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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ

MUDr. Jaroslav Čupera

Homeopatie může pomoci 
každému

Kdy a kde začala tvoje cesta? 

Začalo to na střední škole, kdy v příloze Rudého práva „Haló, sobota“ 
vyšel článek o ruském léčiteli, který vystudoval čínskou medicínu 
a provozoval terapii čchi-kung. Ten článek jsem četl asi tisíckrát. 
Pak těsně před revolucí vyšla tehdy přelomová kniha Josefa Jonáše 
„Křížovka života“. Tehdy jsme ji s kamarádem hltali, četli jsme ji 
stále dokola. Myšlenky, které v ní byly, nás zaujaly natolik, že ačkoli 
jsem chtěl původně na vysokou školu s chemickým zaměřením, 
podal jsem si přihlášku na medicínu. V roce 1990 jsem začal 
studovat lékařskou fakultu. Ve třetím ročníku přišel spolužák s tím, 
že v Bohunicích ve Fakultní nemocnici hledají mediky, aby tam dělali 
sestřičky. Tehdy pro mě bylo místo jen na jipce na popáleninách, 
což mě šokovalo, ale šel jsem do toho.  

Po třech letech studia medicínské teorie to pro mě byla studená 
sprcha. Během několika směn jsem se ale zapracoval a vydržel jsem 
tam dva roky. Když jsem si potom podával přihlášku, kam bych chtěl 
nastoupit, vyšly mi z toho popáleniny. 

OKÉNKO
DO SVĚTA
HOMEOPATIE

Ročník 11   /   číslo 34   /   březen 2023 www.svethomeopatie.cz

ÚVODNÍK

Milí čtenáři a čtenářky,

vítejte u jarního vydání Okénka. S jarem přichází 
i nová energie a naděje na nové začátky. Není 
proto náhoda, že právě v těchto dnech spouštíme 
zcela nový Svět homeopatie, na kterém jsme 
pracovali více než rok. Naším cílem bylo zjedno-
dušit cestu k informacím o homeopatii a dalším 
celostním metodám. Nový web je přístupnější, 
uživatelsky přívětivější a plně vyhovuje současným 
potřebám našich čtenářů. 

Doufám, že moderní design oceníte a rychleji 
ve Světě homeopatie najdete vše, co potřebujete. 

Pokud si přesto nebudete vědět rady, zavítejte do 
našich poraden. Naši odborníci vám rádi pomohou.

Těším se na vaši zpětnou vazbu a přeji vám krásné 
jarní dny plné energie a optimismu.

Lucie Nestrašilová
šéfredaktorka
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Jak ses pak dostal k homeopatii?

Na jednu z praktických přednášek z hematologie v nemoc-
nici v Bohunicích přišel doktor, který svou přednášku 
prokládal výstupy typu: „To v Číně už dávno dělají.“  
a „Ta západní medicína stejně nic neumí.” A tak dál. Byl 
to jediný přednášející, na kterého jsem si po přednášce 
počkal, a říkám mu: „Pane doktore, tyto  postoje byste mi 
měl vysvětlit.” Z pana doktora se vyklubal dr. Jaromír Hejl, 
můj dlouholetý kamarád a učitel, který byl v nemocnici  
v Bohunicích nástupcem legendárního dr. Umlaufa, který 
tam měl svoje oddělení akupunktury. Dr. Hejl se potom 
osamostatnil, z nemocnice odešel a oddělení akupunktury 
zaniklo. Právě on mě dovedl ke studiu homeopatie.

Kdy jsi začal homeopatii studovat?

V šestém ročníku jsem začal studovat CEDH, tehdy  
v Česku zaštítěné Institutem Rhodon. Takže jsem ho trávil 
nejenom přípravou na státnice, ale i studiem homeopatie. 
Současně jsem byl o prázdninách na prvních legendárních 
kurzech rakouské školy v Kroměříži, kam jsem pak jezdil 
mockrát. Další intenzivní období jsem měl na vojně, kde 
jsem využil volný čas právě ke studiu homeopatie. 

Měl jsi možnost zkoušet homeopatii v praxi?

Samozřejmě. Na rodině, příbuzných a známých. Na vojně 
jsem zase píchal vojákům akupunkturu.

Zkoušel jsi na nich i Arniku? 

Ano, jasně.

A jak ses dostal na ARO?

Tím, že jsem od začátku své praxe pracoval v intenzivní 
péči, jsem zjistil, že mě to baví a naplňuje. Časem 
jsem přešel na ARO, zažádal o atestaci z anesteziologie  
a resuscitace a stal jsem se anesteziologem. Nicméně 
vždycky, už od studentských let na popáleninové JIP,  
mě přitahovala intenzivní medicína a posléze jsem si 
udělal atestaci i z tohoto oboru. 

Co tě nejvíc baví na intenzivní medicíně? To, že jsi 
ve styku s pacienty, kteří jsou v přímém ohrožení 
života?

Asi jo. Nikdy jsem o tom tak nepřemýšlel. Ale je vlastně 
hezké, když pacient, který byl na hranici života, odchází 
živý.

Máš vůbec možnost v nemocniční péči využít 
homeopatii?

Možnost by byla, ale narážíme zde na limity legislativy. 
Ale třeba v Londýně funguje homeopatická nemocnice, 
kde jsou pacienti léčeni homeopaticky. 

Ty si tedy jako lékař z intenzivní péče umíš 
představit, že by mohla být homeopatie nebo  
i akupunktura doplňkovou léčebnou metodou ke 
klasické medicíně?  

V jakémkoliv oboru. Kdysi jsem viděl krásný dokument 
o homeopatii z Rakouska, v němž lékař dával na jipce 
pacientům do pusy homeopatika. Pak jsem se s tím 
lékařem seznámil. Byl to profesor Frass, který ve Vše-
obecné fakultní nemocnici ve Vídni udělal řadu studií  
v intenzivní medicíně, které byly publikovány v prestižních 

časopisech. Nyní se věnuje onkologickým pacientům. 
Jeho práce je velkým důkazem pro homeopatii. 

Jsi členem Rady Homeopatické lékařské asociace 
(HLA) i členem Evropského výboru pro homeopatii 
(European Committee for Homeopathy – ECH). Jak 
vnímáš homeopatii na evropské úrovni? Jaké míváš 
pocity, když jezdíš na mezinárodní setkání?  

Jsou to vždy setkání lidí, kteří mají stejný cíl. Cíle ECH 
jsou podobné těm našim – podpora lékařské homeopatie 
a začlenění homeopatie do systému medicíny v celé 
Evropské unii. Na tom pracujeme už řadu let. Jak na poli 
ECH, tak HLA. 

Jak konkrétně vypadá práce ECH?

ECH má několik podvýborů. Každý z nich má svého 
koordinátora a každý řeší něco jiného. Já jsem v podvýboru 
pro politiku, kde řešíme otázky, jak zviditelnit homeopatii, 
jak ji dostat do legislativy jednotlivých členských států  
a jak řešit případné útoky proti homeopatii. Jde v podstatě 
o lobbing a širší spolupráci napříč metodami integrativní 
medicíny.

Další podvýbor se zabývá farmacií, kde HLA zastupuje 
PharmDr. Renata Semeráková. Ti zas řeší vše kolem 
výroby homeopatických léků, kompetencí lékárníka atd. 
Nyní zpracovávali systém vzdělávání farmaceutů. 

Jedním z podvýborů je i podvýbor pro výzkum v homeo-
patii, který řeší provingy čili zkoušky nových léků. Dále 
podvýbor pro pacienty neboli spolupráce s pacientskými 
organizacemi a podvýbor dokumentační, který se snaží  
podchytit, abychom měli zmapovanou kompletní homeo-
patickou literaturu a všechny vědecké práce. Máme před 
sebou ještě spoustu práce.

Která země je s homeopatií nejdál?

To neumím říct. Hodně záleží na historickém kontextu  
a na spolupráci metod integrativní medicíny s klasickými 
lékaři. ECH mimo jiné spolupracuje s platformou, která 
zaštiťuje organizace zabývající se  integrativní medicínou, 
tedy akupunkturisty, chiropraktiky, antropozofy a spoustu 
dalších. A společně pracují až na úrovni Evropského 
parlamentu, aby si Evropský parlament uvědomil,  
že integrativní medicína má velkou sílu a velké možnosti. 
 
Evropská unie si uvědomuje, že zdravotní péče má  
v současné podobě určité limity a že integrativní medi-
cína má pacientům co nabídnout. Na půdě Evropského 
parlamentu vznikla dokonce pracovní skupina pro 
integrativní medicínu, která řeší problémy současné 
medicíny, jako je například antibiotická rezistence.  
Velkým tématem je i onkologická péče.

A co třeba Spojené státy americké nebo Kanada?

Amerika je hodně daleko. Spousta onkologických pacientů 
tam využívá metody integrativní medicíny. Ve Spojených 
státech má 80 % onkologických center jednoho i více 
konzultantů přes integrativní medicínu. Funguje to tak, 
že pacient přijde k celostnímu lékaři, ten ho vyšetří, 
nastaví mu homeopatickou léčbu a odešle ho se zprávou  
k onkologovi. Ve zprávě je vysvětleno, proč dostává  
pacient daný homeopatický lék, jakým způsobem 
mu pomůže a co od homeopatické léčby očekává.  
Onkologové to přijímají naprosto bez problémů, vzájemně  
spolupracují. 
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Takže tam probíhá komplexní péče o pacienta?

Ano, přesně tak. 

Měl jsem možnost být na kongresu LMHI v Japonsku, 
kde vystoupil lékař z Japonska, který má svou kliniku pro 
onkologické pacienty. Ta klinika nevypadá jako nemocnice, 
ale imituje domácí prostředí. Filozofi í je, že se tam pacient 
musí cítit jako doma, a ne jako v nemocnici, kde má 
v 7 odběry, v 9 ozařování, v 11 vizitu, ve 14 rehabilitaci 
a „pozítří jdete domů“.  

