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Homeopatija v ginekologiji in 
porodništvu

Šola homeopatije, 11. predavanje.

Sepia officinalis (sep.)
Navadna sipa
• Staza, šibkost, lahko omedli <klečanje, lakota
• Odmaknjenost iz bližnjih odnosov s partnerjem, od članov družine, otrok, nepovezanost.
• Depresija, indiferenca, brez veselja v življenju, jeza, razdražljivost, občutek ogroženosti.
• Odpor do spolnosti, boleči spolni odnosi, suhost nožnice, beli tok (deklic)
• Šibkost mišic in vezi medenice, urinska inkontinenca (skakanje, smejanje) prolaps maternice, 

tiščanje navzdol, občutek kugle, kepe, ki pritiska dol kjerkoli po telesu.
• Praznost želodca > hrana, slabost v nosečnosti
• > ko se močno zažene cirkulacija, intenzivno gibanje, ples, med nevihto, prekrižanje nog
• < zjutraj, zvečer, 14-16h, mraz, pred nevihto, na morju
• glavobol nad levim očesom, herpesi ustnic, razpoka sredi spodnje ustnice, izpadanje las
• Komplementarno zdravilo nat.mur, ne kombiniraj s puls, lach
•
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Cimicifuga racemosa (cimic.)
Grozdnata svetilka

• M/E: (histerija) pretirana zgovornost, preskakovanje idej, nemir, 
nesposobnost koncentracije (črn oblak v možganih, kot zastrupljeni), 
depresija, strahovi za zdravje, pred podganami, da se bo nosečnost 
slabo končala

• Živčni sistem in mišice: bolečine se selijo, sevajo, zgibki, drgetanje (< 
L stran, stran, na kateri leži), preobčutljivost na bolečine; razbolelost 
mišic (kot po hudem naporu – porod), bolečine v zgornji hrbtenici (trd 
vrat), vezivne revmatične bolezni

• < hlad in vlaga, prepih (≠puls), ponoči, alkohol 
• > topli obkladki (razen pri glavobolih >hlad, svež zrak) 
• Žensko zdravilo: splošno < med menstr. ali v menopavzi, menstrualne 

bolečine < s tokom, tiščanje navzdol, prolaps maternice, krčevite 
bolečine 

COVID-19 - dejstva

• Blag potek v 80%
• Težji, ki zahteva hospitalizacijo cca 

20%
• Smrtnost med 2-3 % na Kitajskem, 

drugje nižja
• Najbolj ogroženi so starejši s hujšimi 

kroničnimi boleznimi
• Izjeme

• Smrtnost po starostnih skupinah
• Graf desno, velja za Kitajsko

• Potencial, da pandemično zaokroži po 
svetu in postane otroška bolezen

• Cepivo, virostatiki
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Homeopatija in COVID - 19

• Nimamo (še) natančnih in zanesljivih poročil o karakterističnih, nenavadnih in 
specifičnih simptomih, ki so sicer pomembni za izbor pravega hom. zdravila, 
nejasen genus.

• Obolevajo stari in polimorbidni bolniki vsak s svojo klinično sliko, ki potrebujejo 
številna različna homeopatska zdravila, izbor kurativnih homeopatskih zdravil, ko 
je enkrat težja klinična slika, je individualen (podobno pred časom SARS)

• Acon, Bell, Ferr-p, Bry, Kali-c, Ant-t, Phos, Ars, Verat-v, Carb-veg, Sulph, Tub, Pneumocc
• Amm-c, Hep, Lyc, Sang, Calc, Ipec, Merc, Chel, Lob, Iod, Op, Seneg, Sil

• Nimamo prave totalitete simptomov, nejasen genus, nejasna nozoda -> nejasna 
dobra preventiva, zato nezanesljiva. Vseeno v C30 1 odmerek na 1-2 tedna:

• Justicia adhatoda (F. Master), Arsenicum album (AYUSH Indija), Gelsemium (homeopati iz 
Hong Konga)

• Priporočam starejšim nad 50 (60) let, s kroničnimi boleznimi, vsem veliko potujočim
• Tekoči odmerek (nekaj kroglic v 10 ml 15% alkohola) = 5 kapljic na jezik ali v 1 dcl vode in popiti vse
• Izogibanje antidotom do konca epidemije!

