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Milé kolegyně, vážení kolegové,  
přátelé akupunktury,

úvodník píši ještě s radostí, že se  
nám podařilo po odkladu uskutečnit 
kongres, navíc v nádherném prostře-
dí. Zrovna včera v druhé části seriálu 
Modrá krev jsme mohli vidět, co vše 
nám Liechtensteinové zanechali, včetně 
nádherného Lednicko-valtického areálu, zvaného určitě právem 
zahrada Evropy. Kdo byl, určitě nelitoval. Nejen prostředí, ale 
hlavně po delší době uzavření opět setkání s kolegy a přáteli na 
odborné i společenské úrovni. Podrobnější hodnocení uvnitř.

Kongresu odpovídá i obsah tohoto vydání, kde jsou téměř vý-
hradně práce, které na něm zazněly. Děkuji všem autorům, kteří 
je včas dodali v textové tisknutelné podobě. Někteří dokonce 
s předstihem, jako první prim. Milan Stránecký už dva dny po 
kongresu! A zároveň se těším na ostatní, kterým v tom zabránila 
nemoc či jiné zaneprázdnění, a jejich sdělení si budeme moci 
přečíst příště. Podobně druhou část přednášky paní doktorky 
Karin Stockert(ové) z Rakouska, která nám velkoryse poskytla 
více materiálu. Doufám, že do dalšího čísla se slovenskou pře-
stávkou bude dost času na překlad, i když takto naivně uvažuji 
opakovaně.

Autory bych chtěl poprosit, zda by mohli psát své texty i se 
záhlavím, to znamená uvedením místa a času, kde byla přednáška 
prezentována, pracovištěm a e-mailovou adresou. Většinou to 
doplňuji, ale může se vloudit chyba, takto tam bude mít autor 
údaje podle sebe. Přiznám, že mi to trochu ulehčí práci, zvláště 
ve finiši před uzávěrkou. Děkuji všem předem.

Pozornější si možná všimli, že po slovenském druhém čísle 
následovalo kongresové číslo také s dvojkou. Sice kontrolujeme 
všechno či téměř všechno, ale toto nám, tedy hlavně mně, uniklo. 
Tímto se všem omlouvám. Aby se zachovala číselná posloupnost, 
pojali jsme kongresovou dvojku jako zvláštní kongresové vydání 
a stávající číslo jako dvojčíslo 3–4.

Nevím, jaká bude situace, až časopis dostanete do svých 
schránek. Doufejme, že lepší než dnes, i když asi ne výrazně. 
Snad se ale postupně dostaneme i z této podivné doby, kdy 
mimo jiné zdraví lidé ať více než půl roku po prodělaném 
covidu či neprodělaném, s negativním testem téměř nikam 
nemohou a očkovaní (nic proti nim), kteří byť byli v kontaktu 
s nemocným či pozitivním, mohou virus neomezeně šířit dále. 
Uvidíme, co bude dál.

Na naše lidsky i odborně skvělé kolegy s láskou a úctou vzpo-
mínáme, jak je rozvedeno ve vzpomínkách uvnitř časopisu. 

Kromě nich nás opustil mj. Jiří Cerha, zakladatel a po smrti 
Ladislava Kantora vedoucí fenomenální skupiny C&K Vocal, 
vymykající se svým nekompromisním přístupem ke kvalitě 
hudby i textů všemu, co u nás kdy existovalo. Krátce před uzá-
věrkou odešel Meky Žbirka, syn slovenského otce a anglické 
matky, který také nahrával v londýnském studiu Abbey Road, 
proslaveném skupinou Beatles. Z žijících oslavil odloženým 
koncertem 75. narozeniny Vladimír Merta, další Vladimír Mišík 
vydal opět skvělé album Noční obraz (znovu Andělé?) a po nu-
cené poúrazové přestávce se k natěšeným posluchačům vrátil 
se svými pořady Jiří Černý.

Přeji Vám klidné Vánoce a v novém roce vodního Tygra pevné 
zdraví, veselou mysl a klid v duši.

Petr Sedláček
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Historie ČLAS ČLS JEP

Jen krátké připomenutí, že naše 
společnost letos slaví 52 let. V roce 
1969 na II. Celostátní konferenci 
akupunktury v Ružomberoku byl 
založen Celostátní výbor pro aku-
punkturu.

V roce 1990 vznikla samostatná 
Česká lékařská akupunkturistická 
společnost ČLS JEP.

Odborné stěžejní události 
ICMART Congress 2017, Mexico 

City, Mexiko – aktivní účast Čutová, 
Fiala

XXIX. Congressus acupuncturae 
Bohemiae et Slovaciae 9. – 11. 6. 2017 
Brno, hotel Santon u přehrady

ICMART Congress 2018 Mnichov 
– aktivní účast – Fiala, Fildán

XXX. Congressus acupuncturae 
Slovaciae et Bohemiae 14. – 16.  
6. 2019 Stará Lesná

ICMART Congress – říjen 2019 
Austrálie Gold Coast

34. ICMART World Congress Atény 
2021 – aktivní účast Fildán (za SR dr. 
Svitková), (3 účastníci z ČR, 6 ze SR, 
největší zahraniční skupina)

Spolupořadatelství
Kongresy integrativní medicí-

ny, Praha, palác Žofín. Pořadatel– 
oční klinika Gemini, Č.lékařská 
společnost intergrativní medicíny  
(MUDr. V. Dolejšová, MUDr. H. Wan-
katová), Česká lékařská homeopatic-
ká asociace

Sympozium říjen 2018 Praha. 
Integrativní medicína v onkologii. 
Česká lékařská společnost integra-
tivní medicíny (organizace: MUDr. 
V. Dolejšová, MUDr. H. Wankatová 
a kol.) (zdravice za ČLAS ČLS JEP + 
finanční příspěvek).

Semináře Lékařský dům Praha
2017 – jaro
XXIX. Congressus acupuncturae 

a Bohemiae et Slovaciae Brno

2017 – podzim
Bolesti zad. Jak se v nich vyznat 

a zvolit vhodnou akupunkturní léč-
bu? (pohybový aparát II.)

2018 – jaro
Metabolický syndrom. Závislosti. 

Jsou zde nějaké možnosti akupunk-
tury?

2018 – podzim
Onemocnění hlavy a krku se zamě-

řením na smyslové orgány

2019 – jaro
Metabolický syndrom. Závislosti. 

Jsou zde nějaké možnosti akupunk-
tury?

2019 – podzim
Onemocnění hlavy a krku se zamě-

řením na smyslové orgány

Kurzy
Katedra akupunktury a tradiční 

medicíny, IPVZ Praha (vedoucí  
prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, Ph.D.)

– Základní kurzy akupunktury

V přípravě – základní kurz aku-
punktury v Olomouci XI/2021-
-III/2022 (vedoucí MUDr. Olšák, 
MUDr. Stodůlková)

Kurzy EAV
MUDr. Věra Dolejšová a MUDr. 

Hana Wankatová (2× ročně základ-
ní + refresh)

ČESKÁ LÉKAŘSKÁ AKUPUNKTURA  
V OBDOBÍ 2017 – 2021
XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae cum  
participatione internationali 

17. – 19. 9. 2021 Lednice

MUDr. Ladislav Fildán 
Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno

info@fildan.cz

originální práce 

Vývoj členské základny
V koronavirové době nám ubylo 

až 40 členů, 12 bylo přijato. Členská 
základně takto v posledních letech 
kolísá kolem 500 členů. Dochází 
k postupně generační obměně, ale 
spíše negativním směrem, zvyšuje 
se podíl členů na 60 let. Velmi malý 
počet členů do 50 let – 129 (2013 – 
106). Ale postupně se daří získávat 
mladší

2013 – 492 členů
2017 – 518 členů 
2019 – 524 členů
K 1. 9. 2021 – 483 členů

Nejvíce nových členů získává  
prof. MUDr. Fiala na kurzech aku-
punktury na IPVZ v Praze.

Muži Ženy do 30 do 40 do 50 do 60 nad 60

180 303 3 39 87 104 250 (+63 od 
r. 2013)

Čestní zahraniční členové ČLAS: 
Dr. K. Wertmann (Rakousko, 1996),
Dr. Y. Rouxeville (Francie, 1998), 
Dr. O. Mastalier (Německo, 2001), 
Dr. J. Gleditsch (Německo, 2003), 
Dr. F. Beyens (Belgie, 2005).

Ze Slovenské republiky jsou čest-
nými členy ČLAS: 

Doc. MUDr. Jozef Šmirala, Ph.D., 
MUDr. Milan Mocik, MUDr. Ondrej 
Bangha, MUDr. Thedor Rosinský, 
CSc., MUDr. Alena Ondrejkovičo-
vá,Ph.D., MUDr. Vladimír Balogh, 
MUDr. Rastislav Korman, MUDr. 
Gabriel Petrovics

Aktivity našich členů 
Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala, Ph.D. 

• Akupunktura ve 21. století, 
Mladá fronta 2016, monografie 
544 stran, rychle rozebráno

• 2. rozšířené vydání na podzim 
2017

MUDr. Peter Olšák a kol., Rehabi-
litační oddělení FN Olomouc

• Úspěšně ukončen grant na vý-
zkum působení akupunktury 
na paretické stavy

Volební období 2017 – 2021 

Funkční období výboru je 4-leté. 
Volby se v ČR konají v letech konání 
kongresů v ČR. Volby proběhly jako 
korespondenční – osvědčený způ-
sob, protože na odborných akcích 
se schází jen kolem 100 účastníků. 
Poslední volby v roce 2017 byly již 
částečně elektronicky. Nové volby 
na období 2021 – 2025 proběhnou 
v zimě již jen elektronicky. Ušetříme 
tím nemalé prostředky za neustále se 
zvyšující poštovné.

Výbor byl 9-tičlenný a volební ko-
mice 3-členná.

