


Závrate, mdloby, stálý pocit únavy,
popraskané rty, dušnost, otoky
kotníku, bušení srdce, ztráta chuti
k jídlu a s tím související zažívací
potíže, suché, krehké nehty, nejistá

chuze, brnení prstu rukou
a nohou, zažloutlé

belmo v ocích,
žloutenka, dlou-
hotrvající horec-
ky,embolie (krev-
ní sraženiny),
matné a vypa-

, dávající vlasy.

\
\

\
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~ POPIS NEMOCI ~ PRíZNAKY

Anémie neboli chudokrevnost se
objevuje pri poklesu množství
hemoglobinu (krevního barviva, jež
na sebe váže kyslík) v cervených
krvinkách (erytrocytech), a když je
jejich množství sníženo pod dolní
fyziologickou hranici. Hladina he-
moglobinu je u zdravého cloveka
stálá, protože proces vzniku cer-
vených krvinek v kostní dreni
a jejich likvidace ve slezine je
v rovnováze. Množství zlikvido-
vaných cervených krvinek od-
povídámnožstvícervenýchkrvinek
vyprodukovaných v kostní
dreni.

Nekteré druhy
anémie jsou

dedicné.

~ PRíRODNí LÉCBA

\

-- --~I

~ PRíCINY

Nejcastejší prícinou je nedostatek
železa, které hraje duležitou roli pri
tvorbe hemoglobinu. Muže být
zpusoben nedostatecne pestrou
výživou nebo neschopností tela
absorbovat železo ze strev,protože
jsou poškozena nebo infikována.
Jinou prícinou anémie muže být
velká ztráta krve v dusledku
krvácejících žaludecních vredu,
hemoroidu, nádoru strev nebo
silného menstruacního krvácení.
Mimoto nachudokrevnostmuže mít

vliv také nedostatek vitaminu B12,
tehotenství, chronické nemoci jako
tuberkulóza,revmatickýzánet klou-
bu, chronická nedostatecná cinnost
ledvin, nádory a také nemoci kostní
drene,napr. leukémie.

Nejduležitejší v lécbe anémie je rádné vyšetrení a urcení presné diagnózy. Volba vhodné prírodní lécby je závislá na zjištené
prícine onemocnení.

~ NATUROPATIE

Základem této terapie je vhodná strava, která musí zajistit
dostatecný prísun železa. To se vyskytuje zejména v tmave
zelené listové zelenine, vlašských orechách, rozinkách,
pšenicných klíccích, cerveném masu a ledvinkách.
Nedostatekvitaminu BI2je nutné doplnitjídly z vajec,jater
nebo ledvinek. Pri všech formách anémie se doporucuje
dodávat organizmu vetší množství vitaminu C (je obsažen
mimojiné v citrusovémovoci) a takévitaminu A (v hojném
množství je napr. v mrkvové štáve). Lidem, kterí nejedí
maso ani mlécné výrobky (vegáni), se doporucuje cerstvé
pekarské droždí nebo pšenicné klícky. Mimo to je vhodné
dodávattelu kyselinu listovounebozinek. Ke ztráte velkého
množstvíželezamuže dojítrovnežpri silnémmenstruacním
krvácení.Terapeutmusí hledatprícinu tohoto stavu a snažit
se menstruacní cyklus regulovat.

~ AKUPUNKTURA

Akupunktura obvykle nepomáhá v tech prípadech, kdy se
jedná o nedostatek železa nebo vitaminu B, ale muže zlepšit
jejich vstrebávání. Je úcinná v prípadech znacné ztráty
krve behem menstruace.

~ BYLINNÁ LÉCBA

Lécbaje založenana individuálnídiagnóze,avšaknejcasteji
se pacientovi podávají byliny obsahující velké množství
železa, napr. koprivy, nebo takové, které zlepšuj í

metabolizmus a funkci trávicí soustavy. DOforucují se
zejména:štovík -zlepšujecinnostjater · t
aje bohatý na železo, hluchav-"
ka bílá - pomáhá pri silné
takémenstruacitím,že
snižuje mestnání,
rebrícek obecný
- zpevnuje cévy
a zlepšuje látkovou
premenu.

~ HOMEOPATIE

1.

Všechny byliny i bylinné léky
je nutno užívat pod dohledem

zkušeného bylináre.

Všeobecne nemá vliv na nedostatek železa, ale muže prinést
úlevu od nekterých nepríjemných príznaku a dá se používat
jako doplnková terapie.
Arsenicum - pri zhoubné chudokrevnosti - D6, 1 tableta
2krát denne po 7 dnu. Phosphorus - pri slabosti, pocitu
únavy, dušnosti - 1 tableta 2krát denne po 7 dnu.
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~ífFJROSK~ERÓZA

~ POPIS NEMOCI

Ateroskleróza neboli kornatení
tepen je prirozenou soucástí pro-
cesu stárnutí - cévy ztrácejí svou
pružnost a stávají se "tvrdými".
Chorobné zmeny se týkají malých
i velkýchcév-najejich vnitrní strane
se ukládá cholesterol a ostatní
tukové substance. Vytvorí se tak
plát, který zužuje prusvit cévy, ažji
uzavre. Vývoj nemoci vede nejen ke
zúžení cév, ale i ke snížení odolnosti
cévních sten - následkem je vznik
výdute, která muže prasknout.
V plátu mužemerozlišit cástvnitrní,
složenou z tukových substancí,
hlavne cholesterolu, obalených
bunkami hladkého svalstva a vlá-

~ PRíRODNí TERAPIE

knitou tkání. Zúžení cév omezuje
krevní obeh v ruzných cástech tela
a muže vyústit v anginu pectoris
nebo mrtvici. Zužování artérií na
nohách vede ke krecím pri chuzi
nebo k bércovým vredum až ke
gangréne (sneti).

~ PRíZNAKY

~ PRíCINY

Nadmerné ukládání cholesterolu
a dalších tukových substancí na
stenách cév, dedicnost, strava
bohatá na tuky a také nemoci
související s vysokým tlakem.

Ateroskleróza se zpocátku
neprojevuje žádnými príznaky.
Casem mužeme pozorovat, že tep se
stává sotva hmatatelným, objevují
se bolesti žil, zhoršená kondice.
Nejvážnejšími príznaky ateroskleró-
zy jsou infarkt myokardua mozková
mrtvice. v v , ., lk h In-ourem a piti a o o u

je jednou Zprícin vzniku
aterosklerózy.

Základem je zmena životního stylu, která sníží nebezpecí vzniku tohoto onemocnení. Predevším je nutno prestat kourit,
doporucuje se redukce hmotnosti, pravidelné cvicení,je treba omezit alkohol, zaradit dojídelnícku hodne zeleniny a ovoce.

Doporucuje omezení živocišných
tuku, soli a sladkostívevýžive a pre-
chod na netucnou stravu. Terapeut
muže doporucit vhodnou dietu
a pravdepodobne také užívání
nekterých bylin. Vhodný je napr.
rebrícek obecný, lipový kvet. Tyto
byliny upravují krevní obeh. Cibule
a cesnek, stejne jako strava bohatá
na vlákninu,snižujíkoncentracicho-
lesterolu v krvi. Protoje vhodné jíst
velké množstv! lnšten!n, raZO

.

I

.

! 1
a ohub. . .~~
« JÓGA 'Cf'i I

Terapeutidoporucujíprovádení ..', ,,'
mírných asán, pranajámy, meditace

)
'

a shat kriyas. Duležitý je pritom
odpovídající jídelnícek a zdravý
životní styl.

~ NATUROPATIE «" BYLINNÁLÉCBA

Užívají se byliny, které rozpouštejí
usazeniny v cévách a regulují krevní
obeh, dále pak byliny, které uvádejí
organizmus do energetické
rovnováhy.

Výber bylin závisí
na individuální diagnóze

aprícine onemocnení.

~ REFLEXNí TERAPIE

Doporucujekomplexníterapii,která
obsahujerelaxacnítechniky.Tymají
pozitivní vliv na cinnost jater,
obehové a lymfatické soustavy.
Následne terapeut pusobí na
jednotlivé akupunkturní body
související s cinností obehové
soustavy.

~ MAKROBIOTIKA

Doporucuje se trikrát týdne pridávat
do polévky houby shiitake, vhodná
jsou dušená jídla a jako prevence
speciální caje.

I-I

NEVHODNÉ POTRAVINY:

maso (hlavne cervené), mléko,
smetana, máslo, živocišné tuky,
tucné sýry,bné pecivo, moucníky
a sladkosti, bný cukr, sul, vetší
množstvíalkoholu.

-~f."....

DOPORUCENÉ POTRAVINY:

odstredené mléko,jogurt, sójové
mléko, rostlinné oleje, netucný
tvaroh, tmavý chléb, ovesné
vlocky, med nebo melasa.



~ POPISNEMOCI

Leukemieje rakovinné onemocnení
bílých krvinek, pri nemž dochází
k nekontrolovatelnémumnožení leu-
kocytu.
Ve zdravém organizmu leukocyty
chrání telo pred infekcí a nicí bakte-
rie, které do tela vniknou. Pri one-
mocnení leukemií jsou zdravé leu-
kocyty nahrazeny rakovinnými
bílýmikrvinkamia ty se dostávajído
krevního obehu, jater, sleziny, žláz,
lymfatickýchuzlin, ledvin a mozku.
Dusledkemje pokles množství zdra-
vých cervených krvinek a následná
anémie, dochází také ke snížení
množství zdravých bílých krvinek.
Vede to k opakovaným infekcím,
protože, jak už bylo receno, práve
bílé krvinky mají na starosti imunitu
organizmu. Snižuje se také pocet
krevních desticek. Následkem je
casté krvácení (krevní desticky za-
jištují srážlivost krve).
Lékarskáveda rozlišujedvazákladní
druhy leukemie:akutnía chronickou.
Ty se dále delí na lymfocytámí a myelo-
cytární. Lymfocytární leukemie
postihuje bunky imunitní soustavy
- lymfocyty. Myelocytární leukemie
napadá bunky kostní drene - myelo-
cyty.

Laboratorní krevní testy
prokazují u nemocných leukemií
charakteristické snížení množství

všech druhu krevních telísek.

.- -
~ PRíZNAKY

Akutní lymfocytová leukemie se
vyskytuje predevším u detí. Prvními
príznaky jsou únava, bolesti hlavy,
bledost. Dalšími projevy nemoci
jsou snížená obranyschopnost or-
ganizmu, opakované nákazy a vre-
dy v ústní dutine.
Chronickápodoba této formy leuke-
mie se projevujepríznaky,kteréjsou
casto po delší dobu méne výrazné -ble-
dostí, anémií, castými infekcemi,
zvýšenou teplotou a zvetšenými
mízními uzlinami. V takové podobe
mužetotoonemocnenípretrvávatléta.
Projevy onemocnení akutní formou
leukémie kostní drene bývají podob-
né ajsou spojeny se snížením množ-
ství všech zdravých krvinek v krvi.
Vyskytuje se únava, anémie, ble-
dost, podkožní podlitiny, zadýchá-
váníuž pri mírnéfyzickézáteži,casté
infekce a teplota.
Chronická leukemie kostní drene
postihuje nejcasteji starší lidi. Pro-
jevuje se únavou, nechutenstvím,
hubnutím,anémií,horeckoua bolest-
mi v levéhornícástibricha (dusledek
poškození sleziny). K temtopotížím
se nekdy ješte pridruží poruchy vi-
dení a bolestivá erekce u mužu.

- - -
~ PRíRODNíLÉCBA

~ PRíCINYONEMOCNENí

Príciny onemocnení nejsou úplne
objasneny.Soudíse, že existujíurcité
genetické dispozice, poruchy genu
nebo chromozomu, které zvyšují
pravdepodobnost onemocnení leu-
kemií. Pravdepodobne krome toho
mají znacný vliv takové faktoryjako
radiace, poruchy imunitní soustavy,
nekteré prumyslove vyrábené látky,
nekteré protirakovinné léky, použí-
vané pri lécbe jiných zhoubných
onemocnení. Na vývoj leukemie
mohoumít vliv takéjiná onemocnení
krve.

Nemocní mohou

provádet méne nárocné
jógové ásany.

Doporucuje se zdravý životní styl, dodržování osobní hygieny a vyloucení kourení.
Veškeré zpusoby lécby musí být konzultovány s ošetrujícím hematologem.

~ AKUPUNKTURA

V terapii se používá holistický
prístup. Terapeuthledá v organizmu
ty oblasti, kde je prutok energie
omezený nebo blokovaný, zjištuje
také dedicné vlivy.

- -. .
~ JINÉ TERAPIE

Pacientum s leukemií se doporucuje
jako vhodná forma pohybové terapie
taici a masáž šiatsu. Z jógových cvi-
ku jsou vhodné mírnejší formy para-
nájamy nebo ásan. Cínská bylinná
lécba používá v závislosti na pokro-
cilosti nemoci byliny, které tonizují
krevní soustavu.

~ REFLEXOTERAPIE

Terapeut se snaží nejdrív zlepšit
a harmonizovat cinnost organizmu
jako celku - provádí jemnou masáž
individuálne zvolených retlexních
bodu a doplnujeji sestavou relaxac-
ních cvicení. Pak pristupuje k lécbe
konkrétních oblastí.

~ DlETETIKA

Dietetická doporucení se zpraco-
vávají pro každého pacienta zvlášt.
Úcelemje podporavlastníchsil orga-
nizmu pro boj s nemocí. Duležité je
také,jakjenemoc pokrociláajakáje
psychofyzická konstituce pacienta.
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Doporucují se procházky,mírná, ale POZOR!
castejšífyzickácvicení,vyhýbání Trvalábolest v hrudníku, castejší
se stresu. a intenzivnejší bolesti než obvykle mohou

znamenat akutní srdecní infarkt. V tomto

prípade je nutný okamžitý prevoz do nemoc-
nice. Jiná než nemocnicní lécba muže

zpusobit smrt pacienta.

« POPIS NEMOCI

Tentonázev oznacuje stav,pri nemž
nedostatecné zásobování srdecního
svalu kyslíkem pusobí silné bolesti
v hrudníku. Bolest prichází obvykle
behem cvicení nebo fyzické námahy
a prestává, jakmile postižený tuto
cinnost preruší. Záchvat bolesti
zrídka trvá déle než nekolik minut.
Težká angina muže být pro nemoc-
ného velkou záteží, ale neohrožuje
prímo život. Presto je treba k ní
pristupovat seriózne, protože nelé-
cenámuže véstk srdecnímuinfarktu.
K angine dochází v dusledku blo-
kádyarteriízásobujícíchsrdecnísval.
Muže být také zpusobena krecí
techto arterií, behem níž dochází ke
zúžení céva omezení prutoku krve.
Další možnou prícinou je težká
anémie,kdy není k srdcidopravován
dostatek kyslíku.

« PRíRODNí LÉCBA

« HOMEOPATIE

Opakované záchvaty anginy pec-
torisje nutné lécit konstitucne. Jsou-
li záchvaty jen obcasné a mírné,
doporucují se následující homeo-
patické léky:
* Spigelia-pri obtížném dýchání,

zkráceném dechu. Potíže ode-

znívají v poloze na pravém boku
s hlavou podloženou polštárem
a jsou provázeny pocitem žízne
nebo bušení srdce.

* Cactus - pri záchvatech projevu-
jících se bolestí svírajícíhrudník,
vystrelujícído levéruky,zejména
u lidís nízkýmtlakem.

* Naja - pri kolísavémpulzu,pocitu
tíže v oblasti srdce,když stimulu-
jící léky stavješte zhoršují.

* Latrodectus - pri náhlé bolesti
v hrudníku a trnutí prstu na rukou.

Blokáda bývá zpusobena ateroskle-
rózou - povlékáním drobných cév
tukovými substancemi složenými
z cástic cholesterolu ajiných lipidu.
Krec arterií muže nastat vlivem
náhlého emocního napetí nebo jako
dusledek dlouhodobého stresu.
Jinýmpripademje tzv.Prinzmetalova
angina pectoris, pri které dochází
k náhlé kreci jinak zdravých a pru-
chodných arterií. Prícina krece není
objasnena, jisté je, že není zpuso-
bena stresemaninapetím. Pravdepo-
dobne se jedná o impulzy vysílané
nervovou soustavou. Tato forma
onemocnení se však vyskytuje jen
zrídka.

. --- - .....

- -. - - ----« ROLFING

Nekolik úvodních sezení je veno-
váno pusobení na oblasti bránice,
hrudníku a strední a horní cásti pá-
tere. Uvolnení techto oblastí zpu-
sobuje zvetšení prostoru pro srdce
a usnadnuje srdecní stahy. Doda-
tecne se provádejí relaxacní a de-
chová cvicení,kteráupravují cinnost
obehové soustavy.

Tato terapie je úcinná zejména u zá-
chvatu zpusobených silným cito-
vým vypetím.

Jednou zpríc;n ang;ny pector;s mohou
být ucpané koronární cévy.

.. - -- - --
~«_~RíZNAKY

Pri záchvatu anginy pectoris se
objevujíbolestiv hrudníku, celistech
a krku, které obcas vyzarují dolu do
levé paže. Bolestje popisovánajako
"stahující", "težká" a svíravá. Není
bodavá nebo pulzující. K záchvatum
dochází behem fyzické námahy, po
težkém jídle apod. Bolest trvá na-
nejvýš 5 až 10 minut a v klidovém
stavu odeznívá.

Casto, zejména u starších lidí,
záchvat probíhá ponekud odlišne
- není provázen bolestí, pouze duš-

ností a pocitem zkráceného dechu.
U nemocných cukrovkou je angina
pectoris castejší, ale mívá obvykle
bezbolestný prubeh. Spojení techto
dvou onemoc~eníje však nebezpec-
né, protože úspešnost lécby je
obvykle nižší.

Faktory výrazne ovlivnující náchyl-
nost k onemocneníanginoupectoris:
* kourení,
* vysokýkrevnítlak,
* obezita,
* zvýšenáhladinacholesterolu,
* ateroskleróza,
* trvalý a vleklý stres (tzv.redi-

telskýsyndrom),
* cukrovka(diabetes),
* srdecnívady,
* poruchysrdecníhorytmu.



hypertenze

~ POPIS NEMOCI

Jedná se o velice složité onemoc-
není, které má ruzné príciny. Hlav-
ní roli hrají poruchy autonomního
nervového systému a systému re-
ni n-a n gi oten s in-a n gi oten s ino gen

(RAA).Onemocnení se projevuje
zvýšeným arteriálnímtlakem vetším
než 140/90 mm Hg (podle WHO).

Vysoký krevní tlak je jedním
z nejrozšírenejších onemocnení
naší doby. Je to zároven obtížne lé-
citelná nemoc, kterou je treba lécit
po celý život, v opacném prípade
muže vést k nebezpecným one-
mocnením srdce a krevního obehu.

Udržující se vysoký tlak zpusobuje
pomalou degradaci cév. Násled-
kem je zvýšené rizikoonemocnení
srdce, ledvin nebo mozkové prí-

~ PRíCINA

Základní prícina vysokého krevní-
ho tlaku nebyla dosud s konecnou
platností urcená a stále existuje na
toto téma spousta hypotéz a ruz-
ných spekulací.
Prícinyhypertenze je možné hledat
v oblasti nevyrovnané psychiky.

~ PRíZNAKYNEMOCI

Protivšeobecnému mínení tato ne-

moc casto probíhá bez zjevných
príznaku.V pocátecní fázi nemoci
si nemocný stežuje na bušení srd-
ce, bolest hlavy, šumení v uších,
nespavost a únavu. Bolest hlavy se
soustreduje obvykle v oblasti le-
becní spodiny nebo cela. V dalších
fázích mohou být napadeny srdce,
ledviny a nervový systém.
Nelécený vysoký krevní tlak má
tendenci se v prubehu let zvyšo-
vat. Obcas ale dochází k náhlému

zvýšení tlaku, kdy systolická hod-
nota (merená pri srdecním stahu)
presahuje 250 mm Hg a diastolická

hody (mrtvice). Na druhou stra-
nu je treba ríct, že jen málokteré
onemocnení se dá tak dobre

lécit jemnými postupy prí-
rodní medicíny - v mnoha
prípadech je dokonce mož-
né úplne upustit od chemic-
kých léku.
Vysoký tlak je témer vždy
možné snížit pomocí priroze-
nejšího zpusobu života a stravy.
Díky tomu se muže výrazne ome-
zit prljem léku.

Nejvyšší tlak je
ve velkých tepnách poblíž srdce,

které zabezpecuje obeh krve
v našem tele a vytvárí

krevní tlak.

U vetšiny pacientu se vyskytujetzv.
esenciální hypertenze, to zname-
ná, že není možné jednoznacne
urcit její prícinu. Rizikovýskytu hy-
pertenze je vetší u lidís nadváhou,
požívajícímivetší množství alkoho-
lu nebo u diabetiku.

(merená pri uvolnenístahu) do-
sahuje 130 mm Hg nebo i více.
Takovýstav muže trvat po dobu
nekolikahodin nebo dnu. Náhlé
zvýšení tlaku muže naznacovat
tzv.zhoubnou hypertenzi.Presto-

Vnekterýchprípadechhyperten-
ze muže býtzpusobena:

* cukrovkoua jinýmiendokrino-
logickýmionemocneními

* onemocnením ledvin
* tehotenstvím
* nežádoucímiúcinkyléku,napr.

antikoncepcních pilulek nebo
steroidu

že se vyskytuje zrídka, musí být
ihned zahájená lécba, jinak hrozí
poškození cév v ledvinách, oc-
ních bulvách nebo mozku. Nelé-
cená muže behem 6 mesícu
skoncit smrtí.

4

Vek Normy tlaku (v mm Hg) svstolického a diastolického
I muži I žpnv

novorozene 77\42 77\42
1 rok 96\66 96\66
10 let 103\69 103\70
15 let 112\76 112\76
20 let 123\76 116\72
30 let 126\79 120\75
50 let 135\83 137\84
60 let 142\85 144\85
80 let 145\82 157\83
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~ AKUPUNKTURA

Pomocí akupunktury je možno zjistit oblasti, kde
je prutok energie zablokován. Volbazpusobu léc-
by závisí na zpusobu života a výživy pacienta
a dedicných vlivech.

~ AKUPRESURA

Dosahuje velmi dobrých
výsledku v lécbe hyperten-
ze, ovšem musí být prová-
dena pod lékarskýmdohle-
dem.

1

~DIETA

Mackání
aktivních bodu na celém tele

prsty povzbuzuje prutok
energie cchi.

Dieta pacienta trpícího vysokým krevním tlakem
by mela obsahovat velké množství ovoce a ze-
leniny. K príprave pokrmu se doporucuje pou-
žívat rybí tuk. Duležité je omezení spotreby tuku,
sladkosti a soli. Pri volbe vhodné diety je treba
vzít v úvahu prícinu vzniku onemocnení.

~ BACHOVA
KVETOVÁTERAPIE

Má blahodárný vlivpre-
devším v prípade hy-
pertenze zpusobené
psychickými zážitky
a rozc~ením.

Bachova kvetová terapie
ocíštuje telo od destruk-

tivních emocí.

~ PRíRODNí
LÉCiTELSTVí

Pravdepodobne
doporucí dietu bez
zvírecích tuku, soli,
sladkosti a povzbu-
zujících látek, jako

K prírodní lécbe patrí také
hydroterapeutické kúry.

jsou kofein a nikotin. Dieta se zpracovává zvlášt
pro každého pacienta, s prihlédnutím ke stádiu
pokrocilosti nemoci, její prícine, nutnosti dopl-
není nekterých mikroelementu, zejména horcí-
ku a draslíku.

~ ALEXANDROVATECHNIKA

Výsledkem této techniky je výrazné snížení krev-
ního tlaku. Svalové napetí ztežuje proces pum-
pování krve, naopak jejich uvolnení srdci odleh-
cuje, dusledkem je snížení tlaku. Je to zrejme
zpusobeno tím, že vetšina žil prochází svaly,tak
že jakékoliv svalové napetí omezuje prutok krve
stlacenými žilami.

~ RELAXACNíTECHNIKY ~
Jedním ze základu lécby hyper- J -r
tenze prírodnímizpusobyje do- ~

sažení rovnováhy prostrednic- ,
tvím vnitrního klidu, VYhýbání

.

o,.

r

.1.

se stresové záteži, nezávisle I

na tom, odkud tyto stresy li ' .:< t

pocházejí a jaká je jejich / _ ,~I _
podstata.Relaxacnítech- -: ~'"?-=... ",t

niky mohou pomoci se ~h ~jichzbavit. - .

Relaxacní cviky pomáhají
snížit krevní tlak.

~ BYLINY

V prípade hypertenze je duležité predevším sní-
žení dráždivost CNS (cent-

J--'. _ 'fJI>~ rálního nervového Systé-
j$! {~,

1:. -. .. t~ 'i ~I
~~

~
--~/ ~ ~

. _ .~~ / ~ Bylin~ jso~ b.e~tec?ý. 'i:... ,""~~~..& a zarove~ ucmnyi ~ ... ...\~ prostredek
"'I\'I#''' .-w.~ '. lécbynemocí..~~ .,.. ~

~ '

mu), zlepšení vylucovací funkce ledvin, detoxi-
kacní cinnosti jaterní tkáne a celkové pos~ení or-
ganizmu. Doporucují se byliny rozširující cévy
a snižující tlak, dále byliny, které pusobí na
srdecní sval a odbourávají stres.



~ POPIS NEMOCI

Srdecníselháníje nejcasteji bezpro-
stredním dusledkem onemocnení
srdce, ale muže být také zpusobeno
jakoukoliv jinou nemocí. Podstatou
problému je neschopnost srdecního
svalu efektivne pracovat. Dusled-
kemmužebýt zmenšeníprutokukrve
organizmem a hromadení tekutin
v mimocévní oblasti. Týká-li se
nedostatecná cinnost srdce pouze
jedné komory, mluvíme o nedosta-
tecné cinnosti pravé nebo levé ko-
mory. Postihne-li toto onemocnení
obe komory,jedná se o oboustranné
srdecní selhání.

,
I

r
~'

~ PRíRODNíLÉCBA

~ PRíZNAKY

Pri nedostatecné cinnosti pravé
komory dochází ke zvetšení jater
a mestnání ve strevech, s násled-
nými poruchami trávení. Játra i stre-
vajsou nateklá, zvetšená a zpusobují
vážné žaludecní potíže. Pri nedosta-
tecnosti levé komory se objevuje
charakteristickýpocit celkovéúnavy
a dušnosti.Zpocátku k tomu dochází
pouze po fyzické námeze. Pokud je
již nedostatecná cinnost srdce v po-
krocilém stádiu, objeví se potíže
i tehdy, je-li pacient v klidu. Pri
oboustranném srdecním selhání se

objevují všechny príznaky sou-
casne. Mezi další projevy mužeme
pocítat i bušení srdce a poruchy
srdecního rytmu.

Nedostatecná cinnost

srdce zpusobuje
nahromadení vody

v organizmu.

~ PRíCINY

Je velké množství prícin nedosta-
tecné cinnosti srdce, ale k nejdu-
ležitejším patrí vysoký tlak. Pri
vysokémkrevnímtlakunestacísrdce
pumpovat krev a to práve vede k ne-
dostatecnému obehu. Kjiným, také
duležitým prícinám patrí nemoc
chlopní.Zúžení nebo nedomykavost
chlopní narušuje správný proces
srdecní cinnosti. Následkem je
nedokrvení související s malým
množstvímkyslíkuprenášenéhokrví
do srdce. Prícinou srdecního selhání
mohou být také infarkt, který vážne
poškozuje srdecní sval, ateroskle-
róza, znemožnující prutok krve do
srdce, težké plicní nemoci, napr.
zánet prudušek, chronické nemoci
dýchacího systému, rozedma plic,
zánet srdecního svalu, kardiomy-
opatie, vrozené srdecní vady obvyk-
le spojenés vadamichlopní,nadmer-
ná cinnost štítné žlázy, srdecní
arytmie.

Hlavní zásadou pri lécbe srdecní nedostatecnosti je omezit fyzickou námahu, normalizovat váhu, prestat kourit, spát
v polosedu, vyhýbat se extrémním teplotám.

~ DIETETIKA ~ HOMEOPATIE

Pri srdecní nedostatecnosti se doporucují následující léky,
které likvidují otoky a lécí arteriosklerózu:

Duležitým cinitelem pri lécbe srdecní nedostatecnosti je
udržování váhy nemocného, protože pri nadváze
a obezite se zvetšuje objem krve v obehovém systému.
Rovnežje duležitésnížit spotrebusoli a omezitpití tekutin. * Arsenicum - pri pokrocilém stadiunemoci a hromadení

vody v plících.
* Carbo vegetabilis - v prípade srdecní nedostatecnosti,

která se projevuje zimnicí a modráním koncetin.
* Cactus - pri soucasných projevech nedostatecnosti

srdce a dušnosti spojené s bolestí pravého ramene.
* Digitalis - když se i pri minimální námaze objevuje

bušení srdce, pri modrání úst, otocích kotníku, pocitu,
že srdce nepracuje, a pri nerovnomerném pulzu.

* Naja - pri soucasných projevech nedostatecnosti srdce
a dušnosti, nerovnomerném pulzu, pri stavech úzkosti
a strachu pred smrtí.

Pri srdecních
onemocneních

se doporucují
zdravá, lehce

stravitelná jídla
a omezení

príjmu soli
a tekutin.

I
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Nejcastejšímmístem, kteréje vysta-
veno nebezpecí omrzlin, jsou prsty
u nohou, chodidla, dlane, uši a hole-
ne. K charakteristickým projevum
patrí silná bolest, bledost, zcerve-
nání nebo zsinalost, svedivost a oto-
ky, nekdy zanícení. U starších lidí,
zvlášte u žen, se omrzliny vyskytují
i na zadních cástech nohou. U detí

se mohou objevit také na nohou
a mohou vést k dlouhodobým cho-
robným zmenám. Nekdy se v míste
omrzliny muže objevit infekce.

« POPIS NEMOCI

Omrzlinyjsou chorobnézmenykuže
vyvolané reakcí podkožních cév na
nízkou teplotu. Cévy zdravého
clovekase proudrženíteplotyvlivem
chladu smrštují, což se projevuje
bledostí pokožky. Jestliže je teplota
extrémne nízká, muže dojít
k omrzlinám. Kuže na rukou, nohou
ztuhne a pokryje se cervenýminebo
šedivými svedícími skvrnami.

Charakteristicképrojevy
nemoci: bolest, svedení, bledost,

zcervenánÍ nebo zsinalost,
otoky.

Omrzlinyjsou nejcasteji zpusobeny
velmi nízkou teplotou okolí a špat-
ným krevním obehem. Bezprost-
rední prícinou je náhlá krec pod-
kožních cév.Místní zahrátípromrzlé
kuže tepelnými paprsky zpusobuje
její poškození,protožemetabolizmus
tkání predbíhá reakci obehového
systému.

Osoby se
sklonem

k omrzlinám
by mely
uvažovat
o zmene
stravy.

-- ---

Velmi duležité je omrzlinám predcházet. Je treba dbát na nošení teplého prádla, které chrání organizmus pred promrznutím,
a nenechat prochládnout zvlášte ruce a nohy. Prospešná jsou pravidelná telesná cvicení, která zlepšují krevní obeh, a kaž-
dodenní dechová cvicení, která pomáhají prohrát koncetiny.

« HOMEOPATIE

Existuje velké množství opravdu úcinných home-
opatických léku, ale reakce každého organizmuje na daný
lék jiná. Nejobjeví-li se po aplikaci známky zlepšení, je
vhodné lécbu konzultovat s homeopatem.
* Agaricus - používá se v prípade pálících a svedících

omrzlin, pri zcervenalé a nateklé pokožce, pokud tyto
príznakynezmizívlivem chladu.

* Pulsatilla - doporucuje se u zhoršujících se príznaku
omrzlin, pri spuštení koncetin dolu a pri nateklých ži-
lách.

* Petroleum - používá se tehdy, když omrzliny pálí
a svedí, mokvají a pri vlhkém pocasí se projevy zhor-
šují.

* Calciumcarb. - býváúcinné,když se príznaky zhoršují
pri ochlazení, pacientovije zima, má sklonyk nadmer-
nému pocení a pribírá rychle na váze.

* Mast Tamus- natírají se jí postižená místa.

« AUTOGENNí TRÉNINK

Má velký vliv na zlepšení krevního obehu, nejenom
v postižených místech, ale v celém organizmu. Pri lécbe
omrzlin se navíc doporucují cviky pro rozehrátí.

_«DI ETETIKA

Doporucuje se zejména makrobiotická strava a pridávání
zázvoru do polévek a omácek.

~~
, ~ J"~ ' ;

. ~I

Zázvorový olej vtíraný do
pokožky zlepšuje krevní
obeh. Zázvor je vhodné

použít v každodenní strave
do polévek a omácek.

« KINEZIOlOGIE

Terapie spocívá v dosažení správného prutoku energie
páterí a v trávicí soustavou, ve zjištení pokrmových
alergenu a úrovne stresu, vede k vypracování individu-
álního programu pro konkrétníhopacienta. Pri omrzlinách
se doporucuje zmena zpusobu výživy a životního stylu,
pití cisté vody, odpocinek, prodloužený spánek, relaxacní
cvicení a návrat energetické rovnováhy.
Jako doplnekzákladní lécby se mohoupodávatnásledující
prostredky:
* Cayennskýpepr
* VitaminE
* Pupálkovýolej
* Janovecmetlatý



« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

"

Virovou infekcí horních cest dý-
chacích onemocní deti v prumeru
1O-12krátdo roka, stejné onemoc-
není postihne dospelé 3-4krát v ro-
ce. Nejrizikovejšískupinu tvorí deti
v predškolnímveku.
Rodice casto v obave pred ztrátou
zamestnání nevyužívají státem ga-
rantované možnosti péce o nemocné
díte v domácnosti a posílají nemoc-
né ratolesti do školky, kde infikují
své vrstevníky. Detský organizmus
nemá ješte plne vyvinuté obranné
mechanizmy, získává je teprve be-
hem rustu.
Mezi dospelými nejcasteji onemoc-
ní zánetem horních cest dýchacích
pracovnícizdravotníslužby,obchod-
ních sítí a rodice malých detí. V ro-
dine se nemoc prenáší z detí na
rodice a naopak.
Nejvíce prípadu onemocnení je re-
gistrováno v podzimním a zímním
období.

« PRíRODNí LÉCBA

Nemoc se nejcasteji na zacátku pro-
jevuje ruzne silnouvodnatou rýmou.
V pozdejším stádiu nemoci výtok
z nosní dutiny houstne.
Onemocnení provázítaké bolestv kr-
ku, špatné polykání, zvýšená teplo-
ta, bolesti svalu, zdurení obvodních
mízních žláz.
Trpí-li pacient jiným chronickým
onemocnením - astmatem, plicní
rozedmou nebo cukrovkou - muže
mít onemocnení težší prubeh. Zde
se mohou objevit komplikace napr.
v podobe zápalu plic.
Prubeh a recidivu nemoci ovlivnuje
imunita organizmu. Je-li obrany-
schopnost organizmu snížena, jsme
nemocní casteji, infekce má delší
a težší prubeh.
Príznaky zánetu horních cest dýcha-
cích mohou predcházet infekcnímu
onemocnení.

Zdá se, že je pravdivétvrzení o tom, že lécená rýma trvá týden, nelécená sedm
dní. Proto v lehcích prípadech zásah lékare není nutný.
Pri virovémonemocnení neexistujenutnost nasazení antibiotik. Pokud však po-
tíže pretrvávají a provázejíje znepokojujícípríznaky,jako je napr. horecka nad
39YC a prujem, je treba kontaktovat lékare. Hlavním cílem terapie je predejít
druhotným bakteriálním infekcím a prípadným komplikacím.

1

« BYLINNÁ LÉCBA

DMCHACÍCH

« PRíCINY

Zánet horních cest dýchacích muže
zpusobit asi 200 ruzných viru.
Infekcese nejcasteji šírí kápenkovou
cestou. Viry se vznášejí ve vzduchu
na cásteckách hlenu, které se z ne-
mocného organizmu dostanou ven
pri kýchání nebo kašli. Víry se pre-
nášejí také prímým kontaktem -na
dlaních, na predmetech.
Vznik zánetu nosních dutin pod-
poruje mj. deformace nosní pre-
pážky nebo plavání v chlorované
vode. Nepríznivými faktory jsou ta-
ké znecištení ovzduší, kourení ciga-
ret a chronický stres.

Kourení cigaret podporuje vznik zá-

netu horních cest dýchacích.

Je duležité pít velké množství neutrálních tekutin -bylinné caje, teplé bujony,
ovocné štávy. V težších prípadech se doporucuje klid na lužku.

Existuje mnoho domácích prostredku, které pomáhají bojovat proti zánetu hor-
ních cest dýchacích. Jedním z nich je smes z I vajecného žloutku, I lžíce medu,
štávy z I citronu a I lžíce alkoholu. Všechny složkypeclive smícháme, utreme
a vzniklou tinkturu vypijeme.Pozor! S ohledem na obsah alkoholuje tato smes
vhodná jen pro dospelé osoby.
Jiný úcinný zpusob je pití horkého mléka s medem a lžickou másla. Nápoj za-
hrívá, posiluje organizmus a pusobí proti zánetum.
Úlevu prináší také pití vody smíchané s medem a citronovou štávou.
Pri bolestech v krku se doporucuje kloktání solným roztokem ( I lžicku soli roz-
pustíme ve sklenicivlažné vody).

Pri zánetu se doporucuje pít hodne
ovocných štiív.

I
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« DlETETIKA

Doporucují se lehce stravitelná jídla, velké množstvi ovoce
(obzvlášt citrusových plodu) a zeleniny. Pri konzumaci hor-
kých polévek, napr. slepicího vývaru, pára proniká do nosu
a zmírnuje zdurení nosní sliznice. Jídla okorenená kajen-
ským peprem, napr. cibulacka, pusobí proti zimnici, zmírnují
zdurení sliznic a ulehcují dýchání.
Do jídelnícku je treba zaradit jídla posilující organizmus, pre-
devším ty s vysokým obsahem vitaminu C. Užívání kyseliny
askorbové (vitamin C) má mnoho prívržencu, i když chybí
dukaz její skutecné úcinnosti. Podle nekterých zkracuje dobu
zánetu. Je však treba pamatovat na to, že velké dávky vitami-
nu C mohou zpusobit prujem. Vitamin C by se nemel užívat,
trpí-li pacient soucasne onemocnením mocové soustavy.
Caj z trapatky, zázvoru, jablecníku a divizny -podporuje
plicní cinnost.

« AROMATERAPIE

Horká koupel s borovicovýmnebo eukalyptovýmolejem
usnadnuje dýchání a zmírnuje svalovébolesti.
Inhalace aromatických oleju (eukalyptového,koprového,
rozmarýnového, borovicového) prináší úlevu, zvlhcuje
sliznici a má dezinfekcníúcinek.
Inhalaci provádejte nad miskou s horkou vodou, do které
pridáte nekolikkapek aromatického oleje. I samotná pára
usnadnuje dýchání.
Pred spaním mužete lehce pokapat polštár aromatickým
olejem.

« HYDROTERAPIE « HOMEOPATlE

« BYLINNÁLÉCBA

Caj z cerného bezu -snižuje otok slizníce.
Doporucované byliny: trapatka -zlepšuje krevní obeh, tymi-
án - uvolnuje výmešky a usnadnuje vykašlávání hlenu z dý-
chacích cest.

Velmi úcinný je nálev z šalveje s medem pro zlepšení chuti
nebo nálev z tymiánu -2 špetky bylin na I šálek teplé vody
pred spaním.

Kloktání hermánkovým nebo šalvejovým cajem se doporucu-
je pro antiseptický a protizánetlivý úcinek použitých bylin.
Nekterí lidé žvýkají cesnek s medem nebo pripravují cibulo-
vý, prípadne borovicový sirup.
Masáž obliceje zredeným eukalyptovým olejem zmírnuje pro-
krvení nosu.

Doporucují se horké koupele nebo
strídání horké a studené sprchy, ta-
ké mocení nohou v horké vode.
Kojencum a batolatum mužeme ka-
pat do nosu po jedné kapce tzv. fy-
ziologické soli. Pak se díte otocí na
bríško a lehce poklepe po zádech.
Nejpohodlneji se tento úkon prová-
dí, leží-lidíte na matciných kolenou
a hlavicku má níž než zbytek tela.
Tento zákrok usnadnuje cištení no-
su.
Behem zimního období vysušuje
ovzdušív domácnosti ústrední tope-
ní, proto je duležité vzduch zvlhco-
vat, obzvlášt behem spánku.
Kourení cigaret a pobývánív zakou-
rených místnostech zesiluje prízna-
ky zánetu.
Stále více prívržencu si získává za-
tím u nás nepríliš populární sauna,
která blahodárne pusobí na zdravot-
ní stav, také v prípade onemocnení
horních cest dýchacích.

* Aconitum comp. D6 - v pocátecní fázi zánetu, pri ostrém záchvatu, pri zvýše-
né teplote a suchém kašli, bolesti svalu a rýme. Užívá se 3 dny 3krát denne
I tableta. Terapie se muže po 7 dnech opakovat;

* Belladonna -pri vysoké teplote, zrudnutí obliceje;
* Drosera comp. - pri suchém, úporném kašli;
* Bryonia alba -pri zánetu prudušek a bolesti hlavy;
* Euphrasia-pri slze ní;

* Heparsulphur-pri zesílení bolesti v krku;

* Kali bichromicum - pri rídkém
hlenu usazeném vdýchacíchces-
tách;

* Mercurius - pri nepríjemném zá-
pachu z úst a silném pocení;

* Natrum muriaticum -pri pretrvá-

vající vodnaté rýme.
Biochemické tkánové soli:

* Ferrum phosphoricum D6 - pri rý-
me a zvýšené teplote;

* Kali muriaticum D6 - pri boles-

tech v krku pocátecní dávka 2 ta-
. blety každé 2 hodiny (polovicní

dávka pro deti);
* Calcarea phosphorica - pri silném

zahlenení.



--

« POPIS NEMOCI

Raynaudova nemoc se nekdy nazý-
vá také "nemoc bílých prstu". Posti-
huje nejcasteji ženy a zacíná v obdo-
bí dospívání nebo záhy po 20. roce
života. Objevuje se rovnež u lidí
dlouhodobepracujícíchs vibracními
nástroji (sbíjecky, motorové pily
apod.). Puvod Raynaudovy nemoci
tkví v poruše malých krevních cév
prstu rukou. Nekdy bývají postiženy
i prsty na nohou, ale je to mnohem
méne obvyklé. U lidí postižených
touto nemocí se prutok krve v okra-
jových cástech tela vlivem chladu
prakticky úplne zastaví v dusledku
prílišného zúžení malých tepének.
Krec trváasi 15-30minut,pak se vše
vrací do normálního stavu.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíZNAKY

Pacient s Raynaudovou nemocí má
obvykle postiženy prsty na obou
rukou, i když obvykle pouze dva
nebo tri. Nemocný zacne pocitovat
príznaky ve chvíli, kdy se setká
s chladem,napr. venku za chladného
pocasí nebo pri styku se studenou
vodou. Prsty nejdríve úplne zbelají
a stanou se chladnými, pak zacnou
silne bolet. Zpravidla po pulhodine,
prípadne i po delší dobe prsty
zmodrají, pak zfialoví a zcervenají.
Pacient cítí palcivou bolest a teplota
kuže v postiženém místeje vyšší než
teplota okolních tkání.
V pocátecní fázi onemocnenínezpu-
sobuje trvalé následky, avšak trpí-li
pacient touto nemocí po delší dobu,
muže dojít k patologickým zmenám
tepen. Vytvorí se v nich krevní
sraženiny, které zpusobují trvalé
nedokrvení periferních cástí prstu.
Následkem muže být ijejich odumí-
rání.

Masáž dlaní zlepšuje obeh
krve.

--

« PRíCINY

Jednou z nejcastejších prícin Ray-
naudovy nemoci je opakované
vystavení rukou úcinkum vibrací.
Predpokládá se, že vibrace patrne
poškozují nervy zásobující malé
krevní cévy v prstech a naruší tak
reakci techto cév na chlad. Prícinou
vyvolávající tuto nemoc mohou být
rovnež nekterá zánetlivá onemoc-
není pojivové tkáne nebo artritida
(zejména revmatoidní).Raynaudova
nemoc muže být také casnou znám-
kou postižení koncetin ateroskle-
rózou (ukládánímtukovýchcásticna
stenách vetších krevních cév) nebo
ji mohou vyvolat i nekterá vzácnejší
krevní onemocnení (napr. kryoglo-
bulinémie). Nemoc muže být také
zavinena predávkováním nebo
otravou léky obsahujícíminámelový
alkaloid ergotamin.
Príciny této nemoci nejsou úplne
objasneny. Pravdepodobne urcitou
roli zde hraje porucha metabolizmu
hormonu noradrenalinu. K jiným
duležitýmpredpokladumvznikutéto
nemoci patrí zvýšená citlivost na
chlad, emocionální precitlivelost
a dedicnost.

Nemocnému se doporucuje predevším úprava životosprávy, vyhýbání se stresum a príliš silným emocím, ochrana koncetin
pred chladem. Duležité je také, aby pacient, je-li kurák, prestal kourit, protože cigaretový kour obsahuje látky, které vážne
poškozují cévy. Pokud se Raynaudova nemoc projevuje u žen behem menstruace nebo v období klimakteria, muže být
úspešná hormonální lécba.

« BYLINNÁLÉCBA « HOMEOPATIE

Doporucuje se potírání chodidel a dlaní tamponem namoceným
v zázvorovém nálevu. Pomáhají také koupele dlaní a chodidel
v odvarech z borovice limby, hlohu ajmelí. Za vyzkoušení stojí
strídavá koupel nohou v teplé a studené vode, což povzbuzuje
krevní obeh v periferních cévách.

« DIETETIKA

Pri lécbeRaynaudovynemoci se osvedcilyzejména
tyto prípravky:

* Secalecornutum-je-lijedním z príznakupalcivá
bolest prstu, která se zhoršuje v teple,

* Arsenicum album - když prsty svedí, pálí ajsou
otekléa príznakyse zhoršujípod vlivemchladu,

* Pulsatilla - když se príznaky zhoršují vlivem
tepla,

* Lachesis -je-li pokožka zsinalá nebo zarudlá.

Doporucuje se také Arnica, Plumbum aceticum
a Calcarea fluorica.
Všechny výše zmínené prípravky zlepšují krevní
obeh v periferních cévách.

Strava by mela být predevším netucná, aby nedocházelo ke
zhoršování obehových potíží. Tuky musí být sestaveny tak, aby
byla zajištena rovnováha OI:ganizmu. Vetšina tuku má být
rostlinného puvodu, povoleny jsou také tucnejší ryby. Existuje
dokoncenázor, že rybí tuk pomáhá zmírnit príznaky Raynaudovy
nemoci, pusobí totiž proti tvorbe krevních sraženin a obsahuje ty
druhy mastných kyselin, které mají antisklerotický úcinek.

11
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Krecovéžíly(varixy)je názevprožíly,
kteréjsouzretelneviditelnépod kuží,
kroutíse,mají ztencenoustenuajsou
rozšírené. Nejcasteji jsou takto
postiženy žíly povrchových tkání

nohou. Jsou castejší
u žen, zvlášte po pa-

desátce. Podobné
varixy se vysky-

tují i na jiných
cástech tela,

napríklad na
konecníku,
kde se na-

z Ýv aj í
hemo-

roidy.

Krecové žíly dolních koncetin ob-
vykle nezpusobujívetšípotížekrome
pocitu tíhy a rozširování tkání
koncetin pri stání a sezení. V pokro-
cilejším stadiu onemocnení však
krecové žíly mohou být prícinou
ruzných komplikací. Protože se
nacházejí pod kuží a mají tenkou
stenu, jsou velmi náchylné k po-
ranení. Je to zpusobeno i tím, že
krevní proud v krecových žilách je
výraznezpomalený,což mužezavinit
vznik trombózy a druhotne i zánet
žíly samotnéajejího okolí.Nekdy se
na kuži tvorí težký a nepríjemný
ekzém, zpusobený tím, že pomalý
prutok žilami vede i ke zpomalení
krevního proudu v krevních vlá-
secnicích.

Duležitou prevencí
onemocnení

krecovými žilami
jsou pravidelne

provádená cvicení
nohou.

« PRíRODNí LÉCBA

Nejduležitejší je prevence vzniku krecových žil, zejména
v rodinách s genetickými predispozicemi k tomuto
onemocnení. Doporucují se predevším tato opatrení:
* deti ve škole by mely mít výuku uzpusobenou tak, aby

nemusely po dobu nekolika hodin nehybne sedet.
Nutné jsou prestávky, pri nichž se deti spontánne
pohybují, behají nebo provádejí cviky nohou,

* pri práci,která si vyžaduje delší dobu stánínebo sezení,
by se mely alespon každou ctvrthodinu delat krátké
prestávky,behem nichž se provádejíjednoduché cviky,
napr. stoj na špickách apod.,

* doporucuje se nohy neprehrívat,
* je-li to možné, chodit naboso,
* velmiprospešné jsou cviky napodobujícíjízdu na kole

(vleže s nohama ve vzduchu) - mely by se provádet
alespon 3krát denne,

* duležité je udržovat si optimální hmotnost tela,
* objeví-lise prvnípríznakyrozšírenížil dolníchkoncetin,

je vhodné zacít nosit stahovací pryžové puncochy.
Duležité je oblékat je ihned po probuzení, vleže, ješte
než vstaneme z postele. V opacném prípade se krev
pusobením gravitacní síly premístí do dolních cástí
nohou, bude se tam zdržovat a vyplnovat rozšírené
žíly.

« HOMEOPATIE

« PRíCINY

Onemocnení obvykle vzniká v du-
sledkuchronickéhoomezeníprutoku
krve žilami zpusobeného tlakem.
Zvýšený tlak bud' deformuje nebo
narušujemaléchlopne v žilách,které
mají zabránit hromadení krve v no-
hách behempumpování krve zpet do
srdce. U pacientus krecovýmižilami
jsou tyto chlopne defektní.
Není zcela jasné, zda dochází drív
k poruše chlopní, nebo k poruše žil,
avšak v konecném dusledku muže
pri narušených chlopních krev téct
smerem dolu a zvyšovat tlak na žilní
steny. Když se krev mestná v žilách
na nohách, vznikají varixy.
I když jasná prícina krecových žil
není známa, existují faktory, které
onemocnení zhoršují a zvyšují
pravdepodobnost tvorení kreco-
vých žil. Patrí k nim mj. chronická
zácpa, tehotenství, obezita, dlouhé
stání, poranení (napr. po silném
úderu), hluboká žilní trombóza.

Doporucují se zejména následující prípravky: Amica,
Hamamelis, Pulsatilla, Carbo vegetabilis.

« AROMATERAPIE

Výborný úcinek mají masáže nohou nad oblastí postiženou
krecovými žilami. Masáž se provádí pohyby smerem
nahoru - pomáhá to zmírnit mestnání krve v žilách.
K masážím jsou vhodné éterické oleje, predevším
cyprišový, hermánkový nebo jalovcový. Oleje se redí
v základnímrostlinnémoleji(optimálníje 2%koncentrace).

« BYLINNÁ LÉCBA

Zevne se doporucuje 2-3krát denne aplikovat nálev
z mesícku lékarského nebo z vilínu virginského zredený
vodou v pomeru I: 1. K vnitrnímu použití je vhodný caj
z lipového kvetu, který zlepšuje periferní krevní obeh,
ajírovec mad'al, který se užívá v tabletách nebo jako caj.
Jírovec celkove posiluje cévy.



« POPIS NEMOCI

Artritida je nejcastejší choroba
postihující klouby v našem tele.
Vyskytuje se zejména jako rev-
matoidní artritida, osteoartróza
a dnováartritida.Každýkloubv tele
je obalen speciální membránou,
která produkuje mazivo. To umož-
nuje rádnou a bezbolestnou cin-
nostkloubu.U artritidydocházíkde-
generaci kloubu, která má svuj pu-
vod v poškození chrupavky a poru-
cháchvylucovánímaziva. Ztrácí se
prostor mezi kostmi a je poškozen
vnitrek kloubu, takže kosti se trou
o sebe. To má za následek bolesti,
otoky,ztuhlostkloubu ajiné potíže.
Tímto onemocnenímtrpí nejcasteji
starí lidé -jedná se vlastne o "opo-
trebování"kloubu.Nemoc vetšinou
postihuje velké klouby nesoucí

« PRíRODNí LÉCBA

váhu tela -predevším kycle a kolena
-i když muže být zasažen kterýkoli
jiný kloub v tele. Casto bývá také
prícinou bolestí bederní a krcní
pátere. Muže se objevit i na rukou,
zejména na kloubech palcu.

« PRíCINY

« PRíZNAKY

Na zacátku onemocnení jsou pro-
jevy nemoci (bolestivost, otoky
kloubu) pouze obcasné, výraznejší
zejména v ranních hodinách. Pak se
bolest stupnuje, objevuje se ztuh-
lost, klouby jsou zarudlé, svaly
kolem kloubu mohou ochabnout
a zeslábnout. Toto vše omezuje
možnost pohybu. V pokrocilém
stadiu nemoci se projevují násle-
dující potíže: "vrzání" kloubu pri

pohybu (v dusledku toho,
že kosti se o sebe otírají),
bolestivý otok kloubu zpu-
sobující deformaci, zánet
kloubní membrány, který se
projevuje prudkou bolestí,
otokem a zrudnutím.

Bezprostrední prícinou artritidy je
poškození kloubní jamky, což zpu-
sobuje popsané potíže. Postihuje
zejména starší a obézní osoby,
u nichž je zatížení
kloubu velmi vyso-
ké, a proto se rych-
leji opotrebují. Ná-
chylníjsou kní také
sportovci.

Artritida - one-
mocnení kloubu,
casto postihuje

starší lidi.

Základem lécby artritidy a všech revmatických onemocnení je navrácení a udržení pohyblivosti kloubu stálým, lehkým
a nepríliš nárocným cvicením. Duležité je také udržování vhodné hmotnosti, což mnohdy znamená nutnost zbavit se
nadbytecných kilogramu.

« DIETETIKA

Vhodná stravaje pri lécbe artritidyvelmi duležitá. Je treba
snížit spotrebu živocišných tuku, caje, kávy a alkoholu.
Doporucuje se pít 1,5-2 I cisté vody denne a vyloucit
pokud možno všechny potravinové alergeny, protože
práve alergeny a premíra toxinu zpusobují zácpu, která
artritidu casto provází. Duležité je také rychle doplnit
nedostatek nekterých prvku, zejména selenu a zinku,
vitaminu A a také základních mastných kyselin. Navíc je
trebazásobittelovitaminyE, C a B-komplexema kyselinou
pantotenovou, dále pak medí, železem, manganem,
horcíkem a borem. Doporucuje se vyloucit z jídelnícku
rajcata, kyselé a kyselinotvornépotraviny (napr. citrusové
plody, cervené maso). Je vhodné pít 3krát dennejablecný
ocet s medem. Ze stravy vyloucit mlécné výrobky (krome
stavu spojených s odvápnením kostí), bílou mouku,
zejména pak pšenicné produkty, pít bylinné caje.
Doporucuje se alespon jednou týdne držet pust a sou-
casne pít hodne tekutin (napr. štávu z jablek, celeru,
mrkve, repy, vodu, bylinné caje). Není také vhodné, aby
nemocný artritidou jedl príliš horká nebo príliš studená
jídla.

« HOMEOPATIE

Doporucují se tyto léky:
Rhus tox. - pokud je neohebnost kloubu provázená
bolestí, zvlášte po probuzení.
Bryonia - pri oteklých, zanícenýchkloubech,kdy pohyb
provází pronikavá bolest.
Pu/satilla - pri velmi silné bolesti v oblasti kloubu.
Ledum - pri zacínajících __
bolestech nohou, které ~-
vyzarují nahoru, pri ne-) .....
pohyblivých a bolesti- ~ p 'y -~ .
vých kloubech, kdy ne- '\. ;.~~..:' ;4 .~~
mocny' má Pocit horka \'.

"\""... :..
.
-~<-

.

..

" ~ ~ ....
prestože koncetina je na '. ...: ':;-: -. ~_.-

't:. -../-t "
dotek studená. V tomto '. ,tK,.AÓ ;
prípade jsou úcinné stu- ~ ~~....--
dené obklady. [

Arnica -je úcinná, když bolest
zpusobená zranením sílí a omezuje

pohyblivost.
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~ BYLINNÁ LÉCBA

Velmi úcinnou bylinou je tzv. "dábelský dráp" (Har-
pagophytum procumbens), který obsahuje nekolik druhu
glykosidu se silným protizánetlivým úcinkem. Nesmí se
používat v tehotenství.Nálevy z tolice vojtešky,zázvoru,
celeru, výtažky z aloe, vachty trojlisté ci rimbaby obecné
se predepisují jako doplnek diety. Bežne se užívají také
caje z petržele, petrklíce, vrby a vrbové kury, které
cástecne zklidnují zánety.Zánety kostí a kloubu zmírnuje
rovnež guajak a pochrín hunatý. Ke zlepšení stavu jsou
však nutné vetší dávky bylin.

~ AROMATERAPIE

Z éterickýcholeju je vhodný gerániový olej, který prináší
úlevu a celkove zlepšuje psychiku. K masáži používáme
olej levandulový nebo hermánkový: 2-3 kapky smíchané
s trochou základního oleje. K masáži nebo do koupele je
možno pridat také eukalyptový i cyprišový olej.
Zázvorový olej rozehrívá klouby, jalovcový pomáhá
vyloucit toxické látky, rozmarýnový povzbuzuje krevní
obeh a zbavuje telo toxinu prostrednictvím cévní
soustavy.

~ MASÁŽ

Masáž zmírnuje bolesti a ztuhlost kloubu. V pokrocilém
stadiu nemoci musí terapeutipostupovatvelmi obezretne,
aby nezpusobili další poškození. Nejvhodnejší je jemná
masáž a retlexologie.

...
Masážje

u artritidy úcinná
aprospešná, musí

však být provádena
velmi jemne

a šetrne.

...

~ AKUPUNKTURA

Tatoterapiemužepomocijakvakutnífázikesníženízánetu,
tak i v chronické fázi ke zmírnení bolesti a ztuhlosti. Její
úcinky mohou být dlouhodobé. Cílem je rozehráti
studených oblastí a naopak ochlazení míst príliš horkých.
Lécba by mela povzbudit obeh telních tekutin, krve
a energie.

~ CHIROPRAXE

Lécí onemocnení snížením nadmerného napetí svalu,
které znemožnuje pohyb a narušuje cinnost organizmu.
Terapeut se také snaží pusobit na obratle, uvolnit je,
a tak urychlit postup lécby. Samotná lécba muže být
provádena pouze odborníkem. Manipulacní terapie
mohou napomoci ke zlepšení hybnosti, ale nemely by
být aplikovány v akutním stadiu.

~ ALEXANDROVATECHNIKA

Tato technika muže být pri lécbe artritidy mimorádne úcinná.
Jejím cílem je dosažení celkové harmonie a navrácení
rovnováhy organizmu. Základem lécby je uvolnení kloubu
a prílišného napetí svalu a protažení pátere. Lepší využití
nekterých svalových partií zmenšuje zátež a nebezpecí
postižení organizmu, uvolnuje lécebné síly tela.

~ AUTOGENNí TRÉNINK

Je doporucen u všech druhu zánetu kloubu, uvolnuje svaly,
zlepšuje krevní obeh v nemocných cástech tela, snižuje reakci
na stres. Muže napomoci ke snížení množství podávaných
léku.

~ RELAXACE

Pri bolestech kloubu se nejcasteji používá vizualizace, meditace
a biologická zpetná vazba.

~ AKUPRESURA

Jedná se o pusobení tlakem na aktivní body ovlivnující prubeh
nemoci -asi 2 minuty denne, ráno a vecer.Pri bolestech kolena
mackáme bod nacházející se pod kolenní céškou asi 4 palce
pod kolenem a jeden palec smerem ven od holenní kosti.
Pri bolestech pánve je vhodná silná masáž bodu na obou
stranách pánve v míste, kde se pojí pánev s nohou.
Akupresuru je možno použít jako prostredek první pomoci ke
zmírnení bolesti.

~ HYDROTERAPIE

Doporucuje se pulhodinová horká koupel s pridáním jódové
soli, která zmírnuje bolest a zvyšuje pohyblivost kloubu.
Teplota vody by mela dosahovat nanejvýš 34°C, tj. teploty
pokožky. Stejná by mela být i teplota vzduchu -umožnuje to
hlubokou relaxaci. Pri koupání v bazénu je možno provádet

Koupání v bazénu
muže prinést úlevu a
výrazne snížit napetí

v kloubech. -

jednoduché cviky, které výrazne zmírnují bolest
a zlepšují pohyblivost kloubu. Jsou to napr. "veslování"
rukama, chuze a naklánení tela v melké vode (melaby sahatpo
ramena). Složitejší cviky se podobají tanci ve vode.



~ POPISNEMOCI ~ PRíZNAKY ~ PRíCINY

Bolestmizad trpí obcas nebo neustá-
le vetšina dospelých. Stále casteji je
to také problém detí a mládeže. Pri-
spívá k tomu obezita a sedavý zpu-
sob života. Na bolesti pátere casto
naríkají ženy cekající díte, zejména
ke konci tehotenství.
Bolesti zpusobené stažením svalu
kolem pátere mohou být prenášeny
nervy do vzdálených cástí tela a vy-
volávattak napr. bolesti hlavy,rame-
ne, holene.

U typických bolestí zad není pro-
blém urcit druh potíží. Bolesti
zpusobené záne-
tem nebo ná-
dorem jsou ob- \
vykle presne lo-
kalizované, ale
mohou vystre-
lovat do ji-
ných míst.

Bolesti zad velmi casto postihují lidi
s pokrivenou páterí. \:

~ PRíRODNíLÉCBA

Bolesti zad muže zpusobit:
* namožení svalu jako následek

vadného drženítela nebo dlouho-
dobé práce v nepohodlné polo-
ze, prípadne chronického stresu
zpusobujicího nadmerné stažení
svalu;

* zánet úponu šlach;
* zánet, nádor nebo úraz kostí;
* tlak meziobratlové ploténky na

nervové koreny;

* opotrebení meziobratlových plo-
tének vedoucí k omezení pohyb-
livosti pátere;

* tlak míšního obalu nebo nádoru
na nervové koreny v oblasti pá-
terního kanálu.

Stejnejako u jiných potíží je nejduležitejší prevence. Spocívá v celoživotnípéci o dobrou kondici svalstva napojeného na
páter. Doporucuje se být pohybove aktívní až do pozdního stárí. Obzvlášt prospešné jsou procházky a plavání (doporucují
se v každém veku). Bolesti zad zpusobené vadným držením tela lze zmírnit odpocinkem, masážemi, telocvikem. Nekdy
je vhodné pred zahájením pohybové aktivity poradit se s terapeutem o sestave cviku odpovídajícíveku a fyzické zdatnosti
cloveka.

Pracujeme-livsede, pracovní stul i židle by mely mít správnou výšku. Každou hodinu je treba si udelat prestávku, vstát
a projít se alespon pár kroku. Pri zvedání težkých predmetu ze zeme nejprve pokrcíme nohy v kolenou, pak je postupne
narovnáváme.Záda tak po celou dobu zustávají rovná. Spíme na tvrdé matraci nebo si mužeme matraci podložit prknem.
Vyhýbámese stresovýmsituacím.
Velmiduležitéje nehrbit se. K zachování rovné postavypomáhají relaxacní cviky(napr. leh na zádech na tvrdém, plochém
povrchu s pokrcenými koleny,s rukama položenýma na briše a hlavou podloženou knížkou). Jestliže pri cviceni pocítíme
bolest, okamžite je prerušíme.
Pri bolestech zpusobených zánetlivýmprocesem nebo nádorem volíme postup podle druhu onemocnení.

~ DIETETIKA ~ AROMATERAPIE

Doporucuje se výživa bohatá na zeleninu a ovoce.
Meli bychom omezit množství soli, cukru a živocišných
tuku ve strave a také alkohol, silný caj a kávu. Lze použít
prípravky z pupalky v kapslích.

Pro zmírnení bolestí zad doporucují aromaterapeuti hor-
ké koupele s nekolika kapkami levandulového,hermánko-
vého, rozmarýnového a eukalyptovéhooleje.

~ HOMEOPATIE ~ MASÁŽ

Nesmí se tlacit prímo na páter. Masáž by mela obsáhnout
celá záda, zejména nejbolestivejši místa. Mužeme použít
aromatické oleje smíchané se základním olejem.

Pri lécbe bolestí zad se doporucuje prípravek Amica D6 -
zprvu I tabletka každou pulhodinu po dobu 3 hodin, pak
I tableta co 4 dny. Lécba trvá 5 dní.
Pri stažení svaluje možné použít Rhus toxicodendronD3.
Ruta D3je úcinná pri poúrazové lécbe pátere.
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tM POPIS NEMOCI tM PRíZNAKY

Dna (uratická artritida) je zánetlivé
onemocnení kloubu. Zpusobuje jí
ukládání drobných krystalku kyseli-
ny mocové v kloubech a šlachách.
Pro dnu je charakteristická sílná bo-
lest kloubu postiženého zánetlivým
procesem. Bolest obvykle trvá ne-
kolik dní. Dalším stadiem nemocí
je chronícký zánet kloubu. Touto
chorobou nejcasteji onemocní mu-
ži. První príznaky se projevujíveve-
ku 35-45let.

Nejcasteji je prvním príznakem dny
sílný záchvat bolesti nemocného
kloubu.

Bolest mohou vyvolat nekteré, zejmé-
na tucné pokrmy, velké množství vína,
urcíté léky. Pred záchvatem se mohou
vyskytnout bolesti bricha, nevolnost,
zvracení. Bolest obvykle vzniká v no-
ci, vetšinou v kloubu palce u nohy (po-
dagra). Je tak intenzívní, že nemocný
se na postiženou nohu nemuže posta-
vit ani se obout.

Bolest muže být doprovázena horec-
kou, pocitem rozlámanosti. Záchvat
ustupuje po nekolika dnech, aniž by
zanechal stopy. Další dnavé záchva-
ty se objevují v ruzných casových
intervalech. Nejsou tak sílné, ale ve-
dou k trvalému poškození kloubu.
Po nekolika letech se choroba mení

na chronický zánet kloubu rukou,
chodidel, kolen. Obtíže se cas od ca-

su stupnují.

...

Charakteristickým zna-

kem nemoci jsou tvrdé
bulky, vznikající v okolí
kloubu nebo zrídka i na

ušním boltci (tzv. tolY).

tM PRíRODNí LÉCBA

Doporucuje se pít denne nejméne 2 litry tekutin. Usnad-
nuje to vylucováníprebytku kyselinymocové z krve.
Úlevu prinášejí studené obklady prikládané na bolavý
kloub. Pri chronické nemoci se prikládají strídave stude-
né a horké obklady, aby se lokálne povzbudílo proudení
krve.
Nemocný by mel provozovat mírnou fyzíckou aktivitu
a cvicit,aby si kloubyuchovalypotrebnou pohyblivost.Pri
dnavém záchvatuje nutné omezit zatežování kloubu posti-
žených zánetem.

tM PRíCINY

Dvema hlavními prícinamí vzniku
dny jsou poruchy metabolizmu, ve-
doucí ke zvýšení hladiny kyseliny
mocové v krevním séru (hyperu-
rikémie) a náchylnost organizmu
k zánetlivým reakcím v kloubech.
Nahromadí-Ii se velké množství ky-
selinymocové,ledvinynemusí zvlád-
nout její vylucování z organizmu.
Hyperurikémiemuže doprovázetne-
které choroby - napr. vysoký krevní
tlak, ketoacidózu, akutní a chronic-
ké selhání ledvin. Velmi mnoho ky-
seliny mocové vzniká pri rozpadu
rakovinných bunek.
Ne všichni lidé s hyperurikémií one-
mocní uratickou artritidou. Avšak
je-Ii po dlouhou dobu hladina kyse-
liny mocové zvýšená, pak ohrožení
touto nemocí vzrustá.
Kyselinamocovákrystalizujedo ten-
kých jehlicek. Hromadí-Ii se pod
kuží, mužeji prorazit a zpusobit dru-
hotnou infekci.
Vzhledem k tomu, že dna bývá cas-
to rodovounemocí, je možné, že její
vznik ovlivnujítaké genetické dispo-
zice.
Chronický zánet kloubu muže vést
k trvalé deformaci a omezení jejich
pohyblivosti.

tM BYLINNÁ LÉCBA

Ke zmírnení dnavých bolestí jsou doporucovány príprav-
ky z ocúnu, protože jeho hlízy a semena obsahují kolchi-
cin, který má sílné protizánetlivé pusobení. Droga však
obsahuje prudce jedovaté látky, proto ji muže predepsat
jen lékar, který stále kontroluje její úcinek.
Casto doporucovanou bylinou jsou semena celeru, do-
stupné jako tabletky. Caj z celerovýchsemen mužeme pri-
pravit z I lžicky mírne rozdrcených semen zalitých 300
ml vroucí vody.Pri sílném záchvatu podagryje treba den-
ne vypít 3 šálkytohoto nápoje. Caj povzbuzujevylucování
kyselinymocové. K bylinám s protidnavým úcinkem pat-
rí také tužebník jílmový,kura vrby bílé. Lze je užívat spo-
lu se semeny celeru. Pusobí hlavne protizánetlive. Velmi
vhodným lécivemje také kopriva.

tM DIEUTlKA

Doporucuje se bezpurinová strava,protože práve z purinu
(dusíkatých sloucenin) vzniká kyselina mocová. Nemoc-
ný nesmí jíst drubky, cokoládu, orechy, sardinky, hrách,
vývary z masa. Platí zákaz alkoholu, protože muže vy-
provokovatdnavý záchvat. Je vhodné redukovat telesnou
váhu. Nevhodné jsou také nekteré druhy zeleniny (napr.
reven, štovik, repa aj.).



~Á DYSTROFIE

-« POPIS NEMOCI

Termín "svalovádystrofie" se použí-
vá pro nejméne 20 druhu onemoc-
není svalu, které se vzájemne líší
príznaky, prubehem a typem dedic-
ností. Charakterizují je dva znaky:
nesouvísejís onemocnením jíné cás-
ti tela a vždyjsou vrozené.
Svalovádystrofieje velmi promenlí-
vánemoc. Muže se projevitvdetstvi,
tj. asi veveku 2-9let (tzv.Duchenno-
va svalovádystrofie;postihuje pouze
chlapce, devcata ji však prenášejí),
jiné typy onemocnení pak po 10.ro-
ce veku(Beckerovapseudohypertro-
fická dystrofie) nebo v mládí (napr.
myotonickádystrofie,jejíž první prí-
znaky se mohou projevituž u dospí-
vajících). Prubeh této nemoci bývá
težký (choroba muže behem nekolí-
ka let pacienta zcela znehybnit) ne-
bo mírnejší (v tomto prípade se vetší
pohybová omezení projevují až po
mnoha letech).

-« PRíRODNí LÉCBA

-« PRíZNAKY

Základním príznakem je zánik sva-
lu a narustající svalová ochablost.
Ruzné druhy dystrofie zpusobujípo-
ruchy chuze, napr. kachni chuzi,
potíže pri vstávání, kloubní kontrak-
tury, ztuhlost pátere. Obcas dochá-
zí ke zvetšení urcitých skupin svalu,
napr. lýtkovýcha hýždových.Velmi
nepríjemné jsou také príznaky sláb-
nutí svalstva ramene, protože tato
ochablost v pokrocilém stadiu zne-
možnujeprovádet nejjednoduššícin-
nosti. Postižený se nemuže obléci
ani uchopit predmety. Existuje rov-
než dystrofie, pri které ochabuje
svalstvooblíceje.

Pri nemoci se muže zhoršovat postiže-
ní koncetin.

Bežná medicína bohužel nezná léky, které by mohly zabrzdit vývoj nemoci nebo
ji vylécit. Podle lékaru má nejvetší význam fyzioterapie a prípadne i genetické
poradenství, které pomáhá zjistit, jestli daný clovek není prenášecem genu.
Pohybová rehabilitace a masáže zpomalují postup choroby a predcházejí vzniku
svalové kontraktury. Tyto terapie by mely být používány v každém stadiu nemoci
podle individuálních potreb a možností pacienta.

-« DIETETIKA

-« PRíCINY

.

Príciny této nemoci nejsou zcela ob-
jasneny. Jisté je, že spocívají v sa-
motných svalovýchbunkách. Vedci
totiž zjistili, že u pacientu s dystro-
fií se tyto bunky nacházejí v ruz-
ných stadiích destrukce. Stejnejako
všechny ostatní bunky lidského tela
premenují i svalové bunky živiny
a kyslík na energii a tu potom vy-
užívají k vytvorení fyzické sily pro
stahy svalu. Pri poruše kteréhokoliv
z techto deju se naruší aktivita celé-
ho systému a to muže vést k svalové
dystrofií.

-« AROMATERAPIE

Aromaterapeuti provádejímasáž celého tela povzbuzující-
mi olejí. Jde o jalovcovýolej a olej z rozmarýnu.

-« HOMEOPATIE

Pri lécbe svalovýcha kloubních
potíží týkajících se svalu a kloubu
jsou používány ruzné prípravky.
Urcitou pomoc, zejména pri boles-
tech, svalovýchkrecích a omezení
hybnosti kloubu poskytují násle-
dující homeopatické léky: Ruta,
Callendula, Hypericum, Arnica
a Symphytum.

Plody more a ryby obsahují
selen ajiné prvky nezbytné

pro organizmus.

I
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« POPIS NEMOCI

Pri tomto onemocnení se jedná o deformitu v oblasti
prstu nohou. Palec je ve svém základním kloubu ohnut
smerem k malíku, tedy k zevní hrane chodidla a utla-
cuje druhý prst. Na vnitrní hrane kloubní hlavice 1. za-
nártní kosti se tvorí vyklenutí. Vybocený palec muže
postihnout jedno nebo obe chodidla. Vyboceným pal-
cem casteji onemocní ženy než muži.

« PRíRODNíLÉCBA

« BYLINNÁ LÉCBA

Pri zánetu kloubu se doporucují jako podpurná lécba ná-
sledující byliny: vachta trojlistá, semena celeru, guajak,
pochrín, žlutodrev. Lokálne je možné použít obklady pri-
pravené z nálevu ze lneného semene, proskurníku lékar-
ského, kostivalunebo jilmu. Všechny tyto bylinyzklidnují
zánety a jimi zpusobené otoky a bolesti. Znemožnuje-li
bolest kloubu usínání, je vhodné pred spaním vypít her-
mánkovýnebo medunkovýcaj.

Pri potížích je treba jíst potraviny obsahující
velké množství vitaminu C.

« PRíZNAKY

V pocátecním stadiu nemoci nezpusobuje vybocený pa-
lec, krome neestetického vzhledu, vetší potíže. Avšak
s postupem casu, pokud clovekneustále nosí nevhodnou
obuv a bota trvale utlacuje vycnívající kloub, kuže nad
ním zacíná rohovatet. Vzniká tak mozol nebo kurí oko.
Ty obcas pusobí tak velké bolesti, že prímo znemožnují
cMzi. Krome toho je neustálý tlak na kloub mnohdy prí-
cinou vzniku výpotku v kloubním pouzdre. Tato tekutina
muže zpusobit zánet nebo infekci, což vede k další de-
strukci kloubu.

« PRíCINY

Zdá se, že hlavní prícinou techto potíží je náchylnost pod-
mínená dedicností. Velký význam má druh nošené obuvi -
nošení bot na vysokém podpatku, s úzkou špickou a špat-
ne prizpusobených chodidlum (príliš úzkých nebo v prí-
pade detí príliš malých).

Pro zmírnení bolestí se doporucuje koupel chodidel
v horké vode s prídavkem horké soli.

« HOMEOPATIE

Pri lécbe vyboceného palce se zánetem kloubního pouzd-
ra jsou velmi úcinné následující homeopatické prípravky:
* Apis mellifica -pri bolestivém otoku kloubu nebo když

bolest sílí vlivem tepla;

* Rhus toxicodendron -když kuže nad kloubem svedí, je
cervená, objevuje se pálení a kloub je ztuhlý;

* Ruta -pri bolesti kloubu a celého chodidla a také pri
bolestech svalu chodidla.

« NATUROPATIE

Pro zmírnení bolestí se doporucuje koupel chodidel v hor-
ké vode s horkou solí, tj. síranem horecnatým. Jemná
masáž chodidla s použitím dostupných krému na nohy
zlepšuje prokrvení chodidel a pomáhá rozhýbat nemocný
kloub. Dojde-li k zánetu. kloubního pouzdra, je nutné
kloub šetrit, tj. omezit cMzi. Bezpodmínecne je nutné
prestat chodit v príliš tesných nebo špatne padnoucích
botách, což ostatne bolest znemožní. V tomto prípade se
mohou použít obklady ze studené vody nebo ledu, které
zmenšují otoky a pusobí protizánetlive. Po tuto dobu se
rovnež doporucuje strava obsahující velké množství vita-
minu, zejména vitaminu C, jehož úkolemje zvýšitvýkon-
nost organizmu v boji se zánetem.



~ POPIS NEMOCI

Osteoporóza je nemoc, pri které
dochází k úbytku kostní tkáne, tj.
k rídnutí kostí. Zároven ubývá jak
bílkovintvorícíchkost, tak minerálu.
V pocátecním stadiu nemoci tvar
kosti zustane v podstate nezmenen
a pevnost kostního materiálu není
výrazne snížena. Svývojem nemoci
muže dojít k deformaci kosti a ke
zmenámjejího tvaru vlivem záteže.
Pokudobjemkostní tkánenenímenší
než práh mechanické únosnosti
kosti, je úbytek kostní tkáne fyzio-
logickýmprocesem stárnutí.Nemoc
nejcasteji postihuje obratle pátere,
kosti pánve a koncetin. Osteoporóza
se vyskytuje mnohem casteji u žen
než u mužu.Postihuje zejména ženy
po menopauze, protože v té dobe už
vajecníky neprodukují hormon
estrogen, který pomáhá vytváret
kostní hmotu.

,
~ PRíZNAKY

Nejcasteji pozorovanými symptomy
JSou:
* bolesti kostí, zejména v krížové

oblasti, pri dlouhodobém stání
nebo pri nošení težkých pred-
metu.

* ztráta výšky a charakteristické
zakrivení pátere (shrbení).

* prudká bolest pri nadmerném
zatíženíkostry,kteráznemožnuje
pohyb, výjimecne také, zejména
u osteoporózy pátere, ochrnutí
nervových zakoncení.

* casté zlomeniny pri drobných
pádech nebo jen v dusledku
nárazu ci nadmerného zate-
žování, hlavne krcku stehenní
kosti a zápestí.

Nemoc je vetšinou odhalena pri
rentgenovém vyšetrení. Na rent-
genovém snímku vypadají kosti
zasaženéosteoporózou,jako by byly
obtaženy ostre orezanou tužkou.
Denzitometrie je dražší, ale neinva-
zivní diagnostická metoda. Umož-
nuje zjistit v procentech množství
vápníku v kostech.

1

~ PRíCINY

Osteoporóza muže být prvotním
onemocnením, tzn. že její projevy
nejsou dusledkemjiné nemoci.K to-
muto typu radíme osteoporózu po
klimakteriu související s hormo-
nálními zmenami. Objevuje se také
osteoporóza druhotná - setkáváme
se s ní v souvislosti se zvýšenou
cinností príštítných telísek, zvýše-
nou cinností štítné žlázy, Cushin-
govým syndromem,cukrovkou.Cas-
to také bývá následkem revmatic-
kých onemocnení se zánetlivýmcha-
rakterem, zvlášte revmatického zá-
netu kloubu a zánetu obratlu pátere
zpusobujícího ztrátu pohyblivosti.
Dalšímimožnýmiprícinamidruhotné
osteoporózyjsou úrazy kostí a s nimi
spojená dlouhodobá nepohyblivost
(sádrový obvaz), zánetlivé stavy
kostí,tuberkulózanebonervovéochr-

nutí. K osteoporóze muže dojít také
po dlouhodobém užívání steroidu.
Podstatou nemoci je, že rychlost
tvorby kostní tkáne je menší než
proces jejího úbytku. Obecne se
soudí, že osteoporózaje dusledkem
nedostatku vápníku. V poslední
dobe se ale vedci stálevícepriklánejí
k názoru, že potíže vznikají, protože
kosti nejsou schopny kalcium vyu-
žít. To zpusobuje nízká hladina
hormonu u žen po prechodu, pre-
devším už zmíneného estrogenu.
Další duležité hormony, které mají
vliv na pevnost kostí, jsou tyroxin,
kacitonin a parathozmon. Samo-
zrejme nezanedbatelná je i strava
bohatá na vápník (nejlépe v kom-
binaci s horcíkem, který jeho vstre-
bávání usnadnuje, a vitaminem D)
a telesná cvicení.

Osteoporóza neboli rídnutí kostí je nemoc kostního
aparátu, která vede k nadmernému úbytku kostní

hmoty spojenému s poruchami stavby kostry.

Zdravéobratle Deformovanéobratle

Postava zdravé ženy
(páter v norme)

Postava ženy s pokrocilou
osteoporózou
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« PRíRODNí LÉCBA

« DIETA

Dieta obsahující dostatek vápníku
(mlécné výrobky, eventuálne do-
plnkový prísun kalcia) je nutným,
nicméne ne vždy dostacujícím
opatrením. Nekterí odborníci na
výživutvrdí,žeduležitáje kombinace
vápníku a horcíku a vyhnutí se
nadbytku fosforu (nachází se v
nápojích s bublinkami). Je treba
zvýšit príjem vitaminu C, kyseliny

listové a vitaminu B6(jednu tabletu
denne). Obecne se doporucuje plno-
hodnotná výživa s velkým množ-
stvím ovoce, zeleniny,semínek (lne-
ného, dýnového) a orechU(mandlí).
Jiní odborníci doporucují pít ana-
nasovou štávu a jíst pokrmy, které
obsahujímangan.Zdrojem manganu
jsou ovesné vlocky, orechy, fazole,
špenát a caj. Je také vhodné, aby

organizmusmel dostatecnémnožství
bóru, který se hojne vyskytuje
predevším v jablkách, hruškách,
hroznovém víne, rozinkách, man-
dlích a medu. Abychom zajistili
dostatecné vstrebávání vápníku,
musíme jíst také pokrmy s obsahem
vitaminuD. Jehozdrojemjsou: losos,
sardinky, úhor. Pri osteoporóze se
nedoporucuje káva, kuchynská sul
a alkoholv nadmernémmnožství.Po
prechodu pri snížené produkci
estrogenu je vhodné jíst potraviny
obsahující rostlinné hormony, jako
je sója, a také potraviny s vysokým
obsahem bóru.

Oblasti, ve kterých
nejcasteji dochází
ke zlomeninám.

« TELESNÁCViCENí

Pravidelná cvicení zpomalují rozvoj osteoporózy tím, že
udržují vápník a proteiny v kosti. Nejdostupnejší a nej-
casteji doporucovanou formou cvicení je jóga, vhodné je
také taicinebopravidelné procházkya plavánítrikrát týdne

pUl hodiny. U pokrocilé nemoci se doporucuje cvicení
vleže, na suspenzorech nebo ve vode, aby se zmenšilo
zatíženíkostí. Duležitéje dbátna udržovánívhodné telesné
hmotnosti.

« BYLINNÁLÉCBA

Trikrát denneje vhodné vypít kalíšek
odvaru z bobkového listu. Chmel a šal-

vej obsahují látky podobné estrogenu
a jejich užívání muže osteoporóze
predejít. Pri bolestech pomáhají bílá
vrba, tužebník jilmový a pochrín
hunatý.

muži Kostní hmota v závislosti
na veku a pohlaví100
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Snížení kostní hmotnosti je
prirozeným projevem stárnutí.
Osteoporóza se objevuje, když
tento proces probíhá rychleji,

nežje prirozené.
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« POPIS NEMOCI

Revmatismus zahrnuje ruzná
onemocnení pojivových tkání,
která se vyskytují v ruzném
veku, nejcasteji ovšem u starších
osob. Náchylnost k temto cho-
robám je obvykle vrozená, nic-
méne na jejich vývoj má rovnež
vlivzpusob života a strava.

~ PRíCINY

Príciny revmatických onemoc-
není bývají ruzné, casto nejsou
úplne prozkoumané. Nemoc si
obvykle vyžaduje trvalou lékar-
skou péci.

~ P~íZNAKYCHRONIC-
KEHO REVMATISMU

Chronický revmatismus
kloubu probíhá bez zvý-
šené teploty a jedná se
prakticky pouze o pocit
tuhnutí a omezení pohy-
bu jednoho nebo nekoli-
ka kloubu, provázený mír-
nou bolestí, která se zhoršuje
u každé zmeny pocasí.

" . "
--

l-- -

Umele zbarvený
rentgenový snímek

rukou cloveka, který
onemocnel revmatis-

mem. Na snímku jsou
videt deformované

klouby prstu.

~ PRíZNAKYREVMATICKÉHO
ONEMOCNENí SVALU

~ PRíZNAKYAKUTNíHO REV-
MATICKÉHOONEMOCNENí

Pro revmatismusjsou charakteris-
tické nepretržité nebo škubavé

bolesti kloubu, vazu
nebo nervu, bo-

lestivá ztuhlost
nemocných
kloubu a kon-
cetin, poru-
chy pocení
(príliš silné
nebo príliš

slabé),úporné
zácpynebo na-

opak prujmy.

NEJCASTEJšíREVMATICKÁONEMOCNENí:
* Artritida
* Zánet vazivové tkáne nebo svalu,jež se projevuje

bolestmi na mnoha místech, zhoršujícímise vlivem
chladu a stresu

* Polymyalgiarheumatica,kterázpusobuje bolest, tuh-
nutínebo oslabeníramennícha bederních svalu

* Revmatoidníbolesti hlavy- pro toto onemocnení je
charakteristická bolest hlavy a spánkové tepny.
Je nebezpecné, protože je tu rizikooslepnutí.

Objevuje se zimnice, zvýšená
teplota, bolesti kloubu, které oté-
kají a rudnou. Bolesti precházejí
z jednech kloubu na další.
Nemocný se potí, má potíže
s usínáním, trpí nechutenstvím.
Nemoc trvá nekolik týdnu, je
charakteristická castými recidiva-
mi. Nejnebezpecnejším násled-
kem nelécení tohoto druhu rev-

matismu je zánet srdecního svalu
a osrdecníku.

l Revmatismus

se nejcasteji vyskytuje
u starších lidí.

* Svalový revmatismus, tj. zánet svalu zpusobující
bolest a oslabení

* Bolestisvalua jejich tuhnutí zaprícinené hypofunk-
cí štítné žlázy a oslabení svalu zpusobené hyper-
funkcí štítné žlázy

* Bolesti kostí a oslabení svalu zaprícinené nedo-
statkem vitamínu D
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PRíRODNí ZPUSOBY LÉCBY

~ AKUPRESURA

Masáž zvláštních bodu na pacientove tele priná-
ší obvykle znacnou úlevu. Volba odpovídajících
bodu závisí na výskytu bolestivých míst.

~ AKUPUNKTURA

Dosahuje obzvlášt dob-
rých výsledku, pokud se
s lécbou zacne v raném

stádiu nemoci. Terapeut
se bude snažit rozehrát
chladné oblasti tela,
z jiných zase odvede
prebytecné teplo, po-
vzbudí mestnající teku-
tiny a krevní obeh.
Výsledkem lécby je zmír-
není bolesti a zlepšení pohyblivosti.

Akupunktura
muže být

velmi úcinná

ajejí pusobení
je dlouhodobé.

. ~ HOMEOPATlE

Doporucuje se prijímání vitaminu 86, vápníku
a horcíku a konzumace jídel se zásaditou reakcí.
Je možno také zevne použít mast Ruta, kterou
vtíráme do bolavého místa nebo vnitrne home-

opatika Ruta, Rhus tox., Arnika a 8ryonia.

~ MASÁŽ A AROMATERAPIE

Nemocná místa potíráme kapsicinovou mastí
nebo asijskousmesí bylin- tygrí mastí. Místo
toho mužeme použít olejícek, který získáme ze
2-3 kapek levandulového nebo hermánkového
oleje smíchaného s malým množstvím základ-
ního oleje.
Vhodný je
také zázvoro-

vý olejícek,
který rozehrí-
vá nebo roz-

marýnový, kte-
rý povzbuzuje
krevní obeh
a cistí krev.

,

Masáž pomuže uvolnit
svalové napetí.
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~ LÉCBAPOHYBEM

Výborná je jóga nebo tai chi (cínský telocvik),
protože se nejedná o intenzivní, nýbrž pomalý
pohyb, navíc toto cvicení zlepšuje psychiku ne-
mocných.

~ ELEKTRICKÉLÉCEBNÉPRíSTROJE

Elektrostimulátory, které skrze pokožku dráždí
nervová zakoncení, jsou rovnež velmi úspešné
ve zmírnování bolesti. Osvedcila se také rucní

elektronická zarízení urcená pro vibracní masáž
a prístroje používající zvukové vlny, ovšem pod
podmínkou, že zákrok trvá dostatecne dlouho -
minimálne 45 minut.

~ REFLEXOTERAPIE

Lécba má všeobecný ráz, se spe-
ciálním zretelem na receptory hy-
pofýzy, nadledvinek, solárního
plexu a míst zasažených nemocí.

Rej1exoterapeut odstranuje
energetické blokády stisknuthl
odpovídajícího bodu na pacien

tove chodidle.

Na bolesti kloubu pusobí blahodárne použití me-
tody vizualizace, meditace a biologické zpetné
vazby (biofeedback).

~ RELAXACE

~ ALEXANDROVATECHNIKA

Cnemtéto techniky je uvolnení zbytecne napja-
tých svalu, odblokování kloubu a elongace páte-
re. Efektivnejšívyužití svalu snižuje napetí a me-
chanické poruchy, uvolní samolécebné sny
organismu.

~ BYLINY

Doporucují se byliny, které pusobí protizánetli-
ve, zmírnují bolesti a ocištuji. Na zánetlivé stavy
blahodárne pusobí: semena celeru, jukka,
vachta trojlistá, akát, vrbová kura a kopretina
rimbaba.



~ POPISNEMOCI

Sedací nerv je nejdelším nervem
v lidském tele. Zacíná v dolní cásti
tela v oblasti ledvin, prochází pánví,
stehnema koncív lýtku,kde se vetví.
Dojde-li k poškození nebo podráž-
dení nervových vláken a objeví se
bolesti, mluvíme o zánetu sedacího
nervu.Bolest obvyklepramení z krí-
žové oblasti, odkud vystreluje dolu
podél nohy. Muže být palcivá nebo
pronikavá, mírná nebo velmi silná,
znemožnující pohyb. Bolesti bývají
provázeny nepríjemnými pocity
mravencení, znecitlivení v oblasti
stehna, lýtka nebo nohy.

Príciny bolestí v dolní
polovine zad mohou mít

nejruznejší puvod.

~ PRíRODNíLÉCBA

~ OSTEOPATIE

~ PRíZNAKY

Ostrá, pronikavá, nekdy postupne
sílící intenzivní bolest, lokalizovaná
v krížové oblasti, vystrelující do
hýždí a podél dolníkoncetiny,neboli
podél sedacího nervu. Bolest bývá
provázená znecitlivením svalu nohy
a prstu na noze. Oslabení nebo sva-
lové krece, nekdy provázené vymi-
zením stehenních reflexu, jsou dal-
šími projevy ischiasu.

---

~ PRíCINY

Príciny nemoci zustávají v nekterých
prípadech neznámé. Bolesti jsou
nejcasteji dusledkem výhrezu strední
cásti meziobratlové ploténky. Stred
ploténky, který je obalen elastickým
vláknitým prstencem, se muže posu-
nout a tlacit na nerv probíhající
v blízkosti pátere, a tedy i na sedací
nerv. Bezprostrední prícinou výhre-
zu meziobratlové ploténky bývá
nadmerná zátež pátere. Pri rychlém
hlubokém predklonu nebo zvedání
težkého bremena muže dojít k pras-
knutí vláknitého prstence a v du-
sledku toho k výhrezu ploténky a tla-
ku na nerv. Nekdy se muže ischias
projevit jako následek porodu a te-
hotenství. Kjiným prícinám pocítáme
úrazy zad a pátere a také degenerace
krížovebederní oblasti. Nezrídka je
nemoc zpusobena stresem, který
oslabuje organizmus. Nesmíme zapo-
menout, že ischias muže být prízna-
kem nádoru pátere, prípadne signa-
lizovat vybocení pátere (skoliózu).
Neurologické vyšetrení by melo vždy
predcházet zahájení lécby ischiasu.

~ ALEXANDROVATECHNIKA

Specialisté používající tento zpusob lécby považují
organizmus za celek. Proto každá nemoc, i když se týká
pouzejednoho orgánu,ovlivnujecelé telo.Kosteme kloub-
ní potíže obvykle po použití Alexandrovy techniky zmizí,
protože se posiluje celkový stav organizmu, upravuje se
a zlepšuje psychofyzickákondice, rovnováhaa držení tela.
Když se uvolní nadmerne napjaté svaly a ztuhlé klouby,
prodlouží se páter a pomine chronická krec. Snižuje se
bolest, protože se redukujetlak na meziobratlové ploténky
a výhrez se rychleji lécí.

Základem této techniky je speciální masáž. Masér pri ní
rychlými a krátkými pohyby uvolnuje nadmerne napjaté
svaly a zablokované klouby a posiluje skupiny svalu. Tato
manuální terapie by mela obnovit rovnováhu svalu pátere.

~ HOMEOPATIE

Každý prípad musí být posouzen individuálne, protože
lécba závisí na príznacích. Obvykle se používají tyto
prípravky:
* Colocynthis - když bolest je pocítována podél se-

dacího nervu,
* Rhus toxicodendron -jestliže bolest zpocátku narustá,

ale pri pohybu prestává,
* Hypericum-jako prostredek pomáhající pri neuralgii,
* Gelsemium-posiluje svaly a pusobí na míchu.
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~ POPIS NEMOCI ~ PRíZNAKY

Každý svalje tvoren velkým množ-
stvím svalových snopcu, které se
skládají z mikroskopických svalo-
vých vláken. Díky schopnosti aktiv-
ního stahu se zkracuje délka celého
svalu a mužeme tak hýbat konceti-
nami a vykonávat práci. Tento
proces vyžaduje energii z potravy
a zásobování svalu glukózou a ky-
slíkem prenášeným krví. Bolestivá
krec svaluvznikáobvykleprí náhlém
krátkodobém napetí. Nejcasteji se
týká nohou, prstu na nohou, i když
se muže objevit i v rukou a v rameni.

Krec se projevuje náhlým napetím
svalu, které zpusobuje silnou bolest
a následné znehybnení koncetiny.
Bolest je výsledkem hromadení
vedlejšíchproduktu látkové výmeny
v tkáni a nedostatecného prokrvení,
což je zpusobeno zúžením tepen
zásobujících danou oblast. Nedos-
tatek kyslíku a zvýšené množství
mlécné kyseliny zpusobuje bolest.
Pri normální práci svalu pravidelný
stah a uvolnení stlacuje a rozširuje
tepny a žíly, a posiluje prutok krve
v tkáních.

Dispozici ke svalovým
krecím mají sportovci.

~ PRíRODNíLÉCBA

~ FYZIOTERAPIE ~ HOMEOPATIE

Díky odpovídající technice muže manipulace v okolí pátere
prinést úlevu pri vetšine svalových krecí.

~ PRíCINY

Príciny svalových krecí mohou být
ruzné. Mohouje vyvolat následující
cinitelé:
* težké fyzické cvicení, zvlášte

jsou-li svaly unavené nebo ne-
jsou dostatecne rozehráté;

* nedostatek soli ajiných elektro-
lytu zpusobený nadmerným
pocením pri tréninku;

* kornatení tepen, které poškozuje
krevní obeh a tím také správnou
výživu svalových tkání;

* stále stejný opakující se pohyb
(napr. v práci prí pásové výrobe);

* neurologicképoruchy,jako je
tlak na nerv, napr. pri ischiasu.

Homeopaté doporucují zejména tyto prípravky:
* Cuprum metal/icum - v prípade náhlé krece, provázené

na pocátku tresem a prí nadmerné ztráte soli zpusobené
prílišným pocením nebo prujmem;

* Amica - objeví-li se potíže po dlouhé námaze a pri
únave svalu.~ MASÁŽ

Masážeúcinnezmírnujíbolestprovázejícíkrecea pomáhají
uvolnit svaly celého tela. Masáž by se mela soustredit
hlavne na oblasti postižené krecí. Masáž rozehrívá a
zlepšuje krevní obeh.

~ DIETETIKA

Doporucuje se predevším doplnení nedostatku stopových
prvku. Musíme pamatovat na dostatecný prísun horcíku,
draslíku, vápníku a zinku. Nutná je také denní dávka
bílkovin, která pokrývá individuální potrebu organizmu.

r

Pri castých krecích je vhodná
série masáží.
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URAZY MEKKYCH TKANI A KLOUBU

~ POPISNEMOCI

Kosti a klouby obklopují ruzné druhy pojivové tkáne, napríklad šlachy a vazivo. Tyjsou na rozdíl od kostí mekké a pružné,
což umožnuje pohyb kloubu, koncetin a celého tela. K mekkým tkáním pocítáme také svaly,které umožnují pohyb a chrání
kosti, nervy a cévy. K poškození mekkých tkání dochází velmi casto, hlavne proto, že tyto struktury se vyskytují v témer
každé cásti lidského tela ajsou soucástí pohybové soustavy. K úrazum mekkých tkání muže dojít na koncetinách, hlave,
na hrudníku, brichu apod. K nejcastejším úrazum patrí pohmoždení (kontuze), podvrtnutí kloubu (distorze) a vymknutí
kloubu (luxace).

~ PRíZNAKY ~ PRíCINY

Pokud pri úrazu kloubu dojde k po-
škozeníjeho struktur, stává se okolí
kloubu velmi bolestivé, silne otéká
a muže zmodrat, což je zpusobeno
poškozením drobných cévek. Muže
také dojít k dislokaci v kloubu.
Koncetinou pak nelze hýbat ani po
užití prostredku utišujících bolest.
Zánet nebo poškození šlach, které
upevnují svaly ke kostem, se proje-
vuje bolestí narustající pri pohybu.
Casto se objevuje otok a nemocné
místo je pri tlaku bolestivé. Zánet
mazivových míšku, které produkují

" nitrokloubní tekutinu usnadnující
pohyb šlach a vaziva, se projevuje
bolestí, opuchlinou a podráždením
pri pohybu.

~ PRíRODNíLÉCBA

~ OSTEOPATIE

Osteopatie má široké použití pri
diagnostikování a lécbe mnoha
onemocnení pohybové soustavy.
Osteopaté dosahují dobrých vý-
sledku díky propracovaným mani-
pulacním technikám a používání
rychlých zrucných pohybu. Darí se
jim odblokovávat klouby a uvolno-
vat srusty v oblasti kloubu a mek-
kýchtkání,kteréje obklopují.Vhodná
technika umožnuje uvolnit príliš
napnuté a posílitpríliš ochablésvaly.

« HOMEOPATIE

Doporucuje se vlhký obklad s Arni-
kou (10 kapek tinktury do 300 ml
vody). Zároven se užívá vnitrne
Arnica D30. Jedná-li se o velký otok
a zmodrání okolních tkání, je nej-
vhodnejší Ruta D6.

Prícinami poškození mekkých cástí
pohybové soustavy jsou hlavne
všechny úrazy. Akutní úraz i jeho
chronické, dlouhotrvající následky
mohou vést k trvalému selhávání
šlach, vaziva nebo svalu.
* Údery - nejcasteji zpusobují

pohmoždeniny, avšak jsou-li
dostatecnesilné,mohouzlomit
kost a protrhnoutmekkétkáne,
kteréji obklopují.

* Zánety- zánetliváonemocnení
jsou castou prícinou poškození
mekkých tkání.

* Nádory -jsou velmi zrídka prí-
cinou potíží s mekkými tkánemi,
avšak v prípade zatvrdliny nebo
zvetšujícího se nádoru je treba
vyhledat co nejrychleji pomoc
lékare.

~ AROMATERAPIE

Aromaterapie v kombinaci s masáží
je velmi prospešná. Vhodný je
yzopový a majoránkový olej (dve
kapky do lžicky základního oleje).
Aplikuje se pouze na ty cásti, kde
nenípoškozenákuže.Lzetaképriložit
obklad se stejnými oleji.

~ AKUPUNKTURA

Muže prinést úlevu od bolestí a ztuh-
losti, ale musí být provádená odbor-
níkem.

Rolfing je terapie uvolnující
svaly a zmírnující bolest.

* Namožení- jsou nejcastejší
u sportovcu a také u lidí, kterí
neustále opakují urcitý pohyb
nebo soustavu pohybu - v obou

prípadech je poškození zpu-
sobeno nadmernou záteží dané
skupiny svalu nebo koncetiny,
obvykle pri profesní cinnosti.
Casté jsou napr. mikroúrazy
v oblasti loketních kloubu u te-
nistu (tzv. tenisové lokty)
a v oblasti zápestí u písarek;
namoženímohoumít takérychlý,
náhlý prubeh a zpusobit vyklou-
bení, vyvrtnutí kloubu nebo
natržení šlach a svalu.

* Rezné nebo tržné rány - poško-
zují tkáne do hloubky.

~ ROLFING

Tato metoda uvolnuje napetí tkání
a povzbuzuje svaly a klouby k pro-
vádení urcitých pohybu. Když
bolest a zánetlivé zmeny ponekud
ustoupí, rolfingmuže urychlithojení
ran.

