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Doporučujeme:

Dopřejte svým dětem účinky jemné a šetrné medicíny – homeopatie. 

Přehledný léčebný systém umožňuje domácí léčení běžných a leh-

kých onemocnění u dětí všech věkových kategorií – od novorozenců 

až po školáky. Stručné tabulky léků, odborná doporučení a příklady 

z klinické praxe nabízejí vašim dětem účinnou pomoc i tam, kde bys-

te to sami nečekali: v případě novorozenecké žloutenky, prořezávání 

prvních zoubků, komplikací po očkování, u běžných nachlazení, 

ale také u růstových bolestí končetin a hojení menších úrazů. 

Mnohde ani klasická medicína nenabídla dosud konkrétní lék. 

Knížku jistě ocení i studenti homeopatie a praktikující homeopati.

 Akutní nemoci
 Běžné úrazy
 Kožní obtíže
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Slovo o autorovi

MUDr. Tomáš Karhan po studiu na 3. lékaøské fakultì UK v Praze pùsobil na
Klinice dìtí a dorostu FN Královské Vinohrady ve výukové, klinické a výzkumné
bázi. Vedl státní výzkumný úkol o poèínající hypertenzi u dospívajících.

S reformou veøejného zdravotnictví poèátkem devadesátých let 20. století zaèal
pracovat jako praktický dìtský lékaø. Pøed dvaceti lety zaøadil jako jeden z prvních
u nás mezi své pracovní metody podávání homeopatických lékù v bìžné ordinaci
a založil poradnu konstituèní homeopatie. Pùsobil ve výboru Èeské lékaøské ho-
meopatické spoleènosti jako místopøedseda. V roce 1999 spoluzakládal èasopis
spoleènosti s názvemHomeopatické listy, který osm let vedl jako šéfredaktor. Na-
psal mnoho odborných textù a popularizaèních èlánkù pøedevším o homeopatii.
Absolvoval øadu zahranièních i domácích homeopatických škol a kurzù. Homeo-
patii také pøednáší pro èeské studenty.

V souèasné dobì se vìnuje pøípravì a publikaci delších textù o homeopatii.
V nich zúroèuje svoji dlouholetou zkušenost, tak aby se s oborem mohlo seznámit co
nejvíce lidí praktickým zpùsobem. Tìžištì jeho práce spoèívá zejména v léèení
dìtí. Nadále pracuje jako dìtský lékaø s využitím postupù uvádìných v této knížce
a jako klasický homeopat pro dìti i dospìlé. Zabývá se homeopatickou léèbou složi-
tìjších chronických stavù a chorob.

Je ženatý, má dvì dìti. Ve volném èase hraje rekreaènì golf a cestuje. Obvykle
opìt za homeopatií na kongresy a konference, pøevážnì v zahranièí.
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Úvod

Homeopatické léèení akutních dìtských nemocí je krásnou a jemnì hojivou disci-
plínou. I její domácí podoba nahrazuje mnohdy léky chemické. Jindy zase vhod-
ným zpùsobem bìžnou léèbu doplòuje. Zhojení se pak dostavuje døíve. Zvláštní
hodnotu má homeopatie tam, kde není jinak úèinného léku. Za všechny pøípady
uveïme rùstové bolesti konèetin èi zdánlivì banální rýmy.

K popisùm uvádìných lékù jsme pøidali struèné pøehledné tabulky. V nich si
mùžete vybrat dva tøi léky, jejichž popis nejvíce odpovídá pøíznakùm nemoci. Poté
zhodnotíte širší popis tìchto lékù a mùžete zaèít s léèením. Vyvine-li se však obraz
choroby dále, je možné léèbu znovu doplnit.

V textu najdete i „nepovinné ètení“, které zvídavým a pokroèilým pomùže pro-
nikat dále do tajù homeopatie. Uvádíme též krátké pøípady z naší homeopatické or-
dinace, která pracuje právì dvacet let. U nìkterých stavù musíme mít na pamìti, že
lékaøské vyšetøení a sledování je nezbytné. Každý však musí situaci hodnotit pøi-
mìøenì sám.