Výbor ČLAS

MUDr. Ladislav Fildán – předseda

MUDr. Daniela Bláhová – vědecká 
sekretářka

MUDr. František Filípek – místo-
předseda

MUDr. Zuzana Vančuříková – po-
kladník

MUDr. Vladímíra Brychtová – člen

MUDr. Helena Čutová – člen 

MUDr. Lenka Kalinová – člen  
(vedení členské evidence)

MUDr. Peter Olšák – člen

MUDr. Petr Sedláček – člen, vedoucí 
redaktor časopisu

Revizní komise:

• MUDr. Ludmila Kohoutová – 
předseda

• MUDr. Petr Halada

• MUDr. Petr Vylam
Výborové schůze se v tomto voleb-

ním období konaly 2× ročně v prů-
běhu seminářů v Lékařském domě 
v Praze nebo jiných odborných akcí. 
V době koronavirové jen on-line.

Bulletin Acupunctura 
Bohemo Slovaca

Významná spolupráce ČLAS a SSA 
SLS. 

Vychází 4× ročně – 2× v ČR a 2× 
v SR.

Letos již 31. ročník, včetně 3 roč-
níku časopisu Československá aku-
punktura.

Někdy jako dvojčíslí – především 
při nedostatku příspěvků a prodlužo-
vání termínů uzávěrek nebo naopak 
při větším množství příspěvků, např. 
jako abstraktum z kongresů.

Redakční rada – postupně se ob-
měňuje

Vedoucí redaktor: MUDr. Petr 
Sedláček, 

Zástupce: MUDr. Alena Ondrejko-
vičová, Ph.D.

Kvalita časopisu:
Důležité jsou původní práce, jejich 

kvalita roste zejména v souvislosti 
s atestacemi na Slovensku. Příspěvky 
by se měly svoji strukturou a kvalitou 
vyrovnat běžně publikovaným pra-
cím v jiných odborných časopisech.

Webové stránky ČLAS  
www.akupunktura.cz

Došlo k inovaci stránek, nové 
rubriky, komunikace s veřejností 
a jejich vedení – MUDr. Petr Vylam,  
MUDr. Ladislav Fildán.

Spolupráce s ČLS JEP

S výjimkou velmi kontroverzního 
rozhodnutí předsednictva ČLS – 
zrušit sekci EAV při ČLAS a nepo-

depsat dohodu o spolupráci ČLAS 
a poločnosti akupunktúry Slovenskej 
lekárskej spoločnosti (SA SLS) při 
vydávání bulletinu Acupunctura Bo-
hemo Slovaca – byla po celou dobu 
existence ČLAS velmi dobrá.

Možnost bezplatného využívání-
modernizovaného sálu Lékařského 
domu k odborným akcím s našimi 
i zahraničními lektory. 

Po zvolení nového vedení, problé-
my v souvislosti s nesouhlasem ČLK 
a ČLS JEP se zřízením kliniky TČM 
ve FN v Hradci Králové (zrušena na 
jaře 2019). Poprvé po mnoha letech 
došlo neschválení návrhů na medaili 
Za zásluhy pro 4 kolegy – toto popr-
vé v naší historii (měly být předány 
na kongrese 2017 v Brně). Dalším 
problémem pro nás bylo i opakova-
né neudělení kreditů za vzdělávání 
(semináře, kurzy) – neuznání léčeb-
ného účinku akupunktury. I když 
zde pro nás situace zlepšila a snad se 
bude zlepšovat i do budoucna. Kre-
dity byly nyní uděleny na poslední 
seminář, na 2. kurz elektrické stimu-
lace jehel a zejména 18 kreditů na 
poslední kongres v Lednici v tomto 
roce, kdy bylo předěleno 18 kreditů.

Spolupráce s SSA SLS

• Rozdělení republiky v r. 2003 – 
bez zásadního vlivu na spolu-
práci

• Bulletin Acupunctura Bohemo 
Slovaca

• Společné kongresy – 1× za  
2 roky

• Výměna lektorů
• Atestace v oboru akupunktu-

ra – platná v SR, kterou absol-
vovalo i několik lékařů z ČR.

ČLAS a legislativa

Dosud jediným legislativním za-
kotvením akupunktury v léčebně 
preventivní péči v systému zdravot-
nictví je Věstník MZ ČSR z r. 1981 
„Postup při provádění akupunktury" 
(akupunktura je metodou léčebně 
preventivní péče).

Byla vyvinuta velká snaha o pro-
sazení vyššího legislativního zakot-
vení akupunktury a nekonvenční 
medicíny, kterou vyvinula zejména  
MUDr. Věra Dolejšová jednáním na 
mnoha úrovních, ale zatím tato snaha 
probíhá neúspěšně. 
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Co dále?

Koronavirus – na 1,5 roku úplný 
útlum aktivit (kromě časopisu, on-
-line odborné akce).

Co je naším úkolem do bu-
doucna:

Zvyšovat počet zájemců o aku-
punkturu zejména mezi mladšími 
kolegy, rozšiřovat pregraduální 
vzdělávání.

Kredity za vzdělávání – nutné 
pro přitažlivost dalšího vzdělávání.

Udržet organizaci základních 
kurzů akupunktury a pořádat 
nadstavbové k získání Oprávnění-
-Kreditu II. a III. st. 

Pro udržování aktivního života 
naší odborné je zásadní pravidelné 
pořádání seminářů 2× ročně, kon-
gresů a vydávání časopisu.

„Ale vono se vlastně neví,  
co to ta akupunktura je.

Ale to já mám rád, když se něco 
neví a vono to funguje tisíce let. 

Horší je, když se něco ví úplně 
přesně, ale vono to nefunguje."

Jan Werich

originální práce originální práce 

Na správném a včasném léčení 
běžných „nachlazení“, čili napadení 
zevní škodlivinou, záleží, aby se škod-
livina (xieqi) nedostala a neusídlila 
v nitru těla a nebyla tak příčinou 
závažných anebo chronicky probí-
hajících nemocí (důležité je zabránit 
vzniku tzv. vleklého patogenního 
faktoru). 

V tomto příspěvku se budu vě-
novat především ošetření běžných, 
nekomplikovaných akutních nemocí 
(povrchovému syndromu), způso-
bených zevními patogeny – větrem, 
chladem, horkem, vlhkem a suchem 
(feng, han, re, shi, zao), nebo jejich 
kombinacemi. Škodlivina se v těchto 
případech nachází v povrchu těla, 
postihuje pokožku, svalstvo, meridi-
ány a způsobuje následující obecné 
příznaky: 

Obecné příznaky napadení 
povrchu 

• Obava až nesnášenlivost chla-
du (větru),

• Teplota až horečka, zimnice, 
• Pocení (vítr, horko) nebo ab-

sence pocení (chlad, plný 
syndrom),

• Kýchání, výtok z nosu, kašel, 
postižení očí, krku, uší, 

• Bolesti po těle, hlavy, ztuhlost 
svalů, zatuhlost v oblasti šíje,

• Křeče, akutní kožní manifesta-
ce, povrchový pulz...

Intenzita příznaků a průběh nemo-
ci záleží na síle a charakteru škodlivi-
ny (xieqi) a na odolnosti organismu 
(stavu zhengqi). 

Každá ze zmíněných zevních 
škodlivin má své charakteristické 
vlastnosti. 

Vítr (feng) je jangovou škodlivi-
nou, je charakterizován pohybem, 
proměnlivostí, nestálostí, nemá 
své stálé místo, proniká kamkoliv. 
Proto se objevují stěhovavé proje-
vy, objevuje se svědění, stěhovavé 
a prudké bolesti, vyrážky, které 
mění místo a charakter projevu. Vítr 
způsobuje pohyb, třes, chvění, tiky, 
spasmy, má tendenci napadat horní 
polovinu těla (bolesti hlavy, závratě, 
kýchání a šimrání v nose, krku...), po-
vrchové partie (pokožka a podkoží) 
a plíce (ucpaný nos, kašel, svědivé 
bolesti v krku..), otevírat póry – 
pocení. Vítr je škodlivinou, která 
současně usnadňuje i proniknutí 
ostatních škodlivin do těla.

Chlad (han) je jinovou škodli-
vinou, stahuje, zpomaluje, blo-
kuje proudění ochranného jangu 
(ochranné čchi). Má dále tendenci 
klesat dolů, zahušťovat, poškozovat 
jang. Může se projevit intenzivními, 
lokalizovanými, zatuhlými, spas-
tickými bolestmi, zimnicí, obavou 
z chladu, bolestmi hlavy, zatuhlou 
šíjí, vodnatými výtoky, průjmem, 
hojným močením. Pacienti nemívají 
žízeň, nepotí se...

Horko (re) – je jangovou škod-
livinou, směřuje vzhůru a ven, 
způsobuje neklid, silnou horečku 
a změny stavu jsou rychlé. Horko 
má tendenci zraňovat jin, vysušovat 
tekutiny. Pacient mívá výraznou ží-
zeň, sucho v ústech, zácpu, potí se, 
je neklidný, jeho pulz je silný…Velmi 
často se spojuje s vlhkem (přidávají 
se pocity tíhy, únavy, tlaku v hrudi..)

Vlhkost – je lepivá a těžká škod-
livina, způsobuje klesání, pocity 
tíže, tlaku v končetinách, hlavě, 
únavu, otoky, výtoky (hustý výtok 
z očí, z rodidel, zkalená moč, řidší 
stolice s hlenem) nečistou pleť, 
vznik vyrážek, puchýřků (se zkale-
ným obsahem). Její „lepivost“ bývá 
příčinou nepravidelného vylučování 
a chronicity či opakování chorob-
ných projevů. V akutních stavech 
se projevuje také zimnicí, třesavkou 
a jinými příznaky povrchu…

Sucho – zraňuje fyziologické te-
kutiny, je často spojené s horkem, 
typický je dráždivý suchý kašel, 
suchá pokožka, zácpa, pocity 
sucha v ústech, očích, nose. Je škod-
livinou, která má tendenci zraňovat 
plíce a ledviny..

Oheň – znamená extrémní hor-
ko, šlehá vzhůru, způsobuje vítr, 
hnisání, narušuje vědomí… ho-
rečky jsou vysoké, žízeň velká, pulz 
rychlý, obličej i oči rudé, v ústech 
a na jazyku bývají afty a pocit sucha, 
mohou se objevit krvácení, křeče, 
bezvědomí..