[I
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~ POPISNEMOCI

Poranení kostí jsou pomerne castá, tvorí až 15%všech úrazu. Nejcastejší jsou zlomeniny koncetin, dochází však také
ke zlomeninám žeber, pánve, pátere, kostí v oblasti obliceje nebo lebky.
Kosti jsou soucástí pohybové soustavy cloveka, poskytují oporu celému telu a mají ochrannou funkci. Skládají se
z vnitrní porézní vrstvy, jejíž pneumatická struktura zvyšuje odolnost vuci zranení. Jsou vyplneny kostní drení, v níž se
tvorí cervené krvinky. Vnejší vrstva se nazývá okostice. Zlomenina (fraktura) je úplné prerušení kosti. O naštípnutí se
jedná, pokud je poškozena pouze cást kosti. V praxi jsou však príciny, príznaky i postup lécby v obou prípadech podobné,
pouze intenzita potíží muže být vetší u zlomenin. Medicína rozlišuje nekolik druhu zlomenin:
* podle tvaru lomné linie: šikmé, spirálovité, prícné, podélné;
* podle poctu úlomku: jednoduché nebo roztríštené;
* podle stavu kuže a tkáne kolem kosti: otevrené a zavrené;
* podle množství poškozených kostí: jednoduché (zlomena je pouze jedna kost), mnohocetné (je poškozeno více

kostí).

~ PRíZNAKY

Základním znakem pro rozpoznání
zlomeniny je bolest v míste poško-
zení kosti a precitlivelost na dotyk
nebo pritlacení. Nemocný nemuže
hýbat poranenou koncetinou nebo
je pohyb spojen s ostrou bolestí. Na
poraneném míste se objevuje otok
a casto i zmodrání. Vyloucit zlo-
meninu muže jen odborné lékarské
vyšetrení. Proto pri poskytování
první pomoci považujeme každé
poranení za možnou zlomeninu.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ PRíCINY

Nejcastejšími prícinami zlomeniny
jsou úder, pád nebo náraz tupým
predmetem.
Je-li kostní tkán zdravá, napr. u mla-
dých lidí, pak musí být úder dosta-
tecne silný, aby zpusobil poškození
kosti. Avšak v prípade zániku poré-
zní vrstvy, napr. u osteoporózy, pri
nádorech v kostech a rakovinových
metastázách struktura kostí slábne
tak, že ke zlomení muže dojít i pri
slabém úderu nebo prudkém našláp-

nutí Gedná se o tzv. patologickou
frakturu).Jiným typem zlomeninyje
zlomenina z pretížení, která vzniká,
pokud na kost pusobí stálá, i když
menší síla (tak vznikají napr. zlome-
niny pri chuzi, ke kterým dochází
behem dlouhého intenzivního po-
chodu).

POZOR!
Pri podezrení na úraz pátere

(v podstate pri každé dopravní nehode),
se raneným nesmí hýbat, protože hrozí

nezvratné prerušení míchy s nebezpecím
ochrnutí nebo i smrti!

Prírodní lécba muže zkrátit dobu srustání zlomené kosti
a zlepšit metabolizmus poškozené tkáne. Pomáhá
v rekonvalescenci,kdy príznive ovlivnujestav svalu,vaziv
a šlach, které jsou po dobu srustání kosti znehybnené.

~ KYMATIKA

Kymatika využívá lécebnépusobení
zvukových vln, které svou vibrací
predávají tkáním energii a urychlují
proces hojení. Osoba, která se roz-
hodnepro kymatiku,muže tuto lécbu
provádet ve vane v teplé vode,
protože voda dobre prenáší zvukové
vlny.

~ JINÉ METODYPRíROD-
Ní LÉCBY

Lécba barvou - doporucuje se pou-
žívat indigo;
Homeopatie - hojí-lise kostpomalu,
homeopaté doporucují Symphytum.

~ BYLINNÁLÉCBA

Pri lécbe zlomenin má mimorádný
význam kostival lékarský, který
muže urychlit srustání kosti. Na
poranené místo se nanese vrstva
kostivalové masti a rána se obváže.

~ DlETETIKA

Doporucuje se odvarz kostivalu (pro
srustání kosti), zinek a vitamin C. Je
treba pamatovat, aby strava obsa-
hovala správné množství bílkovin
a vápníku - nejduležitejšího prvku
pro stavbu kostí.



~ POPIS NEMOCI

Astma je chronické onemocnení
dýchací soustavy, které se objevuje
u detí i dospelých a je zpusobeno
zúžením prudušinek, drobných
trubic, které vedou do plicních
sklípku, kde dochází k výmene
plynu. Astma vzniká obvykle na
alergickém základe, souvisí také se
stresema emocionálnímnapetím. Je
to chronická nemoc a nejsou k dis-
pozici léky,které byji odstranily. Je
však mnoho prírodních prostredku,
kteréjejí projevy mohou zmírnit.

,
Mnoho prírodních prostredku

zmírnuje projevy astmatu.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíZNAKY

---
J--

« PRíCINY

Nemocje zpusobenazúženímprudu-
šinek,kterévznikájednak lepkavými
hleny a katarem, jež tvorí pre-
kážku,jednak tím, že se svaly obklo-
pující malé trubice stáhnou a jejich
prumer se tak zmenší. Na vývoj
onemocnení má vliv znecištení
prostredí.Precitlivelostorganizmuna
urcité látky (alergeny) se týká stále
vetší cásti spolecnosti. Astma muže

být také dedicné, casto je
spojeno s precitlivelostí na
nekteré potraviny, koure-
ním, zmenami pocasí a také
s nadmernou fyzickou akti-
vitou. Všechny infekce
dýchací soustavy mohou
vyvolat astmatické záchva-
ty, protože dochází k nad-
merné produkci hlenu.

Projevuje se: zhoršeným dýcháním
(zvlášte výdechem), dušností, neustá-
vajícím kašlem bez sípotu, hvízdavým
dechem a potížemi s dýcháním, casto
spojenými s pocitem staženého hrud-
níku. Objevuje se nepríjemná bolest
v oblastihrudníku a zretelný nedostatek
kyslíkuprizáchvatu.Dýchánía pulzjsou
zrychlené, v závažných prípadech
pozorujeme i vtahování spodních žeber.

Astmatici nemohou pobývat v dusných, zakourených místnostech. I v zime si musí zajistit stálý prísun cerstvého vzduchu
do místPtosti. Je-li je to jen trochu možné, je nutno se vyhýbat náhlému chladu. Pro lidi trpící astmatem je nejvhodnejší
suché a teplé klima a cisté ovzduší.

« tBYLlNNÁ LÉCBA « HOMEOPATIE

Dýchání usnadnují: nat' preslenu, ženšenový koren,
pryšec, hermánek, oman velký a materídouška.
Proskurník, divizna, devetsil, jilm a mucenka
uklidnují a pomáhají cistit sliznici. Byliny se
pripravují jako nálev nebo odvar ze sušené
drogy.

Je treba si uvedomit,
že byliny muže doporucit pouze

kvalifikovaný bylinár a nemocný
nemuže sám rozhodovat o tom,
jaké prípravky bude užívat.

« AROMATERAPIE

Bez konzultace s homeopatem nelze užívat žádné léky.
Všeobecne se doporucují tyto preparáty:
* Arsenicum album,
* Natrum muriaticum,
* lpecacuanha.
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« AKUPRESURA

Pri záchvatechje treba mackat dva základní akupresurní
body: jeden leží dva prsty nad zápestím na vnitrní strane
predloktí, na dráze palce, a druhý, tzv. "utišení astmatu",
se nachází na zadní strane krku, ve vzdálenosti jednoho
palce po stranách sedmého krcního obratle.

:..

Pri záchvatech se doporucuje masáž zad a hrudníku
smesí základního oleje se 2 kapkami následujících
éterických oleju: bergamotového , kafrového, euka-
lyptového, levandulového, yzopového a majorán-
kového. Je-li prícinou astmatu stres, pak uklidnuje
kadidlo a levandule.

Akupresura ve velké míre
zmírnuje potíže zpusobené

astmatem.
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« ALEXANDROVATECHNIKA

Nekteré astmaticképrojevymohoubýt zmírnenypomocí
dechové rehabilitace a relaxace podle Alexandrovy
techniky. Stres a neklid zhoršující potíže zmírnuje
Alexandrova technika tím, že zmenšuje napetí v hrudi
a zvetšujejejí objem.

« DIETETIKA

Pri této nemoci hrajevelmi duležitouroli strava a vcasné
odhalení všech potravinových alergenu. Po jejich
identifikaci je duležité odstranit je z jídelnícku nebo je
maximálne omezit. Pri astmatuje vhodné uplatnit dietu
ze zeleninových a ovocných štáv: mrkve, celeru,
špenátu, grepu a redkvicky, citronu, cesneku, krenu,

«POPIS NEMOCI ~ PRIZNAKY

Bolesti v krku nejcasteji souvisejí se
zánetem hltanu nebo mandlí. Vy-
skytují se rovnež pri nachlazení, které
postihuje deti i dospelé.

Pokud obtíže pri dýchání vznikají ze stavu ovzduší
v místnosti, ve které se nemocný nachází, doporucuje
se pravidelné použití ionizátoru a zvlhcovacu vzduchu.
Velmi dobre rovnež pusobí koupel nohou v teplé
a studené vode, trení kuže suchým kartácem a obklady
na prsou z horcice a rašeliny.

cervené repy a kostivalu. Je vhodné dodatecné užívání
propolisu. Doporucuje se príjem nenasycených
mastných kyselin, které jsou obsaženy napríklad
v olivovém oleji lisovaném zastudena. Doporucuje se
užívat vitaminy A, C, E , B a také minerály jako
magnezium, vápník, selen, mangan.

« PRíCINY

Bolesti v krku se vyskytují
spolecne s chripkou,
ztrátou hlasu, v mír-
nejších prípadech se
škrábáním v krku, po-
tížemismluveníma pri

polykání. Provází je
celková únava

a zvýšená te-
plota.

Nejcastejší
prícinou bolestí v krku

jsou zánetlivé stavy
vyvolané viry.

« PRíRODNí LÉCBA

~ HOMEOPATIE

Pri zánetu a bolestech se doporucují:
* Belladonna C30

* Hepar sulf. C6
* Arsenicum album C6 nabo Apis C6
Pri nateklémkrku:
* Lachesis C6
* Lycopodium C6 nebo Phytolacca C6

~ BYLINNÁ LÉCBA

Doporucují se bylinné caje z myrhy, tymiánu a šalveje.
Dve cesnekové kapsle mohou zkrátit délku infekce

Prícinou zmínených potíží jsou
zánety, zejména krcních a nosních
mandlí nebo hrtanu, vyvolané kon-
taktem nemocného s viry nebo
bakteriemi. Náchylné k tomuto
onemocnení jsou predevším deti,
casto postihuje také vycerpané,
podvyživené nebo vážne nemocné
lidi s narušeným imunitním systé-
mem.

I'-

~ DIETETIKA

Doporucuje se zdravá výživa, zvýšené dávky vitaminu C,
zinek ajiné stopové prvky.

a zklidnit bolesti v krku. Je také možné jemne nasekat
stroužek cesneku a vypít s jednou sklenicí vody.



~ POPIS NEMOCI

Bronchitida je akutní nebo
chronický zánet výstelky velkých
dýchacích cest v plících.
Následkem je hromadení sekretu
a hlenu zpusobující neustálý pro-
duktivní kašel, který se muže
zhoršovat, když jsou hleny
infIkovány.V konecném dusledku
muže dojít k poškození malých
plícních sklípku, které vyústí
v dušnost, nekdy i v srdecní
selhání.

~ PRíRODNí LÉCBA

« PRíCINY

Bronchitida vzniká jako dusledek
dlouhodobého dráždení dýchacích
cest tabákovým kourem, uhelným
prachem (uhlokopská pneumo-
konióza,neboli tzv.hornickánemoc),
bežnou prícinou také bývá akutní ci
chronická virová nebo bakteriální

nákaza dýchacích cest.

Chronická bronchitida muže
zpusobit patologické zmeny

plicních sklípku a vážne
narušit dýchání.

Je treba se bezpodmínecne vyhýbat jakémukoliv kontaktu
s tabákovým kourem a látkám znecištujícím ovzduší. Do-
porucuje se používat ionizátor a zvlhcovace v místnostech,
v nichž nemocný pobývá, aby byly odstraneny prachové
cástice, které dráždí dýchací ustrojí.

M BYLINNÁ LÉCBA

Podávají se prípravky s bakte-
riocidním a protizánetlivým úcin-
kem, podporující vykašlávání.
Doporucuji se zejména tyto by-
liny: zázvor - stimuluje cinnost
plic, oman pravý - napomáhá
vykašlávání, tymián - uvolnuje
hleny. Na dýchací potíže se také
castopoužívajíbylinyjako plicník,
podbel, lipový kvet, divizna.
Byliny se aplikují v podobe
extraktu, mohou se pripravovat
odvary nebo caje.

« HOMEOPATIE

V závislosti na charakteru kašle akva-

lite vykašlávaného hlenu terapeut
predepíše jeden konkrétní lék. Kla-
sické homeopatické léky na bron-
chitidu jsou Bryonia, Aconitum,
Kalium bichromicum, Belladonna.

« AROMATERAPIE

Trikrát denne inhalace nebo na-
tíráníhrudníkucyprišovým,euka-
lyptovým, cajovníkovým olejem.

Éterické oleje
zmírní

záchvaty
dráždivého

kašle.

Usnadnují dýchání a vykaš-
lávání. Inhalace: naplnit mísu do
poloviny horkou vodou a pridat
6 kapek yzopového oleje a 2 kap-
ky santálového oleje.
Koupel: do vany naplnené do po-
loviny teplou vodou pridat výše
uvedené oleje.

tK PRíZNAKY

Typickými príznaky jsou: vytrvalý
kašel (vyskytující se zejména ráno
po probuzení) s vykašláváním hus-
tého hlenu, dušnost, bolesti na
hrudníku a dýchací potíže.

Obklady: do pul šálku vody pridat
výše zmínené oleje.
Masážní olej: do 60 ml neutrálního
oleje pridat 15kapek eukalyptového
oleje, 10 kapek yzopového oleje a 5
kapek santálového oleje.
U detí do 12let aplikujemepolovicní
dávky.

« AKUPUNKTURA

Jehly se vpichují do meridiánu plic
a krevní obeh se zlepšujezavedením
dalšíchjehel ovlivnujícíchcchikrve.
Výzkumy naznacují, že tato lécba
muže být úcinná, i když neobnoví
poškozené plicní tkáne.
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BCi'lRIPKA

« POPIS NEMOCI

Chripkaje jedna z nejbežnejších
virových infekcí, která se muže
snadnozamenitse silnýmnachla-
zením. Príznaky se objevuji od
jednoho do ctyr dnu po nákaze.

~ PRíCINA _
Chripku vyvolává skupina viru.
Bežne se používá delení na tri
kmeny chripkového viru: A, B
a C. Nejbežnejší je kmen A. Náš
imunitní systém si dovede pora-
dit s virem C, ostatní dva podlé-

Chripka je rysoce
nakažlivá. Prenáší se

kapénkami rozprašova-
nými pri kašli a kýchání.

hají neustálým mutacím, a proto si
organizmus nemuže vytvorit úcinné
protilátky. Vývoj viru v organizmu
trvá od 18 hodin do 3 dnu, a tak
nemocný muže roznášet viry ješte
než se u nej projeví príznaky
onemocnení.

~ PRíRODNí iECB~ - -
Lécitelé doporucují 48hodinový pust, pití velkého
množství tekutin, klid, horké koupele, horké obklady
a zábaly. V období rekonvalescencepomuže caj z

« DIETETIKA _

Objeví-lise první príznakychripky,
užívejte doplnkový vitamin C:
zarovnaná lžicka cistého, práš-
kového vitaminu C se rozpustí ve
studené nebo vlažné vode nebo v

ovocné štáve. Dávky se postupne
snižují a zvetšují se casové
intervaly. Každodenní užívání I g
vitaminu C a kapslí rybího tuku
zabrání recidive nemoci.

« HOMEOPATIE

Je treba pít hodne tekutin, jíst
cerstvé ovoce a zeleninu a dodávat
organizmu vitamin A a C, zinek,
doporucují se také biochemické
tkánové soli (komplexní lék Q).
Navíc lze užívat následující
homeopatické léky:
Be/ladonna- když se chripkavyvíjí
prudce, objevují se pulzující
bolesti, kuže je zarudlá, vysušená
a horká;
Baptisia - pri zažívacíchobtížích
a naprosté slabosti;
Bryonia - pri bolestivém kašli
a žízni;
Arsenicum a/bum - když nemoc

K nejcastejším príznakum
patrí: rýma a kašel s vy-
kašláváním hlenu, vysoká
horecka a charakte-
ristická svalová bolest,
pocit únavy a tíhy v tele,
pocení a zimnice, studená
a vlhká pokožka s tzv.

husí kuží, sucho a bolest
v krku s citlivostí pri kašli, dýcha-
cí potíže, silné bolesti hlavy a ocí,
celkové oslabení organizmu.

citrónové pryskyríce (1 šálek 2krát denne nanejvýš
po dobu 7 dní).

- - - -
AROMATERAPIE

Pri prvních príznacích onemocnení se
pridává do horké koupele nekolik kapek
eukalyptového, levandulového, má-
tového nebo cajovníkového oleje. Také
natírání dlaní, šíje a slabin caj ov-
níkovým nebo tymiánovým olejem
zmírnuje príznaky nachlazení.

doprovází pocit únavy a neklidu;
Ge/semium - pri zimnici, bolestech
svalu a kostí, bolestech ocí a celkové
únave;
Pu/sati/la - když hleny mají žlutou
barvu, nemocný nepocituje žízen
a ztrácí cich.

Neurcí-li lékarjinak, všechny tyto léky
se užívají v redení 9 CH v dávce
5 granulí každé 2 hodiny (nanejvýš
6 dávek za den). Opakovat po dobu
3 dnu.
Detem se mohou podávat stejné dávky.
Pokud je díte mladší 3 let, mužeme
granule rozpustit ve troše vody.

~ N~!UROPATIE
Naturopaté doporucují48hodinový
pust nebo zeleninovou cistící dietu. "
Pri vysoké horecce se doporucuje pití
caje z kvetu cerného bezu a ovocných
štáv. Do nápoju se muže pridat med a
citrón. Denne by se melo vypít asi
6 - 8 sklenic tekutin. Podávají se také
bylinné léky, napr.: cesnekové tablety
a homeopatické léky, které mají
bakteriocidní úcinek a snižují tvorbu
hlenu. Detem ve veku 2 - 12 let se

podává polovina dávky pro dospelé.

~ - BYLiNNÁ"LÉCBA

Bylinné prípravky zmírnují príznaky
chripky,snižují také riziko prípadných
komplikací. Vhodné jsou teplé
zázvorové a skoricové caje, které
zlepšujíkrevníobehazahrívají.Cajez
kvetu cerného bezu, listu rebrícku a
máty regulují telesnou teplotu. Caj z
rebrícku vrací chut kjídlu, tužebník
zmírnuje bolesti svalu a hlavy.Odvarz
hermánkusnižujeteplotu.Odvarz kury
plané trešne pomáhá pri silném kašli a
rýme. Caje a odvary se pijí po jednom
šálku denne.



~ POPISNEMOCI

Kašel je reflexivní cinnost bránice,
sten hrudního koše a hrtanu. Je to
prirozený zpusob, jak se zbavit
všeho, co prekáží pri dýchání -vnej-
ších cinitelu, jako je kour, znecištený
vzduch apod., i prekážek vnitrních,
napr. nadprodukce hlenu, zvýšené
tvorby slin nebo podráždení hrtanu.
Jedná se vlastne o obrannou re-

akci organizmu. Je-li zpusobena
infekcí (napr. chripkovým one-
mocnením) nebo zánetem sliz-
nice dýchacích cest (napr.
u zánetu prudušek), je kašel spíš
nepríjemný než bolestivý. Exis-
tuje nekolik druhu kašle: suchý,
dráždivý nebo vlhký. Pro záškrt
je charakteristický ostrý, proni-
kavý, štekavý kašel, provázený
navíc potížemi pri dýchání.

~ PRíRODNíLÉCBA

~ PRíZNAKY ~ PRíCINY

Kašel, který se vyvine v prubehu
nachlazení, trváasi 10dnu a dochází
pri nem k vylucování bezbarvých
nebo krví zbarvených hlenu. Pri
rozpoznaném záškrtu je kašel šte-
kavý nebo dokonce dunivý. Je una-
vující a muže vést ke ztráte dechu.

Projevy kašle jsou ruzné - podle
príciny, kterájej vyvolala. Suchý ka-
šel je výsledkem infekce, nachlazení
nebo znecištení ovzduší. Pri nachla-

zení brání kašel pronikání nadmer-
ného množství sekretu z nosu do

prudušnice. Kašel muže také vyvolat
prítomnost cizího telesa v krku. Vlhký
kašel muže být následkem zánetu
velkých a stredních prudušek zpu-
sobeného alergií nebo infekcí. Chro-
nický nocní kašel nebo kašel, který
nechce ustoupit a vyskytuje se pri
každém nachlazení, muže upozornovat
na nebezpecí astmatu. Záškrt vyvolá
zánet, který zpusobí otok nebo cás-
tecné uzavrení hrtanu a prudušnice.
Záškrt se muže vyvinout na základe
bakteriální nebo virové infekce hrtanu,
hlasivek, prudušnice, ale také jako
dusledek alergie.

Kašel sám o sobe není neco, co by melo být odstraneno nebo potlacováno. Muže to být cesta, kterou se telo zbavuje
infekce anebojí predchází. Duležité je vyhýbat se dráždivým látkám,jako je cigaretový kour, mestské znecištené ovzduší
apod. V domech s ústredním topením je vhodné casto vetrat a zvlhcovat vzduch.

~ BYLINNÁ LÉCBA

Velmiúcinnýbýváodvarjablecníku. Je trebavložitnekolik
lístku této byliny do šálku s vroucí vodou, nechat 10minut
vyluhovat a pít 3krát denne po lžicce (deti mladší 12 let
dostávají polovicní dávku).
Detem se casto podává odvar z kury plané trešne a pri
vlhkém produktivním kašli odvar z kvetu cerného bezu
(3 šálky behem dne). Dopo-
rucují se také teplé odvary
z podbelu, sporýše lékarského.
Úcinné jsou obklady z bylin-
nýchextraktu,natíráníhrudníku
rucníkem namoceným v horké
vode s prídavkem 3 kapek ex-
traktu z tymiánu a yzopu (pri
produktivním kašli) nebo s vý-
tažkem z divizny, prípadne
z lékorice (prí kašli suchém).

Jablecník je treba použít
ihned, jakmile se objeví první

príznaky nachlazení.

~ HOMEOPATIE

V akutnímprípadeje možnoužívatnásledujícíprípravky:
* Aconitum-pri chraplavém, suchém a bolestivém kašli;
* Bryonia-pri rozpoznaném zánetu prudušek;
* Drosera-pri suchém štekavém kašli;
* Hepar sulph. - když se pri sílícím kašli objevují rídké,

žluté hleny;
* Rumex-pri vycerpávajícím dráždivém kašli.
Ve všech prípadech se užívá 1 tableta D6 - 3krát denne,
nejdéle po dobu trí dnu.

~ AROMATERAPIE

Do horké vody se pridávají éterické oleje a inhalují se. Vhod-
né jsou zejména následující oleje: eukalyptový, tymiánový,
cyprišový a olej ze santálového dreva. Do vody nakapeme
3 kapky zvoleného oleje a vdechujeme, ne však déle než
10 minut. Tuto kúru opakujeme 3krát denne. Oleje mužeme
rozptýlit v místnosti, ale není vhodné jimi navonet polštáre
nebo oblecení. Jiným aromaterapeutickým postupem je masáž
hrudníku a zad zredeným eukalyptovým, tymiánovým nebo
santálovým olejem, vhodné je také kadidlo nebo myrhový olej.
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Je to projev zánetu nosní sliznice,
který je vyvolán alergickou reakcí na
ruzné substance ve vzdu-

chu, jako je napríklad
pyl kvetoucích stromu
a trav. Nejvíce se senná
rýma vyskytuje na jare a
v léte. Muže vést až ke

vzniku pruduškového
astmatu. Nemoc muže

být také vyvolána napr.
prachem v domácnosti,
k castým alergenum patrí
i perí, kocicí nebo psí
chlupy. Senná rýma mu-
že propuknout v každém
veku,nejcastejivšak posti-
huje mladé lidi.Onemoc-
není muže být dedicné.

« PRíRODNí LÉCBA

« HOMEOPATIE

Výtok z nosu, prekrvená sliznice,
kýchání, zcervenání a svedení ocí,

zánetspojivekabo-
lesti v krku. Po-
dráždení sliznice
a prudušek muže
vyvolat dušnost
a po urcité dobe
muže véstke vzni-
ku astmatu. Proje-
vy se mohou zhor-
šit v urcitou denní
dobu nebo pri ur-
citém pocasí. Je-
jich intenzita je
závislá na množ-

ství pylu ve vzdu-
chu.

Skutecnou nocní murou alergiku
je senná rýma v dobe, kdy kvetou

trávy, stromy a rostliny.

Lécba touto metodou muže trvat 2 -3 mesíce. Doporucené
homeopatické léky:
* Allium - používá se pri pálivém výtoku z nosu,

vyvolaném alergickou reakcí;
* Arsenicum iod. - doporucený pri ustavicném kýchání;
* Euphrasia- kdyžje hlavnímprojevempodráždení

a slzení ocí;
* Sabadilla - používá se pri doprovodných projevech,

jako je bolestivé a zarudlé hrdlo.

« AROMATERAPIE

Je-li hlavním príznakem ucpaný nos a ne-
pruchodné dutiny, doporucuje se eu-
kalyptový olej. Pomáhají také vonné
roztoky máty nebo lékorice.

« DI~ETIKA

«.!RíCINY

Senná rýmaje výsledkem alergické
reakce na pyl trav, stromu a kve-
toucích rostlin ve vzduchu, který
dýcháme. Pyl se zachytí na nosních
chloupcích, pak proniká do dutin
a zpusobuje uvolnení histaminu
a dalších chemických sloucenin
blanami, které vystýlají dýchací
cesty.Vedeto kezmínenýmcharakte-
ristickým príznakum. Pred úcinkem
pylových alergenu je treba se
chránit.V obdobíjejich intenzivního
výskytu se doporucuje nevycházet
z domu, zavírat okna, necichat ke
kvetinám, nechodit po cerstve po-
secené tráve, nosit slunecní brýle,
chránit tvár a oci vlhkým rucníkem.
V byte mohou být pracky vzduchu
a ionizátory.

V prípade ucpaného nosu a dutin prináší úlevu pití
jablecného octa. Pomáhá také med - doporucuje se užívat
jej od pocátku jara (pred zacátkem výskytu pylových
alergenu). Med obsahuje stopy pylu, které mohou snížit
citlivost organizmu na alergeny charakteristické pro daný
region.Vysocevnímaví pacienti by se meli medu vyhnout.

« AKUPRESURA

Terapeutizkoumajípredevším zpusobvýživy a životnístyl
pacientu a hledají místa, ve kterých je oslabený nebo

zablokovaný prutok energie. Zpravidla
se jedná o akupunkturní body plic,
ledvin, mocovéhomechýre a mocovodu.
Aktivizování akupunkturních bodu
mocového mechýre a tlustého streva
muže odstranit kýchání a zesílit energii
plic.Éterické oleje rozptý-

lené ve vzduchu pomáhají
zpruchodnit nos.



l8im[cNí NÁDOR

~ POPISNEMOCI

Nádory cili novotvary jsou útvary
vznikající z bunek tela nadmerným
a zcela bezúcelným rustem. Liší se
od sebe skladbou a charakterem.

Delíse nadve hlavnískupiny:nádory
zhoubné (maligní) a nezhoubné
(benigní). Maligní nádor vznikající
z epitelu je znám též pod názvem
karcinom. Jiným predstavitelem
zhoubných nádoru je sarkom, vzni-
kající hlavne v mladším veku a šírící
se krvLZhoubné nádory bují rychle
a bezohledne,prorustají do okolních
tkání a tvorí druhotná ložiska (tzv.
metastázy). Mutované bunky jsou
prenášeny do jiných cástí tela
spolecne s krví nebo lymfou. U ne-
kterých zhoubných nádoru je roz-
poznání snadné. U nádorového
onemocnení plic je velmi obtížné.
Nekdy se diagnóza stanoví až po
opakovaných klinických vyšetre-
ních.

~ PRíZNAKY ~ PRíCINY

K typickýmpríznakumrakovinyplic
patrí úporný kašel, zadýchávání,
bolest v hrudníku a dušnost. Tyto
symptomy nelze v žádném prípade
zlehcovat. V prubehu nemoci muže
dojít ke zvetšení mízních uzlin,
nemocný muže pozorovat nadmerný
úbytek na váze, stopy krve v hle-
nech, což je velmi vážný symptom,
mohou se objevit psychické potíže.
Pri rakovine plic se nekdy objevují
opakující se infekce dolních cest
dýchacích a otoky obliceje a krku.

Nebezpecí onemocnení rakovinou
plic se zvyšuje, pokud se ze zne-
cišteného ovzduší dostávají do plic
škodliviny jako azbestový prach,
cigaretový dým a jiné chemické
slouceniny. Hlavní prícinou nemoci
je kourení.Vdechovánícigaretového
koure, tzv. pasivní kourení, zvyšuje
riziko onemocnení i u nekuráku.

~
I

"
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~ PRÍliODNíLÉCBA

Úcinná lécba rakoviny se nemuže soustredit pouze na telo. Duležitou roli zde hraje psychika a emoce. Prírodní metodyje
nutno chápatjako doplnení klasické medicíny,nikoli jako lécbu, kteráji nahrazuje.

-- --- ..--
~ HOMEOPATIE ~ AROMATERAPIE

Lécba homeopatickými léky má za úkol podporit imunitní
systém a navrátit organizmu schopnost samo lécenÍ.
Nekteré léky, napr. Nux vomica 3 C nebo 6 C, podávané
3krátdennezmírnujípotíže, zejménanevolnost,která casto
bývá následkem medicínské lécby rakoviny.

Hodne terapeutu zastává názor, že správná dieta a zmena
životního stylu muže znacne zlepšit stav pacienta
s nádorovým onemocnením. Dieta musí být vypracována
s ohledemna stadium onemocnení,príciny vzniku nemoci
ajejí projevy.Obvyklesestáváz velkéhomnožstvípotravin
obsahujícíchantioxidanty,jakoje cerstvéovoce a zelenina,
nebo produktu obsahujících beta-karoten jako mrkev,
pomerance a brokolice. Strava by mela být obohacena
vitaminovými preparáty a stopovými prvky. Nejcasteji se
podávají vitamin A, C, E. Vitamin A má pri urcitém druhu
nádoruochrannoufunkci,vitaminC muže brzditmetastázy
aje nezbytný pro správné fungování obranného systému.
Vitamin E pusobí jako antioxidant. Masáže s použitím
jalovcového oleje pomáhají zmírnit bolesti.

-
~ NATUROPATIE

Tato terapie se doporucuje zvlášte pri bolestech spojených
s nádory. Je možné apli-
kovat masáže soucas-
ne s aromatickými
oleji: geraniovým,
jasmínovým, ja-
lovcovým a rme-
novým. Nemá se
masírovat místo
nad nádorem ne-
bo místo bole-
stivé v dusledku
lécby.Jinýmzpu-
sobem lécby je
inhalace. Dopo-
rucuje se pár ka-
pek citronové-
ho, levandulo-
vého a lemongra-
sového oleje do
horké vody.

--
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY « PRíCINY

Nachlazení je virovým onemoc-
nením. Postihuje obvykle oblast
horních cest dýchacích. Je-li nachla-
zení casté a úporné, muže být zpu-
sobeno poruchou imunitního sys-
tému. Aby se organizmus ubránil,
vytvárí si imunitní systém ochranu
proti virum, které zpusobily nákazu,
ale k obrane pred každým novým
druhem viru musí telo zacít vytváret
novéprotilátky.Protožeje nacWazení
zpusobeno viry, antibiotika jsou
nejen naprosto neúcinná, ale mohou
i uškodit (antibiotika pusobí pouze
na bakterie). Pri castých, opakova-
ných nachlazeních jde vetšinou
o oslabení imunitního systému.

Projevy jsou ruzné, vetšinou neprí-
jemné a bolestivé. Jedná se obvykle
o bolesti hlavy, uší, nosu a krku.
K charakteristickým projevum na-
chlazení patrí rýma, kýchání, mírne
zvýšená teplota, nekdy také zarudlé
a bolestivé hrdlo nebo zánet hrtanu.
Nachlazení trvá obvykle 5 - 10 dnu.
Behem tohoto období dochází ke
zmírnení a vymizení popsaných prí-
znaku.

Nachlazení je zpusobeno viry,jichž
je pres 200 ruzných druhu. Prenáší
se kapénkovou cestou.
Lidé, kterí kašlou a kýchají, roz-
ptylují viry ve vzduchu. Tímto zpu-
sobem se nakazí další osoby.
Viry napadají sliznici nosu a dutin,
proto se pri nachlazení vytvárí
nadmerné množství hlenu. Obecne
se soudí, že k nachlazení dochází
v zimea ve vlhkémpocasí. Spojitost
s pocasím se však fakticky nepro-
kázala. Nejspíš se jedná o to, že
v zimních mesících trávíme více
casu v budovách, spolu s ostatními
lidmi, a nákaza se tak rychleji šírí.

K charakteristickým
projevum patrí bolesti hlavy,

rýma a zvýšená teplota.

....
....

« PRíRODNí LÉCBA

Prí lécbe nachlazení se doporucuje odpocinek, prijímání vetšího množství tekutin, pobyt v teplé místnosti. NejlepšÍ
prevencí infekce je vyhýbat se vetším skupinám lidí a místum, kde mohou pobývat nakažené osoby.

« BYLINNÁ LÉCBA « HOMEOPATIE

Podávají se bylinné smesi, které vyvolávají pocení.
Doporucujíse cajeze sušenéhoovoce,kterésnižujíteplotu,
nebo z podbelu, který mírní kašel. Pri bolestech v krku
pomáhá kloktání odvarem ze šalveje (pul lžicky) nebo
vodou se solí. Doporucuje se pití caju nebo bylinných
nálevu z hermánku (uklidnuje a snižuje teplotu), z kvetu
cerného bezu (snižuje prekrvení sliznice a zmírnuje
nepríjemné príznaky rýmy), yzopu (zmírnuje kašel
a podporuje imunitu). V boji s infekcíjsou úcinné cesnek,
zázvor a citron. Echinacea (trapatka nachová) je nejlepší
v podobetinkturynebokapslí.Pomáhátaképití 3krátdenne
caje z máty peprné a rebrícku.

V závislosti na príznacích nachlazení se používají tyto
preparáty:
* Aconitum -když je rýma nepríjemná a nemocný casto

kýchá.
* Bryonia alba - pri bolestech hlavy.
* Euphrasia - pri silném slzenÍ ocí.
* Ferrumphos. - pri pomalu se vyvíjejícím nachlazení,

spojeném s bolestmi v krku, zvýšenou teplotou a
krvácením z nosu.

* Nux vomica - když hlavními príznaky nachlazeníjsou
podráždení a slzení OCÍ,bolesti hlavy a krku, zimnice.

* Natrum mur. - používá se v raném stádiu nemoci, pri
mírném výtoku z nosu, když nemocný kýchá a touží
po klidu.

* Pulsati/la - když je výtok z nosu nažloutlý, nemocný
nemá žízen a ztrácí cich.

« DIETETIKA

Pri prvních príznacích nachlazení
se doporucuje každé 2 hodiny
zarovnaná lžicka vitaminu C

v prášku rozpušteného ve stu-
dené nebo vlažné vode nebo
v ovocné štáve. Krome toho by
dieta mela obsahovat velké
množstvÍ cerstvého ovoce,
zvlášte citrusových plodu, napr.
pomerance, grepy, mandarinky,
limetky, citrony a ananasy, ale
také orechy, semena, obilí a ze-
leninu.

Dieta nachlazeného
cloveka musí obsahovat
hodne cerstvého ovoce,

zvlášte citrusového.
« AKUPUNKTURA

Terapeut se zameruje na
stav energie (cchi) plic.
Jednorázová lécbamobi-

lizuje obranné síly or-
ganizmu v boji s na-
chlazením. Pravidelné

zákroky zarucují doko-
nalou cinnost imunitního
systému.



-tK POPIS NEMOCI

Rozedma je pokrocilé onemocnení
plic, které se projevuje zánikem
plicních sklípku a zvetšováním
nefunkcního plicního vzduchového
prostoru.Sklípkyse rozširují,ztrácejí
svou pružnost a pri výdechu se
nevyprazdnují.Prícinou ztráty pruž-
nosti jsou proteolytické enzymy,
které sepri zánetuprudušek uvolnují
z bunek a narušují bílkoviny. Navíc
se v postižených bunkách zpomalí
prutokkrve. Srdcetak musípracovat
intenzivneji, aby plíce dostatecne
zásobilo krví. V další fázi se muže
rozvinout tzv.plicní srdce, onemoc-

-tK PRíRODNí LÉCBA

není srdce z pretížení, které vzniká
pri trvalém vzrustu potíží plicního
obehu. Krome toho se plíce stávají
náchylné k castým, opakujícím se
zánetum, které nejcasteji postihují
prudušky.

-tK PRíZNAKY

Typickými projevy chronické roze-
drny plic jsou pocity dušnosti, zkrá-
cený dech, kašel, otoky nohou, mod-
rání kuže, celkové oslabení a úbytek
telesné hmotnosti.

Jednou z nejzávažnejších
prícin vzniku onemocnení je

kourení cigaret.

-tK PRíCINY

Hlavnínu prícinami rozedmy plic jsou
kourení cigaret a znecištené ovzduší.
Náchylnost k onemocnení muže být
dedicná.

Predevším je treba odstranit faktory poškozující plíce. Je nutné skoncovat s kourením a pokud možno omezit pobyty
v místech se silne znecišteným ovzduším. Odborníci doporucují procházky a nácvik hlubokého dýchání.

-tK BYLINNÁ LÉCBA -tK JINÉ TERAPIE

V pocátecní fázi onemocnení se doporucuje lécba akupun-
kturou. Aromaterapie doporucuje inhalace oleju z eukalyptu,
yzopu lékarského a tymiánu, které usnadnují dýchání.
Cínští bylinári používají, receno jejich terminologií "byliny
uvolnující vítr" a pusobící proti hromadení tekutin v orgá-
nech, také bylinné prípravky na odkašlávání a vykašlávání.
Chiropraktici lécí páter, protože usuzují, že mnoho dý-
chacích potíží pramení práve ze špatné funkce pátere.
Homeopatie doporucuje užívat komplex tkánových solí Q.

V pocátecním stadiu onemocnení se doporucují tinktury
z korene lékorice a kostivalu.

-tK NATUROPATIE

OdbornícidoporucujívitaminA, který posiluje plicní tkán,
a vitamin E, který upravuje dýchací procesy. Je treba se
vyhýbat mlécným výrobkum, které podporují tvorbu
hlenu.

-tK POPISNEMOCI

Zánet hrtanu je castým projevem
nachlazení nebo bakteriální infekce
nosních dutin ci horních cest dýcha-
cích. Hrtanplní duležitou roli v pro-
cesu slovní komunikace.

-tK PRíRODNí LÉCBA

-tK HOMEOPATlE

-tK PRíZNAKY

Zánet se obvykle projevuje chrapo-
tem, bolestí v krku, suchým kašlem
nebo zánikem schopnosti hlasového
projevu. Pacient je schopen pouze
šeptat. Casto se vyskytuje pocit su-
cha, dráždenía pálení v hrdle.Nekdy

se muže objevit zvýšená teplota a ne-
mocný se celkove cítí velmi špatne.

-tK PRíCINY

Prícinou chronického zánetu hrtanu

muže být kourení, namáhání hlaso-
vého ústrojí, obzvlášt pri castém po-
bytu v suchých, nevetraných, za-
kourených místnostech. Nekdy mu-
že být prícinou rýma vzniklá pri viro-
vé infekci.

-tK BYLINNÁ LÉCBAZa velmi úcinné jsou považovány následující prípravky:
Aconitum -pokud se objeví vysoká teplota;
Phosphorus - pri pretrvávajícím suchém, dráždivém kašli;
Causticum -pokud se zánet projevuje pocity sucha a bo-
lestiv hrdleaprudkýmizáchvatykašle;
Argentum nitricum -pri ztráte hlasu po hlasitém zpevu
nebo kriku.

Velmi úcinné je kloktání nálevy z mesícku lékarského,
myrhy,malinovýchlistu,šalveje lékarskéa tymiánu.Lécbu
podporuje rovnež indigovník divoký.
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« POPIS NEMOCI

Mandle jsou nedílnou soucástí
imunitního systému lidského orga-
nizmu. Jsou casto napadány infekcí,
protože chrání další cásti zažívacího
traktu a dýchacích cest. I když jsou
zánety v oblastimandli celkem casté
a obvykle nejsou nebezpecné, mo-
hou vést v nekterých prípadech ke
vzniku komplikací, jako jsou zánet
stredního ucha (nelécený muže být
prícinou absolutní ztráty sluchu),
klubíckovýzánet ledvin, revmatická
horecka nebo sepse.

« PRíRODNí LÉCBA

« HOMEOPATIE

Po težkém prubehu nemoci muže
lékar doporucit chirurgický

zákrok.

* Belladonna-pri velmi silných bolestech v krku, kdy
bolest smeruje do hlavy;
* Heparsulphur-v prípade bodavé bolesti v krku, pri
chraptení a zapáchajícím dechu;
* Mercurius - pri nepríjemném zápachu z úst, kdy hrdlo
boli,je oteklé a má tmave cervenou barvu.

« AROMATERAPIE

Odborníci doporucují vtírat do kuže na krku a šíji
cajovníkový olej.

« POPIS NEMOCI

Chronický zánet prudušek je trvalý
nebo opakovný stavzanícení rozvet-
vení prudušnice. Onemocnenímuže
trvat i nekolik let a muže zpusobit
nevratné zmeny plicní tkáne.

« PRíZNAKY

« NATUROPATIE

« PRíZNAKY

Zánet mandli se projevuje bolestmi
v hrdle silicimi pri polykání, pocity
páleni, škrábáni a sucha v krku, kašlem
a zvýšenou teplotou. U detí se navíc

mohou pridat poruchy tráveni (napr.
zvraceni a bolesti bricha).

« PRíCINY

Zánet mandli vyvolává virová nebo
bakteriální infekce. Do první sku-
piny se radí viry zpusobující mono-
nukleózu, spalnicky a príušnice. Pri
bakteriální nákaze streptokokem
mluvíme o angíne. Prícinou zánetu
mandli mohou být mikroorganizmy
zpusobující záškrt.

Lécba zahrnuje mj. stravu s vysokým obsahem vitaminu,
obkladyna krk a na telo,bylinné a homeopaticképrípravky
na kloktání a aplikaci osteopatie na procištení mízních
uzlin.

« BYLINNÁ LÉCBA

Doporucuje se celková terapie s prihlédnutím k bodum
odpovídajícímkrku, lymfe,nadledvinkám,solarplexu.

Onemocnení se obvykle projevuje
opakvanými záchvaty úporného ran-
ního kašle pri vstávání z postele. Sou-
casne nemocný vykašlává hustý
hlen, casto se zadýchává a píchá jej
v hrudníku.

« PRíCINY

Hlavní prícinou onemocnení je
kourení cigaret. Vznik nemoci pod-
poruje také znecištené ovzduší, pyl,
kour, vdechování dráždivých látek,
stejne jako infekce virového a bak-
teriálního puvodu.

« PRíRODNí LÉCBA

Základembojes onemocnenímje vylouceníkoureni.Odbornícidoporucujíkaždodenníprocházkyna cerstvémvzduchu

v cistém prostredí. « JINÉTERAPIE
« AROMATERAPIE

Vykašlávání hlenu podporují inhalace nebo potírání
hrudníku aromatickýmilécivými oleji 3krátdenne. V obou
prípadech se používá cajovníkový, eukalyptový nebo
cyprišový olej.

Ájurvéda používá prípravky pro vnitrní použití, nekdy také
kúru panchakarma. Cínská bylinná lécba doporucuje byliny
"uvolnující vítr" a omezující hromadení tekutin v orga-
nizmu, také léky na odkašlávání a vykašlávání a aromatické

byliny s protiastmatickým úcinkem. Naturopaté radí omezit
mlécné výrobky, které podporují tvorbu a hromadení hlenu.
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_ZÁPAL PLIC
- -- ---

u~ PRíZ~AKY_tf( POPIS NEMOCI--- - -

Zápal plic je souhrnný název pro
ruzné typy plicních infekcí. Patrí
k nim hlavne pruduškový zápal plic,
který je obvykle komplikací jiných
onemocnení dýchací soustavy, a zá-
pal plicních laloku, který se objeví
náhle a muže zasáhnout obe plíce
(oboustranný zápal plic). Pri zánetu
pohrudnice se setkáváme se zánet-
livým stavem jemné blány, která
vystýlá vnitrní stenu hrudního koše
a pokrývá plíce.

Nejcastejšími projevy jsou: vysoká
teplota, dušnost, zimnice, zarudnutí
a bolest v krku, bolesti hlavy, nej-
dríve suchý, potom vlhký kašel
s množstvím hustého hlenu. Nekdy
se v hlenu muže objevit krev.Bakte-
riální infekce je težší formou one-
mocnení než virová infekce.

Suchý, pozdeji vlhký kašel
a bolest v hrudníku mohou

znamenat zacátek vážné nemoci.

j

l

Zápal plic zpusobují zpravidla
bakterie. Muže se však také jednat
o onemocnení virového puvodu,
mykózy nebo proniknutí do plic
substance, která zpusobuje poš-
kození vystélky.Tatoprícinaje však
velmi vzácná. Když se zápal plic
vyvinejako komplikacejiné nemoci,
mužeme hovorit o druhotné infekci.
Existuje mnoho druhu plicních
virových infekcí, nekteré jsou
vyvolány chripkovými viry. Vetší
pravdepodobnost onemocnení je
u kuráku a lidí se sníženou imunitou
nebo tuberkulózou.

~ p~íBQD~íL(CB1_
Pri zápalu plic je treba zustat pod dohledem lékare, ale ani tehdy se nemusíme vzdát možností prírodní terapie. Urychluje
lécbu a návrat ke zdraví, zároven je prevencí dalších záchvatu dušnosti nebo kašle. V prubehu nemoci musí nemocný
zustat v posteli a odpocívat.

~ BYLiN~-(LÉCRA--
Cínská bylinná lécba doporucuje prostredky zvyšující
potivost a byliny se stahujícím úcinkem. Používají se ta-
ké prípravky pro snížení teploty, napr. kvet cerného bezu
a rebrícek, a protizánetlivé byliny. Západní prírodní
medicína doporucujebyliny na odkašlávání,napr. lobelku,
materídouškua tymián, které usnadnují uvolnování hlenu.
Koren trapatky (Echinacea) posiluje imunitní systém
v boji s infekcí, antibakteriální úcinek mají cesnek,
prípravky z trapatky nachové (Echinaceapurpurea) a ta-
ké sirup z tymiánu. Ze sušené drogy je treba pripravit
odvar nebo nálev. K dalším úcinným bylinám patrí: koren
hlavenkydávivé (ipekakuanhovýkoren),trezalkaajalovec.

. . -- ---
tf( AROMATERAPIE- .. - - - --

Doporucuje vdechování nebo natírání hrudníku temito
éterickými oleji: tymiánovým, cajovníkovým, myrtovým.
Vdechování vavrínového éterického oleje pusobí
dezinfekcne, vdechování eukalyptového oleje zlepšuje
celkový stav nemocného, borovicový olej pusobí
dezinfekcne na plíce a je vhodné jej používat k inhalacím
(nekolik kapek do misky horké vody) nebo spalovat v
krbu. K masážím zad je vhodná smes nekolika kapek
kafrového, eukalyptového,borovicového, levandulového,
citronovéhoa cajovníkovéhooleje smíchaná se základním
olejem.

- -
« H9MEOP1TIE

Homeopatická lécba se doporucuje v prubehu a po
skoncení období rekonvalescence, protože obnovuje
obranný systém a chrání pred dalšími infekcemi.
Nenahrazuje klasickou lécbu.
* Aconitum - pri bolestech v krku a úporném kašli.
* Phosphorus - pri potížích s dýcháním a pocitu tlaku

na prsou.
* Bryonia - pri silné bolesti v krajine žeberní.

tf( NATUROPATIE--- - --

Tradicní lécbuby mela
doprovázet strava bo-
hatá na štávy a po
urcité dobe na ovoce
a zeleninu, obilná zrna
a menší množství bíl-
kovin. Je treba omezit

nebo úplne vyloucit ze
stravy mlécné výrob-
ky a sladkosti, protože
zvetšují produkci hle-
nu. Je možné zvýšit
príjem vitaminuC a A,
které posilují imunitní
systém.

I....

Cesnek povzbuzuje cinnost
imunitního systému.

"
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« POPIS NEMOCI

Je to zánet sliznicevystýlajícídutiny
(ctyri páry) v kostre obliceje, které
normálne obsahují vzduch.
Spojnice mezi nosem, hrdlem, du-
tinami a horní cástí plic (prudušnice,
hrtan, prudušky) obsahují malé
hlenové žlázky, které produkují
vodnatou substanci (hlen). Ten
zvlhcuje dýchací cesty a chrání je
pred infekcemi a necistotami, jež
mohou být vdechnuty.Hlen obvykle
protéká mezi nosem a dutinami skrz
malé otvory a kanálky. Je-li sliznice
nateklá, blokuje kanálky, tak že
nemuže procházet ani vzduch, ani
hlen a muže se rozvinout infekce,
která zpusobuje bolestivost dutin
i pri pouhémdotekuaje doprovázená
teplotou.

ÝMA

« PRíCINY

Zánet dutin je druhotnou infekcí. Je
zpusobenbakteriálníinfekcí,kteráje
komplikací virové nákazy, napr.
bežného nachlazení. Jinou prícinou
druhotné infekce muže být senná
rýma, hnisavá infekce zubu v horní
celisti, nosní polypy nebo infekce
horních cest dýchacích.

« PRíZNAKY

Soucástí zánetu dutin muže být
horecka, zhoršení zraku nebo otok
tvárí. K typickým projevum patrí
hnisavá rýma se zelenožlutým vý-
tokem nebo vprípade alergie i senná
rýma, chronický výtok z nosu,
slzení, otoky nad dutinami. Muže
dojít ke ztráte cichu, objevují se
bolesti hlavy, pocit tíhy v celní
oblasti a bolest v okolí ocí. Obcas
dochází k úplnému ucpání nosních
kanálku. Zánet blan vystýlajících
dutiny muže být rovnež zpusoben
alergií na mlécné výrobky nebo
pšenicný lepek. Neustálé užívání
antihistaminiknebo láteksnižujících
prokrvení nosu pri senné rýme ane-
bo jiných alergiích zahustí hlen
a odstraní príznaky, ale vede k uc-
pávání kanálku a zpusobuje infekci
v dutinách.

« PRíRODNí LÉCBA

Pri casto se opakující rýme je nutné odstranit všechny potenciální alergeny, v místnostech by se melo casto vetrat.
V prípade potreby je vhodné používat ionizátory a zvlhcovace vzduchu.

« AROMATERAPIE « HOMEOPATIE

Použití homeopatických léku je nutno konzultovat s
homeopatem. V prípade lécby bez pomoci specialisty je
vhodné rídit se následujícími informacemi:
* Natrum muriaticum - když je výtok z nosu rídký,

podobný vajecnému bílku.
* Ka/ium bichromicum - když je výtok z nosu žlutý a

táhne se.

* Hydrastis - pri neustálém výtoku z nosu.
* Graphites - pri chronické rýme s podráždením nosu.
* Pu/satilla - pri žlutém výtoku z nosu.
* Hepar su/phuris - když je oblicej mekký a citlivý.
* Sambucus - pri castém kýchání a pocitu ucpaného

nosu, zvlášte u detí.
Vevšechprípadechje treba užívat I tabletukaždé2 hodiny
(pouze 6 dávek),pozdeji trikrátdenne až do zlepšenístavu.
Kojencum a detempodáváme stejnédávkyjako dospelým,
ale v kapkách nebo tabletu rozpustíme ve vode.

Doporucují se hlavne koupele, inhalace vodní páry
s éterickými oleji nebo promývání ci vyplachování nosu
vodou s olejem. Do inhalacní smesi a do koupele je treba
pridat 20 kapek eukalyptového, citronového nebo
cedrového oleje. Úcinné bývají inhalace z jasmínu nebo
spalování jasmínového oleje v místnosti. K inhalaci nebo
do zvlhcovace vzduchu se doporucuje také éterický olej
z vavrínu. Stejné množství (2 kapky) je možné pridat do
25 ml základního oleje a vetrít do horní cásti hrudníku.
Velmiopatrneje trebapoužívatéterickéolejepri ošetrování
detí. U detí do 12let se používají pouze polovicní dávky.

« BYLINNÁ LÉCBA

Doporucujesepití cajez cerného
bezu. Cerný bez mužeme

podávat také formou si-
rupu. Podobný úcinek
má caj z rebrícku. Vehni

pomáhají inhalace
z eukalyptu nebo bo-

rovice.

« AKUPUNKTURA

Bývá mimorádne úcinná pri chronické rýme a zánetu dutin,
protože snižuje produkci hlenu. Terapeut vpichuje jehly
do meridiánu plic, tlustého streva a žaludku.



« POPIS NEMOCI

Bolesti hlavy mohou mít ruznou
intenzitu, od lehkých po vycerpávající,
doprovázené nevolností, zvracením,
precitlivelostí na svetlo a pachy.
Poslední jmenované príznaky jsou
charakteristické pro migrény. Bolesti
hlavymajícasto "pre-
nesený" charakter,
což znamená, že prí-
cina bolesti je úplne
v jiné cásti tela.

~ pRíClNY

Bolesti mohoubýt výsledkem napetí
nebo roztažení mozkovýchblan, cév
a lebecních svalu. Jinou prícinou
muže být vmetek v mozkových
cévách. Bolest muže být vyvolána
také alkoholem, drogami,alergiemi,

zkaženými zuby, unave-
nýma ocima,chorobamikrku
a pátere, úrazy hlavy,
depresemi, stavy úzkosti,
stresem, zánety dutin
a dokonce i pocasím. Bo-
lesti hlavy se mohou také
projevit u žen, které užívají
antikoncepcní tablety nebo
hormonální léky.

Také

dlouhotrvající
práce u pocítace

muže 7jJusobit
bolesti hlavy.

POZOR!

Bolesti hlavy vyvo-
lané napr. vysokým tlakem,

mozkovým nádorem, zánetem spán-
kových tepen nebo výdutí mozku

vyžadují zcela jiné lécebné
metody.

« PRíZNAKY

Záleží na prícinách bolesti. Pri
urcení správné diagnózyje duležitý
popis charakteru a intenzitybolesti.
Soucasne se muže objevit ne-
volnost, zvracení, svetloplachost,
bolesti na pravé nebo levé strane,
zesílení bolesti pri pohybu hlavy,
kašli, kýchání. Zvýšené svalové
napetí zad a šíje muže nejen dopro-
vázet bolesti hlavy, ale také je
vyvolat.

~ PRíRODNí LÉCBA

Doporucují se procházky na cerstvém vzduchu, je treba být peclivý pri volbe jídelnícku a upravit stravovací návyky.
Všeobecne se doporucuje pecovat o psychickou a fyzickou kondici. Je duležité zajistit, aby organizmus mel dostatek
spánku a odpocinku.

« AROMATERAPIE

Pri bolestech hlavy zpusobených
nachlazením, chripkou, zánetem
dutin nebo prudušek.

Je vhodné
inhalovat

horkou vodní

páru
s hotovou

smesí oleju.

~ HOMEOPATIE

Lécba je úcinná pri opakujících se
bolestech zpusobených stresem,
strachem nebo napetím. Všeobecne
se homeopatické léky užívají
v závislosti na prícinách bolesti.

~ LÉCBA BYLINAMI

Úcinným prostredkem proti bo-
lestemje kura z bílé vrby a tužebník
jilmový.Pomáhátakékozlíklékarský
(uklidnuje), hermánek, mucenka,
zázvor, levandule a rozmarýn.

« CHIROPRAXE

Chiropraxe je nejúcinnejší pri
bolestech a migrénách vychá-
zejících ze šíjových obratlu. Te-
rapeutmasírujeokolíšíjeneboprímo
bolestivé místo.

«LÉCBA BARVAMI

Bolesti hlavy zklidnujezelenábarva
prevládající v blízkosti nemocného
nebo predstava této barvy podle
doporucení terapeuta.

« REFLEXOTERAPIE

Má na organizmus uklidnující vliv.
Retlexoterapeut pusobí na príslušné
body na noze. Terapeutický zá-
krok se doporucuje provádet pred
spaním.

~ LÉCBA UMENíM

Muže být výjimecne úcinná pri
nespavosti zpusobené stresem.

« VODOLÉCBA

Tato terapie lécí projevy napetí pri
bolestech hlavy. Vhodná je kom-
binace s relaxacními technikami,
které odstranují príciny potíží.
Doporucuje se sedet nebo ležet
v tichu, v pohodlnépoloze, se zavre-
nýma ocima. Duležité je udržování
tepla.
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mDEPRESE
~ POPIS NEMOCI ~ PROJEVY--

Deprese je onemocnení psychického
rázu, jehož príciny a projevy jsou casto
velmi rozdílné a mají ruznou intenzitu.
Jednou je to jen pretrvávající po nekolik
dnu špatná nálada, jindy déletrvající
období hlubokého smutku ci zármutku.

Lékari rozlišují obecne dve formy
deprese: exogenní, zpusobenou vnej-
šúni prícinami a vlivy
a endogenní (vnitr-
ní), u níž není známá
žádná jasná prícina.
Endogenní deprese
je spojená s biolo-
gickými zmenami
v mozku a nekterí

lékaríji prirovnávají
k diabetu.

Deprese muže mít težký
nebo lehký prubek JlZdy

je ale treba lécit celý

organizmus.

Lidé trpící depresí casto pocitují
hluboký smutek, zármutek, strach,
mívají sebevražednémyšlenky.Ztrácejí
chut kjídlu, trpí nespavostí nebo na-
opak neprimerenou potrebou spánku.
Casto jsou apatictí, nemají o nic zájem,
vyhýbají se kontaktum s ostatními,mají
snížené sebehodnocení. Telesné príz-

nakyjsou charakte-
rizovány m.j. bo-
lestmi hlavy, zá-
cpou, hypochon-
drií. Deprese osla-
buje sexuální ener-
gii, bežná je impo-
tence nebo úbytek
libida a u nekterých
žen se muže úplne
zastavit menstru-
ace.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ HOMEOPATIE

Homeopatie nabízí následující prípravky:
* Aurum metallicum - na hlubokou depresi a destruktivní
myšlenky.
* /gnatia- vhodná zejménau deprese,kteráje následkem
šoku.
* Ka/iumphosphoricum- pri nervové vycerpanosti,
která zpusobuje pokles psychické a fyzické energie.
Pomáhá pri nespavosti.
* Pulsati/la- doporucuje se zejména lidem, kterí se
snadno rozplácou, jsou bázliví a mají mírnou, jemnou
povahu.« BYLINNÁ LÉCBA

« PRíCINY

Príciny depresebývají velmi ruzné.
Exogenní (vnejší)depresizpusobují
obvykle psychická traumata -ztráta
nebo smrt blízkého cloveka, težké
onemocnení v rodine, zpretrhání
vztahu, rozvod, ztráta zamestnání.
Tuto formu deprese také významne
ovlivnuje životní styl, zpusob
stravování (nadmerné požívání
kávy, silného caje, alkoholu, kou-
rení), prístup k zamestnání a cas,
který venujeme své práci nebo
odpocinku, sportovní aktivity. Bez
vlivu nanašípsychiku neníani rocní
období - známyjsou tzv.podzimní
deprese - ci vek: starí lidé obvykle
silneji a casteji než ostatní pocitují
zármutek ci stesk.
Príciny endogenní deprese nejsou
úplne objasneny. Predpokládá se,
že na jejím vzniku se podílejí gene-
tické dispozice a neurohormonální
nerovnováha.

~ OOTETIKA

Pro prevenci a lécbu deprese je velmi duležitá plno-
hodnotná strava. U lidí trpících depresí byla zjištená
sníženáhladina následujícíchlátek:horcíku,vitaminuB2,
B6,B12,C a kyselinylistové.Jídelnícekdepresivníchosob
by mel být bohatý na zeleninu a ovoce, omezit by se mela
káva, caj, cukr a alkohol. S pomocí zkušeného terapeuta
lze sestavit speciální antidepresivní dietu.

~ FYZICKÁCVlcENT-

Zvýšení fyzické aktivity a zdravého
pohybu zlepšuje krevní obeh,
svalové napetí, zvyšuje

,~ množs~íkysl~: kt~ré .
.0 ~ orgamzmuspnJuna. "

;w'-' Nejvetším pro- ~ ~.. ,
. r;;,-' blémemv depresi . I ~.. ..:' .;"

je však motivace, "",1. ,ool~:
d V' t IlJf~

~ roto se oporucuJe ,. · '-ít'
využít služeb ne-'

:\
kterého rekreacne-sportovního strediska.

..t Zapojení do pohybových aktivit je snazší ve

1;:-~ skupine, než individuální cvicení.

* Horec žlutý(gentiana lutea) - užívá se
nekolik kapek extraktu denne.
* Ovesná sláma - univerzální prostredek,
který pusobí lécive na nervovou soustavu
a posilujeji (užíváse 20kapek extraktu denne).
* Rozmarýnalékarská- doporucuje se v prí-
pade nervového vycerpání, pomáhá prí bo-
lestech hlavy a zpomaleném trávení.
* sporýš lékarský- uvolnuje a tonizuje
organizmus. Doporucuje se v období
rekonvalescence.

Brutnák lékarský uklidnuje. Caj z této
byliny ovlivnuje vylucování adrenalinu.
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Príciny této nemoci nejsou
zcela objasneny. Je známo,
že degenerace neuronu ve-
de k nedostatku substance
s názvem dopamin a k naru-
šení rovnováhy mezi hla-
dinou této substance v tele
nemocného a množstvím
jiných látek,kterése podílejí
na prenosu nervových im-
pulzu. Rovnováha mezi te-

mito substancemi
(s protikladným pusobe-
ním) je podmínkou správné
motorické i psychické akti-
vity. Pri porušení této rov-
nováhy se vyskytují príz-
naky Parkinsonovynemoci.

~ POPIS NEMOCI

Parkinsonova nemoc je degene-
rativní onemocnení nervového
systému, jež zpusobuje zvýšenou
svalovou ztuhlost, tres a maskovitý
oblicej. Vyskytujese prevážne u lidí
starších50 let.Je castejší u mužu než
u žen.

Narušení rovnováhy mezi množstvím
dopaminu a acetylcholinu pri

Parkinsonove nemoci.

~ PRíRODNíLÉCBA

J ~ PRíZNAKY

Masáž s použitím
éterických oleju pusobí
na osoby s Parkinsono-

vou nemocí príznive
a zlepšuje jejich krevní

obeh.

Existujítriklasicképríz-
naky onemocnení tou-
to chorobou: zpoma-
lení pohybu, ztuhlost
a tres svalu. Na pocát-
ku mají nemocnípotíže

se zapínáním knoflíku, jejich písmo
je mikroskopické, prestávají mo-
dulovat hlas, oblicej pusobí jako
maska, postava je prihrbená. Pohy-
bují se malými krucky, objevuje se
tres rukou. Projevují se taképsychic-
ké a vegetativní poruchy. Nemocní
mají depresivnínáladu, výpadky pa-
meti, pomaleji myslí a obtížne si
vybavujízpametifakta.Docházíknad-
mernému pocení a vylucování slin.

Je úcinné doplnit farmakologickou lécbu prírodními prostredky, nebot léky klasické medicíny, prestože jsou nezbytné, mají
mnoho vedlejších úcinku. Pomocí prírodní medicíny je možno po urcité dobe snížit dávky klasických léku a tím zmírnit jejich
vedlejší úcinky.

~ DIETETIKA

Základem lécby je dieta bohatá na vitaminy Bl,
B6, CaE a nenasycené mastné kyseliny obsa-
žené v olivovémoleji.

~ REFLEXOTERAPIE

Terapeut pracuje s body souvisejícími s cen-
trálním nervovým systémem a nadledvinkami.

~ AROMATERAPIE

Zázvorový ajalovcový olej použitý k masáži svalu
uvolnuje a zlepšuje krevní obeh.

~ MUZIKOTERAPIE

Zlepšuje motorické funkce tela -rytmus pomáhá
uvádet telo do pohybu.

1_1:Ltl9MEOPATIE

Disponuje mnoha prostredky, které docasne zmírnují
príznaky Parkinsonovy nemoci:
* Mercurius -pri nadmerném vylucování slin, tresu

rukou, pocení, poruchách pameti a koncentrace;
* Agaricus- pri tresu a krecích koncetin, pri

ztuhlosti a precitlivelosti pátere;
* Rhus tox. - jsou-li hlavnímiprojevy ztuhlost

a krece koncetin a tres není príliš silný.

~ JINÉ TERAPIE

Velmi úcinné mohou být: akupresura, shiatsu a jóga.
Bachovy kvetové esence pomáhají nemocným s po-
kleslou náladou. Masáže pomáhají navodit dobrou
náladu.

Do stravy se doporucuje zaradit
potraviny s vysokým obsahem

nenasycených mastných kyselin,
napr. olivový olej.
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M POPISNEMOCI

Nespavost se projevuje neschop-
ností usnout nebo neschopností
spát neprerušovaným spánkem.

M PRíZNAKY

Dlouhotrvající potíže s usnutím,
únava behem dne, podráždení,
záchvaty pláce bez príciny, bolesti
hlavy.

M PRíRODNí LÉCBA

M PRíCINY

Velký vliv muže mít vek pacienta
- starší lidé se casto probouzejí
uprostred noci nebo casne ráno
a obtížne znovu usínají. Obecne se
uvádí, že prícinami nespavosti
mohou být: stres, psychické choro-
by (napr. deprese, mánie, schizofre-
nie), nadmerné pití kávy i alkoholu,
vliv prostredí (napr. hluk), fyzické
potíže (napr. bolesti, potíže s dýchá-
ním, únava nohou, onemocnení
prostaty). Muže se také projevitjako
vedlejší úcinek užívání nekterých
lékupredepsanýchlékaremnebouží-
vaných bez lékarského predpisu.

Potreba spánku u cloveka se
prumerne pohybuje od trí do

deseti hodin denne.

Je-li to možné, doporucuje se usporádaný zpusob života a presne vymezený cas ke spánku.

M HOMEOPATIE

Pri prechodných projevech nespa-
vosti mužeme podávat:
* Coffea - pri zatížení vedomí zlými

nebo dobrými zprávami.
* Nux vom. - pri nespavosti zpu-

sobené prepracováním, prejí-
dáním se nebo po predávkování
alkoholem, pri poruchách spánku
zpusobených užíváním prášku
na spaní a také po neklidném dni.

* Pulsatilla - budí-li se pacient po
první fázi spánku vycerpaný, je
mu strídave zima a teplo a leží s
hlavou v dlaních.

* Opium - když se pacient cítí
unavený a ospalý, ale nemuže
usnout, když je mu príliš horko
v posteli, pri nadmerné citlivosti
všech smyslu a pocitu, že vše-
chno prekáží v usnutí.

M AROMATERAPIE

Doporucuje se koupel, do které
pridáme hermánkový nebo geranio-
vý olej. Tato kúra navodí uvolnení
celého tela, nejúcinnejší je pred
spaním. Pred usnutím je vhodné
vypít sklenici hermánkového caje.

M FYZIOTERAPIE

Terapeut uvolnuje napetí bránící
spánku tím, že odstraní fyzické
potíže. Nespavostí casto trpí pa-
cienti s bolestmi krcní pátere, ramen
nebo chronickými bolestmi ruzného
puvodu.

M JÓGA

Doporucují se nenárocné asány,
relaxace, pranajáma, meditace, shat
kriyas a mudry prstu.

M LÉCBA HYPNÓZOU

Aby zjistil príciny nespavosti sou-
visející s nevedomým strachem,
používá hypnoterapeut sugesci.
Casto si pacient nahraje na magne-
tofonový pásek speciálne zvolený
text a pouští si ho pred usnutím. Po
nekolika týdnech pravidelných
seancí docházíkpozitivnímzmenám
v nervovém systému.



« POPIS NEMOCI

Epilepsie cili padoucnice je následkem
nesprávných procesu v nervových
bunkách mozku. Vzrt1Šivostnervových
bunek je patologicky vystupnována
a za jistých okolností mohou tyto
bunky vysílat nekontrolované elektric-
ké impulzy, které vedou ke vzniku
krecového záchvatu se záškuby v celém

tele.Epileptické záchvaty mohou
vycházet pouze z jednoho lokálne ohra-

niceného ohniska záchvatu ifocus)
v jedné mozkové hemisfére -jsou to
tzv. fokální záchvaty. U generalizova-
ných záchvatu jsou postiženy obe
poloviny mozku. Obe formy epilepsie
se mohou projevit jako malé (petit ma!)
nebo velké (grand ma!) záchvaty.

« HOMEOPATIE

Homeopatéuznávajínutnostklasické
lécby,ikdyžse domnívají,žežádoucí
je konstitucionální terapie. Nekteré
klasické léky však mohou narušit

__ pusobeníhomeopatik.Po odeznení
záchvatu padoucnice je možno podá-
vat následující homeopatika:
* Aconitum v prípade záchvatu zpu-

sobeného leknutím nebo horeckou,
* Belladonna, kdy oblicej nemoc-

ného zcervená aje horký, zornice
jsou rozšírené a tresavka má zesi-
lující tendenci,

* Chamomi/la po záchvatu vyvo-
laném bolestí pri prorezávání
zubu nebo vypuknutím hnevu,
obzvlášt tehdy, kdy jedna tvár
zcervená a druhá zustává bledá,
pri rídké nazelenalé stolici a sví-
rání dlaní do pestí,

* Cuprum po silném zá-
chvatu, kdy siná oblicej
a ústa, palce jsou sev-
reny do pesti,

* Glonoinum, když bylo
duvodem záchvatu pre-
hrátí organizmu, hlava
je horká a prokrvená,
prsty na rukou a nohou
jsou široce rozevreny,

* 19natia, pri emocio-
nálním pozadí záchva-
tu, oblicej zustává ble-
dý, objevují se tiky.

« PRíZNAKY

Charakteristickým príznakem epilepsie
jsou záchvaty, k nimž dochází spon-
tánne a opakovane, casto bez zjevné
bezprostrední príciny.

Pri velkém záchvatu padoucnice
(grand ma!) nemocný vetšinou náhle
upadne na zem. Obvykle je v bezve-
domí, ale oci mívá casto otevrené. Dý-
chání se zastaví a rty získají namodra-
lou barvu. Pak se dýchání zase obnoví,
svaly se zacnou chvet a muže dochá-
zet k rytmickým záškubum v hornich
a dolních koncetinách a v obliceji. Je
treba dávat pozor, aby se pritom po-
stižený neporanil. Z koutku úst mohou
vytékat sliny nebo se muže u úst obje-
vit pena. Jinými pruvodními jevy mo-
hou být pocení, strnulé zornice a po-
moceni, vzácneji i samovolný odchod
stolice. Trvá-li velký záchvat déle než
15minut, muže ohrožovat pacientuv ži-
vot. Postižený si na záchvat obvykle
nepamatuje, po jeho odeznení bývá
zmaten,má bolestihlavy azpravidlausíná.

Menší záchvaty (petit ma!) zaregistruje

casto jen sám postižený. Záchvat
vetšinou trvájen nekolik vterin a muže
se nekolikrát za den opakovat. Nave-
nek se záchvat jeví jako docasná ztráta
pozornosti. Tento typ záchvatu se
zpravidla objevuje u detí.
Záchvatum padoucnice predcházejí
chutové, zrakové nebo cichové ha-

lucinace, záškuby a zmeny nálad.
Ve vetšine prípadu záchvaty padouc-
nice probíhajíjednotlive, nekdy však,
predevším u detí v horecce, prichází
celá série záchvatu.

l

I

« PRíCINY

Padoucnice muže být následkem
jiných nemocí, jako jsou: mozkové
nádory, infekce centrální nervové
soustavy, jako napr. zánet mozkových
blan. Jinými známými prícinami jsou
alkoholizmus (tzv.alkoholická padouc-
nice), drogová závislost nebo otrava
léky. Epilepsii muže zpusobit rovnež
poškození mozku pri nehodách, úra-
zech hlavy, mozkové mrtvici nebo pri
porodních obtížích.
Prícinou této nemoci muže být rovnež
otrava organizmu pesticidy, potra-
vinové alergie a nedostatek nekterých
prvku, napr. horcíku, selenu, zinku
a vitaminu B6.

Cást prípadu epilepsie má neznámou,
patrne vrozenou prícinu.
Prvni záchvat epilepsie musí být vždy
diagnostikován neurologem.

«ALEXANDROVA TECH-
NIKA

Alexandrova technika vyvažuje
a uklidnuje nervový systém, snižuje
cetnost a intenzituzáchvatu.

«BYLINNÁ LÉCBA

Doporucují se byliny pro uklidnení
centrální nervové soustavy. Vecer je
vhodné vypít hermánkový caj pro
lepší relaxaci.

I «KRANIÁLNí OSTEOPATIE

Jako první pomoc se doporucuje tlak
na bod v prohlubni horního rtu hned
pod nosem (vytrvalý tlak po dobu až
dvou minut) -je velmi úcinný zejména
u detí a lze ho použít behem záchvatu.

I « JINÉTERAPIE

Pomáhá akupresura, shiatsu a také
jóga. Podle formypadoucnicea zpu-
sobu farmakologickélécbylzepoužít
autogenní trénink a akupunkturu.
Cínská bylinná lécba doporucuje
uklidnující a stimulující byliny -mají

vetší úcinek, je-li soucasne použita
akupunktura. Ájurvéda používá
panchakarmu,vyvažujícímetoduváta
a meditaci.

Príznaky choroby
zmírnuje akupunkturní

lécba. 43
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~ POPIS NEMOCI

Neuralgií se nazývá bolest v oblasti
nekterého periferního nervu, zpuso-
bená jeho poškozením nebo podráž-
dením. Lokalizace potíží závisí na tom,
který nerv je postižen - neuralgie se
muže týkat všech periferních nervu
celé soustavy. Nejcasteji se jedná
o neuralgii ramenní pletene, trojkla-
ného a sedacího nervu nebo bederní

a hrudní pátere. Zánet zpusobuje silné
bolesti, omezuje pohyblivost a funkci
tech cástí organizmu, které jsou
obsluhovány zaníceným nervem.
Mechanizmus vzniku neuralgie není
zcela jasný. Všeobecne se predpoklá-
dá, že velkou roli hraje tlak - napr.
neuralgie zápestí vzniká, když nervy
procházející pres zápestí z predloktí do

dlane mají málo místa a jsou stlaco-
ványokolnímisvaly,vazy a šlachami.
Protože neuralgie je pouze príznak
onemocnení,existujevelké množství
prícin.

~ AKUPUNKTURA

Akupunktura i aurikuloterapie jsou
velmi úcinné a mohou docasne znúrnit

bolestivé príznaky.

~ AKUPRESURA

Prí neuralgii trojklaného nervu je treba
tlacit na bod na vnejší strane obocí na
postižené strane nebo na body hned
vedle koutku úst. Doporucuje se lehký
tlak nejméne po dobu dvou minut.

~ REFlEXOTERAPIE

Reflexoterapie pusobí na celé telo,
predevším však na reflexní body
odpovídající obratlum, plexu solaris
a nervumoblicejovéoblasti.

Rejlexoterap;e zmírnu-
je bolest a zabranuje

opakovaným záchvatum.

~ PRíZNAKY

Hlavním príznakem neura1gie je bolest,

umístená a vnímána podle dráhy
zaníceného nervu. K bolesti se prídává

brnení, tuhnutí, pocity pálení nebo
chladu. Následuje omezení pohybli-
vosti postižené cásti tela. Nemocný
cítíbolestpouzenajedné strane,napr.
zánet trojklaného nervu seprojevuje
velmi silnou bolestí jedné poloviny
obliceje.Záchvat bolestije krátký. Je
všaktakintenzivní,ženekterécinnosti
(napr.žvýkání)omezujeažnanekolik
minut. Bederní a páterní oblast
postihují bolesti nervových korenu
(casto oboustranné). Ohýbání a na-
rovnávání zad je velmi bolestivé.
Pokud se bolest objevila pri náhlém
zvednutí težkého predmetu, je treba
navštívit neurologa, aby vyloucil
prípadnévyhreznutíploténkyobratle.
Velicezrídkasesetkávámes neuralgií
jazykového a hltanového nervu, pro
kterou jsou príznacné velmi silné
bolestivé záchvaty v zadní cásti
hltanu, zadní cásti jazyka a v uchu.
Ischias je bezprostredne spojen se
zánetem sedacího nervu. Bolest
vystreluje do hýždí, postranní zadní
cásti stehna, dokonce do holenní
oblasti a do chodidel. Bolest narustá

pri pohybu nohou, což se vysvetluje
zesílením tlaku na zanícený nerv.
Mezižeberní neuralgie se projevuje
velmisilnoubolestívoblastihrudníku.
Není vhodné tyto príznaky pod-
cenovat. Lékar by mel zjistit, zda se
nejedná o anginu pectoris.

I ~ pRiCiNY
I

Prícinou neuralgie mohou být prede-
vším degenerativní zmeny kloubu, také
páterních. Neuralgie vznikne casto
následkem úrazu, nehod a poranení
s poškozením nervových vláken.
Prícinou muže být dlouhé pusobení
studeného prostredí. Nekteré infekcní
nemoci útocí na nervovou soustavu.

Príkladem typické neuralgie je pásový
opar vyvolaný virovou infekcí. Jiné
formy neuralgie jsou zpusobeny
chronickým onemocnením poškozují-
cím nervy, napr. cukrovkou, kdy
vysoká hladina krevního cukru mení
strukturu nervových vláken.

~ HOMEOPATIE

Pri pásovém oparuhomeopatédopo-
rucujívitaminE avitaminyskupinyB
pro posílení nervové soustavy.Léky
používané pri neuralgických zá-
chvatech:

* Aconitum, když se záchvaty
objevují pri studeném pocasí
nebo když je urcitá cást tela
prekrvená a ztuhlá,

* Arsenicum, když se záchvaty
objevují pri suchém a studeném
pocasí,

* Colocynthis, když se záchvaty
objevují pri vlhkém a studeném
pocasí a ustupují pod vlivem
tepla, nejcasteji pri neuralgiích
oblicejové oblasti,

* Lachesis, když bolest sílí po
probuzení,

* Magnesium phos., když bolest
ustupuje pod vlivem tepla nebo
tlaku,

* Ranunculus pri bolestech
v oblasti žebemí nebo nad pra-
vým okem,

* Spigelia pri bolesti nad levým
okem, která sílí pri pohybu.

· ~ NATUROPATIE

Naturopatie doporucuje strídavé teplé
a studené koupele a užívání vitaminu
B spolu s vápníkovými, draslíkovými
a horcíkovými prípravky.



~ POPISNEMOCI

Pásový opar je akutní infekcní
onemocnení, které je zpusobeno
aktivací skryté infekce zpusobené
viremHerpes zoster. Jedná se o stej-
ný virus, který vyvolává plané
neštovice.V neaktivním stavu preží-
vá v bunkách míšních nervu. Po
zevním podnetu se v bunkách roz-
množí a nervovými vlákny proniká
do príslušné oblastikuže. Na pokož-
ce se pak objeví puchýrovitá vy-
rážka.

~ PRíZNAKY

Nemoc se obvykle projevuje bolestí,
mravencením a pálením postižené
cásti kuže. Nekdy je bolest velmi
silná. Mohou se objevit teploty,
bolesti hlavy a nemocný se celkove
cítí špatne. Po 1až 4 dnech zanícená
oblast kuže zcervená a objeví se
otok. Následuje papulózní vyrážka,
která se velmi rychle mení v puchýre
vyplnené serózní tekutinou. Po
6-7 dnech puchýre zacínaj í vy-
sychat. Nejcasteji se pásový opar

Pásový opar nejcasteji postihuje osoby s oslabenou imunitní soustavou.

~ PRíRODNíLÉCBA

~ AROMATERAPIE

Nekteré druhy éterických oleju mají
místní úcinek. Zmírnují bolest,
vysoušejí puchýre. Oleje mají také
prímý antivirový úcinek. Nejvhod-
nejší je olej bergamotový, cajovní-
kový nebo eukalyptový. Používají
se lokálne.Nanášejí se na postižené
cásti kuže. Nekolik kapek se muže
pridat do koupele. Pokud bolesti
pretrvávají, doporucuje se použít
levandulovýolej s hojícímia tišícími
vlastnostmi.

~ HOMEOPATIE

Homeopaté doporucují následující
prípravky:
* Apis mellefica -pri puchýrkovité

vyrážce,otocích,zcervenáníapá-
lení kuže;

* Arsenicum album - používá se

pozdeji ve stadiu,kdy sepuchýre
slévají a zacínají praskat;

* Rhus toxicodendron - pri silném
zánetu kuže, v bolestivýchprípa-
dech se svedením, které je príci-
nou napetí a podráždení.

objevuje na trupu. Na obliceji casto
postihuje celo, oblast nad ocnicemi
a ocní vícka. Vyskytují se také prí-
pady ocních a ušních oparu a forma
onemocnení postihující celé telo.
K nejcastejším a nepríjemným kom-
plikacím patrí neuralgie.Objevují se
v oblastech postižených oparem,
mohoumít velmisilnýprubeha casto
se udržují po celé mesíce, dokonce
i roky.

~ PRíCINY

Pásový oparje nemocí zralého veku.
Nejcasteji se objevuje u lidí po
ctyricítce. Nemocný muže nakazit
další osoby s oslabeným imunitním
systémem. Prícinou pásového oparu
jsou plané neštovice. Nemoc se
rozvine, když se aktivují dosud "u-
spané" viry, které se nacházejí v tele
od doby prvotní nákazy (onemoc-
není planými neštovicemi) v detství.
Stává se tak pri snížené odolnosti
organizmuzpusobenémúnavou,stre-
sema špatnýmstravovacímrežimem.
Viry se mohou aktivovat rovnež
v dobe rekonvalescence po težké
nemoci, pri rakovinotvorných pro-
cesech, lécbe rakoviny, lécbe léky
ze skupinysteroidu,pri nákazevirem
HIV a v dusledku stárí.

~ BYLINNÁLÉCBA

Odvar z levandulových kvetu zmír-
nuje potíže. Pokud se po odeznení
nemoci vyskytnou neuralgie, dopo-
rucuje se ovesný extrakt. Podává se
20 kapek výtažku 2krát denne. Jinou
možnostíje zaraditdojídelníckuvetší
množstvípokrmupripravenýchz ov-
sa nebo ovesných výrobku. Oves
posiluje cinnost nervové soustavy.
Pokud pri onemocnení pretrvává
deprese, doporucuje se pít každé
ráno šálek cajez rozmarýnu.Caj z lí-
py navecer pred spaním uvolní a po-
máhá usnout.
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Pri nekterýchpracovních cinnostech
nebo u nekterých druhu sportu
dochází k poškození cástí pohybové
soustavy - šlach, vazu, svalu nebo
kloubu. Tato poškození jsou príci-
nou potíží, které nazýváme chronic-
kým únavovým syndromem pohy-
bového ústrojí.

Syndromseprojevujebolestmidlaní,
ramen, zad a šíje. Mohou se objevit
bolesti svalu nebo kloubu, ztuhlost,
mravencení, píchání, otoky a jiné
potíže. Onemocnení se také muže
projevit zanícením šlach nebo šla-
chových pochvicek, zánetem kloub-
ních výcnelku kostí v oblasti zápestí
a syndromemkarpálníhotunelu.

Hlavnímipricinamichronickéhoúna-
vového syndromu pohybové sou-
stavy jsou:
* dlouhotrvající statická poloha,
* mnohokrát opakované pohyby,
* trvale zvýšené napetí svalu zpu-

sobené stresem.

« PRíCINY

Masáž afyzická cvicení pomáhají
predcházet bolestivým stavum
a jsou duležitou soucástí lécby.

« PRíRODNí LÉCBA

Duležité je o možnosti vzniku chronického únavového
syndromu pohybového ústrojí vedet a predcházet mu
dodržováním prestávek v práci nebo uváženou volbou
telesných cviku v prípade, že se venujeme sportu. Pokud
se objeví potíže, je treba co nejrychleji zahájit lécbu.
Pokrocilé formy se lécí mnohem hure než nemoc v po-
cátecním stadiu.

Caj Z lipového kvetu úspešne zmírnuje psychické
napetí, kterým je provázen únavový syndrom

pohybového ústrojí.

Problémy tohoto druhu nastávajípri
jednotvárné práci vsede, pri práci
u pocítace, u pokladny v super-
marketu, u výrobní linky. Riziko
onemocnení existuje také u všech
sportovcu a nevztahuje se jen k prí-
padum, kdy je trénink prováden
neprofesionálnímzpusobem.
Mechanizmus vzniku poruchy je
následující. Když svaly zustávajípo
dlouhou dobubez pohybu,snižujese
objem krve, který jimi prochází.
Vyživování svalu je nedostatecné.
Navíc se v nich shromaždují meta-
bolizmem vylucované toxické látky
a objevujese chronickáúnava. Jinou
prícinou muže být casté opakování
stejnéhopohybu.Takvznikajímikro-
úrazy.Napetí svalu nebo šlach muže
být velmibolestivé.

« HOMEOPATIE

Tuhnutí šíje, bolesti pátere sílící pri vstávání a svalové
napetí v celé páterní oblasti lécí prípravek Nux vomica.Pri
bolestivých svalovýchkrecích sílícíchpri pohybu a zánetu
kloubních pochvicek s typickou bodavou bolestíje velmi
úcinný prípravek Bryonia. Navíc pri svalových, kostních
a kloubních bolestech je vhodné použít následující léky:
Acidum formicum, Colocynthis, Urtica urens a Rhus
toxicodendron.

« BYLINNÁ LÉCBA

Použijí-li se bylinypusobícíproti bolesti,zánetuma byliny
snižující svalové napetí, je terapie úcinná. Proti bolesti
pomáhá cerná vrba, kozlík lékarský, locika jedovatá,
rozmarýn lékarský a chmel otácivý. Protizánetlivý úcinek
mají vachta trojlistá, celerová semena a rebrícek obecný.
Nervové napetí utišuje prvosenkajarní, lipovýkvet,jmelí,
trezalka, medunka lékarská a jiné byliny podle indivi-
duálního výberu.

« FYZIOTERAPIE

Fyzioterapie je odvetví plne akceptované medicínou.
Používámnohoprírodníchmetod,mj.masáže,hydroterapii,
ruzné druhy fyzických cviku cili pohybovou rehabilitaci.



« POPIS NEMOCI
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PRICINY
-- --

Dokud úroven stresu neprekrocí práh
odolnosti organizmu, neohrožuje
naše zdraví, naopak muže v mnoha
prípadech pusobit pozitivne.
Avšak po prekrocení této hranice
nabývá stres nicivé síly, zpusobuje
zvýšenou tvorbu nekterých hormonu,
mimo jiné adrenalinu, noradrenalinu
a kortikosteroidu, které zvy-
šují svalové napetí, rych-
lost dechu a srdecního

tepu. Na pozadí stresu
se mohou vyvíjet mno-
hé chronické potíže.

Mužeme je rozdelit na vnitrní, napr.
problémy s prací, financníproblémy,
duševní vypetí, a vnejší, jako napr.
pobyt v hlucných místech nebo
obtížné situace, na které nemáme
vliv.Neobvykle stresujícímohou být
veškerézmenyv dosavadnímživote,
napr. zmena zamestnání, rozvod,

smrt blízkého cloveka, od-
chod z domova apod.

Dlouhodobý stres
pusobí nicive
na celý orga-

nizmus.

\

\

...

« PRíRODNí LÉCBA

J :« PROJEVY. --
Dlouhodobý stres muže vážne
ohrozit zdraví a nesmíme ho v žád-
ném prípade podcenovat. Potíže se
objevují stále casteji nebo postup-
ne nabývajína intenzite.Zarazujeme
mezi ne: únavu, nespavost, nechu-
tenství a pri vážnejších stavech
krátkodobévýpadkypameti,zrychle-
ný tep, potivost dlaní, dlouhodobou
bolest zad a krku, tres rukou,
koprivku, pocity úzkosti. Chronický
stres bývá prícinou mnoha nemocí,
mimojiné alergií,depresivníchstavu,
trávicích potíží, bolestí hlavy a mi-
grény, onemocnení srdce, vysokého
tlaku, impotence, podráždení mo-
cového mechýre, menstruacních
potíží, dráždivých strev, vredu úst
a strev, svalového oslabení a bolestí
svalu nebo bušení srdce.

« HOMEOPATlE ~BACHOVA KVErOVÁ TER-APIE

V nutných prípadech doporucují homeopati následující
léky:

* Phosphoric ac. - pri stresu, který zpusobilo trápení
nebo špatné zprávy,
* Picric ac. - pri prepracování,
* Ignatia- pri stresu zpusobeném silnými emocemi
(napr.milostnýmzklamáním),
* Nux vom. - pri snahách zvládnout únavu kourením
nadmernéhomnožství cigaret,jídlem a pitím, pri stavech
zvýšené podráždenosti.

Výber léku úzce souvisí s prícinou a druhem stresu
a také s typem osobnosti a náladou pacienta. Pri stresu,
který je vyvolán napr. frustrací a pocitem krivdy, je
možno použít kapky sporýše, pri ztráte trpelivosti -
kapky netýkavky, pri stresu vyvolaném nadmerným
pocitem odpovednosti -kapky jilmu.

Levandulový olej
pridaný do koupele pusobí

relaxacne a uklidnuje.

« AROMATERAPIE
--

V období zvýšeného stresu se doporucuje pridat do
koupele relaxacní smes éterických oleju: levanduli,
bergamot a geranium smíchané s trochou oleje ze
sladkých mandlí nebo broskvových pecek.
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~ BYLINNÁ LÉCBA

Doporucují se odvary z lípového kvetu, nati medunky,
kvetu hermánku, které utišují a zklidnují. Trochu
silnejšími uklidnujícími bylinamijsou šišák vroubkovaný,
kozlík lékarský a prvosenka. Používání sporýše a trezalky
posiluje nervový systém. Ke každodenní strave je treba
pridat potraviny obsahující oves.

« KINEZIOLOGIE

Tato technika redukuje stres, odstranuje stavy úzkosti,
neklidu a fobií. Kineziologie provádí mnohá vyšetrení,
která pomohou zjistit stav organizmu pacienta a do-
porucit ruzné pomocnéprostredky.Duležitéje zjistit stav
hormonálního a imunitního systému z hlediska ne-
dostatku výživných látek, proverit cinnost tvrdé pleny
mozkové a chlopne tenkého streva, vyšetrit bederní
kosti, první krcní obratel (atlas),provést testy,které zjistí
potravinové alergie a sledovat vstrebávání obilných
pokrmu. Duležité je také doplnit prípadný nedostatek
komplexu vitaminu B a provádet pravidelné kine-
ziologickébilancování.

~ CHIROPRAXE

Stres a rostoucí neklid nemocného zpusobuje, kromejiž
dríve uvádených potíží, také potíže s páterí. Postiženy
jsou zejména slabší obratle, a tak vlastne páter muže být
prícinou zvýšeného celkového svalovéhonapetí, bolestí
hlavy, migrén, bolestí v krku a bolestí zad. Bolest
stupnuje stres a prohlubuje stavy úzkosti. Terapeut se
budepredevšímsnažitzmírnittyto fyzicképotíže,protože
mají bezprostrední vliv na psychický stav pacienta.

~ OSTEOPATIE

Je to doteková terapie a podobne jako masáž používá
speciální doteky a relaxaci, až se dosáhne žádaných
výsledku u pacientu, kterí pocitují bolest a napetí. Týlní
lebecní svaly, které spojují lebku s páterí, se ve
stresujících situacích velmi napínají a tuhnou, což muže
vést k bolestem hlavy nebo šíje a také ramen a zad.

~ ALEXANDROVATECHNIKA

Jako redukcní metoda vrací a lépe využívá prirozenou
polohu tela. Je výjimecneúcinná, je-li podstatou nemoci
stres, který vyvolává ruzné potíže. Tatotechnika souvisí
s obnovením rovnováhy a vychází z predpokladu, že
mysl i telo tvorí nedelitelný celek.

~ LÉCBABARVAMI

Vhodný výber barev muže mít uklidnující vliv na
psychický stav pacienta. Pri stresu se doporucují ruzné
postupy: vizualizacebarev duhy,duhové barvyv olejích,
na skle nebo na kouscích hedvábí.

~ MASÁŽ

Tato terapie uvolnuje mysl i telo, pomáhá dosáhnout
stavu vnitrního klidu a príjemného pocitu. Pravidelné
a profesionálne provádené procedury pusobí lécive na

nervovou soustavu, vedou ke zmírnení
projevu stresu, normalizují tep, odstranují
negativní emoce, optimalizují hladinu krev-
ního tlaku.

Masáž uvolnuje
svaly a vyvolává príjem-

ný pocit.

~ JÓGA

Pri lécbe stresu hraje duležitou roli fyzická kondice
pacienta. Nesmíme dopustit, aby svaly ochably, proto
je vhodné najít si každý den chvilkupro intenzivnípohyb
nebo fyzická cvicení. Pohyb zvyšuje odolnost orga-
nizmu, pripravujeho na boj se stresem.Zjógových cviku
se doporucují méne nárocné asány, relaxace a meditace,
které redukují stres, zlepšují pružnost svalu a zmírnují
bolesti zad. Vhodnéjsou relaxacní programy -nahrávky
textu, hudby a hlasu prírody (šumení vetru, hukotu vln
apod.). Mužeme také poslouchat jemnou, uklidnující
hudbu.

~ MAKROBIOTIKA

Uklidnuje a také odstranuje energetické blokády v led-
vinách. Z každodenní stravy je vhodné vynechat kávu,
korení a výrazne omezitpríjem soli.

Nadmerné pití kávy
posiluje stres.



« POPIS NEMOCI

Úzkost je emocní stav príznacný pro ruzné obtížné a stresující situace. Zhoršuje se, není-li v našich silách príciny potíží
odstranit. V prípade, že v našem živote úzkost prevládá tak, že nám ztežuje nebo znemožnuje každodenní cinnost
a vyvolává úporné, neodbytné myšlenky, které se stávají zdrojem utrpení, musíme vyhledat lékarskou pomoc. Stav úzkosti
se muže objevit nezávisle na jiných obtížích a stát se základním zdravotním problémem. Oznacuje se za prvotní. Za
druhotný se považuje stav úzkosti zaprícinený jinými psychickými nebo somatickými nemocemi.

« PRíZNAKY

Stavy úzkosti souvisí s radou psy-
chických a somatických onemoc-
není, které omezují normální aktivní
rodinný a profesní život.
Projevy chronické úzkosti:
zvýšená aktivita nervové soustavy:
zvýšený tep s pocitem bušení srdce,
pocení, bolest žaludku, závrate,
sucho v ústech, prujem, nevolnost
a zvracení, nechutenství, úporné
svedení, nespavost, pocit tlaku
v hrudníku;
zvýšené napetí pohybové soustavy:
tres, nervové tiky, svalové napetí,
bolesti hlavy zpusobené napetím,
neschopnost uvolnení svalu pri
odpocinku;
príznaky fyzického i psychického
vycelpání: stálé obavy,které nemají
reálnou prícinu, predtuchy neštestí,
pocit porážky, prehnaný strach o se-
be a rodinu, mucivý neklid, který
nemá racionální duvod.
Projevy akutního záchvatu úzkosti:
náhlápanika,která se clovekazmoc-
ní; postižený pocituje bušení srdce,
dušnost, bolesti v hrudníku, má zá-
vrate. Casto se objevuje strach ze
smrti, ztráta sebeovládání.
Záchvattrvázpravidlanekolikminut
a casteji postihuje ženy.

« PRíCINY

Prícina prvotní úzkosti (objevuje se
nezávisle na psychických a zdravot-
ních potížích) je stále neznámá.
Prícinami druhotné úzkosti, která
provází ruzná somatická i psychická
onemocnení,jsou mimojiné:

faktory psychologické - v prípade,
kdy emocionální zátež a stres presa-
hují schopnosti cloveka vyrešit své
problémy. Tímto druhem potíží trpí
lidé s nízkou prizpusobivostí;
psychoanalytické - související
s konflikty prožitými v detství a se
soucasnými nerešenými duležitými
životnímiproblémy;
behaviorální -jedná se o naucené
nevedomé reakce v urcitých obtíž-
ných situacích;
somatické - souvisejí se somatic-
kým onemocnením (nemoc naru-
šuje rovnováhu organizmu, zpuso-
buje fyzické strádání a bolest a stává
se tak zdrojemstavu úzkosti).K one-
mocnením vyvolávajícím pocity
úzkosti patrí mj. zvýšená cinnost
štítné žlázy, onemocnení trávicího
ústrojí, prudušek a obehové sousta-
vy a také abstinencní príznaky.

Úzkost zpusobuje, že nemocný
chce uniknout pred realitou apred

svetem, který ho ubíjí.

« PRíRODNí LÉCBA

« AROMATERAPIE

Pri zvýšené úzkosti a stresu je tato
terapie velmi vhodná. Doporucují se
uvolnujícíkoupelesprídavkemsmesi
relaxacních olejuz levandule,berga-
motu, gerania a oleje ze sladkých
mandlí nebo broskvovýchjader.

« BACHOVA KVETOVÁ
TERAPIE

Doporucuje se modrín nebo jilm -
-když je úzkost spojená s pocitem
bezmoci; cervený kaštan - trpí-li
úzkostí zamilovaný clovek a jeho
obavy se týkají milovanébytosti. Pri
neznámé prícine úzkosti pomáhá
topol osika.

« HOMEOPATIE

Nejcasteji používané prípravky:
Calcium -když se nemocný panicky
bojí psychického onemocnení, má
potíže s pametí, pocituje chlad a má
sklony k obezite;
Tarentula - když stres brání odpo-

cinku i spánku, nervový systém je
pretížený prací;
Natrium muriaticum - když nemoc-
ný odmítá snahy o útechu, zdráhá
se prijmout pomoc nebo ji prímo
odmítá, také pri nadmerných oba-
vách o své zdraví (hypochondrii);
Arsenicum - pri únave, snížené se-
beduvere, pri pocitech chladu a pri
nekterých obsedantních projevech.
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~ POPISNEMOCI

-- - -'

Mozková mrtvice je onemocnení, které vzniká pri poruše krevního obehu v mozku. Príciny této nemoci jsou ruzné.
Nejcastejším prípadem je mozková mrtvice zpusobená omezením prítoku krve do mozku (mozková tkán není po urcitou
dobu okyslicována). Prícinou omezení prutoku krve muže být vmetek (krevní sraženina), který vzniká jako dusledek
aterosklerózy.Uvolní-li se, muže se dostat až k mozku, kde zablokuje prívod krve a zpusobí tak odumrení mozkové tkáne.
Mrtvici muže také zpusobit krvácení z poškozené tepny,jehož následkem je znicení jemné mozkové struktury.
Mozková mrtvice je jedním z nejcastejších neurologických onemocnení, zvlášte v zemích s vysokou životní úrovní. Proto
i mírné projevy nedokrvení mozku (závrate, vrávorání) by mely být výstražným signálemjak pro pacienta, tak pro lékare.

~ PRíZNAKY

Nejzávažnejšímpríznakemmozkové
mrtvice je bolest hlavy, zpravidla
velmi silná. Objevují se také lokální
príznaky, zpusobené narušením
mozkovéfunkce.Patrík nimporuchy
reci, ztráta sluchu, potíže s pozná-
váním dríve známého okolí, ztráta
videní na pravé nebo na levé strane
každého oka (výpadek zorného
pole), nekdy i epileptický záchvat.
Dochází také ke ztráte rovnováhy,
oslabení nebo ochrnutí, které po-
stihuje zpravidla jednu cást tela.
Mozková mrtvice zpusobená trom-
bózou (poškozenícévní steny ulože-
ninami tukovéhomateriálu -násled-
kem je zúžení a nakonec blokáda
cév), se objeví obvykle ve dne a prí-

~ PRíRODNíLÉCBA

znaky jsou nejsilnejší na pocátku
onemocnení.Mozková mrtvice zpu-
sobená embolií (zablokovánímcévy
krevní sraženinou) se projeví nej-
casteji v noci nebo ráno pri vstávání
z postele.Potíže se postupnezhoršují
a maxima dosahují po nekolika
hodinách nebo dnech. Mozková
mrtvice zpusobenáprasknutím cévy
v mozku s následným krvácením,
které poškozuje mozkovou tkán,
postihuje zpravidla lidí s vysokým
krevním tlakem. Objeví se náhle bez
varování a potíže se zhoršují velmi
rychle. Je nutná co nejrychlejší
lékarská pomoc, jinak je pacientuv
život vážne ohrožen.

Vzhledem k závažnosti onemocnení a nebezpecí trvalé invalidity nebo náhlé
smrti se prírodní medicína soustreduje na predcházení,prípadnena lécbu a zmír-
není následku mozkové príhody.

ot« HOMEOPATIE

Prostredky používané v období
rekonvalescence a v prevenci moz-
kové mrtvice:
Aconitum - pripanickémstrachuze
smrti;
Amica - podává se po mozkové
mrtvici, po dobu 2 týdnu v prede-
psaných dávkách;
Bary ta -homeopatikum vhodné pro

starší osoby, psychicky i fyzicky
oslabené;
Gelsemium -pri pocitech znecitli-
vení, pri svalovém oslabení, stresu,
poruchách reci a bolestech hlavy;
Plumbum aceticum complex -smes

homeopatických prípravku použí-
vaných pri mozkové mrtvici.

ot« DIETETIKA

Odborníci na lécbu stravou doporu-
cují výživu s nízkým obsahem cho-
lesterolu a s vysokým podílem ne-
nasycenýchmastnýchkyselin.Velmi
duležitýje také vitaminE a vitaminy
rady B, které zlepšují látkovou vý-
menu v nervovýchtkáních.V období
po mrtvici doporucují dieteticijinan
dvoulalocný (Ginkgo bUoba),který
zlepšuje prokrvení mozku. Doporu-
cuje se prestat kourit. Je nutno vy-
hýbat se pochutinám, které zvyšují
krevní tlak.

