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Abstrakt
Bakalářská práce se věnuje problematice homeopatické léčby, kterou využívaly
ženy při problémech s kojením. Cílem práce je zjistit, jaké mají ženy zkušenosti
s homeopatií při těchto obtížích.
Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou
zmíněny dějiny homeopatie. Zahrnuty jsou zde také základy homeopatie a popsán
postup výroby homeopatických léků. V neposlední řadě je v tomto oddílu zahrnuto, jaké
mohou nastat problémy s kojením. Poslední kapitola se zabývá homeopatickým řešením
těchto obtíží.
Praktická část zahrnuje polo-strukturované rozhovory s ženami, které měly
problémy s kojením a řešily je homeopatickou léčbou. V závěru práce je jejich
vyhodnocení.
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Abstract
This bachelor thesis deals with the homeopathic treatment that women used when
problems with breastfeeding occures. The aim is to find out what experiences have
women with homeopathy in these problems.
The work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part there
is mentioned the history of homeopathy. There is included also the foundation of
homeopathy and described procedure of homeopatic drugs preparation. The next
chapter deals with dividing of homeopathy and method of its application. Finally, in this
part is involved what problems can occure with breastfeeding. The last chapter deals
with the homeopathic solution of these problems.
The practical part includes semi-structured interviews with women who had
problems with breastfeeding and solved it with homeopathic treatment. In conclusion is
their evaluation.	
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1 ÚVOD
V průběhu studia porodní asistence jsem měla možnost navštívit předporodní
kurzy a absolvovat praxi v nemocnicích. Neustále jsem se setkávala s ženami, které
aktivně užívaly homeopatii, nebo se o ní zmiňovaly. Protože mě tato metoda velmi
zaujala, rozhodla jsem se, že bych se ráda dozvěděla více a rozšířila si znalosti. Během
studia jsem absolvovala homeopatický kurz, který jsem následně hodnotila velmi
kladně. Dozvěděla jsem se o efektivnosti a dobrých výsledcích zmiňované metody.
Já osobně se přikláním k zastáncům homeopatie. Myslím si, že se jedná o velice
účinnou léčebnou metodu a předpokládám, že i při problémech s kojením bude efektivní
a ženy ji budou hodnotit pozitivně. Ale opravdu mají ženy dobré zkušenosti
s homeopatií při laktačních obtížích? Vnímají přínos homeopatické léčby?
V bakalářské práci se zabývám problematikou homeopatie, konkrétně užíváním
homeopatické léčby při výskytu obtíží v průběhu kojení. Bakalářská práce je rozdělena
na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje šest kapitol. V první
kapitole je uveden historický vývoj homeopatie. Druhá kapitola pojednává o základech
homeopatie. Výrobní proces homeopatických léků a jejich dávkování se nachází
v třetím oddílu. Čtvrtá kapitola zmiňuje bezpečnost homeopatických léků, jejich
správné užívání. V pátém oddílu se věnuji problémům kojících žen a popisem
nejčastějších příčin obtíží. V poslední kapitole teoretické části se zabývám
homeopatickým řešením výše uvedených problémů, uvádím nejčastěji užívané
homeopatické léky pro kojící ženy a doporučení jejich užívání.
Praktickou část jsem zpracovala kvalitativní metodou. Vzhledem k této
problematice se jedná o vhodný způsob zpracování, poněvadž v průběhu rozhovoru
se mohu případně doptávat a zjišťovat informace, které jsou důležité pro zpracování dat.
Především jsem se snažila zjistit, jaké mají ženy zkušenosti s homeopatiky při
problémech s kojením. Také mě zajímalo, kde se ženy nejčastěji dozvídají
o homeopatii, jaké laktační obtíže řešily a zda jsou ženy spokojeny s výsledným
efektem homeopatické léčby.
Získané odpovědi zpracuji a následně zhodnotím splnění stanovených cílů.
Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění, jaké mají ženy zkušenosti s homeopatií při
problémech s kojením. Dále jsem si stanovila několik dílčích cílů, na které se budu
snažit zodpovědět.
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2 TEORETICKÁ ČÁST
2.1 Homeopatie v dějinách
Teoretické principy homeopatie, které byly vytvořeny před tisíci lety
ve starověkém Řecku a Římě, mají své kořeny v dávné léčitelské tradici. Homeopatie
vznikla před dvě stě padesáti lety a od té doby je stále využívána. Postavena je
na množství principů a procesů, které byly zkoušeny a testovány (Lockie, 2002, s. 12;
Chapell, 1995, s. 9).
Hlavní zákon, ze kterého homeopatie vychází, je tzv. princip podobnosti. První,
kdo jej zformuloval, byl Hippokrates. Ve středověku se tímto zákonem zabýval také
Paracelsus. Za zakladatele homeopatie je považován německý lékař Samuel
Hahnemann, zmiňovaný princip zasadil do nového kontextu a následně vytvořil metodu
homeopatie (http://svethomeopatie.cz/cs/191-hahnemann-jak-to-vsechno-zacalo).

2.1.1 Počátky homeopatie
Řecký lékař Hippokrates, nazývaný též ,,otcem západní medicíny“, v 5. století
před naším letopočtem (460 – 377 př. n. l.) formuloval myšlenku. Vyjadřovala, že
nemoc je důsledkem vlivu přírodních sil a ne božského zásahu. Zdůrazňoval posílení
pacientovy vlastní hojivé síly (Lockie, 2002, s. 12; Janča, 2004, s. 9).
Dřívější lékařské teorie se opíraly o ,,zákon opaku“. Podle kterého se choroba
léčila látkami vzbuzující opačné, dané chorobě protikladné příznaky. Například průjem
se léčil látkou způsobující zácpu. Hippokrates naproti tomu uplatňoval užívání ,,zákona
podobnosti“, který tvrdí ,,podobné se léčí podobným“. Tato teorie vyjadřovala, že látky
schopné navodit příznaky nemoci u zdravých lidí, mohou být rovněž užity k léčení
podobných symptomů u lidí nemocných (Lockie, 2002, s. 12).
Kromě toho odhalil, že některé africké kmeny léčí svůj dobytek z choroby
nazývané pleuropneumonie (tj. zánět plic a pohrudnice). Kmeny nemoc léčily
namočením nože do plic mrtvého mláděte. Tím poté nařízly kůži mláďat zdravých,
jednalo se o způsob očkování (Janča, 2004, s. 9).
Projevem cesty k zákonu podobnosti byla díla Paracelsa (1494 – 1541),
švýcarského lékaře a alchymisty. Obnovil starověké řecké učení o signaturách. Stavělo
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na předpokladu, že vzhled rostliny, tedy ,,boží podpis“ neboli signatura, poukazuje na
povahu jejich léčivých vlastností. Například vlaštovičník větší se využíval k léčbě
jaterních a žlučníkových onemocnění, jelikož žlutá šťáva rostliny připomínala žluč.
Paracelsus pracoval na postupu využívajícím vliv tzv. ,,vnitřního lékaře“.
Používal prostou léčebnou sílu a vůli organismu, které označoval jako nejdůležitější
energie pro vlastní léčbu. Při volbě léků se taktéž řídil teorií podobnosti. Věřil,
že ,,jedem není sama o sobě žádná látka, pouze její dávkování“ (Janča, 2004, s. 12).
Nemoc je podle něj spojena s vnějšími vlivy (např. znečištěná voda a potrava) než
s mystickými silami.
Paracelsus usiloval o to, aby lékařská praxe byla zakládána na důkladném
pozorování a ,,hluboké znalosti přírody a její dílny“(Lockie, 2002, s. 13). Zabýval se
praktickými pokusy, vytvořil základy k počáteční fázi moderní chemie a pozdějšímu
rozmachu farmakologie. Zavedl do lékopisu nová léčiva (opium, síru, železo a arzén),
stal se významnou postavou v rozvoji homeopatie vzhledem ke zkoumání chemických
a farmakologických vlastností mnoha látek (Janča, 2004, s. 12; Lockie, 2002, s. 13).

2.1.2 Zakladatel homeopatie
Německý lékař Samuel Christian Hahnemann (1755 – 1843) první rozvinul
zákon podobnosti. Určil pravidla výroby homeopatického léku a následné použití
v praxi. Základní myšlenkou jeho celostních studií bylo tvrzení: ,,Pokud existuje nějaká
látka, která má schopnost vyvolat nějaké zlo (tj. nemoc), má také schopnost toto zlo
léčit“ (Formánková et al, 2008, s. 15). Takto formuloval základní homeopatický zákon,
tedy zákon podobnosti (Formánková et al, 2008, s. 15; Stumpf, 2009, s. 11).
Narodil se 10. 4. 1755 v Míšni velmi brzy před půlnocí, proto je někdy jeho
datum narození uváděno jako jedenáctý duben. Rok po jeho narození začala sedmiletá
válka, ve které rodné Sasko velmi zchudlo. I kvůli tomu strávil dětství v chudém
prostředí. Jeho otec pracoval jako malíř porcelánu a byl zásadový muž. V té době
pro něj péče o rodinu nebyla nijak snadná. Dochovala se zvěst, že otec Hahnemanna
jako malého chlapce zavíral do pokoje, aby meditoval nad pojmy ,,ušlechtilost“,
,,vulgárnost“ apod. Samuel byl plachý, slušně vychovaný mladík a hodně četl.
Studoval na knížecí škole v Míšni. Poprvé se vzbouřil proti vůli svých rodičů,
když jej poslali do Lipska na učení k hokynáři. Nějakou dobu tam zůstal, ale
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zanedlouho odešel. Práce hokynáře nebylo to, co očekával od života. Vrátil se zpět
do Míšně, kde ho matka musela týden schovávat na půdě, než se to odhodlali říct otci
(Janča, 2004, s. 11; Čehovský, 1997, s. 29).
Později požádal otce, aby mohl studovat medicínu. Studium započal v Lipsku,
dále pokračoval ve Vídni. Lékařský diplom obdržel na univerzitě v Erlangenu.
Při studiích si přivydělával vyučováním cizích jazyků, překladem knih a také pracoval
jako lékárenský pomocník (Janča, 2004, s. 11; Čehovský, 1997, s. 30).
Po ukončení studií vystřídal několik míst, kde pracoval jako praktický lékař.
Tehdy jej medicína opravdu zklamala. Především proto, že se užívaly drastické metody.
Například pouštění žilou, kdy spousta nemocných skoro vykrvácela. Také se prováděly
klystýry až do protržení střev. Často uskutečňoval své pokusy v lékárně v Dessau. Není
vyloučeno, že mu při experimentech pomáhala sedmnáctiletá dcera lékárníka Henrietta.
Hahnemann se s ní později oženil a měli spolu deset dětí. Úroveň medicíny jej natolik
vyvedla z míry, že ji opustil a živil se opisováním a překlady. V jeho článcích, které
vydával, kritizoval radikální lékařské praktiky. Podporoval dobrou úroveň komunální
hygieny, zlepšení bytových podmínek, vhodnější výživu, čerstvý vzduch a tělesný
pohyb (Janča, 2004, s. 11; Čehovský, 1997, s. 30; Lockie, 2002, s. 14).
Při studiu, překládání mnoha knih a odborných studií nalezl dílo skotského lékaře
Williama Cullena o kůře chinovníku. Kůra chinovníku byla zavedena jako lék
na přerušovanou horečku a malárii, také měla posilovat žaludek. Samuel však byl k této
záležitosti skeptický. Sám trpěl žaludečními obtížemi, takže prohlásil, že účinek
chinovníku zkusí na sobě, když je zdravý a bez horečky. Užíval několik dní vysoké
dávky kůry z chininu, ale místo odstranění žaludečních obtíží začal pociťovat známky
malárie. Symptomy trvaly jen pár hodin, ale po opětovné dávce se znovu vrátily.
Objevil, že substance (chinin), která symptomy malárie léčí, je dokáže sama vyvolat.
Chinovník navozuje symptomy totožné s příznaky malárie a přerušované horečky (třes,
pulsující bolesti hlavy a oslabení končetin). Pokus několikrát zopakoval a doplnil o další
substance. Po tomto experimentu začal cíleně zkoumat další látky. Z tohoto pokusu
a několika dalších vytvořil význačný zákon podobnosti (Wautersová, 2007, s. 10; Janča,
2004, s. 12; Stumpf, 2009, s. 11).
V roce 1810 publikoval své nejslavnější dílo ,,Organon der rationalen
Heilkunst“, kde jsou shromážděny principy a zkušenosti z homeopatie. Kniha je psána
velmi ostře a to nepřispívalo spolupráci s oficiální medicínou. V průběhu života rovněž
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vyučoval homeopatii na univerzitě v Lipsku. Oficiální medicína k Hahnemannovým
názorům přihlížela skepticky. On naopak ostře kritizoval zavedené lékařské postupy
(Janča, 2006, s. 13; Lockie, 2002, s. 15 – 16).
Zemřel roku 1843 v Paříži. V jeho dílech pokračovali další lékaři, jeden
z nejznámějších byl americký lékař James Tyler Kent (Wautersová, 2007, s. 11;
Čehovský, 1997, s. 29).

