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Milé kolegyně, vážení kolegové,  
přátelé akupunktury,

toto číslo našeho časopisu vychází, ale 
hlavně bylo vytvářeno, v podivné době. 
Celou planetu zachvátila pandemie,  
s níž asi nikdo nepočítal a nebyl na ni připraven. Stejně tak asi 
málokdo z nás kromě třeba pamětníků druhé světové války zažil 
restrikce jako zákaz vycházení a podobně. Nechci na tomto místě 
rozebírat příčiny, průběh, co bylo nutné, co se podcenilo či pře-
cenilo atd. To asi ukáže čas a hodnotit se to bude ze všech stran.

Chtěl bych se zaměřit na to, co nám pandemie přinesla. Mimo 
jiné nám ukázala, co je podstatné, co můžeme postrádat, ačkoliv 
jsme si dlouho mysleli, že je to nepostradatelné, co je skutečně 
důležité. Možná jste také dostali mail s následujícími slovy:

„Dostali jsme takovou nemoc, abychom si uvědomili, že nej-
více záleží na zdraví, kterého jsme si přestali vážit, že příroda  
a pobyt v ní je pro nás tak vzácný, že staří a nemocní jsou zranitel-
ní, lékaři a zdravotníci nepostradatelní. Přestali jsme fungovat  
v rodinách, a proto jsme byli zavřeni do svých domů, abychom 
se to opět naučili. Začali jsme si myslet, že záleží na vzhle-
du, a proto nám byly zakryty tváře, abychom si uvědomili,  
že záleží na duši.

Začali jsme si myslet, že jsme pány této planety, a proto jsme 
si museli uvědomit, že nás může přemoci i to, co ani nelze vidět. 
Začali jsme si myslet, že si můžeme koupit vše, co budeme chtít, 
a proto jsme si měli uvědomit, že všechno není samozřejmost. 
Začali jsme trávit čas v nákupních centrech, a proto nám byla 
zavřena, abychom si uvědomili, že štěstí se koupit nedá.

Tato nemoc nám toho hodně bere, ale zároveň hodně dává. 
Možnost se polepšit, naučit a pochopit, co je v životě nejdůleži-
tější. Nepromarněme tuto příležitost, třeba je poslední.“

Možná jste tato slova k zamyšlení dostali také. Připojil bych 
ještě několik postřehů. Mezi přehršlí smutných zpráv se objevily 
i titulky jako Světlé stránky pandemie: znečištění ovzduší klesá 
a rodiny prohlubují své vztahy. Optimista zjistí, že situace podle 
známého rčení přinesla i některá pozitiva. Znečištění ovzduší 
skutečně kleslo v důsledku snížení dopravy a průmyslu. V nej-
zaprášenějším městě na světě Novém Dillí klesl index kvality 
ovzduší z hodnoty 500 na 50 – 60. Podle satelitních snímků 
NASA došlo k poklesu oxidu dusičného nad Čínou s počátkem 
v oblasti ohniska nákazy města Wu-Chan. Ubývá emisí z letecké 
dopravy. V kanálech v Benátkách je čistší voda a jsou v ní vidět 
ryby. Objevují se zvířata v místech, kde pro velký počet lidí 
nebývala. V jihovýchodní Indii letos nerušeně nakladly vajíčka 
ohrožené mořské želvy karety zelenavé. 

Zákaz shromažďování způsobil, že místo v kinech a nákupních 
centrech trávíme více času v přírodě na čerstvém vzduchu, což 
pozitivním způsobem působí na psychiku a celkovou imunitu. 
Tato situace může také upevnit vztahy mezi jednotlivými členy 
rodiny, kteří spolu momentálně tráví více času než předtím.  
O poznání častější komunikace se projevuje i mezi vzdálenějšími 
příbuznými.

Nechtěl bych být zastáncem obrácení vývoje. Ale spíše než 
ekonomický růst za každou cenu a nadměrný konzum se mi líbí 
pojem "trvale udržitelný rozvoj", který u nás propaguje mj. Dr. 
Ivan Rynda. Snad se ze současné situace alespoň trochu poučíme 
a změníme své chování.

Petr Sedláček
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Úvod
Co je to syndrom suchého oka

Syndrom suchého oka je adept na 
zapsání se mezi civilizační choroby. 
Pacienta s touto diagnózou sužují 
pocity pálení, řezání oka, pocity 
písku v očích. Paradoxně někdy do-
chází ke zvýšení slzení, když je slzný 
film nekvalitní. Pacienti jsou často 
světloplaší.

Toto onemocnění může vést až 
k poškození rohovky.

Z celkových onemocnění syndrom 
suchého oka mohou doprovázet dia-
betes mellitus, autoimunní choroby, 
hypothyreoza, klimakterium žen. 
Mnohá antidepresiva a antikoncepce 
syndrom suchého oka odstartují.

Mezi rizikové faktory patří pobyt 
v limatizovaných prostorách a pra-
videlná práce na počítači s upřeným 
pohledem jedním směrem na stej-
nou vzdálenost se sníženým mrká-
ním, což je pro oko nepřirozené.

Syndrom suchého oka pacienta 
emočně destabilizuje, snižuje kvalitu 
života a vede často k pracovní ne-
schopnosti. Dostupné metody léčby 
jsou často neúčinné. 

Jaký zvolíme akupunkturní po-
stup? 

Je oko a jeho přilehlé struktury 
pro akupunkturu obecně 
dosažitelný cíl?

Oko je orgán, který je pro léčbu 
akupunkturou hůře dostupný. Je 
anatomicky vydělený, obklopen 
kostěnou schránkou orbity, cor-
pus adiposum orbitae a povrchem 

struktur předního segmentu komu-
nikuje s vnějším prostředím, čímž je 
ochuzen o kontakt s mezibuněčnou 
matrix, v níž se šíří impulzy z akti-
vovaných akupunkturních bodů při 
nabodávání k cílovému orgánu.

Je kostěná struktura překážkou 
k působení akupunktury?

Oko je uloženo v orbitě, v kostěné 
schránce ve tvaru pyramidy, která po-
skytuje mechanickou ochranu oční 
kouli i strukturám k oku přilehlým. 
Je to čtyřboký jehlan se základnou 
obrácenou vpřed.

Mozek je rovněž umístěn v lebce 
a jehlováním projekčních míst cen-
ter mozku na hlavě můžeme ovlivnit 
motoriku, čití (bolest), optické cen-
trum, centrum sluchu, rovnováhy. 
Scalp je projekční zónou mikrosys-
tému. Jeho existence je datována od 
embryonálních dob, kdy se periferie 
propojuje s centrem a vytváří se 
somatotopika povrchu. Centrum 
a periferie komunikují, a protože 
body mikrosystému k periferii patří, 
komunikují s CNS rovněž. Akupunk-
tura má přes lebeční kosti na mozek 
větší vliv než využití drah a mikrosys-
témů pro léčbu oka s jeho přilehlými 
strukturami v očnici. 

Kde je tedy zakopaný pes?
Očnice za oční koulí je vyplněna 

corpus adiposum orbitae, což je 
tuková tkáň.

Vazivo je pojivová tkáň, kterou 
tvoří zejména fibroblasty, kolagenní 
a retikulární vlákna a amorfní mezi-

buněčná hmota, která celou struktu-
ru vaziva stabilizuje. 

• Probíhá v ní fyziologická látková 
výměna a je iniciálním místem 
patologických přenosů a změn. 

• Jsou v ní obsaženy elektrolyty, 
organické kyseliny, volné bílko-
viny a hormony. 

• Je to matrix produkovaná fib-
roblasty, která vyplňuje prostor 
mezi buňkami a vlákny. 

• Je součástí retikuloendoteliální-
ho systému, který obsahuje po-
lymorfní buňky, schopny trans-
formace jedna v druhou podle 
potřeb organismu.

• Tady se uskutečňuje fixace 
patologických procesů, šíření 
na vzdálená místa organismu 
a také je zde prostor pro pů-
sobení akupunktury na dál-
ku.

Vazivo má několik podob: kola-
genní, elastické, retikulární, tukové 
vazivo. Tukové vazivo je tepelný 
isolátor a mechanická ochrana pro 
některé orgány. V orbitě se nachází 
bílá tuková tkáň.

Adipocyty mají v cytoplasmě jednu 
velkou tukovou kapku, ta při hlado-
vění mizí a v buňkách zůstává množ-
ství drobných tukových kapek. Jsou 
opředeny sítí retikulárních vláken 
i olagenním vazivem.

Ve vazivu orbity je téměř nemo-
bilizovatelný tuk. Nachází se též ve 
velkých kloubech, v podkoží palma 
manus a planta pedis, okolo srdce 

METODIKA LÉČBY SUCHÉHO OKA  
AKUPUNKTUROU, INTRAORBITÁLNÍ  
AKUPUNKTURA, KASUISTIKA
Vyhodnocení účinnosti tohoto postupu na souboru pacientů je předmětem  
pro následnou obhajobu v rámci studentské vysokoškolské odborné činnosti 
Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

a ledviny. Je hůře dostupný pro 
působení akupunkturních drah, byť 
samotný RES (retikuloendoteliální 
systém) je jejím dějištěm.

Oko je uloženo v polštáři bílého 
tukového vaziva, které vyplňuje 
pyramidální orbitu. Ta obklopuje 
oční bulbus jako štít. Oko se tak pro 
akupunkturu chová jako vajíčko ve 
skořápce.

Ale…

Oko komunikuje povrchem struk-
tur předního segmentu s okolním 
prostředím. Stejně tak jako kůže. 
Avšak kůže má specifikum, na jeho 
povrch se projikují aktivní aku-
punkturní body jako fylogeneticky 
nejstarší místa vstupu informací do 
organismu z vnějšku dovnitř.

Pokud zrekapitulujeme, žádný ze 
zmiňovaných struktur a orgánů, jako 
je mozek, kloub, ledviny, srdce, ků-
že-nesplňují všechna tři zmiňovaná 
kritéria:

• kostěný obal 
• vazivový polštář z téměř nemo-

bilizovatelného tuku
• a komunikace s vnějškem

Tato trojkombinace kriterií způ-
sobuje, že oko a přilehlé struktury 
oka jsou pro akupunkturu hůře 
dostupné a my hledáme způsob, jak 
se k nim dostat v intraorbitální 
akupunktuře.

Jaké akupunkturní body 
vybereme pro léčbu suchého 
oka v orbitě?

ST 1
Pokud rozdělíme prostor orbity na 

tři horizontální segmenty, bod ST 1 
se nachází v dolním segmentu na po-
myslné spuštěné vertikále ze středu 
pupily, nad dolním okrajem orbity.

Pacient zavře oči a dívá se pod víč-
ky směrem nahoru. Jehlu zavedeme 
v délce až 4 cm podle konstitučních 
proporcí člověka.

Zavedení jehly bývá často dopro-
vázeno pocitem tlaku v celé očnici, 
někdy se projikují pocity rozpínání 
až bolesti horního zubního oblouku, 
či nosu. Bolest může zaznít při kon-
taktu jehly s n. zygomaticus a n. in-
fraorbitalis. 

Rizika minimalizujeme znalostmi 
anatomie. V dolní části orbity jehla 
může teoreticky vklouznout do fi-
ssura orbitalis inferior, která svým 
předním koncem vybíhá k lícní kosti. 

 
 

Fissura  infraorbi t a l i s  infer i -
or komunikuje s fossa infratem-
poralis a fossa pterygopalatina.  
Správně vedená jehla respektující 
zakřivení očního bulbu se do těchto 
míst nedostane. (Obr. 1, 2)

MUDr. Jana Stodůlková 
Ordinace Integrované Medicíny

jana@stodulkova.cz, www.oriem.cz
Dorota Stodůlková 

Student 5.ročníku Lékařské fakulty UPOL

originální práce 

Obrázek 1. Anatomie vpichu do bodu ST1

Obrázek 2. Anatomie vpichu do bodu ST1
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BL 1
Bod najdeme pod horním okrajem 

orbity nad carunculou. Nemusíme 
striktně dodržovat jeho lokalizaci, 
důležité je minout v. angularis, která 
je dobře viditelná i hmatatelná. Při-
vádí žilní krev až do kavernozního 
sinu. Absolutně nejhorší komplikace 
by mohla nastat zanesením infekce.

Proto oblast vpichu (platí pro 
všechny body v orbitě) vždy při za-
vřených očích desinfikujeme.

V horním okraji mediální stěny or-
bity je foramen ethmoidale anterius, 
kudy je cesta skrze lamina cribrosa 
do přední jámy lební a foramen 
ethmoidale posterius ústící do nosu. 
Díky zaúhlení otvorů jehla obě struk-
tury mine. (Obr. 3)

Canalis opticus a fissura orbitalis 
superior jsou kryty anulus tendineus, 
tvořící doslovný šlachosvalový špunt 
chránící tyto struktury. (Obr. 4, 5)

Častou komplikací (jeden z desíti 
vpichů) je hematom. Hemoglobin 
způsobuje namodralé zbarvení, 
metabolizuje se a mění barvu skrze 
biliverdin a bilirubin. Pokud nedošlo 
k porušení povrchové tkáně, zhojí se 
zcela bez následků. 

Hematom může působit jako 
akupresurní prostředek a provoku-
je metabolické procesy, akceleruje 
jejich dynamiku. Při „vylití“, které 
často vidíme až při vertikalizaci pa-
cienta, stačí drobná presura a v pří-
padě většího hematomu chlazení.  

Takže směle do toho.

Akupunkturní body v orbitě zajistí 
hyperemii intersticia orbity, uvedou 
do chodu mechanismy účinku aku-
punktury a prostor očnice zenergi-
zují, vyživí a zrelaxují svaly v orbitě. 

Suché oko bývá často dopro-
vodným symptomem křečovité-
ho sevření víček-blefarospasmu. 
Při léčbě křečovitého svírání ví-
ček intraorbitální akupunkturou 
často nejdříve ustoupí příznaky 
suchého oka a poté se teprve za-
čne uvolňovat sevření víček. Tato 
skutečnost vybízí k zamyšlení, 
jak relaxace intraorbitálních tká-
ní včetně zevních očních svalů 
ovlivňuje slzný film.

Kasuistika o možném vlivu 
relaxace nitroočních tkání 
na tvorbu slz

Paní Olga, věk 68 let, zubní lé-
kařka – od raného dětství trpěla na 
zánětlivé konjunktivitidy. Pro jednu 
z epizod byla v šesti letech hospita-
lizována na očním oddělení.

V pubertě se potíže stabilizovaly 

a po celou dobu studia medicíny 
neměla jediný zánět spojivek. 

Při práci u zubního křesla se potí-
že objevily znovu a byly opakovaně 
léčeny Maxitrolem.

Přidružila se alergie na pyl z trav. 
Byl ji naindikován Sanorin analergin.

Po desítky let střídavě užívala 
Maxitrol kapky a Sanorin analergin 
v intervalech cca 2 měsíce. Přes to ji 

byl syndrom suchého oka diagnosti-
kován před 5 lety. 

Aplikace umělých slz a kapky 
z krve nepřinášely žádné zlepšení.

Před třemi lety ji zemřel dvouletý 
vnouček na akutní leukemii a bez-
prostředně poté se k suchému oku 
přidružil blefarospasmus. Botulo-
toxin bez efektu ji byl aplikován 
dvakrát.

Intraorbitální akupunkturu dopro-
vázenou akupunkturou celotělovou, 
včetně využití mikrosystémů břicha 
a aurikuloterapie, jsme aplikovali 
v patnácti sezeních. Pacientka je 
ve sledování a následná péče není 
nutná, je bez potíží. Nekape kapky 
na suché oko, subjektivně se cítí 
komfortně. Blefarospasmus vymizel. 

Schirmerův test na začátku léčby 
OS 2/5 min. OD 5/5 min.

Schirmerův test na konci léčby OS 
11/5 min. OD 15/5 min.

Zlepšení syndromu suchého oka 
předešlo vyléčení blefarospasmu 
o několik sezení.

Často v jiných případech vyléčí-
me blefarospasmus recipročne se 
suchým okem.

• při IO aku při zavádění jehly do 
orbity vnímáme zvýšený proti-
tlak tkáně 

• při dalších sezeních sledujeme 
snižování protitlaku

• a zároveň zlepšování suchého 
oka

 

Pokud protitlak setrvává, suché oko 
se nezlepšuje. Toto překvapivé zjiště-
ní zasluhuje další pozornost.

Další akupunkturní body 
používané pro léčbu 
suchého oka

KI3 – navyšuje v organismu pro-
dukci, transformaci a distribuci 
tekutin, což slza bezesporu je

LR3 – používáme pro analgezii 
v oblasti oka

BL 67 – zvyšuje produkci oxytoci-
nu hypothalamem, což je hormon 
a neurotransmiter, mezi jehož ši-
rokou škálu účinků patří i zvýšení 
tolerance bolesti a anxiolýza. Vždy se 
musíme věnovat i psychice člověka, 
která pod vlivem dlouhodobých potí-
ží má stejně jako chronická bolest úz-
kostný a depresivní doprovod, který 
často léčbu suchého oka komplikuje.

Závěr
Intraorbitální akupunktura pro-

stor oka nejen vyživí, zenergizuje, 
a zároveň zrelaxuje. Její účinek 
v léčbě suchého oka je dle našich 
zkušeností podstatný.

originální práce 

Obrázek 3. Anatomie vpichu do bodu BL1 (horní segment očnice) Obrázek 5. Zavedené akupunktruní jehly do bodu BL1

Obrázek 4. Anatomie vpichu do bodu BL1 (střední segment očnice)



8 9Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2 | 2020 Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2 | 2020

originální práce 

Při průjezdu českou krajinou vidí-
me na mnoha polích rozeseté balíky 
sena a nebo balíky složené do stohů. 
Toto seno je téměř ve sto procen-
tech napadené plísněmi a přesto 
je určeno ke zkrmování dobytkem 
a koňmi. Příčinou zaplísnění je nejen 
technologie sklizně, ale i pozdější 
nakládání s balíky. Jednak je seno 
často baleno nedoschlé a balík je 
potom ponechán na louce, prý aby 
se “vydýchal”. Tam ale jak vlastní, tak 
vzlínavá vlhkost celý balík provlhčí. 
K tomu se přidá i rosa a nebo déšť. 
Nic pak již nebrání tomu, aby celý 
balík prorostl mycelii plísní. Někdy 
to je na balíku vidět, jindy ne, ale 
čichem to poznáme. Takový balík 
by dobytek a koně již dostat neměli. 
Ovšem opak je pravdou. Ustajovatelé 
nebývají ochotni sehnat lepší seno 
a koně jsou na plísně citliví. Z toho 
pak vyplývá řada jejich dýchacích 
potíží a i dalších poruch imunity.

Často jsem  dotazován, co bych 
doporučil koním, kteří pokašlávají 
a nebo jsou dušní. Vždy odpovídám, 
že bez vyšetření koně a prohlídce 
jeho ustájení se poradit nic nedá. 
Minulý týden jsem byl opět u koně, 
který kašlal již měsíc. Nicméně prý 
měsíc kašlalo i celé stádo. Kůň byl na 
pastvině a majitelka mě informovala, 
že ve stáji ani sama nemůže být, pro-
tože tam hned začne kašlat a má ná-
běh na astmatický záchvat. Stáj měla 
klasické boxy se slaměnou podestýl-
kou a přímo na ní bylo hozené seno. 
Prostým přičichnutím ke vzorku 
sena z podlahy boxu bylo jasné, že jak 
seno, tak sláma jsou plesnivé a dráždí 
dýchací cesty. Koně jsem vyšetřil 
a poslechový nález na plicích neměl, 
ale zato měl poslechový nález v horní 
části průdušnice. Kůň při vyšetření 
několikrát zakašlal a v nozdrách se 

objevilo trochu průhledného sekre-
tu. S největší pravděpodobností se 
proto jednalo o alergii způsobenou 
plísněmi a prachem v seně a v po-
destýlce.

Provedl jsem proto celostní vyšet-
ření EAD a z něj vyplynulo (obr. 1.), 
že problém je v orgánových okruzích 
tlustého střeva, plic, krevního oběhu, 
ledvin a jater.

Kromě orgánové dráhy oběhu jsou 
všechny orgánové dráhy ovlivnitel-
né plísněmi. Kůň je podkován na 
hrudních končetinách a to vysvětluje 
odchylky hodnot od normálu na 
dráze oběhu. Z naměřených hodnot 
se můžeme domnívat, že se jedná 
o poruchu imunity a kůň je alergický 
na plísně a prach. Podle naměřených 
hodnot jsem doporučil potravní do-
plňky ve formě bylinných extraktů 
a určitá homeopatika.

Chtěl jsem ale následně zjistit, jak 

zaplísněné seno zkrmované v této 
stáji ovlivní hodnoty u zdravého 
koně. Ve stájích však nebyl k dispo-
zici žádný kůň, který by byl opravdu 
zdravý a mohl bych ho použít pro 
srovnání. Odebral jsem tedy vzorek 
sena a vzal ho do naší stáje, kde 
máme zdravé koně. Jako srovnávací-
ho koně jsem vybral svého valacha 
Kima (Zan Parr Kingly Star), kterého 
znám a který nemá žádné zdravotní 
potíže. Nejprve jsem provedl jeho 
proměření za účelem získání srovná-
vacích hodnot. Výsledek je na obr. 2.

Normálové hodnoty leží v pásu 
mezi 50 a 60 % stupnice. Prakticky 
všechny naměřené hodnoty u Kima 
byly v normálovém rozmezí. Měl pou-
ze odchylku na dráze ledvin, která je 
nevýznamná. Další odchylka byla na 
dráze močového měchýře, ale v mís-
tě měření byl kůň nakopnut a tak 
odchylka byla vyvolána traumatem.

EAV A DIAGNOSTIKA VLIVU PLÍSNÍ  
NA KONĚ A LIDI A KOMPENZACE  
JEJICH DOPADU NA ZDRAVÍ
12. Konference celostní medicíny v Českém ráji 21. 4. 2018

Po vložení vzorku sena do měři-
cího okruhu se hodnoty významně 
změnily. Vidíme to na obr. 3.

Je patrné, že prakticky všechny 
orgánové okruhy se dramaticky po-
sunuly do pásma zánětu a dráždění 
(hodnoty nad 60). Nezměněn zůstal 
jen orgán srdce, žlučníku a močo-
vého měchýře. Tyto orgány ale na 
plísně v praxi prakticky normálně 
nereagují.

Vím, že změna stájové organizace 
a krmení je většinou velmi obtížná 

a s majiteli stájí nebývá rozumná řeč, 
aby změnili zdroj a kvalitu krmení 
a sehnali lepší seno. Ostatně jak jsem 
napsal již výše, sehnat lepší seno 
často bývá problém. Vyzkoušel jsem 
tedy na Kimovi možnost, jak kom-
penzovat příjem nevhodné potravy 
pomocí bylinných extraktů.

Chci v tomto místě upozornit, že 
to nelze brát jako univerzální dopo-
ručení a recept. U každého koně je 
nezbytné postupovat individuálně. 

Tedy použité bylinné extrakty je 
třeba vybírat u každého jednotlivého 
koně zvlášť a s ohledem na konsek-
vence jednotlivých orgánových drah.

Z nabídky nejlepších bylinných 
extraktů na trhu pro tyto problémy 
jsem vybral možnost vyrovnání hod-
not bylinnou kompozicí Respiran. 
Vybral jsem ji proto, že je určena 
na dýchací cesty. Na obr. 4. vidíme, 
že tato kompozice upravila jen po-
lovinu hodnot. To svědčí o tom, že 
pro řešeni konkrétního koně a jeho 
problémů se Respiran nehodí jako 
samostatný přípravek.

Jako další bylinnou kompozici jsem 
vyzkoušel Hepaven, který obsahuje 
například ostropestřec a tak bychom 
mohli předpokládat, že bude mít 
drenážní účinky. Výsledek je na  
obr. 5. Bohužel ani tato kompozice 
podávaná samostatně nemá dosta-
tečně komplexní účinky u plísní. 
Podobně jako u Respiranu by jej bylo 
třeba doplnit dalšímu extrakty.

Dalším orgánem ovlivňujícím 
imunitu jsou i ledviny a tak jsem jako 
další kompozici použil Urovit. Ten 
sice vykompenzoval odchylky na drá-
ze močových cest, ale další hodnoty 
k normálu neposunul (obr. 6).

Uvádím to zde proto, protože na 
trhu je řada přípravků, které mají ve 
svém názvu slovní spojení návodné 
k jejich použití, ale to ještě nezna-
mená, že se přípravek hodí pro ře-
šení zdravotních potíží obsažených 
v jejich názvu a nebo, že se hodí pro 
jejich symptomatické použití u kon-
krétního koně či člověka. 

Za nejlepší bylinné kompozice 
pro tyto účely považuji výrobky 
firmy Herba Vitalis. Jsou vyráběny 
extrahováním celých živých rostlin. 
Živé rostliny neobsahují ani plísně, 
ani neprocházejí fermentací a tak je 
možné se na jejich účinky vždy spo-
lehnout. Jako bonus navíc je v nich 
i informace o místě růstu rostliny.

Jsou mi známy protiplísňové účin-
ky karbince evropského a sme-
tanky a tak další měření na obr. 7. 
bylo provedeno se vzorkem karbince 
evropského. Vidíme, že hodnoty se 
výrazně znormalizovaly.

Ing. Tomáš Sychra 
tomsychra@gmail.com

Obrázek 1. Obrázek 2. 

Obrázek 3. 
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Obrázek 6. 

Obrázek 7. 

Poslední vzorek (obr. 8.) byla 
smetanka.

Výsledek je sice horší než u kar-
bince, ale ukazuje, že i smetanka má 
významný protiplísňový efekt. Je ji 
možné nasadit v léčebných sestavách 
na minimalizaci vlivu plísní, ale kar-
binec by byl v tomto případě lepší. 
Ostatně je známo, že kolem zaplísně-
ných stromů v sadech se přirozeně 
množí smetanky a působí jako přiro-
zená bariéra proti plísním ze stromů. 
Tady máme důkaz, že podobný vliv 
má smetanka i u zvířat. Kombinace 
smetanky a karbince by byla vhodná 
na podávání u mého valacha Kima 
v případě jeho zaplísnění. Nezname-
ná to ale, že by se automaticky hodila 
i pro koně jiného. Je vždy třeba pro-
vést EAD vyšetření.

V této práci jsem použil lihové 
extrakty jednotlivých bylin a nebo 
jejich kompozice. Extrakty se lépe 
dávkují než sušené byliny a u někte-
rých bylin je přesné dávkování ne-
zbytné. Například karbinec evropský 
je účinný jen v syrovém stavu a nebo 
v extraktu z čerstvě utržené rostliny. 
V sušeném provedeni je téměř bez 
účinku. Podobné to je například 
u lichořeřišnice. Chci tímto říci, že 
aby byly byliny účinné, tak musí být 
podávány v určeném množství a pro-
vedení a je nezbytné je vybírat podle 
individuální potřeby. To znamená po 
odborném vyšetření. Účinky bylinné 
léčby jsou dány nejen obsahovými 
látkami, ale i informačním obsahem 
v rostlinách. V suchých a tedy mrt-
vých rostlinách se ztrácí významná 
část jejich léčebných účinků. To platí 
i o extraktech ze sušených rostlin.

Tato práce ukazuje, že nejvhod-
nější je chovat koně v podmínkách, 
které se blíží jeho přirozenému stylu 
života a že kůň plísně netoleruje. 
Když z různých důvodů nejdou koni 
upravit životní podmínky, tak existu-
je reálná možnost jak koně vylepšit 
cíleným užitím bylinných extraktů 
z celých živých rostlin, podávaných 
na základě celostního vyšetření EAD.

Obrázek 5. 

Obrázek 4. 

originální práce 
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„Síla hudby sjednocovat  
a léčit… je obrovská.  

Je to ta nejhlubší  
nechemická léčba.“

Oliver Sacks, Awakenings

Co je muzikoterapie?
Muzikoterapie je terapeutický 

obor, který využívá hudby či hudeb-
ních prvků k dosažení nehudebních 
cílů. Jde nejčastěji o záměry léčebné, 
ale může jít i o osobní rozvoj, zlep-
šení kvality života či mezilidských 
vztahů. 

V mezinárodních publikacích 
najdeme nejvíce informací o muzi-
koterapii v neurologii, v pediatrii, 
neonatologii, geriatrii, psychiatrii, 
onkologii, interně a paliativní medi-
cíně. Ale můžeme se s oborem sezna-
movat i z dalších úhlů pohledu – na-
příklad s muzikoterapií zaměřenou 
na rozvoj dětí s poruchami učení, 
osob s poruchou smyslového vnímá-
ní, s omezením mentální kapacity či 
autistického spektra (PAS), či rozvo-
jem nadprůměrně nadaných dětí. 
Třetí hledisko, které se zde nabízí, 
je muzikoterapie pro každého, tedy 
využití muzikoterapii pro prevenci 
krize rodiny, podpory zdravých part-
nerských či rodinných vztahů – ale 
také jako postup pro udržení dobré 
paměti, pozornosti a vitální kondice 
na těle i na duchu. Hudba lidem vždy 
pomáhala vyjádřit fyzické, mentální 
i emocionální potřeby, umožňovala 
prožívání radosti i smutku. Účinek 
hudby je natolik všestranný, že pů-
sobí na člověka bez ohledu na rasu, 
etnickou skupinu, náboženství, nebo 
politickou příslušnost. Ale naše pro-
žívání je přirozeně kulturou i naší 
hudební historií velmi ovlivněno.

 Vývoj muzikoterapie
Lidstvo je s hudbou neodmyslitel-

ně spjato již od pradávna, i když obor 

muzikoterapie nemá zdaleka tak 
dlouhou historii. Léčivá moc hudby 
však provázela člověka od pradávna 
– například v Bibli je psáno, že „Da-
vidova harfa uklidňovala krále Saula“ 
(1. Sam 16:23). Terapii hudbou znaly 
v podstatě všechny starověké civili-
zace (Egypt, Asýrie, Babylón, Izrael, 
Řecko, Řím). Například řecký bůh 
Apollón byl bohem hudby a záro-
veň dárcem zdraví. Řekové chápali 
hudbu také jako prevenci v oblasti 
mentální hygieny. Hudební terapií 
se zabývali též myslitelé – Pythago-
ras, Platón, Aristoteles. Například 
Aristoteles je znám svým pojmem 
"hudební katarze", čímž vyjadřoval 
určitou formu uvolnění a odplavení 
zátěžových faktorů. Právě Aristoteles 
upozornil a zdůrazňoval význam 
léčivého potenciálu dórské tóniny 
(dórskou stupnici si představme 
jakou durovou, ovšem zahranou od 
2. tónu).