Diagnostika stavu musí vést k jas-
nému terapeutickému záměru.

Opírá se o dotazování a celkové 
vyšetření pacienta, abychom mohli 
zhodnotit, zda se jedná pouze o po-
vrchové onemocnění, nebo zda škod-
livina nepronikla do nitra, o jakou se 
jedná škodlivinu či kombinaci (viz. 
příznaky). 

Dle osmeré osnovy (bagang) určí-
me, zda jde o nemocnění povrchové 

AKUPUNKTURA A AKUTNÍ ZEVNÍ NAPADENÍ
Onemocnění z vnějších škodlivin ganmao,  
řešení pomocí akupunktury

XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae cum  
participatione internationali 

17. – 19. 9. 2021 Lednice

MUDr. Zuzana Vančuříková 
Most ke zdraví, Nádražní 17a, Praha 5

zuzanavancurik@seznam.cz
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originální práce 

biao oproti postižení vnitřnímu li, 
zda je horké re nebo chladné han, 
zda je způsobené plností shi škodlivi-
ny. Pro další postup léčby je následně 
důležité, zda situace probíhá na te-
rénu plnosti shi nebo prázdnoty xu. 
Všímáme si také charakteru nemoci 
dle rovnováhy jin a jangu (akutní, 
rychle probíhající onemocnění jsou 
hodnocena jako jangová).

Při hodnocení situace při napadení 
chladem lze diagnostiku provést 
dle teorie shanghan (zranění chla-
dem) – tzv. prostupu chladu šesti 
oddíly, drahami (vychází z díla 
Shanghanlun, autora Zhang Zhong 
Jinga, 220n.l.), je to důležitý způsob 
pro zhodnocení hloubky usídlení 
xieqi a pro výběr bylinných směsí. 
Šesticí drah (oddílů) jsou míněny 3 
jangové (taiyang, shaoyang, yang-
ming) a 3 jinové (taiyin, shaoyin, ju-
eyin) dráhy. Z nich pouze napadení 
taiyang, dráhy BL, SI, je napadením 
povrchu chladem han, větrným 
chladem fenghan, chladem a vlhkem 
fengshi s typickými příznaky. Zde 
můžeme ještě rozlišit syndrom plný 
a syndrom prázdný. 

A/ Syndrom plný, s převahou 
chladu

Převažuje výrazná obava z chladu, 
zimnice, pacient se nepotí, nemá 
žízeň, může být horečka. Chlad vý-
razně stísňuje tok ochranné čchi, což 
způsobuje bolesti hlavy, celého těla, 
zatuhnutí svalstva v oblasti krku a po-
dél páteře, pulz je silný, povrchový 
a stažený. V terapii si můžeme dovolit 
razantnější ohřívání, moxa, ve 
fytoterapii silněji potopudné by-
liny s cílem ohřát chlad, vyloučit 
škodlivinu pocením.

B/ Syndrom prázdný, 
s převahou větru

Převažuje větší averze k větru 
a průvanu než k chladu, nebo obojí, 
pocení bývá, je mírné, je ztuhlé šíjo-
vé svalstvo, mohou se objevit křeče, 
změny místa a intenzity příznaků, 
pulz je povrchní, mírný. V tera-
pii použité moxování je mírné, 
mírně potopudné byliny, cílem 
je odstranit vítr, harmonizovat 
ochranu a výživu, uvolnit sval-
stvo, v akupunktuře často užívá-

me „větrné body“.
Postižení oddíl yangming – (ST, 

LI), je již postižení vnitřní, je charak-
terizováno 4 velkými příznaky (velká 
horečka, velká žízeň, velké pocení, 
velký pulz, chlad se změnil v horko. 
Stav vyžaduje rozdílnou terapii.

Oddíl shaoyang (GB, TE) – one-
mocnění je napůl povrchové, napůl 
vnitřní , objevuje se střídání pocitů 
horka a chladu, průjmu a zácpy, 
nauzea, hořko v ústech, tlaky na 
žebrech… škodlivina způsobuje stag-
naci a protichůdný tok čchi, dochází 
k narušení spolupráce žlučníku, tří 
zářičů, jater a žaludku s dalšími pří-
znaky, i tady je terapeutický přístup 
odlišný. 

Pokud je člověk atakován teplem, 
horkem, můžeme využít diagnostic-
ký postup, který vznikl mnohem poz-
ději. Wenbing – Diagnostika nemocí 
z tepla (popis epidemických chorob 
z horka, z horka a větru pochází ze 
14–17. stol. pravděpodobným auto-
rem je Ye Tian-shi). 

Tzv. Prostup horka 4 vrstvami: 
Příčinou je horký vítr (horko re, 

horký vítr fengre, ev. vlhká horkost 
shi-re, horko-sucho re-zao) pronika-
jící nosem a ústy a vyústí v horečku, 
napadá povrch kůži, ochlupení, svaly.  

Ze 4 vrstev – vrstvy ochrany weiqi 
fen, čchi qifen, výživy yingfen a krve 
xuefen – patří k povrchu pouze 
vrstva ochrany weifen. Charakte-
ristickými příznaky jsou horečka, 
mírná zimnice a mírná averze k chla-
du, větru (zahrazení jangu), pocení, 
bolesti hlavy, bolestivý zánět hrdla, 
žízeň, kašel, zarudlá špička jazyka, 
rychlý a plovoucí pulz...

Onemocnění vrstvy čchi znamená 
již přesun škodlivé čchi směrem 
dovnitř, dochází k narušení kolobě-
hu čchi a postižení funkce orgánů. 
Situace, stejně jako postižení dalších 
dvou vrstev, vyžaduje jiný terapeutic-
ký přístup. 

Tab. Dg:
• Dotazování a celkové vy-

šetření
• Osmerá osnova – bagang
• Příčiny onemocnění podle 

škodlivin 
• Prostup chladu šesti draha-

mi, oddíly

• Prostup horka čtyřmi vrst-
vami

• … kombinace

Terapeutická úvaha:
Pokud jde o onemocnění povrchu 

je nutno otevřít povrch, vyvolat 
pocení (silné nebo slabé)

Protože je škodlivina v nadbytku je 
nutno odstranit příslušnou škod-
livinu (ohřát chlad, odstranit horko, 
vítr, vlhko, svlažit sucho)

Všímáme si kondice orgánu, který 
řídí povrch těla a pohyb ochranné 
čchi, tedy kondice plic.

Současně zohledníme stav a kon-
stituci pacienta, což je důležité pro 
následnou péči. 

Z hlediska čínské medicíny máme 
několik terapeutických možností: 
akupunkturu (akupresuru), moxo-
vání, baňkování, fytoterapii včetně 
úpravy stravy…

Akupunktura: používáme aku-
punkturní body, které:

• Otevírají povrch a podporují 
pocení

• Odstraňují vítr, chlad (moxa), 
horko

• Napravují správný tok čchi + 
podporují rozptylující a klesa-
vé funkce čchi plic (řídí weiqi)

Akupunkturní body obecně:
Větrný chlad: nejčastěji body  

drah taiyin, yang ming, taiyang, LU7 
lieque, LI4 hegu, BL12 fengmen – 
baňka

Větrné horko: body drah yang-
ming, shaoyang ruky i taiyin, LI4 
hegu, LI11 quqi, TE5 waiguan

Vlhkost, hleny: myslet na bod SP 
9 yinlingquan, + ST40, CV12, LU5

Suchost: pročistit horkost, pod-
pořit tvorbu tekutin SP6 sanyinjiao, 
KI6 zhaohai, CV12 zhongwan, (me-
todou doplňování bu), výborné je po-
užít vodní baňku na horní části zad. 

Vyvolat pocení: kombinace LI4 
(met. xie, rozptylování) + KI7 fuliu 
(bu, tonizace)

Obnova sestupné a rozptylo-
vací funkce plic: BL13 feishu, LU7, 
LU9

Slabá tělesná konstituce, ochra-
na a výživa nejsou v rovnováze: 
ST36 zusanli, BL18 ganshu…BL20 
pishu, 21 weishu, CV6 qihai (kombi-
nace ST36+CV6 – důležité tonizující 
body)

Napadení větrným chladem 
3 nejdůležitější body na vylou-

čení větrného chladu – často stačí 
tyto 3: LU7, LI4, BL12.

LU7 lieque, hlavní bod otevírání 
povrchu, vypuzení větrného chladu, 
podpora rozptylovací a sestupné 
funkce plic, bod pro hlavu a krk. Bod 
dráhy orgánu – řídí ochranu weiqi.

LI4 hegu, otevírá a pročišťuje po-
vrch, vypuzuje vítr chladný i teplý, 
odstraňuje škodliviny, generální bod 
pro hlavu a obličej (vazba plíce – tlus-
té střevo = vazba biao-li).

BL12 fengmen, bod větru, otevírá 
povrch, působí v horní části těla, 
vhodný k baňkování, bod dráhy taiy-
ang – má pod kontrolou povrch těla.

Jiný možný předpis:
• Převaha chladu  

(sy plnosti) 
LI4 hegu ,  TE5 waiguan , 
GB20 fengchi, GV14 dazhu 
Moxa – horní část zad, CV8 
+ výrazně potopudné ohřívající 
prostředky 
Jiawei xiangsuyin, zázvor, 
Jingfang baidu san – kašel s či-
rými hleny

• Převaha větru  
(sy prázdnoty)
LU7 lieque, BL12 fengmen, 
LI4 hegu, GB20, BL12 – větr-
né body, ST36
Moxování mírnější, 
+ mírné potopudné prostřed-
ky guizitang (napravuje také 
komunikaci mezi ochranou 
a výživou), chuanxiong chati-
ao san – bolesti hlavy

• Kombinace:
GV14 + LI11 – silný pár bodů na 
odstranění horka a obstrukcí 
toku čchi
LI11 + GB 20 – velmi dobré 
body na ovlivnění bolestí hlavy 

z důvodu napadení horkem, 
větrným horkem

Napadení povrch horkem, 
horkým větrem

Lokalizace poruchy
• weiqi fen – odpovídá povrcho-

vým nemocem dle BAGANG 
– biao / postihuje plíce, konče-
tiny, hlavu, obličej, nos, hrdlo

Příznaky napadení povrchu (wei-
fen) horkem:

• Horečka, pocení, mírný odpor 
k chladu, bolesti v krku, sucho 
v nose, kašel s hustým hlenem, 
žízeň, nažloutlý, tenký povlak 
jazyka, rychlý, plovoucí pulz

Terapeutický záměr: odstranit 
horko, rozptýlit vítr, podpořit sestup 
čchi plic...

