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Úvodník
Vážení přátelé v homeopatii,

v této problematické době bych se s Vámi ráda krátce podělila o své 
zkušenosti při léčbě nemoci Covid 19, kterou jsem sama prodělala  
a měla jsem také možnost léčit několik pacientů v akutním stavu  
i pacienty s následky této nemoci. 

Na první straně Revue najdete článek Luesinum od Dr. François 
Chefdeville doplněný o širší obraz léku a o zkušenosti našich kolegů.  
Dále jiný pohled na lék Capsicum annuum z pera Dr. Bartlové,  
mimochodem výborný. Stejně zajímavý je i další článek Dr. Bartlové 
„Vlastní zkušenost – jak se cítím teď a tady.“

Nechybí samozřejmě naše oblíbené rubriky! V případech začínajícího  
homeopata se s námi Dr. Čížek podělil o kazuistiku neuroische- 
mického defektu chodidla, v případech z našich lékáren popsala  
PharmDr. Semeráková kazuistiku popáleniny a s veterinární kazuisti- 
kou neklidné fenky přispěla Dr. Paulů. Rovněž si můžete přečíst 
o skvělém efektu léku Cistus canadensis při léčbě slinné žlázy psa 
v článku MVDr. Kláry Müllerové.
Dále Vás čeká kazuistika Dr. Váňové Psychosomatické křeče břicha 
a úzkostná porucha.

V podzimním čísle Revue budeme v abecedě probírat léky Lac caninum  
a Ledum palustre, máte-li s léky zkušenosti, podělte se! Termín je do 
konce srpna 2021.

Děkuji všem, kteří přispívají do Revue a přeji Vám všem pevné zdraví, 
setrvávání v harmonii a co nejklidnější prožívání současného složitého 
období.  

Moje zkušenosti s léčbou onemocnění virem SARS-CoV-2
Kromě léku Oscillococcinum, který určitě všichni preventivně užíváme,  
se mi osvědčil v úvodu nemoci Paragrippe. Je to pro pacienty jedno- 
dušší volba než postupně měnit léky podle symptomů, protože jeho 
složení dobře pokrývá počáteční stádium horečky a bolestí svalů  
a kloubů. Rozhodně doporučuji k tomuto léku přidat ještě Ferrum 
phosphoricum 9 nebo 15 C, které mělo výrazný a dlouhodobý efekt 
a v podstatě ho pacienti užívali celou dobu nemoci. U lehkých forem 
onemocnění je tato léčba dostačující, samozřejmě včetně vitaminů  
a stopových prvků. V případě, že mají pacienti kruté bolesti hlavy a očí, 
přidávám k základním lékům kombinaci léků Helleborus niger 9, 15 C 
a Apis mellifica 30, 200 C. Při pocení měla výborný efekt China 9 C, při 
kašli, který ale nebyl masivní, Rumex crispus, Coccus cacti, Bryonia 
alba (všechny léky v ředění 9 C), u zadní rýmy Kalium muriaticum 15 C. 
V rekonvalescenci stále Ferrum phosphoricum, u některých pacientů 
Kalium phosphoricum 9 C, Bryonia alba 9 C. U postcovidových hroz-
ných snů pomohlo Stramonium 30 C.
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Materia medica

LUESINUM
Dr. François Chefdeville, Lyon 
Lék připravovaný z lyzátu treponemální tekutiny odebrané ze syfilitického  
šankru pacientům, kteří dosud nebyli zaléčeni, byl do materie mediky  
zařazen v roce 1880 pod názvem Syphilinum a tento název si lék  
v anglofonních zemích ponechal. Je specifický v tom, že prakticky žádný 
symptom nepochází z patogenetického experimentu na zdravém člověku,  
jeho symptomatický obraz pochází od pacientů se sekundární nebo  
terciální a také dětskou syfilitidou. Indikace léku tedy byly upřesněny 
na základě terapeutických experimentů. U mnoha z nich se setkáváme  
s luetickým způsobem rozvoje onemocnění – „skleróza, indurace, ulcerace 
a nekróza“.

1.) Charakteristické znaky
Mohli bychom je shrnout do tří pocitů:
Noční cefalea, která pacientovi narušuje spánek. Pak bolesti dlouhých  
kostí, zvláště tibií, s pocitem tlaku a nočním zhoršením stavu. A nakonec 
lineární hluboké bolesti neuralgického charakteru, které se postupně zhor-
šují a zlepšují.
Tím jsme zmínili i hlavní modalitu – zhoršení v noci, u bolestí hlavy  
i u bolestí kostí. Zhoršení u moře a zhoršení při bouřkách je příliš vágní  
a zpochybněné také pro možnosti jejich využití. 
Z chutí a averzí jsme ponechali pouze chuť na alkohol, která je součástí 
citlivého typu a není ovlivněna užíváním léku.

2.) Klinické indikace
Pro Luesinum, jako pro všechna bioterapeutika (dříve nazývaná „nozody“), 
mezi něž patří Psorinum, Medorrhinum a Tuberculinum, se doporučují dva 
způsoby užívání – buď na základě vlastního symptomatického obrazu, 
nebo jako léku, který usnadňuje někdy nedostatečný účinek jiných homeo-
patických symptomatických léků, které jsou nicméně správně indikovány, 
což je spolehlivě nejčastější případ. Může také samozřejmě doplňovat  
nezbytnou alopatickou léčbu.

INDIKACE V REVMATOLOGII
Převážně u bolestivých osteitid s nočním zhoršením, u periostitid (tibie,  
žeber, lebky) s nočním zhoršením a u nočních bolestí kloubů.

INDIKACE V DERMATOLOGII
Jde o suché fisurované dermatózy, psoriázu, ichtyózu nebo kožní ulcerace 
s tvrdými okraji, které mohou být někdy nebolestivé. Indikace pro případy 
alopecie se jeví spíše jako teoretická.