V pìti kapitolách øazených chronologicky podle vìkových kategorií (od novoro-
zencù až po školáky) jsme soustøedili popisy homeopatické léèby mnoha nemocí
a stavù. Zaøazeny jsou podle míry výskytu obtíží v pøíslušné vìkové skupinì.
K tomu patøí i popis rùzných komplikací, napøíklad hojné rýmy mají ponejvíce
pøedškolní dìti. Do tohoto vìkového období patøí i problematika nosní mandle, zá-
nìtù hlasivek a dalších onemocnìní. Ovšem i pro batolata èi školáky s rýmou pak
podle obsahu knížky sáhneme bez obav k pøíslušným stránkám v kapitole Pøedško-
láci. Jde o léèbu podle pøíznakù, nic se tedy na ní nemìní.

Nejèastìji podáváme léky v øedìní 5 CH, 2× dennì 5 kulièek rozpustit v ústech,
není-li v textu knížky konkrétnì uvedeno jinak. Bez problémù je mùžeme nahradit
i øedìním 9 CH. Kulièky se užívají do zlepšení èi do vymizení pøíznakù. Obvykle
3–7 dní, dle potøeby i déle. Malým dìtem rozpouštíme 5 kulièek do 1 dcl kojenecké
vody. Podáváme 2× dennì 1 èajovou lžièku (nebo podle doporuèení i èastìji).
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Dùležité je, aby tekutina omyla sliznici úst. Ať již dítì roztok spolkne èi ne. Ucho-
váváme v chladnièce. Každý den pøipravíme èerstvou dávku.

Lékárníkovi øíkáme spolu s názvem léku vždy èíslo øedìní. Napø. Silicea 5 CH
(vyslovujeme „cé há“, nikoli „ch“). Více informací o principech homeopatie a od-
povìdi na nejèastìjší dotazy najdete na www.mudrkarhan.cz. Tam mùžete poslat
i svùj dotaz. Na tìchto webových stránkách je uveden i aktuální seznam volnì pro-
dejných lékù. Ostatní uvádìné léky jsou na lékaøský pøedpis.

Ať je vám tato knížka o homeopatickém léèení k užitku, ku prospìchu vašich
dìtí i vás samotných.

MUDr. Tomáš Karhan
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Dùležitá informace
V této knížce je uvedeno velké množství pøedpisù homeopatických lékù.
Není-li u názvu léku uvádìna konkrétní èíslovka øedìní, jde vždy o pøedpis v øe-
dìní 5 CH. Tento systém jsme použili zámìrnì pro pøehlednost a jednoznaènost
textu.



Novorozenci

Dítì se narodí a hned køièí: „Jsem tu dobøe? Narodil jsem se
u slušných lidí? Ve slušném století? Nevedu náhodou válku? Je
tady zrušeno otroctví? Mám správnou barvu kùže? Vhodný pù-
vod? Smím dýchat? Tak dìkuju.“

LUDVÍK AŠKENAZY

Novorozenecký vìk je v užším smyslu definován obdobím sedmi dnù od poro-
du, v širším intervalu pak prvními dvaceti osmi dny života. V tomto širším
rozmezí se homeopatickým léèením novorozencù budeme zabývat.

� Většina dětí se narodí v pravý čas přirozeným způsobem a nepotřebuje po poro-

du jinou než běžnou ošetřovatelskou péči. Už krátce po narození se však někdy

setkáváme se situacemi, kdy můžeme s pomocí homeopatie jemně terapeuticky

přispět. Přispět k obnově přirozených poměrů křehkého a přitom tak pevného ma-

ličkého lidského tvora.

Projít při přirozeném porodu porodními cestami je mimořádný výkon. Přestavět

v krátké době existenci organismu z fungování ve „vodní říši“ na fungování ve „světě

vzdušném“, to je opravdový zázrak zrození. Začít prospívat a rozvíjet se bez konti-

nuální výživy a beze všech životních látek z těla matky po přerušení pupeční šňůry,

to je totální revoluce. Rovněž netušená odvaha pro nový život, vlastně s kouzlem

nechtěného. �
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Poranění novorozenců

Porodní nádor

�Tab. 1.1 Porodní nádor

Zkratkou k léku

Lék první volby u poranění, lze dát i u porodního nádoru. Arnica

U dobře vyvinutých novorozenců. K léku Arnica, funguje-li
pomalu.