2.1.3 Vývoj homeopatie do 21. století
Po Hahnemannově smrti homeopatie zapustila kořeny v mnoha částech světa,
ale pořád trvala nedůvěra mezi stoupenci konvenční medicíny a zastánci homeopatie.
Homeopatie se však postupně stávala ,,oblíbenější“. Po roce 1850 se začínají zakládat
první specializované lékárny na výrobu homeopatických přípravků. Později se měnily
v laboratoře, z kterých se následně stávaly moderní farmaceutické společnosti.
V průběhu času přibývalo Hahnemannových nástupců. Většinou to byli lékaři,
kteří se odvraceli od konvenční medicíny. A to poté, co sami na sobě vyzkoušeli
homeopatickou léčbu. Mezi nástupce se řadil lékař Frederick Quin (1799 – 1878),
kterého přípravek Camphora v homeopatickém ředění vyléčil od cholery. Quin nejprve
navštěvoval Hahnemanna, následně ve Velké Británii pokračoval v rozvíjení
homeopatie. Dokonce roku 1849 vybudoval v Londýně první homeopatickou nemocnici
(http://svethomeopatie.cz/cs/191-hahnemann-jak-to-vsechno-zacalo; Lockie, 2002, s.
16).
Postupem času bylo založeno několik homeopatických škol, které stále rozšiřují
znalosti o homeopatických lécích i jednotlivých výrobních postupech. Bylo
publikováno mnoho odborných děl, dokonce byla v některých zemích homeopatie
vyučována

na

univerzitách

(http://svethomeopatie.cz/cs/191-hahnemann-jak-to-

vsechno-zacalo).

Minulost a současnost světové homeopatie
Bohatou tradici má homeopatie zejména v Německu, kde vznikla, ale rovněž
ve Francii. V obou zemích jsou homeopatické léky částečně hrazeny z prostředků
veřejného zdravotního pojištění. Homeopatika se zde řadí k běžným terapeutickým
východiskům mnoha lékařů. Obdobný postoj je v Rakousku, Nizozemí a ve Velké
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Británii. Homeopatie je užívána i v Bulharsku a Rumunsku, v posledních letech
se velmi rychle rozvíjí v Rusku. V Indii se řadí mezi jednu z významných oficiálních
metod léčby s ohromným počtem praktikujících odborníků. Od 19. století
se homeopatie používá taktéž ve Spojených státech amerických a v Kanadě.
V současnosti se v různých částech světa léčí pomocí homeopatie čtyři sta milionů
lidí. Homeopatii ve své praxi užívá tři sta tisíc lékařů. Kromě toho je možné se
s homeopatickou léčbou setkat přibližně ve sto zemích světa (http://boiron.cz/cs/33homeopatie-ve-svete).

Rozvoj homeopatie v České republice
Homeopatie byla využívána na území ČR již před druhou světovou válkou.
Naopak padesátá léta znamenala absolutní útlum veškerých aktivit přispívajících
k jejímu rozmachu. Tehdejším politickým systémem byla odvržena mimo pole
konvenční medicíny. Proto lékaři ani lékárníci neměli možnost zjistit cokoliv o její
existenci. Až do roku 1989 nebyla k sehnání homeopatická literatura a zpravidla ani
informovaní odborníci. V devadesátých letech byla homeopatie objevena i v rámci
české medicíny. Do ČR začaly pronikat informace především z Francie, Rakouska
a Německa, kde je homeopatie nejrozšířenější. Nebylo divu, že přilákala mnoho lékařů,
kteří se o ni začali zajímat. Homeopatie nacházela a stále nachází nesouhlas některých
lékařů a vědců. Z tohoto důvodu, především v devadesátých letech, přetrvávala nízká
informovanost pacientů, ale také legislativní nedostatečnost homeopatické léčby
v českých zákonech. Přes všechny nesnáze byla vybudována první lékařská
homeopatická společnost. V Státním ústavu pro kontrolu léčiv byla registrována první
homeopatika a konaly se první odborné kurzy a školení (http://boiron.cz/cs/32-historiehomeopatie-v-cr).
Nyní můžeme v České republice nalézt několik homeopatických směrů
poskytujících vzdělávání v homeopatii. V roce 2007 byla založena Homeopatická
lékařská asociace, s cílem začlenit homeopatii jako šetrnou a netoxickou terapeutickou
metodu do klinické medicíny. Její náplní je odborné vzdělávání lékařů, porodních
asistentek a dalších zdravotníků (http://hla-homeopatie.cz/o_HLA.php).
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2.2 Základy homeopatie
Každý organismus má snahu uchovat si zdraví a udržet jej v rovnováze. K tomu
zpravidla nepotřebuje dlouhou dobu vnější pomoc. Pokud ji potřebuje, dostávají se do
popředí homeopatické přípravky. Homeopatika nepotlačují příznaky choroby, naopak
napomáhají organismu aktivovat vlastní léčivé síly proti nemoci. Homeopatie tudíž
nabízí lidskému organismu možnost, aby se v průběhu krátkého období začal
uzdravovat (http://svethomeopatie.cz/cs/149-co-je-homeopatie).

2.2.1 Vymezení homeopatie
Název homeopatie pochází z řečtiny a jeho zakladatelem je Samuel Christian
Hahnemann. Skládá se ze slov homoios – podobný a pathos – utrpení, nemoc.
Protikladem homeopatie je konvenční medicína, označovaná též jako alopatie. Výraz
tradiční medicína vznikl z řeckého slova allos – jiný či cizí, v praxi využívá ,,léčbu
opačně působícím“ (Stumpf, 2009, s. 10).
Homeopatie je jedna z nejznámějších alternativních léčebných metod. Řadí
se rovněž mezi přírodní léčebné postupy, které jsou utvářeny přesnými pravidly.
Můžeme ji označit i jako celostní metodu. To znamená, že daný homeopatický
přípravek působí individuálně na celého jedince, konkrétně na tělo, ducha i duši.
Homeopatie se opírá o zásadu, že tělo a duch jsou navzájem silně sloučeny. Proto nelze
tělesnou chorobu úspěšně léčit, aniž bychom neporozuměli pacientově konstituci
a osobnosti (Holub, 2010, s. 12; Formánková et al., 2008, s. 11; Lockie, 2002, s. 6).
Za základní zákon homeopatie je považován princip podobnosti. Pro volbu
homeopatického léku je tento zákon neodmyslitelný. Jev podobnosti je pokusná metoda,
zkoumá léčebné vlivy jakékoli substance. Při experimentech jsou látky v dostatečných
dávkách podány sérii zdravých lidí, které vyvolají různé příznaky bez nevratných
chorobných změn. Hahnemann tímto způsobem popsal více než devadesát
homeopatických léků. Své pokusy prováděl na sobě, své rodině, přátelích a pacientech
(Wautersová, 2007, s. 8; Moskowitz, 2008, s. 18; Stumpf, 2009, s. 10).
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2.2.2 Principy a teorie homeopatie
Jak již bylo několikrát zmíněno, za základní teorii homeopatie je považován
princip podobnosti, latinsky zní: ,,Similia similibus curantur“, tedy ,,podobné se léčí
podobným“ (Lockie, 2002, s. 18). Podle tohoto principu se nemoc léčí homeopatickými
látkami, které by u zdravého člověka vyvolaly podobné potíže. Právě tento účinek
,,simile“ (podobný) působící na buňky a orgány dělá z homeopatik léčivé agens. Tento
princip lze aplikovat na příklad, kdy loupáme cibuli, pálí nás oči a teče z nosu, je to tedy
podobné příznakům rýmy. To znamená, že cibule léčí rýmu u lidí, kteří mají dané
příznaky (Stumpf, 2009, s. 10; Lockie, 2002, s. 18; Chappell, 1995, s. 82).
Další princip formulovaný Hahnemannem označuje léčbu za logický proces,
ve které existují zákonitosti zásadní v praxi. Jakmile jsou pochopeny, vznikne
z homeopatie logický vědecký postup. Můžeme proto říci, že se jedná zároveň o umění
i vědu. Jelikož vyšetření a porozumění případu vyžaduje lidskou zkušenost a umění,
samotné léčení je exaktní (Chappell, 1995, s. 82).
Třetí homeopatický princip pojednává o úpravě jedovatých či nebezpečných látek,
aby neuškodily lidskému organismu a zároveň si zanechaly léčebné vlastnosti. Během
tohoto procesu se látka musí převést do tekutého stavu, poté se zředí a prudce
protřepává. Dokonce se dříve s látkami bušilo o tvrdou podložku. Ředění a třepání
se několikrát opakuje. Celý zmiňovaný postup byl pojmenován jako potencování.
Homeopatika, která prošla tímto procesem, přinášela rychlý a šetrný účinek působící
dlouhou dobu. Stačí tedy podávat pacientům minimální homeopatickou dávku, která je
naprosto bezpečná (Chappell, 1995, s. 82 – 83; Lockie, 2002, s. 19).
Jiná homeopatická teorie, takzvaný konstituční přístup, tvrdí, že v daném čase
může být jen jeden klíčový problém. Homeopaté postupující podle něj předepisují
v daném čase pouze jediný homeopatický lék, většinou ve vysokém ředění. Po podání
homeopatického léku je důležité čekat a pozorovat, co se událo na všech úrovních
organizmu. Následně rozhodnout, jak postupovat dál. U chronických onemocnění je
nutné brát v úvahu všechny vlastnosti člověka z co nejširšího pohledu. Homeopatický
lék musí být zvolen tak, aby pokrýval celý obraz člověka, protože nemocný je celý
jedinec a ne jen jeho část. Nemoc pacienta lze vnímat jako souhrn fyzických,
psychických, mentálních a emocionálních symptomů. Proto je nutné brát ohled na
všechny stránky osobnosti, abychom získali kompletní představu o dané osobě a co
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nejpřesněji zvolili homeopatický lék (Wautersová, 2007, s. 8; Stumpf, 2009, s. 10;
Moskowitz, 2008, s. 20; Chappell, 1995, s. 83).
Hahnemann zavedl pojem „životní síla“, podle něj pevné zdraví pochází
z rovnováhy mezi duchem a tělem. Rovnovážného stavu se dosahuje životní silou, která
usměrňuje regenerační schopnosti. Díky ní je tělo schopno se samo uzdravovat.
Všechny živé bytosti mají zvláštní energii, tvrdil Hahnemann. Danou energii nelze
žádnými fyzikálními ani chemickými metodami odhalit.
Z výše zmiňované myšlenky lze navázat na další, která chápe nemoc jako
důsledek vnitřní nerovnováhy snižující životní sílu organismu a narušující jeho
vyváženost. Pokud je životní síla nárazově vystavena vyšším požadavkům nebo
poškozena nerovnovážným stavem, může následně dojít ke vzniku onemocnění. Životní
síla vyvolá projev příznaků během stimulace regeneračních schopností organismu.
Symptomy se mohou odkrýt i navenek, například jako horečka, kožní vyrážka
či psychické stavy (plačtivost nebo podrážděnost). Náležitý homeopatický přípravek by
měl pomocí stimulace životní energie upravit vnitřní nerovnováhu. Poté příznaky
vzniklé nerovnováhou zaniknou.
Homeopatické teorie dále rozvinuli američtí lékaři Constantine Hering a James
Tyler Kent. První jmenovaný vytvořil tři základní zákony homeopatie, aby vysvětlil
princip léčby. Sestavil schéma umožňující hodnocení průběhu uzdravování. Obsahovalo
potencionální varianty léčby, které mohly nastat, když se stav pacienta zlepšoval,
zhoršoval, situace se neměnila, nebo se jeho stav po prvotním zhoršení zlepšoval. První
z Heringových zákonů tvrdí, že pokud pacient směřuje k uzdravení, přesunují
se symptomy od orgánů vnitřních (životně důležitých) k vnějším (méně důležitým).
Druhý zákon říká, že vyléčení po těle většinou postupuje shora dolů (např. na hlavě
příznaky zaniknou jako první a až poté na končetinách). V průběhu uzdravování často
staré symptomy vyplynou znovu na povrch, ale v opačném pořadí, toto tvrzení je
zmiňováno v posledním zákonu (Lockie, 2002, s. 18 – 19).