Pythagoras považoval hudbu za 
přímý odraz a projev harmonie řádu 
vesmíru. Pravděpodobně byl první, 
kdo za souzvukem stupnic a tónů ob-
jevil číselné vztahy, nikoliv na úrovni 
frekvencí, ale mezi délkami znějících 
strun. Pythagoras mluvil o „hudbě 
sfér“, která přichází z vesmíru, ale my 
ji neslyšíme, neboť jsme její součástí.

Ze 17. století se nám dochovala 
kniha jezuity A. Kirchera "Phonurgia 
Nova", která se zabývá hudbou přiro-
zenou i umělou a jejím působením 
na harmonické složení těla a jeho 
vnitřní procesy. Španělský král Fi-
lip V. trpěl depresemi a melancholií, 
z těchto stavů byl úspěšně vyléčen 
zpěvem slavného operního zpěváka 
Farinelliho, který byl za tímto úče-
lem pozván ke dvoru. Historickými 
souvislostmi při ovlivnění zdraví člo-
věka bychom se mohli zabývat velmi 
dlouho. Čtenáři se zálibou v historii 
nechť využijí odkazy v závěru článku.

Muzikoterapie – moderní 
terapeutická metoda

K výraznému pokroku z hlediska 
objektivizace účinků muzikoterapie, 
došlo až v posledních desetiletích. 
Zvláště příchod moderních výzkum-
ných technik v kognitivních neuro-
vědách, jako je zobrazování aktivity 
mozku a záznamy o mozkových vl-
nách, nám umožnil studovat lidské 
vyšší kognitivní mozkové funkce. 
Byl objeven vysoce komplexní obraz 
mozkových procesů, který se podílí 
na tvorbě a vnímání hudby. Výzkum 
mozku, zahrnující i poslech hudby, 
ukázal, že hudba má výrazný vliv na 
mozek stimulováním fyziologicky 
složitých kognitivních, emotivních 
a senzomotorických funkcí. Biome-
dicínské výzkumy zjistily nejen, že 
hudba je vysoce strukturovaný zvu-
kový jazyk, který zahrnuje komplexní 
vnímání, kognitivní a motorickou 
kontrolu v mozku, ale také to, že na 
rozdíl od tradičního sociokulturní-
ho modelu muzikoterapie pracuje 
se sluchovými strukturami a vzory 
v hudbě jako s podněty vedoucí 
k reedukaci mozkových funkcí 
poškozeného mozku (Thaut, 2016; 
Thaut a McIntosh, 2014). 

Neurologická  
muzikoterapie

Biomedicínský výzkum v oblasti 
hudby vedl k vývoji vědeckých 
poznatků, které ukazují efektivitu 
konkrétních hudebních intervencí. 
Koncem dvacátého století výzkum-
níci i klinici začali v oblasti muzi-
koterapie, neurologie a neurověd 
klasifikovat tyto skupiny důkazů do 
systému terapeutických technik, 
které jsou známé jako „neurologic 
music therapy“ – NMT (Thaut, 
2016). Proto na základě poznatků 
z daných výzkumů mozku v oblasti 
hudby byla neurologická muzikote-
rapie založena jako nový model pro 

originální práce 
hudební terapii v medicíně (Thaut 
a McIntosh, 2014).

V současné době se NMT skládá 
z cca 20 technik, které jsou defino-
vány diagnostickými léčebnými cíli 
(„diagnostic treatment goals“) nebo 
mechanismy v procesu hudebního 
vnímání a produkcí hudby pro do-
sažení cíle léčby. Nejvíce používané 
jsou níže uvedené tři dominantní 
techniky.

RAS – Rhytmical Auditory 
Stimulation

Rytmická auditivní stimulace je 
metoda neurologické muzikoterapie, 
při které pomocí repetitivního ryt-
mického nácviku cílíme na provádě-
ní požadovaného pohybu. Rytmické 
podněty jsou ve 2/4, nebo 4/4 taktu 
a můžeme je prezentovat silnými 
údery obsaženými ve vybrané hud-
bě, nebo přímo údery metronomu. 
Podstatou metody je propojení 
mezi sluchovou dráhou v mozku 
a motorickým systémem, jež směřuje 
k zlepšování kontroly pohybu. Cílem 
terapie nejčastěji bývá zvýšení kvali-
ty chůze (délka, rychlost, symetrie 
a trvání kroku) ale také rytmický 
pohyb paretické ruky apod. 

PSE – Patterned Sensory 
Enhancement

Tato technika neurologické muzi-
koterapie využívá akustické prvky 
hudby (rytmus, melodii, harmonii 
a dynamiku) transformované do po-
hybů, které nejsou přirozeně rytmic-
ké. Ale poskytují časové, prostorové 
a silové podněty pro nacvičované 
pohyby a odrážejí se v aktivitách 
denních činností. Je tak cíleně zařa-
zováno mnoho pohybů paže a ruky 
např. dosahování na určitý předmět, 
otvírání kliky dveří apod. Můžeme 
si také představit konkrétní nácvik 
oblékání a přesuny ze sedu do stoje. 
PSE využívá hudební podněty ke zvý-
šení svalové síly, vytrvalosti, zlepšení 
rovnováhy, postury a motorických 
dovedností horních končetin (Thaut 
et Hömberg, 2016). 

TIMP – Therapeutical 
Instrumental Music 
Performance

V této metodě „terapeutického 
provádění pohybů pomocí hudeb-

ních nástrojů“ využíváme hry na 
hudební nástroj s cílem nacvičení 
vybraného pohybu. Předmětem in-
tervence je opakování a zlepšování 
vyšších úrovní pohybu a navracení 
původních pohybových vzorců. 
Pacient většinou trénuje ty pohyb, 
které jsou pro něj obtížné – např. na-
tahování a ohýbání loktů při sahání 
na činely a hraní na ně, nebo trénink 
abdukce v rameni při dosažení na 
buben. Veškerá hudba je nastavena 
na metronomový rytmus a každý 
hudební vzor, který doprovází cvi-
čení, je složen ze silně pulzujících 
jednoduchých opakujících se vzor-
ců. Tak jsou poskytovány předvída-
telné časové vzory, v rámci kterých 
jsou účastníci schopni naplánovat 
a vykonat každý pohyb a dosáhnout 
vysokého počtu opakování. Cílem 
hudby je zde poskytnout zvukové 
zrcadlení pohybových vzorů pomocí 
melodického obrysu pro podporu 
směru pohybu a tempa, které je na-
staveno na stávající rychlost pohybů 
účastníka.

Cochrane Review – databáze 
výzkumů v muzikoterapii

V rámci EBM (Evidence Based Me-
dicine) jsou zpracovány Cochrane 
Review v řadě specifických oblastí 
muzikoterapeutické intervence – viz 
odkaz (https://www.emtc-eu.com/
cochrane-reviews). Pro obor muzi-
koterapie existují tedy kvalitní pod-
klady například v těchto oblastech:

a. Muzikoterapie u pacientů po 
získaném poškození mozku.

b. Muzikoterapie u dětí a dospí-
vajících s poruchou pozornos-
ti a hyperaktivity.

c. Muzikoterapie u osob s poru-
chou autistického spektra.

d. Muzikoterapie u osob trpících 
depresí.

e. Muzikoterapie u osob se schi-
zofrenií.

f. Muzikoterapie v paliativní péči.
g. Muzikoterapie u osob trpících 

demencí.
h. Muzikoterapie u onkologic-

kých pacientů.
i. Muzikoterapie u předčasně 

narozených dětí a jejich rodi-
čů.

Význam muzikoterapie

Řada účinků muzikoterapie je 
dnes již objektivně prokazatelná, 
jak bylo zmíněno v textu, ale nelze 
opominout ani vliv hudby na este-
tickou a spirituální složku našich 
životů. Hudba na nás může působit 
pestrými způsoby, zprostředkovávat 
nám nejrůznější sdělení a mnohdy 
dokáže proniknout do hlubších sfér 
lidské psychiky než mluvené slovo. 
Zvukové vjemy ovlivňují rovněž 
fyziologické pochody člověka. Sou-
náležitost s hudebním prožitkem při-
spívá k tvůrčímu rozvoji osobnosti 
člověka a aktivuje emoce. 

Zvuk a hudba jsou přirozenou sou-
částí nás všech. Leckdo si život bez 
hudby nedokáže představit. Žijeme 
v moři zvuků, které náš organismus 
přijímá. Sami jsme také zdrojem, od 
kterého se zvuk prostřednictvím 
molekul šíří do našeho prostředí. 
Hudba je ideálním prostředkem pro 
navození stavu relaxace a účinným 
prostředkem na uvolnění napětí. Je 
prevencí stresu a uvolňuje zátěžové 
stavy organismu. Hudba ovlivňuje 
fyziologické procesy v lidském or-
ganismu a může působit jako lék. 
Využití hudby v terapeutických 
programech pomáhá mnoha lidem 
s nejrůznějšími obtížemi, ale nabízí 
též možnost zlepšení kvality života 
těch, kteří nejsou žádným způso-
bem znevýhodněni, ale hledají nové 
cesty sebepoznání či řešení svých 
osobních problémů. Díky novým 
poznatkům o působení hudby na 
člověka mohou muzikoterapeuti 
stále více poznávat a zkoumat vliv 
zvuku a hudby na lidský organismus 
a připravovat vhodné muzikotera-
peutické programy, které budou 
účinně pomáhat při nejrůznějších 
potížích a problémech, které přináší 
každodenní život. Muzikoterapie je 
krásné a velké dobrodružství. 

MUZIKOTERAPIE. PRAXE A VÝZKUM.
Seminář Lékařský dům 23. 11. 2019 

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D. 
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze 

ikapus.muzikoterapie@gmail.com
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Milé kolegyně a milí kolegové, 
v tomto článku bych se chtěla poku-
sit shrnout pohled čínské medicíny 
na některé urologické problémy. 
Není mým cílem postihnout všechny 
možnosti a postupy léčby, ale vypra-
covat určitý přehled možností pro 
léčbu těchto nepříjemných a ome-
zujících potíží. 

Základní potíže, se kterými mohou 
pacienti přijít do ambulance terapeu-
ta čínské medicíny, jsou časté moče-
ní či časté nucení na močení, nebo 
naopak nemožnost se vymočit, či 
zbytková retence moči po vymočení, 
bolesti a pálení při močení, pomo-
čování se ve dne nebo v noci, noční 
močení, ev. se slabým proudem 
moči, močové kaménky nebo i ná-
dorová onemocnění. Obtíže mohou 
probíhat akutně i chronicky a trpět 
mohou jak děti, tak dospělí každého 
stáří. U dětí se setkáváme nejspíše 
s pomočováním a záněty močových 
cest a ledvin, v dospělosti se záněty, 
močovými kaménky, v pokročilém 
věku se k tomu přidávají prostatické 
potíže, potíže s udržením moči nebo 
naopak nemožností moč udržet.

Základní potíže:
• časté močení, (časté nucení na 

močení)
• nemožnost se vymočit
• retence moči po vymočení
• bolesti při močení, pálení při 

močení
• pomočování, denní, noční
• močení v noci + ev. slabý proud 

moči (prostatické obtíže)
• močové kaménky
• nádorová onemocnění

Podle čínské medicíny je mož-
no potíže různě klasifikovat: 

Urologické poruchy dle sympto-
mů:

V literatuře se uvádí 5 základních 

urologických poruch wulin

• 1. urologické potíže způsobe-
né nedostatkem čchi qilin

• 2. močové kaménky shilin
• 3. krev v moči xuelin
• 4. kalná moč gaolin
• 5. urologické potíže z únavy, 

přepracování laolin

Patří sem i různé obrazy zánětů 
močových cest akutní i chronické.

Diagnostika podle osmeré 
osnovy bagang

Tato diagnostika rozlišuje, zda 
je onemocnění vnější, postihující 
povrch nebo vnitřní, postihující 
již funkce vnitřních orgánů, zda je 
z nadbytku nebo nedostatku, zda 
je horké či chladné povahy, zda je 
pacient ve stavu jin či jang, a nebo 
je nemoc jinová či jangová. Od toho 
se následně odvíjí terapie.

biao /vnější/ × li /vnitřní/
povrch – otevřít povrch, vyloučit  
škodlivinu
nitro – harmonizovat, doplnit, 
podpořit

shi /nadbytek/ × xu /prázdnota/
plnost – odstraňovat, přeměňovat, 
vylučovat
prázdnota – doplňovat

re /horko/ × han /chlad/
horkost – odvětrat, ochladit
chlad – vyloučit, ohřát

yang × yin
harmonizovat vztah, doplnit, 
ohřát

Také je možné poruchy odlišovat 
dle orgánové syndromologie  
/viz dále/

Příčiny urologických poruch jsou 
obecné a specifické.

Příčiny urologických 
poruch

a. Obecná etiologie:
• dědičná oslabení
• emoční stresy a vyčerpání
• přepracování tělesné
• duševní
• nadměrná sexuální aktivita
• stáří
• zevní škodliviny

b. Specifické příčiny:
• Hromadění se horka, 
resp. vlhka-horka /shi-re/ 
v močovém měchýři (napadení 
zevním vlhkem a horkem, resp. 
chladem, kdy se chlad změnil 
v horko, nevhodná strava, alko-
hol, stresy)

• Oheň srdce /xinhuo/  
(emoce) s přenosem přes 
tenké střevo do močového 
měchýře

• Horko, oheň jater /gan-
huo/ játra zraněná hněvem, 
stagnace čchi jater /ganqizhi/ 
sestupuje do močového mě-
chýře

• Prázdný oheň ledvin  
/shenyinxu xuhuo/

• Prázdnota jangu ledvin, 
vnitřní chlad /shenyangxu 
xuhan/

• Zevní škodliviny chlad  
/han/, vlhko /shi/, stav se 
může měnit v horko, resp. 
horko-vlhko, horko /re/

Horko + vlhko v dolním ohništi  
stagnují a mohou narušovat funkce 
močového měchýře a poranit krevní 
cévy, pak se objevují takové příznaky 
jako zkalená moč, může páchnout, 
krev v moči, bolesti a pálení při mo-

UROLOGICKÉ POTÍŽE  
A MOŽNOSTI ČÍNSKÉ MEDICÍNY

originální práce 

MUDr. Zuzana Vančuříková 
Most ke zdraví s. r. o.

zuzanavancurik@seznam.cz
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čení, nutkavé močení, vznik kamén-
ků… pacient bývá podrážděný, mívá 
bolesti a pocity roztažení v podbřiš-
ku, žlutý a mastný povlak na jazyku…

Jestliže je srdce zraňováno množ-
stvím emocí nebo obtěžováno hro-
maděním horkých hlenů narůstá 
jang a oheň srdce. Také když je 
vyčerpaná jin může narůstat oheň 
srdce z prázdnoty. Oheň má tenden-
ci stoupat nahoru, ale může i klesat 
dolů. V takovém případě se objeví 
pálení a bolesti při močení, krev 
v moči současně s příznaky jako je 
neklid, nemožnost usnout, bušení 
srdce, neovládání citů, zarudnutí 
a bolestivost špičky jazyka, sucho 
v ústech a další, v případě ohně 
z prázdnoty jin se objevuje noční 
pocení, žízeň s touhou usrkávat stále 
malá množství chladných tekutin, 
zácpa, moč je tmavá, někdy červená 
v malém množství + další příznaky 
stavu yinxu.

Pokud stagnuje čchi jater, nejčas-
těji z emočních příčin, často vzniká 
horko až oheň, který za určitých 
podmínek může sestupovat do dol-
ního zářiče a narušit správné funkce 
močového měchýře. Vedle bolestivé-
ho a obtížného močení se objevuje 
napětí v podbřišku a v oblasti žeber, 
neklid, netrpělivost, narušení spán-
ku, vzdychání, bolesti hlavy a další 
příznaky, které upozorňují na stag-
naci čchi jater. Oheň jater se může 
také objevit v důsledku prázdnoty jin 
a krve. V tomto případě jde o vznik 
ohně z prázdnoty s dalšími příznaky, 
které s daným stavem souvisí. 

V případě prázdnoty jin ledvin 
s manifestací horka z prázdnoty 
(v důsledku přepracování, vyčer-
pání, chronické nemoci, chronické 
úzkosti , starostí a strachů, příliš brz-
kého začátku sexuálních aktivit, ztrá-
ty tekutin, dlouhodobé horečky..) 
zaznamenáme noční pocení, pocity 
horkosti odpoledne, sucho v ústech 
i jinde, někdy pocity horka v dlaních, 
na ploskách nohou a na hrudi, bolesti 
v patách, kolenou, slabost v bedrech, 
poruchy spánku… lokální příznaky 
pálení. Moči je málo, je tmavá, může 
se objevit i krev v moči, nucení na 
močení, močení je časté, s mírným 

pálením, pomočování.
Oslabením jangu ledvin a často 

současně i sleziny (vyčerpání, chro-
nické nemoci, dlouhodobě chladná, 
syrová strava…) vzniká vnitřní chlad 
z prázdnoty, objevuje se časté moče-
ní velkého množství moči, časté je 
i močení v noci, pocity chladu a tíže 
v podbřišku a v bedrech, nebývají 
pocity pálení při močení, někdy se 
naopak mohou objevit zástava moče-
ní nebo problémy s udržením moči, 
ukapávání moči, noční pomočování, 
moč bývá bledá a kalná… Pacient je 
unavený s bledým obličejem, zimo-
mřivý s touhou po teple a teplých 
pokrmech… potíže se budou zhor-
šovat s námahou,  po přepracování.

Při napadení zevním chladem 
má pacient pocity chladu po těle, 
je zimomřivý, může mít vodnatou 
rýmu, kašel, studené končetiny, 
bolesti po těle, bolesti hlavy, klou-
bů, svalů a břicha, svíravou bolest 
v oblasti zevních pohlavních orgánů 
a v močovém měchýři. Moči je málo, 
může být problém se vymočit. Chlad 
má tendenci se rychle změnit v hor-
ko, pak se začnou objevovat bolesti 
a pálení při močení, moč se stává 
tmavou.

Škodlivina horka se projevuje 
nejčastěji horečkou, žízní, velkým 
pocením, touhou po chladu a chlad-
ných tekutinách, jsou bolesti a pálení 
při močení, moč je tmavá až červená, 
hustá až lepivá /vlhkost/, pacient má 
imperativní nutkání na močení, ale 
potíže se vymočit,  je neklidný, poci-
ťuje tlaky v podbřišku.

Při terapii je potřeba se rozhod-
nout, v jakém stavu pacient přichá-
zí, zda s akutními potížemi, které 
je potřeba řešit ihned, nebo jestli 
je stav chronický, dlouhotrvající  
/často trvající i léta/, pak musíme 
pacientovi vysvětlit, že i léčba bude 
probíhat dlouho, musí být cílená na 
kořen nemoci, což ale neznamená, že 
některé příznaky nemůžeme zlepšit 
v krátké době.

Terapie
Obecně: 
• upravit funkce močového 

měchýře
• usnadnit vyměšování moči
• utišit bolest
Specificky: 
• vyloučit vlhkost, pročistit hor-

ko, otevřít cesty vody
• vyřešit vlhko, vypudit chlad, 

odstranit stísnění v dolním 
zářiči a vodních cestách

Řešení kořene nemoci:
• dlouhodobě doplňovat prázd-

né, vyloučit, co je v nadbytku

Návrhy řešení stavů 
akupunkturou a bylinnými 
přípravky

Akupunktura může být velmi účin-
nou metodou v případě akutních 
onemocnění /zde je důležité zahájit 
terapii včas/ i chronických a opa-
kujících se potíží. Akupunktura se 
provádí dle původu obtíží disperzně 
(většinou mírné rozptylování) a toni-
začně. Moxování se využije v případě 
škodliviny chladu. 

Akupunkturní body k úvaze:

Upravit funkce močového mě-
chýře a usnadnit močení, půso-
bit na vlhko-horko

• BL28 pangguang shu – regu-
luje funkce MM, odstraňuje 
vlhko-horko, usnadňuje mo-
čení, uvolňuje stagnace.

• CV3 zhongji – mu bod MM, 
prospívá močovému mě-
chýři a dolnímu zářiči, od-
straňuje vlhkou horkost, 
rozptyluje stagnace.

• + SP9 yinlingquan–he bod, 
bod vody, prospívá dolnímu 
zářiči, reguluje vodní cesty 
odstraňuje vlhkost, podpo-
ruje slezinu, pročišťuje horko, 
a to i preventivně při potenci-
ální přítomnosti vlhka-horka 
v močovém měchýři

• Kombinace SP9 + BL39 weiy-
ang – reguluje močení, regu-
luje 3 zářiče, léčí obtížné a bo-
lestivé močení (i pro těhotné) 
Ev. 

• BL22 sanjiaoshu – reguluje 
cesty vody, podporuje močení, 
pomáhá vyloučit vlhkost

Bolesti:

• BL63 jinmen, xi bod – zmírňu-
je akutní stavy, akutní bolesti

• LR8 ququan – bolestivé napí-
nání v podbřišku, (+ příznaky 
horka jater z nedostatku krve), 
prospívá močovému měchýři, 
odstraňuje vlhko, horko 

• BL58 feiyang – účinný při 
zánětech močového měchýře, 

Větší příznaky horkosti:
• BL66 zutonggu – bod vody, 

pročišťuje horkost 
• LR2 xingjian – rozptyluje 

oheň dráhy jater, (dráha má 
vazbu i na vnější pohlavní or-
gány), utišuje bolesti, zastavuje 
krvácení, nepoužívá se u stavů 
prázdnoty

• KI3 taixi-yuan – bod dráhy, 
tonifikuje vodu ledvin, pro-
čišťuje horko z prázdnoty, 
posiluje bedra

Při hematurii (nejen při ní)
• SP10 xuehai – ochlazuje a oži-

vuje krev
• SP6 sanyinjiao – hluboký 

vliv na krev a jin, posiluje sle-
zinu, podporuje funkce jater 
a ledvin, podporuje močení, 
odstraňuje horko krve, oživuje 
tok čchi (protibolestivý efekt)

Větší příznaky vlhkosti:
• ST28 shuidao – přeměňuje 

vlhko, prospívá močovému 
měchýři

• ST40 fenglong – přeměňuje 
hleny a vlhkost

Příznnaky chladu: 
• Moxa CV3-CV6
• U močových kaménků uva-

žujeme o BL39 weiyang, KI2 
rangu – reguluje dolní zářič, 
ST 40 fenglong odstraňuje hle-
ny viditelné i neviditelné

Dle orgánové 
symptomatologie:

Oheň srdce:
Záměr – drénovat horko srdce 

a tenkého střeva, pročistit horko 
v močovém měchýři

• HT8 shaofu – pročišťuje horko 
srdce a tenkého střeva i přípa-

dech obtížného močení
• SI2 qiangu – bod vody, pročiš-

ťuje horko v močovém měchýři 
při pálení při močení

• +SP9 yinlingquan, pročišťuje 
horko, odstraňuje vlhko z dol-
ního zářiče

• PC6 neiguan – reguluje srd-
ce, utišuje mysl, pročišťuje 
horkost

Stagnace čchi jater, horko 
v dráze jater, prázdnota krve, jin ja-
ter, vlhko-horko v játrech a žlučníku :

Záměr – uvolnit tok čchi jater, 
odstranit příčinu vzniku horkosti 
(odstranit horko, vlhko, doplnit 
prázdné..), upravit močení

• LR2 viz dříve + SP9
• LR3 taichong – zprůchodňuje 

čchi jater, stahuje jaterní jang, 
vyživuje krev a jin jater…

• LR14 qimen – zprůchodňuje 
jaterní čchi, muxue jater, ochla-
zuje krev

• PC6 neiguan
• BL18 ganshu – pomáhá zprů-

chodnit játra, pročišťuje vlhko 
– horko vyživuje krev jater 
spolu s BL17 geshu

• LR8 ququan

Prázdnota jin ledvin, horko 
z prázdnoty: 

Záměr – vyživit jin ledvin, pročis-
tit prázdné horko, odstranit horko 
z močového měchýře.

• KI6 zhaohai – vyživuje jin 
ledvin, pročišťuje prázdné 
horko +SP 9 u příznaků zánětu 
močových cest

• KI3 taixi – bod země, yuan 
bod, tonizuje ledviny, jin, pro-
čišťuje horko z prázdnoty, 
posiluje i jang ledvin, zpevňuje 
bedra, kolena…

• Ev. KI10 yingu – bod vody, 
podporuje ledviny, pročišťuje 
vlhko horko v dolním zářiči

• SP6 (viz výše)
• CV4 guanyuan – vyživuje 

ledviny, prospívá esenci, pod-
poruje funkce močového mě-
chýře, nejčastěji k doplnění jin 
a krve, u chronických nemocí, 
vyčerpání

• Ev. CV7 yinjiao – podpora 
tvorby krve a jin (ženy v pře-

chodu, neplodnost s příznaky)
Zajímavá může být kombinace:
• KI2 rangu – reguluje ledviny 

+ HT5 tongli reguluje čchi 
srdce+ LU7 lieque – reguluje 
vodní cesty, poslední 2 vedou 
horko dolů a uklidňují mysl

• KI6+LU 7

Prázdnota jangu ledvin, vnitřní 
chlad:

Záměr – posílit ledviny, ohřát jang, 
napravit cesty vody, často se užívá 
moxování

• BL23 shenshu – doplňuje 
ledviny, zpevňuje čchi ledvin, 
reguluje cesty vody, ohřívá 
jang ledvin – moxa + GV4 
mingmen – restituce jangové 
funkce ledvin

• CV6 qihai – podporuje led-
viny, zachraňuje jang, moxa 
CV4-CV6

• KI 3 taixi – yuanxue, KI7 
fuliu, bod matky – kovu, dopl-
ňuje ledviny, zmenšuje otoky, 
reguluje pocení, posiluje bedra

• BL52 zhishi – posiluje duševní 
aspekt ledvin, vůli

• SP9 yinlingquan – posiluje 
ledviny, slezinu, rozhání 
hlhkost

U akupunktury je dobré použít 
co nejmenší počet bodů. Vyplácí se 
uvažovat podobně jako při vytváře-
ní bylinných směsí. Určit si, podle 
diagnózy, 1–2 císařské body jako 
hlavní a cílené na kořen nemoci, 1–2 
body ministerské řešící nejzávažnější 
příznak a pak nějakého pomocníka, 
který pomáhá a vede účinky před-
chozích. 

Základní fototerapie
V akutních situacích je potřeba 

zasáhnout poměrně rychle. Zde se 
jedná především o záněty močových 
cest, což je velmi nepříjemná a často 
velmi bolestivá situace. Po zlepšení 
stavu pacienta pokračujeme v har-
monizaci podle konstituce. V přípa-
dě chronických potíží postupujeme 
pozvolna a cílíme na základní poru-
chu. 

1. Zevní napadení vlhkem 
a chladem s přítomností příznaků 
povrchu (horečka, bolesti hlavy, 

originální práce 
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originální práce 

obava z chladu, kýchání, bílý povlak 
jazyka, povrchový pulz...) a součas-
ným narušením močení, nemusí být 
bolestivé, může být i zvracení ihned 
po napití.

Wuling san – směs odvádí vodu, 
odfiltrovává vlhkost, rozptyluje chlad 
a ohřívá jang. Neužívá se v případech 
vlhké horkosti ani při prázdnotě jin.

Tato zajímavá směs se dá použít 
v akutních případech při zevním 
napadení, lze ji však využít při obtí-
žích s močením a hromadění vlhkosti 
a narušené cirkulaci vody z prázdno-
ty čchi sleziny, kdy si pacient stěžuje 
na pocity tíhy v těle a končetinách, 
mívá průjem a jazyk s otisky zubů 
nebo i při hromadění tekutin a vlh-
kosti v dolním ohništi s otoky, křeče-
mi pod pupkem, závratěmi...

Společné je narušené močení.

2. Stavy vlhka-horka v akutních 
i chronických případech 

Yinchen wuling san – směs se liší 
od předchozí pouze přidáním pelyň-
ku, který pročišťuje horkost a odvádí 
vlhkost. Tím je směs použitelná na 
úpravu močení při přítomnosti vlh-
ké horkosti.

Použitelná u akutně i chronicky 
probíhajících infekcí močových cest, 
akutních gastroenteritid s příznaky 
vlhka a horka, pokud je přítomna 
prázdnota čchi sleziny a ledvin, nebo 
prázdnota jin, je dobré směs kombi-
novat s dalšími.

Bazheng san – při silných přízna-
cích horkosti a zánětu, pročišťuje 
horkost, vypouští oheň, zprůchod-
ňuje močení, odvádí vodu. Má silně 
chladnou povahu, používá se krát-
kodobě, neužívá se v těhotenství 
a u oslabených lidí.

Zhuling tang – mírněji působící, 
obzvláště při močových obtížích 
z vlhka-horka na terénu prázdnoty 
jin.

3. Horko srdce a vlhká horkost 
v močovém měchýři

Daochi san – pročišťuje horko 
srdce, vlhko horko v močovém mě-
chýři, vhodný u příznaků horkosti 
v horním zářiči s podrážděností, ne-
spavostí, afty na jazyku, hematurií…

4. Oheň jater
Longdan xiegan tang – vylučuje 

oheň, pročišťuje horkost jater a žluč-
níku, odvádí vodu, odfiltrovává vlh-
kost, močové potíže jsou provázeny 
podrážděností, hořkou pachutí v 
ústech, bolestmi hlavy, nespavostí… 
směs je poměrně chladné povahy, 
není vhodná pro dlouhodobé užívá-
ní, velmi opatrně u starých osob, dětí 
a těhotných, tady uvažovat o směsi 
následující 

Chaihu qingdan san – zprů-
chodňuje játra, vypouští horko jater, 
posiluje slezinu, mírnější, jen mírné 
příznaky vlhkosti…

5. Prázdnota jin ledvin, ev. hor-
ko z prázdnoty

Liuwei dihuang wan – základní 
směs na doplnění jin ledvin a jater

Zhi-bai dihuang wan – rozhojňu-
je jin a snižuje oheň

Směsi řeší různé urologické potíže 
svázané se základním stavem yinxu, 
to mohou být chronické záněty mo-
čových cest, u horkosti i krev v moči, 
kalná tmavá moč, ukapávání moči.

