
ZPRAVODAJ

VII. homeopatického kongresu

HOMEOPATIE PRO ZDRAVÍ ŽENY

IMPERIAL HOTEL OSTRAVA

13.–15. DUBNA 2018



Odborný program prvního dne

Ve dnech 13. až 15. dubna 2018 se v Imperial 
Hotelu Ostrava uskutečnil sedmý ročník ho-
meopatického kongresu, který byl tentokrát 
věnován tématu Homeopatie pro zdraví ženy. 
Za celý organizační tým Akademie klasické 
homeopatie přivítal MUDr. Alexandr Fesik, lé-
kař a homeopat, návštěvníky této oblíbené a již 
tradiční akce. Jak v úvodu pan doktor uvedl, 
něžné pohlaví a jeho zdraví je jednou z nejdů-
ležitějších věcí na světě.  

První přednášející – MUDr. František Weidentha-
ler – se věnoval  zdraví a nemocem žen z po-
hledu klasické medicíny. Jako základní premisu 
vyslovil myšlenku, že je důležité léčit, ale nikdy 
neuškodit. Přednáška byla skvělou teoretickou 
přípravou na celý odborný program letošního 
kongresu, neboť shrnula základy anatomie žen-
ského pohlavního ústrojí, vaginální prostředí, 
ženské nemoci, menstruační cyklus, poruchy 
plodnosti a další. Posluchače v následné disku-
zi nejvíce zajímalo očkování, nasazování anti-
koncepce u nepravidelného cyklu, první gyne-
kologická návštěva, nepravidelná menstruace, 
vyšetření prsu, rizika používání menstruačních 
tamponů nebo nebezpečí ultrazvuku pro plod. 

Následoval příspěvek pana doktora Fesika, 
ve kterém se zamýšlel nad homeopatií jako 
technologií při léčbě neplodnosti. Nastínil te-
oreticky a doplnil i o příklady z praxe tento 
zásadní problém dnešní doby. Homeopatická 
léčba, jak bylo prokázáno u tisíců párů, dokáže 
zcela přirozeně a individuálně řešit neplodnost. 
V této souvislosti byl největší prostor věnován 
konstitučním typům: Arsenicum album, Natri-
um muriaticum, Hepar sulfuris a Calcarea car-
bonica. Tito zástupci patří mezi základní léky 
v homeopatické léčbě neplodnosti.

MUDr. Naděžda Stauderová navázala kazuisti-
kami homeopatické léčby žen, kterým se ne-
dařilo otěhotnět. Celkem devět případů paci-
entek nejrůznějšího věku s rozličnými obtížemi 
ukázalo, jak úspěšně pracovat s homeopatiky 
ve zdánlivě neřešitelných situacích. Paní dok-
torka na závěr přidala ještě desátou kazuistiku, 
kterou nestihla do prezentace zahrnout. V ná-
sledné debatě posluchače zajímalo, zda si páry 
homeopatii volí jako svou první volbu, případ-
ně jestli se jedná převážně o dvojice, které ne-
úspěšně absolvovaly standardní léčbu v centru 
reprodukované medicíny. 

Zájemci o komentovanou projížďku se společ-
ně s průvodcem Jiřím Šimonem vydali v krás-
ném podvečeru historickým autobusem Škoda 
706RTO po nejzajímavějších místech Ostravy.

Mgr. Renáta Rusková, masérka, Frýdek-Místek

Pro mě je účast na kongresu jedinečnou příležitosti vyměnit si zkušenosti z homeopatické praxe. 
Podobná akce tohoto druhu široko daleko není. A co bych vyzvedla? Vysokou odbornou úroveň 
kongresu a profesionální přístup organizátorů, to vše ve velmi pozitivním, příjemném a celkově 
přátelském duchu. Letošní téma hodnotím velmi kladně, zvláště otázky týkající se neplodnosti 
a klimakteria, o kterých se tolik nehovoří a nepíše, kde má však homeopatie své nezastupitelné 
místo. Příjemné prostředí, skvělí lidé, výborná atmosféra i nadstandardní servis hotelu.