2.2.3 Homeopatie a konvenční medicína
Homeopatie je holistická metoda, která navrací tělu zdraví a vypátrá
potencionální hlubší problémy (emoční či psychické). Považuje každého pacienta jako
jedinečného a přistupuje k němu celostně. Homeopatická léčba je terapií tzv. reaktivní,
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protože působí součinně s vlastním organismem, aktivuje a posiluje přirozenou
obranyschopnost organismu (Formánková et al, 2008, s. 17; Wautersová, 2007, s. 28;
http://www.homeopatickepripravky.cz/homeopatie-versus-alopatie/).
Při léčbě je důležité poznat pacienta. Zjišťují se jeho vrozené dispozice, psychický
stav, obranyschopnost, postavení v rodině a společnosti či reaktivita v zátěžových
situacích. Během rozhovoru je nutné bedlivě naslouchat a pozorovat všechny příznaky
onemocnění. Poté se může vybrat vhodný homeopatický lék. Jelikož neobsahuje žádné
chemické látky, někteří lékaři jej berou jako bezpečný (Formánková et al, 2008, s. 17;
Wautersová, 2007, s. 28).
Homeopatií můžeme léčit poruchy myšlení (psychiku), cítění (emoce), ale
i fyzické problémy. Existují výjimky, kdy homeopatika nepomohou. Jedná se o situace
vyžadující napravení (zlomeniny), nehody, kdy je nutný chirurgický zásah, životu
nebezpečné situace a některá konečná stadia nemocí (Chappell, 1995, s. 9).
Klasická léčba neboli alopatie neléčí člověka jako celek, ale léčí pouze poruchu
konkrétního orgánu, zpravidla odděleně od ostatních fyzických a psychických obtíží
nemocného. Alopatie věří, že všechny nemoci jsou fyzické povahy a nezabývá se jejich
základní příčinou. Diagnostikuje fyzické příznaky a poté je pomocí léku utlumuje.
Může dojít k tomu, že choroba bude pouze utlumena a lidský organismus oslaben v boji
o udržení zdraví. To platí u uklidňujících léků při poruchách spánku nebo léků
na snížení horečky, všechny mají tlumivý efekt (Chappell, 1995, s. 10; Stumpf, 2009,
s. 10; http://www.homeopatickepripravky.cz/homeopatie-versus-alopatie/).
Homeopatii je možné kombinovat s klasickou léčbou. U některých chronických
onemocnění (například hypertenze) lze dokonce díky homeopatickým lékům zredukovat
dávkování klasických léků, ale léčba by měla probíhat vždy pod dohledem ošetřujícího
lékaře (Wautersová, 2007, s. 28).
Klinická homeopatie, homeopatický směr pocházející z Francie, je v České
republice propagován Homeopatickou lékařskou asociací. V klinické praxi doporučuje
propojit znalosti z klasické medicíny a homeopatie. Především v rámci diagnostických
metod, jako jsou laboratorní a instrumentální vyšetření, které pomáhají stanovit exaktní
medicínskou diagnózu. Co se týče samotné léčby, kliničtí homeopaté volí u lehčích
stavů šetrnější homeopatickou léčbu a u závažnějších onemocnění volí homeopatii jako
doplňkovou léčbu ke klasickým lékům (Formánková et al, 2008, s. 17).
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2.3 Výroba homeopatických přípravků
,,Není žádné léčivo homeopatické samo o sobě. Homeopatickým se stane teprve
tehdy, když je předepsáno podle principu podobné se léčí podobným“ (Lockie, 2002,
s. 28). Všechny homeopatické léky jsou velmi zředěné, tedy potencované látky. Některé
substance pro výrobu homeopatik jsou v základním stavu inertní, může se jednat rovněž
o jedy (hadí jed). Homeopatika se vyrábí i z toxických kovů (rtuť a olovo) nebo
produktů různých chorob (kapavka). Lék můžeme zhotovit z jakékoli látky, která je
schopna ovlivnit lidské zdraví a pohodu (Chappell, 1995, s. 85; Doodley, 2007, s. 103).
Homeopatie nepracuje s hlavní účinnou látkou, ale pouze s informací.
Z výchozích látek se tato informace dostává do homeopatického léku během vlastní
přípravy v podobě energoinformace. V podstatě v něm nemusí být účinná látka
obsažena. Díky tomu homeopatie nemá žádné kontraindikace a nevykazuje žádné
vedlejší nežádoucí účinky (http://www.homeopatickepripravky.cz/).

Výchozí látky
U zrodu homeopatického léku musí být vždy přítomna základní látka, která
se postupně upravuje exaktně určeným způsobem. Největší zdroj výchozích surovin je
příroda. Tato zásobárna je téměř nevyčerpatelná, ale zároveň málo probádaná. Výchozí
látky je možné rozdělit na tři kategorie:
Rostlinné suroviny – zpracovány jsou celé rostliny nebo jen jejich části. Zpravidla jsou
čerstvé, zřídka sušené, někdy jsou rostliny tepelně zpracovány.
Živočišné suroviny – využívají se celí živočichové (včely, mravenci), nebo jen jejich
části či produkty (jedy).
Chemické suroviny – zpracovávají se připravené chemické substance, kovy, soli kovů
a kyseliny. Občas se používají i vitamíny a hormony.
Jiné organické suroviny – jako výchozí látky jsou užívány rostlinné hormony
a stopové prvky v organické podobě (Janča, 2004, s. 18).

2.3.1 Proces výroby
Princip výroby je založen na mnohonásobném ředění a následném protřepávání
účinných látek než vznikne výsledný homeopatický lék. Homeopatika jsou
18
	
  

produkována ve specializovaných laboratořích, kde se musí dodržovat velmi přísná
pravidla pro zachování kvality a čistoty látek. Výrobní proces je vázán daným
lékopisem určeným pro konkrétní zemi a kontrolován příslušnými státními orgány.
Homeopatické látky musí být testovány v homeopatickém ředění na zdravých jedincích
a ověřeny v klinické praxi. Zjištěné účinky homeopatických léků jsou uvedeny
v Materii medice. V současné době se pro zhotovení homeopatických přípravků
využívá až tři tisíce různých látek. Speciální kategorii tvoří tzv. nosody, jedná se
o produkty chorobných procesů. Řadí se zde například Lysin, který pochází ze slin psa
nakaženého vzteklinou (Čehovský, 1997, s. 44; http://boiron.cz/cs/19-vyrobahomeopatickych-leku; Formánková et al., 2008, s. 15 – 16).

Matečná tinktura
Na začátku výrobního procesu se z výchozích látek vytvoří tzv. matečná tinktura,
jedná se o roztok obsahující účinné látky homeopatika. Rostlinné nebo živočišné
materiály se macerují v alkoholu. Rostliny (heřmánek, jasmín) nebo jejich části
se ponoří do skleněné nádoby nebo nerezových nádržek. V nádobách bývá většinou
roztok alkoholu a destilované vody. Zde se přibližně deset až třicet dnů máčí
a promíchávají. Po uplynutí této doby je směs vymačkána pomocí hydraulického lisu.
Poté se substance přefiltruje. U živočišných látek (včely, jedy některých hadů) probíhá
princip podobně. Matečné tinktury se mohou dál ředit nebo využít na zhotovení
polykomponentních léků (http://boiron.cz/cs/20-priprava-matecne-tinktury).

Triturace
Pokud není základní látka rozpustná ve vodě nebo v alkoholu, musí se nejdříve
provést tzv. triturace neboli tření. Vykonává se většinou u některých minerálů
či chemických sloučenin, látky jsou postupně rozdrceny na velmi malé částečky.
Vzniklé kousky se v třecí misce smíchají s laktózou. Například jeden díl látky
v kombinaci s devadesáti devíti díly laktózy vytvoří 1 CH trituraci. Jakmile je tento
proces zopakován ještě jednou, získáme trituraci 2 CH. Poté lze vytvořit tekutý roztok
rozpuštěním jednoho dílu triturace ve sto dílech rozpouštědla (Jouanny, 2003, s. 60).
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Ředění
Následně mohou látky projít procesem ředění. V homeopatii se používá několik
způsobů, nejčastější je centezimální ředění dle Hahnemanna. Homeopatika mají
v názvu zkratku CH (například Ricinus communis 5 CH). Během ředění dochází ke
sjednocení jednoho dílu matečné tinktury s devadesáti devíti díly rozpouštědla (většinou
sedmdesátiprocentního alkoholu). Vytvořená směs se následně prudce protřepe pomocí
speciálního vibračního přístroje, vzniká roztok v prvním centezimálním ředění 1 CH.
Vyšší ředění lze vytvořit zopakováním totožného postupu.
Další způsob ředění je decimální. Homeopatické léky mají v názvu zkratku DH.
Uvedený princip není v České republice příliš častý. Postup je stejný jako
u centezimálního až na jedinou výjimku. Jedná se totiž o mísení jednoho dílu výchozí
látky pouze s devíti díly rozpouštědla.
Existuje také tzv. korsakovské ředění neboli „ředění v jediné lahvičce“. Princip
spočívá v používání jediné nádoby během celého procesu. V průběhu této fáze
se do nádoby vloží určité množství matečné tinktury a protřepe. Poté se obsah nádoby
vysaje, zůstane nám jedno procento původního obsahu. Láhev se doplní přefiltrovanou
vodou a rozředí se matečná tinktura. Po provedení dynamizace získáme první
korsakovské ředění. Kdyby byl celý proces znovu zopakován, získali bychom druhé
korsakovské ředění (Jouanny, 2003, s. 59; http://svethomeopatie.cz/cs/1001-ohomeopatickych-lecich-podrobneji-od-ucinne-latky-ke-granulim-a-tabletam).

Dynamizace
Po naředění příslušných látek se obvykle provádí prudké protřepávání směsi
výchozího roztoku a rozpouštědla. Silné protřepání je nazýváno dynamizace. Jedná
se o důležitou část výroby, Hahnemann přikládal této fázi veliký význam. Domníval se,
že prudkým třepáním dodává dané látce energii. Účinek homeopatika po každém ředění
a protřepání narůstá. Dynamizace je prováděna ve specializovaných přístrojích,
označujeme ji také jako potenciace. Díky ní získáme specifické léčebné vlastnosti
homeopatických léků (Čehovský, 1997, s. 48; http://boiron.cz/cs/22-dynamizace).

Impregnace
Jakmile homeopatické roztoky dosáhly požadované potence, může být zahájena
poslední fáze výroby nazývaná jako impregnace.
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Během této etapy je látka

v požadovaném ředění nanášena na neutrální základ, nejčastěji jsou využívány granule.
Jedná se o malé kuličky vyrobené ze směsi sacharózy a laktózy, bývají lékovou formou
charakteristickou pro monokomponentní homeopatika. Při impregnaci dochází
ve speciálních nádobách k vstřikování roztoku na granule. Vše probíhá za neustálého
promíchávání, až postupně dojde k úplnému nasycení granulí roztokem. Homeopatické
roztoky se také mohou aplikovat na jiné lékové formy (tablety, masti, sirupy), typické
pro polykomponentní homeopatické léky (Lockie, 2002, s. 29; http://boiron.cz/cs/23impregnace).

2.3.2 Dávkování
Dávkování se obecně řídí intenzitou potíží a potencí homeopatického léku. Jedna
dávka u monokomponentního homeopatika je 5 granulí. Počet dávek závisí na intenzitě
obtíží nemocného. Čím je jeho stav akutnější, tím se homeopatikum podává častěji.
Například při teplotě se může podat jedna dávka každou hodinu, při průjmu po každé
stolici a v případě kašle po každém záchvatu. Když je nemocný nachlazený, může
homeopatický lék brát čtyřikrát za den. Při bolestivých stavech se dávkování zvyšuje
a užívá se po čtvrt hodině do ústupu bolestí. Přípravek se může postupně vysazovat,
jakmile se neobjevují příznaky nemoci (Formánková et al., 2008, s. 19 – 20).
Homeopatika s nízkým ředěním se obvykle musejí podávat opakovaně, aby
se dostavil jejich účinek. Léky v ředění 5 CH se podávají třikrát až pětkrát denně,
dokud symptomy neustoupí. Homeopatika v ředění 30 CH se berou jednou či dvakrát
denně do ústupu obtíží. Podávání homeopatických léků potence 200 CH a vyšší,
vyžaduje pouze malý počet opakování, nebo žádné. Vyšší potence nad 200 CH jsou
nevhodné pro samoléčbu. Čím je vyšší potence, tím je silnější účinek léku (Wautersová,
2007, s. 24; Stumpf, 2009, s. 25).
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2.4 Bezpečnost homeopatických léků
Neustále narůstá množství lidí obávajících se toxických účinků chemických léků.
To může být důvod k tomu, aby začali užívat homeopatické léky, které dokážou léčit
bez škodlivých vedlejších účinků. Homeopatika jsou žádoucí alternativou v léčbě
běžných potíží v období těhotenství, kdy bývá velké množství klasických léků
kontraindikováno.