6. Prázdnota jangu ledvin, ev. 
prázdný chlad

Jingui shenqi wan – ohřívá a do-
plňuje jang ledvin, tedy posiluje 
funkce ledvin, řeší časté velké mo-
čení světlé moči, nepříjemné pocity 
při močení bez pálení, pomočování 
nebo nemožnost močit a další přízna-
ky svázané s prázdnotou jangu ledvin

Jisheng shenqi wan – doplňuje 
ledviny a odvádí vodu, obtíže s mo-
čením, málo moči, či časté močení, 
řezání přimočení, zadržování moči, 
poruchy močení při chladu v močo-
vém měchýři, otoky, potíže se zhor-
šují chladem.

Jinsuo gujing wan – zpevňuje 
ledviny, svírá esenci, tradiční směs na 
doplnění čchi a jangu ledvin a sou-
časné prázdnoty jin i jangu ledvin, 
užívá se v případech bezděčného 
úniku moči, pomočování, pacient 
bývá unavený, stěžuje si na bolesti 
zad, slabost v končetinách, mívá na-
rušené sexuální funkce.

7. Prázdný chlad v močovém 
měchýři

Bixie fengqing yin – kalná vlhkost 
akutní i chronická, s příznaky časté 
imperativní a hojné močení, může 
být obtížné vyprázdnit celý močový 

měchýř, ukapávání pomočení moč je 
kalná, pocity tíhy při močení, chlad 
v podbřišku, inkontinence. Preven-
tivně proti prochlazení lze užívat 
předchozí dvě směsi.

8. Prázdnota čchi sleziny a plic
Stav může být příčinou neudržení 

moči, ukapávání moči, častého nuce-
ní na močení, které lze poté obtížně 
zastavit. Současně jsou přítomné pří-
znaky únava, slabý hles, nechuť mlu-
vit, jíst, řídká stolice, zadýchávání se.

Buzhong yiqi tang – doplňuje 
střed, podporuje čchi, zvedá jang, 
zvedá propadávající se

Huanshao dan – doplňuje ledvi-
ny a zpevňuje slezinu, pomáhá jangu 
a vyživuje jin. Přípravek je vhodný 
na současnou prázdnotu sleziny, jin 
i jangu ledvin, indikací k užití bude 
únava, vyčerpání, chronický únavový 
syndrom, neplodnosti + časté moče-
ní, zejména v noci, bledá, zakalená 
moč, i pomočování atd.

Příklady z praxe
1. Mladá dívka přichází s bolesti-

vým močením a pálením při močení.
Je léto, po delším stresovém obdo-

bí se právě rozešla s přítelem, v po-
slední době se stravuje nepravidelně, 
nezdravě (konzervy, párky, také 
sladkosti), pije více alkohol. Žádné 
prochlazení ani koupání neudává. 
Příznaky, vedle pálení a bolestí při 
močení, které trvají již několik dní, 
jsou nauzea, střídavé pocity tlaku 
a bolestí v podbřišku ale i na žeb-
rech, moč má načervenalou barvu. 
Teplotu neměla, má červené spo-
jivky, je podrážděná. Její jazyk má 
červené okraje a je povleklý suchým 
žlutým povlakem. Pulz je zrychlený 
a napjatý.

Diagnostika podle bagang – jde 
o problém vnitřní (bez příznaků 
povrchu), horký, z nadbytku a jang. 
(li, re, shi, yang).

Podle orgánových příznaků se jed-
ná o stísnění čchi jater se vznikem 
horka, které se přeneslo do močové-
ho měchýře (příčinou jsou emoce, 
strava, alkohol)

Principem léčby bude odstranit 
horko a zklidnit játra + upravit 

funkce močového měchýře
AKU: 
1. sezení LR2 + SP9 + CV3 + PC6, 

/v úvahu přicházely LR 14 nebo 
i GB25/

2. sezení BL 17, 18, 28
Akupunktura kombinována s by-

linnou směsí longdan xiegagn tang.
Stav pacientky se poměrně rychle 

(během několika dní) zlepšil, přidala 
si ještě kapky z lichořeřišnice, kanad-
ské brusinky, s antibiotiky vyčkala.

Pokračovací bylinnou směsí byla 
xiaoyao wan, s cílem dále zprůchod-
ňovat játra a podporovat čchi sleziny. 
Na akupunkturu dochází 1× za 2 týd-
ny, tato je směrovaná na uvolňování 
jater a zklidnění ducha. 

2. Žena 35 let trpí také bolestmi 
při močení

Močení je časté, ale obtížné, cítí 
bolesti po těle, je zimomřivá a vy-
hledává teplo a teplé tekutiny. Bolí 
a tlačí ji v oblasti podbřišku. Před 2 
dny promokla a prochladla, nejprve 
měla rýmu a teploty, poté se objevily 
potíže s močením. Jazyk má bledší 
s bílým povlakem. 

Dg. dle ba gang:
Jde o syndrom povrchový biao, 

plný shi a chladný han, stav jin.
Dle syndromologie jde o napadení 

tai yang chladem s přestupem chladu 
a vlhka do močového měchýče

Terapeutický záměr je ohřát a vy-
loučit chlad, napravit funkci močo-
vého měchýře.

AKU: moxa na CV3-CV6, + SP9, 
BL 63

Fytoterapie: wulingsan – rozpty-
luje chlad, ohřívá jang, odvádí vodu, 
odstraňuje vlhkost. 

Kombinace byla terapeuticky 
úspěšná.

3. Paní 84 let, vdova, si stěžuje na 
občasné problémy s udržením moči. 
Především při kašli, kýchání nebo 
rychlém pohybu dojde k většímu či 
menšímu úniku moči. Inkontinence 
není trvalá, určitě ji zhoršuje námaha 
a chladné prostředí.

Z anamnézy: léčí se s vysokým 
krevním tlakem, bušením srdce,  
revmatoidní artritidou, chronickou 
bronchitidou s bronchiektáziemi. 
Od dětství trpěla na migrény, v pro-
duktivním věku vázané na men-
struaci, nyní zřídka. V dospělosti 

prodělala časté zlomeniny, operaci 
dělohy pro myom.

V RA: matka zemřela na tumor 
ledviny /60 let/, otec na infarkt myo-
kardu /85/.

Nynější stav: Paní je zimomřivá, 
hlavně v posledním období, stěžuje 
si na studené končetiny, unavená, 
bledá v obličeji, v noci se nepotí. Po 
ránu mívá průjmy /v.s. revmatické 
postižení střev/, obecně má různé 
trávicí obtíže, nechutenství, pocit 
netrávení žaludku, občas má otoky 
dolních končetin, bolesti drobných 
kloubů ruky, hučení v uších, bolesti 
v bedrech i potíže s krční páteří.  
Často dráždivě pokašlává, častěji 
bývá nemocná, špatně spí, budí se 
v noci, pak s únavou pospává přes 
den. Je starostlivá, úzkostná, neumí 
se moc radovat.

Diagnostická rozvaha:
Dle bagang – syndrom vnitřní, 

chladný, prázdný, jin.

Dle syndromologie: 
• Současná prázdnota jangu sle-

ziny a ledvin
• Prázdnota esence ledvin a čchi 

plic
• Narušení komunikace srdce 

– ledviny
• 
Terapeutickým záměrem je:
• ohřát jang, napravit funkce 

močového měchýře, zastavit 
únik moči

• doplnit čchi sleziny, plic a led-
vin

Akupunktura byla prováděna pou-
ze 1× za 2 týdny, včetně moxování

Výběr bodů:
především zádové přepravní body 

BL 13, 20, 23, 28 + bolestivé body 
bederní a krční páteře + vzdálené 
body SP6, KI3, GB34.

Vzhledem k věku a stavu pacient-
ky nebyly využívány jiné body, solí 
nahřívala KI1 a CV3-6, ale jen velmi 
nepravidelně.

Z fototerapie se střídavě využívaly 
směsi jako jisheng shenqi wan,  jin-
suo gujin wan, huanshao dan, xi-
ang-sha liujunzi tang (pro podporu 
středu), Cordyceps.

Přestože léčba není zcela systema-
tická, pacientka pociťuje zlepšení, co 

se týká únavy, zimomřivosti a udrže-
ní moči. Bolesti beder a krční páteře 
se zlepší na 3 dny po akupunktuře, 
poté se zase horší.

 
4. Chlapec 7 let – hlavní problém 

je pomočování v noci. Dosud neměl 
suchou periodu, /maximálně 1–2 
dny za sebou/

Je to křehký, bledý chlapec, hube-
ný, působí unaveným dojmem, jedná 
mírně, neprosazuje se, hlas je tichý 
(aktivní matka ho vždy přeruší). 
Spíše zimomřivý, moc se nepotí, bývá 
častěji nemocný, kdysi diagnostiko-
ván jako astmatik, t.č. bez léčby. Chuť 
k jídlu má spíše menší, má rád teplé 
polévky. Jazyk je bledý, mírně oteklý 
s tenkým bílým povlakem, slabý pulz. 

Z anamnézy – starší matka, nesho-
dy s bratrem

Diagnostická rozvaha: 
• Prázdnota jangu ledvin sheny-

angxu, ledviny nekontrolují 
močení a neřídí otvory, jang 
ledvin nepomáhá močovému 
měchýři v kontrole močení.

• Prázdnota čchi sleziny a plic 
pifeiqixu, čchi sleziny dosta-
tečně nezvedá, čchi plic dosta-
tečně neřídí ochranu.

Z bylinných směsí doporučena 
Buzhong yiqi tang.

Místo akupunktury byly zvoleny 
dětské masáže tuina sterapeutickým  
záměrem doplnit ledviny a slezinu, 
podpořit funkce močového mě-
chýře, nezapomínali jsme na mírné 
uvolňování čchi jater. Masáže se učí 
rodiče, aby bylo možno je provádět 
denně. Po prvním měsíci je znatelné 
zlepšení celkového stavu, interval 
pomočování se protáhl zatím na 7 
dní.

5. Chlapec 6 let – hlavním problé-
mem je noční pomočování, někdy 
i několikrát za noc, suchou periodu 
rodiče nezaznamenali, pouze 1–2 
dny v měsíci. Občas má malou pří-
hodu i přes den. 

Je horkokrevný, mívá začervenalé 
tváře, od přechodu na smíšenou 
stravu cca kolem 9. měsíce věku má 
stolici 1× za 3–4 dny, žízeň má hlavně 
na sladké nápoje. 

Spí tvrdě, v noci se častěji potí, při 
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spánku skřípe zuby, mluví, někdy 
se budí pláčem, na tišení reaguje 
vztekem. Je tvrdohlavý, potřebuje 
čas na přizpůsobení se, má problém 
rozlišit vhodnost a nevhodnost cho-
vání (relativně asociální chováni), 
hyperaktivní a nesoustředěný

V anamnéze operace nesestouplé-
ho varlete, častá nemocnost. Jazyk 
má červené okraje, pohybuje se.

Diagnostická rozvaha: 
• Kombinace plnosti a prázd-

noty
• Prázdnota esence a jin ledvin
• Nadměrný jang, oheň jater, 

srdce

Terapeutický záměr: stáhnout hor-
ko jater, doplnit jin jater a ledvin, ev.  
propojit srdce a ledviny.

S tímto záměrem byla doporučena 
akupresura bodů KI3, SP6, LR3 a řa-
sení podél páteře.

Z fytoterapie:
yigan san – uklidňuje játra, posilu-

je slezinu, pročišťuje horkost, uvol-
ňuje křeče (působí na prázdnotu jin 
a krve jater) + liuwei dihuang wan.

Jiná používaná kombinace byla 
jiawei xiaoyao wan (uklidnit játra, 
posílit slezinu) + tianwang buxin 
tang (pročistit horkost, doplnit krev 
a jin srdce, uklidnit ducha, propojit 
srdce a ledviny)

Současně je léčba doplňována 
i homeopatiky.

Přestože je stav malého chlapce 
poměrně komplikovaný, na léčbě se 
pozvolna zlepšuje jeho komunika-
tivnost, někdy se nepomočí i 14 dní. 

6. Muž 42 let, základní potíží je 
urolihiasa.

Přichází s odstupem po hospitaliza-
ci pro renální koliku a zánět ledviny 
při urolithiáse, odléčený ATB, se 
stentem.

Pacient byl hospitalizován po ná-
hlých, silných, bodavých bolestech 
zad. Byla zjištěna urolithiása, kámen 
se odstranit nepodařilo. Pro nález, 
svědčící pro zánět ledvin, byl přelé-
čen antibiotiky. Po zvládnutí akutní-
ho stavu byl propuštěn se stentem 
do domácího ošetření s plánem kon-
trol a eventuálního chirurgického 

zásahu. Do té doby neudával žádné 
urologické potíže. Se stentem cítí 
velký dyskomfort v oblasti podbřišku 
s nemožností sedět. 

V anamnéze připomíná jen virózu, 
prodělanou půl roku před hospita-
lizací, těsně před manifestací obtíží 
byl aplikován zubní implantát.

Pacient je horkokrevný, vzteklý, 
v práci zažívá stresové situace, mívá 
konflikty se synem. Obecně si na nic 
nestěžuje, udává menší přísun teku-
tin. Jazyk má červené tělo, hlavně 
po stranách , na jazyku silnější, žlutý 
povlak v oblasti dolního zářiče. 

Dle bagang jde o vnitřní, horké 
onemocnění s nadbytkem, stav jang.

Dle orgánové syndromologie jde 
o vlhko-horko v dolním zářiči + stís-
nění čchi jater se vznikem horkosti.

Terapeutický záměr: přeměnit 
kaménky, pročistit horkost, odvést 
vlhko, uvolnit játra

1. vlastní terapii zahájil pacient, pil 
urologický čaj, užíval kapky ze štět-
ky a lomikámenu, přidal kustovnici 
a houbu pórnatku kokosovou

2. přidána byla homeopatika na 
podporu ledvin, lymfatického obě-
hu, protizánětlivě působící (př. Re-
nes equisetum, Renes borago /Wala/, 
Lymphomyosot Heel…) + čaj z byliny 
Chanca piedra

3. urologický čaj a štětka byly na-
hrazeny směsí jinqian caopian jiajian 
– směs pročišťuje horkost, odvádí 
vlhkost, přeměňuje kaménky, zprů-
chodňuje vykapávání

+ Byla doporučena změna stravo-
vacího režimu, omezení živočišných 
bílkovin, hlavně uzeniny, vnitřnosti, 
dále omezení potravin bohatých 
na šťavelany /špenát, červená řepa, 
čokoláda, kakao, černý čaj, i přesto, 
že jsme naznali složení kamene/ do-
statek tekutin…

+ Změna stravovacího režimu, do-
statek tekutin, omezení živočišných 
bílkovin, potravin bohatých na šťave-
lany /špenát, červená řepa, čokoláda 
kakao, , černý čaj, čokoláda, kakao/, 
vnitřnosti, uzeniny…

Po 3 měsících, při kontrole na 
urologii, nález v moči fyziologický, 
v krevních testech anemie, RTG ani 
CT nepotvrdily nález konkrementu.

V další léčbě střídáme zmíněné 
byliny se směsí na uvolnění čchi jater 

jiawei xiaoyao wan, kontrola po 2 
měsících, na UZ nejasný nález, co 
se týká konkrementu, je bez stentu 
v močovodu.

Po dalších 2 měsících je pacient 
bez potíží, dle zobrazovacích metod 
bez nálezu konkrementu, léčba je 
upravovaná dle přítomnosti stresů 
a dle příznaků, občas se zopakuje  tří-
týdenní kůra směsí jinqian caopian 
jiajian, nebo bylinou chanca piedra, 
začal docházet na akupunkturu, za-
měřenou harmonizačně na podporu 
funkcí jater, sleziny a ledvin.

V předchozích případech jsem 
chtěla krátce dokumentovat možné 
postupy čínské medicíny. 

Víme, že výsledky léčby jsou samo-
zřejmě mnohdy limitované, někdy 
vysokým či nízkým věkem pacienta, 
psychickým narušením vývoje dětí, 
také široce kombinovanou léčbou 
pacientů, někdy i nespoluprácí atd.,  
přesto při správném postupu může-
me dosáhnout pozitivního posunu 
zdravotního stavu pacienta.

Co říci závěrem. Všichni víme, že 
některé urologické potíže jsou velmi 
dobře řešitelné postupy západní 
medicíny, jako například akutní 
bakteriální infekce močových cest 
a ledvin, některá nutná operativní 
řešení. Přesto je řada potíží, na kte-
rá západní medicína nedosáhne. 
V prevenci, v některých akutních 
případech a hlavně při chronicky 
probíhajících potížích se otevírá ces-
ta pomoci pacientovi pro nás. A tak 
doufám, některé informace z mého 
článku budou pro vás inspirací. 

Použitá literatura:
Vl.Ando, Klasická čínská medicína 

I, III, V.
Debra Betts, The essential guide 

to Accupuncture in Pregnancy a. 
Childbird.

JulianScott, The treatment of 
Children by Acupuncture.

Klinická akupunktura podle 
institutů tradiční čínské medicíny 
v NANJING a BEIJING.

Materiály 1. školy tradiční čínské 
medicíny.

originální práce 

V období kdy žil Hippokrates, byla 
medicína téměř výlučně závislá na lé-
kařském umění a věda v ní prakticky 
neexistovala. Tento způsob lékařství 
přetrvával ještě poměrně dlouhou 
dobu. S rozvojem možností šíření 
a ukládání informací se také změnil 
i náhled na celou dnešní medicínu. 
Za poměrně krátkou dobu se poda-
řilo v léčení změnit způsob lékař-
ského umění a nahradit ho „tvrdou 
vědou“, která podle statistiky určuje 
téměř všechny lékařské doporučené 
postupy.

Proč a kdy vlastně vznikla medicí-
na založená na důkazu, tzv. evidence-
-based medicine (EBM)?

Za první oficiální formulaci EBM 
se považuje definice Sacketta a kol. 
z r. 1996. Prvotní idea vzniku EBM 
byla velmi rozumná. Měla za cíl po-
skytnout pacientovi tu neúčinnější 
formu léčby na jeho zdravotní pro-
blém. Jak ale tohoto cíle dosáhnout? 
Víme velmi dobře, že každý člověk 
je individuální bytost a působí na 
něj denně mnoho faktorů, které 
jeho nemoc ovlivňují. Při akutních 
formách onemocnění, kde je obvykle 
potřeba velmi rychle zasáhnout, se 
lze ve většině případů spolehnout na 
statisticky zpracovatelné informace 
o postupech, které vedly ke změně 
zdravotního stavu. Je to dáno tím, že 
vlivy prostředí, či behaviorální zvyky 
se v krátkém časovém horizontu 
příliš nemění. Čím je ale nemoc chro-
ničtější, tím více mají statistická data 
pouze velmi omezenou výpovědní 
hodnotu. Je to dáno především tím, 
že statistika neumí zhodnotit ně-
kolik vlivů (ať už pozitivních nebo 
negativních) zároveň. Ty se navíc 
v průběhu času mění. Proto jsou 
v původní definici také další faktory, 

ze kterých každý má stejnou váhu, 
jako statistické zpracování dat.

Jaká je realita  
v lékařství dnes?

Podařilo se nám lékařské umění 
z medicíny téměř vytlačit, protože 
jsme ho nahradili „vědou“. Pár výji-
mek tvoří obory, jako jsou například: 
plastická chirurgie, psychologie, 
rehabilitace, akupunktura a další, 
i když i v těchto odvětvích medicíny 
je snaha přesunout umění léčby na 
okraj oboru. Dokonce už i ve většině 
oficiálních formulací jsme vše uči-
nili pro to, abychom umění vyškrtli. 
„Léčíme podle pravidel současné 
lékařské vědy.“

To nám ale zdaleka nestačilo. 
Věda dostala jasné pravidla, jak má 
vypadat – tedy místo slova věda čas-
to zní: „Evidence based medicine“. 
Kdybychom dodržovali původní  

Sackettovu koncepci, možná by to 
nebylo ještě tak špatné. My jsme ale 
z ní 2 součásti úplně škrtli. Nezůstali 
jsme bohužel ani u toho. I studiím 
jsme dali jasný rozměr, jak mají vy-
padat – musí splňovat přesně danou 
metodiku, jinak prý nejsou validní…

Je namístě se ptát, pro jaké formy 
léčby je tato metodika vhodná a pro 
které ne? Myslím, že každý, kdo 
se v problematice alespoň trochu 
orientuje, rychle přijde na to, že je 
daleko vhodnější pro farmaka (kte-
ré mají nízkou variabilitu a velkou 
uniformitu) na rozdíl od jiných 
postupů, u kterých je tomu naopak. 
Pokud tedy použijeme v léčbě po-
stupy, které je potřeba přizpůsobit 
konkrétnímu pacientovi a v čase je 
podle průběhu nemoci měnit, nemá-
me šanci je do formátu těchto studií 
vůbec dostat. To, že by mohlo lidské 
vědomí nějak zasáhnout do léčby, se 

VÝHODY A ÚSKALÍ MEDICÍNY  
ZALOŽENÉ NA DŮKAZU  
(EBM – EVIDENCE BASED MEDICINE)

originální práce 

MUDr. Peter Olšák 
Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

Akupunkturní ambulance a rehabilitace Petr Konečný, Mošnerova 3, Olomouc
peter.olsak@gmail.com
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nebere do úvahy. Kdo něco podob-
ného tvrdí, je obvykle považován 
přinejmenším za blbce a v horším 
za blázna.

Jak většina lidí jistě ví, medicína 
je v západní společnosti velkým 
byznysem. Pokud se podaří někte-
ré farmakum, v té či jiné léčebné 
formě dostat do tzv. doporučených 
postupů, je to pro firmu, která dané 
farmakum, vyrábí zlatý důl. Je vysoce 
pravděpodobné, že většina lékařů 
tento postup bude dodržovat a tedy 
zisky budou velké. Aby se farmakum 
dostalo do doporučeného postupu, 
musí projít velmi nákladnou cestou, 
která se počítá na minimálně desítky, 
ne-li stovky miliónů korun, možná 
i více. Ale vzhledem k potenciálním 
ziskům je přece tato cesta možná. 
Pro běžný postup lékařského umění, 
který je finančně nenákladný něco 
podobného nepřichází do úvahy. 
Nikdo si nemůže dovolit nákladné 
studie a tedy šance dostat se do do-
poručených postupů je velmi malá.

Na chvíli si virtuálně sám sebe 
představím jako majitele firmy, která 
bude chtít na prodeji svého léku co 
nejvíce vydělat a nebude hledět na 
nic jiného. Jak tento způsob nejlépe 
realizovat?

a. Zaplatím studie, které budou 
mít takový dizajn, který s vel-
kou pravděpodobností potvr-
dí účinek mého léku.

b. Na základě studií bude lék za-
řazen do doporučeného po-
stupu.

c. Vyhlásím, že se má dodržovat 
jedině „doporučený postup“ 
a ostatní postupy že jsou 
ohrožením pacienta, protože 
jsou méně účinné.

d. Tímto dosáhnu v krajním pří-
padě to, že pokud bude mít 
pacient správnou diagnózu, 
lékař už vůbec nemusí pře-
mýšlet nad léčbou a uplatní 
můj lék (tedy dodrží doporu-
čený postup). Tím také bude 
schopen léčit ještě víc pacien-
tů, protože nebude ztrácet čas 
svým přemýšlením.

e. Abych si vše pojistil, postra-
ším lékaře, kteří by chtěli po-
užívat svůj vlastní rozum, že 
se vystaví riziku žaloby. Dopo-

ručený postup bude právně 
snadněji obhajitelný než zdra-
vý úsudek lékaře.

Možná tento virtuální příklad něco 
připomene z dnešní reality a pomů-
že k náhledu na léčbu některých 
(zejména civilizačních) nemocí.

Pokud vývoj medicíny půjde na-
dále takto radikálním směrem, aniž 
by respektoval ostatní součásti naší 
existence, můžeme očekávat nemalé 
problémy. Tak, jak jsme to mohli vi-
dět opakovaně v historii (nejen) me-
dicíny. Jakýkoliv myšlenkový proud, 
pokud se začne radikalizovat, úplně 
zničí svůj původně rozumný záměr 
a stane se regresivní. Pokud vyškrtne-
me z lékařského povolání kreativitu, 
intuici, zkušenost a další vlastnosti, je 
jen otázkou času, kdy začne stoupat 
počet lékařů se syndromem vyhoře-
ní a další neblahé důsledky.

Odpůrci medicínských metod, 
u kterých jde o syntézu vědy a umě-
ní, v některých případech správně 
poukazují na to, že jde o podvod, 
placebo, sugesci a podobně. Ano, 
stává se, že někdo z lékařů, kteří se 
věnují těmto metodám, podlehne 
subjektivním dojmům své osobnosti 
a začne pacientům dávat falešné na-
děje. Také někdy může léčit nespráv-
ně, díky nedostatečném vzdělání, 
nebo prostě začne zneužívat naivitu 
některých pacientů. Toto se ale stává 
i v konvenční medicíně. Ovšem bylo 
by velkou chybou zařadit do této sku-
piny také lékaře, kteří poctivě léčí 
své pacienty pomocí svého umění.

Metody integrativní medicíny také 
někteří církevní a jiní představitelé 
označují za okultní, magické atd. 
Dost často se stává, že tím vzniká 
ještě větší zmatek, protože se s poj-
my žongluje bez toho, aby byl řádně 
vysvětlený jejich význam. I v běžné 
medicíně, ale v integrativní obzvlášť, 
je proto nutné zkoumat svůj úmysl. 
Pokud máme úmysl při léčbě čistý, 
není důvod mít přehnané obavy. 
Nejlepší ochranou každého lékaře 
je poctivost v tom, co dělá. K tomu 
je potřeba přidat zdravé rozlišování 
toho, co je opravdu hodnotné a co 
je marnivé. To by mělo být součástí 
v každé formě léčby (ať už se to týká 
konvenční či integrativní medicí-
ny). Existují určité znaky, které nám 
můžou v řadě případů napovědět, 

jestli je směr naší léčby pro pacienta 
požehnáním či prokletím. Povídání 
o nich by jistě vydalo na další článek.

Nepředpokládám, že problémy 
současného lékařství a také lékařské 
vědy či umění bude možné vyřešit 
právními nebo jinými opatřeními. Ty 
budou mít vždy své limity a nebudou 
úplně spravedlivé. Je tedy na místě 
aby pomoc pacientům přicházela od 
vzdělaných lékařů, kteří budou rozví-
jet své dovednosti ve vědě i v umění. 
Nenechají se zastrašit tím, že jim 
budou někteří kolegové vnucovat, 
že jsou nevědečtí a šarlatáni. 

Nedávno jsem narazil v knize 
„Bůh a peníze“ od autorů A. Grüna 
a J. Zeitze na citaci o fungování 
přírody podle Matthiase Nöllskeho. 
Jsou zde uvedeny první čtyři z deseti 
základních tezí:

a. Příroda vůbec nezná perfekci-
onismus. Všechny organismy 
jsou více či méně podařená 
kompromisní řešení, vyváže-
ná mezi navzájem si odporují-
cími požadavky, jako je napří-
klad rychlost a síla.

b. Příroda sází na rozmanitost 
a brání se standardizaci. Žád-
ný organismus není úplně 
totožný s jiným. Tímto způ-
sobem mohou být zachovány 
nejrůznější vlastnosti a schop-
nosti.

c. Neexistuje „vítězná strategie“. 
Naopak existuje ohromné 
množství možností, jak uspět. 
Od každého organismu se 
vyžaduje, aby rozvinul svou 
vlastní strategii přežití – při-
měřeně svým možnostem a ži-
votnímu prostředí.

d. Další substanciální vývoj exis-
tuje pouze ve spojení s bez-
počtem nezdarů. Proto mo-
hou stále znovu něco vytvářet 
pouze systémy, které dovolí, 
aby většina pokusů ztroskota-
la.

Nemocný člověk je také součástí 
přírody. Abychom mohli zodpověd-
ně léčit své pacienty, budeme muset 
přírodu respektovat. Když budou 
zákony přírody překračovat i lékaři, 
dříve či později onemocnění také 
a celá medicína se stane nemocnou.

Současná západní medicína málo 

originální práce 

řeší potenciální dlouhodobé nežá-
doucí účinky. Nerespektuje přírodní, 
behaviorální a další vlivy. Chce hlav-
ně tvrdými a vysoce účinnými zásahy 
ovlivňovat zdraví člověka, podobně 
jako to často činí západní svět v ji-
ných oblastech (např. vysoké výnosy 
v zemědělství…atd.). Lékaře, kteří se 
nechtějí tomuto systému podřídit, 
zesměšňuje a v krajním případě také 
cenzuruje. Že je současný způsob 
medicíny hrubě neekologický také 
nikoho netrápí… Patologicky přehna-
ně vědecká medicína se snaží budit 
dojem, že je pro pacienty to nejlepší. 
Když se na ni podíváme okem sta-
tistiky, zjistíme, že je to pouze iluze, 
které mnoho lékařů věří. Např. v USA 
se v nemocnici za rok poraní nebo 
špatně léčí více než milion pacientů 
a z nich nakonec 180 000 na tyto 
následky umírá. (McTaggert, Lynne: 
Was Ärzte Ihnen nicht erzählen. 
Kernen: Sensei Verlag, 2000. Str. 27). 
Studie American Medical Assotiation 
konstatuje, že každoročně v USA 
zemře více než 100 000 pacientů 

v důsledku nepředvídaných účinků 
správně předepsaných léků váza-
ných na lékařský předpis, u dalších 
2 000 000 pacientů dojde k těžkým 
vedlejším nežádoucím účinkům 
nebo k trvalému poškození (v této 
statistice nejsou zohledněny chyby 
v předpisu, předávkování nebo 
zneužití léků). (Starfield B.: „Is US 
Health really the best in the Word?“, 
in: Journal of the American Medical 
Association 248/4. July 26, 2000). 
Je tedy na místě uvažovat jestli by 
nebylo vhodné do léčby našich pa-
cientů více aplikovat akupunkturu 
a další přidružené techniky, které 
mají minimum nežádoucích účinků 
a tedy nejlépe respektují Hippokrato-
vo – „Primum non nocere.“ Jsem rád, 
že generace akupunkturistů před 
námi vytvořili podmínky pro formu 
medicíny, která otevírá možnosti 
pro lékaře, kteří mají chuť léčit své 
pacienty podle nejlepšího vědomí 
a svědomí. Přeji si, aby se naší mlad-
ší generaci podařilo na tuto tradici 
alespoň částečně navázat.