Calcarea carbonica

U drobnějších, křehčích, zimomřivých novorozenců. Silicea

U malé èásti tìch nejmenších mùžeme pozorovat na hlavièce, prakticky vždy na
jedné stranì hlavièky, bouli tìstovité konzistence velikosti švestky, zpravidla na te-
meni. Obvykle se jedná o porodní nádor. Je to pouhý otok mìkkých tkání hlavièky.
Mizí spontánnì bìhem 2 èi 3 dní. Jeho mizení mùžeme podpoøit podáním léku
Arnica montana. Pøetrvává-li déle, podáváme dále Arnicu nebo též lék Calcarea
carbonica. Úèinek Calcarey bývá rychlejší u miminek s pevnìjší kostrou, u dìtí
s dobrou zásobou podkožního tuku. V homeopatii tento typ hodnotíme jako karbo-
nický. Dìti drobnìjší, s køehèí konstitucí, potøebují spíše Siliceu. Je-li problémem
pouze porodní nádor, postaèí též samotné podávání lékù Calcarea èi Silicea podle
zmínìného vzhledu do vymizení èi výrazného zmenšení porodního nádoru, zpra-
vidla bìhem týdne i døíve.

Kefalhematom
Po obtížnìjším spontánním porodu, èi musí-li porodník použít porodnické kleštì, se
èastìji objevuje kefalhematom. Nejde již jen o otok mìkkých tkání, ale o menší krvá-
cení pod okosticí, které pùsobí vypouklou krevní podlitinu. Porodní nádor je mìk-
ký a pøi mírném tlaku našeho prstu se vytvoøí krátce malý dùlek. U kefalhematomu
tomu tak není, boule je pružná, ohranièená a pevnìjší. Vstøebává se øadu dnù. Lé-
kem volby, jako u všech podlitin vùbec, je opìt Arnica. Podáváme ji zpravidla
3–10 dní, bez problémù lze pokraèovat déle. Podávání homeopatika mùže zabránit
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vzniku tvrdého, pomìrnì velkého krabatého útvaru. Nìkdy se spontánnì, bez ho-
meopatik, vstøebává mnoho mìsícù.

Zlomenina klíční kosti
Nìkdy nachází dìtský lékaø po porodu zlomeninu klíèní kosti (zvláštì u dìtí s vìtší
porodní hmotností èi pøi obtížném vybavení z porodních cest). Srùstá spontánnì,
jen s lehce fixovanou horní konèetinou, bez rizika. Na klíèní kosti se vytváøí svalek
jako poèátek øádného hojení. Hojení mùžeme urychlit podáváním léku Symphy-
tum. Pøidáváme Arnicu.

Zhmoždění hlavičky

�Tab. 1.2 Zhmoždění hlavičky

Zkratkou k léku

Použije-li porodník porodnické kleště. Po obtížném vybavení
plodu.

Arnica

Spolu s lékem Arnica, stejné důvody. Dobře se doplňují. Natrum sulfuricum

Dávat s lékem Arnica při rudých žilkách v oku i krvi ve sklivci. Hamamelis

U dìtí, kde bylo vybavení z porodních cest obtížné a byly použity porodnické kleš-
tì, je vedle Arnicy žádoucí podávání léku Natrum sulfuricum.

Obèas vídáme rudé žilky v oèích i drobné krvácení do sklivce. Zvláštì tehdy, kdy
maminka, tøeba nakrátko, v závìru porodu správnì netlaèila. Pøirozené vstøebávání
podlitin mùžeme urychlit léky Arnica a Hamamelis.

HOMEOPATIE A DĚTI 13
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Výtok z očí

�Tab. 1.3 Výtok z očí

Zkratkou k léku

Bělavý či žlutý výtok. Argentum nitricum

Výraznější světle žlutý výtok. Barva stékajícího vosku ze svíčky. Pulsatilla

Lepkavý výtok, slepená oční víčka. Calcarea carbonica

Může pomoci při obtížích s průchodností slzných kanálků.
Dlouhodobý výtok.

Silicea

Ne vzácnì se u novorozencù objevuje výtok z oèí. U výtoku bìlavého èi žlutého po-
dáváme lék Argentum nitricum. Výraznìjší svìtle žlutavý výtok mùže ovlivnit
Pulsatilla. Na ni reagují zvlášť dobøe dìti jemného, panenkovitého vzezøení. Jako
kdyby si spontánnì øíkaly o pochování a ochranu více než jiná miminka. U dìtí sil-
nìjších, chabìjších, s relativnì velkou hlavou, které se od poèátku života potí na
záhlaví, nacházíme èastìji lepkavý výtok slepující oèní víèka. Víèka jsou slepená
nejvíce po ránu. Tìm poslouží Calcarea carbonica.

