
Léčba celkových reakcí po očkování
Nejèastìjší celkovou reakcí po oèkování bývá zvýšená teplota. Obvykle je mezi
38–39 stupni Celsia. Mùžeme podat Belladonnu 30 CH èi 200 CH opakovanì po
ètvrt- èi pùlhodinì. Podáváme vždy jednu lžièku v 1 dcl kojenecké vody, kde roz-
pustíme najednou 5 kulièek léku. Zpravidla standardnì dobøe reagují kojenci na po-
dání lékù na teplotu, nejbìžnìji na preparáty s paracetamolem (Paralen, Panadol
apod.). Pozor! Pøi teplotì do 38,0 stupòù Celsia léky proti teplotì nepodávat!
Ani po oèkování, ani pøi infekèní nemoci. Nevytvoøily by se potøebné protilátky.
Jinými celkovými pøíznaky po oèkování bývají nejrùznìjší vyrážky kdekoliv po

tìle, nìkdy i rozeseté úplnì všude na kùži. Pomáhají Belladonna a Pulsatilla. Pu-
pínky mizí samy zpravidla do nìkolika málo dnù. Thuya omezuje možný vznik
kondylomat a jiných bradaviènatých výrùstkù. Silicea je prvním lékem volby,
objeví-li se po oèkování dýchací obtíže èi døíve nepøítomné záchvaty kašle. Zejmé-
na u dítìte, které má z oèkování nelíèenou hrùzu.

Obtížná dentice (prořezávání
chrupu)
Problematice tu budeme vìnovat znaènou pozornost. Podobnì jako tøeba u koje-
neckých kolik se jedná o mimoøádnì bolestivé, èasto køeèovité a vytrvalé stavy.
Proto popis vìtšíhomnožství homeopatických lékù a jejich popisù zdemá hluboký
humánní smysl. Podávání spasmolytických (protikøeèových chemických) lékù èi
analgetik „preventivnì“ obvykle smysl nemá. Snad s výjimkou dìtí, které køeèe
mìly nebo jim hrozí.

Znáte starou tradici, že kdo z rodièù kojence objeví èerstvì proøezaný první zub,
dostane na nové šaty?! Ne?? Tak ètìte nyní zvlášť pozornì. Prvé mléèné zoubky,
dolní øezáky, se objevují v drtivé vìtšinì od 6. mìsíce vìku. Existuje však malé pro-
cento dìtí, které ještì v jednom roce mají zcela bezzubé dásnì. Naopak mùže být
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velmi vzácnì i vrozený zub. Rekordmanem s netknutými bezzubými dásnìmi byl
v naší dìtské ordinaci 14mìsíèní baculatý flegmatický chlapeèek. Doporuèili jsme
podávat lék Calcarea carbonica. Dvakrát dennì 5 granulí v obvyklém øedìní 5 CH
po dobu jednoho týdne rozpuštìné ve vodì na èajovou lžièku. Zoubky zaèaly bìhen
dvou týdnù dohánìt zpoždìní a proklubaly se najednou zrovna dva. Navíc se pøetr-
vávající široká velká fontanela na hlavì zaèala zmenšovat. A dítì celkovì ožilo.
Proto jsme následnì naordinovali lék Calcarea carbonica 200 CH jednorázovì,
5 kulièek se rozpustilo standardnì ve100 ml kojenecké vody. Maminka pak podala
1 èajovou lžièku s lékem10minut od jídla. (Zbytek tekutiny nebyl potøeba amohl se
hned vylít.) Jednalo se tedy o typické podání homeopatického léku kojenci, který
ještì nemùže cucat sladké kulièky. V daném pøípadì šlo o homeopatické konstituèní
podání. Tedy o odborný výbìr léku na základì øady pøíznakù a jeho podání kon-
krétnímu pacientovi „na míru“.
Urèení konstituèního léku pøedchází peèlivé vyšetøení se zjišťováním øady údajù
o nemocech, chování, chutích, averzích a dalších charakteristikách pacienta. Jed-
norázové podání léku s vysokou energií (200CHa vyšší) není žádoucí opakovat (!)
v dalších dnech. Mohly by nìkdy naopak zesílit pùvodní zdravotní problémy pa-
cienta, alespoò na nìjaký èas. Konstituèní homeopatie není zásadním pøedmìtem
této publikace. Je však dobré ukázat na další hluboce úèinnou strategii léèby dìtí. To
mùže následovat tøeba po úspìšném podání akutního léku. Lze tak výraznì ovlivnit
obranyschopnost jedince na více úrovních. Na úrovni fyzické, psychické i mentál-
ní. Jak již bylo øeèeno, podmínkou je správné stanovení léku po øádné odborné
analýze.

�Tab. 2.5 Obtížná dentice

Zkratkou k léku

Opožděná dentice je pravidlem u mohutných, hodných, líných
kojenců. Vyrážky z dlouhého stresu. Řídký kašel, hlení spojivky
oční.

Calcarea
carbonica

Typicky vodnatě růžové oteklé dásně. Celkový neklid. Padají mu
často hračky.

Apis

Opět typický vzhled cihlově rudých tkání, zde dásní.
Velká horečka.

Belladonna
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