INDIKACE V KARDIOVASKULÁRNÍ OBLASTI
V souvislosti se sklonem ke skleróze, který je u tohoto léku velmi výrazný, 
jde o naprosto logické indikace. Například při spastické hypertenzi, ná-
sledcích tranzitorní ischemické ataky (TIA) a arteritidě u mladých i starších  
pacientů. 

DALŠÍ INDIKACE
Nespavost popisovaná jako „absolutní“ patrně není správnou indikací, 
zvláště pokud nemá žádnou příčinu. U insomnií, které jsou důsledkem  
bolestí hlavy, můžeme podávat Luesinum v případě, kdy na základě dopl-
ňujících vyšetření vyloučíme jinou příčinu.
V některých materiích medikách se uvádí ještě mnoho dalších indikací,  
ale účinek léku Luesinum v nich není ověřen – například zubní kazy, astma 
u moře nebo malformace urogenitálního ústrojí. 

3.) Dávkování
Ve všech indikacích předepisujeme Luesinum po mnoho měsíců a to  
v dávce 30 C jednou měsíčně nebo v rytmu jednou týdně a to v případě 
ředění 15 C.

4.) Citlivý typ
Sklony k onemocnění mají vztah k výše uvedeným indikacím.
● Morfologický typ není přesně definovaný, případně může být podobný  
 fluorickému konstitučnímu typu s asymetriemi a dystrofiemi, které ovšem  
 užíváním léku nijak nezměníme. 
● Povahové charakteristiky jsou často v pozadí symptomatického obrazu,  
 bývají příčinou chybné preskripce tohoto léku, pokud jsou brány  
 doslovně. V souhrnu jsou jejich vyjádřením alespoň symptomy pacienta  
 vedoucí k indikaci léku Luesinum. 

Materie mediky uvádějí neschopnost abstraktního myšlení (a tedy špatné 
výsledky v matematice), amnézii pojmenování osob a míst, dezorientaci 
v prostoru, alkoholismus jakožto příčinu asociálního nebo fobického cho-
vání, fobii z mikrobů s neustálým umýváním rukou, obavy z noci, které jsou 
ostatně dosti pochopitelné, pokud pacient trpí nespavostí a různými noč-
ními bolestmi, a dokonce ztráta morálních zábran s perverzním a krutým 
chováním. Pozor tedy na tyto složky citlivého typu, které nesmí být samy  
o sobě důvodem k preskripci tohoto léku.

5.) Závěr
Luesinum je skutečně velmi užitečný lék, bez něhož se někdy neobejdeme, 
ovšem je třeba se držet jeho reálných indikací. 

LITERATURA
● CHEFDEVILLE FRANÇOIS, Homéopathie, matière médicale pratique,  
 avec quelques réflexions générales. Ed. CEDH, 2015.
● CHEFDEVILLE FRANÇOIS, Luesinum, relations médicamenteuses.  
 La Revue du CEDH, n 17, avril 2010.
● DEMARQUE DENIS, JOUANNY JACQUES, POITEVIN BERNARD,  
 SAINT-JEAN YVES, Pharmacologie &Matière médicale homéopathique.  
 Ed. CEDH, 2003.
● GUERMONPREZ MICHEL, PINKAS MADELEINE, TORCK MONIQUE,  
 Matière médicale homéopathique. Ed. Doin, 1985

Doplnění k léku Luesinum 
(MUDr. Kateřina Formánková)

Já osobně vnímám Luesinum v širším kontextu, za celou dobu praxe 
jsem ho podávala opakovaně u pacientů s vrozenými vývojovými vadami,  
u autoimunních onemocnění a také u závažných psychiatrických  
onemocnění. Potenciál tohoto léku je třeba ještě doplňovat podle  
nových zkušeností.

MUDr. Ilona Ludvíková má výborné zkušenosti s Luesinem při léčbě  
boreliózy – v prvním stadiu podává jednorázovou dávku v ředění 30 C,  
ve druhém a třetím stadiu doporučuje lék jednou týdně v ředění 15 C 
nebo v ředění 30 C jednou měsíčně, jako doplňkovou léčbu. A také pozo-
rovala u stomatologického pacienta po jediné dávce Luesina prořezání  
léta retinovaného špičáku. 

Luesinum se používalo i u nádorových onemocnění jako nosoda,  
ale v posledních letech se podává u nádorových onemocnění častěji  
lék Carcinosinum (Dr. A. U. Ramakrishnan, Homeopatický přístup  
k léčbě rakoviny). Proto kromě výčtu možných postižení určitých  
orgánů přidávám i kazuistiku luetického způsobu reakce. Podrobný  
článek o léku Carcinosinum napsal MVDr. J. Maňhal a byl  
zveřejněn v Homeopatické revue číslo 17 (2/2013).
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LUESINUM 
U syphilitického miasmatu pozorujeme destruktivitu na všech úrovních, 
ale ne prudkou, spíše jako eroze. Na fyzické úrovni vidíme eroze kostí,  
na emoční úrovni mívá pacient stavy nihilismu nebo má pocit, že se kolem 
něj vše zhroutilo. Na mentální úrovni může upadnout až do nepříčetnosti.  
U syphilitických pacientů většinou chybí silné pouto mezi ním a okolím; 
rodiny s dlouhou historií alkoholismu bývají většinou syphilitické. Na fyzic-
ké úrovni mívá syphilitický pacient světlou a jemnou pokožku, přes kterou  
můžeme vidět hlubší struktury kůže. Bývají štíhlí a pohybují se ladně. 
Syphilitické zdravotní problémy mívají několik charakteristik.
1. Celkové zhoršení v noci.
2. Bolesti nebo destrukce kostí, zejména noční bolesti v kostech (týká se  
 i růstových bolestí kostí u dětí).
3. Vředy na sliznicích nebo kůži.
4. Anatomické poruchy, časté jsou VVV (rozštěpy patra, šilhavost apod.).
5. Neuralgie.

