ZPRAVODAJ
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„Homeopatická klasifikace úrazů“. Toto téma se více
než nabízelo, protože jak sám neopomněl zdůraznit: „Nic
nemůže existovat bez systematizace a klasifikace.“ Příspěvek MUDr. Fesika byl jakýmsi souhrnem úrazů a jejich
příčin spolu s možným homeopatickým řešením. Stěžejní
byla teze, že homeopatie dokáže nejen výrazně napomáhat v léčbě úrazů, ale její role je nezastupitelná též v jejich
prevenci.

Tým Akademie klasické homeopatie v čele
s MUDr. Alexandrem Fesikem si na své konto může
s obrovským potěšením přičíst další úspěšně zorganizovaný kongres. V termínu 20.–21. října 2018 se jím stal
již VI. kongres homeopatických kazuistik, který se opět
odehrál v krásných reprezentativních prostorách ostravského Imperial Hotelu za přítomnosti téměř sedmdesáti
přihlášených účastníků.
Téma letošního ročníku bylo vybráno s ohledem
na svou aktuálnost doslova v každém věku a v každé
životní fázi – od dětských po dospělé pacienty, od těhotných žen po seniory na lavičce v parku. Jednalo se
o Homeopatickou léčbu poúrazových stavů, která se
svým zásahem dotýká každého z nás.

Následovala
přednáška
zkušené
lékárnice
Zuzany Nové, která před obecenstvo předstoupila
s velice osobními kazuistikami popisujícími úrazy jejího
otce a syna a nakonec i jezevčíka – vše pod souhrnným
názvem „Úraz hlavy u warfarinizovaného pacienta“. Jak
z názvu jasně plyne, situace jejího otce byla značně komplikovaná. Po těžkém pádu se schodů mu totiž klasická
medicína nebyla v důsledku warfarinizace schopna nabídnout nic relevantního k urychlení zotavení. Nikoho v sále
nepřekvapilo, že Zuzana Nová našla řešení problému
a odpověď právě u homeopatie.
Tedy přesně tam, kde se pro pomoc obracela i MUDr. Lucie Langová ve své přednášce
„Úrazy v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost“.
Obecenstvu představila širokou škálu kazuistik od novorozenců po starší děti, od dětí po psy, od pacientů v ordinaci po své osobní zkušenosti. Asi tím nejosobnějším
prožitkem byla na samotný závěr zmíněná čerstvá apendektomie jejího syna. Z té se přirozeně vyvinula plodná

Den první
První den sestával ze čtyř bloků přednášek, během
nichž se u pultu vystřídalo sedm řečníků. Kongres zahájil
svým úvodním slovem MUDr. Alexandr Fesik, který se bez
váhání obrátil k publiku s jednou z nejzásadnějších otázek:
„Je úraz náhoda nebo zákonitost?“ Nebylo s podivem, že
se mu od kolegů neméně pohotově dostalo okamžité
odpovědi: „V homeopatii není nic náhoda. Stejně jako
v reálném životě.“ Takto vyřčený, šlo o jakýsi leitmotiv,
okolo kterého se všechny přednášky otáčely a ke kterému
se po celé dva dny neodvratně vracely.

ke

Po tomto úvodu přešel MUDr. Fesik plynule
svému vlastnímu zahajovacímu příspěvku –

MUDr. Jaroslava Andresová,
pediatrička, Velká Bystřice

PharmDr. Jarmila Gellnerová,
lékárnice, Dačice

Jolana Bocková,
farmaceutická asistentka, Horní Cerekev

„Na homeopatických kongresech jsem
letitou účastnicí. Vždy mě to tady dočista
nakopne. Kongresy jsou pro mě velkou motivací do další práce. A víte co
– homeopatický kongres je snad jedinou akcí, u které mi nevadí, že se koná
o víkendu. Pokaždé ráda přijedu, protože
se těším na setkání s podobně smýšlejícími lidmi.“

„O homeopatii jsem se začala zajímat
hned v roce 1989, ale cesta k ní byla dlouhá a komplikovaná. V té době jsem měla
malé děti, vytěžovala mě práce – navíc
všechny ty informace o potencích a omezeních mentolem a kávou, o kterých jsem
se dozvídala na různých přednáškách, mi
přišly složité. Po čase jsem naštěstí objevila Českou homeopatii AKH a s tou mi konečně začaly věci dávat smysl. Když jsem
pak jednou viděla, jak rychle u kamarádky
po pádu na lyžích zabrala Arnica AKH, věděla jsem, že přesně tudy chci jít dál.“

„S homeopatií jsem se blíže seznámila až
díky Akademii klasické homeopatie. Jako
farmaceutická asistentka v nemocniční lékárně se ale bohužel za táru ani k pacientům
moc nedostanu, a proto homeopatii praktikuju nejvíc na své rodině a přátelích. Tento
kongres bych určitě vřele doporučila všem
svým kolegyním, aby se seznámily i s jinými
způsoby léčby než těmi klasickými.“