Je to úplně jiný přístup, než známe my. Doufám, že se 
medicína posune a my se té změny dožijeme. 

Jo, jo, jak říkám, máme před sebou spoustu práce. 

Který světový homeopat tě nejvíce ovlivnil?

Je jich spousta. Záleží na tom, koho máš na mysli tím 
„světovým homeopatem“. Jsou to zvučná jména, před 
kterými každý padne na kolena, nebo doktoři, kteří mě 
nějakým způsobem oslovili a posunuli? 

Svého času, když jsem jezdil na kurzy do Kroměříže, 
to byla skupina rakouských homeopatů. Ti byli prostě 
úžasní, protože dělali homeopatii dnes a denně. Měli to 
zpracované fi lozofi cky, krásně se s nimi povídalo, krásně 
se poslouchali, naučili nás spoustu věcí. Z prvních velkých 
učitelů v České republice to byl určitě Pelé (dr. André 
Pellegrini, v devadesátých letech žil v Česku, byl tehdy 
jednatelem Boironu v České republice a lektorem CEDH), 
který byl velmi přátelský a hodně nás toho naučil. 
Už jenom strávit s takovými lidmi den byl velký zážitek.

V dnešní době se objevuje spousta nových směrů, nových 
guru, ale chybí nám provingy. Je potřeba se opřít o něco 
praktického. A další věc. Homeopatii stále bereme tak, 
že zůstává 200 let neměnná, což je sice krásné – ano, 

principy zůstávají víceméně stejné, ale my jsme se 
posunuli o velký kus dopředu a měli bychom i jazyk 
a homeopatickou terminologii posunout dopředu. Začít 
mluvit moderně a přestat se bavit „jazykem Boženy 
Němcové a Aloise Jiráska“.

Jak vysvětluješ svým pacientům princip homeo-
patie?

Upřímně, já jim ho nevysvětluju. Oni ke mně přijdou s tím, 
že homeopatickou léčbu chtějí. Občas přijdou s trošku 
nereálným očekáváním, tak jim řeknu: „Podívejte se, 
máte takový a takový problém. Jsem schopen s ním udělat 
tohle, v optimálním případě to půjde velmi dobře.” Ale 
nemusí se to vždy zadařit. I Hahnemann má v Organonu 
popsány situace, které blokují účinek homeopatické léčby. 
I homeopatie má své limity. 

Měli bychom si tedy uvědomit, že ani homeopatie 
nespasí svět a že má své limity, a proto je důležité, 
aby byla především v rukou odborníka?

Přesně tak. Toto nedávno zmínil kolega Klemens Dittrich 
ze Švýcarska, který řekl pro mě památnou větu: 
„Homeopatie může pomoct úplně každému člověku, ale 
každému jinak.” Někomu pomůže ve smyslu well-beingu, 
jinému pomůže léčebně, dalšímu paliativně. Stav pacienta 
by měl zhodnotit lékař a vybrat mu lék, který mu v danou 
chvíli prospěje nejvíc. Když má pacient angínu, dostane 
penicilin, v tom má lékař jasno. Lékař-homeopat mu 
k tomu může přidat Belladonnu. Jiný pacient je třeba po 
operaci, tak mu na zahojení pomůže Arnika. V homeopatii 
lze použít spousta léků, ale je nutné vědět, jakou nemoc 
daný člověk má, co má lékař ve svém homeopatickém 
arzenálu a čím mu může pomoci.

Jak bys popsal placebo?

Každý lék má placebo efekt, i lék klasický. A měli bychom 
si to přiznat. Navíc v homeopatii máme ve srovnání 
s placebem už řadu studií. Víme, že jsou oblasti, které 
jsou pro homeopatii velmi slibné. Jde jen o to, že výzkum 
je v homeopatii složitější než u konvenčních léků. Ale je 
potřeba se na něj zaměřit.

Máme před sebou hodně práce.

Strašně moc práce. Už teď mě z toho bolí ruce.

Děkuji ti za rozhovor.

Lucka Nestrašilová
šéfredaktorka Svethomeopatie.cz

manažerka Homeopatické lékařské asociace
podcaster Na vlně zdraví

Celý rozhovor si můžete 
poslechnout na podcastu 
„Na vlně zdraví”, 
který najdete na všech 
podcastových platformách 
(Apple Podcasts, Google 
Podcasts, Spotify atd.) 
nebo na webu 
www.navlnezdravi.cz.
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Jak na jarní únavu
Dny se prodlužují, světla přibývá, sluníčko svítí 
častěji, ale my přesto pociťujeme nedostatek 
energie, únavu, malátnost až nezájem o dění kolem 
nás, spíše máme myšlenky zalézt do postele. 
Říkáme tomu jarní únava. Pojďme se podívat na 
to, co můžeme pro sebe a své tělo v jarním období 
udělat.

Příčiny

Dlouhé zimní období, kdy se člověku nechce opustit 
teplo domova, se podepisuje na naší tělesné a duševní 
kondici. S jarní únavou se potýkáme všichni. Zimní období 
představuje pro organismus vyšší nárok na dodávku 
energie, živin, minerálních látek a vitamínů. Organismu 
začíná chybět vitamín D, který se tvoří z jeho provitamínu 
působením slunečního záření na pokožku. K únavě 
přispívají také trvale nízké teploty. Mnozí z nás kvůli nízké 
teplotě a celkovému zhoršení podmínek pro chůzi a pobyt 
venku tráví více času v místnostech. V zimě také saháme 
po energeticky vydatnějších potravinách, takže se objeví 
kilogramy navíc, které budeme těžko shazovat. Při jarní 
únavě může být ohrožena i naše imunita.

Pohyb a spánek

Probuďte tělo ze zimního odpočinku přidáváním 
pohybových aktivit. Chůze, nejpřirozenější forma pohybu, 
se pokládá za účinný způsob v boji s permanentní 
únavou. Benefity násobí pobyt na čerstvém vzduchu. 
Okysličení mozku a krve prospívá celkové regeneraci, 
odstraňuje napětí a prohlubuje spánek. Procházejte se, 
dýchejte zhluboka a nastavte tvář slunci. Sluneční záření 
aktivuje tvorbu hormonu serotoninu a vitamínu D, který 
příznivě ovlivňuje stav kostí a navyšuje imunitu. Z dalších 
pohybových aktivit doporučím nordic walking, kolo, běh 
nebo třeba běh s holemi (www.behsholemi.cz). Dopřejte 
si klidný a dostatečně dlouhý spánek. Odborníci doporučují 
spát aspoň sedm hodin denně.

Strava

Pestrá a odlehčená strava je klíčem proti únavě. Vitamíny 

skupiny B, obsažené v luštěninách, kvasnicích, masu, 
sýrech a celozrnných obilovinách, zodpovídají za bystrý 
úsudek, pevné nervy a správné fungování energetického 
metabolismu. Snížit míru a dopad únavy dokáže hořčík, 
železo a kyselina askorbová – vitamín C – a koenzym Q10, 
účinný antioxidant, jenž ztělesňuje pro každou buňku  
v těle, v níž se nachází, zdroj vitality. S přibývajícím 
věkem a zvýšenou zátěží jeho množství ubývá. Pohlídejte 
si nejen to, co jíte, ale i příjem tekutin (neperlivá voda, 
neslazené čaje, čerstvé ovocné džusy). Do jídelníčku 
doporučujeme zařadit zeleninové smoothie, zelené klíčky, 
březovou mízu, mořské řasy nebo dřevokaznou houbu 
jménem reishi. K očistě těla patří i omezená konzumace 
živočišné stravy. Maso, mléčné výrobky a vejce bychom 
měli konzumovat maximálně 1–2× týdně. Omezme 
konzumaci kávy a alkoholu.

Minerály

Minerální látky doplňujeme formou tkáňových solí č. 5 
Kalium phosphoricum a č. 7 Magnesium phosphoricum. 
Pro celkové zklidnění, dodání energie, nejlépe „horkou“ 
formou, tzn. ve sklenici horké vody, rozpusťte 6 tablet 
od obou solí a horké postupně odpíjejte. Opakujte ráno 
a večer. 

Homeopatie

Další možností, jak zmírnit jarní únavu, jsou homeopatické 
léky, které šetrně a bez nežádoucích účinků a efektivně 
zlepší fyzické i psychické příznaky.

Kalium phosphoricum 15 C: únava projevující se bo-
lestmi hlavy, poruchami paměti, přecitlivělostí na hluk, 
závratěmi a nespavostí.

Phosphoricum acidum 9 C: velký lék jarní únavy, 
obrovská únava fyzická i psychická, lhostejnost, ospalost, 
deprese.

Myslete na svá játra

Jaro je období nejvyšší aktivity jater. Játra jsou nyní 
zatížena více než kdy jindy, více než jakýkoliv jiný orgán. 
Jarní strava a tradiční jarní očista jsou proto zaměřeny 
právě na játra a povzbuzení činnosti jater a žlučníku, 
který s játry spolupracuje.

Činnost jater můžeme podpořit „homeopatickým detoxem“:               
Taraxacum 5 C (Pampeliška) + Chellidonium majus 5 C  
(Vlaštovičník) + Carduus marianus 5 C (Ostropestřec) 
+ Solidago 5 C (Zlatobýl – pro lidi, kteří trpí záněty 
močových cest + podporuje činnost jater). Od každého 
homeopatického léku vložte 5 granulí do malé lahve 
(0,5–0,7 l) a během dne odpíjejte. Každý den si připravte 
čerstvý roztok, takto po dobu 1 měsíce. 

Nenechte se jarní únavou zaskočit a užijte si jaro v plné 
kráse.

