopatických
přípravků a v domácím prostředí jsem jí doporučila pokračovat do úplného zhojení
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porodního poranění. Arniku a Phosphorus užívat dle jejího fyzického stavu. Pokud by se
objevily potíže v šestinedělí, měla paní Radka možnost mě kontaktovat.
Analýza.
Paní Radka byla po porodu a zákroku v celkové anestezii, po celkem náročném dni, při
našem prvním setkání, unavená, pobledlá, ospalá a bez nálady. V kontextu s jejím
poraněním a krevní ztrátou mě zaujal její vzhled – postavou štíhlá, vytáhlá žena, světlé
vlasy i pleť. Po zjištění objektivního stavu poranění, jsme krátce rozebraly její situaci a
možnosti. Při rozhovoru jsem zjistila, že klientka o možnosti využití homeopatie nemá
povědomí, nikdy se s ní nesetkala a nemá s ní žádné osobní zkušenosti.
Stručně jsem jí popsala co je homeopatie, na jakém principu funguje a jak se užívá.
Vysvětlila jsem, že homeopatika jsou přírodní preparáty - výtažky z rostlin, živočichů či
minerálů a mohou je bez problémů užívat jak těhotné, šestinedělky, tak i novorozenci.
Podrobně jsem jí seznámila se léky, které jsem doporučila a vysvětlila funkci každého
z nich:
Ø Protože má Arnica montana velmi dobré účinky při všech traumatických výkonech,
při projevech svalové únavy i při porušení kapilár a cév, velmi dobře se hodí
k porodu. Napomáhá rychlé regeneraci organismu po velké fyzické námaze a
regeneraci cévního systému i po drobných poraněních.
Ø Poranění při porodu bylo způsobené nástřihem hráze a po té ještě prostřižením
hematomu, proto klientka užívala Staphysagrii, která výborně hojí řezné rány a
současně mírní jejich bolestivost.
Ø Při vydatném podslizničním krvácení, při tvorbě paravaginálního hematomu
doplnil předchozí dva léky Phosphorus, jehož volbu podpořil právě vzhled klientky,
který je přímo v obraze Phosphoru.
Ø Při silném krvácení žilního původu tmavou až černou krví, při tvorbě hematomu se
využívá rychlého účinku Hamamelis Virginiana, u něhož často vidíme účinek už po
první dávce.
Na různá četná poranění a krvácivé komplikace po porodu jsem mohla volit ještě několik
dalších homeopatických léků, jejich kombinaci a změnu potencí. Vzhledem k tomu, že toto
byla první zkušenost pacientky s homeopatiky a současně její vzezření bylo v obraze
Phosphoru, jevil se tento výběr dostatečný.
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Paní Radka na sobě pocítila úlevu již po prvním dni užívání. Ocenila výhody těchto
přípravků, jejich velké možnosti v působení na různé psychosomatické oblasti organismu i
jednoduchost užívání. Velkou výhodu viděla v tom, že homeopatické léky může bez obav
užívat i v šestinedělí, v době kojení a nemusí se obávat negativního vlivu na její miminko.
Přírodní základ takto vyráběných přípravků byl dalším impulsem pro její volbu. Současně
užívala léky klasické medicíny naordinované lékařem a byla spokojená, že jejich účinky se
vzájemně doplňují. Velmi rychle zregenerovala své síly a domů odcházela s pocitem, že se
dokáže postarat sama o sebe i o své miminko, bez větších obtíží.