Po opět znamenitém obědě a nezbytné kávě
– protože s takto plným žaludkem by se i o ty nejlepší z nás nemilosrdně pokoušela únava – se ve
třetím bloku ujala slova Jana Sikytová s přednáškou
„Homeopatie v chirurgii a traumatologii“. Na třech
kazuistikách názorně dokázala neoddiskutovatelný
význam a prospěch symbiózy mezi přístupy klasické
medicíny a homeopatie.

diskuze o možnostech podávání homeopatických léků
pacientům v pooperační rekonvalescenci a v prostředí,
které je homeopatii ne vždy nakloněno.
Vystoupení MUDr. Langové uzavřelo zahajovací blok
přednášek a všechny přeneslo do předpolední tzv. „coffee
break“, nově přejmenované na příjemně znějící „pauzu
s kávičkou a dortíkem“. Občerstvení bylo již tradičně delikátní a jemně naznačovalo všechna gurmánská překvapení, na která se přítomní mohli v průběhu nadcházejících
dvou dnů dále těšit.

Janu Sikytovou u řečnického pultu vystřídala
Mgr. Pavlína Jirků s nachystanou přednáškou „Kožní
a systémové potíže řešené homeopaticky v prostředí venkovské lékárny“. Domovská lékárna Mgr. Jirků se
nachází v Říčanech u Brna a jak přednášející předvedla,
variabilita zdravotních obtíží i pacientů, se kterými se za
tárou setkává, je vskutku obrovská. Celkem tak měli posluchači možnost seznámit se se čtrnácti případy úspěšného využití homeopatie v praxi – od ekzému na dlani
po zánět mléčné žlázy u čerstvé maminky až po případ
migrény a deprese u mladého muže. Formálně i obsahově se jednalo o dokonale zvládnuté vystoupení, na jehož
konci nešlo než říct „Bravo!“
Třetí blok uzavíral MVDr. Zdeněk Cvrček, který kongres
obohatil o příběhy ze zvířecí říše, s jejichž širokým spektrem se setkává ve své veterinární praxi. Jeho příspěvek
„Homeopatika v řešení některých typů úrazů“ mohl
svou rozmanitostí směle konkurovat všem doposud proneseným přednáškám. MVDr. Cvrček definoval hlubokou

Občerstveni
kávou
a
posilněni
výbornými
dezerty se účastníci kongresu opět usadili na
svá místa, aby si vyposlechli zásadní přednášku
MUDr. Alexandra Fesika „Causticum Hahnemanni
jako hlavní lék fyzického a psychického traumatu“. V té
se autor mimo jiné zamýšlel nad podstatou porodního
a poporodního traumatu, které tak často stojí u základů
zdravotních i jiných problémů postiženého jedince. Pro
detailní vykreslení homeopatického konstitučního typu
Causticum si MUDr. Fesik propůjčil postavu Forresta
Gumpa ze stejnojmenného filmu, na kterém ukázal rozpoznatelné fyzické rysy tohoto typu.
Forrestovo jméno se dále skloňovalo ještě i u stolů
v hotelové restauraci, do které se účastníci po přednášce
hromadně odebrali. Den za oknem působil svými dešťovými kapkami a větrem velmi nevlídně – o to víc přišlo
vhod podzimní obědové menu, ve kterém nechyběly
sezónní krémové polévky či houbové rizoto.

MUDr. Štěpánka Hambálková,
uroložka, Děčín
a dcera Klára Hambálková,
studentka medicíny, Děčín
„Na kongresu jsme obě poprvé a zúčastnit
jsme se rozhodly, protože jsme na kazuistiky slyšely výborné ohlasy v homeopatickém kurzu, který v Olomouci navštěvujeme. Nejpřínosnější nám přijde aktuálnost
všech přednesených případů, které jsou
z té nejžhavější poslední doby. A pak samozřejmě diskuze. Z těch totiž vyplývá, jak
se má člověk zachovat v akutních situacích
– co se úrazů týče, jsou to právě chvíle, na
kterých záleží snad ze všeho nejvíc.“

Ing. Jana Jansová,
terapeutka čínské medicíny, Praha

Mgr. Pavlína Jirků,
lékárnice, Říčany u Brna

„Neuvěřitelně mě potěšilo, kolik informací
nad rámec běžných homeopatických kurzů
jsem se za ty dva dny dozvěděla – jakákoliv
teorie se tady přímo propojuje s konkrétním případem, a ten se tak člověku dostane
do povědomí daleko hlouběji. Řekla bych,
že si zde máme příležitost případy osahat.
Jako vzdělávací akce je kongres skvělý
v tom, že je všechno řečeno přímo a velice konkrétně. Navíc prostředí je neformální
a výjimečně přátelské, což opět podporuje
příjemný prožitek nás všech.“