I když by po přečtení některých 
pasáží v textu mohla řadu lékařů 
chytat skepse či zlost, nemyslím si, 
že bychom měli klesat na duchu. 
Jak víme z nedávného období, kdy 
jsme si mysleli, že všechno vědou 
vyřešíme, nepředpokládám, že vý-
voj by šel dál jenom tímto směrem. 
Současný způsob lékařské vědy má 
své kladné stránky, ale i limity. Po-
kud by nastal „ideální scénář EBM“, 
tedy to, že všichni na planetě léčíme 
jediným a nejúčinnějším způsobem, 
tak bychom mohli mít vážné obavy. 
Tato absurdita ale nikdy nenastane. 
V historii i v přírodě k progresu vedla 
vždy určitá variabilita, ne stejnost. 
Víme dobře, jak v minulém režimu 
umělé pokusy o stejnost dopadly. 
Proto dále rozvíjejme všechny naše 
formy vnímání, abychom mohli paci-
enty nejen léčit, ale i vyléčit.
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Platon (427 – 347 př.n.l.)
Léčení jakékoliv jednotlivé součásti 

by nemělo probíhat bez ošetření 
celku. Neměli bychom se pokoušet 

léčit tělo bez duše a má-li být zdravé 
tělo i hlava, musí léčení začít duší. 

Neboť to je velký omyl naší doby 
při léčení lidského těla, že lékaři 

napřed oddělí duši od těla.

Opakováním tohoto citátu od slav-
ného filosofa chci zdůraznit nutnost 
celostního pohledu v kontextu 
celé naší moderní medicíny.

Integrální medicína je pojem, 
který se nově objevuje v souvislosti 
s multidimenzionálním vnímáním 
celé medicínské problematiky v kon-
textu základních principů kvantové 
fyziky. Vycházíme z předpokladu, že 
naše tělo obsahuje současně pět těl 
vědomí. 

Tělo fyzické, jehož problemati-
kou se zabývá především konvenční 
medicína. Označit ho můžeme jako 
jakýsi hardware. Druhé je tělo vi-
tální, které můžeme označit také 
jako tělo energetické, éterné, se 
kterým pracují všichni, kteří využí-
vají filosofický pohled energetického 
systému člověka, tedy především 
akupunkturisté. Třetím je tělo 
mentální, označované mnohdy jako 
emoční. Uděluje význam vitálnímu 
a fyzickému tělu. Čtvrté je nazýváno 
supramentální, čili spirituální, kde 
hledáme především kontexty pro 
mentální a vitální funkce.

Páté můžeme označit jako tělo 
s dokonalým štěstím a pocitem 
blaženosti, jakési „nadjá“, čili neo-
mezený základ bytí, ve východních 
filosofiích též jako samádhí.

Principy multidimenzionality 
jsem popisoval v loňském sdělení 
o celostní medicíně. Především 

v souvislosti kolem DNA a genetiky. 
Genetika, jak ji vnímá současná 
medicína, se zabývá pouze aspektem 
lineárním, tedy ve smyslu vnímání 
reality ve 3D (třech dimenzích). Ale 
genetika je má ještě další rozměr, 
který můžeme označit jako geneti-
ku informační, neboli karmickou. 
Ta může být jak negativní, tak pozi-
tivní. Vždy v souladu s duchovními 
principy a s řádem celého lidstva. 
Toto pojetí genetiky je základem 
karmické medicíny. Hrají tady 
důležitou roli vlivy astrologické, kte-
ré ovlivňují působení gravitačních 
a magnetických vlivů Slunce a vytvá-
řejí tak určitou multidimenzionální 
šablonu. Další významnou roli hraje 
krystalická mřížka jedince, která 
vytváří schopnost duše komuniko-
vat na multidimenzionální úrovni 
s přihlédnutím k osobní Akáše. To 
vše s významným vlivem na úrovni 
naší DNA, která je zároveň určitým 
přijímačem, ale i vysílačem, pamětí 
naší duše se schopností uchovávání 
individuálních akášických informa-
cí. Přísná individualita jedince je 
vytvořena jedinečnou kombinací 
vlivů magnetických a krystalických 
mřížek v okamžiku našeho naroze-
ní, kdy se vše překrývá a tvoří tak 
naprosto jedinečnou bytost na této 
planetě. V hrubších rysech pak ho-
voříme o souvislostech s narozením 
ve znamení zvěrokruhu, což ovliv-
ňuje naše vlastnosti, reakce, chování, 
temperament, ale i slabá místa. Toho 
lze následně využít v rámci určitých 
diagnostických a především preven-
tivních opatření.

Současná konvenční medicína, 
která se zabývá prakticky pouze 
fyzickým tělem je na velmi vysoké 
úrovni a má řadu pozitiv, které je 
třeba zdůraznit. Především je to 
akutní medicína, kdy dochází k zá-
chraně života při stavech, které byly 

ještě v nedávné minulosti letální. 
Druhou oblastí je raketový rozmach 
různých vyšetřovacích, především 
zobrazovacích technik. Ale i ope-
rační výkony, které jsou mnohdy 
život zachraňující, jindy významně 
ovlivňující kvalitu našeho života, jako 
jsou třeba transplantace či kloubní 
náhrady. Zlepšuje se i diagnostika 
pomocí laboratorních metod, vyba-
vení JIP a RZP. 

Ale problémem zůstávají chro-
nická onemocnění .  Většinou 
dochází pouze k ovlivnění důsledků 
onemocnění, nikoliv k řešení příčin. 
Zmírňujeme tak určité obtíže pomo-
cí chemických preparátů. Nebo se 
snažíme o zpomalení vývoje choroby. 
Určitou negativitou moderní medicí-
ny je mnohdy technická medicína, 
která se zabývá pouze fyzickým 
tělem a zcela opomíjí další vlivy, 
zejména emoční stavy, projevující 
se zvláště při vzniku psychosoma-
tických onemocnění. Samostatnou 
kapitolou zůstává léková politika 
s nadměrným užíváním různých 
chemických preparátů, které slouží 
jen ke zmírnění důsledků nemocí. 
Mnohdy i s určitou polypragmazií 
a s negativními dopady interakcí 
různých léků. Negativem současné 
medicíny je i nedostatečná psycho-
terapie. Za negativní vlivy můžeme 
pokládat i legislativní džungli zdra-
votnických zákonů a vyhlášek.

K celostnímu pohledu na pacienta 
je třeba více využívat funkčního 
myšlení, které je naprostou samo-
zřejmostí například v rehabilitaci. 
Jako příklad mohu uvést pacienta, 
který si stěžuje na bolesti v oblasti 
kyčelního kloubu. Pokud navštíví 
ortopéda, okamžitě dostává nálep-
ku „coxartrosis“, obzvláště pokud 
je odpovídajícího věku a s určitými 
známkami na RTG. Ale to v žádném 
případě nemusí být příčina těchto 
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bolestí, jen určitá incidence vý-
sledků vyšetření. Někteří osvícení 
lékaři pak popisují tento stav jako 
funkční coxalgii, pokud chybí od-
povídající RTG nález. Kyčelní kloub 
má projekci v zevní třetině třísla, 
bolesti výraznější zvláště při chůzi 
po nerovném terénu, po schodech, 
směrem dolů. Většina pacientů ale 
udává zhoršení bolestí v klidu, na 
počátku pohybu, ve vynucených po-
lohách nebo v noci. Převážná většina 
bolestí v oblasti kyčelního kloubu je 
projikována do oblasti trochanteru, 
kam se upíná klinicky významný sval 
m. piriformis. Ten může způsobit 
bolest v místě úponu, tedy v oblasti 
velkého trochanteru. Navíc může 
i utlačovat mechanicky n. ischiadi-
cus, anatomicky ležící v jeho těsné 
blízkosti. S typickou projekcí do 
dolní končetiny a přidruženou bo-
lestí a parestezií. Z tohoto pohledu 
v souladu s funkčním myšlením 
vychází i návrh terapie a prevence. 
Takových příkladů bychom mohli 
uvést mnoho.

Konvenční medicína řeší důsledky, 
ale nikoliv příčinu, která patologický 
stav vyvolala. Typickým příkladem 
mohou být onemocnění, která 
řadíme do skupiny psychosoma-
tických. Onemocnění štítné žlázy, 
gastroduodenální vředová choroba, 
hypertenze a řada dalších. Pokud 
tedy neodstraníme psychickou či 
emoční zátěž, ta fyzická projekce 
bude přetrvávat. 

Velice důležitou roli v řadě pa-
tologických stavů hraje imunitní 
systém. Hlavním orgánem je tenké 
střevo, kde se v podslizničním vazi-
vu tvoří protilátky. Pokud mají plnit 
optimální funkci na poli obranys-
chopnosti, musí být kvalitní. Kvalitní 
tvorba protilátek je závislá na celkové 
kondici a optimální funkci tenkého 
střeva, což velmi úzce souvisí se stra-
vováním. Imunitní systém pracuje 
na principu určité rovnováhy mezi 
makrosvětem (tedy našim fyzickým 
tělem) a mikrosvětem (řadou virů, 
bakterií, parazitů, které k životu ne-
zbytně nutně potřebujeme). Pokud 
je tato rovnováha porušena, nastává 
problém. Na úrovni lokální (lymfo-
cyty) nebo celkové (horečka). Ale na 
imunitní systém lze pohlížet i z po-
hledů mentálního a supramentální-

ho těla. I když v souvislosti s činností 
brzlíku, který hraje v imunitním 
systému velmi důležitou roli. Žijeme 
v polárním světě, kde platí následují-
cí principy. Symbolika lásky = vpou-
štím, dovoluji a symbolika obrany = 
bráním se. Tedy symbolika „já“ a „ne-
-já“. Orgán, který přebírá tuto funkci 
na tělesné úrovni, bývá zasažen jako 
„locus minoris resistentiae. 

Do integrální medicíny jsou tak 
zařazeny určité směry, které byly dří-
ve uváděny jako součást alternativní 
medicíny. Vhodnější je tak označení 
komplementární, celostní, holistická 
nebo integrovaná medicína. Všechny 
tyto metody v sobě zahrnují určitou 
komplexnost, ale zpravidla pracují 
odděleně. Do integrované medicíny 
tak rozhodně patří akupunktura jako 
součást tradiční čínské medicíny, 
homeopatie včetně Bachovy květové 
terapie. Dále ajurvéda, fytoterapie, 
různé formy reflexní terapie. Ale 
i léčitelství, biorytmologie, opti-
mální životospráva, zvláště v oblasti 
stravování. Dále rodící se karmická 
medicína. Nesmíme ale zapomínat 
na psychologii, kinesiologii, regresní 
terapii a rodinné systemické konste-
lace. A mnoho dalších. 

Důležitou roli hrají v našem životě 
čakry, jejich klinika a patologie.

Jen si krátce zopakujeme funkce 
jednotlivých čaker v souvislosti 
s vitálním tělem, zaměříme se na 
medicínu čaker a z pohledu men-
tálního těla na psychologii jednotli-
vých čaker. 

Kořenová čakra má na starosti 
především vylučování. Souvisí se so-
beckou zakořeněností, soutěživostí 
a strachem. Patologie se projevuje 
jako zácpa, hemorhoidy, colitis, 
průjmy. Řešením může být nutnost 
zlepšení pohybu vitální energie, 
bosá chůze po zemi, práce s hlínou. 
Na úrovni mentálního těla cítíme 
pocity nejistoty. 

Hlavní funkcí sexuální čakry je 
reprodukce, spojená s fyzickou lás-
kou a sexualitou. Porucha se projeví, 
pokud jde o nenaplněnou touhu. Ta 
se může projevit jako impotence, 
vaginismus, onemocnění nejen pro-
staty, ale všech pohlavních orgánů. 
Řešení můžeme hledat v pozitivním 

působení sexu. Na mentální úrovni 
pozorujeme pocity nerovnováhy na 
úrovni vztahů mezi mužem a ženou. 

Dominantní funkcí třetí, pupeční 
čakry je údržba. Porucha se projeví 
jako pýcha a hněv, na orgánech jako 
dráždivý tračník, diabetes, vředová 
choroba gastroduodena, zařadit sem 
můžeme i různé nemoci jater. Pozi-
tivní je především působení technik, 
vedoucích k snížení citlivosti na 
negativní energie druhých lidí. Men-
tální úroveň se projeví jako pocity 
hněvu a podráždění, uspěchanost 
a netrpělivost.

Srdeční čakra má na starosti naši 
sebeidentitu, otevřenost. Projevuje 
se jako romantická láska a zamilova-
nost, při poruše dochází ke smutku, 
bolesti, žárlivosti. Důsledkem jsou 
různé srdeční choroby, poruchy 
imunity, ale i různé typy rakoviny.  
Pozitivně působí zejména smích, 
meditace, čtení romantických knih 
a sledování veselých a romantických 
filmů. Na úrovni mentálního těla 
vede cesta přes otevření a rozšíření 
srdce, sebelásku a lásku k druhým, 
empatii. Problém vitální energie dru-
hých lidí. Problematika imunitního 
systému. 

Doménou krční čakry je naše se-
bevyjádření, které se může projevit 
jako euforie, radost ze svobody slova 
a možnost otevřeného vyjádření. 
Při poruše cítíme frustraci. Dochází 
k poruchám štítné žlázy, bolestem 
v krku nebo ušním onemocněním. 
Řešením je nutnost svobodného 
vyjádření a kreativity. Na mentální 
úrovni potřeba exprese a sebepro-
jevu, uvolnění cesty pro kreativitu. 

Čelní čakra je projevem naší 
evoluce, intuice s pocity jasnosti. Při 
poruše cítíme zmatek. Patologické 
projevy se projeví jako bolesti hlavy, 
migrény, řadíme sem i oční choroby. 
Řešení spočívá v optimálním dýchá-
ní a technikách zlepšujících pohyb 
prány (vitální energie). Vyzkoušet 
můžeme okamžik bez dechu, kdy 
dochází k okamžiku bez myšlenky. 
Mentální projevy vznikají při potla-
čení možnosti sebevyjádření, vyjád-
ření možností a záměrů.

Korunní čakra je čakrou se-
bepoznání, s pocity spokojenosti 
a uspokojení. Při poruše cítíme 
zoufalost. Klinickými projevy může 
být epilepsie, deprese, schizofre-
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nie, různé poruchy mozku včetně 
Alzheimerovy choroby. Pozitivně 
působí různé formy meditace. Na 
úrovni mentálního těla v důsledku 
potlačení energie vznikají deprese. 
Proto jsou vhodná různá cvičení jako 
taiči, hatha jóga, pranajáma.

Víme, že každá čakra souvisí s něja-
kou hormonálně aktivní žlázou. Psy-
choneuroimunologie se zabývá 
komplexním pohledem na uvedenou 
problematiku. Společným léčebným 
postupem pro všechny čakry je 
vizualizace zdravé vitální energie 
v příslušných čakrách. K oslabení 
vitální energie dochází vlivem nega-
tivních emocí, především strachu, 
stresu, hněvu, vzteku v naší mysli. 
Naše mysl je mapována mozkem, 
který potom vysílá určité impulzy 
imunitnímu systému. Důležitou 
roli hrají neuropeptidy, známé jako 
endorfiny nebo enkefaliny. Reakce 
na stres je řízená neurovegetativním 
autonomním systémem. Sympatikus 
vyvolává fyziologické změny k přeži-
tí, parasympatikus působí jako rela-
xační reakce, vedoucí k návratu do 
rovnováhy. Dlouhodobý stres vede 
k trvalé stimulaci sympatiku s proje-
vy podrážděnosti, nespavosti, hyper-
tenzi, srdečním poruchám, vředové 
chorobě, průjmům, dráždivému 
tračníku, poruchám močového mě-
chýře nebo astmatu bronchiálnímu. 
Poruchy imunitního systému se 
projevují jako alergie. Potlačováním 
fyziologické funkce imunitního 
systému dochází k projevům auto-
imunitních nebo nádorových one-
mocnění. Silné potlačování různých 
emocí a jejich vyjádření je v mnoha 
zemích považováno za určitý projev 
slabosti (USA). 

Po emocionálním traumatu dochá-
zí k jisté tenzní fixaci ve svalech. 
Pokud nedochází k následné relaxa-
ci, dochází k určitým projevům fib-
romyalgie, která může být součástí 
chronického únavového syndromu. 
To nazýváme svalovou pamětí. Naše 
mysl tak uděluje význam fyzickému 
a vitálnímu tělu, což nazýváme hege-
monií mysli. Věci samy o sobě jsou 
vždy neutrální, ale naše mysl je může 
vnímat jako pozitivní nebo negativní. 
Mysl má následně negativní vliv na 

zdraví, neboť svým projevem může 
vyvolávat různé reakce našeho těla 
včetně vzniku chorob. Jako příklad 
můžeme uvést infarkt myokardu. Ale 
naše mysl má možnost díky pozitivní-
mu působení zlepšovat náš imunitní 
systém posilováním energie srdeční 
čakry. Prostřednictvím smíchu, 
sledováním romantických filmů, 
čtením knih z „červené knihovny“.

K výraznému ovlivnění řady po-
ruch na mentální úrovni slouží pře-
devším cílená meditace. 

Meditace je aktivitou, kde se 
významně uplatňuje náš optimální 
dech. Většina meditačních technik, 
zvláště pak pro začátečníky, nás učí 
pracovat s naším dechem, na který 
se v tu chvíli soustředíme. Meditační 
techniky jsou založeny na principu, 
kdy vlastně na nic nemyslíme. Nic, 
nic a zase nic. Snažíme se vyloučit 
z naší mysli všechny myšlenkové 
pochody. Tím, že svou mysl čistíme 
od myšlenek, dochází k významné-
mu zklidnění, což je zvláště důležité 
v dnešní době plné stresů, starostí, 
strachů, úzkostí a obav. Abychom 
vyloučili z mysli všechny myšlenky, 
soustředíme se na svůj dech. Jako na 
nejpřirozenější vrozený biorytmus, 
který mnohdy nevnímáme a bereme 
ho jako určitý automatismus. Při 
meditaci se ale naopak snažíme o to, 
náš dech si uvědomovat a vědomě ho 
tak využívat ve prospěch naší mysli. 
Tím, že začínáme počítat svoje výde-
chy, nemyslíme na nic jiného. A to 
je pro začátek meditace podstatné. 
Soustředit se můžeme ale třeba i na 
plamen svíčky, jak doporučují někte-
ří instruktoři meditací. Je velice zají-
mavé, že v okamžiku, kdy zadržíme 
dech, nejsme schopni si vybavovat 
žádné myšlenky. 

Meditace má mnoho pozitivních 
účinků na fungování našeho těla 
nejen na psychické, ale i na fyzické 
úrovni. První, nejzákladnější a také 
nejvíce očekávaná je tělesná změna, 
kterou se snažíme zvládat stres. Medi-
tací dochází k zpomalení a prohlou-
bení dechu, zpomalení srdečního 
tepu s následnou úpravou krevního 
tlaku. Důsledkem je potom snížení 
svalového napětí s celkovou relaxa-
cí a uvolněním. Jak na fyzické, tak 

i na psychické a emoční úrovni. Při 
meditaci dochází k chemické reakci, 
která vede ke snížení hladiny laktá-
tu, který je zodpovědný za celkové 
napětí a úzkost. Meditací se snižuje 
aktivita v části mozku zvané amygda-
la, která řídí pocity „stresovanosti“. 
Snižuje se i hladina hormonu korti-
zolu. Ta se právě stresem významně 
zvyšuje.

Velmi významné je pozitivní pů-
sobení hormonálních látek , 
které si naše tělo vyrábí samo. Jsou 
to především endorfiny, enkefaliny 
a dynorfin, hormony zodpovědné 
za pocit klidu, vyrovnanosti, pocitů 
radosti a štěstí. Zároveň zvyšují práh 
bolestivosti. Podněty dříve nadpra-
hové, které vyvolávaly bolest, se při 
zvýšené hladině endorfinů stávají 
podprahovými, kdy bolest prakticky 
necítíme. Tento efekt lze navodit 
také čokoládou, sexem, akupunktu-
rou či zevně podanými opiáty, jako je 
třeba morfium. Znají ho i sportovci, 
kteří si pravidelným sportováním, 
které jim přináší uspokojení, zvyšují 
hladinu těchto příznivých hormonů. 

Další významný pozitivní vliv má 
meditace na snížení krevního tlaku 
a tím i následně na snížení výskytu sr-
dečně cévních onemocnění, včetně 
cévních mozkových příhod. Dochází 
k zpomalení důsledků aterosklerózy 
díky snížení lipidové peroxidace 
v krvi. Verifikace uváděných účinku 
je možná pomocí EKG vyšetření.

Významným a hmatatelným efek-
tem při praktikování meditace je 
posilování imunitního systé-
mu. Výše popsaným vlivem tvorby 
endorfinů, enkefalinů a především 
dynorfinu dochází ke zklidnění 
s pocity štěstí a spokojenosti, což 
vede následně k pozitivnímu zvýšení 
imunity. Pokud tělo vyrábí kortizol 
či adrenalin, je produkce endorfinů 
zablokována. V případě, že se dostává 
naše tělo do stresu, dojde díky těmto 
hormonům ke změně v distribuci 
krve a k následnému oslabení imuni-
ty. Trvale stresovaný člověk je daleko 
náchylnější k různým infekcím, ať 
už virovým či bakteriálním. Známé 
jsou příklady zvýšeného výskytu 
nachlazení či chřipek po vyčerpá-
vajícím stresovém zážitku. Pokud 
dojde vlivem meditace k uvolnění, 
zvyšuje se tvorba potřebných pozi-

originální práce 
tivních hormonů k posílení celkové 
obranyschopnosti. 

Endorfiny nejsou jedinými pozitiv-
ně působícími hormony. Svou pozi-
tivní roli hraje i hormon tmy a noci, 
nazývaný melatonin, který má silné 
antioxidační účinky. Meditace tedy 
podporuje kvalitní spánek, snižuje 
neklid v průběhu noci právě díky 
vyšší hladině melatoninu. V tibetské 
buddhistické tradici je známo, že 
meditujícím osobám stačí podstatně 
kratší spánek, aniž by to narušovalo 
tělesné fyziologické pochody. 

Významnou kladnou roli hraje také 
zvýšená tvorba poměrně neznámého 
hormonu dehydroepiandroste-
ronu (DHEA), která se podílí na 
harmonizaci mnoha etáží našeho 
těla. Je klíčem k posílení imunitního 
systému jak ve svém působení na 
bakterie, viry i parazity. Meditace 
je zodpovědná také za zpomalování 
procesu stárnutí. Klíčovou roli hraje 
právě hormon DHEA, jehož hladina 
s věkem klesá. Meditací dochází 
k jeho zvýšeným hladinám, což nás 
vede k přesvědčení, že právě tento 
hormon je zodpovědný za zpomalení 
procesu stárnutí našeho fyzického 
těla. Navíc nás chrání před srdeč-
ními chorobami, působí zvýšení 
imunity díky svým antioxidačním 
schopnostem. Zabraňuje progresivní 
atrofii brzlíku, což je klíčové jak pro 
imunitu, tak pro stárnutí. Má také 
účinky protizánětlivé, snižuje hladi-
ny různých chemických látek, které 
se dostávají do našeho těla. To se 
projeví zejména u pacientů, kteří trpí 
revmatoidní artritidou, ale i virovými 
zátěžemi, včetně HIV. Hladina DHEA 
pomáhá předcházet depresím, zvláš-
tě díky snížení hladiny kortizolu. 
Chrání mozek před různými negativ-
ními vlivy, čímž zpomaluje demenci. 
Zatím žádná ze seriózních studií ale 
přesvědčivě nedokázala, proč právě 
při meditaci stoupá hladina tohoto 
záhadného hormonu. 

Meditace zpomaluje také genetic-
ké stárnutí. Určitá teorie vychází 
z toho, že na konci každého chro-
mozomu najdeme telomery, které 
chrání chromozomy. S postupujícím 
věkem se telomery zkracují, ale účin-
ky enzymu telomerázy tento proces 
napravují. Tento enzym se ve zvýšené 
míře produkuje právě při meditaci, 

zvláště tehdy, pokud je doprovázena 
vědomým řízeným dýcháním.

Další neurotransmiter, jehož hladi-
na se při meditaci zvyšuje, je seroto-
nin. Ten reguluje naši náladu, chuť 
k jídlu, ale i spánek. Souvisí s pocity 
pohody a štěstí. 

Meditace pomáhá také zvládat 
chronickou bolest, která může 
být podle různých studií snížena až 
o 40 %. Oslabuje důsledky chronic-
kých zánětů, jako jsou revmatoidní 
artritis, ale i zánětlivých střevních 
onemocnění. Tím dochází také 
k žádoucímu pozitivnímu snižování 
dávek léků, které se k terapii užívají. 

Přínosy meditace nepozorujeme 
pouze na fyzickém těle, ale celý pro-
ces má své pozitivní vlivy i v otáz-
kách duševního zdraví. Snižuje 
tak pravděpodobnost výskytu a re-
cidiv různých depresivních stavů. 
Část mozku zvaná inzulární kortex 
nám umožňuje prožívat hluboké 
emoce, včetně lásky. Ten je spojen 
s částí mozku, která je odpovědná 
za analytické uvažování. Při depresi 
je toto spojení velmi úzké, takže ze-
siluje naše negativní pocity vnímání 
reality. Při meditaci dochází k uvol-
nění tohoto „křečovitého“ spojení 
a tím k oslabení vlivu depresí, což je 
prokazatelné pomocí vyšetření mag-
netickou rezonancí (MRI). Meditace 
také oslabuje vlivy pocitů úzkosti, 
opět díky působení na část mozku 
zvanou amygdala. Působí tedy jako 
prevence úzkosti. Meditace zmírňuje 
pocity osamělosti, což je výhodné 
zvláště u stárnoucí společnosti. Me-
ditace vede dále k jasnějšímu uvažo-
vání díky naší zvýšené koncentraci, 
zlepšuje aktivní paměť a zlepšuje tak 
studijní výsledky. Ale také zvyšuje 
emoční odolnost. Pomáhá překoná-
vat různé zlozvyky. 

Meditace nastavuje náš mozek na 
pocity vnímaného štěstí v celém 
našem životě. Je ale třeba odlišit po-
cit štěstí jako vnitřního naplnění od 
pocitů potěšení, pokud si splníme 
nějaký cíl v podobě nákupu nějaké 
věci, luxusního auta, konzumace 
dobrého jídla či příjemně prožité 
dovolené. Tady se více než kde jinde 
nabízí srovnání životního stylu v zá-
padní společnosti, která je zaměřena 
právě na konzumní vnímání pocitů 

štěstí v materiálním světě. Na rozdíl 
od východních národů, u nichž pře-
važuje pocit štěstí díky soustředěnos-
ti na vnitřní mysl. Dochází k rozvoji 
různých metod k ovládání naší vnitř-
ní spokojenosti. V posledních letech 
jsme svědky určitého sjednocování 
těchto principů, kdy naštěstí stále 
více převažuje ta pozitivní východní 
cesta.  

Meditace nás vede k tomu, aby-
chom prožívali svůj život v přítom-
ném okamžiku, který označujeme 
slovy „tady a teď“. Vždyť tím, že se 
vlastně zastavíme a nemyslíme vůbec 
na nic, jsme v dokonalé přítomnosti. 

Účinky meditace jsou i měřitelné 
díky lékařským přístrojům, které 
jsou schopny zaznamenávat prokaza-
telné a objektivní změny v činnosti 
našeho mozku. Další, různými studi-
emi prokázaný vliv meditace souvisí 
s vytvářením obranyschopnosti vůči 
nádorovým onemocněním. Tady hra-
je opět klíčovou roli melatonin, který 
je zodpovědný za harmonizaci cirka-
diánního rytmu. Jeho nízká hladina 
způsobí stimulaci růstu některých 
nádorových buněk v našem těle. 

Závěrem chci zdůraznit nutnost 
celostního postupu jak v diagnos-
tických úvahách, tak i ve zvoleném 
léčebném plánu. Vždy se snažíme 
o co nejkomplexnější pohled na 
celou problematiku.

 
Pokud využíváme v souladu 

s multidimenzionálním vnímáním 
současně všech pět etáží  

k ovlivnění našich těl vědomí,  
můžeme pak tento cílený proces 

nazývat integrálním.

Zkrácená verze připravované 
přednášky na Konferenci celostní 
medicíny v Zámeckém hotelu Hrubá 
Skála v dubnu 2020, která nebyla 
realizována díky epidemiologické 
situace v tomto období. V této souvis-
losti odkazuji na svou novou knihu 
„Zrcadlo moudrosti“, kde čtenář 
najde mnoho dalších informací. 
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Od decembra 2019 nemocnice 
v meste Wuhan v provincii Hubei 
identifikovali mnoho prípadov no-
vého typu koronavírusu. Ako sa epi-
démia šírila, ďalšie prípady sa zistili 
v iných častiach Číny a v zahraničí. 
Keďže ide o akútne respiračné in-
fekčné ochorenie, nový koronavírus 
bol zaradený do triedy B infekčných 
ochorení podľa Zákona o prevencii 
a liečbe infekčných ochorení ČĽR, 
aj keď v praxi sa k nemu pristupuje 
ako k ochoreniu triedy A. Postupne 
sme lepšie porozumeli tejto epi-
démii a nazbierali viac skúseností 
s diagnostikou a liečbou, a na základe 
toho teraz vydávame tento Protokol 
diagnostiky a liečby pacientov s no-
vým koronavírusom (testovacia 
verzia 6), ktorý vychádza z predchá-
dzajúcej, piatej, verzie.

