
aãnûme s názorn˘m pfiíkladem: do
ordinace mi pfiivedli fenku rhodes-
kého ridÏbeka s tím, Ïe je bojácná,

lekavá a velmi nejistá. KdyÏ ji její majitelé
s sebou vzali napfiíklad na náv‰tûvu ke
znám˘m, zaãala b˘t fena velmi neklidná

a ustaviãnû vyla. Pfii prohlídce byla fenka
nedÛvûfiivá a velmi napjatá a pfiedev‰ím
pfii palpaci (prohmatání) svalstva na
zádech se projevila zóna citlivá na tlak
v bederní oblasti. Toto napûtí se kromû
toho opakovanû projevovalo nepravidel-

nostmi pfii chÛzi. Zmûny pohybového
aparátu jakoÏ i organické funkãní poru-
chy byly veterinární prohlídkou diagnos-
ticky vylouãeny. Jak fenû pomoci?
Bylo u ní aplikováno speciální dráÏdûní
pícháním do odpovídajících akupunktur-
ních bodÛ. JiÏ po první terapii byla patr-
ná pozitivní zmûna. Fena pfii‰la do praxe
na druhou akupunkturní léãbu v˘raznû
sebevûdomûj‰í a bylo moÏno ji bez pro-
blémÛ brát i na místa pro ni cizí.
Naordinované Bachovy kvûty je‰tû pod-
pofiily úãinnost léãby.
Tento léãebn˘ postup patfií do regulativ-
ních terapeutick˘ch metod. 
Regulativní medicína se zakládá na po-
znatku, Ïe Ïivé organismy mají schop-
nost se samy organizovat a eventuálnû
korigovat. To znamená, Ïe kaÏdé tûlo má
rÛzné regulaãní obvody slouÏící k zacho-
vání zdraví. Na nemoc je v tomto pfiípa-
dû pohlíÏeno jako na poruchu autoregu-
lace. Vlastní léãebné síly uÏ nestaãí na to,
aby organismus znovu uvedly do rovno-
váhy. Cílem regulativní medicíny je za-
chovat regulativní vlastní dynamiku
individua nebo, pokud to je nutné, ji
znovu nastolit.
Nasazením postupÛ regulativní medicíny
aktivnû pÛsobíme na autoregulaci. Pri-
mární zájem patfií nadfiazen˘m fiídícím
procesÛm. Mobilizují se a posilují vlastní
léãebné síly organismu. Celkov˘ pocit se
zpravidla rychle zlep‰uje, klinicky zjisti-
telné symptomy jako napfiíklad ochrnutí
ãasto mizí teprve pozdûji. Vedlej‰í úãinky,
známé v klasické medicínû, se v regulativ-
ní medicínû takfika nevyskytují, spí‰e
takzvané léãebné reakce, v homeopatii
známé jako prvotní zhor‰ení.
Lidé se ptávají, jak k nûmu mohlo dojít,
a pokou‰ejí se dozvûdût, co v tûle nefun-
guje správnû a jak by bylo moÏno orga-
nismus znovu dovést k autoregulaci (zv˘-
‰ení vlastních obrann˘ch sil). Pod
pojmem regulativní medicína tedy shrnu-
jeme terapeutické postupy, které nepatfií
do klasické medicíny. Napfiíklad: homeo-
patii, akupunkturu, terapii Bachov˘mi
kvûty, terapii solemi, terapii prostfiednic-
tvím magnetick˘ch polí, laserovou tera-
pii, fytoterapii, terapii protfiednictvím
barev, zvífiecí kineziologii a senzitivní
radioniku, biofyzikální informaãní tera-
pii, osteopatii jakoÏ i fyzioterapeutické
léãebné postupy. 