3.5.6 Kazuistika VI – Regina, 37 let
Pani Regina, 37 let, starší prvorodička, střední postavy (výška 167 cm, hmotnost 72 kg
před porodem), indukovaný porod záhlavím ve 40. týdnu těhotenství, po epidurální
analgezii a episiotomii. Narozen chlapec – porodní hmotnost 3030 g, délka 51 cm.
Klientka byla přijata k indukci porodu z důvodu vrozené vývojové vady dělohy (suspektní
uterus bicorporeus unicolis) ve 40. týdnu těhotenství (39+3). Celková doba porodu,
od zavedení prostaglandinů (PTG) (Prostin 0,5 mg e.a.), trvala 7 hodin 15 minut.
V průběhu, kromě Prostinu, byly podávány spasmolytika - Spasmopan 1x supp. +
Belladonae 2x supp., zavedena epidurální analgezie (EA) a na závěr, v II. době porodní,
uterotonika - Oxytocin 1j. ve 100ml FR.
Den po porodu si paní stěžovala na bolestivost v oblasti episiotomie, která jí znesnadňuje
péči o miminko. Uleví se jí vždy ve sprše, po oplachu chladnější vodou. Po kontrole
pohledem zjišťuji na hrázi v okolí sutury menší hematom a drobný otok. Vaginálním
vyšetřením je vyloučena komplikace hlubších vrstev přilehlých tkání, hematom i otok jsou
povrchové, bolestivé na dotek.
Při krátkém rozhovoru nabídnu paní Regině různé varianty řešení. Informuji o přirozených
metodách na zmírnění bolesti (úlevové polohy, časté oplachy chladnější vodou, přikládání
ledových obkladů), o možnosti využití herbální terapie (Mithra – gel na hojení hráze, který
podporuje rychlé hojení a tiší bolest) i o medikamentozní léčbě – podání analgetik.
Nabízím klientce též homeopatické řešení problému. Krátce vysvětlím specifické
působení homeopatických přípravků, objasním jejich přírodní původ, jednoduchost a
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bezpečnost užívání. Volbu nechávám na klientce. Paní Regina preferuje homeopatickou
podporu, doplněnou herbální péčí.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH /5gr.3xd.
Ø Staphysagria 15CH /5gr.3xd.
Ø Apis mellifica 15CH /5gr.3xd.
Mithra - chladivý gel s éterickými oleji, působící analgeticky, antisepticky
a adstringentně, který se lehce vtírá na oblast hráze, vždy po sprchování, či oplachu
chladnou vodou.
Za 24 hodin došlo k výraznému zlepšení stavu, jak subjektivnímu, tak i objektivnímu. Žena
pociťuje velkou úlevu, bolest v oblasti sutury se zmírnila, otok zmizel, v okolí rány zůstal
drobný vstřebávající se hematom. Paní Reginu však dnes (3. poporodní den), více než
poranění hráze, obtěžuje rozvíjející se bolest hlavy, která se zhoršuje při vertikalisaci.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH
Ø Staphysagria 15CH
Ø Hypericum perforatum 15CH
Ø Natrum sulfuricum 15CH
Mithra – pokračovat v aplikaci až do vyhojení porodního poranění.
Všechny čtyři homeopatické přípravky, od každého po 5 gr., smíchat do 500 ml
čisté vody, řádně rozpustit, protřepávat a po doušcích upíjet. Během jednoho dne
udělat 3x a vřadit do pitného režimu. Oproti předchozímu podávání – vkládání
jednotlivých granulí pod jazyk, je tento způsob užívání pohodlnější při větším
počtu kombinovaných homeopatik.
Čtvrtý den po porodu byla paní Regina spokojená, klidná, v dobré náladě. U vizity
konstatovala velké zlepšení ohledně bolestivosti hráze i ústup bolesti hlavy. Objektivně
bylo zjištěno, že sutura po episiotomii je klidná, na pohmat téměř nebolestivá.
S přikládáním miminka k prsu a s nástupem laktace nebyl žádný problém.
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Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH
Ø Staphysagria 15CH
Ø Hypericum perforatum 15CH
Ø Natrum sulfuricum 15CH
Mithra
Navrhuji snížit podávání homeopatických přípravků na 2x denně a opět vřadit do
pitného režimu ještě dva dny. Pokud úplně ustoupí bolesti hlavy, je možné vyjmout