I. Etiologické vlastnosti
Nové koronavírusy patria do rodu 

betakoronavírusov, majú obal a sú 
okrúhle alebo oválne, často poly-
morfné, s priemerom 60 až 160 nm. 
Ich genetické vlastnosti sa podstatne 
odlišujú od SARS-CoV a MERS-CoV. 
Súčasné výskumy ukazujú 85%-nú 
homológiu s koronavírusmi typu 
SARS, ktoré majú pôvod u netopie-
rov (bat-SL-CoVZC45). Pri izolácii 
a kultivácii in vitro sa 2019-nCoV 
objavuje v epitelových bunkách 
ľudského respiračného systému 
približne o 96 hodín, avšak pri izolá-
cii a kultivácii in Vero v bunkách E6 
a Huh-7 to trvalo asi 6 dní.

Väčšina poznatkov o fyzických 
a chemických vlastnostiach korona-
vírusu pochádza z výskumov SARS-
-CoV a MERS-Cov. Vírus je citlivý 
na ultrafialové svetlo a teplo. Vírus 
možno efektívne zničiť vystavením 
teplotám do 56 °C na 30 minút a vy-
stavením látkam rozpúšťajúcim tuky, 
ako sú éter, 75% etanol, dezinfekčné 
prostriedky s obsahom chlóru, ky-

selina peroxyetánová a chloroform. 
Chlorhexidín ale vírus nezničil.

II. Epidemiologické 
vlastnosti

1. Zdroj infekcie
Momentálne sú hlavným zdrojom 

nákazy pacienti s novým koronaví-
rusom, ale nakazení ľudia bez sym-
ptómov môžu byť taktiež zdrojom 
nákazy.

2. Prenos
K prenosu vírusu dochádza hlavne 

kvapôčkami z respiračného trak-
tu a bezprostredným kontaktom. 
K prenosu vzduchom môže dôjsť 
v uzavretom prostredí s vysokou 
koncentráciou čiastočiek vírusu vo 
vzduchu a pri dlhodobom vystavení. 

3. Ohrozené skupiny
Všetci ľudia sú náchylní na nakaze-

nie týmto vírusom.

III. Klinické vlastnosti
1. Klinické prejavy

Podľa súčasných epidemiologic-
kých výskumov je inkubačná doba 1 
až 14 dní, väčšinou 3 až 7 dní. 

Medzi hlavné prejavy patrí horúč-
ka, únava a suchý kašeľ. Upchatie 
nosa, tečenie z nosa, bolesť hrdla, 
myalgia a hnačka sa vyskytli v niekto-
rých prípadoch. V ťažkých prípadoch 
sa po týždni objavili dyspnoe a/alebo 
hypoxémia. V ťažkých prípadoch 
u pacientov rýchlo nastupuje akútny 
syndróm respiračnej tiesne, septický 
šok, ťažko upraviteľná metabolická 
acidóza a koagulopatia. Je zaujímavé, 
že vo vážnych a kritických prípadoch 
bola horúčka pacientov mierna až 
nízka, často takmer nezistiteľná.

U pacientov s miernym priebehom 
sa neobjavila pneumónia, iba mierna 
horúčka a únava. 

V súčasnosti má väčšina pacientov 

dobrú prognózu a relatívne malý 
počet pacientov je v kritickom stave. 
Prognóza u starších pacientov a pa-
cientov s chronickými ochoreniami 
je negatívna. Symptómy u detí sú 
len mierne.

2. Laboratórne testy
V počiatočných štádiách ochorenia 

sú hodnoty leukocytov v krvi normál-
ne alebo znížené, hodnoty lymfocy-
tov znížené. U niektorých pacientov 
sa zaznamenalo zvýšenie enzýmov 
v pečeni, LDH, svalových enzýmov 
a myoglobínu. Zvýšený troponín 
sa vyskytol u niektorých pacientov 
v kritickom stave a väčšina pacientov 
mala zvýšené hodnoty C-reaktívneho 
proteínu a erytrocytov v sedimente 
a normálne hodnoty prokalcitonínu. 
Vo vážnych prípadoch sa zvýšil D-di-
mér a progresívne sa znižovali hod-
noty lymfocytov v periférnej krvi. 
Kritickí pacienti často mali zvýšené 
hodnoty zápalových procesov. 

Nukleovú kyselinu nového koro-
navírusu možno zistiť z výteru nosa 
a krku, zo sputu, sekrétov dolných 
dýchacích ciest, krvi, stolice a ďal-
ších vzoriek. Aby sa čo najviac zvýšila 
miera pozitívneho zistenia nukleovej 
kyseliny sa odporúča vziať čo najväč-
šiu vzorku hlienu, u pacientov s tra-
cheálnou intubáciou by sa mali vziať 
vzorky sekrétov dolných dýchacích 
ciest a vzorky by sa mali odovzdať na 
testovanie čo najskôr po odobratí.

3. Snímky hrudníka
V počiatočných štádiách snímky 

ukazujú viaceré malé zatienené mies-
ta a intersticiálne zmeny, viditeľné vo 
vonkajšej laterálnej časti pľúc. V ďal-
šom priebehu ochorenia sa na sním-
kach objavujú viaceré zatienenia 
charakteru mliečneho skla (GGO) 
a infiltráciu na oboch stranách pľúc. 
Vo vážnych prípadoch môže dôjsť 
k hepatizácii pľúc, zatiaľčo pleurálny 
výpotok je zriedkavý. 
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v tejto náročnej situácii sme sa rozhodli vydať 
príručku pre všetkých, ktorí študujú v našom medi-
cínskom odbore Akupunktúra ako i pre tých, ktorí 
začali študovať teóriu tradičnej čínskej medicíny 
a plánujú, možno v budúcnosti, študovať aj v našom 
odbore. Texty sú venované nielen doporučeniam v te-
rapii akupunktúrou a jej metódami, sú tam aj ďalšie 
doporučenia pre liečbu bylinami a pohybom. Ako 
všetci vieme, ide o piliere tradičnej čínskej medicíny, 
predmety, ktoré sú obsahom štvorročného štúdia na 
školách TČM.

Materiál nám poslala pani prof Jing Zhao M.D. Ph.D., 
Professor TCM Clinic, Institute of Basic Research in 
Clinical Medicine, China Academy of Chinese Medi-
cal Sciences, Beijing, China.

Prajem Vám kolegyne a kolegovia, úspech 
v prevencii a terapii u všetkých pacientov, pri 
využití ošetrovania metódami akupunktúry 
a tradičnej čínskej medicíny.

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.
Hlavný odborník MZ SR pre odbor Akupunktúra

odporúčania pre prevenciu a terapiu COVID-19 
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IV. Prípady
Prípady zaznamenané mimo pro-

vincie Hubei:

1. Možný prípad, u ktorého je 
podozrenie na nákazu

Posudzuje sa nasledovná epidemio-
logická história a klinické prejavy:

1.1 Epidemiologická história

1.1.1 Cesta do Wuhan a okolia 
alebo do iných komunít, kde boli 
potvrdené prípady 14 dní pred 
vypuknutím ochorenia,
1.1.2 Kontakt s ľuďmi nakazenými 
novým koronavírusom (s pozitív-
nym výsledkom testu na kyselinu 
nukleovú) 14 dní pred vypuknutím 
ochorenia,
1.1.3 Kontakt s pacientmi z Wuhan 
a okolia alebo z komunít, v ktorých 
sa vyskytli potvrdené prípady 14 
dní pred vypuknutím ochorenia, 
ktorí mali horúčku alebo dýchacie 
problémy,
1.1.4 Nahromadenie prípadov.

1.2 Klinické prejavy

1.2.1 Horúčka a/alebo respiračné 
problémy,
1.2.2 Snímky pľúc charakteristické 
pre pneumóniu,
1.2.3 Normálne alebo znížené 
hodnoty WBC (leukocytov v krvi) 
alebo znížené hodnoty leukocytov 
v počiatočných štádiách.

Za možný prípad sa považuje kaž-
dý, u koho sa potvrdí ktorýkoľvek 
bod epidemiologickej histórie 
a ktorékoľvek dva klinické prejavy, 
alebo všetky tri klinické prejavy ak 
sa nepotvrdila epidemiologická 
história. 

2. Potvrdené prípady
Možné prípady, u ktorých sa po-

tvrdil jeden z etiologických nálezov:

2.1 PCR v reálnom čase s pozitív-
nym nálezom kyseliny nukleovej 
nového koronavírusu

2.2 Genetická sekvencia vykazuje 
vysokú zhodu s novým koronaví-
rusom.

Prípady v provincii Hubei:
1. Možné prípady
Berie sa do úvahy epidemiologická 
história aj klinické prejavy:

1.1 Epidemiologická história
1.1.1 Cesta do Wuhan a okolia 
alebo do iných komunít, kde boli 
potvrdené prípady 14 dní pred 
vypuknutím ochorenia,
1.1.2 Kontakt s ľuďmi nakazenými 
novým koronavírusom (s pozitív-
nym výsledkom testu na kyselinu 
nukleovú) 14 dní pred vypuknutím 
ochorenia,
1.1.3 Kontakt s pacientmi z Wuhan 
a okolia alebo z komunít, v ktorých 
sa vyskytli potvrdené prípady 
14 dní pred vypuknutím ocho-
renia, ktorí mali horúčku alebo 
dýchacie problémy,
1.1.4 Nahromadenie prípadov.

1.2 Klinické prejavy
1.2.1 Horúčka a/alebo respiračné 
problémy,
1.2.2 Normálne alebo znížené 
hodnoty WBC (leukocytov v krvi) 
alebo znížené hodnoty leukocytov 
v počiatočných štádiách.
Za možný prípad sa považuje každý 
s dvomi klinickými prejavmi, s ale-
bo bez epidemiologickej histórie. 

2. Klinicky diagnostikované 
prípady
Možné prípady s rádiografickými 
známkami pneumónie.

3. Potvrdené prípady
Klinicky diagnostikované alebo 
možné prípady s jedným z nasle-
dujúcich etiologických nálezov:

3.1 Vzorky z dýchacích ciest alebo 
krvné vzorky boli pri PCR v reál-
nom čase pozitívne na kyselinu 
nukleovú nového koronavírusu.

3.2 Genetická sekvencia vírusu vo 
vzorkách vykazuje vysokú zhodu 
s novým koronavírusom.

V. Klinická klasifikácia
1. Mierne prípady
Klinické symptómy boli mierne, 

žiadne príznaky pneumónie na 
snímkach.

2. Stredne ťažké prípady
Horúčka a respiračné symptómy 

s rádiologickým nálezom pneumó-
nie.

3. Ťažké prípady
Prípady, ktoré spĺňajú niektoré 

z nasledovných kritérií:
3.1 Dychová tieseň (≥ 30 nády-
chov/min.)

3.2 Pulzná oximetria ≤ 93% v po-
koji

3.3 PaO2 / FiO2 ≤ 300 mmHg  
(1 mmHg=0,133 kPa)
• PaO2/FiO2 v miestach s vyššou 

nadmorskou výškou (viac ako 
1000 metrov nad morom) sa 
upravuje nasledovne:

• PaO2/FiO2 x [tlak vzduchu 
(mmHg)/760]

Prípady s nálezom na snímkach, 
u ktorých sa objavilo rozšírenie 
lézií v priebehu 24–48 hodín viac 
ako o 50%, budú považované za 
ťažké prípady.

4. Kritické prípady
Prípady, ktoré spĺňajú ktorékoľvek 

z nasledovných kritérií:

4.1 Zlyhanie dýchania a potreba 
napojenia na respirátor

4.2 Šok

4.3 Zlyhanie orgánov vyžadujúce 
prijatie na jednotku intenzívnej 
starostlivosti.

VI. Diferenciálna 
diagnostika

Medzi hlavné ochorenia, od kto-
rých je potrebné nový koronaví-
rus odlíšiť, patria známa vírusová 
pneumónia, napríklad pneumónia 
spôsobená vírusom chrípky, parain-
fluenza, adenovírus, respiračný syn-
cytiálny vírus, rinovírus, ľudský me-
tapneumovírus, SARS koronavírus, 
ďalej mykoplazmová pneumónia, 
chlamýdiová pneumónia a bakteri-
álna pneumónia. Okrem toho tiež 
neinfekčné ochorenia ako vaskulití-
da, dermatomyozitída a organizujúca 
pneumónia.

odporúčania pre prevenciu a terapiu COVID-19 
1. Mierne prejavy COVID-19 je 

potrebné odlíšiť od infekcií horných 
dýchacích ciest spôsobených inými 
vírusmi.

2. Nový druh koronavírusu je po-
trebné odlíšiť hlavne od iných zná-
mych vírusových a mykoplazmových 
pneumónií, ako sú vírus chrípky, 
adenovírus a respiračný syncytiálny 
vírus. Hlavne u pacientov, u ktorých 
je podozrenie na nákazu, je potrebné 
využiť detekciu antigénov a PCR de-
tekciu kyseliny nukleovej na zistenie 
bežných respiračných patogénov. 

3. Tiež je potrebné odlíšiť nein-
fekčné ochorenia ako vaskultída, 
dermatomyozitída a organizujúca 
pneumónia.

VII. Identifikovanie 
a zaznamenanie prípadov

Zdravotnícki pracovníci v zdravot-
níckych zariadeniach všetkých typov 
a na všetkých úrovniach by pri iden-
tifikovaní možného prípadu, ktorý 
zodpovedá uvedeným bodom, mali 
pacienta izolovať v samostatnej izbe. 
Ak po konzultácii s odborníkmi ale-
bo ošetrujúcim lekárom je u daného 
pacienta stále podozrenie na nákazu, 
je potrebné to do 2 hodín zazname-
nať v online systéme, odobrať vzorky 
na test kyseliny nukleovej nového 
koronavírusu a pacienta bezpečne 
previezť do vyhradených nemocníc. 
Osoby, ktoré boli v priamom kontak-
te s pacientmi, u ktorých sa potvrdil 
nový koronavírus, by sa čo najskôr 
mali tiež otestovať na patogény no-
vého koronavírusu, aj keby sa ukázal 
pozitívny test na bežné respiračné 
patogény.

VIII. Liečba
1. Miesto liečby sa určuje podľa 
závažnosti ochorenia

1.1 Možné a potvrdené prípady by 
sa mali izolovať a liečiť v určených 
nemocniciach, kde je zabezpečená 
efektívna izolácia, ochrana a preven-
cia. Možný prípad by mal byť izolo-
vaný na samostatnej izbe. Potvrdené 
prípady možno liečiť v spoločných 
izbách.

1.2 Kritické prípady je potrebné 
prijať čo najskôr na jednotku inten-
zívnej starostlivosti.

2. Všeobecná starostlivosť
2.1 Pacientov nechávame odpo-

čívať v posteli a poskytujeme pod-
pornú starostlivosť, zabezpečujeme 
dostatočný príjem kalórií, monitoru-
jeme rovnováhu tekutín a elektroly-
tov, monitorujeme životné funkcie 
a okysličenie.

 
2.2 Sledujeme výsledky krvných 

testov, moču, CRP, biochémiu (funk-
cie pečene, obličiek, myokardové 
enzýmy atď.), koaguláciu podľa stavu 
pacienta, analýzu krvných plynov, 
snímky hrudníka, cytokín podľa 
potreby.

2.3 Včas podávame kyslík s použi-
tím nosného katétra a masky alebo 
v prípade potreby podávanie kyslíka 
s vyšším prietokom.

2.4. Antivírusová liečba: Možno vy-
skúšať interferón alfa (5 mil. U alebo 
obdobná dávka u dospelých, zmie-
šaná s 2ml destilovanej vody, ato-
mizačná inhalácia dvakrát denne), 
lopinavír/ritonavír (200mg/50mg 
na tabletu u dospelých, dve tablety 
dvakrát denne, nie dlhšie ako 10 dní), 
Ribavirín (odporúča sa podávať spo-
lu s interferónom alebo lopinavír/
ritonavírom, 500 mg u dospelých 
2 až 3krát denne intravenózne, nie 
dlhšie ako 10 dní), chlorochín fosfát 
(500mg u dospelých dvakrát denne, 
nie dlhšie ako 10 dní), Arbidol 
(200mg u dospelých, trikrát denne, 
nie dlhšie ako 10 dní). Je potrebné 
sledovať vedľajšie účinky, ako na-
príklad hnačka spojená s užívaním 
lopinavíru/ritonavíru, nevoľnosť, 
zvracanie, poškodenie pečene, a tiež 
interakcie s ďalšími liekmi. Tiež je 
potrebné zvážiť účinnosť podávanej 
liečby. Neodporúča sa používať dve 
alebo tri antivirotiká zároveň. Pokiaľ 
sa vyskytnú neprijateľné vedľajšie 
účinky, daný liek treba vylúčiť.

2.5 Liečba antibiotikami: Je po-
trebné sa vyhýbať predpisovaniu 
antibiotík naslepo alebo používaniu 
nevhodných, hlavne širokospektrál-
nych antibiotík.

3. Liečba vážnych a kritických 
prípadov

3.1 Zásady liečby: Na základe sym-
ptomatickej liečby je potrebné pro-

aktívne predchádzať komplikáciám, 
liečiť príčinu ochorenia, predchád-
zať sekundárnym infekciám a včas 
podporovať funkciu vnútorných 
orgánov.

 
3.2 Podpora dýchania:
3.2.1 Oxyterapia: Pacientom s váž-

nym príznakmi by sa mali zaviesť 
kyslíkové kanyly alebo masky a je 
potrebné u nich pravidelne sledo-
vať problémy s dýchaním a/alebo 
hypoxémiu.

3.2.2 Oxygenácia vysokoprietoko-
vým nosným katétrom alebo nein-
vazívnou mechanickou ventiláciou:  
Pokiaľ štandardné podávanie kyslíka 
nezmiernilo dýchacie problémy 
a hypoxémiu u pacienta, možno 
pristúpiť k zavedeniu vysokoprie-
tokového nosného katétru alebo 
neinvazívnej ventilácii. Pokiaľ sa 
stav nezlepší v priebehu 1–2 hodín 
alebo sa dokonca zhorší, treba včas 
pristúpiť k intubácii a invazívnej 
mechanickej ventilácii.

3.2.3 Invazívna mechanická ven-
tilácia: Odporúča sa protektívna 
mechanická ventilácia v odporúča-
ných limitoch 4–8 ml/kg ideálnej 
váhy a nízky tlak (30xmH20), aby 
sa zmiernilo poškodenie pľúc ven-
tilátorom. V prípade problémov so 
zosúladením pacienta s prístrojom 
možno použiť sedatíva a svalové 
relaxanty.

3.2.4 Záchrana života: U pacientov 
so syndrómom akútnej dychovej 
tiesne sa odporúča znovu roztiahnu-
tie pľúc. Ak je to možné s ohľadom na 
ľudské zdroje, odporúča sa ventilácia 
v pronačnej polohe aspoň 12 hodín 
denne. Ak takáto ventilácia nepomô-
že, je potrebné čo najskôr pristúpiť 
k extrakorporálnej membránovej 
oxygenácii.

 
3.3 Podpora krvného obehu: Je po-

trebné zabezpečiť obnovu tekutín, 
zlepšiť mikrocirkuláciu, použiť va-
zoaktívne lieky a v prípade potreby 
monitorovať hemodynamiku.

3.4. Podávanie plazmy: Táto lieč-
ba je vodná u pacientov s rýchlym 
zhoršovaním ochorenia, vo vážnych 
a kritických prípadoch. Použitie 
a dávkovanie sa riadi odporúčaniami 
v dokumente Klinická liečba paci-
entov s COVID-19 v štádiu rekonva-
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lescencie (prvá testovacia verzia).

3.5 Iné liečebné metódy

V prípade rýchleho zhoršovania 
ukazovateľov okysličenia, postupu 
ochorenia na snímkach, nadmernej 
aktivácie protizápalových reakcií 
tela, odporúčame použiť glukokor-
tikoidy po krátku dobu (3–5 dní). 
Dávka by nemala prekročiť ekviva-
lent metylprednisolu 1–2mg/kg/
deň. Väčšia dávka glukokortikoidov 
by svojimi imunosupresívnymi 
účinkami spomalila likvidáciu koro-
navírusu. Xuebijing 100ml sa môže 
podať dvakrát za deň intravenózne. 
Regulátory črevnej mikroflóry mož-
no použiť na udržanie rovnováhy 
v čreve a ako prevenciu sekundár-
nych bakteriálnych infekcií. Možno 
použiť rekonvalescenčnú terapiu 
plazmou. U pacientov v kritickom 
stave so silnou zápalovou reakciou 
možno uvažovať aj o mimotelovom 
čistení krvi, ak je možné zabezpečiť 
vhodné podmienky. Pacienti často 
trpia úzkosťou a strachom, a preto 
sa odporúča psychologické pora-
denstvo.

4 Liečba tradičnou čínskou 
medicínou

Toto ochorenie je podľa TČM spô-
sobené epidemickými patogénmi. 
Uvedené postupy liečby sa môžu 
líšiť podľa miestneho podnebia, in-
dividuálneho stavu pacienta a stavu 
ochorenia. Použitie vyšších dávok 
v receptoch je potrebné konzultovať 
s lekárom.

4.1 Štádium lekárskeho pozoro-
vania

• Klinické prejavy 1: únava, pro-
blémy v gastrointestinálnom 
trakte
Odporúčaný patentný prípra-
vok TČM: Huoxian Zhengqi 
kapsuly (vo forme tabliet, te-
kutej alebo ako sirup)

• Klinické prejavy 2: únava a hor-
účka
Odporúčaný patentný prípra-
vok TČM: Jinhua Qinggan gra-
nule, Lianhua Qingwen kap-
sule (granulát), Shufeng Jiedu 
kapsule (granulát), Fangfeng 
Tongsheng tabletky (granulát)

4.2 Štádium klinickej liečby

4.2.1 Prečistenie pľúc a detoxikácia
Použitie: vhodné v ľahších, stred-

ných a ťažších prípadoch a môže sa 
použiť v kombinácii s aktuálnymi 
potrebami pacienta pri liečbe paci-
entov v kritickom stave.

• Odporúčané zloženie: Ephedra 
9g, Zhigancao 6g, Mandľa 9g, 
Gypsum 15-30g (najskôr opraž-
iť), Guizhi 9g, Zixie 9g, Zhuling 
9g, Baizhu 9g, Zhiling 15g, 
Bupleurum 16g, Scutellaria bai-
calensis 6g, Pinellia 9g, zázvor 
9g, astra 9g, chimonanthus 9g, 
shoot dry 9g, Asarum 6g, Yam 
12g, plod koriandra 6g, manda-
rínková kôra 6g, Aquilegia 9g.

• Odporúčané použitie: v lúho-
vacích vreckách, lúhovať vo 
vode, jedna dávka denne, dva-
krát ráno a večer (40 minút po 
jedle), užívať s teplou vodou 
a tri dávky v jednej kúre.

Ak je to možné, pacient môže zaka-
ždým po užití lieku zjesť pol misky 
ryžového vývaru, resp. celú misku 
pokiaľ má pacient suchý jazyk a ne-
dostatok telesných tekutín (pozn., 
ak pacient nemá horúčku, treba 
použiť malé množstvo gypsum. Ak 
pacient má horúčku alebo nadmernú 
horúčost, množstvo gypsum možno 
zvýšiť.) Pokiaľ sa po prvej kúre stav 
pacienta zlepší, ale neupraví úplne, 
pristúpi sa k druhej kúre. V prípade 
ďalších ochorení alebo špecifického 
stavu pacienta možno pri druhej 
kúre zloženie lieku upraviť. Po vy-
miznutí príznakov treba liek vysadiť. 

Zdroj: Poznámky k používaniu 
zmesi na čistenie pľúc a detoxikáciu 
v liečbe COVID-19 v integrovanej 
tradičnej čínskej a západnej medi-
cíne, vydal Úrad TČM a Sekretariát 
národnej komisie zdravia. (2022 
No.22).

4.2.2 Mierne prípady

4.2.2.1 Chlad-Vlhko a stagnácia 
v pľúcach

Klinické prejavy: horúčka, únava, 
bolesti tela, kašeľ, vykašliavanie, tlak 
na hrudi, dusenie, strata chuti do 
jedla, nevoľnosť, zvracanie, lepkavá 
stolica. Na jazyku jemné odtlačky 

zubov, jazyk bledočervený, povlak 
silný biely alebo biely mastný, pulz 
vlhký alebo hladký (slippery).

• Odporúčané zloženie: surová 
ephedra 6g, surové gypsum 
15g, mandle 9g, loquat 15g, 
gardenia 15g, Guanzhong 9g, 
Dilong 15g, Xu Changqing 
15g, Huoxian 15g, Peilan 9g, 
Cangzhu 15g, Yunling 45g, 
Atractylodes 30g, Jiao Sanxian 
9g, Magnolia officinalis 15g, 
betel 9g, rebríček plod 9g, 
zázvor 15g.

• Odporúčané použitie: jedna 
dávka denne, uvarená v 600 ml 
vody, podať v troch častiach – 
ráno, na poludnie a večer pred 
jedlom.

4.2.2.2 Vlhko a akumulácia hor-
účosti v pľúcach

Klinické prejavy: nízka alebo žia-
dna horúčka, mierna zimomravosť, 
únava, pocit ťažoby v hlave a tele, bo-
lesti svalov, suchý kašeľ, málo lienu, 
bolesť hrdla, sucho v ústach ale necíti 
potrebu piť, tlak v hrudi, s potením 
alebo bez potenia, alebo zvracanie 
a strata chuti do jedla, hnačka alebo 
lepkavá stolica. Jazyk je začervenaný, 
povlak biely, silný a mastný alebo 
tenký žltý. Pulz je hladký (slippery) 
alebo nepravidelný (sloppy).

• Odporúčané zloženie: Betel 
10g, jablko 10g, magnolia 10g, 
Zhimu 10g, scutellaria baica-
lensis 10g, Bupleurum 10g, 
červená pivónia 10g, forsythia 
15g, artemisia annua 10g (po-
varená neskôr), 10g zelené líst-
ky, 10g zelené lístky, 5g surová 
sladovka.

• Odporúčané užívanie: jedna 
dávka denne, povariť v 400ml 
vody, užívať dvakrát, raz ráno 
a raz večer.

4.2.3 Normálne prípady

4.2.3.1 Vlhkosť a stagnácia v pľú-
cach

Klinické prejavy: horúčka, kašeľ 
s hlienom alebo žltý hlien, dusenie, 
dýchavičnosť, nadúvanie a zápcha. 
Jazyk je tmavočervené a tučný, po-
vlak mastný alebo žltý, pulz hladký 
(slippery) alebo nitkovitý (stringy).

• Odporúčané zloženie: surová 

ephedra 6g, horké mandle 15g, 
surové gypsum 30g, semená 
coix 30g, elymus repens (grass 
root) 10g, patchouli 15g, ar-
temisia annua 12g, polygonum 
cuspidatum 20g, verbena 30g, 
sušená trstina 30g, gardenie 
15g, červený pomaranč 15g, 
surová sladovka 10g.

• Odporúčané použitie: Jedna 
dávka denne, uvariť v 400ml 
vody, užívať na dvakrát, raz 
ráno a raz večer.

4.2.3.2 Chlad-Vlhko v pľúcach
Klinické prejavy: nízka horúčka, 

nízka telesná teplota alebo nedosta-
točné teplo, suchý kašeľ, málo hlie-
nu, únava, tlak na hrud, nevoľnosť. 
Jazyk bledý alebo červený, povlak 
biely alebo mastný, žily pulzujúce. 

• Odporúčané zloženie: Atracty-
lodes lancea 15g, Chenpi 10g, 
Magnolia 10g, Aquilegia 10g, 
tráva plod 6g, surová ephedra 
6g, Zhihuo 10g, zázvor 10g, 
betel 10g.

• Odporúčané použitie: Jedna 
dávka denne, uvariť v 400ml 
vody, užívať na dvakrát, raz 
ráno, raz večer.

4.2.4 Ťažké prípady

4.2.4.1 Jedovatá nákaza a uzavretie 
pľúc

Klinické prejavy: horúčka, začerve-
nanie, kašeľ, žltkastý hlien alebo krv 
v hliene, sípavý dych, dýchavičnosť, 
únava, slabosť, suchosť a lepkavosť, 
nevoľnosť, nechutenstvo, málo stoli-
ce a málo moču. Červený jazyk, žltý 
mastný povlak, hladký (slippery) 
pulz.

• Odporúčané zloženie: surová 
ephedra 6g, mandle 9g, suro-
vé gypsum 15g, sladovka 3g, 
fragrant fragrant 10g, magno-
lia 10g, atractylodes 15g, tráva 
plod 10g, pinellia 9g, Poria 15g, 
surová rebarbora 5g, gardenia 
10g, červená pivónia 10g.

• Odporúčané použitie: jedna 
alebo dve dávky denne, uvariť 
v 100–200ml vody, užívať na 
2–4krát, podávať ústne alebo 
nosom.

4.2.4.2 Spaľujúce teplo v qifen 
a yingfen

Klinické prejavy: vysoká horúčka, 
smäd, dýchavičnosť, zahmlené vide-
nie, vyrážka, zvracanie krvi, krváca-
nie, kŕče v končatinách. Okraje jazy-
ka majú slabý alebo žiadny povlak, 
pulz jemne padá alebo vystupuje do 
výšky a pulzuje.

• Odporúčané zloženie: 30–60g 
gypsum (najskôr opražiť), 30g 
Zhimu, 30–60g raw land, 30g 
býčí roh – burchellia (najskôr 
opražiť), 30g červená šalvia, 
30g čierny ženšeň, 15g forsy-
thia, 15g paeonia, 6g pivonka 
12g, gardenia 15g, surová sla-
dovka 6g.

• Odporúčané použitie: jedna 
dávka denne, najskôr povariť 
gypsum a burchelliu, potom 
pridať ostatné zložky, v 100–
200ml vody, 2–4krát denne, 
orálne alebo nasálne.