MUDr. Lucie Kozáková
lektorka Homeopatické lékařské asociace 

odborný poradce webu svethomeopatie.cz
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Příroda se pomalu probouzí, sem tam vykoukne  
i sluníčko. Vždyť se také říká: „Svatý Valentýnek 
– jara tatínek“… A toto schylování se k jaru v nás 
probouzí pocit radosti a touhy po jejím sdílení.

Regály obchodů jsou okolo Valentýna plné tematických  
srdíčkových dárků, brzy potom je vystřídají velikonoční  
vajíčka a zajíčkové – zejména z čokolády. Není divu!  
Čokoláda má totiž pozitivní účinky. Přináší povznášející  
pocity. S romantikou je spojena snad i z důvodu obsa-
hu chemických látek v našem mozku, jejichž množství  
výrazně stoupá v době zamilovanosti.

Archeologické výzkumy tvrdí, že severoameričtí indiá-
ni znali chuť kakaa a uměli připravit čokoládový nápoj.  
Jistě ho nepili náhodou. Podívejme se tedy, jak nám tento  
„božský mok“, jak jej indiáni nazývali, prospívá:

● Obsahuje vitamíny skupiny B a vitamín K.
● Má zajímavé zastoupení minerálů a stopových prvků  
 (mangan, měď, železo, hořčík, fosfor, vápník, draslík,  
 selen, zinek).
● Nechybí kofein a teobromin se stimulačními účinky.
● Obsahuje antioxidanty – flavonoidy. Podle odborníků  
 z Yaleovy univerzity obsahuje kakao více fenolických  
 antioxidantů než většina potravin. Dokonce i ve srovná- 
 ní s vínem a čajem!
● Má protivirové, protizánětlivé účinky.
● Chrání před nemocemi srdce.
● Snižuje pravděpodobnost vzniku diabetu (u účastníků  
 italské studie, kteří jedli vysokoprocentní hořkou  
 čokoládu každý den po dobu dvou týdnů, byl zazna- 
 menán pokles potenciálu inzulínové rezistence skoro  
 na polovinu).
● Má příznivý vliv na kognitivní schopnosti (i u seniorů  
 a lidí s mentálním postižením).
● Antioxidanty, které vysokoprocentní čokoláda obsa- 
 huje, mohou představovat prevenci onkologických  
 onemocnění. (Zdroj: American Cancer Institute)
● Snižuje krevní tlak a zlepšuje průtok krve.
● Snižuje riziko mozkové příhody.
● Působí proti vzniku krevních sraženin.
● Zlepšuje náladu, působí proti stresu a úzkosti.
● Chrání před škodlivými účinky slunečního záření.

Homeopatie má také svou čokoládu, a to homeopa-
tický lék Chocolatum, který může být skvělým pomoc-
níkem zejména žen. Chuť na čokoládu provází zejména 
premenstruační období, dobu kojení – mateřství – a také 
má souvislost se stravovacím režimem ženy. Tento lék se 
používá i při poruchách příjmu potravy.

Čokoláda bývá spojena s romantikou a láskou. Proto nás 
neudivuje, že homeopatický přípravek vyrobený z čokolá-
dy může pomáhat osobám, které zjistí, že jim někdo lhal 
nebo je zklamal. V obraze tohoto léku je důležité téma svo- 
body a touhy po možnosti svobodně projevit své názory.

Pro mentální stav léku Chocolatum je typické rychlé  
probuzení zájmu, pomalé, zmatené přemýšlení, nesou-
středěnost, zapomínání a dělání chyb. Tito lidé bývají  
nervózní a mohou se cítit „nepřítomni“. Člověk typu  
Chocolatum má rád povinnosti, cítí se lépe, když může 
něco dělat a tančit. Na druhou stranu může cítit neklid  

a izolovanost. Jeho smyslové orgány fungují skvěle, má 
„ostrý“ sluch.

Tělesné projevy: zimomřivost zlepšující se pobytem  
venku, suchost pokožky, obličeje, rtů, vlasů; pocit těžké 
hlavy, zad a končetin; neklidný spánek; potíže se velmi 
zhoršují večer.

Z hlediska ajurvédy (kdy se bere v úvahu kvalitní vysoko-
procentní čokoláda slazená třtinovým cukrem) je čokoláda 
vyživující, uzemňující, zklidňující, těžká, zvyšující ženskou 
energii.

Jestliže jste dočetli článek až sem, je možné, že jste do-
stali chuť na čokoládu. Tak si třeba něco s námi připravíte:

Horká čokoláda

O vztah je třeba pečovat po celý rok, nejen o „svátcích 
lásky“. Partner ocení společně strávený čas při zajímavém  
filmu a společném popíjení horké čokolády: V horkém  
mléce (může být obilné) rozpustíme hořkou čokoládu  
(alespoň 70%), přidáme koření – hřebíček, kardamon, 
skořici, případně dosladíme javorovým sirupem. Nalijeme 
do oblíbených hrníčků a užíváme si společné chvilky.

V případě, že právě potřebujete spíše zchladit, zvolte tuto 
verzi: rozmixujte zmražený banán s hrnkem mandlového 
mléka a 3 lžícemi kvalitního kakaa a přislaďte podle chuti.

Čokoládové muffiny

3 vejce, 1 kelímek smetany (může být bezlaktózová,  
obilná…), 1 kelímek mouky (může být bezplepková),  
1 kelímek ořechů (kokosu, máku…), 1 kelímek kakaa,  
1/2 kelímku hnědého cukru, 1/2 kelímku oleje, ½ balíčku 
kypřícího prášku. Ručně míchejte 5 minut, nalijte do košíč-
ků a pečte na 160–180 °C. Můžete polít ještě vysokopro-
centní čokoládou a posypat sekanými mandlemi.

Miničokohrudky

Ve vodní lázni rozpusťte kvalitní hořkou čokoládu, přidej-
te trochu kokosového oleje. Přimíchejte kukuřičné lupínky,  
nasekané oříšky, hrozinky, brusinky, vločky… Lžičkou  
pokládejte na pečící papír malé hrudky a nechte ztuhnout. 
Můžete zabalit do sklenice, její víčko ozdobit a věnovat 
jako dárek.

Tip: Výsledky studie probíhající na třech univerzitách  
potěší všechny „čokomlsouny“! Na účinky čokolády bylo 
testováno 12 000 lidí. Prokázalo se, že ti, kdo konzumo- 
vali čokoládu s vysokým obsahem kakaa, mají vyšší  
odolnost proti srdečním onemocněním, dokonce měli i lepší  
výsledky jaterních testů. Káva a čaj účinky čokolády ještě 
zvyšují.

Důležité je také zmínit, že většina těch, kteří denně jedli 
více než 24,8 gramů čokolády, zároveň uvedla, že pravi- 
delně sportují a své tělo velmi často vystavují fyzické  
zátěži. To znamená, že konzumace čokolády je sice zdravá 
sama o sobě, ovšem až ve spojení se zdravým pohybem je 
výsledek optimální.

Mgr. Andrea Dovalová

Čoko-čoko-čokoláda



6

ÚRAZY?
BOLESTI?
MODŘINY?

Pro celou rodinu,
včetně malých dětí a seniorů.

Podvrtnutí a vykloubení
Modřiny
Natažené šlachy a vazy
Otoky měkkých tkání
Poúrazové, pooperační stavy

Schwabe Czech s. r. o.
Pod Klikovkou 1917/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 241 740 540, info@schwabe.cz, www.schwabe.cz www.traumeel.cz

Traumeel® mast se užívá ke zmírnění 
bolesti při lehkých a středně těžkých 

poraněních pohybového aparátu.
Homeopatický léčivý přípravek k vnějšímu použití. 

Čtěte pozorně příbalovou informaci.

ÚRAZY?
BOLESTI?
MODŘINY?
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BOLESTI?
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INZERCE

Senovážné náměstí 23
Praha 1
110 00

tel.:  224 142 211

email:  info@bachovaterapie.cz

Bachovy originální květové esence

www.bachovaterapie.cz

KRYSTAL AQUAMARIN s.r.o.
výhradní zástupce fimy Nelsons pro ČR a SR
KRYSTAL AQUAMARINKRYSTAL AQUAMARIN s.r.o. s.r.o.

S lehkostí a radostí po celý den!

INZERCE
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 REHABILITAČNÍ OKÉNKO

Co může být doma cvičební pomůckou?
Nemáte doma cvičební pomůcky, a přesto byste 
chtěli začít cvičit? Jak si vytvořit činky anebo 
cvičební gumu? Potřebujeme vůbec ke cvičení 
nějaké pomůcky, nebo nám stačí naše vlastní tělo?

Většinu cvičení lze zvládnout s částmi našeho těla. Pokud se 
jedná o dolní část těla, pak určitě. Můžeme nohy přitahovat 
k tělu, zvedat vleže od podložky po jedné, nebo obě 
najednou, a to jak v poloze vleže na zádech, tak na břiše. 
Vleže na boku lze zvedat svrchní dolní končetinu. Takto 
obvykle zabezpečíme posílení svalů dolních končetin pro 
základní kondici.

S horními končetinami je to horší. Jsou poměrně lehké 
a pro posílení jejich hmotnost nestačí. Výjimku tvoří lidé, 
kteří jsou oslabení, po nemoci, nebo oslabení postupujícím 
věkem. Tehdy stačí pracovat jen s vlastními končetinami, 
opakovaně a pravidelně.

Pokud cítíte, že byste zvládli zátěž, můžete si připravit 
vlastní činky. K tomu lze nejčastěji využít půllitrové PET 
lahve, které můžete naplnit vodou, pískem nebo kamínky. 
Plnit můžete lahve postupně tak, jak budete schopni s nimi 
cvičit. Můžete také zvolit lahve s větším objemem, nejlépe 
takové, které mají uprostřed zúžené místo a dají se tak 
dobře uchopit. Posilování s „činkami“ provádějte denně do 

všech směrů, tedy vpřed, vzad i do boku, případně nad 
hlavu.