Odborný program druhého dne

Sobotní kongresový den zahájil pan doktor Fe-
sik, který připomněl letošní téma a přivítal nově 
příchozí. Současně pozval další přednášející – 
Mgr. Irinu Kaplijovou – s příspěvkem na téma 
Fyzické, psychické a emoční vyčerpání u žen 
typu Calcarea carbonica. Přednášku o tomto 
konstitučním typu a jeho obvyklém osudu paní 
magistra doplnila zajímavými kazuistikami. 
V závěru padl dotaz na fyzický popis pacientky 
u druhého uvedeného případu a použití léků 
České homeopatie AKH.

Mgr. Renáta Rusková hovořila o klimakteriu 
a jeho pohodovém prožití při užívání homeo-
patických léků (Cimicifuga racemosa a Apis 
mellifica). Teoretické i praktické shrnutí dopl-
něné kazuistikami ocenil jeden z posluchačů 
jako „krásnou, přehlednou a edukativní před-
nášku“ a dotázal se na zhoršení jaterní činnosti 
u popisovaných případů.

MUDr. Zuzana Čajková se věnovala zkušenos-
tem s homeopatickou léčbou epilepsie. Shrnu-
la faktory, které hrají roli v patogenezi epileptic-
kého procesu. Během kazuistik paní doktorka 
blíže popsala případ juvenilní myklonické epi-
lepsie u mladé ženy nebo zkušenosti se sed-
miměsíčním pacientem trpícím infantilními 
spasmy. Během druhé přednášky se paní dok-
torka Čajková filozoficky zamýšlela nad integri-

tou člověka ve všech úrovních, nad jeho celis-
tvostí, celkovou synergií v uzdravování a nad sa- 
mouzdravovacími mechanismy. 

Homeopatii v poporodní péči blíže představila 
Mgr. Tereza Votýpková. Současný problém vidí 
především v nevyrovnané edukaci žen, kdy je 
velký prostor věnován těhotenství a porodu, 
období šestinedělí je však bohužel spíše okra-
jovou záležitostí. Během své praxe se nejvíce 
setkává s obtížemi pacientek, na něž účinně 
používá například Apis mellificu. V následné 
diskuzi zazněly zajímavé zkušenosti týkající se 
reakcí pacientek při homeopatické konzultaci 
a léčbě mastitid. 

Renata Blahová si pro posluchače připravi-
la podrobné seznámení s Apisem mellificou 
a jeho klíčovými symptomy. Vedle jednotlivých 
charakteristik včelího jedu se věnovala také 
praktickému využití a propojení homeopatie 
a správné výživy. Dotazy účastníků směřovaly 
ke zjištění, jak moc je při hubnutí zásadní po-
hyb. Přednášející v tomto ohledu zastává názor, 
že výživa tvoří zhruba 80 % a pohybové aktivity 
zbývajících 20 % celkového úsilí. 

MUDr. Luděk Ryba zabrousil do oblasti pedi-
atrie. Hovořil především o svých  pozitivních 
zkušenostech s homeopatií u dívek a mladi- 
stvých. Poutavou přednášku doplnil o málo 

MUDr. Věra Franková, posudková a praktická lékařka, Česká Třebová

Vždy se moc těším na energii, kterou kongres má. Jsou zde stejní nadšenci pro stejnou věc – ote-
vření, upřímní, schopni sdělovat různé poznatky a postupy v homeopatické léčbě. Velkým příno-
sem jsou také kontakty a již pravidelná půlroční setkání s odborníky v oboru. Je úžasné přeladit se 
na tuto pozitivní strunu v dnešním chaotickém a rychlém životě. Vládne tady dobrá nálada, jídlo 
je úžasné a lidé skvělí.



známý homeopatický lék – Placentu. Jeho vy-
užití demonstroval na popsaném příkladu uží-
vání u své dcery při léčbě poočkovacích stavů. 
Výroba vlastního léku, o kterém pan doktor mj. 
také hovořil, byla jedním z diskutovaných ná-
mětů.