z užívání Hypericum perforatum i Natrum sulfuricum a ponechat pouze Arnicu
montanu a Staphysagriu, v jednotlivém podávání 5gr./2xd.
Po té doporučuji užívat v průběhu šestinedělí ještě po jednom balení Arnica montana a
Staphysagria, od každého 5gr./1xd. Pokud bude mít paní Regina nějaké potíže, může mě
kontaktovat a upravíme nebo doplníme homeopatickou terapii.
Analýza.
Paní Reginu jsem poprvé viděla na oddělení šestinedělí den po porodu. Obtěžovala ji
bolest v oblasti zevního genitálu okolí nástřihu hráze. Sama měla pocit, že kvůli těmto
potížím málo zvládá péči o miminko, nemůže si ani dostatečně odpočinout, protože bolest
pociťuje i v klidu. Třetí den po porodu ji navíc ještě zesílila bolest hlavy spojená s častým
vstáváním. Lze zde hledat pravděpodobnou souvislost s epidurální analgezií při porodu.
Trvale paní neužívala žádné léky a ani občasné bolesti nebyla zvyklá řešit analgetiky.
S paní Reginou jsem promluvila o možnostech řešení. Jak jsem výše uvedla, navrhla jsem
několik variant a vysvětlila jejich funkce, účinnost a rozsah působení. Výběr řešení jsem
záměrně ponechala na ní samotné. V průběhu dlouholeté praxe se mi osvědčilo, že řešení,
které si z nabízených možností vybere sama klientka, bývá nejlepší, protože mu také
nejvíce důvěřuje. Propojení herbální a homeopatické léčby, které zvolila paní Regina, je
velmi výhodné. Účinky obou metod se dobře doplňují a násobí. Chladivý gel na hojení
hráze – Mithru jsme doplnily homeopatickými přípravky:
Ø Na následek traumatizmu v oblasti hráze a celkovou rychlejší regeneraci tkání
užívala dle rozpisu Arnicu montanu. Z důvodu toho, že klientka neměla tento
přípravek ihned bezprostředně po porodu a v oblasti sutury byl již drobný
hematom, zvolila jsem vyšší ředění 15CH. V opačném případě by bylo vhodnější
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nejprve zahájit léčbu ředěním 9CH a až později přejít na vyšší ředění. Protože
bolest byla z části způsobena i otokem, užívala také Apis mellifica, které obecně
velmi rychle účinkuje na edémy zlepšující se chladem.
Ø Poranění při porodu bylo způsobené nástřihem hráze, proto klientka užívala
Staphysagrii, která výborně hojí řezné rány a současně mírní jejich bolestivost.
Ø Na bolest hlavy, související pravděpodobně s epidurální analgezií při porodu (dle
výše uvedených příznaků), užívala Hypericum perforatum, které účinně postihuje
všechna traumata centrálního nebo periferního nervového systému, jehož účinek
zvyšuje Natrum sulfuricum, které obecně pozitivně působí na všechny potíže
související s hlavou, na jedince se špatnou náladou.
Paní Regina se s homeopatiky setkala poprvé. Ocenila výhody těchto přípravků, jejich
velké možnosti v působení na různé psychosomatické oblasti organismu i jednoduchost
užívání. Velkou výhodu viděla v tom, že homeopatické léky může bez obav užívat i
v šestinedělí, v době kojení a nemusí se obávat negativního vlivu na její miminko. Přírodní
základ takto vyráběných přípravků byl dalším podnětem pro její volbu. Pocítila na sobě
úlevu již po prvním dni užívání. Pochopila, že se dají homeopatika vzájemně různě
kombinovat i měnit a tak vznikají další možnosti jejich využití. Objektivně byla paní
propuštěna 4. den po porodu s drobným nebolestivým vstřebávajícím se hematomem
v okolí sutury episiotomie, rána byla jinak klidná bez infiltrace i otoku. Děloha byla
stažená, zavinutá 4 prsty pod pupek, očistky přiměřené, sanquinolentní, prsy klidné, plně
kojící. Bolest v oblasti porodního poranění i hlavy ustoupila. Domů odcházela klientka
s pocitem, že se dokáže postarat sama o sebe i o své miminko bez větších obtíží.