Pro posílení rukou i nohou je možné využít gumu. Použít 
můžete obyčejnou prádelní gumu svázanou do smyčky. Pro 
větší odpor při cvičení přidejte počet vytvořených smyček, 
nebo silnější a širší gumu.

Další užitečnou pomůckou na cvičení může být tyč. Lze 
využít tyč odmontovanou z mopu na vytírání nebo obyčej-
ného smetáku nebo tyč od vysavače. Pokud žádnou tyč 
nenajdete, využijte šátek, který silně napnete, a představte 
si, že je to tyč, která se nesmí ohnout. Cvičení s tyčí je 
dobré pro ramenní pletence a je vhodné provádět ho před 
zrcadlem. Ocení jej všichni, pohyb naších ramenních 
pletenců se omezuje přirozeně věkem, dlouhodobým 
sedem nebo jednostrannou zátěží Pravidelným opaková-
ním vzpažení s tyčí můžete svůj rozsah pohybu obnovit, 
dosáhnout jeho možného maxima a co nejdéle je uchovat.

Tedy není na co se vymlouvat, vytvořte si jednoduché 
cvičební pomůcky! Nejcennější je ale odhodlání a síla začít 
a ve cvičení vytrvat.

Po posilovacím cvičení můžete cítit zcela přirozeně bolest 
svalů, která doprovází regeneraci svalové a vazivové tkáně. 
Pro její podporu užívejte Arnica montana 9 C – 5 granulí 
2× denně.

Doc. PhDr. Radana Jesenická, Ph.D.

Tip šéfredaktorky:
Pokud chcete vědět, jak začít cvičit, co všechno 
můžete ke cvičení použít nebo jak zlepšit svou 
běžeckou techniku, inspirujte se v knize guru 
českého běhu Miloše Škorpila 
a jeho ženy Dany, kteří pro vás 
připravili srozumitelný návod 
na zlepšení fyzičky a budování 
síly v domácích podmínkách 
– v knize Fit i bez fi tka
(seženete ji na internetu 
nebo v běžné síti knihkupectví).

Tip šéfredaktorky:
Pokud chcete vědět, jak začít cvičit, co všechno 
můžete ke cvičení použít nebo jak zlepšit svou 
běžeckou techniku, inspirujte se v knize guru 
českého běhu Miloše Škorpila 
a jeho ženy Dany, kteří pro vás 
připravili srozumitelný návod 
na zlepšení fyzičky a budování 
síly v domácích podmínkách 
– v knize Fit i bez fi tka
(seženete ji na internetu 
nebo v běžné síti knihkupectví).

„Při každém kroku bodnutí nožem. Je to výstižné. 
Kdo nezažil, neuvěří. Člověka to nezabije, ale život 
to řádně znepříjemní. Mám ji už roky, bolí pořád, ať 
jsem se snažila ji s pomocí doktora léčit anebo jako 
teď na ni kašlu a dělám, že neexistuje, vždycky o ní 
chvíli nevím, ale hned se zase spolehlivě ozve. Je mi 
věrná.“

Tolik z emailů našich pacientů.

Patní ostruha vzniká jako následek dlouhodobého pře-
těžování plosek nohou dlouhotrvajícím stáním či nošením 

nevhodné obuvi. Může se rovněž jednat o stav po úraze 
nebo o jeden z projevů systémového onemocnění, jako 
je revmatoidní artritida. Svou roli sehrává i nadváha 
a dědičnost.

Naši pacienti trpící potížemi způsobenými patní 
ostruhou dostávají homeopatický lék:

Hekla lava 9 C 2× denně 5 granulí dlouhodobě.

Hekla lava, jak již určitě tušíte, je homeopaticky ředěný 
lávový popel ze sopky Hekla, která se nachází na jihu 

Popel ze sopky Hekla a patní ostruha
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Islandu a je dodnes jedna z nejaktivnějších sopek na 
tomto ostrově.

K homeopatickému využití lávového popela vedlo 
následující pozorování:
Ovce, pasoucí se na stráních hory Hekla, dlouhodobě 
nechtěně požívaly sopečný popel a následně trpěly zá-
važnými potížemi postihujícími kosti a klouby. Na kostech 
se jim tvořily bolestivé výrůstky.

Jeden ze základních principů homeopatie zní 
„similibus similia curantur“, v překladu: podobné 
léčí podobné. Látky v homeopatickém ředění jsou 
schopny vyléčit příznaky, které se podobají těm, jež 
mohou vyvolat. Pokud podáme v homeopatickém 
ředění látku, která zdravotní potíže vyvolala, efekt 
bude léčivý.

Požití sopečného popela může způsobit kostní výrustky, 
zatímco homeopatický lék ze sopečného popela bude mít 
na tyto výrůstky léčivý efekt.

U islandských ovcí došlo po podání homeopatika 
Hekla lava k výraznému zlepšení. Tento poznatek 

následně vedl odborníky v homeopatii k jeho předepisování
i u lidí, a to právě na patní ostruhu. Příznaky jsou totiž 
stejné jako ty, které u ovcí vyvolalo požití sopečného 
popela. Lze tedy vycházet z výše uvedeného základního 
principu homeopatie.

MUDr. Eva Kettmannová

Znáte výzkumný projekt Homeopatie a věda?
 STUDIE:

Na www.vedecke-dukazy.svethomeopatie.cz můžete 
shlédnout videa ze studií realizovaných v laboratoři, které 
prokazují účinky homeopatie na rostlinách, zvířatech 
i buňkách.

V rámci projektu „Homeopatie a věda“ bychom vás 
rádi i v budoucnu seznámovali s klinickým výzkumem, 
observačními studiemi a s odborníky, kteří se výzkumem 
v homeopatii zabývají. 

Mezi organizace v homeopatickém výzkumu nejpovolanější 
patří Homeopathy Research Institute i její zakladatel, 
fyzik, Dr. Alexander Tournier, který se v současné 
době zabývá redefi nováním homeopatického výzkumu 
a přístupu k němu.

V různých zemích Evropy aktuálně vznikají nové 
výzkumné projekty, například projekt Dynhom vytvořený 
dr. Michelem van Wassenhovenem. Experimenty v těchto 

projektech potvrzují, že v homeopatických roztocích, 
i v těch vysoce naředěných (30 C), je kromě vody ještě 
nějaká další látka.

Zkrátka sledujte 
www.svethomeopatie.cz, 
kde najdete odkaz 
na tento projekt 
a dozvíte se více 
o homeopatii 
i homeopatickém 
výzkumu.

Homeopatie má 
biologický účinek, 
věda to potvrzuje!

Ráda bych článek MUDr. Evy Kettmannové doplnila svým osobním příběhem, který byl jejími slovy inspirován.

Můj muž celý svůj život odmítá jakoukoli léčbu. V podstatě se dá říci, že ignoruje jak medicínu klasickou, tak celostní. 
Pokud to není nutné, neužívá žádné léky. Kdysi ale začal mít velké potíže s patní ostruhou. Jelikož se mi právě 
v tomto období dostal „do ruky“ článek paní doktorky Evy Kettmannové o homeopatickém léku Hekla lava, rozhodla 
jsem se, že udělám vše pro mužovo uzdravení a všemi možnými způsoby ho přesvědčím, aby vzal Heklu lavu na milost.

Zašla jsem do lékárny, koupila jsem dvě balení léku (jednu tubu do auta, to kdyby si lék zapomněl doma vzít). Jelikož ho 
pata opravdu velmi bolela, nakonec svolil a začal Heklu lavu poctivě užívat. Sama jsem čekala, zda a za jak dlouho 
se mu uleví.

Můj muž o svém zdravotním stavu nikdy nahlas nemluví. Neřešíme spolu ani „rýmičku“, a tak jsem se ho na působení 
Hekly lavy na jeho potíže záměrně neptala. O to více jsem byla potěšena, když mu obě tuby došly a doma se objevily 
tři nové tuby! Muž si pro ně do lékárny došel sám! To asi proto, aby nemusel přiznat, že homeopatie je vážně dobrá 
medicína. Od té doby vzal mé rady na milost a je bez potíží!

Lucie Nestrašilová
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 HOMEOPATICKÁ PORADNA

Bolest zápěstí v důsledku přemíry času stráveného 
na počítači trápí čím dál více lidí. Příčinou je 
opakovaný stereotypní pohyb rukou v nepřirozené 
poloze. Prevencí může být hledání rovnováhy mezi  
prací na počítači a jinými činnostmi. Pokud se čas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nedá omezit, tak je vhodnou alternativou pravidelné 
cvičení, nebo alespoň protřepávání rukou.

„Dobrý den, co prosím pomůže na bolest zápěstí z dlaňové 
strany zřejmě od počítačové myši?“

Na dotaz odpověděla zkušená lékařka-homeopatka 
MUDr. Kristina Potúčková:

„Dobrý den, doporučila bych tyto léky:

● Ruta graveolens 9 C + Arnica montana 15 C + Apis  
 mellifica 30 C. 

Deset granulí od každého léku rozpusťte do 1/2 litru 
pramenité vody a popíjejte během dne. Každý den je 
potřeba připravit čerstvý roztok.

● Pokud bude bolest přetrvávat, přidejte do roztoku  
 i Hypericum perforatum 15 C.

Lokálně masírujte kostivalovou mastí a odpočívejte od 
počítače, jak jen to jde.“

Bolest zápěstí

Křečové žíly patří mezi nejčastější onemocnění 
obyvatel vyspělých zemí. Vznikají nenápadně a je-
jich prvních příznaků si ani nemusíme všimnout. 
Rychlá únava nohou, bolest při námaze nebo lehké 
prosvítání žil se postupně mění v bolesti, křeče  
a znatelně viditelné, vystouplé žíly.