KLASICKÁ MEDICÍNA
Klasická medicína naproti tomu fiídí.
Pokud se u psa objeví takov˘ pfiíznak,
jako je tfieba horeãka, je o‰etfiena klasic-
k˘m zpÛsobem a rychle sníÏena podáním
nûjakého léku na její sníÏení. Pfiíznak zmi-
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Alternativní
MEDICÍNA
Ve veterinární medicínû máme dnes k dispozici
mnoho terapeutick˘ch moÏností. Nûkteré
z nich bych vám chtûla pfiedstavit.
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zí, ale to je‰tû ani zdaleka neznamená, Ïe
do‰lo k vyléãení psa. ZÛstává totiÏ nejas-
né, co bylo pfiíãinou horeãky. Klasická
medicína se orientuje na vnûj‰í zmûny,
které lze zaznamenat zrakem, na takzva-
né symptomy a na to, jakou diagnózu
tyto symptomy znamenají. Pfii podávání
lékÛ zde existuje vztah mezi dávkami
a pÛsobením. Pokud se dávkování nezvo-
lí správnû, mÛÏe vyvolat, pro dan˘ lék
typické, vedlej‰í úãinky. 
Ke klasické medicínû neexistuje alterna-
tiva v akutních pfiípadech. To jsou situa-
ce, bûhem nichÏ autoregulace vyhasíná
nebo je blokována. Akupunkturní jehla
nebo pár homeopatick˘ch kuliãek nemo-
hou psu napravit zlomenou nohu. Tady
je jednoznaãnû nutno pouÏít prostfiedkÛ
klasické medicíny, eventuálnû provést
chirurgická opatfiení. Ale jako podpÛr-
nou léãbu lze i zde nasadit léãebné
postupy alternativní medicíny. Tyto lé-
ãebné postupy podporují a urychlují
prÛbûh léãení a umoÏÀují psu rychl˘m
zlep‰ením celkového stavu dosáhnout
lep‰í kvality Ïivota.

„A“ âI „NEBO“?
Klasickou i alternativní medicínu lze shr-
nout pod pojmem globální terapie.
Globální znamená, Ïe se neprohlíÏí
a neléãí pouze nemocná ãást psa (napfií-
klad v pfiípadû onemocnûní kÛÏe pouze
kÛÏe), ale Ïe se pokou‰íme nemoc
pojmout co nejkomplexnûji a v‰emi pro-
stfiedky, které jsou k dispozici. 
Pokud psa pronásleduje silná svûdivost
a má na tûle zanícená holá místa, pak se
za tím mohou skr˘vat tak rozdílná one-
mocnûní, jako invaze parazitÛ (roztoãi,
blechy), alergie na podávaná krmiva, one-

mocnûní ‰títné Ïlázy a je‰tû dal‰í. Pokud
bychom léãili pouze kÛÏi, do‰lo by snad
ke krátkodobému zlep‰ení.
Kdyby se v‰ak nezjistilo, jaké onemocnû-
ní tento stav zpÛsobilo, a nebylo by tudíÏ
léãeno, pak by rychle do‰lo ke zvratu do
pÛvodního stavu. Alternativní léãebné
postupy pouÏívají veterinární lékafii (po
nejménû ‰estiletém studiu a dal‰ím
nástavbovém vzdûlávání) a zvífiecí léãitelé
(lze tûÏko posuzovat, protoÏe léãitel není
Ïádné definované povolání, kvalita nabí-
zeného vzdûlávání je velmi rozdílná a pro
veterináfie nerozpoznatelná. TotéÏ ostat-
nû platí o osteopatii a fyzioterapii).
Nûkteré terapeutické metody rovnûÏ
praktikují sami majitelé (homeopatická
domácí lékárna, Bachovy kvûty). V kaÏ-
dém pfiípadû v‰ak je nutné objasnit, zda
onemocnûní va‰eho psa je zpÛsobeno
poruchou orgánÛ, nebo nikoli. Taková
porucha se mÛÏe projevit také zmûnou
chování nebo poruchou chování, coÏ na
první pohled nepoukazuje na nefunkã-
nost nûjakého orgánu. KdyÏ napfiíklad
pes zaãne v bytû moãit, mÛÏe to b˘t pro-
blém chování, stejnû tak se v‰ak za tím
mÛÏe skr˘vat zánût moãového mûch˘fie.
VraÈme se je‰tû jednou krátce k léãebné
metodû pouÏité u zmiÀovaného ridÏbeka:
Akupunktura, která je souãástí tradiãní
ãínské medicíny, vychází z modelu ener-
gie, kter˘ se zakládá na vztazích mezi
energetick˘mi drahami (meridiány) v tûle
a urãit˘mi orgány. Tûmito energetick˘mi
drahami a v‰emi orgány protéká Ïivotní
energie (Qi). Pfies meridiány se vytváfiejí
funkãní mÛstky mezi nejrÛznûj‰ími orgá-
ny. Touto formou terapie lze prostfiednic-
tvím píchání do urãit˘ch bodÛ dodat
vyrovnávací impulzy, nasadit léãebné