Poněkud pálivý příspěvek MUDr. Alexandra Fe-
sika byl věnován samozřejmě Capsicu. Zásadní 
možnosti při léčbě tímto homeopatickým lé-
kem pan doktor doplnil o vzpomínky na vlastní 
experimentování s chilli papričkami. Popsané 
zážitky výstižně shrnul do názvu své před-
nášky – Bolestivá cesta od ošklivého káčátka 
k nádherné labuti. Následné dotazy se týkaly 
například rychlosti nástupu a projevů angíny 
nebo také trávicích obtíží a reakcí na alkohol 
u jednotlivých konstitučních typů.

MUDr. Miroslava Střížová se pustila do sumari-
zace komplexní homeopatické pomoci v me-
nopauze pro jednotlivé typy žen. S ohledem na 
konkrétní symptomy působí homeopatie tak, 
aby žena potíže spojené s obdobím klimakteria 
snášela lépe. Teoretickou část doplnila o po-
znatky z mnoha zajímavých kazuistik.

Sobotní blok přednášek uzavřela MUDr. Hele-
na Bartůšková svým příspěvkem o Sépii jako 
významném homeopatiku při léčbě žen. Lék, 
který do homeopatie zavedl sám Samuel Hah-
nemann, paní doktorka představila velice kom-

MUDr. Petra Vavrečková, praktická lékařka, Praha

Homeopatický kongres je pro mě další důležitou zastávkou v cestě za vzděláním v tomto oboru, 
které začalo v září 2017 u MUDr. Alexandra Fesika. Primárně jsem našla to, co mi u klasické medi-
cíny chybělo. Na této akci oceňuji především přímou návaznost na studium homeopatie, která se 
stala doslova mou životní láskou, dále příjemné prostředí a úžasný přístup zúčastněných. Téma 
je nesmírně zajímavé – ženskou otázkou se v poslední době, i kvůli nemoci své maminky, inten-
zivně zabývám.

plexně – od fyzických rysů a chování až po ob-
vyklé potíže a konkrétní případy pacientek. Čím 
více se MUDr. Bartůšková zabývá tímto lékem, 
tím více Sépií k ní (s jistou nadsázkou) do ordi-
nace chodí. 

Po oficiální části programu následovalo spo-
lečné focení a galavečer spojený s vyhlášením 
ceny Homeopat roku 2018. Moderátorem spo-
lečenského večera byl doc. Ing. Martin Hrinko, 
Ph.D., MBA, o hudební část se staralo manžel-
ské Duo Hečkovi. Stejně jako v loňském roce 
bylo ocenění předáváno ve třech kategoriích: 
Cena za celoživotní přínos homeopatii, Cena 
za homeopatickou literaturu a Cena za velké 
homeopatické srdce. 

V kategorii Cena za celoživotní přínos homeo-
patii byli nominováni MUDr. Zuzana Čajková, 
MUDr. Miroslava Střížová a MVDr. Jiří Zábojník. 
Vítězkou v kategorii se s celkovým počtem 281 
hlasů stala MUDr. Miroslava Střížová, lékařka 
a homeopatka z Ostravy. 

Ve druhé kategorii, Cena za homeopatickou 
literaturu, byl oceněn jediný nominovaný, 
MUDr. Luděk Ryba, z dětského oddělení orlic-
koústecké nemocnice. Získal celkem 49 hlasů. 

Ve třetí kategorii, Cena za velké homeopatické 
srdce, soutěžily o hlasy Mgr. Dagmar Stehlíko-
vá, Renata Blahová a Mgr. Vilma Frolová. Ví-
tězkou se, s počtem 328 hlasů, stala Mgr. Dag- 
mar Stehlíková, lékárnice z lékárny Podřip- 
ské nemocnice s poliklinikou v Roudnici n. L. 



Odborný program třetího dne

První příspěvek závěrečného dne kongresu 
přednesla MUDr. Zuzana Ferrová. U léčby hor-
ních cest dýchacích u žen ve fertilním věku 
převažují 2 typy potíží: rhinopathia gravida-
rum spojená s obtížným dýcháním v důsledku 
zhoršené nosní průchodnosti a chronická úna-
va. U prvního typu problémů paní doktorka ob-
vykle využívá lék Apis mellifica AKH, u druhé-
ho typu se jí osvědčilo Acidum phosphoricum 
AKH a Kalium carbonicum AKH. Po teoretické 
části následovaly četné kazuistiky.