„Dobrý den, je mi 40 let a řadu let mě trápí křečové žíly. 
Chodím na sklerotizaci. Bohužel, po posledním těhotenství 
se mi to zhoršilo. Chtěla bych poprosit, zda není nějaké 
homeopatikum, které by mi mohlo pomoci. Pravá noha mi 
dříve i otékala, což už je vcelku v pořádku. Mám pocit 
těžkých nohou a viditelné pavučinky i jednu větší žílu. 
Dělají se i modřiny. Děkuji.“

Na tento dotaz odpověděla zkušená lékařka, odbornice 
v homeopatii MUDr. Lucie Kozáková:

„Dobrý den, 
na křečové žíly doporučuji homeopatické léky:

● Arnica montana 9 C + Pulsatilla 9 C + Aesculus  
 hippocastanum 9 C – 5 granulí od každého léku 2×  
 denně.

Poslední zmíněný lék je na předpis, může vám ho předepsat 
jakýkoliv lékař.

Je potřeba zmínit, že jde o léčbu dlouhodobou. Léky 
užívejte po dobu dvou měsíců. Po měsíční pauze opět 
nasaďte léčbu v uvedeném rozpisu.

Hodně štěstí.“

Křečové žíly
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Tak jako se mluví o nutnosti a ne/bezpečnosti 
očkování v humánní medicíně (zejména u dětí),  
je toto téma kontroverzní i ve veterinární medicíně.

Očkování proti vzteklině je povinné ze zákona. Některé 
nemoci (např. psinka, infekční zánět jater – adenoviróza) 
se díky očkování už prakticky nevidí. Stejně tak se 
výrazně snížil výskyt parvovirózy (ale stále se čas od času 
objevuje, zejména u štěňat). Celkem reálným rizikem je 
onemocnění leptospirózou (způsobuje selhání jater, je 
rizikem i pro člověka). Ohrožená jsou zejména lovecká 
plemena a psi, kteří loví myši nebo žijí u potoka.

Dalším tématem k diskuzi je, jak často přeočkovávat? 
Většina výrobců udává, že kombinovanou vakcínu je 
nutné přeočkovat jednou za rok. Současná legislativa 
umožňuje vzteklinu (od určitých výrobců) přeočkovávat 
jednou za 3 roky. Podle některých výzkumů drží imunita 
u většiny nemocí obsažených v kombinované vakcíně  
daleko déle než jeden rok. Ale neplatí to právě  
u leptospirózy, ta vydrží s bídou rok. Někteří ji 
dokonce doporučují přeočkovávat dvakrát ročně. V praxi 

se většina drží doporučení výrobce, ale je otázka, zda 
organismus zatěžovat očkováním, když to není třeba.

Můj názor je: štěňata určitě očkovat. Chronicky 
nemocná zvířata (nádorová onemocnění, onemocnění jater 
a ledvin apod.), zejména pokud byla každý rok pravidelně 
očkována, vakcinovat pouze jedenkrát za 3 roky proti 
vzteklině. Totéž u starých psů. Ostatní přeočkovávám 
kombinovanou vakcínou každý rok.

Je třeba myslet na to, že vakcinovat lze pouze 
zvířata zdravá a fenky mimo hárání.

Každopádně každé i sebevíce potřebné očkování je 
pro organismus zátěží. Pomocí homeopatik můžeme 
tuto zátěž (nebo případné následky) snížit.

Homeopatická doporučení:

● Preventivně cca týden před a týden po očkování je  
 vhodný Phosphorus 9 C 1× denně 5 granulí.

● V den očkování podat Thuyu 15 C 1× denně 5 granulí  
 – pak podávat 1 týden. Thuya je i výborný lék, pokud  
 dojde po očkování nebo po injekčním podávání anti- 
 biotik k lokální reakci (boulička pod kůží).

● Pokud dojde k alergické reakci (v podobě otoku,  
 případně zvracení) podávejte Apis mellifica 30 C  
 a Poumon histamine 15 C každých 15–30 minut  
 (5 granulí). Se zlepšováním příznaků prodlužujte  
 intervaly v podávání. Samozřejmě, dle situace,  
 kontaktujte svého ošetřujícího veterináře. Při dalším  
 očkování hlaste, že posledně došlo k reakci (aby se  
 použila jiná vakcína). Bohužel, někdy nastane (zejména  
 po očkování proti leptospiróze) až fatální alergická  
 reakce.

● Pokud má mazlíček oslabenou imunitu a po očkování  
 u něj propuknou příznaky podobné nachlazení,  
 kašle, pšíká, teče mu z nosu, podávejte Siliceu 9 C  
 2–3× denně 5 granulí. Pokud je unavený, chce spát,  
 nechce se mu hýbat, dávejte mu Gelsemium 9 C  
 2–3× denně 5 granulí.

Nemocí, které lze u psů očkovat, je celá řada. Mimo těch, 
které jsou obsažené v kombinaci (psinka, parvoviróza, 
parainfluenza, infekční laryngotracheitida, leptospiróza, 
vzteklina, infekční hepatitida), lze vakcinovat proti 
borelióze, tetanu, herpes viru (vakcinují se březí feny), 
psincovému kašli či plísním. 

Pokud máte pocit, že váš pejsek potřebuje 
naočkovat nějak „nadstandardně“, poraďte se  
s vaším lékařem o nutnosti tohoto očkování. 

Zvažte možná rizika a přínos tohoto očkování. Ve většině 
případů se rozhodnete pejska nezatěžovat.

MVDr. Lada Paulů

VETERINÁRNÍ OKÉNKO

Očkování u psů
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Čas od času se v ordinaci objeví kočka (pejsek 
méně často) se starou ránou. Je to dáno zejména 
tím, že psy mají majitelé více pod dohledem a rány 
řeší už od počátku. U koček je normální, že se ze 
svých výletů vrací i za několik dní. Zejména kocouři 
v době mrouskání chodí domů klidně po týdnu 
nepřítomnosti a často velmi dobití.

Čerstvou ránu je třeba vyčistit a podle velikosti zašít. 
Léčba se často doplňuje antibiotickou clonou. Starší rány 
se samozřejmě také vyčistí, ale většinou se nechávají hojit 
tzv. sekundárně (tj. nešijí se, ale mažou se maximálně 
nějakou mastičkou urychlující hojení). Hojení trvá déle, 
ale většinou se rána vyhojí.

V některých situacích dojde k tomu, že se rána neuzavře. 
V tom případě je potřeba uvést zvíře do narkózy, odříznout 
mrtvou tkáň a zašít. Tento postup je limitovaný částí těla, 
na které se rána nachází. Například na spodní části nohou 
je velmi málo kůže a ránu často zašít nelze.

Já si u těchto pacientů velmi ráda pomáhám homeopatií. 
Většinou kombinuji Arniku montanu 15 nebo 30 C se 
Siliceou 15 C a Calendulou 9 C. Arniku používám pro její 
úžasný účinek při jakémkoliv traumatu, napomáhá hojení, 
má vliv na kapiláry, mírní pocit zhmoždění, je prostě skvělá. 
Siliceu dávám zejména pro její schopnost zbavovat tělo 
cizích těles, takže při podezření např. na třísku hluboko 
v ráně nemusím pacienta ještě traumatizovat tím, jak se 
mu v ráně vrtám, ale tělo předmět vyloučí samo. Dále 
zabraňuje tzv. hypergranulaci (známé zejména u koní, kdy 
„živé maso“ přerůstá přes okraj rány a ta se kvůli tomu 
nemůže zhojit). A jako bonus má vliv na vazivovou tkáň, 
takže zabraňuje vzniku velké jizvy. Calendula je česky 
měsíček lékařský, který je pro svůj hojivý účinek známý. 
Doporučuje se při hojení otevřených ran i nehojících se 
ložisek. Podporuje zdravou granulaci.

Stejnou kombinaci léků jsem použila u kocourka 
Jonatána. Jonatán je klasický venkovský kocour. Vzhle-
dem k tomu, že je zrzavý, mě docela překvapilo, že se 
nejmenuje Zikmund (jako většina zrzavých kocourů). 
Majitelé mu našli otevřenou ranku na spodní části hrudníku. 
Měla asi 2 cm na délku (skoro i na šířku), okraje byly 
okoralé a povrch byl potažený vrstvičkou zaschlého hnisu. 
Majitelé mě informovali, že minulý rok měl malou ranku 
po klíštěti na zádech, která se mu hojila asi dva měsíce. 
Ránu jsem vyčistila, pro klid vedení jsem dala depotní 
antibiotika a nasadila výše zmíněnou kombinaci. Když 

přišli za 3 dny na kontrolu, rána byla sice víc rozšklebená, 
ale mělčí. Na další kontrole byla rána prakticky uzavřená. 
Celé hojení netrvalo ani 14 dní, což časově odpovídá době 
hojení šité rány.

Tato směs je samozřejmě vhodná i pro rány čerstvé.  
Jsou-li přítomné stehy, vynechte Siliceu. Podle  
situace můžete léky měnit a kombinovat. Například  
u řezných ran (i chirurgické – operační) je vhodné použít 
Staphysagrii 9 C. U bodných ran použijte Ledum 
palustre 9 C. V přítomnosti hematomu (modřiny) použijte 
Phosphorus 15 C.

Ne všichni naši pacienti s námi spolupracují (zejména 
kočky si neuvědomují, že jim chce člověk pomoci)  
a pravidelné čištění není vždy plně reálné, ale při podání 
homeopatik do vody urychlíte hojení a vyhnete se 
přímé konfrontaci.