3.5.7 Kazuistika VII – Alena, 27 let
Paní Alena, 27 let, druhorodička, střední postavy (výška 168 cm, váha 95 kg před
porodem), porod císařským řezem (S.C.) ve 38. týdnu těhotenství, po spinální anestezii
(SA). Narodil se chlapec - porodní hmotnost 4150 g, délka 50cm.
V průběhu těhotenství se u paní Aleny rozvinul gestační diabetes mellitus dostatečně
kompenzovaný dietou, hypothyreosa (Letrox 50 mg / 1xd.) a gestační hypertenze –
preeclampsia superponata incip. (Dopegyt 25 mg / 2 tbl., po 8 hod.). Císařský řez byl
plánovaný z důvodu hrozící ruptury dělohy ve 38. týdnu těhotenství (UZV – výrazně
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ztenčený dolní segment a velikost plodu cca 3700g). První porod byl též vedený císařským
řezem. Pacientka si po konzultaci s anesteziologem vybrala spinální anestezii. Při operaci
byl aplikován profylakticky Unasyn 1,5 mg i. v. a v pooperačním období Dipidolor 1 amp.
i. v., po 8 hod. a Novalgin 1 amp. po 4 hod., d. p. na zmírnění bolesti. Dostatečná výživa
byla hrazena infuzními roztoky, které byly 1. pooperační den doplněny tekutou, večer již
kašovitou dietou a od 2. pooperačního dne byla nahrazena dietou č. 2 – lehce stravitelnou.
U paní Aleny proběhla běžná předoperační příprava, včetně prevence TEN (Clexane
0,4 ml s. c. / večer před a 3 dny po operaci + bandáže DKK) a po dobu infuzní terapie
měla zavedený permanentní katétr.
S touto ženou jsem se setkala již v těhotenství na předporodním kurzu, kde jsem jí
představila homeopatii, seznámila jsem ji s principem fungování, s jejím užíváním a
s možnostmi, které lze využít při porodu císařským řezem. Doporučila jsem užívání
některých již před porodem a následně i v šestinedělí.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH/5gr.1xd. - užívat již 14 dní před operací a pokračovat
v šestinedělí
Ø Staphysagria 15CH /5gr.3xd. - začít užívat v den operace
Ø Ricinus communis 5CH /5gr. v rytmu kojení – od druhého dne po operaci do
nástupu dostatečné laktace, po té postupně během 3-4 dnů snižovat dávkování na 0
S paní Alenou jsem se setkala 3. pooperační den, kdy si stěžovala na silné bolesti hlavy
nejednoznačné lokalizace, které se zhoršovaly hlavně při změně polohy, při pohybu. Vleže
a v klidu se bolest výrazně zmírnila. Po častém přikládání miminka k prsu se začaly
objevovat první mililitry mateřského mléka. Cítila se unavená, nevyspalá. Homeopatika,
doporučená v kurzu, měla s sebou, nicméně je užívala pouze sporadicky („…tak nějak si
na ně nevzpomněla…“ říkala paní).
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH
Ø Staphysagria 15CH
Ø Hypericum perforatum 15CH
Ø Natrum sulfuricum 15CH
Ø Ricinus communis 5CH
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První čtyři homeopatické přípravky, od každého po 5 gr., smíchat do 500ml čisté
vody, řádně rozpustit, protřepávat a po doušcích upíjet. Během jednoho dne udělat 3x a
vřadit do pitného režimu. Ricinus communis užívat před každým kojením. Tento
způsob jsem doporučila pro zjednodušení užívání a lepší zapamatování.
Následující den, 4. pooperační, se paní Alena cítila mnohem lépe. Byla vyspaná, odpočatá,
bolesti hlavy se výrazně zmírnily. Objevovaly se pouze při rychlé změně polohy. Laktace
velmi zesílila, prsa byla před kojením plná, nalitá.
Doporučení:
Ø Arnica montana 15CH
Ø Staphysagria 15CH
Ø Hypericum perforatum 15CH
Ø Natrum sulfuricum 15CH
Ø Ricinus communis 5CH /5gr. 3xd. – pokud se udrží laktace, postupně vysadit
Ostatní čtyři homeopatické léky opět v pitném režimu, stačí 2x denně. Pokud úplně
ustoupí bolesti hlavy, vysadit Natrum sulfuricum a Hypericum perforatum a dále
pokračovat pouze Arnikou 2x denně a Staphysagrií 1x denně do konce šestinedělí.
Nemusí být v pitném režimu, lépe nechat rozpustit samostatně v ústech.
Osmý pooperační den odcházela paní Alena z oddělení šestinedělí domů, bez bolesti hlavy,
její operační rána byla klidná, hojila se per primam, plně kojila. Doporučeno dodržovat