• Odporúčané čínske patentné 
lieky: injekcie Xiyanping, Xu-
ebijing, Reduning, Tanreqing, 
Xingnaojing. Možno použiť 
lieky s podobnými účinkami 
podľa individuálneho stavu pa-
cienta, alebo použiť kombiná-
ciu podľa klinických symptó-
mov. Injekcie možno použiť 
v kombinácii s odvarmi.

4.2.5 Kritické prípady (kolaps 
v dôsledku vnútorného zablokova-
nia)

Klinické prejavy: dyspnea, astma, 
potreba mechanickej ventilácie, stra-
ta vedomia, podráždenie, studený 
pot, tmavočervený jazyk, silný alebo 
suchý povlak, plávajúci koreňový 
pulz. 

• Odporúčané zloženie: 15g 
ženšeň, 10g Heishun (najskôr 
opražiť), 15g drieň, spolu s ta-
bletkami Suhexiang alebo 
Angong Niuhuang.

• Odporúčané čínske patent-
né lieky: injekcie Xuebijing, 
Reduning, Tanreqing, Xing-
naojing, Shefu, Shengmai, 
Shenmai. Možno zvoliť ďalšie 
podobné lieky podľa indivi-
duálneho stavu pacienta alebo 
ich kombinovať podľa klinic-
kých symptómov. Injekcie 
možno použiť v kombinácii 
s odvarom.

Poznámka k použitiu TČM 

injekcií vo vážnych a kritických 
prípadoch

Pri použití TČM injekcií sa začína 
s malou dávkou a postupne zmierňo-
vať symptómy podľa inštrukcií k po-
užitiu lieku. Odporúčané použitie je 
nasledovné:

Vírusové infekcie alebo kombino-
vané mierne bakteriálne infekcie: 
0,9% chlorid sodný 250ml plus Xiya-
nping 100mg bid, alebo 0,9% chlorid 
sodný 250ml plus zahriaty Duning 
20ml, alebo 0,9% chlorid sodný 
250ml plus Tanreqing 40ml bid.

Vysoká horúčka so stratou ve-
domia: 0,9% chlorid sodný 250ml 
a 20ml bid Xingnaojing.

Syndróm systémovej zápalovej 
reakcie a/alebo zlyhania orgánov: 
0,9% chlorid sodný 250ml a 100ml 
Xuebijing.

Imunosupresant: 0,9% chlorid 
sodný 250ml a 100ml bid Shenmai

Šok: 0,9% chlorid sodný 250ml 
plus 100ml bid Shenfu.

4.2.6 Štádium rekonvalescencie

4.2.6.1 Nedostatočné Qi pľúc 
a sleziny

Klinické prejavy: dýchavičnosť, 
únava, anorexia, nevoľnosť, pocit 
plnosti, málo stolice, nepokoj. Jazyk 
je bledý a s mastným povlakom.

• Odporúčané zloženie: Pinellia 
9g, Chenpi 10g, Codonopsis 
15g, sušený Astragalus 30g, 
pražený Atractylodes 10g, 
Poria 15g, Huoxiang 10g, Amo-
mum villosum 6g (neskôr), 
sladovka 6g.

• Odporúčané použitie: jedna 
dávka denne, uvariť v 400ml 
vody, užiť v dvoch dávkach, 
jedna ráno a jedna večer.

IX. Prepustenie z izolácie 
a z nemocnice

1. Kritériá pre prepustenie 
z izolácie a z nemocnice

a. Telesná teplota opäť v normá-
le po dobu 3 a viac dní

b. Zjavné zlepšenie respirač-
ných problémov

c. Zjavné vymiznutie zápalu na 
snímkach

d. Negatívny test kyseliny nuk-
leovej na patogény v respi-

odporúčania pre prevenciu a terapiu COVID-19 
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račnom systéme dvakrát za-
radom, pričom odber vzoriek 
bol minimálne v rozpätí jed-
ného dňa.

Pacienti spĺňajúci uvedené podm-
ienky môžu byť prepustení z izolácie.

2. Inštrukcie po prepustení
2.1 Špecializované nemocnice 

by mali kontaktovať všeobecné 
zdravotnícke zariadenie v oblasti 
bydliska pacienta a poskytnúť jeho 
zdravotné záznamy, zaslať informácie 
o prepustenom pacientovi miestnej 
komisii a zdravotníckemu zariadeniu 
v mieste bydliska.

2.2 Po prepustení je u pacientov 
zvýšené riziko infekcie inými pato-
génmi v dôsledku oslabenej imunity, 
preto by pacient mal pozorne sledo-

vať svoj zdravotný stav, nosiť rúško, 
bývať v dobre vetranej samostatnej 
izbe, obmedziť kontakt s členmi rodi-
ny, jesť oddelene, dodržiavať hygienu 
rúk a obmedziť pohyb mimo domu. 

2.3 Pacientom sa odporúča, aby 
2–4 týždne po prepustení znova 
prišli do nemocnice na kontrolu. 

X. Zásady prevozu pacientov
Pacienti sa prevážajú v súlade so 

zásadami uvedenými v dokumente 
Pracovný protokol pre prevoz paci-
entov s novým koronavírusom (tes-
tovacia verzia), vydanom Národnou 
zdravotnou komisiou.

XI. Prevencia a kontrola 
nozokomiálnych infekcií

Je potrebné prijať a aplikovať opat-
renia v záujme prevencie a kontroly 
nozokomiálnych infekcií podľa zásad 
uvedených v dokumente Technické 
pokyny pre prevenciu a kontrolu 
infekcie nového koronavírusu 
v zdravotníckych zariadeniach 
(prvé vydanie) a Pokyny k použi-
tiu ochranných prostriedkov proti 
novému koronavírusu (testovacia 
verzia), ktorý zostavila Národná 
zdravotná komisia.

Sekretariát Národnej  
zdravotnej komisie

Štátny úrad TČM

Vydané 18.februára 2020

I. Princípy použitia 
akupunktúry

i. Použitie akupunktúry počas 
epidémie sa riadi celkovou situáci-
ou a vykonáva sa metodicky podľa 
inštrukcií zdravotníckych inštitúcií 
na všetkých úrovniach. Akupunktúra 
sa poskytuje v súlade s platnými po-
žiadavkami karantény a dezinfekcie. 
V prípade potvrdených prípadov 
a zotavujúcich sa pacientov je možné 
poskytovať akupunktúru viacerým 
pacientom v tej istej miestnosti. Pa-
cienti, u ktorých je iba podozrenie 
na nakazenie, sa ošetrujú v odde-
lených miestnostiach. Moxovanie 
možno použiť pri podávaní kyslíka 
a napojení na respirátor, pokiaľ budú 
vytvorené bezpečné podmienky.

ii. Klinická diagnostika, štádiá, 
klasifikácia a rozdelenie syndrómov 
COVID-19 sa riadi oficiálnym plánom 
diagnostiky a liečby, ktorý vydal 
Národný úrad zdravia a Národný 
úrad pre TČM ČĽR. Pritom je ale 
potrebné brať do úvahy špecifiká 
akupunktúry, aby bola efektívna. 
COVID-19 je jedným z „piatich epi-
demických ochorení“ a je bežne 
prenosné, „všetci ľudia každého veku 
sa môžu ľahko nakaziť a symptómy 
sú podobné“. Epidemické ochorenia 
sa dostávajú do tela cez ústa a nos 
a väčšina z nich ako prvé napadá 
pľúca, potom slezinu, žalúdok, hrubé 
črevo, kedy je poškodenie relatívne 
malé, ale malá časť z nich prechádza 
do perikardia, pečene a obličiek 
a pacient sa dostane do kritického 
stavu. Ochorenie sa rýchlo mení, 
má jasnú jadrovú patogenézu a vývoj 
symptómov. Akupunktúra stimuluje 
akupunktúrne body na končatinách 
a vnútorné orgány prostredníctvom 
meridiánov a vonkajších vedľajších 
kanálov a zasahuje priamo ohnisko 
problému, stimuluje a posilňuje 
vnútorné orgány a ich Qi, aby sa 
patogénny prvok infekčného ocho-
renia separoval a vylúčil. Akupunk-
túra takisto stimuluje Qi a zlepšuje 
obranné schopnosti orgánov, a tiež 
zmierňuje poškodenie orgánov spô-
sobené infekciou.

iii. Akupunktúrna liečba sa na zá-
klade patogenézy rozdelí do troch 
štádií – štádium lekárskeho pozo-
rovania, štádium klinickej liečby 

a štádium rekonvalescencie. Podľa 
určenia syndrómov orgánov a me-
ridiánov sa liečba bude aplikovať 
primárne na hlavné akupunktúrne 
body spolu s ďalšími bodmi podľa 
symptómov, stále na základe princí-
pu „menej je viac“. Použitie akupunk-
túry a moxovania sa zvolí podľa kon-
krétnych podmienok a základných 
kritérií vhodnosti, jednoduchosti, 
bezpečnosti a účinnosti. Budeme sa 
usilovať vytvoriť vhodné podmienky 
a umožniť využitie akupunktúry vo 
všetkých štádiách. Akupunktúra 
sa môže v štádiu klinickej liečby 
doplniť o bylinné prípravky, aby sa 
dosiahol synergický efekt. V štádiu 
rekonvalescencie pacienta by mala 
hrať akupunktúra hlavnú úlohu. 
Odporúčame založenie akupunk-
túrnych pracovísk špecializovaných 
na rekonvalescenciu po COVID-19.

iv. Voľba akupunktúrnych bodov 
a metód sa zakladá na klasických 
dielach TČM, modernom klinickom 
a základnom výskume a výsledkoch 
výskumných štúdií, ktoré preukázali, 
že akupunktúra zlepšuje funkciu 
pľúc, reguluje prirodzenú imunitu, 
má protizápalové účinky, aktivuje 
vagálno-cholinergickú protizápalovú 
dráhu, reguluje fungovanie respirač-
ného systému a pomáha prekonať 
poškodenie spôsobené zápalovými 
procesmi v pľúcach.

v. Pacienti by si mali podľa odpor-
účaní odborníkov sami aplikovať 
moxovanie, stimuláciu a masáž 
akupunktúrnych bodov a podobne, 
a to s pomocou internetu, mobilných 
telefónov a rôznych komunikačných 
aplikácií, a tým si sami poskytovať do-
plňujúcu liečbu a zlepšovať si fyzický 
a duševný stav. Je potrebné venovať 
pozornosť komunikácii medzi paci-
entom a lekárom a sledovaniu vývoja, 
ako aj systematickému a včasnému 
zberu, sumarizácii, analýze údajov 
týkajúcich sa diagnostiky a liečby. 

II. Metódy liečby 
akupunktúrou a moxovaním

Liečba akupunktúrou 
a moxovaním počas štádia 
pozorovania (podozrenie na 
nakazenie)

Cieľ: Stimulovať Qi a funkciu pľúc 
a sleziny. Rozohnať, oddeliť a od-
strániť patogény infekcie a zlepšiť 
obrannú funkciu orgánov v boji 
s patogénmi.

Hlavné body:
• (1) Fengmen (BL12), Feishu 

(BL13), Pishu (BL20)
• (2) Hegu (LI4), Quchi (LI11), 

Chize (LU5), Yuji (LU10)
• (3) Qihai (CV6), Zusanli 

(ST36), Sanyinjiao (SP6)
Zakaždým zvoliť 1–2 body z každej 

skupiny.

Body zodpovedajúce určitým sym-
ptómom:

• Symptómy s horúčkou, su-
chým hrdlom, suchým kašľom 
sa kombinujú s bodmi Dazhui 
(GV14), Tiantu (CV22), Kong-
zui (LU6).

• Symptómy s nevoľnosťou 
a zvracaním, riedkou stolicou, 
mäsitým jazykom, mastným 
povlakom na jazyku, mäkkým 
tupým pulzom sa kombinujú 
s bodmi Zhongwan (CV12), 
Tianshu (ST25), Fenglong 
(ST40).

• Symptómy so slabosťou, úna-
vou, nechutenstvom sa kom-
binujú s bodom Zhongwan 
(CV12), 4 bodmi okolo pupka 
(1 cun na každú stranu od 
pupka), Pishu (BL20).

• Symptómy s tečením z nosa, 
bolesťami pliec a chrbta, ble-
dým jazykom s bielym po-
vlakom, pomalým pulzom sa 
kombinujú s bodmi Tianzhu 
(BL10), Fengmen (BL12), Da-
zhui (GV14).

Liečba akupunktúrou 
a moxovaním počas štádia 
klinickej liečby 
(potvrdené prípady)

Cieľ: Stimulovať Qi pľúc a sleziny, 
chrániť vnútorné orgány a zmierniť 
ich poškodenie, rozohnať patogé-
ny a „posilniť Zem, aby sa vytvoril 
kov/zlato“, zastaviť náchylnosť ku 
chorobe, odľahčiť psychické rozpo-
loženie, zvýšiť dôveru v prekonanie 
ochorenia.

odporúčania pre prevenciu a terapiu COVID-19 

ODPORÚČANIA OHĽADNE LIEČBY COVID-19  
POMOCOU AKUPUNKTÚRY A MOXOVANIA
(druhé vydanie)

COVID-19 je akútne respiračné 
infekčné ochorenie, ktoré je vysoko 
nákazlivé a bežne prenosné a pred-
stavuje vážne ohrozenie ľudských 
životov a zdravia. Bolo zaradené 
medzi infekčné ochorenia triedy B 
podľa Zákona Čínskej ľudovej repub-
liky o prevencii a liečbe infekčných 
ochorení, a jeho liečba sa riadi podľa 
triedy A.

COVID-19 patrí podľa tradičnej 
čínskej medicíny medzi „epidemic-
ké“ ochorenia. Tradičná čínska me-
dicína za tisícročia nazbierala veľké 
množstvo skúseností v dlhodobom 
zvládaní a boji proti epidémiám. 
Akupunktúra a moxovanie sú dôle-
žitou súčasťou tradičnej čínskej 
medicíny, majú jedinečné vlastnosti 
a výhody a významne prispeli k boju 
proti epidémiám v Číne. V klasických 
dielach tradičnej čínskej medicíny sa 
spomína akupunktúra a moxovanie 
v prevencii a liečbe epidemických 
ochorení. Napríklad, Sun Simiao, 
lekár v období dynastie Tang, vo 

svojej knihe Beiji Qianjin Yao Fang 
(Predpis pre prípady núdze hodný 
tisíc kusov zlata) hovorí, že:

„Ľudia, ktorí cestujú do oblastí 
s výskytom epidemických ochorení 

často potrebujú moxovanie 
a purulentné moxovanie, aby sa 

nenakazili maláriou a teplou 
maláriou.“ 

Li Shizhen, lekár v období dynastie 
Ming, v diele Compendium of Mate-
ria Medica hovorí: 

„Artemisia argyi... moxovanie 
dokáže spriechodniť meridiány, 

vyliečiť stovky ochorení a uzdraviť 
ľudí trpiacich dlhodobými 

chorobami.“ 

Obe tieto diela uvádzajú, že aku-
punktúra dokáže predchádzať in-
fekčným ochoreniam a liečiť ich. 
Moderné klinické a experimentálne 
štúdie ukazujú, že akupunktúra 

a moxovanie môžu upraviť fungova-
nie imunitného systému a sú účinné 
proti zápalom a infekciám. Zoči-voči 
ochoreniu COVID-19 sa čínska aku-
punktúra a moxovanie stali aktívnou 
súčasťou prevencie a regulácie ocho-
renia, a to s dobrými výsledkami. 
Po dôkladnejšom preskúmaní CO-
VID-19 a nazbieraní klinických skúse-
ností s akupunktúrou a moxovaním 
(podľa dokumentov Diagnostika 
a liečba COVID-19 (šiesta testovacia 
verzia) a Návrhy na rehabilitáciu 
podľa TČM počas rekonvalescencie 
po COVID-19 (testovacia verzia), 
ktoré vydalo vedenie Národného 
úradu zdravia a Národný úrad pre 
TČM) sme vypracovali Odporúčania 
ohľadne liečby COVID-19 pomocou 
akupunktúry a moxovania (druhé 
vydanie), ktoré majú slúžiť zdravot-
níckym pracovníkom pri aplikovaní 
akupunktúry a pacientom pri domá-
cej starostlivosti.
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Hlavné body: 
• (1) Hegu (LI14), Taichong 

(LR3), Tiantu (CV22), Chize 
(LU5), Kongzui (LU6), Zusanli 
(ST36), Sanyinjiao (SP6)

• (2) Dazhu (BL11), Fengmen 
(BL12), Feishu (BL13), Xinshu 
(BL15), Geshu (BL17)

• (3) Zhongfu (LU1), Danzhong 
(CV17), Qihai (CV6), Guanyu-
an (CV4), Zhongwan (CV12)

Na liečbu ľahších a všeobecných 
prípadov zakaždým zvoliť 2-3 hlavné 
body zo skupiny (1) a (2). Na liečbu 
ťažkých prípadov zvoliť 2-3 hlavné 
body zo skupiny (3).

Body zodpovedajúce určitým sym-
ptómom:

• Symptómy s dlhotrvajúcou 
horúčkou sa kombinujú s Da-
zhui (GV14), Quchi (LI11), 
púšťanie krvi z končekov prs-
tov alebo špičky ucha.

• Symptómy s tlakom na hrudi, 
dýchavičnosťou sa kombinujú 
s Neiguan (PC6), Lieque (LU7), 
alebo Juque (CV14), Qimen 
(LR14), Zhaohai (K16).

• Symptómy s vykašliavaním 
hlienu sa kombinujú s Lieque 
(LU7), Fenglong (ST40), Din-
gchuan (EXB1).

• Symptómy s hnačkou, ried-
kou stolicou sa kombinujú 
s Tianshu (ST25), Shangjuxu 
(ST37).

• Symptómy s vykašliavaním lep-
kavého a/alebo žltého hlienu, 
zápchou sa kombinujú s Tiantu 
(CV22), Zhigou (TE6), Tianshu 
(ST25), Fenglong (ST40).

• Symptómy s nižšou horúč-
kou, skrytou horúčkou alebo 
bez horúčky, so zvracaním, 
riedkou stolicou, bledým ale-
bo bledoružovým jazykom 
s mastným bielym povlakom 
sa kombinujú s Feishu (BL13), 
Tianshu (ST25), Fujie (SP14), 
Neiguan (PC6).

Liečba akupunktúrou 
a moxovaním počas 
rekonvalescencie

Cieľ: odstrániť zbytky vírusu, ob-
noviť vitalitu, napraviť funkciu 
vnútorných orgánov ako napríklad 
pľúc a sleziny.

Hlavné body: Neiguan (PC6), 
Zusanli (ST36), Zhongwan (CV12), 
Tianshu (ST25), Qihai (CV6).

1. Nedostatočnosť Qi pľúc a sle-
ziny: prejavujú sa symptómy ako 
sťažené dýchanie, únava, slabá chuť 
do jedla, zvracanie, distenzia žalúdka, 
nedostatočný tlak pri vyprázdňovaní, 
riedka stolica, jazyk mierne zväč-
šený s bielym mastným povlakom. 
U pacientov so sťaženým dýcha-
ním a tlakom na hrudi kombinujte 
s Danzhong (CV17), Feishu (BL13), 
Zhongfu (LU1). U pacientov so 
symptómami spojenými so slezinou 
a žalúdkom, ako zlé trávenie a hnač-
ka, kombinujte s Shangwan (CV13), 
Yinlingquan (SP9).

2. Nedostatočnosť Qi a Jin: preja-
vujú sa symptómy ako slabosť, sucho 
v ústach, smäd, palpitácie, nadmerné 
potenie, slabá chuť do jedla, nižšia 
alebo žiadna horúčka, suchý kašeľ 
s malým množstvom hlienu, suchý 
jazyk s malým množstvom slín, pulz 
jemný alebo slabý. U pacientov so 
slabosťou a dýchavičnosťou kombi-
nujte s Danzhong (CV17), Shenque 
(CV8). U pacientov so suchom 
v ústach a smädom kombinujte 
s Taixi (KI3), Yangchi (TE4). U pa-
cientov s palpitáciou kombinujte 
s Xinshu (BL15), Jueyinshu (BL14). 
U pacientov s nadmeným potením 
kombinujte s Hegu (LI4), Fuliu (KI7), 
Zusanli (ST36). U pacientov s ne-
spavosťou kombinujte s Shenmen 
(HT7), Yintang (GV29), Anmian 
(EX), Yongquan (KI1).

3. Nedostatočnosť pľúc a sleziny, 
stagnácia hlienu blokujúca meri-
diány: prejavujú sa symptómy ako 
tlak na hrudi, dýchavičnosť, nechuť 
rozprávať, únava, potenie pri kaž-
dom pohybe, kašeľ s vykašliavaním, 
zablokovanie hlienu, šupinatá suchá 
koža, psychická únava, slabá chuť 
do jedla atď. Kombinujte s Feishu 
(BL13), Pishu (BL20), Xinshu (BL15), 
Geshu (BL17), Shenshu (BL23), 
Zhongfu (LU1), Danzhong (CV17). 
U pacientov so zablokovaným hlie-
nom kombinujte s Fenglong (ST40) 
a Dingchuan (EXB1).

Spôsob výkonu akupunktúry a mo-
xovania je potrebné vhodné zvoliť 
podľa prostredia a podmienok.

Počas uvedených štádií sa v závis-
losti od konkrétnej situácie zvolí, 
či sa použije iba akupunktúra, iba 
moxovanie, kombinácia oboch, 
kombinácia s aplikáciou akupunk-
túrnych bodov, ušná akupunktúra, 
napichovanie bodov, zoškrabovanie,  
akupresúra, masáž u detí, atď. Aku-
punktúra sa má poskytovať miernym 
posilňujúcim a zmierňujúcim spô-
sobom. Ihly sa nechávajú v každom 
bode 20 až 30 minút, pri moxovaní sa 
pôsobí na každý bod 10 až 15 minút. 
Liečba sa aplikuje raz denne. Ďalšie 
špecifiká poskytovania akupunktú-
ry možno konzultovať v národných 
štandardoch Štandardné vykoná-
vanie akupunktúry a moxovania“ 
a podľa klinických skúseností.

III. Domáca akupunktúra 
a moxovanie pod vedením 
lekára

Aby sa zabránilo šíreniu epidémie 
COVID-19, obmedzilo vychádzanie, 
predišlo viacnásobnému infikova-
niu, zachytil zdroj nákazy a zaistila 
sa bezpečnosť pacientov, pacienti 
v domácej karanténe a po prepus-
tení z nemocnice si môžu aplikovať 
akupunktúru a moxovanie sami s po-
mocou online pracovísk a ďalších 
foriem poradenstva a vzdelávania 
pod vedením odborníkov.

Moxovanie: samo-moxovanie 
v bodoch Zusanli (ST36), Neiguan 
(PC6), Hegu (LI4), Qihai (CV6), 
Guanyuan (CV4), Sanyinjiao (SP6). 
Každé moxovanie trvá približne 10 
minút.

Aplikovanie moxovania horúcou 
pastou alebo zahrievajúcim krémom 
na body Zusanli (ST36), Neiguan 
(PC6), Qihai (CV6), Guanyuan (CV4), 
Feishu (BL13), Fengmen (BL12), 
Pishu (BL20), Dazhui (GV14).

Masáž meridiánov: pôsobenie 
pomocou hnetenia, stláčania, šúcha-
nia, poťukávania na meridián pľúc 
a srdca na horných končatinách, na 
meridián sleziny a žalúdka pod kole-
nom. Každý spôsob masáže aplikovať 

15–20 minút. Miesta, na ktoré sa 
pôsobí, môžu pobolievať.

Tradičné cvičenie: podľa stavu 
zotavujúceho sa pacienta sa zvolí 
vhodné cvičenie, ako napr. Yi Jin Jing 
(cvičenie svalov a šliach), Tai Chi, Ba 
Duan Jin (8 kusov brokátu), Wu Qin 
Xi (5 zvierat) atď. Cvičiť raz denne 
15–30 minút.

Duševný stav: upravenie emoci-
onálneho stavu pomocou ušných 
bodov, moxovania, masáže, diéty, 
bylinných čajov, bylinných kúpeľov, 
hudby a ďalších metód, ktoré napo-
máhajú duševnému aj fyzickému 
uvoľneniu, zmierneniu úzkosti 
a zlepšeniu kvality spánku.

Kúpeľ nôh: Je vhodné vybrať čín-
ske byliny, ktoré rozháňajú vietor 
a horúčosť a odstraňujú patogény. 
Napríklad nepeta (kocúrnik), palina, 
mäta, houttuiynia (hutínia), list far-
bovníka (indigowoad), eupatorium 
fortunei, acorus tatarinowii, poly-
gonum flaccidum, radix curcumae, 
klinček. 15g z každého, spolu s 3g 
borneolu na prípravu kúpeľa. Na-
lejte zmes do nádoby na kúpeľ nôh, 
pridajte teplú vodu a počkajte, kým 
sa ochladí na 38 – 45 °C, namáčajte 
nohy okolo 30 minút.

Tieto odporúčania vytvoril kolek-
tív odborníkov z Čínskej asociácie 
akupunktúry a moxovania.

Konzultanti: Shi Xuemin, Tong 
Xiaolin, Sun Guojie

Vedúci kolektívu: Liu Baoyan, 
Wang Hua

Členovia kolektívu: Xiaochun Yu, 
Wu Huanyu, Gao Shuzhong, Wang 
Linpeng, Fang Jianqiao, Yu Shu-
guang, Liang Fanrong, Ji Laixi, Jing 
Xianghong, Zhou Zhongyu, Ma Jun, 
Chang Xiaorong, Zhang Wei, Yang 
Jun, Chen Rixin, Zhao Jiping, Zhao 
Hong, Zhao Baixiao, Wang Fuchun, 
Liang Fengxia, Li Xiaodong, Yang Yi, 
Liu Weihong, Wen Biling.

Do angličtiny preložil sekre-
tariát Svetovej federácie asociá-

cií akupunktúry a moxovania.
 

Z angličtiny do slovenčiny 
preložila Mgr. Zuzana Vilčeková

Ref:  
1. WHO. Coronavirus disease 2019 
(COVID-19) Situation Report-53. 
2. Guidelines on Acupuncture and 
Moxibustion Intervention for COVID-19.
3. WHO Standard ACUPUNCTURE 
POINT LOCATIONS in the Western 
Pacific Region. 
For more information please visi tour 
website: http://www.cie-tcm.com/en/ 
Or follow us  Facebook & Instagram: 
tcmchina Wechat:Integrative Medicine
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Cieľ: stimulovať životne dôležitú 
Qi a funkcie Pľúc a Sleziny, rozptýliť, 
oddeliť a odstrániť patogénnu noxu 
a zlepšiť obrannú funkciu orgánov 
v boji s patogénmi.

Hlavné body:
Prvá skupina: Fengmen (BLl2), 

Feishu (BLl3), Pishu (BL20);
Druhá skupina: Hegu (LI4), 

Quchi (LI11), Chize (LU5), Yuji 
(LU10);

Tretia skupina: Qihai (CV6), Zu-
sanli (ST36), Sanyinjiao (SP6);

Prvá skupina

风门 Fengmen VU 12 (BL12)
Bod sa nachádza v hornej časti 

chrbta, na rovnakej úrovni ako dolná 
hranica processus spinosi druhého 
hrudného stavca (Th2) 1,5 cunu la-
terálne k zadnej strednej čiare.

肺俞 Feishu VU 13 (BL13): Bod 
sa nachádza v hornej časti chrbta, na 
rovnakej úrovni ako dolná hranica 
processus spinosi tretieho hrudné-
ho stavca (Th3), 1,5 - cun laterálne 
k zadnej strednej čiare.

脾俞 Pishu VU 20 (BL20) V hor-
nej časti chrbta, na rovnakej úrovni 
ako dolná hranica processus spinosi 
Th11. Je 1,5 cunu laterálne k zadnej 
strednej čiare.

Druhá skupina

合谷 Hegu IC 4 (LI4) Nachádza 
sa na chrbte ruky, radiálne k stredu 
druhej metakarpálnej kosti.

曲池 Quchi IC 11 (LI11) Nachádza 
sa na laterálnej strane lakťa, v strede 
línie spájajúcej bod LU5 s laterálnym 
epicondylom humeru. Poznámka: 
Keď je lakeť úplne ohnutý, LI11 sa 
nachádza v priehlbine na laterálnom 
konci kubitálnej jamky.

尺泽 Chize P 5 (LU5) Na pred-
nej strane lakťa v kubitálnej jamke, 
priečne k šľache m.biceps brachii. 
Poznámka: Pri ohnutom lakti sa LU5 
nachádza v kubitálnom záhybe, me-
dzi LI11 a PC3, oddeleným od PC3  
pomocou šlachy m. biceps brachii.

鱼际 Yuji P 10 (LU10) Na dlani, 
radiálne k stredu prvej metakarpál-
nej kosti na hranici medzi červeno-
-bielou kožou.

Tretí skupina

气海 Qihai JM 6 (CV 6) Na spod-
nej časti brucha je 1,5 cunu, pod 
pupkom, v prednej strednej čiare.

足三里 Zusanli G 36 (ST36) Pokiaľ 
ide o prednú časť nohy, na línii spá-
jajúcej ST 35 s ST 41, 3 cuny nižšie 
pod bodom ST35. Poznámka: ST36 
sa nachádza na laterálne od dolného 
okraja tuberositas tibiae.

三阴交 Sanyinjiao LP6 (SP6) Na 
tibiálnej stráne dolnej časti tíbie, 
3cuny proximálne od vnútorného 
malleolu, pri zadnom okraji tíbie. 

Poznámka: 1 cun vyššie ako bod 
KI 8.

Pri príznakoch, spojených 
s horúčkou, suchosťou v hrdle 
a suchým kašlom  pridať body 
Dazhui TM 14 (GV14), Tiantu JM 
22 (CV22), Kongzui P6 (LU 6)

大椎 Dazhui TM 14 (GVl4) V zad-
nej oblasti krku, nižšie, ako je pro-
cessus spinosi siedmeho krčného 
stavca (C7), na zadnej strednej čiare.

天突 Tiantu JM 22 (CV22), na-
chádza sa na prednej oblasti krku, 
v stredovej čiare, v incisura jugularis 
sterni.

孔最 Kongzui P 6 (LU6) nachád-
za sa laterálne od vretennej kosti, 7 
cunov proximálne od volárnej ryhy 
zápästia. 