„Letos jsem se zúčastnila všech velkých
akcí pořádaných Akademií klasické homeopatie – obou kongresů i letního slunovratu – přednášela jsem ale poprvé.
Kdybych měla jako hodnocení zvolit jedno
slovo, řekla bych, že mě tyhle akce nabíjejí. Lidé tady stejně smýšlejí a jsou stejně
naladěni. V příjemném, pozitivním a otevřeném prostředí se dozvíte, jak se chovat v praxi a v akutních případech. Jednoznačně mě tento víkend zase podpořil
v mém homeopatickém přemýšlení.“

procesu. Jak ale svou energickou přítomností na kongresu dokázala, i díky správně indikovaným homeopatickým přípravkům Silicea AKH, Kalium iodatum AKH,
Aurum metallicum AKH a Melilotus AKH u ní došlo
k plnému zotavení.
Vrcholem
druhého
dne
a
vlastně
celého
víkendu byla přednáška MUDr. Marty Štecové
„Využití homeopatie v léčbě poúrazových komplikací“.
V té přednesla dvě kazuistiky s velice komplikovanými
bolestmi u sedmnáctileté dívky a jednačtyřicetiletého
muže. Celková diagnostika i následná léčba byla ze strany
lékařky v obou případech téměř detektivním počinem,
při kterém MUDr. Štecová využívala jako jeden z postupů
právě homeopatii – výraznou roli zde sehrály přípravky
Silicea AKH a Argentum nitricum AKH.

pravdu, podle které je „základem úspěchu veterinární léčby
pacienta dohonit.“ Ač přiznal, že ne vždy je to možné,
zároveň doložil, že léčba zvířecího pacienta homeopaticky možná je i v případech, kdy se tento opatrně přiblíží
právě jen na to jediné podání homeopatického léku.
Následně měli účastníci možnost pokračovat v diskuzi
nad rozdíly a podobnostmi v homeopatickém přístupu
k humánním a zvířecím pacientům nad kávou a lehkým,
leč opět lahodným občerstvením v rámci další kávopauzičky. Odborný program prvního dne se uzavřel přednáškou Ing. Jiřího Monharta „Rychlé zotavení po úraze
vazů s pomocí homeopatie a případ zastavení krvácení
po poranění cévkou“. Ing. Monhart se s publikem podělil
o úspěšné využití léků Hypericum AKH a Melilotus AKH
v léčbě poranění u svých nejbližších.
Před společenským vrcholem večera se všichni
zúčastnění na památku vyfotografovali, jak je již zvykem,
na schodech Imperial Hotelu a odebrali se nabírat fyzické
síly, které zanedlouho mohli plně uplatnit na tanečním
parketu. Hudební složku galavečera zajišťovalo Duo
Hečkovi a přeplněný parket dával znát, že do noty účastníkům kongresu svými písničkami jednoznačně padli.

Den druhý
Přednášky nedělního rána bez otálení a hladce
navázaly přesně v místě, kde ty sobotní skončily.
Mgr. Marta Maliňáková publikum podrobně seznámila
s nelehkou léčbou pacienta homeopatického konstitučního typu Lycopodium: „Lycopodium a úraz“. Jestliže si
v sobotu MUDr. Fesik vybral pro ilustraci homeopatického
konstitučního typu Causticum postavu Forresta Gumpa,
Mgr. Maliňáková na pomoc přivolala otce Krause ztvárněného Jiřím Kodetem v oblíbené české komedii Pelíšky.
Hlavními léky její kazuistiky byly poúrazově významné
Arnica AKH, Apis AKH a Hypericum AKH.
I další příspěvek vycházel z hluboce osobního potýkání se s úrazem. Renata Blahová ve své přednášce
„Osobní zkušenosti lékárníka s homeopatickou léčbou
stavů po úrazech“ pečlivě popsala tříštivou zlomeninu
kosti lýtkové a holenní své pravé nohy. Jednalo se o úraz
natolik vážný, že ji vyřadil na celý půlrok z pracovního

Poslední milou povinností před oficiálním ukončením kongresu bylo vyhlášení cen za nejlepší přednášku:
na 5. místě se umístila Mgr. Marta Maliňáková, 4. místo
obsadila Renata Blahová, na pomyslný bronzový stupínek vystoupila Mgr. Pavlína Jirků, za níž se stříbrným
2. místem následoval MVDr. Zdeněk Cvrček. Cenu za
nejlepší přednášku kongresu si po právu odnesla právě
MUDr. Marta Štecová.
Na závěr zbývá srdečně poděkovat všem zúčastněným
i organizátorům, přednášejícím a sponzorům za naprosto
bezproblémový průběh dvou dnů naplněných homeopatickým sdílením a věděním. Děkujeme!

Akademie klasické homeopatie
Vás srdečně zve na:
VIII. homeopatický kongres

Homeopatie v neurologii
12.–14. dubna 2019
Imperial Hotel Ostrava

VII. homeopatický slunovrat

Tajemství homeopatické prognózy
21.–23. června 2019
Beskydský hotel Relax, Rožnov pod Radhoštěm

VII. homeopatické kazuistiky

Homeopatie v léčbě mozkové mrtvice
19.–20. října 2019
Imperial Hotel Ostrava
AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE, spol. s r. o.
Hašlerova 674/9
Ostrava-Stará Bělá
724 00 Ostrava, Česká republika
telefon:

596 113 330 / 602 775 293
www.budtezdravi.cz
www.studujtehomeopatii.cz
e-mail:
vzdelavani@budtezdravi.cz

