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MUDr. Pudil
Pacienti – praktické případy
žena 1953 – stav zoufalství, sebevražedný stav, jizvy jak se snažila podříznout, má strach
zůstat doma sama, aby se nezasebevraždila. Když byla doma sama, stěny se přibližovaly,
malá vězeňská cela, strach, že se zblázní, vše je na ní moc, potřebuje spoustu prostoru. Bojí se
mezi lidmi, cítí, že ji lidi pronásledují a honí. Vysoká míra zoufalství. Bojí se řady věcí
v televizi, akční filmy. Když je kolem ní něco špatného, má pocit, že je to její vina. Musí dělat
vše perfektně, když se to pokazí, je to její vina. Citlivost na kritiku. Spí s hlavou pod peřinou.
Pracuje v obchodě, vše chodí pětkrát kontrolovat, vše je její vina. Mládí: když se narodila
nebyla chtěná. Hodně mladá, svobodná matka. Když ji porodila, tak ji nechala a odešla.
Staraly se o ní sestry, byla v domově. Ošetřovatelkám říkala maminko, matka za ní měsíčně
chodila. Z postýlky ji brali málokdy. Mříž v postýlce. Nepoznala žádný jiný život. V jejích 4
letech ji adoptovala starší sestra její matky. O dost starší rodina. Její mladá matka se sama
vdala a měla děti. Pak někdo vymyslel, že by se měla vrátit zpět ke své matce. Šla zpět, ale
nešlo to a vrátila se zpět do adoptivní rodiny. Pocit, že pro ní na zemi není místo. V 15 letech
cukrovka, inzulín. Ve škole injekce, musela přesně jíst, všichni o tom věděli a ponižovali ji,
posílali ji jíst za dveře. Bylo jí trapně, chtěla jíst ve třídě, cítí se celý život odstrkovaná, snaží
se zjistit kdo je její otec. Pak se pac. vdala a měla své děti. Opět chtěla zjistit, kdo je můj otec.
Zda diabetes pochází z rodiny. Nic jsem neudělala pro to, aby diabetes neměli její děti. Opět
příšerný pocit, že za to může. Kousala nehty, že neměla skoro žádné, skákat pod vlak. Umřel
její adoptivní otec, pak to s ní šlo z kopce. Ten se vracel jako duch a říkal: vstaň a pracuj. Její
vlastní matka přicházela za půl roku, když byla malá. Pořád se ptala, kdo byl můj otec. Nikdy
se necítila součástí rodiny. Cítí se mimo rodinu. Když jsou problémy v rodině, nezapojí mě do
řešení toho problému – pravda nebo blud??? Manžel říká: nejsi moc silná. nikdo mě nemiluje,
já k nim nepatřím. Děti jsou starostlivé a ohleduplné. Švagrová je pozorná. Takže to není
realita. Má pocit, že švagrová ji ale nechce, že jí vadí. Cítí se nepřijatá, nechtěná, nemilovaná.
Má na to hněv, zlobí se na ně.
(bromata mají pocit viny, pocity odstrčení – magnezia)
nepatří k ostatním. – moje rodina zve každého jenom mně ne – lac caninum
opovrhován že je?
rodina, nepatří k vlastní rodině?
sebevražda nucení?
pohrdání
jádro případu je, že je vyděděná
leprosní miasma – jeden z nejdůležitějších léků je:
hura brasiliensis
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potom:
dopisovala si s matkou, doposud se před sebou zapírali, dozvěděla se o otci, její matka byla
znásilněná při stopování. Své dítě pojmenovala po kamarádce, se kterou stopovali a byli
znásilněny. Už se dívá lidem do očí.
velmi intenzivní lék – čeleď pryšcovitých (hura crepitans) (netýkavka)
jediný – strach z ukládání do postele při horečce. uvnitř sní o násilí. Kompenzace osamělosti
ve skupině - Angels – násilí – množství nevyjádřeného vzteku. Propíchané tělo, náušnice.
