
IN VENDAR SE VRTI…..
Počasi, a zanesljivo se v našo deželo po 200 letih vračajo homeopatski pripravki

Po Zakonu o zdravilstvu smo Slovenci dobili tudi področno zakonodajo za izdajo 
homeopatskih pripravkov, ki jih evropska in slovenska zakonodaja uvrščata med zdravila. 
Homeopatski pripravki se lahko izdajajo le v lekarnah. Pooblaščena oseba za izdajanje je 
magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnimi znanji s področja 
homeopatije. Tako nam po tiste pripravke, ki so registrirani pri nas, ne bo potrebno potovati 
preko meje, dobimo jih namreč v naših lekarnah. 
Na spletnih straneh Lekarne Ljubljana je dosegljiv tudi seznam omenjenih pripravkov 
(trenutno jih je v 29, v Goriških lekarnah npr. 17), ki ga povzemamo. Ker farmacevti v večini 
primerov (še) niso vešči svetovanja skrbnikom živali, bo zagotovo koristno, če vemo, v 
kakšnih primerih nam bo posamezen pripravek prišel prav v domači veterinarski homeopatski 
lekarni.

1. Aconitum napellus: prvi simptom za uporabo tega pripravka je strah, zato se 
uporablja pri nesrečah, potresih, požarih; zgodnji stadiji akutnih bolezni, predvsem ob 
pojavu nenadne povišane temperature, vsa akutna stanja, kjer je žival zelo občutljiva 
na zunanje vplive kot npr. hrup, svetloba, dotik; področja uporabe: kašelj, vnetje 
očesne veznice, vnetje mehurja, krči, vročina, reakcije na cepivo

2. Apis mellifica: vsa stanja, ki so podobna odzivu na čebelji pik: rdečina in oteklina na 
koži, na seskih, v grlu, na genitalijah; čeprav patološke spremembe niso neposredno 
vidne, je značilen znak prav oteklina; žival je nemirna in ne želi biti sama; kljub 
vročici ni žejna, rajši ima hladen prostor, je pa občutljiva na dotik; področja uporabe: 
praskanje, hot-spot, ugrizi, piki, vbodi, ulkusi roženice, vnetje mehurja in odpoved 
ledvic, mastitis, alergične reakcije in reakcije na cepivo

3. Arnica montana: najbrž je najbolj znan homeopatski pripravek, uporabna je skoraj 
pri vseh poškodbah, tudi topih, in pri zmečkaninah; uporablja se pri vbodnih ranah za 
preprečevanje abscesov; živali, ki po poškodbah potrebujejo arniko, so izjemno 
občutljive na dotik; z njo se zdravi psihične travme, ko je žival strah bližine človeka; 
žival je nemirna, ker jim bolečina ne dovoli počivati; področja uporabe: ugrizi, piki, 
vbodi, krvavitve iz nosu, poškodbe oči, prva pomoč pri zlomih, zvinih in izpahih, 
poškodbe možganov in hrbtenjače (preprečuje otekanje), fimoza, poškodbe testisov, 
porod in poporodne infekcije, slabotni mladiči, mastitis in poškodbe seskov, abscesi, 
krvavitve, pred in po-operativna terapija

4. Arsenicum album: je eden najboljših pripravkov, uporaben v akutnih primerih s 
specifično in trajno sliko: žival je nemirna, hladna, slabotna, stanje se poslabša v drugi 
polovici noči; po večini je prisotna žeja, slabo prenašajo hlad in stanje se izboljša na 
toplem; veliko bolezenskih znakov se pojavi na desni strani telesa; izločki pa so 
ponavadi jedki in pekoči; stanja po zastrupitvi s hrano ali cepivom; žival ima željo po 
hrani in vodi, vendar dejansko ne je in ne pije; področja uporabe: praskanje, opekline, 
oparine, vnetje v gobcu, bruhanje in driska, kihanje in izcedek iz nosu, kašljanje, 
vnetje očesne veznice, vnetje mehurja in odpoved ledvic, alergije, ugrizi in piki, 
reakcija na zdravila, evtanazija, strah, zastrupitev s hrano in odpadki, reakcija na 
cepivo