Samozøejmou souèástí ošetøování výtoku, kterou vám doporuèí pediatr, je pravi-
delné vykapávání obou oèí kapkami Ophtalmo-Septonex. Pøi delším pøetrvávání
sekrece z oèí vám doporuèí pediatr kontrolu u oèního lékaøe. Oftalmolog zjišťuje,
zda jsou slzné kanálky dobøe prùchodné. Silicea mùže pomoci pøi problémech
s prùchodností slzných kanálkù. Ty mùže signalizovat i pøetrvávající sekrece.

Zácpy
� Důležité je zmínit případy úporné zácpy. Při vybavení stolice – nezřídka mecha-

nickém – vidíme černé tuhé kousky. Bývajízejména u hodně spavých dětíbez zájmu

o potravu. Je tu letargie i zácpa, podobná (dovolíte-li) stavu kuřáků opia. Homeo-

patie léčí na základě zákona podobnosti. Podobné příznaky odstraňuje podáním

hodně zředěné látky, která by v materiální formě podobný stav způsobila. Jinak
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samozřejmě kuřák opiové dýmky a malý nevinný novorozenec nemají nic společ-

ného. Jen ony podobné příznaky. �

�Tab. 1.4 Zácpy

Zkratkou k léku

Úporná zácpa, černé tuhé kousky. I po mechanickém vybavování
stolice.

Opium

Suchá stolice u chabé zácpy. Stolice má tendenci vracet se zpět. Alumina

Zácpa se suchou, bobkovitou stolicí. Vadí hádky! Nadýmání. Magnesia
muriatica

Střídá se řídká stolice se zácpou, i několikadenní. Dítě ublinkává, funí. Nux vomica

Tvrdé kousky stolice, která chabě odchází. Silicea

Homeopatický lék Opium je pøedepisován na bìžný recept (nikoli opiátový). Umí
velmi rychle zlepšit a upravit stav novorozence s takovou zácpou i chováním.
(Praktická poznámka: Pøi cestì do USA není radno vozit v domácí homeopatické
lékárnièce lahvièku s nápisem Opium. Byť homeopatickým. Vyvarujete se neèe-
kaných problémù. Protidrogové zákony jsou v USA velmi pøísné.) Alumina je lé-
kem u chabé zácpy, kde chybí nucení na stolici a stolice je suchá. Magnesia muri-
atica pomáhá u zácpy se suchou stolicí a nadýmáním. Nux vomica øeší stavy
støídavì øídké stolice následované i nìkolikadenní zácpou bez stolice. Silicea zlep-
šuje a upravuje stav zácpy s tvrdými kousky stolice, které se jen línì a chabì vylu-
èují. Lékù na zácpu je øada. Je dobré poradit se brzy s dìtským lékaøem homeopa-
tem, který posoudí øadu aspektù a urèí nejvhodnìjší lék. Radìji døíve, než se støevo
stane úplnì líným a navyklým støádat velké množství stolice.
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Problémy s přijímáním potravy

Nesnášenlivost mléka

�Tab. 1.5 Nesnášenlivost mléka

Zkratkou k léku

U nesnášenlivosti mateřského mléka. Zvracení, nestrávené
zbytky.

Aethusa cynapium

Odmítá mléko mateřské i adaptované kravské. Calcarea carbonica

Stříkavé průjmy jako dužina pomeranče. Afty. Zhoršení
působením slunce.

Natrum carbonicum

Stejně svéhlavá jako Calcarea carbonica. Ale hubená,
drobnější konstituce.

Silicea

Opakované zvracení, hojné slinění, dlouho růžový jazyk bez
povlaku.

Ipeca

Pøi klidném poporodním prùbìhu se soustøeïuje pozornost zejména na zavedení
kojení. Objeví-li se nesnášenlivost mateøského mléka, mùže homeopatie pøispìt
k lékaøským postupùm podáním léku Aethusa cynapium. U dìtí, které po kojení
vše vyzvrací, mají nestrávenou zelenou øídkou stolici a køeèe v bøíšku, mùže tento
homeopatický lék, bohatì provìøený historií, pomoci stav brzy zklidnit. Nutné je
lékaøsky vylouèit mechanickou pøekážku v trávicím traktu!