Rubriky – touží po rozbíjení věcí
magnezia muriatica – problém matek
další pac: mnoho léků již, revma, hypertenze, problémy s dcerou. Nikdy neměla matku –
pocit. úzkoprsá věřící rodina – skandál, když se měla narodit – neznámý otec. Hledala otce.
V rodině to byl takový skandál, že to tajila a řekla až těsně před porodem. Otec neznámý, jen
její matka, báli se otce (rodiny) – byl velmi temperamentní. Žili intenzivním náboženským
životem. Musela předstírat, že tam jako není – aby nebyla pociťována jako přítěž.
Vychovávala babička s dědečkem. Věděla, že tam nemá být. Když k nim chodili lidi,
schovávala se. Měla pejska. Její matka jako kdyby pro ní nebyla. Když bylo pac. 6 let, matka
se odstěhovala. Bylo to pro obě strašné. Vídali se ročně. – nechtěla tam ale. Nelíbilo se jí to.
Nejhorší je, když se vedli za ruce a viděli ji a matka říkala, že je to neteř. Chtěla se zabít. Pro
všechny by to bylo lepší.
(lac humanum???)
po léku si upravila vztah k matce – nyní ji vidí jako omezenou
Další případy:
hodně mluví (a rychle), lachesis, nux-vomica, čokoláda
pac. hodně mluví, množství problémů s matkou, moje matka byla znechucená mými vlastními
dětmi, potřebuji snášet svoji matku, cítím ale její přítomnost, není tak měkká jako já. Co s tím
mám dělat. Je pěkné být s dcerami doma – i když se hádáme. Když není nikdo doma, cítím se
v depresi. Práce s holčičkami je jediný můj důvod k životu. Když byla malá, měla kočku,
když kočka pošla, zrušily se vánoce. Byla jsem pro matku méně než ta kočka. Když děti
odejdou z domova, budu vevnitř mrtvá. Stýská se z dětství – hluboký prázdný pocit. Matka
nesnáší starat se o děti. Já to mám ráda, měnit plenky je gesto lásky. Má pět dětí.
Mluví o dětech a o rodině (i kali-c.) ale láskyplně, chce aby byli s ní, ona chce co nejtěsnější
kontakt – starat se, být s nimi fyzicky.
v určitých momentech je podobný sepii…
choko
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pac: má hnízdivý pocit, ona je oddělená, chce umřít, nemá kontakt s miminkem. nechtěla děti,
pak otěhotněla kamarádka. Chtěla děti. Stejný lék…
pac. pro rodinu, budí se, kali-c. má dceru postiženou. Chování dcery je pro matku zátěží.
Pořád se o dceru musí starat. Ve 14 letech pleny. Proč ne dceru do ústavu? – Je to moje
povinnost …kalia , sinusitidy … kalia,
matka je malířka a těšila se, až dcera odjede a ona bude moci malovat. Začala malovat ještě
před tím, než dcera odjela. Kvůli dceři ukončila vztah s mužem. Měla o tom romantické
představy, ale kvůli dceři se kvůli tomu vzdala. Zanedbala své pocity.
Potřeba uslintaných, usmrkaných oslizlých dětí a na druhé straně touha po svobodě.
Romanticky laděný pacient se střetává s problémem péče o dítě. Sny o ježcích – to není jen
tak – ježek je jediné zvíře velmi pečující o malé ježky, ale brzo je vyhodí.
nat-m. racionální (jde na umělé oplodnění) dává se v Indii jako antikoncepce – čokoláda to
má přesně obráceně – ne racionální přístup – bylo to hodně podobné v provingu jako lac
humanum.
erotika čokolády , je sama na světě, je ukradená, patří někomu jinému. Blud, že je ježek.
Reklama na čokoládu – romance – chvíle pro mě, raklama na kávu – sejdeme se spolu a
popijeme.
čokoláda je blízká sepii – říká se fosforický typ sepie – centrem pocitu je izolace a odcizení.