Další

pozitivum

je,

že

nezpůsobují

alergické

reakce

(http://svethomeopatie.cz/cs/213-co-je-to-homeopaticky-lek-a-jake-jsou-zasady-jehouzivani).

2.4.1 Druhy homeopatických léků a jejich dělení
Homeopatické léky můžeme dělit dle lékové formy na:
Tablety – potencované látky lisované s mléčným cukrem, které nejsou vhodné pro lidi
netolerující mléčný cukr.
Kapky – používají se spíše u nižších ředění a obsahují přes padesát procent alkoholu.
Neměly by se podávat kojencům, dětem a alkoholikům. Vstřebány jsou přímo nebo
se rozpouštějí v neutrální vodě.
Globule a granule – cukrové kuličky potažené roztokem obsahující alkohol, jejich
součástí je nízký obsah alkoholu i cukru. Mohou se podávat kojencům i diabetikům.
Tinktury – nepotencovaná homeopatika pro zevní užití.
Masti – potencované i nepotencované homeopatické léky, slouží k potírání postižených
částí těla (Stumpf, 2009, s. 13; Jouanny, 2003, s. 60).
Homeopatika se dále rozdělují na monokomponentní a polykomponentní.
Monokomponentní (jednosložkové) se vyrábějí pokaždé z jediné účinné látky, která je
současně označena v latinském názvu. Například homeopatikum Ricinus communis je
lék ze skočce obecného. V České republice se monokomponenty prodávají nejčastěji ve
formě granulí. Běžně jsou k dostání v pěti základních ředěních 5 CH, 9 CH, 15 CH, 30
CH a 200 CH. Většina monokomponentů je v lékárnách volně prodejná, ostatní jsou
k dostání pouze na lékařský předpis.
Polykomponentní homeopatika (vícesložková) obsahují několik účinných látek,
které mají příbuzné klinické indikace. Užívají se především pro léčbu běžných potíží
(rýma, virová onemocnění, stres, poruchy spánku). Tyto přípravky léčí širokou škálu
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potíží vyskytujících se při daném onemocnění. Všechny polykomponenty jsou
v lékárnách dostupné bez lékařského předpisu, jsou označeny samostatnou značkou
s ochrannou známkou (Jouanny, 2003, s. 61; http://svethomeopatie.cz/cs/213-co-je-tohomeopaticky-lek-a-jake-jsou-zasady-jeho-uzivani).

2.4.2 Výběr správného přípravku
Homeopatický lék volíme dle souhrnu všech obtíží, které nemocného jedince
trápí. Tento soubor zahrnuje nejen fyzické příznaky (bolest v krku, říhání, svědění,
atd.), ale i tzv. modality, které označují individuální reaktivitu nemocného člověka.
Například zlepšení bolesti v krku studenými nápoji nebo ústup svědění v horké vodě.
Celkový obraz jedince je však nutné doplnit i informacemi o jeho náladě a současném
celkovém stavu. Zajímá nás, jestli se cítí unavený, úzkostný či plačtivý. V podstatě se
zaměřujeme na všechny změny, které se odlišují od normálního stavu. Zvolené
homeopatikum je svým obrazem vždy nejpodobnější problémům pacienta. Čím je větší
podobnost, tím větší a rychlejší bude jeho výsledný účinek.
Dle pravidla podobnosti platí: ,,Čím větší je podobnost mezi příznaky pacienta
a příznaky, které vyvolává daná látka, tím vyšší ředění musí být použito a naopak.“
Každému stupni podobnosti můžeme přiřadit určitý stupeň ředění. Pokud je podobnost
v lokálních příznacích onemocnění, doporučujeme nízké ředění 5 CH. Střední ředění
9 CH bereme při více lokálních příznacích, 15 CH používáme k fyzické a psychické
harmonizaci. Ředění 30 CH a vyšší je vhodné užívat k dlouhodobější harmonizaci
a celkovému zklidnění jedince (http://www.hla-homeopatie.cz/vanova_clanek2.php;
Formánková et al., 2008, s. 18).
Čím je problém akutnější, tím častěji podáváme homeopatikum. Po zmírnění
obtíží nebo vrácení do původního stavu se může začít lék postupně vysazovat. Pokud
dojde ke změně klinického stavu, musíme celou situaci přehodnotit a změnit daný
homeopatický přípravek (Jouanny, 2003, s. 64 – 65).

2.4.3 Výhody a nevýhody homeopatie
Mezi výhody homeopatických léků patří především šetrnost, nezatěžují
organismus a nejsou toxická. Rovněž nemají žádné vedlejší účinky a nevzniká na nich
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závislost. Určeny jsou pro všechny věkové skupiny i novorozence. Dokážou vyléčit
nejen běžné choroby (rýma či nachlazení), ale pomohou i s přepracovaností. Můžeme je
kombinovat s běžnými léky, protože se nevyskytují žádné kontraindikace. Také nejsou
finančně nákladné. Homeopatika nezpůsobují alergické reakce, nesnižují schopnost
soustředění při řízení motorových vozidel a při užívání nehrozí nebezpečí předávkování
(http://svethomeopatie.cz/cs/140-10-duvodu-proc-se-lecit-homeopatickymi-leky).
Za nevýhodu homeopatik můžeme považovat to, že obsahují cukr. Jak bylo již
dříve zmíněno, jsou léky složeny ze sacharózy a laktózy. U diabetiků se doporučuje
jejich rozpouštění ve vodě (5 granulí na 100 ml vody) a podávání po lžičkách podle
doporučeného dávkovacího schématu (Formánková et al, 2008, s. 18 – 19).

2.4.4 Pravidla užívání a skladování
Homeopatika není vhodné brát bezprostředně před jídlem a pitím nebo krátce po
něm. Odstup od jídla by měl být alespoň 15 – 20 minut. Poté se nechávají léky rozpustit
v ústech (nejlépe pod jazykem) a ničím se nezapíjí. Některé homeopatické přípravky
jsou v souvislosti k jejich ředění vnímavé na určité vonné substance. Proto je vhodné,
aby v ústech před jejich aplikací nebyly přítomné aromatické látky, například mentol,
káva či tabák (Formánková et al., 2008, s. 20).
Homeopatické léky můžeme podávat i kojencům a malým dětem. Ale je
pochopitelné, že jejich podávání by bylo velice obtížné. Z tohoto důvodu se zpravidla
nechává homeopatikum rozpustit v malém množství vody. Rozpouštíme deset granulí
nebo požadované množství tablet v 1 dcl kojenecké vody, připravený roztok se dítěti
podává pomocí lžičky v doporučených časových intervalech. Platí zde, že jedna dávka
se rovná jedné podané lžičce.
V souvislosti se skladováním homeopatik je důležité, aby byly uchovávány
v chladu, temnu a suchu. Vhodná je teplota přibližně 25 ˚C. Globule nebo granule
nemají být ukládány v blízkosti aromatických látek, parfému či kafru, protože se mohou
poškodit. Potřeba je také chránit tuby s granulemi před přehřátím, vysoká teplota může
změnit terapeutický účinek homeopatik. Dokonce i silné elektromagnetické pole dokáže
ovlivnit jejich účinek, proto léky nikdy neukládejte blízko televizoru nebo počítače
(http://boiron.cz/cs/26-jak-uzivat-homeopatika; Stumpf, 2009, s. 24; Jouanny, 2003,
s. 61).
24
	
  

2.5 Problémy s kojením
Kojení mateřským mlékem by mělo být prvotní před ostatními způsoby výživy
dítěte. Existuje domněnka, že umělá výživa může napomáhat rozvoji alergických reakcí
u geneticky predisponovaných jedinců. Kojení je nejpřirozenější strava dítěte, proto si
každá matka přeje kojit svého potomka. Někdy dojde k tomu, že se tvoří málo nebo
nadbytek mléka. Kojící ženu může postihnout zánět prsu či praskliny na bradavkách,
které jsou velmi bolestivé (Formánková et al., 2008, s. 80; Jouanny, 2003, s. 195).
Pokud si matka osvojí správnou techniku kojení již v počátcích, poté nejsou
obtíže příliš časté. Neodborné chování některých zdravotníků může také napomoci
k selhání kojících žen. Nízké sebevědomí k vlastnímu přirozenému umění kojit,
nedůvěra k množství a složení mléka, dlouholetá propagace umělého mléka může
zapříčinit, že se musí ženy opět učit kojení (Zwinger, 2004, s. 447).

2.5.1 Nedostatečná tvorba mléka
Mezi nejčastější příčiny nedostatku mléka patří špatná technika kojení, podávání
jiných tekutin a používání dudlíku. Nebo bývá kojení příliš uspěchané a dítě vypije
pouze přední mléko. Další z příčin je užívání kloboučku (silikonová pomůcka
používaná u žen, které mají vpáčené nebo ploché bradavky) a potlačení vypuzovacího
reflexu, vyvolávajícím faktorem může být stres nebo nadměrná fyzická aktivita
(Zamarská, 2006, s. 33 – 35).

2.5.2 Nadměrná tvorba mléka
Nadměrná produkce mléka u hypertrofie mléčné žlázy nezpůsobuje velké obtíže.
Po kojení zůstává určité množství mléka, které matka odstříkává nebo odsává. Prsa jsou
často zduřelá, přeplněná a bolestivá. Nadměrná laktace však může ženu velmi
vyčerpávat, ztrátami tekutin a bílkovin, únavou z odstříkávání mléka, které je nutné pro
vyprázdnění prsu (Čech, 1999, s. 275).
Silný vypuzovací reflex se projeví již v počátcích kojení. Mléka je mnoho, proto
vytéká příliš rychle a ve velkém množství. Dítě se může zalykat, odtahovat od prsu a po
přiložení ublinkávat. Zvýšená produkce mléka neboli hypergalaktie a silný spouštěcí
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reflex mohou být pro kojené dítě problematické, objevují se komplikace s polykáním
velkého množství mléka (Zwinger, 2004, s. 451; Zamarská, 2006, s. 35 – 36).

2.5.3 Poranění bradavek
Mezi nejčastější problémy patří tvorba ragád a oděrek na bradavkách. Obtíže
vznikají nesprávným přiložením dítěte a zároveň jeho špatným přisátím, nesprávnou
technikou kojení. Dalšími důvody jsou omezování délky a četnosti kojení. Před
začátkem kojení mohou být prsy příliš nalité a dítě není schopné se vhodně přisát, nebo
bradavka není proti ústům dítěte. Správné kojení by nemělo nikdy bolet. Dle rozsahu
a lokalizace ragády lze přesně říci, jaké chyby při kojení matka dělá. Domněnka, že
příčinou je časté přikládání dítěte či neodolné bradavky, je mylná. Řešení těchto obtíží
bývá prevencí vzniku mastitidy, která by poté mohla propuknout. Velmi důležité je
dostatečné vyprazdňování prsu a časté přikládání. Po kojení by se měla nechat bradavka
vyschnout. Pokud se na bradavce vytvoří drobné ragády, je někdy účinné vetřít několik
kapiček mléka na postižené místo a nechat zaschnout, postižené místo se brzy zhojí
(Zwinger, 2004, s. 450 – 451; Zamarská, 2006, s. 39).