Základem je ovšem specializovaná lékařská péče. Nelze riskovat přehlédnutí

řady dalších příčin popisovaného stavu. Homeopatický lék správnou odbornou

diagnostiku nezastře. Působení homeopatického léku, na rozdíl od mnoha běž-

ných medikamentů, není potlačující, tlumicí. Jemně stimuluje léčivé síly organis-

mu k dosažení či obnovení přirozené rovnováhy.

Problémy s odmítáním potravy – pøi kojení èi pití adaptovaného kravského mléka
z lahvièky – mívají èastìji urèité typy miminek. Kupøíkladu mohutnìjší, línìjší,
klidný, nìkdy ale náhle svéhlavý typ dítìte Calcarea carbonica. Mléko po narození
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nevítá a pøi pití mùže „stávkovat“. Zajímavé je, že Calcarea se v dalším životì
mùže naopak po mléku „utlouci“. (Homeopat by to shrnul do spoleèné množiny –
má prostì „nìco“ s mlékem.) Typ dítìte Natrum carbonicum má po mléku øíd-
kou stolici barvy pomeranèové dužiny. Prùjmovitá stolice se mùže støídat se zá-
cpou. Souèasnì bývají v ústech èastìji afty. Mléko, které ukápne na kùži, ji nìkdy
podráždí. Vadí slunce, zhoršuje vše. Jiným svéhlavcem ohlednì kojení i pití adap-
tovaného kravského mléka je strávník opaèné konstituce než Calcarea. Drobná,
køehká, pøitom neménì svéhlavá Silicea. Potí se, ale ne na záhlaví, spíše na konèe-
tinách. Je až s podivem, kde se u drobného tvoreèka bere taková sveøepost pøi od-
mítání potravy. Správný výbìr ze jmenovaných lékù mùže stav každého z obou
typù doslova pøeladit. Stravu již nebudou odmítat a zaènou prospívat. Kdyby se
obtíže napøíklad po nachlazení objevily znovu, léèbu mùžeme klidnì zopakovat.

Je ještì nìkolik nápadnìjších stavù s problémy kolem novorozenecké potravy.
Vždy je nutný lékaøský dohled novorozeneckého lékaøe a následnì praktického pe-
diatra. Nìkdy miminkùm pomùže Ipecahuana, krátce zvaná Ipeca. Dyspeptické
dítì je protivné, a pøestože po jídle zvrací, má rùžový jazyk bez povlaku. Nápadnì
hojnì ale sliní, sliznice tu neosychají na rozdíl od situací, kdy jsou potøeba jiná ho-
meopatika.

Neprospívání při dobrém příjmu potravy
Nìkteré dìti, pøestože dobøe pijí, nepøibývají na váze. Už v porodnici se jejich váha
po pøirozeném úbytku nevrací pøimìøenì k porodní váze. Ani v dalších týdnech ne-
jsou pøírùstky dostateèné, pøestože mají hlad a s chutí sají. Váha pøesto stagnuje.
Tady pomáhá Abrotanum. Zejména u dìtí chabých, staøeckého vzhledu, nìkdy
s mokvajícím pupkem. Dìtští lékaøi se ale u miminek, která špatnì pøibývají na
váze, setkávají mnohem èastìji s úplnì jinou situací. Maminka a s ní celá rodina
bývá pevnì pøesvìdèena, že mateøského mléka je dostatek a miminko hojnì pije.
Objektivním argumentem je v té chvíli kontrolní kojení v ordinaci se zvážením
malinkého strávníka pøed kojením a po nìm. Ani to však šestinedìlku èasto nepøe-
svìdèí, že dùvodem nepøibývání je nedostateèná tvorba mateøského mléka (v lep-
ším pøípadì lze napravit špatnou techniku kojení èi nedostateèné sání miminka).
Tvorbu mateøského mléka lze u maminky podpoøit lékem Ricinus communis. Po-
pírání reálné situace, kdy dítì zjevnì nepøibývá, pomáhají psychologicky kvalitním
pøístupem mìnit specialistky z Laktaèní ligy. Liga pùsobí po celé republice. Podpo-
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ruje prùbìžnì maminky v rozvoji kojení, zlepšení techniky kojení pøi vpáèených
bradavkách, nebo pøisává-li se novorozenec k prsu špatným zpùsobem. Takže ne
vždy práce pro Abrotanum.