O každou ránu je potřeba se starat a podáváním homeopatik 
se tomu nevyhnete. U některých ran (zejména bodných) 
je vhodná konzultace s odborníkem.

MVDr. Lada Paulů

Jak léčit poranění u zvířat?

Pampeliška (Taraxacum) obsahuje vitamín A.

List pampelišky obsahuje více betakarotenu než mrkev, rovněž květ je  
bohatý na karotenoidy. Obsahuje i vitamín B, C a D, který vedle pampelišky  

obsahují z rostlin už jen kopřiva, petržel, oves, avokádo a houby.  

Při aktuálních pokusech prováděných v Japonsku a USA na myších bylo  
pozorováno, že pampeliška působí proti rakovině a má vliv na imunitu. 

Taraxacum je rovněž výborný homeopatický lék na žaludeční a žlučníkové záchvaty  
a na bolesti hlavy žaludečního původu. Doporučuje se na jaře k detoxikaci  

jater a žlučníku v ředění 5 C 2× denně 5 granulí.

Víte, že
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 Nux vomica 

 Stále dokola – téma, které se neobehraje: Nux vomica. Kdy pomůže?

   ☛   Trávení
  - V případě, že jste za poslední dny snědli něco těžce stravitelného a nyní vám je těžko,
  - je vhodný při jakékoliv zátěži žaludku,
  - mohou se objevit bolesti a křeče žaludku,
  - průjem a zácpa po těžkém jídle,
  - zrychlená střevní peristaltika.

   ☛   Stres
  - Pomůže zvládnout stres a únavu,
  - uleví dráždivosti přetížených smyslů po večírcích, setkáních, návštěvách,
  - zejména v období nadměrné únavy a přecitlivělosti na pachy: „nic nevoní“,
  - citlivost na světlo a hluk,
  - po zahlcení vjemy,
  - navodí relaxaci a sníží svalové napětí.

   ☛   Detoxikace
  - Zrychluje detoxikaci,
  - čistí tělo po užívání léků a zmírňuje působení toxických látek (alkohol, tabák…),
  - působí jako drenážní lék pro játra.

  Užívejte ředění 9 C, v dávce 5 granulí 2–3× denně.

NUTRIČNÍ PORADNA

Pomohou probiotika napravit i následky 
nadměrného mlsání?
Chtěla bych napsat jednoznačné ano, bylo by to tak 
jednoduše snadné. Ale tak to samozřejmě není…

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

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

Probiotické bakterie máme všichni v našem trávicím 
traktu, zejména ve střevech, ale žijí i v našich ústech 
nebo na pokožce. Jejich množství, vzájemný poměr  
a aktivita přímo ovlivňují naše zdraví, naši obrany-
schopnost (proti virům, patogenním bakteriím, rakovině, 
alergiím, zánětům) i naši náladu. Proto bychom se měli 
opravdu velmi snažit, aby se jim vedlo dobře.

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

A tady přicházejí na řadu probiotika z lékárny 
jako na první pohled snadné řešení. Pokud ale 

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

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

Budete-li tedy do jídelníčku zařazovat:

● ovoce a zeleninu (syrovou, vařenou, dušenou,  
 pečenou),

● sušené ovoce (neslazené),

● celozrnné obiloviny a pečivo  
 (nezaměňujte celozrnné za cereální),

● luštěniny (správně uvařené),

● semínka a ořechy (předem namočené),

● zakysané mléčné výrobky 
 (acidofilní mléko, kefír, jogurt),

● kysanou zeleninu (kysané zelí, pickles, kimči)

a naopak výrazně omezíte: 

● chemii v potravinách a nápojích,

● sladkosti,

● uzeniny

● a průmyslově zpracované potraviny,

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

Ing. Ludmila Pszczolková
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INZERCE

Integrativní pediatrie v dětské nemocnici
ZAJÍMAVOSTI ZE SVĚTA:

V německém Landshutu existuje projekt integrativní 
pediatrie, díky kterému se homeopatie prosadila do 
každodenního života nemocnice. V Dětské nemocnici 
„St. Marien“ v Landshutu se léčí homeopaticky již 
dlouho – více než dvanáct let. O homeopatickou 
léčbu je velký zájem a pacienti si ji oblíbili.

Na starosti ji má oddělení integrativní pediatrie pod 
vedením Dr. Annette Schönauerové. Tato lékařka  
absolvovala doplňující vzdělání v oboru homeopatie. 
Nemocnice „St. Marien“ je jedinou dětskou nemocnicí  
v Německu s nabídkou integrativní léčby. Klinika uzavřela 
s jednotlivými zdravotními pojišťovnami speciální smlou-
vy na integrovanou péči. Pro pacienty to znamená,  
že zdravotní pojišťovna převezme veškeré náklady 
za homeopatickou léčbu svých pojištěnců, pokud 
jsou hospitalizováni v nemocnici „St. Marien“.

Jak jsou děti v nemocnici „St. Marien“ v Landshutu 
homeopaticky léčeny?

V dětské nemocnici v Landshutu podávají lékaři dětem 
homeopatické léky ve formě globulí. Vhodné homeopatické 
léky jsou vybírány podle individuálních příznaků. Pro 
každé dítě se vybírá lék individuálně, tento homeopatický 
lék přesně odpovídá jeho aktuálnímu stavu. Klinika 

přitom zdůrazňuje, že homeopatické léky mohou být 
podávány u mnoha druhů nemocí, a to v nejširší míře 
bez vedlejších účinků. Navíc mají tu výhodu, že je lze bez 
problémů kombinovat s jinými léky. V Dětské nemocnici 
„St. Marien“ je přitom součástí léčby častých zdravotních 
problémů dětí zcela samozřejmě i homeopatie, pokud si 
to rodiče přejí. Nemocnice navíc nabízí při konkrétních 
otázkách individuální poradenství ohledně doplnění léčby 
o homeopatii.

V Landshutu mají s homeopatií dobré zkušenosti při 
každodenním provozu kliniky.

U nemocí, které se vracejí, nebo jsou chronické, se podle 
odborného názoru lékařů kliniky v Landshutu vyplatí nechat 
provést u malých pacientů počáteční homeopatickou 
anamnézu. Přitom se lékaři snaží celkově popsat fyzickou 
diagnózu i sociální vztahy dítěte a také zahrnout jeho 
aktuální situaci a povahové vlastnosti. Práce Dr. Annette 
Schönauerové související s projektem je spolufinancována 
Nadací Carstensových (Carstens-Stiftung) a finančními 
dary členů zapsaného spolku Příroda a medicína (Natur 
und Medizin e. V.). Cílem je zkombinovat v pediatrii 
metody přírodní medicíny s konvenční léčbou.

Překlad: Mgr. Helena Procházková
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Měsíc duben je podle čínské medicíny spojen  
s prvkem dřeva a v tomto měsíci je nejoslabeněj- 
ším jeho jinový orgán, tedy játra.

Játra jsou jeden z nejvíce zatěžovaných orgánů našeho 
těla a musí plnit více než 500 nejrůznějších funkcí. Slouží 
jako rezervoár krve, absorbují a ukládají cukry a tuky, 
probíhá zde intenzivní metabolismus, detoxikace mnoha 
chemických látek a také tvorba žluči, která je nezbytná ke 
správnému trávení tuků.

Právě detoxikační funkce jater je velmi důležitá, 
a pokud je toxické zatížení příliš velké nebo jsou 
játra v nerovnováze z jiných příčin, může se objevit 
celá řada nejrůznějších fyzických potíží, jako jsou 
alergické reakce, metabolické potíže typu cukrovky, dny, 
bolesti hlavy a migrény, poruchy trávení, ale i například 
gynekologické potíže, jako je premenstruační syndrom, 
bolestivá či nepravidelná menstruace a zvýšená citlivost 
prsou.

Po emoční stránce játra nejvíce poškozují nezpraco-
vané a zadržené emoce, jako jsou hněv, podráždě-
nost, frustrace, deprese, negativní myšlení či 
agresivní jednání.

V souvislosti s játry bych tento měsíc chtěl zmínit jeden  
z velkých a důležitých léků homeopatické Materie mediky 
a tím je Natrum sulfuricum.

Natrum sulfuricum, síran sodný, je také znám jako 
Glauberova sůl. Je obsažen například i ve známé 
karlovarské soli, která se používá při potížích se žlučníkem. 
Využíváme jej v podobě homeopatika, ale je to i jedna  
z tzv. tkáňových solí.

Jakožto chemická sloučenina je to sůl velmi citlivá na 
vodu. Jedna její molekula dokáže navázat 5 molekul vody. 
A voda a vlhkost jsou jedním z klíčových slov tohoto léku, 
protože u tohoto léku se setkáváme s výrazným zhoršením 
všech potíží vlhkem. Potíže mohou vznikat po pobytu ve 
vlhkém prostředí a také je to lék jedinců, kteří výrazně 
zadržují vodu, což se projeví obezitou a celulitidou.

Krom jater, žlučníku a detoxikace jsou sférou účinku 
tohoto léku všechny sliznice (trávicí, dýchací), kůže, ale  
i pohybový a nervový systém.

Jaro jako období oslabení jater je vhodným časem, 
kdy tělu můžeme prospět detoxikační kúrou  
s pomocí Natra sulfurica. Krom jater a žluči napomáhá 
i očistou lymfatického systému a střeva. Je to i jeden z 
mála prostředků, které dokážou detoxikovat mezibuněčné 
prostory. Toxické látky, které vylučovací orgány nedovedou 
vyloučit ven, si tělo ukládá právě sem, a aby je aspoň 
trochu „zředilo“, naváže na ně vodu. Pak vznikají až 
monstrózní otoky, zejména na dolní polovině těla či obezita 
jako taková. Detoxikačním účinkem a schopností vyloučit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tuto „skrytou“ vodu je Natrum sulfuricum jedním z velmi 
důležitých prostředků při hubnutí.