výše uvedený rozpis i v domácím prostředí. Pokud by se objevily nějaké komplikace, měla
možnost mě kontaktovat.
Analýza.
S paní Alenou jsem se setkala na oddělení šestinedělí 3. den po porodu císařským řezem.
Cítila se velmi unavená, vyčerpaná, obtěžovala ji silná bolest hlavy, která se zhoršovala při
změně polohy a při chůzi, naopak v horizontální poloze se stav zlepšoval. Jenže starost a
péče o miminko jí nedovolovaly být v klidu, navíc i špatně spala. Byla celkově rozladěná,
deprimovaná, stěžovala si i na nedostatečnou tvorbu mateřského mléka. Pooperační bolest
břicha byla, ve srovnání s ostatními potížemi, zanedbatelná.
S klientkou jsme se znaly z předporodního kurzu, proto mě vyhledala s dotazem, zda bych
pro ni měla nějaké vhodné řešení. Při rozhovoru jsem zjistila, že doporučená homeopatika
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si s sebou do porodnice sice vzala, ale téměř neužívala. Dobraly jsme se k tomu, že na ně
v záplavě nových a nečekaných situací spíš zapomněla, ale že by se k nim ráda vrátila.
Vzhledem k jejímu aktuálnímu fyzickému i psychickému stavu jsem jí navrhla přidat
k původnímu plánu ještě dva homeopatické přípravky a zjednodušit užívání, aby se
nemusela tolik soustředit na časování dávek a mohla se plně věnovat miminku.
Pacientka i po porodu dále užívala Dopegyt 25 mg / 1tbl., po 8 hod., vzhledem
k přetrvávající hypertenzi (hodnoty TK: 140-150 / 95-105) a Letrox 50 mg / 1 x d.
Analgetika (Novalgin) i. v. ani p. o. už nežádala. Medikamentózní léčbu jsem navrhla
doplnit léčbou homeopatickou:
Ø Na řešení stavu, přímo souvisejícího s operací – laparotomií, užívala Arnicu
montanu na rychlou celkovou regeneraci porušených tkání a úlevu od bolesti, která
se výborně doplňuje s účinky Staphysagrie, speciálním přípravkem pro hojení
řezných ran.
Ø Na nepříjemné bolesti hlavy, pravděpodobně související se spinální anestezií při
operaci (dle výše uvedených příznaků), užívala Hypericum perforatum, které má
selektivní účinek na následky i drobných mozkomíšních traumat a Natrum
sulfuricum, jež pozitivně působí na deprimované jedince se špatnou náladou.
Ø Protože při primárním císařském řezu a menším kontaktu matky s novorozencem je
hormonální přeladění a nástup laktace opožděno, zařadila paní Alena v rytmu
kojení Ricinus communis, který podporuje tvorbu mateřského mléka.
Nově nastavená homeopatika i navržené zjednodušené užívání klientka ocenila pozitivně,
vzhledem k vytíženosti v průběhu celého dne na oddělení šestinedělí. Byla velmi ráda, že
při péči o miminko i o sebe, nemusela tolik myslet na užívání jednotlivých
homeopatických léků. Jejich vložení do pitného režimu a rytmu kojení jí velmi usnadnilo
správné a dostatečné užívání. Během jednoho dne se ukázaly výsledky. Paní Alena byla
nadšená, odpočatá, bolesti hlavy téměř ustoupily. Po správném užívání Ricinus communis
došlo k silnému nástupu laktace, miminko mělo dostatek mateřského mléka, bylo
spokojené a v noci klidně spalo. Díky tomu se dostatečně vyspala a zklidnila i paní Alena.
Vyjádřila spokojenost i s tím, že hojení laparotomie bylo bez komplikací, téměř bez
bolesti, operační rána byla klidná, bez hematomu, infiltrace i otoku. Velký podíl na
klidném hojení po operaci měla homeopatická příprava před výkonem.
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3.6 Souhrnná analýza, výsledky výzkumu
Ve své bakalářské práci jsem sledovala porodní příběhy 7 žen. Záměrně jsem volila
kazuistiky tak, aby obsáhly různé problémy a potřeby, které ženy – matky v průběhu
porodního procesu řeší. Dvě studie se zabývají spontánním porodem, dvě řeší indukované
porody, třikrát jsou to komplikace porodního poranění, ve dvou případech se objeví reakce
na svodnou analgezii, či anestezii a zařadila jsem i jednu kazuistiku s plánovaným
císařským řezem. Byla jsem přímým účastníkem i pozorovatelem v různých fázích všech
porodních dějů.
Tabulka 1: Souhrnné hodnocení kazuistik
Jméno respondentky