Opakující se silné bolesti hlavy
jsou signálem pro dukladné

vyšetrení.

ot« PRíCINY

Castýmiprícinamimozkovémrtvice
jsou poruchy a onemocnení obeho-
vé soustavy. Hlavními nemocemi,
které vytvárejí predpoklady pro
vznik cévní mozkové príhody jsou:
srdecní onemocnení, srdecní aryt-
mie, získané nebo vrozené srdecní
vady, akutní nebo drívejší zánety
srdecní nitroblány, revmatická ho-
recka, vysoký krevní tlak,kterývede
k poškození srdce a cév (také moz-
kových tepen); kornatení tepen,
jehož dusledkemje zúženícéva ztvrd-
nutí jejich sten; hyperlipidemie
(zvýšená hladina tuku v krvi pod-
mínená geneticky nebo nevhodnou
stravou);cukrovka,kteráznacnezvy-
šuje riziko kornatení tepen; užívání
hormonální antikoncepce; kourení,
které navíc zvyšuje riziko rakoviny
plic a hrtanu; zvýšená srážlivost
krve, cévní výdute v mozku, úrazy
hlavy.Nesmímezapomenout,žepro-
jevy mozkové mrtvice se mohou
objevit i pri nádorovém onemocnení
mozku, proto je vcasná a dukladná
diagnóza velmi duležitá.



~ POPISNEMOCI

Zánet mozkomíšních blan (meningitida) je zánet blan
pokrývajících mozek. Jedná se o velmi vážné onemocnení,
které vždy vyžaduje okamžitý lékarský zásah. V nekterých
prípadech má mírný prubeh, pokaždé je však treba pocítat
s možností komplikací, nekdy životu nebezpecných. Proto
je nejvhodnejší, obzvlášt onemocní-li díte, pacienta
hospitalizovat.

Zánet mozkových blan je infekcní nemoc.

~ PRíRODNíLÉCBA

I
~ PRíZNAKY

Zacátek nemocije obvykle velmi náhlý. Prvními príznaky
jsou zimnice, rychlý nárust teploty nad 40°C. Zrychluje se
srdecní cinnost. Pokud zánet postihne ve vetší míre sa-
motný mozek, srdecní rytmus se zpomaluje. Potom se
objevují pro zánet blan typické projevy, tzn. nevolnost,
zvracení, bolesti hlavy, tuhnutí šíje i jiné neurologické
symptomy. Pokud nastane zanícení mozku, následuje
apatie, clovek mnoho spí, v ojedinelých prípadech se
objevuje náhlá a neobvyklá podráždenost a neklid. Casto
se objevují poruchy vedomí a blouznení. Pokud se jedná
o zánet lokálníhorázu, muže se pripojit ochrnutí lebecních
nervu nebo jiných nervu, za které zodpovídají postižené
oblasti mozku. Ve 30% prípadu se vyskytuje vyrážka
sestávající z plochých rudých nebo nafialovelých skvrn
(petechií).

~ PRíCINY

Zánet mozkových blan zpusobuje nejcasteji bakterie
Neisseria meningitidis. Muže být také následkem
virového onemocnení nebo komplikací nekterých
infekcních nemocí, napr. príušnic nebo spalnicek.
Puvodcem potíží muže být také vir oparu, vir sezónní
klíštové meningitidy, viry druhu Coxsackie a mnoho
jiných.
Infekce se prenáší kapénkovou cestou. Meningokoky,
bakterie, které jsou prícinou nemoci, se zprvu usazují
v horních cestách dýchacích a zpusobují zánet hltanu
s ruzným, mírným nebo silnejším prubehem. Obvykle tím
onemocnení koncí. Obcas bohužel bakterie pronikají až
k mozkomíšním blanám. Stává se tak v prípade soucasné
infekce ucha nebo drívejšího výskytu hnisavého ložiska
v oblasti hlavy. Proto je duležité nepodcenovat nekteré
lehcízdravotnípotížejako zánetydutin,zminovanéinfekce
ucha, hnisavé zánety zubu a jiných lebecních a obli-
cejových oblastí. Príznivé podmínky k pronikání mikro-
organizmu nastávají pri snížení telesné odolnosti.

V prípade podezrení na zánet mozkových blan je nutný okamžitý kontakt s lékarem. Doporucované prírodní metody mají
pouze podpurnou funkci, predevším v prípadech, kdy nemoc zpusobují viry, se kterými si medicína neumí poradit stejne
úcinne jako s bakteriemi.

~ HOMEOPATlE

Pri vysokých teplotách podáváme prípravek Belladonna.
Pri silných bolestech hlavy, narustajících pri mrkání, a pri
silné ospalosti podáváme prípravek Bryonia. Pokud je
prícinou úraz hlavy, doporucuje se Arnica.

~ BYLINNÁ LÉCBA

Pri vysoké horecce jsou úcinné odvary z šanty kocicí,
sadce konopáce, kajenského pepre, chinovníku lékar-
ského, brutnáku lékarského a hermánku.
Proti zvracení pusobí: mernice cerná, tužebníkjilmový,
hrebíckovec vonný, kostival lékarský, máta peprná a roz-
marýn lékarský.

.-----
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BLíZKÉ OSOBY

« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Každý prožívá ztrátu blízké osoby po svém. Duležitou roli hraje osobnost
truchlícího. Je také treba vzít v potaz vazbumezi zemrelou osobou a pozustalým.
Velký význam má vek zemrelého a také to, zda se jedná o náhlé úmrtí, nebo se
smrt dala ocekávat již delší dobu. Podstatná je míra životní a pracovní aktivity
cloveka, kterého potkala tato bolestná ztráta. Smrt blízké osoby prináší casto
mnoho praktických problému, se kterými si pozustalý nedokáže poradit.

« PRíCINY

I když jsou reakce na smrt milované
osobyrozdílné,existujenekoliketap,
kterýmiprocházívetšinalidídodoby,
než se smírí se ztrátou. První etapa,
která muže trvat nekolikdní,ale i ne-
kolik mesícu,je doba,kdy nechceme
uverit tomu, co se stalo, a nedo-
kážeme akceptovat vzniklou situaci.
Nekdy má clovek dokonce vidiny,
hovorí se zemrelým. Pro další etapu
je príznacná hluboká deprese,pocity
neklidu, strachu, hnevu a zoufalství.
Mohou nastat poruchy cinnosti
nekterých orgánu: trávicí potíže,
nevolnost, vredové onemocnení,
bolesti, jejichž puvod nelze speci-
fikovat, nespavost, celková únava
a apatie. Úplná psychická rovno-
váha se vrací po uplynutí dvou let.

Popisovaný syndrom se muže obje-
vit nejen po úmrtí blízké osoby.
Stejné potíže mohou nastat i v du-
sledkujiných situací - rozpadu man-
želství nebojiného dlouhotrvajícího
svazku, v prípadech ztráty práce
nebo nemožnosti nalezení nové,
opuštení domova, nutnosti odjezdu
na odlehlé místo a pobytu v nem
spojené s prerušením kontaktu
s blízkými osobami.

Masáž uklidnuje a relaxuje.

« PRíRODNí LÉCBA

« AROMATERAPIE

Na smutek a deprese se doporucuje ružový olej a oleje z
gerania a bergamotu. Mohou se rozprášit v místnosti, ve
kterépobývá truchlícíosoba,nebo se pridávají do koupele.
Masáž také pomuže utišit žal a bolest, protože poskytuje
pocit péce a komfortu.

« DIETETIKA

Depresimuže zmírnitkonzumacesladkostí.Zdravejšívšak
je nahradit je složenými cukry obsaženými ve fazolích,
testovinách, obilných výrobcích, zelenine a krekerech.
Malé dávky kofeinu zlepšují náladu a sebevedomí stejne
jako kyselina listová. Její nedostatek náladu zhoršuje aje
prícinou pesimistických pocitu. Nejbohatším zdrojem
kyseliny listové je špenát. K antidepresivním potravinám
patrí také ryby, cesnek a cili.

« HOMEOPATIE

Používají se následující prípravky:
* Arnica - v prípade, že pacient tvrdí, že se cítí dobre, ale

jeho chování tomu neodpovídá;
* Aconitum - je-li pacient na prahu nervového zhroucení;
* Nux vomica - prevažuje-li agresivní chování;
* Pulsatila- pri nespavosti a záchvatech pláce;

* 19natia - když pacient projevuje známky citové
nevyrovnanosti,bezduvodnese smejenebopláce.

« BYLINNÁ LÉCBA

Proti depresi úcinne pomáhají následující byliny: kola
pravá, oves, šišák hrálolistý, pelynek, medunka lékarská,
hermánek ajiné.

Šálek kávy a trocha sladkostí mohou zmírnit smutek.



_CUKROVKA

Jit POPIS NEMOCI

Cukrovka(diabetes)je stav,kdy telo
není schopno zajistit správný
metabolismus cukru. Cukr se
metabolizuje s pomocí inzulínu
- hormonu, jež je produkován
slinivkou brišní, malou žlázovitou
tkání za žaludkem. Je-li hladina
inzulínu príliš nízká, zvýšuje se
koncentrace cukru v krvi. Tentostav
negativne ovlivnuje cirkulaci krve
a vede ke komplikacím zasahujícím
další orgány, napr. ledviny, srdce,
oci, mozek a nervovou soustavu. Je
to nemoc trvající celý život, i když
dietou a vhodnými léky ji lze
stabilizovat.

Jsou známy dve formy cukrovky.

Cukrovka L typu - postihuje mladé
lidi (tzv. juvenilní diabetes), je
zpusobena špatnou funkcí slinivky.

«- JRíZNAKY:--.

Když je hladina inzulínu velmi nízká
nebo nulová, bunky jsou nuceny
cerpat energii z tuku. V krajních
prípadech muže tento stav vést ke
kómatu a smrti. Tento typ cukrovky
postihuje lidí mladší 35 let, nejcasteji
ve veku 10- 16let, a rozvíjí se velmi
rychle. Postižení jsou závislí na
podávání inzulínu.

,....,

Cukrovka II. typu - diabetes
dospelých - je casto spojena
s nevhodnou stravou a obezitou,
vyskytuje se u starších osob (nad
40 let). Rozvíjí se postupne a hladina
inzulínu není tak nízká jako u ne-
mocných cukrovkou I. typu. Pos-
tižení nejsou závislí na podávání
inzulínu. Nebezpecí tohoto druhu
cukrovkyje v tom,že nemusí být vcas
zjištena. Diabetici si musí

denne merit
hladinu cukru

v krvi.
Cukrovka se projevuje silnou žízní,
vylucováním velkého množství
moce, pocitem hladu, oslabením
a únavou. Pri cukrovce II. typu se
vedle ztráty telesné hmotnosti
a únavy vyskytují také kožní infekce
(moucnivka), svedení penisu
a pochvy, casté bývají poru-
chy menstruacního
cyklu.Vpokroci-
lém stadiu ne-
moci se vys-
kytují bodavé
bolesti nohou
spolu s bérco-
vými vredy. Mo-
hou se také vyskyt-
nout potíže se zaostro-
váním zraku a poruchy
videní. Komplikace u dlou-
hotrvající cukrovky zahrnují
vážné ocní potíže vcetne slepoty,
ztrátuhybnosti, poruchy krevního
obehu a gangrénu,ztluštení arterií
a zvýšené riziko infarktu, infekce
ledvin a prípadne ijejich selhání.

PRíCINA
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ÉCBA CUKROVKY
PRíRODNí MHODY

~ PRíRODNí LÉCBA

Duležitá jsou fyzická cvicení, která stimulují metabolizmus. Doporucuje se prakticky každý druh cvicení, jako: aerobik,
plavání, beh, tanec. Vhodná jsou rovnež jógová dechová cvicení.

« AKUPUNKTURA

Zavádení jehel do aktivních akupunkturních bodu
stimuluje cinnost slinivky brišní. Pomáhá snižovat
dávky inzulínu.
Akupunktura tvorí pouze malou cást tradicní cínské
medicíny. Duraz je kladen na dietu a bylinnou lécbu.
Doporucuje se plnohodnotná dieta s velkým
množstvím ovoce a zeleniny.

* Phosphoricum acidum, kdyžjsou príznaky spojeny
s nervovým vycerpáním (starostmi nebo
prepracováním).
* Uranium nitricum, když jsou hlavními príznaky
zažívací potíže, oslabení, zhubnutí a pocení ve spánku.
* Silicea,když se príznakyprojevujízimnicí,pocením,

zapáchajícími chodidly a oslabením vitality.
* Argentum pri otékání kotníku.

* Codeinum pri vycerpání, podráždení
kuže a depresi.
* Natrium sulphuricum, když
jedním z príznakuje dna.

~.

« DIETETIKA

Doporucuje se vegánská dieta.
V mnoha prípadech bývá úcinná
- díky ní pacienti mohou pos-
tupne omezit inzulín a hypo-
glykemizující léky. Obecne se
doporucuje dieta obsahující
složené sacharidy - nacházejí se
v obilných vlockách, celozrnných pro-
duktech, zvlášte: pohance, prosu, jecmeni, hnedé rýží,
žite a ovsu. Nedoporucuje se pšenice a výrobky z ní.
Duležité je udržovat si primerenou telesnou hmotnost.
Hypoglykemický šok (když je hladina glukózy príliš
nízká)pomáházvládnoutpožitímaléhomnožstvícukru.
Dietologové soudí, že cukrovka zvyšuje potrebu orga-
nizmu na vitamin E, krome toho doporucují podávání
zinku, chromu, horcíku a vitaminu ze skupiny B.
Vhodná bývá také makrobiotická dieta. Umožnuje
zaradit do jídelnícku diabetika kvalitní sladkosti
s použitím jecného nebo rýžového sladu, s rozinkami
a semeny, pri soucasném omezení tekutin.

Diabetici by meli jíst hodne
zeleniny - cerstvé a varené

na páre.

« JÓGA

Doporucuje méne nárocné asány, relaxaci, pránajámu
a meditaci.

Je treba se podrídit dietetickým doporuceníma doplno-
vat stravu stopovými prvky, zvlášte horcíkem a chro-
mem. Vhodná dieta spolu s bylinnými léky mohou
zlepšit toleranci glukózy.

« BYLINNÁ LÉCBA

« HOMEOPATIE

Rostlinné léky stimulují cinnost
slinivky brišní. Cesnek, syrový nebo
v kapslích, snižuje dusledky nerovnováhy
tuku a chrání srdce. Každodenní snídane
z ovesných vlocek pomáhá stabilizovat
koncentraci glukózy a strava bohatá na
vlákninu muže snížit potrebu léku.

Cukrovkunelzelécitpomocí
homeopatie. Homeopatická
lécba však muže být nápo-
mocná v prípade konsti-
tucních príznaku. Casto se
pro zmírnení príznaku pre-
depisuje Phosphorus. Lék
se aplikuje v potenci 9 CH,
v dávce 5 granulí 2krát
denne.

Jestrabina a horec

stimulují vylucování

(.inzulínu.

Homeopatické léky
zmírnují príznaky

doprovázející cukrovku.



Štítná žláza je umístená pod kuží
a vrstvou svalu v prední cásti krku.
Skládá se ze dvou laloku spojených
tzv. úžinou, na jejichž zadní strane
jsou prištítná telíska. Štítná žláza,
jako jedna z nejvetšíchendokrinních
žlázprodukujehormontyroxin,který
kontroluje úroven energie v or-
ganizmu. Štítná žláza i pri štítná
teliska jsou soucástí celého en-
dokrinního systému, který vytvárí

~ POPIS NEMOCI

Jde o zvetšeníštítné žlázy,které není
spojeno s poruchou její funkce.
Vetšinoujde o reakci štítné žlázy na
nedostatek jódu a nesouvisí se
zvýšenou hormonální cinností této
žlázy. Prostá struma se nepo-
važuje za nemoc a nevyža-
duje lékarskou intervenci.
Predstavuje spíše kosmetický
problém.

Struma je zvetšení štítné žlázy.
Tyto potíže bývají dedicné,
nekdy jsou také zpusobeny

poruchami vnitrní sekrece nebo
nádorovým onemocnením.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ BYLINNÁ LÉCBA

Doporucují se potraviny bohaté na
jód, jako jsou morské rasy, zejména
chaluha bublinatá.

~ HOMEOPATIE

Homeopaté doporucují následující
prípravky: Fucus vesiculosis nebo
lodum 30.

« AKUPUNKTURA

Její pusobení napomáhá obnovit
rovnováhu cinnosti štítné žlázy.

biologicky cinné substance -
hormony. Ty jsou vylucovány
prímo do krve, a proto mají vliv
i na nejvzdálenejší orgány.

ROZLIŠUJEME TRI DRUHY PORUCHY
CiNNOSTI ŠTíTNÉ ŽLÁZY:

* prostástruma(lidove"vole")
* sníženácinnostštítnéžlázy
* zvýšenácinnostštítnéžlázy

~ PRíCINY

Základní prícinou prosté strumy je
nedostatek jódu ve vode a po-
travinách, které neuspokojují po-
trebu organizmu.

-tK PRíZNAKY

Rozlišujeme strumu mladistvých,
která se vyskytuje v období pu-
berty a projevuje se docasným
zvetšením štítné žlázy. Muže se
také objevit u žen behem men-
struace a v období tehotenství.
Prostá difúzní struma není vetšinou
spojena s žádnými obtížemi, ale
muže nekdy svým rustemutlacovat
prudušnici nebo hrtan. Když se
objeví dušnost nebo chrapot, je
nutný chirurgický zásah. U každé
strumyje nutné lékarské vyšetrení,
aby bylo vylouceno nebezpecí
zánetu nebo nádoru.

Struma se muže objevit v
dusledku dietních chyb, zvlášte

pri nedostatku jódu.

55



56

TV , V V" V ,

SNIZENA CINNOST STITNE ZLAZY

d'(POPIS NEMOCI

Snížená cinnost štítné žlázy souvisí
s její malou aktivitou a sníženou
produkcí tyroxinu. V závislosti na
období, ve kterém se sníženácinnost
objeví, rozlišujeme dve formy této
nemoci: myxedém, neboli snížená
cinnost u dospelých, a kretenismus,
který se projevuje pri snížené
cinnosti štítné žlázy u detí.

d'( PRíCINY

Nejcastejší prícinou je tvorba pro-
tilátek, které zpusobují funkcní
poruchu štítné žlázy a snížení
produkce tyroxinu. Tuto nemoc
muže vyvolat také nedostatekjodu.
U nekterýchlidí sejedná ovrozenou
nedostatecnost štítné žlázy.

Poruchy látkové výmeny jsou
jedním z príznaku snížené cinnosti

štítné žlázy.

MpRíRODNí LÉCBA

«HOMEOPATIE

Pri snížené cinnosti štítné žlázy je
možno doporucitArsenicum - dvakrát

denne po dobu peti dnu.

d'( DIETETIKA

Podle dietologu muže být prícinou
snížené funkceštítnéžlázy nedostatek
vitaminu a minerálu,napr. nedostatek
zinku, vitaminu A, selenu, železa.
Pochopitelne je nutné obohatit dietu
o potraviny,vnichžjsou tytovitaminy
a minerály obsaženy. Jinou prícinou
muže být otrava toxiny. U techto
pacientu má dieta predevším ocistit
orgamzmus.

~ PRíZNAKY

K nejcastejším projevum patrí:
celková apatie, zimomrivost, vy-
padávaní vlasu, casté pocity úna-
vy, zácpa, bolesti svalu, silné
menstruacní krvácení, otylost,
chrapot. U dospelých se projevuje
ukládáním velkého množství sli-
zovité substance v tkáních, zvlášte
pak v podkožní tkání. Týká se to
predevším obliceje a koncetin. Pro
nemocného je charakteristické
predevším celkové oslabení a zme-
na výrazu v obliceji: vytrácí se z nej
mimika, vypadá jako maska a je
nateklý. Kuže je bledá, suchá a
zhrublá. Vícka jsou oteklá, ocní

šterbiny zúžené. Kretenismus jako
snížená funkce štítné žlázy u detí se
projevuje opoždeným fyzickým,
psychickým a pohlavním vývojem
a také poruchami látkové výmeny.
Ke sníženícinnostištítnéžlázymuže
dojít v prenatálním období nebo
v raném detství. Je charakteristické
podobnými príznaky jako u dos-
pelých, tzn. apatií, oslabením,
castými pocity únavy, sníženou
chutí k jídlu a také chorobnými
zmenami nehtu, vlasu a malým
vzrustem.

d'(DUŠEVNí LÉCBA

Duševní terapie smeruje k obnovení
rovnováhy systému žláz s vnitrní
sekrecí, címž ovlivnuje také rovno-
váhu celého organizmu. Hormonální
poruchy, související se sníženou
cinností štítné žlázy, mohou vznik-
nout podle terapeutu následkem
utlumení emocí, napr. pri nescho-
pnosti projevit hnev, což vede m.j.
k poruchám funkceštítné žlázy.Stres
provázející emoce se snižuje vlivem
duševního uzdravení a skryté pocity
mají možnost dostat se na povrch. S
touto terapií souvisí odpovídající
dieta.

d'(AUTOGENNí TRÉNINK

Mel by pacienta privést do stavu
celkové relaxace a následne uvolnit
napetí. Slovo autogenní znamená
"vytvorený sám sebou". Trénink
vede k uklidnení, následují od-
povídající fyziologické zmeny.
Výzkumy ukázaly, že tato technika
má vlivna normalizacifunkceštítné
žlázy, a muže být tudíž použita pri
lécbe její snížené cinnosti.



-ž-VÝŠENÁCINNOST ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

« POPIS ONEMOCNENí « PRíCINY -

Zvýšená cinnost štítné žlázy je Podobne jako v prípade snížené
spojená se zvýšenou produkcí cinnosti štítné žlázy jsou i zde
honnonu štítnéžlázy a nadprodukcí prícinou protilátky. Jsou vytváreny
tyroxinu. V závisloti na tom, jestli v tele, chorobne stimulují štítnou
se zvýšená cinnost štítné žlázy žlázu a vedou k nadprodukci ty-
rozvíjí bez drívejších zmen nebo roxinu. Ke vzniku nemoci muže
na základe prostého volete, ho- prispet silné psychické trauma, napr.
voríme o zvýšené cinnosti

~.

le

..

knutí, hnev, starost, ale také
prvotní nebo druhotné. Prí- ,,' tehotenství, poruchy v po-
kladem prvotní zvýšené ' . hlavním živote, hormonální
cinnosti je Gravesova - . ..'~~ poruchy v prechodu, ja-
Basedova choroba. <:::_'" , kákoliv akutní nebo

chronická nakažlivá
nemoc.

Zvýšená cinnost štítné žlázy
muže být také zpusobena

silným stresem.

« PRíRODNí LÉCBA

« BYLINNÁ LÉCBA

Byliny mají za úkol podporovat
orgán, který s nemocí bojuje. Proto
se byliny používají nejen k od-
straneníjiž vzniklýchpotíží,ale také
aby se predešlo jejich opakování.
Bylinná lécba má neutralizovat
jedovaté látky, a také podporit
imunitní systém a dovést ho do
homeostázy - stavu rovnováhy.

Pri mírne zvýšené cinnosti štítné
žlázy úcinná lécba spocíváv použi-
tí uklidnujících horkých bylin
a zbehovce - rostliny, která je velmi

úcinná pri lécbe tohoto onemoc-
není.Doporucuje se pití cajez bylin
posilujících soustavu žláz s vnitr-

ním vymešováním. Nejvhod-
nejší je smes zbehovce, ko-
privy obecné, kozlíku lékar-
ského a rebrícku obecného.

POZOR!
Lécba onemocnení štítné

žlázy musí vždy probíhat pod
lékarským dohledem.

Caj Z bylin tonizujících
hormonální soustavu je

nutné pít trikrát denne po
delší dobu.

« PRíZNAKY

Zvýšení cinnosti štítné žlázy se
obvykle projevuje vypoulením ocí
i zrychlenou srdecní cinností. Dále k
hlavním príznakum patrí: úbytek
váhy, tres rukou, zvýšená po-
hyblivost a zvýšená nervová dráž-
divost, nadmerné pocení, sklon
k prujmum, zrychlený tlukot srdce,
nespavost. U žen se casto vyskytu-
jí poruchy menstruacního cyklu.
Mimo to se mohou objevit další
orgánové poruchy: pocity horka,
lehkézcervenáníoblicejea krku,nad-
merné zcervenání kuže v míste

poškrábání.

POZOR!

Duležitý je rozbor krve,
abychom znali koncentraci

hormonu štítné žlázy.
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~ AKUPUNKTURA

Zákroky mají povzbudit proudení energie v meridiánech,
které odpovídají za správnou cinnost štítné žlázy.

~ JÓGA

Existuje systém cvicení, která polohami tela a meditacními
technikami procištují telo, mysl i ducha. Jóga uvolnuje a
ucí kontrolovat stres i destruktivní emoce. Pri zvýšené
cinnosti štítné žlázy pomáhají následující jógové techniky
-jemné druhy asan (cvicení pozice tela), relaxacní cvicení,
pranajáma (zpusob dýchání) a meditace
spojená s koncentrací pozornosti na
urcitý zvuk.

~ KYMATIKA

Terapie se opírá o využití akustických vln, které procházejí
nemocným orgánem a svou frekvencí odpovídají kmitoctu
chvení zdravých bunek.

~ HOMEOPATIE

Pri zvýšené cinnosti štítné žlázy je
možno užívat:
lodum - pri pocitu horka u hyper-
aktivity a pri obsesích, zvlášte u
tmavovlasých a tmavookých lidí,
Natrum mur. - pri zácpe, zrychleném
tlukotu srdce a popelavé pokožce,
Belladonna -pri cervenání tváre i vypoulení ocÍ.
Lycopus - pri silném a zrychleném tlukotu srdce.

~ AUTOGENNí TRÉNINK

Stejne jako v jiných prípadech onemocnení štítné žlázy
c lze autogennítréninkpoužítk dosaženíúplné

.." /: relaxace. Terapie stimuluje ciuuost Šíftn'

- ~ ~ :./ žlázy.Jógová cvicení pomáhají zmírnit
stres, který který casto zpusobuje
poruchu správné cinnosti štítné

žlázy.

~ TERAPIE POLARITY

Smeruje k vyrovnání pozitivní a negativní energie
v organizmu, aby zajistila úplné psychické, fyzické
i emocionální zdravÍ. Ukolem této terapie není jenom
uvolnit zablokované energie v tele, ale také vyrešit
problém, který tuto blokádu zpusobil.

M DlETETIKA

Odborníci doporucují
dietu s velkýmmnožstvím
zeleniny a mlécných vý-
robku. Doporucuje se
strava bohatá na vitamin
A, jako merunky, dýne,
mrkev, zelí, sója, orechy.

Vitamin A výrazne
zmírnuje zvýšenou

cinnost štítné žlázy.
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~ TAI CHI <TAICD

Je to jemné bojové umení, které je kombinací meditace
a plynulých pohybu. Cílem je zlepšení fyzického
i duševního zdravÍ. Pra-
videlné cvicení muže

pacienta zbavit stresu,
zlepšit látkovou výmenu
a posílit imunitní systém.

Cínané praktiku jí
tai chi tradicne na
cerstvém vzduchu.



~ POPIS NEMOCI

"~
L

Neplodnost není v podstate onemocnení, ale projev funkcních poruch ženských nebo mužských pohlavních orgánu. Nemuže-
-li žena opakovane otehotnet,je nutné odborné lékarské vyšetrení obou partneru, které stanoví prícinu neplodnosti a urcí terapii.

~ PRíZNAKY

o neplodnosti hovoríme tehdy, když
po dvou létech intenzivního pohlav-
ního života bez užívání antikoncepce
nedojde k oplodnení ženy. Není-li
muž schopen pohlavního života,
jsou príciny neplodnosti j ednoznac-
né. Jestliže však pohlavní život muže
probíhá bez poruch, pak hlavní du-
vod jeho neplodnosti - netypické
složení spermií - lze zjistit pouze
pomocí speciálního vyšetrení. Lékar
zhodnotí celkovou konstituci muže,
vyšetrí vnitrní i vnejší pohlavní orgá-

~ PRíRODNí LÉCBA

~ NATUROPATIE

Doporucuje se masáž okolí po-
hlavních orgánu strídave studenou
a teplou vodou, aby se lépe pro-
krvily. Dostatek odpocinku by mela
doplnovat strava bohatá na výživné
látky.

~ BACHOVA KVETOVÁ
TERAPIE

Hlavním cílem této terapieje zlepšit
psychický stav, nebot neplodnost
mohou zpusobit také negativní
emoce a stresy.Terapeutidoporucují
napr. vrbu pri pocitech zahorklosti
a uraženosti; borovici pri pocitech
viny; jírovec v prípade neustálých
starostí.

ny, provede analýzu spermií a podle
potreby kontrolujehladinu hormonu
v krvi. Pri analýzespermií se zjištuje
jejich množství, kvalita a rychlost
a také jejich schopnost prežití. Pro-
vádejí se biochemické, bakteriolo-
gické a dynamické testy. Takév prí-
pade impotence by se pacient mel
podrobit dukladnému vyšetrení,
protože potíže mohou být zpuso-
beny nejen psychickým, ale i soma-
tickým onemocnením.

~ AKUPUNKTURA

Zavedení akupunkturních jehel do
meridiánuodpovídajícíhopohlavním
orgánum muže zlepšit množství
a kvalitu spermií. Akupunkturisté se
snaží obnovit hormonální rovno-
váhu, snížit napetí a stres.

~ HOMEOPATIE

Obvykle se používá Sepia, která
pomáhápri pronikavébolestiv oblas-
ti genitáliía nezájmumužeopohlavní
život.

~ PRíCINY

Existuje široká škála prícin, které
znemožnujíneboznesnadnujíoplod-
není. Jsou to zejména:
* neschopnost pohlavního styku

z duvodu poruchy ve stavbe po-
hlavních orgánu; onemocnení
nervového systému; hormonální
poruchy; funkcní poruchy po-
hlavních orgánu;

* neschopnost oplodnení, kterou
mužeme rozdelit do techto pod-
skupin:

* funkcníporuchy varlat, (blokáda
jednoho nebo obou chámovodu,
které odvádejí spermie z varlat);

* sporadický pohlavní styk nebo
soužití mimo plodné dny ženy.
Príliš castý pohlavní styk muže
naopak vést k vycerpání zásob
spermií.

* porucha ejakulace;
* imunologicképríciny (když muž

produkuje obranné látky, které
nicí nebo znehybnují spermie).

Muži trpící neplodností by
meli prestat kourit a vyloucit

alkoholické nápoje.
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M POPIS NEMOCI

Predstojná žláza, zvaná prostata, je nepárové ústrojí velikosti a tvaru vlašského orechu. Nachází se na hrdle mocového mechýre
a obklopuje mocovou trubici u základny penisu. Produkuje zvlhcující tekutinu, v nížjsou pri ejakulaci unášeny spermie. Nejcastejším
onemocnením prostaty je její zánet (chronický nebo akutní), obvykle v dusledku sexuálne prenosné nemoci, bakteriální infekce
nebo zánetu mocové trubice. Jiným castým onemocnením je zbytnení prostaty, které se objevuje zpravidla u mužu po 50. roce
života a zpusobuje potíže pri mocení. Nejnebezpecnejší je rakovina prostaty -zde je velmi duležitá vcasná diagnóza.

M PRíZNAKY

Pri zvetšení tlací prostata na okolní
orgány, predevším na mocovou
trubici. Rozlišujeme nekolik etap
onemocnení.
Pro pocátecnífázije charakteristické
casté mocení ve dne a nekolikrát
behem noci, oslabení proudu moci,
sklon k prerušovanémumocení s po-
citem neúplného vyprázdnení me-
chýre, odkapávání moci po vy-
mocení. Potíže muže zesílit alkohol,
káva nebo dlouhé sezení.

Následuje fáze cástecné zástavy
moci - výše vyjmenované príznaky
se zhoršují, mocový mechýr se zcela
nevyprazdnuje, muže se objevit

M PRíRODNí LÉCBA

M HOMEOPATIE

Nezbytná je dukladná analýza príz-
naku a znalost prícin nemoci. Pod-
purnými prostredkyjsou mimojiné:
Sabal -jestliže zbytnení zpusobuje
bolest pri mocení;
Bary ta - když je proud moci pomalý

a tenký, pri castém mocení.
Pri zánetu prostaty má homeopatická
lécba pomocný charakter - pri boles-
tivém otoku a dalších príznacích se
používá Sabal.

M BYLINNÁ LÉCBA

Doporucují se byliny, které usnad-
nujímocení,napriklad:pýr,preslicka,
Serona repens,nat vrbovky.Tradic-
ními léky jsou také propolis a pyl
(jedna lžíce denne).

M AROMATERAPIE

Doporucují se masáže celého tela
s použitím oleje ze šalveje nebo ge-
rama.

krátkodobézastavenímoci. Muž trpí
ztrátou sebevedomí, snižuje se jeho
chut kjídlu.
Vefázi chronickézástavy moci a po-
ruchy funkce ledvin casto dochází
k nemožnosti vymocit se (akutní
retencemoci),cožje záležitostvelice
bolestivá a vyžadující neodkladnou
lécbu. Pri plném mechýri moc pouze
odkapává, dochází k poškození led-
vin, objevuje se nevolnost, zvracení
a úbytek na váze. Komplikací pri
zbytnení prostaty muže být chronic-
ký zánet nebo krvácení pri mocení
(je treba vyloucit krvácení zpuso-
bené rakovinou ledvin).

M NATUROPATlE

Kromejiných prostredku doporucují
naturopaté zvlášte jemnou masáž
prostaty provádenou odborne vy-
školeným masérem. Doporucuje se
také strídat studené a horké sprchy
a sedací koupele. Dietu je vhodné
spojit s bylinnou lécbou a se zvýše-
ním množství zinku v pokrmech (je
obsažen zejména v pivovarských
kvasnicích, pšenicných klíccích, dý-
nových semínkách, práškové hor-
cici).

M AKUPUNKTURA

Terapeut dráždí akupunkturními
jehlami energetické dráhy, které
souvisejí s mocovým a pohlavním
ústrojím. Touto metodou se snaží
odstranit blokády a posílit oslabený
imunitní systém pacienta.

M PRíCINY

Prícina zbytnení prostaty není
známa, i když se vyskytuje témer
u všech mužu po prekrocení stred-
níhoveku.Protožepríznakyrakoviny
mohou být stejné,je nezbytnápravi-
delná kontrola u lékare - urologa.
Predpokládá se, že ke zbytnenípros-
taty docházímj. z duvoduhormonál-
ních zmen, které jsou u mužu zcela
normálním projevem souvisejícím
s vekem.Je narušenazejménarovno-
váha mezi mužskými pohlavními
hormony a ženskými pohlavními
hormony,které jsou v malém množ-
ství rovnežprítomny.Zbytnenípros-
taty zacíná být problémem tehdy,
když zpusobuje nepríjemné potíže
a když hrozí podezrení na rakovinu.
Prícinou akutního zánetu prostatyje
casto infekce bakterií Chlamydia
urogenitalis nebojinými bakteriemi.

Pohlavní orgány zdravého
muže.
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« POPIS NEMOCI

Dríve se venerologie zabývala pouze
klasickými pohlavními chorobami.
Vývojem lékarské vedy se zjistilo, že
puvodcu, kterí zpusobují pohlavne
prenosné nemoci, je mnoho. Dnes
se proto presneji hovorí o STD (Se-
xua/ly Transmitted Diseases -pohlav-
ne prenosných chorobách), ci noveji
STI (Sexua/ly Transmitted lnfections
-pohlavne prenosných infekcích) -
nebot vždy nemusí být vyjádren kli-
nický obraz a casto se stává, že je
zjišten pouze puvodce onemocnení.
Podle zpusobu prenosu se infekce
delí do dvou skupin:
1. infekce šírené témer výhradne

pohlavním stykem, k nimž patrí
-"klasické pohlavní choroby" de-

finované zákonem - príjice (sy-
philis), kapavka (gonorrhoea),
mekkývred (u/cusmo/le), lymfo-
granuloma inguinale (venereum)
a granuloma inguinale;

2. infekce šírené prevážne pohlav-
ním stykem, kam patrí celá rada
dalšíchsexuálneprenosnýchcho-
rob, které jsou podle puvodcu
zpusobeny bakteriemi, viry, pr-
voky, kvasinkami, zevními para-
zity a cervy.

--

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíZNAKY

Kapavka(gonorrhoea)patrí mezíklasické
pohlavní choroby podléhajícízákonným
opatrením. Je to místní, akutní, hnisavé,
zánetlivéonemocnení prenášené hlavne
intimním kontaktem a postihující pr-
votne sliznici mocopohlavního ústrojí -
tzn. u mužu predevším mocovou trubici
a prostatu. Doba od infekcního pohlav-
ního styku do rozvojeklinickýchprízna-
ku u nekomplikovanémužské kapavky
je prumerne 3 až 6 dní (krajní rozmezí
1 až 14 dní). Objevuje se bolest a pálení

prí mocení a zprvu hlenovitý sporý vý-

tok se mení v hustý hlenohnisavý až zele-

nožlutý hnisavý, nekdy i s prímesí krve.

Otvor mocové trubice je zdurelý a zarud-

lý. Tento nelécený akutní stav postupne
slábne a mení se na chronickou tazi se sla-

bým belavým až cirým výtokem ci "ranní

kapkou" v mocové trubici. Prubeh one-

mocnení muže být i bezpriznakový.

Príjice se projevuje širokou škálou
príznaku a schopností napodobit ce-
lou radu nemocí. Muže postihnout
kterýkolivtelní orgán nebo tkán. Ne-
lécená nebo nedostatecne lécená mu-
že být ve tretím stadiu onemocnení
prícinou úmrtí ci invaliditypacienta
(postižení srdecne-cévniho aparátu,
centrálního mozkovéhosystému,mí-
chy, kuže, kostí apod.). Prenáší se
témer výhradne pohlavním stykem.
Získaná príjice je charakterizována
zmenami v místechpruniku Trepone-
my pallidy od infekcnihojedince do
kuže ci slizníce-v závislostina sexu-
álních praktikáchnejcastejina pohla-
vi, ale i v ústech, rtech, konecniku,
deložním cípku).

--
« PRíCINY

Riziko onemocnení zvyšujícasté se-
xuální kontakty s vetším množstvim
partneru, zejména partneru náhod-
ných. Velkou chybou, zvlášte u po-
sledne vyjmenovaných prípadu, je
nepoužívání prezervativu. Prezerva-
tiv je kvalitní lehce dostupný pro-
stredek, který úcinne chrání pred
vetšinou onemocnení. V prípade, že
se potíže objevíu jednoho z partne-
ru, mel by i druhý okamžite navštívit
lékare a prípadne rovnež absolvovat
lécbu. Zamezí se tím dalšímu šírení
infekce a urychlí se proces lécby.Po-
hlavne šírené nemoci zpusobují ná-
sledujícímikroorganizmy:
* kapavku zpusobuje gramnegativ-

ní bakterie diplokok Neisseria go-
norrhoeae, usporádaná do dvojic
podobajících se zrnku kávy;

* druh Ch/amydia trachomatis - sé-
rotypy D až K zpusobují po-
hlavne prenosná onemocnení
mocopohlavního systému, LI až
L3 klasickou pohlavní chorobu
/ymfogranu/oma venereum, která
se vyskytuje v tropických a sub-
tropických oblastech;

* kvasinky (Candida a/bicans) zpu-
sobují zánety pohlavních orgánu;

* U/cusmixtum je název pro sou-
casnou nákazu bakterií Trepone-

ma pallidum, puvodce príjice;
* vír H. I. v., který je prícinou AIDS;

* Haemophi/us ducreyi je puvodcem

mekkého vredu ( U/cus molle);

* Nemoci zpusobují také zákožka
svrabová a veš munka.

Lécba pohlavne šírených infekcí musí zásadne probíhat pod dohledem odborného lékare. Prírodní metody podporují lécbu,
zkracují její prubeh, mírní príznaky a pusobí proti návratum nemoci.

«BYLINNÁ LÉCBA

V prípade všech nemocí doprovázených zánety žaludu a predkožky se doporu-
cuje použití nálevu z hermánku, dubové kury a nate materídoušky. K omývání
penisu a podráždených míst se používá také odvar ze smesi, která obsahuje du-
bovou kuru, kvet malvy,úbor hermánku, list šalvejea list orešáku královského.
Pri zmenách zpusobujícíchsvrab se postižené oblasti omývajíodvarem z ptacin- .
ce, vodilkykanadské, mesícku lékarského, hermánku, svizeleprítuly a trezalky
teckované. Odolnost organizmu lze zvýšit pitím odvaru nebo nálevu ze svízele
prítuly, trapatky úzkolisté a vodilkykanadské. Velmi úcinná je konzumace ces-
neku a velkého množství vitaminu, predevším vitaminu C.

« HOMEOPATlE

Protože u mužu jsou nejvíce ohro-
ženy mocové cesty, casto dochází
k zánetu mocové trubice. V tako-

vých prípadech se doporucuje Apis,
Be/ladonna, Cantharis, Urtica urens
a Mercurius so/ubilis. Pokud nasta-

nou komplikace v podobe zánetu na-
dvarlete a prostaty, jsou velice úcinné
prípravky jako Conium, Barium car-
bonicum, Pu/satilla a Cantharis.

L
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« POPIS NEMOCI

Mužská erektilní dysfunkce zname-
ná neschopnost dosáhnout nebo za-
chovat po dostatecne dlouhou dobu
erekci, nezbytnou k pohlavnímu sty-
ku. Neschopnost erekce je prítom
jednou z nejcastejších poruch sexu-
álních funkcí u mužu vubec. Odha-

duje se, že ve svete trpí poruchamí
erekce asi 100 milionu mužu. Mnoho

mužu nekolikrát v živote postihuje
prechodná impotence. Pro nekteré je
tato porucha castým, velmi nepríjem-
ným problémem. Stává se, že kvuli
psychické nevyrovnanosti, chybející-
mu pochopení nebo neznalosti ze
strany partnerky je sexuální život po-
stiženého muže neúspešný. I když má
erektilní dysfunkce nekdy psychogen-
ní charakter a príciny (nebo alespon
tyto aspekty vystupují do popredí),
vetšinou jde o poruchu organickou.

Lécbu podporuje zdravý životní styl,

mnoho pohybu a zdravá výživa.

« PRíRODNíLÉCBA

« PRíZNAKY

Onemocnení se projevuje nemožnosti
dosažení erekce penísu.

Predevšímje treba najít pravou prícinu poruchy erekce. Pokud se jedná o one-
mocnení organického puvodu, musí o správném zpusobu lécby rozhodnout lé-
kar. V dnešní dobe už vetšinu prípadu erektivní impotence dokáže medicína
úspešne lécit. Prírodní kúryjsou velmiprospešnou pomocnou lécbou.

« AROMATERAPIE

Velmi dobré výsledky prináší pridání
éterických oleju do koupele a vzájem-
ná masáž partneru silicemi zredenými
základním olejem. Pro tento úcel se
používají2,5%aromatické oleje ze san-
tálového stromu, jasmínového oleje,
oleje z neroly a ylang-ylang.Všechny
dokonale uvolnují a zlepšují náladu.
K masáži dolní cásti zad se muže po-
užit silne povzbuzujícízázvorovýnebo
peprový olej.

« HOMEOPATIE

Protože existuje mnoho cinitelu
zpusobujících poruchy erekce, jed-
noznacne nejlepšíje poradit se o léc-
be s kvalifikovaným homeopatem.
Zpravidla se používá:
Argentum nitricum -pri poruchách
vyvolanýchstrachem; Kalium phos-
phoricum - pro posílení nervovésou-
stavypri depresi a silné únave; Sepia
- pri ztráte pohlavních pudu a sníže-
ní zájmuo partnera.

«BYLINNÁ LÉCBA

V prípadech, kdy je hlavní prícinou potiží citové napetí, se doporucují tablety
nebo nálevys obsahem ovesné slámy (2krát denne 2,5 ml). Pri silicích stavech
napetí se používá bylinný caj z rozmarýnu, který povzbuzuje cinnost mužské
hormonální soustavy.Casto se doporucuje ženšen. Je dostupný v tabletách ne-
bo jako tinktura. Trh nabízí nekolik druhu tohoto prípravku s ruznými úcinky.
Asijskýženšen pusobí povzbudive,americký má relaxacni úcinek.

« PRíCINY

U mužu s poruchami erekce selhává
následující fYziologickýmechanizmus.
Pokud je penís v neztoporeném sta-
vu, jsou bunky hladkého svalstva ve
stenách penílních tepen a toporivých
teles ve stavu napetí. Dojde-Ii naopak
k jejich uvolnení, krev rychle vtéká do
lakunárních prostor toporivých teles.
Soucasne tlak krve uvnítr tepen puso-
bi na okolní trámcinu a zevní vazivový
obal toporivých teles, cimž se prodlu-
žují a stlacují odvodné žíly.Výsledkem
je takzvané zúžení žilního prusvitu,
které úcinne bráni odtoku krve.

Znacná cást poruch je podmínena
psychickými vlivy. Každé nové selhá-
ní dále zhoršuje celkový pocit posti-
ženého. Bežne dochází k prechodné
impotencí pri vycerpání, dlouhodobé
prepracovanosti ci probíhajícím (i bež-
ném) onemocnení.
Krome psychických potíží mohou být
prícinou erektilní dysfunkce nekterá
chronícká onemocnení, urcité hormo-
nální poruchy, lokální vlivy a konecne
i užívání urcitých typu léku. Poruchy
erekce bývají castým pruvodním je-
vem chorob, s nimiž muže být spojen
zhoršený prítok krve penilnimi tepna-
mi -tedy zejména cukrovky, nekterých
srdecních onemocnení a hypertenze.
Závažná jsou také neurologická one-
mocnení jako roztroušená skleróza,
mrtvice, poškození míchy, poškození
nervu po chirurgických operacích pro-
staty a tlustého streva. Duležitou roli
hraje také nadmerné požívání alkoho-
lu a kourení cigaret.
Podle dosud provedených studií posti-
huje erektilní dysfunkce 28% lécených
diabetiku, 39%lécených kardiaku a 15%
mužu užívajícíchantihypertenzíva.

« NATUROPATIE

Velmi duležitou roli hraje zdravý život-
ni styl. S ním souvisí správná výživa
s velkým množstvím ovoce a zeleniny
na strane jedné a malým množstvím ži-
vocišných tuku na strane druhé. Dule-
žitá je telesná aktivita bez zbytecného
pretežování organizmu, 7-8hodinový
spánek. Samozrejmé je omezení kon-
zumace alkoholu a kourení.
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~ POPIS NEMOCI ~ PRíCINY

Nemoc zpusobují streptokoky, kte-
ré se nacházejí v nitrotkánových oh-
niscích nebo vnikají do organizmu
poškozenou kuží (nejcasteji když je
zbavená pokožky,vystavenáúrazum
a chorobným zmenám). Ruže ob-
vykle postihuje dolní koncetiny. Ri-
ziko zvyšujeprítomnost plísne mezi
prsty nebo krecové žíly. Muže také

napadnout oblicej, okolí pohlav-
ních orgánu,ránu po odpadnuti

pupecní šnury u novorozen-
cu, prsní bradavky kojících

žen, oblasti pooperac-
nich jizev atd.

Ružeje akutním zánetem kuže,pod-
kožní tkáne a mízních cév v po-
stižené oblasti. Probíhá prudce.
Nenastanou-li komplikace, ustupuje
po 7-14dnech a nezanechává na ku-
ži žádné stopy.

ti "'-_~
~ PRíRODNíLÉCBA

Kojící ženy jsou
",staveny streptokoko-
vým infekcím v oblasti

prsu.

~ PRíZNAKY

Po uplynutí inkubacní doby,která tr-
vá 1-4dny, se nemocný cítí unavený,
má horecku a zimnici.V oblasti po-
stupujících zmen je kuže bolestivá,
citlivána dotek, napjatá, oteklá a za-
rudlá. Nemocný si stežuje na pálení
a svedení v míste infekce. Je videt
výrazný rozdíl mezi zdravým a infi-
kovanýmpovrchem kuže. Nemocná
kuže vypadá nadmerne vyhlazená,
lesklá, získávájasne cervenou nebo
až temne rudou barvu. Protože se
v nemocném míste shromaždují ex-
sudativní tekutiny, mohou vznikat
puchýre, pri težším prubehu hemo-
rrhagické zmeny, prípadne nekróza
kuže. Ke komplikacím, které obcas
následují, patri zánety mízních cév
a uzlin a flegmóna - hnisavý zánet
podkožního vaziva, který vyžaduje
chirurgický zákrok.
Ruže muže postihnout a silne poško-
dit lymfatickécévy.V tomto prípade
existuje nebezpeci vzniku trvalého
mízního otoku -elefantiasis -na kon-
cetinách (tzv. sloní noha) nebo v ob-
liceji.

Pri prudkém prubehu nemoci s horeckou a velkými zmenami kuže je nutné nasadit antibiotika. Prírodní metody mohou
zmírnovat priznaky, pusobí proti zánetum a utišují bolest.

~ BYLINNÁLÉCBA

Pri onemocnení ruží je velmi úcinný odvar pripravený
ze stejných dílu (50 g) kvetenství smilu písecného, listu
brízy, listu máty peprné, listu vachty trojlisté, kvetu tu-
žebníku jilmového, kvetenství hlohu, nate violky trojba-
revné, nate rebrícku obecného, nati srdecníku obecného,
listu routy vonné a vrbové kury. Jednu lžíci smesi zali-
jeme sklenicí vody, necháme vyluhovat. Pijeme sklenici
nálevu pred jidlem. Z nálevu lze také pripravit obklady,
které se prikládají na postiženou oblast kuže.

~ AROMATERAPIE

Doporucuje se ošetrovat telo aromatickými silicemi zre-
denými v základním oleji nebo prikládat lécivé olejové
obklady. Velmi vhodné jsou následující oleje: cyprišový,
geraniový,jalovcový, levandulový,santálový, cajovníkový
a hermánkový.

~ HOMEOPATIE

Provází-likožni zmeny bolestivá citlivost, otoky, svedení
a horecka, používají se následující prípravky:Belladonna,
Pulsatilla,Apis mellifica,Rhus toxicodendrona Mezereum.
Echinaceaposiluje imunitu organizmu a pomáhá vzdoro-
vat infekcnímu onemocnení.

~ DIETETIKA

Velmi duležitou úlohu pri lécení nemoci muže mít výži-
va. Doporucují se pokrmy s obsahem látek podporujících
odolnost organizmu. Patrí k nim jogurty, které stimulují
produkci bílých krvinek, a také zvyšování hladiny velmi
duležité imunologické látky-interferonu.Velmivhodnáje
konzumace cesneku a potravin s vysokým obsahem vita-
minu C (paprika, pomerance, brokolice, špenát), beta-ka-
rotenu (mrkev,kaderavá kapusta, dýne, rajcata), vitaminu
E (orechy, rostlinné oleje) a zinku (dary more, obilná zr-
na).
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY « PRíCINY

Salmonelóza je druhem akutní in-
fekce. Podobá se brišnímu tyfu, ale
má mírnejší prubeh. Stejne jako ty-
fus ji zpusobují nekteré mikroby ro-
du Salmonella. Salmonel ruzných
typu existujenekolik tisíc, ale závaž-
né poruchy u lidí zpusobuje jen ma-
lý pocet z tohoto množství. Potrava
sejimi muže infikovatpraktickykdy-
koliv.V nekterých prípadech muže
mít salmonelóza príznaky akutního
strevního a žaludecního kataru.

Inkubacní doba nemoci netrvá déle
než nekolik hodin. Nemocný trpí
brišními a svalovýmibolestmi, zvra-
cí, nekdy se na povrchu kuže na
briše objevuje papulózní, skvrnitá
vyrážka. Dominantním príznakem
je však prujem. Rídká stolice má na-
zelenalou barvu, nekdy se v ní obje-
vují stopy krve. Onemocnení casto
provázejí vysoké teploty. Pro težké
prípady je príznacná silná dehydra-
tace organizmu a ztráta minerálních
solí. Aby se zabránilo komplikacím,
je treba tekutiny doplnovat infuze-
mi.

Salmonelózy jsou zpusobeny ruz-
nými kmeny rodu Salmonella. Jed-
notlivé kmeny lze od sebe odlíšit
sérologicky,tj. na základe jejích re-
akcí s protilátkami. Nekteré z nich
jsou patogenní pro cloveka,jiné pro
zvírata. Zdrojem infekce mohou být
jídla, která prišla do styku s výkaly
nositele nebo nemocného. Praktic-
ky se salmonelóza šírí nejcasteji po
požití nakaženého masa, vajec,nadí-
vaných omelet nebo tatarského bif-
teku. V prípade paratyfu typu C
jsou nositeli nákazy prevážne hlo-
davci - clovek se muže nakazit napr.
jídlem pripraveným z potravin zne-
cištených krysími výkaly. Bakterie
zpusobují akutní strevní a žaludecní
katar. Ochranou proti nemocí je du-
kladná osobní hygiena a správné
uchovávání potravin.

Salmonelami mohou být
infikována jídla pripravená ze

syrových vajec nebo masa.

« PRíRODNí LÉCBA

«BYLINNÁ LÉCBA « DlETETIKA

Lécbu prísnou dietou muže podporovat pití bylinných ca-
ju s protiprujmovým úcinkem. Doporucuje se následující
bylinnásmes proti prujmu: 100g plodu boruvky,50g nate
a 50 g oddenku mochny husí. Jednu cajovou lžicku smesi
zalijemesklenicí varícívody.Nálev se pije 2-3krát denne.
Jiný lécivýcaj pripravímez 30 g plodu boruvkya 10g listu
šalveje.Jednu polévkovoulžíci smesi zalijeme 1/2 litrem
vroucí vody.Pije se pul sklenice 3-4krátdenne.
Výborný úcinek má také smes následujících bylin: 60 g
plodu jerábu, 40 g korene štovíku konského a 100g listu
proskurníku. Odvar se pripravuje z jedné polévkovélžíce
smesi,kterou zalijemesklenicívarícívody.Pije se 1/2 skle-
nice 2-3krát denne.

Základním úkolem výživy je doplnit ztrátu tekutin a elekt-
rolytu. V pocátecní fázi podáváme nemocnému vodu. An-
tibiotika a sulfonamidy se nasazují teprve tehdy, existuje-Ii
podezrení, že bakterie mohou proniknout ze strev do krev-
ního obehu. Nemocný musí dodržovat prísnou dietu slo-
ženou ze sucharu nebo suchého peciva, dobre osolené
rozvarené rýže s jemne nastrouhanou mrkví, v další fázi po-
dáváme varené maso. Je treba úplne vyloucit smažená jídla
a syrovou zeleninu a ovoce. Organizmus netoleruje mléko.

« HOMEOPATIE

Homeopatické prípravkyjsou proti prujmu velmiúcinné.
Pri vodnaté stolici a kolikových bolestech bricha, také
pri nevolnosti a ríhání pomáhají následující homeopati-
ka:Aloe,Arsenicumalbum,Belladonna,Discoreaa Colocyn-
this.



ŽENS~ lSERLODNOST
.t« POPIS NEMOCI

-- ---

Neplodnost z lékarského hlediska není nemocí, pouze príznakem funkcní poruchy reprodukcních orgánu ženy nebo muže.
Za neplodnost se považuje stav, kdy v prubehu jednoho roku pri pravidelném pohlavním styku bez antikoncepce nedochází
k pocetí dítete. Podle této definice je neplodných 30 % nove uzavrených manželství. V nekterých se však deti narodí
pozdeji, proto se postupem casu toto procento snižuje.

.t« PRíZNAKY

Príznakem neplodnosti je neschop-
nost otehotnet pri pravidelném
pohlavním styku bez antikoncepce.
Avšak neplodnost, kterou manželé
považují za hlavní potíž, mohou
provázet méne nápadné príznaky
jiné, základnínemoci,kteráje skutec-
nou prícinou neplodnosti.

.t« HOMEOPAT"'if""

U obou partneru se aplikuje kon-
stitucní terapie. Homeopaté dopo-
rucují mj. tyto léky:
* Sabina (pri opakovaných potra-

tech);
* Sepia (používá se pri lécbe ne-

pravidelné menstruace, podráž-
dení, plactivosti a pri odporu
k pohlavnímu styku);

* Secale cornutum complex (pri
náchylnosti k potratum).

.t« AROMATERAPIE- -

Prícinou toho, proc žena nemuže
otehotnet, muže být:
* porucha cinnosti hypotalamu

a hypofýzy,tj. mozkových center
ovlivnujících tvorbu hormonu
regulujících fungování vajecní-
ku',

* nepravidelná funkce vajecníku;
* nepruchodnost vejcovodu;
* onemocnení delohy,mj. vrozené

vady a nitrodeložní srusty,zánet
deložní sliznice, myomy a jiné
nezhoubné nádory delohy, en-
dometrióza a také jizvy a oderky
v deložním hrdle;

Castou prícinou neplodnosti je
stres.

r .t« PRíRODNí LÉCBA____

* mužská neplodnost (je popsána
najiném míste);

* psychický problém - dlouho-
dobý stres, který narušuje správ-
né fungování organizmu;

* porucha imunitní soustavy - tvor-
ba protiláteknicícíchspermanebo
znemožnujícíchpohybspermatu.

Vznik neplodnosti ovlivnují mj.
takové nemocijako: zánety a nádory
vajecníku, syndrom polycystických
vajecníku, hyperfunkce nebo hypo-
funkce štítné žlázy, také užívání
nekterých psychotropních a hormo-
nálních léku. Splodností mohou mít
potíže ženy, které prošly príliš
radikální redukcní dietou nebo trpí
mentálníanorexií.

Prírodní lécebné metody mohou posílit organizmus a snížit vliv nepríznivých
cinitelu na funkcnost reprodukcní soustavy žen. V prípade vážné nemoci, která
muže být prícinou neplodnosti, je treba se vždy obrátit na lékare.

I .t« BYLlNNÁI1CBA .=--=:J
Používá se Chamaelirium luteum,
také oves, ženšen a rozmarýn. Tyto
prípravky mohou sloužit k lécbe
poruch endokrinního systému
a chronického stresu, musí však být
vhodne dávkované a predepsané
zkušeným fytoterapeutem.
Cínští bylinári doporucují byliImé
prípravky posilující hormonální
a obehovou soustavu.---

-- - - - -- __ -=:J
Pri této lécbe se používá olej ze šalveje, který povzbuzuje vajecníky k tvorbe
estrogenu (nedostatek techto hormonu vede k neplodnosti), prípadne
rozmarýnový, levandulový nebo cajovníkový olej, který prináší úlevu a snižuje
zánetlivou reakci v oblasti pánve.

L-~ A'jQjPUNKTURA

Akupunktura pomáhá obnovit hor-
monální a energetickou rovnováhu
aktivizováním urcitých oblastí a bo-
du na lidském tele.
Akupunkturní stimulace energetic-
kých drah normalizuje biochemické
procesy a posiluje celkovou psy-
chofyzickou kondici.

Jedním ze zpusobu lécbyje vtírat do pokožky oleje povzbuzující
tvorbu hormonu.
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~ POPISNEMOCI

Bolesti v oblasti pánve v podstate nejsou nemocí, pouze príznakem patologických stavu pánevních orgánu. Potíže
lokalizované v této cásti tela postihují ženy i muže. Nesmí se podcenovat zejména dlouhodobá tupá bolest, obzvlášt pokud
ji doprovázejí takové príznaky jako zácpa nebo krev ve stolici. Mohou to být symptomy rakoviny. Okamžitá pomoc je
rovnež nezbytná pri ostré, rozsáhlé bolesti, která je spojena se žaludecní nevolností, zvracením, horeckou a silným napetím
brišních svalu, protože tyto príznaky naznacují akutní zánet slepého streva, který si vyžaduje co nejrychlejší operaci.

~PRíZNAKY

Bolest není nemoc. Je to pouze
príznak, který na nemocupozornuje.
Mnoho odborníku považuje bolest
za príznivý jev, ponevadž telo nás
takto upozornuje, že je ohroženo
naše zdraví. Bolest casto doprová-
zejí i jiné príznaky, jako krvácení
z rodidel, krev ve stolici, úporné
zácpy, nadýmání, výtoky nebo krev
v moci a casté nucení k mocení.
Žádná z techto potíží se nesmí
podcenovat. Vetšinou sice signali-
zují méne závažné poruchy a one-
mocnení, muže se však stát, že
predznamenávají nemoc ohrožující
život.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ HOMEOPATIE

U endometriózy a zánetlivých stavu
pánveje nezbytná konstitucní lécba,
která doporucuje:
* Lachesis- pri bolestech vajec-

níku a pri bolestech v podbrišku,
hlavne když bolesti sílí pred
menstruací;

* Calcillm - pri tupé bolesti zad,
slabin nebo delohy pri men-
struaci;

* Aconitllm - pri náhlé bolesti, pri
zhoršení zdravotního stavu
pacienta, zejména pokud je bo-
lest provázena slabou horeckou;

* Colocynthis- pri krecových
bolestech, které ustupují pri
predklonu;

* Mercurills- je-li pacientovi zima
nebo se potí nepríjemným, hoj-
ným potem.

~ BYLINNÁLÉCBA

K základním drogám se sedativním
pusobením (tišícím bolest) patrí
napríklad kvet levandule, šištice
chmele, nat medunky lékarské, nat
svízele vonného, list vrbky úzko-
listé.
V prípade bolestí gynekologického
puvodu pomáhá nat kontryhele.
Základní bylinou pri bolestivé men-
struaci je mochna husí.

'f l'
;.,J...\t""\~.~

~ OSTEOPATIE

Nekterí osteopaté doporucují ma-
sáže zlepšující krevní obeh v pánev-
ních cévách, což má vliv na lepší
prokrvení delohy a prináší tak úlevu
pri menstruacních bolestech. Pri
nekterých formách endometriózy se
doporucuje masáž pánve pres poch-
vu. Bolesti v oblasti pánve jsou

casto zpusobeny nemocemi
orgámi v dutine brišní.
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PRíCINY

* Zánety - akutní i chronické * Poruchy menstruace - hlavne
zánetlivé stavy pánevních orgá- u mladých žen pri premenstru-
nu; álním syndromu a u žen s psy-

* Rakovina - bolest muže být chickými problémy, u nichž
symptomem rakovinového pro- menstruace je další psychickou
cesu v oblasti pánve, muže záteží;
provázet napr. rakovinu tlustého * Patologické tehotenství - ob-
streva, nádory na vajecníku nebo zvlášt nebezpecné jsou bolesti
v deloze a rakovinu mocového spojené s krvácením nebo pred-
mechýre; casnými stahy delohy, které

* Poruchy cinnosti strev - zácpy mohou signalizovat zacínající
i prujmy a tzv. syndrom dráž- potrat, predcasné oddelení lužka
divého tracníku, který je spojen nebo porodní potíže;
s nadýmáním bricha; * Endometrióza.

* Dietetické chyby, zejména pre-
jedení;



~ POPISNEMOCI

Prsy jsou tvoreny žlázovoutkání vy-
ztuženou vazivovýmisvazkyvyplne-
nými tukovými bunkami, které se
zvetšují a nekdy jsou viditelné be-
hem tehotenství nebo menstruace.
Bradavkaje tvorená erektilní tkání,
která reaguje na sexuální stimulaci.
Prsy jsou náchylné k ruzným one-
mocnením.
Nejcasteji se vyskytují následující
potíže:
Mastalgie -bolestivá prsa. Tyto potí-

že jsou u žen pomerne casté a jsou
dusledkem zvýšené hladiny estro-
genu behem menstruacního cyklu
a v tehotenství. Vyskytují-lise pra-
videlne behem každé menstruace,
nazývá se tento stav fíbrocystická
nemoc a muže zpusobit vznik benig-
ních (nerakovinných) bulek v prsu.
Benigní (nerakovinné) prsní bulky -
-jsou také castým onemocnením pr-
su. Muže se jednat o jednotlivé cysty
nebo nahromadení cyst, casto v sou-
vislosti s fíbrocystíckou ne-
mocí.

Mastitida neboli zánet prsu-
-muže být akutní nebo chro-
nický. Vzniká tehdy, když
do prsu proniknou bakterie
a rozmnožíse v nem.
Rakovina prsu - postihuje
približne každou dvanác-
tou ženu v západním svete.
Dochází k ní v souvislostí
s ruznými rizikovými fak-
tory.

~ PRíRODNíLÉCBA
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~ PRíZNAKY
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~ PRíCINY

Pri mastitide (zánetu prsu) jsou pr-
sy bolestivé, oteklé a horké, kuže je
napjatá. Tyto projevyjsou doprová-
zeny pocitem celkovéúnavy a teplo-
tami.
Mastalgie se projevuje bolestivými
prsy a je spojená s menstruacním
cyklem, kdy jsou príznaky nejvýraz-
nejší.Vysokáhladina estrogenu a so-
díku behem cyklu na sebe váže více
vody v prsech, takže otékají a jsou
bolestivá a citlivá.
Za nahmatanou zatvrdlinouvprsu se
casto také skrývají cysty zpusobené
rozšírením lalucku žlázy nahroma-
deným sekretem nebo "fíbroadeno-
my"-nahromadením vazivovétkáne,
která vytvoríhmatatelný tuhý útvar.
Maligní (rakovinné) bulky vetšinou
nebývají bolestívé. Jsou to hmatné
útvary v prsu, které nemení svou
velikost a konzistenci behem men-
struacního cyklu. Dalšími príznaky
jsou neobvykle napjatá kuže nad

nekterou oblas-
tí prsu, výtok
z bradavky ne-
bo její vpáce-
ní, svraštování
kuže prsu nebo
vtažená místa.
Podezrelá je
také zmena
velikosti a tva-
ru prsu nebo
otok v podpaž-
ní jamce.

K onemocnení mastitidou dochází
obvykle pri kojení. Mikroby mohou
proniknout do prsu drobnými pora-
neními kuže v oblasti bradavek.
Benigníbulkyv prsu mohou vznikat
bez zjevných prícin. Jejich pravde-
podobnou prícinou jsou hormonál-
ní poruchy.
Rakovina prsu - jeji priciny dosud
nejsou uspokojiveobjasneny.Existu-
ji však nekteré rizikovéfaktory, kte-
ré vznik tohoto onemocnení mohou
ovlivnit:
* u belošek je rakovina prsu cas-

tejší než u žen s tmavou barvou
pleti;

* riziko vzrustá po 50. roce živo-
ta;

* jestliže se v rodine toto onemoc-
není již vyskytlo(napr. u matky,
sestry, babicky), je riziko vyšší;

* trpí-li žena mastalgií, pravdepo-
dobnost onemocnení rakovinou
prsu je dvakrát vyšší;

* výskyt onemocnení je mnohem
vyšší ve vyspelých zemích (vý-
jimkou je Japonsko);

* ženy, které nikdy nerodily nebo
které svédíte nekojily,onemocní
rakovinou ponekud casteji. Stej-
ne tak ženy, u nichž se men-
struace objevila pred 12. rokem
života a prechod zacal teprve po
50. roce (dlouhodobá hormonál-
ní aktivita), jsou více ohroženy
vznikem rakovinyprsu.

Rakovinaprsu je nejcastejším zhoubným nádorem u žen. Obvyklese vyskytujeve veku nad 50 let, muže se však objevit i u
žen podstatne mladších.Vcasné odhalení rakovinného nádoru (než dosáhne velikostí 1cm) poskytujetémer úplnou jistotu,
že nemoc bude vylécena. Proto by každá žena mela provádet samovyšetreníprsu alespon jednou mesícne, minimálne jed-
nou do roka navštívit lékare a po dovršení 40 let navícjednou rocne podstoupit mammografíi (rentgenovévyšetrení prsu).
Je-li ve skupine zvýšeného rizika onemocnení rakovinou prsu, mela by být pod stálým odborným lékarským dohledem.
Prírodní metody mohou poskytnout pouze podpurnou lécbu, a to jen u benigních (nezhoubných) prsních bulek.

~ BYLINNÁLÉCBA ~ HOMEOPATIE
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Pri bolestech prsu se nejcasteji doporucuje svízel prítula. Vhodné jsou také prí-
pravky, které celkove posilují organizmus a podporují jej v boji s nemocí. Jsou
to mj. kostival lékarský, cerný bez, pískavice recké seno, fíalka vonná, zerav zá-
padní a vlaštovicník vetší.

Bolesti zmírnují následující príprav-
ky: Natrium muriaticum, Calcium, Co-

nium a Carbo vegetabilis.Jedná-li se o
cysty, doporucují se zejména Pulsati/-

la, Conium a Phytolacca.
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~ POPIS NEMOCI

Název "pohlavne prenosné nemoci"
byl zaveden Svetovou zdravotnickou
organizací v roce 1974 a nahradil tak
do té doby použivaný termín "vene-
rické nemoci". Nové pojmenování je
mnohem širší, vztahuje se nejen na
príjici a kapavku, ale i na radu jiných
onemocnení zpusobených viry, bak-
teriemi, plísnemi nebo parazity. Je-
jich spolecným znakem je to, že se
šírí pohlavním stykem a že se proje-
vují v oblasti pohlavních orgánu.

Imunitu organizmu podporí
bylinné caje.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíCINY

Riziko onemocnení narustá zejména
u osob casto strídajících partnery. Nej-
jednodušším a nejvíce osvedceným
opatrením je použití prezervativu, kte-
rý poskytuje vysoký stupen ochrany
pred nákazou, mj. i pred nebezpecím
onemocnení HN. Objeví-Ii se prízna-
ky jakéhokoliv pohlavního onemocne-
ní u jednoho z partneru, je duležité,
aby lékarskou prohlidku a prípadnou
lécbu podstoupili oba. Predejde se tak
dalšímu šírení infekce a urychli se léc-
ba (nedochází k opetovnému nakaže-
ní).
Pohlavne prenosné nemocí vyvolávaji
nejcasteji tyto mikroorganízmy:
* bakterie diplokoka Neisseria gono-

rrhoeae zpusobující kapavku;
* mikroorganízmyz rodu chlamy-

dli a bakterie druhu Ureaplasma
urealyticum, které zpusobují one-
mocnení tzv. nespecifickou uretri-
tídou cili zánetem mocové trubice.

K prenosu infekce dochází pri po-
hlavním styku;

* jednobunecný prvok-parazit bicen-
kapoševní(Trichomonas vaginalis),

který zpusobuje trichomonádovou
infekci (zánet poševní slizníce pro-
jevující se silným výtokem z rodi-
del);

* kvasinkyCandida albicans, vyvolá-

vajícíplisnovouinfekcia zánet ro-
didel;

«BYLINNÁ LÉCBA

U všech nemocí spojených se zánetem pochvy se doporucuje omývání a výpla-
chy (irigace) nálevy nebo odvary z hermánku, dubové kury a materídoušky.
K výplachum a ošetrení pomocí tamponu se doporucuje nálev ze smesi násle-
dujících bylin: dubové kury, kvetu slézu, úboru hermánku, listu šalveje a listu
orešáku královského. Je-li projevem onemocnení svedení pohlavních orgánu,
pomáhá omývánínálevemz rdesna ptacího, vodilkykanadské, mesícku zahrad-
ního, hermánku, svízeleprítuly a trezalky. Obranyschopnost celého organizmu
podporují nálevynebo tinktury ze svízeleprítuly, rudbekíe (trapatky) nachové
a úzkolisté, vodilky kanadské. Vhodná je také konzumace cesneku a vetšího
množství vitaminu, zejména vítaminu C.

* viry oparu 2. typu (Herpes sim-
plex) napadající pohlavní orgány
a víry zpusobujicí vznik bradavíc
(kondylomata );

* vír HN, puvodce onemocnení
AIDS;

* bakterie Treponema pallidum, pu-
vodce príjice (syfilis);

* zákožka svrabová a veš munka.

« PRíZNAKY

Príznaky provázejícíjednotlivá one-
mocnení jsou ruzné, protože každá
nákaza zpusobuje charakteristické
projevy.Presto však první príznaky
bývají velmi podobné a mely by ne-
mocného primet k návšteve lékare
a k následné lécbe. K typickýmpro-
jevum onemocnení pohlavne pre-
nosnou nemocí patrí zejména výtok
z pohlavních orgánu, bolesti a pá-
lení pri mocení, svedení v oblasti
pohlavních orgánu, zarudnutí nebo
vredyna pohlavních orgánech a také
bradavickynebo puchýrkyvyplnené
sérozní tekutinou. Dalšími prízna-
ky zpravidla bývají bolesti pri sexu-
álním styku, potíže s otehotnením.
Nekdy se príznaky projeví i na ji-
ných místech než jen v oblasti po-
hlavních orgánu, napr. v pripade
kapavky jsou postiženy klouby (zá-
net) a hrdlo, onemocnení provází
zvýšenáteplota a zvetšené mízní uz-
liny.

« HOMEOPATIE

Je-li projevem onemocnení bílý ne-
bo nažloutlý výtok, který zpusobuje
podráždení a svedenísliznice,vysky-
tuje-Iise bodavá bolest v podbrišku
a casté mocení, doporucují se pri-
pravky zmírnují«í tyto potíže, a to
zejména Kreozotum, Hydrastis, Pul-
sati/la, Mercurius solubilis a Lilium
tigrinum.



mEHOTENSTVÍ- VŠEOBECNÁ DOPORUCENÍ

* POCÁTEKŽiVOTA ~ PRVNí PROJEVY
TEHOTENSTVí

Kolem 14.dne menstruacníhocyklu
se zjednoho z vajecníkuuvolní zralé
vajícko -tento proces je znám jako
ovulace. Když se spojí vajícko se
spermií, dojde k oplodnení.

* vynechánímenstruace
* zvetšená,precitliveláprsa
* mdlobyazvracení
* casténucenína mocení
* oslabení,závrate,pocitspavosti
* náladovost
* odmítání nekterýchjídel, pre-

citlivelost na urcité vune
Vetšina techto zmen v organizmu
behem tehotenství souvisí se zvý-
šením hladiny ženskýchpohlavních
hormonu. Organizmus se prizpu-
sobuje temto zmenám nejcasteji až
kolem 12.týdne tehotenství.

~ CEHO SE NASTÁVAJící MAMINKA Musí VYVAROVAT

Tehotná žena by nemela kourit, pít alkohol, bez konzultace s lékarem nesmí
užívat žádné léky. Musí také dávat pozor, aby se nenakazila nemocí zvanou
toxoplazmóza.Parazit,kterýji zpusobuje,se prenáší psími nebo kocicímivýkaly,
vyskytuje se také v syrovém nebo nedovareném mase. V prubehu tehotenství
zpusobuje vážné poškození plodu. Je treba se vyhýbat všem virovým infekcím,
zvlášte v prvních trech mesících tehotenství.

~ TELESNÁCViCENí

Behem tehotenství jsou pánevní
svaly, mocový mechýr i deloha
uvolnené a roztahují se. Cvicení,
která posilují tuto skupinu svalu,
je treba provádet minimálne
3krát až 4krát denne. Nejlepší
je cvicit vleže na zádech, ale
je možné také cviky pro-
vádet vsede nebo vesto-
je. Spocívají ve stažení
svalu pochvy, jako by-
chom chteli zadržet

moc. Je nutnéje opa-
kovat 10krát za se-
bou Tyto cviky se
také hodí ve
2. dobeporod-
ní,kdy
schop-

nost ovládání deložních svalu poch-
vy muže zmírnit riziko roztržení hráze

a ulehcit díteti pruchod
* Poloha krejcího - je to cvi-

cení, které posiluje páter, ste-
henní svaly a svaly pánevního

dna. Posadte se, narovnejte
záda a pritisknete plosky

nohou k sobe a pritáhnete
k telu, jak nejblíže dove-

dete. Uchopte rukama
kotníky a pomocí loktu
pri tisknete stehna

k podložce. V této
pozici vydržte asi

20 sekund. Cvi-
cení opakujte

nekolikrátza
sebou.

Vetšina žen muže bezpecne cvicit po celou dobu tehotenství.

~ DIAGNÓZA

Tehotenské testy zjištují v moci
nebo v krvi prítomnost hormonu,
který se jmenuje gonadotropin.
Jestliže se dva mesíce po sobe
neobjeví menstruace, je možné pri
gynekologickém vyšetrení diagno-
stikovat tehotenství.
Sonograf umožnuje rozpoznání
plodu již v 5. týdnu tehotenství.

~ PORADNA

Poradnu pro tehotné musí žena
navštívit nejpozdeji ve 12. týdnu
tehotenství a pak docházet pravi-
delne každý mesíc, neurcí-li lékar
jinak. Behemprohlídkylékarzjištuje,
jestli tehotenství probíhá normálne,
provádí gynekologické vyšetrení,
kontroluje výsledky rozboru krve a
moci, merí krevní tlak, kontroluje
váhu, poslouchá ozvy plodu.

* Poloha na bobku - vhodná

k procvicení kycelních kloubu,
posiluje také páter a stehenní svaly.
Prináší úlevu pri bolestech v kríži.
Tentocvikje možno provádet vesto-
je u židle.Postavímese celemk židli,
s nohama mírne od sebe. Páter je
narovnaná, kolena smerují ven.
Udržujeme tuto pozici a jdeme do
podrepu,stálese pritomdržímežidle.
V této pozici zustaneme co nejdéle.
U tohoto cvicení se musí chodidla
celou ploskou dotýkat podložky,
svaly na vnitrní strane stehen se
napínají.

~ STRAVA

Nastávající maminkaji musípeclive
volit, protože zajištuje výživu nejen
sobe, ale i díteti. Behem tehotenství
je nejduležitejší pestrá a racionální
strava. Není nutné jíst za dva. Stací
telu dodávat více cerstvé zeleniny
a ovoce, produktu obsahujících
vápník a omezit príjem cukru, soli
a konzervovaných potravin.
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« SONOGRAFICKÉ
vvšnRENí

.;ji 5. : 8. TÝDEN

vývoj dítete - velikost plodu je na
pocátku 5. týdne tehotenství asi 6
mm a na konci 8. týdne do 2, 5 cm.
Plod má již vyvinuty všechny du-
ležité vnitrní orgány, i kdyžješte ne
plne ajejich umístení není konecné.
Hlavaje velká,vyvíjíse oblicej.Ruce
a nohy lzejiž výrazne rozlišit.

Vyšetrení ultrazvukem je rutinní
zákrok, kterému se musí podrobit
každá tehotná žena alesponjednou.
Je to neinvazní vyšetrení a muže
predejít mnoha nepríjemným kom-
plikacím u porodu. Vyšetrením se
zjištuje, zda se díte dobre vyvíjí, a
takévek,velikostplodu,jeho polohu.
Pomocí ultrazvuku lze dokonce
odhalit vrozené vady pátere, mozku

a "decniho i eévniho systémuog "".
.
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vývoj dítete - roste obocí a rasy,
pokožka dítete je jemná, prusvitná.
Pohlavní orgány jsou natolik vyvi-
nuté, žeje možnourcitpohlavídítete.
Dítejejiž velmipohyblivé,matkavšak
jeho pohyby ješte necítí. Jeho srdce
tluce dvakrát rychleji než srdce
dospelého cloveka,
Zmeny v organizmu ženy - dochází
ke zmenám barvy kuže. Prsní bra-
davky tmavnou, na briše se muže
objevit tmavý pruh, který po porodu
mizí.Nárustváhynastávajícímamin-
ky by mel být kolem 3 kilogramu.
Doporucuje se, aby v tomto období
ženazacalas nácvikemrelaxacea dý-
chání, které pak použije v prubehu
porodu.
Zvyšuje se spotreba železa a ky-
seliny listové. Díte si musí vytvorit

Tehotenství je
zvláštním obdo-

dím v živote ženy.
Po dobu ctyriceti

týdnu nosí ve
svém lune díte.

zásoby na dobu poporodní a or-
ganizmus matky zvyšuje produkci
krve, proto je nutný zvýšený prísun
železa. Železo se nejlépe vstrebává
z živocišných zdroju, ale také z luš-
tenin, špenátu a sušeného ovoce,
napr. z merunek. Kyselina listová je
nezbytná pro správný vývoj cen-
trální nervové soustavy dítete.
Organizmus kyselinu listovou neu-
kládá do zásoby a v prubehu teho-
tenstvíjí vylucuje mnohem více než
normálne. Proto musí být v potra-
vinách prijímána ve vetším množ-
stvÍ. Dobrým zdrojem kyseliny
listové je syrová zelenina jako špe-
nát, salát, brokolice, a také lískové
orechy, arašídy a tmavé pecivo.

« 20. TÝDEN

vývoj dítete -na hlave se objevují
vlasy, vyvíjejí se zárodky zubu. Díte
je velmi aktivní, reaguje už na
podnety z vnejšího sveta. Žena
pocituje jeho první pohyby. Vytvárí
se mázek, který chrání pokožku
dítete. Plodje velký asi 25 cm a váží
kolem 340g.
Zmeny v organizmu ženy - mohou
se objevit typické tehotenské obtíže,
napr. krvácení dásní nebo výtoky.
Klouby a vaziva jsou uvolnené, což
muže vyvolávat bolesti v kríži.
V prsní žláze se nekdy objevujemle-
zivo.

« 12. TÝDEN

vývoj dítete - plod je už asi 6,5 cm
velký. vývoj svalu umožnuje díteti
vetší pohyblivost - dokáže sevrít
pest, zacíná pohybovat svaly v obli-
ceji, dovede cucat prsty a polykat
plodovou vodu. V tomto období
jsou vyvinuty a pracují všechny
vnitrní orgány dítete, proto infekcní
onemocnení matky a užívání léku
jsou méne nebezpecné. Je nejvyšší
cas navštívit tehotenskou poradnu.
Pomocí ultrazvukovéhoprístroje lze
zachytit cinnost srdícka plodu.

vývoj dítete - díte ješte nemá pod-
kožní tkán, ale v kuži se objevují
potní žlázy. Svaly na rukou a nohou
jsou již dobre vyvinuté. Matka cítí
zmeny aktivity dítete.
Díte serozvíjínejenfyzicky,alestává
se citlivou individualitou s probou-
zejícím se vedomím.Leží schoulené,
chránené delohou a plodovou vo-
dou a je zcela závislé na placente,
která ho vyživuje, dodává mu kyslík
a odvádí odpadní produkty látkové
premeny. Vzhledem i chovánímpri-
pomíná novorozence.
Zmeny v organizmu ženy - rychlé
pribývání na váze v tomto nebo
následujícím mesícije normální.Od
24. týdne tehotenství váhový prí-
rustek muže prekracovat 0,5 kg
týdne. Otoky rukoujsou dusledkem
zadržování vody v organizmu, lehce
otékat muže také tvár. Zvyšuje se
potivost.

« 28. TÝDEN

vývoj dítete - sedmimesícní plod
pocituje bolest a reaguje na ni jako
novorozenec. Koncem sedmého me-

síce plod merí 35 cm, váží 1000 až
1500 g, pri predcasném porodu má
již nadeji na prežití.

« 36. TÝDEN

vývoj dítete - v tomto období plod
merí 45 cm, váží 2500 g. Zdrojem
podnetu je mu predevším matka.
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.tK POPIS NEMOCI

Neurózyjsou nejcastejšíduševní po-
ruchy. Jejich základem je úzkost,
která je bežným pruvodním jevem
reakce na stresor. O poruše mluví-
me, když je clovekv neustálém sta-
vu úzkosti nebo kdyžurcité cinnosti
ci jevy v nem vyvolávajinezvládnu-
telný pocit strachu (tzv. fobie). Ne-
urózy obvykleneomezují schopnost
hodnocení reality, nicméne clovek
v tomto stavu není schopen si sám
se svou úzkostí poradit. Potíže zpra-
vidla ustupují spontánne.
Neuróza nemusí souviset s žádnou
konkrétní prícinou. V krajních prí-
padech vede k totálnímu vycerpání
organizmu a nespavosti. Potíže se
casto objevujív puberte.
Zahrnují úzkostnou neurózu, nut-
kavé fobie, poruchy príjmu potravy
a hypochondrii. Neurózy mají na
rozdíl od stresu chronický charak-
ter.

"

« RUZNÉFORMYNEURÓZ

« NEURASTENIE

.tK PRíCINY

Zatím není zjišten organický puvod
neurotickýchporuch. Casto jde o de-
dicnou záležitost, kdy tytéž neurózy
precházejí z rodicu na deti.Neurózu
muže zpusobit težký psychickýúraz
(napr. v detství), hormonální a che-
mická nerovnováha, události bežné-
ho života. Podle nekterých teorií
je to strach vyvolaný nevedomým
konfliktem mezi protichudnými tou-
hami. V prípade fobií existuje do-
mnenka, že vetšina z nich je
"naucených" od rodicu nebo že jsou
výsledkemkonkrétního psychologic-
kého problému ci události v raném
detství.
Úzkost sama muže vyvolat telesné
príznaky a naopak, napr. bolest hla-
vycináruživépojídání sladkostí,mo-
hou samyo sobe vyvolatdalší úzkost
- tak vzniká bludný kruh, z nehož
nemocný zpravidla není schopen se
sám vymanit.

Neurastenie je charakteristícká cetnými prudkými zá-
chvaty úzkosti, opakujícími se nekolikrát mesícne, nekdy
i nekolikrát denne, nebo chronickým neklidem. Neurózu
provází zrychlená cinnost srdce, zvýšení krevního tlaku,
zrychlený dech, tres rukou a rtu, nekdy pocit dušnosti,
tlaku v hrudniku a únava. Záchvat úzkosti prichází náhle
a necekane, trvá obvykle nekolik minut až hodinu. Ne-
mocný bezduvodne cítí panický strach, který sílí, aby za
chvíli spontánne ustoupil.
Chronická úzkost se projevujeprecitlivelostí a neustálým
napetím. Príznaky pripomínají akutní formu, ale trvají
déle a jsou méne intenzivní. Udržují se nekolik dnu,
týdnu nebo dokonce mesícu. Potíže nemocného sklicují
a znesnadnují mu vykonávání každodenních povinnos-
tí.

« FOBIE

Fobie se vyznacují iracionálním nebo nadmerne vystup-
novaným strachem z urcitých predmetu, zvírat, situací,
prostredí nebo cinností. Postihují casteji ženy než muže.
Nekteré fobie (napr. strach ze tmy) se mohou objevit už
v raném detství a zpravidla pominou bez nutnosti lécby.
Casto k vyvoláníúzkosti stací pouze pomyslet na predmet
strachu.

.tK PRíZNAKY

Príznaky úzkosti mohou být zrychlený
pulz, bušení srdce, zpocené dlane, su-
cho v ústech, studené ruce, prujem, kaš-
lání, nervové tiky, zvýšený krevní tlak,
zimnice, mdloby, zvracení, zvýšená po-
treba mocení, nespavost, nocní mury,
bolesti hlavy, podráždenost, zrychlená
rec, sexuální problémy, bolesti v beder-
ní oblasti. Mohou trvat nekolik minut,
nekolik hodin nebo mohou pretrvávat.
Vetšina techto príznaku odezní,jakmile
je puvodce úzkosti odhalen.
Záchvaty úzkosti provází zrychlený
dech. Toto rychlé povrchní dýchání mu-
že zhoršovat chemické procesy v krvi.
Dusledkem jsou bolesti hlavy a bušení
srdce.

Dalšími príznaky jsou zvýšená podráž-
denost a snížená schopnost soustredit
se. Nekdy má nemocný závrate, sucho
v ústech, poti se, špatne se mu polyká.
Neuróza muže postiženému vážne na-
rušit kvalituživota.

* Agorafobieje strach z otevrených prostor, davu. Po-
stižený se bojí vyjít na ulici. V krajních prípadech
nemocný není schopen opustit svuj byt. Nekdy se da-
rí prekonat strach jen díky prítomnosti druhé, dobre
známé a duveryhodné osoby.

* Akrofobie je strach z výšek.
* Klaustrofobiese vyznacuje strachem z uzavrených místností.
* Sociálnífobie charakterizují úzkosti vyvolané prítomnos-

tíjiných osob a vystavením se jejich hodnocení. Nemoc-
ný si je vedom nesmyslnosti tohoto pocitu, nemožnost
zvládnout strach je zdrojem jeho špatné nálady. Mezi
nejcastejší sociální fobie patrí strach pred zrudnutím
nebo konzumací jídla ve verejných prostorách. Pokud
se clovek trpící fobil snaží potlacit strach pitím alkoholu
nebo uživáním léku, muže se snadno stát závislým.
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« OBSEDANTNí
NEURÓZA

« HYPOCHONDRIE

Obsedantní neuróza je nejúpor-
nejší formou onemocnení. Proje-
vuje se posedlým myšlením na
všechna možná ohrožení a stálým
opakováním nekterých cinností.
K nejcastejším úkonum patrí mytí
rukou, pocítání a prekládání pred-
metu. Úspešnost lécby u dospe-
lých lidí je 25%.

Hypochondrická neuróza se vyzna-
cuje chorobným strachem pred váž-
ným onemocnením, nadmerným
zájmem o své zdraví a stálým po-
dezrením na nemoci. Nejcastejí po-
stihuje muže kolem 30. roku žívota
a ženy kolem ctyrícítky. Pres casté
návštevy odborných lékaru a nega-
tivní výsledky vyšetrení, které one-
mocnení nepotvrzují, se pacient ve
svém presvedcení stále více utvrzu-
je.« HYSTERIE

Hysterická neuróza se projevuje
poruchami funkcnosti organízmu
(zvracením, ztrátou hlasu, ochab-
lostí, tresavkou, necítlivostí) vzni-
kajícímí v dusledku stresu. Pacient
rád prijímá od svého okolí projevy
zájmu a soucítu; toto jednání však
pouze podporuje pretrvávání potí-
ží.

« DEPRESE

Depresivní neuróza je chronícký
stavúzkostí, kterýje provázen nedo-
statkem žívotních radostí, nechuti
k jídlu, ztrátou potence, neustálou
únavou a precitlivelostí.

« LÉCBA

Lékarí pri lécbe neuróz používají uklidnující prípravky. Podá-
váni techto léku se však musí prísne kontrolovat. Riziko vzniku
jejích tolerance (pro udržeru úCÍ11nostíléku je treba zvyšovat
dávky) je velké a muže se zmerut v prímou závislost. V kaž-
dém prípade se lidem postíženým neurózou doporucuje
usporádat životní styl. Castý poslech relaxacní hudby, cet-
ba zajímavých knih pomáhá zapomenout na každodenní
problémy. Je treba, aby nemocný zvýšil svou pohybovou
aktivitu, napr. jezdil na kole, plaval, chodil na procházky.
Stálý pohyb zlepšuje fyzickou kondici a príznive ovlivnuje
psychíckou rovnováhu.

M DIETETIKA

Nekterá jídla mohou neurózy podporovat. Proto je treba
potraviny,které zpusobujítyto potíže, vyraditz jídelnícku.
Nedoporucuje se piti silné kávy,caje a alkoholu.
Není vhodné jíst jídla z konzerv. Hliník obsažený v ple-
chových stenách vylucujez organizmu zinek a horcík.
Doporucuje sejíst mnoho ovoce a zeleniny.Proti potižím
pusobí potraviny s vysokým obsahem zinku a horcíku
(vnítrnosti, otruby, houby, droždí, orechy,cesnek).

M AROMATERAPIE

Vonné esence zbavujímnoha príznaku doprovázejícíchúz-
kost. Olejese používajíbud k masážím nebo k inhalaci:
* záchvaty paniky -šalvej, levandule nebo santálové drevo;

* tenzní bolesti hlavy -majoránka nebo hermánek;

* pomoc pro relaxaci -kadidlo a paculi.

Nemocný se casto bojí okolního sveta, jehož chaotické
usporádání v nem podporuje pocit úzkosti.

M HOMEOPATIE

Prípravky se používají podle índividuálních požadavku
a príznaku onemocnení.
Lécbu neuróz podporují mj. AconitumD6,Argentum niM-
cum D12,19natiumD12.

M BYLINNÁLÉCBA

Velmiúcinne zpravidlapusobí smesiobsahující medunku
obecnou, kozlík lékarský,chmelové šištice,trezalku tecko-
vanou a další uklidnující byliny.
Predpis: 40 g kozlíku lékarského, 20 g nate rebrícku obec-
ného, 15g listu medunky obecné, 15 g listu máty a tO g
úboru hermánku. Byliny smícháme a jednu polévkovou
lžíci smesi zalijeme sklenicívroucí vody.Necháme 15mi-
nut vyluhovat pod poklickou. Pijeme 2krát denne šálek
odvaru -nalacno a pred usnutim.

M HYDROTERAPIE

Doporucují se teplé bylinné koupele (voda o teplote
38-40°C).
Predpis na prípravu koupele: 50 g oddenku puškvorce,
15g plodu jalovce a 15g vrbové kury nasypeme do 2,5 li-
tru vody a 5 minut varíme. Nádobu odstavíme. Odvar ne-
cháme 15 mínut vyluhovat pod poklickou, pak scedíme
a vlijeme do vany s teplou vodou. Doba trvání koupeleje
asi 15minut.
Muže se také používat strídave teplá a studená sprcha.
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Za menopauzu oznacujemeokamžik
v živote ženy, kdy se zastavuje
ovulace a koncí menstruace.
Klimakterium je období ne-
kolikalet pred menopauzou
a po ní. Probíhají v nem
telesné zmeny, které me-
nopauzu provázejí.Za me-
nopauzu lze považovat
takovéposlední krvácení, po
kterém následuje alespon šes-
timesícníprerušenímen-
struace.
Období
predcházejí-
cí menopauze
(premenopau-
za) trvákolem
6 let. Období
následujícípo
menopauze
(postmeno-
pauza) zahr-
nuje zhruba
6 let po posled-
ním krvácení.
Prumerný vek, ve
kterémženavstu-
puje do klimak-
teria, je 51 let.

I!.

« POPIS NEMOCI

-- - --- --

- -------

« PRíZNAKY

Seznam príznaku charakteri-
zujících toto období je

velmi dlouhý. U vetši-
ny žen se však vy-
skytují pouze jeden
nebo dva sympto-
my,a to jen po vel-
mi krátkou dobu.
25-50%žen prochá-

zí tímto obdobím bez
potíží. V premenopau-

ze bývá žena ne-
plodná, má

poruchy

Každá žena vstupuje do klimakteria vjiném veku.

« FARMAKOLOGICKÁLÉCBA

Tato lécba spocívá v nahrazování látek, které organizmus
již nevytvárí, hormonálními léky. Základem hormonální
terapie je volba optimální dávkyléku tak, aby zmírnovaly
potíže tohoto období a nezpusobovalydeložní krvácení.
Lécba muže probíhat ruznými zpusoby:
* Podává se malé množství estrogenu.Tuto lécbu mohou

podstoupit ženy po chirurgickém odstranení delohy,
kterým nehrozí onemocnení rakovinoudelohy.

* U žen s delohou by lécba estrogenem musela být do-
plnena podáváním dalšího hormonu -progesteronu,ji-
nak by mohlo dojít k onemocnení rakovinou.Proto se
zpravidla používají oba hormony, tj. estrogen a pro-
gesteron, které harmonizují sliznici delohy.

Hormonální léky mohou být aplikoványformou náplastí
na kuži, tabletek, gelu, spirálek, cípku nebo vaginálních
krému.

Po dobu této lécbyje nutné prísne dodržovat termíny kon-
trolních vyšetrení.
Je treba také pamatovat na kontraindikace používání es-

-- --
-

menstruacního cyklu, v postmeno-
pauze se projevují neurovegetativní
poruchy - tzv. klimakteriálnísyn-
drom. Nejcastejšími vegetativními
príznaky jsou: návaly krve, bolesti
hlavy nebo závrate, nadmerné po-
cení, bušení srdce, poruchy spánku,
zimnice, suchá sliznicepochvya sní-
žení její pružnosti, suchá pokožka
obliceje a ovlasené cásti hlavy, po-
kles libida a bolestivýpohlavní styk.
Z psychickýchporuch se do popredí
dostává silná emocionální nerovno-
váha, zvýšenápodráždenost, oslabe-
ní pameti a schopnosti koncentrace,
únava a deprese.
Nejvážnejšími dusledky menopauzy
jsou: osteoporóza a srdecní choro-
by, vcetne nemoci vencitých tepen
a infarktu myokardu, související se
snížením hladiny estrogenu.

« PRíCINY

Ve srovnání s ostatními žlázami s vnitr-

ní sekreci i celým organizmem ženy
stárnou vajecníky dríve. Postupne tak
dochází k selhávání funkce ovaria, za-
niká vyzrávání vajícek a snížuje se kon-
centrace estrogenu.

trogenu, k nimž patrí: nemoci jater, rakovina prsu, nádory
pohlavních orgánu, flebotrombóza, vysoký krevní tlak.

Dobrou náladu podporují úcinné relaxacní metody.

[I
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.ti( PRíRODNí LÉCBA

.ti( AROMATERAPIE

Ztráte pružnosti prsu predchází jemná automasáž okolí
prsu smesí aromatických oleju, pripravených aromatera-
peutem nebo koupených v bylinárství ci lékárne. Pri ma-
sáži uvolnující svalykrku, ramenou a zádech se používají
smesi levandulovéhoa hermánkového oleje. Oleje z šalve-
je a kopru mohou zmírnovat príznaky nevyváženéhladiny
hormonu. Pri emocionálních poruchách pomohou oleje,
které zlepší náladu - bergamotový, nerolový nebo jasmí-
nový. Tyto oleje se používají bud pridáním nekolika kapek
do koupele nebo k masáži.

.ti( HOMEOPATIE

Homeopatická lécba smeruje k povzbuzení fyziologic-
ké a psychické regulace. Úlevu prinášejí následující prí-
pravky:
* Pulsatilla- pusobí pri návalech horka a nadmerném

pocení, zármutku, náchylnosti k pláci, zmenách nála-
dy a bolestech hlavy;

* Sepia-pomáhá pri návalech horka s pocitem oslabení
a cervenáním tvárí;

* Lachesis-pri oslabení pameti, potížích s koncentrací
a neklidu;

* 19natia-pri podráždení, precitlivelosti a problémech
s koncentrací.

.ti( AKUPUNKTURA

Touto technikou je možné lécit všechny potíže období
menopauzy, zejména bolesti hlavy, migrény, návaly hor-
ka, silné a dlouhotrvající menstruace, bolesti zad. Lécba
akupunkturou mobilizuje v nervové soustave energii cchi.
Tím odstranuje fyzické potíže, ale muže také zlepšovat
pamet a schopnost koncentrace. Mírnejší formou lécby,
kterou muže žena v menopauze provádet sama, je akupre-
sura.

.ti( DIETETIKA

Správná výživa je predpokladem vitality, která pomuže
v dobe klimakteria udržet dobrou psychickoukondici.Ná-
valyhorka lze zmírnit užívánímvítaminu E ( 100ID 2krát
denne). Potravíny bohaté na vitamin E jsou: semena slu-
necnice, vlašské orechy, lískové orechy, arašídy, mandle,
obilné otruby, lušteniny a oleje, zejména olej z pšenicných
klícku a sójovýolej.
Hladinu estrogenu zvyšujetaké sója (v pokrmech) a lnené
semeno, ze kterého mužeme pripravít odvar.
Príznive pusobí malé množství alkoholu -víno, pivo, whis-
ky.Nedoporucují se nápoje obsahující kofeín. Osteoporó-
ze predchází dodávání organizmu 500 mg vápníku denne,
konzumace jídel bohatých na vítamin A, D a horcík. Du-
ležitéje sportování, napr. rychlý pochod, jízda na kole ne-
bo jogging. Pomáhá udržovat optimální hladinu vápníku,
posiluje srdce a plíce.

.ti( BYLlNÁRSTVí

Všeobecne známou bylinou, která zmírnuje návaly
horka, pocení, deprese a podráždení, je šalvej lékar-
ská. Tato bylina nejen posiluje nervovou soustavu, ale
také redukuje nadmerné pocení. Má však i povzbuzu-
jící úcinky a muže zmírnit dusledky náhlého snížení
hladiny hormonu, které vyvolává nerovnováhu celé sou-
stavy. Chceme-li se presvedcit o úcincích této byliny,
meli bychom pít 2 malé šálky nálevu ze šalveje po do-
bu jednoho mesíce. Jinou bylinou s hormonálním pu-
sobením je drmek obecný. Používají se plody, které
povzbuzují cinnost hypofýzy (podvesku mozkového),
jež podporuje funkci vajecníku. Tuto bylinu je možné
užívat v podobe caje nebo tabletek. Nekteré príznaky
menopauzy zmírnují i tak bežné byliny, jako je her-
mánek a kvet lípy. Velmi významnou bylinou, kterou
doporucuje k ulehcení prechodu vetšina bylinárských
receptáru, je kontryhel.
Lze pripravit i následující nálev: 20 g listu medunky,
20 g úboru hermánku, 20 g listu rozmarýnu, 20 g nate
kontryhele, 20 g nate preslicky. Lžíci smesi zalijeme
sklenicí horké vody. Nálev pijeme 2-3krát denne.

Pohyb posiluje organizmus a pomáhá
prekonat klimakterické obtíže.



Dysplazie krcku deložniho, leukoplakie a papilomyjsou tzv. predrakovinné sta-
vy,které témer vždypredcházejí vzniku rakovinykrcku deložního. Zahájení léc-
by v tomto stadiu dává témer plnou záruku uzdravení.

« DYSPLAZIEKRCKU
DELOŽNíHO

Projevuje se jako oderka. Tuto zme-
nu lze zjistit cytologickým vyšetre-
ním a rozpoznat histopatologicky
(pomocí mikroskopu) podle vzor-
ku odebraného z postiženého mís-
ta. Proto je tak duležitá preventivní
gynekologická prohlídka. Lécba
spocívá v chirurgickém odstranení
zmeny nebo její likvidaci s použi-
tím elektrokoagulace, kryoterapie
(zmrazení) nebo laseru.
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« MYOMYV DELOZE

« LEUKOPLAKIE

Jde o chorobné rohovatení epitelu
(vystélky) ve sliznici krcku delož-
ního. Je to belavé, ploché, obvykle
ohranicené zt!uštení krcku deložní-
ho, které nelze setrít tamponem.
Leukoplakieje zjištována mikrosko-
pickým vyšetrením a lécí se chirur-
gicky nebo zmrazením.

« PAPILOMY

Jsou to zmeny v podobe brada-
vicnatých výbežku, nemoc propuká
pravdepodobne vdusledku virovéin-
fekce.Velmicasto postihuje tehotné
ženy nebo ženy se sníženou imuni-
tou. Diagnóza a lécbajsou obdobné
jako u dysplazie krcku deložního
a leukoplakie.

Nejduležitejším vyšetrením

potvrzujícím nebo vylucujícím
nemoc je cytologické vyšetrení.

