
VNETJE MATERNIČNE SLUZNICE 

 

Obolenje poznamo tudi pod latinskim imenom »metritis«. Povzroča ga bakterijsko 

vnetje po kotitvi, splavu ali nestrokovni umetni oploditvi. 

 

Žal se vse premalo skrbnikov psičk zaveda prednosti sterilizacije. Ena od njih je zagotovo tudi 

preprečitev vnetja maternice, ki je včasih lahko tudi usodno. Seveda pa vsako vnetje 

maternične in / ali vaginalne sluznice ne ogroža življenja. 

Oslabljen imunski sistem, ki slabo deluje proti mikrobom, splav, sredstva, ki preprečujejo 

gonitev, stanje neposredno po gonitvi, ko je maternični vrat odprt, .. to so stanja, ki so 

vnetjem naklonjena. Skrbnik postane pozoren na prve znake vnetja, ker se psička pogosteje 

liže po spolovilu. Če je izcedek jedek, potem to počne zelo intenzivno. Znaki akutnega vnetja 

so še napihnjen trebuh, zlepljene dlake na zadnjem delu stegen, povišana telesna temperatura, 

sled gostega izcedka na ležišču, kjer se psička zadržuje. 

Poznamo kar nekaj stanj, ki jih lahko zdravimo homeopatsko ali uporabimo homeopatske 

pripravke kot dopolnilo sredstvom, ki jih predpiše veterinar. Sama sem pri pojavu gostega 

kremastega izcedka po gonitvi svoje psičke prvič uporabila antibiotik, ki ga je psička dobivala 

deset dni, ko pa se je enak izcedek pojavil tudi po naslednji gonitvi, sem se odločila za 

homeopatsko zdravljenje pod nadzorom veterinarja. Antibiotiki namreč delujejo proti vnetju, 

homeopatsko zdravljenje pa vpliva tudi na zmožnost organizma, da se pri naslednji gonitvi 

uspešno kosa z infekcijo. Vedno pa obstoja tudi možnost poslabšanja zdravstvenega stanja 

psa, če organizem kljub podpori ni kos infekciji. V takem primeru, ko se po preteku dveh dni 

stanje ne izboljša ali se celo poslabša, je potreben posvet z veterinarjem. V vsakem primeru ne 

glede na način zdravljenja je potrebno postaviti zanesljivo diagnozo in nadzorovati bolezen. 

Pri vnetju maternične sluznice je najpomembneje, da se ohrani izločanje gnoja in se maternica 

ne zapre. Psička dobiva v ta namen pripravek Pulsatilla D 4. Ker je skoraj vedno prisoten gost 

izcedek rumenkaste barve, v vsakem primeru dajemo pripravka Pyrogenium CH 7 in Hepar 

sulfur CH 7, po pet granul vsakega zjutraj in zvečer v trajanju osem dni. Če se psička drži bolj 

zase, je videti otožna in odmaknjena, ji pomagamo s pripravkom Sepia CH 9. Tekom poteka 

bolezni se lahko zgodi, da se izcedek spreminja od gostega zeleno - rumenkastega do bolj 

tekočega in skoraj prosojnega, v tem primeru damo psičku pripravke Pulsatilla 9 CH, prav 

tako zjutraj in zvečer v trajanju osem dni. 

Kadar se psička intenzivno liže, izcedek pa je belkast in gostejši kot npr. zobna pasta, damo 

psički pripravek Hydrastis CH 7 skupaj s Kalium bichromicum CH 7. Oba skupaj dajemo po 

pet granul zjutraj in zvečer prav tako osem dni. Slednji pripravek vedno uporabimo npr. tudi 

za zdravljenje nahoda z gnojnim izcedkom iz nosa in oči.  

Hormonske injekcije za preprečevanje gonitve ali sprožitev splava so velikokrat posreden 

vzrok za vnetje sluznic, saj pošteno zamajejo ravnovesje v telesu. V takem primeru 

uporabimo Nux vomica CH 5 v odmerkih po pet granul zjutraj in zvečer v trajanju osem dni, 

hkrati pa še Thujo occidentalis CH 9 enkrat tedensko v enem odmerku. Zdravljenje s Thujo 

naj traja osem tednov. V kolikor so prisotne tudi prebavne težave (bruhanje, driska) in se 

stanje ponoči izrazito poslabša, poslabša pa se tudi v hladnih prostorih oziroma izboljša, če je 

psička na toplem, potem je to slika bolezni za dajanje pripravka Arsenicum album CH 7. 

Dajemo ga v odmerkih po pet granul zjutraj in zvečer v trajanju osem dni. 

Zaradi različnih vzrokov lahko pride tudi do vnetja nožnice, ki naj ga prav tako diagnosticira 

veterinar. Psička se liže, izcedek je lahko prosojen, redek ali gost in belkast. Mlajšim psičkam 

dajemo pripravek Mercurius D 6, starejšim pa Sepio D 6. Nekateri homeopati priporočajo 

sestavljen pripravek iz Lachesisa , Pyrogeniuma  in Echinacee v nizkih potencah, dajemo ga 

dvakrat dnevno po pet granul v trajanju osem dni. Tako vnetje nožnice kot maternice pri 

psički imata očitne zunanje znake, tega pa ne moremo reči za gnojno vnetje maternice ali 



pyometro, ki je zagotovo nočna mora vseh skrbnikov nesteriliziranih psičk. Naravne poti 

izločanja iz maternice so zaprte in gnoj se nabira znotraj maternice ter zastruplja organizem. 

Znaki, na katere moramo biti pozorni so povečana žeja, pomanjkanje apetita, utrujenost, 

bruhanje, povišana temperatura, izcedek iz nožnice…Psičko je potrebno čim prej odpeljati do 

veterinarja, ki bo presodil potrebnost kirurškega posega. Če je bila psička predhodno že 

zdravljena zaradi vnetja maternice, ji dajemo Arsenicum album, osem dni po pet granul 

zjutraj in zvečer,  ter pripravek Silicea CH 7 po pet granul zjutraj in zvečer v trajanju 15 dni.  

Pri opisanih težavah je pomembno, da psičko opazujemo in po potrebi glede na spremenjeno 

sliko bolezni tudi zamenjamo homeopatski pripravek z ustreznejšim. 
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