Narušený metabolismus vody je považován i za 
příčinu chronických potíží po úrazech hlavy a páteře. 
Při otřesech mozku, ale i vážnějších poraněních hlavy je 
akutním lékem samozřejmě Hypericum a Arnica montana, 
ale někdy po úrazu přetrvávají dlouhodobě bolesti hlavy, 
které se objevují zejména po ránu a jsou doprovázeny 
depresemi či změnami nálad. Mohou se objevovat  
i závratě a přecitlivělost na světlo. Konvenční medicína  
na tyto potíže může nabídnout až docela silné léky  
z kategorie antidepresiv či antiepileptik, nicméně homeo-
patie má účinné a jemnější možnosti. Tady je na místě 
předepsat Natrum sulfuricum v ředění 15 či 30 C.

Co se týče jater, žlučníku a trávení, k obrazu tohoto 
léku patří bolestivý tlak v oblasti jater, nadýmání, 
pálení žáhy, křeče a bublání ve střevech. Pacient 
nesnese ležení na levé straně a nedělá mu dobře jakékoliv 
stlačení břicha. Můžeme u něj pozorovat zelenožlutý povlak 
na jazyku, který doprovází hořká pachuť v ústech, což je 
doprovázeno i velkou žízní. Stolice je vodnatá, spojená  
s velkým množstvím plynů, vystřikující. Tito jedinci si  
budou velmi často stěžovat na to, že je jejich průjem  
doslova vyhání po ránu z postele. Na druhou stranu 
je mohutné vyprázdnění toxického nákladu jedním  
z typických faktorů zlepšení, které se k tomuto léku vážou. 

Máte ve své lékárničce lék 
Natrum sulfuricum?

MÁTE VE SVÉ LÉKÁRNIČCE?
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 RYCHLÉ RADY

Baby kolika

Klasická medicína nabízí jen omezené možnosti v řešení tohoto problému, 
proto dnes dětští lékaři již běžně sahají po šetrných přírodních prostředcích, 
jako je homeopatie a aromaterapie.

Homeopatika volíme podle chování miminka:

● Colocynthis 9 C – ulevuje položení na bříško, nebo poloha „v klubíčku“.

● Chamomilla 15 C – miminko při bolesti zuří, potí se, je podrážděné, obtíže 
 zejména večer (kolem 21. hodiny), zlepšuje se nošením, jakmile ho chcete 
 uložit do postýlky, začne plakat.

● Lycopodium 9 C – miminko mělo novorozeneckou žloutenku, bolesti 
 bříška jsou hlavně odpoledne v čase od 16:00 do 20:00 hodin, při pláči se 
 na čele tvoří vrásky.

Dávkování: 10 granulí zvoleného homeopatického léku (podle příznaků 
můžete zvolit i víc léků do stejné kojenecké láhve) rozpustit ve 100 ml 
převařené kojenecké vody, podávat po lžičkách pět a víckrát denně.

MUDr. Eva Kettmannová

Natrum sulfuricum lze použít jako pomocný lék napří-
klad u všech hepatitid, hepatopatií, cirhózy, žlučníkových 
kamenů a potíží, ale i postižení střev, které odpovídají 
výše uvedenému obrazu.

Na úrovni dýchacích orgánů se v obraze tohoto léku 
setkáváme například s alergickou či „klasickou“ 
rýmou, která je zpočátku vodnatá, ale pak se sekret 
mění na zelený a spíše se přesouvá do podoby zadní 
rýmy. Samosebou se zhoršuje vlhkým počasím či chladem 
a zlepší suchým počasím. Obdobně jsou to spíše chronické 
bronchitidy spojené s vykašláváním velkého množství 
zeleného sekretu, které se objevují či zhoršují s nástupem 
vlhkého počasí a nebo u řek, rybníků či na břehu moře. 
Kašel je obvykle velmi bolestivý. Podobné charakteristiky 
mají i astmatické potíže těchto pacientů.

Z kožních potíží je to lék především tam, kde na kůži 
vidíme zlatožluté šupiny, i poměrně veliké, což bývá 
spojeno například s lupénkou a ekzémy, ponejvíce tzv. 
mikrobiálními. Dalším charakteristickým příznakem tohoto 
léku je svědění těla při svlékání.

Celkově tomuto léku odpovídají jedinci se sklony 
k obezitě, celulitidě, prosáknutí tkání, kteří jsou 
i pomalí, ochablí a velmi zimomřiví. A velmi citliví 
na chlad a vlhko.

Tento lék používáme buď jako tkáňovou sůl, nebo nejčastěji 
v ředěních 9 či 15 C, v případě bolestí hlavy volíme spíše 
ředění 30 C a v každém případě spíše každodenní podávání.  

MUDr. Jaroslav Čupera

 NAPSALI JSTE NÁM

Homeopatie je úžasná léčba! Jako 
laik se s ní léčím více než 15 let. 
V současnosti v našem věku 75 
a 70 let užíváme Oscillococcinum 
a virózu zvládáme bezvadně. Měli 
by jej podávat ve všech důchodových 
zařízeních a nejen tam. 

Vlastimila Němcová

Na bolest v krku používám Homeogene, 

při chycených hlasivkách Homeovox. 
A na posílení imunity samozřejmě Oscillo. 

Veronika Moravcová 

Děkuji za vaše rady, jste skvělí! Už mnohokrát mi vaše poradna velmi pomohla. Díky vám se cítím ve větší kondici. 

Lada Nováková
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OSCILLO
COCCINUM®

PREVENCE A LÉČBA 
CHŘIPKOVÝCH STAVŮ

HOREČKA, ZIMNICE, BOLEST HLAVY, ÚNAVA A BOLESTI SVALŮ 

Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Oscillococcinum je homeopatický léčivý přípravek k vnitřnímu užití, používaný tradičně v homeopa-
tii k prevenci a léčbě chřipkových stavů, jako jsou např. horečka, zimnice, bolest hlavy, únava a bolesti svalů. Obsahuje Anas barbariae 
hepatis et cordis extractum 200 K.
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 Phosphoricum acidum 

 Zimní měsíce stahují k smutku, lhostejnosti, psychické únavě. Tyto stavy se mohou objevovat obzvlášť u studentů,  
 kteří mají za sebou období zkoušek a jsou intelektuálně vyčerpáni.

  Vhodným životabudičem by mohl být homeopatický lék Phosphoricum acidum 15 C. 
  Užívá se 5 granulí 1–2× za den.

 Podáváme ho jedincům, kteří  
   ☛   se potýkají s bolestmi hlavy (tlak ve spáncích, na temeni) a břicha – jako důsledkem duševní námahy,
   ☛   jsou unavení, ospalí,
   ☛   v noci nemohou spát,
   ☛   dochází u nich k oslabení paměti,
   ☛   vadí jim hlasité zvuky a světlo,
   ☛   bolest mohou cítit i v očích, hrudníku i končetinách,
   ☛   ke zlepšení dochází po spánku a v teple, ke zhoršení námahou fyzickou i duševní a chladem.

Ze sociálních sítí SVĚTA HOMEOPATIE

 Rekonvalescence po nemoci 

 Ordinace našich lékařů plní pacienti nejen s virovými onemocněními a jejich komplikacemi, ale i s přetrvávajícími  
 příznaky po doléčení nemoci, kdy infekt s různě intenzivními projevy pacienty stále trápí.

 Mezi nejčastěji používané homeopatické léky rekonvalescence doporučuji  

  Sulfur iodatum 9 C Dávkování: 2× denně 5 granulí.

   ☛   Po viróze přetrvává zvýšená teplota, rýma, zvětšené uzliny, pokašlávání, bolesti kloubů.
   ☛   K vyčištění lymfy po zánětu a vaziva od složek imunitního systému, které se účastnily obrany organismu.

  China rubra 9 C  Dávkování: 2× denně 5 granulí.

   ☛   Únava, fyzická slabost, kdy často předcházela ztráta tekutin pocením či zvracením, sklony k omdlení, bolesti  
  hlavy s hučením v uších, nadýmání.
   ☛   Tělo lépe hospodaří s vodou a rychleji se zotaví, zlepší se poruchy termoregulace, kdy se nedaří zvládnout  
  horečka.

 Homeopatické léky lze mezi sebou kombinovat, užívejte je až do zlepšení, alespoň 1 tubu.

✔ Ověřené informace o zdraví a celostní medicíně

✔ Rady lékařů 

✔ Zkušenosti pacientů

✔ Homeopatie z rukou odborníků

✔ Jsme s vámi již 15 let

@svethomeopatie
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S příchodem jara se do našich životů vlévá nová 
energie a lehkost. Zimní oblečení zavřeme do skříně 
a raději si oblečeme hezkou sukni. Otevíráme okna 
a pouštíme dovnitř čerstvý vzduch. S jídlem je to 
podobně. Také nás postupně opouští chuť na těžší, 
masitá a kořeněná jídla a raději připravujeme něco 
lehčího a osvěžujícího.

My doma také zjišťujeme, že na kaši k snídani už není 
chuť každý den, ale třeba jen dvakrát týdně. Prostě už 
nepotřebujeme tolik organismus prohřívat, a tak začínám 
zařazovat lehčí varianty.

Oblíbili jsme si smoothie. Jeho příprava je velmi jednoduchá 
a rychlá. Když ráno vstanu, namočím do vody pohanku a 
sušený kokos a asi za půl hodiny vše v mixéru rozmixuji do 
hladka. Přidám 2 banány, chia semínka, a pokud potřebuji, 
aby tato snídaně byla vydatná a abychom neměli brzy 
hlad, přidám konopný protein v prášku. Jako tekutina 
se dá použít voda nebo obilné mléko. Pokud dáme méně 
vody, výsledkem je husté smoothie, které se jí lžičkou, 
jinak popíjíme.