Iveta

Hana

Eva

Pavlína

Radka

Regina

Alena

36

28

35

25

31

37

27

Gravidita / parita

II / II

I/I

I/I

I/I

II / I

I/I

II / II

Délka porodu

2:45

5:30

3:21

7:30

4:55

7:15

-

Příprava k porodu

●

●

●

Spontánní porod

●

Věk

Indukovaný porod

●

●
●

●

ZOT

PTG

Sectio Caesarea

●

Epiziotomie / Ruptura

●/

●/●

●/●

●/

●/●

●/

-

Hojení poranění-per primam

●

●

●

●

●

●

●

Krevní ztráta > 500 ml

●

●

Edém

v oblasti

●

Hematom

poranění

●

●
●

Svodná analgezie, anestezie

●
EA

Podpora laktace

●

SA
●

Počet dnů hospitalizace
po porodu

4

3

4

6

4

4

8

+++

+++

++

+

+++

++

+++

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

Se čtyřmi respondentkami (Iveta, Hana, Eva, Alena) jsem se potkala poprvé na
předporodním kurzu (Tabulka 1). Při krátkém seznamovacím rozhovoru jsem zjistila jejich
vědomosti o homeopatické terapii. Dvě z nich se už setkaly s homeopatickými přípravky
v dřívější době, při léčbě běžného virového onemocnění (rýma, bolest v krku, kašel apod.).
54

Dvě neměly s homeopatií žádné zkušenosti. Ve všech čtyřech případech však bylo potřeba
vysvětlit principy homeopatie, její nesporné výhody užívání v těhotenství, při porodu,
v šestinedělí i pro novorozence. To, že nemají tyto léky žádné vedlejší účinky, že nejsou
toxické a jsou vyráběny z přírodních produktů, byla pro ně zásadní positivní informace.
Podobný postoj zastávaly i ostatní ženy, se kterými jsem se poprvé setkala až po porodu,
když se vyskytly komplikace.

Actea racemosa
Apis mellifica
Arnica
montana
Bellis perenis
Bryonia
Calendula
officinalis
Caulophylum
Ferrum
phosphoricum
Gelsemium
sempervirens
Hamamelis
virginiana
Hypericum
perforatum
Natrum
sulfuricum
Phosphorus
Ricinus
communis
Staphysagria

Nástup laktace

Svodná
analgezie, anestezie

poranění
Edém

v oblasti
Hematom

Ztráta krve > 500 ml

●

Ruptura

●

Epiziotomie

●

Sectio Caesarea

Indukce porodu

lék

Spontánní porod

Homeopatický

Příprava k porodu

Tabulka 2: Využití homeopatických léků ve sledovaném období.