• AKU: nejčastěji body drah 
yangming (LI, ST), shaoyang 
ruky (TE), taiyang ruky (LU), 
GV dráhy

• Fytoterapie: Yinqiao san, San-
gju yin 

LI11 quchi – odstranění horka, 
pročištění čchi plic, snížení horečky

LI4 hegu – otevření povrchu, 
odstranění škodliviny, provětrání 
horka, pomoc při zvýšené teplotě, 
bolestech hlavy… pročištění čchi plic 
(vztah biao-li s plícemi)

GV 14 dazhui – rozptýlení škodli-
viny jangové povahy na povrchu těla, 
odstranění horka 

TE5 waiguan – odstranění škodli-
viny jangové povahy z povrchu

LU10 yuji – disperze ohně, uklid-
nění bolestí v krku

LU11 shaoshng – bod studničky, 
vody, pročišťuje horkost, léčí krk

Kombinace:
GV14 + LI11 – silný pár bodů na od-

stranění horka a obstrukcí toku čchi
LI11 + GB 20 – velmi dobré body 

na ovlivnění bolestí hlavy z důvodu 
napadení horkem, větrným horkem

AKU další možné body:
LU9 – yuan bod, bod země, kašel, 

mezižeberní neuralgie, noční teploty
LI1 – bod studničky, bod kovu, 

horko, subfebrilie přes den, i kr-
vácivě

GB20, BL 12 – bolesti hlavy
GV23 – blízký bod nosu
LR3 – větrná horkost, jedovatos-

ti, (sinusitidy, otitidy, bol. hlavy...)
ST40 , CV12 – větrná horkost 

a hleny
PC6 – napravuje tok čchi, uklid-

ňuje ducha (zneklidnění horkostí)
BL40 – silné horko (úžeh), krvavě
GV 20, 26 – uklidnění ducha, po-

ruchy vědomí..
GB34 – křečové stavy
BL13 – feishu..
LI18 futu – příznivě působí na 

hrdlo 
SI17 tian rong – lokální bod pro 

odstranění horka z hrdla, uvolňuje 
obstrukce, chrapot

Unikátní přístup dle  
prof. Leung Kok Yuena

Využívá diagnostiku dle bagang
V tomto případě jde o napadení 

zevními škodlivinami, jde o stavy 
povrchu biao, nadbytku shi a chladu 
han či horkosti re

Při stavech biao, shi, han (povr-
chové napadení, nadbytek, chlad –
jehla + moxa

re (povrchové napadení, nadbytek, 
horko) – jehla

Využívají se body vzdálené – roz-
ptylující metodou (xie)

body střední a blízké (shu) – neut-
rálním způsobem napichování

Vzdálené body: pro hlavu, oči, 
nos, uši, ústa: LI4, LI11

Střední bod: GB 20
Blízké body:
hlava: GV 20, ST8,
oči: BL2, BL1, 
nos: LI20, GV 23,
uši: TE17, SI19, 
ústa: ST 4, ST6
krk: vzdálený LI11, LU7, střední 

GB20, blízké GV 14, GB 21

Účinky bodů na uvolnění povr-
chu a vyloučení větru

• BL12 – fengmen – bod brány 
větru, otevírá povrch, vyluču-
je vítr (hlavně vnější v horní  
½ těla, hl. v záhlaví, horní č. 
zad, ramen

• GV14 – dazhui – vylučuje 
vnější vítr z horní č. zad., sou-
časně pročišťuje horkost, 
u vysokých horeček účinnější 
než BL12, účinek rychlý

• LU7 – lieque-luo plic, vyluču-
je vítr a chlad, často se užívá 
na odstranění xieqi uvolňuje 
plíce, uklidňuje kašel a duš-
nost, předchozí body samy 
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kašel netlumí
• TE5 – waiguan-luo bod dráhy 

ohně, proto má meridián často 
symptomy plnosti a horkosti, 
bod uvolňuje povrch a rozpty-
luje hlavně horkost horního 
zářiče

• LI4 – hegu-yuan bod dráhy, 
vylučuje vnější vítr a pročišťuje 
horkost, užívá se hl. na od-
stranění škodlivé čchi typu 
chladný i horký vítr, působí 
na nemoci tváře způsobené 
větrem (paréza facialis..)

• LI11 – quqi – vliv na nemoci 
z větru a nemoci povrchu, 
souč. i na různé škodliviny 
působící na celé tělo (nemoci 
kůže, ekzémy, revmatismus)

• GV16 – fengfu – vylučuje 
chladný i horký vítr z horní 
části těla, bolesti hlavy, záhlaví, 
horních zad 

Základní fytoterapie: 
– Napadení chladem, větrným 

chladem, chlad je silnější než vítr 
(taiyang) – jiawei xiang-su san, 
směs otevírá povrch, ohřívá chlad, 
odstraňuje vítr, silně ohřívá, má 
rychlý účinek

– Větrný chlad, vítr převažuje nad 
chladem (taiyang) – gui zhi tang, 
pálivě teplým způsobem otevírá 
povrch, vypuzuje větrný chlad, har-
monizuje ochranu a výživu, spíše 
rozptyluje, než zahřívá, lze ji použít 
i v rekonvalescenci po těžším průbě-
hu akutních nemocí

– Větrný chlad a bolesti hlavy – 
chuanxiong chatiao san, odstraňuje 
vítr pálivým a teplým způsobem, 
tiší bolesti hlavy, působí mírněji než 

první ze zmíněných směsí

– Větrný chlad, kašel s čirými 
hleny – jing-fang baidu san

– Napadení větrným teplem – 
sang ju san, otevřít povrch, vyloučit 
vítr a odstranit teplo, zastavit kašel 
a podpořit čchi plic

– Větrná horkost v plnosti – yin-
-qiao san, směs pročišťuje horkost, 
odstraňuje vítr, tiší bolesti v krku, 
bolesti hlavy, záněty dýchacích cest 
se žlutými hleny.

Použitá literatura 
Praxe čínské medicíny, Giovanni 
Maciocia CAc

SHANG HAN LUN and Other Traditional 
Formulas, Dr. James Michael Moore, 
D.O.M., N.D.

Klasická čínská medicína , základy 
teorie III, Vladimír Ando

Klinická akupunktura podle institutů 
tradiční čínské medicíny v NANJING a 
BEIJING, Československá sinobiologická 
společnost

Přednášky 1. školy čínské medicíny 
(prof.Leung Kok Yuen)

AKUPUNKTURA MYOFASCIÁLNÍHO  
KUŽELU ORBITY V LÉČBĚ  
SUCHÉHO OKA
Ověření reálné trajektorie jehly strukturami v očnici na kadaveru.  
Vliv punktury musculus obliquus inferior na relaxaci pojivových tkání očnice  
s následným usnadněním odtoku slzného filmu na povrch oka.  
Fotografická dokumentace pitvy sloužila pro obhajobu SVOČ.

S podporou Katedry normální anatomie Lékařské fakulty Univerzity Palackého  
v Olomouci. 

XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae cum  
participatione internationali 

17. – 19. 9. 2021 Lednice

MUDr. Jana Stodůlková 
Ordinace Integrované Medicíny, ORIEM, Zlín

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

Oční klinika fakultní nemocnice, Olomouc
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Úvod
Suché oko je civilizační nemoc 

se vzrůstající incidencí, které často 
nereaguje dostatečně na konvenční 
léčbu a může i invalidizovat.

Léčba akupunkturou je velmi 
účinná i u těžkých případů, jak už 
jsem publikovala (čas. Acupunctura 
Bohemo Slovaca 2/2020) a předná-
šela (Kongres Integrované Medicíny 
2020, Pražský oční festival 2020, 
XXXI. Congressus Acupuncturae 
Bohemiae et Slovaciae). V rámci prá-
ce na SVOČ na téma Léčba suchého 
oka akupunkturou očnice jsme sou-
středili soubor 22 po sobě jdoucích 
pacientů. Více než 50 % zlepšení dle 
VAS jsme dosáhli u 19 z 22 pacientů, 
tj. 86,3 % úspěšnost. 8 pacientů udá-
vá 100% ústup potíží, VAS 0. U všech 
19 pacientů výrazně klesla potřeba 
umělých slz.

V léčbě suchého oka neplatí zku-
šenost, že vzdálené body jsou často 
účinnější než lokální intervence. 

U orbitální akupunktury jsme si 
všimli zajímavého fenoménu, že 
s přibývajícími akupunkturními 
sezeními postupně klesá odpor tká-
ně při hluboké inserci 4cm dlouhé 
akupunkturní jehly do orbity v bodě 
ST1. Toto klesání odporu, které jsme 
zaznamenali u 90 % našich pacientů, 
je přímo úměrné léčebnému účinku 
akupunktury na suché oko. Pokud 
při léčbě akupunkturou nedochází 
k poklesu odporu tkáně při inzerci 
jehly, tak léčba nebývá účinná. Tento 
jev nás vedl k vytvoření hypotézy, že 
orbitální akupunkturou relaxujeme 
tkáně očnice. Pro ověření této hypo-
tézy jsme provedli anatomickou pit-
vu, která objasnila, jakými tkáněmi 
jehla v orbitě proniká. 

Produkce kvalitního slzného filmu 
slznou žlázou, jeho stabilita a dekom-
prese lakrimálních duktů jsou prav-
děpodobně přímo úměrné relaxaci 
muskulofasciálního kuželu očnice. 

Chceme-li pochopit mechanismus, 
musíme znát anatomii. 

Co je to hluboká orbitální 
fascie

Tenonská membrána je fibrózní 
vrstva kolem oční koule. Začíná u ci-
liárního okraje rohovky a rozprostírá 
se až ke vstupu optického nervu. 