- .~
« RAKOVINAKRCKU

DELOŽNíHO

Faktory ovlivnující vznik a rozvoj
choroby:
* predcasné zahájení sexuálního

života a castá zmena partnera;
* zanedbávátú osobní hygienya špat-

ná hygiena pohlavního života;
* velké množství porodu, zejména

v mládí;
* nákaza virem papilomu nebo vi-

rem HSV typu 2 (zpusobuje opar
zevního pohlavního ústrojí);

* zmenav podobeoderkylécená
podpurne (bezvýsledne)po mno-
ho let;

* rasovýfaktor - casteji se vyskytu-
je u cernošek, zrídka u Židovek.

PRíZNAKY

Rakovina krcku deložniho se velmi
dlouho rozvíjíbez príznaku. V pozd-
ních stadiích nemoci se objevujívý-
toky, nepravidelná krvácení, bolesti
v podbrišku, které však nejsou cha-
rakteristické pouze pro toto one-
mocnení. Sugestivnejšímpríznakem
muže být krvácení po gynekologic-
kém vyšetrení, po pohlavním styku,
fyzickénámaze; casto to bývají i bo-
lesti v podobe ischiasu.

samotných myomu, u starších pak -v odstranení tela delo-
hy i s vejcovodya vajecníky.

Jsou to nejcastejší nezhoubné nádory, které postihují sko-
ro každou treti ženu. Za prícinu jejich vzniku jsou po-
važoványhormonální poruchy týkající se pravdepodobne
hladiny estrogenu.Nejcasteji se rozvíjejíjako myomatóza.
Zpocátku nemoc probíhá bez príznaku, avšak postupne
s rustem myomu dochází k prodloužené, silné menstruaci
nebo k nepravidelnému krvácení, k bolestem v podbrišku;
objevují se symptomy infekce, tj. horecka, zvýšení poctu
bílých krvinek.
Lécba závisína velikostia množství myomu,veku pacient-
ky a její snaze uchovat si plodnost. Pokud jsou u mladé
ženy zjišteny malé, bezpríznakové myomy,doporucuje se
pouze prohlídka každé 3 mesíce až pul roku. O chirurgic-
kém zákroku je nutné uvažovat v prípade, že deloha do-
sáhne velikostijako ve 3. mesíci tehotenství, menstruace
je silná a zpusobuje anémii, pacientka trpí úpornými bo-
lestmi, nebo kdyžnemoc postupuje velmi rychle. Operace
u mladých žen, pokud je to možné, spocívá ve vyloupnutí

Krvácení zpusobená rakovinovými zmenami v rodidlech
mohou zpusobit anemii a znacné oslabení organizmu.
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tK RAKOVINADELOHY

Nádor vzniká na sliznici delohy. Zá-
visi na hladine hormonu -velkou úlo-

hu pri postupu této choroby sehrávají
estrogeny, proto se nemoc prevážne
vyskytuje po menopauze. V mnoha
prípadech postihuje ženy, které nero-
dily, pred pozdní menopauzou trpe-
ly nepravidelnou, silnou menstruací,
a ženy, které byly dlouho léceny es-
trogeny bez progestinu. Zpocátku se
nádor neprojevuje žádnými prízna-
ky, potíže zpusobuje až pri rozšírení.
Lécba se skládá z rady lécebných
postupu. Nejcastejší je chirurgické
odstranení delohy i s vejcovody a va-
jecníky, nekdy je nutná i radioterapie
nebo hormonální terapie. Nejúcin-
nejší zbraní je však prevence spocíva-
jící v pravidelných prohlídkách. Také
hygiena snižuje riziko.

« PRíRODNí LÉCBA

Jetel lucní je považován za bylinu po-
máhající pri lécbe ženských nádorových

onemocnení.

Aplikace prírodních metod by mela probíhat v souladu
s medicínskou lécbou. Konkrétní prirodní terapie není
vždy zamerena na urcitý typ rakoviny,muže se použít pro
lécení ruzných nádorových onemocnení. Vetšinou se však
uživájako podpurná metoda.

tK DIETETIKA

Úcinnou podporou imunitní soustavy v boji proti rakovi-
ne je správne sestavená dieta, obsahující mnoho zeleniny
a ovoce, zejména s vysokým obsahem vitaminu E, C a A.
Potravinyjako mrkev, špenát, zelí, brokolíce, salát, citru-
sové ovoce a melouny by mely mít své místo v každo-
dennim jídelnícku. Je treba dbát také na to, aby strava
obsahovala potrebné množství vápníku a kyselinylistové.
Duležitými potravinami pro nemocnou jsou jogurty, sýry,
fazole a veškerá zelená zelenina.

Ovoce a zelenina jsou zdrojem vitaminu a antioxidantu.
Pomáhají posílit organizmus vycerpaný nemocí.

tK HOMEOPATIE

tK RAKOVINAVAJECNíKU

Je to nejzávažnejší problém v gy-
nekologické onkologii. Protože jde
o rakovinu, která nemá v pocátec-
ním stadiu žádné príznaky, nebyly
urceny skupiny žen se zvýšenýmri-
zikem ani neexistuje metoda, která
by ji odhalila v pocátcích. Casto je
tato rakovinaodhalena teprve tehdy,
až prumer nádoru presáhne 15 cm,
zvetší se objem bricha a objeví se
potíže v souvislosti s tlakem na mo-
covody,napríklad potiže nebo boles-
ti pri mocení, poruchy funkce ledvin
nebo také zácpa zpusobená tlakem
na tlusté strevo.Radikální lécbu mu-
že zajistitpouze vcas provedenáope-
race. Je-li to nutné, následuje po
operaci chemoterapie nebo lécba
ozarováním.

Používá prípravky stimulující imunitní systém: C/ematis
a Echinaceu.

tK BYLINNÁLÉCBA

Posiluje úcinnost základní lécby a zmirnuje nekteré prí-
znaky nemoci, zlepšuje rovnež obranné mechanizmy orga-
nizmu. Používá se: trapatka úzkolistá, violka vonná, svizel
prítula, jetel lucní, lopuch vetší; trezalka jako antidepresi-
vum a na posílení nervové soustavy; sporýš a rozmarýn
pro podporu cinnosti jater.

tK AROMATERAPIE

Doporucují se koupele s prídavkem éterických oleju nebo
rozprašování oleju v pacientcine pokoji.

tK MASÁŽE

Jsou vhodné pro nemocné ženy, které už nemají vyhlídky
na úplné uzdravení. Používají se oleje: ružový, geraníový,
rozmarýnový, bergamotový, santálový nebo medunkový.
Aby se zmírnila vycerpanost a nechutenství po chemote-
rapii nebo radioterapii, používá se nerolový olej, pri nevol-
nostech a zvracení - olej ze semen kopru nebo hermánku.

tK BACHOVAKVETOVÁTERAPIE

Doporucuje se krucinka pro ty, kdo ztratili nadeji, kejklír-
ka pri pocitech strachu a vrba pri agresi.
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« POPIS NEMOCI

Toto infekcni onemocnení zpuso-
buje nejcasteji druh kvasinek s ná-
zvemCandidaalbicans.Obvyklejsou
prícinou plísnového zánetu pochvy
a stydkých cástí. Onemocnení se jen
zrídka objevuje u mužu a prubeh ne-
moci je u nich prakticky bezprízna-
kový.

« PRíZNAKY

Plísnový zánet pochvy se projevuje
pálením a svedením v oblasti pred-
síne pochvy a stydkých cástí. Z po-
chvyvytékábílý,sýrovitý,hrudkovitý
sekret.Akutní prípady provázíprud-
ké zvýšení telesné teploty, celkové
podráždení a slabost, bolest vespod-
ní oblasti dutiny brišní a pálení pri
mocení.

Jogurty obsahují živé kultury

bakterií, které pusobí proti
plísnovým onemocnením

rodidel.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíCINY

Kvasinky druhu Candida albicans
parazitují v tele každého zdravého
cloveka.Vyskytujíse nejen v oblasti
rodidel, ale také v ústní dutine a v ce-
lém trávicím traktu. V uzavreném,
teplém a vlhkém prostredí se rychle
rozmnožují.
Prítomnost kvasinek není škodlivá, po-
kud je organizmus zcela zdráv a nee-
xistují podmínky kjejich nadmernému
bujení. Teprve nadmerné šírení plísne
zpusobuje vznik nemoci.

Plísnové infekce mají tendenci se opakovat. Pro uchování prirozené rovnováhy
organizmu je nejúcinnejší preventivní používání mnoha prírodních metod.

« HOMEOPATIE

Velmi úcinne pusobí následující
homeopatika:
* PlIlsati//a- pokud príznaky zesi-

lují v predmenstruacním obdo-
bí,

* Mercllrills SOlllbi/is,Kreozotllm,
Hydrastis a Li/illm tigrinllm pri
bílé sekreciz pochvy,pri podráž-
dení a svedenísliznice.

« DIETETIKA

Doporucuje se, a dokonce je nutné
zaradit dojídelnícku jogurty obsahu-
jící živé bakteriální kultury, protože
príznive ovlivnují rovnováhu mikro-
flóry. Jogurt lze použít také jako lo-
kální prostredek, kterým se potírají
postižená místa. Protiinfekcní a pro-
tiplísnový úcinek má allicin obsaže-
ný v cesneku. Duležité je omezení
konzumace cukru a obohacení stra-
vy vitaminy C, B, A a E.

Nejcastejší prícinou mykózy rodidel
je lécba antibiotiky, která nicí fyzio-
logické kmeny bakterií. Pro plísen
tak nastávají velmi príznivé podmín-
ky rustu. Velmi prozaickou prícinou
jsou také mikroúrazy sliznice vznika-
jící pri sexuálním styku. Rovnováhu
bakteriální flóry porušuje používání
nesprávných intimních hygienických
prostredku. Nepríznive pusobí pre-
devším ty kosmetické prípravky, kte-
ré mení prírozené kyselé pH v oblasti
pochvy na zásadité. Zásadité pro-
stredí preje bujení kvasinkových kul-
tur. Ženy náchylné k tomuto druhu
infekce by nemely používat hygienic-
ké tampony, protože výmešky, které
vstrebávají, vytvárejí dokonalou živ-
nou pudu pro veškeré mikroorganiz-
my. Navíc vznikají ješte "uzavrenejší"
podmínky optimální pro rozvoj kva-
sinek.

Rizíkovou skupinu tvorí osoby s osla-
beným imunitním systémem - po-
stižené únavou, stresem, chronicky
nemocné, používající léky snižující-
mi imunitu (chemoterapie, radiote-
rapie, steroidy), více ohroženy jsou
také tehotné ženy.
Další prícinou muže být nesprávný
"sladký" jídelnícek nebo cukrovka.
Prítomnost cukru podporuje roz-
množování kvasinek.

« AROMATERAPIE

Bylinná lécba nabízí prostredky pro
vnitrní i vnejšípoužití. Úcinne puso-
bí výtažek z trapatky úzkolisté nebo
nachové a mesícku. V obou prípa-
dech se používá 10-15kapek lkrát
denne. Výtažek se také muže redit
(1 lžicka na 600 ml vody) a použí-
vá se k proplachování postižených
míst. Do koupele se pridáváhermán-
kový ocet nebo odvar z hermánku
(1 díl bylinna 6 díluvody). Príznaky
zdravotních potíží zmírnuje promý-
vání infikovaných oblastí odvarem
z vodílkykanadské.

I
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-t« POPIS NEMOCI

Potratem se nazývá predcasné ukoncení tehotenství do
16. týdne jeho trvání. Dusledkem potratu je vyloucení
z deložní dutiny plodového zárodku nebo jeho cástí. Roz-
lišujemedva druhy potratu: umelé a spontánní.
Pokaždé je nutné privolat lékare-gynekologa.

-t« PRíZNAKY

Potrat je vždy provázen krvácením. V individuálních prípa-
dech se muže jednat o minimální skvrnení nebo velmi hojné
krvácení. Navic podle druhu a fáze potratu proces provází
bolest v oblasti podbrišku nebo bolestivé krece delohy. Pri
podezrení na potrat by žena mela vždy navštívit svého gyne-
kologa. Zbylé cásti plodového zárodku v deloze mohou být
prícinou težkých zánetu.

-t« PRíRODNí LÉCBA

-t« BACHOVA KVETOVÁ TERAPIE

Doporucuji se kapky první pomoci, horec a trnka. Všech-
ny prípravky mají uklidnující úcinek, posi1ují nervovou
soustavu a pomáhají prekonat šok po prípadném potratu.

" I.
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Aromatické oleje pomáhají navrátit
hormonální rovnováhu.

-t« PRíCINY

Príciny potratu jsou velmi ruzné. Obecne se týkají dvou sku-
pin potiži: zdravotního stavu matky a stavu plodu. Potrat mu-
že zpusobit nesprávný tvar jednotlivých cástí rozmnožovací
soustavy ženy, akutní infekcní onemocnení nebo na první po-
hled banální virové infekce v prvních týdnech tehotenství, vý-
skyt hnisavých ohnisek v organízmu, chronické onemocnení
ledvin, hormonální poruchy, cukrovka, avitaminóza a psy-
chické poruchy.

Prícinou potratu v prvních 28 dnech tehotenství je vetšinou
hormonální nerovnováha. Nedostatek hormonu muže vést

také k tomu, že se dostatecne nevyvine placenta a kvUlitomu
není možné tehotenství udržet. Pomerne castou prícinou po-
tratu je také "oslabený" deložní krcek. K potratu muže vést
i težké onemocneni matky nebo její podvýživa.
Asi polovina casných potratu je dusledkem genetických ano-
málií zárodku. Genetické poruchy mohou vyplývat z dedicné
poruchy vajicka ci spermie nebo vzniknou behem delení bu-
nek po oplodnení vajícka.

-t« HOMEOPATIE

Pri podezrení na potrat lze pred príjezdem lékare použít
následující prípravky:
* Sabina - pri krvácení se sraženinami, predevším ke

konci 3. mesíce tehotenství;
* lpecacuanha - pri krvácení provázeném bolestmi ve

spodní cásti brišní dutiny.

-t« AROMATERAPIE

Používá se levandulový olej, který celkove uvolnuje organiz-
mus, bergamotový olej ke zlepšení nálady a šalvejový olej
vracející ztracenou hormonální rovnováhu. Všechny se mo-
hou pridávat do vlažné koupele nebo se spalují v olejových
aromatických lampách. Masáž se používá spíše po potratu.
V prípade ohrožení potratem masáže mohou zvýšit riziko je-
ho vyvolání.

-t« BYLINNÁ LÉCBA

V prípade ohrožení potratem je treba užívat kalinu pla-
nou. (Protože obsahuje ijedovaté látky,jen pod lékarským
dohledem!). Doporucují se také byliny s uklidnujícim
úcinkem. Vhodné jsou odvary z kozlíku lékarského, máty
peprné, hermánku, medunky obecné, rebrícku obecného
nebo routy vonné. Pokud se po potratu nedarí zastavit
krvácení, po dohode s gynekologemlze aplikovat byliny
zastavující krvácení: rebrícek obecný, kokošku pastuší to-
bolku a jmelí bílé.
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Porodem tehotenství kulminuje.
Fyziologickyk nemu dochází ve 38.
- 42. týdnu tehotenstvÍ. V tele
tehotné ženy dochází k mnoha
zmenám.Plodje už dostatecnezralý
a schopný žít mimo telo matky.
Organizmus ženy se pripravuje
k porodu. Asi dva až tri týdny pred
porodem obvykle dochází k poklesu
delohy, což je spojeno se sestupem
hlavicky do spodní cásti pánve a na-
klonením delohy dopredu. Žena CÍtí
zmenu, lépe se jí dýchá. V tomto
období se objevují krátké a ne-
pravidelné stahy delohy.Jsou to tzv.
ohlašujícístahy,které odezníajejich
intenzita nenarustá.

~ 1. DOBA PORODNí

Behemprvnídobyporodnídochází
k pravidelným stahum svalu delohy,
otevírá se deložní hrdlo, kterým díte
behemporoduprochází. Stahy,které
se objevují na pocátku porodu, jsou
slabé, behem porodu sejejich inten-
zita a frekvence zvyšuje, prodlužují
se arodickaje silnepocituje. U plodu
je pomocí kardiotokografu nebo
sluchátka sledována srdecní cin-
nost, a to každých 15 minut mini-
málne 15- 30 sekund.Postupporodu
je možno zjistit vnitrním nebo
vnejším vyšetrením. Vnitrní vyšet-
rení se provádí u každé rodicky a o-
pakuje se podle potreby. Vzhledem
k možnosti infekce musí být asep-
tické.Vnitrnívyšetrenípomáházjistit
velikost rozevrení deložního hrdla.
Vnejší vyšetrení umožnuje zjistit
pozici té cásti tela plodu, která se
nacházínejníže.
Když se deloha zcela otevre a otvor
je už tak veliký, abyjím mohla projít
hlavicka rodícího se plodu, koncí
první doba porodní. Rodicka vet-
šinou pozná tuto cást porodu sama,
protožepocítí tlak na konecník. Je to
pocit podobný tomu, který se do-
stavuje pri nucení na stolici. Pro
rodicku to je vlastne príjemné zna-
mení; ohlašuje jí, že absolvovala
nejvetší cástporodu. Rodicka má na
pocit tlaku upozornit sestru nebo
lékare.

~ ZACÁTEKPORODU

Porod zacíná, když alespon každých
10 minut dochází k pravidelným
stahum delohy, zkrácení a otevírání
deložního hrdla. Na zacátku porodu
dochází k uvolnení krvavé slizové
zátky, která behem tehotenství uza-
vírá deložní hrdlo. Pak praskne plo-
dová blána a odtéká plodová voda.
Zjistí-li žena odtok plodové vody,
mela by bez ohledu na stahy
a jejich pocet okamžite odjet do
porodnice, nebot hrozí nebezpecí
infekce.

9 mesícu tehotenství se delí na tri

etapy.ProkaždouZ nichjsou
príznacné urcité zmeny

v organizmu matky aplodu.

METODY, KTERÉ POMÁHAJí
V PRVNí DOBE PORODNí:

* chuze v prestávkách mezi stahy
(pohyb totiž pomáhá zvládnout
bolest). Behem stahu je možno
zaujmout nejpohodlnejší polo-
hu, napr. stát, opírat se o partne-
ra, kreslo ci postel, nebo sedet
v kresle a opírat se o operadlo
a polštáre;

* behem celé doby je nutné snažit
se mít narovnanou páter, aby
hlavicka dítete tlacila presne na
deložní hrdlo. Stahy jsou pak
mnohém efektivnejší;

* koncentrace na pravidelné dý-
chání uklidnuje a odvádí po-
zornost od bolesti. Nejlepší je
soustredit se na stah, který práve
probíhá, a predstavit si ho jako
vlnu, kterou je nutno prekonat,
aby se díte mohlo narodit.
Schopnost správného dýchání
v první dobe porodní prináší
znacnou úlevu;

* uvolnenísvalumezijednotlivými
stahy umožnuje uchovat si více
energie na pozdejší dobu;

POROD SE"DELlNi\ 4 DOBY: II
První doba porodní - trvá od
zacátku porodních stahu do
úplného otevrení deložního hrdla
(10 cm). Je to doba otvírací.
Druhá doba porodní - zacíná
v okamžiku úplného rozevrení
a koncí narozením dítete.

Tretí doba porodní - zacíná po
narození dítete a koncí vypu-
zením placen ty.
Ctvrtá doba porodní - matka
zustává ješte 2 hodiny na po-
rodním sále a lékar sleduje její
stav po porodu.

"

~
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* je treba casto chodit na záchod,
aby mocový mechýr nebyl plný
a neblokoval díteti cestu;

* pri bolesti v kríži prináší úlevu
hluboký predklon a oprení se
o ruce, napr.pozice "na ctyrech",
nebo pohyb pánve behem stahu
dopredu a dozadu. V prestáv-
kách mezi stahyje vhodná chuze
a masáž zad nebopriloženíteplé-
ho termoforu na kríž.

Dýchání v první dobe porodní

HLUBOKÉ POVRCHNí HLUBOKÉ
DÝCHÁNí DÝCHÁNí DÝCHÁNí

VÝDECH ~
OBDOBí TRVÁNí STAHU
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Období prechodu -je to nejtežší chvíle porodu, nastává
ke konci první doby porodní. Stahyjsou nejsilnejší, trvají
asi minutu a minutu trvají i prestávky mezi nimi, tudíž je
velmi málo casu na odpocinek.

« PRUMERNÝ CAS TRVÁNí JEDNOTLIVÝCH
DOB PORODNíCH

I. doba
Prvorodicka 6-12 hod.
Druhorodicka 3-6 hod.

II.doba III.doba
20-50 min. 15-30 min.
15-30 min. 5-15 min.

« 2. DOBA PORODNí

Stahy jsou už podporovány tlacením rodicky. Tyto stahy
jsou samovolné, impulzy jsou nezávisle na vuli rodicky
prenášeny míšními nervy. Po nekolika takových stazích
se objeví ve stydké šterbine hlavicka dítete.
Pri dalších stazích se objevuje stále vetší cást záhlaví.
Hlavicka napíná hráz. Aby se zabránilo jejímu prasknutí,
lékar nebo porodní asistentka casto provádí nastrižení
hráze. Tento zákrok rovnež chrání hlavicku plodu pred
možností úrazu. Postupne se objevuje temenní cást hlavy,
oblicej a dále boky a pánev dítete. V této etape rodicka
tesne spolupracuje s porodní asistentkou, duležitéje totiž
urcení síly a správné nacasování tlacení.

POLOHY, KTERÉPOMÁHAJí V DRUHÉ DOBE
PORODNí:

* polohav podrepu je ideální pozicí ke tlacení, nebot
pánev je široce otevrená a vlastní tíha dítete mu
pomáhá protlacit se ven.

* pozice na kolenou je také velmi vhodná a méne nárocná
než predchozí. Klecící žena se opírá rameny o partnera
a porodní asistentku. Výhodná muže také být pozice
na ctyrech.

* nejcasteji se používá pozice vsede s pevne oprenými
zády. Je nutno tisknout bradu k hrudníku a dlanemi se
chytit pod koleny. V prestávkách mezi stahy je možno
odpocívat na polštári.

Je treba tlacit rovnomerne po dobu stahu a v prestávkách
se snažit uvolnit svaly pánve. Není nutno za každou ce-
nu kontrolovat sverace.
Hned po narození zkontroluje lékar zdravotní stav dítete:
dýchání, srdecní cinnost, barvu kuže, svalové napetí
a ohodnotíjej podle Apgarovy škály Oaž 10body.Jestliže
díte normálne dýchá a první hodnocení je pozitivní, muže
matka hned své díte privinout k sobe a priložit k prsu, což
má obrovský význam jak pro citové pouto mezi matkou
a dítetem, tak pro podporu laktace.

Behem posledních dvou týdnu tehotenství se muže
váha rodicky snížit. Je to znamení, že díte dosáhlo

zralosti aporod muže nastat behem 10 dnu.

..

U zdravého dítete se pohybuje bodování podle
Apgarovy škály mezi 7 - 10 body.

« 3. DOBA PORODNí

Po narození dítete zacíná období oddelení placenty od
delohy. Po krátké prestávce se stahy deložního svalu
dostaví znovu,jejich pusobením se placenta (lužko) oddelí
od vnitrní strany deložního svalu a behem 20-30 minut po
porodu plodu pronikne lužko z deložní dutiny do pochvy
a z ní ven. Je to mekká, houbovitá tkán hnedé barvy opru-
meru asi 20 cm. Odloucení lužka od delohy aj eho "porod"
je provázen krvácením, je však bezbolestný. Vypuzení
placenty se urychluje podáním oxitocinu, což vede k men-
ším ztrátám krve. Po porodu lužka zkontroluje lékar jeho
celistvost, nebot zbytky placenty v deloze by se mohly
stát prícinou krvácení nebo infekce.

« 4. DOBA PORODNí

Po ošetrení nástrihu i prípadných dalších porodních
poranení lékar kontroluje výšku a prubeh smrštování
delohy,krvácivosta celkový stavrodicky.Totopozorování
se provádí na porodním sále a trvá asi 2 hodiny.
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ODsrnR~8ENIDELOHY

Odstranení delohy je provádeno chirurgicky. Podle
doporucení gynekologa a s ohledem na vek pacientky
muže být deloha odstranena i s vejcovody a vajecníky,
prípadne i s hrdlem, nebo je vyoperováno pouze telo de-

.t« OPERACE SE DOPORUCUJE PRI:

* rakovine deložního tela,
* rakovine deložního hrdla v pokrocilém stádiu,
* rakovine vajecníku,
* myomech v deloze (je-li nutnoje odstranit nebo pokud

se neustále zvetšují),
* rozsáhlé endometrioze, kterou nelze lécit jinými

metodami,
* poporodním krvácení z delohy.

Po odstranení delohy zaniká u žen menstruace.

.t« PRíRODNí LÉCBA

lohy. Existují dve operacní prístupové cesty: brišní stenou
a pochvou. Chirurg se rozhodne podle anatomických
predpokladu a léceného onemocnení.

Reprodukcní
orgány zdravé ženy.

Pooperacní péce má zabránit komplikacím. Pacientkám se doporucuje:

* cvicit (pasivne i aktivne) -cviky zlepšují krevní obeh, zvlášte v žilách dolních koncetin a pánve a predcházejí tak trombóze,

* vstávatpokud možno co nejcasteji Z postele a pohybovat se - usnadnuje to cinnost strev, vylucování moci a stolice.

Další etapouje obnova celkové fyzické a psychické zdatnosti. Pacientky se aktivne úcastní bežných úkonu, jako je osobní
hygiena, stravování, terapie prací.

.t« DIETETIKA

Je mnoho složek výživy,které mohou pomoci v období re-
konvalescence, avšak za predpokladu, že streva normálne
pracují.
Proti bolesti pusobí látky obsažené v káve, cili, hrebícku,
cesneku, zázvoru, cibuli, máte pepmé.
Posílení imunity podminující zdárný proces hojení pod-
porují následující potraviny a látky v nich obsažené: ces-
nek, jogurt; mrkev, špenát, dýne, kaderávek (karoten);
paprika,citrusy,brokolice,špenát(vitaminC); orechy,oleje
(vitaminE );mlži,obilí(zinek).
Hormony. Mnoho rostlin obsahuje rostlinné estrogeny.
Nedosahujísice síly hormonu vytvárenýchv lidskémorga-
nizmu, oproti lékum však nemají
škodlivé vedlejší úcinky. Vysoký
obsah estrogenu mají lušteniny,
hlavne sója, o neco ménejablka,
brokolice,ružickovákapusta,zelí,
kveták, kukurice, kmín, lnené se-
meno, mrkev, ananas, arašídy,rý-
že a sezamové semínko.

.t« BYLINNÁLÉCBA

Bylinári doporucují tyto byliny: hermánek proti infekci,
pampelišku pro obnovení normální funkce strev, ženšen
a kolu lesklou pro posílení vitality (doporucuje se užívat
dlouhodobe).

.t« AROMATERAPIE

Aplikovaná po operaci zabranuje infekci,urychluje hojení
a pomáhá získat psychickou rovnováhu. Terapeuti
provádejí jemnou masáž bricha levandulovým nebo
geraniovým olejem. Vycerpání po zákroku muže zmírnit
bergamotový nebo santálový olej.

.t« HOMEOPATlE

Pri hormonálních poruchách po menopauze je doporu-
cován komplex Cimicifuga 9 ve složení: Cimicifuga Dó,
Belladonna Dó, Cocculus Dó, Sepia Dó, Sabina Dó.

Pooperacní dieta by mela obsahovat výrobky
bohaté na rostlinné estrogeny, napr. sóju

ajiné lušteniny.

D
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_ŠESTINEDELÍ
~ POPISNEMOCI

Poporodní období, ve kterém u ženy
zanikají tehotenskéa porodní zmeny
v oblastirodideliv celémorganizmu,
je nazýváno šestinedelím. V období
techto 6-8 týdnu se mohou vy-
skytnout bolesti zad, bolesti hlavy,
hemoroidy, špatná nálada, bolesti
v okolí stehu. Nekteré tehotenské
a porodní zmeny, napr. pajizévky
(strie), nezmizí a zustanou trvalou
pripomínkou tehotenství a porodu.
Obcas dochází k závažnejším popo-
rodním komplikacím. Patrí k nim
infekce poporodních ran (pochvy,
delohy, pobrišnice po císarském re-
zu). Dnes jsou to však ojedinelé
prípady vzhledem k prísnému dodr-
žování zásad asepse. Vyskytnout se
muže také: trombóza dolníchkonce-
tin, pozdnípoporodníkrvácení,zánet
prsní žlázy a poporodní psychóza.

~ PRíRODNíLÉCBA

« BYLINNÁLÉCBA

Pri podráždení jizev po nastrižení
hráze je doporucován kostival nebo
mesíceklékarský(k zevnímupoužití).
Na bolavé nateklé žílyje možno pri-
kládat stahujícíbyliny (napr.jírovec
madal). Jako prevence proti infekci
jsou vhodné koupele s prídavkem
hrsti kostivalu, medvedice lékarské
a kokošky pastuší tobolky (byliny
10minut luhujeme),ješte lepšíúcinek
má pridání nekolika stroužku ces-
neku do vody.
Pri potížích s mocením se dopo-
rucuje teplá koupel nebo polévání
okolízevníchrodidelvodou s prídav-
kem bylinných dezinfekcních pros-
tredku. Nezbytný je pohyb. Taképri
potížíchse stolicíse doporucujehod-
ne se pohybovat, dbát na pitný režim
a jíst potraviny bohaté na vlákninu
(nejlépe doplnit stravu otrubami).

~ DlETETIKA

Terapeuti doporucují obohatit stra-
vu o potraviny bohaté na vitamin B
a chrom (stabilizují energii) a na

Radost z narození dítete
obcas ruší bolesti v podbrišku,

prodlužující se krvácení
a deprese.

« PRíZNAKY

V období šestinedelí se projevuje
mnoho príznaku, které sice jsou
nepríjemné, ale neprekracují meze
normy, a proto není nutno je lécit.
Patrí knim:
* stahy delohy pocitované jako

bolest ve spodní cásti bricha,
casto sílicí pri kojení,

* problémy s mocením a vyprazd-
nováním,

* krvácení z pochvy - zpravidla se
vyskytuje jen nekolik dnu po
porodu, trvá-li déle a ženu to

vitamin E (urychluje hojení ran). Je
tedy treba jíst hodne obilí, orechu,
mandlí, otrub, luštenin (pozor na na-
dýmání!), veškerou listovou i nato-
vou zeleninu, oleje, hlavne sójový.

« HOMEOPATlE

Poporodní potíže odstranují mj.: 19-
natia - bolesti hlavy; Ruta - bolesti
hlavy související s vycerpáním;
Pulsati/la - hemoroidy (užívat po
3 dny každé 4 hodiny); Arnica -zmír-
nuje bolesti a zánety.

« AROMATERAPIE

Podráždení oblasti zevních rodidel
po sešití je možné lécit smesí
levandulového a hermánkového

oleje, kterou pripraví terapeut.

~ LÉCBABARVAMI

Doporucuje se používat prádlo nebo
prosteradla uklidnující zelené barvy
nebo - pri poranení- pomerancové
barvy, která urychluje srustání a ho-
jení kuže.

zneklidnuje,nejlépeje poradit se
s gynekologem,

* bolestivokolístehu-vetšinaste-
hu se vstrebá behem 1-2 týdnu,
zevní stehy odpadají samy nebo
je odstraní porodní asistentka,

* poporodní deprese, obvykle in-
tenzivnejipocitovaná pri laktaci;
souvisí s prudkou zmenou hor-
monální hladiny, trvá-li déle než
4 týdny nebo je-li obzvlášt hlu-
boká, je treba se poradit s léka-
rem.

« CVIKY

Velmi duležité je provádet cviky, které
pomáhají získat puvodní postavu
a také zlepšují náladu, fyzickou i psy-
chickou kondici. Cvicením se navíc

predchází vzniku mocové inkonti-
nence. Nejvhodnejší je, aby sestavu
cviku, prizpusobenou individuálním
potrebám, doporucila porodní asis-
tentka nebo lékar.

Vjídelnícku ženy by mely
prevládat potraviny bohaté na

vitaminy B a E.

.



~ POPISNEMOCI

Poruchy menstruace mohou mít ruzný
prubeh. Nejcasteji se jedná o bo-
lestivou menstruaci, príliš silné kr-
vácení, vynechání menstruace nebo
nepravidelný menstruacní cyklus.
Bolestivá menstruace. Pokud prícinu
potíží neznáme, mluvíme o bolestivé
menstruaci prvotní, pokud je možné
prícinu zjistit - jde o bolestivou
menstruaci druhotnou. Projevy mo-
hou být: silná, krecovitá nebo tupá
drásavá bolest ve spodní cásti bricha
i zad (muže vystrelovat i do nohou),
bolesti hlavy, nevolnost a dokonce
i zvracení, prujem a casté nucení na
mocenÍ. Prícinou prvotních poruch
muže být zvýšená tvorba ženského
hormonu prostaglandinu, který vy-
volává mj. krece delohy. Jinou prícinou

je zvýšená precitlivelost na tento
hormon i pri jeho normální hladine.

.)~

Naproti tomu prícinou druhotných
poruch mohou být: endometrióza
nebolimimodeložníumístenídeložní
sliznice,myom delohy,infekce v de-
loze, stres, pooperacní srusty, one-
mocnení štítné žlázy, potrat, inter-
rupce, prerušení užívání hormonální
antikoncepce,pocátekklimakteria.
Nadmerné menstruacní krvácení.
Ztráta krve behem normální men-
struace ciní prumerne asi 30 ml,
onadmemémkrvácenímluvímetehdy,
pokud prekrocí horní hranici normy,
lj.80ml.Prícinynadmernéhokrvácení
mohoubýtnásledující:fibromdelohy,
chronickýzánetpánve,endometrióza,
onemocnení štítné žlázy, poruchy
srážlivostikrve,pocátek klimakteria,
prerušeníužívání antikoncepce.

Vynechání menstruace muže být
fyziologickým projevem, napr.
v tehotenství, pri kojení, dospívání
nebo v prechodu, anebo projevem
nemoci, která vyžaduje odpovídající
lécbu. Rozlišujeme prvotní a dru-
hotnouabsencimenstruace.Oprvotní
mluvímetehdy,jestliže se u dívkydo
jejích 18 let menstruace ješte ne-
objevila.

Bolestivá menstru-

aceje castým jevem
u mladých žen.

~ PRICINY MENSTRUACNícH PORlTCf-lMOHOU BÝT
NÁSLEDUJící:

* vývojovéporuchyrodidel(absencevajecníku,delohy,pochvy),
* odstranenírodidel nebo jejich poškozeníozarováním,
* poruchavajecníkuzpusobenáinfekcníminemocemiv detství,

napr.príušniceminebo tuberkulózou,
* vývojová porucha gonád, napr.Turneruvsyndrom,
* nedostatecnácinnost podveskumozkového,
* poruchycinnosti hypotalamu,
* sníženácinnost štítné žlázy.

K prícinám druhotné absence menstruace
pocítáme: rychlé hubnutí,napr. pri mentální
anorexii, nadmerné množství vitaminu A,
stres nebo silný šok, anémii, onemocnení
štítné žlázy, cysty ve vajecnících, nad-
mernou tvorbu prolaktinu -hormonu, který
se tvorí v podvesku mozkovém, chronické
nemoci podlamující zdraví, odstranení
delohy nebo vajecníku. Tehotenství k príci-
nám druhotné absence menstruace nepatrí
a musí se pred zahájením lécby vyloucit.

Poruchy menstruacního cyklu je možno ovlivnit vhodnou
dietou. Odedávna je známo, že nekteré potraviny mohou
obsahovat rostlinné hormony, které pusobí na menstruacní
cyklus, a že sacharidy ovlivnují projevy predmen-
struacního napetí. Nadmerné menstruacní krvácení muže

být zpusobeno nedostatkem manganu. Po doplnení tohoto
prvku, spolecne s podáváním potravin bohatých na železo,
se muže menstruace vrátit do normy. Proto se v techto
prípadech doporucuje strava s vysokým obsahem man-
ganu. K potravinám bohatým na tento prvek patrí ananas,

~ PRíRODNíLÉCBA

~ DlETETIKA
Poruchy menstruace se

nekdy objevují na
základe nedostatku

nekterých stopových
prvku a tuku.

zelenina, obiloviny, orechy a caj. Také nedostatek tuku
ve strave, zpusobený nesprávnou redukcní dietou, má vliv
na poruchy menstruace. K produkci ženských hormonu
regulujících menstruacní cyklus jsou nutné látky obsaže-
né v tucích, mimojiné cholesterol, proto nelze z diety tuk
zcela vyloucit. Zjistilo se, že menstruacní poruchy se

r-
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casteji vyskytují u vegetariánek. V období pred klimak-
teriem, kdy organizmus prestává produkovat estrogeny,
se doporucuje sója a lnené semeno. Po menopauze jsou
doporucovány takové produkty jako jablka, hrušky,
hroznové víno, datle, med, rozinky, broskve, lušteniny,
orechy, mandle vzhledem k velkému obsahu bóru, který
rovnež zvyšuje hladinu estrogenu.

« BYLINNÁLÉCBA

Kontryhel žlutozelený
zm"nujebok~4snnuje

silné krvácení a zánetlivé
stavy v oblasti rodidel.

~ \1

-i"1i&

Pri silném krvácení se po-
užívá kontryhel žluto-
zelený, který má stahující
úcinky a snižuje krvá-
cení, nebo rebrícek
obecný, který reguluje
menstruacní cyklus.Do-
porucuje se také caj
z listumaliníku,kvetu
mesícku lékarského,
koprivy a koko šky
pastuší tobolky. Pije se
2-3hodinypredivprubehu
menstruace, zvlášte když je
krvácení silné nebo je ne-
pravidelné. V prípade vyne-
chání menstruacemužemepo-
dávat Chamaelirium luteum,
bylinu tonizující delohu, povzbu-
zujícícinnostrozmnožovacísoustavya schopnouregulovat
menstruacnícyklus.Agnus castus, používanákaždodenne,
pripravenájako vývar, nálev nebo ve forme tablet pomáhá
celkove pri menstruacních potížích. Pri menstruacních
bolestech je úcinným prostredkem caj ze smesi ignamu,
koniklece, mesícku lékarského a malinového listu. Pijeme
trikrátdenne.
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« HOMEOPATIE

Projevy bolestivé menstruace zmírnují:
Pulsatilla - je vhodná pri nevolnosti a pri bolestech
ustupujících v teple.
Sepia - užívá se pri pronikavé bolesti ustupující pri pred-
klonení.

Pri silném krvácení používáme Pulsatillu, Nux vomica,

Belladonnu a pri vynechání menstruace v dusledku šoku
užíváme Aconitum.

« AKUPUNKTURA

Akupunktura pomáhá
odstranovat blokády energie

a navrací hormonální
rovnováhu.

Akupunktura,stejnejako akupresura,
muže obnovithormonálnírovnováhu

organizmua ovlivnitsníženínadmerné
produkce prostaglandinu, která je
puvodcem bolesti pri menstruaci.
Akupunktura dosahuje dobrých
výsledku pri lécbe bolestivé mens-
truace odstranením místní blokády
prutoku energie a také pusobením na skryté príciny
zpusobující tyto blokády. Pri vynechání menstruacemuže
zkušený terapeut dráždením jednotlivých bodu nastolit
hormonálnírovnováhu organizmua obnovitmenstruaci.

« AROMATERAPIE

Lécba bolestivé menstruace spocívá v jemné masáži bricha
oleji s protikrecovým úcinkem, jako jsou napr. levandulový
a cyprišový. Pri silném krvácení se provádí jemná masáž
bricha ružovým, geraniovým nebo cyprišovým olejem,
prípadne se používají oleje obsahující látky podobné
estrogenu, schopné obnovit hormonální rovnováhu. Pri
vynechání menstruace se provádí jednou denne masáž
zádových partií smesí šalvejového a fenyklového oleje, až
se menstruace obnoví.

« BAREVNÁ TERAPIE

Pomáhá pri bolestivé nebo silné menstruaci. Doporucuje se
teplá oranžová barva, prípadne modrá ve forme svetla
nasmerovaného prímo na pokožku, mužete také nosit modrý
odev, prádlo nebo kousky hedvábí bezprostredne na tele.

« JINÉTERAPIE

Shiatsu - zmírnuje bolesti, reguluje menstruacní cyklus
stimulacíaktivitysvalua zlepšenímkrevníhoobehu.

..,

Aromaterapie pomáhá stabilizovat
hormonální rovnováhu.
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PREMENS~SYNDROM

~ POPISNEMOCI

Premenstruální syndrom neboli tenze
je pravdepodobne nejcastejší men-
struacní problém aje dusledkem hor-
monálních zmen, jež ovlivnují telní
metabolizmus a zadržování tekutin

v tele.Tentojev muže být také dedicný,
ale zpravidla je ovlivnován stresem
a psychickými poruchami.

Pred zacátkem menstruace se
mohou zhoršit príznaky takových

potíží a nemocí jako astma,
epilepsie nebo opar.

~ PRíCINY CHOROBY

V mnoha prípadech není presná
prícina premenstruálního syndromu
známa. Predpokládá se však, že
syndrom vyvolává nerovnováha
hormonu tesne pred zmenami spoje-
nými s menstruací.Za hlavníprícinu
je považován hormon progesteron.
Hormonální zmeny ovlivnují telní
metabolizmus, v organizmu jsou
zadržovány tekutiny a zpusobují tak
otoky ruzných cástí tela i orgánu.
Tento celkem normální proces zpu-
sobuje u rady velmi citlivých žen
nepríjemnépocity a príznaky.Stupen
a intenzita syndromu závisí na
ruzných okolnostech a podmínkách.
Tynejduležitejší se delí do dvou skupin:

narušená hormonální rovnováha
(napr. prítomnost endometriózy
nebo nedávný porod),

~ PRíRODNíLÉCBA

~ BYLINNÁLÉCBA

nedostatek nekterých složek
výživy, které mohou narušovat
normální cinnost organizmu.

Dietologové zastávají názor, že
prícinou je predevším nedostatek
nenasycených mastných kyselin,
zejména pak kyseliny gama lino-
leové, zinku, horcíku a vitaminu B6.
Premenstruální syndrom muže být
také dedicný a casto je ovlivnován
stresem a psychickými poruchami.

~ PRíZNAKY

Zhruba 7-10 dnu pred zacátkem
menstruace 80% dospelých žen
postihují ruzné projevy premens-
truálního syndromu. Nekteré ženy
trpí pouze jedním príznakem, napr.
bolestivými a zvetšenými prsy. Jiné
jsou postižené mnoha dalšími neprí-
jemnými potížemi. Obtíže mohou
rušive ovlivnovat normální život,
vyvolávají deprese a ztrátu sebe-
vedomí. U nekterých žen s težkým
premenstruálním syndromem nastá-
vají zmeny osobnosti, které težce
narušují vztahy v rodine a s práteli.
Protoje treba si tytopotíže uvedomit
a snažit se s nimi vyporádat. Prízna-
ky jsou obvykle nejsilneji pocito-
vány3-7 dnupred zacátkemmenstru-
acea zpravidlamizí,jakmile se mens-
truace dostaví. Vetšina žen tento
stav považuje za nepríjemný a zte-
žující bežný život. Nekteré však
v nem nacházejí i pozitiva - napr.
príliv energie, kreativity a zvýšenou
sexuální citlivost.

~ PRíZNAKY PREMENSTRUÁLNíHO SYNDROMU MÓfEME
ROZDELIT DO TRí SKUPIN:

* Fyzicképrojevy- krece v briše, bolest hlavy, pribývání na váze,

otoky kotníku, zmeny chuti (casto chut na cukr, sul nebo alkohoD,
kožní zmeny, akné, zánet mocového mechýre nebo moucnivka,
zácpa nebo prujem, únava.

* Zmeny v chování - sníženíkoncentracea slabšíkoordinace
pohybu, poruchy spánku.

* Emocní projevy - podráždenost, neklid, deprese aztráta sebeduvery,
náladovost, hádavost, obcas i projevy agresivního chování.

Bylinná lécba muže zahrnovat silná diuretika (napr. pýr
plazivý), ale pomáhá také šálek hermánkového caje trikrát
denne po dobu jednoho týdne. Pri nadýmání a kolísání
hladiny glukózy v krvi se doporucuje horec žlutý, pri ner-
vových potížích - oves, šišák hrálolistý nebo jiné byliny
s uvolnujícím úcinkem, pri náladovosti - hermánek ajiné
stahující prostredky, pri narušení hormonální rovnováhy
- bylinné smesi s obsahem svízele prítuly, které pusobí
mírne mocopudne a harmonizují cinnost mízních žláz.
Lopuch cistí organizmus a zlepšuje bunecnou výživu,
pusobí také proti nadmernému maštení vlasu.

Jsou-li príznaky premenstruální tenze
velmi nepríjemné, doporucuje se na dva mesíce

vyloucit zjídelnícku vše, co obsahuje kofein.
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M DIETETIKA

Ve vetšine prípadu jsou príznaky premenstruální tenze
zpusobeny nedostatkem nekterých vitaminu, minerálních
látek nebo stopových prvku. Jedná se zejména o horcík,
vitaminy skupiny B a nenasycené mastné kyseliny,
zejménapak kyselinugamalinoleovou.Prirozenýmzdrojem
techto látek je cerstvá zelenina a ovoce. Dodatecne se
doporucují dávky vitaminu B6 (10 mg trikrát denne po
sedmdnu),vitaminuC (500mg denne),zinku (5 mg denne)
a horcíku (l tableta denne). Všechny tyto doplnky by se
mely zacít užívat týden pred zacátkem menstruace.
Prospešný muže také být olej z pupalky dvouleté (dve
500 mg kapsle dvakrát denne po dva dny pred zacátkem
menstruace). V prípade kožních symptomu (mastná plet,
skvrny) se doporucuje vitamin E (jedna tableta denne po
osm týdnu). Nekterí dietologové radí také vypít navíc
sklenici netucného mléka, aby se doplnil nedostatek
vápníku.
Všeobecne se pri premenstruální tenzi nedoporucují
sladkosti a cukr v žádné podobe. Ovšem nekteré
nejnovejšívýzkumyprokázaly,že sacharidyspíše zmírnují
tyto projevy. Zjistilo se totiž, že typické príznaky pre-
menstruální tenze jako deprese, zlost, únava, podráž-
denost odeznívají behem hodiny po konzumaci jídla
bohatého na sacharidy. Predpokládá se proto, že zvýšená
chut na tytopokrmyje projevempotrebtela,a nepriznakem
onemocnenÍ.

M BACHOVAKVETOVÁTERAPIE

Bachovyléky by se mely vybíratpodle individuálních
potížípacientky.Na pocityneklidua strachuje vhodná
osika, na stavy beznadeje a zármutku - hlodaš.Pri
pocitování odporu k sobe samé se doporucuje planá
jablon, pri agresivite - slíva trešnová, v depresivních
stavech - horec, pri kolísání nálad - chmerek rocní, pri
pocitu celkové únavy a vycerpání -oliva a habr.

Hypnóza muže odstranit podvedomý
strach Zmenstruacních bolestí.

M HOMEOPATIE

Lécba by mela být zahájena 24 hodin predtím, než zacnou
príznaky. Doporucují se následující prípravky:
* Sepia - pri podráždenosti, která se prohlubuje vlivem

stresu, pri pocitu, že nejlépe by bylo od všeho utéct,
pri záchvatech pláce.

* Natrum muriaticum - pri pocitech smutku, lhostejnosti,
nedostatku sebejistoty, zármutku, neklidu, bolestech
hlavy provázených pocitem izolace.

* Kalium carbonicum - pri podráždenosti, záchvatech
paniky, hnevu a nervovém napetí. Muže také pomoci
pri vypadávání vlasu, snížit nadmernou chut na sladké
a podporit lécbu snížené potreby sexuality.

M AROMATERAPIE

Pri bolestivých prsou se doporucují studené obklady s
levandulovým olejem a koupele s prídavkem éterických
oleju (napr. šalvejového, mesíckového), které mají
uvolnující úcinek. Únavu a ospalost odstranují masáže
smesí geraniového, bergamotového a rozmarýnového
oleje. Bolesti hlavy zmírní masáž levandulovým olejem -
masírujeme krk, ramena a hlavu. Stres a napetí uvolnují
masáže svalu zad a hlavy santálovým nebo hermánkovým
olejem.

Aromaterapie
zmírnuje príznaky
premenstruální

tenze. Doporucuje
se uvolnující

masáž v oblasti
krku a zad.
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M HYPNÓZA

U nekterých žen jsou projevy premenstruálních potíží
podvedomou psychickou reakcí na samotný proces
menstruace. V takových prípadech je lécba hypnózou
velmi úspešná. Stává se, že ženy, které se u svých
príbuzných setkaly s príznaky premenstruálních obtíží,
podvedome prijaly tyto projevy za "normální".
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« LE~BA BARVAMI

Pri kolísavé nálade, neklidu, depresi jsou vhodné
pastelové barvy, bledemodré oblecení (spodní prádlo
nebojen kouskyhedvábíumístenéprímona tele).Pri únave
a ospalosti je vhodné oblékat na horní polovinu tela
oblecení cervené barvy (s výjimkou oblasti krku), která
doplní energii.



ONEMOCNENÍ LEDVIN

~ POPIS NEMOCI

Ledviny vedle mocovodu, moco-
véhomechýrea mocovétrubicepatrí
k mocové soustave. Její funkce
spocívá v odstranování nepotreb-
ných produktu a zplodin látkové
výmenyz krve ajejich vyloucenímo-
cí. Poruchy cinnosti ledvin mohou
mít mnoho prícin. Jejich dusledkem
mohou být nejruznejší onemocnení
mocového ústrojí. Nejcastejší jsou
infekce a zánety, metabolické poru-
chy, jako jsou ledvinové kameny
a dna. Muže dojít napr. k poruchám
mocovodu, autoimunologickým po-
ruchám.Nebezpecnýmuže být zánet
ledvinové tkáne i klubíckový zánet
ledvin zacínající v ledvinové pán-
vicce. Postiženy mohou být ledvi-
nové žíly. Všechny cásti mocové
soustavy mohou podlehnout náka-
ze,jejímž následkemjsou zánety.

~ PRíRODNíiECBA-

~ HOMEOPATiE

~ PRíZNAKY

Jednou z vážných potíží pri težkých
ledvinových nemocech je bolest
provázející mocení nebo místní po-
tíže, jako je pocit pálení, bolest
v podbrišku nebo bolesti kríže a led-
ví. Pri zánetu ledvinje moc zakalená,
se stopami krve, castá bývá i nedo-
statecná funkce ledvin. Pri dlouho-

trvajícím zánetu ledvin se casto zvy-
šuje krevní tlak. U detí pri infekci
mocovýchcestmuže dojítke zpetné-
mu toku moce do mocovodu.

Typické projevy nemoci:
bolest pri mocení, bolest

v podbrišku nebo v oblasti bederní
pátere, nekdy vysoký tlak.

~ DlETETIKA

Pri infekcnímonemocnení ledvin lze podávat tyto léky:
* Arsenicum-když nemocný málo mocí, pri mocení

pocituje pálení, je vycerpaný a neklidný.
* Aconitum - když dochází k náhlému záchvatu nemoci

a pacient má teploty,je žíznivý a pocituje strach pred
mocením, které je pro neho bolestivé. V prípadech,
kdy moc má vysokou teplotu a je nacervenalá. Pri
slabém mocení a citlivém okolí ledvin, když se potíže
zesilují vlivem studeného a suchého vzduchu.

* Uva ursi - pri castém mocení, pri pálení nebo táhlé
bolesti v okolí ledvin, kdy se v moci objevuje krev
a sliz nebo pacient zvrací.

* Cantharis - pri stálé potrebe mocení nebo pálivé,
bodavé bolesti v okolí ledvin.

~ BYLINNÁ LÉCBA

---
l ~ PRíCINY

Príciny jsou ruzné a závisí na typu
onemocnení. Zánet ledvin bývá
casto dusledkem streptokokové
infekce krku, muže být také násled-
kem otravy težkými kovy nebo
komplikací v dusledku jiných pro-
delaných nemocí. Infekce se rozvíjí
všeobecnejako následek bakteriální
nákazy, která se vyskytuje ve stre-
vech. Casto se opakující infekce
u detí mohou být prícinou ochab-
nutíprepážky mezimocovody a mo-
covým mechýrem. Jinou prícinou
onemocneníledvinmužebýtcukrov-
ka, vedoucí kjejich blokáde a k poš-
kození ledvinových cévek, které
ledviny vyživují. Také alergické
reakce na nekteré léky, zejména na
prípravky proti bolesti a silná anti-
biotika mohou narušit cinnost led-
vin a vést k nemocem celého mo-
cového ústrojí.

Pri sestavování diety je treba mít na zreteli druh ledvi-
nového onemocnení a individuální príznaky, které se
u pacienta vyskytují. Nekterá ledvinová onemocnení se
mohou rozvíjet v dusledku nevhodné výživy nebo dlouho-

dobého pusobení toxických látek. Jestliže
se objeví zánet mocového mechýre, je

nutné vyloucit pití alkoholu, kyselých
ovocných štáv, kávy, místo toho je
vhodné pít v prubehu celého dne
hodne vody.

~ NATUROPATIE

V mnoha prípadech ledvinových obtíží je vhodné používat
byliny, které zvyšují množství moce, napr. oddenek pýru.
Bylinným lékem, který zvyšuje odolnost proti infekcím,je
Echinacea neboli rudbeckie nachová. Doporucují se také
byliny jako rebrícek lékarský, hermánek -k pití a zároven
k omývání.

Pri zánetech ledvin
se doporucuje pití
odvaru z kopriv.

Tato terapie muže doporucit speciální dietní režim a dokonce
i hladovku. Obvykle je vhodné omezit spotrebu živo-
cišných bílkovin a citrusového ovoce. Je vhodné pit zele-
ninové štávy, zvlášte se doporucuje smes jablecné a mrk-
vové štávy.
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~OVÉKAMENY

~ POPIS NEMOCI ~ PRíCINY

Jedná se o tvorení malých kaménku
v ledvinách nebo v jiných místech
mocových cest. Kaménky vznikají
krystalizací nekterých solí (hlavne
urátu a oxaláru) a jsou složeny ze
štavelanu a fosforecnanu vápena-
tého. Velká koncentrace štavelanu

v moci zvetšuje pravdepodobnost
tvorby kamenu.

Jako hlavní prícina se uvádí malé
množství tekutin a strava bohatá na
vápník a živocišné bílkoviny. Vznik
ledvinových kaménku muže být
zpusoben i nadmerným množstvím
minerálu v pitné vode. V prípade
tvorby kamenu z vápenatých solí
muže býtprícinou nadmerná cinnost
príštítnýchtelísek.Naproti tomu led-
vinové kameny složené z kyseliny
mocové se mohou vyskytovat u ne-
mocných dnou.

Kameny v ledvinách i mocovodu
zpusobují ledvinovou koliku. Ka-
meny v mocovém mechýri obvykle
zaprícinují potíže pri mocení. K ty-
pickým projewm patrí také nepríliš
silná bolest na jedné strane dolní
cásti zad. Silná bolest - ledvinová
kolika - obvykle znamená, žekámen
opustil ledvinua zUstalv mocovodu.
Ledvinové kameny snižují odolnost
ledvinwci infekcím.

Typickými projevy nemoci
jsou silná ledvinová kolika

a potíže pri mocenÍ.

~ PRíRODNrLÉCBA

~ HOMEOPATIE

Silný záchvat bolesti pri ledvinových kamenech mužeme
zmírnit následujícími léky:
* Berberis-pri velmi silné bolesti behem mocení, loka-

lizované mezi dolními žebry a bokem a vycházející ze
stredu, zesilující behem pohybu, zmenšující se, když
nemocného položíme na bolestivou stranu.

* Nux - pri pravostranné bodavé bolesti, smerující do
genitálií a postupne dále do pravé koncetiny, soucasne
provázené nevolností a zvracením. Vjiných prípadech
muže být bolest pravostranná, smerující do konecníku
a zpusobující pocit nutkání na stolici. Pri zvýšeném
tlaku se proud moce zastavuje, nemocný má zimnici
a je podráždený.

* Lycopodium - pri pravostranné bolesti zastavené
v oblasti mechýre, nevyzarující do koncetiny, pri bo-
lesti dolní cásti zad, ustupující po mocení, když se
v moci objevuje cervenáusazenina a bolest se stupnuje
mezi 16.00a 8.00hodinou ranní.

* Tabacum- když se bolest presunuje podél mocovodu,
vyvolává nevolnost a studený pot.

* Cantharis - pri bolesti pripomínající bodání nožem,
která smeruje na všechny strany,pri pálení mocového
mechýrea silnépotrebemocení,kdyžje pacient žíznivý
a pojídle zvrací.

~ BYLINNÁ.LÉCBA

V prípade infekcedoporucují terapeutiprotizánetlivéléky
a léky snižující teplotu. Rovnež mohou doporucit pri-
pravky z mocopudných bylin. Nekteré z nich je možno
použítmístoantibiotik.Tvrdí se, žepravidelnédlouhodobé
pití nálevu z comnsonia canadensis, petržele a mrkve
obycejne pomáhá rozpustit ledvinové kameny. Místo
toho je možno pít 3krát denne odvar z koprivy.

~ DIETETIKA

Ledvinové kameny signalizují mimojiné, že v organizmu
je nedostatek vitaminu B6 a horcíku. Je nutné ho co
nejrychleji doplnit. Mimo toje vhodné pít velké množství
cisté vody,vyloucit mlécné produkty a také ty,které obsa-
hují mnoho vápníku. Nevhodnáje také cokoláda, jahody,
rebarbora, hroznové víno, špenát, cervená repa. Tvrdí se,
že každodenní pití teplé vody s malým množstvímjablec-
ného octa nebo citronové štávy a medu pomáhá rozpustit
kameny.

Každodenní pití vody
s medem a citronem

pomáhá rozpustit
ledvinové kameny.

~ VODOLÉCBA-- -- ---
Bolesti zmírnuje horká koupel s pridáním Epsomovy soli.
Úcinne pusobí také horký obklad z téže soli priložený na
záda nad ledvinou a na bricho. Je vhodné ho dle potreby
prikládat na 10 - 15 minut.

~ AKUPRESURA

Na kotníku se nacházejí 3 body, jejichž masáž úcinne
pomáhá zmírnit potíže spojené s ledvinovými kameny.
První z nich se nacházípod hlezenníkostí,na vnitrní strane
nohy, druhý bod se nachází v polovine vzdálenosti mezi
kostí hlezennía Achil1ovoušlachouna vnitrní stranenohy,
tretí analogicky na opacné strane.
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~ PRíZNAKY ~ PRíCINY

Za inkontinenci považujeme mimo-
volný únik obsahu mocového me-
chýre. Dochází k nemu pri náhlém
vzrustu tlaku v podbrišku, tzn. pri
kašli, kýchání, smíchu, pri náhlém
vstávání. Hlavními príznaky inkon-
tinence jsou neschopnost udržet
moc v mechýri, casté nucení na
mocení, i když není mocový mechýr
plný, nebo dokonce i když je prázd-
ný. Ke stanovení diagnózy se
používátzv.zkouškakašlem.Inkonti-
nence se casto objevuje u Alzheime-
rovy choroby.

Tatoporucha se objevujenásledkem
ochabnutí sverace mocové trubice.
Inkontinence vzniká casto v pru-
behu tehotenství nebo po nem, kdy
dochází k pretížení svalu pánevního
dna a k prolapsu (nižšímu posta-
vení) poševní steny nebo mocového
mechýre. Castopostihuje také starší
ženy a ženy v prechodu, které mají
nižší hladinu estrogenu udržujícího
silnou a zdravou svalovinu delohy
a mocového mechýre. U mužu se
inkontinence vyskytuje po operaci
prostaty.Porucha muže být takévro-
zená nebo neurologického puvodu.

Pri stanovení diagnózy
musí lékar vyloucit zánet

mocové soustavy.

~ PRíRODNíLÉCBA

Není-liprícinouinkontinenceorganickáporucha,mužemepoužítruznéprírodnímetody.Jsouúcinnépri oslabenísvalu
pánevníhodna, sveracunebopri inkontinencineurologickéhopuvodu.

~ HOMEOPATIE ~ DIETETIKA

Je-li mocová inkontinencezpusobena stresem, doporucuje
se homeopatický prípravek Sepia. Mimo to homeopatie
nabízí lék s názvem Phosphoric acid.
Staphysagria je prípravek, který se doporucuje, když je
stydké okolí bolestivé nebo se objevuje výron jako
následek poranení.

Deti, které trápí nocní pomocování, by mely jíst hodne
ruzne upravené kukurice a pít odvar ze skorice.

~ BYLINNÁ LÉCBA ~ FYZICKÁCViCENí

Doporucuje se následující smes: preslicka rolní, repík
lékarský, škumpa vonná. Caj pripravený z techto bylin se
pije 3krát denne. Vhodný je také caj z repíku lékarského,
který má tonizující a stahující vliv na oteklé tkáne.

Velmiúcinnájsou profylaktickácvicení,kteráposilují svaly
pánevního dna u tehotných žen a v poporodním období.
Jako základní se doporucuje cvik, který spocívá v napnutí
pánevních svalu. Je možné cvicit v jakékoliv pozici, ale ze
zacátku nejlépe vleže na zádech, nohy oprít o podlahu
a strídave napínat a uvolnovat svalypánevního dna. Cviky
je treba opakovat lOkrát a cvicit tuto sestavu nekolikrát
denne. Pri inkontinenci zpusobené stresem jsou velmi
úcinné cviky podle Kegla. Doporucuje pri mocení
zadržovat moc a pomalu regulovat její výtok. Také tato
cvicení by se melaprovádet lOkrátdenne.Pri pravidelném
cvicení se výsledky dostaví behem 3-4 mesícu, ale nekterí
pacientivšak zaznamenajíznatelnýpokrokjiž po 3 týdnech.

Kukurice obsahuje
látky, které pomáhají lécit

inkontinenci u detí.
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.tMPOPIS NEMOCI .tM PRíZNAKY .tM PRíCINY

Cystitida je zánet sliznice mocového
mechýre a mocové trubice. Zpusobuje
pálení, které se zvyšuje pri mocení, a

bolesti v podbrišku.
Cystitida bývá zpusobe-

na infekcí, tlakem na
mocový mechýr nebo

trením kolem vyú-
stení mocové tru-

bice.~užejivy-
volat i užívání

silných protira-
kovinných léku ne-

bo lécba radioterapií.

Infekceje nejcasteji zpusobena bakterií
Escherichia coli, která pronikne do
mocového mechýre ze streva, v nemž
se bežne vyskytuje. Prenos je možný
bud' v dusledku špatné hygieny, nebo
pri sexuálním styku.
Príznaky zánetu mocového mechýre
se objevují obvykle za nekolik až
nekolik desítek hodin po nakažení.
Hlavními projevy jsou: pocity pálení
a bolesti pri mocení, casté mocení
a bolesti na konci mocení, bolesti
v podbrišku a obcas i v bederní oblas-
ti. ~oc je kalná a zapáchající, nekdy
s prímesí krve. Teplota telaje zvýše-
ná. Je-li nasazena vhodná lécba, príz-
naky ustupují behem nekolika dnu.

Vznik zánetu je podporován ne-
dostatecným vyprazdnováním mo-
cového mechýrea prítomnostícizích
telísek. Proto cystitida casto souvisí
s onemocnením prostaty, zúžením
mocové trubice, ochabnutímmechý-
re, mocovými kameny a s nádory.
Cystitida rovnež vzniká pri poševní
infekci, jako je kandidóza nebo
mnohem zavážnejší kapavka. ~uže
k ní také dojít pri podráždení deo-
doranty nebo v dusledku cukrovky.
Škodlivé je i nošení tesných džínsu
nebo prádla z umelých vláken, ome-
zujítotižprívodvzduchua povzbuzují
tak rust bakterií.

I

.tMPRíRODNíLÉCBA

.tM BYLINNÁ LÉCBA

Je mnoho bylin, které mají blahodárný vliv na mocové cesty. Behem
náporu nemoci je vhodné pít velké množství tekutin, predevším vody

(a slabého hermánkového caje. Vhodnýje také tužebníkjilmový, který
muže mírnejší formu zánetu zcela vylécit. Silným antiseptickým
prostredkemje medvedice lékarská, repík lékarskýmá tonizující
a stahující úcinek na zanícené tkáne a proskurník lékarský
zklidnuje a zmírnuje bolesti. h
Tyto byliny je možno doplnit zeleninovými štávami, napr.
celerovou (má alkalický vliv na moc), mrkvovou. K posílení
imunity se také doporucuje užívat velké množství cesneku.

1
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.tM HOMEOPATlE

* Cantharis-pri klasických projevech zánetu mocového

mechýre, pálivé bolesti pri mocení a pocitu tlaku na
mechýr.

* Pulsatilla- pri silnémnucenína mocení a náhlé potrebe
mocení.

* Staphisagria - pri bolestech v oblasti mocové trubice
a pri cystitide vzniklé po pohlavním styku.

.tM DIETETIKA

.tM AROMATERAPIE

Éterické oleje mají silné antiseptické úcinky ajsou vhodné
k castému použití. Doporucují se koupele s prídavkem asi
10 kapek hermánkového, bergamotového, citronového
nebo santálového oleje. Tyto koupele snižují palcivost
a pomáhají pri zotavení.
Behem náporu nemoci je vhodný horký obklad na pod-
brišek s pridáním 5 kapek hermánkového nebo levan-
dulového oleje.

Je treba pít hodne vody a bylinných caju a vyloucit
pochutiny, které dráždí mocový mechýr (alkohol, silnou
kávu a caj). Škodlivéje i kourení a nadmerné soleníjídel.
Zásaditost moci zvýší pití roztokujedné lžickyjedlé sody
rozpuštené ve sklenici vody. Je treba se vyhýbat kyselým
jídlum, nezralému ovoci, angreštu, švestkám, rebarbore,
rajcatum. Jestliže jsme užívali antibiotika, pakje vhodné
jíst jogurty, aby se obnovila správná strevní mikroflóra.
Jako prevenci infekce mocových cest je možné používat
klikvovou štávu nebo tablety (200 -400 mg). Brzdí rozvoj

infekce a pozitivne pusobí na sliznici mocového mechýre.
Ke zmírnení obtíží spojených se zánetem mocového me-
chýre prispívá také caj z kopriv nebo ze smesikukuricných
cnelek, oddenku pýru a listu proskurníku. Uklidnující
úcinek má odvar z jecných krup s medem a citronem.
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~ PRíZNAKY

Poruchy cinnosti jater jsou zpu-
sobeny špatnou detoxikací nebo
poruchoumetabolizmu.V organizmu
se stále tvorí velké množství amo-
niaku, který musí být okamžite
premenen v játrech na mocovinu,
nebot másilnetoxickývlivna mozek,
zpusobuje projevy tzv.jaterní ence-
falopatie, jejíž poslední etapou je
jaterní spavá nemoc. Mimoto játra
odpovídají za syntézu mnoha bíl-
kovin. V prípade poruchy jejich
funkce je hladina bílkovin snížena,
vznikají otoky a objeví se voda
v briše. Dochází k poruchám sráž-

~ PRíCINY

Silný zánet jater je nejcasteji zpu-
sobenjedním z viru typu A, B, C, D
nebo virem cytomegalie, prípadne
jinými méne castými viry, ale muže
být takévyvolán toxickými látkami.
Nejcastejší jsou dva typy onemoc-
není. Prvním z nich je zánet jater
vyvolaný virem typu A. Infekce se
šírí potravinami. Zdrojem nákazy
muže být voda i potraviny (vcetne
mléka). Inkubacní doba je 15 - 20 dnu.

Zánet jater vyvolaný virem typu B,
tzv. sérová hepatitida, je druhým
nejbežnejším typem žloutenky.
Infekci zpusobuje špatná sterilizace
zdravotnických nástroju nebo po-
hlavní styk. Díte se muže pred
porodem nakazit od matky.Virové
antigeny se nacházejí v krvi
a v každém sekretu nakaženého
cloveka(sliny,sperma,hleny,stolice,
moc). Inkubacní dobaje 28-180dnu.
Cástprípadu,asi 5-10%, prechází do
chronické podoby, prestože takový
prubeh onemocnení je charakteris-
tický spíš pro žloutenku typu C.

livosti krve, protože je narušena
tvorba bílkovin, které ji zajištují.
Vzniká také nerovnováha v hospo-
darení s vitaminy a hormony.Dochá-
zí k nadmernému hromadení nekte-
rých hormonu, napr. estrogenu
(následkemje zvetšeníprsu u mužu).
Omezeno je také vstrebávání vita-
minuA, D, E a K. V další fázinemoci
je narušen metabolizmus bilirubinu
a dalších žlucových barviv: hladina
bilirubinu - barviva zpusobujícího
žluté zabarvenípokožky -je výrazne
zvýšená.

Ztucnení jater je morfologickým
vymezením, které poukazuje na
prítomnost infiltrace nebo tukové
degenerace jater. V pocátecním
stadiu jde o zvratný proces. Cirhóza
jater je chronické onemocnení,
v jehož prubehu dochází k de-
generativním zmenám a také
k odumrení jaterních bunek. Muže
se rozvinout u alkoholiku, jako
následek chronického zánetu jater,
na základe patologických zmen
v žlucových cestách nebo v dusled-

~"NEJVÁŽNEJší DUSLEDKY'
DEGENERATIVNíCHZMEN
JATER:

* zhoršení vylucování toxinu
z krve neboli nárust projevu
snížené cinnosti jater,

* krev nemuže procházet
játry a hromadí se v žilách
kolem žaludku, streva sle-
ziny,

* nahromadená krevrozširuje
žOyžaludku a jícnu v tzv.
mestky(varixy),jejichžprask-
nutí muže zpusobit smr-
telné krvácení.

Žlucník je malý orgán
shromaždující žluc. Nachází

se na zadní strane jater.

ku dlouhodobého pusobení toxinu.
Žlucové kameny se objevují nejcas-
teji u obézních osob, konzumujících
vysoce kalorické pokrmy s malým
obsahem vlákniny, dlouhodobe
užívajících léky na snížení hladiny
cholesterolu a u žen užívajícíchdelší
dobu estrogeny. Jsou nejcastejší
prícinou akutního zánetu žlucníku.

Žlucové kameny se
nejcasteji skládají z váp-

níku a cholesterolu.
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~ PRíRODNí LÉCBA

~ BYLINNÁLÉCBA

Prijaterních onemocneníchsepoužívajíbyliny stabilizující
bunecnou stenu, podporující tvorbu žluce a cinnost jater.
V prevenci, ale i terapii jaterních onemocnení dává
fytoterapie velké možnosti. Výluhy z bylin obsahujících
slizy a trísloviny zabranují vstrebávání škodlivých
sloucenin ze streva a tím odlehcují játrum, která je musí
zpracovat. Pri pomalejším vylucování žluce jsou jaterní
bunky zatežovány žlucovýmipigmenty a ruznými dalšími
metabolity. Proto je vhodné jim odlehcit podáváním
rostlinných cholagog a choleretik. K vyprazdnování žlu-
cových cest napomáhají i spasmolytické drogy.

Št'ávaZmesícku
lékarského je
doporucována

pro posílení jater
a žlucníku.

Rostliny užívané k ochrane jaterních bunek a k podpore
tvorby žluce:
ostropestrec mariánský, artycok, boldovník lécivý, dríštál
obecný, máta peprná, vlaštovicník vetší, kurkuma,
pampeliškalékarská(smetánka),omanpravý,smilpísecný.
Bylinný caj pri prvních projevech žloutenky:
plod ostropestrce mariánského 50 g, nat trezalky 50 g,
nat cubetu benedyktu 40 g, list máty peprné 30 g, úbory
hermánku 30 g. Jednu lžíci bylin zalít 2 sklenicemi varící
vody, zakryté nechat odstát 30 min. Užívá se lI2 sklenice
ráno a vecer na lacno.

Pri rekonvalescenci (2 roky) se podávají kombinace drog.
Vhodnéje strídání, nejpozdeji po 2 mesících.
Caj v období rekonvalescence:
plod ostropestrce mariánského 50 g, koren cekanky 40 g,
koren pampelišky 40 g, oddenek pýru lOg, list routy lOg,
plod fenyklu lOg. Dve kávové lžicky varit 10 min ve 2
šálcích vody, rozdelit na 2 dávky a vypít v prubehu dne.
Cajová smes pri žlucových kamenech:
nat trezalky 50 g, nat máty peprné 50 g, úbory hermánku
50 g, nat violky trojbarevné 50 g, plod anýzu 30 g, plod
fenyklu 30 g, šípek 30 g. Jednu polévkovou lžíci zalít
sklenicí vrící vody. Pít 2krát denne.

Pri onemoc-

není jater se dopo-
rucuje omezit maso
a težce stravitelné

pokrmy.

Doporucuje se také hermánkový caj, který pusobí
protizánetlive, uvolnuje a mírne stimuluje proces trávení.
Mestnání žluci v játrech a žlucníku snižuje rozmarýn
lékarský.

~ DlETETIKA

Doporucujíse vitaminovéprípravky,ovšems mírou,nebot
hrozí nebezpecí hypervitaminózy.Pri cirhózejaterje nutné
dbát na pravidelný prísun vitaminu B, C a K. Dobrým
zdrojem vitaminu B jsou živocišná játra a ledviny, obilí,
listová zelenina a droždí. Vitamin C je nejhojnejší
v citrusovém ovoci, vitamin K v játrech, ledvinách,
vojtešce, stoncích trav a cerné melase. V diete je také
nezbytný chlór, který se vyskytuje v celeru, cervené repe,
okurkách, salátu, cekance a redkvickách. Síra je stopový
prvek, který aktivizuje mnohojaterních enzymu. Nachází
se v zelí, cibuli, cesneku, pórku, redkvickách a špenátu.
Lidem s onemocnením žlucníku je treba zajistit zvýšený
prísun vitaminu A -nejlepším zdrojemje mrkvová štáva.
O celerové štáve je známo, že má schopnost rozpouštet
žlucovékameny,a štáva z cervenérepypomáhácistit streva
od nestrávených zbytku jídla. Pri všech onemocneních
jater a žlucníkuje treba dbát na pravidelné vyprazdnování.
V opacném prípade je potrava, která zustane ve strevech,
dalším zdrojem toxinu. Krome diety s vysokým obsahem
vlálminy mužeme proti zácpe použít sirup z laktulózy.

~ AROMATERAPIE

Teplé obklady s pridáním éterických oleju, priložené na
pravou stranu bricha, mohou zmírnit krece a koliku.
Nejlepšíje olej levandulový,majoránkovýa rozmarýnový.

~ HOMEOPATIE

Ješte pred konzultací s homeopatem j e možno krátkodobe
užívat následující prípravky: Bryonia -pri pocitu težkosti
v žaludku nebo pri nevolnosti provázené bolestí hlavy,
Nux vomica - pri ranníchnevolnostecha nechutenství.



BlDR'ÁŽDIVÝ TRACNÍK
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Tlusté strevo je obklopeno
svaly, které zpusobují jeho

peristaltiku.

~ NATUROPATIE

Velmiduležitáje vprípadedráždivého
tracníkudieta.Zjídehúckuby semely
vyloucit: mlécné výrobky, pšenice
a výrobky na bázi lepku (sušenky,
zákusky), cukr, káva, alkohol, sma-
ženájídla a cervenémaso.Nevhodná
jsou také rajcata a potraviny obsa-
hující semena.
Doporucené potraviny: bezlepkové
obiloviny (rýže, proso, pohanka),
živýjogurt, zelenina s tmavými listy,
ryby, kure. Duležité je, aby potrava
byla peclive rozkousána. Jako dietní
doplnky se doporucují vitaminy B1,
B6aC.

~ HOMEOPATIE

Doporucuje následující léky:
Nux vomica -pri nadýmání a kolice.
Aconitum -je-li hlavníprícinoupotíží
napetí.
Argentum nitricum - zmírnuje hle-
novitý prujem.

~ POPIS NEMOCI

Dráždivý tracnÍkje jedna z nejcas-
tejšíchprícinzažívacíchpotíží.Zpuso-
buje opakované bolesti, nadýmání,
prujem a zácpu. Je to typické psy-
chosomatické onemocnení (telesná
porucha zpusobená psychickými
faktory),jehož prubeh lze prírodními
terapiemivýrazneovlivnit.Tracníkje
název pro tlusté strevo, v nemž se
ukládá konecný produkt trávení.
Stejne jako ostatní cásti strev je
obklopen svaly, které se smrštují
a uvolnují. Za normálních okolností
tento pohyb zpusobuje vlnu stahu
vytlacujícístolicikekonecníku.

POZOR!

Velmi duležité je peclivé
lékarské vyšetrení a presná

diagnóza. To umožní vyloucit jiné
príciny, jako je precitlivelost na
laktózu nebo rakovina tlustého. /

streva.

~ BYLINNÁ LÉCBA

V prípade tohoto onemocnení bývá
velmi úcinná. Z bylinek je vhodná
zejména máta (bud' ve forme kapslí
nebo caje). Na zácpu pomáhá štáva
ze sušených švestek nebo fíku
vyluhovaných ve vode. Na prujem
se doporucuje koupel rukou a no-
hou (po dobu asi 15minut) ve dvou
litrechteplévody,v nížje vyluhován
šálek techto bylin: kvety slézu, listy
koprivy a kvety tavolníku.

~ AROMATERAPIE

Nekolik kapekvaleriánskéesencena
kostku prírodního hnedého cukru
snižuje napetí a úzkost. Krece ve
strevech lze lécitesencísaturejky(tri
kapky na jednu cajovou lžicku
cukru,uživatmezijídlem).Mužetaké
prospet potírání bricha esencí sa-
ssafrasu v cistém alkoholu (dve
cajové lžickyna 100ml).

~ PRíCINY

Onemocnení se projevuje nepravi-
delnými a nesprávnýmikontrakcemi
svalu kolem tlustého streva. Obvyk-
le se za prícinu považuje emocionál-
ní napetí a úzkost vedoucí k nežá-
doucím a neefektivním stahum
svalstva. Další príciny spocívají
v dietních chybách, které zpusobují
nesprávné kontrakce uvnitr streva.
Dráždivý tracník postihuje zejména
mladé lidí - bežne se vyskytuje ve
vekovékategorii20-45 let.

~ PRíZNAKY

Krecovité bolesti, nadýmání, nad-
merná tvorba plynu (ríhání a od-
chod plynu konecníkem), spolu
s nápory prujmunebo zácpy.Stolice
se stopami krve do sympto-
matického obrazu této choroby
nezapadá a obvykle naznacuje
mnohém vážnejší stav. Pokud se
výše popsané potíže projeví u
starších lidí, muže jít o jiné
onemocnení, protože ve vyšším ve-
ku se dráždivý tracník nevyskytuje.

~ RELAXACE

Masáže a relaxace snižují hladinu
stresu a napetí. Naucit se dýchat
pomocí bránice pomuže zredukovat
nadmernou parasympatickou akti-
vitu, jež zpusobuje nepravidelné
stahy streva.

Masáž je príjemná
a úcinná terapie, která
zklidnuje a uvolnuje.
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« POPIS NEMOCI « PRíCINA

Hemeroidy neboli krecové žíly
konecníku jsou purpurové nebo
tmave cervené masité zdurení,
tvorené rozšírenýmižilamiv dolní
cásti konecníku.Mohou být umís-
tenépoblížkonecníku- tojsou tzv.
hemoroidy vnejší, nebo mohou
vystupovat mimo konecník jako tzv.
hemoroidy vyhrezlé. Toto onemoc-
není se vyskytuje casto u tehot-
ných žen nebo po porodu. Soucas-
ne se objevuje krvácení, nekdy
bolest behem stolice, svedení
konecníku a také slizký sekret.

« PRíZNAKY

Nejcastejší prícinou jsou zácpy,
zpusobené stravou chudou na
vlálminu. Zvýšené napetí nutné
k vyprázdnení zvetšuje tlak
v konecníku a poškozuje žilní
chlopne. Tomuto onemocnení
napomáhá také rozšírení cévních
sten behem tehotenství nebo
sedavé zamestnání.
U nekterých lidí je
tato žilní slabost
vrozená.

Krvácení na pocátku nebo konci
vyprazdnování, svedení konec-
níku soucasne se sekretem,
zdurení okolokonecníku (více ci
méne bolestivé), pocit plnosti,
a nekdy pocit neceho vychá-
zejícíhoz konecníku,zmenyokolo
konecníku, které vypadají jako

hroznové víno.

POZOR!

Každé krvácení behem

vyprazdnování muže být príznakem
rakoviny tlustého streva !

Jestliže se ve stolici objeví krev,
neodkládejte návštevu lékare. Hemoroidy

je možno lécit až po konzultaci
s lékarem.

M PRíRODNí LÉCBA

Je treba mimorádne dbát na osobní hygienu. Okolí konecníku je nutno udržovat v cistote a po každé stolici umýt teplou
vodou. Zácpám je možno predejít pravidelným cvicením. Úchmé bývají také sedací koupele v odvaru z dubové kury.

« AROMATERAPIE

Do sklenice teplé vody pridáme 2 kapky éterického oleje,
napr. cyprišového, hermánkového, jalovcového nebo
mátového, a smes priložíme na postižená místa, což
zarucene sníží bolest. Vhodné jsou také koupele v teplé
vode s pridáním 4 kapek nekterého z uvedených oleju.
Koupel by mela trvat 5 - 10minut.

M VODO LÉCBA

Okamžitou úlevu poskytnou obklady z ledu. Doporucují
se pravidelné koupele strídave ve studené a horké vode.
Nejlepšíje sedacíkoupel,behemkteré sedímev horkévode
a nohy máme ve studené a naopak. Pomáhají také horké

« LÉCiVÉ BYLINY

Zlepšují funkci trávicího traktu a krevního obehu, což má
príznivý vliv na zdurené žíly. Soucasne s prostredky k
vnitrnímu použití se užívá místní lécba: stahující
kostivalovámast,jírovec obecnýa vilín virginský.Používá
se také štáva z aloe: 4 -6 lžic každý druhý den nalacno
odstraní zácpy a zklidní strevní sliznici. Je vhodné pít smes
z listu cerveného jilmu se lneným semenem. Do hrnce

M HOMEOPATIE

Je možné podávat následující léky: mast Paeonia nebo
obklady namocené v roztoku Hamamelis, Aconitum
(každou pul hodinu), Aesculus, Aloe, Collinsonia, Nux
vomica a Pulsatilla.

koupele s pridáním 0,5 kg kuchynské soli nebo 3 -4 kapek
cyprišového nebo hermánkového oleje. Koupel by mela
trvat 10 minut.

vložíme po jedné lžicce drogy z
každé byliny a chvíli povaríme v
jedné a pul sklenici vody.

Byliny zlepšují funkci
trávicího traktu.
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l'SEcururnENs ~Í (DYSPEPSIE)

M POPISNEMOCI

Pojmem nechutenství oznacujeme
mnoho zdravotních potíží, které
jsou nejcastejí zpusobeny nespráv-
nou výživou nebo požíváním ne-
kvalitních, zkažených potravin.
Dusledkem je pak narušení cinnos-
ti trávicí soustavy. Nechutenství
casto provázejí bolesti v oblasti
nadbrišku, nadýmání a pálení žá-
hy.

Spešná konzumace jídel a stres
prispívají ke vzniku nadýmání

a bolestí bricha.

~ PRíRODNí LÉCBA

M BYLINNÁLÉCBA

Velmiúcinnou bylinouje tužebníkjilmový,který zmírnuje
podráždení žaludku a snižuje prekyselení. Príznive puso-
bí také byliny s protizánet1ivýmúcinkem, napr. puklérka

-. islandská. Doporucují se caje z repíku lékarského nebo
preslickypolní. Uklidnujícíúcinek na nemocná místa má
také topolovka ružová. Hermánek zmírnuje stres a záne-
ty. Ke zrychlení trávicího procesu se používá horec žlutý,
vodilka kanadská nebo pelynek pravý. Proti nadýmání se
doporucují vetropudné byliny, napr. anýz vonný, karda-
momovník obecný nebo máta peprná.

M PRíCINY

Príciny nechutenstvi mužeme rozde-
lit do ctyr skupin:
* nepravidelná strava;
* prejídání nebo rychlá konzuma-

ce jídla - vede ke zvýšení nároku
na vylucování trávicích enzymu
a k pretížení trávicí soustavy, kte-
rá není schopna tak rychle potra-
vu zpracovat. Do stejné skupiny
patrí polykání nedostatecne roz-
žvýkaného jídla;

* požívání nekvalitních potravi-
nových výrobku - zkažených,
s prošlou zárucní lhutou, zpu-
sobujících alergie - nebo jídel
nevhodných pro lidi s trávicími
potížemi;

* nervové napetí a stres.

M HOMEOPATIE

Pri nechutenství se doporucuje:
* Carbo vegetabilis - provází-li obtíže nadýmání;
* Lycopodium-pri bolestech a krecích;
* Kalium muriaticum-po požití príliš tucného jídla.

M AROMATERAPIE

K masáži žaludecní oblasti je nejvhodnejšíhrebíckovýne-
bo mandarinkovýolej.

iLE~ÍŽÁHY
M POPISNEMOCI

Pálení žáhy nebo prekyselení žalud-
ku je zpusobeno vracením žaludec-
ního obsahu do jícnu. Žaludecní
trávicí štávy dráždí sliznici jícnu
a zpusobují pocit pálení a tlaku za
hrudní kostí.

~ PRíRODNí LÉCBA

M PRíCINY

Puvodní prícinou pálení žáhy je ne-
propustnost kardie cili úseku spoju-
jícího jícen s žaludkem. Nesprávná
funkce tohoto úseku trávicí sousta-
vy je prícinou vracení potravy zpet
do jícnu. Pálení žáhy je u každého

cloveka individuální, cetnost prípa-
du se zvyšujes vekem. Obecne jsou
však tyto potíže dusledkem chybné
stravy.

M BYLINNÁLÉCBA

Bylinná lécba je velmi úcinná. Doporucují se caje a od-
vary z hermánku, medunky obecné, tužebníku jilmového
a jilmu obecného.

M DIETETIKA

Nekterá jídla mohou potíže zhoršit. Neprípustná je kon-
zumace cokolády,máty, tuku, alkoholu a cibule. Kyselost
žaludecního prostredí zvyšujekáva, kola a pivo. Pro prí-
mý dráždivýúcinek se nedoporucuje požívání citrusového
ovoce, rajcat a ostrého korení. Vlivem prejídání dochází
k nadmernému roztažení a k ochablosti sten žaludku.
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K nejzávažnejším a nejcastejším nádorum trávicí soustavy patrí rakovina žaludku, rakovina slinivky a rakovina tlustého
streva.Všechny vyžadují konvencní zpusoby lécby. Prírodní metody mohou být použity pouze jako podpurná terapie. Po-
znatky prírodní medicínyby se mely uplatnovat predevšímv prevenci vzniku nádorových onemocnení.

~ RAKOVINAŽALUDKU

« PRíZNAKY

Príznaky nádorového onemocnení
žaludku bohužel nejsou charakteris-
tické a vyskytuji se nekdy teprve
v poslední fázi onemocnení. Pacient
ztrácí chut k jídlu, nekdyjde dokon-
ce o chorobný odpor k jídlu, pre-
devším k masu. Nemocný ubývá na
váze a objevují se príznaky chudo-
krevnosti. Onemocnení provází po-
cit nasycení, tlak v brišní oblasti,
ríhání, nevolnost a zvracení ihned
po požití potravy. Zvratky obsahují
hlen, stopy cerstvé krve nebo hnedé
usedliny.

« LÉCBA

Zásadní zásah lze provést pouze chi-
rurgickou cestou. Jiné druhy terapie
mohou jen zmírnit prubeh onemoc-
není a podporit proces zotavování.

~ RAKOVINATLUSTÉHOSTREVA

« PRíZNAKY

Základními symptomy nádorového
onemocnení tlustého streva'jsou prí-
znaky spojené se zužováním prusvi-
tu strevazpusobenébujenímnádoru.
Vyskytujese krvácení,chudokrevnost,
dochází ke snížení telesné hmotnos-
ti a oslabeníorganizmu.Charakteris-
tické jsou bolesti, nekdy kolikového
rázu, také zácpa a prujem nebo strí-
dání techto potiží. Stolice muže ob-
sahovat latentní nebo cerstvé stopy
krve a hlen. Ke komplikacím patrí
nepruchodnost strev, jejich perfora-
ce a následujícízánet pobrišnice, prí-
padne krvácení z trávicího traktu,
kdy rozrustající se nádor naruší vetší
cévy.

« PRíCINY

Príciny nádorového onemocnení ža-

ludku nejsou známé. Pripouští se,
že duležitou roli hrají dedicné prvky
a prostredí, také výživa a životní pod-
mínky. Nejcasteji se nádorové bunky
rozvíjejí v oblasti kardie nebo ve vrát-
níku. výskyt nádoru podporují žalu-
decní vredy a polypy.

Prírodní kúry mohou pouze podporit
konvencní lécbu.

« DIETETI KA

Velkou pozornost je treba venovat
složení jídelnícku, protože jednou
z prícin vzniku nádorového one-
mocnení žaludku muže být práve
nesprávná výživa. Je treba omezit

« PRíCINY

Nádorové onemocnení žaludku se
objevujestejne casto u mužu i u žen
mezi 45. a 60. rokem života. Vznik
onemocnení podporuje nesprávná
strava s malým množstvím vlákniny
a vysokým obsahem rafinovaných
sacharidu, bílkovin zvírecího puvo-
du a tuku. Neprítomnost vlákniny
prodlužuje dobu, po kterou strava
zustává ve strevech, a tím i dobu
kontaktu streva s rakovinotvornými
látkami. Riziko vzniku nádorového
onemocnení tlustého streva zvyšují
zánetlivá onemocnení vredového
charakteru a polypy.

konzumaci soli a požívání uzeného
a konzervového masa. Jídelnícek by
naopak mel obsahovat zelí, cesnek,
cibuli, sóju a také zeleninu a ovoce
s vysokým obsahem vitaminu C.

« LÉCBA

Jedinou možnou lécbou je chirurgic-
ký zákrok v raném stadiu nemoci.

« DIETETIKA

Dietetologové narizují zvýšit spotrebu
pšenicných otrub, ovoce a zeleniny,
predevším zelí, jogurtu a nízkotuc-
ných mlécných výrobku. Je treba
omezit cervené maso a nahradit je ry-
bami. Pacienti se musí vyvarovat kon-
zumace alkoholu, hlavne piva.
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Snad každý clovek už nekdy trpel
bolestí bricha, nejcasteji zpusobe-
nou nesprávnou stravou. Bolestibri-
cha jsou castým príznakem nemocí
lokalizovanýchv brišní dutine, stej-
ne jako mimo ni. Bolest muže být
povrchová (pocházet ze svalu, mek-
kých tkání) nebo hluboká.
Lékari chirurgové používají termin
"akutní bricho", kterým se oznacují
akutní stavy vyžadující okamžitou
intervenci, napr. zánet slepého stre-
va, nepruchodnost strev,prasklý ža-
ludecní vred, vred na dvanácterniku
nebo jiném úseku strev,akutní zánet
žlucníku, akutní zánet slinivkybriš-
ní a jiné.

Bolest bricha je velmi neurcitý
pojem, proto je duležité venovat
pozornost charakteristice potíží: lo-
kalizaci, smerování, intenzite, také
tomu, zda bolest souvisí s požitím
nejakého jídla, zda ji doprovázejíji-
né príznaky, napr. zvracení,prujem.

Neustávají-Ji bolesti bricha, je
nezbytné poradit se s lékarem.

~ PRíCINY

Vážné nemoci i banální brišní potíže mohou zacinat po-
dobne. Je-libolest neohranicená, pak vetšinou není prízna-
kem vážné nemoci. Lokalizovaná bolest, která propukla
náhle a má tendenci sílit, muže být predzvestí vážných
zdravotních problému.
Bolestibricha je možné rozdelit do 3 skupin:
* bolesti související s poruchou cinnosti strev. Objevují

se pri zácpe, nedostatku laktázy nebo v souvislosti
s menstruacním cyklem;

* psychogenní bolesti, vyvolané nepríznivým vlivem do-
mácího ci školního prostredí, nepríznivou situací na
pracovišti;

* organickébolesti,zpusobené zmenami v trávicí,moco-
vé soustavecí rozmnožovacíchorgánech nebo degene-
racními zmenami pátere, nemocemi nervové soustavy,

zápalem plic, zánetem srdecního svalu, nekterými viro-
vými nákazami, metabolickými poruchami, potravinovou
alergií, nepríznivým vlivem nekterých léku (acylpyrinu),
prípadne konzumací alkoholu;
U detí se príciny bolesti bricha dají urcit pouze asi v 10%
prípadu.
Lokalizace bolesti bricha:
* bolest v horní cásti (nad pupkem) vyvolávají onemoc-

není žaludku a dvanácterníku (napr. vredy, nádory)
a také v nekterých prípadech srdecní infarkt;

* bolest pod pravým žebrem - nejcasteji se s ní setkáme
pri chorobách jater a žlucovýchcest (napr. žlucovéka-
meny);

* bolest pod levým žebrem - nejcasteji je príznakem strev-

ní koliky, zpusobené prebytkem plynu ve strevech;
* bolest v podbrišku - v okolí

luna doprovází zánet mocového
mechýre; na pravé strane muže
být príznakem zánetu slepého
streva.
Bolest na lacný žaludek na-
svedcuje vredovému onemocne-
ní dvanácterníku. Bolestipojídle
mohou být príznakem žaludec-
ních vredu.

,

\,

--
Teplý obklad uvolnuje

brišní svaly
a zmírnuje bolest bricha.
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« PRíRODNí LÉCBA

Naštestí ve vetšine pripadu není bolest bricha nebezpecná
a zakrátko sama odezní. Detí je treba uklidnit. Tím se jim
uleví, protože stres stupnuje bolest.
Trpíme-li žaludecním reflexem (pálením žáhy) , meli by-
chom spát tak, že si usteleme vysoko pod hlavou. Zabrání-
me tak pronikání obsahu žaludku zpet do jícnu. Pridají-li
se jiné príznaky, napr. nevolnost, zvracení, horecka, nebo
pokud bolest bricha sílí, je nezbytná lékarská pomoc. Pri
mírnejšich príznacích je možné použít nekterou metodu
prírodní medicíny.

« DIETETIKA

Nejíme tucná, težce stravitelná a kyselá jídla, zejména pred
spaním, nadýmající potraviny, napr. zeli a lušteniny (hrách,
fazole), jídla smažená a pecená na tuku. Pri potravinové aler-
gii je treba vyloucit z jídelnícku potraviny zpusobující precit-
livení. Jíst by se melo ve stejnou dobu, v klidu, každý kousek
pomalu prožyýkat. Vyhýbáme se poživatinám - alkoholu, sil-
né káve, caji, cigaretám. Pijeme asi 1,5-2 litry vody denne.
Duležité je také vyloucit perlivé nápoje a mléko - pri jeho
nesnášenlivosti se doporucují jogurty s obsahem živých bak-
teriálních kultur, protože pomáhají regulovat cinnost trávicí
soustavy (týká se to i osob s nedostatkem laktázy, u níchž
mléko a mlécné výrobky vyvolávají trávicí potíže). Sul a pi-
kantní korení je vhodné nahradit bylinami (máta, kmin, es-
tragon) - zlepšují chut jídla a napomáhají trávení.

« PSYCHOTERAPIE

Bolesti bricha casto vyvolávástres, proto je duležité umet
ho zvládnout. Napomáhá tomu: úprava nebo zmena ži-
votního stylu, odpocinek na cerstvém vzduchu, dostatek
spánku.

« AROMATERAPIE

Osvedcily se éterické oleje, které pusobí proti vetrum
a zmírnují strevní krece. Lze je použít k príprave teplých
obkladu. Nekolik kapek oleje (kmínového,hermánkového
nebo majoránkového) zredíme ve 100ml teplé vody.

Bolesti bricha zpusobuje nejcasteji nevhodná strava.

« HOMEOPATIE

Z homeopatických prípravku se pri bolestech bricha do-
porucují nejcasteji:
* Argentum nitricum - pri silném nadýmání a pálení žá-

hy;
* Phosphorus - když jsou bolesti bricha provázeny zvrá-

cením;
* Carbovegetabilis- pri nadýmání a pocitu plnosti v ža-

ludku;
* Ka/ium bichromicum -pri nevolnosti a zvracení;

* Lycopodium-pri bolestech bricha zpusobených nadý-
máním;

* Nux vomica- dostaví-lise potíže asi I hodinu po kon-
zumaci jídla nebo chceme-lipredejít následkum preje-
dení;

* Pulsatilla - když se obtíže projeví asi 2 hodiny po tuc-

ném jídle.

« BYLINNÁLÉCBA

Doporucuje se pít následující caje: mátový (uvolnuje kre-
ce a pusobi protizánetlive), hermánkový (uvolnuje), z vo-
dilky kanadské (pri krecových bolestech), ze zázvoru (pri
nadýmání). Používají se rovnež nálevy ze skorice, medun-
ky, kopru. Typickými "žaludecními bylinami" jsou pely-
nek pravý i cernobýl, benedykt lékarský nebo zemežluc,
která se jako prostredek proti brišním kolikám doporuco-
vala už ve stredoveku.

« VODOLÉCBA

Teplá nebo horká koupel obvykle pusobí konejšive,uvol-
nuje, pomáhá zbavit se prebytku strevních plynu a casto
vede i k odeznení potíží. Pri pálení žáhy je treba pít ma-
lými doušky neperlivou vodu. Pri úporných zácpách se
predepisují klystýry - obvykle z teplé vody a mýdla. Ten-
to zákrok pomáhá odstranit nahromadenou výkalovou
hmotu.

« KDY NENí VHODNÁ SAMOLÉCBA

Pri vetších bolestech bricha, které se objevípoprvé, se sa-
molécba nedoporucuje. Nemocný by nemel užívat ani ži-
vocišné uhlí, protože cerná barva prekryje barvu stolice,
tak že ji lékar nemuže posoudit.
Pri bolestech bricha je jedním ze známých prostredku pri-
kládání obkladu. Je však velmi rizikové, pokud nevime,
co potíže zpusobilo. Je totiž duležité správne rozhodnout,
zda se má použít obklad teplý nebo studený. Napríklad
pri zánetu cervovitého výbežkupriložení teplého obkladu
proces zbytecne urychlí, navíc muže zpusobit prasknutí
steny kapsy obsahujícíhnis a vyvolattak zánet pobrišnice.
Chladný obklad by naopak zánet zmírnil. Teplé obklady
pusobí príznive pri krecových stazích strevní trubice.
Pokud trpí bolestmi bricha díte, musí ho lékar vyšetrit co
nejdrív. Do té doby by se nemelo do lécby nijak zasahovat
ani nedávat díteti žádné jídlo, pouze podávat po lžickách
chladný, lehce oslazený caj.



~ POPISNEMOCI

Kýlou rozumíme premístení serózní
blány vystýlající telní dutinu mimo
fyziologické hranice.
Spolu s blánou se pre-
místují i vnitrnosti.
Každákýlamábranku
neboli otvor, kterým
vyhrezne kýlní vak

Kýlu do-
provázejí bolesti
dosahující ruzné

intenzity.

~ PRíZNAKY

Na povrchu je viditelné vyboulení
telní blány zpusobené prítomností
kýlního vaku. Kýla je provázena
bolestmi, jejichž intenzita se mení.

Nebezpecné jsou zejména kom-
plikace. V prubehu nemoci se
mohou vytvorit tzv. srusty ne-

boli nefyziologická pásma
tkání, na nichž se streva

nekdy "zavesí". Tove-
~ de k jejich mech a-

(.

..

.

.

.~

l nické nepruchod-

.. nosti a tím k cel-
.. . kovému zasta-

vení cinnosti
strev. Tento stav

ohrožuje lidský
život. Dojde-li

k uskrinutí kýlního va-
ku a jeho obsahu (nejcas-
teji streva) v brance, je
nutný chirurgickýzákrok.
Pokud k nemu nedojde,

strevo odumírá a clovek se ocitne
v bezprostredním ohrožení života.
Krome výše uvedené kýly se vysky-
tují ijiné druhy tohoto onemocnení:
kýla šourková, která vzniká tím, že
se vnitrnosti dostanou do šourku,
a kýla otvoru jícnu bránice, u níž
vnitrnosti brišní dutiny proniknou
do hrudního koše. Tato kýla muže
vzniknout napr. pri úrazu a je ve
svých dusledcích velmi nebezpec-
ná, nebot plíce jsou stlaceny vnitr-
nostmi, nemohounormálnepracovat
a jejich nedostatecná cinnost ohro-
žuje život. Príznaky u tohoto typu
kýly jsou casto méne zretelné - obje-
vují se pouze potíže s polykáním
a bolesti v hrudníku, když je obsah
žaludku premístován zpet dojícnu.

a jeho obsah. Kýla se
tvorí v prirozených
otvorech a kanálech
telních blan. Jsou to
místa s tzv. sníženou
odolností. Nejcasteji

"' se objevují kýly briš-
ní, ke kterýmpatrí:kýla tríselná,kýla
stehenní, kýla pupecní, kýla po-
operacní (v jizve), kýla bílé cáry
(strední cáry brišní).

t
Cvicení posiluje brišní svaly

apredchází vzniku kýly.

~ PRíCINY

Kýla muže být dedicná nebo se
projeví jako dusledek nesprávného
pooperacního ošetrení telních blan.
Nekdy vzniká následkem úrazu,
u starších lidí je casto zpusobena
oslabením svalovéhoaparátu.Tímto
druhempatologiejsou ohroženi také
obézní lidé.

~ LÉCBAONEMOCNENí

Lécba kýly spocívá v podstate v chi-
rurgickém zákroku. Kýle je možné
predejít cvicením, které posiluje
svaly. Krome toho je nutné peclivé
ošetrení ran a jednotlivých vrstev
tkání pri operaci - snižuje se tak
pravdepodobnost vzniku kýly v po-
operacní jizve. V minulosti se casto
používaly tzv. kýlní pásy, které vne
zesilovaly nebo úplne nahrazovaly
svalový aparát. Nosili je lidé, kterí
nechteli nebo z ruzných prícin
nemohli podstoupit operaci.
V dnešní dobe se tato lécba již
nepoužívá, nebot nechrání pred
následky, jako je nepruchodnost
strev nebo uskrinutí kýly. Pokrok
v medicíneumožnuje operacní lécbu
skoro u každého pacienta a není
duvod vystavovat se komplikacím
ohrožujícímživot.