Duševní rozpoložení je charakterizováno úzkostí a strachem; strach se 
týká zdraví nebo nemoci. Strach z infekce, baktérií, AIDS. Tento strach 
vede pacienta k hlubokému odporu k nečistotě nebo k doteku špinavých 
věcí. Také mají sklon kontrolovat běžné úkony (zavřené dveře, vypnuté  
topení). Nedoufá v uzdravení, je smutný, lamentující.
Základním příznakem Syphylina je touha umývat si ruce. Myje si je do-
slova 100krát denně. Tyto příznaky obsedantní neurózy na sobě pacient 
pozoruje, dostává strach, že je nepříčetný a často to vede až na pokraj 
nervového zhroucení. Zhoršení mezi 2. a 4. hodinou. Touha po alkoholu, 
averze k masu.

Dítě Luesinum
Jsou to miminka vypadající nevyvinutě, podrážděně. Mají otevřené fonta-
nely, zkřivené kosti. Akutní zánět očí, oteklá víčka, soustavně od narození 
pláčou, páchnoucí žlutý výtok z nosu, zvětšené uzliny. 

Hlava: prudké neuralgie po stranách hlavy a nad očima, bolest od spánku  
ke spánku nebo od ucha k uchu. Pokřivení obličejových linií – asymetrie  
obličeje. Strabismus. Sedlovitý nos. Deformované zuby, kazy pod linií  
dásní. Rozštěp patra, neuralgie lícního nervu. Chronický zánět rohovky. 
Ptóza. Akné a ekzém v obličeji, zvětšené mandle. 

Ucho: vápenitá depozita na bubínku, hluchota bez zjevné příčiny, paralýza 
sluchového nervu. Absces středního ucha. Dráždivý výtok.

Hrudník: suchý kašel v noci, chronické astma – zhoršené u moře, v noci, 
v létě. Zlepšené na horách. Astmatické dýchání se střídá s erupcemi.  
Afonie před menstruací. Aneurysma. 

Žaludek: vybíravý v jídle, žaludeční vředy, naprostá ztráta chuti k jídlu. 
Zvracení. Exkoriace nebo píštěl konečníku, fisury anu a rekta. Prolaps  
rekta. Tvrdošíjná zácpa. Konečník se strikturami. 

Urogenitál: močí lépe ve stoje, leukorea – profuzní, dráždivá, nazelenalá, 
proteče vložkou. Bolestivá menstruace, bolesti ve vaječnících – při koitu, 
při orgasmu. Záněty vaječníků, sklon k potratům, sterilita. Indurace a zánět 
chámovodu. 

Páteř a končetiny: bolesti v zádech od večera do rána. Ztuhlost cervikální 
oblasti. Ischias – horší v noci. Osteomyelitida. Revmatismus ramenního 
kloubu nebo úponu m. deltoideus. Skolióza. 

Spánek: nespavost, budí se brzy po půlnoci a nespí do 6 hodin ráno. 

Komplementy: Arsen, Aurum, Kalium jodatum, Mercurius, Phytolacca,  
Nitricum acidum, Platina, Sulfur, Asafoetida.

Kazuistika
Chlapec, 13 let, přichází pro hypertenzi, TK 140/80 od 8 let věku. Poslední 
4 roky léčen, užívá Tritace, sledován kardiologem. Loni absolvoval lázně, 
KO a biochemie v normě. Dyslektik, dysgrafik.
Od 5 let recidivující bronchitidy, astma bronchiale, užívá Seretide (od 6 let), 
3x bronchopneumonie (ve 3 letech první), celkově 10x zápal plic, 4x otitida. 
AT asi v 5 letech, při předoperačním vyšetření zjištěna hypertenze. Obézní, 
nosí brýle, momentálně léčen pro plíseň na DK.

RA: matka alkoholička, požívala alkohol i během těhotenství. V rodině  
velký nesoulad mezi rodiči, v současné době bydlí chlapec u babičky. Velká 
fixace na sestru, která je starší a starala se o něj už od kojeneckého věku.

OA: riziková gravidita, porod v 7. měsíci, 1 měsíc inkubátor, nekojený,  
ikterus v pásmu. Mezi 5. a 6. měsícem věku cvičil Vojtu, chůze od 20 měsí-
ců, horší pohybová aktivita, nejde mu cvičení. 3 roky sledován neurologem. 
Do 3 let věku zdráv. Když mu byly 3 roky, odjela starší sestra na internát  
a od té doby začal být nemocný. Starší sestra suplovala matku a na homeo- 
patické vyšetření přichází s ní. MŠ od 5 let, ZŠ od 7 let pro nemocnost, 
prvního ½ roku výrazně zhoršen. 5x hospitalizace pro bronchopneumonii, 
2x pro hypertenzi, 2x lázně na průdušky, 2x lázně Bludov pro obezitu. 
Má rád řízky, sladkosti, nemá rád vejce, ryby, hřiby. Stolice dvakrát i více-
krát denně. 1x salmonelóza. 2 až 3x ročně ATB po angíny. Občasné bolesti 
hlavy v oblasti čela. V dětství FOA – SŠ. Hyperpigmentace na ruce, kůže 
mastná, pocení nohou a v podpaží. Občas afty, bradavice a mykóza na 
DK, okusuje si nehty. Haluxy. Špatně usíná, neklidně spí, špatné sny. Ráno 
nemůže vstát, budí se se špatnou náladou, spí na boku. Často se vzteká, 
urážlivý, odchází. Nezájem o školu, zapomíná, škola je nutné zlo. Všeho 
se bojí – cizího prostředí, cizích lidí, často tréma, výpadky zpaměti. Útěchu 
má rád. Strach ze zubaře, bolest snáší špatně. Nepořádný, zlepšení u moře  
i na horách, zhoršení na jaře a na podzim.
O chlapce pečuje babička, u které bydlí, probrány problémy ve škole,  
doporučena speciální třída pro děti s poruchami učení.
Terapie: Staphysagria 200 CH jednorázově, Natrum sulfuricum 30 CH  
1x denně, Cuprum fluoricum 9 CH 1x denně.
 