2.5.4 Zánět prsu – mastitida
Velmi častým problémem při kojení jsou infekce. Mohou postihnout 2 – 8 % žen
mezi druhým až třetím týdnem po porodu. Nejvíce se nachází u kojících žen, které
rodily poprvé. Nekojící matky trpí zánětem prsu zřídka. Postižen bývá jeden prs v dolní
a boční části, někdy oba prsy zároveň. Nejčastějším vstupem infekce do organismu jsou
ragády a poraněné bradavky, odkud se infekce dostává postupně dále až do prsní žlázy.
Mastitida se vyznačuje místními a celkovými příznaky. Mezi místní příznaky patří
napětí prsu, zvýšená citlivost až bolest, otok, zarudnutí a pocit tepla. Celkové projevy
jsou únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, horečka přes 38 ˚C, nauzea a zvracení. Počátek
nemoci bývá v rámci několika hodin. Faktory, které napomáhají k rozvoji mastitidy,
jsou nesprávná technika kojení vedoucí k poškození bradavek a vzniku ragád,
deformace po operaci prsu, příliš těsný oděv ztěžující odtok žilní krve a vynechání
kojení při odstavování dítěte. Mastitida se může objevit kdykoliv v průběhu celého
období kojení (Zwinger, 2004, s. 448; Zamarská, 2006, s. 42).
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2.6 Laktační problémy a homeopatika
Homeopatické léky nemají žádné kontraindikace pro kojící ženy a především
nemohou ublížit dítěti. Respektují vzájemnou vazbu mezi matkou a potomkem.	
  
Homeopatika mohou být užity pro léčbu problémů spojených s laktací, bolestivých
ragád či počínajícího zánětu prsní žlázy. Ženám se sníženou tvorbou mateřského mléka
umožňuje homeopatie stimulaci nástupu laktace. Kojení lze také pomocí léků snížit
či zastavit.

Reakce na homeopatickou léčbu bývá velmi rychlá a efektivní

(http://svethomeopatie.cz/cs/90-kojeni).

2.6.1 Podpora tvorby mléka
Laktaci je možné podpořit následujícími homeopatiky, které by měly být spojeny
s vhodnou dietou a dostatečným příjmem tekutin, nejlépe čisté nesycené vody. První
homeopatický lék je Ricinus communis 5 CH, podáváme 5 granulí 3 – 4krát denně
podle potřeby, nejlépe v rytmu kojení. Žena kojící šestkrát za den může brát
homeopatický přípravek rovněž šestkrát denně. Volí se nízké ředění homeopatika,
protože zvyšuje sekreci v případě snížené tvorby mléka. Při velmi malé produkci mléka
lze užívat Lac caninum 5 CH v kombinaci s Ricinus communis 5 CH. Doporučeno je
brát pět kuliček třikrát denně (Formánková et al, 2008, s. 81; Jouanny, 2003, s. 195).

2.6.2 Snížení produkce mléka
Vhodným homeopatikem pro snížení produkce mléka je Ricinus communis
30 CH, jiné ředění tohoto přípravku zvyšuje jeho tvorbu. Lék může být užíván i při
zástavě kojení. Dávkování se liší dle konkrétní situace. Pokud žena potřebuje pouze
snížit produkci mléka, užívá pět granulí jednou denně. Jestliže je nutné laktaci zastavit,
musí se dávka zvýšit na pět granulí 3 – 5krát denně podle množství mléka v prsou.
Homeopatikum se užívá až do úplné zástavy laktace (Formánková et al, 2008, s. 81).
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2.6.3 Léčba poraněných bradavek
Nejprve by se mělo zabránit poranění bradavek. I přes to se mohou během kojení
objevit malé trhlinky, které jsou bolestivé nebo mokvající. Na obě nepříjemné situace
existují homeopatické léky.
Prvním je Graphites 15 CH, který pomáhá léčit mokvající prasklinky, ze kterých
vytéká sekret připomínající med (žlutohnědý, lepivý). Dávkování homeopatika je pět
granulí 2 – 3krát denně dle množství sekretu. Intervaly se prodlužují se zlepšujícím
se stavem. Homeopatikum je zatím v České republice pouze na lékařský předpis.
Dále je možné použít Nitricum acidum 9 CH na léčbu vzniklých prasklinek,
které jsou často hluboké a mohou mírně krvácet. Ženy při kojení pociťují bodavou
bolest v prsou. Lze brát pět granulí 2 – 3krát denně dle akutnosti stavu, intervaly
postupně prodlužovat se zlepšujícím stavem. Bolavé bradavky je vhodné mezi kojením
promazávat hojivou mastí (Formánková et al., 2008, s. 82; Jouanny, 2003, 196 – 197;
http://svethomeopatie.cz/cs/31-problemy-s-kojenim).
V neposlední řadě lze užívat homeopatikum Phytolacca decandra 9 CH, když
má žena bolestivá prsa s prasklinami bradavek a mléko z prsu vytéká i po ukončení
kojení. Podává se pět granulí třikrát denně až do úplné úlevy. Ke zmírnění bolesti
mohou

pomoci

rovněž

běžně

dostupné

krémy,

například

mast

Bepanthen

(http://svethomeopatie.cz/cs/31-problemy-s-kojenim).

2.6.4 Léčba mastitidy
V případě vydatné produkce mléka se mohou objevit zánětlivá a bolestivá
překrvení některých částí prsní žlázy. Počátečním příznakem bývá febrilní reakce
(horečka). Včasné užívání homeopatik umožňuje rychlý ústup nežádoucích obtíží. Je
velmi pravděpodobné, že se matka vyhne užívání antibiotik. Při projevech nemoci
podáváme několik homeopatických léků (Jouanny, 2003, s. 195).
Belladonna 9 CH snižuje překrvení a horkost v místě zánětu. Žena může
pociťovat tepání v místě postiženém zánětem a zvýšenou citlivost na dotek. Užívá se pět
granulí 2 – 5krát denně dle akutnosti daného stavu.
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Při mastitidě je možné brát Apis mellifica 15 CH. Napomáhá v případě, když
studený obklad uleví nepříjemnému pocitu horkosti v místě zanícení. Dávkování je pět
kuliček 2 – 5krát denně dle akutnosti stavu. Lze podávat i s Belladonnou 9 CH.
Jakmile žena udává bolestivost prsou i při běžné chůzi ze schodů, může užívat
homeopatikum Bryonia 9 CH. Pomáhá si také nošením těsné podprsenky nebo si
při pohybu sama přidržuje prsa rukama, aby tolik nebolela. Dávkování homeopatika je
pět kuliček 1 – 3krát denně, záleží na akutnosti stavu (Formánková et al., 2008, s. 82).
Rana bufo 5 CH je vhodným doplňkem výše uvedených homeopatických léků,
doporučuje se u lokalizovaného zánětu lymfatických cév v dávkování pět kuliček každé
3 – 4 hodiny. Se zlepšujícím stavem prodlužovat intervaly (Jouanny, 2003, s. 196).
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3 PRAKTICKÁ ČÁST
3.1 Formulace problému – východiska
Hlavní problém, který se řeší v bakalářské práci, je využití homeopatické léčby
u žen při problémech s kojením. Tato problematika mě velmi zaujala, několikrát jsem
se s ní setkala na předporodních kurzech či praxi. Především jsem si chtěla rozšířit
znalosti o homeopatii související s výskytem laktačních obtíží, ráda bych získané
vědomosti později využila ve své praxi.
V praktické části zjišťuji, jak reagovaly jednotlivé ženy na homeopatickou léčbu,
jaké měly zkušenosti s užíváním homeopatik při laktačních problémech, zda jim
homeopatikum ulevilo od jejich obtíží nebo nepozorovaly žádnou změnu při užívání
homeopatického léku, také jestli se u nich nevyskytly nějaké nežádoucí účinky
v souvislosti s užíváním homeopatických přípravků. Zajímá mě, kde se o homeopatii
nejčastěji dozvídaly a při jakých problémech volily homeopatickou léčbu. Rovněž si
budu všímat, zda vnímají určitý přínos homeopatického řešení jejich obtíží.

3.2 Cíle práce
Hlavním cílem práce je zjistit, jaké zkušenosti mají ženy s homeopatií při
problémech s kojením v Jihomoravském kraji. Dále jsem formulovala tři dílčí cíle,
na které budou hledány odpovědi:
Zjistit, kde se ženy nejčastěji dozvídají o homeopatii.
Zjistit, při jakých problémech s kojením ženy nejčastěji volily homeopatickou léčbu.
Zjistit, jestli dotazované ženy vnímají přínos užívání homeopatických léků.
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3.3 Metodika práce
Informace pro zpracování praktické části práce jsem získala pomocí polo –
strukturovaných rozhovorů, které se vyznačují formulovaným záměrem, danou osnovou
a značnou pružností v průběhu celého procesu sběru informací. Rozhovor patří mezi
metody sběru dat kvalitativního výzkumu (Hendl, 2005, s. 164).
Kvalitativní metodu výzkumu jsem volila proto, že dotazované ženy mohly
případně hlouběji popsat jejich problémy a pocity. Mohla jsem se také doptávat
na otázky, které byly důležité pro zpracování informací. Rozhovory jsem vedla osobně
s ženami, které užívaly při problémech s kojením homeopatické léky, odpovídaly
na jedenáct položených otázek. Získat dostatečné množství respondentek bylo poměrně
náročné. Kontaktovala jsem několik žen na různých internetových diskuzních fórech,
kde si předávaly vlastní zkušenosti s homeopatií. Bohužel se mi neozvala žádná z žen,
kterou jsem zde oslovila. Následně jsem se obrátila na několik přátel a porodních
asistentek, které pracují s homeopatií. Díky nim jsem získala jedenáct vhodných
respondentek, které užívaly homeopatické léky při problémech s kojením. Rozhovory
uváděné v bakalářské práci jsou anonymní. Sběr dat probíhal od prosince 2012
do ledna 2013.

3.4 Rozhovory
	
  

V této kapitole jsou uvedeny odpovědi jedenácti respondentek na položené
otázky, které se nachází v příloze č. 2. Úvod každého rozhovoru zahrnuje osobní údaje
dotazovaných žen. Zjištěné informace jsou následně shrnuty v následující kapitole.

3.4.1 Rozhovor č. 1
	
  

Věk: 34 let
Počet dětí: 2
Průběh porodů: spontánně záhlavím, bez komplikací
Váha a míra prvního dítěte: 3500 gramů, 51 centimetrů
Váha a míra druhého dítěte: 3450 gramů, 50 centimetrů
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Obě děti se narodily zdravé.
Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
Byla to náhoda. Pověděla mi o ní kamarádka a já to zkusila.
Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ano. Trpěla jsem na chronické záněty močového měchýře, pomohla mi
Staphysagria 200 CH.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Moje první dítě mělo silnou novorozeneckou žloutenku a bylo na fototerapii,
proto jsem jej nemohla přikládat a nástup laktace byl pomalejší. Mléko jsem pouze
pravidelně odstříkávala (ručně). Z tohoto důvodu jsem začala užívat homeopatika,
abych podpořila tvorbu mléka.
Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Užívala jsem Ricinus communis 5 CH.
Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Po prvním porodu ne, brala jsem pouze Ricinus communis 5 CH. Po druhém
porodu ano, užívala jsem homeopatický lék na celkové zhojení po porodu, konkrétně to
bylo homeopatikum Staphysagria 9 CH a Arnica montana 15 CH.
Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ne.
Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Užívala jsem jej 3krát denně cca 1 týden celé balení.
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Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Druhý den po podání homeopatického léku (cca 4. den po porodu) se mi nalila
prsa. Poté se už nevyskytly žádné problémy a kojila jsem bez obtíží.
Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Ne.
Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Ano.
Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Již se o ni aktivně zajímám, jinou léčbu momentálně pro sebe a svou rodinu
nepoužívám.