Vprubehu nemoci muže dojít k ucpání
streva. Následkem je nepruchodnost

trávicí soustavy.

L
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~ POPISNEMOCI

Žaludecní a dvanácterníkové vredy
patrí dnes k nejcastejším onemoc-
nením trávicí soustavy. Jedná se
o zvredovatení sliznice horní cásti
zažívací soustavy.Výstelka žaludku
obsahuje bunky, které vylucují
kyselinu solnou a enzymy, jejichž
pomocí se tráví potrava. Normálne
zabranujekyselinea pepsinuvjejich
pusobení na žaludecní stenu ochran-
ný hlen.Je-Iivšakvýstelkanarušena,
muže dojít ke vzniku vredu (vredy
jsou krátery ve sliznici žaludku nebo
streva).

Zelí a kapusta úcinne
zabranují vzniku vredového

onemocnení, protože obsahují
látky chránící žaludek.

~ DIETETIKA

Doporucenou soucástí výživy jsou
banány, které chrání porušenou
sliznici žaludku pred trávicími štá-
vami a povzbuzují regeneraci bunek
v okolí ložiska vredu.Takézelí a ka-
pusta obsahují látky, které hojí
vredová onemocnení a pusobí proti
bakteriím Helicobacter pylori. Pri
hojení vredu pomáhá i lékorice. Její
úcinné látky omezují vylucování
kyseliny solné, podporují produkci
slizua regeneracipoškozenésliznice.
Cervené a bílé fazole, kukurice
a neloupaná rýže neutralizují kyseli-
nu solnou. Z diety není vhodné
vyrazovat cesnek, protože má anti-
septické vlastnosti. Nedoporucuje
se pití kávy, alkoholu, silného caje,
coca-coly a príliš horkých nápoju.

~ PRíZNAKY

Príznakem vredového onemocnení je
bolest nebo nepríjemný pocit v horní
cásti bricha objevující se 1-3 hodiny
po jídle. Ustupuje po naplnení
žaludku nebo užití prostredku, které
neutralizují kyselinu solnou. Bolesti
se casto objevují v noci nebo k ránu.
Charakteristické jsou návraty obtíží,
pricházející ve vlnách, s nekolika-
mesícními odstupy. Nemoc muže být
také provázena nevolností a zvrace-
ním. V závažnejších prípadech do-
chází k poškození cév v okolí vredu
a ke krvácení. Krev se objevuje bud'
ve zvratcích nebo ve stolici, která je
pak cerná a dehtovitá. Další závaž-
nou komplikací je prasknutí vredu,
pricemž trávicí štávy a bakterie
prosakují do dutiny brišní a zpuso-
bují zánet pobrišnice. V takovém
prípade potrebuje pacient okamžitý
chirurgický zákrok.

Lidé trpící žaludecními nebo
dvanácterníkovými vredy by meli

vyloucit Zjídelnícku kávu,
alkohol a silný caj.

~ PRíCINY

Obecne se soudí, že mezi prícinami
vzniku vreduhrajenejduležitejšíroli
výživa. Vredovou chorobu zpuso-
bují zejména káva, caj, alkohol
a potraviny, které dráždí žaludek.
Pravdepodobnost vzniku vredu
zvyšuje také kourení.Neméne dule-
žité jsou i psychické faktory -prepra-
covanost, úzkost, stres a napetí
zvyšují tvorbu žaludecních kyselin
a vytvárejí podmínky pro vývoj
vredu. V nedávné dobe byla izolo-
vána bakterie typu Helicobacter
pylori, která roste ve vredu a za-
branuje procesu hojení. Dokud není
znicena, je jisté, že se vredy objeví
znovu.

~ HOMEOPATIE

* Carbo vegetabilis - používá se
pri pocitu pálivé bolesti v žalud-
ku, premístení obsahu jídla zpet
do jícnu a pri nevolnosti.

* Lycopodium - pri pálení žáhy
a plynatosti.

* Nux vomica - po prejedení a po-
dráždení sliznice kávou nebo
alkoholem.

~ BYLINNÁ LÉCBA

Doporucuje se pít chladný caj nebo
odvar z korene proskurníku, korene
kostivalu, tužebníku jilmového,
vodilky kanadské.
Je možno užívat také uklidnující
byliny, jako jsou: kozlík lékarský,
levandule, medunka, lipový kvet
a rmenušlechtilý.Vynikajícímochran-
ným prostredkem je lnené semeno.

~ AROMATERAPIE

Horké a teplé obklady príkládané na
bricho s pridáním nanejvýš 10kapek
hermánkového nebo levandulového

oleje zmírnují zánetlivé stavy a krece
provázející prekyselení. K masážím
žaludecní oblasti je možno použít
hrebíckový a mandarinkový éterický
olej.



« POPIS NEMOCI

Plynatost je spojená s nadmerným
množstvím plynu ve strevech. Na-
hromadení plynu zpusobuje pocit
preplnení a pnutí v oblasti dutiny
brišní. Potíže se projevují také tzv.
vetry.
Ríhání je poruchou motorického rá-
zu. Žaludek vlastne vytlacuje ven
spolykanývzduch.

« PRíZNAKY

Pocit nadýmání patrí k nejcastejším
projevum brišních potíží. Nekdy je
provází bolest krecového nebo koli-
kovéhocharakteru.

Ríhání prináší úlevu. Behem tohoto
procesu se z žaludku uvolnujepreby-
tek plynu. Spolecne s plyny unikají
ven chutové prímesi (kyselé, horké
aj.) a pachy.

Osoby náchylné k plynatosti
by mely omezit konzumaci

luštenin a kapustové zeleniny.

« PRíRODNí LÉCBA

Abychom zabránili nadmerné tvor-
be plynu ve strevech, je vhodné na
urcitou dobu omezit konzumaci luš-
tenin, brokolice,kvetáku,zeli,cibule
a mléka. Prícinou plynatosti mohou
být také pektinyobsažené vjablkách
a švestkách a látky v ovesných ot-
rubách. Pro citlivé osoby muže být
plynotvornýmprvkem škrob obsaže-
ný v obilných výrobcích a brambo-
rách.
Vznik vetru omezíme, okoreníme-li
výše uvedené potraviny cesnekem
nebo zázvorem. Bylo zjišteno, že
obe byliny upravují proces tvorby
plynu. Navíc se doporucuje jogurt,
který udržuje rovnováhustrevníbak-
teriální mikroflóry.

« PRíCINY

Plyny ve strevech pocházejí z ne-
kolika zdroju. Vnikají do strev spo-
lu se vzduchem polykaným behem
jídla. Cást plynu, které pronikají do
krevního obehu, vyrábejí mikroor-
ganizmy prímo ve strevech. Velké
množství plynu spolykají osoby na-
cházející se ve stavu úzkosti, který
muže být prícinou žaludecních po-
tíží. Vznik plynatosti podporuje zá-
cpa. Potrava dlouhodobe uložená
ve strevech je zdrojem vetšího
množství plynu. Existuje mnoho
ovocných plodu a druhu zeleniny
s vysokým obsahem cukru a jiných
látek, které organizmus nevstrebá-
vá prímo z trávicího traktu, a pro-

ces rozkladu provází práve vznik
plynu. Plynatost mužeme pocítit
po konzumaci luštenin, zelí, cibule,
redkvicek, kvetáku atd.
Jinou prícinoumohou být zánety du-
tiny brišní (zánet žlucníku, slepého
streva, slinivky, žaludecní a dvanácter-

níkové vredy, co/Wsulcerosa). Všechna

tato onemocnení provázejí poruchy
strevnícinnostia hromadeníplynu.
Ríháníje docasnýmprojevem.Dochá-
zí k nemu, když behem pití a kon-
zumace potravin nebo ve stresových
situacích spolykáme vetší množství
vzduchu.Ríhánípodobnejako plyna-
tost muže provázet zánety v dutine
brišní.

« BYLINNÁ LÉCBA

Pro zmírnení pocitu plynatosti a nadýmání lze použít mnoho bylinných odvaru.
Nemocný by mel zjistit, který druh bylinje pro nej nejúcinnejší. Nejcasteji se
doporucují odvary z andelikylékarské,puškvorce,kmínu korenného, koriandru
setého, fenyklu,máty peprné, horce žlutého, anýzu a zázvoru. Krome pití bylin-
ných caju a odvaru existujenekolik jiných metod, jak ulevit pri potížích. Napr.
díte položíme na záda a masírujeme mu bríško.

« HOMEOPATIE

Velmi úcinne pusobí následující homeopatické prípravky: Argentum nitricum,

Carduus marianus, Chelidonium, Discorea a Nux vomica. Mají blahodárný úci-
nek v prípadech plynatosti, bolestí kolikového charakteru, trávicích potíží a
strevních zánetu.
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~ POPIS NEMOCI ~ PRíCINY

Zánety žaludku a strev zpusobují
poškození výstelkya sliznice techto
orgánu. Vznikajíeroze a ohniska ne-
krózy, omezená je také regenerace
epitelu a cinnost prirozených obran-
ných mechanizmu sliznice s násled-
ným poškozením vlásecnic. Zánet
muže mít akutní nebo chronický
prubeh.

Akutni zánety jsou zpravidla zpusobeny prítomností jedovatých látek v orga-
nizmu, napr. ze zkažených potravinových výrobku, alkoholu, léku, infekcí, ne-
bo stresovými situacemi. Krome stresu emocionálního rázu mužeme hovorit
v obecnejším smyslu o stresech zpusobených úrazy, neocekávanými zdravotní-
mi problémy a situacemi zatežujícímicelý organizmus.
Chronickou infekci zpusobuje trvalá prítomnost škodlivých cinitelu. Existuji
však také jiné prícíny.Nejcasteji se jedná o pusobení solí žlucovýchkyselin,kte-
ré pronikají do žaludecní oblasti a horního úseku dvanácterníku.

~ PRíZNAKY

...

Akutní zánet se projevuje predevším znacným
oslabením a celkove špatnou telesnou kondici.
Onemocnení provází nevolnost, zvracení a bolesti
bricha. Postižený organizmus casto reaguje pru-
jmem. V tomto prípade sejedná o rozvinutou strev-
ní a žaludecní infekci. Zvratky mohou mít vzhled
kávovéusedliny,který ukazuje na krvácení ze sliz-
nice trávicího traktu. V tomto stavu je treba bez-
podmínecne kontaktovat lékare.
Príznaky chronického zánetu žaludku mají podob-
ný charakter, avšakmnohem mirnejší prubeh a ná-
vratnou tendenci. Prujem se vyskytujezrídkakdy.
Nebezpecná je možnost nádorové zmeny dlouho-
dobe postižené sliznice. Proto se osoby s temito
problémy musípodrobovat pravidelnýmlékarským
prohlídkám.
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. 'J,

~
I;IJ CI

IJII.,..~~a III'
a

~
'III

<011

Zánet žaludku vylucuje konzumaci masových vývaru.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ DIETETIKA ~ BYLINNÁLÉCBA

Jídelnícek nemocného s infekcí žaludku a strev se musí
prizpusobit stavu pacienta. V jisté míre se musí brát zre-
tel na prícinu onemocneni. Pokud zánet provází prujem,
konzumujeme potraviny s protiprujmovým úcinkem (rý-
že, mrkvováštáva).
Jestliže pacient má pravidelnou stolici a jen mírný pru-
jem, aplikujeme lehce stravitelnou dietu. Podáváme malé
porce v castejších intervalech (5-6krát denne). Jídla by
nemela být ani príliš horká, ani príliš studená. Pripravuje-
me pouze varená jídla, smažená dráždí žaludek. Nevhod-
né jsou také masovévývary,káva,perlivénápoje a alkohol
praktickyv jakékolivpodobe. Všechny potravinymusí být
cerstvé. Nedoporucuje se podávání konzervovýchpotravi-
nových výrobkuani jiných chemicky ošetrených potravin.
Organizmus muže být citlivýtaké na mléko a cukr.
Blahodárný úcinek mají banány a zázvor používanýjako
korení. Zázvor pusobí také proti nevolnosti.

Mezi bylinyuvolnujícíorgány trávicí soustavy,utišujícízá-
nety a podráždení sliznice patrí predevším koren kostiva-
lu lékarského, šištice chmele, puklérka islandská, koren
proskurníku lékarského, oves, lnená semena, hermánek
a máta peprná.

~ HOMEOPATIE

Proti príznakum onemocnení, jako jsou trávicí potíže, zá-
nety strev, nevolnost, zvracení a bolesti v nadbrišku se
doporucují Argentum nitricum, Carduus marianus, Cheli-
donium, Discorea a Nux vomica.

Pripojí-li se k uvedeným príznakum také prujem (pokud
nemá chronický charakter), je vhodné použít rovnež je-
den z následujících prípravku: Aloe, Arsenicum album, Bel-
ladonnu nebo Colocynthis.
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~ POPIS NEMOCI ~ PRíZNAKY ~ PRíCINY

Zácpa není nemocí, je pouze do-
provodným príznakem nejakého one-
mocnení. Muže být a nejcastejí je
zpusobena nesprávnými stravovací-
mi návyky, doprovází však také napr.
poruchy jaterní cinnosti nebo zdra-
votní potíže s psychickým pozadím.
U osob starších než 50 let muže pred-
cházet vážnejším onemocnením, ob-
zvlášt má-li chronický charakter nebo
se strídá s prujmem. V takovém prí-
pade je nezbytné navštívit lékare.

Nevyprázdnení v následujícím dni
ješte neznamená zácpu. Normální
je vylucování stolice nejméne 3krát
týdne. Zácpa se projevuje tvrdou
a suchou stolicí, obtížným vyprazd-
nováním, tlakem v oblasti brišní
dutiny behem defekace, sníženou
cetností vyprazdnování (méne než
3krát týdne). Pokud se ve stolicí
objeví stopy krve, bolesti pri vy-
prazdnování nebo snížení telesné
hmotnosti, je treba navštívit lékare.

~ PRíRODNí LÉCBA

Zácpu muže zpusobit nesprávná
strava, pri níž je objem a vlhkost sto-
lice v tlustém streve nedostatecná.
Prícinou poruchy cinnosti strev mu-
že být i dlouhodobé používání pro-
jímadel, která místo aby peristaltiku
povzbuzovala, ji po case utlumují.
Mnoho projímadel ochrnuje nervo-
vá zakoncení trávicího traktu a sníží
tak schopnost strevstahovat se. Cas-
to jsou prehlíženy psychické priciny
zácpy,obzvlášt u detí. Cinnost strev
negativne ovlivnujetaké nedostatec-
ný pohyb a špatná fyzická kondice.
Nepríjemnáje zácpa, kterou zpusobí
radikální zmena životních zvyklostí,
napríklad když je clovek delší dobu
nemocí upoután na lužko. K nej-
závažnejším prícinám zácpy patrí
nádorová onemocnení tlustého stre-
va nebo nádory bujejícív jeho oko-
lí, které na ne tlací z vnejší strany
a zmenšují tak jeho prumer. Návy-
ková zácpa muže vzniknout, když
cloveknedbá na pravidelnévyprazd-
nování.

Pri lécbe zácpy hraje nejduležitejší
roli správná J;ÝŽiva.

~ BYLINNÁLÉCBA~ DIETETIKA

Jídlo jako prírodní projímadlo pusobí na organizmus ne-
kolika zpusoby.Pokrmy s vysokýmobsahem vlákniny (ot-
ruby, zelenina) usnadnují vstrebávání vody a zadržují ji.
Nestravitelná vláknina zvetšuje objem stolice. Navíc pu-
sobí na nervová zakoncení, která ústí ve stenách tlustého
streva,stimulujetak pohyb streva usnadnuje vyprazdnová-
ní. Káva a švestkydráždí strevní nervy chemickou cestou.
Pítí vetšího množství tekutin zmekcuje stolicí a zpusobuje
její nabobtnání. Prírodní prevence proti zácpe chrání pred
hemoroidy,bércovýmivredy a výdutí tlustého streva.
Proti zácpe pusobí otruby a všechny výrobky z hrube
mletých obilovín (kaše, vlocky,pecivo), ovoce a zelenina
(švestky,fíky, datle), také káva a pití vetšího množství te- .
kutin. Doporucují se též jogurty s živýmikulturami.

Vždy je vhodné užívat nejprve jemne pusobící prípravky,
které zvyšují napetí strevní svalové vrstvy. K nejúcinnej-
ším patrí odvar z korene pampeliškylékarské.Doporucuje
se také koren lékorice lysé,který se žvýkánebo pridává do
odvaru z korene pampelišky.Úcinne pusobí rovnež lnené
semeno, které vstrebávátekutinu a zmekcuje takto stolici.
Podávají se 2 cajové lžicky semene s nejméne 300 ml vo-
dy.

~ HOMEOPATIE

Doporucují se následující prípravky:
Bryonia -pri tvrdé, suché stolicí, kdy potíže doprovází po-
cít velké žízne a sucha v ústech;
Nux vomica -pri nadýmání, a když po defekací následuje
pocít, že streva nebyla ješte dostatecne vyprázdnena;
Su/phur -pri tvrdé, tmavé stolicí, kdy je bolestivé vyprazd-
nování spojeno s fyzickou námahou.

c
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~ POPIS NEMOCI ~ PRíZNAKY

Syndromem dráždivého tracniku na-
zýváme onemocnení tlustého streva.
Dríve se rovnež nazýval neurózou
tlustého streva. Podráždení tracníku

charakterizují poruchy jeho motoric-
kých cinností a vymešování trávicích
štáv bez následných morfologic-
kých zmen.
Nemoc posti-
huje dvakrát
casteji ženy
než muže.

Onemocnení se projevujebolestí,zá-
cpou a prujmem. Bolestje cítit po ce-
lé délce tlustého streva, tedy vevetší
cásti bricha. Nejcasteji je však loka-
lizována v oblasti levéhopodbrišku.
Bolesti mají kolikovýprubeh, méne
casto chronický charakter. V typic-

kých prípadech se bo-
lest objevuje ihned po
probuzení nebo krátce
po jídle. Zácpa a pru-
jem se obvyklestrídají.
U mnoha nemocných
doprovází tyto prízna-
ky nadýmání, pocit
plnosti a prelévání te-
kutin v brišní dutine.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ DlETETIKA

Intenzitu
potíží ovlivnuje
stres a deprese.

----

~ PRíCINY

Obecne se predpokládá, že hlavní
prímou prícinou syndromu je poru-
cha nervové regulace motoriky tlus-
tého streva. Její vznik muže být
ovlivnen mnoha faktory. Nejcasteji
se jedná o psychické úrazy, které
vedou k depresi, úzkostem a psy-
chickému precitlivení. Duležitou ro-
li muže mít nesprávná životospráva
a nezdravý životní styl, strava s níz-
kým obsahem nevstrebatelných lá-
tek apod. Jiným duvodem mohou
být žaludecní a dvanácterníkovévre-
dy, žlucové kameny nebo nádorové
onemocnení slinivky.Syndrom dráž-
divého tracníku casto doprovází vi-
rový nebo bakteriální zánet strev.
Nekdy se také muže jednat o reakci
na požití alergenních látek. Dispozi-
ce k potížím mohou být dedicné.

~ BYLINNÁLÉCBA

Na zacátku kúry se doporucuje pít odvar z máty, který
upraví cinnost trávicí soustavy,a uklidnující odvar z her-
mánku. Potom se ve vetšine prípadu užívají tablety nebo
odvar z kury severoamerickéhojilmu. Velmí príznivýúci-
nek má také caj z koprových semen nebo caj z korene što-
víku kaderavého a topolovky.

Nejprve je treba vyloucit precitlivelost na nekteré druhy
potravin, predevšímmléko, sorbit obsaženýv umelých sla-
didlech, pšenici, kukurici a kávu. Abychom zjistili vztah
mezi jídelníckem a precitlivelostí tracníku, doporucuje se
vést nejméne týden záznamy o jídlech, charakteru a cet-
nosti poruch a konzistenci stolice. Pomuže nám to zjistit
prícinu onemocnení. Pri podezrení na nekterou z potra-
vin použijemetrítýdenní vylucovacídietu. Pokud se pocet
príznaku dráždivého tracníku sníží a po opetovném po-
žití daného jídla znovu zvýší, mužeme si být
jistí, že jsme hledanou prícínu na-
šli, a pokrm nadobro z jí-
delnícku vyškrtneme. Pri
strídání úporného pruj-
mu a zácpy se dopo-
rucuje strava s vyšším
obsahem nevstrebatel-
ných látek.

~ HOMEOPATIE

Argentum nitricum -užívá se pri nadýmání, strídání pruj-
mu a zácpy,slizovitéstolici;

C%cynthis -pomáhá pri kolikových záchvatech
a pri bolestech vyvolaných rozcilením;

Co/chicum -doporucuje se pri nevolnosti,
brišních bolestech a nesnášenlivosti ne-

kterých jidel.

Nemoc muže být
dusledkem nesnášenlivosti

nekterých pokrmu.



Alergie je precitlivelost organizmu
na nekteré látky nazývané alergeny.
Je to reakce imunitního systému na
vnejší cinitele a je prícinou mnoha
dalšíchnemocí.K nejcastejšímnemo-
cím s alergickým pozadím patrí pruduš-
kové astma, vazomotorický otok,
potravinová nesnášenlivost, kožní
problémy jako atopický ekzém,
koprivka, kontaktní ekzém, alergická
senná rýma. Nekdy alergie pusobí
i na sluchový orgán a muže docasne
ovlivnit i sluch. Kjiným potížím patrí
podráždení a zánet spojivek. Nejtežší
formou onemocnení je anafylaktická
reakce, pri níž dochází k otoku a vzá-
petí k uzavrení dýchacích cest a k prud-
kému poklesu krevního tlaku. Bez
lékarsképomoci muže nastat i smrt.

L« PRiZM~
Projevy alergie mohou být ruzné.
Patrí k nim kožní zmeny - svedivá
vyrážka s cervenými pupínky, které
nekdy mají svetlý stred, chorobné
zmeny dýchací soustavy - zúžení
prudušek zpusobené stažením pru-
duškových svalu, hlenem a otokem,
kašel,kýchání,rýma,zmeny v oblasti
ocí - zdurení ocních vícek, slzení,
zcervenání, svedení, potíže se zaží-
váním -prujem,poruchytrávení,cel-
kové zmeny - precitlivelost, špatná
koncentrace, poruchy spánku (tyto
príznaky se objevují predevším
u detí).

L~JRíCINY __ __ _J
V soucasné dobe stoupá v životním
prostredí cloveka množství poten-
ciálních alergenu. Pusobení fyzikál-
ních, chemických a biologických
cinitelu oslabujeprirozené ochranné
bariéry. Alergenní látky proto snad-
neji pronikajído organizmua nastává
príznivá situace pro vznik chorob-
ných zmen. Bohužel se dnes alergic-
ká postižení ruzných orgánu u detí

Alergie se projevuje
mj. sennou rýmou.

« PRíROQ.Ní LÉCBA.

a mládeže objevují stále casteji.
Zvyšuje se také pocet lidí precitli-
velých na vlivy pracovního pros-
tredí.Alergenemmuže být prakticky
každá látka, která se nachází v blíz-
kosti cloveka.Podlecesty,kudy aler-
genyvnikají do organizmu,mužeme
tyto látky rozdelit následujícím zpu-
sobem:
* inhalacní alergeny - vyvolávají

zmeny dýchací soustavy. Patrí
k nimprach, saprofyty (bakterie,
plísne apod. napadající orga-
nickou hmotu), pyl, zvírecí srst
a cástice odumrelé kuže, roztoci,
perí, tabákový dým;

* potravinové alergeny- mléko,
vejce, ryby, veprové maso, pše-
nice, lesníjahody, zahradníjaho-
dy,citrusové ovoce, orechy a co-
koláda;

* kontaktní alergeny- pronikají
kužía sliznicí.Patríknimrostliny,
kvety,barviva,kovy,kožešiny,ko-
žené výrobky, kosmetika i mno-
hé chemické látky;

* infekcní alergeny -bakterie, viry

nebo výtrusy, které zpusobují
precitlivelostorganizmua mohou
být prícinou astmatu, vazomoto-
rického otoku nebo koprivky;

* lékovéalergeny-patrí k nim ruz-
né léky nezávisle na zpusobu
aplikace.

--- - - -- - -- - ---

« DlETETIKA

Byliny mohou zmírnovat nekteré príznaky onemocnení.
Pri astmatu se doporucuje pryšec, tymián, hermánek, ale
také byliny, jejichž použití je nutno konzultovat s od-
borníkem, napr. oman pravý, lobelka nadutá, rosnatka,
stremcha, ephedra.Pri senné rýmenejvícpomáhajívodilka
kanadská, cerný bez, svetlík lékarský, cesnek nebo máta
peprná. Svedeníkuže zmírnujíptacinec,vodilkakanadská,
mesícek, hermánek, svízel pritula a trezalka obecná. Pri
zánetu spojivek zpusobeném alergií prináší úlevu promý-
vání ocí odvary z hermánku, svetlíku lékarského,mesícku
a vodilky kanadské. Je však nutná opatrnost u hermánku,
který muže u nekterých lidí sám vyvolat alergii.

Potraviny zpusobující alergiije treba vyradit zjídelnícku.
U detí se imunitní soustava vyvíjí. Proto se predpokládá,
že po urcité dobe (nejcasteji po nekolika mesících) se
mohou k vyrazeným potravinám vrátit bez nebezpecí
návratu príznaku alergie.

« HOMEOPATIE-- --- -:-_ _I
Priastmatu, který provází spastický kašel, otok sliznice
dýchacích cest a dýchavicnost, se doporucuje Arsenicum
album, Kalium iodatum, Cuprum, Nux vomica, Lobelia.
Pri senné rýme, kýchání, slzení ocí, zánetu spojivek
a chraptení se používá Alium cepa, Euphrasia, Luff
operculata, Euphorbium a Galphimia glauca.
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(INFEKCNÍ MONONUKLEÓZA)

Zánet uzlin je silne nakažlivé one-
mocnení. Nejcasteji postihuje deti
a mládež, k onemocnení však muže
dojít v každém veku. Kdysi se mu
také ríkalo žlázová horecka, nemoc
studentunebonemoc zamilovaných,
protože se prenáší bezprostredním
kontaktem, napr. pri políbení.
Onemocnení má mírný prubeh.

I.~ PRlZN1KY"u:- -,
Ve vetšine prípadu se nemoc zpo-
cátku projevuje bolestmi v krku
a zvýšenou teplotou.Nekdy se v ob-
dobí 7-8 dnu príznaky podobají
chripkovému onemocnení (slabost,
pocit rozlámaní, bolesti svalu, hlavy
nebo bricha, nechutenství).
Obvyklými projevy pokrocilého
stadia infekcní mononukleózy jsou
teploty presahující 38°C, zdurení
krcních uzlin, zánícené hrdlo, zvet-
šení jater a sleziny. V nekterých
prípadech se objevují otoky kolem
ocí, vyrážka na obliceji a na tele. Jen
výjimecne se vyskytují komplikace
v podobe zápalu plic, zánetu srdec-
ního svalu nebo osrdecníku, zánetu
mozkových blan nebo paralýzy
lebecních nervu. Vevetšine prípadu
je prubeh onemocnení velmi mírný.

Nemoc postihuje predevším
deti a mládež,

« pRíCI~---- - - - --
Onemocnení zpusobuje virus na-
zvaný po svých objevitelích "virus
Epsteina a Barrové", který se v lid-
ském prostredí objevuje v hojném
množství. Virproniká do organizmu
nejcasteji v detství a ve vetšine
prípadu se infekcenijakneprojevuje.
Jeho aktivacimuže zpusobitvýrazné
snížení imunitynebo stres a nervové
vycerpání. Prípady onemocneníjsou
ojedinelé. Viry se vyskytují ve
slinách. K infikaci dochází pri kon-
taktu, ale také kapénkovou cestou
nebo prostrednictvím predmetu.
Pri oslabení organizmu jinými viry
(napr.HIV)mužedocházetk novému
vzplanutí infekceEB virem.Výsled-
kem muže být chronickýzánet, nebo
dokoncenádorovébujení lymfatické
tkáne (tzv.lymfom).

-

« BYLINNÁ LÉCBA -- - ,- . I r ~ HOMEOPATIL - - I

Existuje mnoho úcinných homeopatických prípravku,
které se používají podle príznaku nemoci.
K základnímpatrí:
* Belladonna- pri vysokých teplotách,

* Cistus-když nemocný pocituje chlad, má zimnici
a zvetšené mízní uzliny,

* Mercurius- když jsou uzliny citlivé na dotek a pri
nepríjemném, hojnémpocení,

* Ailanthus-pri bolestech hlavy, celkovém oslabení,
bolestech svalu, a když má nemocný
potíže s polykáním.
Krome toho jsou velni úcinné Echi-
nacea, Ka/ium iodatum a Conium.

Cílem terapie je zvýšit obranyschopnost organizmu.
Používá se cínská andelika, lékorice, echinacea a ženšen.
Krome toho se doporucuje odvar z trezalky teckované
a cerného bezu, který snižuje teplotu. V období rekon-
valescenceje velmi vhodné pít caj z trezalky a rozmarýnu.

- -- ...
« DIETETIKA

Stravamusíbýt lehká,alevýživná,v prípade
potíží s polykáním polotekutá. Mela by
obsahovat dostatecné množství vitaminu,
hlavne C a B, které zvyšují imunitu orga-
nizmu. Je treba pít hodne štávy z cerstvého
ovoce a zeleniny. Bolesti v krku zmírnuje
kloktání vodou s medem a citronem. Lze
zkusit také cesnek, který je prírodním
antibiotikem, má dezinfekcní úcinek a po-
vzbuzuje cinnost imunitního systému.

Cesnek má silný
antibakteriální

úcinek.



---

« POPIS NEMOCI

AIDS je zkratka anglických slov
"Acquired immune deticiency syn-
drom", které v ceštine znamenají
syndrom získaného imunodeticitu
(selhání obranyschopnosti). Je to
choroba zpusobená virem HIV
(Human immunodeficiencyvirus) ze
skupiny retroviru . Nazývají se tak
proto, že jsou schopny prenášet
genetickýmateriál z jednoho viru do
druhého a znásobovat je uvnitr
"hostitelských" bunek. Pro chorobu
je charakteristické postižení funkce
lymfocytuT,tzv.pomocných lymfo-
cytu, které tvorí skupinu bílých
krvinek, zodpovedných za správné
fungování imunitního systému
cloveka. Lidé s AIDS jsou tak ná-
chylní k širokému spektru infekcí,
protože jejich imunitní systém je
z vetší cástipremenen virem HIV na
nefunkcní.Následkemporuchy imu-
nity vznikají ruzné infekce a také
nádorová onemocnení, hlavne Ka-
posiho sarkom (pomalu rostoucí
kožnítumor)a lymfom.
Charakteristickým znakem HIV je
jeho antigennípromenlivost(podob-
nýjev je pozorovánnapr. u chripky),
která zpusobuje,že proti nemu orga-
nizmusnevytvárí protilátky.Výroba
ockovacího séraje proto nesnadná.
VirHIVje velmi citlivý na fyzikální
a chemické vlivy. Hyne po 30 minu-
tách pri teplote 56°C.

« PRíZNAKY

U približne 30 % osob se mezi 3.-6.
týdnem po nákaze HIV (v krajních
prípadech v dobe mezi 1. až 8.
týdnem) objevízvýšená teplotanebo
horecka, nadmerné pocení, bolesti
kostí a kloubu. Muže se vytvorit
vyrážka,mízníuzlinyjsou castozvet-
šené. Toto všechno samocinne ustu-
puje a následuje období bezprízna-
kové nákazy,kdyje cloveknositelem
HIv.
Je to období, ve kterém je zdravotní
stav nakažené osoby dobrý. Plné
príznakyAIDSseu 30-50% pacientu
projeví po uplynutí asi 10 let, u
nekterých dríve, u nekoho se nemusí
projevit vubec.
Nekdy se už na zacátku infekce
vyskytujepretrvávajícízvetšenímíz-
ních uzlin. V techto prípadech pa-
cienti onemocní AIDS obvykle be-
hem 5 let. Projiné osoby mohou být
charakteristické príznaky jako ob-
casná nebo trvalá horecka, 10pro-
centní úbytek váhy, obcasný nebo
chronický prujem, nadmerné pocení
(zejména v noci), pocit psychického
a fyzického vycerpání.

« PRíCINY CHOROBY

--

Príznaky AIDS v pokrocilém stadiu
nemoci:
* zmeny na kuži a sliznicích

(vysýchání, svedení, mazotoko-
vý zánet kuže, nádorové vý-
rustky s vredy, casto plísnové
zmeny, opary,bradavcité útvary
v okolí pohlavních orgánu).Vel-
mi charakteristická je zmena
zvaná leukoplakie,vyskytujícíse
v dutine ústní, a Kaposiho sar-
kom - onemocnení kuže rako-
vinového charakteru. Vyskytuje
se náchylnost ke krvácení dásní,
z nosu a konecníku;

* nákazy dýchací soustavy: zápal
plic vyvolaný pro tuto chorobu
charakteristickým mikrobem
Pneumocystitis carinii nebo
Toxoplasmagondii a Cytomega-
lovirus. Castéjsou také plísnové
zápaly plic a tuberkulóza;

* poruchy cinnosti a plísnová
onemocnení trávicí soustavy;

* nesprávnéfungovánínervové
soustavy: poruchy pameti a kon-
centrace, celkové zpomalení až
k syndromu otupelosti. Vyskytují
se také periferní neuralgie a po-
ruchy citlivosti.

Nositelem viru a zdrojem nákazy je clovek. Infekcním materiálem je semeno,
krev, sekret rodidel, virus o neco méne koncentrovaný je v slzách a v moci.
Zvet-šenému riziku nákazy jsou vystaveni:
* homosexuálové (70 % všech známých prípadu AIDS),
* narkomani závislí na nitrožilních preparátech,
* prostitutky a lidé s pohlavními nemocemi,
* nemocní hemofilií, kterí dostali transfuzi krve,ješte pred zavedením metody

dezaktivizaceIDY,
* mnohonásobní príjemci krve,
* deti nakažených matek, .,* osoby casto menící sexuální partnery.

K nákaze muže dojít pri bezprostredním . .
kontaktu infekcního materiálu se sliznicemi .

nebo poškozenou pokožkou. Jinou cestou
je zavedení viru špatne sterilizovanými
lékarskýminástroji.

Castým príznakem AIDS jsou choroby dýchacích cest.
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« PRíRODNí LÉCBA

Nemocným s AIDS je
doporucována ocištující dieta

založená hlavne na ovoci.

« DIETETIKA

Nekteré zdroje doporucujíocištující
dietu založenou na ovoci. Radikální

kúra spocívá v konzumaci po dobu
trí až ctyr dnu výhradne ovoce. Pak
jsou do diety postupne zavádeny
jiné produkty. Pro tuto dietu jsou
vhodná jablka, citrusové ovoce,
cerstvá natová zelenina. Pozdeji se
do jídelnícku zarazuje bílé maso,
vcetne rybího.
Krome toho se pro vysoký obsah
vitaminu A doporucuje pít štávu
z mrkve.Pozitivnívlivna imunitumá
také mnoho stopových prvku, mj.
železo, selen,zinek. Pacienti s AIDS
casto trpí nedostatkem kyseliny
listové, proto by meli užívat pra-
videlne prípravky obsahující vita-
miny a minerály a dbát na to, aby
tyto látkybyly soucástíjejich výživy.

« DECHOVÁ TERAPIE

Dechové cviky a relaxacní program
posilují odolnost. Vhodným doplne-
ním v prípade AIDSje masáž a tera-
peutický dotek. Dýchací potíže lze
prekonat masáží provádenou podél
žeber lehce zatatou pestí.Umožnuje
to uvolnení mezižeberních svalu,
hrudník se pak snadneji pohybuje.

« OCHRANA
PRED INFEKCí

Nejspolehlivejší ochranou je vyhý-
bat se rizikovému chování. Velmi

úcinné je používání prezervativu
(možnost nákazy se odhaduje v po-
meru I : 5000). Velký význam má
prevence narkomanie a lécba drogo-
ve závislých osob.

« BYLINNÁLÉCBA

Doporucuje se smes pripravená
podle následujícího receptu: 2 díly
trapatky úzkolisté, 1 díl svízele
prítuly, I díl vodilky kanadské, I díl
Phytolacca americana. Pijeme šálek
trikrát denne pro posílení imunity.
K bylinám s príznivým úcinkem pri
poruchách imunity patrí: kozalec,
lékorice, sadec, hermánek, arnika
ajmelí bílé.

Sadec konopác mobilizuje
organizmus k boji s infekcí.

« HOMEOPATlE

Nekterévýzkumydokazují,žehome-
opatické lékymohou pomoci oddálit
dobu, kdy HIV pozitivní pacient
onemocní AIDS. Proti príznakum
provázejícím tuto nemoc mohou být
užitecné následující léky:
* Medorrhinum - nespavost,
* Natrum muriaticum - smutek,
* Tabacum- nevolnost,ztráta

chuti k jídlu,
* Cinchona (nebo China) -nocní

pocení,
* Pu/sati/la-prudké zmeny nála-

dy.
Základem lécby poruch imunity je
Echinacea purpurea, doplnujícím
lékem je Belladonna.

« AKUPRESURA

Aktivní bod se nachází na vnejší
strane palce, 2 mm od lužka nehtu.
Je treba na nej silne tlacit špicatým
predmetem po dobu 7-10 sekund.

Št'áva z mrkve obsahuje velké
množství vitaminu A, posilujícího

obranný systém organizmu.

« MEDlTACE

Schopnost pravidelného spojení se
svým vnitrním centrem klidu ovliv-
nuje psychickou i fyzickou rovno-
váhu organizmu, která je velmi
duležitá pro cinnost imunitní sou-
stavy.

« TELESNÁCViCENí

Intenzivní telesný pohyb (napr.
aerobik) podnecuje rust specific-
kých imunitních bunek. Pomáhají
každodenní cviky podle vlastních
možností.

Arnika se doporucuje pri
poruchách imunitního systému.



IIIDiiO'GOVÁzÁ VlSLOST

« POPIS NEMOCI

Lidé odedávna používali povzbuzu-
jící a narkotizující prostredky. Mely
zvyšovat odolnost, dodávat sílu ve
válkách. Narkotika byla a jsou na-
dále používána jako léky proti bo-
lestem. Mnoho lidí sahá denne po
návykovýchlátkách, jako jsou káva,
caj a jiné nápoje obsahující kofein,
pro jejich povzbuzujícíúcinky. Uží-
vané v rozumném množství jsou
v podstate neškodné.
Naproti tomu narkotika nebezpecná
jsou. Jedná se o prírodní nebo syn-
tetické omamné látky, které snižují
citlivost centrálního nervového sys-
tému, omezují jeho aktivitu. V zá-
vislosti na druhu a velikosti dávky
zpusobujíeuforii,uklidnení,omáme-
ní nebo narkotický spánek.
Používáníomamných látekvždys se-
bou nese nebezpecí fyzické i psy-
chickézávislosti.Psychickázávislost
je vyvolávánatouhou po euforiinebo
potrebou uniknout z reality.Fyzická
závislostznamená závislost organiz-
mu na dané droze - její nedostatek
vyvoláváabstinencní príznaky. Aby
závislý clovek dosáhl ocekávaného
úcinku, musí soustavne zvyšovat
dávky drogy. Abstinencní syndrom
je soubor nepríjemných fyzických
potíží, které se objeví, jakmíle nar-
koman neužije svou dávku. Nekteré
drogy vyvolávajípouze psychickou

závislost (napr. kokain), jiné - jako
heroin - vyvolávajízávislost psychic-
kou i fyzickou.
Užívání drog zpusobuje poruchy
osobnosti a postupné chátrání tela.
Souvisíúzce s onemocnením AIDS.
Znepokojujícíje fakt, že drogyužíva-
jí stále mladší osoby,dokonce i deti.

/'

Drogy zpusobují fyzickou i psy-
chickou závislost.

« PRíCINY

« PRíZNAKY

Príznaky, kterých by si rodice meli
povšimnout, jsou následující: náhlé
zmeny nálad, strídání stavilbdelosti
a ospalosti, potreba spánku behem
dne, nechutenství, hubnutí, izolace
od okolí, zmena prátel, ztráta zá-
jmu, zmena názoru na drogy,kráde-
že penez, náhlé odchody z domu,

pozdní návraty, prespávání mi-
mo domov, krátké utajované te-
lefonickérozhovory.Je treba vzít
v úvahu i zmenu stylu oblékání,
nedostatek zájmu o osobní hy-
gienu, castá nachlazení, opako-
vaná krvácení z nosu, stopy po
vpichu na kuži. Postupne muže-
me pozorovat zmeny v nejbliž-
ším okolí dítete: nosí s sebou
ruzné dýmky, sklenicky, zajímá
se o pestování neznámých rost-
lin, v jeho pokoji jsou igelitové
sácky s ruznými látkami.

Nekterí lidé zacínají užívat drogy jenom proto,
že se nudí, chtejí si zpríjemnit život, bavit se na
diskotékách. Používajíje nejen lidé ze subkultur
nebo ti, kdo stojí na okraji spolecnosti, ale také
podnikatelé, studenti pred zkouškami, manažeri,
umelci.
Drogy jsou stále snadneji dostupné, je možné je
koupit i ve škole.Náchylnost ke drogám casto ta-
ké souvisíse sníženým sebevedomím-mladý clo-
vek se ocitá na okraji spolecnosti, v nevhodných
spolecenskýchpodminkách.
Rodice se stále více venují své pracovní kariére,
vydelávání penez a ztrácejí s detmi kontakt, ne-
mluvis nimi. Proto casto nezachytíprvní varovné
signálya na pomoc pak již bývámnohdy pozde.

Pri nitrožilním

užívání drogy exis-
tuje velké nebezpecí

prenosu nemocí,
mj. iA/DS.
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~ DRUHY NARKOTIK

Marihuana (tráva, joint) se kourí
v dýmce nebo smíchaná s tabákem
v podobe cigaret - jointu. Dlou-
hodobé užívání vede k poruchám
osobnosti, snížení potence. Jestliže
nekdo argumentuje, že kourení ma-
rihuanyje stejne bezpecné jako kou-
rení cigaret, nesmí zapomínat, že
napr. ve VelkéBritánii je kourení ci-
garet prícinou 100000 úmrtí rocne.
Krome toho marihuana je obvykle
vstupní bránou k tvrdým drogám.
Amfetamin má podobu bílého práš-
ku nebo tabletek. Užívánívede k po-
citu prílivu energie, ke zrychlení
srdecní cinnosti, rozšírení zornicek.
Droga zpusobuje zvýšenou dráždi-
vost, nekdy agresivitu. Po nekolika-
hodinové aktivite nastává vycerpání
a usnutí. Dlouhodobé užívání vede
ke stavum deprese, k myšlenkám na
sebevraždu, k poruchám osobnosti,
k psychickémuonemocnení a v kraj-

~ LÉCBA

Nejduležitejší je prevence. Zákla-
demje motivovatpacienta, aby se lé-
cil z vlastní vule, jinak terapie nemá
smysl. Z celkového poctu drogove
závislých se uzdraví zhruba 10-15%
narkomanu. Psychická závislost zu-
stane pravdepodobne na celý život.
Nejúcinnejší bývá proces skupinové
psychoterapie. Je to nekolikamesíc-
ní pobyt v komunite, jejímž cílem je
nejen fyzická lécba, ale také prípra-
va na návrat do normálního života.
Odvykací lécba se provádí obvykle
ve trech etapách. V první etape je
cílem detoxikace, tj. obnovení nor-
mální funkce organizmu, druhá eta-
pa zacíná po celkovém vymizení
abstinencních príznaku. Pokracuje
psychoterapií, nebot psychická zá-
vislost pretrvává. V této etape tera-
peuti zjištují príciny závislosti.Tretí
etapa znamená resocializaci, tj. ná-
vrat závisléosoby do spolecnosti.
Jednou z kontroverzních metod léc-
by v prípade abstinencního syndro-
mu je aplikace metadonu. Soucasne
je možné užívat vitaminyze skupiny
B a vitamin C. Duležité je podávání
velkého množství tekutin.

ním prípade koncí kómatem a smrtí.
Kokain pripomíná vzhledem mou-
ku, závislost na nem je silná. 'Nej-
casteji se šnupe, muže se také užívat
nitrožilne. Má krátkodobý povzbu-
zujícíúcinek. Potom prichází ochab-
lost a chut na další dávku. Nekdy
vyvoláváhalucinace.Nadmerná dáv-
ka kokainu muže zpusobit poruchu
obehového systému a následkem je
smrt.
Crack je forma kokainu, která se
kourí. Vyskytujese v podobe béžo-
vých nebo belavých kaménku.
Heroin je droga, na kterou se vytvá-
rí silná fyzická i psychická závislost.
V nekterých sousedních zemích je
populární tzv. kompot z makovéslá-
my, užívaný nitrožilne. Príznakem
užití heroinu jsou zúžené zornice,
spavost,nechutenství. Užívání hero-
inu vedev krátké dobe ke znicení or-
ganizmu,kporuchám funkce trávicí,

~ VODOLÉCBA

dechové a mocové soustavy. Nejví-
ce HN pozitivních narkomanu sipí-
chá drogu do žíly. Jiným druhem
heroinu je tzv. brownsugar,který se
kourí.
Extáze je stále populárnejší droga,
objevuje se hlavne na technoparty,
protože odstranuje pocit únavy.Pro-
jevuje se zúžením zornicek, nadmer-
ným pocením, zrychlenou srdecní
cinností. Muže dojít k trvalému po-
škození mozku, ledvin, jater, ke kr-
vácení.
LSD se prodává ve forme papírku
napušteného drogou, která vyvolává
halucinace. Ty zapadají hluboko do
podvedomí a nekdy dokonce i po
nekolika letech se mohou vracet ja-
ko »nocní mury".
U nás patrí k populárním drogám
pervitin, návyková droga amfetami-
nového puvodu.

Doporucuje se strídat teplou a studenou sprchu, což snižuje nervové napetí
a má osvežujícíúcínek. .

Duležitou soucástí odvykací lécbyje
trapie prací.
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~ POPIS CHOROBY

Glaukom je spojen s nadmerným
zvýšením nitroocního tlaku, který
v normálních podmínkách udržuje
tvar ocní bulvy. Když tlak vzrustá,
zpusobuje kompresi a muže vést ke
vznikuembolu (vmetku)v drobných
cévách, které vyživují zrakový nerv.
Existují dve hlavní formy vývoje
glaukomu: glaukom postupující
pozvolna, plížive a glaukom vyzna-
cující se stále castejšími a horšími
náhlými záchvaty. Schopnost videní
postupne klesá. Pro plíživou formu
glaukomu je charakteristické, že se
postupne zhoršuje periferní videní.
Dochází ke zmenám zorného pole.
Nemocmužepostupovattakpomalu,
že si ji nemocný ani neuvedomí,
dokud se neukáže, že poškození
zrakovéhonervuje nezvratné. Glau-
kom muže vést až ke ztráte zraku.
Jestliže je však vcas a správne sta-
novena diagnóza,poškození mohou
být menší.

~ PRíRODNíLÉCBA

~ PRíZNAKY

Chronický glaukom signalizuje tupá
bolest ocí, lehké zamlžení zraku.
Nemocný vidí vše neostre, pozoruje
charakteristický soustredený kruh
duhovýchbarev kolem zdroje svetla.
Tento jev je výsledkem refrakce
svetla kapkami vody pronikajícími
do rohovky vlivem vyššího tlaku.
Výše uvedené príznaky se vyskytují
nejcasteji v noci nebo pri rozšírení
zornic. Pro záchvat glaukomu je
príznacná velmi silná bolest oka
spojená s mlhavým videním. Tento
stav mohou doprovázet mdloby,
zvracení a zvetšené zornice.

Pri zjišteníchronickéhoglaukomu se k lécbeužívají speciálníkapkynebo tablety.
Glaukom lze lécit i chirurgicky. Lécbu je možno podporit rovnež prírodními
metodami.

~ DIETETIKA

Opírá se o vypracování individu-
álního dietního programu s cílem
vyvážitj ídelníceknemocného.Podle
lékarských výzkumu cinitelem zvy-
šujícím riziko výskytu glaukomuje
nadmerná konzumace bílkovin
a nasycených mastných kyselin
a také nedostatek vitaminu BI, A, C
a stopových prvku chrómu a zinku.
Cílemspeciálnepripravenédiety(in-
dividuální pro každého pacienta) je
vyrovnat nedostatek nekterých lá-
tek, který mohl vyvolat nemoc nebo
zpusobit její zhoršení. Duležité je
i celkové zlepšení životosprávy.

Bolest ocí, mlhavé
videní a duhový kruh

kolem zdroje svetla jsou
signálem k vyšetrení.

~ JÓGA

Techniky používané pri této terapii
závisí na príznacích a druhu glau-
komu. Ucitel jógy muže doporucit
méne nárocné asány, relaxaci, pra-
najámu a meditaci.

~ PRíCINY

Casto jde o dedicnou nemoc. Prav-
depodobnost výskytu glaukomu
roste úmerne veku. Proto je treba
pravidelne merit tlak v ocích, po cty-
ricítce nejlépe jednou do roka. Tato
choroba muže být také zpusobena
poranením nebo vážnou nemocí ocí.
Pri akutním zánetu, napr. pri zánetu
duhovky existuje pravdepodobnost
docasného zvýšení nitro ocního
tlaku. Príciny této choroby mohou
být také vrozené (napr. atypické
slzné kanálky).

Strava osoby trpící glaukomem
by mela obsahovat velké množství
vitaminu: BI, A a C a také mnoho

stopových prvku.

~ HOMEOPATIE

Pri výskytu príznaku glaukomu se
doporucuje Belladonna - zlepšuje
mlhavé videní a muže zmírnitbolesti
oka, které se stupnují pri ostrém
osvetlení.Užívásekaždých15minut,
avšak série by nemela presáhnout
10dávek. Tento lékje doporucován
pouze v prípade chronického glau-
komu, nesmí se používat pri jeho
akutní forme.

~ REFLEXOTERAPIE

Terapie spocívá ve zmírnení príznaku
choroby prostrednictvím masáže
odpovídajících reflexních bodu. Tato
technika také umožnuje urcit pravou
prícinu onemocnení. Terapeut puso-
bí na receptory zodpovedné za cin-
nost ocí, ledvin a krku.

[J
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« POPIS NEMOCI

Jecné zrnoje malý vrídek vznikající
na ocním vícku. Obvykle je zpu-
soben bakteriální infekcí nekteré
z mazových žlázek korínku ras.
Objeví-li se hnisavý míšek, rasový
vlasový vácek se bolestive roz-
tahuje, což vyvolává otok a zcer-
venáni. Po nekolika dnech vzniká

malý hrbolek -to znamená, žejecné
zrno dozrává. Pod vlivem tlaku
hnisavý míšek praská. Jecné zrno se
muže utvorit na spodním i horním
vícku. Približne po sedmi dnech
obvyklezanikne.Jestližese bakterie,
které vyvolaly infekci, rozšírily,
muže dojít k soucasnému postižení
obou vícek.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíZNAKY

Vznikjecného zrnamuže doprovázet
zcervenání vícka a otok, který
v krajních prípadech omezuje zorné
pole. Pri každém mrknutí mívá ne-
mocný nepríjemné až bolestivé
pocity.

« PRíCINY

Jednou z prícin nákazy mazových
žlázek rasových korínku muže být
stafylokok, vyvolávající pocátecní
infekci. K infekci muže dojít rovnež
tehdy, když má organizmus sníže-
nou imunitu, napr. pri AIDS. Jinou
prícinou infekce muže být dotýkání
oka špinavou rukou. Opakovane
vznikající jecná zrna mohou signa-
lizovat cukrovku.

Inhalace pomáhají pri mnoha
ocních chorobách.

Jecné zrno se obvykle hojí samovolne, ale vhodnými kúrami lze tento proces zrychlit. Nikdy nevymackáváme vrídek,
dokud plne nedozraje. Pri úporných recidivách nemoci je nutná konzultace s lékarem.

« KINEZIOLOGIE

Postup terapeuta:
* testy rombických svalu,
* vyšetrení jater a ledvin,
* prošetrení životosprávy a eventuální doplnení nedostatku vitaminu A a E,
* cviky bežne používané v kineziologii,
* energetické vyvážení ocí. Doporucená muže být bylinná lécba, napr.

svetlíkem lékarským.

Obklady z mrkve urychlují proces
hojeni

« ÁJURVÉDA

Doporucujetytéžprostredkyjako pri
zánetu spojivek. Jsou to pancha-
karma, nasya, casté promývání ocí
a inhalace.

Vprípade recidivy nemoci se
doporucují potraviny obsahující

velké množství vitaminu C
a vitaminu skupiny B.

« BYLINNÁLÉCBA

Doporucují se byliny zvyšující pa-
cientovu odolnost, napr. mesícek
nebo prípravky z echinacey.Užívají
se vnitrne a posilují imunitní systém
nemocného. Na zmírnení otoku se
používá odvar z hermánku nebo
svetlíku. Tyto byliny pusobí pro-
tizánetlive. Obklady se prikládají
každé dve, tri hodiny. Cínské by-
linárství doporucuje hlavne byliny
snižující horkost, proti zánetlivé
a ocištující organizmusodtoxických
látek.
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« HOMEOPATIE

Homeopatické léky jsou predepiso-
vané pro celkové posílení organiz-
mu a zvýšení pacientovy imunity
vuci infekcím.

Pri lécbe jecného zrna je možno pou-
žít následující léky: Pulsatilla a Sta-
physagria - do deseti dávek denne.
Chceme-li zmírnit tlak vredu na oko,
mužeme omotat drevenou lžíci bavl-

neným hadríkem, ponorit jí do horké
vody a okamžite priložit na jecné zmo.
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« POPISNEMOCI

Základním prostredkem mezilídské
komuníkace je rec. Je jednou znej-
složítejších cínností, které probíha-
jí v lídském tele. Centrum recí se
nachází v mozkové kure. Na její
tvorbe musí spolupracovat rty, ja-
zyk, mekké patro, dutiny dýchacích
cest, hltan, hrtan, dutina hrudní
a stovkydrobných svalu.
Vady reci jsou pro postiženého
velmi nepríjemné. Nekdy dokonce
porucha reci zpusobí, že se clovek
stále více uzavírá do sebe. Aliena-
ce muže být prícinou poruch emo-
cionálniho rázu.
Druhy vad reci:
* Afázie je zpusobena poškozením

mozkové kury. Objevuje se náhle
(napr. pri cevní mozkové mrtvici).
Rozlíšujeme dva druhy tohoto
onemocnení:

pohybová afázie, kdy pacient ro-
zumí mluvené reci, ale nedokáže
své myšlenky formulovat slovem
ani písmem;
senzorická afázie, kdy nemocný
steží prijímá a chápe mluvené
slovo i písemná sdelení.

* Koktání je nechtené prerušování
reci natahováním nebo opako-
váním jednotlivých slabik. Kok-

« PRíRODNí LÉCBA

táním je postiženo asi 5% detí.
Statistikyuvádejí, že v dospelos-
ti bude stejnýmproblémem trpet
asi petina z nich.

* Spastickádysfonieje onemocnení
zpusobené poruchami nervové
soustavy. Nemocný následkem
krece nebo sevrením hlasivek
mluví,jako by šeptal nebo chrap-
tel. Tento druh poruchy se obje-
vuje mezi 40. a 50. rokem života
a postihuje casteji ženy než mu-
že. V mnohých prípadech dysfo-
nie predchází úplné ztráte hlasu
nebo afonii.

Podle druhu príciny vady reci lékari doporucují chirurgic-
ké rešení nebo farmakologickou lécbu.
Objevují se nové metody lécby poruch reci, mj. s využitím
nejmodernejší pocítacové techniky.

Velmi úcinné je každodenní opakování
artikulacních cvicení dopo-
rucených logopedem.

Osoby postižené afázií je treba
oslovovat krátkými, jednoduchý-

mi vetami, pokládat jednodu-
ché otázky a trpelive cekat
na odpoved. Je duležité po-

bízet postižené osoby k mlu-
vení a neprerušovat je.

« PRíZNAKY

Je-li prícinou poruchy reci po-
škození mozku, její druh záleží
na lokalizaci narušených struktur
mozkové tkáne.

« PRíCINY

Vevetšine prípadu souvisejíporuchy
reci s jiným onemocnením, napr. se
ztrátou sluchu, autízmem, detskou
obrnou, Alzheimerovou nebo Par-
kinsonovou nemocí.
Nemota muže být zpusobena po-
ruchami nervové soustavy, defekty
psychického charakteru (napr. hys-
terií) nebo vadami mluvidel, které
znemožnují vyslovováníhlásek. Cas-
to se vyskytujeve spojení s hlucho-
tou.
Nejcastejší príciny vad reci:
* úrazy lebky;
* mozkové príhody;
* nádorová onemocneni.
Koktavostcasto postihuje víceclenu
rodiny. Z toho lze usuzovat na po-
ruchu dedicnou.

Poruchy reci mohou zpusobit,
že se clovek stále více uzavírá

do sebe.

« MUZIKOTERAPIE

Je velmi zajímavouskutecností, že lídé zadrhujíci pri mlu-
vení dovedou bez problému plynule zpívat. V techto prí-
padech lze pri komunikaci s okolím využit nekteré formy
muzikoterapie.

« BYLINNÁ LÉCBA

V prípade poruch reci blahodárne pusobí byliny s uklid-
nujícím úcinkem - medunka, levandule a kozlík lékar-
ský.

« RElAXACNíTECHNIKY

Kozlík lékarský má
uklidnující úcinek.

V pocátecních fázích terapie je vhodné využit relaxacni
techniky. Cílem jejich použití je ztlumit nekteré emoce,
které komplíkují prubeh lécby. Je dokázáno, že stres
stupnuje projevy poruch reci.
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~CICHU A CHUTI

~ POPIS NEMOCI

Chut a cich patrí k petici lidských
smyslu. Jejich prostrednictvím clo-
vek získává informace o okolním
prostredí.
Cich je pravdepodobne nejstarším
smyslem. Nejduležitejší úloha ci-
chu spocívala ve varování pred ne-
bezpecím, hrál také významnou
roli v sexuální pritažlivosti. Behem
lidského vývoje se však význam ci-
chových podnetu snižil. Poruchám
cichu a chuti se zpravidla nevenuje
vetší pozornost, protože prímo ne-
ohrožuji život a neochromují cin-
nost organizmu. Mohou však být
príznakem nekterých težších one-
mocnení.
Cinnost orgánu cichu a chuti je
vzájemne provázána. Za poruchou
percepce cichových vjemu násle-
duje ztráta chuti a naopak.
Miliony cichových bunek vníma-
jících odlišné vune a pachy se
nacházej i na strope nosní dutiny
tesne pod celními laloky mozku.
* Anosmie, tj. oslabení nebo ztráta

cichu, je nejcastejšíporuchou.
* Ageuzieje ztráta chuti.
* Hyperosmie je cichová precitli-

velost, která postihuje neurotiky
náchylné k halucinacím.

* Deformace cichových vjemu muže
provázetzánet kolaterálníchnos-
ních dutin nebo psychické de-
prese. Ztrátu cichu nekdy muže
zpusobit poranení hlavy.

~ PRíRODNí LÉCBA

Zdravý clovek rozlišuje ctyri zá-
kladní chuti: sladkou, kyselou,
horkou a slanou. Vnímá je prostred-
nictvím receptoru v chutových po-
hárcích, které jsou umísteny ve
sliznici ústní dutiny. Dospelý clo-
vek má asi 9000 chutových po-
hárku. Nejvíce je jich na povrchu
jazyka, nekteré jsou také na patre
a dokonce i v hltanu. Receptory
pro sladkou chut jsou na špicce
jazyka, receptory pro ostatní chu-
ti se nacházejí v jeho zadní cásti.
Avšak k presnému rozlišení chutí
dochází teprve spojením s cinností
cichových receptoru.

~ PRíCINY

K nejzávažnejším prícinám defek-
tu chutových a cichových recepto-
ru patrí:
* kourení cigaret, které zpusobuje

vysoušení sliznice úst a nosních
dutin;

* akutní infekce dýchacích cest;
* léky;
* poškození korene mozkové míchy;

* u poruchychuti poškození nebo
porucha lícního nervu;

* onemocnení ústní dutiny, napr.
afty;

* zubníkaz;
* nekteránádorováonemocnení.
Schopnost rozlišovánívuní a pachu
se snižuje s vekem.

Druh lécby se urcuje podle puvodu potíží. V prípade akutních infekcí musí pa-
cient užívat antibiotika.
Pokud je prícinou poruchy cichovépercepce deformovaná nosní prepážka, po-
muže pouze chirurgická korekce.
Pri lécbe poruch vnímání chuti nebo deformace cichovýchvjemu se používají
prípravky s obsahem zinku.

~ NATUROPATIE

Naturopaté se shodují, že poruchy vnímání cichových a chutových vjemu zpu-
sobuje nedostatek nekterých látek v organizmu. Doporucují užívat prípravky
obsahující vitaminyA a BI2,zinek a med.

~ PRíZNAKY

Postižená osoba se necítí ve své ku-
ži. Nemuže dokonale vnímat okol-
ní svet, proto se u ní casto objevují
deprese. Naopak u lidí trpících de-
presí se casto objevují nepríjemné
pachuti v ústech. Je tomu tak prav-
depodobne proto, že vnímání chuti
a cichu má pomerne blízko k emo-
cím. V nekterých prípadech mo-
hou být poruchy cichu a chuti
životu nebezpecné, napr. tehdy,
kdy nemocný nedokáže rozpoznat
na pohled sice nezávadné, avšak
zkažené potraviny.
Poruchy chuti se zjištují zkouše-
ním jednotlivých chutove odliš-
ných látek na jazyku. Pri zkoumání
poruch cichu se používá podobná
metoda. Nemocný pricichuje kjed-
notlivým vzorkum a snaží se rozli-
šit jejich pachy a vune.

Lidé s poruchami cichu nemohou
dokonale vnímat své okolí.

~ BYLINNÁLÉCBA

Pikantni korení a byliny,napr. kren
nebo kajenský pepr, zpruchodnují
horní cesty dýchací a tak obnovují
schopnost vnímat vune.



Clovek se zánetem spojivek si ste-
žuje na pocit písku v ocích a neustá-
lé slzeni. Má oteklá vícka a cervené
oci.Výtokz ocíje seróznínebo hnisa-

vý podle to-
ho, co infekci
zpusobilo.
Slepujevícka
v dobe spán-
ku. U kojen-
cu muže být
zcervenání
ocí zpusobe-
no ucpáním
slzného vác-
ku.

« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Jedná se o zánet spojivek, tenké sli-
zové blány, která pokrývá vnitrní
stranu vícka a ocní bulvu.

!CI
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Zánet spojivek trvá asi 7 dnu a muže sám
odeznít.

« PRíRODNí LÉCBA

---=-
« PRíCINY

Zánet spojivek zpusobuji bakterie
(stafylokok, streptokok). Nekdy je
infekce smíšená. Pridá-li se k bakte-
riální také virová infekce, je lécba
složitejší. K dalším prícinám patrí
podráždení ocí chemickýmilátkami,
zmeny zpusobené zárením, kourem
nebo ruzná mechanickápodráždení,
alergie na pyly, nevhodná kosmeti-
ka. K infekci muže dojít i u novoro-
zence pri porodu, pokud žena trpí
zánetem rodidel.

d

Lékar muže provést bakteriologické vyšetrení a predepsat antibiotika. Dríve než se vydáme k lékari, nebo pokud je zánet
slabý,je vhodné se rídit následujicími radami:
* casto si myjeme ruce -jsou-li na nich hnisavé ranky, zabránime rozšírení nákazy;
* nedotýkáme se ocí špinavýmarukama;
* zmeníme znacku kosmetiky,použijeme protialergické krášlicí prostredky;
* nepujcujemekosmetiku a nepoužíváme kosmetické prípravky patrící jiným osobám;
* vyhýbámese zakoureným místnostem;
* pred spaním vetráme ložnici;
* nekolikrát denne si dukladne vyplachujemeoci.

« BYLINNÁLÉCBA

Doporucuje se vymývat oci 2krát denne slabým cajem
z hermánku nebo prikládat obklady ze svetlíku lékarské-
ho, chrpy, mesícku lékarského, trapatky úzkolisté. Mu-
žeme také vyplachovat oci nekolikrát denne roztokem
pripraveným ze 2 lžic vodilkykanadské v prášku, 1 lžicky
kuchynské soli, 200 mg vitaminu C a 200 ml vody.

« VODOLÉCBA

Teplé,vlhké obklady zmírnují projevy nemoci a zmekcují
zalepené rasy. Sterilní gázu je nutné používat na každé
oko zvlášt. Mužeme si pripravit obklady z 0,9%roztoku
kuchynské soli. Roztok je možné koupit v lékárne nebo si
ho pripravit doma. Použijeme 1/2 lžicky kuchynské soli
na skleniciprevarené vody.

« HOMEOPATIE

V pocátecním období se doporucuje Aconitum D6 nebo
Belladonna D6. Pri precitlivelosti na svetlo pomáhá svet-
lík lékarský v podobe kapek nebo užívaný vnitrne. Úlevu
prináší také vymývání oci 3krát denne roztokem z jedno-
ho dílu extraktu ze svet1íku lékarského a 10dílu prevarené
vody. Soucasne je možné podávat 4krát denne po 5 table-

tách Ferr~lmphosphoricum D6 rozpuštených v horké vode
(podávat po tri dny). Pri sílné bolesti a svedení se doporu-
cujeApis mellifica D6, pri bolestivých a slepených víckách
Mercurius corrosivus, pri výtocích a svedení Pulsatil/a, pri
slzení Arsenicum album.
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Unavené oci nejsou lékarským ter-
mínem. Popisují se jím subjektivní
obtíže spojené s dlouhodobou ná-
mahou ocí vedoucí k únave ocních
svalu. Rozšírené používání pocítacu
v práci i doma, vysedávání pred te-
levizí, ma-
lý kontakt
s prírodou
zpusobu-
je, že se
naše oci na-

máhajístá-
le více.

Postižený obtížne zaostruje zrak na
blízkénebo vzdálené predmety.Cas-
to trpí bolestmi hlavy, zvlášte v ob-
lasti cela a za ocima. Potíže se
zhoršují behem dne pri práci, ctení
nebo sledování televize.

r

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíCINY

K únave ocí muže vést mnoho prí-
cin. Nejcastejšíjsou:
* krátkozrakost nebo jiná vada zra-

ku, která není korigovánabrýle-
mi;

* nevhodné brýle nebo ocní coc-
ka;

* dlouhé ctení, hlavnepri špatném
osvetlení;

* dlouhodobá práce s pocítacem;
* sledování televize v tmavé míst-

nosti.

Únava ocí muže být zpu-
sobena oslabením zraku.

Nejduležitejší je odpovídající osvetlení v práci i doma. Je treba se vyhýbat ostrému svetlu, vhodnejší je používat v byte
nekolík svetelnýchzdroju. Pri práci u pocítace se doporucuje delat krátké prestávky a zahledet se na chvíli do dálky.Ocím
to prináší úlevu. Jestliže nemužeme prerušit práci, zaradíme nekolikjednoduchých cviku,napr. rychlé pohybyvícky a pri-
ložení dlaní na oblicej.Treme silne obe dlane o sebe, aby se rozehrály,pak je priložíme na oci a ponecháme nekolikminut.
Televizibychom nemeli sledovatv úplné tme. Je nutné dbát na dostatek spánku.

« MASÁŽ « HOMEOPATIE

Jestliže dlouho pracujeme u pocítace, úlevu prináší masáž
okolí ocí a masírování hlavy. V prípade, že se potíže stále
vracejí, použijeme uvolnující masáž ocních a oblicejových
svalu.

Pri únave ocí zpusobené jejich dlouhým namáháním pou-
žíváme Arnicu D6, pri pálení a únave pri ctení Natrium
muriaticum D6, prípadne PhosphorusD6, je-li únava ocí
zpusobena nervozitou nebo prílišnou sexuální aktivitou.
Tyto prostredky užíváme 4krát denne maximálne týden.

« BYLINNÁ LÉCBA

Uvádíme nekolik známých a velmi úcinných zpusobu na
sníženi pocitu únavy ocí. Na struhadle nastrolli,lámecer-
stvý brambor. Naneseme na zavrené oci, položíme na ne
gázu a ponecháme hodinu. Oci mužeme omýt odvarem
ze svetlíku. Úcinné jsou také studené obklady ze svetlíku,
mesícku, okurek a rdesna ptacího. Jako obklad muže po-
sloužit cistý kapesník namocený v odvaru. Ponecháme jej
tOminut na ocích. Jinou úcinnou metodou je priložit na
oci asi na 30 minut plátky cerstvých okurek.

« BAREVNÁ TERAPIE

Tato terapie vede ke zmírnení psychického napetí. Uklid-
nující vliv mají obklady na oci z látek pastelovýchbarev,
napr. svetle modré. Velmi dobre pusobi zelene zbarvené
prostredí.



~ POPISNEMOCI ~ PRíZNAKY

Aftyjsou bolestivé vrídkyna sliznici
ústní dutiny.Nejcasteji se tvoríjed-
notlive, ale mohou se vyskytnout
i ve shlucích.
Pokud je jejich prumer menší než
I cm a zahojíse do 2 týdnu,nevytvorí
jizvy. Je-li jejich prumer vetší a one-
mocnení trvá déle, zanechávají po
zahojeníjizvy.

---

---

Aftyjsou nakažlivým zánetem ústní
sliznice. Charakteristickým znakem
jsou belavé vypouklé skvrny na
sliznici úst, rtu a hrdla. Na dotekjsou
tyto skvrny bolestivé a mají zarudlé
okraje.
V pocátecním stadiu mohou pusobit
bolest pri jídle. Obcas je provází
zvýšená teplota a zdurení podcelist-
ních mízníchuzlin.Obvykleustupují
po 1-2 týdnech.

~ PRíRODNí LÉCBA

Lécbu je treba zahájit co nejdrív. Cím víc ji nemocný
oddaluje, tím hure se afty lécí. Pokud k infekci došlo pri
pohlavním styku,je treba lécit oba partnery, kterí se až do
uzdravení musí zdržet orálního sexu. Výskyt aftu u dia-
betiku nutne vyžaduje vyšetrení hladiny cukru v krvi.

~ DlETETIKA

Afty signalizují, že imunitní systém nefunguje správne.
Proto je treba užívat léky na posílení imunity a navíc
prírodníantimykotickélátky obsaženév roztocíchk vypla-
chování úst. Provází-li afty bolest v ústní dutine a potíže
s polykáním, doporucuje se jíst vlažná jídla. Hojení
aftových vrídku urychlují živé bakteriální kultury vjogur-
tech - tycinkovitébakterie kyselinymlécné. Horká a kyselá
jídla zesilujípotíže.
Nekdy je vhodné zvýšit v jídelnícku množství potravin
bohatých na železo, zinek, kyselinu listovou a vitamin B12.
Pacienti by se meli vyhýbat požívání alkoholu, caje, kávy,
cukru. Doporucuje sejíst velké množství ovoce, zeleniny,
celozrnného peciva. Je vhodné konzumovat cibuli
a cesnek.

~ AROMATERAPIE

Pri aftech v ústní dutine se ústa vyplachují trikrát denne
smesí oleje z cajovníku a myrhy. Úcinné je také kloktání
odvarem z medunky a tymiánu.

Alty se obvykle
vyskytují na
sliznici ústní

dutiny.

I
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~ PRíCINY

Afty vyvolávají kvasinky Candida
albicans prítomné ve vlhkých a tep-
lých cástech tela. Jejich výskyt byl
zjišten u lidí, kterí jsou trvale vysta-
veni stresum, nádmerné únave nebo
se nesprávne stravují. U žen se afty
nejcasteji objeví nekolik dnu pred
menstruací. Jejich tvorbu podporuje
také užívání antibiotik, zejmé'1a
širokospektrálních. Cím casteji je
antibiotikumužívánoa címje silnejší,
tím casteji se afty objevují.
Nadmernýrozvojkvasinekpodporují
také protirakovinné léky nebo ste-
roidy, které nicí "dobré" druhy
bakterií. Špatne uzpusobená zubní
protéza a nesprávné cištení zubu
mohou pusobit drobná poranení
sliznice ústní dutiny a podporovat
rozvoj infekce. Znacné snížení imu-
nityorganizmu,napr.pri onemocnení
AIDS,muže véstk tomu,že Candida
albicanszpusobí težké infekce ohro-
žující život pacienta.

~ BYLINNÁ LÉCBA

Nejcasteji se používá tinktura z myrhy nebo mesícku. Ústní
dutina se vyplachuje 3krát denne. Po sedmém dnu lécby
antibiotiky se doporucuje podávat denne tri nebo ctyri
cesnekové tablety.

~ HOMEOPATIE

Zlepšení zdravotního stavu prinášejí ruzná homeopatika.
Homeopat je doporucuje každému nemocnému indi-
viduálne podle toho, co afty zpusobilo. Casto se prede-
pisuje mj. Mercurius solubilis D12.

Po dobu nemoci je trebajíst potraviny obsahující
mnoho vitaminu.

c
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~ POPIS NEMOCI

Prestože jsou základní poznatky
o zdravé výžive každému dostupné,
špatné stravovací návyky pretrvá-
vají. Patrí k nim zejména spotreba
potravin s velkým obsahem sacha-
ridu. Místo plnohodnotného jídla
mívají školáci ke svacinepravidelne
cokoládovou tycinku. Nesprávná
výživa a nedostatecná hygiena ústní
dutiny zpusobují zubní kaz prová-
zený bolestí.
Je treba vyhýbat se konzumaci slad-
kostí, dortu a nápoju slazených cuk-
rem. Plak - smes "cukru" a bakterií
v ústech - ulpívá na zubech a zpu-
sobuje jejich poškození. Základem
k vyloucenítechtoproblémuje rádné
a pravidelné cištení zubu.

~ PRíRODNíLÉCBA

~ BYLINNÁLÉCBA

--- ----
---

~ PRíZNAKY ~ PRíCINY

Bolest zpusobuje bud' jeden, nebo
nekolik zubních kazu. Muže být
trvalá nebo prechodná, casto má
pulzující charakter. Muže vystre-
lovatdo celanebodo celisti.Horecka
provázejícíbolestje príznakemvzni-
ku hnisavého ložiska (abscesu).
V zacátcích zubního kazu nemocný
trpí zpravidlajen prechodným pobo-
líváním.Pozdejise bolestmuže zvet-
šovat.
Je-li bolest pocitována po konzuma-
ci sladkostí nebo po vystavení stu-
deným vlivum, zpusobuje ji obvy-
kle kaz, který ješte nezasáhl zubo-
vinu a nedráždí nerv. Bolest tohoto
druhu je vetšinou pomíjivá.
Kaz, který již pronikl do zuboviny,
se projevuje lokální bolestí sílící
vlivem tepla.

Hlavními prícinami tvorby zubních
kazu jsou nezdravá výživa bohatá
na sacharidy a nedostatecná hygie-
na ústní dutiny.Zubní kaz postihuje
i batolata. Je obzvlášt nevhodné kr-
mit deti vecer pred spaním mlékem
z láhve. Sacharidy obsažené v nápo-
jích (laktóza v mléce a fruktóza ve
štávách) rozkládajíbakterie(zejména
Streptococcus mutans) v ústní duti-
ne. Vzniká kyselina, která narušuje
sklovinu, a tvorí se zubní kaz. Ma-
lým detem se obvykle kazí zuby,
krmíme-lije prílišbrzy sladkostmi.
Nekdy zuby bolí, i když jsou bez
kazu. Prícinoubolestijsou nejcasteji
studená, teplá nebo kyselá jídla.
V tomto prípade jde o precitlivelost
zubu.

Úcinné je vyplachování úst nálevem z mesícku, myrhy
a Baptista tinktoria. Do I litru vroucí vody pridáme dve
lžicky jmenovaných bylin a tinktury. Až tento nálev
vychladne, vyplachujeme ústní dutinu 4-5krát denne. Do
dásní v okolí bolavého zubu mužeme také vtírat gel z aloe.

~ AKUPRESURA

Nejúcinnejší jsou tyto dve metody:

Pritlacíme na bod, nacházející se asi 3 cm pred ušima,
v prohlubeninepod lícnímikostmi.Pritlacenínasmerované
dovnitr a vzhuru by melo trvat alespon 2 minuty.

Druhým zpusobemje stlacení místa na ruce mezi palcem
a ukazovákem po dobu nekolika sekund.

~ BYLINNÁ LÉCBA
Bolest zubu obvykle signalizuje zubní kaz a vyžaduje

návštevu zubního lékare.

Potíže úcinne zmírnuje žvýkání hrebícku nebo vtírání
hrebíckového oleje do dásní. Doporucuje se také tinktura
z trapatky nachové nebo myrhy pro jejich antiseptické
a podpurné úcinky. Za lokálne znecitlivující prípravek se
považuje kajenský pepr.

~ HOMEOPATIE

K nejcasteji používaným homeopatikum patrí:
* Aconitum - pri ostré bolesti s horeckou;
* Belladonna - pri škubavé bolesti s otokem dásní nebo

tvárí;
* Coffea-pri ostré, pronikavé bolesti;
* Chamomilla-používaná pri velmi silné bolesti.



ZUBU

« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Tato onemocnení zahrnují patologic-
ké zmeny v oblasti všech tkání kolem
zubu. Týkají se dásní, ozubice i sa-
motného zubního lužka, kde muže
dojít k zánetu nebo ke lmisání. Chro-

nícké onemocnení tohoto typu vede
k poškození zubních korenu, k jejich
uvolnování a obnažování.

Projevem onemocnení muže být
otok, zarudnutí, bolest dásne. Tvorí-
-li se hnis, je bolest velmi silná a mu-
že vystrelovat do ucha nebo oka,
v závislosti na lokalizaci. Casto je do-
provázena horeckou. Pri chronickém
onemocnení se obnažují zubní krcky.
Zubovina pod sklovinouje velmi cit-

livá, proto re-
t' ji aguje prudkou

bolesti na zme-

ny teploty, na
sladké nebo ky-
selé potraviny.

« PRíRODNí LÉCBA

« DIETETIKA

Abychom meli zdravé zuby a dásne, musíme dodržovat
nekterá pravidla zdravé výživy.Predevšim bychom meli
omezit sladkosti.Nekterí rodice dovolujidetem mlsat jen
jeden den v týdnu, nejlépe tehdy, když jsou doma a do-
hlédnou, zda si deti hned zubyvycistí.
Nejduležitejšíje, aby se neucily jíst lízátka, bonbony a ji-
né sladkosti,které poškozují zubní sklovinu.Je trestuhod-
né podávat detem pred spaním sklenici sladké štávy nebo
mléka, abydobre spaly.Této metode uspávání dává casteji
prednost starší generace. Musíme také pamatovat na do-
statecné množství fluoru a vápniku v jídelnícku. Spotreba
techto prvku roste u deti, u tehotných a kojících matek
a v klimakteriu. Vysoký obsah vápníku mají samozrejme
všechny mlécné produkty, ale také ryby, napr. sardinky,
nebo zelená zelenina. Dobrým zdrojem fluoru jsou ryby,
velké množstvi tohoto prvku obsahuje také caj.

Velmi duležitým
faktorem pri lécbe
je udržování cisto-

ty ústní dutiny.

«BYLINNÁ LÉCBA

« PRíCINY

Onemocnení zubu je nejcasteji zpu-
sobeno zubnim kazem, který po-
škozuje zubní sklovinu a postupuje
hloubeji a hloubeji -mnohdy vede ke

ztráte zubu. Zubni kaz vzniká zpra-
vidla v dusledku nedostatecné ústní
hygieny a nepravidelné stomatolo-
gické péce. Abychom mu predešli,
musíme dbát na pravidelné cištení
zubu,hlavnepo sladkémjidle.Cukry
obsažené v jídle spolecne s bakteri-
emi a zubním plakem nahromade-
ným po jidle, pití, koureni atd. jsou
dokonalou živnou pudou pro bak-
terie zpusobující zubní kaz. Krome
toho je treba cistit mezery mezi zu-
by pomocí dentistické nite a vypla-
chovat ústní dutinu speciální ústní
vodou. Duležité pro organizmus je
také dodávání optimálního množství
fluoru a vápníku, proto stomatolo-
gové pri vážnejších onemocneních
zubu zjištují hladinu techto prvku
v krvi.

Existuje mnoho bylinných prípravku, které zmírnují po-
dráždení a zánetlivé stavy zubu.
K dezinfekci a posílení dásní se používá zredený nálev
z mesícku lékarského, myrhy, šalveje a indígovníku divo-
kého. Tytobylinymužeme používat k potírání dásní i nere-
dené. Doporucují se rovnež odvary z takových bylin,jako
je hadí koren, vodilka kanadská, dubová kura a sporýš lé-
karský.

« HOMEOPATIE

Príznaky, které doprovázejí onemocnení dásní, mužeme
zmírnit homeopatickými léky. Doporucují se napríklad:
Mercuriussolubilis-pri krvácení dásní a nepríjemném zá-
pachu z úst; Acidum fluoricum, Silicea,Acidum nitricum
a Arnica -v prípade hnisu, puchýrku na dásních, obnaže-
ných zubních krcku a precitlivelosti zubu a dásní.
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~NÝ ZÁPACHZ ÚST

~ POPIS NEMOCI

Nepríjemný zápach z úst muže být
projevem ruzných poruch, lehkými
a krátkodobými pocínaje až po váž-
nejší.Cloveksi castovubecneuvedo-
muje, že má tyto potíže. Upozornit
ho na ne vyžaduje mnoho taktu.

~ PRíZNAKY

Krome nepríjemného zápachu ruz-
ného charakteru se mohou soucasne
objevit další potíže v souvislosti ze
základním onemocnením. Musíme
vždynajít príciny a pokud možno co
nejrychleji je v rámci možností od-
stranit, zvláštepokud sejedná o sto-
matologické potíže.

Pri nepríjemném zápachu
z úst se doporucuje pít nejméne

2 litry tekutin denne.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ NATUROPATIE

~ PRíCINY

Nejcastejší prícinou nepríjemného
zápachujsou stomatologicképroblé-
my a nedostatecná hygienaústní du-
tiny. Nelécené zuby, zánety dásní

nebo proste nedostatecné mytí zubu
zpusobuje potíže. Také zubní proté-
zy vyžadujíodpovídající péci, nebot
zbytkyjídla mají tendenci v protéze
zustávat. Další prozaickou prícinou
muže být kourení, jídla a potraviny
s výraznou chutí i vuní, jako je ces-
nek, cibule, uzené ryby. Mímo to
se nepríjemný zápach muže objevit
v souvislostí s mykózouv ústech, se
zánetem mandli nebo dutin, s nádo-
rovýmichorobarníhrdla, krku,jícnu,
žaludku nebo plic, s onemocnením
jater a ledvin (pach amoniaku) nebo
s cukrovkou (pach acetonu). S ne-
príjemným pachem se mužeme ta-
ké setkat pri slabém vylucováníslin.
Jejich stálý prutok totiž snižuje rust
bakterií a v prípade, kdy produkce
slin je snížená (napr. vespánku), se
bakterie množí intenzivneji a stávají
se prícinou nepríjemného zápachu
z úst. Podobne pusobí nekteré léky.

~ BYLINNÁLÉCBA

Známým prostredkem, který osvežujedech, je petrželová
nat - obsahuje totiž hodne chlorofylu. Snezení malého
množství petrželové nate po jídle koreneném cesnekem
nebo cibulí zpusobí celkovou neutralizaci jejich výrazné
vune. Podobne jako petržel pusobí na odstranení ruzných
nepríjemných pachu i mátové caje. Mužeme použít také
tolici vojtešku, která je bohatá na chlorofyl. Doporucuje
se 1 polévková lžíce štávy z tolice lkrát denne. Existují
i tablety, které tolici obsahují. Mužeme používat rovnežji-
né byliny.Odvar nebo nálev redíme vodou zpravidlav po-
meru 1:3 a vyplachujeme jimi ústa nebo žvýkámejejich
listy. Tímto zpusobem lze používat napr. kopr, semena
anýzu, rozmarýn šalvej,hrebícek, zázvor.

Pomáhat mohou výplachy úst slanou vodou. Tato metoda
upravuje bakteriální mikroflóru a odstranuje zápach. Zdro-
jem nepríjemného zápachu muže být také povlak na jazy-
ku - je vhodné ho cistit mekkým kartáckem namoceným
ve vlažné vode se soli nebo roztokem cisté sody. Abychom

predešli vysýchání ústní dutiny, meli bychom denne vypít
minimálne 8 sklenic vody nebo štávy. Ovocné štávy po-
vzbuzují vylucování slin.

~ DIETETIKA

Nekterí odborníci doporucují 3denní hladovku,která pod-
lejejich názoru ocistí organizmus a odstraní príciny neprí-
jemného zápachu. Mímo to se doporucuje nekonzumovat
težce stravitelné pokrmy, jídla s vysokým obsahem bílko-
vin, které zustávají príliš dlouho ve strevech. Je vhodné
obohatit jídelnícek potravinami s vysokým obsahem vita-
minu B a C, prospešnýje také pepr.



~ POPISNEMOCI

Opar rtu je jednou z nejbežnejších
infekcí. Ve vetšine prípadu probíhá
bez príznaku. Jsou-li však pro vývoj
onemocnení príznivé podmínky,
projevuje se obvykle výsevem pu-
chýrku na hranici kuže a sliznice.
Opar rtu casto následuje po horec-
natých onemocneních a nachlaze-
ních, kdy je oslabený imunitní
systém.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ DIETETIKA

Doporucuje se plnohodnotná strava
bohatá na vitaminy, zejména na
vitamin C a vitaminy skupiny B.
Vhodnou prevencí je proto zvýšená
konzumacecerstvézeleninya ovoce,
prípadne štáv pripravených z cer-
stvých surovin. Objeví-li se první
príznaky oparu, pomáhá potírání
postiženého místa citronovou štá-
vou. Podobný úcinek má potírání
lihem -v obou prípadech se jedná o
látky se silným dezinfekcním úcin-
kem.

~ HOMEOPATIE

K nejúcinnejším prípravkum patrí:
Ranunculus bulbosus, Sepia, Agari-
cus muscarius, Rhus toxicodendron
a Cantharis.

~ PRíZNAKY

Opar jsou malé puchýrky, které se
mohou objevit na rtech a uvnitr
nosu. Puchýrky jsou bolestivé,
nevzhledné,zpusobují mnoho neprí-
jemných pocitu, ale nejsou nebez-
pecné.
V postiženém míste se objeví sve-
dení a napetí kuže, které vlastnímu
oparumuže predcházet ažo dva dny.
Potom následuje výsev skupiny
svedivýcha pálícíchpuchýrku, které
jsou vyplneny žlutobílou tekutinou
a zpusobují bolest a napetí. Puchýr-
ky po dvou až ctyrech dnech popras-
kají a hojit se zacnou tak, že vys-
chnou. Nejlepší je pockat, až se
zahojí samy. Vytvoríse strupy, které
pak samy odpadnou. Vetšina oparu
se zhojí do dvou až trí týdnu. Strup
se nesmí strhávat, dokud není opar
zcela zahojený, jinak se muže rána
opetne infikovat a lécení se pro-
táhne.

Opar rtu je onemocnení, které se
projeví, jakmile je imunita

organizmu oslabená.

~ AROMATERAPIE

Velmi prospešné jsou následující
éterické oleje: bergamotový, euka-
lyptový, levandulový, citronový
a cajovníkový. Aplikují se místne -
doporucuje se potírat jimi nemocné
místo nekolikrát denne.

~ PRíCINY

Opar rtu vyvolává virus Herpes
simplex, kterým se vetšina lidí
infikuje behem prvních peti let
života. Vetšina si však proti nemu
vytvorí odolnost, takže se pak opar
neobjevuje.
Virus Herpes simplex má dva pod-
typy. Jeden vyvolává opar v oblasti
trojklaného nervu na hlave, nej-
casteji postihuje rty a sliznici nosu.
Druhý typ je prícinou vetšiny výse-
vu oparu v oblasti genitálií.
První fáze onemocnení je zpravidla
nejtežší. Pri prvním výsevu se
bolestivé puchýrky objevují casto
na jazyku, sliznici tvárí a na rtech.
Postižené oblasti otékají a jsou
zarudlé. Bolest je casto tak silná, že
znemožnuje polykání tuhé stravy
i tekutin. Následující výsevy oparu
zasahují užjen menší oblast - vetši-
nou o prumeru 2-3 cm, zpravidla na
okraji rtu nebo nosu.
Když jednou virus kuži napadne,
zustává zde i nadále a mezi nápory
onemocnení prežívá v latentním
stavu. Telo si vuci nemu vytvorí
cástecnou imunitu, díky které po
vetšinu casu udržuje virus pod
kontrolou, dokud se neobjeví spou-
štecí moment, který opet vyvolá
infekci. Je to zpravidla nachlazení,
chripka, zánet prudušek nebo hrta-
nu. Také vystavení silnému slunci
nebo vetru muže pusobit jako spou-
štec. Nekteré ženy mají sklon
k výskytu oparu behem menstruace.

M BYLINNÁ LÉCBA

Nejlepší lécebné úcinky mají výtaž-
ky z bylin, které se aplikují místne -
cistým tamponem se nanášejí prímo
na postižené místo. Vhodná je zej-
ména tinktura z levandule, mesícku
lékarského a vilínu. K vnitrnímu
i vnejšímu použití se hodí tinktura
z trezalky(dávkování:20 kapek3krát
denne).

Vpocátecní fázi nemoci pomáhá
ochlazování postiženého místa

kouskem ledu.
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M POPIS NEMOCI

Ústní dutina muže být postižena
ruznýmichorobnýmizmenami.Knej-
castejším patrí vredová onemocnení
sliznice. Poškození sliznice vzniká
jako následek fyzického podráždení
(poranení), infekce, stravy chudéna
minerální látkya vitaminynebojako
vedlejší príznak vážnejšího one-
mocnení organizmu.

Kloktání bylinnými nálevy je velmi
úcinný zpusob lécby podráždení

sliznice ústní dutiny.

M PRíRODNí LÉCBA

M AROMATERAPIE

MPRíZNAKY

Vredy úst a rtu jsou velmi castým
problémem.Zpravidla to bývají afty,
malé vrídky v ústech, které se
vyskytnou bud' jednorázove nebo
se objevují a mizí v pravidelných
intervalech. Toto onemocnení posti-
huje asi 1/5 dospelých.
Onemocnení sliznice mohou zpu-
sobit takéviry,napr.Herpes simplex,
kterýje prícinouoparu.Sliznicemuže
být rovnež postižena kandidózou
(moucnivkou) - plísnovou infekcí
vyvolanou kvasinkou Candida al-
bicans. Projevuje se jako malé be-
lavé povlaky na sliznici dásní, tvárí
a na vnitrníploše rtu. Postiženámísta
mohou být velmi bolestivá. Chro-
nické vredy mohou být príznakem
cukrovky, ruzných krevních one-
mocnení, tuberkulózy a nekterých
zánetlivých onemocnení strev.Také
zhoubnénádory rtu se projevujíjako
vredy, nejsou však casté. Každý
vred, který pretrvává déle než dva
týdny, by mel vyšetrit lékar.

---

M PRíCINY

K nejcastejším prícinám patrí zejména:
* poranenía podráždenísliznice

ústní dutiny napr. kartáckem na
zuby nebo zkaženým zubem,
prípadne také tabletami, sladkost-
mi, silnými antiseptickými pro-
stredky ci ústními vodami,

* bakterie a viry, které se za prízni-
vých podmínek (oslabená imuni-
ta, nedostatek vitaminu nebo mi-
nerálních látek) mohou roznmožit
a zpusobit onemocneni,

* nedostatek vitaminu a stopových
prvku, zejména vitaminu A a E,
vitaminu skupiny B, predevším
pak vitaminu BIZ,

* rakovina ústní dutiny nebo stavy,
které hrozí propuknutím této ne-
moci, napr.leukoplakie,

* podráždeni sliznice zpusobené mj.
cigaretovým kourem, vredy jako
následek ozarování pri lécbe rako-
viny v okolí ústní dutiny,

* hormonálnízmeny,stres,nekdy
také potravinové alergie.

M BYLINNÁ LÉCBA

Pro místní lécbu jsou vhodné výtažky, které urychlují
hojení ran a vrídku, zmírnují zánety a pusobí antisepticky.
Nejúcinnejší je výtažek z pryskyrice myrhovníku, témer
stejne ÚCilU1éjsou však i výtažky z bežne dostupných
bylin - mesícku lékarského, šalveje nebo tymiánu. Tuto
lécbuje vhodnédoplnitvnitrnímužívánímprípravkuz echi-
nacey, která zvyšuje imunitu a muže tak úcinne zabránit
nekterým vredovým onemocnením.

Jedním z nejvhodnejších prípravku je myrhory olej, který
se aplikuje místne. Pusobíprotizánetlive, urychluje hojení
vredu, má silné protiplísnové úcinky a pomáhá proto lécit
i moucnivku (Candida albicans). Obdobne pusobí i aný-
zory, mátory nebo eukalyptový olej.

M HOMEOPATIE

Doporucují se zejména následující prípravky:
* Borax - pri malých, bolestivých vrídcích, které mohou

krvácet, napr. pri jídle,
* Mercurius solubilis - pri onemocnení moucnivkou

a cítí-li nemocný v ústech kovovou pachut,
* Natrium sulphuricum - jsou-li vredy velmi bolestivé.

M DIETETIKA

Prícinou opakovaných vredových onemocnení ústní
dutiny casto bývá nedostatek urcitých živin a látek ve
strave, proto by správná skladba jídelnícku mela být
jednou ze soucástí lécby i prevence techto onemocnení.
Nejcasteji sejedná o nedostatek vitaminu C a Bz a zinku.
Tytolátkyse nacházejízejménav listovézelenine,cerstvém
ovoci, celozmném pecivu, v mase a v rybách. K lokální
lécbe se doporucuje olej z pšenicných klícku, prípravky
s obsahem propolisu nebo vitamin A a D v kapkách.

Jídelnícek obohacený o zeleninu a ovoce zásobuje
organizmus vitaminy a minerálními látkami

nezbytnými pro boj s nemocí.



I8ZVQNENÍ V UŠÍCH (TINNITUS)
« POPIS NEMOCI

Pri jevu nazývaném tinnitus, který lai-
ci nejcasteji popisují jako "zvonení
v uších", vnímá postižený zvuk, který
nepochází z vnejšího akustického zdro-
je. Slyší stálý nebo obcasný šum v jed-
nom nebo obou uších.

Šum v uších muže být príznakem

vážného onemocnéní.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíCINY

Tinnítus nejcasteji zpusobuje poškoze-
ní ucha vlivem prílišného hluku. Silný
hluk muže pusobit na cloveka na pra-
covišti nebo v bežném prostredí. Jeho
zdrojem je nekdy i príliš hlasitá hud-
ba. Rizikovou skupinu tvorí lidé bydlí-
cí poblíž letište. Porucha ucha muže
být následkem fyzického nebo akus-
tického úrazu, napríklad pri výbuchu.
Krome toho šum v uších provází zá-
nety ucha, ucpání Eustachovy trubice,
mazovou zátku, nádorová onemocne-
ní nebo tzv. otosklerózu.

Šum v uších zpusobuje také otrava kys-
licníkem uhelnatým, slouceninami rtuti
nebo olova. Muže vzniknout pri uží-
vání nekterých léku. Méne casto se
projevuje pri vysokém krevním tlaku,
kornatení tepen hlavya šíje,chudokrev-
nosti nebo zánetu mozkových blan. Ne-
které potiže zpusobující tinnitus musí
lékari odstranit chirurgicky. V prípade,

že potíže vyvolává porucha nebo po-
škození vnitrního ucha, je lécba velmi
obtížná. Nekdy pomohou léky tlumící
nadmerné impulzy z poškozených bu-
nek. Používají se také speciální prí-
stroje, které tinnitus maskují. Nosí se
v uchu podobne jako naslouchátka.

« PRíZNAKY

Zvuky, které nemocný slyší, mohou
mít ruznou intenzitu i charakter - od

tichého, sotva zachytitelného šumu
po sycení, bzukot, pronikavý pískot
nebo hucení v hlave. Nekdy zvuky
kolísají a odpovídají rytmu cinnosti
srdce postiženého cloveka. Nekte-
rým lidem pusobí tato porucha tako-
vé potíže, že nemohou klidne spát,
nejsou schopni soustredit se na prá-
ci nebo dokonce na provádení bež-
ných každodenních úkonu.

« NATUROPATIE

Také naturopaté doporucují používat prístroje vydávající
monotonní, príjemný zvuk. Muže napodobovat napr. déšt
nebo morské vlny. Tento zvuk odvádí pozornost nemocné-
ho od tinnítu. Je však natolik tichý, aby nezpusobil další po-
škození ucha. V nekterých prípadech mohou pomoci ruzné
formy bylinnýchprípravku - nejznámejší je štáva z netres-
ku strešního nakapaná do ucha.

Duležité je zjistit prícíny šumení v uších. Teprve presná
diagnóza onemocnení a jeho lécba umožní zbavit se ne-
príjemných zvuku.

« HYPNÓZA

Tato metoda ucí pacienty, aby se nesoustredovali na ne-
príjemné zvuky a vnímali je jako príjemné, napr. jako
plynoucí vodu nebo šumení more.

« POPIS NEMOCI

Ušní maz je výmešek žláz ve zvukovodu. Maz chrání ucho pred pusobením vo-
dy, prachem z vnejšího prostredí a vníknutím cizích teles. Nadmerné množství
ušního mazu muže uvíznout uvnitr zvukovodu.

« PRíCINY

Taktovzniklé zátky zpusobujínedoslýchavost,svedení,bolest hlavy,v nekterých
prípadech i závrati a šumení v uších.

« PRíZNAKY

Žlázy vylucují zvýšené množství ušního mazu zpravidla pri stálém podráždení zvuko-
vodu. Mazová zátka muže vzniknout pri odstranování mazu. Výmešek se zatlací do
nitra zvukovodu, kde se nahromadí, sesychá a ucpávájej. Uši se mohou ucpat také pri
koupání, skocích do vody nebo potápení. Maz nasaje vodu a zvýší svuj objem.

« PRíRODNí LÉCBA

Abychom se zbavilivšech obtíží spo-
jených s nahromadením ušního ma-
zu, je treba jej z ucha odstranit.
Pokud máme obavy z vlastnorucní-
ho provedení zákroku, mužeme se
sverit ušnímu lékari. Zákrok je však
docelajednoduchý a bežnejej muže-
me provést doma. Maz je treba nej-
dríve zmekcit. Nakapeme do ucha
kapky, které lze zakoupit v lékárne.
Po 20 minutách propláchneme ucho
cistou vlažnou vodou nebo 3%roz-
tokem peroxidu vodíku.
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« POPIS NEMOCI

Infekce ucha muže postihnout všechny jeho anatomické
cásti - vnejší, strední i vnitrní ucho. Každá z nemocí se
liší príznaky.

Zánet stredního ucha patrí
k bolestivým a nejcastejším

virovým onemocnením.

« PRíRODNíLÉCBA

« PRíZNAKY

Nejcastejším príznakem ušní infekce je intenzivní, pro-
nikavá bolest. Zánet casto provází výtok serózního vý-
mešku ze zvukovodu, horecka a celkové podráždení.
Zánet se projevuje také poruchami sluchu v podobe
šelestu a nedoslýchavosti. Nemocný pozoruje zvetšení
uzlin, predevším príušních, a bolestivost v oblasti stre-
doušních kustek.

« PRíCINY

* Zánet vnejšíhoucha zpusobují viry, plísne, cizí telesa.
Prícinou infekce mohou být bakterie, které pronikají
do ucha pri koupání v prírode spolu se znecištenou vo-
dou. Zánet má casto chronický charakter.

* Zánet stredníhoucha nejcasteji postihuje deti. K infek-
ci dochází obvyklepri težším prubehu zánetu nosních
dutin, hrdla nebo ucpání Eustachovy trubice. Puvodci
tohoto druhu onemocnení jsou predevším viry.

* Zánet vnitrního ucha se muže rozvinout po zánetu
príušnic nebo jako následek nesprávné lécby zánetu
stredniho ucha.

Prírodní metody podporují medicínskou lécbu. Obzvlášt úcinné jsou v prípade virových a chronických infekcí, kdy farma-
kologické prostredky nemají ocekávaný úcinek.

« HOMEOPATIE

Pri zánetechpostihujícíchušní oblast,kteréprovázíin-
fekce horních cest dýchacích nebo dutin, se používají
následující homeopatické prípravky: Cinnabaris,Hepar
sulphuris, Ferrum phosphoricum, Kalium bichromatum
a Echinacea.

« BYLINNÁ LÉCBA

Ke snížení teploty se doporucuje se používat byliny
s protiinfekcním a antiseptickým úcinkem. Proti horec-
ce pusobí odvary z vrbové kury, úboru hermánku, kve-
tu cerného bezu, kvetu tužebníku jilmového, kvetu lípy
a listu vachty trojlisté. Bolesti ucha zmírnují teplé ob-
klady z koniklece velkokvetého nebo divizny obecné.
Zvýšení imunity podporuje trapatka úzkolistá neboli
rudbekie, svízel prítula. Cesnek se užívá bud vnitrne,
nebo se z nej pripravují obklady a prikládají se k uchu.
Stejný úcinek jako zmínené byliny mají vodilka kanad-
ská, myrha a jiné podobné prípravky.

« DlETETIKA

Jídla musí být lehce stravitelná. Pri sestavováníjídelnícku
zduraznujeme zvýšenýobsah zeleniny a ovoce.Podáváme
hodne zeleninovýcha ovocnýchštáv. Organizmusvyžadu-
je zvýšený prísun vitaminu, predevším vitaminu C, který
povzbuzujeimunitní soustavu. Doporucuje se také konzu-
mace cesneku, medu a jogurtu (alespon 200 ml denne).
Jogurt s živými bakteriálními biokulturami je vhodný ne-
jen pri lécbe antibiotiky. Má také preventivní úcinek.
Mikrobakteriální flóra pomáhá udržovat prirozenou rov-
nováhu a ztežuje bakteriím pronikání do organizmu.

« AROMATERAPIE

Príznaky infekce zmírnuje masáž oblasti za ušima a po-
dél šíje. K masáži používáme hermánkový nebo cajov-
níkový olej. Mátový olej má protibolestivý úcinek.