PhDr. Lucie Baronová věnovala svou přednáš-
ku tématu Cimicifuga (Actaea racemosa) jako 
spojnice mezi emočními výkyvy u žen a zdán-
livě nesouvisejícími bolestmi částí těla. Velice 
poutavou formou paní doktorka seznámila pu-
blikum se souvislostmi mezi příznaky a analý-
zou z více hledisek – archetypálního, historické-
ho a meteorologického, nervového propojení 
hlavy, jater, pánve z prenatálního vývoje a hor-
monálního kolísání. Jako spojující prvek iden-
tifikuje pocit nespokojenosti, který zapříčiňuje 
střídání role agresora a oběti. Zásadní význam 
(s ohledem na uvedené modality, symptomy 
i léčbu u jednotlivých kazuistik) má lék Cimici-
fuga racemosa AKH, který může výrazně zkva-
litnit zdraví, ulevit od bolesti a celkově zlepšit 
emocionální úroveň prožívání a vztahů u žen 
i dospívajících dívek. 

O těhotenství, porodu a rané poporodní péči 
rodičky hovořila Mgr. Marta Maliňáková. Stěžej-
ní zde byla zkušenost samotné paní magistry, 
která podrobně popsala průběh i dávkování 
během těhotenství, při porodu i po něm. Díky 
homeopatii, kterou užívala v těhotenství i při 
narození všech čtyř dětí, vše dobře dopadlo.  

MUDr. Libuše Polanecká se zaobírala přede-
vším homeopatickou léčbou depresí a problé-
my s alkoholem. Dle paní doktorky se v sobě 
obrazy léků prolínají podle toho, co nás v živo-
tě zasáhlo a co zrovna prožíváme. Jednotlivá 
homeopatika byla představena zejména z po-
hledu řešení psychických obtíží. V uvedené ka-
zuistice ženy ve věku 66 let MUDr. Polanecká 
vypíchla především dobrou zkušenost se tře-
mi hlavními léky: Acidum phosphoricum AKH, 
Aurum metallicum AKH a Natrium muriaticum 
AKH.

Tečkou za odborným programem kongresu bylo 
vyhlášení nejlepší/-ho přednášející/-ho, kterou 
se díky hlasování účastníků stala PhDr. Lucie 
Baronová s příspěvkem Actaea racemosa, Ci-
micifuga – emoce od hlavy až k patě. Poslední 
milou povinností MUDr. Alexandra Fesika bylo 
ještě osobní rozloučení se všemi zúčastněnými 
a předání certifikátů. 

Velké poděkování patří všem účastníkům, před-
nášejícím, organizátorům, sponzorům a kaž- 
dému, kdo se na letošním sedmém ročníku 
Homeopatického kongresu v Imperial Hotelu 
Ostrava podílel. Děkujeme.

MUDr. Silvie Fajtová, neuroložka, Šumperk

Kongresy navštěvuji praktický každý rok, ani letos jsem proto neváhala. Nejzásadnější je pro mne 
aktuální pohled na celou problematiku a seznámení se s novými léky. Ačkoliv téma není v mém 
případě určujícím faktorem (účastním se bez ohledu na konkrétní zaměření), letošní Homeopatie 
pro zdraví ženy je rozhodně velice přínosné. Současně musím pochválit skvělý servis, báječné 
jídlo a celkově inspirativní prostředí. Na co se těším? Rozhodně na galavečer. 



Akademie klasické homeopatie

vás srdečně zve na

VI. homeopatický slunovrat 
Tajemství homeopatické anamnézy

15.–17. 6. 2018

VI. homeopatické kazuistiky
Homeopatická léčba poúrazových stavů 

20.–21. 10. 2018

Praktickou homeopatii  
podle Hahnemanna

dvouleté systematické studium homeopatie
Ostrava, Brno, Olomouc, Praha, České Budějovice

Akademie klasické homeopatie spol. s.r.o.

Hašlerova 674/9, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

596 113 330 | 776 879 799

vzdelavani@budtezdravi.cz

www.budtezdravi.cz | www.studujtehomeopatii.cz