Přední třetina adheruje ke spo-
jivce, střední třetina extenduje ke 
svalům oka, kde formuje obaly čtyř 
přímých a dvou šikmých očních 
svalů. Stejně tak Tenonská mem-
brána vytváří obal musculus levator 
palpebrae superioris, který slznou 
žlázou prochází a rozděluji ji na pars 
palpebralis a orbitalis. 

Zadní třetina membrány je v kon-
taktu s orbitálním tukem a pokračuje 
v obal optického nervu. 

Fascie se upíná na stěnu odvod-
ných slzných cest a na periost orbity. 
Ta je protkaná fibrózní sítí, která 
posiluje plurální fascii a společně 
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vytváří muskulofasciální orbitální 
kužel, který je považován za přídatný 
závěs pro svaly. 

Orbitální pojivo je pro aku-
punkturu možná jedním ze 
zásadních klíčů k relaxaci or-
bitálních struktur vedoucích 
k dekompresi slzné žlázy a jejích 
vývodů.

Akupunktura působí 
v očnici dvěma základními 
mechanismy: energizuje 
a relaxuje. 

Energizaci zastupuje mikrotrau-
ma iniciované akupukturou, které 
spouští lokální zánětlivou reakci. 
Kolem inzerované jehly jsou akti-
vovány neuroaktivní komponenty, 
uvolňovány antinociceptivní neuro-
modulátory s analgetickým efektem 
a akupunkturní bod se tak chová jako 
NAU-Neural Acupunture Unit-jed-
notka s klíčovými faktory pro anal-
gesii. Tato symptomatická terapie 
suchého oka je důležitá, není však 
konečným cílem. Pokud chceme jít 
za její rámec, struktury očnice musí-
me zrelaxovat.

Akupunkturní jehla fascii relaxuje 
a tím její práci optimalizuje. Aku-
punkturní bod je plastický, stereo-
skopický, trojrozměrný. Zahrnuje 
vrstvy a struktury od kůže, podkoží, 
cévy, nervy, lymfu, sval a pojivovou 
tkáň. Ta sama o sobě je trojrozměr-
ná, prostupující a prostupná pro me-
chanické, biologické, biochemické, 
hemodynamické a imunitní procesy 
vyvolané akupunkturní intervencí. 
Fascie má tubulární uspořádání a za-
jišťuje strukturální integritu. Fascie 
pravidelně pulsuje a jako periferní 
senzorická organizace je schopna 
fungovat nezávisle na CNS.  

Muskulofasciální kužel orbity 
se zákonitě musí podílet nejen na 
usnadňování toku tekutin v cévách, 
ale také na snadném přítoku a uvol-
ňování slzného filmu na povrch 
oka, protože vývody slzných žláz 
jsou konglomerátem pojivových sítí 
očnice obklopeny. Stěžejní činností 
fascie je dynamika. Stlačuje a záhy 
uvolňuje. Je to pumpa. Pokud je 
nepoměr mezi kontrakcí a relaxací 

fascie ve prospěch stahu, odtok te-
kutin rozličných charakteristik může 
být blokován. To platí i pro slznou 
tekutinu. 

Zkušenost o přímé úměře 
mezi protitlakem tkáně a 
zlepšováním suchého oka

Při zavádění jehly do orbity do 
bodu ST1 vnímáme při diagnóze 
suché oko zvýšený protitlak tkáně. 
Při každém dalším sezení sledujeme 
snižování protitlaku a zároveň s ním 
narůstání procent úlevy od sympto-
mů. Tuto přímo úměrnou souvislost 
zaznamenáváme u devadesáti pro-
cent námi léčených pacientů. Pokud 
se protitlak nesnižuje, akupunktura 
v léčbě suchého oka zůstává neúčin-
ná. Snižování protitlaku je v naší 
studii ekvivalentem relaxace. 

Výhoda vyděleného 
prostoru očnice pro 
akupunkturu

Akupunktura je multisystémová, 
mnohaúrovňová a multifaktoriální 
intervence. Orbita a její přilehlé 
struktury jsou ovšem pro meridiá-
novou síť hůře dostupné. Prostor 
kolem oka není nastaven na vnější 
mechanické vlivy. Je vysoce reaktivní 
a reflexivní. Intenzivně reaguje na 
vpich jehly, což je navíc umocněno 
striktním uzavřením prostoru kolem 
oka a vysokou densitou pojivové tká-
ně kolem něj. Co je nevýhodou při 
snaze ovlivnit nemoci oka ze vzdá-
lených bodů (Meridian network) se 
stává benefitem pro účinek z lokální-
ho bodu (Acupoint network). Vstup 
jehly do dolního segmentu orbity 
díky fasciálnímu kónu a jeho prová-
zanosti přináší vyváženost fasciální 
dynamiky i v segmentu horním. 

Trajektorie jehly v orbitě 
objasněná anatomickou 
pitvou

Zásadní zjištění při anatomické 
pitvě, kterou jsme vedli se zavedenou 
akupunkturní jehlou do lokalizace 
bodu ST1, je rozsáhlý kontakt jehly 
s MUSCULUS OBLIQUUS INFE-
RIOR.

Po odstranění kůže a odprepa-
rování musculus orbicularis oculi 
a dolního víčka s tarsální ploténkou 

jsme odkryli objemnou vrstvu cor-
pus adiposum orbitae a zpřehlednili 
dolní okraj orbity. 

Odstranili jsme tukový polštář. 
Musculus rectus inferior je přiložen 
k bulbu a jehla jej míjí. V mase tuko-
vé tkáně je „prověšený“ dolní oční 
šikmý sval, který začíná na orbitální 
ploše horní čelisti, zevně od crista 
lacrimalis a canalis nasolacrimalis, 
probíhá dorsolaterárně mezi dnem 
očnice a m. rectus inferior a kraniál-
ně podbíhá m.rectus lateraris k oční 
kouli, kde se upíná na skléru oční 
koule za jejím equatorem. 

Musculus obliquus inferior je po-
měrně objemný sval, jak je zřetelné 
i na našich snímcích kadavera. Je 
kryt fascií, jako všechny zevní oční 
okohybné svaly. 

Jejich fasciální obaly jsou součás-
tí muskolofasciálního kuželu 
orbity, integrovaného fibrózními 
„nálety“ pojiva skrz naskrz. 

Závěr
Pojivo tvoří anatomicky zregulova-

nou pavučinu pro závěs svalů a jejich 
synchronizované funkce. Z hlediska 
fasciální dynamiky je fascie důležitou 
pumpou pro cirkulaci tekutin v cé-
vách, tudíž i v slzných cestách. 

Její kontinuita je předpokladem, že 
první kontakt jehly s fascií rozehraje 
na všech místech fasciálního kuželu 
proces dynamiky s vyváženou relaxa-
cí. Tím dojde k uvolnění odvodných 
slzných cest v různých etiologických 
souvislostech. 

Anatomická pitva podpořila hypo-
tézu, že hluboká inzerce akupunk-
turní jehly do orbity může relaxovat 
vazivové struktury očnice, což by 
mohlo být podstatné pro zlepšení 
produkce a cirkulace slzné tekutiny 
ze slzné žlázy na povrch oka.

S poděkováním přednostovi  
Katedry normální anatomie doc. 
RNDr. Petrovi Mlejnkovi, Ph.D. 
a MUDr. Kikalové Kateřině Ph.D. za 
možnost realizace pitvy orbity. 
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Obr. 1: Zavedení jehly do bodu 
ST1 Obr. 2: Odstranění kůže

Obr. 6: Odstranění dolního 
víčka s tarzální ploténkou

Obr. 3: Poloměsíčitý tvar od-
straněné kůže podbíhající jehlu 
a vymezující prostor pro další 
řez

Obr. 4: Odstraňování musculus 
orbicularis oculi

Obr. 5: Musculus orbicularis 
oculi

Obr. 7: Corpus adiposum 
orbitae, jehla pod pupilární 
linií nad dolním okrajem orbity 
(ST1)

Obr. 8: Punctum lacrimale  
(v pinzetě)

Obr. 9: Po odstranění tukové-
ho polštáře: m.rectus inferior 
a  jehla zavedená do bříška 
musculus obliquus inferior 
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Principem metody je pulsová 
reakce na přiblížení látky tělu. Jde 
o jednoduchý, rychlý a spolehlivý 
test. Za 20 let, co ho provádím, jsem 
se při testování nespletl.

Každá látka, kterou přibližujeme 
tělu, vyvolá reakci v pulzu. Záleží na 
vzdálenosti, za normální považuji re-
akci 5 cm od povrchu těla. Při reakci 
nad 5 cm začnou potíže, do 20 cm 
vyvolá používání látky nespecifické 
potíže, např. bolesti hlavy, závratě, 
zažívací potíže, při reakci 20 cm 
a více vyvolá taková látka velké zdra-
votní problémy, např. generalizovaný 
ekzém nebo anafylaktickou reakci.

Pulsovou reakcí rozumím výrazné 
zesílení pulsu, někdy i lehká porucha 
rytmu, tj přeskočení pulsu. Při delší 
praxi lze poznat nejen zesílení, ale 
i změnu kvality pulsu. Je zajímavé, 
že asi 60 % testovaných cítí pulsovou 
reakci, někdy mi napovídají – teď! 
Vzpomínám na jednoho pacienta, 
kterému jsem objevil alergii na mlé-
ko, ten při přiblížení mléka začal 
pociťovat oprese na hrudi a dušnost.  

Při testování léků jsem zjistil, že 
lék se stejnou účinnou látkou od 
jedné firmy vyhovuje, od druhé firmy 
s jinými přísadami vyvolá výraznou  
pulsovou reakci a člověk ho nesnáší.

Testování má samozřejmě, jako kaž-
dá metoda, svá omezení, kdy napros-
to nefunguje. Vždy je to v souvislosti 
s funkcí kardiovaskulárního aparátu. 
Takže metoda nefunguje u hypoten-
ze, poruch srdečního rytmu, zejmé-
na u fibrilace síní, dále u pacientů 
s kardiostimulátorem, nebo u lidí 
s brachykardií. Vzpomínám na jedno-
ho maratónce, který měl 45 pulzů na 
minutu. V tomto případě byl časový 
odstup mezi dvěma pulsy takový, že 
nešlo zachytit rozdíl v síle a kvalitě 
pulzů. Metoda rovněž nefunguje 
u lidí, kteří užívají betasympatiko-
lytika. U těchto lidí je puls natolik 
změněný, že nelze poznat reakci.