« POPIS NEMOCI

Bradavicejsou castou a obvyklene-
škodnou kožní poruchou. Jedná se
o atypickýohranicenýrust kožnítká-
ne. Bradavicemají ružovounebo na-
hnedlou barvu. Vyskytují se casto
v období dospívání. Je to nakažlivé
onemocnení virového puvodu. Viry
se prenášejí z jednoho cloveka na
druhého bezprostrednímkontaktem.
Muže docházet také k nákaze z jed-
né cásti tela na druhou bud prímým
dotykem nebo napríklad pro-
strednictvím rucní-
ku.

« PRíZNAKY

Bradavicese mohou vyskytovatkde-
koliv na tele jednotlive nebo ve sku-
pinách. Je známo nekolik druhu
bradavic:
Bradaviceobycejnémají prumer pul
centimetru. Objevují se na dlaních,
kolenou a na tvári.
Bradaviceploché jsou hrudky, které
se vyskytujína stejnéúrovnijako po-
kožka, nekdy zpusobují svedení, ob-
jevují se na tvári v okolí úst nebo na
dlaních.
Bradavice na nohou mají podobu
vrídku, které pronikají hluboko do
kuže a objeví-li se na chodidlech,
zpusobují bolest pri chuzi.
Bradavicena pohlavním ústrojí tvo-

rí shluky mekkých kvetákovitých
útvaru.

« PRíRODNí LÉCBA

Prubeh onemocnení je chronický,
potíže trvají casto nekolik mesícu
nebo let. Jestliže nejsou zmeny vel-
mi rozsáhlé, mohou ustoupit samy
a nezanechat jizvy. V prípade po-
hlavních bradavic u žen muže dojít
k dysplasii a v dusledku toho k ra-
kovine deložního cípku. Proto by se
každá žena s temito potížemi mela
podrobit lékarsképéci.

« PRíCINY

Cinitelem, který vyvolávávznik bra-
davic, je vir HPV (Human Papillo-
ma Virus). Tento virus, zpusobující
nepravidelné rozrustání napadené
tkáne se dnes vyskytujev asi 60 dru-
zích.

éesnekové a cibulové obklady jsou

spolehlivými lécivými prostredky.

Bradavicezmizí obvyklesamy,vetšina lidí se je však snaží nejakým zpusobem odstranit, protože je vnímájako kosmetický
defekt. Bradavice se nesmí rozškrábat. aby se nerozšírily. V prípade pohlavních bradavic je nutno se zdržet pohlavního
styku až do celkovéhouzdravení.

« BYLINNÁ LÉCBA olej. Je vhodný na bradavice na nohou. Používá se neko-
lik týdnu za sebou ve forme obkladu, který každé dva dny
vymenujeme.Bylinné léky ve vetšine prípadu vedou ke zlepšení nebo

k úplnému vylécení. Napríklad mast z vlaštovicníku
uklidnuje, pusobí proti bolesti a zabíjí bakterie. Také
cerstvá štáva z vlaštovicníku úcinne likviduje bradavice.
Pred použitím je treba vecer jemne odstranit pumexem
povrch bradavice, potrít cerstvou štávou a pockat, až
zaschne. Tento postup opakujeme každý den po dobu
10 -20 dnu. Jiným doporuceným prípravkem jsou speci-

ální preperáty s kyselinou salicylovounebo podofylinem.
Prípravkem potreme bradavice a necháme ho zaschnout.
Postup mužeme opakovat každé ctyri dny (prumerne 8
zákroku). Tato lécba se vzhledem k silne dráždivému pu-
sobení podofylinu na pokožku nedoporucuje detem a te-

- hotným ženám. Dalším lécivým prostredkem je lnený

« HOMEOPATIE

Z homeopatických prostredku se používá Ca/careumcar-
bonicum a Ka/ium muriaticum D6, dvakrát denne po 7 dnu,
a také Thuja, Causticum, Antimonium.

« AROMATERAPIE

Bradavice potíráme cibulovým nebo cesnekovým olejem
6krát denne, u detí 2krát denne. Tento postup mužeme
obmenit prikládáním jemne nasekaného cesneku nebo ci-
bule na pokožku. Upevníme obvazem a necháme pusobit
pres noc.
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« POPIS NEMOCI

---
-- -

« PRíZNAKY

v pocátecní fázi se vred projevuje
bolestivou zacervenalou hrudkou,
která se zvetšuje, plní se hnisem a
tvrdne. Na vrcholku se po nekolika
dnech objeví nekrotický žlutý cep
(charakteristický pro vred).

Kožnivredyvznikajív dusledku bak-
teriálního zánetu vlasových vácku
a k nim priléhající mazové žlázy.
Obvyklese vyskytujína krku, v pod-
paží, na hýždich, slabínách, ale mo-
hou se objevit i na jiných cástech
tela, napr. jecné zrno je vred na ra-
sách. Nebezpecné je umistení v oko-
lí horniho rtu, v blízkostiocní bulvy
a na spáncích, protože exis-
tuje možnost infekcemozko-
vých blan. Pokud je vedle
sebe nekolík vredu, které se
spojuji, mluvime o furun-
kulu. Toto onemocnení má
tendenci casto se opakovat.
Zpravidla se vyskytujeu mu-
žu, méne u žen.

« PRíRODNíLÉCBA

« PRíCINY

Vredy jsou vyvolány stafylokoky
a mohou souviset s jinými kožnimi
onemocneními, napr. se svrabem,
ekzémem. Vznik vredu podporují
onemocnení ruzných orgánu, napr.
jater, ledvín,casto souvisís obezitou,
cukrovkou nebo celkovou vycerpa-
ností. Dalšímí možnýmí prícinami
jsou snížená obranyschopnost or-

ganizmu, nesprávná výživa,
zanedbaná hygiena.

Je treba jíst hod-
né cerstvé zeleni-

ny a ovoce.

Malé vredy ponecháme bez lécby,až samy vyhnisají.Dobrým domácím prostredkem jsou obklady z roztoku sody (I lžic-
ka sody na pul sklenice teplé vody). Vred a jeho okolí mužeme potírat tamponem namoceným v cístém lihu, prípadne
peroxidem vodíku. Nesmíme vredy vymackávat,nebot hrozí prenesení bakterií do krve a celkováinfekce. Lékarí obvykle
doporucují mast s antibiotiky nebo tablety. Pokud je vred rozsáhlý,je nutný chírurgícký zákrok.

« BYLINNÁ LÉCBA

ná cibule se rozmacká, zabalí se do gázy,priloží na posti-
žené místo a ponechá 6 hodin. Tento obklad opakujeme
2-3krát denne, dokud potíže nezmizí. Lnené semeno má
podobný úcinek a používáse stejnejako jiné teplé obklady
nebo zábaly.

Pri onemocnení vredy doporucuje lidové lécítelství radu
bylin. Úcínné látky z rostlin využíváí medícína, mj. v in-
jekcích z bíostigmínua fubsu.Typusobí jako tzv.biostímu-
látory - látky, které zvyšují obranyschopnost organízmu.
Biostígmin urychluje proces hojení a snižuje bolestivost.
Na vznik vredu mají podle bylináruvlivnecistoty a škodlí-
vinyz vnejšího prostredí. Pronikají do lidskéhoorganizmu
(napr. se vzduchem, s potravou), který se s nimi nedokáže
vyporádat. Proto doporucují cistici pitné kúry skládající
se z caju, z vodilkykanadské, trapatky, lopuchu a štoviku
kaderavého. Pomáhají také teplé obklady z odvaru kury
tužebniku jilmového, z kostivalu a lneného semene, které
usnadnují samovolné vyprázdnení vredu. Úcinná je také
štáva z cerstvého lopuchového korene a dalších lécivých
bylín, napr. z trezalky, brízy, mesicku, cesneku. Pri lécbe
lokálních vredu casto pomáhají ruzné bylinné obklady.
Mužeme použit napríklad cibuli. Obsahuje mnoho látek,
které nici bakterie, a také velké množství slízu a minerál-
ních solí. Pecená cibule má skvelé zmekcujicí vlastnosti,
hojivýúcinek a pusobí proti infekci.Uvarená nebo upece-

« DIETETIKA

Lidé se sklonem k tvorbe vredu by melí ze svéhojídelnic-
ku vyloucitcukr. Melí by omezit ostré korení a pití silného
caje a kávy.Doporucuje se hodne cerstvého ovoce a zele-
niny, rostlínné tuky. Zvlášt vhodné jsou potravíny s vyso-
kým obsahem zinku.

« HOMEOPATIE

V pocátecní fázi doporucuji homeopaté Be/ladonnll, v poz-
dejším stadiu, když se už objeví hnis, Hepar slIlphllr. Úlevu
prinášejí také teplé obklady.
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Celulitida se projevuje zmenami kuže,
která pak vypadá jako povrch pome-
rance. Nekdy se hovorí o tzv. "pome-
rancové kuži." Onemocnení je spo-
jeno s prítomností velkého množství
specifického druhu tukové tkáne,
která se vyskytuje predevším u žen.
Patologie se projevuje predevším
u žen trpících obezitou a prohlubuje
se, pokud nedochází k redukci teles-
né hmotnosti. Duležitou roli sehrává

vek a fyzická kondice. Mnohem více
jsou ohroženy starší ženy nebo ženy,
které se nevenují žádné pohybové
aktivite.

--

Celulitidu obvykle neprovázejí bo-
lesti. Velmi však vzrustá citlivost
kuže na dotek, kterýpostižená osoba
cítí už pri nejmenším tlaku. Zmeny
se objevují predevším na místech,
kde se v ženském organizmu shro-
mažduje nejvetšímnožstvítuku, tzn.
v oblasti stehen a hýždí, nekdy na
vrutrístranepaží.Medicínazazname-
nává prípady, kdy celulitida posti-
huje také jiná místa, napr. lýtka,
predloktí nebo prsa.
Postupem casu ztrácí kuže a pod-
kožní tkán pružnost a celulitida je
stále viditelnejší. Z lékarského hle-
diska není celulitida nebezpecná,
neestetický vzhled kuže však muže
mít nepríznivývlivna psychikuženy.

Pohyb je nejúcinnejší prevencí vzniku celulitidy.

« PRíCINY

Prícinou vzniku "pomerancové kuže"
je mj. tucná strava ajídla s vysokým

obsahem konzervacních látek.

Odbornícise zatím neshodli,kteráz prícinvznikucelulitidy
je nejzávažnejší. K castým prícinám bezpochyby patrí
nesprávnávýživa.Predevšímje trebaomezitkalorickájídla,
kteráprispívajíke zvýšenítelesnéhmotnosti.Velmiduležitá
je také kvalita stravy. Je treba pamatovat na pravidelný
prísun vitaminu v podobe cerstvé zeleniny a ovoce. Je
lépe se vyhnout jídlum s vysokým obsahem tuku živo-
cišného puvodu a soli.
Vedci se snažili najít spojení mezi celulitidou, stravou
a životním stylem žen ve vysoce rozvinutých zemích.
Ukázalo se totiž, že nejvíce prípadu celulitidy je regi-
strováno práve tam. S nejvetší pravdepodobností tyto
zmeny ovlivnuje spotreba nadmerného množství jídel s
obsahem konzervacních látek, ale také málo pohybu a
špatná fyzická kondice.
Další prícinou, která podporuje vznik celulitidy, je
nadmerné svalovénapetí spojené s životním stylemplným
stresu.
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Odborníci doporucuj í predevším snížit telesnou hmotnost.
Redukce telesné váhy musí probíhat postupne. Do jídel-
nícku je treba zahrnout cerstvé ovoce a zeleninu, které pri
nízké kalorické hodnote dodávají potrebné množství živin.
Duležité je pít velké množství ovocných a zeleninových
štáv. Strava by mela obsahovat celozrnné pecivo a obilné
výrobky. Množství kalorií pocházející ze spalování tuku
by nemelo presáhnout 25-30% denní potreby. K tomu se
doporucuje pít hodne vody - asi 6 až 8 sklenic denne, pro-
tože voda ocištuje organiz-
mus a zbavuje jej odpadu
látkové výmeny. Je treba
omezit spotrebu kuchynské
soli, která zadržuje vodu
v tele a podporuje kožní
zmeny. Je duležité omezit pití
kávy a kourení cigaret.

« PRíRODNí LÉCBA

« DlETETIKA

« TELESNÁCViCENí

Existují dve skupiny bylinných léciv. První skupina
povzbuzuje metabolizmus. Zpusobuje, že je strava
spalována rychleji a množství vstrebávaných výživných
látek se snižuje. K bylinám z této skupiny patrí aloe,
chaluha bublinatá, plod rešetláku pocistivého, koren
lopuchu a koren pampelišky lékarské.
Do druhé skupiny patrí smesi bylin, které podporují
zejména snižování telesné hmotnosti. Nekteré urychlují
látkovou výmenu, jiné snižují chut kjídlu, další urychlují

peristaltiku strev, címž u-
snadnují jejich vyprazdno-
vání. Smesmuže napr.obsa-
hovat koren libecku lékar-
ského, plod jalovce, cha-
luhu bublinatou, kuru kruši-
ny olšové, kuru rešetláku
pocistivého a nat rebrícku
obecného.

« BYLINNÁ LÉCBA

I

« AROMATERAPIE

Nemoc ustupuje mj.
díky pravidelné

masáži s použitím
aromatických oleju.

Odborníci doporucují podvodní masáže s pridáním
aromatických oleju a také klasické masáže s použitím
zredených éterických oleju.Nejvhodnejšíje grapefruitový
a mandarinkový olej. Velmiúcinné jsou rovnež prípravky
obsahujícívýtažky z morských chaluh.Alespon2krát den-
ne masírujeme oblasti kuže postižené celulitidoujemným
hnetením nebo použijeme speciální kartác, prípadne

masážníprístroj.

Velmi prospešná jsou telesná cvicení. Pomáhají snížit
hmotnost a udržetji v norme.Zajištují také správné napetí
svalu,kuže apodkožní tkáne.Vhodné cvikyregulujíkrevní
obeh v postižených místech a zajištují duležitou relaxaci.
Nejúcinnejší je cvicení jógy. Cviky podporují správné
dýchání a pomáhají tak zajistitodpovídající prísun kyslíku
do organizmu (kyslík
spalujetuky).Jógazáro-
ven patrí k nejlepším
relaxacnímmetodám.
Za zmínku stojí také
cvicení s použitím des-
ky.20minutležímehla-
vou dolu na šikmo po-
ložené desce. Stejného
úcinku dosáhneme,
lehneme-li si na pod-
lahu s chodidly opre-
nými o stenu.

Duležitou

soucástí terapie
je každodenní

cvicení.
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~ POPIS NEMOCI

Pojem ekzém zahrnuje širokou škálu zánetlivých nemocí
kuže (latinsky "dermatis").Vetšinou má alergickýzáklad.
Objevuje se v každém veku, u mužu i u žen. Je to povr-
chový zánetlivýstav kuže, který je charakteristický sesku-
pením drobných hrbolku a puchýrku. Pri onemocnení je
kuže zarudlá, zanícená, okrsky jsou presušené a popras-
kané, objevujese mokvání, vznikají i krvácející odreniny.
Vývoj ekzému je casto nepredvídatelný. Onemocnení je
chronické, potíže se vracejí, trvají mesíce i celé roky.Nej-
více obtežujícím príznakem je svedení a pálení pokožky,
které casto zpusobuje nespavost a psychické vycerpání.
Škrábáním postiženého místa se problémy zhoršují. Nej-
známejším ekzémemje atopický ekzém (atopická derma-
titida), který se muže objevit už v prvním roce života.
Muže souviset i s jinými potížemi na alergickém podkla-
de, napr. sennou rýmou nebo astmatem, a objevovat se
soucasne s nimi. Atopický zánet pokožky muže zmizet
v období dospívání, nebo trvá po celý život. Nejdríve se
ekzém objeví zpravidla na ovlasené cásti hlavy,potom se
rozšírí na koncetiny a ruce. Casto se vyskytujev místech,
kde pokožka tvorí záhybynebo kde se tre o šaty.
Jiným druhem tohoto onemocnení je ekzém holene, který
postihuje velmi casto starší osoby,u nichž dochází k dru-
hotné nákaze organizmu bakteriemi. Tento ekzém podpo-
rují poruchy krevního obehu pri krecovýchžilách, zánetu
cév,tvorení krevních sraženin. Zmeny se nekdy mohou tý-
kat celé holene. Náchylnost k ekzémum se projevuje po
celý život.

/

Prícinou ekzému jsou alergie.
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Atopický ekzém se nejcasteji objevuje
u kojencu a detí.

~ PRíCINY

Nejsou zcela objasneny.Onemocnení ekzémem muže zpu-
sobit dedicný sklon k alergickým reakcím, znecištené ži-
votní prostredí, poruchy organizmu, vnitrní zdroj infekce,
paraziti v trávicím ústrojí nebo jen silná emocní zátež.
Velký význam má stav nervového systému. Alergenními
ciniteli jsou casto potraviny (napr. kravské mléko, jaho-
dy, ryby), léky (antibiotika, sulfonamidy, aspirin), nekte-
ré kosmetickévýrobky,chemické prvky a syntetické látky
vyskytující se v okolí nemocného (chrom, nikl, kobalt,
formalin, detergenty), nekdy také oblecení z vlny nebo
syntetických materiálu. U nekterých lidí se projevy zhor-
šují pri kontaktu s domácími zvíraty (kockami, morcaty)
nebo s urcitými rostlinami. Kontaktní ekzém je vyvolán
látkou, která prijde do bezprostredního styku s pokožkou.
Muže ho zpusobit umelá bižuterie, remínek k hodinkám,
guma, nevhodná kosmetika nebo barva na vlasy. Jiným
druhem je ekzém s pravidelnými, nejcasteji kulatými ob-
rysy.

POZOR!

Malým detem musíme
zabránit ve škrábání nemocné kuže,

treba tím, že jim do postýlky
navlékneme bavlnené

palcáky.

~ PRíZNAKY

Existují rozmanité formy a projevy ekzému. Chorobné
zmeny spocívajív povrchovémzánetu pokožkya vrchních
vrstev kuže. Základním projevemjsou zánetlivé hrbolky
a puchýrky. Zmeny na kuži jsou symetrické, mohou být
lokalizovány na hrbete ruky. Casto dochází k vysušení
a zhrubnutí kuže. U lidí se svetlou pletí mají chorobné
zmeny kuže barvu hnedošedou, u osob s tmavoupletí jsou
postižená místa tmavší, prípadne svetlejší než okolní po-
kožka. Pri mírném prubehu nemoci je nápadné pouze vy-
sýchání pokožky. Rozlišujeme akutní, mírne probíhající
a chronickou formu onemocnení.
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« PRíRODNí LÉCBA

Nejduležitejšíje najít príciny,které ekzém vyvolávají,a od-
stranit je z okolí nemocného. Zásadní rolí má vnitrní léc-
ba, zatímco vnejší zásahy mají pouze podpurnou úlohu.

Tradicní prírodní medicína doporucovala

proti ekzému obklady ze zelných listu.

« HOMEOPATlE

Nejcasteji se používají tyto homeopatické prípravky:
* Rhus toxicodendron-pri silne svedícím ekzému a su-

ché kuži na rukou;
* SuJfur- pri pálení, suché a horké pokožce, když po-

škrábání vyvolávásilnou bolest;
* Grafites-jestliže dochází k mokvání a výtok je lepkavý;

ekzém se vyskytujena tvári nebo za ušima.
Používají se také:Apis mellifica,Psorium,Thuja.
V pocátecním stadiu lécby se muže ekzém zhoršit, proto
jsou homeopatické léky podávány pouze jednou denne
v redeni D30.

« DlETETIKA

Nemocní by meli jíst lehce stravitelné pokrmy, omezit ži-
vocišné tuky, nepoužívat ostré korení, napr. horcici, kren,
houby naložené do octa, slede a alkohol. Jestliže máme
ekzém od narození, je úcinné na tri týdny vyloucit z jí-
delnícku kravské mléko a mlécné výrobky. Onemocnení
mohou zhoršit také potraviny obsahující gluten (lepek).
Abychom toto podezrení potvrdili nebo vyvrátili,je vhod-
ne po dobu 1-2mesícu vynechat potraviny,které obsahu-
jí mouku. V tomto období obvykle dochází ke zklidnení
projevu.Velmi duleŽÍtáje také pravidelná stolice.

~ RADíME:

* používat prádlo a ložní prádlo z prírodních
materiálu;

* uklízet pravidelne byt, casto vysávat a vytírat
podlahy na mokro;

* nechovat v dome zvírata a ptáky;
* nepretápet obytné místnosti;
* zajistit pravidelné zvlhcování vzduchu ve všech

místnostech;
* k mytí pokožky používat jemná mýdla s obsa-

hem oleju;
* koupat se ve vode, která má pokojovou teplotu;
* po koupeli používat mastné krémy a hydratacní

kosmetiku;
* vyhýbat se predmetum, jejichž kontakt s pokož-

kou muže vyvolat alergické potíže (guma, bižu-
terie z niklu);

* k praní prádla používat mýdlové vlocky nebo
prášek, který nedráždí pokožku;

* z jídelnícku vyradit mléko, orechy, vejce, rajcata
(vhodná konzultace s alergologem);

* vyhýbat se stresovým situacím, zhoršujícím prí-
znaky onemocnení;

* nepoužívat krémy s lanolinem.

«BYLINNÁ LÉCBA

Pri ekzému, stejne jako pri mnohých dalších chorobách,
je nutné zajistit vnitrní rovnováhu, proto se doporucují
byliny s uklidnujícími úcinky. Soucasne se využívájejich
protizánetlivé i zklidnujícípusobení, schopnost zpevnovat
cévní steny a stahovat drobné cévky.
Jednou z nejúcinnejších bylin zmírnujících svedeníje ža-
binecobecný.Chladný odvar pripravený z cerstvých bylin
se používá k obkladum. Ze žabince mužeme pripravit také
krém nebo mast.
V težkých prípadech používáme jako doplnkovou lécbu
odvar nebo prášek z lékoricového korene.
Úcinne pusobí také výluh z kozlíku lékarského nebo šÚiva
z lopuchového korene (doporucuje se 3krát denne 30-40 ka-
pek).
Pri lokální lécbe se nejcasteji používají bylinné léky s pro-
tizánetlivým, tonizujícím, antiseptickým a antialergickým
úcinkem. Protizánetlivý úcinek má napr. cajovník austral-

ský (tea-tree).
Vysušení zarucuje také odvar z violky trojbarevné, koprivy

nebo lucního jetele.
Nekterí používají obklady z cerného caje, který obsahuje
mnoho ruzných tríslovin s protizánetlivým a toniztijícím
úcinkem. Ustoupí-li mokvání, mužeme zacít ošetrovat ek-
zém bylinnými mastmi.
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~ POPISNEMOCI

Plísnová onemocnení nohou jsou
nejcastejším druhem mykózy. Infek-
ce se prenáší kontaktem s predmety
kontamínovanýmí parazítujícími mi-
kro organizmy (napr. rucníky, podla-
hami nebo rošty ve sprchách bazénu
a koupališt).

~ PRíZNAKY

Zánetlivé zmeny se objevují nejcas-
teji v mezerách mezi prsty chodidel
(tzv. atletická noha). Prvními prí-
znakynapadeni plísnemije zrudnutí
postižené oblasti, podráždení a sve-
dení meziprsty,po kterém následuje
olupování kuže. V nekterých prípa-
dech muže být napadeno celé chodi-
dlo. Rozvíjejíse puchýrky, pokožka
zhrubne a olupujese,vpokrocilejším
stadiu se objevují bolestivé zarudlé
kožní trhlinky (fissury). Mohou se
vyskytnout i komplikace bakteriál-
ního puvodu. Pri napadení plísní

~ PRíRODNíLÉCBA

~ NATUROPATIE

Trichophytonrubrum je castá také
alergická reakce na dlaních.
Onemocnení bývá zpravidla chro-
nického charakteru a má tendencí se
opakovat. Pro stanoveni presné dia-
gnózy a urcení postupu lécby jsou
pacíentovi odebírány vzorky napa-
dené kuže pro dalši laboratorní pro-
zkoumání.

Chodidla napadená plísni vyžadujípeclivéošetrování.Me-
la by být pokud možno co nejcasteji odkrytá.
Studené obklady zmirnují svedení a vysoušejínapadenou
pokožku. Doporucuje se rozpustit v pullitru vody 2 stolní
lžíce Burovova roztoku a prikládat tampony napuštené
timto roztokem (4krát denne na 20 minut). Velmi popu-
lární je namáceni chodidel v solném roztoku (2 cajové
lžickysoli na 1/2 litru teplé vody). Kúru provádíme 15mi-
nut a opakujemeji až do odeznení nejvetších potíží.
Na plísnovouinfekcimezi prsty u nohou velmiúcinne pu-
sobí siran hlinitodraselný. Likvidujeplísen, vysušuje kuži
a zamezuje návratum onemocnení. Prípravu roztoku za-
dejte ve svélékárne.
Jiný zpusob lécby nabizejí pasty z jedlé sody. Pripravime
ji tak, že stolní lžíci sody smícháme s malým množstvim
teplé vody.Takto získanou smesí potiráme napadená mís-
ta až do jejich úplného vysušení.
Velmidobre pusobí také propolisová mast a pudr obsahu-
jicí vitamin C. Úlevu prinášejí i obklady z medu nebo jab-
lecného octa. Nekteré zdroje uvádejí, že lécbu urychluje
pití jahodové štávy smíchané s cerstvou datlovou drtí.

~ HOMEOPATIE

l

« PRíCINY

Onemocnení zpusobují plísne dru-
hu Trichophytonrubrum nebo Tri-
chophytonmentagrophytes.Prícinou
bývá nejcasteji nedodržování správ-
ných hygienických návyku, prede-
vším nedostatecné vysušeníkuže po
umytí. Riziko napadení plísnemi se
zvyšuje u osob, kterým se nadmer-
ne potí nohy. Vznik nemoci pod-
poruje také nošení špatne padnoucí
obuvi,bot z plastické hmoty nebo ji-
ných materiálu, které nepropouštejí
vzduch a nedovolujíkuži dýchat.

Proti plísnovému onemocnení nohou

pusobí velmi úcinne bylinná lázen.

Rovnež správne zvolenéhomeopatické prípravkyzmírnují
príznaky plísnového onemocnení chodidel. Pri svedení a
kožních trhlinkách se používáAntimonum crudum,Arseni-
cum album, Graphites,Siticeanebo Sulphur.Pomáhají také
prípravkyzvyšujícíimunitu,kterése používajípri návratech
infekce.

« AROMATERAPIE

Velmi silný protiplísnový úcinek má cajovníkovýolej (tea
treeoit). Postižená místa se až do odeznení zmen potíraji
3krát denne 2-5kapkami nezredeného oleje. Používají se
také obklady z téhož oleje. Jiným prípravkem, který má
podobný úcinek, je levandulovýolej.

« BYLINNÁ LÉCBA

Doporucují se každodenní bylinné lázne chodidel priprave-
né z vodilky kanadské nebo smesi z jablecného octa a od-
varu z jetele lucního, šalveje, mesícku a repíku lékarského.
Lázen by mela trvat alespon 1/2 hodiny. Po ukoncení každé
kúry chodidla peclive osušte a ošetrete zásypem z vodilky
kanadské nebo speciálním protiplísnovým zásypem. Na vy-
sušenou pokožku blahodárne pusobí krém z mesícku.

L
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~ POPISNEMOCI ~ PRíCINY

Tento druh dermatofytózy postihu-
je vlasovou cást hlavy.Onemocnení
zpusobujíplísne druhu tinea.Toto
onemocnení patrí k povrchovým
plísnovým infekcím. Charakteristic-
kýmjevemje vznik lehcezanícených
ohnisek lupu spojených s lámaním
vlasu, které pak vypadají,jako byby-
ly krátce ostríhané.

Onemocnení zpusobují nejcasteji
plísne rodu Microsporuma Tricho-
phyton,které cizopasíuvnitr vlasu.
Napadají predevším deti. Infekce se
snadným zpusobem šírí pomocí na-
kažených predmetu a prímým kon-
taktem.

Tato mykóza nejcasteji postihuje
vlasovou cást hlavy.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ BYLINNÁ LÉCBA ~ HOMEOPATIE

Doporucují se bylinné prípravky pro vnitrní i vnejší pou-
žití.
Odvar, který se pije 3krát denne, pripravíme z následují-
cích bylin:50 g listu šalveje,50 g nate preslickyrolní, 50 g
nate rebrícku obecného, 50 g nate lopuchu menšího, 5 g
nate kokošky pastuší tobolky, 5 g nate rdesna peprníku
a 50 g úboru hermánku. Jednu stolní lžíci bylinné smesi
zalijemesklenicívarícívody.Pijeme 20 minut predjídlem.
Koncentrovaným odvarem se omývají vlasy - má protizá-

netlivý a dezinfekcní úcinek. Stejný úcinek mají odvary
z mesícku lékarského,vodilkykanadské,vlaštovicníkuvet-
šího a myrhy.

~ PRíZNAKY

Onemocnení se projevuje vznikem
cetných, drobných ohnisek s otru-
bovitýmilupy.Na jejich obvodujsou
viditelné malé cerné tecky -jsou to
zbytkyvlasu s koreny usazené v ku-
ži.Vlasyjsou šedivéa nerovnomer-
ne ulomené. Vypadají, jako by byly
špatne ostríhané. Onemocnení má
chronický prubeh. Obvyklevšak po
vylécenínezustávajížádnéjizvya vy-
lysaná místa. Casto po období pu-
berty dochází k samovylécení.Vlasy
v plném rozsahu odrustají. Presto je
vždy vhodné konzultovat príznaky
a zpusob lécby s dermatologem.

Proti plísním velmiúcinne pusobí následujícíhomeopatic-
ké prípravky: Borax, Acidum nitricum, Calendula, Echina-
cea a Mercurius solubilis.

~ AROMATERAPIE

Pri lécbe je nejvhodneji použít cajovníkový olej s velmi sil-
ným protiplísnovým úcinkem. Nekolik kapek se pridává
do vody na oplachování vlasu po jejich umytí. Cajovníko-
vým olejem zredeným v základním oleji se každý vecer na-
tirají vlasy. Doporucuje se také levandulový olej, který má
obdobný úcinek.

~ DIETETIKA

Duležité je obohatit stravu látkami zvyšujícími odolnost
organizmu. Silný imunitní systém hraje velmi duležitou
roli pri lécbe infekce. Odolnost organizmu zvyšuje konzu-
mace velkého množství ovoce a zeleniny, predevším ces-
neku a veškerých jídel s vysokým obsahem beta-karotenu.
Je treba omezit tucné maso anahradit je rybami, dary mo-
re a jídly s kukuricným, slunecnicovým a olivovým olejem.
Pro udržení bakteriální flóry se doporucuje konzumaci jo-
gurtu. Bezpodmínecne je treba omezit príjem cukru.

Z každodenního jídelnícku
je nutné vyloucit maso a nahradit je rybami.
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~ POPISNEMOCI

Impetigonebolichrástyje bakteriální
vysoce nakažlivá infekce pokožky,
jejímiž puvodci jsou streptokoky
a stafylokoky. K nákaze dochází
prímým kontaktem s nemocným
clovekem nebo s nakaženým pred-
metem.Nemoc semuže taképrenášet
jako autoinfekce ze zdroje v okolí
sliznic nosu.

~ BYLINNÁLÉCBA

--- - -- --.-

~ PRíZNAKY ~ PRíCINY

Chorobné zmeny se nejcasteji vy-
skytují na obliceji, zejména v okolí
úst a nosu. Impetigo zacíná pu-
chýrem, který brzy praskne, a vzni-
kají pak zarudlá, silne mokvající
místa, na nichž mokvání zasychá
v silné vrstve strupu. Mohou zduret
i odpovídající lymfatické uzliny.
Puchýre nejsou bolestivé a nesvedí.
Nemoc je možné vylécit za nekolik
dní. Muže se však opakovat, pokud
propukla v dusledku chronických
potíží.

Pokudjsou pokožka a sliznicenepo-
rušené, vytvárejí si samy prirozenou
ochranu pred infekcemi. Dojde-Ii
však k poškození pokožky vlivem
úrazu,nízkénebovysokéteploty,UV
zárení, dráždivýchchemickýchlátek
nebo jiných fyzikálních ci chemic-
kých prícin, obranné bariéry jsou
nedostacující. Krome tohoje pokož-
ka náchylná k infekcím pri únave,
špatné výžive, anémii, cukrovce, ra-
kovine nebo jiných nemocech vy-
znacujícíchse snížením imunitya ta-
ké pri terapiích zpusobujících osla-
bení obranyschopnosti organizmu
(u pacientu po transplantacích a po-
stižených rakovinou nebo tzv. auto-
imunitnímionemocneními).

lmpetigo vyvolávají bakterie.

~ PRíRODNí LÉCBA

Nejcasteji jsou používána léciva posilující imunitu a prostredky s lokálním
protibakteriálním pusobením.

~ HOMEOPATIE

Doporucuje se pít odvar ze smesi následujících bylin: Z homeopatických prípravku se doporucují: Arnica,
Hepar sulfuris, Arsenicum jodatum, Echinacea, Carbo
vegetabilis a Abrotanum.List jahody lesní

List orešáku královského

List vachty trojlisté
Koren lopuchu
Koren andeliky
Oddenek pýru
Oddenek puškvorce
Nat routy
Pupeny topolu

Wg
Wg
Wg
Wg
Wg
Wg
Wg
Wg
Wg

Jednu polévkovou lžíci odvaru je treba
zredit sklenicí vody.Pije se trikrát denne
dvacet minut pred jídlem.

Jiné byliny používané pri této nemoci:
trapatka, cesnek, koniklec velko-
kvetý, podbel obecný, svízel pritula.

~ Užívají se jako nálevy a tinktury
vnitrne nebo prímo na zmeny na kuži
jako obklady.

~ DIETETIKA

,

Dieta pri této nemoci by mela být bohatá na vitaminy, tj.
mela by obsahovat velké množství cerstvé zeleniny a ovo-
ce. Krome tohoje treba ji doplnit o potraviny s antibakte-

riálními úcinky. Snad nejsilnejším

\
7\ prírodním korením pusobícím

antisepticky je cesnek. Je
\. dokázáno,že cesneknicí

, nebo neutralizuje nej-
méne 70 druhu bak-
terií vyskytujících se
v kulturách. Podob-
né úcinky mají rov-
než: cibule, boruv-
ka, jogurt, cervené
víno.

Cesnek má silné

antiseptické úcinky.
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~ POPIS NEMOCI ~ PRíZNAKY

--
---

~ PRíCINY

Lupy se nevyskytují u detí do 5 let,
objevují se obvykle až po dovršení
veku 10 let. Silnejší výskyt lupu je
spojen s dospíváním, týká se tedy
mladýchlidíve veku 12-20let.V této
dobe postihuje se stejnou intenzitou
chlapce i dívky. U detí a nekterých
starších lidí mají lupy suchou
podobu. Nekdy mezi 17 a 24 lety
mazotok sílí a vznikají mastné lupy.

Mají špinave
žlutou barvu,
vlasy se pre-
maštujíamo-
hou vypadá-
vat. Casto je
ovlasená po-
kožka hlavy
svedivá.

Lupyjsou šupinky viditelne se odlu-
pující z rohové vrstvy vlasové po-
kožky. Pokud se pokožka hlavy
nadmerne nemastí, vytvárejí se
prirozené lupy. Nekdy však kuže
vytvárí nadprodukci mazu.Tvorí se
vetší množství lupu prosáklých ma-
zem,tesnepriléhajícíchkekuži.Nad-
merná tvorba lupu patrí k obrazu
seboroické kuže.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ BYLINNÁ LÉCBA

Do pokožky hlavy je treba každý den vtírat nálev z roz-
marýnu nebo extrakt z cerné repy. V lékárnách se prodává
speciální prípravek nebo si mužeme pripravit štávu z repy
sami. Doporucuje se proplachovat vlasy vodou s nekolika
kapkamitymiánovétinktury.Mužeme si také vyrobitnálev
z kopriv nebo z mesícku a opláchnout jím vlasy po umytí.
Lopuch a kopriva používané vnitrne tonizují pokožku

.hlavy.Bylinkovéšampony proti lupum obsahují rozmarýn
nebo levanduli. Jako výživu na vlasy mužeme také použít
bio jogurt. Nechá se pusobit 10 minut, pak se opláchne
nálevemz tymiánuse 2 lžícemiocta. Kproplachovánívlasu
je možné používat také odvary z petržele, hermánku, do
kterých jsme pridali štávu z citronu nebo jablecný ocet
redený vodou. Pri mastných, mazotokových lupech se
krome toho používají tyto byliny: list vachty trojlisté, list
šalveje, nat jmelí, list routy, koren kozlíku lékarského,
koren lopuchu a kura vrby.

~ AROMATERAPIE

Dobrých výsledku je možno dosáhnout, vtírá-li se do
vlasu levandulový olej.

Odlupováníodumrelépokožkyovla-
sené cásti hlavy je bežný fyziolo-
gický jev a má na ruzných místech
má ruznou intenzitu. Obcasje inten-
zita olupování pokožky nadmerná.
Pak se hovorí o lupech.
Již mnoho let se diskutuje o úloze
mikroorganizmu pri vzniku lupu.
Hlavnímviníkempotížíje pravdepo-
dobne Pityrosporium ovale. Je to
mikroorganizmus, který patrí k hou-
bám. Bylo zjišteno, že aplikují-li se
prostredky proti mykózám, dochází
pri lécbe lupu ke zlepšení. Naopak
pri používání protibakteriálníchpro-
stredku se príznivé výsledky nedo-
stavují.

Boj s lupy spocívá vpoužívání prostredkll proti
mykózám.

~ DIETETIKA

Doporucuje se užívat tuk z trescích jater nebo z jater
halibuta. Tyto prípravky mají vysoký obsah vitaminu A
a E, proto vyživují suché, slabé a matné vlasy.

~ HOMEOPATIE

Doporucuje se vtírat do pokožky hlavy krém Calendula.
Prípravky vhodné k vnitrnímu užívání: Arsenicum.
Graphites, Kalium muriaticum a Sepia.

Dieta by mela obsahovat velké množství
tucných ryb a zeleniny.



« POPIS CHOROBY

Lupénka neboli psoriáza je chro-
nické kožní onemocnení, které se
vyskytujeujednoho clovekaz pade-
sáti. Tvorí ružové až cervené skvrny
(léze), které se charakteristicky
olupují. Léze jsou nejcastejší na
loktech a kolenou, ale mohou se
objevit na všech cástech tela vcetne
vlasové cásti hlavy. Nekdy jsou
postiženamalákruhovitámísta,jindy
se spojují dohromady a tvorí skvrny.
Nemoc mívá období akutníhovzpla-
nutí,po nichžnásledujíobdobízklid-
není. K uklidnení muže dojít bez
zjevnýchprícinnebozásahu.V tako-
vémprípade obvyklenemocnezane-
chávána kuži žádné stopy.Po lécené
lupénce, v závislosti na druhu pou-
žité lécby, mohou zustat lokální
odbarvení a prebarvení kuže.

« PRíCINY

Presná prícina tohoto onemocnení
dosud nebyla zjištena. Predpokládá
se, že na vznik lupénky mají vliv
ruzné faktory,zejména však:
* dedicnost (nemocje charakteris-

tickápro celé rodiny) a hormony,
* virová infekce nebonekteré léky,
* alkohol a stres, které mohou

zhoršit prubeh nemoci.

Normální kuže se obnovuje tak, že
neustále dorustá zespodu. Když
kožní bunky dosáhnou zevního
povrchu pokožky, odumírají a odlu-
pují se v malých šupinkách, pritom
je nahrazují nové bunky rostoucí
odspodu. Zevní vrstva bunek je
tužší a poskytuje níže uloženým
vrstvám kuže ochranu.
Na místech postižených lupénkouje
výmena kožních bunek nejméne
desetkrát rychlejší. Bunky v hlub-
ších vrstvách kuže se delí velmi
rychle a hromadí se v ložiscích
lupénky. Jakmile dosáhnou povr-
chu, nedokážou mezi sebouvytvorit
normálnítesnéspojení,címžsejejich
ochranná funkce oslabuje. Kuže
postižená lupénkou je proti zevním
vlivum chránena slabeji. Rychlejší
tvorba kuže vede soucasne k tomu,
že sejejí prebytek rychleji odlupuje
ve vetších jasne patrných šupin-
kách.

Lupénka má nekolik ruzných typu.
V nejlehcích prípadech jsou na kuži
jen jeden nebo dva okrsky abnor-
mální kuže, v nejtežších prípadech
muže nemoc zasahovat rozsáhlé
kožní plochy.
Nejcastejšíje tzv.diskoidní lupénka.
Na kuži se objevují lehce vyvýšená,
zarudlá a šupinatící ložiska o veli-
kosti od 2,5 cm do 7,5 cm. Ložiska
mají zvrásnený povrch, nekdy
s trhlinkami, a jsou pokrytá množ-
stvím stríbritých šupin. Tento typ
nejcasteji postihuje oblasti nad
kolenními a loketními klouby, kon-
cetiny a trup. V težších prípadech se
jednotlivá ložiska spojují do vetších
a pokrývají rozsáhlejší oblasti kuže.

Cerstvé otruby pridané do
každého jídla pomáhají doplnit
nedostatek zinku v organizmu.

Nemoc také casto zasahuje vlasatou
cást hlavy. Krome mírné citlivosti
postižené oblasti je hlavním prízna-
kem tvorba velkého množství lupu.
Lupénka muže zasáhnout i nehty,na
nichž se projevuje drobnými pro-
hlubnemi a dulky. V težších prípa-
dech se nehty deformují nebo se
odchlipují od lužek.
Dalším typem je tzv. pustulózní
psoriáza, kdy se ložiska lupénky
vyskytují na dlaních a ploskách
chodidel. Šupiny jsou zde silnejší
a více lnou ke spodine, mohou se
také tvorit i puchýre. Na další cásti
tela se tento typ lupénky rozširuje
jen výjimecne.
Flexurální psoriáza se vyskytuje
v tríslech, podpaží nebo na pohlav-
ních orgánech. Má sklon k menšímu
šupinatení, ale zato jsou ložiska
zarudlejší a bolí.
U detí a dospívajících se muže
vyskytnout penízkovitá psoriáza.
Spouštecím momentem bývá nekdy
zánet hltanu nebo krcních mandlí.
O nekolik týdnu pozdeji se na trupu
a na horních koncetinách objeví
výsev malých ložisek lupénky.
Ložiska merí vetšinou jen nekolik
milimetru. Výsev trvá nekolik týdnu
a pak se casto úplne ztratí. Nekdy
však prejde v diskoidní formulupén-
ky, zejména když se už onemocnení
v pacientove rodine vyskytlo.
V rídkých prípadech muže psoriáza
zasáhnout kuži celého tela, která je
pak zarudlá a šupinatí. Ztráty kuže
mohou dosáhnout takového stupne,
že se u nemocného vyvine nedosta-
tek bílkovin a dojde ke znacným
ztrátám tekutin. Tento stav si vyža-
duje nemocnicní lécbu.
U nekterých nemocných lupénkou
se jako komplikace nemoci objeví
kloubní potíže pripomínající rev-
matoidní artritidu. Bývají postiženy
zejména klouby prstu na rukou
a nohou a malé klouby horních
a dolních koncetin. Nekdy se tato
komplikace objeví i u velmi mírné
lupénky.
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~ PRÍRODNÍ LÉCBA

~ DIETETIKA

Podle dietologu vznik lupénky
podporuje nedostatek zinku nebo
nenasycených mastných kyselin
v organizmu, prípadne prítomnost
ruzných toxických látekv tele. Proto
se doporucují potraviny bohaté na
zinek: dušené maso, varená telecí
játra, pecené krutí maso, dýnová
semínka i dýnová dužina a varené
krabí maso. Chybející nenasycené
mastné kyseliny nejlépe doplní
rostlinné oleje nebo rybí tuk.

~[

I

~ BYLINNÁLÉCBA

Bylinné léky obvykle obsahují
lopuch, pampelišku, drištál, her-
mánek a echinaceu. Echinacea
posiluje odolnostproti infekcím, což
je podle alternativních terapeutu
duležité, pokud jde o prícinu lu-
pénky. Doporucuje se také ocistná
kúra, která má za úkol zbavit telo
toxických látek, a vyloucení nej-
castejších potravinových alergenu
(mléka a mlécných výrobkU,ale také
masa a smažených jídel). Bylinári
berou také zretel na pusobení stre-
sových situací. Predepisují se léky
k vnitrnímu použití (napr. cajové
smesi), ale také krémy a masti,
doporucují se bylinné koupele.

Dechové jógové techniky
uklidnují a zmírnují stres, který je
jedním zfaktoru,jež muže zhoršit

projevy nemoci.

~ AROMATERAPIE

Hermánek uklidnuje podráždenou
pokožku, zmírnuje zcervenání kUže
a bolest. Levandule urychluje hoje-
ní, santálový olej nastoluje rovnová-
hu a zmírnujealergickéreakce.Když
je lupénkav klidu, doporucujese bílá
lotionová báze. Použití esenciálních
oleju pomáhá uklidnit a lécit kožní
léze - doporucuje se pridat tri kapky
bergamotového a levandulového
oleje do vody ve vane.

~ HOMEOPATIE

Ani homeopatie nezná spolehlivý
lék na tuto nemoc, existuje však
nekolik prípravku, které stojí za
vyzkoušení.
* Sulphur - když jsou léze suché,

zarudlé a svedí,
* Graphites-když postižená místa

mokvají a vytékající tekutina je
lepkavá a žlute zbarvená,

* Petroleum- když je pokožka
citlivá, popraskaná a krvácí.

Rejlexoterapie dosahuje pri lécbe
lupénky velmi dobrých výsledku.

~ AKUPUNKTURA

Tato terapie sice také nemuže na-
bídnout vylécení lupénky, dokáže
však zlepšit zdraví a psychický stav
pacienta. V cínské medicíne kuže
úzce souvisí s plícemi, protoje lécba
zamerena na posílení proudení cchi
mezi plícemi a kuží. Soudí se, že
infekce tento prutok blokuje, takže
jakýkoli zdroj infekce,jakonapríklad
mandle, bude lécen zvlášt.

~ JINÉ TERAPIE

Cínská bylinná lécba dosahuje
u nekterých typu lupénky dobrých
výsledku. Lécebný efekt je vhodné
stabilizovat akupunkturou.
Pro makrobiotiky je lupénka také
spojena se špatnou cinností plic, ale
i s postiženímtracníku,jater a ledvin.
Terapeut zhodnotí prícinu potíží
a doporucí vhodnou dietu.
Jako pomocná terapie je vhodná
i lécbabarvami.Terapeutv závislosti
na prícine onemocnení zvolí vhod-
nou barvu. Pro uklidnení zánetu se
obvykle používá modrá barva.
Reflexoterapie nabízí masáž re-
ceptoru souvisejících s obehovou,
lymfatickou a vylucovací soustavou
a s oblastmi postiženými lupénkou.
Ajurvéda doporucuje individuální
meditaci,kteráuvede organizmusdo
rovnováhy a pomuže vyloucit z tela
toxické látky.
Také relaxacní kurzy, autogenní
trénink a to, co je oznacováno jako
terciární prevence prostrednictvím
psychologického poradenství, se
ukazuje být velmi úcinné. Neovliv-
nuje siceprímo stavonemocnení,ale
pomáhá lidemse lépes tímtoproblé-
mem vyrovnat.



tf( POPIS NEMOCI tf( PRíZNAKY

Plešatení spocívá v nadmerném
vypadávání vlasu z pokožky hlavy.
Existují dva hlavní mechanizmy
plešatení. Vlasy padají bud' proto,
že stárnou, nebo jsou dystrofické.

Plešatení mužské (zvané mazo-
tokové) zacíná tzv. ustupováním
cela. Vypadávají také vlasy na
zátylku hlavy. Po urcité dobe se
zátylková pleš spojí s celní pleší a
odhalí se témer celá hlava krome

spánku. Jiný druh plešatení spocívá
v tom, že se na hlave náhle objevují
kulaté nebo oválné lysinky. Tato
ohniska zbavená vlasu mohou být
cetná a mohou se spojovat do
vetších celku. Obvykle, i když se
nedá predem urcit kdy, vlasy

dorustají.Bývajívšak potomtencí
a šedé.

Plešatení je nejcasteji
ovlivneno geneticky.

tf( PRíRODNí LÉCBA

tf( BYLINNÁLÉCBA tf( DlETETIKA

Vhodnou výživou pro vlasy jsou nálevy z hermánku nebo
preslicky rolní. Tradicní metodou je mytí vlasu žloutkem s
prídavkem štávy z citronu nebo proplachování vlasu
pivem. Proti vypadávání vlasu úcinne pomáhá cerstvá
štáva z cerné redkve pripravená tesne pred použitím. Vtírá
se do pokožky hlavy a vlasu nejméne 3krát týdne. Pokud
je prícinou úbytku vlasu stres a neklid, vyplácí se sáhnout
po nálevu z uklidnujících bylin, napr. z kvetu lípy, medunky,
hermánku,jmelí nebo trezalky.

Stále casteji se vyskytuje tzv.
rozptýlené plešatení u žen. Spocívá
v prorídnutí vlasu na vrcholku hlavy
a v celních koutech. Casto je s tímto
typem plešatení spojen mazotok,
výskyt lupu a svedení pokožky
hlavy.

« PRíCINY

Vlasové cibulkyjsou velmicitlivéna
veškeré škodlivé vnitrní i zevní
faktory. Casto na ne reagují po-
ruchou cinnosti, a proto vlasy vy-
padávají. Nejrozšírenejší prícinou
ubývaní vlasu je stres. Na druhém
míste jsou to hormonální a dedicné
faktory. Plešatení mužského typu je
zpusobeno hlavne mužskými po-
hlavními hormony, tj. androgeny.
Krome toho se lysiny tvorí, když
organizmus pocituje nedostatek
železa, vitaminu, zinku a horcíku.
Jinou prícinou mohou být chronické
nemoci, napr. nedostatecná cinnost
štítné žlázy,rakovina nebo dusledky
chemoterapie. U žen se obcasobjeví
pleš v období tehotenství nebo
nekolik týdnu po porodu. Souvisí to
s hormonálními zmenami a obvykle
pleš po urcité dobe sama ustupuje.

Strava, která pozitivne ovlivnuje vlasy a nehty, musí být
bohatá na vitaminy, hlavne A a E, zinek a kremík. Tyto
prvky a vitaminy jsou obsaženy v rybách, plodech more,
listové zelenine, rostlinných olejích, mrkvi a dýnových
semenech. Pokud je prícinou ztráty vlasu nedostatek
železa, je treba obohatit výživu cerveným masem, játry,
listovou zeleninou, sójou.

tf( HOMEOPATIE « AROMATERAPIE

Homeopaté doporucují následující prípravky: Thalium
sulphuricum,Phosphorus, Graphites,Zincum metallicum,
Thuja a Lycopodium.

Doporucuje sejemne masírovat pokožku hlavy cedrovou
nebo šalvejovousilicí.Masážníemulzi lze pripravitz 30 ml
lihu a 5 kapek silice.
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~ POPISNEMOCI ~ PRíZNAKY

Mozoly jsou ohranicená ohniska
nadmerného rohovatení kuže. Nej-
casteji mají kulatý tvar, žlutou nebo
žlutohnedou barvu a nejsou výrazne
oddeleny od zdravé kuže. Kurí oka
se liší od mozolu tím, že zrohovatelý
cep tvorící kurí oko vrustá hluboko
do kuže.

Mozoly zpravidla nepusobí žádné
potíže, pokud ovšem nepraskaj í
a neobjevují se na nich hluboké,
krvácející trhliny. V tomto prípade
mohou být velmi bolestivé. Citlivost
v okolímozoluje vetšinouomezená.
Pokud jsou mozoly rozsáhlé a zro-
hovatelá kuže je silne navrstvena,
mohou postihovat cinnost orgánu,

napr. ovlivnovat pre-
ciznost pohybu. Kurí
okajsou vesmes silne
bolestivá,jelikož zro-
hovatelé cepy tlací na
nervová zakoncení.
Kurí oka se nejcasteji
vyskytují na hr"betech
prstu u nohou, zejmé-
na na 3., 4. a 5. a na
vnitrních plochách
techto prstu.

/

Castou prícinou tvorby mozolu a kurích ok
je príliš tesná, nepohodlná obuv.

~ PRíRODNí LÉCBA

---

~ PRíCINY

Mozoly se tvorí na chodidlech pri
nošení tesné obuvi, napr. drevené,
nebo obuvi s tenkou podrážkou,
která chodidloplneneizoluje.Casteji
se vyskytují u lidí s nesprávným
tvarem chodidla, napr. s plochou
nohou, protože u nich je rozložení
váhy tela nerovnomerné. Vznik
mozolu usnadnuje také chybející
tuková výstelka chodidla, která
v normálních podmínkách chrání
pred mechanickýmiúrazy.Mozolyse
objevují i na dlaních. Jsou charakte-
ristické pro urcitá povolání, pri kte-
rých dochází k opakování cinnosti,
napr. švadleny mívají mozoly od
držení nužek, hudebníci od hraní na
nástroje, lidé pracující fyzicky od
neustálých mikroúrazu, ke kterým
dochází pri práci s ruzným náradím.
Je treba brát v úvahu i vrozenou ná-
chylnost k nadmernému rohovatení
kuže.

~ PREVENCEA SVÉPOMOC~ NATUROPATIE

Duležitéje odhalitprícinu vzniku mozolu a odstranitji. Pri
výskytu mozolu se doporucují teplé koupele koncetin
s velkým množstvím mýdla, s prídavkem síranu horecna-
tého, prípadne kuchynské soli nebo koupele nohou ve
vodes prídavkemmorskésoli.Tytoprocedurymajízmekcit
zrohovatelou kuži, aby se pak dala snadneji mechanicky
odstranit, napr. pemzou.
Krome toho se lokálne používají prostredky rozpouštející
zrohovatelé bunky, hlavne 20-30% kyselina salicylová
v podobe masti. Soucasne je nutné chránit zdravou
pokožku zinkovou pastou. Existují rovnež náplasti
napuštené kyselinou salicylovou,kterými se prelepí mozol
nebo kurí oko a nechá se je pusobit 3-5 dní. Používá se
také 10-15% mast z mocoviny nebo fyzioterapeutická
metoda,tzv.iontoforézas 5-10%roztokemkyselinyoctové.
Aby se snížila bolest, je vhodné mozoly chránit náplastí.
Je velmi duležité dbát na vývoj chodidel u detí. Mely by
nosit obuv vhodne tvarovanou, správné velikosti,
pravidelne chodit na ortopedické prohlídky, udržovat
správnou váhu tela a vykonávat cviky posilující svaly
a vazivo chodidel.

Kurí oka a mozolymají tendencivyskytovat se opakovane,
zejména pokud je obuv príliš tesná. Proto sejako prevenci
doporucuje:
* nosit dobre padnoucí obuv,
* chránit nohy ponožkami, a když je to vhodné, nosit

sandály.
Kurí oka se ztratí, jakmile se odstraní tlak na prsty a palce.

~ HOMEOPATIE

Na mekké mozoly se pro své antiseptické vlastnosti
používají roztoky Calendu/aa Hypericum. Tytoprípravky
zároven také utišují bolest. Je možné je aplikovat 3-4krát
denne.

~ BYLINNÁLÉCBA

Jednou z metod lécby mozolu je potírání cerstve
vymackanou citronovou štávou. Chodidla je možné
koupat v roztoku octa (1 díl octa na 2 díly vody). Jiným
zpusobemje prikládání obkladu z rozmackaného cesneku.
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Lokální poceIÚ se obvykle objevuje
na dlaních, chodidlech, v menší míre
v obliceji a tríslech. S nepríjemným
zápachem potu si mužeme lehce po-
radit, budeme-li dodržovat základní
pravidla osobIÚ hygieny. Nepríjemný
zápach nepochází z potu samotného,
ale z toho, že se pot stýká s bakteriemi,

které se nachá-

zejí na povrchu
pokožky.Pouze
pri nekterých
onemocneIÚch
(cukrovka,rev-
matický zánet
kloubu) muže
být zápach po-
tu napríjemný
sám o sobe.

~ POPIS NEMOCI ~ PRíZNAKY

Nadmerná potivostje stav,kdyje vy-
lucování potu vetší, než je obvykle.
Existujívelkéindividuální rozdílyve
vylucovánípotu a nekdyje težké ur-
cit, co je fyziologickéa co už je pa-
tologické.Nadmerná potivost muže
být celkovánebo lokální.

"
Koupel nohou ve vode s prídavkem éterických oleju

zpusobí, že se chodidla budou méne potit.

~ PRíRODNí LÉCBA

Pro lécbu celkové nadmerné potivosti je zásadní stanovení
diagnózy a odstranení, pokud je to možné, príciny techto
potíží. Duležitou roli hraje dodržování základních princi-
pu osobní hygieny a používání vhodného oblecení ci obu-
vi v prípade nadmerné potivosti chodidel. Nejsou vhodné
neprodyšné odevy z umelých vláken. Naopak se doporu-
cuje oblecení ze všech druhu prírodních látek. Nepouží-
vejte gumovou nebo umelohmotnou obuv. Nejvhodnejší
jsou kožené boty, ve kterých se chodidla snadno nezapa-
rí. V prípade nadmerné potivosti nohou je nutné používat
bavlnené ponožky a puncochy.

~ AROMATERAPIE

Doporucuje se namácení chodidel v lázni s prídavkem bo-
rovicového oleje, který patrí k prírodním deodorantum.
Cinnost mazových žláz ovlivnuje cyprišový a geraniový
olej. Místa postižená nadmerným vylucovánímpotu se te-
mito silicemi potírají ráno a vecer.

--

~ PRíCINY

Vylucovánípotu je termoregulacním
jevem. Je nutné k udržení stálé teles-
né teploty, nezávisle na teplotních
zmenách ve vnejším prostredí. Pri
zvýšenésvalovénámaze nebo pri vy-
soké teplote okolí je zvýšená poti-
vost zcela normálním jevem. Muže
se zvýšit ve spánku, jak se to casto
stává malýmdetem. Mimo to známe
emocní pocení, souvisejícíse zvýše-
nou aktivitou sympatického ústrojí
pri podráždení, jež ovlivnujecinnost
potních žláz. Celkové intenzivnejší
vylucování potu muže signalizovat
orgánové onemocnení. Setkáváme
se s ním pri cukrovce, pri zvýšené
cinnosti štítné žlázy, v klimakteriu,
v dospívání,v tehotenství. Další prí-
cinou zvýšené potivosti jsou horec-
naté stavy, nádorová onemocnení
krve (leukémie, lymphogranulom)
nebo chronická onemocnení jako tu-
berkulóza, brucelóza, revmatickýzá-
net kloubu.

~ BYLINNÁLÉCBA

Nadmerné vylucovárú potu lze sIÚžitpravidelným pitím šal-
vejového odvaru. Pri velké emocIÚ precitlivelosti nebo pri
stavech úzkosti se doporucuji: kozlík lékarský, hermánek,
máta peprná, andelika lékarská, chmel, routa, rebrícek nebo
jiné byliny s uklidnujícím úcinkem. K odstraneIÚ nepríjemné-
ho zápachu chodidel je treba každý den 10-20 minut koupat
nohy ve vode s odvarem z 25 g preslicky rolní a s I lžicí ku-
chynské soli. Po každé koupeli je treba nohy opláchnout ve
studené vode.

~ HOMEOPATIE

Pri potivosti chodidel se doporucuje Sulphur. Pokud je pot
lepkavý, muže pomoci prípravek Hepar sulphuricum. Pri prí-
lišném nocním poceIÚ,kdy se postižený clovek potí na prsou,
stehnech a zádech, se doporucuje Sepia.

--
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Koprivka se projevuje cervenými,
intenzivne svedicími pupinky. Mu-
že postihnout jen menší oblast ku-
že, v težších prípadech muže pokrýt
celé telo velkými rudými skvrnami.
Vyrážka je podobná popálení kop-
rivami. Objevuje se náhle a po ne-
kolika hodinách mizí beze stop.
Koprivka muže být alergického i ne-
alergického puvodu.

Koprivka je prvotním projevem citli-
vosti organizmu na daný alergen ne-
bo urcité nesnášenlivosti látky, která
pusobí na pokožku. Okamžitá reakce
odlišuje koprivku od ekzému, který se
objevuje až po delším pusobení dráž-
divé látky. Príznakem koprivky jsou
zpravidla rychle se objevující pupín-
ky. Nekdy muže být prubeh onemoc-
není spojený s horeckou a s bolestmi
kloubu. Tehdy jde o takzvanou sé-
rovou nemoc, která bývá následkem
podání léciv obsahujících bílkovíny
(krevní séra, gamaglobulinyapod.).

Koprivka je svedící vyrážka,

která se vytvorí pri styku citlivého

organizmu s alergenem.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíCINY

Nejcastejší prícinou alergické kop-
rivky jsou potravinové alergeny: vej-
ce, kravské mléko, cokoláda, orechy,
ryby, rajcata, citrusové ovoce, jaho-
dy, veprové a hovezí maso. Muže
být zpusobena také vdechovanými
alergeny. Do této skupiny patrí pyly,
roztoci, zvírecí srst, perí, plísen. Ne-
kterí lidé reagují koprivkou na léky.
Nejcasteji to bývají antibiotika, aspi-
rin, ale vyrážka se muže objevit po
každém léku. Nealergická koprivka
má obvykle chronický prubeh a cas-
to souvisí s nadmerným pocením,
s nízkou nebo vysokou okolní teplo-
tou, ultrafialovým zárením, s dráždi-
vými ciniteli, jako je trení, tlak.

Nejduležitejšíje urcit látku, která onemocnení vyvolává,a potom sejí vyhýbat.Zpusob, jak zjistit potravinovýalergen,jsme
popsali v naší encyklopedii v cásti pojednávající o alergiích. Nalezení alergenu v prípade koprivkyje o to jednodušší, že
se príznaky objevi okamžite po požití dráždivé látky.Vprípade alergiena lékyje nutno informovat lékare, aby lék nahradil
jiným - s podobným úcinkem, avšak nevyvolávajícímalergickou reakci. Vnejší alergeny bývají hure rozeznatelné, v tom
prípade je nutno využít prírodních prostredku zmírnujících projevy.

« AROMATERAPIE « BYLINNÁLÉCBA

Používají se zejména dva druhy oleju, které zmírnují potíže:
hermánkový a medunkový. Mohou se pridávat do koupele
nebo se svedící místa potírají smesí základního oleje s neko-
lika kapkami éterické esence.

Svedení pokožky zmírnují následující byliny:vodilka ka-
nadská, mesícek lékarský, hermánek, trezalka, máta pe-
prná, vlaštovicník, svízel prítula. Mužeme je aplikovat
vnitrne ve forme odvaru nebo je použít k obkladum na
svedící místa.

« DIETETIKA « HOMEOPATlE

Krome vylucovací diety, kterou doporucují lékari vždy na
pocátku vyšetrení príciny onemocnení, lze užívat potravi-
nové doplnky s minerálními látkami a vitaminy. Casto se
doporucuje vitamin B, který upravuje reakci imunitního
systému.Vitamin B se vyskytuje v zelené zelenine, jako je
špenát, cukety, okurky, salát, zelený hrášek a fazolky. Pri
alergii na vnejší látky pomáhá 2 -4 mesíce pred sezonou
užívat tabletky s pylem.

Projevy koprivkyje možno úcinne lécit homeopatickými
prostredky. Musíme bezpodmínecne vyloucit dráždivé lát-
ky. Z preparátu, které pomáhají pri kožních alergiích,
jsou doporucovány: Antimonum crudum, Arsenicum al-
bum, Graphites,Silicea a Sulphur. Urychlují proces lécení
a snižují svedivostpokožky.



« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY « PRíCINY

Jeto hlubokýhnisavýzánetlivývred. Nejdrívese objevimalý vrídek,který
Abscesyse objevujína pokožce, sliz- postupne roste, je bolestivý,za-
nici dutiny ústní, ale mohou se. rudlý. V další fázi vred hnisá
tvorit i ve vnitrních orgánech, a po zahojenízpravidlazusta-
jako jsou ledviny,játra. Absce- .'... ne jizva. Onemocnení muže

syv podpaží se vyskytujícaste- ...\ . provázethorecka, zánet okol-
ji u žen než u mužu. Vzhledem , ~ ní tkáne i zánet mízníchuzlin.
k tomu, že souvisíse apokrinními J\. Pro vnítrní abscesy je
žlázami, objevují se až po kli- ' charakteristická lokální
makteriu. Casteji se vyskytují

I

bolest, nechutenstvi,
u žen než u mužÍl.Absces je ztráta váhy, únava.
obranou organizmu pred roz- Komplikacíabscesu

šíreníminfekcepo celémtele. ~_ je infekcecelého or-
\- "j ganízmu., ~

« PRíRODNí LÉCBA

Základní formou prírodní lécbyjsou obklady. Zevní léce-
ní mužeme podporit pitím nekterých bylinkovýchcaju.
Postihne-liabsces vnitrní orgány, musí zakrocit lékar. Pri
menších abscesech na pokožce si mužeme pomoci sami.
Nejjednodušším zpusobem je priložení lahve s teplou (ne
vroucí!) vodou na okolí postiženého místa. Úcinné jsou
také obklady ze zelných listu: nekolik zelných listu nakrá-
jíme, zalijemevarící vodou a dusíme na mírném ohni asi
2-3minuty. Prebytecnouvodu scedíme a listy priložíme na
postižené místo. Okolímužeme namazat olejem. Zabrání-
me tak, aby se listy prilepily na pokožku. Obklad by mel
být tak teplý,jak to pacient vydrží.Zelné listy pripevníme
obvazema necháme asi 3 hodiny pusobit. Dle potreby mu-
žeme obklad menit každou hodinu.

« AROMATERAPIE

Aromaterapeuti doporucují používaní horkých obkladu
s pridáním nekolika kapek hermánkového, bergamotové-
ho, levandulovéhonebo cajovníkovéhooleje na okolí abs-
cesu. Takový obklad je vhodné nechat pusobit nejméne
30 minut.

Vzniku abscesu obvykle predchází
drobné poranení. Bakterie, které in-
fekci zpusobují, se nacházejí na po-
vrchu pokožky. Opakovaný výskyt
abscesu signalizuje sníženou obra-
nyschopnost organizmu. Pri nad-
merném pocení se abscesy objevuji
v podpaží.

Bergamotový a levandulový olej má
proti zánetlivé úcinky.

« BYLINNÁLÉCBA

Doporucují se byliny,které posilují ímunitní systém nebo
mají protizánetlivéúcinky.V prípade abscesuv podpaží se
doporucuje pecená cibule ve forme obkladu. Priloží se na
postižené místo a upevní obvazem.Cibule pusobí protizá-
netlive, zmekcuje kUži,címž urychluje hnísání a následné
cištení abscesu. Podobné úcinky má také obklad z pros-
kurníku lékarského.Nekolik cerstvýchlistu zalijemevrou-
cí vodou (nebo použíjeme koren proskurníku v prášku).
Bylinu položíme na postižené místo a prikryjeme gázou.
Necháme pusobit nekolik hodin. Pri abscesu v ústech se
doporucuje horký obklad z hermánku, který umístíme na
oblicej.

« HOMEOPATIE

Používají se obklady z tinktury z trezalky teckované nebo
mesícku lékarského. Nekolik kapek extraktu rozpustíme
ve lžíci horké vody. Gázu namocíme a priložíme na posti-
žené místo. Obklad vymeníme, jakmile vychladne.
Pri vnitrních abscesech se doporucuje užívat Hepar sul-
phur (když je postižené místo bolestivé a horké), nebo Sili-
cea Ue-li absces bolestivý, ale pri dotyku ho vnímáme jako
studený).
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.t« POPIS NEMOCI .t« PRíZNAKY

Je to nakažlivé onemocnení vyvola-
né kožními parazity. K epidemiím
této choroby dochází v období válek
a migracevelkého poctu lidí. Oplod-
nené samickykožního parazita zpu-
sobujicího toto onemocnení hloubí
v horní vrstve pokožkycesticky,kte-
ré mají podobu jemných, tmavých
car dlouhých nekolik centimetru, s
malou hrudkou na zacátku. K plné-
mu propuknutí svrabu dochází po
3-4týdnech od nákazy.

Charakteristickým projevem je sve-
dení pokožky. Tyto potíže sili v noci,
kdy nakažený clovek spí ajeho telo je
rozehráté. Potom se na pokožce ob-
jevují škrábance. Nejvíce se vyskytují
na bocních stranách prstu, v ohybech
kuže, v okolí pupku, prsních brada-
vek a u mladých mužu v okolí po-
hlavních orgánu. Oblícej a záda jsou
obvykle cisté. U kojencu a malých de-
tí jsou svrabem postiženy predevším

Prícinou je nákaza lidským svrabem
-parazitem Sarcoptes scabiei (homi-
nis). Docházi k ní bezprostredne po
kontaktu s infikovanými predmety,
napr. s rucníkem, ložním prádlem.
Nekdy bývá svrab hodnocený jako
pohlavni nákaza, protože v prumys-
lovýchzemich býváinfekcevetšinou
prenášená pohlavními styky. Proto
nákaze casto podléhají mladí muži,
kterí jsou pohlavne aktivní a casto
mení své partnerky.

chodidla a dlane. Svedícívyrážkaje
pravdepodobne alergickoureakcí na
vajíckaa výmeškyparazitu.

.t« PRíCINY

Vprubehu lécbyje treba casto menit
lužkoviny, ve kterých pacient spí.

.t« PRíRODNí LÉCBA

Jako preventivní opatrení obvykle stací dodržování základních hygienických pravídel. Nesmíme spát v jedné posteli s naka-
ženým clovekem a použivat stejné rucníky nebo oblecení. Nemocný se nesmí škrábat, nebot to prináší pouze krátkodobou
úlevu a muže dojít k bakteriální infekci pokožky. Hlavní zásadou pri terapií je, aby se lécili všichni clenové rodiny a všichni,
kterí s nemocným prišli do styku. Duležité je vypraní všech lužkovin a oblecení postižených osob. O aplikaci léciv na kuži
rozhoduje dermatolog. Prírodní prípravky mají pomocný význam.

.t« VODOLÉCBA .t« BYLINNÁ LÉCBA

Koupel v kukuricných vlockách snižuje svedivost kuže. Po-
dobný úcinek má sprchování strídave teplou a studenou vo-
dou.

Pri lécbe svrabu se používá mímo jiné alkoholovýextrakt
z vratice obecného. Je treba po tri dny 2krát denne natírat
celé telo krome obliceje,ctvrtý den se vykoupata vymenit
povlecení a osobní prádlo. Jiným úcinným prostredkem
je peruánský balzám, kterým se nemocný natírá každýve-
cer po tri dny. Ctvrtý den se vykoupe a vymeni si ložní
i osobní prádlo. Svedení zmírnuje výtažek z kopriv užíva-
ný v podobe kapslí (I - 2 kapsle každé 3 hodiny). Vzhle-
dem k tomu, že k nákaze dochází u osob se sníženou
obranyschopností, je duležité posilovat imunitu.

.t« NATUROPATIE

Naturopaté doporucují používání homeopatických, bylin-
ných prostredku a odpovídající dietu, která zvyšuje odol-
nost organizmu.

.t« HOMEOPATlE

Jednou ze zásad homeopatie je lécba stejného stejným,
proto k lécbe tohoto onemocnení doporucuje Psorium
D 10 - preparát, který je vyroben z roztocu svrabu (10
kapek 3krát denne).



~ POPIS NEMOCI

Akné se vyskytuje u více než 70 % mladých lidí. Nejcasteji zacíná v období okolo puberty a u vetšiny lidí vymizí po 20.,
nejpozdeji po 30. roce veku. Prevážne postihuje oblicej, ale objevuje se i v horní cásti zad a hrudníku.

~ PRíZNAKY

"

Akné vzniká ucpáním mazových žlázek
obklopujících vlasové folikuly, které
vylucují maz (olej ovitou substanci,
která udržuje kuži vlhkou a pusobí jako
ochranná vrstva). Shromažduje se pod
kuží a nejdríve vytvárí cerné tecky,
pozdeji v dusledku sekundární infekce
se léze mení v infekcní místa a vrídky,
které mohou prasknout a zanechat
jizvy a dulky. Prícinou zánetu jsou
bakterie žijící v mazu (Staphy/ococcus
a/bus a Bacil/us acnus).

Pokud jsou hlubší vrstvy kuže poško-
zeny nebo zhmoždeny vymackává-
ním mazových zátek z ucpaných póru,
infekce se zpravidla zhoršuje. Mazové
zátky, nejsou-li násilne odstranovány,
se behem týdne vycistí. Težší prubeh
onemocnení má casto nepríznivý
dopad na psychiku mladých lidí.

~ PRíRODNíLÉCBA

~ DIETETIKA

Oproti konvencní medicíne se od-
borníci na lécbu výživou domnívají,
že akné je výrazne ovlivnena pre-
bytkem tuku ve strave a nesná-
šenlivostí nekterých pokrmu. Ob-
vykle je u nemocných akné zjišten
rovnež nedostatek zinku a vitami-
nu A. Obe tyto látky jsou obsaženy
v prírodních potravinách (napr.
mrkvi, rajcatech). Mohou se také
užívat ve forme tablet. Pri akné se
doporucuje plnohodnotná strava
s velkýmnmožstvímovoce a zeleni-
ny. Je vhodné omezit tucná jídla,
mlécné výrobkya vejce. Jídlaje lépe
pripravovat v páre nebo na grilu,
úprava smažením se nedoporucuje.
Pri lokální lécbe se používá natírání
postižených míst rozpuleným
stroužkem cesneku tesne pred cište-
ním pokožky nebo potírání kožních
zmen teplou citronovou štávou.

~ PRíCINYCHOROBY

Akné postihujemladélidibezrozdílu
pohlaví. U dívekje patrnejší v mlad-
ším veku (nekdy se objeví už kolem
12-13 let), protože nastupuje s cas-
nejším pohlavním dospíváním,
avšak u chlapcu mívá onemocnení
zpravidla težší prubeh. Akné zacíná
v adolescentním veku, kdy se zvy-
šuje produkce hormonu pohlavních
žláz a nadledvinek.Jednáse zejména
o androgeny - mužské hormony,
které jsou však vylucovány jak
u mužu, tak u žen. Androgeny
stimulují mazové žlázky k produ-
kování vetšího množství mazu,
následkem je tzv. mazotok. To, že
aknépostihujenekteré lidiméne,jiné
více, je možno vysvetlit tím, že
mazové žlázy nekterých osob jsou
na vylucované hormony obzvlášt
citlivé.Aknéje v nekterýchrodinách

~ BYLINNÁ LÉCBA

Trh nabízí velké nmožství prípravku
jak pro výživu pleti, tak k odstranení
a lécbe infekce. Velmi úcinný je
výtažek z mesícku - I lžicka se
rozmíchá ve sklenici teplé vody.Lze
také vyzkoušet odvar z hermánku -
jeden sácek se zalije sklenicí horké
vody. Výluhem se omývá oblicej
nebo se pokožka poklepává prímo
vlhkým sáckem.
Naparování obliceje je vhodné pro
otevrení póru. Do misky s horkou
vodou se pridají kvety hermánku
nebo listy šalveje.
K vnitrnímu použití se doporucují
bylinné caje z lopuchu,jetele a pam-
pelišky.

~ HOMEOPATIE

V prípade infekcevrídkuse dopo-
rucuje použít Ka/ium bichromicum
nebo Su/phur. Základním lékem je

castejší aje pravdepodobné, že k ní
existují dedicné dispozice.
Velmirozdílnéjsou názorydietologu
na vznik akné.Zpravidlase má za to,
že strava bohatá na tuky a sacharidy
(cokoláda a jiné sladkosti) muže
zhoršit prubeh onemocnení. I když
u mnoha lidí dojde ke zlepšení, když
dodržují zásady zdravé výživy,
nepodarilo se zatím zjistit, která
složka stravy by mohla být prícinou
akné. Také vliv psychiky není u to-
hoto onemocnení rozhodující, avšak
únava a stres mohou být prícinou
zhoršenípotíží. Výraznývliv mohou
mít i zevnícinitelé,zejménapakruzné
chemické látky. Prubeh akné ovliv-
nují i nekterélékypro vnitrnípoužití,
napr. kortikosteroidy, barbituráty,
brom,jod a vitamin B12.

Lycopodium. Jedná-li se o bolestivé
vrídky, které se vyskytují v období
dospívání nebo pred menstruací, lze
použít Pu/sati/lu. Pri výskytu bo-
lestivých hnisajících vrídku v ado-
lescencním období se doporucuje
také Hepar su/phuricum.

Strava by mela obsahovat hodne
zeleniny a ovoce.
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lj~1SEJrnKUZEJ(EKZEM)
.t« POPIS NEMOCI

Zánetkuženeboli ekzémje obecnýnázevpro kožní reakcina ruzné faktory,napr.na chemickélátky.Je tojedno z nejcastejších
kožních onemocnení, které postihuje lidi nejruznejšího veku, nejcasteji však kojence a deti. Je to nemoc nevypocitatelná,
s težko predvídatelným prubehem. Prícinou castobývá alergie, ale nekdy i jen emocní zátež nebo jiný skrytý cinitel. Ekzém
je vždy nepríjemný, nejen proto, že postiženého cloveka dráždí a svedí, ale i proto, že se vyskytuje na viditelných cástech
tela. K nejcastejšímtypum ekzémupatrí kontaktní ekzém,atopický ekzém (máúzký vztah k astmatu a senné rýme) nebo tzv.
seboroický ekzém (vyskytuje se tam, kde dochází k sekreci mazu).
Ekzém se casto poprvé objevuje v kojeneckém veku nebo behem raného detství a s rostoucím vekem dítete má tendenci
zlepšovat se a mizet.

.t« PRíZNAKY

Zacátek onemocnení se projevuje
zarudnutím kuže zpusobeným roz-
šírením drobných krevních cév. Pak
se pod kuží hromadí bezbarvá, vod-
natá tekutina,vznikajípuchýre a oto-
ky, objevuje se svedení. Když pu-
chýr praskne, nastává mokvání,
a protožepostiženámísta svedí, tvorí
se pupínky od škrábání. V dalším
stadiu se objevují strupy, pod který-
mi se kuže hojí. Zustává však suchá,
drsná, ztluštelá a neprodyšná. Casto
docházík sekundárníinfekciekzému,
což vede k dalšímu poškození kuže
a tvorbe jizev. Objevuje se také kr-
vácení, obvykle v místech, kde je
kuže velmi tenká (napríklad na
holeních).

.t« PRíRODNí LÉCBA

.t« DIETETIKA

Velmi duležitá je strava obsahující
cerstvé ovoce a zeleninu. K potra-
vinám, kterýmv prípadenáchylnosti
k alergiímje treba se vyhnout, patrí
predevším citrusové ovoce, hroz-
nové víno, jahody, maliny, rybíz,
rajcata a paprika, také mléko, vejce,
sýry, ryby, sladké sycené nápoje
a veškerá jídla s vysokým obsahem
konzervacních látek. Podmínkou je
však urcení alergenních látek.

.t« DIETETIKA

Homeopatie je casto velmi úcinná,
je však nutné stanovit presnou
homeopatickoudiagnózu.K základ-
ním prípravkum patrí Sulphur nebo
Mercurius. Používá se také Antimo-
nium crudum, Arsenicum album,
Graphites a Silicea.

Zánet kuže muže zpusobit mnoho
cinitelu. K nejcastejším patrí:
* chemickélátky -redidla, castý

kontakt s detergenty a jinými
chemikáliemipoužívanýmiv do-
mácnosti. Všechny tyto látky
vysoušejí kuži a zpusobují její
podráždení. Kuže je suchá a po-
praskaná.

* alergeny- mohouto býtche-
mické látky (napr. nekteré kos-
metické prípravky) i potraviny
(kravskémlékoa mlécnévýrobky,
citrusové ovoce, ryby). Castou
prícinou alergické reakce je nikl
používaný pri výrobe bižuterie
a prezeknáramkovýchhodinek.

* slunecnízárení.

--
- . - ..,.-:;r-v-- -
.t« BYLlNNA LECBA

Významnou bylinou pri lécbe ekzé-
muje mesícek, který lze používat ve
formemasti(aplikujese trikrátdenne)
nebo vnitrne dva šálky caje z kvetu
mesícku denne. Casto se doporu-
cuje rovnež kopriva, pampeliška
a lopuch. K tradicní lécbe patrí pri-
kládat na noc na postižená místa
vlhké zelné listy (nejlépeje pripevnit
je obvazem).

Lze pripravit a vyzkoušet masážní
oleje - do 60 ml základního oleje
pridat 12kapek fenyklového, gerá-
niového nebo santálového éte-

rického oleje.

Zánet kuže se projevuje
svedícími, vodnatými,
bezbarvými puchýrky.

--.t« AKUPUNKTURA

Je casto velmi úcinná (zmírnuje
svedení), hlavne ve spojení s cín-
kou bylinnou lécbou a akupresurou.
Je však treba vyhledat radu kvalifi-
kovaného terapeuta.

'-.
..

...
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Obklady ze zelných listu velmi
pomáhají pri lécbe kožních

zánetu.



DEíIlSKW LEUKEMIE

~ POPIS NEMOCI

Leukemie je nejcastejším prípadem
zhoubného onemocnení v detském ve-

ku. V kostní drení dochází k bujení
a hromadení nekterých bílých krví-
nek, zejména jejích nezralých vývojo-
vých fází, které jsou vyplavovány do
krve a mohou se hromadít í v nekte-

rých jíných orgánech. Podle prubehu
se deli na akutní (95% prípadu detské
leukemie) a chronické. Podle typu po-
stižených bunek rozlišujeme leukemii
lymfocytární, která postihuje lymfocy-
ty, a myeloidní, postihující granulocy-
ty cí monocyty.

S težkou nemocí pomáhají bojovat
prírodní léky povzbuzující odolnost

organizmu.

~ PRíRODNí LÉCBA

~ PRíZNAKY

Pocátecní fáze onemocnení bývá ruz-
norodá. Muže mít skrytý prubeh, který
rodice s postiženým dítetem privede
k lékari teprve pri krajních projevech
anémie nebo hemorhagie (krvácení
z ruzných cástí tela a orgánu). Jíndy je
zacátek leukemie velmi prudký. Proje-
ví se pri infekci nebo ochranném oc-
kování a bývá doprovázen vysokými
teplotami.
Typickými príznaky onemocnení jsou
bledá kuže, snadná únava, zvýšená
teplota nebo horecka, kožní petechie,
bolesti koncetín, zvetšení mízních uz-
00, krvácení sliznice, zvetšení jater ne-
bo slezíny. V diagnóze se uplatnuje
vyšetrení krevniho obrazu, kostní dre-

ne a další speciální vyšetrení.
Jde o velmi závažné onemocnení,

i kdyžjednot1ivé typy se liší prubehem
a prognózou. Nekteré formy postihují
casteji deti, jíné spíše dospelé ci starší
osoby. 70% prípadu tvorí onemocnení
s mírným prubehem, která se dobre
lécí. Ostatní prípady probihají agresiv-
ne a jen velmi málo reagují na lécbu.
V lécbe se používají zejména cytosta-
tika a další speciální léky a postupy.
Nekteré prípady detské leukemie ma-
jí dnes mnohem lepší prognózu než
v mínulosti. Nekdy muže k uzdravení
dojít jen pomocí transplantace kostní
drene, která ovšem zatím není vždy
a vcas dostupná. Velmi významne roz-
širuje možnosti této lécby registr dárcu
kostní drene. Casto je nutné podávat

Prírodní metody pouze podporují medícínskou lécbu. Kúry mohou zjemnit ne-
které nežádoucí úcinky agresivních, bohužel však nutných léku. Níkdy je nelze
použít jako základní lécbu.
Cílem prírodních metod je podporit imunitní systém v boji proti zhoubné ne-
moci. Mohou také pusobit proti ínfekcím, které se vyskytnoupri užívání léku.

~ DlETETIKA

Výživa musí obsahovat co nejvíce protiná-
dorových složek - vitaminu A, C, E a sele-
nu. Proto se doporucuje konzumovat velké
množství ovoce a zeleniny. Vhodné jsou
rovneždary more a olivovýolej.Velmiúcin-
ne pusobí také tradicní prostredky lidové
medicínyjako med a cesnek.

~ NATUROPATIE

antibiotika proti ínfekcím a aplikovat
transfúze k doplnení chybejících krví-
nek.

~ PRíCINY

Prícinyleukemienejsouvždyznámé.
Vetšinou se predpokládá porucha
regulace bunecného delení a vyzrá-
vání na úrovnikmenové bunky.Pod-
stata této poruchy je v nekterých
prípadech již známá na molekulár-
ní úrovni.Nadprodukce nádorových
bunek vede k potlacení tvorby nor-
málních krevních bunek, jejichž ne-
dostatek zpusobuje chudokrevnost
(anémii), snížení obranyschopnosti
s cetnýmí infekcemi (nedostatek
funkcne zdatných leukocytu) a krvá-
cenízpusobenénedostatkemkrevních
desticek (trombocytu). U menšího
poctu prípadu vyvolalo leukemii
rentgenové ci jiné ionizacní zárení
nebo nekteré chemické látky jako
benzen, azbest. Ke vzniku leukemie
muže vést používání farmakologic-
kých prostredku pri lécbe nádo-
rových onemocnení, jen vzácne ji
zpusobují víry. Stav kostní drene,
zodpovedné za tvorbu krvinek, mu-
že negativne ovlivnit rovnež pou-
žívání nekterých chemických látek
(napr. barev a laku). Po odstranení
vlivu techto škodlivin kostní dren
obvykle regeneruje a vrací se jí její
správná funkce.

~ AROMATERAPIE

Používá se zázvorovýolej, který se
spaluje v aromatické lampe nebo se
pridávádo koupele.Podobneposíluje
ímunitní soustavutakéjalovcovýolej.

Základním prípravkem je výtažek z trapatky. Zvyšuje odolnost organiz-
mu a povzbuzuje imunitní soustavu. Stejný úcinek má ženšen sibirský.
Organizmus povzbuzují také prípravky obsahující kajenský pepr, pampe-
lišku lékarskou, vodilku kanadskou, rozmarýn a benedykt lékarský.
Používají se rovnež byliny snižující horecku a byliny posilujicí trávicí
a nervovou soustavu.

c
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Pozdní usínání a nespavost se muže
prolínat s težkým usínáním a castým
probouzením. Celková doba spánku
se mení podle veku dítete:
* kojenci - 16-20 hodin;
* deti mezi 2.-5.rokem - 12-16ho-

din;
* deti nad 6 let - 9-11hodin.

Kojenci a deti potrebují tolik spánku,
kolik si vyžádá jejich organizmus. Pro-
blém je v tom, že neusínají pokaždé
ve stejnou dobu jako jejich rodice. Ob-
vykle kolem 6. mesíce se denní roz-
vrh dítete približuje dennímu rozvrhu
dospelého cloveka. Kolem 9. mesíce
muže nastat situace, kdy díte nechce

Hermánkový caj zajistí díteti
klidný spánek.

« PRíRODNíLÉCBA

zustat samotné ve své postýlce. Stane-
-li se z usínání rituál plný nehy, klidu
a bezpecí, opakovaný každý vecer, dí-
te získá pocit jistoty a nakonec bude
usínat samo. Nejlépe je zacít pripravo-
vat díte na samostatné usínání od šes-
tého mesíce života.

Nekteré starší citlivé deti nebo ty,
které se dívají na nevhodné televizní
porady, prípadne poslouchají príbehy
neodpovídající jejich veku, mohou tr-
pet nocními desy. Probouzejí se s kri-
kem, jsou vydešené a nemohou znovu
usnout.

« PRíCINY

Je velmi mnoho prícín poruch spánku
kojencu a detí. Mezí nejcastejší patrí
hluk v byte nebo blízkém okoli, pre-
hrátí, nedostatek cerstvého vzduchu,
svederú kuže, zácpa, kolika, prorezává-
rú zoubku, neprítomnost matky nebo
jíné blizké osoby pri usínání. Nekdy
je prícínou nespavosti zacátek nemo-
ci. Jíndy je díte proste natolik vzruše-
no zážitky,jímž bylo vystaveno behem
dne, že nedokáže usnout. Starší deti

muže trápit situace ve škole nebo v ro-
díne.

Meli bychom se snažit ucinit z detské postýlkypritažlivé místo. Deti si mohou samy vybrat povlecení, oblíbené hracky, se
kterými budou spát. Nesmíme posílat díte do jeho pokoje nebo postele za trest. Nedoporucuje se také, aby se díte pred
spánkem dívalo na televízi nebo hrálo pocítacové hry. To všechno muže být zdrojem nadmerného množství prožitku a
nekdy také nevhodných emocí.

« HOMEOPATIE « AROMATERAPIE

Do koupele mužeme pridat nekolik kapek hermánkového,
geraIÚového, ružového nebo levandulového oleje. Mužeme
také nekolika kapkami levandulového oleje pokropit polštár
nebo zapálit aromatickou lampu s nekterou z vyjmenova-
ných silic. Díte uklidrú pred spánkem masáž zredeným levan-
dulovým nebo ružovým olejem.

Plácící díte pomuže uklidnit Bryonia a C%cynthis. Pri
nocním desu mužeme použít prípravky Ca/careacarboni-
ca nebo Antimonium tartaricum.

« DIETETIKA

Díte by se pred spánkem nemelo prejíst.
K dobrému usínání muže pomoci:
- malé množství teplého mléka;
- mléko s medem a sladovýmdroždím (vhodné pouze pro
deti starší 4 let);
- starší deti mohou pred usnutím dostat tabletu s obsahem
zinku.

«BYLINNÁ LÉCBA

Díte, kterév noci casto pláce, mužemeuklidnit hermánko-
vým cajem, který podáváme hodínu pred spánkem. Jíným
zpusobem je pridat do koupele silný odvar z hermánku,
levandule a lipového kvetu.Velmiúcínne pusobí také med
s nekolika kapkami tinktury z šanty kocicí.



~ POPISNEMOCI

Je to druh mazotokového zánetu
kuže vyskytujícíhose u malých detí.
Nejcasteji se objevujena hlave, mezi
vlasy, ale muže postihnout i oblicej,
krk, prostor za ušními boltci a jiná
místa. Toto onemocnení není vetši-
nou nebezpecné a dá se dosti snad-
no vylécit,pokud samozrejmenedoj-
de k vážnejší infekci. Seboroická
dermatitidanejcastejipropuknemezi
3. a 9. mesícem života dítete a ob-
vykle trvápribližne do vekujednoho
roku.

Seboroická dermatitida jsou
hnedé strupy nebo mastné

mazotokové šupiny.

~ PRíRODNíLÉCBA

Pokožku dítete bychom meli denne omývat jemným
šamponem. Vlasy je treba po umytí procesat mekkým
kartácem.
Vyzkoušenýmzpusobem,jak se zbavit seboroické derma-
titidy, je obklad z teplého olivového nebo arašídového
oleje prikládaný na noc. Tyto oleje zmekcují a mohou
pomoci odstranit slupující se pokožku.
Aby stroupky na hlave dítete zmekly, je možné natrít je
obycejným detským olejem. Necháme ho pusobit 12 až
24 hodin, pak vlasy opatrne vykartácujeme , aby se strupy
rozdrolily. Nakonec bychom díteti meli umýt hlavu -behem
mytí vetšina šupin proste odpadne. Pokud se vyrážka
rozšírí na jiné cásti tela, je treba zajistit, aby tato místa
byla vždy cistá a suchá.Po dobu onemocneníby se nemelo
používat mýdlo, pletové mléko ani žádné koupelové
prísady pro kojence.

~ HOMEOPATIE

----

~ PRíZNAKY

Jsou to hnedé strupy nebo mastné
žluté šupiny, které se na pokožce
dítete objevují samostatne nebo
v ložiscích. Cervená šupinovitá
vyrážka se muže rozšírit i na oblicej,
telo a zadecek. Prestože vypadá
nehezky a dosti hrozive, díte nepo-
cituje žádné problémy.

I

I
I

").J

~ PRíCINY

Príciny nejsou jednoznacne urceny.
Jedním z duvodu propuknutí sebo-
roické dermatitidy muže být plísnová
infekce nebo také nesprávná hygie-
na.

~ AROMATERAPIE

Úcinná bývá smes silného levandulového oleje a oleje
z jader merunky. Mužeme rovnež pridat kapku pali-
sandrového oleje do oleje arašídového a tuto smes
používat místo ochranného
krému.

Homeopati doporucují hlavne mast Calendula. Lycopo-
dium je vhodné, když nedochází k zlepšení a pokožka je
stále suchá a loupe se. Použití tohoto lékuje možné pouze
tehdy, pokud ješte nedošlo k žádné infekci.

Nemocná místa je treba potírat olejíckem pro kojence,
nechat pusobit a pak vykartácovat vlasy.
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Když teplota tela presahuje nonnál o Ioe, mužeme mluvit o zvýšené
teplote. Pokud teplota vystoupí nad 38,5°e (event. 38,Ooe pri
merení v podpaží), jedná se o horecku. U kojencu meríme teplotu
tela v konecníku minimálne 3 minuty, u starších detí v podpaží
(po dobu 10 minut). Teplota namerená v konecníku je obvykle
o O,5°e vyšší než merená v podpaží.
Teplotavyššínež38,Ooesignalizujenemoc,presnejibojorganizmu
s choroboplodnými bakteriemi nebo viry. Je signálem k hledání
príciny onemocnení a zahájení lécby.

Horecku muže doprovázet zvracení spojené s bo-
lestmi bricha nebo prujmovou stolicí, bolest ucha,
nechutenství, zadýchávání se, nadmerná ospalost,
vyrážka nebo petechie (drobné teckovité krvácení
do kuže). V techto prípadech je treba co nejdrív
vyhledat lékare. U detí do 3 let muže vysoká ho-
recka zpusobit krece.

« PRíCINY

Horecku obvykle vyvolává bakteriální nebovirová
nákaza, mohou to být napr. detské nemoci jako
zardenky, príušnice, neštovice a infekce horních
cest dýchacích. Krome virové nebo bakteriální
infekce muže obcas zpusobit horecku protozoární
nebo plísnová nákaza. Horecka, která není reakcí
na nemoc, se vyskytuje zrídka. U kojencu muže
být zpusobena prehrátím a krikem, u starších detí
znacnou fyzickou námahou.

Nemocnému díteti je treba merit
teplotu dvakrát denne - ráno a vecer.

« PRíRODNí LÉCBA

Je-li horecka príliš vysoká, napr. vyšší než 39°e,je nutné
ji snížit. Úcinné jsou obklady, tedy zabalení nohou do
rucníku namoceného do vlažné vody.Tyto obklady snižují
teplotu rychle, avšak krátkodobe. Mužeme je však opa-
kovat každou hodinu nebo každé 2 hodiny.
Teplota v místnosti, ve které leží díte s horeckou, by
nemela být vyšší než 18-20oe.
Velkým nebezpecím pro díte s vysokou teplotou je dehy-
dratace. Aby bylo uchráneno pred nebezpecnými
komplikacemi, je treba mu podávat dostatecné množství
tekutin.

« HOMEOPATIE

Homeopaté doporucují tyto léky:

* Apis - pokud si díte stežuje, že je mu chladno, a má
bodavé bolesti;

* Arsenicum-používá se, když je díte vycerpané a má
Z1l111UCl;

* Aconitum - pri prvních príznacích náhlé horecky, pri
velké žízni a neklidu; snižuje horecku;

* Belladonna-pokud má díte s horeckou velmi cervené
tváre a je podráždené;

* Bryonia-když má díte silnou žízen, která se zvetšuje
pri pohybu;

* Nuxvomica-když má díte zimnici a nemuže se zahrát;
* Pu/satilla-když je díte výjimecne uplakané, nepocituje

žízen,hurese cítív teple.

« BYLINNÁ LÉCBA

Doporucují se nálevy z brutnáku, hermánku, kopretiny,
eukalyptu, kajenského pepre, kury vrby a sadce.
Ulevit muže také caj z kvetu cernéhobezu, lipovéhokvetu,
mátypeprné a rebrícku.Doporucuje se slabýnálev z cerné-
ho caje, prípadne také ze sušených malin nebo šípku,
protože úcinne odstraní žízen a podporuje pocení.

Každý lékje treba užívat každé 4 hodiny až do odeznení
príznaku.
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« POPIS NEMOCI

Tato nemoc postihuje jak zevní, tak
strední ucho. K nejcastejším pa-
tologiímv oblastizevníhoucha patrí:
zánet zevního zvukovodu a cizí
teleso ve zvukovodu. Ve stredním
uchu vyvolává infekce akutní nebo
chronický zánet sliznic.

« Akutní zánet stredního ucha

Nemoc nejcasteji propuká v du-
sledku infekce horních cest dýcha-
cích nebo jako komplikace zpu-
sobená nekterými infekcními ne-
mocemi,jako jsou spalnicky, spála,
dávivý kašel, príušnice. Puvodcem
onemocnenímužebýt i virus.Nemoc
obvykle zacíná náhlou, silnou bo-
lestí, horeckou a znatelným zhor-
šením sluchu. Bolest se stupnuje
hromadením sekretu za bubínkem.
Muže dojít k jeho samovolné per-
foraci, což vede ke zmírnení potíží.
Aby nedošlo ke komplikacím zpu-
sobeným zánetem bradavkového
výbežku spánkové kosti, lékar sám
propíchne bubínek, aby pacientovi
ulevil.

« PRíRODNí LÉCBA

« AROMATERAPIE

--

Zánet zevního ucha spadá svou
povahou mezi zánety kuže. Castým
onemocnením je nežit (furunkul) -
prícinou je infekce. Onemocnení je
bolestivé. Pri zánetu zevního zvu-
kovodu jde obvykle o bakteriální
zánet, který se projevuje celkovými
zmenami ve zvukové trubici nebo
vznikemtzv.ekzému.Muževzniknout
také na základe precitlivelosti orga-
nizmu na nekteré látky.Je to spojeno
s velkou bolestí a sérovým nebo
hnisavýmvýtokem.Pri ekzémumuže
otéci také oblast mimo ušní boltec.

Bolest ucha zmírnuje
nakapání malého množství

teplého olivového oleje.

--

« Cizítelesov zevním
zvukovodu

Cizí telesosi doucha obvyklezavede
díte samo. Nemáte-li zkušenosti
s odstranovánímpredmetuvložených
do ucha, je treba se poradit s la-
ryngologem.

« Chronický zánet stredního
ucha

Je mnoho prícin chronických cho-
robných zmen v uchu. Patrí k nim:
slabá imunita sliznice vystélající
strední ucho, prodelaný akutní zánet
ucha pri infekcní nemoci, nesprávne
lécený nebo nelécený akutní zánet
ucha u kojencu a malých detí.
Chronický zánetlivý stav vede k zá-
niku bubínku a výtoku hlenu nebo
hnisu ze zevního zvukovodu. Chro-
nická zánetlivá reakce muže posti-
hnout nejen sliznici,ale i kostní tkán.
Konvencní lécba bakteriální infekce
ucha používá antibiotika, avšak pri
chronickém zánetu se doporucují
i prírodní prostredky.

« BYLINNÁLÉCBA

Potíže zmírníme, když do zvukovodu vložíme vatový
tampon namocený do levandulového oleje. Je také možné
provést masáž pokožky hlavy a krku smesí levandulového
a diviznového oleje. Jinou metodou je pridávání
cajovníkového nebo levandulového oleje do zvlhcovace
vzduchu nebo aromatické lampy.

Do ucha lze nakapat nekolik kapek extraktu z myrhy nebo
vodilky kanadské, rozpuštenýchv lehkémzákladním oleji.
Do ucha je také možné vložit tampon namocený do
cesnekového oleje a na krk dát teplý obklad z trezalky
a divizny. Bolest utišuje caj z hermánku.

« HOMEOPATlE
« DIETETIKA

Pokud nemocné ucho zcervená, je teplé a silne bolí, podává
se Belladonna. Je-li díte neklidné, doporucuje se
Chamomilla. Štiplavou bolest s vysokou horeckou nejlépe
utiší Ferrum phosphoricum, bolest také zmírnuje Oleum
hyoscyami.

Doporucuje se pít nápoj z cesneku a medu, protože obe
tyto složky mají antiseptické úcinky a podporují imunitní
systém. Caj z cerného rybízu a jiné prípravky s velkým
obsahem vitaminu C posilují vitální síly. Díte by melo
zustat v posteli a hodne pít.
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« POPIS NEMOCI

Dávivý neboli cerný kašel je akutní
infekcnínemocíkojencua detí.Dnes
se vyskytuje zrídka, protože se již
radu let uskutecnuje ockování
chránící pred touto chorobou.

r r~

Záchvaty kašle díte velmi unavují a
zpusobují jeho vycerpání a ospalost.

~ I, I'
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stolice. Záchvat kašle koncí vy-
kašláním lepkavého, hustého hlenu,
casto i zvracením. V nejtežších
prípadech se objeví krece a kolaps.
V období mezi záchvaty kašle nemá
díte horecku, je však vycerpané,
nevyspalé,má oteklý oblicej.Nemoc
doznívá asi 2 týdny. Komplikace
v podobe zápalu plic jsou dosti
casté, vyskytují se približne u 20%
pacientu.

« PRíCINY

Nemoc zpusobuje bakterie Bor-
detella pertusis a toxiny, které
vytvárí. Infekce se prenáší kapén-
kovou cestou. Bakterie zpusobující
dávivý kašel se usidlují v horních
cestách dýchacích a vyvolávají tam
lokální katarální zánet. Bakteriální
toxiny jsou roznášeny krevním
obehem a jsou prícinou príznaku v
celémorganizmu.

« PRíRODNí LÉCBA

K vylécení dávivého kašle jsou nezbytná antibiotika. Metody prírodní medicíny však mohou podporit lécbu.