3.4.2 Rozhovor č. 2
	
  

Věk: 31 let
Počet dětí: 2
Průběh porodů: bez problémů, záhlavím
Apgar skóre u prvního dítěte: 9, 10, 10
Apgar skóre u druhého dítěte: 10, 10, 10
Váha a míra prvního dítěte: 3680 gramů, 51 centimetrů – děvče
Váha a míra druhého dítěte: 4200gramů, 52 centimetrů – chlapec
Obě děti jsou zdravé.
Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
O homeopatii jsem se dozvěděla od kolegů v práci. Více jsem pak zjistila při
návštěvě doporučené homeopatky. To bylo před otěhotněním. Během těhotenství jsem
se o homeopatii sama zajímala, chodila jsem na předporodní kurz k dule, homeopatce.
Dula byla i u mého druhého porodu. U prvního porodu jsem homeopatku (nikoli dulu)
zvažovala, nakonec jsem od toho upustila.
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Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ano. Užívala jsem Belladonu kvůli opakujícím se bolestem hlavy. Další velmi
zajímavou zkušenost jsem měla s homeopatií během porodu, kdy mi velmi pomohla.
Během porodu si bohužel nepamatuji, o která konkrétní homeopatika šlo, až na Chinu.
Při druhém těhotenství jsem také užívala Magnesium phosphoricum proti tvrdnutí
břicha.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Homeopatickou léčbu jsem využila při kojení prvního dítěte. Měla jsem laktační
krizi v přibližně osmém měsíci, kdy dítě odmítlo několik dní pít. U druhého dítěte jsem
měla jiný problém, užívala jsem Lac caninum v jiném ředění na zástavu laktace.
Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Užívala jsem Pulsatillu 15 CH a Lac Caninum 5 CH.
Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Ne.
Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ne.
Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Několik dní cca 3 – 5 kuliček třikrát až pětkrát denně.
Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Předpokládám, že ano. Potíže ustoupily, zejména týkající se ukončení laktace,
nezaznamenala jsem po třech a půl letech soustavného kojení žádný problém, laktace
ustala sama za dva dny. Krizi kojení s prvním dítětem jsem také překonala, potřebovala
jsem především čas a klid. Obě osoby, jak homeopatka, tak dula mě dokázaly velmi
podpořit a uklidnit, to se kupříkladu lékařům nezdařilo u prvního kojení, u druhého jsem
už radu nepotřebovala.
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Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Ne.
Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
V podstatě ano, zejména tedy při porodu. Pro správné kojení je důležitá hlavně
zkušenost, dobrá rada, klid a také vhodná strava.
Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Ano, homeopatii někdy stále používám, neberu ji ovšem přednostně před
klasickými léčivy, spíše podpůrně.

3.4.3 Rozhovor č. 3
	
  

Věk: 33 let
Počet dětí: 3
Průběh porodů: bez problémů, vaginálně
Všechny tři děti zdravé, mají pouze běžné dětské nemoci.
Nyní kojím šestý měsíc.
Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
O homeopatii jsem se dozvěděla na přednášce v mateřském centru.
Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ano, nějaké zkušenosti již mám. Užívala jsem Oscillococcinum na nachlazení,
brala jsem ho já i manžel. Během těhotenství jsem dále užívala Acteu racemosu
a k lepšímu průběhu porodu Arnicu montanu.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Třetí den v nemocnici se mi nalila prsa a objevily se bolestivé hrudky.
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Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Porodní asistentka mi v nemocnici poradila, abych začala užívat Phytolaccu 9 CH
každé dvě hodiny.
Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Ano, během kojení se mi objevily malé trhlinky na bradavkách, proto jsem začala
brát Nitricum acidum, užívala jsem jej asi týden přibližně dvakrát denně. Také jsem
užívala homeopatikum Castor equi na poraněné bradavky. Porodní asistentka mi jej
doporučila brát ještě další měsíc jako prevenci. Problémy brzy zmizely a už se
neobjevily.
Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ano, potírala jsem si bradavky Bepanthenem, ale moc mi nepomáhal.
Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Phytolaccu jsem brala každé dvě hodiny pět kuliček přibližně 3 dávky.
Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Určitě ano, účinek byl velmi rychlý. Za čtyři hodiny se mi velice ulevilo, prsa
nebyla tak bolestivá a nalitá. Co se týče homeopatických léků na praskliny bradavek,
byla jsem opět velice spokojená. Prsa se mi za chvíli zhojila a mohla jsem dále bez
problémů kojit, hlavně se už nevyskytly žádné obtíže.
Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Ne, vůbec.
Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Rozhodně ano, jsem ráda, že jsem mohla homeopatické léky užívat.
Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Díky dobrým výsledkům se o homeopatii stále zajímám a postupuji podle
homeopatické brožurky.
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3.4.4 Rozhovor č. 4
	
  

Věk: 30 let
Počet dětí: 2
Průběh porodů: bez obtíží a medikace
Váha a míra prvního dítěte: 3010 gramů, 50 centimetrů – děvče
Váha a míra druhého dítěte: 3400 gramů, 52 centimetrů – chlapec
Obě děti jsou zdravé.

Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
O homeopatii jsem se dozvěděla od kamarádky. Ona se o ní dozvěděla
na předporodním kurzu od porodní asistentky.
Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ne.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Problémy se objevily na začátku kojení. Zatvrdla mi prsa a bolela mě. Také jsem
měla mírně zvýšenou teplotu.
Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Po konzultaci s kamarádkou mi bylo doporučeno užívat tři homeopatické léky
Bryonia alba 9 CH, Apis mellifica 15 CH a Belladona 9 CH.
Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Ano, všechna tři homeopatika, která jsem uvedla.
Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ano, zkoušela jsem střídání teplých a studených obkladů, dávala jsem si tvaroh
na zatvrdlá prsa.
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Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Všechna tři homeopatika jsem rozpustila v neperlivé vodě, z každého deset
kuliček. Popíjela jsem připravený nápoj celý den. Druhý den jsem si jej znovu připravila
a pokračovala v pití. Užívala jsem vytvořený ,,koktejl“ dva dny.
Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Ano, pomohl mi, do několika hodin jsem cítila velkou úlevu. Prsa byla méně
zatvrdlá a především se mi lépe kojilo. Protože jsem nechtěla přestat kojit, byla jsem
opravdu ráda, že se mi ulevilo. Také se mi snížila tělesná teplota.
Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Ne.
Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Ano, musím říct, že jsem na začátku trošku váhala, jestli to mám zkusit. Ale
kamarádka mě nakonec přesvědčila. Jsem ráda, že jsem nakonec homeopatickou léčbu
využila.
Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Ano, koupila jsem si nějaké knihy o homeopatii, které mi doporučila kamarádka.
Také chceme společně navštívit přednášku o homeopatii.

3.4.5 Rozhovor č. 5
	
  

Věk: 36 let
Počet dětí: 2
Průběh prvního porodu: spontánně, bez obtíží
Váha a míra prvního dítěte: 2950 gramů, 50 centimetrů – chlapec
Průběh druhého porodu: plánovaný císařský řez kvůli poloze koncem pánevním
Váha a míra druhého dítěte: 4400 gramů, 53 centimetrů – chlapec
Obě děti jsou zdravé.
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Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
Na předporodním kurzu, kde nám o ní říkala porodní asistentka.
Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ano, na nachlazení a chřipku jsem užívala homeopatikum Oscillococcinum,
Homeogene na bolesti v krku, Homeovox na hlasivky a Stodal na kašel.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Po druhém porodu císařským řezem mi porodní asistentka poradila, abych užívala
homeopatický lék na lepší začátek kojení.
Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Užívala jsem Ricinus communis 5 CH, který jsem brala při každém přiložení.
Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Ano, užívala jsem také Arnicu montanu 15 CH na lepší regeneraci po porodu
a homeopatikum Staphysagria 15 CH pro snadnější hojení rány po císařském řezu.
Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ano, aplikovali mi oxytocin do nosu deset minut před kojením asi dvakrát až
třikrát. Také jsem si masírovala prsa před kojením.
Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Homeopatický lék Ricinus communis 5 CH jsem užívala asi dva dny, začala jsem
ho brát druhý den po porodu při každém kojení. Potom jsem dávky snižovala, třetí den
jsem jej užívala asi třikrát denně, čtvrtý den dvakrát denně a pátý den už jsem kojila bez
problémů, proto jsem homeopatikum přestala brát.
Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Ano, kojení se rozběhlo během druhého dne. Už první den, kdy jsem
homeopatický lék brala, jsem viděla zlepšení.
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Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Ne, nic takového jsem nepozorovala.
Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Ano, samozřejmě.
Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Ano, určitě. V podstatě homeopatické léky užívám a jsem s nimi spokojená.

3.4.6 Rozhovor č. 6
	
  

Věk: 34 let
Počet porodů: 1
Průběh porodu: 2 dny po termínu, bez problémů
Váha a míra dítěte: 2650 gramů, 48 centimetrů
Dítě je zdravé.
Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
Na předporodním kurzu od porodní asistentky.
Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ne, vůbec žádné.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
V šesti týdnech jsem měla málo mléka, dítě se budilo i v noci často na pití. Prsa
jsem měla měkká, doktor mi doporučil dokrm umělým mlékem. Po telefonickém
hovoru jsem konzultovala s laktační poradkyní užívání homeopatika Ricinus
communis 5 CH.
Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Užívala jsem Ricinus communis 5 CH.
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Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Ne.
Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ne.
Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Brala jsem jej asi týden dvakrát denně pět kuliček.
Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Druhý den jsem měla prsa nalitá. Dítě sice pořád pilo častěji, ale zklidnilo se.
Během týdne se situace zcela upravila, v současné době kojím plně.
Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Ne, nic takového.
Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Ano, pomohl mi.
Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Ano.

3.4.7 Rozhovor č. 7
	
  

Věk: 33 let
Počet dětí: 1
Průběh porodu: v termínu, císařským řezem, bez problémů
Váha a míra dítěte: 3650 gramů, 52 centimetrů
Dítě je zdravé.

41
	
  

Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
V porodnici, ve které jsem rodila. Informace jsem získala od porodní asistentky.
Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ne, byla to moje první zkušenost. Předtím jsem nevěděla, že homeopatie existuje.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Po porodu muselo být moje dítě v inkubátoru, bylo přiloženo pouze jednou
a odsávání mléka nastalo až za tři dny. Tvorba mléka byla velmi malá, proto museli
dítěti dodávat dokrm. Poté mi porodní asistentka doporučila homeopatikum na podporu
tvorby mléka.
Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Byl mi doporučen Ricinus communis 5 CH.
Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Ne.
Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ne.
Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Asi týden čtyřikrát denně pět granulí.
Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Ano, už čtvrtý den jsem měla prsa nalitá a dítěti poté přestali podávat dokrm.
Díky dostatečné produkci mléka začalo dítě přibývat na váze.
Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Ne.
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Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Ano, jsem ráda, že mi pomohl, především kvůli dítěti.
Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Ano, chtěla bych se dozvědět více.

3.4.8 Rozhovor č. 8
Věk: 28 let
Počet porodů: 1
Průběh porodu: vaginálně, bez komplikací
Váha a míra dítěte: 3200 gramů, 50 centimetrů
Dítě je zdravé.
Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
Zaslechla jsem o ní na kurzu předporodní přípravy, který jsem navštěvovala.
Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ne, neměla jsem.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Asi po roce kojení se mi tvořilo málo mléka, ale ještě jsem nechtěla přestat kojit.
Proto jsem se rozhodla, že zkusím homeopatii.
Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Brala jsem Ricinus communis 5 CH.
Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Ano, užívala jsem také homeopatický lék Sepia 15 CH na vyvolání menstruace,
po dvou dnech jsem začala menstruovat.
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Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ne, nic jiného.
Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Myslím, že přibližně týden dvakrát denně pět granulí.
Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Musím říct, že jsem byla opravdu překvapena. Protože již druhý jsem měla více
nalitá prsa. Nečekala jsem, že to takhle rychle pomůže. Dítě bylo také spokojené.
Nakonec jsem kojila dva roky a podobné problémy se již neobjevily.
Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Ne, nic takového jsem nepozorovala.
Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Ano, výsledek byl takový, jaký jsem očekávala.
Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Ano.

3.4.9 Rozhovor č. 9
	
  

Věk: 35 let
Počet porodů: 1
Průběh porodu: bez problémů, záhlavím, rodila doma
Váha a míra dítěte: 2900 gramů, 48 centimetrů
Dítě je zdravé.
Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
Řekl mi o ní dětský lékař, který je také homeopat.
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Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ne.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Moje dítě bylo po porodu velmi spavé a zežloutlo. Prsa se mi třetí den hodně
nalila a byla velmi bolestivá, také jsem v nich pociťovala bodání, pálení. Dokonce se mi
objevil na levém prsu rudý flek velikosti dvacetikoruny a měla jsem teplotu 37 ˚C.
Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Brala jsem Apis mellifica 9 CH.
Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Ano, také jsem užívala Lachesis 9 CH.
Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ano, přikládala jsem si na prsa tvarohové obklady.
Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Týden čtyřikrát během dne po jedné dávce, tzn. pět kuliček.
Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Druhý den užívání homeopatického léku jsem měla mnohem méně nalitá prsa.
Začala jsem odsávat mléko a dítě krmit ze stříkačky. Flek, který jsem měla na prsu, mi
postupně zblednul. Prsa už mě tolik nebolela a teplota se nevyskytovala. Cítila jsem se
mnohem lépe.
Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Ne.
Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Určitě, účinek byl vážně rychlý, hodně se mi ulevilo.
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Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Určitě ano.