Je velkou záhadou, jak tělo rozpo-
zná látku, která jí vadí, a jak látka vy-
volá reakci v pulzu. O příčinách zde 
nebudu spekulovat. Pulsová reakce 
je totožná s Nogierovým aurikulokar-
diálním reflexem s tím rozdílem, že 
látku nepřibližujeme k uchu. Reakci 
v pulzu lze totiž vyvolat přiblížením 
látky ke kterékoli části těla, třeba 
k noze. Já nejraději vyšetřuji, když 
pacient leží a pravou rukou přibližuji 
k hlavě. Tento způsob se mi osvědčil 
jako nejspolehlivější.

Vyšetřit pacienta ale lze např. vse-
dě. Když chci otestovat nějakou látku 
sám na sobě, levou rukou nahmatám 

pulz na a. temporalis a pravou rukou 
přibližuji látku. 

Rovněž mě zajímalo, jak já, coby 
vyšetřující, ovlivňuji výsledek testu. 
Mám alergii na ořechy. Když testuji 
u pacienta na ořechy, neovlivní moje 
alergie výsledek testu? Zkoušel jsem 
testovat pacienta na ořechy a výsle-
dek jsem srovnal s výsledkem, při kte-
rém přibližovala ořechy moje sestra 
na ambulanci. Výsledek byl stejný.

Při testování mi léky nebo potravi-
ny podává sestra, která stojí asi metr 
od pacienta, protože se mi opako-
vaně stalo, že pulsová reakce byla 
ve vzdálenosti kolem 1 m, kdybych 
si léky bral sám, mohlo by dojít ke 
zkreslení.

Další zajímavostí je to, že při 
přibližování látky ji nevyndávám 
z krabičky. Pokud by ale krabička 
byla znečištěna nějakou jinou látkou, 
samozřejmě by to změnilo výsledek 
testu.

Představená metoda není jediná. 
Testovat látky lze např. pomocí EAV 
nebo kinesiologie, kyvadla atd.
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Čínská medicína zná spojení mezi 
plícemi a tlustým střevem již 2000 
let. Podle principů 5 fází transfor-
mace předpokládá jakákoli léčba 
jinového orgánu plic (nebo dýcha-
cích cest) regulaci a souběžnou 
léčbu spojeného jangového orgánu, 
tlustého střeva. S prvkem kovu jsou 
spojeny nejen tyto dva orgány, ale 
také kůže jako přidružená vrstva těla 
a nos jako otvírák. 

Při bližším zkoumání je patrné, že 
všechna onemocnění „alergického 
pochodu“ spadají do prvku kov. Bo-
lesti břicha a ekzémy v kojeneckém 
věku, alergická rýma a astma, po-
travinové alergie a intolerance jsou 
přisuzovány prvku kov.

Tuto interakci plic a tlustého střeva 
v posledních dvou desetiletích znovu 
objevila i „moderní“ věda. Poté, co 
epidemiologické studie ukázaly, že 
rostoucí výskyt alergií je nepřímo 
úměrný lepší hygieně, menší veli-
kosti rodiny a západnímu životnímu 
stylu, Strachan [1] postuloval „hygie-
nickou hypotézu", která zdůrazňuje 
význam kontaktu s mikroby (včetně 
infekčních onemocnění) v dětství 
pro vývoj zdravého imunitního 
systému. 

Studie ISAAC [2] zkoumala v letech 
1994 a 2003 přibližně 500 000 dětí 
na celém světě. Autoři zjistili, že 
v roce 1994 byl výskyt alergických 
dětí nejvyšší v anglicky mluvících 
zemích (např. 19 % na Novém Zé-
landu trpělo alergickou rinokon-
junktivitidou, ale např. jen 5 % dětí z 
Rumunska), zatímco o 9 let později, 
v roce 2003, následovaly země býva-
lého východního bloku nebo Afriky, 

Asie. V roce 2003 tak činil podíl 
rumunských dětí s alergickou rino-
konjunktivitidou již 14 %, zatímco 
prevalence u novozélandských dětí 
se dále nezvýšila.  

Björksten [3] ve studiích na aler-
gických a nealergických dětech 
již v roce 1999 rozpoznal odlišné 
složení dětské střevní flóry. Stolice 
nealergických dětí obsahovala vý-
razně vyšší množství fyziologických 
střevních bakterií, jako jsou laktoba-
cily a bifidus, než stolice alergických 
dětí, které naopak obsahovaly větší 
množství patologických bakterií 
Staphylococcus aureus a klostridií. 
Fin Kalliomäki [4] využil tohoto po-
zorování v klinické studii a podával 
Lactobacillus GG těhotným ženám 
s alergií v 36. – 40. týdnu těhotenství 
a jejich dětem v prvních šesti měsí-
cích života. Kontrolní vyšetření dětí 
ve dvou letech věku ukázalo, že ve 
skupině užívající verum se četnost 
atopického ekzému, prvního proje-
vu alergického pochodu, snížila na 
polovinu (23 % dětí) ve srovnání se 
46 % ve skupině užívající placebo. 
Poprvé tak bylo možné preventivně 
snížit výskyt alergických příhod 
u geneticky predisponovaných dětí.  
Podobný výsledek přinesla i kontrol-
ní vyšetření ve 4. roce života [5], ale 
v 6. roce života nebylo pozorováno 
snížení frekvence výskytu rinokon-
junktivitidy [6]. Kalliomäkiho studie 
byly natolik průkopnické, že je v po-
dobné podobě velmi často opakovali 
i další autoři. V roce 2007 prokázal 
Kukkonen [7] na vzorku 1223 matek 
s rizikovými dětmi významné sní-
žení výskytu atopického ekzému 

u dvouletých dětí po podání pro- 
a prebiotik (galaktooligosacharidů) 
a také snížení výskytu onemocnění 
spojených s Ig E. 

Na základě těchto studií se „hygi-
enická hypotéza“ změnila na „hy-
potézu mikroflóry", podle níž je 
nedostatečné osídlení střeva dítěte 
a změny v osídlení střeva fyziologic-
kými střevními bakteriemi odpověd-
né za nedostatečný rozvoj a udržení 
imunitní tolerance.

Po analýze odpovídajících syste-
matických přehledů publikovaných 
v letech 2012 a 2013 byl v červnu 
2015 učiněn závěr, že podávání 
probiotik/prebiotik je považováno 
za nejslibnější intervenci v prevenci 
atopického ekzému u malých dětí [8]. 
V lednu 2015 Světová alergologická 
organizace WAO [9] ve svých poky-
nech rovněž doporučila používání 
probiotik k prevenci ekzému u vy-
soce rizikových dětí (děti s příbuz-
ným prvního stupně s alergií), a to 
jak v těhotenství, tak během kojení 
a v dětství.

V současné době chybí důkazy 
o tom, že by se perinatálním podá-
váním probiotik dalo předcházet 
i alergiím dýchacích cest [9,10], ačkoli 
vědecký výzkum se na tuto proble-
matiku zaměřuje. V současné době 
probíhá po celém světě více než 50 
registrovaných studií, které zkoumají 
vliv pre- a probiotik na prevenci aler-
gických respiračních onemocnění. 
Na výsledky netrpělivě čekáme!!! 

(Pro porozumění: Def. Pro a Pre-
biotika (Prosím, vložte do krabice 
a postavte se bokem!)) 
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Definice probiotik: živé mikroor-
ganismy, které podávané člověku 
v přiměřeném množství přinášejí 
zdraví prospěšné účinky.

Definice prebiotik: Nestravitelné 
složky potravy, které mají příznivý 
účinek na svého hostitele tím, že spe-
cificky stimulují růst a/nebo aktivitu 
jednoho nebo více druhů bakterií 
v tlustém střevě, a tím zlepšují zdra-
votní stav hostitele.

Poznání střevního mikrobiomu 
bylo v roce 2007 opět revoluční 
díky novým možnostem sekvenová-
ní druhově specifických genů 16S 
rRNA, které lze nyní použít i k ana-
lýze nekultivovatelných bakterií [11]. 
V rámci projektu Human Micrombio-
me Project se podařilo prokázat, že 
lidské střevo obsahuje 100 bilionů 
mikroorganismů s nejméně 1000 
různými druhy, převážně bakterií, 
ale také virů, hub a dalších mikrobů 
s přibližně 540 000 geny (150krát 
více než lidských genů). „Metageno-
mika“ se používá k určení genomu 
všech přítomných mikrobů, který se 
nazývá mikrobiom a váží asi 2 kg. Pro 
lepší pochopení funkce mikrobio-
mu nestačí znalost taxonomického 
složení, proto se provádí funkční 
analýza transkriptomu pomocí 
„metatranskriptomiky“ a zkoumání 
metabolitů a proteinových produk-
tů pomocí „metabolomiky“. Díky 
těmto technikám je stále více možné 

pochopit obrovský 
význam mikrobiomu 
jako „endokrinního 
orgánu“.

Jedna třetina fyzio-
logické střevní flóry je 
u všech lidí podobná, 
zbývající 2/3 jsou pro 
každého člověka spe-
cifické. Individuální 
střevní flóra každého 
člověka tak odpovídá 
individuálnímu prů-
kazu totožnosti [12]. 
Lidský mikrobiom se 
skládá především ze 
4 hlavních fylů: Firmi-
cutes, Bacteroides, Proteobacteria a 
Actinobacteria [13].

Druhy bakterií v lidském 
těle

Prvním úkolem střevní flóry je 
rozkládat složité makromolekuly 
potravy. To zvyšuje účinnost trávení, 
a tím i zásobování hostitele energií, 
ale zároveň zajišťuje rovnoměrnou 
distribuci živin mikrobům. Miliony 
let koevoluce vytvořily těsné propo-
jení fyziologických a metabolických 
funkcí mezi mikroorganismy a hos-
titelem, což je zvláště patrné při po-
suzování vztahu imunitního systému 
hostitele a mikrobiomu. Stále více 
důkazů ukazuje, že střevní flóra hraje 
důležitou roli ve zrání imunitního 

systému a v obraně proti infekcím [14]. 
Zejména v prvních týdnech života 
„učí“ střevní flóra náš imunitní sys-
tém, jak se vypořádat s neškodnými, 
ale i škodlivými zárodky. 