« HOMEOPATIE

« PRíZNAKY

Inkubacní doba dávivého kašle trvá
7-14 dní. Prvním príznakemje zpra-
vidla suché, hlasité kašlání. S po-
stupem nemoci intenzita kašle roste,

zejména v noci, a postupne
nabývá záchvatového charak-
teru. Záchvat kašle zacíná
hlubokýmnádechem a krátkým
zadržením dechu, po kterém
následuje série krátkých, prud-
kých výdechu. Výdechy jsou
stále melcí, až dochází k hlu-
bokému, sípavému nádechu
pripomínajícímu kohoutí ko-
krhání. Díte pri takovém zá-
chvatu zcervená, pak zmodrá,
zacíná slzet. Kašel je velmi
unavuje, protože zpusobuje
nedostatek kyslíku v celém
organizmu vcetne centrální
nervové soustavy. Díte muže
mítpotížesudrženímmocinebo

« AROMATERAPIE

Na zacátku nemoci a pri záchvatech kašle je podáváno
Aconitum. Pri suchémkašli a zvracení se používá Bryonia,
pokudkašel zesiluje,je trebanemocnémupodávatDroseru.
Pri kašlise zajíkánímjevhodnýmprostredkemAntimonium.
Je-li díte neklidné, podává se Arnica. Ke konci nemoci se
doporucuje Pertussi jako ochrana proti recidive nemoci.

Doporucuje se masáž hrudníku a zad s použitím smesi
nekolika kapek levandulového a hermánkového oleje v
základním oleji. Do zvlhcovace vzduchu je možné pridat
nekolik kapek následujících oleju: cajovníkového,
levandulového, hermánkového nebo eukalyptového.
Rozširují dýchací cesty a zmírnují tak spastický kašel.
Vykašláváníusnadnujekoupel sprídavkem nekolikakapek
tymiánového oleje.

« DIETETIKA

Kašel zmírnuje podávání nápoje z medu a lékorice. Pro
posílení organizmu je treba díteti pripravovat stravu
bohatou na vitamin C. V prvních dnech nemoci, když díte
nemá chut k jídlu a má potíže s polykáním, je nejlépe
podávat velké množství štáv z cerstvé zeleniny a ovoce.
Nedoporucují se mlécné výrobky,jelikož podporují tvorbu
hlenu.

« BYLINNÁLÉCBA

Prostredkem,který zmírnujekašel tím, žeuvolnuje hleny a
usnadnuje jejich odstranování, je podbel. Podobne pusobí
kura z plané višne. Používá se také tymiánový extrakt. Do
oblasti hrudníku a zad je možné vtírat kostivalovou mast.
Pri spastickém kašli se záchvaty dušnosti je doporucován
sirup z omanu pravého. Jiným úcinným prostredkem na
odkašlávání je divizna malokvetá, na uklidnení pak
levandule.



~ POPISNEMOCI

Bolesti bríška jsou u malých detí
bežné a postihují asi 20 - 40%
kojencu. Brišní kolika casto zpuso-
buje záchvaty nekolikahodinového
pláce u jinak zcela zdravého dítete.
Plác je vyvolaný akutní bodavou
bolestí bríška. Nejcasteji jí trpí
kojenci od 3. týdne do 5. mesíce
života. Casteji se vyskytuje u chlap-
cu a kojencu, kterí nejsou kojeni, ale
krmeni umelou stravou.

~ PRíZNAKY

Záchvat koliky nastupuje rychle.
Díte hlasite pláce, až zcervená
v obliceji,bríškoje vypouklé, napja-
té, nohy pokrcené, chodidla stude-
ná, rucickyzataté. Úlevu prináší od-
chod vetru, nekdy i stolice. K zá-
chvatum dochází obvykle vecer
nebo mohou díte probudit uprostred
noci. Mezijednotlivými záchvaty se
dítejeví jako zcela zdravé.

~ PRíRODNí LÉCBA

Jestliže je díte kojeno, což je nejlepší zpusob výživy, je vhodné, aby matka
vyloucila ze své stravy težce stravitelné nadýmající pokrmy a také ostré korení.
Po nakrmeníje treba díte chvíli držet ve svislépoloze,poklepatjemne po zádech,
aby mohl vzduch nahromadený v žaludku uniknout. Je nutné dodržovat
pravidelný režim krmení, spánku, procházek, koupání.
Nekolikjednoduchých rad, které prinášejí díteti úlevu:
* díte držímena kolenou-jednu ruku položíme na bríško a druhou lehce

poklepeme díte po zádech;
* bríško dítete opreme o rameno, ohneme nožky v kolenou ajemne je plácáme

po zádech;
* díte leží na bríšku, lehce pohybujeme koleny dítete a klepemeje po zádech.

~ AROMATERAPIE

Nejvhodnejší jsou oleje z hermánku
a fenyklu. Mužeme dávat Ikapku do
teplé vody k vypití.

Pri záchvatu koliky se
doporucuje podávat odvar

zfenyklu.

~ PRíCINY

Koliku pravdepodobne zpusobuje
strava nebo psychické napetí.
Casteji se vyskytuje u detí prvo-
rodicek. Bolest je vyvolána nahro-
madením vzduchu v žaludku pri
krmení.Jestližedíterychle pijea v du-
dlíku je velká dírka, polyká hodne
vzduchu. Existuje také názor, že
kolika muže být zpusobena príliš
rychlým pohybem strev,kdy trávicí
ústrojí není ješte dostatecne vyvi-
nuté. Jinou prícinou mohou být
alergické sklony, které spocívají
v precitlivelosti na nekteré složky
pokrmu.

Bolesti se obvykle objevují
pozde odpoledne až vecer.

~ BYLINNÁ LÉCBA

K nejcasteji používaným bylinám
patrí hermánek a fenykl. Jednu lžíci
plodu fenyklu povaríme ve sklenici
vody. Podáváme pul lžicky odvaru
každoupulhodinu.Kojícímatkamuže
vypít hrnícek tohoto caje pul hodiny
pred kojením.

~ HOMEOPATIE

K homeopatickým prípravkum po-
užívaným pri brišní kolice patrí:
* Colocynthis - když pomáhá

masáž bríška,
* Magnesium phosphoricum -

dochází-likezlepšenípopríložení
teplého obkladu,

* Bryonia - je-li díte podráždené,
* Chamomilla- když pomáhá

pochování dítete v nárucí - po-
dávají se 3 kapkykaždé2 hodiny,
maximálne6krátdenne.
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« POPIS NEMOCI

Nocní úzkosti zpusobují, že díte má
strach,kricÍ. Mužedokoncevyskocit
z postele. Objevují se u detí mezi 5. -
- 7. rokem, i kdyžse mohou vyskyto-
vat i po 6. mesíci života. Casteji
se projevují u chlapcu než u devcat.
Pricházejí mezi pulnocí a druhou
hodinou ralU1Í.Nocní úzkosti bývají
zamenovány za špatné sny. Aby-
chomje rozlišili,je trebasiuvedomit,
že nocní úzkosti nemají spojitost
s dramatickými zážitky behem dne.
Objevují se ve fázi hlubokého spán-
ku a trvajídéle.Dítesije nepamatuje.
Obvykle z techto stavu vyroste.

« PRíCINY

Je mnoho hypotéz, ale žádná z nich
nebyla potvrzena. Nocní úzkosti se
casto objevují u nekolika clenu
rodiny -jsou zrejme dedicné. Urcitou
rolimohouhrát emocionáhúporuchy,
ke kterým dochází v prubehu ry-
chlého vývoje dítete.

« PRíRODNí LÉCBA

- ------ - - .. -
:.~""j
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« PRíZNAKY Dochází-li
k záchvatum vždy
ve stejnou dobu, je

vhodné díte

probudit a predejít
nepríjemnému

zážitku.

Díte se probouzí vydešené, s krikem,
dezorientované a neklidné. Má
zrychlený dech, rozšírené zor-
nicky, zrychlenou srdecní
cilU1ost.Oci jsou široce ote-
vrené a dívají se uprene do
jednoho bodu. Díte vyvolává
dojem vystrašeného, muže
kricet, plakat, mít halucinace,
ale stále spí. Nemeli bychom
je budit,protože by to prineslo
opacný úcinek, než jsme
ocekávali. Tento stav muže
trvat od 10 - 30 minut.

Potom díte pokracuje ve
spánku. Asi u jedné
tretiny detí se pro-
jevuje námesícnost.
V techto prípadech je
vhodné být poblíž díte-
te, aby si neublížilo.

/
/

,r

Nocní úzkosti se objevují casteji po únavném dnu, proto
je duležitý delU1íprogram bez spechu a napetí. Prospešný
je odpolední spánek. Pri pravidelných nocních potížích je
vhodné díte pred predpokládaným záchvatem vzbudit
a predejít takproblému.Díteby melochodit spátve stejnou
dobu, usínat pri malé lampicce.

..,:' ..

« LÉCBABARVAMI

Steny ložnice by mely mít pastelové barvy. Jemný odstín
by melo mít i povlecení. Vhodne zvolené barvy pomáhají
zlepšit náladu a tlumí negativní emoce.

« BYLINNÁ LÉCBA

Abychom zajistili díteti klidný spánek,je vhodné podávat
odvarz oddenkukozlíku lékarského-I lžícibyliny zalijeme
sklenicí horké vody. Necháme 15 minut vyluhovat, sce-
díme. Podáváme díteti 2krát delU1e50 ml. K uklidnujícím
bylinám patrí také hermánek, koren andeliky, šištice
chmele, rebrícek a list routy.

« HOMEOPATlE

V terapii se používají prípravky s uklidnujícím úcinkem
jako Antimonium tartaricum, Kalium bichromicum.

« AROMATERAPIE

Používáme ružový olej nebo olej z horkého pomerance,
který rozprášíme díteti pred spaním v pokoji. ÚcilU1ýje
také palisandrový olej. Tyto oleje uklidnují, harmonizují
a zlepšujínáladu.Vhodnýje takéborovicovýa hermánkový
olej.



.r« POPIS CHOROBY

Fyziologickémoceníje u kojencu nonnální jev. Vedvou letech by díte nemelo mocitve dne do plenek, od trí letby se nemelo
pomocovat ani ve spánku. Avšakješte do peti let není nocní pomocování považováno za zdravotní problém. V tomto veku
se cca 10%detí, hlavne chlapcu, stále ve spánku pomocuje. Pouze u dvou procent z nich muže tento problém pretrvávat až
do 15 let. Existují dva typy nocního pomocování neboli enurézy: u detí, které se nikdy neprestaly pomocovat, a u tech,
které se zacaly pomocovat znovu.

.r« PRíZNAKY

Projevy jsou obvykle zcela zrejmé.
Duležité je díte nezahanbovat.
Nekteré deti v klidu prospí noc, ale
pomocí se ve spánku, jiné se pomo-
cují po probuzení. Je-li pomocování
spojeno s bolestí nebo celkovou
únavou, je treba navštívit lékare.

~>::''';v'..'" ..
~..<..',:

Nejlepší výsledky
pri lécbe nocního

pomocování
prináší vyloucení

stresu ze života
dítete.

.r« PRíRODNí LÉC"BA

.r« BYLINNÁ LÉCBA

Odvar z trezalky pomáhá zmírnit stres
a prináší pocit uvolnení. Hrst suše-
ných bylinek zalijeme 1 litrem horké
vody, necháme 60 minut vyluhovat,
scedíme a podáváme díteti jako
poslední nápoj hodinu pred spánkem.
Mužeme také pripravit odvar z:
50 g listu medvedice lékarské,
50 g listu medunky,
50 g korene kozlíku lékarského,
50 g nate kokošky pastuší tobolky,
50 g nate rdesna ptacího,
50 g nate preslicky,
50 g nate trezalky,
50 g nate rdesna pepmíku,
50 g kvetu amiky.
Jednu lžícismesi zalijeme sklenicíhOlké
vody, necháme vyluhovat a scedíme.
Podáváme šálek caje dvakrát denne.

.r« PREVENCr--- -

Nejcastejší prícinou nocního
pomocování je opoždené ovládání
mocového mechýre. Díte by nemelo
být zesmešnováno nebo trestáno,
když k "nehode" dojde. Rodice by
mu meli vše proste a srozumitelne
vysvetlit a ucinit jednoduchá o-
patrení, napr. omezit príjem tekutin
pred spaním nebo budit díte v noci,
aby se vymocilo. Pokud casté nocní
pomocování pretrvává, je treba vy-
loucit infekci mocové soustavy.
Dalším možným opatrenímje vložit
gumovou podložku a instalovat
budicí zarízení, které díte vzbudí,
když cidlozaznamenávlhkost.Velmi
úcinná j e masáž dítete pred spaním.
Díte usíná uvolnené a v klidu prospí
celou noc.

$.:
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Pred spaním by se díte melo

vymocit.

.r« PRíCINY

Pomocování je casto dusledkem
nedokonceného vývoje té cásti
nervové soustavy, která kontroluje
ovládánímocovéhomechýre.Vetšina
detí z tohoto problému "vyrustá".
Potížemohouzesílit,když rodicedíte
za každou "nehodu" trestají. Díte
zacne být ustrašené a má pocit viny,
když se pomocí v posteli. Úzkost
a ztráta jistoty mohou být známkou
detské deprese, která se projevuje
práve pomocováním. Jinou prícinou
mužebýtzánetmocovýchcest,vadný
vývoj mocového mechýre nebo mo-
cové trubice, cukrovka, opoždení
duševního rozvoje, neurologická
onemocnení,kterázpusobujíparalýzu
nebo ochrnutí sverace mocové tru-
bice.Nocnípomocovánídetí,u nichž
se dríve tento problém neobjevil, muže
být príznakem emocionálníchpotíží
a stresu.

.r« HOMEOPATIE

Pokud díte mocí ve spánku, lze použít
Equisetum, mocí-li díte tesne po
usnutí, homeopati doporucují Bella-
donnu.

.r« JINETERAPIE

Reflexoterapie používá masáž bodu
rídících cinnost plexu solaris a moco-
vého mechýre.
Ájurvéda se soustred'uje na vytvorení
rovnováhy všech trí dóš.
Pokud potíže zpusobuje stres nebo
faktory psychického rázu, je vhodné
použít arteterapii.
Také hypnóza muže pomoci a ustálit
v díteti potrebu probudit se práve ve
chvíli, kdy je mocový mechýr plný,
vstát a jít se vymocit na záchod.
Velmi úcinná muže být akupunktura
nebo Alexandrova technika, která
pomáhá detem zbavit se napetí.
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« PRíZNAKY

Jako hyperaktivita se oznacuje
soubor príznaku, které tvorí urcitý
vzorec chování. Hyperaktivní díte
prekypuje energií, není schopno
chvíli sedet nebo stát na jednom
míste, stále se neceho dožaduje.
Dokáže se soustredit pouze na
krátkou chvíli, je nepozorné a stále
podráždené. Rocní až dvouleté deti
se snadnoa castorozcilují.Výjimkou
nejsou ani potíže s mluvením nebo
udržením rovnováhy, projevuje se
i nedoslýchavost. Hyperaktivní deti
mají ve škole horší výsledky,presto-
žejsou stejne inteligentníjako jejich
vrstevníci. Nedovedou se však plne
soustredit na práve vykonávanou
cinnost. K projevum hyperaktivity
u malých detí patrí koliky, dlouho-
trvajícíplác, mláceníhlavou opostel
apod.

« PRíRODNí LÉCBA

« NATUROPATIE

Naturopatiemužebýt velmiúcinným
zpusobem lécby. Podle naturopatu
je hlavní prícinou precitlivelosti
nesnášenlivost urcitých pokrmu.
Prvním,ackolinejediným krokemje
tedy zmena jídelnícku. Obvykle
pomáhá omezení jídel s vysokým
obsahem umelých barviv, ochuco-
vacích prostredku a konzervacních
látek a jejich nahrazení prírodní
stravou.

« BYLINNÁLÉCBA

Doporucuje se pití bylinných caju
z kozlíku, máty peprné, rebrícku,
andeliky lékarské, chmele a routy.
Velmiužitecnéje také obohatitstravu
potravinami s vysokým obsahem
vitaminu, predevším B a C, duležité
je pravidelné stravování, castý
pobyt na cerstvémvzduchu a spánek
pri otevreném okne.

« PRíCINY

U detí je zvýšená citlivost bežným
jevem, protože se nervová soustava
ajejí vyšší funkcerozvíjejípostupne.
Do veku 4. až 5. let se jedná o nor-
málnístav.Projevujesevelmiemotiv-
ním chováním,nestálostícitu,velkou
pohyblivostí a neklidným spánkem.
Pozdeji,mezi7. a 8. rokem,se emoce
dítete stabilizují.
První detské emoce - zlost, strach,
radost a jejich projevy v chování-
-jsou postupne omezovány a ovlá-
dányvyššímicity,príkazydospelých
a obecneprijatýminormamichování.
Proto deti v tomto období vyžadují
nehu, trpelivostze strany lidívjejich
blízkosti, pocit jistoty a bezpecí.
V opacném prípade se precitlivelost
zvyšuje a nekdy omezuje schopnost
dítete prizpusobit se nové situaci ve
škole a v prostredí, ve kterém se

Nervová soustava malých detí se rozvíjí velmi pomalu, proto by rodice
nemely znepokojovat jejich promenlivé nálady a precitlivelost.

pohybuje. Cinnost nervové sousta-
vy velminegativneovlivnujepremíra
podnetu, napr. pri dlouhodobém
sledování televize. Jinými možnými
prícinami precitlivelosti mohou být
poškození mozku dítete - tzv.lehká
mozková dysfunkce zpusobená ne-
dostatkem kyslíku pri porodu, aler-
gie, znecištení prostredí (prekrocené
normyvýskytukadmia,hliníku,medi,
rtuti, výfukových plynu, chloru ve
vode), strevní mykózy a strevní
paraziti, prípadne také nedostatek
horcíku, zinku, vitaminu B6a nekte-
rých mastných kyselin.

« HOMEOPATIE

V prípadech precitlivelosti, nespa-
vosti, neklidu, pri výskytu nocních
mur a podráždení se používá kom-
plex homeopatických prípravku ve
složení: Chamomi/la D6, Stramo-
nium D6,Va/erianaD2,Avenasativa
D2,Passiflora D2.

«BACHOVA KVETOVÁ
TERAPIE

sporýš uklidnuje podráždené deti.
Netykavka žlázonosná se dopo-
rucuje detem, které rychle a hodne
mluvíajsou netrpelivé.Višenpomáhá
detem, které se nedokáží ovládat.

« MASÁŽ

Masáž muže být úcinným uklid-
nujícím prostredkem. Existuje-li
možnost primet díte k tomu, aby
vydrželonekolik minutv klidu ležet,
je treba ji využít. Masáž poskytne
matce i díteti pocit odpocinku
a uvolnení.



~ POPISNEMOCI

Je to velmi nakažlivé virové onemoc-

není, které postihuje hlavne deti. Po
deseti dnech inkubace zacne horec-

ka a katarální príznaky. Vyrážka se
objeví zpravidla po ctrnácti dnech.
Nemocné deti mohou infikovat jiné
od okamžiku nakažení po celou inku-
bacní dobu a ješte týden po pro-
jevení príznaku. U správne živených
detí má nemoc mírný prubeh a rychle
ustupuje. Nemoc zanechává trvalou
imunitu. I když jde o detskou nemoc,
stává se, že jí onemocní také dospelí.
Potenciálními komplikacemi spal-
nicekjsou hlavne infekce stredního
ucha a horních cest dýchacích.
U težších prípadu muže propuknout
zápal plic nebo zcela výjimecne zánet
mozkových blan. Spalnicky mohou
být velmi nebezpecné pro deti se
sníženou imunitou, napr. trpící
leukémií nebo nakažené virem HlY.

~ PRíRODNíLÉCBA

~ PRíZNAKY

Nemoc vesmes zacíná jako nachlaze-
ní, tzn. díte má rýmu, kašel a slzí mu
oci. Pak se objeví horecka a charakte-
ristické malé šedobílé skvrny uvnitr
ústní dutiny. Kolem 4. dne se za uši-
ma a na tvári zacínají objevovat plo-
ché ružovohnedé nebo cervené

skvrny. Mohou se spojovat do cer-
vených vrídkových ploch a rozšírit
se na trup i celé telo. Vyrážka je nato-
lik výrazná, že ji mužeme vycítit na
dotek. Nemoc nezrídka doprovází
zcervenání ocí a zánet spojivek, ob-
cas zánet stredního ucha. Jinými prí-
znaky spalnicek jsou zdurelé uzliny
na krku a nechutenství. Nekdy díte
muže zvracet, mít prujem a stežovat
si na bolesti bricha.

Nemocný musí hodne pít, zejména
pokud má vysokou horecku.

V Ceské republice se deti ockují proti spalnickám
ve 13. mesíci, za podmínky, že jsou zdravé. Týden po
ockování muže mít díte zvýšenou teplotu, rýmu a slabou
vyrážku.Do8.mesícemádítevlastníimunitu,kterouzískalo
od matky.
Díte se spalnickami by melo ležet v posteli, hodne pít,
prípadne užívat léky proti horecce.

Svedení muže zmírnit omývání míst s vyrážkou
studeným nálevem Zlevandule.

~ HOMEOPATIE

- - -
~ PRíCINY

Spalnicky jsou virové onemocnení.
Zdrojem nákazy je nemocný v prv-
ních dnech nemoci. Vysoká nakaž-
livost spalnicekje dána tím, že se vi-
rus šírí vzduchem po celém byte,
chodbe, školní tríde, v predškolním
zarízení apod. Po ukoncení nemoci
je nutné do-
bre vyvet-
rat.

Homeopaté doporucují tyto léky:
* Aconitum - v rané fázi nemoci, když spalnicky

doprovázejí príznaky nachlazení a vysoká horecka;
* Apis mellifica - když má díte vysokou horecku;
* Belladonna-stejne jako Aconitum, když se v raném

stadiu spalnicek objeví nachlazení a horecka;
* Euphrasia -pri príznacích nachlazení, horecce a slzení

ocí;
* Pulsati/la-pokud má díte horecku, je mu zima, špatne

se cítí, trápí ho kašel, má hnisavý výtok z nosu a nesnáší
ostré svetlo;

* Bryonia nebo Sulphur -pomáhají pri výsevu vyrážky.

~ BYLINNÁ LÉCBA

Doporucuje se pít nálevy z bylin -rebrícku a kvetu cerného
bezu nebo sadce konopáce. Dávkování pro deti - I sklenice
denne (u dospelých dávku zdvojnásobit). Neklid, bolesti
koncetin a svalu zmírní trocha hermánku prídaná do nálevu.
Pri trýznivém svedení je doporucován studený nálev
z levandule nebo 60 ml vody s prídavkem tinktury z vilínu.
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Vyrážce obvykle predchází období
špatné nálady, bolestí hlavy a zvý-
šené teploty, která se udržuje kolem
24 hodin. Po uplynutí inkubacní
doby se objeví nejprvemalé cervené
skvrny, obvykle nejdrív na trupu,
potom na koncetinách, obliceji a do-
konce i v ústech, na pokožce hlavy,
kolem konecníku, na penisu, nekdy
také v pochve a v uších. Po urcité
dobese skvrnkyzvetšujía mení se j

v puchýrky vyplnené tekutinou, I ~ ~f}..
které praskají a tvorí malé stroupky. l ..."oJ
Vyrážkase objevujev nekolika .. '~':r c..,~.
vlnách, proto pozdeji vidíme ~.

..' ~
.

"'. \

na nemocném všechny t:S- '
stupne vývoje: skvrny, ! '.~,.' J '\

puchýrky i stroupky. " .. J
Puchýrky svedí aje ~
treba dohléd- r

nout, aby je díte
nerozškrábalo, protože
hrozí infekce a vznikjizev. Vetšinou
se deti uzdravují po uplynutí 10dnu.

« POPIS NEMOCI «PRíZNAKY

Je to velmi nakažlivá detská nemoc

vyvolaná virovou infekcí, která má
šestnáctidenní až trítýdenní inku-
bacní dobu. Po této dobe muže díteti
náhle stoupnout teplota. Potom se
objeví vyrážka, obvykle nejprve na
trupu, pak na koncetinách.Nemocný
je zdrojem nákazy po dobu 5-7 dnu
po vyrašení posledního vrídku.
U detí mívají plané neštovice mírný
prubeh, u dospelých však existuje
velké riziko težkýchkomplikacíjako
zápal plic nebo zánet mozku.
Nemoc zanechává trvalou imunitu.

Stává se však, že se bakterie preží-
vající v organizmu (zpravidla v ner-
vové tkáni) mohou opet po létech
projevit jako pásový opar.

« PRíCINY

Infekce se šírí vzdušnou cestou nebo

prímým kontaktem pokožky s tekuti-
nou vyplnující puchýrky na pokožce
nemocného. Nemoc je nejvíc nakaž-
livá dva dny pred výsevem vyrážky
a následující týden, až do chvíle, kdy
se všechny puchýrky zmení ve
stroupky.

Stríháním nehtu snížíme riziko
škrábání a infikování míst

s chorobnými zmenami.

« PRíRODNí LÉCBA

Díte s planými neštovicemi by melo mít zajištený klid. Není nutné, aby leželo v posteli. Úlevu mu prinášejí studené sprchy,
které zmírnují svedivost puchýrku.

« AROMATERAPIE

Skvelým prostredkem zmírnujícím príznaky neštovic jsou
koupele s prídavkem aromatických oleju a jemné masáže.
Doporucují se 2,5% roztoky oleje z australského cajovníku,
hermánku nebo levandule.

« NATUROPATIE

Doporucuje se dieta obsahující velké množství syrové
zeleniny, ovoce nebo ovocných
štáv. Za úcinné se považuje pití
vody s medem nebo
pomerancové ci citro-
nové štávy. Jinou mož-

ností povzbuzení
imunity organizmuje
pust pod dohledem
terapeuta, trvající24-36
hodin.

Nálev z kvetu cerného bezu,
používaný zevne, zmírnuje

zánety kuže.

« BYLINNÁ LÉCBA

Je mnoho bylin zmírnujících príznaky neštovic. Puchýrky
je možné potírat nálevem z kvetu cerného bezu, který
zklidnuje zánety, tinkturou z kostivalu a levandulovým
olejem. Pití bylinkových caju snižuje horecku a zkracuje
období rekonvalescence. Je možné užívat cesnek
v tabletkách (3krát denne) a pít caj z rebrícku obecného
a kvetu citroníku (1 sklenici každé 2 hodiny).

« HOMEOPATIE

Z mnoha prípravku doporucovaných homeopaty upozor-
nujeme na:
* Aconitum nebo Belladonnu -používají se pri oslabení

a špatné nálade v prvních dnech nemoci;
* Antimoniumtartaricum- tento lék pomáhá lécit

puchýrky;
* Rhux toxicodendron - je-li horecka velmi vysoká, díte

je neklidné a vycerpané; tento lék zmírnuje podráždení;
* Sulphur - používá se pri silné vyrážce nebo pri vysoké

horecce.



~ POPIS NEMOCI

Moucnivka je kvasinková infekce
ústní dutiny. Vyskytuje se prede-
vším u umele krmených novoroze-
nat a kojencu. Na ústní sliznici se
muže objevit okolo trí týdnu veku
dítete. Kvasinky mohou napadnout
také opruzenou pokožku dítete a vy-
volat nepríjemnou vyrážku dopro-
vázenou sekrecí belavé tekutiny na
povrch kuže. Moucnivka zpusobuje,
že díte je neklidné.
Moucnivkoumohou onemocnet ne-
jen deti, ale i dospeli lidé.Nejcasteji
propuká v období oslabení obrany-
schopnosti organizmu. U detí však
neznamená automaticky trvalé po-
rušení imunitního systému. K to-
muto onemocnení muže napríklad
dojít, když je díte delší dobu léceno
moderními antibiotiky, zejména te-
mi, které mají široké spektrum úcin-
ku. V jiných prípadech je prícinou

~ PRíRODNíLÉCBA

choroby dlouhodobejší lécba stero-
idními slouceninami, napríklad pri
rakovine nebo AIDS. Moucnivka se
muže vracet.
V ojedinelýchprípadech se kvasinky
dostávají do krve, což vede k ohro-
žení života pacienta.

Moucnivku zpusobuje kvasinkový
organizmus -Candida a/bicans.

Rozhodujícíje hygienaústní dutiny.Lidé náchylní kmouc-
nivce by meli používat mekké kartácky na zuby, které
nepoškozují sliznici dásní. Lékari obvyklepredepisují an-
timykotikum - nystatin. Velmi známé je lécení jednopro-
centním roztokem geniciánové violeti. Existuje mnoho
podpurných lécivýchpostupu.
Lze vyplachovat 3krát denne ústní dutinu roztokem ku-
chynské soli (I plochá lžicka soli na 1/2 sklenky vlažné
vody).
U novorozenat a kojencuje duležité odstranit z úst zbytky
mléka -mužeme napríklad díteti po krmení podat malé
množství prevarené vody.
Stává se, že matky olizují dudlíky,které upadnou na zem,
a pakje dávajídetem. Je to neprípustné, protože muže do-
jít k prenosu choroboplodných mikroorganizmu z matky
na díte. Dudlíky by se po zašpinení melyvyvarit.

~ DIETETIKA

Ze stravy je nutné vyloucit cukr, také ostré korení, až do
doby vylécení infekce. Meli bychom se rovnež vyhýbat po-
travinám obsahujícím plísne -hroznovému vínu, houbám,
plísnovým sýrum.
Naopak je treba jíst lehká jídla bohatá na železo, zinek,
vitamin B 12,kyselinu listovou.
Nekterí lidé pojídají každý den cesnek, který je silným an-
timykotickým prostredkem.

n_ __ _~
~ PRíZNAKY

Moucnivka má podobu belavých te-
cek na jazyku, dásnich, lícni sliznici.
Vzhled techto výrustku je nekdy pri-
rovnáván ke sraženému mléku. Ob-

vykle nelze vrídky odstranit, a pokud
se tak stane, dochází ke krvácení.

~ PRíCINY

Moucnivku zpusobuje kvasinkový
organizmus Candidaa/bicans,který
je v malém množství stále prítomný
na sliznicích lidského tela. Kvasinky
získávajíideální podmínkypro mno-
žení, pokud dojde k narušení pri-
rozené rovnováhy mikroorganizmu,
napr. v dusledku nemocí nebo pri
užívání nekterých léku.
Novorozene se muže nakazit pri
porodu, trpí-li matka zánetem po-
rodních cest. Výskyt moucnivky
podporuje zvýšená hladina cukru
v krvi.

~ BYLINNÁ LÉCBA

Fytoterapeuti doporucují pít caj z hrebícku. Ústa se mohou
promývat roztokem z aloe. Pri lécbe moucnivky lze využít
caj. Tein, který je v nem obsažen, má stahující a protibolesti-
vé úcinky. Vychlazený sácek s cajem prikládáme na nekolik
minut na vrídky, 4-5krát denne.
Ústní dutinu mužeme vypláchnout odvarem z plátku ruží po-
varených na mírném ohni. Ke kloktání se rovnež používá od-
var z listu šalveje, ma1iníku, lopuchu.
Pri lécbe moucnivky je úcinný výtažek z myrhy, který však
dráždí zdravou sliznici.

Uvedené prípravky doporucují bylinárské receptáre obecne.
Nakolik je mužeme použít pri lécbe deti, záleží na konkrét-
ních prípadech, veku dítete apod. Meli bychom se poradit
s lékarem nebo lécitelem. U kojencu mužeme povlak na sliz-
nicí potírat tamponem z gázy, namoceným ve výtažku z le-
vandule.

~ HOMEOPATIE

Z homeopatických prostredku jsou nejcasteji doporucovány:
BoraxD6;
Mercurius so/ubi/is Dl:! -na zarudlé skvrny, a vyskytují-li se také

puchýrky na sliznicí;
Natrum muriaticum -používaný na belavé povlaky.
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~ POPISNEMOCI

Toto chronické onemocnení je nej-
casteji komplikací akutního zánetu
stredního ucha. Muže souviset se
zbytnením nosní mandle, která sni-
žuje pruchodnost Eustachovy trubi-
ce a znemožnuje tak odtok hnisu
z ucha.
Rozlišujeme dva druhy chronické-
ho zánetu stredního ucha: sliznicní
a kostní.
První z nich vzniká pri proniknutí
infekce z nosu nebo hrdla. Výtok
z ucha je hlenovitý, komplikace bý-
vají ojedinelé.
U kostního typu se zánetlivý proces
rozširuje na kostní tkán stredouší, te-
dy i na kladívko, kovadlinku a trmí-
nek. Obvykle tento zánet doprovází
silná bolest ucha a hlavy a vysoká
horecka. Výtok z ucha má hnisavou
podobu. Casteji dochází ke kompli-
kacím.

~ PRíRODNíLÉCBA

~I :
'.

~ PRíCINY

Chronický zánet ucha nejcastejizpu-
sobují gramnegativní bakterie a zla-
tý stafylokok.
Rozvojtéto chorobypodporujeopož-
dená lécba akutního zánetu strední-
ho ucha. Další prícinou muže být
oslabení imunity organizmu, zpu-
sobené napríklad podvýživou nebo
chudokrevností.

Pri chronickém zánetu stredního ucha se nekdy stává, že do hloubi stredouší prorustá nemocná tkán a zpusobuje mj. obrnu
(parézu) lícního nervu. Tento stav je predurcen k operaci. V ostatních prípadech jsou úcinné jiné lécebné metody.
Doporucuje se napr. vložit do ucha stroužek cesneku nebo vatový tampon namocený do cerstvé cesnekové štávy. Mužeme
použit také obklad z horké kuchynské soli. Sklenici soli ohrejeme v troube, presypeme do pláteného pytlíku a priložíme na
ucho.

~ HOMEOPATIE

Chronický zánet stredního ucha mu-
že vést k trvalému poškození slu-
chu.
Dojde-li k protržení bubínku, jeho
samocinné zahojení trvá 1-2týdny.

~ PRíZNAKY

Príznakemchronickéhozánetu stred-
ního ucha je bolest a výtok žlutavé
nebo zelenkavé barvy, sekret muže
být s prímesí krve. Castým prí-
znakem jsou také závrate, zvonení
v uších, nemoc se muže projevit
špatnou náladou, u detí neklidem.
U detských pacientu je castým pro-
blémem zbytnelá nosní mandle. Její
odstranení (adenotomie) je mnohdy
podmínkou úspešné lécby chronic-
kých zánetu stredního ucha.

Choroba je velmi nepríjemná
a bolestivá.

~ DlETETIKA

Z homeopatických prípravku se doporucují:
Aconitum -pri silné bolesti ucha a nachlazení;
Bel/adonna -pri silném, bolestivém píchání v uchu, které

sílí v noci;
Chamomi/la-je-linemocný podráždený a neklidný;
Ferrum phosphoricum -pri horecce a silné bolesti ucha;
Heparsulphuris-pri nesnesitelné bolesti ucha;
Ka/ium bichromicum-pri velkém množství sekretu stékají-
cího po zadní stene hrdla;
Mercurius-pokud se nemocný hodne potí aje mu zima;
Pulsati/la-pri horecce, výtoku z ucha.

~ BYLINNÁLÉCBA

Pri horecce podáváme vetší množství tekutin.
Nekdy pomuže v pocátcich nemoci ctyriadvacetihodino-
vý pust, který zvyšuje aktivitu imunitního systému.
Podle nekterých dietetologu není vhodné pít kravské mlé-
ko a jíst mlécné výrobky. Doporucuje se cibule, cesnek,
kren, protože mají vliv na snížení tvorby ušního mazu. Pa-
cienti by meli jíst pokrmy bohaté na vítamíny A a BI.

~ AROMATERAPIE

Nedošlo-li k pedoraci bubínku, pak bolest zmírní jedna kap-
ka olivového oleje kápnutá do zvukovodu. Olej nesmí být prí-
liš teplý, protože ucho je velrní citlivé.
Úlevu prínáší také potrení okolí ucha kapkou hermánkového
oleje. Zevne je možné použít rovnež olej z divizny nebo le-
vandule.

Zevne i vnitrne se používá nat rudbekíe (trapatky), vodil-
ky kanadské, divizny, máty peprné.



ONEMOCNENÍ PARAZITY

« POPIS NEMOCI :J
Potíže zpusobuje nekolik druhu
cizopasníku, kterí žijí v našem
prostredí. Onemocnet muže každý,
a zvlášte deti, které mají mnoho
kontaktu s vrstevníky a casto pod-
cenují zásady hygieny.Nejcasteji se
vyskytují: roupy, hlísti, tasemnice.

----
« PRíZNAKY---

* Roupy. Roup lidský je nitenka
o délce I cm cizopasící v tlustém
streve. Charakterickým príznakem
nákazy roupy je nocní svedení
konecníku. U detí se projevuje zvý-
šenou dráždivostí, nespavostí, ne-
chutenstvím, nechutí k fyzické akti-
vite,poruchamikoncentrace,mohou
se objevit i bolesti bricha. Nekdy
muže dojít k zánetu konecníku
a u devcátek k zánetu pochvy.
* Hlísti. Lidský hlíst je nitenka
o délce 20-40 cm cizopasící v tenkém
streve. Pri polknutí vajícek spolecne
s jídlem se uvolnují larvy, které pro-
nikají strevní sliznicí a dostávají se

K nákaze tasemnicí dochází pri
požití hovezíhoneboveprového

masa, které obsahuje larvy
tohoto parazita.

do krve a s ní do ruzných orgánu.
Nejvíce se jich hromadí v plicích, kde
uzrávají. Poté se dostávají do krku
a po opetovném spolknutí do strev.
Tam dozrávají a množí se. V období,
kdy se larvy v lidském tele premis-
tují, se objevují ruzné alergické reak-
ce jako je koprivka, otok vícek, suchý
kašel, dušnost. Muže se objevit aty-
pický zápal plic s horeckou. Jiné
projevy mohou být podobné jako
u roupu, nebot jsou zpusobené po-
dobnými toxiny produkovanými ci-
zopasníky. Patrí k nim bolesti bricha,
nervozita, poruchy koncentrace, ne-
volnost, zvracenÍ.

* Tasemnice. Cizopasníkseprichy-
cuje ke sliznici tenkého streva, kde
produkuje clánky s velkým množ-
stvím vajícek. Vetšinou nemocný
nepocituje žádné potíže, až když se
ve stolici objeví clánky tasemnice.
Nekdy se prítomnost tasemnice
projevuje bolestmi bricha, nevol-
ností, zvracením, nadmernou chutí
kjídlu nebo hubnutím.

« PRíCINY

K nákaze dochází prostrednictvím
pokrmu (nejcasteji nedostatecne te-
pelne upravených), kteréjsou konta-
minovány vajícky nebo larvami ci-
zopasníku.

« PRíRODN.!!.É~BA__
---

~

« BYLlN~1...!!CBA __ __
Nekteré byliny cizopasníky paralyzují, jiné je pomáhají
z tela vyloucit. K nejcasteji používaným bylinám patrí:
kaprad samec, marhaník granátový, pelynek pravý,
pelynek cernobýl, vratic obecný.

~ DIETETIKA

Odedávna sejako prostredek proti cizopasníkum používá
cesnek. Je dokázána úcinnost dýnových semen, okurek
a mrkve. Lécbu muže urychlit také zmena stravy.Nekteré
pokrmy pomáhají parazity vyloucit. Krome toho je nutno
prísne dodržovat zásady hygieny, casto si umývat ruce,
dukladne omývata cistit ovoce a zeleninu.V pripade roupu
je duležitédítetizabránit,abyse škrábalov okolíkonecníku.
Spánek v oddelených postelích zabranuje prenosu.

I « HOMEOPATIE... ---

Používají se: China, Teucrium, Santonium.
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« POPIS NEMOCI

Zardenky jsou silne nakažlivou
virovounemocí. Její prubehje mírný
a casto témer bez príznaku. Nejne-
bezpecnejší jsou pro díte v prena-
tálním stadiu, zvlášte, když žena
onemocní v prvních trech mesících
tehotenstvÍ. Mohou být prícinou
spontánního potratu nebo zpusobit
težké vrozené vady u vyvíjejícího se
plodu. Bohužel vetšina detí, které se
nakazilyzardenkamipred narozením
a v dusledku toho jsou postiženy
vývojovýmivadami,umíráv prvním
roceživota.Nejcastejimívajízarden-
ky deti predškolního veku a raného
školního veku. V soucasné dobe se
zardenky již neobjevují tak casto,
nebot se provádí ockovánÍ. Inku-
bacní dobaje 14-21dní, nemocný je
zdrojem nákazy asi 7 dní (než se
objeví vyrážka)a 14dní po odeznení
nemoci.

« PRíRODNí LÉCBA

« AROMATERAPIE

« PRíZNAKY

V pocátecnífázionemocneníse muže
vyskytnout lehký prujem, katar
horních cest dýchacích. U starších
detí se objevuje bolest krku a hlavy.
Následuje hrudkovitá vyrážka ru-
žové barvy. Nejdríve se objeví na
tvári a potom v prubehu jednoho
dne na celémtele. U dospelýchmuže
vyvolat svedení. Jedním z hlavních
projevuje zvetšení mízních uzlin za
ušima a v zátylku.Nemoc doprovází
zvýšená teplota trvající nekolik dní.
Velmizrídkaseobjevujíporuchyjako:
zánet kloubu, poruchy srážlivosti
krve zpusobené snížením množství
krevních desticeknebozánet mozku.
Po prodelání zardenek získáváme
imunitu na celý život. Je velmi dule-
žité, aby žena plánující tehotenství
vedela, jestli prodelala zardenky.
V prípadepochybnosti je nutná kon-

Nápoj z medu, vody a citronu je
skvelým prostredkem, který posiluje

organizmus v boji s nemocí.

Je možné používat koupele a jemné masáže se smesí 2,5 %
oleje z australského cajovníku, hermánku a levandule, které
dobre pusobí pri virových infekcích. Nekolika kapkami
této smesi je možno navlhcit prosteradlo anebo pridat do
zvlhcovace vzduchu v pokoji nemocného. Je možné použít
také eukalyptový olej.

« DI ETETIKA

zultace s lékarem, který na základe
vyšetrení rozhodne o prevenci.

« PRíCINY

Virus zardenek se dostane do orga-
nizmu kapénkovou nákazou tak, že
pronikne do bunek horních cest
dýchacích a do okolních mízních
uzlin,po rozmnoženípak dokrevního
obehu.

« BYLINNÁ LÉCBA

Doporucuje se podávat nekolikrát denne odvar z rebrícku
-zmírnuje projevy nemoci. Odvar z kvetu cerného bezu
s mátou peprnou snižuje teplotu a zklidnuje. Vysokou
teplotu je možno mírne snížit odvarem z šanty. Pokud se
vyskytnou nepríjemné kožní projevy, je vhodné omývat
pokožku odvarem z levandule.Štávy z cerstvého ovoce a zeleniny s vysokým obsahem

vitaminu pomáhají zvládat infekci, urychlují rekon-
valescencia posilujíimunitnísystém.Skvelýmprostredkem
je také med s citronem rozpuštený v horké vode. Nápoj
zmírnuje projevy infekce a zlepšuje náladu nemocného.
Doporucují se rovnež semena anýzu, která roztluceme
v hmoždíri a varíme asi 30 minut.Podávámenekolik lžicek
denne. Pomáhají uvolnovat dýchací cesty. Vynikajícím
prostredkem je cesnek.

« HOMEOPATIE

Dojde-li v prubehu nemoci k zarudnutí ocí, doporucuje se
Pulsatilla. Pri horecce se užívá Belladonna. Pokud dojde
ke zvetšení uzlin, používá se prípravek Phytolacca. Podá-
vá se ve forme studenéhonápoje. Jinými léky,kterépomá-
hají, jsou: Aconitum a Mercurius solubilis.
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« POPIS NEMOCI

Zánetkužeje jednou z castýchpotíží,
kterése vyskytujíu kojencua malých
detí. Postižena je kuže na zadecku
a na místech, ke kterým priléhají
pleny. Kužeje dráždena mocí a sto-
licí. Tyto potíže se vyskytují u deti
nejcastejimezi 6. - 9. mesícem.

« PRíZNAKY

Prvním príznakem je zacervenání
kuže,její suchosta odlupování.Zpo-
cátku nejsou zmeny patrné. Není-li
však zahájena lécba, potíže se zhor-
šují. Na pokožce se objeví hrbolky,
vrídky, strupy. Lehce muže dojít
k bakteriálnínákazea výskytuplísne.
Díte je neklidné nebo apatické.

Zánetu kuže u kojencu mužeme predejít castou výmenou plen.

« PRíRODNí LÉCBA

Obvykle není nutno vyhledat lékarskou pomoc. Nejdu-
ležitejším opatrením je castá výmena plen. Pri velké
precitlivelosti je nutné vymenovat pleny i v noci. Nekdy
pomuže zmena druhu plenek zjednorázových na bavlnené
a naopak.
Jednorázové pleny se nyní užívají velmi casto, protože
jsou pohodlné, navíc nové druhy obsahují vrstvu celu-
lózového vlákna, které zvyšuje absorbci moci a zamezuje
jejímu kontaktu s pokožkou. Látkové pleny se vyrábejí
z prírodní bavlny nebo mušelínu ajsou prírozenejší alter-
nativou, i když jsou méne pohodlné. Duležité jsou také
v tomtoprípadeplenkové kalhotky.Nemely by být z umelé
hmoty,protoženejenžeudržujípleny vlhké,ale takézvyšují
pravdepodobnost, že se díte zpotí a dostane vyrážku
z tepla.
Casté vetrání pokožky je prevencí opruzenin a urychluje
hojení. Ponechat díte bez plenek pomuže vyhnout se
rozedrení kuže a umožnuje jí, aby se zotavila.
Zadecek je treba casto omývat a dukladne osušovat po-
kožku,zvlášte v záhybech.Po omytíošetríme díte krémem
nebo olejem. K ochrane pokožky se používají krémy
obsahujícízinek.Vysušujía pusobíproti infekci.Není dobré
používat mastné krémy,které ucpávají póry a znemožnují
vsáknutí moci.

Nekdy se ani pri dodržování zásad hygieny nepodarí
predejít potížím. Mohou zde hrát roli i dedicní cinitelé.
Tradicní lidová medicína doporucuje potírat pokožku
roztokem vinného octa -1/2 lžicky na sklenici vody.

« PRíCINY

Do tretího roku života není ješte
detská kuže plne vyvinutá, je jemná
a choulostivá. Erytém mohou snad-
no zpusobit chemické látky, naprí-
klad použití nevhodné kosmetiky,
nebo mechanické príciny (pleny).
Prícinou zánetu pokožky je nej-
casteji:
* nedostacující výmena plen;

* nedostatecná hygiena;
* omezení prístupu cerstvého

vzduchu k pokožce;

* prujem;
* antibiotika;
* nedostatecnéopláchnutí pri

používánímýdla;
* používání kalhotek ze synte-

tických materiálu.

« BYLINNÁ LÉCBA

K ochrane pokožky používáme gel z aloe, který má
antibakteriální úcinek a urychluje hojení ran. Velmi
prospešný je také hermánek (4 lžíce hermánkového kvetu
zalijeme 100ml varící vody, odvar precedíme, namocíme
do nej pláténko a priložíme na pokožku. Aplikujeme 2krát
denne).

« HOMEOPATIE

Je mnoho léku, které pomáhají pri potížích zpusobených
podráždenímpokožky.Nejcasteji se doporucují:Sulfur D4
nebo Rhus toxicodendron D6.

- -- - --
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« POPIS NEMOCI

Príušnicejsou rozšírenýminfekcním
onemocnením, které je provázeno
bolestivým zdurenímpríušníchžláz.
Po nemoci zustane trvalá imunita,
i když jsou známy prípady ope-
tovného onemocnení. Nejcasteji
onemocní touto chorobou deti od
3 do 10 let, ale mohou onemocnet
i dospelí. Kojenci do 6. mesícu jsou
imunní proti této infekci díky proti-
látkám, které získali z matciny krve.
Príušnice probíhají vetšinou bez
komplikací, ale pokud nastanou,
mohou být nebezpecné. Inkubacní
doba je od 14 do 21 dnu ode dne
kontaktu s nemocným. Nemocný
clovek je zdrojem nákazy po celou
dobu - 7 dnu pred vypuknutím
onemocnení a potom behem nemoci
až do odeznení príznaku. Abychom
zabránili šírení infekce, musíme
nemocného izolovat.

Detem, které mají príušnice,
podáváme hodne tekutin

a polotekutou stravu.

« PRíRODNí LÉCBA

«piiíZNAKY

U detí muže být prubeh provázen
nekolika príznaky. Vevetšine prípa-
du zacíná onemocnení zimnicí,
bolestmi hlavy, svalu, nechuten-
stvím. Díte se necítí dobre, má
zvýšenou teplotu, následuje bolest
jedné nebo obou príušních slinných
žláz. Bolestzacíná zauchem a postu-
puje dopredu a nahoru. Zesiluje se
po požití kyselých pokrmu. Otok se

-
Pokud se díte cítí špatne, má vysokou teplotu a zánet
varlat, doporucuje se odpocinek v posteli. V jiných
prípadech není pohybová aktivita zakázána. Je možné
masírovat šíji rozehrívající mastí nebo prikládat studené
obklady na okolí oteklé slinné žlázy, pri zánetu varlat -
opatrneje podvázat kouskem sterilizované látky,abychom
zmenšili bolesti a otok.

« DIETETIKA

zvetšuje velmi rychle v prubehu
nekolika hodin, i když vetšinou
narustábehem2 -3dnu,potomzacíná
zvolna ustupovat. Zpusobuje cha-
rakteristický vzhled dítete. Nekdyje
oteklájen jedna slinnážláza, ale otok
se muže rozšírit i na ostatnížlázypod
celistí nebo podjazykem.
Otok ustupuje v prubehu 3-7 dnu.
Soucasne se objevují skvrny a hrud-
kovitá vyrážka na trupu. Nekdy má
pacient zvýšenou teplotu (do 39°C),
která trvá 1-2 dny. Komplikací
príušnic muže být zánet mozkových
blan a mozku, zánet varlat a nadvar-
lat, zánet vajecníku, slinivky,ledvin,
a dokoncehluchota.Ve30 % prípadu
probíhá nemoc bez príznaku.

« PRíCINY

Príušnice jsou vyvolány para-
myxovirem,kterýje prenášen kapén-
kovou cestou.
Vir se šírí z cloveka na cloveka
bezprostredním kontaktem, pred-
mety znecištenými slinami, prav-
depodobne také mocí.

« AROMATERAPIE

Pro zmírnení zánetu príušních žláz se používá trezalkový
olej, amikové kapky nebo mesícek lékarský.
Jednoduchý zpusob použití: navlhcit hadrík teplým tre-
zalkovým olejem, obložit slinné žlázy a priložit láhev
s horkou vodou.

« HOMEOPATIE
Doporucuje se tak jako pri všech horecnatých onemoc-
neníchprijímatmnohotekutin. Pokrmyby melybýt mekké
a rozmelnené. Je treba vyloucit horké pokrmy, kyselé
prílohy jako ocet, citrony, protože zesilují bolest.
Doporucuje se žvýkat žvýkacky. Úlevu mohou prinést
tablety se zinkem.

Používají se následující homeopatické prípravky:

* Belladona- je-li jedním z príznaku zarudlý, rozpálený
oblicej,

* Pulsatilla -pri horecce s pocitem chladu,

* Aconitum - pri horecce,

* Phytolaca - když si díte stežuje na bolest uší.



BÚPORNÝ PLÁC
~ POPIS NEMOCI

Všichni kojenci plácou. Je to zpusob, jakým se dorozumívají
s okolím. Ze zacátku je to pro díte jediná možnost, jak dát
najevo, že má hlad nebo že potrebuje pomoc. Postupne plác
ustává a rodice stále lépe chápou, ceho se jejich díte
dožaduje. Avšak prumerne jedno díte z deseti pláce víc nebo
intenzivneji než ostatní. Rodice to obvykle vycerpává
a stresuje.
Díte pláce vesmes, když má hlad, žízen, cítí se osamoceno,
nudí se,je mu horko nebo zima, bolí ho opruzený zadecek, má
koliku nebo se mu prorezávají zoubky. Pokud jednoduché
zpusoby uklidnem pláce -krmem, kolébám aj. - neúcinkují, je
treba zjistit, zda díte nemá jiný, závažnejší duvod k pláci,
napr. nemoc, obzvlášt když plác Z1Újinak než obvykle. Pokud
se objeví jakékoliv netypické príznaky,je vždy nejlépe poradit

~ UKLIPNOVANí KQIENCE

K nejúcinnejšímmetodámpatrí:
* krmení, treba i v krátkých casových intervalech,
* pochování-velice casto blízký fyzický kontakt zmír-

nuje podráždení dítete a pomáhá utišit jeho plác,
* rytmické kolébání na rukou, v houpacím kresle,

v kocárku (nekteré deti se uklidní, jakmile s nimi
vyjdeme na procházku nebo když se vezou v aute),

* tesnéovinutídekou-mnoha kojencum to dává pocit
bezpecí,

* masáž-rytmické poklepávání a trení bríška nebo zad,
* nabídnutídíteti necehok cucání (díte už v matcine

briše dokáže cucat vlastní prsty) - nejvhodnejší je
dudlík prirozeného tvaru,

* odvádení pozornosti dítete od príciny pláce, napr.
procházka po byte, prohlížení obrázku nebo odrazu
vlastní tváre v zrcadle.

Všichni rodice chtejí videt své díte
vždy radostné a usmevavé.

se s lékarem. NervÓZ1Úpobíhám kolem díteteje jen zneklidnuje.
Pokud nem zjevná žádná konkrétní prícina pláce, není treba ji
hledat za každou cenu. Je možné, že díte opravdu potrebuje
jen pochovat.
Starší nemluvne muže již plakat také z jiných duvodu, napr.
ve veku 7-8 mesícu muže být prícinou pláce strach. Díte si
uvedomuje, jak duležitou osobou pro jeho bezpecí je matka.
A tak pláce, zmizí-li matka z jeho zorného pole. Krikem,
neklidem, nakonec i slzami dává díte najevo obycejnou únavu
z premíry prožitku. Ve veku 2 let bývá již casto prícinou
konfliktu a slz snaha prosadit svou. Také frustrace zpusobené
tím, že díte nemuže dosáhnout cíle, jsou castou a bohužel
nevyhnutelnou prícinou pláce.

r~POSTUP PRI KOLICEI. . _

Když má díte záchvat pláce, prestože je zdravé a správne se
vyvíjí, muže být prícinou kolika. Rodice by meli díte uklidnit.
Pohyb, casté krmem, masáž bríška mohou prínést úlevu.
Krome toho se doporucuje podávat odvar z fenyklu obecného
nebo hermánkový caj.

· .tKPQSJUP- PRI PRáREZÁVÁNí ZOUBKU

Abychom díteti pomohli, mužeme malíckem trít jeho dásne
nebo mu dát neco tvrdého ke kousání -výborne se hodí
mrkev, zejména ochlazená v lednici. Mužeme použít také
speciální kousadla z umelé hmoty, vyplnená vodou.
Ochlazujeme je v lednicce, nikdy však v mraznicce -mohlo

by dojít k omrznutí dásní.
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IIImrUJEM
« POPIS NEMOCI

Pro toto onemocnení je chrakteristické
casté vyprazdnování ridší stolice.
Prujem muže být akutní nebo zpuso-
bený chronickými onemocneními
trávicí soustavy. Trvá-Ii krátce, není
jako príznak príliš nebezpecný. Avšak
vzhledem k velkým ztrátám tekutin
a minerálních solí muže vést k dehy-
drataci. Totonebezpecí vzniká zejména
u kojencu a mladších detí, které se

« PRíCINY

U kojencu a malých detí mohou
vodnaté stolice provázet témer každou
nemoc. Vyskytnou-li se, je treba pre-
devším zjistit prícinu.
Akutní prujem muže být zpusobený
virovou nebo bakteriální infekcí, a to

nejen trávicí soustavy, ale také dýcha-
cích cest. Prujem muže následovat po
težce stravitelném jídle nebo po jídle
príliš bohatém na vlákninu, muže být
príznakem potravinové alergie, vedlej-
ším úcinkem lécby antibiotiky nebo
provázet prožívaný stres.
Chronické prujmy je treba dukladne
vyšetrit, mohou provázet mukovis-
cidózu, celiakii, syndrom dráždivého
tracníku.

Úcinným zpusobem lécbyprujmu
je masáž bricha s použitím

éterických oleju.

« PRíRODNíLÉCBA

Udržuje-li se u dítete mladšího 2 let
prujmová stolice déle než 12 hodin
nebo u dítete staršího 2 let déle než

2 dny ajeví-li díte príznaky dehydrata-
ce, prípadne je-li ve stolici krev,je treba
rychle kontaktovat lékare.

! PRíZNAKY DEHYDRATACE:

« Suchá sliznice ústní du-
tiny,popraskané rty,tmavá hustá
moc nebo neschopnost mocit
po dobu delšínež 6 hodin, nepri-
rozená ospalost nebo apatie.

« HOMEOPATIE

Pri akutním infekcním prujmuje možno
použít Arsenicum album nebo Carbo
vegetabilis. Doporucují se také: Nux
vomica pri otrave potravinami, Pulsa-
til/a pri prujmech zpusobených špat-
nou stravou nebo nesnášenlivostí ur-

cité potraviny.

« AROMATERAPIE

Pro zmírnení prujmu se doporucuje
masáž bricha s použitím éterických
oleju pusobících antisepticky a rela-
xacne, napr. hermánkového nebo le-
vandulového. Pri otrave potravinami
používáme eukalyptový olej. Pri
bolestivém prujmu pridáváme fenyklo-
vý nebo zázvorový olej. Redíme je neu-
trálním olejem na koncentraci 3 %.

snadno odvodní, zvlášte když dosta-
tecne nepijí nebo když je prujem spojen
se zvracením. Dehydratace má daleko-
sáWé následky, protože vede k naruše-
ní elektrolytické rovnováhy. S tím sou-
visí poruchy srdecní cinnosti, muže
také dojít k oslabení ledvin.

Pri prujmu je nejduležitejší
zabránit dehydrataci organizmu.

« DlETETIKA

Je treba dohlédnout, aby nemocný
mel dostatek tekutin. Nejlepší je
roztokpripravenýz 200 mlprevarené
vody, trí zarovnaných lžic hroz-
nového cukru a '/2zarovnané lžicky
kuchynské soli.V pocátecnímstadiu
nemoci, není-li její prubeh príliš
dramatický, nepodáváme žádné
prostredky stavící prujem, protože
by se streva mela ocistit prirozeným
zpusobem. Doporucuje se dodržo-
vat rýžovou a mrkvovou dietu a po-
stupne ji doplnovat suchary, pece-
nýmijablky a banány.

« BYLINNÁ LÉCBA

Nejjednoduššími prostredky jsou
bylinné caje z máty peprné a boruvky.
Krome toho se doporucují odvary
z tužebníku jilmového, kakostu smr-
dutého a kontryhele. Vhodné jsou také
cesnekové kapsle, které se užívají
trikrátdenne.

Konzumace cesneku nebo cesneko-

vých kapslí pomáhá udržet správnou
bakteriální flóru ve strevech.
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« POPIS NEMOCI

Nádorová onemocnení ledvin se vyskytují nezávisle na veku
a pohlavi. K benigním nádorum se radí fibromy, angiomy
a hladkobunecné myomy. Tyto nádory zpravidla nezpuso-
bují žádné poruchy a diagnostikují se jen náhodne.
Zhoubným nádorem ledvin je tzv. Grawitzuv karcinom.
Objevuje se obvykle po 60. roce života, mezi nemocnými
prevládají muži. U malých detí a batolat se mužeme setkat
zejména s tzv. Wilmsovým nádorem.

« PRíCINY

Mezi mnohé cinitele ovlivnující vznik nádorového one-
mocnení ledvin patrí dedicnost a vliv životního prostredí.
Dalšími jsou predevším negativní pusobení nikotinového
koure a jiných toxických látek.

« PRíRODNí LÉCBA

Základem je okamžite prestat kourit.
Zánetlivé ložisko by se melo odstranit, protože i banální
infekcemohou situaci nemocného zhoršit.
Lécba se provádí chirurgicky,odstranuje se nádor a meta-
stázy.
V prípade Grawitzova adenokarcinomu se obycejne od-
stranuje puvodní ohnisko. Existuje pravdepodobnost, že
po jeho odstranení metastázy ustoupí. V prípade Wilmso-
va nádoru je treba postupovat velmi rychle.

« PRíZNAKY

Rakovinaledvinmuže po nejakou dobu probíhat zcelabez
príznaku. Triádu príznaku tvorí bolesti v bederní oblasti,
nádor v podžeberní oblasti a krev v moci.
Je treba zduraznit, žev mnoha prípadech má onemocnení
zcela atypický prubeh. Nekdy je jediným príznakem zvý-
šená teplota s nejasnou etiologií.Mohou ji provázet boles-
ti kloubu, zimnice, neurologicképríznaky a strídání nálad.
Nemocný ztrácí telesnou hmotnost, i když pravidelne jí.
Zvetšený nádor muže tlacit na nekteré úseky trávicí sou-
stavy.Nemocný cítí bolesti bricha neurcitého puvodu, po-
stupne ztrácí chut k jídlu, jeho plet je bledá, trpí zácpou
nebo prujmem a je unavený.
Pokud prumer nádoru presáhne 5 cm, zacíná metastazo-
vat na jiné vnitrní orgány.Nejcasteji se metastázy objevují
na plících, v mízních uzlinách, kostech, játrech, také na
druhé ledvine.
Úspešnost lécby záleží na tom, zda byl nádor odhalen
vcas. Cím je nádor vetší, tím se pravdepodobnost vylécení
snižuje.
Grawitzuvnádor nemusejípo dlouhou dobu provázetžád-
né príznaky do chvile, kdy nádor dosáhne nadmerné ve-
likosti. Charakteristické jsou brišní bolesti, stopy krve
v moci a nádor v bederní oblasti.
Wilmsuvnádor se rozvíjívelicerychle a záludne. V krátké
dobe muže zasáhnout polovinu brišní dutiny.Nejcastejije
zpozorován rodici pri mytí detí nebo pri lékarských pro-
hlídkách u príležitosti jiných onemocnení. Bolesti se pri
tomto druhu nádoru podobají kolikovýmzáchvatum zpu-
sobeným ledvinovýmikameny.

Nemocný ztrácí chut kjídlu, je vycerpaný a trpí bolestmi
v bederní oblasti.

« DIETETIKA

Doporucuje se lehce stravitelná, plnohodnotná výživa
s vhodnou kombinací výživnýchlátek, které snižujívycer-
pání organizmu.
Behem chemoterapie casto vznikají vredová onemocnení
ústní dutiny a trávicího traktu. Proto je duležité dodržovat
hygienuúst. Nekdy se doporucuje kašovitá strava.

« PSYCHOTERAPIE

V prípade chronického dlouhotrvajícího onemocnení je
duležitá schopnost nemocného uvolnit se.
Pomáhaji ruzné relaxacní metody; velkou roli sehrává
podpora rodiny a prátel.
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« POPIS NEMOCI

Nedostatecná cinnost ledvinje stav, kdy tento orgán není schopen pro-
strednictvím moci odstranit z organizmu produkty látkovévýmeny.Nad-
merné nahromadení toxinu zpusobuje telesnou otravu. Rozlišujeme dva
druhy nedostatecné cinnosti ledvin: akutní a chronickou.
Príznaky akutní poruchy ledvin záleží na její prícine. Zmeny se nekdy
dají vylécit, ale mohou být i smrtelné; v jiných prípadech se mení
v chronické onemocnení. Nemoc se muže objevit v každém veku, ta-
ké u novorozencu. Akutní onemocnení u malých detí probíhá velmi
prudce. Úcinnost lécby záleží na stupni postižení ledviny a celkovém
stavu pacienta. Chronická nedostatecná cinnost ledvin se muže rozví-
jet velmi zvolna a má nezvratný charakter. Nezávisle na prícinách je
charakteristické ustavicné postupování nemoci.
Úspešnost lécby se stanoví jen težce. Avšak za predpokladu, že se
dodržuje vhodný životní styl a doporucení dietetologu, lze prodloužit
dobu, kdy nemocný nemusí používat dialýzu, až na nekolik let.

Pri težké poruše cinnosti ledvin je nezbytná dialýza.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíZNAKY

Anurie, nemožnost mocení, slabé mocení,
otoky,poruchy krevníhoobehu, vysokýtlak,
to jsou nejvýraznejší príznaky akutní ne-
dostatecné cinnosti ledvin. Presnou diagnó-
zu lze urcit na základe množství kreatininu
a mocovinyv krvi.Koncentracemocovinyje
prímo úmerná množství bílkovinve strave
nemocného.
K príznakum chronické nedostatecné cin-
nosti ledvin patrí telesná únava, ztráta
chuti k jídlu, vysoký tlak, bolesti kostí,
náchylnost k patologickým zlomeninám
kostí, dokonce mocovinová spavá nemoc.
Charakteristický je nasládlý, mdlý zápach
z úst, ranní nevolnost se zvracením a sve-
dení kuže.

« PRíCINY

Prícinami akutní nedostatecné cinnosti led-

vin jsou poruchy prokrvení ledvin vedoucí
k poruchám cinnosti predledvin; zánety
Malpigho klubícek, ledvinové tkáne, otravy
zpusobující nedostatecnou cinnost; poru-
chy vylucování moci zpusobené defektem
zadní cásti ledvin.

Chronická nedostatecná cinnost ledvin je
zpusobena nemocemi postihujícími Malpig-
hoklubícka, otravami, poruchami metabo-
lizmu, defekty a zánety mocové soustavy.

'« LÉCENíDIALÝZOU

V težkých prípadech nedostatecné cinnosti ledvinje léc-
ba dialýzou nevyhnutelná. Jejím cílemje odstranit z krve
toxiny,které jsou produktem látkovévýmeny.Existujídva
druhy dialýzy:hemodialýza a peritoneální dialýza. Hemo-
dialýza trvá nekolik hodin a provádí se v nemocnici, vetši-
nou 3krát týdne. Krev se cistí pomocí hemodialyzacního
prístroje -umelé ledviny. Pri peritoneální dialýze se dialy-

zacní roztok operacne zavedenou cévkounapustí na neko-
lik hodin prímo do brišní dutiny.Nasaje do sebe zplodiny
látkovévýmeny a pak se stejnou cestou vypustí.Postup se
musí opakovat ctyrikrát až petkrát denne.Výhodouje, že
pacient nemusí setrvávatv dialyzacním stredisku.Metoda
je však velmi nárocná na jeho schopnost správne manipu-
lovat zavedenou cévkou a na možnost dodržet pri výme-
nách roztoku naprostou sterilitu. Dalším druhem lécbyje
automatická dialýza s použitím tzv. cykleru. V tomto prí-
pade lze dialýzu provádet ve spánku.

Pacient musí samostatne sledovat svuj stav (denne si me-
rit krevnítlak, kontrolovattelesnou hmotnost, diurézu cili
vylucovánímoce). Je treba se vyhýbat infekcím, protože
nemocní s poruchou cinnosti ledvin trpí sníženou odol-
ností organizmu.

« DIETETIKA

Jídelnícek ve velké míre záleží na funkcnosti ledvin. Se-
stavuje se individuálne pro každého pacienta. Pri chro-
nickém onemocnení je nutno snížit množství prijímaných
bílkovina dodávat telu pouze plnohodnotné bílkovinyob-
saženév libovémmase,vajecnýchbílcích a tvarohu.Vhod-
né jsou nenasycené tuky (olivový,slunecnicový a sójový
olej). Je treba vyloucit potraviny s vysokým obsahem fos-
foru - mléko, tvrdý sýr, vajecné žloutky, lušteniny, vnitr-
nosti, ryby,kakao.V prípade zvýšenéhomnožství draslíku
v krvi se snižuje podíl ovoce a zeleniny ve strave. Míra
omezení soli záleží na stupni poruchy cinnosti ledvin.
Množství nápoju záleží na objemu vylucovanémoci.



« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Prícínou kinetózy je porucha funk-
ce vnítrního ucha, kde se nachází
ušní labyrínt -ústrojí pro udržování
rovnováhy. Nekterí odborníci spo-
jují nemoc se zrakovýmí porucha-
mi. Aby clovek udržel rovnováhu,
jeho zrakové a slu-
chové orgány sbírají
z vnejšího okolí in-
formace, které pre-
dávají do stredního
ucha. Odtud impulzy
po zpracování putují
do mozku. Kinetóza
vzniká, pokud sou-
stavakontrolujícírov-
nováhu zjistí rozdíly
mezi vjemypricháze-
jícími do centrály ve
stredním uchu a zra-
kovýmivjemy.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRVNíPOMOC

« PRíCINY

CestovIÚ syndrom se projevuje nevol-
ností, závratemi, bolestí Wavy,postiže-
ný se celkove špatne cítí. OnemocneIÚ
doprovází pocit neklidu, bledost kuže,
nekdy studený pot. Pokud se cesta ne-
preruší, dostaví se zvracení.

l

- - ---

-- --

Kinetóza neboli cestovní syndrom
bezprostredne souvisí s cestováním.
Objevuje se pri jízde autem, vla-
kem, behem letu letadlem nebo
plavbylodí.Prímýmiprícinami zdra-
votní poruchy jsou zmeny pozice te-

la vzhledem k okolí:
vznášení se a padá-
ní, naklánení a kolé-
bání, náhlé brzdeni
nebo zrychlování.
Príznaky mohou si-
lit vlivem nepríjem-
ných vuní, pri ctení
za jízdy, pri ne-
dostatku cerstvého
vzduchu nebo ún~
ve cestujícího.

'I

" )
Kinetóza nejcasteji postihuje deti.

Cestovní syndrom je nekdy težce zvládnutelný. Mužeme
však použít ruzné jednoduché zpusoby,které potíže zmír-
ní nebo zcela odstraní. Predne je treba dodržovat nekolik
zásad. Clovek, který se bojí cestování,by mel pred cestou
vypít nekterý z bylinných uklidnujících caju. Behem ces-
ty verejnou dopravou by mel sedet co nejdále od motoru
nebo výfuku. Nevolnost muže zesílit také kourení. Pred
cestou je treba si náležite odpocinout. Pokud je to mož-
né, doporucuje se cestovat s prestávkami. Prestávky lze
využit k nekolika hlubokým nádechum na cerstvém vzdu-
chu. Osoby trpicí cestovním syndromem by mely v aute
sedet na predním sedadle a behem jízdy necíst. Nejhorší
formou cestovního syndromu je morská nemoc. Organiz-
mus se však obvykle po nekolika dnech dokáže podmín-
kám na lodi prizpusobit.

« AKUPRESURA

Proti nevolnosti a zvracení pusobí tlak palce na akupre-
surní bod, který se nachází na stredovécáre vnitrní strany
predloktí, 2 cm od ohybu zápestí.

« BYLINNÁ LÉCBA

Jako prevenci i pro pomoc pri záchvatech nevolnosti pripra-
víme nálev z následujících bylin (50 g každé suroviny): ko-
rene kozliku lékarského, libecku a andeliky, listu medunky,
routy a máty peprné, oddenku puškvorce, nate treza1ky,rdes-
na ptacího, komonice lékarské a úboru hermánku. Jednu po-
lévkovou lžíci nálevu zalijeme sklenicí vroucí vody (250 ml).
Takto pripravený caj pijeme pred zacátkem cesty nebo be-
hem IÚ, objeví-li se potíže. Vetšina uvedených bylin pusobí
proti zvraceIÚa zároven má uklidnující úcinek.

« HOMEOPATIE

V prípade cestoVIÚnemoci homeopaté doporucují následují-
cí prípravky: Cocculus, Conium, Arnica, Phosphorus a Barium

carbonicum. Mají uklidnující úcinek a pusobí protí závratím,
nevolnosti a zvraceIÚbehem jízdy.
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~ POPIS NEMOCI

Vbodnutí trísky do dlane nebo cho-
didla muže potkat každého z nás.
Nejcasteji však postihuje deti, které
bývají pri hre neopatrné. Nejvetší
bolest zpusobují trísky zabodnuté za
nehty.

~ PRíCINY

Abychom zamezili vbodnutí trísky
do dlane, je treba pri všech cinnos-
tech, kde existuje možnost tohoto
úrazu, používat ochranné rukavice.
Jsou duležíté prí truhlárské, tesar-
ské a zámecnické práci, zahradnické
cínností nebo zednických a staveb-
ních cínnostech. Vhodná obuv po-
muže chránit chodidla. Týká se to
predevším detí, které zpravidla ne-
dávají pozor na to, kudy chodí.
Nejlépe je místo, kde si detí hrají,
uklidit a odstranit všechny nebez-
pecné predmety.

~ PRíRODNí LÉCBA

-- - -. ---

~ PRíZNAKY

Tríska se muže zabodnout úplne ne-
bo jen cástecne a vycnívat z kuže.
Zpusobuje mírnou bolest. Detí, kte-

ré jsou vydešeny nehodou, pocitují
bolest silneji. V nekterých prípadech
vypadne tríska po nekolika dnech
sama. Vetšinou ji dokážeme odstra-
nit mechanicky. Neodstranená trís-

ka, kousek kovu nebo sklenený strep
mohou zpusobit komplikace. Tríska
zapíchnutá do bríška prstu nebo za
nehet muže být prícinou hnisavého
zánetu prstu. V prípade zánetu, který
se projevuje zvýšenou bolestí, zrud-
nutím kuže a otokem postiženého
místa, je treba vyhledat pomoc léka-
re. Obvykle je nutný malý chirurgic-
ký zákrok.

Nejprve je treba trísku
odstranit.

Pokud je to možné, trísku odstraníme, nejlépe pinzetou. Pred zákrokem ocistíme pinzetu lihem nebo ji vydezinfikujeme
nad plamenem. Místo, kde se tríska zabodla, netreme, aby nevnikla hloubeji pod kuži. Vycnívá-litríska nad pokožku,je její
odstranení jednoduché. Mužeme stísknout místo kolem vpíchu -tríska je tak lépe viditelná.

Tríska vpíchnutá pod kuži se odstranuje pomerne hure. Pokožku nad trískou roztrhneme tak, abychom k ní mohli pronik-
nout vydezinfikovanoujehlou, prípadne pínzetou, a podebrat ji. Potom trísku odstraníme pinzetou. Nakonec ranku ocistí-
me lihem.

~ HOMEOPATIE ~ LÉCBAHLíNOU

Ideálním prostredkem, který zmírnuje ostrou, trhavou bo-
lest, zpusobenou pri vpichu trísky, je Ledum. Úcinne pu-
sobí také Hypericum, pri silném zánetu Apis mellifica a pri
svedení Urtica.

Pokud se nám nepodarí odstranit trísku jednoduchým
zpusobem, mužeme použít bílou hlinku. Kaolin ohrejeme
a priložíme na ránu v souladu s návodem na obalu.

Cerstvé, rozdrcené

kvety mesícku prilože-
né na ránu pusobí pro-

ti vzniku zánetu.

~ AROMATERAPIE

Místo vpíchu trísky mužeme potírat aromatickými silicemi
z levandule, bazalky, majoránky nebo tymiánu.

~ BYLINNÁLÉCBA

Velmiúcinným bylinným prípravkem používaným pri od-
stranování trísek je tínktura z mesícku. Na ránu lze také
prikládat cerstvé, rozdrcené kvety této rostliny. Mesícek
zmírnuje otoky a zánety vznikající pri zapíchnutí cizího
telesa pod kuži.
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I!IKRV'ÁCENÍz NOSU
~ !..RíŽNAKY__

Krvácení muže postihnout jednu
nebo obe nosní dírky. Muže být
provázeno neklidem, zblednutím
pokožky,nekdymdlobami.Pripoúra-
zovém krvácení je treba zjistit, zda
nebylo poraneno ucho nebo ústní
dutina.

..--
« PRlCINY_

Krvácení obvykle vychází z povr-
chové krevní cévy
na prepážce oddelu-
jící od sebe nosní
otvory.
Príciny krvácení
z nosuje možnoroz-
delit na místní a cel-
kové.

Nos je jedním z našich nejdu-
ležitejšíchsmyslovýchorgánu.Kvuli
svému umístení však casto podléhá
zranením. Navíc nosem ustavicne
proudí vzduch, který se v nem ohrí-
vá a cistí. Proto je vystaven podráž-
dení, vysychání a infekcím. Nos je
rozdelendo dvou cástí, z nichžjedna
je tvorená kostí, druhá chrupavkou.
Uvnitr je vystlán mukózní membrá-
nou,jež obsahuje bunky, které mají
nepatrný porost z chloup-
ku nazývanýchrasinky.Ty
pusobí jako filtr a zabra-
nují cásteckám prachu
a znecištení, aby se do-
staly do plic.
Nosní sliznice je hojne
zásobována krví, zvlášte
v oblasti nosních otvoru.
Nekdy dochází ke krvá-
cení z jednoho z nich. Prí-
cinou je bud' lokální po-

" ranení, anebo je to pouze
jeden z príznaku závaž-
nejšího onemocnení, zej-
ména pokud se krváceníz nosu casto
opakuje nebo je velmi silné.

Tampony
namocené v odvaru

z rebrícku se priklá-
dají na nos a na

celo.

* K místním prícinám patrí pre-
devším úrazy, zejména u detí. Mož-
nými prícinami jsou také nádory,
zejménapolypy,granulomy,fibromy
a zhoubné nádory nosu a nosních
dutin. K nejcastejším úrazum patrí
veškeré zlomeniny lebecních kostí,
chirurgická poranení, která nekdy
vznikají pri lékarských zákrocích
v oblasti hlavy a šíje. Krvácení muže
vyvolat náhlá zmena tlaku, napr. pri
potápení.Prícinoumužebýt také cizí
teleso vložené do nosní dutiny. Kr-
vácení zpusobuje rovnež kontakt
s chemickými látkami - silnými ky-
selinami nebo zásadami, fosforem,
slouceninamichrómua manganu,tis-
karskými barvami apod.
* K obecným prícinám patrí po-
ruchy srážlivosti krve, které mohou
být zpusobeny léky na snížení
srážlivostikrve, ale také populárním
acylpyrinem nebo hematologickými
nemocemi. Nekdy je prícinou krvá-
cení z nosu zánet nosní sliznice zpu-
sobený bakteriální nebo virovou
infekcí, prípadne i nemoci obehové
soustavy - ateroskleróza a vysoký
krevní tlak (hypertenze).

L~_t.RíRQQNíLÉCBA-=- ___ ~= -=-_ _ _ _ _ ,
Není-li krvácení intenzivní,postací pouze stlacit tu nosní dírku, která krvácí. Je trebaji takto držet 10až 15minut a zustatpo
tuto dobu v nehybné poloze. Pomáhá také priložit ledový obklad na krvácející stranu nosu nebo zezadu na krk. Postižený
by mel po celou dobu pomalu a hluboce dýchat ústy a vyplivovat shromáždenou krev.
Pokud krvácení neustává, sílí, vrací se nebo se casto opakuje, obratte se na lékare, který zjistí prícinu a presné místo
krvácení.

--- _II ~J!YUNNÁ-i-ÉCBA -. ---
Nejcasteji se doporucuje odvar z rebrícku obecného
ochlazený ledem. V nem se namácí tampony z vaty nebo
buniciny a prikládají se na nos z té strany,která krvácí. Lze
také použít lihový výtažek z rebrícku. V tomto prípade
smícháme jednu polévkovou lžíci extraktu se 300 ml
studené vody.

Krvácení zastavuje citronový olejícek. Nakapeme nekolik
kapek na tampon namocený v ledové vode. Tampon se
prikládá na hrbet nosu. Lékarmuže vložit tampon do nosní
dutiny a pritlacit prímo na krvácející cévy, ovšem pri

samolécbe se tento postup nedoporucuje.
Studenýobkladpriloženýna krkzmírnujekrvácení,protože
se sníží lokální prutok krve.

I « HOMEOPATIE __ __ __I
Pri krvácení se používají následující homeopatické
prípravky:
* Ferrumphosphoricum -pri krvácení zpusobeném drob-

nými úrazy nebo príliš silným smrkáním (napr. pri rýme),
* Hamamelis - používá se pri silném krvácení spojeném

s pocitem tlaku uvnitr nosu,
* Phosphorus-je úcinný pri silném krvácení zpusobeném

náhlou zmenou tlaku, napr. pri smrkání, kýchání nebo
kašli.
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BItop ÁLENINY

I « POPI§ NEMOCI_ L« PRlCINYleniny zarazují do jednoho ze trí
stupnu postižení:
I. stupen-objevuje se palcivé zcer-
venání pokožky (erythenn),
II. stupen -vyskytují se puchýre se

serózní tekutinou, popálená oblast
je oteklá,
HL stupen -tkánje odwnrelá(nekróza).

Vetší význam však má rozsah posti-
žení. Za težkou popáleninu pova-
žujeme u detí takovou, kterápostihla
10%povrchu tela, u dospelých20%.

Krome prímého pusobení vysoké
teploty muže být prícinou vzniku
popáleniny kontakt s chemickými
látkami (silné kyseliny a zásady),
elektrický proud a mnoho druhu
zárení, napríklad ultrafialové nebo
slunecní.

Podle príciny delíme popáleniny na
tennické, chemické,elektrickéa z o-
zárení.

Popáleniny vznikají vlivem pusobení
vysokých teplot na celý organizmus
nebo místne na nekterou tkán tela,
nejcasteji na kuži a sliznici.

r~PRlZNAKr.

Podle teploty, která popáleninu
zpusobila, doby,po kterou pusobila,
podle postižení jednotlivých cástí
tela a v težších prípadech podle
reakce celého organizmu se popá-

[« ..fRíRQDNíLÉCBA _ _____
Težké popáleniny vyžadují okamžité lékarské ošetrení, obzvlášt jsou-li postiženy deti. Drobné popáleniny ihned ochladte
pod studenou, pomalu tekoucí vodou. Prikládejte po dobu nekolika desítek minut ledové obklady ze sterilní (prežehlené)
látky. Vytvorí-li se puchýr, priložte na nej kryt ze sterilní látky a upevnete jej náplastí. Puchýre nepropichujte - chrání
poškozené místo, dokud se nevytvorí nová kuže. Na popáleniny nedávejte žádnou mast.
Pokud se popáleninanacházípod oblecením(taképri popáleníchemickou látkou),je trebaje okamžitesvléknout.Priškvarená
cizí telesa, tedy také cásti oblecení, se odstranují chirurgicky.
Težké popáleniny vyžadují hospitalizaci.

r« B)'_lINNÁLÉCI!A___ _-.=J K ošetrení vysušené, svraštelé kuže se používají již
zmínenéprípravky a také ružový olej a olej ze santálového
dreva zredený v základním oleji (ve 2% koncentraci).Nejcasteji se používá levandulový olej. Pusobí proti

bolesti, proti zánetum, urychluje proces hojení ran a muže
pomoci zabránit tvorbe jizev. Tvorbe jizev muže také
zamezitvýtažekz cibule,kterýse používánamírnezahojené
rány.
Pri rozsáhlejších popáleninách se levandulový olej nanáší
na sterilní látku, která se prikládá na ránu. V prípade
drobnýchpopáleninmužemenekolikkapek olejeaplikovat
prímo na ránu. Podobné vlastnosti má olej z australského
cajovníku. Ideálním prípravkem, pokud je dostupný, je
cerstvá štáva z aloe. Získáme ji rozlámáním listu aloe
a nakapeme prímo na ránu. Jiným zpusobemje napuštení
obvazu odvarem z hermánku nebo mesícku. V pozdejší
fázi lécby je úcinným prostredkem mesícková mast. Na
popáleninyzpusobené slunecnímzárenírnje velmi vhodné
použít krvave cervený trezalkový olej, který rychle
odstranuje silnou palcivou bolest.

--

Na popáleniny se prikládají obklady
s hermánkovým odvarem.

« HOME9PATlt

Nejcasteji se pri první pomoci používají prípravkyAmica
a také Cantharis.Obe homeopatikapusobí proti bolestem.
Pri lehkých popáleninách mužeme aplikovat prípravek
Urtica urens. Je dostupný také v podobe masti a krému.
Úcinne pusobí pri plošných popáleninách.

Pri mírných, ale rozsáhlých popáleninách zpusobených
slunecním zárením se doporucuje koupel s hermánkovým
olejem. V težších prípadech se používá levandulový olej.



Hlavní prícinou je príliš dlouhý po-
byt na slunci. Nejnebezpecnejší je
slunení na jare, zvlášte ve vysoko-
horském prostredí, v dobe od 11.00
do 14.00hod., když fouká silnývítr,
který chladí a vyvolává dojem, že
teplota vzduchu je nižší než ve sku-
tecnosti. Deti jsou na slunecní záre-
ní mnohem citlivejši. Meli bychom

je chránit po-
krývkou hla-
vy. Význam
má takébarva
pleti. Lidé se
svetlejší pletí
by meli být
pri pobytu na

.. '::. ,~~" 'MtU slunci zvlášt
opatrní.

~ POPIS NEMOCI ~ PRíCINY

Spálení pokožky slunecními paprs-
ky zpusobuje nejcasteji príliš dlouhý
pobyt na slunci. Tyto potíže mohou
ovlivnit stav celého organizmu.

~~
.. .

. .'. ". .'.
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~ PRíRODNí LÉCBA

~ NATUROPATIE

Nejduležitejší je vyhýbat se nadmernému sluneni. Tím
slunecnímupopálení predejdeme.Nejrizikovejšískupinou
jsou deti a lidé se svetlou pleti. Meli by používat ochranné
krémy a oleje s vysokým císlem ochranného filtru. Jestli-
že dojde ke spálení, je nutné pokožku ochladit. Používají
se obklady z gázy namocené ve studené vode nebo v by-
linném odvaru. Velmi úcinný je obklad ze studeného ky-
saného mléka. Mlécná bílkovina zmírnuje zánetlivé stavy
pokožky.Doporucuje se hodne pít a stravu obohatit o mi-
nerální soli. Proto je vhodné podávat ovoce, zeleninu,
prípadne ovocné a zeleninovéštávy. Doporucuje se odpo-
cinek v posteli.

~ HOMEOPATIE

Pri spáleninách, které silne páli, a pri spáleninách I. a II.
stupne je vhodné používat Cantharis nebo Urtica urens.

Na mírnejší nebo již se hojící popáleniny se doporucuje
krém Hypericus nebo Calendula, prípadne oba soucasne.

~ PRíZNAKY

Slunecní popáleniny jsou nejcasteji
popáleninami prvního stupne. Je
pro ne charakteristické silné pálení
a zcervenáni.Mužedojíttaké k popá-
leninám druhého stupne, pri kterých
se tvorí na kuži puchýre naplnené
tekutínou a které jsou provázeny
otokem. V nejtežších prípadech do-
chází k celkovýmzmenámv organiz-
mu a objevuje se nevolnost (potíže
souvisí s podráždením mozkových
blan), zimnice, horecka, nekdy také
mdloby. V tomto prípade je nutná
lékarská pomoc.

Teplotu popáleného místa snížíme prilo-
žením studeného obkladu.

~ AROMATERAPIE

Na mírné, ale rozsáhlé spáleninyje vhodné používat her-
mánkový olej do koupele nebo pridat 5 kapek oleje do
malé misky a polévat postižené místo. Jestliže je stupen
popálení vetší, doporucuje se používat stejným zpusobem
levandulový olej. K péci o vysušenou loupavou pokožku
použijeme mandlový olej, do nehož pridáme hermánko-
vý, levandulový,ružový nebo santálový éterický olej tak,
aby vznikla 2% koncentrace. Tento prípravek jemne ve-
treme do pokožky dvakrát denne. Dokonale zvlhcujícím
krémem je také olej z pšenicných klícku zredený v 10%
základním oleji.

~ BYLINNÁ LÉCBA

Je vhodné používat k obkladum odvar z hermánku, jilmu
obecného, z kvetu cerného bezu nebo levandulovýchkve-
tu. Spálenou pokožkuje možné natírat hermánkovýmkré-
mem, který zvlhcuje kuži. Velmi pomáhají také obklady
z ovesnýchvlocek namocených ve studené vode. Protizá-
netlivý a hojivý úcinek má aloe, nejlépe v podobe cerstvé
štávy vymackané z naríznutého listu rostliny.
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY zubu, pokud zub reaguje na zmenu
teploty, bývá to zpusobeno naru-
šením zubní skloviny. Bolest zubu
muže být doprovázena bolestí ucha
nebo tváre, jejichž nervové zakon-
cení je spojeno s nervovýmivlákny
nemocného zubu. Nekdy je bolest
zubu doprovázena také zánetem dás-
ní nebo zvýšenouteplotou.

Lidé trpící akutní bolestí zubu se
nemohou soustredit na bežnou cin-
nost. Cítí bolest pri pohybu, pri jíd-
le, behem pití, nemohou spát. Zub
bolí pri sebemenším zvýšení nebo
sníženi teploty i vlivemchladu.

Bolest zubu muže mít akutní nebo
chronický charakter. Muže být vel-
mi intenzivní nebo tupá, vždy však
velminepríjemná. Když zub bolí pri
doteku, týká se problém samotného

« PRíCINY

Bolest zubu má casto ruzné príciny.
Muže být vyvolána zánetem zubní
drene nebo okolních dásní. Zpuso-
buje ji i zubní kaz, prasklá stolicka
nebo zbytkyjídla mezi zuby.Bolest
zubu muže být zaprícinena také úra-
zem, napr. úderem do zubu.

Dusledné cištení zubu a používání dentistických nití pomáhá
odstranovat zbytky jídla, které zustávají mezi zuby. Tyjsou nejcastejšími

prícinami vzniku bolestivého kazu.

« PRíRODNí LÉCBA

Pravou prícinu bolesti zubu muže stanovit pouze stomatolog. Než ho však navštívíme,mužeme použít nekteré osvedcené
zpusoby lécby,jež nám pomohou zmírnit bolest.

« HOMEOPATIE « AROMATERAPIE

Nejúcinnejší jsou Chamomilla a Aconitum, zvlášte když je
bolest ostrá a pulsující. Mimo to mužeme používat Colo-
cynthis, Belladonu, Mercurius solubilis.

Doporucuje se užívat lokálne hrebíckový nebo skoricový
olej. Olejem se natírají dásne a zubní krcky nebo se na
zubní kaz prikládají namocené tampony. Hrebícek je mož-
né také žvýkat, vytéká z nej totiž éterický olej.

« NATUROPATlE « AKUPRESURA

Jednoduchý a úcinný zpusob, jak se zbavit zbytku jídla
mezi zuby,je okamžité vypláchnutí úst vodou. Jestliže vý-
plach neprináší úlevu,mužeme použít dentistickou nit na
cištení mezer mezi zuby.Doporucuje se také vyplachová-
ní roztokem kuchynské soli-nejlépe po každémjidle. Dal-
ší metodou je výplach bolavého zubu alkoholem.Alkohol
proniká do dásne v okoli zubu a zmírnuje bolest. Velmi
dobrá je také masáž kostkou ledu v okolí bolavého zubu.
Je-li bolest zpusobena zmenami teploty, nemeli bychom
jist zmrzlinu, studené pokrmy a ani príliš horká jídla. Pri
pobytu na studeném vzduchu zavíráme ústa.

Je treba zmácknout bod umístený dva palce pred uchem
v dolíku pod celistní kostí. Smer tlaku vede od stredu
vzhuru a mel by trvat asi 2 minuty. Tento zákrok mužeme
opakovat.

« BYLINNÁ LÉCBA

Podobne jako éterické oleje mužeme používat tinkturu
z máty peprné. K výplachu ústní dutiny používáme roz-
tok vody s extraktem z mesícku lékarského, který má pro-
tizánetlivýúcinek a zmírnuje bolest. Dále mužeme kloktat
šalvejovýmodvarem, bylinnou smesí Septosan nebo myr-
hou.



« POPISNEMOCI « PRíCINY

Puchýre se nejcasteji objevují na chodi-
dlech nebo na dlaních, ale mohou vznik-
nout na každém jiném míste náchylném
k poranení. Jsou dusledkem nadmerné
tvorby serózni tekutiny v bunkách kuže.
Pri tomto procesu se oddelí povrchové
vrstvy pokožky a vytvorí se "jímky" této
tekutiny v podobe puchýre.

Prícinami vzniku puchýru na chodidlech jsou: nošení nepohodlné obuvi,
dlouhé pochody nebo príliš intenzivní sportovní trénink. Puchýre na ru-
kou vznikají pri namáhavé nebo príliš dlouho trvající fyzické práci.

Vhodne zvolená obuv

predchází vzniku

bolestivých puchýru.

« PRíZNAKY

Puchýre mohou být ruzné velikosti - od nekolika milimetru
až po nekolikacentimetrové. Vznikají vždy v místech vysta-
vovaných tlaku. Malé puchýre obvykle nebolí, vetší však
mohou zpusobovat potíže, zejména pokud jsou místa jejich
vzniku nadále vystavována nebezpecí poranení. Nepropích-
nete-lije, pak obvykle samy po nejaké dobe prasknou a za ne-
kolik dní se kuže zahojí. Obcas však muže dojít k nákaze
tekutiny uvnitr puchýre. Pak je puchýr bolestivejší, jeho oko-
lí zcervená a otece. Muže se objevit i horecka.

" « PRíRODNí LÉCCA

« NATUROPATIE

Je treba. se rozhodnout, zda puchýr propíchnout, nebo
pockat, až praskne sám. Názory jsou ruzné. Urcite je
vhodné propíchnout velké puchýre a ty, které jsou bo-
lestivé.Zákrok provádíme v antiseptických podmínkách:
puchýr dvakrát potreme lihem, pak ho propíchneme ne-
bo prorízneme tak, aby z neho tekutina mohla vytéct.
Není vhodné strhávat oddelenou pokožku. Ponecháme-li
ji, rychle ztvrdne a sama odpadne. Stržení by pouze zvet-
šilo plochu poškozené kuže. Po proríznutí nebo propích-
nutí puchýre je treba ranku ošetrit bežným zpusobem
a zabezpecit ji pred možnou infekcí. Mužete k tomu po-
užít bežné náplasti s polštárkem, nebo pokud byl puchýr
velký,priložit na nej jeden nebo dva ctverecky buniciny
a prelepit je náplastí. Je-li bunicina suchá, stací ji vyme-
nit po dvou dnech, pokud se promocí nebo zašpiní dríve,
vymente ji ihned. Na noc je vhodné nemocné místo zce-
la odkrýt. Kontakt se vzduchem totiž urychluje hojení.
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« BYLINNÁ LÉCBA

Nemocná místa lze promývat zredenými nálevy z máty pe-
prné, šalveje, tymiánu, materídoušky nebo vrby. Všechny
tyto byliny mají antiseptické a protizánetlivé úcinky.

« PREVENCE

Vznikají-li puchýre na patách, je to dusledek špatne
zvolené obuvi. V tomto prípade velmi casto pomuže
vsunout do bot speciální vložky. Krome toho je treba
nosit ponožky nebo puncocháce, protože tím, že snižu-
ji trení, znacne chrání chodidla. Podobne pusobí talek,
který by meli denne používat lidé s citlivou pokožkou.
Pred plánovaným intenzivním pochodem je vhodné-
zatežovaná místa ošetrit krémem. Sníží se tak nebezpe-
cí vzníku puchýru. Vhodná je vazelína nebo speciální
mastný krém na chodidla. Sportovcum mužeme dopo-
rucit, aby citlivou pokožku po dobu 2-3 týdnu dvakrát
denne ošetrovali 10%roztokem taninu. Pokožka ztvrd-
ne a bude chránena pred odreninami a puchýri.

Postižená místa lze promývat
redenými bylinnými nálevy.
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Rána je prerušení spojitosti bunek
pri úraze. Rozlišujeme odreniny ne-
bo škrábnutí, povrchní a hluboké rá-
ny. Hojení rány je biologický jev,
utvárenýcelýmobdobím evolucního
vývoje cloveka. Nekdy po zahojení
rány nezustane žádná stopa, obcas
však vznikne jizva.

Zranení pokaždé doprovázíbolest. Její intenzíta muže být ruzná, podle zpusobu
a místa poškození.Velmícasto dochází ke krvácení,kteréje nebezpecné,zejména
jsou-li poraneny cévy.Je-li krvácení velmi intenzívní a krev vytéká pod velkým
tlakem nebo vlnami podle rytmu srdce, pak se zrejmejedná o krvácení z tepny
a nemocný potrebuje okamžitou lékarskoupomoc. Pokud pri hojení rány bolest
sili, okolí rány otece, zarudne, je teplé a poranený má horecku, pak mohlo dojít
k infekcirány a je nezbytné lékarskéošetrení.

« PRíCINY

..

Podle druhu úrazu a tvaru poranení
rozlišujeme rány rezné, tržné, bod-
né, zhmoždeniny, rány pokousáním
a strelné rány.
Nekteréfaktorymohou zpomalitpro-
ces hojení rány. K lokálním ciníte-
lum patrí: infekce rány, její špatné
prokrvení nebo priliš mnoho odum-
relých tkání v ráne a také nesprávné
užívání antibiotik a antiseptických
prostredku. Špatné hojení rány spo-
jené s celkovým stavem organizmu
ovlivnuje zejména nedostatek bíl-
kovin, vitaminu a minerálu, chu-
dokrevnost nebo špatné zásobování
kyslíkem,užívánísteroidních léku.

Ránu omyjeme cistou vodou ajejí okolí ošetríme dezinfekcním prostredkem.

« PRíRODNí LÉCBA

Pri malých poraneních, napr. píchnutí jehlou, malých
oderkách, náhodných poraneních nožem, ke kterým
došlo v pomerne cistém prostredí bez kontaktu se špí-
nou, stací poskytnutí první pomoci. Ránu omyjeme cis-
tou vodou, pak peroxidem vodíku, její okolí potreme
dezinfekcním prostredkem, napr. jodovou tinkturou ne-
bo lihem. Nakonec na ránu priložíme gázu a upevníme
ji náplastí. Rány, do nichž pronikla cizí telesa, musí být
chirurgicky ocišteny a zranenou osobu je nutné ocko-
vat proti tetanu (pokud nebyla ockována v posledních
peti letech). Velké nebo hluboké rány je zpravidla nut-
né zašít. První pomoc je velmi duležitá rovnež pri kr-
vácejících poraneních. Na ránu je treba priložit gázu
a pritisknout ji. Pokud gáza prosákne, nevymenujeme
ji, ale na první vrstvu priložíme další. Máme-li podezre-
ní na tepenné krvácení, stáhneme místo mezi porane-
ným místem a srdcem. Používají se k tomu speciální
stahující pásky, ale stací i kousek látky.

« AKUPRESURA

Na malé rezné rány a oderky mužeme použít neredený le-
vandulovýolej nebo olej z australského cajovníku.Olej lze
rozredit vodou a omýt jím ránu a její okolí.

« BYLINNÁ LÉCBA

Okolí rány mužeme ocistít tínkturou z vilínu nebo
15 ml tinktury rozpustit ve 300 ml vody, do tohoto
roztoku namocit gázu a priložit na potírané místo.
Na cisté rány mužeme po nekolika dnech použít mast
z kostivalu lékarského, který urychluje hojení. Jako
první pomoc pri lécení hnisavých ran a také pri spá-
leninách se doporucuje prímé prikládání naplocho se-
ríznutých listu aloe, nejlépe na noc. Je možné také
užívat vnitrne cerstvou štávu z aloe, v dávkách 2-3krát
denne. Silné protizánet1ivé a hojivé pusobení má rov-
než mast z mesícku lékarského.

« HOMEOPATIE

Zevne používáme obklady z extraktu Hypericumnebo Ca-
lendula (2 kapky do 15ml vody), nebo také mast z techto
prípravku. Vnítrne se doporucuje užívat každé 4 hodiny
4 dávkyHypericanebo Arniky.



« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Lidské telo vylucujemnoho pachu. Nekteré
z nich lzevnímatjako nepríjemné.Pach cer-
stvého potu je vetšinou slabý. Pokud však
bakterie cizopasícína kuži pot rozloží,vzni-
kají pachové látky. Vune potu je ovlivnená
našim zdravotním stavem a také složením
našehojídelnícku.
Pokudjsme snedlipríliš mnoho cesneku ne-
bo cibule, mužeme nepríjemným pachem
odpuzovati svéblízké.
Stejne mužeme dopadnout pri nadmerném
popíjení alkoholickýchnápoju a kourení ci-
garet.
Nepríjemný zápach z úst nejcasteji provází
onemocnenízubu a nekteré metabolicképo-
ruchy.
Nepríjemný zápach pri kontaktu se vzdu-
chem vydávátaké menstruacní krev.
V dávné minulosti mely lidské pachy ruzné
významy: patrily k informacím o jedinci,
mohlynapr. zahnat neprítele.

« PRíCINY

Nepríjemný pach vychází z podpaží a oblasti pohlavních orgánu.

Existuje mnoho prícin vzniku nepríjemných pachu. K nejcastejším patrí
nedodržování hygieny,hormonální poruchy (predevším v období puber-
ty), cukrovka, nádorová onemocnení. Nadmerné vylucování potu podpo-
ruje také hyperfunkce štítné žlázy. Puvodcem pachu mohou být nekteré
léky používané pri lécbe akné. Nepríjemný zápach mohou vyvolat potra-
viny obsahující slouceniny síry -vejce, játra, lušteniny.

" Nejúcinnejší zpusob, jak se zbavit nepríjem-

ných pachu, je dodržování hygieny.

« PRíRODNí LÉCBA

Není správné tvrzení, že pri horkém pocasí snížíme vylu-
cování potu, omezíme-li pití nápoju. V období horka je
velmiduležité dodávat telu vetší množství tekutin (nejlépe
nešumivénápoje), abychom zabránili odvodnení organiz-
mu a neoslabovalijej.
Velmiduležitáje každodenní peclivá hygiena.Ženy by me-
ly pri udržování hygienypohlavních orgánu používat jem-
né kosmetickévody,intimní gely,které nedráždí pokožku.
Doporucuje se používat bavlnené prádlo a vzdušné, volné
oblecení.
Velmipomáhá každodenní sprcha, bylinnékoupele, pecli-
vé utírání rucníkem (také mezer mezi prsty chodidel).
Je treba casto menit obuv, pro letní období jsou nejlepší
vzdušné boty z prírodních materiálu.
Nemeli bychom nosit ponožky z umelého vlákna.
Do uzavrené obuvi mužeme pridávat speciální práškový
deodorant.

« AROMATERAPIE

Používají se silice se stahujícím úcinkem - cyprišová
a geraniová. Zredenými oleji se dvakrát denne - ráno
a vecer-potírajícitlivámísta.
Velmivhodnýje autogennítrénink.je známo,že zvýšené
nervovénapetízpusobujenadmernépocení.

« DIETETIKA

Doporucuje se omezit potraviny s vysokým obsahem silne
aromatických silic (cibule, cesnek). Velmi príznive pusobi
zinek a horcík, které omezují vylucování nepríjemných te-
lesných zápachu. .