Kontrola za 3 měsíce: po prázdninách nastoupil do speciální třídy pro  
dyslektiky, i přesto, že se bál, byl tam velmi spokojený. Po nasazení  
homeopatik prodělal angínu, užíval ATB, ostatní klasické léky bere stejně. 
Cítí se dobře. 
Terapie: Thymuline 15 CH 3x týdně, Zincum chromicum 15 CH ráno,  
Luesinum 30 CH 1x týdně.

Chlapce jsem léčila 3 roky, přestal užívat léky na astma, zlepšil se tlak, 
vyučil se. Nyní pracuje, po smrti babičky bydlí sám, ale jeho sestra bydli  
ve vedlejším domě. Jeho stav je stabilizovaný. 

Použitá literatura: 
● Homeopatická MM, Dr. O. E. Boericke,
● Homeopatická MM, Dr. Murphy,
● Klíčové a potvrzující symptomy homeopatické MM, Dr. Roger Morrison,
● Farmakologie a MM homeopatica, Dr. J. Jouanny.

MUDr. Kateřina Formánková
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Další pohled na lék Capsicum 
annuum – případ Marie
Samuel Hahnemann, Organon léčebného umění, paragraf 153: 
„Nejvýše stojí kauzalita, příčina ...“

Ráda bych volně navázala na hezký článek MUDr. Syslové v Homeopatic-
ké revue č. 36 z ledna 2020.
Lék, původně podaný jako první reakce v ordinaci na momentálně domi-
nantní příznak, se ukázal jako klíčový pro celý životní příběh pacientky. 

Pacientka Marie, ročník 65
Homeopatii nikdy nevyhledávala, ale dostala doporučení v lékárně, kam 
chodí pro rady i léky a kde mluví o svých bizarních, vlastně neléčitelných  
a pro ni velmi nepříjemných stavech.
Je polymorbidní, léčí se na CHOPN, duodenální vředy, chronickou rýmu, 
chronické průjmy, žlučníkové potíže, stále ještě přetrvávající klimakterické  
potíže s úporným nočním pocením, užívá antidepresivum Aurolix, trpí  
arytmiemi. V době, kdy ke mně přišla, měla také akutní problémy se sennou 
rýmou s pocity pálení očí a otokem nosu.
Polypragmasie ji provází již dlouhou dobu.
S těmito různorodými problémy je ale smířená, vyhledala mě však kvůli 
tomu, co jí život znepříjemňuje dominantně.
Jsou to dýchací problémy s tísní na hrudníku. Pokud ucítí nějaký pach  
či vůni, a to i ve velmi decentní míře, extrémně se rozkašle. Záchvat kašle 
končí dušením, závratí, odchodem plynů, pomočením nebo pokálením se, 
kolapsem a příjezdem RZP.
V rámci anamnézy jsem se ptala na rodinnou situaci – detailně popisuje 
práci, koníčky, soužití s manželem. Teprve na můj dotaz, zda má děti, zcela 
bez emocí odpoví: “Měla jsem, ale už nemám ...“ 
Opět, na mé naléhání, se dovídám celou pravdu. Její jediný syn jí na své 
16. narozeniny ukradl auto a spolu s kamarádem, kterého vzal na vyjížďku, 
při havárii zahynul.
Ona se pak musela odstěhovat z místa svého bydliště, které měla moc 
ráda, změnila práci, ihned začala užívat antidepresiva. Protože je to silná 
žena, považovala to vše po několika letech za překonané.
Jako dominantní, stále přítomné pocity, uvádí „balvan na hrudi“ a pálení  
až bolest na kořenu jazyka. 

Homeopatický rozbor dominantního problému:
Kašel, porucha dýchání – způsobeno pachy: Ammonium carbonicum,  
Ambra grisea, Anacardium orientale, Hyoscyamus, Ignatia amara (v nej-
vyšším stupni), Sepia, Sanguinaria canad., Phosphorus.  
Při kašli odchod plynů, odchod ústy i konečníkem: Sanguinaria canadensis, 
nemožnost nádechu Phosphorus, Ignatia amara, Colchicum aut. – přecit-
livělost na pachy.
Arsenicum album – kašel s průjmy.
Pálení v hrdle, jazyku – Capsicum annuum.

Pacientka v ordinaci dostala Capsicum annuum 200CH, jednu dávku na 
základě dominantních příznaků pro tento lék: pocitu pálení (fyzický příznak) 
a pocitu stesku (psychický příznak).
K dlouhodobějšímu užívání pak Phosphorus (citlivost, konstituce)  
a Sanguinaria canadensis – afinita k dýchacímu traktu s jejími specifickými 
modalitami, klimakterické problémy, silné pálení očí bez slzení, vodnatý,  
ale rozežírající výtok z nosu, s pocitem ucpání, otoku, pocit spáleného  
jazyka.
Největší efekt cítila po léku Capsicum. Pálení na jazyku ustalo a jak řekla: 
„po x letech jsem se opět nadechla!!!“  

Stesk – to je klíčový problém, který řeší tento lék na psychické úrovni  
a lokalizované pálení. Ale nemyslela jsem si, že může také naprosto  
zásadně ovlivnit její dýchací problémy.

Až když jsem teď, v rámci podzimní sklizně, sklízela a následně krájela  
větší množství chilli papriček na sušení mi došlo, že je to komplexní lék, 

který bude schopen řešit její dýchací problémy. Co jsem cítila při této  
činnosti? Pocity Marie: tíhu na hrudi s nemožností se nadechnout, sevření 
hrudníku, které bere dech … Nejdříve jsem si myslela, že to bude lék „jen“ 
na nezpracovaný stesk, ale ukazuje se, že je to similimum na její klíčové 
problémy.