Vnějšek – vnitřek:  
Jak střevní flóra řídí 
imunitní systém

U atopických onemocnění dochází 
k nerovnováze T helperů (Th)1/ Th2 
ve prospěch Th2 buněk se zvýše-
ným uvolňováním Th2 specifických 
cytokinů (viz obr. 1) a následnou 
proliferací IgE [15].

Tato nerovnováha je během těho-
tenství fyziologická a slouží feto-pla-
centární jednotce, která nemá být od-
puzována mateřskými Th1 cytokiny. 
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Kmen Třída Charekteristika Příklady

Firmicutes
Bacilli;  
Clostridiae

Grampozitivní; rozmanité morfologie  
(tyčinky, koky, spirály) a fyziologie (anaeroby,  
aeroby); zahrnují symbiotické a prospěšné  
bakterie

Lactobacillus; 
Ruminokok; 
Clostridium; 
Staphylococcus; 

Enterococcus; 
Faecalibacterium

Bacteroidetes Bacteroidetes
Gramnegativní; 3 hlavní třídy, rozšířené také v 
životním prostředí, včetně půdy, mořské vody

Bacteroides; 
Prevotella

Proteobakterie
Gammaproteobakterie; 
Betaproteobakterie; 
Enterobacter

Gramnegativní; zahrnují mnoho patogenů
Escherichia; 
Pseudomonas

Actinobacteria Actinobacteria
Grampozitivní; rozmanitá morfologie, významní 
producenti antibiotik ve farmaceutickém  
průmyslu

Bifidobacterium; 
Streptomyces; 
Nocardia

Obr. 1: diferenciace CD4+ prekurzorů  
T-helperů v TH1 a TH 2 buňky.

Studie u žen po habituálních potra-
tech prokázaly, že v těchto těhoten-
stvích nedochází k imunomodulaci 
zaměřené na Th2 [16]. V době porodu 
však dochází k narušení rovnováhy 
Th1/Th2 směrem k Th2, a tedy k ri-
ziku zvýšené Th2 odpovědi na nové 
antigeny s alergickou senzibilizací.

Mikrobiální stimulace střevní fló-
rou po porodu fyziologicky spouští 
zvýšenou diferenciaci Th prekur-
zorů (ThP) směrem k diferenciaci 
Th1 prostřednictvím aktivace IL 12 
(obr. 2) a interferonu gama (IFN-y) 
z dendritických buněk (DC), což 
vede k rovnováze Th1/Th2 a také 
podporuje rozvoj tolerance [17]. Stu-
die na myších bez zárodků prokázaly 
přetrvávající cílení na Th2 v důsled-
ku nedostatečného protisměrného 
cílení střevní flórou [17,18], stejně jako 
nedostatečný nebo chybějící vývoj 
lymfoidních folikulů, jako jsou Pey-
erovy plaky, ve srovnání s myšmi 
s normální střevní flórou [18]. Kromě 
toho bylo v Peyerových placích a me-
zenterických lymfatických uzlinách 
nalezeno méně regulačních (Treg) 
buněk, o nichž je známo, že hrají 
klíčovou roli v indukci tolerance 
pomocí IL 10 [19]. Podávání Bactero-
ides fragilis myším chovaným bez 
zárodků vedlo k opětovnému rozvoji 
střevní lymfoidní tkáně (GALT) a roz-
voji tolerance, ale pouze v novoroze-
neckém období. Bacteroides fragilis 
indukoval rozvoj orální tolerance 
prostřednictvím mechanismů IL 10 
a Treg buněk [17].

Ling [20] porovnal stolici 34 dětí 
s potravinovou alergií se stolicí 45 
zdravých dětí a pomocí pyrosek-
venační techniky 16SrRNA zjistil 
u alergických dětí snížení počtu 
Bacteroidetes, Proteobacteria a Acti-
nobacteria, zatímco Firmicutes bylo 
výrazně zvýšeno. Clostridium sensu 
strictu (nebo shluk 1), stejně jako 
Anaerobacter byly také pozorovány 
ve větším počtu u potravinové aler-
gie zprostředkované IgE, zatímco IL 
10 byl také snížen. Tato studie jasně 
ukazuje, že změněná střevní flóra 
u dětí koreluje s imunologickými 
změnami a může vést k potravino-
vým alergiím.

Vztah mezi vnitřkem 
a vnějškem: Jak imunitní 
systém kontroluje 
mikrobiom:

Střevní imunitní systém musí chrá-
nit tělo před přemnožením mikrobů 
na epitelu a bránit jejich pronikání.  
Na základě signálů ze střevních 
dendritických buněk, které shro-
mažďují malé množství bakterií, jež 
již pronikly epiteliální bariérou, se 
aktivují T a B buňky Peyerových pla-
ků ve střevní lamina propria, které 
pak vylučují imunoglobulin A (IgA). 
Tyto IgA se vážou na bakterie a brání 
jejich translokaci přes epiteliální 
bariéru. Při absenci IgA byly pozo-
rovány odpovědi IgG proti střevní 
flóře, což naznačuje, že fyziologické 
bakterie byly vystaveny systémové-
mu imunitnímu systému [21].

Epitelové buňky také vylučují alfa-
-defensiny, malé antibakteriální pep-
tidy, které posilují bariérovou funkci 
střevního epitelu a ovlivňují složení 
fyziologické flóry [22]. Je tedy zřejmé, 
že imunitní systém může ovlivňovat 
složení, biodiverzitu a lokalizaci 
střevního mikrobiomu. Otázkou zů-
stává, do jaké míry imunitní systém 
spolupracuje se žaludeční kyselinou 
a střevní motilitou, aby zajistil podél-
nou distribuci mikrobiomu podél ce-
lého střeva, a do jaké míry imunitní 
systém kontroluje mikrobiální flóru 
i v jiných orgánových systémech, 
jako jsou dýchací cesty, urogenitální 
trakt a kůže.

Ačkoli je „zdravý“ střevní mik-
robiom považován za relativně 
stabilní společenství rozmanitých 
střevních bakterií, v různých fázích 
života může docházet ke změnám 
struktury a funkce: Fyziologická 
střevní flóra se během prvních 3 let 
života vyvíjí do podoby mikrobiomu 
dospělého člověka [23] a je v tomto 
období obzvláště citlivá a závislá na 
genetických a epigenetických fak-
torech a také na vlivech prostředí. 
Významnou roli hraje zejména typ 
a doba porodu, genetika hostitele, 
výživa a faktory prostředí, jako jsou 
sourozenci, doba strávená v jeslích, 
léky (antibiotika) a kontakt s domá-
cími zvířaty.

Proces porodu:

Donedávna se mělo za to, že střevo 
je nitroděložně sterilní. V roce 2013 
však bylo zjištěno malé množství 
bakterií ve smolce a v pupečníkové 
krvi [24]. Tato skutečnost je důležitá, 
protože výživa těhotné ženy a složení 
její střevní flóry již mohou položit zá-
klad pro neporušenou střevní flóru 
novorozence.

Na bakteriální osídlení střeva 
novorozence má masivnější vliv 
proces porodu. Během vaginálního 
porodu přichází organismus dítěte 
do kontaktu s vaginální a střevní 
flórou matky. U kojenců porozených 
vaginálně se vyskytuje více bakterií 
rodu Lactobacillus a Bifidus a méně 
stafylokoků spojených s kůží než 
u kojenců porozených císařským 
řezem [25].

Několik studií a metaanalýz pro-
kázalo, že děti porozené císařským 
řezem mají zvýšené riziko vzniku 
astmatu nebo atopie [26] a že nižší 
počet a rozmanitost bakteroidet 
v raném dětství vede ke zvýšené prav-
děpodobnosti vzniku alergických 
projevů [27].

Mateřské mléko 
Mateřské mléko obsahuje imu-

noglobuliny, cytokiny, lysozymy 
a HMO (oligosacharidy lidského 
mléka). Tyto HMO působí jako 
prebiotika tím, že stimulují růst 
bifidobakterií[28]. Mnohé studie pro-
kázaly zvýšený výskyt bakterií bifidus 
a laktobacilů [29] a nižší počet bakterií 
Clostridium difficile a E.coli [30] ve 
střevech kojených dětí ve srovnání 
s nekojenými dětmi. Nicméně se zdá, 
že neexistuje přímá souvislost mezi 
délkou výlučného kojení a ochranou 
před alergickými onemocněními 
v prvních 6 letech života, jak uvádí 
velmi aktuální studie z dubna 2015, 
která zkoumala 335 dětí z Kodaně [31].

Hospitalizace a gestační věk
U předčasně narozených dětí byla 

zjištěna nízká diverzita fekální mikro-
bioty [32], vysoká interindividuální va-
riabilita a náhlé změny bakteriálních 
druhů a kmenů, zejména zvýšený 
výskyt Clostridium difficile, které 
pak také často vyvolávají recidivující 
infekce s nekrotickou enterokoliti-
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dou [33]. U dětí s infekcí Clostridium 
difficile v prvním měsíci života se 
v raném školním věku významně 
kumulovalo astma a sípání[34]. U dětí 
atopických rodičů se riziko astmatu 
snížilo o 50 %, pokud se narodily 
vaginálním porodem doma, ve srov-
nání s vaginálním porodem v ne-
mocnici [34].

Účinky výživy 

V prvních měsících života, nazýva-
ných také „okno příležitostí" v  aném 
věku, probíhají počáteční fáze bakte-
riální kolonizace na úrovni sliznice 
střeva, ale také nosu a průdušek 
a zdá se, že důležitější než stabilní 
kolonizace několika málo zárodky je 
kontinuální stimulace sliznice různý-
mi vhodnými bakteriemi s vysokou 
rychlostí výměny.