Poznámka: LU6 je o 5 cunov nižšie  
ako LU5, leží 1 cun od spojnice LU5 
s LU9.

Pri príznakoch, ktoré sú 
kombinované s nevoľnosťou 
a zvracaním, hnačkou, mast-
ným povrchom jazyka, rozbred-
lým pulzom, uprednostňujú sa 
body  Zhongwan JM 12 (CVl2), 
Tianshu G 25 (ST25), Fenglong 
G 40 (ST40);

Pri príznakoch kombinova-
ných únavou, slabosťou a nechu-
tenstvom, sa kombinujú body 
Zhongwan JM 12 (CV12) + 4 body 
okolo pupka -1 cun na každú 
stranu od pupka, bod Pishu VU 
20 (BL20).

Pri príznakoch kombinova-
ných bolestivosťou rúk, ramena, 
chrbta, s bledým povlakom jazy-
ka a pomalým pulzom, použijú 
sa body Tianzhu VU 10 (BLl0), 
Fengmen VU 12 (BLl2), Dazhui 
TM14 (GVl4).

Po potvrdení ochorenia 
podávanie akupunktúry, 
akupresúry a moxibuscie

Pri ľahkých formách – použiť 2–3 
body zo skupiny 1 a 2, pri ťažšej 
forme sa použijú body zo skupiny 3.

Cieľ: stimulovať životne dôležitú 
Qi Pľúc a Sleziny, chrániť viscerálne 
orgány a znižovať ich poškodenie, 
rozptyľovať škodlivinu „posilňovať 
Zem aby vytvorila Kov“, na zastavenie 
progresie ochorenia, na zlepšenie 
nálady, na zvýšenie dôvery v preko-
nanie ochorenia.

Hlavné body:
• 1. skupina: Hegu IC 4 (LI4), 

Taichong H 3 (LR3), Tiantu 
JM 22 (CV22), Chize P5 (LU5), 
Kongzui P6 (LU6), Zusanli G36 

odporúčania pre prevenciu a terapiu COVID-19 
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(ST36), Sanyinjiao LP6 (SP6); 
• 2. skupina:  Dazhu VU11 

(BLll), Fengmen VU 12 (BLl2), 
Feishu VU13 (BL13), Xinshu 
VU 15 (BLl5), Geshu VU17 
(BL17);

• 3. skupina Zhongfu P1 (LU1), 
Danzhong JM 17 (CVl7), Qi-
hai JM 6 (CV6), Guanyuan 
JM 4(CV4), Zhongwan JM12 
(CV12);

Na riešenie ľahkých a všeobecných 
prípadov zakaždým vyberte 2 až 3 
hlavné body zo skupiny (1) a (2).

Na liečbu závažných prípadov 
vyberte 2–3 body zo skupiny bodov 
(3).

1. skupina

Hegu (LI4), Taichong (LR3), Tiantu 
(CV22), Chize (LU5), Kongzui (LU6), 
Zusanli (ST36), Sanyinjiao (SP6);

太冲 Bod Taichong H3(LR3) Na 
chrbte nohy, medzi prvou a druhou 
metatarzálnou kosťou, v priehlbine 
vzdialenej od spojenia báz dvoch 
kostí nad artériou  dorsalis pedis.
天突 Tiantu JM 22 (CV22) Na 

prednej časti krku, v stredovej čiare 
v incisura jugularis sterni.

最最 Kongzui P 6 (LU6) laterálne 
od vretennej kosti, 7 cunov proxi-
málne od volárnej ryhy zápästia. 

Poznámka: LU6 je 5 cunov nižšie 
ako LU5, 1 cun od stredu spojnice 
LU5 s LU9.

2. skupina

Dazhu VU 11(BLll), Fengmen VU 
12 (BLl2), Feishu VU 13 (BLl3), 
Xinshu VU15 (BLl5), Geshu VU17 
(BL17);

Body ležia v oblasti hornej časti 
chrbta, na úrovni spinálnych výbež-
kov pod sebou, 1,5 cun laterálne 
k zadnej strednej čiare.

3. skupina 

Zhongfu P 1 (LU1), Danzhong 
JM17 (CVl7), Qihai JM 6 (CV6), 
Guanyuan JM 4 (CV4), Zhongwan 
JM 12 (CVl2).

中府 Zhongfu P1 (LU1) V pred-
nej oblasti hrudníka, v prvom me-
dzirebrí, mediálne pod processus 
coracoides, 1 cun pod claviculou, 6 
cunov laterálne od stredovej čiary.

Poznámka 1: Po lokalizácii LU2 
(P2) sa LU1 (P1) nachádza 1 cun 
pod LU2. 

Poznámka 2: body ST14 (G14), 
KI26 (R26), CV20 (JM20) a LU1 
(P1) sú umiestnené na priečnej lí-
nii pozdĺž prvého medzirebrového 
priestoru.

膻中 Danzhong JM 17(CV17) 
V prednej oblasti hrudníka na úrovni 
štvrtého interkostálneho priestoru.

Akupunktúra a moxibuscia 
počas rekonvalescencie

Cieľ: odstrániť zbytky vírusu, obno-
viť vitalitu, opraviť funkcie viscerál-
nych orgánov, ako sú Pľúca a Slezina. 

Hlavné body: Neiguan Pc6 (PC6), 
Zusanli G36 (ST36), Zhongwan 
JM12(CVl2), Tianshu G25 (ST25), 
Qihai JM6 (CV6).

关关 Neiguan Pc6 (PC6) Ide 
o prednú časť predlaktia, medzi 
šľachou m.palmaris longus a flexor 
carpi radialis, 2 cuny proximálne 
k záhybu zápästia dlane. Poznámka: 
Keď je zaťatá päsť, zápästie ležiace 
a lakte mierne ohnuté, tieto dve šľa-
chy sa stávajú výraznejšími. PC6 sa 
nachádza 2 cuny blížšie k bodu PC7. 

Body Zusanli G 36 (ST36), Zhon-
gwan JM 12 (CVl2), Tianshu G 25 
(ST25), Qihai JM 6 (CV6).

Akupresúra a moxovanie pri 
domácom ošetrovaní

Akupresúra môže pomôcť pri 
prevencii a kontrole epidémie CO-
VID-19, pri súčasnom znížení počtu 
osôb mimo domova, pri zabráňovaní 
skríženej infekcie, aj blokovaniu 
zdroja infekcie a tým zaistenie bez-
pečnosti pacienta. Prostredníctvom 
klinických online rád sa môže za-
bezpečiť poradenstvo pod vedením 
profesionálov. 

Moxovanie: Ideálne je samo-
-moxovanie cigaretovou moxou na 
Zusanli G 36(ST36), Neiguan Pc6 
(PC6), Hegu IC 4 (LI4), Qihai JM 6 
(CV6), Guanyuan JM 4 (CV4), Sany-
injiao LP6 (SP6).

Každé moxovanie štandardnou 
cigaretovou moxou trvá asi 10 minút.

Aplikačná terapia: aplikujte 
horúcu pastu alebo zahrievací krém 
na body ako Zusanli G36 (ST36), 

Neiguan Pc6 (PC6), Qihai JM6 (CV6), 
Guanyuan JM4 (CV4), Feishu VU13 
(BLl3), Fengmen VU12 (BLl2), Pishu 
VU20 (BL20) ), Dazhui TM14 (GVl4).

Masáž po dráhach: používajte 
metódy ako je hnetenie, stláčanie, 
šúchanie, poklepkávanie, dráhy Pľúc 
a Srdca na hornej končatine, dráhy 
Sleziny a Žalúdka pod kolenom. Ten-
to spôsob masáže aplikovať 15–20 
minút. Miesta na ktoré sa pôsobí 
môžu bolieť.

Upravené pre študentov TCM, 
frekventantov kurzov akupunktúry 
a začínajúcich akupunkturistov.

MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD.

odporúčania pre prevenciu a terapiu COVID-19 
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Disclaimer: This article is compiled, 
translated and edited by John K. Chen 
and Lori Hsu from three references to 
inform the readers how COVID-19, the 
2019 novel coronavirus, is currently 
treated in China. For readers who may 
have such an infection, contact and 
consult your primary physician, go to 
the hospital or the CDC immediately. For 
additional information, please contact 
the World Health Organization (WHO), 
the Center of Disease Control (CDC) and
the Food and Drug Administration 
(FDA).

Po 10 dňoch mimoriadnych opat-
rení čínska vláda odporučila použí-
vanie čínskej medicíny u pacientov 
s potvrdeným COVID-19 a vydala 
oznámenie s odporúčaniami. Použi-
tie čínskych prípravkov zaviedli ako 
povinné od 3. februára v nemocnici-
ach vo Wuhan.

John K. Chen  
How COVID-19 (2019-nCoV) 
is Currently Treated in 
China 2

1/29/20 29.1.2020: tím TČM pre-
vzal do starostlivosti nové infekčné 
oddelenie pre pacientov nakazených 
2019-nCoV v nemocnici v Hubei, 
v ktorej má TČM celkovo silné po-
stavenie a používa sa na diagnostiku 
aj liečbu. Správa z vizít: Prípady boli 
neočakávane vážne a celé oddelenie 
je tiché, keďže pacienti sú veľmi slabí 
a nevládzu ani stonať. U väčšiny ide 
o kritické urgentné prípady. Mnohí 
majú vysoké horúčky, silný povlak 
na jazyku, nitkovitý pulz, neudržia 
stolicu a žiadnu mimiku v tvári (asi 
dôsledkom extrémnej slabosti).

1/30/20 30.1.2020: pacientom sa 
podali prípravky podľa individuálnej 
diagnostiky

2/1/20 Správa: U niektorých sa 
znížila horúčka. Celkovo sa povlak na 
jazyku zmenil zo silného a mastného 
na tenký, stolica je viac formovaná. 
Pacienti majú viac energie a dokážu 
bez sípavého dychu povedať až 5 viet. 
Značné zmiernenie kašľa. Sami paci-
enti uvádzajú zlepšenie, dokážu sa 
posadiť a cvičiť čchi kung na posteli 
alebo meditovať.

As of 2/4/20: Jasné zlepšenie u 50 
pacientov. Účinnosť bylinných prí-
pravkov sa pozorne sleduje. Prvých 
8 pacientov, ktorí boli liečení TČM 
alebo kombináciou TČM a západnej 
medicíny, bolo prepustených z ne-
mocnice.

1/28/20, Dr. Huang Luqi, pred-
seda Čínskej lekárskej akadémie 
vied priviedol tímy do nemocnice 
Wuhan Jinyintan. TČM v kombiná-
cii so západnou medicínou, liečba 
podľa syndrómov značne zmiernili 
problémy s dýchaním, únavu, sucho 
v ústach, horkú chuť, tlak na hrudi, 
hnačku a ďalšie symptómy.

2/3/20, Prvých 8 pacientov, ktorí 
boli liečení TČM alebo kombináciu 
TČM a ZM bolo prepustených z ne-
mocnice, z nich 6 žien, 2 muži, vek 
od 26 do 68. 6 z nich bolo vážnych 
prípadov a 2 mierne. Každý pri 
prepustení dostal čínske prípravky 
na 2 týždne spolu s odporúčaniami 
cvičení a stravovania.

Prosím šírte tento článok spolu 
s odporúčanými receptúrami.

Nemocnica Hubei úspešne odsk-
úšala čínske prípravky na preven-
ciu a liečbu pneumónie pri liečbe 
nového koronavírusu 2019-nCoV. 
Tieto prípravky majú veľký potenciál 
zmierňovať horúčku a kašeľ, zmierniť 
priebeh ochorenia a zlepšiť celkovú 
imunitu, čím napomôžu pacientovi 
bojovať s ochorením.

Nasledujú odporúčané rozpisy 
zmesí, protokoly akupunktú-
ry a moxovania na prevenciu 
a liečbu nového koronavírusu. 
Odporúča sa ale kombinovať ich 
so západnou medicínou a ne-
odporúčame pacientom aby sa 
nimi liečili svojpomocne.

13. marca generálny riaditeľ WHO 
vyhlásil, že Európa sa stala epicen-
trom pandémie s väčším počtom 
prípadov a úmrtí ako zvyšok sveta.

Mnohí absolventi medzinárodné-
ho školiaceho programu TČM, ko-
legovia a priatelia žijúci v zahraničí 
sa nás pýtali, ako možno prechádzať 
ochoreniu pomocou TČM.

Z tohto dôvodu sme využili čínsku 
literatúru a svoje záznamy skúsenosti 
s prevenciou respiračných ochorení, 
zozbierali sme oficiálne pokyny, 
konzultovali s našou radou zloženou 
z TČM lekárov a výskumných pracov-
níkov so skúsenosťami so zvládaním 
COVID-19 a vypracovali sme stručné 
odporúčania k prevencii.

Úvodné otázky pred ďalšími 
odporúčaniami

Je možné použiť čínsku medi-
cínu ako prevenciu COVID-19?

Prof. Liu z Pekingskej univerzity 
čínskej medicíny, náš vyučujúci 
a konzultant, vypracoval na túto 
tému prácu (Obr. 2)

Záver je nasledovný: podľa 
záznamov z minulosti a skúseností 
so SARS a H1N1 u ľudí, je možné 
použiť čínske bylinné prípravky 
ako alternatívnu formu prevenciu 
COVID-19 u rizikových skupín. Na 
presné potvrdenie účinku čínskej 
medicíny sú potrebné dôkladné po-
pulačné štúdie.

Ako bezpečne pracovať s TČM?
TČM, jej bylinné prípravky alebo 

moderné patentné lieky pripravené 
z bylín sa často používajú v boji pro-
ti infekčným ochoreniam a počas 
3000-ročnej histórie a viac než

500 epidémií (vrátane SARS, H1N1, 
H7N9) sa vyvinuli systematické le-
kárske postupy, priebežne dopĺňané 
lekármi v práci s veľkými počtami 
ľudí (Obr. 3) Aby bola TČM účinná 
a bezpečná, je potrebné vychádzať 
teórie a zásad TČM a moderného 
výskumu liečiv. Ak sa prípravky 
používajú len podľa výsledkov mo-
derného výskumu, môže dôjsť k ne-
žiaducim účinkom.
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SÚČASNÁ LIEČBA COVID-19 (2019-NCOV) POMOCOU TČM
Compiled, Translated and Edited by
John K. Chen, Pharm.D., PhD., OMD, LAc and Lori Hsu, MTOM, MS
Editors: Michael Norris, L.Ac., C.H., Debra Nash-Galpern, L.A.c, Donna Chow, L.Ac., DiplOM

ODPORÚČANIA TČM PRE PREVENCIU COVID-19 (VER. 1)
Centrum pre medzinárodnú výmenu skúseností s TČM v klinickej praxi a výskume (CIE-TCM)

Obrázok 1. Oblasti s potvrdeným výskytom COVID-19, 14.3.2020
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Tradiční čínská medicína (TCM) je 
systematický podklad pro prevenci 
a léčbu nemocí. Klasické čínské dílo 
TCM „Vnitřní kniha Žlutého císa-
ře“ (nebo též Kniha Žlutého císaře 
o vnitřní medicíně, "Huang Di Nei 
Jing · Yi Fa Fang Yi Lun Pian") uvádí, 
že existuje šest hlavních kategorií 
čínské medicíny, tedy akupunktu-
ra, moxibusce, fytoterapie (léčby 
bylinami), masáže a cvičení daoyin, 
s onstatováním, že "… názory mudrců 
se prolínají a každý z nich má svou 
pravdu.“ Proto se i lidé, kteří jsou 
léčeni odlišnými způsoby, zotavují. 

TCM zdůrazňuje komplexní po-
užívání různých metod k dosažení 
cíle, tedy vyléčení nemoci. Pozdější 
osobnosti generace slavných prak-
tiků čínské medicíny, jako je Sun 
Simiao a Hua Ying, obhajovaly kom-
binaci více typů léčby, jako například 
akupunktura a bylinky, nebo cvičení.

Boj s nemocemi je věčný
Když se soustředíme na nemoc 

jako takovou a ohlédneme se za his-
torií čínského národa, uvědomíme 
si, že se boj mezi Číňany a nemocí 
nikdy nezastavil. V "Shuowen Ji-
ezi" se uvádí: "Epidemie: Lidé jsou 
také nemoc." Záznam o „epidemii“ 
existuje rovněž i v orákulu dynastie 
Shang. V polovině a na konci vlády 
východní dynastie Han napsal Zhang 
Zhongjing „Pojednání o horečnatých 
a dalších nemocech“. Založil systém 
diferenciace syndromu šesti oddílů, 
který nejen položil základy diferen-
ciace a léčby syndromů TCM, ale byl 
také první monografií v historii Číny 
používaný při léčbě infekčních cho-
rob. Wu Ming, lékař a vědec dynastie 

Ming, napsal první knihu o epidemi-
ích v Číně: „Teorie epidemických 
nemocí“. Čínský národ v boji proti 
nemocem triumfoval znovu a znovu. 
I když jsou onemocnění různá a lé-
čebné metody jsou odlišné, všechny 
jsou léčeny podle etiologie, patoge-
neze a dalších faktorů pod vedením 
celkového konceptu tradiční čínské 
medicíny. 

Jak vnímat  
čínskou medicínu

Klíčem k čínské medicíně je přes-
né nalezení etiologie, patogeneze 
a vyjasnění pravidel a předpisů. Bez 
ohledu na to, o jaký druh choroby se 
jedná, může čínská medicína nalézt 
příčinu nemoci a může získat od-
pověď od starověkých klasiků a ná-
sledně tak formulovat plán diagnózy 
a léčby. Níže budeme analyzovat 
a zpracovávat dva aspekty epidemic-
ké prevence „ antiepidemie“.

I. Včasná epidemická prevence

Tradiční čínská medicína přikládá 
velký význam vyhýbání se kontaktu 
se zdrojem nemoci. Kniha vnitřního 
lékařství Žlutého císaře má přesně 
takovýto význam a je v podstatě pou-
žitelná u všech patogenních faktorů. 
Čínská medicína navíc přikládá velký 
význam samo-léčivé funkci lidského 
těla. V praxi se to podobá zlepšování 
lidské imunity. 

V boji proti epidemii nového koro-
naviru tvrdí mnoho západních lékař-
ských expertů, že neexistuje žádný 
specifický lék, který by se spoléhal 
hlavně na vlastní imunitní systém 
člověka. Takže v mnoha videích zá-
padních odborníků nenajdete popis, 

jak svou imunitu zlepšit. Zkoumáním 
internetových materiálů jsme zjistili, 
že akademický tým do toho zahrnul 
vyváženou výživu, přiměřené cvičení 
a kvalitní spánek. Čerpal z 28 vědec-
kých výzkumných článků, článků 
o imunitě z Harvardské lékařské 
fakulty (a dalších vysokých škol) 
a velkých mezinárodních akademic-
kých časopisů. Dalším důležitým 
přínosem je zmírnění stresu a pozi-
tivní přístup. 

Naproti tomu čínská medicína má 
podrobnější opatření a metody. Ve 
skutečnosti je mnoho metod čínské 
medicíny, zejména akupunktura 
a moxibusce, samo o sobě „léčivých, 
bez chorob a proti chorobám“. Proto 
jsme v čínské medicíně navrhli tři 
hlavní metody prevence epidemie: 

a. fytoterapie – léčba čínskými   
bylinami  

b. akupunktura 
c. cvičení daoyin

Samozřejmě ale existuje i mnoho 
dalších metod.

Nejprve si něco povíme o čín-
ských bylinách. V současné době 
existuje v této oblasti mnoho verzí. 
Například „Program diagnostiky 
a léčby infekce nového koronaviru 
v provincii Hubei (zkušební verze)“ 
obsahuje dva programy prevence 
tradiční čínské medicíny:

a. formule 1 pro prevenci nové 
infekce koronaviru: 3 g atrak-
tylis vejčité, 5 g zimolezu, 3 g 
mandarinky obecné, 2 g ráko-
su obecného, 2 g morušových 
listů, 10 g kozince blanité-
ho (užívat jako čaj po dobu 
7–10 dní); 

odporúčania pre prevenciu a terapiu COVID-19 

Obrázok 2. Je možné použiť čínsku medicínu ako prevenciu COVID-19?

Obrázok 3. Vývoj poznatkov TČM o infekčných ochoreniach (ID)

ČERPEJTE Z MOUDROSTI KNIHY  
VNITŘNÍHO LÉKAŘSTVÍ ŽLUTÉHO CÍSAŘE 
A PLNĚ SE ZAPOJTE DO ROLE TRADIČNÍ 
ČÍNSKÉ MEDICÍNY V PREVENCI EPIDEMIÍ

COVID-19

Dr. Med. Guan Xin, Ph.D.
hlavní konzultant Nadačního fondu na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ,  

ředitel Česko-čínského centra TCM Praha
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b. formule 2: 10g kozince blani-
tého, 10 g opražené atraktylis 
velkoúborné, 10 g ledebou-
riely rozkladité, 6 g kořene 
dryoptérie, 10 g zimolezu, 10 
g trávové orchideje, 6 g man-
darinkové kůry (připravit 
odvar a pít jednou denně po 
dobu 7–10 dní).

Kromě toho se velké publicitě těší 
zázvorová polévka se sušenou lékoři-
cí, kterou užívá personál některých 
zdravotnických zařízení v průběhu 
epidemie. Národní komise pro 
zdraví (čínská instituce odpovídající 
Ministerstvu zdravotnictví – pozn. 
red.) zavedla “Národní program 
pro diagnostiku a léčbu nového ko-
ronaviru“ (zkušební verze 7), který 
uvádí, že pokud v době lékařského 
pozorování dojde ke slabosti a gas-
trointestinálnímu diskomfortu paci-
enta, podávají se kapsle i perorální 
roztok agastache vrásčité. V případě 
únavy a horečky se používají pilulky 
formule ,,jinhua qinggan“ (tj. zlatá 
květina léčící chřipku), lotosového 
květu nebo formule ,,shufeng jiedu“ 
(tj. směs osmi bylin). 

Domníváme se, že není vhodné, 
aby si lidé vybírali čínskou medicínu 
pro prevenci sami, ale doporučuje 
se, aby jednali pod vedením profesi-
onálů. Protože každý předpis má své 
vlastnosti a preference, některé jsou 
s chladivým účinkem, jiné naopak 
s účinkem zahřívajícím. Hlavním 
účelem předpisů tradiční čínské 
medicíny je opravit předpojaté atri-
buty našeho fyzického stavu, aby se 
dosáhlo kondicionujících účinků, jež 
uvedou tělo do harmonického stavu, 
v němž je lidská obranyschopnost 
relativně silná.

Dále musíme zmínit moxibusci. 
Moxibusce se dělí na dva typy – ne-
přímou moxibusci (nepřikládá se 
přímo na AKU body; jemná a po-
hodlná možnost léčby) a přímou 
moxibusci (přikládá se přímo na 
AKU body, zanechává jizvičky veli-
kosti fazolky mungo, ale účinek je 
velmi rychlý). V průběhu dějin byla 
přímá moxibusce populárnější ve 
starověku, kdežto v současné době 
lidé preferují moxibusci nepřímou. 
V souvislosti s prevencí epidemií 
však stále doporučujeme přímou 

moxibusci. 

Používání moxibusce: Poučení 
z Japonska poměrně nedávné

Ve skutečnosti existuje mnoho 
historických událostí, kdy relativně 
nedávno, ve 20. a 30. letech 20. sto-
letí byly například v Japonsku rozší-
řeny infekční choroby a průměrná 
délka života byla pouze 30 let. Podle 
19. výroční zprávy zdravotnického 
úřadu  Meidži byl v tomto roce počet 
úmrtí 180 000 osob. Mezi infekčními 
chorobami je úmrtí na tuberkulózu 
druhým v pořadí. V roce 1935 mělo 
v Japonsku tuberkulózu 1,2 milionu 
lidí, a jako „nemoc, která postihla 
celý národ“, zanechala tuberkulóza 
japonskou lékařskou komunitu na-
prosto bezmocnou. V té době lékař 
jménem Hara Shimetaro, prostřed-
nictvím experimentálního výzkumu, 
prokázal, že moxibusce má na tuber-
kulózu zvláštní účinky. V roce 1929 
bylo v Tokiu zřízeno Sdružení prak-
tikování moxibusce v Sanri (později 
přejmenované na Národní zdravotní 
asociaci praktikování moxibusce), 
které nadále intenzivně podporovalo 
hnutí moxibusce v Sanri.

V té době byla moxibusce silně 
podporována také japonským pre-
miérem Fumimaró. Tímto způsobem 
se v Japonsku začalo popularizovat 
energické národní hnutí, a i armáda, 
školy a podniky podporovaly moxi-
busci. Toto hnutí skutečně omezilo 
šíření tuberkulózy a výrazně zlepšilo 
fyzickou zdatnost a délku života 
Japonců. Z této historické událos-
ti můžeme usoudit, že vzhledem 
k tomu, že moxibusce je účinná 
pro léčbu tuberkulózy, měla by být 
účinná i pro další infekční choroby. 
V klinické praxi se často používá pří-
má moxibusce. Hlavními akupunk-
turními body jsou ST36 (zusanli), 
CV6 (qihai), CV4 (guanyuan), CV12 
(zhongwan), a tak dále. Tyto body 
mají dobrý vliv na mnoho nemocí 
pro osoby se slabou imunitou, popř. 
pro osoby zasažené infekcí. 

Nakonec zmíníme cvičení da-
oyin. Hlavními funkcemi tradičních 
cvičení je doplňování qi, sladění 
funkce vnitřních orgánů, čištění 
meridiánů, zvyšování vitální energie, 

doplňování pozitivní energie a zlep-
šování fyzického a duševního zdraví. 
Takže v případě nového koronaviru, 
kdy je většina lidí izolována doma, 
můžete nácviku tradičních cvičení 
věnovat více času. Existuje mno-
ho typů, jako je Baduanjin (Osm 
kousků brokátu či Osm hedvábných 
pohybů), Wu Qin Xi (Představení 
pěti zvířat: tygr, jelen, medvěd, opice 
a pták), Yijin Jing (Metody změny 
svalů a šlach), a tak dále. Zde dopo-
ručujeme cvičení Guben Yijin Jing, 
tj. Dvanáct potenciálních navádě-
cích metod, které se řadí k čínskému 
národnímu nehmotnému kultur-
nímu dědictví a patří do kategorie 
lékařské diagnostiky a léčby.

 
Dvanáct potenciálů odpovídá 

dvanácti meridiánům a šlachám. 
Tyto metody mohou být rozděleny 
a dále vedeny, snadno se učí a je 
jednoduché jim porozumět (samo-
zřejmě není snadné se je hned naučit 
dobře). V zásadě neexistují žádné 
požadavky pro provádění cvičení. 
Můžete tedy cvičit i doma v obýva-
cím pokoji. Yan Weibing, zástupce 
a dědic Guben Yijin Jing a profesor 
Šanghajské univerzity TCM uspořá-
dal „Pokyny pro prevenci života 
a epidemie“ z pohledu aplikace 
TCM. Jsou vhodné pro ranní zahřátí 
a aktivaci krevního oběhu, probu-
zení sleziny a žaludku před jídlem 
a také relaxaci před spaním. Tuto 
metodu můžete používat pro zmír-
nění fyzické a duševní únavy i např. 
v domácí izolaci. 

1. Zahřátí těla a aktivace 
krevního oběhu po ránu 

Tento potenciál je převzat z pří-
pravy pro studium cvičení Guben 
Yijin Jing. Veškerá tato příprava vede 
k vyrovnání jin a jang v našem těle 
za pomocí našeho krevního oběhu. 
Metoda navádění potenciálního 
preparátu umožňuje, aby se šlachy 
vracely do koryta a kosti do švu skrze 
zvlnění a napínání, takže je člověk fit 
a v dobré tělesné kondici. Dále může 
metoda navádění potenciálního ve-
dení navíc podporovat krevní oběh 
v celém těle až ke konečkům prstů.

2. Cvičení před jídlem, které 
probudí slezinu a žaludek

Tento trend byl převzat z  ,,Dvanác-
ti potenciálních naváděcích metod“. 
Průvodce tradiční čínské medicíny 
pravil, že musí být vyrovnána dobrá 
kondice žaludku a sleziny, neboť dob-
rý stav žaludku a sleziny je základem 
pevného zdraví. Cvičení lze provádět 
před i po jídle, a časté cvičení má 
vliv na vyživování sleziny i žaludku, 
a také na posílení funkce dalších 
vnitřních orgánů.

3. Relaxace před spaním
Toto cvičení je převzato z „Na-

váděcích metod cvičení Baduajin 
– viditelné ruce a dvojité virtuální 
podpěry, a za dveřmi“. Lze jej pro-
vádět v posteli, což pomáhá uvolnit 
velké klouby, jako jsou ramena, lokty, 
zápěstí, krk, pas, záda, kolena a kotní-
ky. Cvičení zklidňuje tělo a mysl a je 
dobré pro zdravý spánek.

II. Klinická léčba

Tradiční čínská a západní medicína 
jsou dva různé lékařské systémy. 
Oba mají různé pohledy na lidské 
tělo a nemoci, a mají také různé lé-

čebné metody. Například co se týče  
nového koronaviru, je cílem západní 
medicíny najít účinná léčiva pro 
přímé odstranění patogenů; zatímco 
tradiční čínská medicína je založena 
na etiologii a patogenezi, a snaží se 
vyčistit životní prostředí patogenů 
skrze celkovou regulaci těla. 

Přestože je tento článek zaujatý 
směrem k populární vědě, není jeho 
předmětem klinické ošetření. Zde 
opakujeme náš názor, že nejlepším 
léčebným plánem je integrace tra-
diční čínské medicíny a západní 
medicíny. Co se týče tradiční čínské 
medicíny, nejlepším modelem v této 
oblasti je kombinace více prostřed-
ků. Jak je uvedeno v „Knize vnitř-
ního lékařství Žlutého císaře“, 
lze k dosažení nejlepších výsledků 
použít hybridizaci. Čínská medicína 
je velmi jasně popsána v „Programu 
diagnostiky a léčby nového koro-
naviru (zkušební verze 7)“. V oblasti 
akupunktury se můžete odvolat na 
„Pokyny pro akupunkturní in-
tervenci u nového koronaviru 
(druhé vydání)“, které vydala Čínská 
akupunkturní společnost (WFCS). 
Cvičení daoyin je v zásadě stejné 
jako výše, kromě toho, že pacienti 

musí postupovat volněji krok za 
krokem, a aby dosáhli úspěchu, 
nesmí nic uspěchat. Kromě výše 
uvedených tří metod existuje ještě 
metoda čínské masáže zvané guasha, 
dále baňkování, ušní akupunktura, 
léčivé koupele nohou, a jiné.