Ublinkávání
� Častým jevem u nejmenších je ublinkávání. Zpravidla nejde o projev choroby

nebo poruchy. Při mírném občasném ublinkávání jde spíše o důsledek přepíjení se

větším množstvím mléka, než je optimální. Hltavé pití je další svízelí. V žaludku se

tvoří větší vzduchová bublina. Bez řádného odříhnutí vytlačí požité mléko zpátky

ven. Někdy je ale na vině širší otvor v savičce spíše než hltavost dítěte či neklid

matky. O svých podezřeních se podle potřeby poraďte s dětským lékařem. Nezralý

svěrač nad žaludkem se vždy neuzavře dostatečně při stahu žaludku, který vypu-

zuje potravu směrem do střev. Část mléka se tak vrací zpět jícnem do úst a z pusy

ven. Jestliže ublinkávání přechází ve zvracení a jeho síla se zvětšuje, je nezbytné

lékařské vyšetření. Za zvracením může být infekce, ale i anatomické poruchy či

překážky, které by se bez lékařské intervence dále rozvíjely. �

�Tab. 1.6 Ublinkávání

Zkratkou k léku

Hltavé, paličaté děti. Průjem střídá zácpa. Ucpaný nos. Bělavý jazyk. Nux vomica

Nevlídné děti hruškovité postavy, hltavé. Jazyk s krémovým
povlakem.

Antimonium
crudum

Pasivní ublinkávání. Flegmatické, mohutnější dítě.
Potí se záhlaví.

Calcarea
carbonica

Křečovité ublinkávání i vzhled. Vzteklé miminko. Škytání. Cuprum
metallicum

Škytavka s třesem. Lekavé, bázlivé dítě. Gelsemium
sempervirens

Zívání a vzdychání už v kolébce. Přeruší ho odvedení pozornosti. Ignatia amara

Ublinkávání hltavých tvrdohlavých dìtí mùže zklidnit Nux vomica již po nìkoli-
kadenním podávání. Indikaci léku podpoøí i èasnì ucpaný nos a sklon ke støídavé
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stolici typu zácpa následovaná prùjmem. Na jazyku vídáme bìlavý povlak, ale jen
v zadní èásti jazyka. Dìti s nápadným krémovým povlakem celého jazyka a hruško-
vitou stavbou tìla (silnìjší v dolní èásti, slabší v horní), èasto zachmuøené a nevlíd-
né, zato s velkým zájmem o krmení, potøebují Antimonium crudum. Vyskytují se
pomìrnì málo. Napøíklad na rozdíl od nám již známého léku Calcarea carbonica.
Ve své flegmatiènosti mohou malé Calcarey i flegmaticky pasivnì èasto ublinkávat,
aniž jim to výraznìji navenek vadí. Lék je pøíjemnì pøeladí nejen v udržení potravy.
Protikladem mùže být dítì, kterému uleví lék Cuprum metallicum. Pøipomíná
malinkatého zlobného velícího dùstojníka. Dítìti od køeèovitého ublinkávání uleví
právì lék Cuprum. Nejprve však promodrává vzteky pøi øevu, prsty má pevnì
semknuté v pìstièky. Køeè na všech úrovních je jeho jméno, dalo by se øíci. Napití
doušku chladného èaje pomáhá, ale nakrátko. Stejný lék, Cuprum, je vdìèným
pomocníkem pøi škytavce. I to je køeè, tentokrát bránièního svalu. Charakteristická
je i pøítomnost výrazného slinìní. Pøi škytavce doprovázené tøesem pomùže Gelse-
mium sempervirens. Èastìjší zívání èi vzdychání již v tak raném vìku, které lze
alespoò krátce pøerušit odvádìním pozornosti, zasluhuje lék pro pøecitlivìlé, Ignatia
amara.

Moučnivka

�Tab. 1.7 Moučnivka

Zkratkou k léku

Hlavní lék moučnivky. Některé děti nesnášejí cestu výtahem. Borax

Nezabírá-li lék Borax do 3–5 dnů. Kalium muriaticum

Moučnivka a afty! Na jazyku, sliznicích, dásních. Bolestivost. Mercurius solubilis

� Některé děti přicházejí již z porodnice s bělavými povláčky na jazyku, dásních

a sliznicích tváří. Jedná se o moučnivku, soor. Jsou i období, kdy je moučnivka u no-

vorozenců skoro epidemická. Kvasinkové onemocnění se u novorozenců vyskytuje

dokonce v jakýchsi malých epidemiích. Soor může být i nepříjemně úporný. Mouč-
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