« HOMEOPATlE

Odborníci doporucují následující homeopatické prí-
pravky:
* Sulphur -pri nepríjemne páchnoucím potu nebo pri

pocení chodidel;
* Hepar sulphur - pri nadmerném vylucování lepkavého

potu, který má kyselou vuni, a precitlivení pokožky;
* Sepie-pri nadmerném nocním pocení.

« BYLINNÁ LÉCBA

Doporucuje se používat bylinné výtažky z šalveje a lís-
ky, které se aplikují prímo na pokožku a snižují vyluco-
vání potu.
Prírodním deodorantem muže být nekolik kapek mátové-
ho oleje pridaných do vecerní koupele.

I
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M POPISNEMOCI

Ostrý zrak závisí na stavu jednotlivých cástí oka: cocky, rohovky, sklivce, sítnice
a ocních nervu, které prenášejí svetelné impulzy do mozkového centra. Postiže-
ní zraku muže být lehké, strední nebo težké.
Slepota znamená úplnou ztrátu zraku.
Nejcastejší ocní vady:
* myopie (krátkozrakost) -postižený nevidí ostre na dálku, zblízka vidí dobre;

* hypermetropie(dalekozrakost)-je nejcastejší zrakovou poruchou, postupuje
s vekem, nemocný nedokáže zaostrit na blízkou vzdálenost;

* astigmatizmus-je zpusoben nesprávným zakrivením rohovky;
* katarakta (šedý zákal) - je stavem zakalení cocky, která ztrácí svou pruzrac-

nost, rizikoonemocnení vzrustá s vekem.Vedekpostupné nebolestivéztráte
videní. Postiženývidí jakoby pomalu zamrzajícím oknem. Ztrácí schopnost
správne urcovat barvy. Muže to
být nebezpecné napr. pri prijímá-
ní léku- modré tablety se mohou
jevit jako zelené, žluté vypadají
jako bílé. Pokud není šedý zákal
vcas lécen, muže vést ke slepo-
te.

* glaukom (zelený zákal) -vzniká
pri poruše cirkulace tekutiny
v prední ocní komore. Zpusobu-
je vzestupnitroocního tlaku a bo-
lestoci.Nelécí-lise glaukomvcas,
muže dojit k ochrnutí ocních ner-
vu a nebezpecíoslepnutí.

Cetnost katarakt a glaukomu se
zvyšuje s vekem. Jen velmi zrídka
lze tato onemocnení diagnostikovat
u novorozencu. Dispozice k one-
mocnení jsou dedicné.

M PRíRODNí LÉCBA

Choroby ocí vyžadují medicínskou lécbu, nekdy i chirurgic-
ký zákrok. Vetšinu ocních vad je ovšem možno korigovat
nošením brýlí nebo kontaktních cocek. V soucasné dobe se
pro odstranení nekterých potíží používají operace laserem.

M ZÁKLADNíDOPORUCENí

Nikdy nepoužívejte brýle jiných osob. Pokud se u rodin-
ných príslušníku vyskytujíocní vady, je treba nechat se
vyšetrit ocním lékarem. Pri práci u pocítace je treba star-
ší monitory vybavitfiltrem, který snižujejejich zárení ško-
dící ocím. Po ukoncení 40. roku života navštivte ocního
lékare. Je to období vzniku presbyopie (vetchozrakosti,
starecké dalekozrakosti).Tatovada vyžadujekorekcíbrýle-
mi nebo kontaktními cockamí. Ocní cocka zacíná ztrácet
svou pružnost už v období puberty. Pri dalekoozrakosti
se používajíkonvexnícocky (vypouklé) se kladnými hod-
notami dioptrií, pri krátkozrakosti konkávní (vyduté, roz-
ptylky) se zápornými hodnotami dioptrií.

M PRíZNAKY

Každá ze zmínených ocních vad zpu-
sobuje poruchy zraku, které lze zjistit
pri návšteve ocního lékare. V nekte-
rých prípadech se mohou objevit bo-
lesti oka, bolesti hlavy a rozostrení
videní.

M PRíCINY

Hlavní príciny ocních defektu:
* postupující vek;
* pusobení rentgenového zárení;
* cukrovka;
* používání nekterých léku (napr.

steroidu);
* prepracování;
* zánety;
* degeneracní procesy;
* cévní zmeny(vysokýtlak, korna-

tení tepen);
* zvýšení nitro ocního tlaku;
* vrozená katarakta muže být zpu-

sobena chromozomálními po-
ruchami, nitrodeložní infekcí
(zardenky), poruchami látkové
výmeny nebo zdravotními potí-
žemi matky v tehotenství.

Obklady z okurkových plátku

ulevují unaveným ocím.

M BYLINNÁ LÉCBA

Velmi úcinné jsou studené obklady. Nejjednodušší je na
10minut priložit na ocní vícka okurkové plátky. Stejným
zpusobem lze použít studený hermánkový obklad. Nej-
známejší bylinou používanou pri lécení ocních potíží je
svetlík lékarský. Ulevují také studené obklady z cerného
caje.

M HOMEOPATIE

Euphrasia -4 kapky výtažku pridejte do 15 ml vlažné vody.
Promývejteoci 3krát denne.

M AKUPRESURA

Zmírnení bolestí ocí prináší masáž obliceje a nosu. Masí-
rování se provádí palcem nebo ukazovákem. Pohyby se
vedou nahoru a dolu podél nosního korene.



š ' 1\NÍ HMYZEM

Vetšina štípnutí hmyzem, jako jsou komári nebo mušky,
pouze trochu znepríjemnuje život. Mohou být však pro-
blémem v tropických oblastech, kde hmyz prenáší ruzné
nebezpecné nemoci, napr. malárii.
U nás je nebezpecné kousnuti klíštetem, nebot muže pre-
nášet virový zánet mozkových blan a boreliózu. Lidem,
kterí se casto pohybují v oblastech se zvýšenýmvýskytem
klíštat, se doporucuje preventivníockování.
Bodnuti vosynebo vcelymuže být také velminebezpecné,
protože mnoho lidí je citlivýchna jejich jed. Alergická re-
akce muže dokonce bezprostredne ohrozit život cloveka.
Krome toho jsou bodnuti velmibolestivá, provázíje rych-
lé opuchnuti, a je-li mistem vpichu oblicej nebo šíje, mo-
hou se u citlivého clovekavyskytnoutprojevydušnosti.

Úcinným lékem pri vcelím nebo vosím bodnutí je plátek
cibule priložený na bolestivé místo.

-t« PRVNí POMOC

Postižené místo ošetríme cerstvými kvety mesícku
lékarského nebo extraktem z této lécivé byliny.

Zmírníme tak bolest a otok.

Najdeme-li na svém tele prisáté klíšte, musíme se je sna-
žit odstranit. Klíštata se obvykleprisají na málo viditelné
místo, proto se doporucuje dukladná prohlídka. Odstra-
není klíštete není obtížné, potrebujeme k tomu pinzetu,
která má silný stisk, a pred zákrokem mužeme zkusit za-
kápnout klíšte napr. alkoholem. Klíštezachytímepinzetou
hned u pokožky a šroubovitým pohybem ho odstranuje-
me z místa, kde se zakouslo. Pokud zustane cást klíštete
uvnitr ranky, je treba ji odstranit podobne jako trísku, ji-
nak by mohla být prícinou hnisání. Nakonec ránu dezinfi-
kujeme lihem Uako nouzové rešení stací i kolínskávoda).
Pokud se v prubehu 7-14dnu objeví horecka, bolesti hla-
vy, nevolnost nebo zvracení, je nutno vyhledat lékarskou
pomoc. Muže to být pocátek zánetu mozkovýchblan. Bo-
relióza se projevujepo 3-30dnech, kdy dochází ke zmene
barvy kuže v okolí prisátí. Objeví se charakteristický cer-
vený kruh, který se muže premístovat. Abychom predešli
vážným poruchám, musíme boreliózu lécit antibiotiky.
Po bodnutí vosou nebo vcelou je treba co nejdríve odstra-
nit žihadlo. V opacném prípade zacne jed do 2-3 minut
pronikat hloubeji do kuže. Ke zmírnení bolesti príkládá-
me kostku ledu nebo neco chladného. Chlad zmenšuje
otok a zastavuje rozšírení jedu. Místo vpichu mužeme
ošetrit také roztokem sody,octa nebo citronové štávy.Po-
kud víme, že postižený je alergický na vcelí jed a zacíná
se dusit, musíme okamžite privolat lékarskoupomoc nebo
ho zavézt do nemocnice. Jen tak mu mužeme zachránit
život.
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Otrava potravinami je lidový název
pro poruchu žaludku a strev, která
nastane po požití potravin obsahu-
jicích nejaké toxiny. Podle druhu
bakterií, které otravu zpusobily, se
potíže rozvíjejí po nekolika hodi-
nách nebo po delší dobe od požití
zkažených potravin.

V prubehu onemocnení se projevují
žaludecní a strevní potíže. Na jejich
vývoj nebo prípadné zhoršení má
vliv obranyschopnost organizmu,
množství a druh mikroorganizmu
nebo toxinu, které vylucují.Všichni
nemocní mají podobné príznaky.
Jsou to bolesti bricha, nevolnost,
zvracení, prujmy, bolesti hlavy, po-
cít celkovéschvácenosti,casto se ob-
jevují také krece a horecka.

)

Malé deti a starší lidé jsou nejvíce náchylni k dehydrataci organizmu.

« PRíRODNí LÉCBA

Slabé otravy mužeme bez problému lécít doma. První den by nemel nemocný
nic jíst, pouze doplnovat tekutiny. Doporucuje se pít minerální neperlivé vody ne-
bo také obycejnou prevarenou vodu se špetkou kuchynské soli a trochou medu nebo
nápoje s elekrotrolity, které lze koupit v lékárnách. Vzhledem k možné dehydra-
taci je treba peclive pozorovat malé deti a starší osoby. Odvodnení se projevuje
silnou žízní, zvýšenou srdecní cinností, snížením tepové frekvence, snížením
tlaku, malým množstvím moce behem dne nebo úplnou neschopností mocit.
Když tyto projevy zjistíme, je treba vyhledat lékarskou pomoc. V tomto stadiu
je nezbytné doplnit tekutiny nitrožilne. Pokud nejsou prujmy a zvracení príliš
casté, není treba je za každou cenu tlumít. Je to prirozená cesta, kterou se orga-
nizmus zbavuje toxických látek. V dalších dnech lécby by mel pacient dostávat
lehce stravitelná jídla, napr. rýžový odvar a mrkvovou polévku. Vhodná jsou také
pecená jablka. Nedoporucuje se podávat pacientovi cerstvé ovoce a zeleninu,
štávu ani vývary z masa, nebot povzbuzují cinnost strev.

«BYLINNÁ LÉCBA

Byliny pusobící proti prujmu a zvracení mužeme použít pri lehcím prubehu
onemocnení. Kdyžjsou potíže príliš silné, neustupují nebo když onemocní vel-
mi malé díte, je nezbytná pomoc lékare. Proti zvracení pomáhá mernicecerná,
tužebníkjilmový, hrebícek,kostival,rozmarýnlékarský nebo máta peprná.Pri sil-
ném prujmu mužeme použít mimojiné: repík lékarský,bobkovýlist, rdesnohadí
koren,kostival,tužebníkjilmový, kontryhel,boruvkya kakost.

« PRíCINY

Bezprostrední prícinou techto potíži
jsou mikroorganizmy,nejcastejibak-
terie z celedi streptokoku, stafyloko-
ku, salmonell nebo patogenní štepy
Escherichiacoli,ale nekdyje zpuso-
bují také viry, napr. rotaviry. Stane
se, že ani pri dodržování zásad hygi-
eny se nevyhneme onemocnení. Ve
vetšine prípadu mu však mužeme
predejít. Je treba pamatovat na casté
mytí rukou, zvlášte pred prípravou
jídla. Nemely by se jíst syrovépokr-
my, které obsahují bilkoviny,jako je
maso, ryby, vejce. Nedoporucuje se
také pred uvarením ochutnávat jídla
z techto surovin.Vejcebychom me-
li pred jakoukoliv kuchynskouúpra-
vou sparit. Ke zpracování syrového
masa bychom meli používat zvlášt-
ní desky i nože, otvírace konzerv
a podobné nástroje by melybýtvždy
dukladne umyté. Velmi duležitý je
zpusob uchovávání potravin - max.
2 hodiny mimo lednicku. V žádném
prípade bychom nemeli jíst konzer-
vované potraviny,jejichž obal je po-
škozen, ani potraviny podezrele
vypadající, páchnoucí nebo pokryté
plísní.

« HOMEOPATlE

Pri otrave potravinami se doporucu-
jí: Aloe, Arsenicum album, Belladon-

na, Discorea a Colocynthis.

Je duležité podávat dostatecné
množství tekutin.



« POPIS NEMOCI

Tlusté strevo je úsek trávicí soustavy, kde se nejcasteji
vyskytujímalé vácky nebo výchlipky - dívertikly.Jejich
zvýšenýpocet muže být prícinou závažných zdravotních
obtíží.

« PRíZNAKY

Onemocnení nekdy probíhá zcela bez príznaku a lékar
je muže náhodne zjístit pri urcování puvodu zácpy, na-
dýmání nebo bolestí ve spodní cásti bricha. Komplikace
nastávají pri zanícení výchlipek. Zánet je dusledkem me-
chanických potíží a vzniká v místech, kde se shromaždují
kouskypotravy.Príznaky se v tomto prípade podobají zá-
netu slepéhostreva.Patrí k ním bolest v pravé kycelníjam-
ce, nevolnost, zvracení, zácpa a zvýšená teplota.
Bolest muže být umístena i jinam - podle lokalizace zaní-
cené výchlipky.

Pití velkého množství tekutin pusobí

proti zácpe a snižuje riziko zánetu
výchlipek tlustého streva.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíCINY

Prícínou vzniku výdutí je oslabení svalové vrstvy tlustého
streva. Strevní sliznice vniká mezi vlákna strevní svalové

tkáne a tvorí kapsy - výchlipky.

Oslabení svalové vrstvy podporuje zácpa a nesprávná stra-
va s nedostatkem vlákniny. Dokazuje to skutecnost, že se
tento druh onemocnení mnohem casteji vyskytuje ve vy-
soce rozvínutých zemích, kde lidé konzumují potravinové
výrobky z rafinovaných surovin s nízkým obsahem pekti-
nu a balastních látek.

Divertiklynelze lécít metodami prírodní medicíny.Pri dodržování doporucení naturopatu se však ohrožení akutními záne-
ty strevních výchlipek snižuje. Osm skleníc nápoju denne uvolnuje stolici. Je vhodné konzumovat potravínypusobící proti
zácpe. Duležítýje dostatek pohybu - spojení obezity a zácpy se zánety výdutíje evidentní.

« DlETETIKA

Zpusob výživy hraje zásadní roli pri lécbe a prevencí vzni-
ku dívertikulózy tlustého streva. Výzkum prokázal, že prí
strave s vysokým obsahem vlákniny dochází méne casto
k postižení zácpou. Také príznaky onemocnení výchlip-
kami se objevují vzácneji. Pacíentuv jídelnícek musí obsa-
hovat predevším celozrnné pecivo, velké množství ovoce
i zeleniny a otruby.

V mínulosti odborníci varovali osoby postižené výchlipka-
mí tlustého streva pred požíváním hure stravitelných cás-
tí ovoce a zeleniny. Domnívali se, že mohou ve výdutích
uvíznout a stát se ohniskem zánetu. Tyto teorie však dneš-
ní praxe zavrhla a konzumace orechu, semen a ovocných
slupek se nijak neomezuje. Nekterí lékari doporucují
pouze omezení luštenin. Každodenní strava obsahující
biojogurty príznive ovlivnuje stav strevní bakteriální mik-
roflóry.

« BYLINNÁ LÉCBA

Doporucuje se odvar z hermánku, kury krušiny olšové,
korene lékorice a korene pampelišky lékarské. Pacíentum,
které navzdory správným vyživovacím návykum postihu-
je zácpa, se doporucují mírná prírodní projímadla, napr.
drištál obecný, rešetlák pocistivý, reven dlanitá, štovík ka-
deravý a semena lnu.

« HOMEOPATIE

Vhodné jsou homeopatické prípravky s projímavým úcin-
kem. Nejduležitejší roli v prípade strevních výchlipek hra-
je udržování pravidelné stolice. Proti zácpe pusobí hlavne
Alumina, Graphites, Nux vomica, Plumbum aceticum a Iris
versicolor.

Lécbu prípadných zánetu podporují prípravky Chamomi/-
la aBelladonna.
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IIZ!ÁNET ŽLUCNÍKU

Akutní zánet žlucníku je témer ve
všech prípadech zpusoben žlucový-
mi kameny. Ojedinele se muže jed-
nat o zauzlení žlucníku. Kaménky
mohou ucpat žlucníkovývývod,žluc-
ník nebo žlucovod a brání tak
pruchodu žluce do dvanácterníku.
Zánet zpusobují chemické slouce-
niny (cholesterol, žlucové kyseliny)

obsažené ve žlu-
ci. V další fázi
nemoci sepripo-
juje zánet zpuso-
bený bakteriemi
nebo cizopasní-
ky z rodu Lamb-
lií.

« POPIS NEMOCI « PRíCINY

Zánet žlucníku je velmi casté one-
mocneni. Muže mít akutní nebo
chronický charakter. Nejcasteji po-
stihuje ženy s nadváhou, v mlad-
ším a stredním veku.

Ženy se zánetem žlucníku by mely

vyloucit hormonální antikoncepci.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíZNAKY

Akutnímu zánetu žlucníku obvykle
predchází žlucová kolika. Záchvat
nejcasteji pricházi v noci, nekolik
hodin po požiti tucného jídla, jehož
trávení vyžaduje zvýšené množství
žluci. Nadmerné množství žluce zu-
stává uvnitr žlucníku a zpusobuje
zánet, protože výchozí cesta ze žluc-
níku je uzavrena.Bolest se lokalizuje
do pravé podžeberní oblasti nebo se
rozširuje do celé horni cásti brišní
dutiny. Muže také smerovat k pravé
lopatce. Bolest obvykle provází ne-
volnost a zvracení. Pokud je zánet
spojen s bakteriální infekci,nadýmá-
ním, prujmem nebo zácpou, objevují
se také vysokéteploty.Nekdy muže-
me pozorovatpríznaky žloutenky.
Chronický zánet žlucníku nezpuso-
bují pouze žlucové kaménky, casto
je následkeminfekce.Príznakychro-
nického zánetu se podobají akutním
prípadum, mají však mírnejší pru-
beh - casem ustupují a pak se zase
vracejí.

Prostredky prírodní medicíny úcinne pomáhají celit vzniku žlucových kaménku. Osoby se zvýšenou hladinou cholesterolu
by mely do svého jídelnícku zaradit potraviny s vysokým obsahem vlákniny a škrobu. Tyto látky vstrebávají žlucové kyseliny
a k jejich tvorbe je zapotrebí cholesterolu. Spotrebovává-li se, dochází ke snížení jeho hladiny v krvi. Energetická hodnota
denní dávky tuku by nemela prekrocit 10-15%celkového množství kalorií. Osoby s nadváhou by mely cvicením zredukovat
telesnou hmotnost a dodržovat zásady správné výživy. Bezpodmínecne nutné je prestat kourit.

« BYLINNÁ LÉCBA

Preventivne proti zánetu žlucníku pusobí kapsle obsahu-
jící kurkumu a mátový olej. Pri záchvatech bolesti se
používaji bylinné smesi s uvolnujícím a protibolestivým
úcinkem, nejcasteji složené z korene pampeliškylékarské,
nate vlaštovicníku,nate trezalky,kury krušiny olšovéa lis-
tu máty peprné.

« HOMEOPATIE

Silicí bolesti v pravé podžeberní oblasti utišují následu-
jicí prípravky: Belladonna, Berberis vulgaris, Chelidoni-
um majus, Argentum nitricum a Carduus marianus.

« AKUPUNKTURAA AKUPRESURA

Stimulace akupunkturních bodu žlucníku,jater a žaludku
zmírnuje bolest.

« DIETETIKA

Pri kolikovémžlucníkovémzáchvatudržímehladovku
a mužeme užívat bežné prostredky proti bolesti. Pokud
bolest behem nekolika hodin neustoupí, je treba vyhle-
dat lékarskou pomoc. Každodenní jídelnícek pacienta
s nemocným žlucníkem by mel obsahovat co nejmenší
množství masa, smažených jídel a plnotucných mléc-
ných výrobku (máslo, smetana). Obecne se doporucuje
zelenina a ovoce, napr. artycoky, cekanka, cesnek, veš-
keré potraviny se zvýšeným obsahem vlákniny. Jídlo je
treba rozdelit do malých dávek a konzumovat v kratších
intervalech behem celého dne. K príprave salátu se do-
porucují lehce stravitelné rostlinné oleje, napr. slunecni-
cový nebo šafránový. Doporucuje se také zvýšit prísun
vitaminu E a D, lecitinu a otrub, které snižují hladinu
cholesterolu v krvi.



llllim:uJEM
~ POPISNEMOCI

Prujem je nejcastejší príznak nemocí trávicího
ústrojí, pri nemž dochází k velmi castému
vyprazdnování rídké a vodnaté stolice. Muže
být akutní (doba trvání 3-7 dnu) nebo je
soucástí dlouhodobých potíží spojených s
onemocnením zažívacího traktu anebo strev.

Jeho závažnost jako príznaku je menší, pokud
netrvá dlouho. Presto muže velká ztráta tekutin

a telních solí velice rychle zpusobit dehy-
drataci a vysílení. Pokud prujem trvá déle než
tri dny, je treba navštívit lékare.

~ HOMEOPATIE

* Arsenicum album:prípravek vhodnýpri
akutních infekcních prujmech.
* Nux vomica: pri prujmech strídajících
zácpu, zpusobených napr. požitím vetšího
množství ruznorodýchjídel nebo alkoholu.
* Pulsatilla: pri prujmech zpusobených
príliš tucnými pokrmy, precitlivelostí na
nekteré potraviny (napr. cibuli) nebo nad-
mernou nervozitou.

~ AROMATERAPIE

Masážbricha s použitím aromatickýcholeju
(napr. hermánkového, levandulového),
které pusobí antisepticky, uvolnuje a zmír-
nuje prujem zpusobený leknutím nebo
nervozitou. Máme-li jistotu, že prícinou je
bakteriální nákaza, použijeme eukalyptový
olej.Priprujmu,kterýje doprovázenkrecemi,
použijeme fenyklový nebo zázvorový olej.

~ AKUPRESURA

Pri prujmu je treba

podávat potraviny, které
vstrebávají vodu.

~ DIETETIKA

I ~ PRT~~NY

Akutní prujem je nejcasteji násled-
kem zánetu strev, zpusobeného
bakteriální infekcí (úplavice, tyfus,
amébová dezyntérie) nebo vnejším
pusobenímtoxických látek.Prícinou
akutního prujmu mohou být dietní
chyby, nedostatecné vylucování
trávicích enzymu nebo nadmerné
povzbuzení peristaltiky strev príliš
velkým množstvím jídla. Prujem
mohou zpusobit toxické bakterie
obsažené ve zkažených potravinár-
ských výrobcích. Nekdy je prujem
vyvolán alergickou reakcí na jídlo.
Chronické prujmy mohou být také
zpusobeny nemocemi trávicí sou-
stavy,z nichžnejbežnejšíje dráždivý
tracník, kdy prujem je casto strídán
obdobími zácpy.Cystická fibrózaje
stav, kdy nedostatek enzymu zpu-
sobuje mastnou, neforemnou stolici
a u detí je patrné zastavení rustu.
Dalším castým duvodem chronic-
kého prujmu je celiakie -onemocnení,
pri nemž je výstelka tenkého streva
poškozena proteinem gluténem. Ve
stárí bývá bežný zánet tlustého
streva nebo porucha vstrebávání.
Nejzávažnejšími prícinami prujmu
jsou polypy ve strevech a rakovina.
---

Pri použití vhodné diety mužeme zkrátit trvání prujmu
o tretinu, prípadne až o polovinu bežné doby nutné
k uzdravení. Doporucují se potraviny, které vstrebávají
vodu (napr.varená rýže, kaše, brambory),banány,polévky
z mrkve. Naproti tomu jsou škodlivé všechny potraviny
obsahujícícukr,protožeprujempodporují.Nemelibychom
jíst produkty obsahujícíbílkoviny,pít kávu a mléko.Starou,
ale stále velmi úcinnou metodou, která staví prujem, je
konzumace boruvek,nejlépe sušených,pripravenýchjako
caj nebo jen proste rozžvýkaných. Vhodné jsou i bo-
ruvkové kompoty. Bezpecný a úcinnýje rovnež cistý bílý
jogurt, protože jsou v nem obsaženy bakteriální kultury,
které brzdí rust chorobotvorné flóry. Je-li prujem
doprovázen zvracením,je velmi duležité, aby nemocný pil
velké množství tekutin a nahradil tak jejich ztráty. Velmi

prospešným nápojem je rýžový odvar, který
doplnujeminerálnílátkya zárovenpomáhá

prujemzastavit.Není-lizajištendosta-
tecný prísun tekutin, muže zejména
u detí rychle dojít k dehydrataci
organizmu s vážnými následky.

Pri lécbe prujmu je treba jednu ruku položit pod pupek
a druhou strídave tlacit na vnitrní plochu každé nohy, a to
tri palce pod kolenem.

~ BYLINNÁ LÉCBA

Protože u prujmu se všeobecne doporucuje hodne pít,
jsou vhodné i bylinné caje. Repík obecný stahuje a pusobí
hojive na sliznici strev postiženou zánetem a otokem.
Hermánek uklidnuje a pusobí protizánetlive a také snižuje
vliv napetína trávicíústrojí. Levandule a tužebníkjilmový
regulují cinnost žaludku. Jitrocel tonizuje a uklidnuje.
Tymiánobecný odstranuje infekce a zlepšuje trávení. Tyto
cajejsou vhodné zejména v prípade, kdy

mírná otrava potravinami zpusobila ~
podráždení strev. Doporucuje se také~. ,. ~
cesnek nebo kapsle s cesnekovým olejem (3krát
denne) -je to prírodní prostredek dezinfikující trávicí
soustavu.
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~ POPIS NEMOCI

Crohnova nemoc je netypickým záne-
tem, který postihuje ruzné cásti trávicí
soustavy. Nejcasteji je zasažena po-
slední cást tenkého streva a vyústení
do tlustého streva. Tato nemoc se muže

vyskytnout v každém veku, ale zpra-
vidla postihuje lidimezi 15.a 35. rokem
života. Chorobné zmeny spocívají
v zánetlivém zesílení strevní steny
a zjizveném zúžení její pruchodnosti.
Zánet proniká do hloubky strevní
steny, tvorí se v ní hluboko pronikající
vredy, mizí reliéf sliznice.Dochází také
k otoku a k zánetlivému zarezávání

okruží, tj. struktury, která drží streva,
a ke zvetšení okružních mízních uzlin.

Nejobtížnejšíjsou cetné vredy a píštele
neboli neprirozená spojení mezi
ruznými orgány, která vznikají v po-
brišnici.

~ PRíRODNíLÉCBA

Nemocný by se mel vyhýbat psy-
chické záteži a stresovým situacím.
V obdobízhoršenípríznakuje nejlepší
zustat v posteli.

~ BYLINNÁLÉCBA

Doporucuje se pití caje ze smesi
tužebníkujilmového, lékorice a her-
mánku.Caj nebo tabletyz kuryjilmu
zmírnují zánetlivé stavy sliznice.Pri
zhoršení príznaku nemoci je velmi
úcinný odvar z následujících bylin:
korenmochny,listmátypeprné,plod
boruvky, kvet tužebníku, list vlaš-
ského orechu.Užívá se nálev z 1po-
lévkovélžícebylinna šálekvody.Pijí
se 2 - 3 šálky denne.

~ PRíZNAKY ~ PRíCINY

Nemoc se vyvíjí pomalu, ze zacátku
se projevuje jen mírnými potížemi:
obcasným prujmem, pobolíváním
bricha, nadýmáním.Muže se objevit
zvýšená teplota spojená se ztrátou
chuti k jídlu a s úbytkem váhy.
U detí nemoc propuká náhle. V plne
rozvinutém stádiu se nemoc pro-
jevuje bolestmi bricha a castejším
prujmem. Ve stolici je sliz a skrytá
krev.Postihla-linemoctlusté strevo,
objeví se vetší množství krve a
hnis. U vetšiny nemocných do-
chází ke vzniku vredu v po-
brišnicinebopíštelí.Nemoc má
neobycejne vleklý pru-
beh, strídají se období
zmírnení a zhoršení

potíží. Chronický
prubeh onemoc-
není znacne vy-
cerpává a oslabu-
je organizmus.

Príciny nemoci nejsou jednoznacne
urceny. Je treba brát v úvahu mnoho
cinitelu, které ji vyvolávají. Mohou
to být bakteriální infekce, viry,
cizopasníci,toxinya takémechanické
úrazy.Urcitou roli zde hrají i rodové
dispozice a dedicnost. Významne se
také uplatnují abnormální reakce

strevního imunitního sys-
tému. Protože na zacátku

onemocnení dochází
k zarustání lymfatic-
kých cév, mohou být
streva naplnena subs-

tancem i potenciálne
vyvolávajícími nemoc

nebonositelinákazy.

Duležitým prv-
kem boje s nemocí je

vyloucení stresu.

Hermánkový caj
zmírnuje zánet sliznice.

~ DIETETIKA

~ AROMATERAPIE

Z diety je treba vyloucit potraviny
obsahující vlákninu a jiné balastní
látky. Mimoto se nedoporucujejíst:
pšenici,mléko,zelí,brokolici,kveták,
kukurici, droždí, rajcata, citrusové
plodya vajícka.Je vhodnémaximálne
omezitcukr a živocišnétuky.Naproti
tomu se doporucují ryby, dokonce
i tucnejší. Strava by mela být málo
objemná a snadno vstrebatelná, aby
stolice mohla procházet zúženými
místy.

Pri infekci žaludku a strev je úcinný
olej z vousatky citronové, který se vtírá
do bricha.

Nemocný by nemel
jíst cukr ani potraviny, v nichž

je obsažen.



M POPISNEMOCI

Klaudikacní bolesti je príznak doprovázející chronické nedokrvení dolních kon-
cetin. Spocívá v tom, že po prekonání malé vzdálenosti, zvané klaudikacní, clo-
vek pocituje silnou bolest nohou. Tato krec, která prinutí pacienta zastavit se, je
zpusobena nedokrvením v dusledku aterosklerózních zmen v tepnách zásobují-
cích koncetiny krví.

M PRíCINY

Hlavní prícinou zužování prusvitu
cév je ateroskleróza, v tom prípade
zvaná prechodnými uzávery tepen
dolních koncetin. Zúžení prumeru
cévy zpusobuje, že nejdríve pri ná-
maze a s postupem nemoci i v klido-
vém stavu se do svalu a jiných tkání
dostává príliš málo krve. Propuká
tak bolest z nedokrvení, která patrí
k nejprudším bolestem vubec. Tato
bolest nutí pacienta odpocinout si
a po nekolika minutách ustupuje.

Náhlé záchvaty bolesti témer

úplne znemožnují pohyb.

M PRíRODNí LÉCBA

M DIETETIKA

Strava by rozhodne mela obsahovat málo tuku a chole-
sterolu. Nedoporucuje se jíst ani tucná masitá jídla, ani
mlécné výrobky s vysokým obsahem tuku, tj. tucné sý-
ry, smetanu a máslo. Nevhodná jsou vejce a drubky. Prí-
znive pusobí rostlinné oleje, zejména olivový, který je
nejvhodnejší do salátu. Doporucuje se v kombínaci s ces-
nekem - ovlivnujerovnováhu lipidu. Cesnek má ochran-
né vlastnosti, obsahuje tzv.príznivé tuky, címž odstranuje
látky zpusobující aterosklerózu.

M NATUROPATIE

Je naprosto zakázáno kourení. Hmotnost tela je treba
udržovat na správné úrovni, protože nadbytecná kila za-
težují nemocné nohy. Duležitá je i pohodlná obuv, pri-
zpusobená rocnímu období. V zime to musí být dosti
teplé boty, protože špatne prokrvená chodidla mrznou
casteji než zdravá. Rovnež nejsou vhodné príliš tesné
ponožky nebo podkolenky, protože ješte víc zabranují
prutoku krve.

M CViCENí

M PRíZNAKY

Pri chuzi na malou vzdálenost, pod-
le pokrocilosti choroby,propuká sil-
ná bolest. Pacient se musí zastavit.
Aktivita svalu se na chvíli snižuje
a dodané množství krve je pro kon-
cetiny postacující. Bolest se zmírní
nebo ustoupí, což umožnuje další
chuzi. Nemocní s velkým zúženim
prusvitu tepen pocitují bolest i v kli-
du. Má pálivý charakter a stupnuje
se v noci. Zvednutím koncetiny ne-
bo pusobením tepla bolest sílí.Chro-
nické nedokrvení dolních koncetin
mohou doprovázet bolestivé krece
lýtkových svalu, parestézie, brnení
a mravencení. Jsou pro ne charak-
teristické i studené koncetiny a sla-
bý nebo nehmatatelný pulz. Rovnež
vzhled kuže na nemocné koncetine
je odlišný -kuže je šedavá a tenká,
témer pergamenová.Casto se pri po-
krocilé nemoci objevítežce se hojící
bércové vredy.

Cvicení doporucuje klasická i prírodní medicína. Cviky
umožnují prodloužit klaudikacní vzdálenost, protože pri
fyzické námaze se muže vytvorit vedlejší (kolaterální)
obeh, cástecne nahrazující nefunkcní tepny. Doporucují
se každodenní procházky rychlostí prizpusobenou mož-
nostem pacienta a trvajícípul až jednu hodinu. Není-line-
mocný schopen takovénámahy, doporucují se stacionární
cviky.

M BYLINNÁLÉCBA

Z bylinných prípravku usnadnujících krevní obeh lze
doporucit: pumpavu rozpukovou v podobe nálevu nebo
kapslí, extrakt z jinanu a z plodu šípku v kapslích a k ze-
vnímu použiti krémy nebo obklady s extraktem z kašta-
novníku jedlého. Velmi populární je také cesnek, kvet
a plod jírovce (kaštanu) a pohankové slupky. Z východ-
ní bylinné lécby pusobí príznive prípravek Padma (podle
tibetské medicíny) i klasické léky tibetské, napr. Kyuru,
a cínské - Guan Xinsuhe.
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« POPIS NEMOCI

Jde o dosti vzácnou chorobu, pro
kterou je charakteristické nadmer-
né vstrebávání železa ve strevech
a s tím související nadmerné uklá-
dání sloucenin železa (feritinu
a hemosiderinu) ve všech tkáních
organizmu, zejména v játrech a ve
slinivce brišní.

« PRíRODNí LÉCBA

« DIETETIKA

Lécebný postup spocívá prakticky
jen ve vyloucení ze stravy takových
jídel, která obsa~ují velké množství
železa, a v odstranováníprebytku že-
leza z organizmu. Potravinami s vel-
kým obsahem železa jsou všechna
cervená masa a játra. Nemocní trpí-
cí hemochromatózou mohou jíst ta-
to jídla jen v omezeném množství.
Meli by však dbát na správný prísun
bílkovinz jiných zdroju a zaradit do
jídelnícku více ryb, zeleniny, lušte-
nin, orechu. Tato dieta je dosti slo-
žitá, proto je nejlépe poradit se o ní
s odborníkem. Je treba pamatovat
na to, že první príznaky nemoci jsou
spojené s nedostatecnou cinností sli-
nivkya postupující cukrovkou.Zna-
mená to, že krome základní diety
musí pacient dodržovat i dietu
pro diabetiky.

-- - ----

« PRíCINY

Príciny choroby nejsou jednoznac-
né. Rozhodující význam se prikládá
vrozené poruše metabolizmu a nad-
mernému vstrebávání železa v du-
sledku sníženítzv. strevníhladiny,tj.
schopnosti železa pronikat sliznicí.
Obcas muže tato choroba propuk-
nout jako vedlejší projev nadmerné
konzumace prípravku obsahujících
železo, cetných transfúzí krve, alko-
holizmu a pri poruchách cinnosti
slinivkya jater.

Nadmerné pití alkoholu
bývá castou prícinou

onemocnení

hemochromatózou.

Pro dietní lécení hemochromatózy
platí nejduležitejší proticukrovková
doporucení:
* Je treba jíst více ryb, luštenin,

orechu, obilovina brokolice.Do-
porucuje se zhubnout, omezit
konzumaci tuku, protože tuky
zpusobujíodolnost vuci inzulínu.

* Strava by mela obsahovat znac-
né množství vlákniny,obílné vý-
robky z hrube mleté mouky,
brambory, rýži, oves a zejména
príznive pusobící lušteniny.Trá-
vení potravy bohaté na vlákninu
zabírá více casu než trávení jed-
noduchýchsacharidu.Díkytomu
je takto získaný cukr vstrebáván
pomalu a inzulín - at už zbytek
vlastního, nebo prijímaný - má
dost casu zacít pusobit.

* Sladká jídla je treba omezit
na minimum. Podle individu-
álních možností se doporucuje

« PRíZNAKY

Vrozená hemochromatóza se vyzna-
cuje pozvolným, léta trvajícím hro-
madením železa ve tkáních, které
tak degenerují a stávají se vláknitý-
mi. Zmeny postihují zejména játra,
slezinu a slinivku. Bylo rovnež zjiš-
teno ukládání hemosiderinu v srdec-
ním svalu, v ledvinách, v žaludecní
sliznicia v nadledvinkách.Vyskytuje
se charakteristická trojice príznaku:
cirhóza jater, cukrovka a bronzové
zbarvení kuže. Toto zbarvení je pa-
trné hlavne na obliceji, pažích, ve
slabinách a na hrbetech rukou.Bron-
zovézbarvení muže postihnout i sliz-
nici ústní dutiny. V pocátecním
stadiu nemoci prevažují príznaky
charakteristické pro cukrovku: nad-
merná žízen, zvýšená tvorba moci.
Spostupem choroby mohou propuk-
nout i další komplikace typické pro
cukrovku:zmenyna ocní sítnici, po-
lyneuropatie a nedostatecná cinnost
ledvin.

fyzická námaha, protože napo-
máhá regulaci hladiny cukru
v organizmu.

* Selžou-li veškeré metody ome-
zení množství železa ve strave,
pristupuje se i k takovým meto-
dámjako tradicní pouštení žilou,
dnes provádené pomocí farma-
kologickýchprípravku (ingerují-
cích do metabolizmu železa).

* Nedoporucuje se kombinovat al-
kohol s léky.

« BYLINNÁ LÉCBA

Pri cukrovce pusobí príznive koren
pampelišky a kozlíku, list boruvky,
koprivy, brízy, šalveje, kvet cerného
bezu, plod jalovce, nat violky troj-
barevné a jestrabiny lékarské. Za-
cnou-li problémy s cinností jater, lze
vyzkoušet koren revene, plod kmí-
nu, nat benediktu lékarského, nat
trezalky a zemedýmu a list máty.



«POPIS NEMOCI

Alzheimerovanemoc je nevylécitelnédegenerativní onemocnení -jednáseo ur-
citý druh demence. U nemocných dochází k poruchám nervovýchbunek v ne-
kterých oblastech mozku. Bunky degenerují a prestávají fungovat. Prumerný
vek cloveka se prodloužil, ve vyspelých zemích sveta je stále více starých lidí
a Alzheimerova nemoc zacíná být vážným spolecenským problémem. Trápí
každého dvacátého cloveka po 65. roce života a po 80. roce života trpí timto
onemocnením asi 20% obyvatel. Poprvé byla nemoc popsána v roce 1907 ne-
meckým lékarem Aloisem Alzheimerem. Nejcasteji se týká starších osob, ale
muže se také objevitve stredním veku. Trvá prumerne 10let.

« PRíZNAKY

Pocátecní symptomy mohou být velmi ne-
nápadné. Okolínemocného se domnívá, že
poruchy pameti, zmeny v chování, problé-
my s vykonávánim každodenních cinností
souvisí se stárnutim. K pozdejším sympto-
mum patrí casté poruchy chování, vyhýbá-
ní se spolecnosti, vzrustající podezíravost,
snížení životníaktivity,potíže s pametí, po-
ruchy orientace v prostoru a case, ztráta
kontaktu s okolím, pokles intelektuálních
schopností, obrácený rytmus' dne a noci,
neschopnost poznat nejbližší osoby. Ne-
mocný není schopen dodržovat telesnou
hygienu,casto trpí inkontinencí.
Pred stanovením diagnózy je nutno vylou-
cit jiné príciny potíží.

Tato nevylécitelná
nemoc postihuje

nejcasteji lidi
vyššího veku.

~ PRíRODNí LÉCBA

« PRíCINY

Prícina onemocnení není doposud
známá. V mozcích zemrelých byly
zjišteny degenerativní zmeny v ner-
vových bunkách v celní a spánkové
cásti mozku a v hipokampu. Dru-
hým charakteristickým znakemjsou
zbytky amyloidu - látky, která prispí-
vá k zúžení mozkovýchcév.To zpu-
sobuje nedokrvení nervovýchbunek
a jejich odumírání. Je možné, že ne-
moc je dedicná nebo je spojena s in-
fekcí zpusobenou mikroorganizmy.
Podle nekterých vedcu má rozho-
dující význam citlivost mozkových
bunek na hliník. Na definitivní vy-
svetleníprícinynemoci všakbudeme
muset ješte nejakou chvíli pockat.

I

Doposud nebyl nalezen úcinný lék. Jsou známa nekterá farmaka, jež mohou prispet ke zlepšení pacientových psychických
funkcí. Mají však také mnoho vedlejších úcinku, proto lécba musí probíhat pod prísnou lékarskou kontrolou. Alternativní
lécebné metody mohou medicínskou péci podporit a zlepšit tak kvalitu života pacientu. Príznivý úcinek na mentální schop-
nosti byl zjišten u výtažku z jinanu dvolalocného.

« PÉCEO PACIENTA « VODOLÉCBA

V našich podminkách zustává pacient s touto nemocí vet-
šinou v péci rodiny. Proto nabízíme doporucení, která se
týkají zacházení s nemocným:
* pacient by se mel zúcastnit každodenní cinnosti v ro-

dine, nebot necinnost urychluje postup nemoci;
* mluvime-li s nemocným clovekem, meli bychom se vy-

jadrovat v jednoduchých zretelných vetách;
* denní režimpacientaby mel být pravídelný- stejné

cinnosti je treba vykonávat ve stejnou dobu;
* je nutné odstranit z okolí nemocného nebezpecné ná-

stroje;
* nemocný by mel nosit retízek se jménem, adresou a te-

lefonním císlem pro prípad, že by zabloudil.

Bylo potvrzeno, že teplé koupele mají uklidnující úcinek.
Používají se u hyperaktivních pacientu.

« MUZIKOTERAPIE

Nemocní pacienti rádi poslouchají hudbu. Pozitivne ovliv-
nuje jejich náladu.

« DlETETIKA

Je vhodné vyhnout se kyselýmpotravinám a nevarit v hli-
níkových nádobách. Doporucuje se jíst mnoho ovoce
a zeleniny obsahující vitaminy CaE s antioxidacním
úcinkem.
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« POPIS NEMOCI

Je to onemocnení vnitrního ucha, pro které jsou cha-
rakteristické opakované úporné závrate, šumení v uších
a ztráta sluchu. Týká se ve stejné míre mužu i žen. Za-
cíná vetšinou ve stredním veku. Nemoc byla poprvé
popsána v roce 1861.Obmenou tohoto onemocnení je
Lermoyezova nemoc. U této nemoci se nejdríve objevu-
jí závrate a teprve po nekolika mesícich nebo letech ná-
sleduje šumení v uších a ztráta sluchu.

« PRíCINY

Prícina onemocnení není dosud vyjasnena. Vedci se do-
mnívají, že u mladých lidí muže být nemoc zpusobena
avitaminózou, u žen navíc pricházejí v úvahu hormonální
poruchy. U starších lidi jde pravdepodobne o vliv zmen
spojených s kornatením tepen v oblasti vnitrního ucha.
Symptomy onemocnení jsou vyvolány poruchou obehu
endolymfya vysokýmtlakem v ušním labyrintu.V pozdej-
ší fázi onemocneni dochází ke znicení sluchovýchbunek
a mechanizmu zodpovedných za udržení rovnováhy.

Onemocnení JYl'olává poruchy rovnováhy,

závrate a bolesti hlavy.

« PRíRODNí LÉCBA

Neexistuje ustálený lécebný postup. Lékari doporucují an-
tihistaminika, které zmírnují závrate, léky proti nevolnosti
k omezení poruch trávicí soustavy a barbituráty s celko-
vým pusobenim na organizmus. Pri záchvatech se dopo-
rucuje ležet v posteli, v tmavé místnosti, pokud možno
nehybne. Nejsou-li potíže príliš silné, k úleve muže prispet
nápoj ze zázvoru. Je duležité dbát na to, aby nedocházelo
ke zhoršováni sluchu. Proto by mel nemocný pri hlucných
domácích pracích (napr. pri luxování) používat ušní tam-
pony. Nezbytné je také vyšetrení sluchu. V krajních prípa-
dech, pri silných projevech a castých záchvatech, je nutné
provést chirurgický zákrok.

Pití kávy, caje, alkoholu muže

zpusobit zhoršení
prubehu onemocnení.

« PRíZNAKY

Priznaky tohoto onemocnení jsou opakující se bolesti hla-
vy trvající i nekolik hodin, které se objevují náhle a jen
pozvolna ustupují. Onemocnení také provází nevolnost,
zvracení a šum v uších -stálý nebo prerývaný, který muže
zesílit po záchvatu závrate (obvykle se týká pouze jednoho
ucha). Dalšími projevy jsou poruchy rovnováhy, nystag-
mus, zblednuti, zrychlení tepu, postupná ztráta sluchu.

« DIETETIKA

Doporucuje se omezit sul, aby se zabránilo hromadení
vody v organizmu. Jídelnícek nesmí obsahovat tucná
jídla, naopak prospešné je zvýšení spotreby ovoce a ze-
leniny. Nemocný by se mel vyhýbat káve, caji, alkoholu
a také cokoláde, protože látky v nich obsažené zhoršují
projevy onemocnení.
Úcinné je podávání vitaminu ze skupiny B a vitaminu
AaE.

« BYLINNÁ LÉCBA

Bylinné prípravky mají pomocný význam zejména pri
dlouhotrvající lécbe. Odvar ze zázvoru se používá ke sní-
žení nevolnosti a k omezení závratí. Úcinné jsou také jiné
byliny,napr. bukvice,pumpava italská, které se dají koupit
jako tabletky nebo kapsle.

« AKUPUNKTURA

U nekterých pacientu dokáže akupunktura zmírnit proje-
vy onemocnení.



« POPIS NEMOCI

Addisonova choroba je chronické
onemocnení žlázy nadledvin. Její
projevy zpusobuje nedostatek hor-
monu kury nadledvin v organizmu.
Objevujese u dospelýchveveku me-
zi 20 a 50 lety.Poprvé byla tato ne-
moc popsána v roce 1855.
Nadledviny priléhají k horní cásti
ledvin. Každá nadledvina váží u do-
spelého cloveka 5 g. Tyto orgány se
skládajize dvou cástí: vnejší (kury),
která tvorí 90%váhy žlázy,a vnitrni
(drene). Nadledvinyprodukují mno-
ho hormonu, které jsou nezbytné
k životu. Kura nadledvin produkuje
glykokortikoidy,mineralokortikoidy
(aldosteron) a menší množství po-
hlavníchhormonu (androgeny).Dren
nadledvin produkuje katecholaminy
(adrenalin, noradrenalin). Nadledvi-
novým hormonum se ríká hormony
boje, nebot se vylucujípri reakci na
stres. Odpovídají za odolnost orga-
nizmu, jeho vodní a elektrolytové
hospodárství, upravují hladinu cuk-
ru v krvi.

« PRíRODNíLÉCBA

« PRíZNAKY

Pocátek onemocnení je mír-
ný, ale projevy se postupne
zhoršují. Jsou to zejména:
vzrustající oslabení, nechu-
tenstvi, úbytek na váze, ne-
volnost, zvracení, bolesti
bricha, tmave hnedé zabar-
vení pokožky, hnedé skvrny
na sliznici, suchá pokožka,
snížení tlaku. Nemoc má zá-
kerný prubeh. Muže dojít
dokonce ke kolapsu nadled-
vin, který ohrožuje život.
Tento stav je charakteri-
zován zvracenim, prujmy,
rychlým sníženim tlaku, po-
ruchami vedomí.

Prírodní lécba muže být

podpurnou terapií pri
boji s nemocí a muže

i úcinne doplnit postupy

klasické medicíny.

Pri lécbe se podávají steroidní preparáty, a to bud pero-
rálne, nebo v težkých prípadech nitrožilne, aby došlo kvy-
rovnání hormonální hladiny. Nemocný musí užívat léky
po celý život. V období infekce, pri operaci, opalování
apod. vzniká nekdy potreba zvýšeného príjmu hormonu.
Pokaždé je nutná konzulatce s lékarem

« PRíCINY

K onemocnení dochází v dusledku znicení
kury nadledvin následkem autoimunitní re-
akce, v dusledku nádorového onemocnení,
sklerotickýchzmen, tuberkulózy,hemochro-
matózy.

« BYLINNÁ LÉCBA

Bylinárí doporucují výluh z lékoríce - obsahuje slouceni-
ny, které povzbuzují produkci hormonu nadledvin.

« DIETETIKA

V pocátecnífázíonemocneníUeštepredstanovenimdia-
gnózy) vzhledem k potížím s trávicí soustavou se dopo-
rucuje dieta sestávajíci z tekuté a polotekuté (kašovité)
stravy. Tato díeta však, je-li držená déle, muže zpusobit
zhoršení potiží. Pacienti mají tendenci si pokrm víc oso-
lit, pocitují zlepšení po kyselém a slaném jídle, protože
charakteristickým projevem této nemoci je náchylnost
ke ztráte sodíku.

« REFLEXNíTERAPIE

Používá se jemný tlak na body uprostred plosky nohou,
které odpovídajínadledvinám. Podle terapeutu docházi ke
zmírnení potiží.

Pri tomto onemocnení dochází ke ztráte sodíku,

proto mají nemocní rádi slaná jídla.

c
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY

Cushinguv syndrom je klinickým obrazem nemoci vyvo-
laným nadmerným množstvim kortizolu v krvi, nezávis-
le na prícine. Cushingova nemoc spocivá v nadmerné
aktivite kury nadledvin zpusobené zvýšenou produkcí
ACTH podvesku mozkového. Onemocneni se vyskytuje
více u žen než u mužu a jen velmi vzácne u detí.
Kortizol je nejduležitejším hormonem nadledvin. Chro-
nická nadprodukce kortikozolu zpusobuje ruzné orgáno-
vé poruchy. Onemocnení má dlouhodobý zhoršující se
prubeh. Pokud se potíže nelécí, nemocný za nekolik let
zemre.

Jsou to predevším: kulatý oblicej s cervenými tváremi,
brišní typ obezity,pri kterém koncetiny zustávajíhubené.
Dalšími príznaky mohou být oslabení a úbytek svalu,pru-
svitná pokožka s trhlinami, trudovitost. Pro tuto nemoc
jsou rovnež charakteristické symptomyjako: vysokýtlak,
ledvinové kameny, osteoporóza, snížená tolerance sacha-
ridu, psychické poruchy, nízká odolnost viici infekcím,
zastavení rustu u detí, poruchy menstruacního cyklu,nad-
merné ochlupení (u žen), impotence, oslabení, snadná
unavitelnost.

« PRíCINY

Prícinou je nadprodukce adrenokortikotropinu - ACTH,
který vylucuje podvesek mozkový, což druhotne vede
k nadprodukci hormonu kury nadledvin. ACTH muže být
také produkován zhoubným nádorem plic, slinivky, va-
jecníku. Jindy je Cushingiiv syndrom zpusoben nádorem
nadledvin, který nekontrolovane produkuje nadbytek kor-
tizolu. Možnýje také dedicný výskytsyndromu.Tzv.jatro-
genní Cushinguv syndrom muže být vyvolánpo podávání
velkýchdáveknadledvinovýchsteroidu nebo jejich derivá-
tu.

U detí muže onemocnení vyvolat
zastavení rustu.

« PRíRODNí LÉCBA

Je-li nemoc zpusobena nádorem hypofýzy (podvesku mozkového), je nutné jej neurochirurgicky odstranit. Chirurgický
zákrok je také úcinný pri nádoru nadledvin. Pokud potíže zpusobilo nadmerné podávání steroidu, je vhodné postupne
snížit jejich dávky.Nemocný má sníženou imunitu, proto se musí vyhýbat infekcím, které zhoršují projevy onemocnení.
Doporucuje se mírná fyzická zátež (procházky), která pomáhá uchovat nejen dobrou fyzickou, ale i psychickou kondici,
což je nesmírne duležité zejména v prípade chronického onemocnení.

« DIETETIKA
Dieta by mela obsahovat
vetší množství bílkovin. Základem je doplnit nedostatek bíl-

kovin a draslíku. Doporucuje se jíst
potraviny s velkým obsahem lehce
stravitelných bílkovin (libové maso,
sýry) a ovocea zeleninu.



..POPIS NEMOCI ..PRíZNAKY .. PRíCINY

Roztroušená skleróza (sclerosismu/-
tip/ex, SM) je chronické onemocne-
ní centrálniho nervového systému.
Zasahuje tzv. bílou hmotu mozku,
kudy jsou vedeny povely svalum
a nervové vzruchy ze smyslových
orgánu. Pri roztroušené sklerózedo-
chází kdemyelinizaci(narušení mye-
linové pochvy, prirozené ochrany
nervovýchvláken),nekdyjsou
poškozenyi samotné ner-
vy.Nemoc zacíná zpra-
vidla v období od
puberty do 30. roku
života. U žen je dva-
krát až trikrát castejší
než u mužu.

ledním Zpríznaku
roztroušené

sklerózy jsou
postupující poruchy
pohybové soustavy.

~ PRíRODNíLÉCBA

Klinický obraz nemoci je rozdílný
podle pokrocilosti a lokalizace po-
škození centrální nervové soustavy.
Muže zpusobit minimální telesné
postiženi, stejnejako težkou invalidi-
tu. Príznaky zpravidla svedcí o mno-
ha ohniscich nemoci. Objevujíse pri
záchvatech nemoci a mizi pri jejím
docasném ústupu. Roztroušená skle-
róza se projevuje ochablostí konce-

tin, poruchami cinnosti mocové
a pohlavní soustavy,poruchami

zraku, rovnováhy,reci, poško-
zením ocního nervu, nekdy

záchvaty tresavky.

Skutecné príciny vzniku roztrouše-
né sklerózy dosud zustávají zahale-
né tajemstvím. Hovorí se o významu
vrozených dispozic. Nekterí vedci
se domnívají, že organizmus nedo-
káže zpracovat tuky bežným zpuso-
bem. Nejpravdepodobnejšíjsou dve
teorie spojující onemocnení s viro-
vou infekcí nebo s nesprávnou re-
akci imunitního systému na pricinu
infekce.Obe teorie mohou být prav-
divé a navzájem se nevylucuji.Imu-
nitní soustava náchylného jedince
nesprávne reaguje na vzniklou in-.
fekci a vytvárí protilátky, které nici
vlastni centrální nervovou soustavu.
Pri první vlne onemocnení se prí-
znaky roztroušené sklerózy stridají
s docasnými remisemi nemoci. Pri
další se záchvaty mohou vyskytnout
po každé infekci,úrazu, behem te-

hotenství, stresu, dokonce po pre-
ventivnim ockováni.

'\ '\
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Roztroušenou sklerózu zatim medicína nedokáže vylécit. Existujevšak mnoho zpusobu, které urychlují remise, zpomaluji
postup onemocnení a zmirnují príznaky. Lécba príznaku onemocnení je velmi duležitá, protože práve ony mohou být prí-
cinou dalších zdravotních komplikaci.Proti castým infekcímmocovésoustavyse používajípreventivníi lécebné prostredky.
Velmiduležitou preventivnífunkci mají bylinné prípravky.

..REHABILITACE .. DIETETIKA

Protože v mnoha prípadech je hlavním priznakem roz-
troušené sklerózy zvýšené napetí svalu koncetin, doporu-
cuje se používat pripravky uvolnující svaly.Úlevu mohou
prinést ruzné sestavy cviku a rehabilitacní cviceni. Fy-
zická cvicení se musí provádet opatrne, nejlépe pod lé-
karskýmdohledem. Mezi doporucované fyzioterapeutické
kúry patrí masáže, hydroterapie a hipoterapie. Velmiúcin-
ne pusobí také jóga a meditace. Odbornící doporucují
dechová cvicení a relaxacní techniky, které snižují stres
provázejícíonemocnení a posilují imunitní soustavu.

..NATUROPATIE

Nekteré odborné hypotézy prisuzují patogenní vlivmast-
ným kyselinám. Proto by maximální denní dávka tuku
nemela prekrocit 30 g. Prevažovat by mely nenasycené
mastné kyseliny rybího a rostlinného puvodu, živocišné
tuky by nemely presahovat 1/3 tohoto množstvi. Dopo-
rucuje se nekolikrát týdne zaradit do jídelnícku maso
z makrely a lososa. Strava by mela být bohatá na vitami-
ny a bílkoviny.Trpí-li nemocný zácpou, jsou vhodné jo-
gurty a jídla s vysokým obsahem vlákniny. Proti zánetu
mocových cest pusobí štáva z klikvy. K základním byli-
nám patrí také nat zlatobýlu, list boruvky nebo brusinky,
vres, semena a nat svízele syrištového a dalši.

Akutní záchvat vyžaduje klid na lužku. V dobe remisí by
pacient mel normálne pracovat a být co nejdéle aktivní.
Nedoporucuje se nadmerná fyzická zátež a prehrívání or-
ganizmu.

189



190

« POPIS NEMOCI

Mozková mrtvice je dusledek dlouhodobého cévního
onemocnení mozku. V míste sklerotického plátu vznik-
ne krevní sraženina, která ucpe cévu. Tím se mozko-
vým bunkám preruší prívod kyslíku a živin. Mozková
mrtvice zpusobuje poruchy telesných funkcí a cinnosti
smyslových orgánu, které jsou rízeny z postižené cásti
mozku. Asi 30% prípadu mozkové mrtvice je smrtel-
ných. Riziko úmrtí se zvyšuje s vekem. Ve tretine prí-
padu dochází k cástecnému nebo úplnému ochrnutí,
poslední skupinu tvorí prípady bez následku.
Doba ustupování klinických príznaku záleží na lokali-
zaci a rozmerech postižené oblasti mozku. Dlouhodo-
bá nehybnost na lužku muže zpusobit zápal plic, vznik
trombu v žílách dolních koncetin nebo jiné komplí-
kace.

« PRíZNAKY

Mrtvice prichází náhle nebo ji predcházejí varovné prí-
znakyjako bolesti hlavy a závrate. Jinými castými prízna-
kyjsou také zvracení,tresavka, spavánemoc. Nekdy muže
být prechodné nedostatecné prokrvení mozku prícinou
jednostranného ochrnutí zraku, poloviny tela a poruchy
citu a reci (afázie). Pri težké mozkové mrtvici ztrácí po-
stižený kontrolu nad fyziologickýmifunkcemi organizmu
a schopnost komunikace s okolím.

« PRíRODNí LÉCBA

V prípade mozkové mrtvice musí být pacient okamžite
prevezen do nemocnice na jednotku intenzivní péce.
Riziko mozkové mrtvice snižuje kontrola krevního tlaku,
strava s nízkým obsahem cholesterolu a nasycenýchmast-
ných kyselin. Je nutné zanechat kourení cigaret. Lékar
muže predepsat léky proti srážlivosti krve a kontrolovat
prubeh lécby.Pri postižení mozkovoumrtvicíje velmidu-
ležitá kvalita ošetrovatelsképéce. Behem období, kdy pa-
cient není schopen pecovat sám o sebe, znamená doslova
záchranu života. Velmi duležitá je rehabilitace, která pri-
spívá ke zlepšení pohyblivosti.

« HOMEOPATIE

* Amica - podává se v období 2 týdnu po mozkové mrtvici;

V období rekonvalescence se doporucuje:
* Harita - pro starší osoby;
* Gelsemium- pri pretrvávajícíbolesti v zátylku,pri vra-

cejicích se pocitech strnulosti koncetin a ztráte reci.

« MASÁŽE

Aby se nemocný uvolnil, aplikují se masáže s použitím le-
vandulového nebo mandlového oleje.

« PRíCINY

Existuji dve základní príciny vzniku mozkové mrtvice.
Prerušeni dodávky krve do mozku muže zpusobit bud
ucpání mozkové tepny krevní sraženinou, která se do da-
ného místa dostane s krevním proudem z jiné cásti tela
(mozková embolie), nebo vznikne prímo v mozkové tep-
ne tak, že se krev zacne srážet na aterosklerotickém plátu
(mozková trombóza). Tato prícina (ucpání mozkové tep-
ny) se nazývá mozkový infarkt. Druhou prícinou mozko-
vé mrtvice je mozkovékrvácení, které nastává prasknutím
tepny v mozku. Dojde-li k silnému krvácení do mozkové
tkáne, krevproudící pod tlakem muže poškoditnebo i zce-
la znicit rozsáhlé oblasti mozku. Krvácení do mozku po-
stihuje casteji mladší osoby,mozkovýinfarkt starší.
Riziko mozkovémrtvice zvyšujeateroskleróza (zpusobuje
i mnoho jiných potíží, napríklad srdecní infarkty), zánety
provázejícímozkovéinfekce,nelécený vysokýkrevní tlak,
používání hormonální antikoncepce, kourení cigaret, pre-
míra alkoholu, tehotenství, nadmerná srážlivostkrve, stav
po infarktu srdecního svalu,cukrovka,nadváha, prekroce-
ní vekovéhranice 50 let.

Onemocnení JYl'olává poruchy rovnováhy,

závrate a bolesti hlavy.

« LÉCBAUMENíM

Umení pomáhá pacientum vyjádrit plnohodnotnejším
zpusobem svéemoce a dorozumívat se s okolím. Obzvlášt
se doporucuje muzikoterapie - zpev obvykle zlepšuje cin-
nost hlasivek.



<ft POPIS NEMOCI

Hypertenze (vysoký krevní tlak) postihuje znacnou cást
naší populace. V rozvinutých zemích stojí na prvním mís-
te mezi pricinami úmrtí choroby srdce a céva ty do znac-
né míry s hypertenzí souvisejí.
Hypertenze ledvinového puvodu znamenají zvýšení krev-
ního tlaku následkem nedokrvení jedné nebo obou led-
vin. Takto se spustí mechanizmus, jež zpusobuje nárust
krevního tlaku. Obecne se uznává za hranicní hodnotu
140/90mm Hg, která už je duvodemke sledování.Pri vyš-
ších hodnotách hovoríme o vysokémkrevním tlaku, který
vyžaduje lécbu. První císlo výrazu udává nejvyšší tlak na
konci každého srdecního stahu. Nazýváse systolickýtlak.
Druhý údaj, tlak diastolický,je nejnižší tlak v období mezi
dvema srdecními stahy.
Lékari používajínejcasteji manometrické tlakomery, stále
casteji se v ordinacích objevují digitální tlakomery.Jejich
obsluhaje velmijednoduchá.
Krevní tlak se obvyklemerí na pravé nebo levépaži, ojedi-
nele i na dolních koncetinách. Jednorázový výsledek me-
rení všakješte neznamená, že se jedná o onemocnení.
Hodnoty tlaku nejsou stabilní, mení se behem dne, v noci
jsou obycejne nižší. Krevní tlak ovlivnujebolest, teplota
okolí, fyzickánámaha a stres.
Pokud se pacient cítí špatne, je treba zjistít, zda prícinou
tohoto stavu není práve zvýšenýkrevní tlak.
Nelécená hypertenze muže zpusobit srdecní infarkt, moz-
kovoumrtvici, poruchy zraku.

Témer všichni pacienti jsou silnými závislými kuráky.

t:='
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Nelécená hypertenze muže být prícinou mnoha
težkých onemocnení.

<ft PRíZNAKY

Ledvinová a cévní hypertenze je nebezpecné onemocne-
ní, zejména pro svuj pocátecní bezpríznakový prubeh.
Obvykle ji lékar zjistí behem pravidelné lékarské pro-
hlídky.Nejcastejšími príznaky jsou bušení srdce a bolest
v srdecní oblasti, závrate, dušnost, precitlivelost, zvone-
ní v uších a krvácení z nosu.
Dalším príznakem tohoto typu hypertenze je nedostatec-
ná cinnost obehové soustavy nebo encefalopatíe - docas-
ná porucha funkce centrální nervové soustavy, která se
nekdy projevuje ztrátou vedomí a tresavkou.
Pro onemocnení ledvinovou hypertenzí jsou charakteris-
tické tyto príznaky:
* náhlý zacátek onemocnení u žen pred 40. rokem ži-

vota (možnost výskytu svalovéa vazivovédysplazie),
u mužu po 50. roce (podezrení na sklerotickou etio-
logii);

* rychlý postup nemoci (po prvním roce trváni onemoc-
není diastolíckýtlak dosahuje 120mm Hg);

* pres 90%pacientu patrí mezi kuráky.

<ft PRíCINY

Ke zvýšení krevního tlaku vedou veškeré zmeny uvnitr
i vne ledviny,které mají za následek zúžení ledvinovétep-
ny, a dále nedostatecné prokrvení ledvinya aktivace sou-
stavyrenin-angiotensin-aldosteron.
Hlavní príciny:
* sklerotickézmeny;
* zúžení ledvinové tepny;
* tromby a embolíe ledvinovýchtepen;
* zánet tepen;
* nádory tlacící zevnitr na ledvinovou tepnu.
Onemocnení vetšinou zpusobují první dve príciny.

I
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« LÉCBA

Doporucuje se mírná fyzická aktivita, která pusobí pro-
ti nadváze a zlepšuje psychickou kondici. Nevhodné
je náhlé nadmerné zatížení organizmu a výkonnostní
sportováni.
Zapáleni cigarety je spojeno s náhlým nárustem krev-
ního tlaku a zrychlením srdecní cinnosti. Kurák škodí
nejen sobe, ale také osobám nacházejícím se v jeho
okolí.
Do poloviny sedmdesátých let 20. století bylo jedinou
možnou lécbou chirurgické odstranení úseku postižené
tepny. Dnes se operace provádí jen v ojedinelých prí-
padech. Lékari používají omezené invazivní operacní
metody, jako je angioplastika. Castá je farmakologická
lécba, která pak trvá prakticky po celý život. Správne
zvolená terapie pomáhá zabránit komplikacím vyplývají-
cím z onemocnení.

« PSYCHOTERAPIE

Nesmírne duležité je vyhýbat se situacím, které mohou
zpusobit stres. Relaxacní techniky snižují psychické na-
petí.

« BYLINNÁ LÉCBA

V prípade ledvinové hypertenze se doporucuje:
* list routy, který obsahuje látky uvolnující hladké sval-

stvo;
* VÝtažek z kvetu hlohu, který snižuje krevní tlak a prí-

znive ovlivnuje srdecní cinnost - používá se odvar ze
dvou lžic kvetu na sklenici vody, 2krát denne 1/2 skle-
nice nebo 5krát denne 20 kapek VÝtažku;

* VÝtažekze srdecníku obecného;
* nat jmelí;
Doporucuje se také užívat 20 kapek cerstvé cesnekové štá-
vy 3krát denne po jídle v opakovaném cyklu - 3 dny ces-
nekové terapie, 2 dny prestávka.

Nemoc postihuje casto osoby s nadváhou.
Proto se doporucuje nízkokalorická dieta

obsahující ovoce a zeleninu.

Psychické napetí a stres zvYšují krevní tlak.
le tedy vhodné používat techniky hluboké relaxace.

« DIETETIKA

Hypertenze velmi casto postihuje osoby s nadváhou. Du-
ležitéje tedy snížit telesnou hmotnost. Zabrání se tak pre-
tížení srdecního svalu.
Normalizace telesné váhyvede ke snížení krevního tlaku.
Nekterí odborníci doporucují ovocnou stravu, 1-2dny be-
hem týdne. Ovoce má alkalizujícíúcinek, neobsahuje ku-
chynskou sul a je hodnotným zdrojem draslíku, horcíku
a vápníku.
Nemocný s vysokýmkrevnímtlakem by mel:
* omezit spotrebu kuchynské soli (clovek potrebuje

1 g soli denne, obycejne se tento limit prekracuje ne-
kolikrát; pouhé omezení denní dávky kuchynské soli
snižuje tlak asi o 10mm Hg);

* pít velké množství neutrálních tekutin, napr. ne-
perlivou vodu (vždy je treba zjistit obsah sodíku
a chloridu: doporucují se nápoje s obsahem sodíku
menším než 100 mg/I, množství chloridu by nemelo
prekrocit 300 mg/I; príslušné informace najdete na
štítku nápoje);

* jíst maso pouze jako prílohu k zeleninovýmjídlum;
* omezit alkohol;
* omezit množství masa, uzenin, živocišných tuku; cer-

vené maso je treba nahradit drubeží a rybami;
* snížit spotrebu cerné kávya silného caje;
* zaradit do svéhojídelnícku cibuli, cesnek a rýži, které

pomáhají snížit vysokýkrevní tlak.



[
~ -. '~~~'.J, ~ (t r~1~1.!JJ1Jb."Sj"h',~ IT\1~t~~"'.~.lII~',)]I~rvJ II- - - - - - - --- -- --

.tJ( POPIS NEMOCI .tJ( PRíCINY

Prestože pri angíne je domínantním
priznakem nemoci bolestv krku,jde
o bakteriální nebo virovou ínfekci
celého organizmu. Postihuje nejcas-
teji deti a mladé dospelé lidi.
Akutní zánet mandlí muže vést
k mnoha vážným komplikacím:
* zánetu stredního ucha;
* abscesu v okolí mandlí;
* glomerulonefritide;

~.
.

..
. .

.

* revmatické horecce. "
~

.tJ( PRíZNAKY

-",

Angína propuká náhle. První ob-
dobí silných príznaku trvá obvykle
3 dny,pak potíže a zmeny na mand-
lích ustupují nebo se zmírnují. Nej-
castejšími príznakyjsou:
* bolest v krku, zejména pri poly-

kání;
* vysoká horecka 39-40.C;
* zvetšené lymfatickéuzliny na kr-

ku a pod dolní celistí;
* špatnánálada;
* zapáchajícídech;
* krcní mandlejsou velké,zdure-

lé,pokrytébelavýmnánosem;
* u detí se casto vyskytuje bolest

bricha.

Angínu vyvolávají bakterie (nejcaste-
ji beta-hemolytické streptokoky sku-
piny A) a viry (mj. adenoviry).

,

Pro angínu je charakteristická velmi silná bolest v krku.

~ LÉCBA

V období akutních príznaku angíny se všem nemocným
doporucuje ležet v posteli.
Pri angíne zpusobené streptokoky je nutné podávat anti-
biotika, aby se zabránilo možným komplikacím. Existuje
rovnež mnoho pomocných lécebných metod.

.tJ( BYLlNÁRSTVí

K vyplachování úst se doporucují myrha, šalvej lékarská,
tymián obecný. Pri opakovaných angínách je vhodné po-
užít cerstvý cesnek nebo cesnekové prípravky. Jiným by-
linným lékem, vhodným pri angínách, je Echinacea, která
se užívá ve forme výtažku - 2krát denne 20 kapek nebo
v tabletách.

.tJ( DIETETIKA

Pri silných príznacích infekce je nutné vyloucit ze stra-
vy mlécné výrobky. Doporucuje se hodne pít, zejména
ovocné štávy. Je vhodné jíst velké množství potravin bo-
hatých na vitamin C, hlavne cerstvé ovoce a zeleninu.
Pro zvýšení imunity organizmu jsou vhodná jídla s vyso-
kým obsahem zinku (obilné klícky, slunecnicová seme-
na).

.tJ( DlETETIKA

Z homeopatických prípravku se doporucují:
* Aconitum -pri náhlém propuknutí nemoci, když man-

dle pálí;
* Hepar sulphur -pri bolestech behem polykání, pri po-

citu, že neco uvízlo v krku, a také vylucují-limandle
žlutý hnis;

* Lycopodium-pri chronickém zvetšení mandlí, jsou-li
pokryté malými belavými vrídky, a když studené nápo-
je zhoršují príznaky.

.tJ( AROMATERAPIE

Zánetlivé stavylze zmírnit inhalovánímvodní páry s neko-
lika kapkami eukalyptovéhonebo tymiánového oleje. Do-
porucuje se do pokožky na krku vtírat olej z australského
cajovníku.

Prí lécbe nemoci je úcinný extrakt Z Echinacey.

L
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« POPIS NEMOCI

Vzhledem k povinnému ockování
se u nás záškrt (difterie) vyskytuje
velmi zrídka (nekolik prípadu roc-
ne). Pokud však chceme cestovat
do zahranicí, meli bychom se vždy
ujistit, zda v zemi, do které máme
namireno, nevládne epidemie zá-
škrtu.
Taková situace byla v devadesátých
letech na území bývalého Sovetské-
ho svazu. Tenkrát na záškrt zemre-
lo behem peti let nekolik tisíc lidí.
Nejvic ohrožené jsou deti, které
byly vylouceny z povinného ocko-
vání. Týká se to napr. pacientu
s poruchami centrálni nervové sou-
stavy.
Inkubacní doba nemoci, tj. doba,
která uplyne od okamžiku nakaže-
ní do propuknutí príznaku nemo-
ci, ciní 2-5 dní. Nemocný clovek
muže nakazit jiné osoby už 2 dny
pred tím, než se príznaky choroby
objeví.

« PRíRODNí LÉCBA

« PRíZNAKY

Pri difterii se na krcních mandlích
objeví pablány, které silne priléhají
k sliznici. Pri pokusech o jejich od-
tržení zacne sliznicekrvácet. Lymfa-
tícké uzliny na krku ze zvetšují,jsou
cítlivé a casto se shlukují do vetšího
celku.
Teplota je zvýšená, ale zrídka vy-
stoupí nad 39°C. Cinnost srdce
je zrychlená mnohem více než
u jiných horecnatých onemocnení.
Krevní tlak je nízký. Pro pacienta
je charakteristická bledá pokožka,
kruhy pod ocima a výraz trpícího
cloveka.
Pri težkém prubehu nemoci lze
pozorovat príznak tzv. "Neronova
krku" - protože velmi zbytní lym-
fatické uzliny, krk se zarovnává.
Postihne-li nemoc srdce, dochází
k poruchám jeho rytmu. Protože ne-
které nervy ochrnují, má nemocný
potíže pri polykání, selhává mekké
patro.

Difterie hrtanu (krup) postihuje de-
ti v prvních letech života. Má ob-
vykle velmi prudký prubeh. Zacíná
chrapotem a muže vést k selhání de-
chové soustavy.Pokud necháme pa-
cienta bez pomoci, muže se udusit.
Difterie nosu se týká obvyklekojen-
cu, jen málokdy zpusobuje kompli-
kace.
Difterie pokožkyje nejcastejiinfekcí
v okolíporanení.

« PRíCINY

Clovek se nakazí kapénkovou ces-
tou - pri kašlání a kýchání se spolu
s kapkami hlenu rozptylujíbakterie.
Bakterie mohou do organizmu pro-
niknout i pri poranení kuže.
Chorobu vyvolává bakterie Coryne-
bacterium diphteriae, která vytvárí
exotoxin. Ten se pak s krví dostává
do duležitých orgánu - srdce, led-
vin, nadledvín, jater a poškozuje je.

Alternativní lécba je u záškrtu pouze doplnující. « KONVENCNí LÉCBA

Nemocnému je treba okamžite podat difterické antisé-
rum, které neutralizuje exotoxiny.
Infikovaná osoba musí být izolována, aby se choroba ne-
šírila. V težkých prípadech muže být nemocný umísten
i na jednotce intenzivní péce, protože je casto nezbytné
kontrolovat dýchání (pomocí ventilátoru) a monitorovat
cinnost srdce, plic a nervové soustavy.
Po dobu hospitalizace se podává antibiotikum, abyse zdo-
lala infekce.Krome toho se doporucuje dlouhodobý pobyt
na lužku (nekdy muže trvat i 2-3 mesíce). Podávají se vi-
taminy BI, B2,B3,B6,BI2,C.

« AROMATERAPIE

Využívá se jemných vuní s konejšivými úcinky, protože ne-
mocný je vesmes podráždený, neklidný. V pacientove po-
koji je možno povesit rucníky namocené v roztoku vody
a éterických silic, napr. chrpové.

« MASÁŽ

Záškrt je velmi vážná choroba, kterou je treba

lééit pod dohledem lékare.

Lécivou masáž lze doporucit v období, kdy se nemocný
uzdravuje.Jejímcílemje dosáhnoutsprávnéhonapetísvalu.
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« POPIS NEMOCI « PRíZNAKY « PRíCINY

Existuje mnoho typu této choroby,
ale nejcastejší vrozenou a dedicnou
zvýšenou krvácivosti (s nedosta-
tecnou tvorbou VIII. antihemofi-
lického faktoru) je hemofilie typu
A. Vyskytuje se v prumeru u jedné
osoby na 10 tisíc.
Hemofilií typu A onemocní výhrad-
ne chlapci.

Srážení krve (koagulace) je velice
komplikovaný proces - aby probíha-

lo správne, musí hladce probíhat je-
ho jednotlivé etapy. Proces srážení
ovlivnují:stavcév,prítomnost správ-
ného poctu krevních desticek(trom-
bocytu zodpovedných za tvorbu
sraženiny) a tzv. plazmatické fakto-
ry koagulace. Je-li kterýkolivclánek
tohoto retezce poškozen,je postižen
i proces srážení krve. Pri hemofilii
je pozorován práve nedostatek jed-
noho - VIII. - faktoru koagulace.
Tento defektje dedicný.

Stadium nemoci závisi na stupni
defektu faktoru VIII. Hemofilie mu-
že mít težkou, mírnou nebo lehkou
formu. Pri této nemoci se obtížne
zastavuje vetší krvácení do kloubu,
svalu, dásní, nosní dutiny, z rány
pri poranení nebo pri invazivních
lékarských zákrocích (napr. v míste
vpíchnuti injekcní jehly pri odberu
krve nebo v pooperacní ráne). Ve-
likost poranení neodpovídá intenzi-
te krvácení, to znamená, že i malé
poranení muže zpusobit vážné kr-
vácení.

« PRíRODNí LÉCBA

Alternativní metody lécby jsou pouze doplnením obvyklé medicínské lécby, která spocívá v dodávání speciálního prípravku
obsahujícího koagulacní faktory do krve. Toto opatrení musí lékar provést pri krváceni nebo pred plánovanými stomatolo-
gickými a chirurgickými zákroky.

« BYLlNÁRSTVí « HYDROTERAPIE

Doporucuje se nálev z následujících bylin: nate jmelí, listu
koprivy, nate rebrícku, nate kokošky pastuší tobolky, nate
rdesna peprníku, oddenku mochny a nate preslicky - vše
po 50 g. Jednu lžíci smesi zalít šálkem vroucí vody a ne-
chat chvili vyluhovat. Pít trikrát denne pul sklenice asi
I hodinu po jídle.

Na bolestivé a oteklé kloubyjsou doporucovány obklady
z ledu. Bolest zmírnují rovnež vírivé masáže a koupele
v jacuzzi. Velmi príznive pusobi telocvik ve vode pod do-
hledem fyzioterapeuta. Tento telocvik nejen snižuje potí-
že, ale pomáhá též uchovat dobrou fyzickou kondici pri
minimálním riziku úrazu.

« NATUROPATIEA PROFYLAXE

Clovek trpící hemofilií by mel predcházet krevním výro-
num a naucit se rychle identifikovat príznaky doprováze-
jící krvácení: bolest kloubu a svalu, otoky, podlitiny. Jen
tak je možné vcas poskytnout nutnou lékarskou pomoc.
Krome toho se musí nemocný vyhýbat tem cinnostem,
pri kterých existuje nebezpecí úrazu. Má-li nemoc lehký
prubeh, pacient si muže dovolit malou fyzickounámahu.
Všichni hemofilici musí znát zásady poskytnutí první po-
moci v prípade krvácení. Pokud je místo krvácení do-
stupné, je treba je co nejdrív stáhnout pružným páskem
a poblíž rány priložit neco studeného. Pokud se krvácení
nezastaví po 5-10 minutách nebo máme-li podezrení na
vnitrní krvácení, je treba okamžite privolat lékare.

« DlETETIKA

Lidem s hemofilií lze podávat vápník, niacin a vitaminy C
a K, které se zúcastnují procesu srážení krve. Vápník mu-
že být podáván v mlécných výrobcích, vitamin C ve vel-
kém množství obsahují citrusové plody,bohatým zdrojem
vitaminu Kjsou játra a cervené maso.

Pri lehkém prubehu hemofilie si pacient muže

dovolit malou fYzickou námahu.

- ---

-- -
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« POPIS NEMOCI

Koagulopatie je nemoc, pri které je
narušen proces srážení krve. Mu-
že být vrozená nebo získaná.

« PRíZNAKY

Príznaky všech druhu chroníckých
poruch srážlivosti krve jsou podob-
né. Patrí k nim krvácení do kloubu,
svalu,krvácení sliznic,dásní, z nosu,
prodloužená menstruace, krvácení
z ran neúmerné velikosti poranení,
nadmerné krvácení z pooperacních
ran. Lidé, u nichž prevládají krehké
krevní cévy, mají vesmes mnoho
podlitin, protože každý povrchový
úraz zpusobuje výron krve do pod-
kožní tkáne. Vážné dusledkymohou
mít nenadálé situace,pri kterých do-
chází k velkéztráte krve nebo je nut-
né pacíenta operovat bez možnosti
pripravit ho k zákroku.

« PRíRODNí LÉCBA

Stejnejako u hemofilie je nejduleži-
tejší prevence krvácení a schopnost
poskytnout si sám první pomoc. Po-
stupuje se stejne. Duležité je rovnež
vedet, kterým druhem poruchy sráž-
livosti krve je pacient postižen. Mu-
že mu to zachránit život pri úrazu
nebo nehode.
Prírodní metody pouze pomáhají
zmírnit prípadné príznaky.Nedosta-
tek vitaminu a minerálu lze doplnit
vhodnou dietou. Týká se to zejmé-
na poruch zpusobených nemocemi
jater. Podrobné informace poskytne
lékar.
Duležité je rovnež, aby se osoby se
sníženým poctem krevních desticek
vyhýbaly kontaktu s látkami, které
mohou poškodit kostní dren.

Prícinu nemoci urcí výsledky
krevních testu.

« PRíCINY

Správná srážlivost krve je pod-
mínena soucinností cév, krevních
desticek, zúcastnujících se tvorby
sraženiny, a plazmatických koagu-
lacních faktoru. Pri defektukterého-
koliv z prvku koagulacní soustavy
mluvíme o koagulopatii.
Ke krvácivosti dochází napr. tehdy,
když krevní cévy nadmerne pro-
pouštejí krvinky. Jiným druhem je
krvácivost zpusobená nedostatkem
krevních desticek - trombocytu, ji-
nak také zvaná trombocytopeníe.
Trombocytopenie mívá radu prícin,
ne vždy se však dají zjistit. Tehdy
mluvíme o tzv. idiopatické trom-
bocytopenii. Dnes však víme, že bý-
vá vetšinou zpusobena protilátkami
proti krevním destickám.
Trombocytopenie se muže objevít
i po užívání nekterých léku nebo prí
styku s toxickýmilátkami.

« DIETETIKA

K temto lékum patrí: nekterá anti-
biotika, nekterá analgetika (dnes již
vetšinou stažená z prodeje), drívejší
protialergicképrostredky(napr. Phe-
nazolin a Diphergan), léky predepi-
sované pri hyperfunkci štitné žlázy
(napr. Metizol) a nekteré léky na
spaní a proti padoucníci.
Nedostatek trombocytu mohou zpu-
sobit rovnež toxické látky, poškozu-
jící kostní dren, která trombocyty
vytvárí. Patrí k nim slouceniny arse-
nu, rtuti, zlata a vízmutu.
Ostatními prícinami koagulopatie
(tj. poruch srážlivosti krve) jsou
nedostatky srážlivýchfaktoru. Koa-
gulopatie muže být dedicná (všech-
nydruhy hemofilie) nebo získaná.

K nejjednodušším prírodním metodám, které jsou používané pri lécbe poruch
srážlivostikrve, patrí správná výživa.Strava by mela obsahovat velké množství
zeleniny a ovoce, aby mel organizmus všechny potrebné vitaminy a minerály.
Pacientuv jídelnícek by mel být pestrý, protože nikdy není zcela jisté, který pr-
vek v dané chvíli chybí. Krome zeleniny a ovoce je treba jíst i ryby, mlécné
výrobky,obilniny,ruzná semena a vhodné množství masných výrobku,poskytu-
jících železo a bílkovíny.

~
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~ VEDOMÍ

« POPISNEMOCI

Ztráta vedomíje stav,ve kterém cloveknereagujena vnejší
podnety a na podnety organizmu reaguje pomalu. Hloub-
ka bezvedomíbývá ruzná. Existuje nekolik ruzných stup-
nu ztráty vedomi. Nejjednoduššíje delení na:
* ztrátu vedomípri zachovánízákladních životních funk-

cí,jako je kašel, polykání;
* ztrátu vedomí bez zachování techto funkci;
* ztrátu vedomí provázenou problémy s dýcháním.

« LÉCBA- PRVNí POMOC

Clovek v bezvedomí potrebuje okamžitou lékarskou po-
moc. Než se lékar dostaví, je nutné zjistit, zda nemocný
dýchá a jestli srdce pracuje. V prípade, že tomu tak není,
musíme zacit s oživováním.Pokud jsou základní životní
funkce zachovány, je treba položit nemocného na bok
a zajistit mu prívod cerstvého vzduchu.
Jestliže je ztráta vedomí krátká a není hluboká, jde
o mdloby.Tento typ ztráty vedomí se vetšinou vyskytuje
u lidí, kterí pobývají v preplnených místnostech se špat-
nou klimatizací, u lidí, kterí zažili šok, prožili silný stres,
u osob precitlivelýchapod. V takovésituacije vhodné ulo-
žit nemocného tak, aby se nohy nacházely výše než hla-
va, a zajistit príliv cerstvéhovzduchu.Vyššípoloha nohou
zvyšujepríliv krve do mozku, címž se zlepšujejeho prokr-
vení, a nemocný nabývávedomi.

« PRíZNAKY

U cloveka v bezvedomí dochází k narušení cinnosti ve-
domí. Duležité je urcit stupen bezvedomí a zjistit príci-
nu. Píchnutím do ruky je možné zjistit reakci na bolest.
Není-li nablízku nikdo, kdo byl u postiženého v okamži-
ku ztráty vedomí, je treba se pokusit zjistit, zda nedošlo
k úrazu hlavy, jestli z uší a nosu netece krev nebo jiná
tekutina, nejsou-li na predloktí stopy po vpichu nebo ne-
ní-li prikousnutý jazyk, což se casto stává napr. pri epi-
leptickém záchvatu. Zjistíme, jak postižený dýchá, zda
nemá zapadlý jazyk - je treba okamžite uvolnit dýchací
cesty a umožnit pruchod vzduchu, prípadne odstranit
z úst cizí telesa.

« PRíCINY

Bezvedomí muže být projevem mnoha ruzných onemoc-
není. Mezi jinými jsou to otravy,úrazy hlavya mozku, po-
ruchy krevního obehu v mozku (mrtvice), neokyslicování
mozku, ztráta velkého množství krve, poruchy srdecního
rytmu, znacné snížení hladiny cukru v krvi, težké infekce
a neurologické poruchy. Muže se také soucasne jednat
o dve príciny ztráty vedomí, napr. alkohol a úraz hlavy.

Chceme-li pomoci osobe v bezvedomí,
je nutno nejprve distit, ojaký druh

ztráty vedomí se jedná.

« BYLINNÁLÉCBA

Z prírodních léku jsou nejznámejší tzv. kapky první po-
moci dr. Bacha. Jsou úcinné v nekterých prípadech ztrá-
ty vedomí a lze je bezpecne užít u každého pacienta.
Soucástí kapek jsou: snedek okolicnatý, devaterník pe-
nízkovitý, netýkavka žlázonosná, slíva trešnová, bílá les-
ní réva.
Tento lék dostaneme v obchodech s bylinami v lahvicce
s dávkováním. V prípade mdloby podáváme opatrne na
jazyk 4 kapky.
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Tyto otravyjsou zaprícineny pusobením toxických látek, které se do organízmu dostaly s pokrmem, vdechnutím nebo pro-
níkly kuží. Jedovatá látka proníká do krve, kde se cástecne váže na bílkovinu a cástecne zustává v aktivní forme. Krví je
prenášena do dalších tkání a orgánu, které muže poškozovat a hromadit se v nich. Muže také být soucástí metabolizmu,
hlavne v játrech.

« OTRAVA METYLALKOHOLEM

K težké otrave dochází po vypití nevelkého množství me-
tanolu. První príznaky se neliší od projevu pri otrave
etylalkoholem. Po case se však objeví jiné symptomy:
zrychlené dýchání, bolesti a závrate, zvracení, bolesti bri-
cha. Oblicej je silne cervený. Pacient je vzrušený a po-
stupne u nej dochází ke ztráte vedomí. Po vypití vetšího
množství metylalkoholu muže nastat smrt již po nekolika
hodinách. Metylalkoholv menších dávkáchzpusobuje po-
škození zrakových nervu a postupne vede k oslepnutí.
Lécba musí probíhat pod prísným lékarskýmdohledem.

« OTRAVA SALlCYLÁTY

Salicylátyjsou léky,které pusobí protizánetlive, proti bo-
lestem a horecce. Kyselinu acetylsalicylovou obsahuje
mnoho léku s ruznými obchodními názvy. Je lehké se
zmýlit a užít nekolik léku se stejným složením. Krátce
po užití toxické dávky salicylatu pocituje nemocný silné
bolesti bricha, zvrací, zvratky mají charakter sraženiny,
castým projevemje krvácení sliznice žaludku nebo dva-
nácterníku. Charakteristické je také zrychlení dechu,
zvýšená potivost, podráždení a horecky. Nemocný si cas-
to stežuje na úporný šum v uších. Pri težké otrave dochá-
zí k dehydrataci, k poruše srážlivosti krve a težké poruše
ledvin.
Lécba spocívá ve výplachu žaludku bez ohledu na to, jak
dlouhá doba od požití léku uplynula.

« OTRAVA KYSLICNíKEM UHELNATÝM

K silným otravám kourem dochází nejcasteji pri požáru,
v kotelnách, v dolech a v zamcených garážích, kde pracu-
jí spalovací motory. Kyslicník uhelnatý proniká plicemi,
v cervených krvinkách se trvale váže s hemoglobinem
a znemožnuje transport kysliku. K otrave dochází v du-
sledku nedostatku kyslíku ve tkáních. Menší množství
kyslicníku v krvi se projevuje bolestmi hlavy,nevolností,
zvracením, poruchami koordinace a vedomí. Pri težkých
otravách dochází ke ztráte vedomí a k otoku mozku. Po-
kud existuje podezrení na otravu, je treba okamžite vy-
vetrat a vyvést postiženého z místnosti, kde se kyslicník
uhelnatý vyskytuje.V lehcích prípadech je podstatou léc-
by dostatecný prívod kyslíku.V težších prípadech je nutná
lécba symptomu, lécba otoku mozku a snižování vyso-
kých teplot, které s otravou souvisejí.

« OTRAVA PRÁŠKY NA SPANí

Prášky proti nespavosti jsou skupinou léku, která má uklid-
nující úcinek na nervovou soustavu. V závislosti ha dávce
a druhu léku se mohou objevit takové projevy, jako je spa-
vost, malátnost, poruchy koordinace, poruchy rovnováhy,
povrchní dýchání. Pri otrave vysokými dávkami léku na
spaní dochází k vážné poruše obehové a dýchaci soustavy,
nebot jsou ochromena centra v mozku, která tyto cinnosti
rídí. Jestliže je pacient pri vedomí, je treba se snažit vyvo-
lat zvracení a provést výplach žaludku. Pokud je v bezve-
domí, je nutno ihned privolat lékare.

Castou prícinou otravyfarmaky
bývá velká

podobnost složení léku.



(TEC OVITÉ KREVNÍ VÝRONY)

« POPIS NEMOCI

Za normálních podmínek se všechna krev proudící v orga-
nizmu nachází v cévách. V prípade, že z cév pronikne pod
kuži, do podkožní tkáne nebo do sliznic, vzniká petechie.
Základem tohoto onemocnení je poškození nebo nadmer-
ná propustnost sten malých žil a tepen. Pravdepodobne se
v mnoha prípadech jedná o dedicný vliv, protože onemoc-
není petechií se vyskytuje u clenu nekolika generací jedné
rodíny. Nekterí vedci však zvažují i možnost alergického
puvodu onemocnení.

« PRíRODNí LÉCBA

Zatím nejsou dostupné léky, které by pomohly výrazne
zkrátit prubeh onemocnení nebo zmírnit jeho projevy.
Základním opatrením je vyhýbat se lékum, potravínám
a jídlum (zejména jsou-li konzervované syntetickými pro-
stredky) zpusobujícím krevní podlitíny a výrony. Lidem,
kterí casto mívajímodriny, se doporucuje omezit pobyt na
slunci a vyhýbatse situacím, kdy bymohlo dojít k úrazum.
Z lékuje rizikovázejména kyselina acetylsalicylová,obsa-
žená mj.v acylpyrinu.Pokud výronykrve postihuji klouby,
je nutné po dobu íntenzivních projevunemoci zustávat na
lužku.

« BYLINNÁLÉCBA

Nejvetšívýznammají bylinys protizánetlivým,antialergic-
kým, antibakteriálním úcinkem a také byliny pomáhající
zpevnít cévní steny.
Používají se výtažky z nate routy, nezralých kaštanu,
mochny husí, nate preslicky.
Nálev z nate routy se pripraví tak, že se lžicka bylin zalije
sklenicí vroucí vody. Nechá se vyluhovat (asi 20 minut).
Pije se 2krát denne sklenicinálevu.

« PRíZNAKY

Nejcasteji jsou to tmave cervené drobné tecky na kuži, zpra-
vidla v oblasti dlaní, stehen, hýždí. Nekdy se príznaky objevi
v míste, které bylo vystaveno tlaku. Podle druhu muže onemoc-
není provázet teplota, otoky kloubu, bolesti bricha, tmave zbar-
vená stolice. Nemocní si také casto stežují na svedení pokožky.

« PRíCINY

Petechií zpusobují poruchy složení krve a narušení stavby
tepen Uejichzvýšenákrehkost a propustnost).
Onemocnení casto postihuje mladé lidi, u nichž se jedná
práve o výše zmínenou zvýšenoukrehkost cév.
U starších lidí je petechie dusledkem stárnutí a ochabová-
ní cévních sten v podkožní tkáni.
Petechie na alergickémzáklade se vyskytujeu detí. Má au-
toimunitní charakter, tzn. že telní bunky jsou omylem na-
padány protilátkami, které telo samo vytvárí, aby znicilo
cizí telesa uvnitr organizmu - bakterie, víry apod. Charak-

teristické je, že k onemocnení dochází zhruba po 2-3týd-
nech od casto bežné infekce horních cest dýchacích.
Krome tvorbypodlitin se u onemocnení objevujíotoky zá-
pestí, kolenních a kycelních kloubu.
Jinou prícinou zpusobující v detském veku projevy pete-
chie je snížená hladina obsahu krevních desticek v krvi.
Casto ji predchází vírová nákaza. Nedostatek krevních
desticek zpusobuje vznik podlitin na kuži.
Petechie muže také souviset s nekterými vážnými nemo-
cemi, napr. s leukémií,hemofilií a s nakažlivýmichoroba-
mi - spalnickami,planými neštovicemiaj.

« DlETETIKA

U petechie se doporucují potraviny a jídla s vysokým ob-
sahem vitaminu C, který posiluje a zpevnuje cévní steny.
Proto lidé s tímto onemocnením by meli po celý rok jíst
hodne zeleniny a ovoce. Nevhodné jsou pikantní pokrmy,
houby, alkohol a ostré korení.

« VODOLÉCBA

Doporucují se koupele v hermánku a ve škrobu. Koupel
by mela trvat jen krátce -nekolikminut. Doporucená tep-
lota vodyje 36.C, teplota vzduchu by nemela presáhnout
18.C.
Po vykoupání je treba opatrne utrít pokožku rucníkem,
aby nedošlo k poškození oslabených cév.
Recept na škrohovou koupel:
1/2 kg bramborovéhoškrobu zalijeme2 litry studené vody
a pomalu zahriváme. Když smes zhoustne, vlijemeji po-
malu do vany naplnené vodou. Pri koupeli by se nemelo
používat mýdlo.

- -----
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ŽIL (TROMBOFLEBITIDA)

« POPIS NEMOCI

Pri tomto onemocnení dochází k zá-
netu povrchových nebo hlubokých
žil spojenému s tvorbou krevních
sraženin (trombu). Nekdy se jako
první vytvorí tromby, které pak
následuje zánet žil. Onemocnení
zpravidla postihuje oblast pánevní
a dolních koncetin.
Prí zánetu povrchovýchžil (povrcho-
vé tromboflebitide)jsou postiženéží-
lyvetšinoupod povrchemkuže videt.
Kužeje pritom zarudlá,velmicitlivá
na dotek,mnohdyje prítomen i otok.
V prípade zánetu hlubokých žil se
krevní sraženinou uzavrou a zanítí
žíly, které odvádejí krev z dolních
koncetin a probihají v hloubce mezi
svaly.Nejdríve dojde k uzáveru žíly
a teprve pak se objevízánet.

« PRíRODNí LÉCBA

V prevenci onemocnení žilními zá-
nety a trombózou je možno uplatnit
ruzná jednoduchá opatrení, týkající
se zejména zmeny životosprávy - jí-
delnícku, práce a odpocinku.
Lidem se sedavým zamestnáním se
doporucují každou hodinu prestáv-
ky na rozhýbání tela. Vhodný je ta-
ké odpocinek s nohama ve zvýšené
poloze (napríklad na stole) - pusobí

preventivne a v prípade propuknuti
onemocnení zmírnuje otok a pomá-
há pri lécbe zánetu.

« PRíCINY

Prícinou povrchovétromboflebitidy
bývajíve vetšine prípadu krecovéží-
ly.V takto zmenených žilách se zpo-
maluje krevní prutok a zvyšuje se
nebezpecí tvorby krevních sraženin.
Nekdy vyvolá zánet povrchové žíly
injekcní jehla, zejména je-lí zavede-
na do žíly po delší dobu, napr. u pa-
cientu, kterí dostávají výživu nebo
léky v infuzích. Sklon ke srážení kr-
ve v cévách mohou zvýšit také zme-
nené pomery v krvi samotné (napr.
její zahuštení), dlouhodobé upoutá-
ní na lužko, predevším po vetších
operacích apod. Povrchové žilní zá-
nety na nohou se také vyskytujípri
nekterých formách rakoviny,zejmé-
na pri nádorech slinivkybrišní.
Príciny zánetu hlubokých žil jsou
podobné jako u žil povrchových,
s výjímkou krecových žil. Jedná
se o zpomalení krevního prutoku
a zmeny ve složení krve, stejne jako
o poškozenívlastní žilní steny.Pred-
pokládá se, že rizikovzniku hluboké
žilní trombózy zvyšujekourení a uží-
vání hormonální antikoncepce s vyš-
ším obsahem hormonu.

Strídavá teplá a studená sprcha
je jednoduchým a velmi úcinným
prostredkem lécby žilního zánetu.

« BYLINNÁ LÉCBA

Pro zpevnení žilních sten se doporu-
cuje výtažek zjírovce madalu - 2krát
denne 30 kapek.
Lipovýcaj zlepšujekrevníobeh a pu-
sobí tak proti tvorbe sraženin. Proto
je vhodné vypít denne alespon I šá-
lek nálevu z lipového kvetu.

« HOMEOPATIE

Pri zánetech žil homeopati obvykle
doporucují Hamamelis.

« PRíZNAKY

Povrchový zánet žil postihuje nej-
casteji dolní polovinu nohy. Zaníce-
ná žíla je obvykle rozšírená a kuže
nad ní je zarudlá. Mnohdy ji lze na-
hmatat jako zatvrdlý provazec tesne
pod kuží. Zánet casto zaciná na jed-
nom úseku žily a odtud se šírí sme-
rem do centra jako cervená cára
sledující prubeh žíly.Ve vetšine prí-
padu provází zánet silná bolest,
a pokud se nemoc nelécí, postižená
oblast se nadále zvetšuje. Muže se
objevit i zvýšenáteplota a otoky.Zá-
net žil na horních koncetinách je
méne castý.
Zánet hlubokýchžilse zpravidlapro-
jevujebolestihlubokov lýtku,kteráse
zhoršujepri pohybu,bolestivýa otek-
lý je casto také kotník. V nekterých
prípadech se však zánet hlubokých
žil nemusí projevit vubec, což zvy-
šuje zdravotní rizika. Pri zánetu hlu-
bokých žil existuje nebezpecí, že
se kousky sraženinyoddelí, krevním
obehem se dostanou do srdce a od-
tud pak do plic, kde ucpou nekterou
z plicních tepen. Zpusobí tak tzv.
plicní embolli, která má za následek
méne ci vicezávažnépoškozeníplic,
nekdy dokonce i smrt. Jiným ne-
žádoucím dusledkem hluboké žilní
trombózymužebýtpoškozenížilních
chlopní, které zvyšuje sklon k oto-
kum koncetin a muže zpusobit one-
mocnení kuže (casto vyústiv rozvoj
bércovýchvredu).

« DIETETIKA

Z jídelnícku by se mela odstranit jíd-
la obsahující nasycené mastné kyseli-
ny a hodne cholesterolu. Je nutno je
nahradit rostlinnými produkty s vy-
sokým obsahem nenasycených mast-
ných kyselin.
Zdraví urcite prospeje snížení spo-
treby alkoholických nápoju. Dopo-
rucuje se také omezení kuchynské
soli, která zvyšuje krevní tlak. Velmi
prospešná jsou jídla bohatá na vita-
min E a C.