A vysvětlení?

Necitlivost v psychické oblasti přivolá hned první krok eskalace – objeví se 
příznak. I psychický impuls chce být přesunut a zhmotněn, aby mohl být 
prožit … Nedojde-li k tomu dobrovolně, podaří se mu to oklikou vytvářením 
příznaků. Každý symptom, s nímž se nechceme identifikovat, přijde k nám 
znovu, zdánlivě zvenčí. Kdo aktuální výzvu nepochopí, získá vytrvalého 
společníka, chronickou až nevyléčitelnou chorobu. 

Z medicínského pohledu je různorodost problémů paní Marie způsobená 
mimo jiné i poruchou bloudivého nervu. Vlivem fyzických, psychických,  
zánětlivých, infekčních a nádorových procesů v těle může dojít k poško-
zení nervových vláken s širokou škálou problémů.

Bolest je nejčastějším symptomem poruchy v důsledku mechanického  
tlaku, traumatu nebo poranění bloudivého nervu, které vede k zánětlivému 
zduření, a to vede k neuralgii, což je silná záchvatovitá bolest, která vznikne 
poruchou na systému signalizace bolesti.

Lokalizované příznaky orgánové dysfunkce v důsledku poškození nervo-
vých vláken nebo nesrovnalosti při syntéze neurotransmiterů. 

Svalové křeče – vagus poskytuje např. nervové zásobení svalů hlasivek 
a jakékoliv jeho závady nebo poruchy mohou přímo zasahovat do hlasu 
(chraplavý hlas), dýchání (astma), břišní oblasti (žaludeční křeče, dráždivý 
tračník, silné menstruační bolesti) apod.
Vagus je zodpovědný za náš dávivý reflex a také hlídá hrtanovou záklopku, 
která při polykáni kryje otvor hrtanu a zabraňuje vdechnutí potravy či tekutin 
při jídle. Pokud tento reflex nefunguje správně, můžeme se snadno udusit. 
Další poruchou může být dysfagie, při které se akt polykání stává obtížným 
a někdy i trochu bolestivým.
Pokud nemá porucha sluchu či rovnováhy příčinu v poškození samotného 
systému vnitřního ucha – to znamená, že na ORL vám nic nezjistili, nikde 
žádná viditelná příčina – může to být spojeno právě s poruchou bloudivého 
nervu.
Poškozený vagus může narušit normální kontrolní mechanismy, které  
modulují sekreci žaludeční kyseliny. Nadměrná sekrece této kyseliny může 
vést ke vzniku peptických vředů, dyspepsii a refluxní chorobě jícnu.
Nedostatečná aktivita bloudivého nervu může ovlivnit prokrvení žaludku  
po požití potravy. Toto nedostatečné prokrvení aktivuje bolestivé křeče, 
které ovlivňují normální příjem potravy, vyvolávají pálení žáhy, nevolnost 
a hubnutí.
Nadměrná aktivita bloudivého nervu zvyšuje rychlost přenosu receptorů, 
což se projevuje náhlými epizodami kolapsu a mdloby (označované také 
jako vazovagální reflex). I když to samo o sobě není nebezpečné, může  
to zvyšovat riziko úrazů, které mohou být život ohrožující.
Jedním ze závažnějších projevů poškození bloudivého nervu jsou poruchy 
funkce srdce a oběhového systému. Nepravidelný srdeční tep, stav zná-
mý jako arytmie, je nejběžnější z těchto příznaků. Arytmie může způsobit  
bolest na hrudi, závratě a dušnost.
Inkontinence, nebo neschopnost správně řídit uvolňování moči, je další 
možný symptom poškození bloudivého nervu, kdy pacient nevnímá pocit 
nutkání na močení, což vede ke ztrátě kontroly močového měchýře – a to  
od mírného úniku moče až po úplnou ztrátu schopnosti ovládat svůj  
močový měchýř. 
 
  MUDr. Eliška Bartlová
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Vlastní zkušenost 
– jak se cítím „teď a tady“
Gestalt terapie je humanistický, prožitkový a psychosomatický směr  
v psychoterapii. Velmi ráda jeho principy využívám ve své praxi jako jednu 
ze součástí léčebné mozaiky.
Vyrovnanost osobnosti nastává, když vnější projevy (vědomí – vyjadřování,  
chování, vzhled, činy) souhlasí s vnitřními pocity (podvědomí – emoce,  
pohnutky, pudy).

Principem Gestalt terapie je ve své podstatě otevřený systém. Jeho  
prvním principem je totiž „teď a tady“. Je to vlastně jediné „dogma“, které 
Gestalt terapie má. Její další principy, jakkoli jasné a vyhraněné, se jinak 
podřizují realitě, v níž se terapeut a jeho klient právě nacházejí. Cílem je 
sjednotit tělo, pocity a rozum. 

Trocha teorie

Teď a tady
Gestalt terapie se neslučuje s kauzálním přístupem (nehledá příčiny),  
ani s přístupem finálním (nehledá účel). Minulost a budoucnost si uvě-
domujeme, někdy dost koncentrovaně, v přítomném okamžiku. Tím není  
řečeno, že se nemůžeme dívat zpět či dopředu – často je to dokonce  
nutné – ale i o tom se rozhodujeme zase jen z pozice „teď a tady”.

Uvědomění
Co si neuvědomuji, není moje a nemohu s tím zacházet. Naopak to, co si 
uvědomím, mi nabízí možnost být bohatší, celistvější, zdravější… Každý 
má široký repertoár způsobů, jak se vyhnout uvědomění; rozpoznat tyto 
způsoby – totiž uvědomit si je – bývá často první krok ke změně.

Zkušenost
Co si zažiji, mohu pochopit a integrovat. Osobní zkušenost je předpoklad  
i prostředek osobní změny. Zvlášť důležitá je zkušenost senzorická,  
nicméně pro zakotvení změny je důležitá i zkušenost kognitivní.