Takové smoothie lze také použít k dopolední či odpolední 
svačině a dobře uzavřené ve skleničce od marmelády i 
dětem do školy. Výborně doplní energii a chybějící proteiny 
po sportu.

Pohanka je pseudoobilovina s poměrně vysokým obsahem 
bílkovin (12 %). Její výhoda také je, že je měkká a velmi 
dobře se rozmixuje za syrova. Pokud bychom chtěli použít 
ještě o něco vylepšenou variantu a zvýšit obsah enzymů 
ve smoothie, necháme pohanku naklíčit: namočíme na 1 
hodinu do vody, pak vodu vylijeme a pohanku dáme do 
temna – já zavírám do kuchyňské linky – a dvakrát denně 
propláchneme. Do dvou dnů má krásné klíčky.

PharmDr. Jana Strieglerová

Smoothie s pohankou

RYCHLÝ RECEPT

ZDRAVÍ V KUCHYNI – RECEPTY

Čaj (nálev) z popence na podporu trávení, na posíle-
ní funkce jater a žlučníku, na zmírnění kašle: 1 lžičku 
kvetoucí natě přelijeme 1 hrnkem vroucí vody a necháme 
louhovat 5 minut. Pije se 2–3× denně 1 šálek po doušcích 
před jídlem. Lze kombinovat s květem bezu, řebříčku, 
podbělu, lípy a s natí řepíku.

Mast na křečové žíly s popencem: plnou hrst kvetoucí 
popencové natě dáme do 200 g roztaveného sádla, 
bambuckého másla nebo olivového oleje a necháme 
celou noc louhovat. Sádlo druhý den mírně ohřejeme  
do rozpuštění a scedíme. Mastí nebo olejem lehce 
masírujeme křečové žíly.

Magdaléna Dobromila Staňková

Recepty pro zdraví

Ingredience: 
250 g upečené dýně hokkaido, 250 g špaldové mouky, 1 dl mléka  
(může být obilné), 1 dl olivového oleje, 2 čajové lžičky prášku do pečiva,  
sůl, na potření vajíčko a na posypání dýňové (nebo sezamové) semínko.

Postup: 
Dýni upečeme doměkka a necháme vychladnout, poté rozmixujeme.  
Přidáme mouku, mléko, olej, kypřící prášek, sůl a vypracujeme těsto.  
Pak těsto rozdělíme na 2 části. Na plech vystlaný pečicím papírem  
položíme polovinu vyváleného těsta (na velikost plechu a tloušťku  
asi 4 mm). Plát potřeme vajíčkem a pak rozkrájíme. Na každý kus  
nasypeme semínka a ještě trochu osolíme.  
Pečeme na 200 °C 10–15 minut.

Hokkaidové krekry
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Jaro je tu, příroda se probouzí k životu, s tím někteří 
z nás očekávají i nástup alergických potíží jako je 
rýma, podráždění očí, dušnost, kašel.

Díky homeopatii můžete zmírnit průběh alergických potíží, 
zamezit projevům nemoci nebo zmírnit její příznaky.

Doporučuji užívat ideálně měsíc před prvními 
projevy:

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

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

● Allium cepa 9 C u pálivé vodnaté rýmy,
● Nux vomica 9 C u ucpaného nosu s kýcháním,
● Euphrasia 5 C u podráždění očí.
 
Doporučené dávkování je podle intenzity příznaků 2–5x 
denně 5 granulí.

Mgr. Šárka Chlebanová

Alergické potíže

Neštovice (Varicella) je virové, velmi nakažlivé 
onemocnění, které probíhá převážně v dětském 
věku. Nemoc se šíří kapénkovou infekcí a dotekem 
postižené kůže. Pacient je infekční už 1–2 dny před 
kožním výsevem až do úplného zaschnutí posledního 
pupínku. Toto onemocnění je nejvíce typické pro 
období předškolního věku a ve školkách se velmi 
rychle šíří. 

Mezi příznaky patří typické svědivé puchýřky naplněné 
tekutinou. Stav může provázet únava, bolesti hlavy, 
zvýšená teplota nebo horečka. Puchýřky se objevují 
obvykle na kůži celého těla, mohou postihnout i sliznici 
dutiny ústní nebo pohlavních orgánů.

Takto nemocné dítko je třeba držet izolovaně od kolektivu. 
Je vhodné zajistit klidový režim a dostatek spánku. 
Organismus tak podpoří své přirozené regenerační procesy.

Pro lokální ošetření se doporučuje potírat puchýřky tea 
tree olejem, který má dezinfekční účinky a zmírní svědění. 
Dobře působí i Dapis gel nebo obyčejný tekutý pudr (bez 
mentolu).

Homeopatie nabízí při léčbě neštovic pomocnou ruku  
v podobě těchto léků:

● Lékem číslo jedna je Rhus toxicodendron 15 C – je  
 to lék na fázi výsevu puchýřků naplněných tekutinou.  
 Podáváme od prvních příznaků výsevu až do zaschnutí  
 posledního pupínku 3× denně.

● Mezereum 9 C je lékem fáze tvorby strupů. Tato fáze  
 je nepříjemná v tom, že kůže pod stroupky svědí a děti  
 mají tendenci se škrabat a strhávat strupy. Mezereum  
 sníží svědivost a podpoří hojení tkání pod strupem.  
 Dávkování 3× denně.

● Pro prevenci tvorby jizev se používá Antimonium  
 tartaricum 9 C 1× denně během fáze tvorby strupů  
 až do úplného zahojení.

Pokud má dítě horečku, přidáme homeopatické léky 
na horečku podle příznaků:

● Ferrum phosphoricum 15 C – teplota spíše zvýšená  
 (do 38–38,5 °C), kůže může být pokrytá studeným,  
 lepkavým potem. Dítě je unavené a přecitlivělé na hluk.  
 Dávkování: 3–5× denně.

● Aconitum napellus 15 C – vysoká horečka, často  
 začíná kolem půlnoci. Je to tzv. suchá horečka – bez  
 pocení. Silná žízeň na studenou vodu. Dávkování po  
 15 min. nebo rozpustit 5 granulí do vody, popíjet.

● Belladonna 15 C – vysoká teplota s výrazným  
 pocením. Nemocný je rozpálený, má červené tváře,  
 pocit tepání v hlavě, může být žízeň, ale nemusí.  
 Dávkování po 15 min. do úlevy nebo do pitného režimu  
 a často popíjet. 

PharmDr. Jana Strieglerová

Neštovice
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Počítadlo webu
www.svethomeopatie.cz

k 1. 3. 2023

Za posledních 60 minut: 247

Za posledních 24 hodin: 6 515

Za poslední týden: 47 503

Za poslední měsíc: 185 695

Celkem návštěv: 17 198 045

Upozornění: Informace o homeopatické léčbě akutních i chronických nemocí publikované 
na stránkách svethomeopatie.cz mají pouze informační a vzdělávací charakter. 

V žádném případě nenahrazují osobní konzultaci v ordinaci praktického lékaře/pediatra 
nebo osobní konzultaci v homeopatické poradně.

Více článků, rad lékařů, zkušeností pacientů, poradny odborníků a aktuální zprávy 
z oblasti homeopatie a zdravého životního stylu najdete na webovém portálu 

Homeopatické lékařské asociace, z.s. www.svethomeopatie.cz.
OKÉNKO DO SVĚTA HOMEOPATIE • vychází 2x ročně • ročník 11 • číslo 34 
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Redakční rada: Lucie Nestrašilová, šéfredaktorka; 
Mgr. Andrea Dovalová, koordinátor sociálních sítí; Editorka: Mgr. Helena Procházková; 

Foto: Lucie Nestrašilová, archiv redakce, Shutterstock; 
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Mezi časté dotazy maminek v lékárně patří růstové 
bolesti dětí. Co dělat, když dítko v noci pláče a bolí 
ho nožičky? Období dětského věku se vyznačuje 
i zvýšeným růstem. Ten je způsoben tvorbou růsto-
vého hormonu somatotropinu v podvěsku mozkovém 
(hypofýze).

Růstový hormon je produkován nejvíce v noci, proto je 
důležité v dětském věku zajistit dětem dostatek kvalitního 
spánku, nejlépe ve tmě.

Otázka růstových bolestí je někdy odborníky považována 
za diskutabilní a ne zcela objasněnou. Ale jako mámy 
malých dětí víme, že pokud to v noci přijde, je třeba dítěti 
od bolesti ulevit. U některých dětí se tyto bolesti objevují 
často a provází je od školky až po druhý stupeň, některé 
děti těmito bolestmi netrpí vůbec. Většinou se růstové 
bolesti objevují v cyklech.

Homeopatie má zde své nezastupitelné místo.

● Mezi základní léky růstových bolestí patří Calcarea 
 phosphorica 9 C. Dávkujeme 2× denně 5 kuliček 
 po dobu několika týdnů. Pokud se po nějaké době 
 bolesti zase vrátí, podáváme znovu.

● Další lék, který působí na uvolnění napětí v měkkých 
 tkáních (svaly, šlachy) a působí protikřečově, je

Magnesia phosphorica 9 C. Dávkujeme 2× denně 
 5 kuliček opět dlouhodobě, i několik týdnů.

Vhodné je také zvýšit příjem hořčíku ve stravě (obecně 
zvýšené množství zeleniny, dýňová semínka, dýňový 
olej, ořechy, špenát a listová zelenina, luštěniny, mák, 
meruňky, pravá hořká čokoláda a čokoládové boby).

Do bolavých nožiček můžeme jemně vtírat Arnigel, 
kostivalový gel nebo dýňový olej (uvolňuje napětí 
ve svalech, šlachách i stěnách cév). 

PharmDr. Jana Strieglerová

Růstové bolesti
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