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Abstrakt 
 
V současné klinické praxi věnují homeopaté nejvíce času léčbě chronických případů. Pacienti bývají většinou starší a obvykle mají 
také poměrně složitou medicínskou anamnézu. Jedná se často o násobné etiologie doprovázené několika udržujícími faktory, jež 
tvoří běžnou denní praxi pacienta, nebo jsou neoddělitelnou součástí situace, v níž žije. Hodně z těchto faktorů obvykle 
představuje překážky v léčbě, ať již se jedná o vnější podmínky (např. pracovní prostředí) nebo vnitřní biologické či psychologické 
stavy (např. bakteriální dysbióza ve střevě nebo např. náboženství ap). 
 
Většinu chronických případů lze jen těžko léčit jedním homeopatickým lékem bez ohledu na to, jak dobře ho na základě obrazu 
symptomů člověka, vybereme. K postupnému vyřešení hlavních udržujících faktorů a překážek léčby bývá často třeba použít 
strategii sekvenčního předepisování a až potom je možné se spolehnout na správné fungování zákona podobnosti. Za jistých 
okolností mívá etiologické a konstituční předepsání transformativní efekt. Ve většině chronických případů má však co se týče 
výsledku léčby zásadní důležitost její načasování, dávkování a zařazení do strategie sekvenčního předepisování. 
 

Program 
 
Na semináři se budeme věnovat sekvenčnímu předepisování. Začneme jednoduchými případy s jednou linií bez překážek v léčbě 
a budeme pokračovat případy s více liniemi, několika udržujícími příčinami a násobnými překážkami v léčbě.  
Probereme si, jak důležité je umění modelovat nemoc, které slouží jako prekurzor odpovídající analýzy a strategii případu. Na 
příkladech z praxe si ukážeme různé klinické situace. 
 

Cíle 
 
Na konci semináře budou mít účastníci další znalosti o: 
- patografii (obor zabývající se duševními poruchami a chorobami) a jak se používá k modelování průběhu nemocí a tvorbě 
modelu nemoci 
- modelech nemocí z homeopatické praxe a jak doplňují diagnózu 
-  tom, jak diagnóza, modely nemocí a patografie slouží jako podklad pro analýzu případu 
- metodách analýzy a sadách dat, z nichž vycházejí 
- tom, jak se modely nemocí, metody analýz a patografie používají k vytvoření strategie sekvenčního předepisování pro pacienty. 
 

 
Rozvrh: 
 
1. den dopoledne: 
Úvod: Definice chronického případu, sady dat k semináři 
Patografie 
Modely nemocí 
Případové studie 
 
1. den odpoledne: 
Úvod: Kauzalita, udržující příčiny, překážky v léčbě 
Případy s jednou a dvěma liniemi 
Metody analýzy 
Případové studie  
 
2. den: 
Úvod: Komplexní případy s mnoha liniemi 
Analýza, sekvenční předepsání: dávkování a načasování 
Případové studie 