3.4.10 Rozhovor č. 10
	
  

Věk: 29 let
Počet porodů: 2
Průběh prvního porodu: bez komplikací, vaginálně
Váha a míra prvního dítěte: 3020 gramů, 50 centimetrů – děvče
Průběh druhého porodu: přirozený, bez komplikací
Váha a míra druhého dítěte: 3700 gramů, 51 centimetrů
Obě děti jsou zdravé.
Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
Dozvěděla jsem se o ní od laktační poradkyně.
Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ne.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Po porodu prvního dítěte jsem velmi dlouho odsávala mléko, protože se mi ho
tvořilo nadbytek. Po druhém porodu se mi zmiňované obtíže znovu objevily. Stále jsem
měla nadbytek mléka a prsa mi začala tvrdnout, bolela mě. Nyní jsem nechtěla tak
dlouho odsávat, proto jsem kontaktovala laktační poradkyni.
Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Ricinus communis 9 CH.
Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Ne.
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Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ne.
Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Přibližně dva týdny pět granulí dvakrát za den.
Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Ano, asi po třech dnech jsem cítila, že nemám tolik nalitá prsa. Nedocházelo
k jejich tvrdnutí. Postupně jsem přestala úplně odsávat a situace se následně zcela
upravila.
Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Ne.
Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Ano, plně kojím a nemusím odsávat mléko. Jsem naprosto spokojená s užíváním
homeopatika.
Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Už jsem se začala zabývat.

3.4.11 Rozhovor č. 11
	
  

Věk: 32 let
Počet porodů: 2
Průběh prvního porodu: bez komplikací
Váha a míra prvního dítěte: 3110 gramů, 50 centimetrů – děvče
Průběh druhého porodu: spontánní záhlavím, bez obtíží
Váha a míra druhého dítěte: 3300 gramů, 50 centimetrů – chlapec
Obě děti jsou zdravé.
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Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
Na kurzu předporodní přípravy, který vedla porodní asistentka.
Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Ne, žádné.
Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Již potřetí se mi ucpaly vývody v bradavce. Pravé prso mě začalo velmi bolet, při
pohybu a doteku se bolest zhoršovala.
Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Konzultovala jsem moje problémy s porodní asistentkou a ta mi doporučila
Belladonu v ředění 5 CH. Poté jsem začala homeopatický přípravek užívat dle pokynů
porodní asistentky.
Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Ne.
Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Ne.
Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Myslím, že asi tak dva týdny čtyřikrát během dne pět kuliček.
Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Za dva dny mi přišlo, že při kojení nemám takové bolesti a dítě pěkně pije.
Po týdnu se kojení opět bez problémů rozběhlo. Kanálky v prsu se mi už více
neucpávaly.
Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
48
	
  

Ne.
Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Ano, znovu plně kojím a nemám takové problémy, které jsem měla. Dítě je
v pořádku a pěkně přibírá.
Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Ano, ráda bych.
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4 VÝSLEDKY VÝZKUMU
V této kapitole jsou uvedeny četnosti jednotlivých odpovědí respondentek
na položené otázky v rámci výzkumného šetření. Nejdříve jsou v textu shrnuty výsledné
odpovědi náležející k jednotlivým otázkám. Zjištěné informace jsou pro lepší
přehlednost zpracovány do tabulek, které vždy následují za písemným vyjádřením.
K vlastní interpretaci výsledků výzkumu je přistoupeno v diskuzi.

Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
Na otázku odpovídaly dotazované ženy značně rozdílně. Nejvíce žen
se o homeopatii dozvídalo na předporodním kurzu od porodní asistentky, konkrétně
čtyři. Dvě ženy získaly informace od porodní asistentky v mateřském centru
a v porodnici. Dvěma ženám předaly zkušenosti o homeopatické léčbě jejich
kamarádky. Respondentka č. 2 uvedla, že se o homeopatii dozvěděla od kolegů v práci.
Před těhotenstvím vyhledala homeopatku, kde se dozvěděla více informací. V průběhu
gravidity navštěvovala předporodní kurz, který vedla dula (homeopatka). Respondentka
č. 9 byla informována dětským lékařem (homeopatem) a žena č. 10 laktační poradkyní.
Tabulka č. 1 shrnuje výše uvedené informace.

Počet žen

Zdroj informací o homeopatii

4

předporodní kurz vedený porodní asistentkou

2

mateřské centrum, porodnice – informovány porodní asistentkou

2

kamarádka

1

spolupracovníci, následně homeopatka

1

laktační poradkyně

1

dětský lékař - homeopat

Tab. 1: Seznámení s homeopatií
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Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké
konkrétní homeopatikum jste užívala?
Nejvíce žen nemělo žádné zkušenosti s homeopatií, jednalo se o sedm
respondentek. Žena č. 1 dříve užívala homeopatikum Staphysagria 200 CH při
chronických zánětech močového měchýře. Dotazovaná č. 2 měla zkušenosti
s Belladonou proti bolestem hlavy, Chinou během porodu a v průběhu druhého
těhotenství užívala také Magnesium phosphoricum kvůli tvrdnutí břicha. Žena č. 3 také
již brala homeopatické léky, konkrétně Oscillococcinum na nachlazení, Acteu racemosu
během těhotenství a Arnicu montanu k porodu. Žena č. 5 užívala Oscillococcinum
na nachlazení, Homeogene proti bolestem v krku, Homeovox na hlasivky a Stodal proti
kašli. Shrnutí odpovědí je uvedeno v tabulce č. 2.

Počet žen

Předchozí zkušenosti s homeopatií – užívané homeopatikum

7

žádné

1

chronické záněty močového měchýře – Staphysagria 200 CH

1

bolest hlavy – Belladona, během porodu – China, tvrdnutí břicha Magnesium phosphoricum

1

nachlazení – Oscillococcinum, během těhotenství – Actea racemosa,
k porodu – Arnica montana

1

nachlazení – Oscillococcinum, bolesti v krku – Homeogene, na hlasivky
– Homeovox, proti kašli – Stodal

Tab. 2: Předchozí zkušenosti s homeopatií	
  

Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
Šest žen užívalo homeopatika na lepší nástup laktace a zvýšení produkce mléka.
Z nich respondentka č. 2 užívala také homeopatický lék na zástavu laktace u druhého
dítěte. Dvě dotazované měly problémy s bolavými nalitými prsy a vyskytla se u nich
zvýšená TT, jedné z nich se také objevil rudý flek na prsu, pociťovala bodání a pálení v
prsou. Respondentka č. 3 měla nalitá bolestivá prsa a vytvořily se jí bolestivé hrudky.
Žena č. 10

užívala

homeopatický

přípravek

kvůli

nadměrné

tvorbě

mléka

a respondentka č. 11 měla ucpané vývody v bradavce. Zjištěná data jsou shrnuta
v následující tabulce č. 3.
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Počet žen

Problémy při kojení řešené homeopatií

6

nastartování laktace, zvýšení produkce mléka

2

bolavá a nalitá prsa, zvýšená TT. U jedné z nich se objevil rudý flek na
levém prsu a pociťovala bodavou, pálivou bolest

1

nalitá bolestivá prsa, bolestivé hrudky

1

nadměrná tvorba mléka

1

ucpané vývody v bradavce

Tab. 3: Problémy s kojením řešené homeopatií

Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
Pět žen uvedlo užívání homeopatického léku Ricinus communis 5 CH.
Respondentka č. 2 brala Pulsatillu 15 CH a Lac caninum 5 CH. Dotazovaná č. 3 své
obtíže řešila pomocí homeopatika Phytolacca 9 CH. Respondetnka č. 4 užívala tři
homeopatické léky Bryonia alba 9 CH, Apis mellifica 15 CH a Belladona 9 CH.
Žena č. 9 uvedla homeopatikum Apis mellifica 9 CH. Dotazovaná č. 10 užívala Ricinus
communis 9 CH a žena č. 11 Belladonu 5 CH. Odpovědi respondentek jsou zahrnuty
v níže uvedené tabulce č. 4.

Počet žen

Homeopatický lék užívaný při problémech s kojením

5

Ricinus communis 5 CH

1

Pulsatilla 15 CH, Lac caninum 5 CH

1

Phytolacca 9 CH

1

Bryonia alba 9 CH, Apis mellifica 15 CH a Belladona 9 CH

1

Apis mellifica 9 CH

1

Ricinus communis 9 CH

1

Belladona 5 CH

Tab. 4: Výběr homeopatického léku
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Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
Šest žen uvedlo, že současně užívalo několik homeopatických léků najednou.
Pět dotazovaných bralo pouze jeden homeopatický přípravek. Následující tabulka č. 5
sumarizuje zmíněné informace.
Počet žen

Užívání více druhů homeopatik současně

6

ano

5

ne

Tab. 5: Užívání několika homeopatik

Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
Sedm žen odpovědělo, že nevyužily jinou léčbu než homeopatickou. Jedna žena
si potírala bradavky Bepanthenem, ale příliš jí nepomáhal. Dvě respondentky zkoušely
tvarohové obklady na prsa. Jedna z nich také střídala teplé a studené obklady. Jedna
dotazovaná si masírovala prsa a byl jí aplikován oxytocin do nosu. Tabulka č. 6 uvádí
souhrn zjištěných odpovědí.

Počet žen

Jiná léčba než homeopatická

7

žádná

1

mast Bepanthen

2

tvarohové obklady na prsa, jedna z nich střídala teplé a studené
obklady

1

masáž prsů a oxytocin do nosu

Tab. 6: Využití jiné léčby než homeopatické

Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
Pět respondentek užívalo homeopatický lék dvakrát až čtyřikrát denně pět granulí,
přibližně jeden týden. Dvě ženy uvedly, že braly homeopatikum dvakrát až čtyřikrát
denně pět granulí dva týdny. Respondentka č. 2 užívala tři až pět kuliček třikrát až
pětkrát za den několik dní. Žena č. 3 uvedla, že brala homeopatický lék každé dvě
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hodiny přibližně tři dávky. Žena č. 4 užívala deset kuliček ze tří homeopatik,
rozpuštěných v neperlivé vodě, v průběhu celého dne. Žena č. 5 zodpověděla, že brala
homeopatikum od druhého dne po porodu při každém přiložení, třetí den třikrát denně,
čtvrtý den dvakrát denně. Zpracování zjištěných odpovědí je zahrnuto v tabulce č. 7.

Počet žen

Dávkování homeopatického léku

5

2 – 4krát denně 5 granulí 1 týden

2

2 – 4krát denně 5 granulí 2 týdny	
  

1

3 – 5krát denně 3 – 5 granulí několik dní	
  

1

každé 2 hodiny přibližně 3 dávky	
  

1

10 kuliček ze tří různých homeopatik rozpuštěných v neperlivé vodě v
průběhu celého dne	
  

1

2. den po porodu při každém přiložení 5 granulí, 3. den třikrát denně, 4.
den dvakrát denně

Tab. 7: Dávkování homeopatik

Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu
a jakým způsobem se projevovala?
Všechny dotazované ženy uvedly, že jim homeopatický lék pomohl. Pěti ženám
se druhý den po podání homeopatického léku nalila prsa, některé pociťovaly již první
den zlepšení. Dvě respondentky uvedly celkové upravení situace do konce jednoho
týdne. Jedna dotazovaná se zmiňuje o tom, že měla prsa nalitá již čtvrtý den po podání
homeopatika. Respondentce č. 2 homeopatický lék pomohl v případě ukončení laktace,
situace se stabilizovala po dvou dnech. Žena uvedla: ,,Krizi kojení s prvním dítětem
jsem také překonala, potřebovala jsem především čas a klid. Obě osoby, jak
homeopatka, tak dula mě dokázaly velmi podpořit a uklidnit, to se kupříkladu lékařům
nezdařilo u prvního kojení, u druhého jsem už radu nepotřebovala.“ Dvě respondentky
cítily úlevu do několika hodin po podání homeopatika, prsa byla méně nalitá a
bolestivá. Jedna z nich odpověděla, že se jí snížila TT. Druhá z těchto žen užívala také
homeopatický lék na popraskané bradavky, který jí rovněž ulevil od obtíží. Více se už
nevyskytly. Dvě dotazované uvedly, že se účinek dostavil do několika dnů (max. 3),
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prsa byla méně nalitá a bolestivá. Jedné z nich se začal ztrácet flek na prsu, klesla jí
zvýšená TT. Následující tabulka č. 8 je souhrnem výše uvedených výsledků.
Počet žen

Účinek homeopatického léku

5

2. den se jim nalila prsa (jedna z nich 1. den pociťovala zlepšení)

1

4. den se jí nalila prsa

1

ukončení laktace za 2 dny

2

do několika hodin úleva – snížení otoku, bolestivosti, u jedné snížení
TT

2

do několika dnů – max. 3, prsa méně nalitá, bolestivá, u jedné snížení
TT a vymizení rudého fleku na prsu

Tab. 8: Účinek homeopatických léků

Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
Všechny ženy odpověděly na otázku jednoznačně. Nevyskytly se u nich žádné
nežádoucí účinky. Tabulka č. 9 uvádí shrnutí odpovědí.