Homeopatija pred porodom

• Za obrnit otroka
• Pulsatilla C200 1 mesec pred PDP, en odmerek, pp ponovi čez 2 dni

• Za dobro pripravo na porod
• Ne priporočam nič ob odsotnosti simptomatike, običajna nosečnost ni 

patologija
• pogojno pulsatillo C30 1 mesec pred PDP

• Nasveti po forumih sicer priporočajo arniko, caulophyllum, aconitum itd

• Ko se spontani porod ne prične in želijo inducirati porod
• Caulophyllum C30 3x dnevno največ 5 dni

• Pred in med porodom se izogibajte sepie, relaksira mišičje maternice
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Odmerjanje homeopatskih zdravil 
med porodom in takoj po njem
• Pogosto - učinek zdravila se hitro izčrpa

• Intenzivno dogajanje, spomnimo se primera AMI

• Najbolje po vsakem popadku
• Na začetku poroda in po njem pa na 10 - 15 minut

• Kdaj odnehati?
• Ko mine simptomatika, zaradi katere smo dali zdravilo
• Ko se vzpostavijo pravi popadki, učinkoviti, ritmični, in ravno prav boleči
• Zopet administriramo, če porodni potek skrene v staro (ponovimo zdravilo) ali novo 

simptomatiko (drugo zdravilo)

• Priporočam tekoče odmerke, tudi suhi bodo v redu
• 10 kroglic v 2 dcl vode, steklenica, 1 požirek je 1 odmerek, vsakič prej dobro pretresi

Homeopatija pri porodu I

• Caulophyllum
• Ko se vrat ne mehča in ne odpira
• Popadki bolijo na neprimernih mestih (preveč spodaj v porodnem kanalu, v mehurju, 

stegnih, dimljah)
• Neredni popadki
• Preveč boleči popadki, preostri
• Popadki oslabijo/izostanejo zaradi izčrpanosti

• Gelsemium
• Prešibki popadki, izčrpanost, drgetanje
• „tega jaz ne bom zmogla“
• Pogosto deluje, kadar caulophyllum nima učinka

• Nux vomica
• Zakrčenost mišic medeničnega dna, ne more odvajati vode in/ali blata
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Homeopatija pri porodu II

• Cimicifuga
• „Jaz tega ne bom zmogla“, bolj strah kot šibkost
• Neučinkoviti popadki

• neredni, premočni, prenehajo (+mentalna simptomatika)
• preveč boleči, gredo preko strani, v stegna, kolke, maternični vrat se ne mehča

• Drgetanje, krči, < mraz, prepih; zatilni glavobol, strah, delirij (od bolečin)
• Aconitum - strah in nemir (umrla bom!), vročina in suhost porodne poti, 

neredni popadki
• Belladonna - strah in agresija, razširjene zenice, glavobol <tresljaji
• Secale - neprestani in neučinkoviti popadki, vroče, želi hlad
Chamomilla - izjemno boleči popadki, razdražljivost, tudi pri poporodnih 

bolečinah
Kali carbonicum - bolečine v križu (popadki), paše pritisk, strah, tudi 

poporodne lumbalgije

Homeopatija po porodu I (vse v C30)

• Arnika C30 pavšalno
• Odlična za mati in otroka
• 1 teden 7654321

• Calendula, Hypericum
• Celjenje porodnih ran (CR), hude nevralgične bolečine v ali ob ranah 

(hyper. – epiduralna) 

• Aconitum
• Otrok ne odvaja urina ali blata

• Antimonum tartaricum
• Surfaktant /prezgodnji porod, mekonijska aspiracija
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Homeopatija po porodu II (vse v C30)

• Poporodne krvavitve:
• Caulophyllum – ni krčenja maternice, izčrpanost, tiščanje navzdol
• Cimicifuga – nepravilno, neučinkovito in boleče krčenje maternice, ki preneha s 

krvavitvijo
• Sabina - živo rdeča, deloma strdki, boleče odvajanje strdkov, <hoja
• Secale - neprestana krvavitev, brez strdkov, zelo tekoča, ni krčenja maternice -

peščena ura

• Retenca posteljice:
• 1. puls (brez izrazite simptomatike)
• 2. sep (tiščanje navzdol)
• tudi caulophyllum, sabina, cimicifuga (glej splošne opise)
• če je pretrdno vgnezdena (p. acreta), se ne odlušči in medicinsko osebje razmišlja o 

kiretaži oz. kirurški odstranitvi - gossypium

Homeopatija za dojke 

• Preveč mleka
• Puls, bell, bry, calc-c

• Premalo mleka
• Konstitucijsko zdravljenje, genetika
• Samopomoč v nizkih potencah (do D/C 8) dlje časa:
• Urtica urens, lac defloratum, ricinus communis