postupy, které se dostanou na nervové
cesty ke vzdálen˘m místÛm na tûle nebo
v hloubce uloÏen˘m orgánÛm a tam
vyvolají pfieladûní. Toto pÛsobení probíhá
jak na tûlesné, tak na psychické rovinû.

Terapie Bachov˘mi kvûty je do sebe uza-
vfien˘ zpÛsob léãby jemn˘mi látkami. Byla
vyvinuta ve tfiicát˘ch letech anglick˘m
lékafiem dr. Edwardem Bachem pro
humánní medicínu a postupnû zaãala b˘t
úspû‰nû pouÏívána i ve veterinární medi-
cínû. Terapie Bachov˘mi kvûty slouÏí
k tomu, aby se organismus nauãil kon-
struktivnû zacházet s pfiechodnû se obje-
vujícími negativními du‰evními stavy.
Dlouhodob˘m cílem této terapie je
du‰evní harmonizace a tím dosaÏení co
nejvût‰ího rozvoje a stability osobnosti.
Z toho se nepfiímo rekrutuje vy‰‰í odol-
nost vÛãi du‰evním poruchám a v nûkte-
r˘ch pfiípadech du‰evnû podmínûn˘m
fyzick˘m onemocnûním. Pfii lehãích poru-
chách je vhodná i pro pouÏití samotn˘m
majitelem zvífiete. 
Základním pfiedpokladem pouÏití jakéko-
li formy terapie je globální aspekt: rozho-
dující roli hrají odpovídající drÏení a v˘Ïi-
va jakoÏ i vhodné sociální prostfiedí.
Zdraví kaÏdého psa je závislé pfiedev‰ím
na vztahu ãlovûka a zvífiete, neboÈ právû
lidé vytváfiejí prostfiedí pro psa. Îádná
terapie na svûtû nemÛÏe mít nadûji na
úspûch, pokud nejsou dány základní
pfiedpoklady zdravého Ïivota a pokud zví-
fiata nejsou chována a krmena tak, jak to
odpovídá nárokÛm pfiíslu‰ného druhu.
Jednotlivé léãebné postupy, jejich úãinky,
moÏnost pouÏití a hranice budou pfied-
staveny v následujících ãíslech. 
Názorné pfiíklady pomohou objasnûní
alternativních léãebn˘ch postupÛ v lé-
ãebné praxi. 

A. Dombergová
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Pes v ordinaci, v popfiedí láhev smûsi
Bachov˘ch kvûtÛ Notfalltropfen (Kapky
pro pfiípad nouze), které nacházejí
uplatnûní, tfieba kdyÏ zvífie trpí strachem

Dub, z jehoÏ ãástí se speciálními
v˘robními postupy vyrábûjí Bachovy
kvûty druhu Oak (podávané také 
v˘‰e zmiÀované fence). Dodává sílu.

OstroÏka polní, z níÏ jsou speciálními
v˘robními postupy vyrábûny 
Bachovy kvûty druhu Larch. 
Mimo jiné podporují sebevûdomí.
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