Přeloženo do praktické řeči – pro nás homeopaty je to cesta, jak zůstat 
s pacientem v každém okamžiku a jak neutéct do racionalizací. Uvědo- 
mění, že síla je v přítomnosti.
Při tomto přístupu se místo hledání příčin problémů klade větší důraz 
na vlastní vnímání a jednání.

Vlastní případ
Mé problémy začaly jako bolest pravého ramenního kloubu s nemožností 
upažit, pak se přidala bolest kolen, pak celkové stěhovavé postižení kloubů 
i svalů se zatuhlostí na počátku pohybu, celkové potíže při chůzi se ztrátou 
pohybových automatismů. Víte, jak je to u nás, když léčíme sami sebe ... 
Symptomatické léky zabíraly jen chvíli, v podstatě se ve svém důsledku  
na stavu nic neměnilo. 

Ferrum phosphoricum – bolesti pravého ramenního kloubu, potíže jako-
by revmatické, bolest cestuje od kloubu ke kloubu, zhoršení sebemenším 
pohybem.
Causticum – kontrakce svalů a šlach, podkolenní šlachy s tenzí – ohyby  
loktů při vzpažení ruky, chůze ze schodů zhoršena, nešikovnost dolní  
končetiny, klopýtání při chůzi, úbytek svalové síly.
Rhus toxicodendron – ztuhlost kloubů, šlach, svalů zlepšená pomalým 
rozhýbáním se.
Pak Phytolacca, Sanguinaria canadensis atd.

Po těchto neúspěších jsem konečně o sobě začala přemýšlet jako  
o pacientovi …

Co bylo na počátku? 
Složitý a dlouhý traumatický stomatologický zákrok, který byl pro mě trau-
ma jak na tělesné, tak i na psychické úrovni. Konečně jsem na to přišla! 
Arnica 200 C. 
Ale opět jen krátkodobý nevýrazný efekt. 

Změna přišla až s uvědoměním: „Jak se cítím právě teď, v téhle chvíli?“
Je to vztek, netrpělivost, vše jde pomalu, zdržuje mě to od normálního  
provozu. Nejsem výkonná tak, jak bych potřebovala, zpomaluje mě to.  
Řešením by byla asi nějaká rehabilitace, ale zase mě to nejspíš bude jen 
zdržovat a okrádat o čas. Navzdory bolesti stále pracuji, nemůžu přestat 
nebo zpomalit… Kdy bych ty pacienty pak udělala? 
Cítím křeč úplně všude, bolestí nemůžu usnout, přemýšlím, co udělat zítra 
tak, aby se mi konečně ulevilo.

Jak píše Rajan Sankaran „Když ho něco obtěžuje, musí to jít rychle  
z cesty …“
 
Nux vomica 200 C
Lék přinesl takřka okamžitou úlevu … Jak jednoduchá cesta k tomuto léku 
mohla být, pokud bych se hned zabývala principy Gestalt terapie.

 
  MUDr. Eliška Bartlová
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Kazuistika

Psychosomatické křeče 
břicha a úzkostná porucha
Chlapec, nar. 11. 1. 2002, přichází v květnu 2015 pro rok trvající paroxy-
smální intenzivní křeče břicha. Průjmy střídají zácpy. Provedeno kompletní 
interní a gastroenterologické vyšetření včetně gastroskopie a kolonoskopie. 
Vše s negativním nálezem, ale obrovskou psychickou traumatizací malého 
pacienta. Nasazen CONTROLOC, ale stav se vůbec nelepší, naopak – lék 
mu vyvolává nauzeu, proto obvodním pediatrem vysazen a doporučena 
konzultace s psychologem.

Paroxysmy křečí břicha jsou několikrát denně, velmi intenzivní – chlapec 
zbledne a musí se schoulit do klubíčka. Pokud stav chce překonat, má 
prekolapsový stav. Není kvůli tomu schopen chodit do školy. Na doporučení 
psycholožky, ke které dochází 1x za 14 dnů již půl roku, má individuální 
studijní plán. Učí se sám doma a každý den odpoledne chodí na přezku-
šování a pro nové úkoly. Maminka potvrzuje, že tento systém mu vyhovuje 
– než ho nastavili, 2 měsíce nechodil do školy vůbec. Učitelé jsou zatím  
tolerantní. Všem je jasné, že je to přechodné řešení, ale zatím to nejde 
jinak. Už to několikrát zkoušeli. Psycholožka navrhuje psychofarmaka,  
rodiče zatím nesouhlasí, vidí to jako krajní možnost a chtějí vyzkoušet  
homeopatii.    
Osobní a rodinná anamnéza je bez pozoruhodností. Měl lehkou novoro-
zeneckou žloutenku a do půl roku občasné mírné břišní koliky. Během 
školní docházky míval 2–3x do měsíce krátkodobé bolesti hlavy, vždy po 
nějaké psychické zátěži, fyzickém přetížení nebo když málo pil. Analgetika  
nedostával, stačil odpočinek a dostatek tekutin. 
Od dětství se bojí tmy, vyžaduje při usínání světlo, dosud nejraději spí 
s matkou v posteli (otec bývá často pracovně mimo domov). Loni hodně 
vyrostl, měl časté růstové bolesti, občas se objevují dosud. 
Spouštěčem současných intenzivních křečí břicha byla noční stezka odva-
hy vloni na táboře. Dle matky to byl spíše horor. 