5. Belladonna: zelo koristen pripravek v mnogih akutnih primerih, ko gre za vročinsko 
ali intenzivno dogajanje, ki nastopi zelo na hitro; žival je nemirna, lahko je prizadeta 
zaradi vročice, celo agresivna, bolečina je utripajoča (pulzirajoča), zenice so 
razširjene, dlesni so pordele in vroče; simptomi se pojavljajo na desni strani telesa, 
bolj intenzivni so po tretji uri popoldne in v drugi polovici noči; žival ne prenaša 
sončne toplote, prav tako ne mrzlih oblog; običajno je zelo žejna; področja uporabe: 



hot-spot, podkožni izliv krvi na uhlju, kašelj, vnetje očesne veznice, artritis, pretres, 
agresivnost, vnetje ušes, mastitis, kačji pik, vročica, pregretost, reakcija na cepivo

6. Bryonia alba je značilen pripravek za mišično – skeletne težave, ki se znatno 
poslabšajo z gibanjem; neznosen je tudi najmanjši premik; živali lahko trpijo zaradi 
zaprtja, značilna je velika žeja; ne prenašajo vročine in toplega vremena, stanje pa se 
jim izboljša na hladnem in odprtem prostoru; bolečina se stopnjuje s pritiskom, zato 
vedno ležijo na nasprotni strani; področja uporabe: zaprtje, kašelj, inkontinenca, 
artritis, mastitis

7. Calcarea carbonica je tudi konstitucijsko zdravilo, živali, ki jim je namenjena, so 
ponavadi prekomerno prehranjene, močne konstitucije, počasne in včasih nerodne; 
zelo uporaben pripravek za zelo mlade živali; trpijo zaradi hrane slabe kakovosti, 
imajo težave s presnovo kalcija, uživanje mleka jim povzroča težave, zaradi slabe 
presnove večkrat kiselkasto zaudarjajo; žrejo blato ali podobne snovi, da bi si 
uravnovesile presnovo; so lenobne, tudi sprehod jim predstavlja napor in so najraje v 
bližini doma; sprememba bivališča je zanje lahko katastrofa; so zmrzljive, značilno 
prisoten je strah, zaradi katerega so včasih težavne, sicer pa prijazne in vdane; 
področja uporabe: abscesi v dlesni, gnijoč zob, zaprtost, entropij, artritična stanja, 
oslabelost, zaostali testisi, izcedek iz nožnice, slabotni mladički, nezadostno izločanje 
mleka, strah

8. Calcarea phosphorica je podoben pripravek kot predhodni s to razliko, da so osebki, 
ki ga bodo potrebovali, suhi in podhranjeni; to so mršave živali, njihovo telo pa je 
simetrično; imajo slabo prebavo in pogoste bolečine v želodcu po obroku; so hladni, 
posebej okončine; iščejo prekajeno ali soljeno hrano; pripravek ima vzpodbuden 
učinek na zdravljenje kosti in nalaganje kalcija tako, da je zelo uporaben pri zlomih in 
težavah pri rasti kosti; področja uporabe: artritična stanja, prva pomoč pri zlomih, 
rahitisu, zaostali testisi, slabotni mladički, nezadostno izločanje mleka

9. Causticum se predpisuje oslabelim, bolehnim živalim, pogosto starim živalim; 
oslabelost, zmrzljivost, paraliza so prav tako indikacije za predpisovanje; področja 
uporabe: je zelo globok pripravek, kot pravijo homeopati, zato ga je potrebno jemati 
pod nadzorom veterinarja – homepata razen v primeru opeklin in inkontinence, kjer 
lahko živali pomagamo sami; pri težavah z zadrževanjem urina pri (starejših) psicah 
po sterilizaciji je pripravek zelo učinkovit

10. Chamomilla se v nizkih potencah predpisuje kot sredstvo za pomiritev, za kar se dobro 
obnese tudi čaj iz kamilice. Živali ki jim predpisujemo homeopatsko chamomillo, so 
običajno mlade oz. v času rasti zobovja. Vedenje, ki ga poizkušamo spremeniti s 
homeopatsko kamilico, je nemirno, razdraženo, včasih agresivno; žival ne prenaša 
ljubkovanja, odleže ji, če jo nosimo; področja uporabe: prebavne motnje (driska), 
težave z laktacijo pri psici, vedenjske motnje

Za našteta zdravila povprašajte v naših lekarnah, ki imajo pooblaščeno osebo za izdajo 
homeopatskih zdravil. 

Se nadaljuje.

Mojca Sajovic

Vir: Don Hamilton: Homeopathic Care for Cats and Dogs; 
http://www.lekarnaljubljana.si/si/lekarna-ljubljana/