Ellis Timmermans – pac: vždy náročná, upovídaná a živá, létala z Anglie – chtěla otěhotnět,
její děti ji už unavují, chce ale další. Dítě měla, pak chtěla dvojčata. Romantika – mají rády
delikatesy (nejvybranější oblečení – lilium tigrinum – třeba to ani nenosí…) má rád třešně –
jeho heslo je: lepší je být čímkoli jiným než být tím, co je… ty delikatesy …- china.
china – velmi nesrozumitelné kazuistiky – vždy je jiná, než by pro ní bylo obvyklé. rodina
materialistická – ona spirituální a naopak.
choko – lék lásky… zvláště mateřské lásky. Je to proto, že sama asi měla nedostatek lásky a
opájí se láskou k dětem. Ta láska je taková upatlaná.
eathusa – lina nazalis
- film o potápěčích – Tajemná hlubina??? Dává přednost delfínům před manželkou. Jde
za delfíny do největší hloubky aby zahynul jako jeho kolega. Miluje zvířata ze všech
léků nejvíc. Nesnáší lidi. Vše dělá racionálně má nastudované knihy třeba o dětech,
ale zcela schází cit. Výrazné nasolabiální rýhy (nosoretní – podél nosu dolů po obou
stranách svisle)
-

mercurius – film mechanický pomeranč

pac:
taky lék na problémy s kojením, - dítě odmítá, zvrací
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pac. 14 let, těžký ekzém, calc-c. vždy pomohla, ale stále méně. Zvláštní koníček. Miluje
leguány, čolky, mloky. Hady nemá rád. Nejznámější je lacerta agilis, ještěrka, která je ale
hbitá – ale také salamandra maculata – je pomalá. To pomohlo.
na internetu heslo – agraval (agravaceae??)
chřestýš (crotalus) – napojený na rodinu, varuje, vyhrožuje. I v rodině stále vyslovuje
výhružky.
///
měl hodně pacientek s problémy s kojením – nyní. bry, bell, vidět žíly – lach., castor equi - ,
arn/calen. rozpraskané bradavky, hamamellis,
hysterický lék – nesnese dotek na prso při kojení – helonias.
další lék + plynatost = rosa poetida
staph. – jediný lék na situaci, kdy se nemůže rozkojit, protože to bolí, když to teče.
urt-ur. aby mléko teklo i na jeho zastavení.
lac – delf. když laktace přestává dynamicky
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odpoledne Čehovský
starší rodiče, kluk, migrény, špagety a řízek, jasnozřivý, někdy je paralyzován a není schopen
mluvit, zadrhávání od 2,5 roku. Problémy s páteří od dovolené u moře. Bolesti kloubů. Matka
má cukrovku, rizikové těhotenství. Dříve se pral o prosazení svého. Chce hodně teplou vodu
na koupání. Spí úplně přikrytý. Dříve míval hodně vztek. Chronická juvenilní artritida. Velmi
mu záleží na atmosféře, omluví se. Zlepšení jídlem. Stavy agrese, kdy cítil, že by mohl
někoho zabít.
jasnozřivost
dal mu carc 200 pro emoční nevyváženost – zde bývá i posun nemocí, dětské se objevují
v dospělém věku a naopak.
kontrola:
druhý den bolest v krku a rýma jen ráno. ovlivnil mobil, znal ve škole předmět na který se
neučil
čekat
kontrola:
větší klid, vzteklost a menší bolest kloubů, zhoršila se řeč.
carc 1M
pak mu dal sulph30
pak skončil na autopatii
pac:
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MUDr. Poštulka
převažuje homeopatie, zaměřuje se na hybnou soustavu.
zkušenosti s léčbou bolesti v hybné soustavě
přijde pac a něco ho bolí krátce nebo dlouho.
léčit symptomy nebo konstituční typ? úvaha na samém počátku je důležitá. Je dobré zvedat
telefony sám a od prvního okamžiku si dělat názor na pacienta. Jít si pro pacienta sám. Jak se
zvedá ze židle, jak navazuje kontakt. Smělost, nesmělost. Úvod nechat pacientovi volně.