Objektivní nález a současný stav
Má nápadně slabý hlas a působí velmi plaše, ne stydlivě. Je bystrý,  
velmi dobře při vyšetření spolupracuje. Nápadné jsou úzké bledé rty a na  
bledých tvářích načervenalá líčka – to jsou příznaky slabosti integrity JÁ  
a indikace léku FERRUM PHOSPHORICUM. 
Ptám se na anemii a matka potvrzuje, že v předškolním věku ji nějakou 
dobu řešili. Chlapec přiznává návaly horkosti těsně před tím, než ho začne 
bolet hlava a než se objeví křeče břicha. Má opocené dlaně i plosky nohou. 
Od té doby, co se vrátil z tábora, se velmi zhoršil spánek. Trvá mu 1 až 3 
hodiny, než usne, v noci se často budí – někdy křečemi břicha, někdy jen 
tak. Čím hůře spí, tím horší jsou následující den křeče. 
Chodil do dramatického kroužku, byl schopen se velmi snadno naučit  
a zapamatovat si dlouhé divadelní texty. Pokud měl vše dobře naučené  
a pod kontrolou, velmi rychle po nástupu na jeviště ho opustila tréma.  
Toho se musel vzdát, říká, že je slabý psychicky i fyzicky tak moc, že zvládá 
jen učení do školy. 
Sám říká: „Jako by se ve mně něco zaseklo a texty už v hlavě neudržím.“ 
Na otázku, zda mu nechybí spolužáci a parťáci v dramaťáku říká, že ano. 
Už několikrát se zkoušel vrátit, ale vždy se znovu objeví intenzivní břišní 
koliky, kterého ho úplně vyřadí z provozu.

Předpis: 
STRAMONIUM 30 CH, 3 dny po sobě 1x denně večer 5 granulí, dále  
1x týdně po dobu 3 měsíců.
● Zde jde jednak o etiologický lék – potíže se objevily bezprostředně  
 po hororové táborové hře.
● Je to také součást terénu, protože od raného dětství spí s rozsvícenou  
 lampičkou nebo u mámy v posteli.

SILICEA 15 CH – lék citlivého typu: charakter bolestí hlavy, pocení  
nohou a rukou, schopnost sám se systematicky učit, nízké sebevědomí,  
přestože je velmi nadaný. 
Ředění 15 CH a interval pondělí, středa, pátek dávám pro velkou únavu  
a malé energetické rezervy.

CORPUS CALLOSUM 15 CH – oslabení paměti a vybavování textů  
po stresové události, 2x týdně 5 granulí.

Biochemické tkáňové soli: Ferrum phosphoricum 9 CH, Magnesia 
phosphorica 9 CH, Calcarea phosphorica 9 CH, Kalium phospho- 
ricum 9 CH: křeče, slabost, psychastenie, růstové bolesti, anemie  
v anamnéze. Od každého léku 5 granulí rozpustit v 1–2 dl chladné převa- 
řené vody a vypít na 2x během odpoledne. 

Tento „víceúrovňový“ postup preskripce se mi v mnoha případech osvědčil.  
Není to náhodná kombinace, je to kompozice. Každý homeopatický lék  
má své místo na základě pochopení procesů na tělesné, energetické  
a psychické rovině. Tyto procesy působí v těle sjednoceným způsobem, 
proto je v praxi užitečné takto postupovat.

Kontrola v srpnu 2015, za 3 měsíce (měli možnost při potížích volat, ale 
nebylo potřeba)
Několik dnů po nasazení léčby se velmi zlepšil spánek. Usíná sám  
za krátkou dobu, nepotřebuje lampičku, v noci se budí výjimečně. Ukončil 
řádně školu, měl hodně dohánění, přesto to dotáhl na vyznamenání. Letos 
nebyl na táboře, jen s tátou a partou tatínků a dětí jeli tábořit. Většina dětí 
byla mladších. 
Na otázku, jak se mu to líbilo, odpovídá: „Přežil jsem to“. Pak jel hned  
k babičce, tam ho občas pobolívalo břicho, ale ne křeče. Hůře jí, málo 
pije, působí smutně, stále nemá svoji jiskru. Růstové bolesti neměl. Jsou  
prázdniny, takže problémy s pamětí nelze hodnotit.

Předpis: 
SILICEA 30 CH, 2x týdně 5 granulí.
Biochemické tkáňové soli: Ferrum phosphoricum 9 CH + Natrum  
muriaticum 9 CH (málo jí a pije, je smutný, nevyhledává kontakty).

Kontrola v listopadu 2015
Normálně nastoupil v září do školy a zvládl to dobře. Bolesti břicha občas  
a v souvislosti s tím nejde usnout, ale nejsou křeče. Usíná sám, bez  
světla, dokonce si zavře dveře. 
Koncem prázdnin až do 5. září byl s rodiči u moře, nastoupil do školy  
o týden později a měl problém s adaptací.
Říká: „Už to bylo moc rozjeté a těžko jsem se zvládal přizpůsobit“. 
Maminka slibuje, že už to takto nikdy neudělá. Pochopila, že dodržování  
režimu je pro něj důležité. Čeština a angličtina jdou bez problémů,  
hůře zvládá chemii, fyziku a matiku (logické myšlení). Hodně vyrostl,  
velmi dobře jí, občas se objeví růstové bolesti a cefalea s mírnými návaly 
horkosti.

Předpis: 
SILICEA 30 CH 2x týdně, CORPUS CALLOSUM 15 CH 2x týdně. 
Biochemické soli: Ferrum phosphoricum 9 CH, Calcarea phosphorica 
9 CH, Kalium phosphoricum 9 CH.
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Kontrola únor 2016
Do Vánoc úplně bez problémů, po návratu do školy se nějakou dobu ne-
mohl vrátit do „spacího rytmu“, bolesti břicha ani růstové bolesti celou dobu 
neměl. Jednou lehčí katar, který zvládli OSCILLOCOCCINEM.

Předpis: 
SILICEA 30 CH 1x týdně a CORPUS CALLOSUM 15 CH 1x týdně.  
Při nespavosti jen dle potřeby „koktejl“ Magnesia phosphorica 9 CH  
a Kalium phosphoricum 9 CH.

Kontrola květen 2016
Občas použil koktejl MP + KP, ale poslední měsíc už ho vůbec nepotře- 
boval. Cítí se velmi dobře, od března znovu chodí do dramatického  
kroužku. Je více uvolněný, má „jiskru“, ale stále potřebuje mít svůj systém 
a pocit jistoty. 