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●
●
●

●

●
●

●

●

●
●

●
●
●

●

●
●

●

●
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Tři účastnice kurzu Iveta, Hana a Eva (kazuistiky I, II, III) si vyžádaly rozpis na přípravu
porodních cest i informaci o přizpůsobení homeopatických přípravků v průběhu porodu
(Tabulka 2). Čtvrtá Alena (kazuistika VII) byla žena s plánovaným Císařským řezem
(Tabulka 1) – tomu jsme přizpůsobily přípravu před porodem i rozpis po operaci
(Tabulka 2).
Srovnáme-li délku porodu u žen, které užívaly homeopatika na přípravu porodních cest i
během porodu (průměrná délka – 3:35 hodin) s ostatními, které homeopatické léky
neužívaly (průměrná délka – 6:50 hodin), je jednoznačně kratší u prvních. Vzhledem
k malému vzorku respondentek není kvantitativní hodnocení relevantní, ale subjektivním
pozorováním a vnímáním rodiček, porody s homeopatiky probíhaly plynuleji, klidněji i
rychleji, což velmi positivně ovlivnilo náladu a prožitky těchto žen. Je pravdou, že paní
Iveta (kazuistika I), na rozdíl od ostatních, je druhorodička (u nich se obecně počítá s kratší
dobou porodu), nicméně ona rodila po 13 a půl letech.
S klientkami Pavlínou, Radkou a Reginou (kazuistiky IV, V, VI) jsem se setkala až po
porodu, když se objevily problémy, související s porodním poraněním. Záměrně jsem do
vzorku sledovaných žen zařadila všechny s poraněním po porodu - epiziotomie, ruptura
perinea nebo vaginální, laparotomie, (Tabulka 1) a u všech jsem hojení podpořila
homeopatickou léčbou (Tabulka 2). Ve všech 7 případech došlo k primárnímu zhojení
(Tabulka 1) i když některá poranění byla značně rozsáhlá.
Také v této souvislosti se ukázala včasnost užití homeopatických přípravků významně
efektivnější. Klientky Iveta, Hana, Eva a Alena (kazuistiky I, II, III a VII) zahájily
homeopatickou léčbu porodního poranění (Tabulka 2) brzy, následně po jeho vzniku.
Respondentky Pavlína, Radka a Regina (kazuistiky IV, V a VI) mě oslovily, až se objevily
dodatečné komplikace – hematom, edém, vyčerpání po náročném porodu s velkou krevní
ztrátou (Tabulka 1), které je omezovaly v sebepéči a samostatnosti při ošetřování svých
dětí. I když po doporučení homeopatické léčby (Tabulka 2) se i jejich komplikovaná
poranění zhojila per primam, doba rekonvalescence po porodu se mírně prodloužila
(Tabulka 1) a bylo třeba užívat homeopatika delší dobu.
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V době hospitalizace, v období raného šestinedělí se u dvou klientek, Reginy a Aleny
(kazuistiky VI, VII), objevily problémy, které bylo možné dát do souvislosti (dle
popsaných obtíží) se svodnou analgezií či anestezií při porodu (Tabulka 1). Po užití
homeopatických léků (Tabulka 2) potíže celkem rychle, během 1 dne, ustoupily.

Dvě ze sedmi šestinedělek, Eva a Alena (kazuistiky III, VII), měly mírné obtíže
s nástupem laktace (Tabulka 1). Paní Eva měla spíše obavy o zdárný průběh kojení a u
paní Aleny, v souvislosti s plánovaným Císařským řezem, kdy neproběhl spontánní
porodní mechanismus a oxytocin tak neměl šanci positivně ovlivnit tvorbu a spuštění
mateřského mléka, se nástup laktace opozdil. Doporučila jsem homeopatickou podporu a
během 1 - 2 dnů se tvorba mléka výrazně zlepšila a obě matky, plně kojící, odcházely
spokojeně domů.
Spokojené, positivně naladěné, plně kojící a v dobré psychické i fyzické kondici odcházely
z porodnice domů i ostatní respondentky (Tabulka 1).
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4. DISKUSE

Tato práce je založena na mých osobních zkušenostech a mnohaleté praxi porodní
asistentky. Porodní příběhy sedmi žen zkoumám z hlediska využití homeopatie právě
v tomto peripartálním období. Proč právě homeopatie? Setkávám se v nemocnici
s těhotnými na předporodních kurzech, s rodičkami při porodu i matkami na oddělení
šestinedělí. Vždy jsem hledala nové metody a možnosti, jak jim zpříjemnit a snad i ulehčit
sice výjimečné, za to však velmi fyzicky i psychicky náročné období.
Homeopatie, svým původem, zaměřením, principy užívání, jednoduchostí a bezpečností,
plně odpovídá požadavkům zkoumaného období. Během svého studia homeopatie jsem se
seznámila s různými, více či méně podobnými postupy, při řešení problémů kolem porodu.
Homeopatické přípravky užívané v tomto období jsou téměř shodné, pouze se různí autoři,
na základě svých vlastních zkušeností, liší v době a způsobu užívání a v dávkování.
Například Moskowitz ve své knize Homeopatie pro těhotenství a porod dělí léky pro toto
období do skupin (dva léky pro porod, dva ženské léky, šest akutních léků a osm běžných
léků) a jejich použití představuje na pozadí vlastních kazuistik.
Někteří autoři doporučují kombinovat homeopatickou léčbu s dalšími přírodními
metodami, jako např. Lebenhart, který kombinuje homeopatii s čínskou a tibetskou
medicínou i s ayurvédou.
Sandra Perko, lékařka s 30 letou praxí a lektorka homeopatie pro lékaře a porodní
asistentky v USA, doporučuje ve své knize Homeopathy For The Modern Pregnant
Woman And Her Infant např. několik předporodních režimů, či schémat pro užívání
homeopatických léků.
V jednom z nich doporučuje už 4 týdny před termínem porodu užívat 1x denně od každého
přípravku – Arnica 5CH, Pulsatilla 5CH, Gelsemium 5CH, Caulophyllum 5CH a
Cimicifuga (Actea racemosa) 5CH.
Druhou alternativou může být od 36. do 40. týdne těhotenství užívat léky 1x týdně – a to
v pondělí Arnica 15CH, v úterý Caulophyllum 15CH a ve středu Cimicifuga 15CH.
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Třetí variantou je užívání homeopatik od 38. týdne obden, celkem 7 dávek od každého léku
– Caulophyllum 30DH a Cimicifuga 30DH. Současně však dodává, že tyto režimy by se
neměly vzájemně kombinovat. (Perko, 2008, s. 129-130)
Naproti tomu někteří homeopaté, nelékaři, příkladem mohou být Petra a Aleš Sušičtí,
podávají léky, až problém nastane (např. nepostupující porod nebo odtok plodové vody bez
nástupu kontrakcí), nikoliv dříve a nedoporučují využívání jakýchkoliv osvědčených
schémat a kombinování více léků v jednom čase.
Mě se však osvědčilo v tomto období, extrémně náročném pro ženu, využít
homeopatických léků už v přípravném čase (ještě před vznikem problému), což dokládám
jednotlivými případy. Vnímám to tak, že období těsně před porodem je pro organismus
ženy už „nefyziologickým,“ a proto homeopatické léky mohou positivně vstupovat do
přípravy porodních cest. Z kompletní analýzy kazuistik vyplývá, že u žen, které podpořily
přípravu k porodu výše uvedenými homeopatiky, byl hladší a rychlejší průběh porodu i
indukovaného, s menšími poporodními komplikacemi s kratší dobou rekonvalescence.
S dobrými výsledky využívám před porodem i během něho kombinaci 4 homeopatických
léků – Arnika montana, Gelsemium, Actea racemosa a Caulophyllum, v potenci 15 CH a
to buď v pitném režimu v přípravě na porod, nebo střídavě při porodu. Velmi významným
lékem, řekla bych lékem číslo 1, v peripartálním období je pro svůj široký okruh využití
Arnika montana, která se prolíná všemi sedmi porodními příběhy.
Cílem mé práce bylo vytvořit návrh algoritmu používání homeopatických přípravků v době
před porodem, během něho i po něm, který by mohl sloužit jako pomůcka pro porodní
asistentky, zavádějící homeopatickou léčbu na svá oddělení – gynekologie, porodní sál i
šestinedělí.(Příloha 2)
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5. ZÁVĚR