Stručně řečeno, v teorii čínské 
medicíny existuje důležitý princip 
nazývaný „tři faktory“, tj. podle 
lidí, místních podmínek a času. 
Přizpůsobení individuálním pod-
mínkám je provádět diferencované 
ošetření podle různých jedinců a fy-
zických stavů; přizpůsobení místním 
podmínkám znamená formulovat 
různá léčebná schémata podle růz-
ných podnebí, zeměpisných pásem, 
prostředí, a tak dále. Co se týče času, 
jiné způsoby léčení se používají 
v různých ročních obdobích, dle po-
lohy slunce, a dalších atributů.

COVID-19
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Na podzim 2018 jsem měl možnost 
tři měsíce pobývat v nemocnici TČM 
v městě Wuchan, mnohým jsem 
musel vysvětlovat, kde se to město 
nachází.

Většinu času jsem se účastnil léčení 
pomocí TČM různorodých onemoc-
nění. Pomocí moderních technologií 
jsem s lékaři v kontaktu i v této ne-
lehké době. Na mou prosbu o infor-
mace, jak pomoci pacientům pomocí 
akupunktury, obratem zareagovali. 
Jde o doporučení China Association 
of Acupuncture and Moxibustion  
(中国针灸协).

Podezření na onemocnění 
způsobené koronavirem

1–2 body ze skupiny:

(1) BL12 風門 fēngmén, BL13 肺兪  
fèishù, BL20 脾俞 píshù.

(2) LI04 合谷 hégŭ, LI11 曲池 qūchí, 
LU05 尺澤 chĭzé, LU10 魚際 yújì.

(3) CV06 氣海 qìhăi, ST36 足三里  
zúsānlĭ, SP06 三陰交 sānyīnjiāo.

+ horečka, suchost, suchý kašel – 
GV14 大椎 dàzhuī, CV22 天突 tiāntú, 
LU06 孔最 kŏngzuì.

+ nevolnost, průjem, mastný jazyk, 
rozbředlý pulz, CV12 中脘 zhōngwăn, 
ST25 天樞 tiānshū, ST40 豐隆 fēng-
lóng.

+ únava, slabost, nechutenství – 
BL20 脾俞 píshù, CV12 中脘 zhōn-
gwăn, 臍周四穴 – 4 body, 1 cun od 
pupíku – nahoru, dolů, doprava, 
doleva.

+ rýma, bolavá ramena, záda, světlý 
jazyk, bílý povlak, pomalý pulz, BL10 
天柱 tiānzhù, BL12 風門 fēngmén, 
GV14 大椎 dàzhuī.

Potvrzené onemocnění

Lehke formy – 2–3 body ze sku-
piny 1/2, těžši formy – 2–3 body ze 
skupiny 3.

(1) LI04 合谷 hégŭ, LIV03 太沖 
tàichōng, CV22 天突 tiāntú, LU05 尺
澤 chĭzé, LU06 孔最 kŏngzuì, ST36 足
三里 zúsānlĭ, SP06 三陰交 sānyīnjiāo.

(2) BL11 大杼 dàzhù, BL12 風門  
fēngmén, BL13 肺兪 fèishù, BL15 心
俞 xīnshù, BL17 膈俞 géshù.

(3) LU01 中府 zhōngfŭ, CV17 膻中 
shānzhōng, CV06 氣海 qìhăi, CV04 關
元 guānyuán, CV12 中脘 zhōngwăn.

+ horečka – GV14 大椎 dàzhuī, LI11 
曲池 qūchí, XUE11 EM 49 十宣 shí 
xuān, špička ucha – 耳尖 ěrjiān.

+ dušnost – PC06 內關 nèiguān, 
LU07 列缺 lièquē nebo CV14 巨闕 
jùquè, LIV14 期門 qīmén, KI06 照海 
zhàohăi.

+ vykašlávání – LU07 列缺 lièquē, 
ST40 豐隆 fēnglóng, 定喘 dìngchuǎn.

+ průjem – ST25 天樞 tiānshū, ST37 
上巨虛 shàngjùxū.

+ kašel, žluté sputum, zácpa – CV22 
天突 tiāntú, TE06 支溝 zhīgōu, ST25 天
樞 tiānshū, ST40 豐隆 fēnglóng.

+ není teplota, zvracení, průjem, 
bledý nebo bledě červený jazyk, bílý 
mastný povlak – BL13 肺兪 fèishù, 
ST25 天樞 tiānshū, SP14 腹結 fùjié, 
PC06 內關 nèiguān.

Podpora po prodělané nemoci

PC06 內關 nèiguān, ST36 足三里  
zúsānlĭ, CV12 中脘 zhōngwăn, ST25 
天樞 tiānshū,CV06 氣海 qěhăi.

Nedostatečnost Qì (氣) plic a slezi-
ny – dušnost, únava, nechutenství, pl-
nost, bledý jazyk, mastný bílý povlak.

+ dušnost – CV17 膻中 shānzhōng, 

BL13 肺兪 fèishù, LU01 中府 zhōngfŭ.
+ průjem, nechutenství – CV13 

上脘 shàngwăn, SP09 陰陵泉 yīnlín-
gquán.

Nedostatečnost Qì (氣) a jin – úna-
va, suchost, žízeň, palpitace, pocení, 
nechutenství, suchý kašel, málo spu-
ta, suchý jazyk, tenký puls bez síly.

+ slabost, dušnost, – CV17 膻中 
shānzhōng, CV08 神闕 shénquè.

+ suchost, žízeň – KI03 太谿 tàixī, 
TE04 陽池.

+ palpitace – BL15 心俞 xīnshù, 
BL14 厥陰俞 juéyīnshù.

+ velké pocení – LI04 合谷 hégŭ, 
ST36 足三里 zúsānlĭ, KI07 復溜 fùliyū.

+ nespavost – HT07 神門 shénmén, 
EX 1 印堂 yìntáng, an-mien 安眠 ān-
mián, KI01 湧泉 yŏngquán.

Nedostatečnost plic a sleziny, hle-
ny – tíseň hrudníku, dušnost, únava, 
pocení, kašel, nechutenství – BL13 肺
兪 fèishù, BL20 脾俞 píshù, BL15 心俞 
xīnshù, BL17 膈俞 géshù, BL23 腎俞  
shénshù, LU01 中府 zhōngfŭ, CV17 
膻中 shānzhōng.

Málo hlenů – ST40 豐隆 fēnglóng, 
定喘 dìngchuǎn.

Jehličky aplikovat na 20–30 minut, 
moxování 10–15 minut.

Dolečeni

Moxování – ST36 足三里 zúsānlĭ, 
PC06 內關 nèiguān, LI04 合谷 hégŭ, 
CV06 氣海 qìhăi, CV04 關元 guānyu-
án, SP06 三陰交 sānyīnjiāo, BL13 肺兪 
fèishù, BL12 風門 fēngmén, BL20 脾俞 
píshù, GV14 大椎 dàzhuī.

Meridiánová masáž do lokální 
bolesti neridián LU, SP,ST, H 15–20 
minut

1× denně cvičení 15–30 minut.

ONEMOCNĚNÍ COVID-19 (新冠肺炎)  
& AKUPUNKTURA

ERRATA & CORRIGENDA

COVID-19

MUDr. Mgr. Petr Vylam 
Nemocnice Jihlava, chirurgické oddělení 

p.vylam@seznam.cz

1. V čísle 1/2020 časopisu 
Acupunctura Bohemo Slovaca na 
strane č. 2

a. boli v nesprávnom poradí 
uvedené krstné mená a pri-
ezviská viacerých autorov 
článku 60 rokov akupunktú-
ry na Slovensku a 50. výro-
čie akupunktúry Slovenskej 
lekárskej spoločnosti. Bolo 
tiež nesprávne uvedené po-
radie spoluautorov. Namiesto 
pôvodného poradia MUDr. 
Môcik Milan, MUDr. Alena 
Ondrejkovičová, PhD., MUDr. 
Rosinský Teodor, CSc., MUDr. 
Bangha Ondrej, MUDr. Balo-
gh Vladimír, správne má byť 
MUDr. Milan Môcik, MUDr. 
Alena Ondrejkovičová, PhD., 
MUDr. Teodor Rosinský, 
CSc., MUDr. Vladimír Balogh, 
MUDr. Ondrej Bangha. 

b. prvom odseku vo vete, ktorá 
začína Medik Teo Rosinský..., 

správne malo byť uvedené 
Študent medicíny Teodor Ro-
sinský.

2. V čísle 2/2019 časopisu Acu-
punctura  Bohemo  Slovaca, na strane 
č. 20

a. boli nesprávne uvedení niek-
torí autori článku História 
akupunktúry na Slovensku, 
bolo nesprávne uvedené po-
radie autorov a v nespráv-
nom poradí boli uvedené aj 
ich krstné mená a priezviská. 
Namiesto pôvodného MUDr. 
Môcik Milan, MUDr. Rosinský 
Teodor, CSc., MUDr. Bangha 
Ondrej,  MUDr. Alena Ondrej-
kovičová, PhD správne má byť 
MUDr. Milan Môcik, MUDr. 
Alena Ondrejkovičová, PhD., 
MUDr. Teodor Rosinský, CSc., 
MUDr. Vladimír Balogh. 

b. V programe kongresu na stra-
ne číslo 11 v riadkoch č. 24–

26 bolo nesprávne uvedené 
poradie autorov, ich iniciál 
a priezvisk i názov prednášky 
a jeho anglický ekvivalent. Na-
miesto pôvodného Môcik M., 
Rosinský T., Ondrejkovičová 
A., Balogh V.: Vznik a rozvoj 
akupunktúry v ČSSR a na Slo-
vensku. The Development of 
Acupuncture in Czechoslova-
kia and in Slovakia správne 
má byť M. Môcik, A. Ondrej-
kovičová, T. Rosinský, V. Ba-
logh: História akupunktúry 
na Slovensku. The History of 
Acupuncture in Slovakia.  

Čitateľom sa ospravedlňujeme. 

MUDr. Milan Môcik

oznámení a různé

1. ICMART World Congress 2020 Atény přeložen na VII/2021  
(viz 3. strana obálky) 

2. Semináře v Lékařském domě Praha:
30. 5. 2020 – zrušen

21. 11. 2020, téma gynekologie

3. Mezinárodní kongres integrativní medicíny,  
Budapešť ve dnech 18. – 20. 9. 2020.

Naše přítelkyně, prof. Gabriella Hegyi, MD, PhD., předsedkyně Maďarské lékařské 
akupunkturistické společnosti, nás zve na Mezinárodní kongres integrativní 

medicíny do Budapešti ve dnech 18. – 20. 9. 2020.

Early bird fee bylo do 24. 2. 

Abstrakta měla být odslána do 10. 2., ale jelikož jsme o kongresu nevěděli, požádám 
pro nás o prodloužení doby zaslání abstraktu.

Informace o kongresu: http://globalscientificguild.com/integrative-medicine-2020

4. XXXI Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovaciae  
11. – 13. 6. 2021 Lednice, hotel Galant
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MUDr. Ladislav Fildán
předseda České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP

Vážený pan
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.
předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně

V Brně 6. 12. 2019

Vážený pane profesore,

jménem výboru České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP se odvolávám proti rozhodnutí 
Vašemu a předsednictva neudělit kredity na náš seminář do systému celoživotního vzdělávání ze dne  
23. 11. 2019. Jako odůvodnění jste mi napsal, že by odpolední část programu ČLK určitě neschválila. Vzhle-
dem ke krátkému termínu naší komunikace do konání semináře (týden) jsem ze žádosti o kredity vypustil  
2 odpolední přednášky s akupunkturní tématikou.

Rozhodnutí jste nezměnil s tím, že jste na předsednictvu toto projednal s neurologem a psychiatrem.

V žádosti o kredity byly tyto přednášky:

1. Využití léčebné muzikoterapie u chronických nemocí, současné výzkumy a indikace 

PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha

2. Psychologie a bolest?

PhDr. Jaroslav Raudenská, Ph.D., FN Motol a 2 LF. UK Praha:

3. Akupunktura, další invazivní techniky a farmakoterapie v léčbě chronických bolestivých 
stavů 

MUDr. Eva Kynclová, ambulance léčby bolesti Medecinecare s.r.o, Brno, ARO SurGal clinic, Brno,  ARO 
Úrazové nemocnice, Brno

4. Ovlivnění migrény akupunkturou

MUDr. Daniela Bláhová City Med s.r.o., Praha, Dr. Med. Guan Xin, Ph.D., Shuguang Hospital affiliated to 
Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai, ČLR.

Vaše rozhodnutí jsem sdělil plénu asi 70 přítomných lékařů z mnoha různých oborů.

Zejména ti starší, zkušení odborníci ve svých oborech s mnohaletou praxí, se rozhodnutí značně podivili. 
Někteří vyjádřili názor, že se tímto cítí svými kolegy diskriminováni, padlo i slovo dehonestováni. 

Výbor vyslovil názor, že tímto rozhodnutím bylo vlastně řečeno, že přednášky přednášejících nestojí za 
ohodnocení. Neumíme si představit, že byste podobně rozhodli, kdyby stejné přednášky zazněly například 
na semináři praktiků. Členové našeho výboru, kteří jsou z různých oborů, se shodli na tom, že navštěvují 
semináře svých odborností, které jsou většinou podporovány firmami a kredity bez problémů získávají. 
Přitom je každému jasné, že tyto firmy to samozřejmě dělají ve svém obchodním zájmu.

K jednotlivým přednáškám:

1. Informace o využití muzikoterapie na Klinice rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN. Je využívána 
k léčbě velmi závažných chronických stavů v neurologii a podle dosavadních výsledků přináší efekt.  
Dr. Gerlichová shrnula i výzkumné práce s použitím fMRI v několika vyspělých západních zemích. 

Jakákoliv metoda, která potenciálně pomáhá k návratu poškozených funkcí, je pro tyto zoufalé pacienty 
přínosná. A i pro ostatní obory je dobré mít představu, co lze od ní očekávat. Tuto informaci řada z nás 
slyšela poprvé, přednáška byla velmi dobře dokumentována i videozáznamy pacientů.

Zde nechápeme vyjádření neurologa i psychiatra (o psychiatrii v těchto případech nešlo).

O akupunktuře ani slovo.

2. Psychologie a bolest? Přednáška renomované psycholožky v oboru léčby bolesti PhDr. Jaroslavy Rau-
denské, Ph.D., dlouholeté členky výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti. Vysoce přínosná a skvělá 
přednáška pro všechny, kteří léčí chronické pacienty, nejen s chronickou bolestí a tyto znalosti by měly 
patřit do základní výbavy každého lékaře. Právě tito pacienti, kteří neuspěli s léčbou svých zdravotních 
potíží a často bezúspěšně cirkulují po různých oborech, končí u nejen v ambulancích léčby bolesti, ale 
i u akupunkturistů jako u poslední naděje. Je nesmírně důležité, aby pak lékaři byli velmi dobře oriento-
váni v psychice těchto pacientů, v jejich bolestivém chování. Jedině tak mohou pro ně najít cestu k úlevě 
a nejlépe opětovnému zařazení do života a práce.

Zde rovněž nechápeme vyjádření neurologa a psychiatra, o akupunktuře jen zmínka, že je jako jedna 
z možností v doporučených postupech u některých bolestivých stavů.

3. Akupunktura, další invazivní techniky a farmakoterapie v léčbě chronických bolestivých stavů. MUDr. 
Eva Kynclová, lékařka z ambulance léčby bolesti v Brně, shrnula současnou farmakoterapii a zejména 
principy použití opiátů a další léčiv v ordinacích léčby bolesti, a to především v léčbě chronické bolesti. 
Dále podala přehled invazívních technik, konkretně pak kaudální blokádu, kterou dokumentovala na 
sonografii a videozáznamech. Akupunktura zmíněna na fóru akupunkturistů jen okrajově jako možná 
metoda zejména v léčbě vertebrogenních potíží a cefaley.

Přednáška byla přínosná pro lékaře různých oborů, kteří si prohloubili představu o možnostech ordinací 
léčby bolesti, kam velmi často posílají své pacienty jako ultimum refugium.

Jak se k této přednášce mohl zásadně negativně vyjádřit neurolog nebo psychiatr?

4. Ovlivnění migrény akupunkturou.

Společná přednáška prim. MUDr. Daniely Bláhové a lékaře-akupunkturisty Dr. Med. Guan Xin, PhD. prim. 
Bláhová, neurolog, shrnula současné názory o migréně, vyšetření a terapie včetně nejmodernější léčby 
monoklonálními protilátkami.

Dr. Guan představil výzkum srovnání léčby migrén akupunkturou a konvenčně u souboru cca 90 pacientů, 
které léčil na oddělení Tradiční čínské medicína ve FN H. Králové po dobu svého působení zde během 
dvou let sledování. Výsledek statisticky prokázal výrazně větší efektivitu akupunktury a její ekonomickou 
výhodnost oproti konvenční terapii. Práce je publikována v odborném lékařském časopise. V závěru 
stručně shrnul tradiční názory na migrénu a možný výběr akup. bodů při různých typech bolesti hlavy.

V diskuzi po přednášce bylo konstatováno, že každý výzkum na poli akupunktury podle západních stan-
dardů je přínosný.

Podle WHO patří do hlavních indikací akupunktury mj. cefalea. To žádný neurolog nemůže popřít.

Žádáme tedy o zpětné uznání kreditů za tyto přednášky. Prezenční listinu účastníků semináře předáme 
členské evidenci, která by pak příslušným lékařům kredity zaslala.

Věříme, že další Vaše budoucí rozhodování o udělení kreditů bude brát v úvahu i to, že další vzdělávání léka-
řů-akupunkturistů je nezbytně nutné. Jedině tak si akupunktura prováděná lékaři v ČR zachová současnou 
velmi dobrou úroveň, kterou ustanovili svou prací již dvě generace lékařů před námi. Také dobrá úroveň 
lékařů a naše jednotná a pevná organizace v rámci ČLS JEP je zárukou toho, že se do léčebně preventivní 
péče nebudou stále intenzívněji prosazovat laici. Zdravotní péče o občany ČR musí zůstat v rukou lékařů.

Děkuji

S úctou

MUDr. Ladislav Fildán
za výbor ČLAS ČLS JEP
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38. ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČLAS ČLS JEP  
DNE 23. 11. 2019 V LÉKAŘSKÉM DOMĚ V PRAZE

Jednání výboru proběhlo v rámci 
semináře, informace o proběhlém 
programu bude uveřejněna v dalším 
čísle časopisu v r. 2020.

Přítomni:
Bláhová, Brychtová, Čutová, Fildán, 
Filípek, Olšák, Sedláček

Revizní komise: 
Kohoutová, Vylam

Omluveni: 
Kalinová, Vančuříková

Program:

1. Členská základna:
K 1. 7. 2019 533 členů
V r. 2019 celkem přijato 8 členů, 2 na 
jaře, 6 na podzim:

MUDr. Gorušová Jana, Kojetice

MUDr. Černá Barbora, interna, ne-
mocnice Karlovy vary

MUDr. Kadyrov Rustam, ARO český 
Krumlov

MUDr. Hejlová Věra, Rehabilitace 
Budějovická, Praha 

MUDr. Dědicová Eva, gynekologie 
Gyned s.r.o., Praha

MUDr. Hala Machotková Al Massri, 
ORL, Beroun

Nejvíce nových členů získává prof. 
Fiala na základních kurzech aku-
punktury.

2. Kredity do systému celoživot-
ního vzdělávání.
Pro seminář dnes, tj. 23. 11. 2019 ČLS 
JEP nedoporučila udělit kredity za 
vzdělávání. Výbor s tímto nesouhlasí 
a pověřil dr. Fildána k podání odvolá-
ní. Dr. Olšák rovněž v této souvislosti 
odešle dopis předsedovi ČLS JEP 

prof. Svačinovi s popisem svých ak-
tivit a informací o získaném grantu 
na elektroakupunkturu.

3. Dr. Kohoutová – Závěrečná 
zpráva revizní komise za rok 2018. 
Nebyly shledány závady v činnosti 
naší společnosti odporující stano-
vám ČLS JEP.

4. Dr. Bláhová informovala o ná-
vštěvě delegace z World Federation 
of Acupuncture, která zde byla 
na pozvání Nadačního fondu pro 
TČM v zastupovaného p. Hovorkou. 
Tato světová organizace projevila 
zájem o kontakty s naší společností. 
Znamenalo by to pro nás přístup 
k informacím z výzkumu v oblasti 
akupunktury, ke vzdělávání v ČLR. 
Výbor se rozhodl zatím vyčkat na 
další informace a pověřil tím dr. Blá-
hovou. Na základě těchto informací 
bychom mohli zvážit členství v této 
organizaci, i když prioritní je naše 
členství v organizaci ICMART, sdru-
žující lékařské akup. spol. z celého 
světa a jejímž zakládajícím členem 
bylo i Československo.

5. Webové stránky – v běhu je 
jejich inovace, kterou provádí firma 
TRE s.r.o., která naše stránky od po-
čátku vytvořila a dosud je spravuje.  
Po mnoha letech se podařilo získat 
zpět do našeho vlastnictví naši domé-
nu akupunktura.cz, kterou předtím 
vlastnila spíše omylem jedna zdra-
votnická s.r.o.

Inovací a spoluprací s fy TRE byl po-
věřen dr. Vylam, který nás průběžně 
informuje. Zejména bude potřeba vy-
tvořit adresář lékařů-akupunkturistů 
podle jednotlivých krajů, protože 
pacienti se na to často ptají.

6. Oprávnění – Kredit II. st. byl 
schválen MUDr. Peteru Olšákovi 
z Olomouce. Diplom zařídí dr. Fildán 
a bude mu zaslán poštou.

7. dr. Fildán – informoval o nad-
cházejícím kongresu ICMART, který 
se bude konat v červnu 2020 v Até-
nách. Přesnější informace a případná 
společná cesta na kongres budou 
upřesněny.

8. Dr. Vančuříková – Rozpočet na 
r. 2020 – vypracovala a odevzdala na 
ČLS JEP dr. Vančuříková. Mohli by-
chom zvážit opět žádost na finanční 
podporu některých našich aktivit od  
České nadace 2000.

9. XXXI. český a slovenský kon-
gres akupunktury  proběhne 
v červnu 2021 v Lednici. Dr. Fildán 
zahájí na jaře 2020 konkrétní organi-
zační jednání v místě konání.

10. Semináře v roce 2020 – proběh-
nou jako obvykle jarní a podzimní 
semináře, témata i termíny budou 
upřesněny brzy po novém roce.

Zapsal dr. Fildán
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příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti 
Tyršova 56
612 00 Brno 

Tel. prac.: 541 217 726
Mobil: 777 011 778
E-mail: info@fildan.cz, www.fildan.cz

Filípek František MUDr.
místopředseda ČLAS 

Ordinace
Junácká 26
747 05 Opava

Tel. prac.: 553 713 040
Mobil: 721 614 894 
E-mail: mudr.filipek@centrum.cz

Bláhová Daniela MUDr. 
vědecká sekretářka ČLAS

City Med s.r.o. 
Vocelova 7  
120 00 Praha 2 

Mobil.: 606 605 026
E-mail: dr.blahova@email.cz

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS

Most ke zdraví s.r.o. 
Nádražní 17a 
150 00 Praha 5

Tel. prac.: 224 319 938
Mobil: 607 654 262
E-mail: zuzanavancurik@seznam.cz

Sedláček Petr MUDr. 
člen výboru ČLAS 
vedoucí redaktor bulletinu Acupunctura 
Bohemo Slovaca

Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

Mobil: 776 253 713
E-mail: petrbauer6@seznam.cz

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS

Neurologická ambulance, akupunktura,
homeopatie, EAV
Březinova 62a
586 01 Jihlava

Tel. prac.: 567 323 078
Mobil: 777 183 134
E-mail: vladimira.brychtova@seznam.cz

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS

Ordinace ORL a akupunktury
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno

Tel. prac.: 543 233 472
Mobil: 606 408 739
E-mail: cutova@cmail.cz

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23
639 00 Brno

Tel. prac.: 543 213 998
E-mail: lkalinova@seznam.cz

Olšák Peter MUDr. 
člen výboru ČLAS

Fakultní nemocnice Olomouc  
oddělení rehabilitace 
I.P. Pavlova 6  
779 00 Olomouc

Ordinace FBLR Petr Konečný s.r.o. 
779 00 Olomouc 

Mobil: 776 275 863
E-mail: peter.olsak@gmail.com

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2017 do XI/2021

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2017 do XI/2021

příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Kohoutová Ludmila MUDr.
předsedkyně revizní komise ČLAS

Dolní 497
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel. prac.: 556 836 909 
Mobil: 608 824 868 
E-mail: lidikohout@centrum.cz

Halada Petr MUDr. 
člen revizní komise ČLAS

Porodnická a gynekologická klinika FN 
Hradec Králové 
Sokolská 581 
500 05 Hradec Králové

Mobil: 777 237 486 
E-mail: halada.petr@post.cz

Vylam Petr MUDr. 
člen revizní komise ČLAS

Nemocnice Jihlava, chirurgické odd. 
Vrchlického 59 
586 33 Jihlava

Mobil: 777 237 732  
E-mail: p.vylam@seznam.cz

MESSAGE BY THE ICMART BOARD

DearMembers,

We are sorry to announce the postponement of the ICMART Congress planned to be held 
in Athens 26–28 June 2020. The timing is just 12 weeks away and it is almost certain that 
the pandemic will not be under control. Protecting the health, safety, and well-being of our 
members and attendees is paramount, and serves as the reason for our decision to postpone. 
Mass gatherings and social distancing is the new social norm, this would make face to face 
conferences impossible. We apologise for the inconvenience.

Technology may offer a chance to deliver some lectures on line. This is a project we are working 
on and will keep you informed.

The good news is that the Athens Congress is not lost, but has been postponed and will 
be held 2–4 July 2021.

–



Cena E-Acupenu 1 320,- Kč • při zakoupení více jak 3 ks cena 1 200,- Kč • nad 5 ks cena 1 100,- Kč
Cena Promedu 3 400,- Kč • při zakoupení více jak 3 ks cena 3 200,- Kč • nad 5 ks cena 3 050,- Kč
Cena Acum 19 900,- Kč • při zakoupení více jak 3 ks cena 16 900,- Kč

Potřebujete podpořit lymfatický systém?

• při otocích lymfatických žláz
• při otocích končetin
• při mírném zadržování 

tělních tekutin

Lymphomyosot perorální kapky, roztok
Složení: 100 g (= 105 ml, 1 ml = 22 kapek) roztoku obsahuje: Veronica officinalis D3 5,0 g, Equisetum hiemale D4  5,0 g, Sarsaparilla 
D6  5,0 g, Calcii phosphas D12  5,0 g, Natrii sulfas D4 5,0g, Fumaria officinalis D4  5,0 g, Levothyroxinum D12 5,0 g, Geranium robertianum D4 
10,0 g, Ferresi iodidum D12 10,0 g, Gentiana lutea D5 5,0 g, Aranea diadema D6  5,0 g, Myosotis arvensis D3  5,0 g, Teucrium scorodonia D3 5,0 
g, Pinus sylvestris D4 5,0 g, Scrophularia nodosa D3 5,0 g, Juglans regia D3  5,0 g, Nasturtium aquaticum D4 10,0 g. Indikace: Homeopatický 
léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění příznaků mírného zadržování tekutin, např. při zadržování tekutin před menstruací, dále 
při otocích dolních končetin nebo otocích lymfatických uzlin známého původu. Dávkování: Dospělí a dospívající starší 12 let:10 kapek 3x denně. 
Zpočátku při akutních potížích podat 10 kapek každou ½ až 1 hodinu, a to až 12x denně, poté přejít na běžné dávkování. Děti ve věku od 6 do 11 let: 
7 kapek 3x denně. Zpočátku při akutních potížích podat 7 kapek každou ½ až 1 hodinu, a to až 12x denně, poté přejít na běžné dávkování. Děti ve 
věku od 2 do 5 let: 5 kapek 3x denně. Zpočátku při akutních potížích podat 5 kapek každou ½ až 1 hodinu, a to až 12x denně, poté přejít na běžné 
dávkování. Způsob podání: Měl by být užíván po jídle (nejméně 15 minut). V případě podání u dětí přidejte kapky do malého množství vody. 
Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku (y) nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. Zvláštní upozornění a opatření 
pro použití: Tento léčivý přípravek obsahuje 35% obj. etanolu (alkoholu), tj. 138 mg v jedné maximální dávce (10 kapek), což odpovídá do 2 
ml vína, 4 ml piva. Tento přípravek je škodlivý alkoholiky. Je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako 
jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Interakce: Nebyly hlášeny žádné formy interakce a vzhledem k homeopatickému ředě-
ní jsou interakce nepravděpodobné. Fertilita, těhotenství a kojení: Pro tento přípravek nejsou k dispozici žádné klinické údaje vztahující se 
k těhotenství nebo kojení. Není známo, že by homeopatické ředění látek obsažených v tomto přípravku bylo toxické během těhotenství a kojení. Do-
sud nebyly hlášeny nežádoucí účinky. Nežádoucí účinky: Ve velmi vzácných případech (tj. u méně než 1 z 10 000 léčených osob) se může objevit 
alergická (hypersenzitivní) kožní reakce. Uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Balení: 30, 100 ml. 
Držitel rozhodnutí o registraci: Biologische Heilmittel Heel GmbH, Dr. Reckeweg Straße 2-4, 76532 Baden-Baden, Německo. Datum poslední 
revize textu: 21.3.2019. Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Dr. Peithner Prag s.r.o., Pod Klikovkou 1917/4, 150 00 Praha 5 
Tel.: 241 740 540, Email: office@peithner.cz, www.peithner.cz
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