První dilema je zda léčit dekompenzovaný konstituční stav nebo akutní symptomatologii.
Bolest levostranná za krkem spigelia. Nebo konstitučně phosphorus.
Pak třeba otázka „a nyní probereme jídlo“ nic víc přinese další informace i jak reaguje na
odtažitou otázku – proč se mně na to ptáte? – lyc, nux-v nebo pokud naváže sulph, phos…
některé polychresty mají řadu bolestivých stavů.
bel. může přechodně stonat jako lach. a naopak. Mezi je merilotus
bel. nedivočejší, široké zornice, manické – ruka studená, hlava horká – dvojhmat. Další
neopakovatelný spec. rys. Lehký úsměv ve tváři, který si neuvědomuje (aur). Rudá barva,
násilí, ponížení, pokoření, násilné chování.
lach. jak se liší? levostrannost, namodralost, lachesis není elegantně oblečená. Lach je obecně
agresivní, ne adresně jako bel.
někde mezi je merilotus – rozhodne třeba kvalita krvácení – zde jasně červená vytékající krev.
ars, rhus-t. phos. nux-v. arn.
arn. na cukrovku nemá tu nebezpečnost a pulzaci jako bel.
ars. – u dekompenzace konstitučního stavu. dekompenzuje ho třeba práce zadarmo
rhus – dekompenzuje chladem, vlhkem. v čekárně se těžko zvedá a pak se rozhýbe, když se
mu ofouknou záda. Uvolnění bolestí při rozhýbávání. Revmatický charakter pomáhá masáž,
zahřátí, rozhýbávání.
Pro rhus. je důležitá anamnéza – mechanismus vzniku potíží. Je to noční lék a špatně vstává.
Charakteristický rys je brnění. Přetížení může vést až do paralýzy. (plumb. – závažný lék).
ign. arg-n – hysterické parézy???
puls. jedna z nejvíce manipulujících léků
angina pectoris – cactus grandiflorus
(ipec.)
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nejbližší v dif. diagnostice rhusu – calc-f. je podobná ve všem. Opotřebení kloubní, výrůstky
– zde calc-f.
další – radium bromatum noční lék, pocity mrtvé tíže v končetině, zhoršení chladem. praská
v kloubech (rhus) sepia, caust.
pokud lék během několika hodin nezabere, tak jiný lék, předem pacienta vybavit.
rhus – velké bolesti, ale to není nejvýznamnější u něj.
1. liga na bolest
bel. nevyřeší ani brufen.
hypericum
lach
acon
apis
phos
ars
hepar
2.
coloc
arn
bry
telurium
…
ruta: vznikají přetížením v krátkém čase, úrazy (opak rhus) pád, vykroucení, rhus se pozvolna
rozhýbává. ruta to nezvládne. třetí v pořadí calc-c.
akutní distorze – arn. ruta střídat po 20 min 30CH.
extrémně zimomřivý, hepar sulphur. ten si nožem a pistolí vyřizuje okamžitě vše, co ho bolí –
velká přecitlivělost na bolest.
angína – hepar sulphur. – bledý s šátkem kolem krku, dost často blonďatý. Neklidný,
neposedí. Bolest vyzařující do ucha, čepy v krku ale ne extrémní nález. Revmatická artritida.
Příčina je potlačená sinusitida, rýma, … Končí invaliditou. Když dostane hepar, dostane
sinusitidu, bude nadávat, ale dostane se z toho. Bude obtížné mu to ale vysvětlit. Může
skončit u soudu.