• Za hitro prenehanje dojenja
• Lac caninum in/ali pulsatilla C200 (tudi C30) 2 odmerka v 12 urah

• Za slabo razvite dojke (nepreverjeno - prosim za povratni odziv)
• Sabal serrulata, chimaphila umbellata v nizkih potencah več tednov
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Homeopatija pri dojenju
mastitisi I
• Phytolacca

• Streljajoče bolečine, se širijo naokoli, stiskanje zob, slabo vreme, trpljenje
• Bolečine v bradavicah, razpokane bradavice, otrdela dojka, vozliči, razjede, fistule
• < med dojenjem, po nahladitvi, ponoči, leva stran
• > gretje, počitek

• Pulsatilla
• Spremenljivost, tolažba, jok
• bolečine med dojenjem, ki se selijo po dojki in telesu (maternica, križ), 
• Preveč/premalo/nič mleka, ki je pregosto/prevodeno, in teče prehitro/prepočasi/ne 

teče
• < topli obkladki, ponoči, ležanje na hrbtu
• > hladni obkladki, sedenje, zunaj

Homeopatija pri dojenju -
mastitisi II
• Belladonna

• Nenaden začetek, vročina, pulzirajoča bolečina, pride nenadno in odide 
nenadno

• Otekla, trda, vroča in pordela dojka
• Pretirano izločanje mleka
• < dregljaj, premikanje (hoja po stopnicah), sklanjanje, toplota
• > hladni obkladki

• Silicea
• V kasnejših fazah, ko grozi/se je formiral absces, fistula, razjeda; otekla in 

trda dojka, občutek kamna v dojki, premalo mleka; bolečine v celi dojki 
med dojenjem

• Invertirana bradavica, lijakasta, razbolela, razpokana
• Ginekološka krvavitev med dojenjem, bolečine maternice med dojenjem
• < hladni obkladki, med dojenjem
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Homeopatija pri dojenju - mastitisi III

• Croton tiglium
• Vnetje in bolečine predvsem v bradavicah, takoj ko se otrok pristavi
• Bolečina v bradavicah se širi navzad v hrbet (proti lopaticam) kot bi jo vlekel z 

vrvico
• Bradavica boli že ob dotiku obleke

• Castor equi
• Bradavice vnete, razbolele, razpokane, razjedene
• Srbenje v dojki, pordela areola
• < dotik obleke
• Boleče dojke po porodu

• Borax
• Bolečina dojke na nasprotni strani (leva boli, ko doji desna)
• Krvaveče afte na bradavici
• Gosto, sesirjeno mleko, ki ga dojenček ne mara

Magnesia phosphorica (mag-p.)
Magnezijev fosfat
• Mišice in živčevje, krči, zgibki, nevralgične bolečine
• Prenaprezanje istih gibov (pisanje, tipkanje, glasbeniki, fizični delavci)
• Po nahladitvi
• Kolike dojenčkov, črevesni infekti, menstr. krči, boleče izraščanje zob, 

glavoboli, zoboboli
• > toplota, pritisk
• Desna stran
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Delphinium Staphisagria (staph.)
Ostrožnik
• ME: Prijetni, vodljivi, nesamozavestni, preobčutljivi ljudje intenzivnih 

čustev, ki jih potlačujejo… se kopičijo - zlomijo, razjezijo, mečejo stvari, 
drgetajo in nesposobni koncentracije in razmišljanja

• Za posledice žalovanja: luskavica, glavoboli, izpadanje las, želodčne 
bolečine

• Močna spolna želja, (zgodnja) masturbacija, izčrpanost, cistitis po spolnih 
odnosih (medeni tedni)

• Zatrdline, čvrsti tumorji, ječmenčki
• < popoldanski spanec
• Ostre bolečine, kot bi rezal z nožem ->
• Boljše celjenje lepih ravnih ran (kirurških), po epiziotomiji, carskem rezu 

(sočasno z arniko)