Ve své praxi jsem využívala doporučených standardních postupů a stále dokonalejší
medicínské techniky tak, aby komplexní péče o těhotné ženy, rodičky i šestinedělky byla
na vysoké úrovni a možnost komplikací a přidružených onemocnění matek a jejich
novorozenců se minimalizovala. Neustále jsem se vzdělávala a zdokonalovala své
dovednosti, tak jako ostatní zdravotníci v oboru – lékaři i porodní asistentky. Během
několika posledních let, podle statistických údajů, se nemění ani perinatální morbidita, či
mortalita, ani peripartální mortalita žen. I přes dokonalé přístrojové vybavení, dokonalejší
léčebné metody i vzrůstající počet vyšetření se stále objevují těžké komplikace těhotenství
i porodu ohrožující život matky, stále se rodí děti s vývojovými vadami, se závažnými
nemocemi, které zásadně ovlivňují jejich další život. Znovu a znovu dochází k předčasným
porodům, potratům i k narození mrtvého dítěte.
Těhotné ženy a matky po porodu mě vlastně přiměly hledat další cestu a nově se vzdělávat.
Často jsem od nich slýchala, že se musí neustále něčeho obávat, ať už v těhotenství, při
porodu, v šestinedělí i při kojení. Musí omezit užívání různých léků, které by mohly
negativně ovlivnit jejich miminko, ač jim samotným by pomohly vyřešit zdravotní
problémy. Vyhledávaly jiné, šetrnější, k nim a k jejich dětem vlídnější metody a
prostředky. Chtěly převzít část zodpovědnosti za sebe a své potomky a nezůstávat jen
v roli pozorovatele.
Abych jim mohla nabídnout alternativní řešení, studovala jsem různé přírodní i přirozené
metody, které lze využít v tomto období. Mezi jinými (hydroterapie, aromaterapie,
fyzioterapie apod.) jsem si našla zvláštní vztah k homeopatii. Její přírodní základ,
bezpečnost a vhodnost pro všechny věkové skupiny mě ujistily o správnosti volby. Své
znalosti plně využívám ve své praxi, a proto jsem se rozhodla v bakalářské práci
analyzovat několik porodních procesů a na jejich podkladě, což bylo mým cílem, vytvořit
návrh algoritmu užívání homeopatických prostředků v periporodním období.(Příloha 2)
Tento postup, který se mi v praxi osvědčil, by mohl být vodítkem nejen pro začínající
kolegyně, porodní asistentky, jež hledají nové přístupy k ženám, ale i pro ostatní
zdravotníky s otevřenou myslí.
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V teoretické části bakalářské práce jsem shromáždila a utřídila validní informace
o homeopatii. Vysvětlila jsem definici a význam a podrobně rozebrala principy fungování,
což je základem homeopatického učení. Objasnila jsem výhody užívání homeopatie
pro různé věkové skupiny, s důrazem na přírodní původ léků. Vyzdvihla jsem jejich
bezpečné užívání zvláště v období těhotenství, porodu i šestinedělí. Stručně se zabývám
historií, hlavní postavou a zakladatelem homeopatie Samuelem Hahnemannem. Popisuji
vývoj homeopatie i její výrobou. V závěru teoretické části popisuji homeopatické
přípravky, přímo související se sledovaným obdobím v životě ženy, jejich charakteristiku a
možnosti využití ve sledovaném období.
V praktické části, v kvalitativním výzkumu jsem analyzovala 7 případových studií.
Zaměřila jsem se na hledání odpovědí na otázky položené v úvodu práce.
Můžeme pomocí specifických homeopatik podpořit nástup porodní činnosti a předejít
tak medikamentosní indukci porodu? Ano, z mého průzkumu vyplývá, že po přípravě
porodních cest, se u dvou ze tří případů, kdy ženy užívaly homeopatické přípravky,
samovolně rozběhl porod. V jednom případu sice nedošlo ke spontánnímu nástupu porodní
činnosti, ale už po ZOT se dostavily pravidelné kontrakce, které nastartovaly porod.
V případě prvorodiček to bývá spíše ojediněle, obyčejně následuje indukce PTG a někdy se
Prostin zavádí extraamniálně i opakovaně. Ve své praxi často sleduji ženy, které prošly
homeopatickou přípravou k porodu. I když v průběhu 14 dnů, kdy užívají léky, se viditelně
na porodních cestách nic nemění, často dochází k samovolnému nástupu kontrakcí a
k plynulému přechodu k porodu. A v případě nutnosti např. předčasné indukce, se porod
rozbíhá už po zátěžovém oxytocinovém testu. Právě v tomto bodě vidím návaznost
dlouhodobějšího kvantitativního výzkumu, ve kterém by bylo zařazeno velké množství
respondentek, a výsledky šetření by se mohly objektivizovat.
Druhá otázka přímo souvisí s předchozím problémem a plynule na něho navazuje. Je
možné za podpory homeopatik ovlivnit délku porodu a zmírnit bolest? Ve svém
výzkumu jsem jednoznačně prokázala, že ženy, které užívaly homeopatické přípravky před
porodem i během něho, měly významně kratší délku porodu, hladký průběh i méně
komplikací po něm, to znamená i méně bolesti.
K podobnému výsledku jsem se dobrala i v případě třetí otázky. Zmírníme pomocí
homeopatických léků následky porodního poranění a zkrátíme dobu jeho hojení?
Pomocí homeopatik určitě nelze zabránit vzniku porodního poranění, nicméně i když
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ve všech 7 případech došlo k poranění (záměrný výběr), opět se potvrdilo, že
homeopatická příprava a včasné užití léků po vzniku poranění = poranění bez dalších
komplikací a rychlejší rekonvalescenci. Následné hojení probíhalo u všech žen hladce a
vše se zhojilo per primam. I tyto dvě otázky doporučuji jednotlivě zpracovat metodou
kvantitativního výzkumu, abychom mohli provést zobecnění, což se na takto malém
výzkumném vzorku nedá.
Z kladných odpovědí na předchozí otázky mohu vyvodit kladnou odpověď na tuto
poslední, i když psychika se velmi těžko objektivně hodnotí. Bude mít tato komplexní
homeopatická léčba vliv na křehkou psychiku ženy v periporodním období? Psychika
ženy v tomto období je velmi přetížená veškerými změnami, které se v jejich životě
v krátkém časovém období staly. Každá z žen reaguje na tyto změny individuálně, ale
psychika všech je velmi proměnlivá a nestálá. Všechny přicházejí do porodnice s nějakou
představou, více či méně reálnou, a pokud se jejich plány nenaplní, je třeba, aby se rychle
přizpůsobily nové situaci. Ženy, se kterými jsem byla v kontaktu v průběhu výzkumného
procesu, byly positivně ovlivněny kladnými výsledky užívání homeopatik před porodem i
při něm. I když se v šestinedělí vyskytly u některých matek komplikace, které je mírně
destabilizovaly, po zavedení homeopatické terapie našly velmi rychle samy sebe,
psychickou rovnováhu a spokojeny odcházely z oddělení domů.(Tabulka 1)
Na podkladě svého výzkumu jsem vytvořila návrh algoritmu používání homeopatických
přípravků v době před porodem, během něho i po něm, což bylo hlavním cílem
práce.(Příloha 2) Je to praktická pomůcka pro porodní asistentky a ostatní zdravotníky,
zavádějící homeopatickou léčbu na svá oddělení – gynekologie, porodní sál i šestinedělí.
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7. SEZNAM ZKRATEK
amp. – ampule
apod. – a podobně
CH – centezimální ředění dle Hahnemanna
CTG – kardiotokograf
d. – denně
DKK – dolní končetiny
d. p. – dle potřeby
EA – epidurální analgezie
FR – fyziologický roztok
GDM – gestační diabetes mellitus
gr. – granule
hod. – hodina
i. v. – nitrožilně (intravenózně)
j. – jednotka
KO – krevní obraz
např. – například
OXT – oxytocin
p. o. – ústy (per os)
PTG – prostaglandiny
př. n. l. – před naším letopočtem
rpt. – ruptura
s. – strana
SA – spinální anestezie
S. C. – císařský řez (Sectio Caesarea)
s. c. – podkožně (subkutálně)
supp. – čípky (suppositorií)
tbl. – tableta
TEN – trombembolická nemoc
TK – krevní tlak
tzv. – takzvaně
UZV – ultrazvukové vyšetření
ZOT – zátěžový oxytocinový test
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