Kent = lachesis – všechno vím, ostatní jsou blbí
Bolestivé stavy:
coloc – ischias – přijde belhající, ruku si dá do bolestivého ohnutí, zlepšuje se tlakem zlepšuje
nejdříve tlak pak teplo
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neuralgie a křečovité stavy – magnesia phos. milý, kultivovaný, omlouvá se, tiše trpí ,
zlepšuje nejdříve teplo, pak tlak.
ars. podobné, ale není tak milý. Když dává ruku na ucho, tak ars. když před rukou uhne – bel.
magn-mur. – muriatické chování – vážnost, introverze, citlivost, kultivovanost, stydí se za
obtíže. Antiperistaltika, vše mu stoupá nahoru, (asafoetida) nažloutlá, hubená, kultivovaná,
dobře oblečená. Migrény. Neuralgické bolesti v břiše. (lék pro sirotky)
magn-c. karbonický exteriér – menší, hranatá konstituce, trochu potivost, pomalejší, vážnější
potíže spíše za svalů a kostí. Něco jako calc. v nouzi.
bry, cham, berb, .. hyos, agar, calc-c,
chamomilla – často pediatrie – zejména ucho.
puls, cham, bell. ars. lach – do hodiny se dá zvládnout mesotitida (zánět středního ucha) –
ucho. bel ucho je rudé, cham ne.
cham. nemá časovou provázanost, napůl červené a bílé – pohybový systém – jezdí jako
motorová myš
léky střídat klidně po deseti minutách.
ipeca –
ferum-p.
bry – pije jako dobytek – ováže nebo drží si postižení, nechce být vyrušován. Pořádně to
utáhni, tma, letní lék v bolestech hlavy ze sluníčka. Zimní – chřipka – má charakteristický
kašel – drží se za hrudník, pak jí bolí hlava, žízeň. Nesnese otřesy – drncání přes výhybky,
(tel-met.)
Postupně odchází síla, nepije – gels.
nepije, nemočí – teplejší, červenější – apis
Jak acon bolí tělo? – vzniká náhle, neklid, brnění, bojí se, panická ataka, úzkost.
Velký vztah k bolestem hybné soustavy – propojení s psychickou sférou. žárlivý, pocit hrůzy,
hyos. a veratrum.
hyos. šedý neklidný vystrašený s útěkovými tendencemi – stále kouká ke dveřím. strhaný
výraz, vyděšené oči. šedý. Je to hadr pod nohama ostatních.
ver. moc se nebaví, má vyšší úroveň, lže jako když tiskne, s pocitem, že mu všichni ubližují.
alkoholici, lék proti infarktu, obrovský strach, kruté vyzařující bolesti do většinou dolních
končetin. Při choleře – další dva velké léky – cuprum, camphora.
podofilum – průjem, který strašně smrdí
aethusa – škrábání
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asafoetida – vystrašená hubená ženská, sedí sevřeně – vše co sní se jí tlačí nahoru.
mimo všechny kategorie, centrum mnoha případů – silicea, stojí o pohlazení, imunita,
rakovina, akutní bolest v uchu, tuberkulóza páteře.
jemný, světlý, křehký, ovlivnitelný, tuberkulinní se spoustou sykotických vlastností. Může se
jím začít i skončit. sil. – tub, je dvojice, která jde ruku v ruce.
píchavé bolesti zhoršující se pohybem, zhoršení teplem? neuralgie, do stavu sil. se může
dostat phos. a puls. Dvojice sil. – puls. Akutní chronické. Jako bell - calc-c.
phosphorus – 1
phos. nikdy nedávat aspirin a paralen 1. liga pro život – akutní stavy čehokoliv, před příjezdem záchranky. phos.
ars, lach, bell,
2. liga
ver, arn, hepar, bry,
přihlédnout k tomu, odkud bolest přichází – třeba vyhřezlá ploténka – vyděšenost, paralýza –
zapůsobit i na ploténku –
dát lék, který nejvíce odpovídá bolestivému stavu a doplnit lékem přímo na ploténku – téměř
univerzální je zde arg-metallicum
dává stupňovaně s doplňkovým lékem - konstitučním. jeden den ten a druhý den druhý
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