Předpis: 
SILICEA 200 CH, květen až červen 1x týdně, během prázdnin 1x za 14 dnů.

Poslední kontrola říjen 2016 
Celou dobu bez potíží, výborný nástup do školy. Maminka říká, že takto 
pohodově to ještě nikdy neměl. Je to důležité, protože je teď v deváté  
třídě. Říkám, že naše léčba je u konce, ale maminka si přeje kontrolu  
po Vánocích. Souhlasím, bude mít na jaře přijímačky, tak homeopatická 
podpora bude pravděpodobně užitečná. Nyní bez léčby.

Poznámka: 
Používání biochemických tkáňových solí se mi u dětí velmi osvědčilo. 
Pomáhají jim lépe zvládat růst a vývoj. Podobné je to i u starších lidí (osteo-
penie, poruchy spánku, podpora vitality) a u všech v době rekonvalescence  
jak po zdravotních problémech (nemoci, operace, úrazy), tak po větší  
psychické i fyzické zátěži.

Chcete-li se dozvědět více, doporučuji knihu PRAKTICKÁ HOMEOPATIE  
– VYUŽITÍ 12 BIOCHEMICKÝCH SOLÍ, která před časem vyšla v nakla- 
datelství Grada. Je tam mnohem více informací než v dříve vydaných  
skriptech HLA.

MUDr. Hana Váňová, říjen 2016, Litovel
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Kazuistika z lékárny

Opařené prsty
Do lékárny přichází mladá žena. 
„Dobrý den, před třemi dny jsem se opařila na prstech párou. Chytlo to  
3 prsty, puchýř je naštěstí jen na jednom. Ke zranění došlo proto,  
že mám kvůli roztroušené skleróze nervové zakončení částečně poru- 
šené a bohužel občas necítím, že něco pálí. Když už to pocítím, bývá  
pozdě. Hybnost je v pořádku, bolest už je snesitelná, v pondělí to ale byla 
hrůza. Na doporučení lékařky mažu emulzí s kortikoidy, chtěla bych hojení 
podpořit homeopatiky, mám s nimi dobrou zkušenost.“

 

Doporučená homeopatická terapie:
Apis mellifica 15 CH
Cantharis 15 CH
4x denně 5 granulí od každého střídavě.
Lokálně doporučuji prsty ošetřovat Flamigelem, další konzultace za 3 dny. 
Kdyby puchýř praskl a objevila se spodina, nebo se stav nelepšil, bude 
vhodná kontrola dříve.

Kontrola za 3 dny.
„Dobrý den, přišla jsem se ukázat. Puchýř opadl, kortikoid jsem vysadila 
a nahradila Flamigelem, který poctivě mažu. Homeopatika užívám podle 
doporučení.“

Kůže vypadá velmi dobře, proto doporučuji pokračovat v nastavené  
terapii až do úplného zhojení. Homeopatika se zlepšením stavu postupně  
vysazovat. 

PharmDr. Renata Semeráková
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Veterinární kazuistika

Večerní neklid u starší fenky
Fena, maltézský psík, 14 let, posledních 5 let léčena s hypotyreózou. 

Začala se opakovaně v noci tisknout k paničce, snaží se jí dostat pod  
peřinu. Pulsatilla bez efektu. 

Podrobnější odebrání anamnézy: začíná to panickým běháním po bytě, 
mírně dezorientovaná, útěchu hledá u majitelky, výraznější obtíže kolem 
úplňku. 

Vyhodnoceno jako noční děsy a nasazeno Stramonium 30 CH před spaním. 
Výrazné zlepšení stavu hned po druhé dávce.

MVDr. Lada Paulů
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Případy začínajícího homeopata

Případ neuroischemického 
defektu chodidla
Chodí ke mně do cévní ambulance osmdesátiletý polymorbidní pacient  
s ischemickou chorobou dolních končetin a diabetickou neuropatií,  
je již po amputaci levé dolní končetiny a po angioplastice bércových tepen 
vpravo v roce 2016. Je zajištěn maximální antitrombotickou terapií (duální 
antiagregace + cilostazol).

Přišel na kontrolu s tím, že má necelé dva měsíce defekt na pravém  
chodidle, defekt se nehojí i přes lokální ošetřování chirurgem. Pacient  
měl klidové noční bolesti.

Na Doppleru byl nález, který nedával příliš šancí na řešení angioplastikou  
– dominantní tepnou byla a. peronea s normálním průtokem, a. tibialis  
anterior je chronicky uzavřená bez možnosti rekanalizace, a a. tibialis  
posterior tenká gracilní – jedině u této tepny bychom se mohli pokusit  
o angioplastiku, ale bez záruky na zhojení defektu. Pacient nebyl příliš  
nakloněn intervenčnímu řešení.

Zeptal jsem se tedy na charakter obtíží.
I přes ischemii a objektivní chlad končetiny má pacient pocit pálení, vadí 
mu teplo, vadí mu i přikrývka.

Do cévního nálezu jsem proto připsal následující doporučení: ke klasické  
medikaci zkusit přidat homeopatikum Secale cornutum v ředění 15 CH 
(tedy takové ředění, které neobsahuje původní látku a nemůže mít nežá-
doucí interakce s jinými léčivy) – jednu dávku denně.

Nedávno pacient přišel na kontrolu a sdělil potěšující zprávu. Užíval Secale 
dle doporučení a přesně poslední den užívání (tedy cca 15. den) došlo  
k úplnému dohojení defektu a vymizení bolestí. Toto téměř zázračné  
zhojení mělo i další pozitivní dopad: ošetřující chirurg, když viděl efekt  
homeopatie, se začal velmi zajímat o indikaci homeopatik v léčbě ischemií 
dolních končetin. 

MUDr. Vladimír Čížek