Počet žen

Výskyt nežádoucích účinků

11

ne

0

ano

Tab. 9: Výskyt nežádoucích účinků

Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
Všechny respondentky uvedly, že jsou spokojeny s účinkem homeopatických
léků. Pouze dvě ženy se mírně lišily ve svých odpovědích. Konkrétně respondentka č. 2
odpověděla: ,,V podstatě ano, zejména tedy při porodu. Pro správné kojení je důležitá
hlavně zkušenost, dobrá rada, klid a také vhodná strava.“ Také dotazovaná č. 9 se
vyjádřila odlišně, uvedla: ,,Určitě, účinek byl vážně rychlý, hodně se mi ulevilo.“
Sumarizace zjištěných odpovědí je uvedena v následující tabulce č. 10.
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Počet žen

Spokojenost s homeopatií

11

ano

0

ne

Tab. 10: Spokojenost žen s homeopatickou léčbou

Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
Všechny respondentky mají zájem o získání více informací. Žena č. 1 homeopatii
již využívá k léčbě své rodiny. Konkrétně odpověděla: ,,Již se o ni aktivně zajímám,
jinou léčbu momentálně pro sebe a svou rodinu nepoužívám.“ Žena č. 2 uvádí,
že pracuje s homeopatií spíše podpůrně, ne přednostně před klasickými léky.
Respondentka č. 5 ji aktivně využívá a dvě dotazované se o homeopatickou léčbu
zajímají. V poslední tabulce č. 11 se nachází shrnutí odpovědí výše uvedené otázky.
Počet žen

Zájem o další využívání homeopatie

11

ano

0

ne

Tab. 11: Zájem o další využívání homeopatie
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5 DISKUZE
V této kapitole přistupuji k vlastní interpretaci výsledků výzkumného šetření.
Práci zabývající se homeopatií u žen, které měly problémy s kojením, jsem neobjevila,
proto nemohu své výsledky z praktické části práce porovnat s jinou prací.
Z odpovědí respondentek jednoznačně vyplývá, že užívání homeopatické léčby
hodnotí pozitivně. Žádná z dotazovaných neměla výhrady k této metodě. Můžeme proto
říci, že jejich osobní zkušenost s homeopatií je kladná.
Výzkum dále ukazuje, že se nejvíce respondentek dozvídalo o homeopatii na
předporodním kurzu od porodní asistentky. Z odpovědí lze odvodit, že jsou ženy
nejčastěji informovány od odborníků, tedy porodních asistentek, laktačních poradkyň či
homeopatů, kteří se danou problematikou zabývají. Podle nich je homeopatie bezpečná
a mohou ji bez obav využívat. Některým ženám o homeopatii pověděly kamarádky, ale
jedna z nich získala informace o homeopatické léčbě opět od odborníka - porodní
asistentky na předporodním kurzu.
Výzkumným šetřením jsem dále zjistila, že nejčastěji se vyskytující problém
s kojením je nedostatečná produkce mléka a také byly homeopatické léky často užívány
na rozkojení. Dle mého názoru respondentky volí homeopatické léky spíše při méně
závažných obtížích, například k usnadnění nástupu laktace. Naopak při počínajícím
zánětu prsu, kdy hrozí rozvoj infekce nebo případné zhoršení obtíží, volí spíše
konvenční medicínu nebo obě metody léčby. S takovými ženami nebyl veden rozhovor,
protože v době mého výzkumného šetření se mi nepodařilo žádnou z nich kontaktovat.
Další z řešených obtíží byly bolestivá a nalitá prsa či tvorba bolestivých hrudek na
prsou. Homeopatický přípravek byl užíván také kvůli nadměrné produkci mléka a
ucpaným vývodům v bradavce.
Lze rovněž říci, že dotazované ženy byly spokojeny s homeopatickou léčbou.
Všechny respondentky odpovídaly kladně. Některé z nich dokonce uvedly, že účinek
homeopatických léků byl velmi rychlý a účinný. Nejvíce žen se zmínilo o tom, že již
druhý den po podání homeopatického léku se dostavil očekávaný účinek. Některé
pociťovaly první den zlepšení a dvěma dotazovaným se situace do konce týdne zcela
upravila. Jedné respondentce homeopatikum pomohlo do čtyř dnů po podání. Dvě ženy
cítily do několika hodin úlevu a zmírnění jejich obtíží, jedna z nich užívala také
homeopatický lék na popraskané bradavky, s kterým byla také spokojená. Dvě
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respondentky uvedly, že se účinek dostavil do několika dnů. Jedna dotazovaná
odpověděla, že krizi kojení u prvního dítěte překonala, ale šlo tam spíše o čas a klid.
Především jí pomohla homeopatka a dula, které jí dokázaly velmi podpořit a uklidnit.
To se lékařům nezdařilo u prvního kojení, u druhého dítěte už radu nepotřebovala.
Z této odpovědi můžeme vyvodit, že psychická pohoda a hlavně podpora je také velmi
důležitá. Některé respondentky také zvolily kombinaci homeopatie s jinou léčebnou
metodou, jednalo se o tvarohové obklady, střídání studených a teplých obkladů
či oxytocin. Užívání těchto technik mohlo rovněž napomoci k rychlejšímu vymizení
jejich obtíží. Přínos homeopatické léčby můžeme také odvodit z toho, že se u žádné
nevyskytly nežádoucí účinky. Jakmile by se nějaké potíže vyskytly, pravděpodobně by
se jejich názor na homeopatii změnil. Dle mého pohledu všechny dotazované vidí
v homeopatii přínos, některé z nich ji dokonce využívají k léčbě svých rodin.
Respondentky, které s homeopatií nepracují, se o ní chtějí dozvědět více a nebrání se
případnému dalšímu užívání homeopatických léků. To můžeme považovat za další
známku spokojenosti. Kdyby se homeopatická léčba neosvědčila nebo by s ní měly
špatné zkušenosti, jejich zájem by pravděpodobně opadl.
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6 ZÁVĚR
V bakalářské práci s názvem ,,Zkušenosti žen s homeopatií při problémech
s kojením“ jsem se snažila především zjistit, jaké mají dotazované ženy zkušenosti
s homeopatií při problémech s kojením, postoj k homeopatické léčbě a jejich názory.
Data ke zpracování praktické části práce jsem získávala pomocí polo – strukturovaných
rozhovorů s ženami, které využívaly homeopatii při laktačních obtížích.
V teoretické části práce jsem se zmínila o historickém vývoji homeopatie. Dále
jsem se věnovala základům homeopatie, srovnáním homeopatie s konvenční
medicínou. Další kapitola popisuje výrobu homeopatických léků a jejich dávkováním.
Následně uvádím bezpečnou manipulaci s homeopatiky. Problémy s kojením zahrnuje
následující kapitola, na níž navazuje poslední oddíl, kde je navrženo homeopatické
řešení těchto obtíží a doporučení užití homeopatických léků.
Praktická část zahrnuje kvalitativní výzkum. Zaměřila jsem se na ženy, které
využily homeopatickou léčbu konkrétně při laktačních obtížích. Z výzkumného šetření
jsem se snažila zjistit, jaké měly zkušenosti s homeopatií při problémech s kojením.
Pro kvalitativní výzkum jsem se rozhodla, protože jsem mohla hlouběji zkoumat průběh
homeopatické léčby a jejich následné pocity. Rozhovor obsahoval jedenáct otázek
a vedla jsem jej s jedenácti ženami.
Hlavním cílem práce bylo zjistit, jaké mají ženy zkušenosti s homeopatií při
problémech s kojením. Zpracováním praktické části jsem nalezla odpověď na tuto
otázku. Všechny respondentky hodnotí svou osobní zkušenost s homeopatií při
laktačních problémech kladně. Žádná z nich neuvedla, že by měla proti této metodě
jakékoliv výhrady.
Rovněž jsem hledala odpovědi na předem stanovené dílčí cíle. Prvním z cílů bylo
zjistit, kde se ženy nejčastěji dozvídají o homeopatii. Z výzkumného šetření si mohu
odpovědět, že se nejčastěji jednalo o předporodní kurzy, které vedly porodní asistentky.
Druhou nejfrekventovanější odpovědí bylo, že jim o ní pověděla kamarádka. Dále se
o homeopatii dozvídaly v mateřském centru, porodnici, od pediatra (homeopata)
a laktační poradkyně. Jedna žena také uvedla, že jí o ní pověděli kolegové v práci
a následně vyhledala homeopatku.
Druhým cílem bylo zjistit, při jakých problémech s kojením ženy nejčastěji volily
homeopatickou léčbu. Nejvíce respondentek uvedlo, že užívaly homeopatické léky na
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rozkojení či na zvýšení produkce mléka. Dvě ženy odpověděly, že braly homeopatikum
kvůli bolestivým a nalitým prsům, vyskytla se u nich zvýšená TT. Jedné ženě se
dokonce objevil rudý flek na prsu. Další důvod byla nadměrná tvorba mléka a ucpané
vývody v bradavce.
Třetí cíl byl zaměřen na to, zda ženy vnímají určitý přínos homeopatické léčby.
Z rozhovorů jsem zjistila, že všechny respondentky byly spokojeny s homeopatií.
Výzkum dále ukazuje, že u všech žen došlo k zmírnění jejich obtíží po užívání
homeopatických léků. Některé dotazované využívaly současně jinou léčbu než
homeopatickou, jednalo se o tvarohové obklady, střídaní studených a teplých obkladů či
oxytocin. Některé z nich popsaly i jiné faktory, které napomohly jejich léčbě. Jednalo se
o psychickou podporu, vhodnou stravu a trpělivost. Dále lze vyvodit, že pokud by jejich
zkušenosti s homeopatií byly negativní, pravděpodobně by neměly zájem o její další
využití.
Neobjevila se žádná respondentka, která by tuto metodu určitým způsobem
odsuzovala. Myslím si, že homeopatie je vhodnou léčebnou metodou při obtížích
s kojením. Z výzkumného šetření se tedy potvrdily moje předpoklady, že zkušenosti
respondentek s homeopatií jsou kladné a také je vnímán přínos užíváním této metody.
Bakalářská práce se mi psala dobře, vzhledem k tomu, že se o homeopatii sama
zajímám. Všechny respondentky, se kterými jsem vedla rozhovor, byly velmi ochotné
a milé. Nebyl problém při spolupráci.
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MANIPULACE S TUBOU

Příloha č. 1

1. Obraťte tubu dávkovačem (uzávěrem) dolů.
2. Otáčejte uzávěrem, dokud do něj nevypadne potřebný počet granulí.
3. Sejměte uzávěr a vsypte granule přímo do úst.
(http://boiron.cz/cs/86-jak-zachazet-s-tubou[cit. 2013-02-26])

	
  
	
  

ROZHOVOR

Příloha č. 2

Věk:
Počet porodů:
Průběh porodu:
Váha a míra dítěte:
Zdravotní stav dítěte:

1) Kde jste se dozvěděla o homeopatii?
2) Měla jste již z dřívější doby nějaké zkušenosti s homeopatií? A jaké? Jaké konkrétní
homeopatikum jste užívala?
3) Jaké konkrétní potíže jste měla s kojením?
4) Jaký jste užívala homeopatický přípravek při těchto obtížích?
5) Užívala jste současně několik homeopatických přípravků?
6) Užívala jste současně s homeopatickou léčbou i jinou?
7) Jak často jste homeopatikum brala a jak dlouho?
8) Pomohl Vám homeopatický přípravek? Za jak dlouho jste pozorovala změnu a jakým
způsobem se projevovala?
9) Pozorovala jste nějaké nežádoucí účinky?
10) Jste spokojená s účinkem homeopatického léku?
11) Máte zájem dozvědět se více o homeopatii a používat ji v běžném životě?
	
  
	
  

CERTIFIKÁT – HOMEOPATIE

Příloha č. 3

	
  
	
  

CERTIFIKÁT – KURZ II. STUPEŇ

Příloha č. 4

	
  	
  	
  	
  
	
  
	
  