Obr. 2 ukazuje četnost určitých 
bakteriálních tříd v prvních třech 
letech života a jejich změny způ-
sobené vnějšími vlivy (stanovené 
pomocí sekvenování genů). Zdá 
se, že fáze tvorby potravy v prvním 
roce života je doprovázena výraznou 
změnou mikrobiálních společenstev. 
U většiny dětí se nejprve objevují 
bakterie rodu Bifidus, následované 
bakteriemi rodu Enterobacteriaceae 
(druh Proteus). Přibližně od šesti 
měsíců se objevují Bacteroides spp., 
a Faecalibacteriae a Roseburiae ke 
konci prvního roku života [35].

Moderní západní strava s vysokým 
obsahem tuku a cukru a nízkým obsa-
hem vlákniny se výrazně liší od stravy 
našich neolitických předků, s nimiž 
se náš mikrobiom vyvíjel společně. 

Významnou změnu ukázala studie 
srovnávající střevní flóru evropských 
městských dětí se střevní flórou af-
rických venkovských dětí [36]. Africké 
venkovské děti se stravují převážně 
rostlinnými živinami s vysokým ob-
sahem vlákniny a nízkým obsahem 
tuku, zatímco evropské děti dávají 
přednost stravě s vysokým obsahem 
živočišných tuků a cukru a nízkým 
obsahem rostlinných polysachari-
dů. Ve střevní flóře afrických dětí, 
které jedly více rostlinné stravy, 
byl zjištěn vyšší obsah Bacteroides 
a u evropských dětí s vysokým obsa-
hem tuků ve stravě více Firmicutes. 
U  vropských dětí bylo navíc zjištěno 
méně bakterií produkujících mastné 
kyseliny s krátkým řetězcem (SCFA). 
SCFA jsou metabolity vlákniny, které 
mají důležité funkce pro homeostázu 
mikrobiomu. Jedna z SCFA, butyrát, 
je hlavním zdrojem energie pro ko-
lonocyty a je spojena s udržováním 
bariérové funkce střevního epitelu, 
např. s organizací těsných spojů [37]. 
Kromě toho je známo, že SCFA mají 
protizánětlivý účinek na střevní 
epitel, když se vážou na receptor 
G-protein coupled GPR43. Jedna stu-
die zjistila, že u myší s nedostatkem 
GPR43 a nízkou hladinou SCFA se 
rovněž vyvinulo astma, těžká koli-
tida a artritida [38]. Změny ve stravě 
mohou změnit střevní mikrobiom 
takovým způsobem, že v důsledku 
úbytku bakteriálních druhů může 
dojít ke vzniku zánětlivých onemoc-
nění, protože se neprodukuje do-
statek SCFA. Snížené množství SCFA 
bylo zjištěno také ve vzorcích stolice 
alergických dětí [39].

Studie s použitím potravin boha-
tých na vlákninu, jako je brokolice, 
prokázaly příznivé účinky na sliznici 
tlustého střeva, s proliferací pohár-
kových buněk v kryptách tlustého 
střeva a zvýšenou koncentrací buty-
rátů [40]. Uznáváme tedy terapeutický 
potenciál stravy s vysokým obsahem 
vlákniny, která selektivně podporuje 
růst bakterií produkujících SCFA.  
Změna obsahu vlákniny a tuku/bíl-
kovin ve stravě vedla v jedné studii 
ke změnám střevní flóry během 24 
hodin, které pak zůstaly stabilní až 
do konce studie [41]. Bacteroides spp. 
jsou cennými producenty SCFA [42], 
ale také polysacharidu A. Polysacha-
rid A má také ochranný účinek na 
rozvoj kolitidy [43]. Vzhledem k tomu, 
že Bacteroides spp, jak již bylo zmí-
něno, ovlivňují také zrání imunitního 
systému v raném dětství prostřednic-
tvím rovnováhy TH1/ Th2, zdá se, že 
přispívají k homeostatické rovnová-
ze ve střevě [17].  

Existují také důkazy, že příjem 
omega-3 a omega-6 mastných kyselin 
může snížit náchylnost k alergiím, 
i když není jasné, do jaké míry se na 
tom podílí mikrobiom [44]. 

Účinek antibiotik
Antibiotika mohou snižovat roz-

manitost střevní flóry, a to jak při 
podávání matce během těhotenství 
nebo kojení, tak dítěti, a vyvolávat 
rozvoj alergických onemocnění. 
Jediný zásah antibiotiky může vést 
k masivnímu narušení střevní flóry. 
Obnova a stabilizace mikrobiální di-
verzity může trvat měsíce nebo může 
stále vykazovat významné rozdíly ve 
srovnání s obdobím před léčbou[45]. 
Dethlefsen použil sekvenování 
16SrRNA k analýze mikrobiomu před 
a po krátkodobém perorálním po-
dávání ciprofloxacinu v dávkách 
typických pro urogenitální infekce 
a gastrointestinální infekce. Po 
léčbě pozoroval snížení celkového 
počtu střevních bakterií o 1/3 a cel-
kové snížení jejich rozmanitosti[46]. 
V roce 2009 publikoval Marra v ča-
sopise Pediatrics [47] longitudinální 
kohortovou studii s 251 817 dětmi 
narozenými v letech 1997 až 2003 
a sledováním ve věku 2–3, 3–5 a 5–9 
let. Prokázala významnou souvislost 

Obr. 2: Druhy bakterií v prvních 3 letech života na základě 
konrétního případu. Mod. dle: dále dle originálu.

mezi užíváním antibiotik v prvním 
roce života a následným rozvojem 
astmatu s pozitivní korelací s dávkou, 
ale nezávisle na typu antibiotika.

Vliv antibiotické léčby je pravděpo-
dobně nejškodlivější v raném dětství, 
právě v době, kdy se vyvíjí imunitní 
systém. Pokud během tohoto ob-
dobí dojde k narušení „klíčových 
střevních symbiontů“ a chybějícím 
signálům pro vyvíjející se imunitní 
systém, může to vést k dalekosáhlým 
důsledkům a také podpořit a zvýhod-
nit rozvoj alergického onemocnění 
o mnoho let později. Naopak toto 
„okno příležitostí“ v prvních měsí-
cích života je obzvláště důležité pro 
terapeutický zásah a rozhodující pro 
profylaxi alergií, ale také obezity, dia-
betu 1. typu a zánětlivých střevních 
onemocnění. (O tom budu informo-
vat v příštím čísle DZA).  

Co ale s již existujícími alergickými 
onemocněními? Mohou i zde probio-
tika dosáhnout pozitivních účinků?

Atopický ekzém
U atopického ekzému dosahuje 

podávání probiotik významného 
zlepšení. 220 dětí ve věku od 1 do 
18 let se středně těžkou až těžkou 
atopickou dermatitidou dostávalo 
po dobu 3 měsíců Lactobacillus casei 
nebo Lactobacillus fermentum nebo 

směs ve srovnání s placebem. Všech-
ny 3 skupiny s laktobacily vykazovaly 
významné zlepšení indexu SCORAD 
a indexu kvality života dětí v derma-
tologii, stejně jako snížení hladin IgE 
a IL-4 a zvýšení hladin IFN-y na konci 
léčby a znovu o 4 měsíce později.  
Největší prospěch z léčby měly děti 
mladší 12 let, děti kojené déle než 
6 měsíců a děti s alergií na roztoče 
domácího prachu [48].

Respirační alergie
Údaje zatím nejsou jednoznač-

né.  Pokusy s novorozenými ast-
matickými myšmi 
senzibilizovanými 
na ovalbumin (OVA) 
prokázaly, že podává-
ní Bifidusbacterium 
lactis a Lactobacillus 
rhamnosus zabráni-
lo všem aspektům 
astmatického feno-
typu, jako je bronchi-
ální hyperreaktivita, 
produkce antigenně 
specifických IgE a 
plicní eozinofilie. Za-
jímavé je, že snížení 
alergického poten-
ciálu bylo prokázá-
no jak ve střevním 
imunitním systému 
(snížená produkce 

TH2 cytokinů IL-4 a IL-5 z mezen-
terických lymfatických uzlin), tak 
v peribronchiálních lymfatických 
uzlinách prostřednictvím dvojnásob-
ného zvýšení počtu Treg buněk[49]. 
Dnešní moderní vědecká medicína 
tak potvrdila starobylý princip TČM: 
Regulací tlustého střeva lze ovlivnit 
plíce! V dalším experimentu byly 
dospělé myši senzibilizované OVA 
perorálně léčeny Lactobacillus Reu-
teri po dobu 9 dnů. Bylo pozorováno 
zvýšení počtu Treg buněk ve slezině 
a po expozici OVA v mediastinálních 
lymfatických uzlinách. Autoři dospě-

Obr. 3 z: Marra F et al Antibiotic use in children is associated with increased risk of asthma Pediatrics 
2009:123(3); 2003-10

Obr. 4 z: Forsythe P Chest 2011:139(4):901-7 
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li k závěru, že aktivované Treg buňky 
mohou migrovat do plic. [50]

Tato studie prokazuje funkční 
vztah mezi léčbou specifickými 
bakteriemi a zvýšenou aktivitou 
regulačních T-buněk a inhibicí 
alergických reakcí a tvrdí, že přinej-
menším některé druhy laktobacilů 
mají imunoregulační a antialergické 
účinky na modelu dospělých myší, 
a vyvrací postulované zásadní „okno 
příležitosti" pro probiotickou léčbu 
v raném věku. 

Forsythe [51] shrnul tyto nejnovější 
výsledky výzkumu v roce 2011 velmi 
přehledně (obr. 4). Mikroby ze střeva 
se dostávají do GALT nebo do DC 
(dendritických buněk) buď přímo 
z lumen, nebo translokací přes M-
-buňky. Kombinace signálů od mikro-
bů vede k fenotypovým změnám DC 
a produkci TH1 a/nebo regulačních 
mediátorů:

• IL 12 aktivuje TH1 buňky 
a produkci IFN-y NK (Natural 
Killer) buněk.

• Regulační cytokiny, jako je IL-
10, a aktivace IDO (indoleamin 
2,3 dioxygenázy) a následná 
produkce imunologicky ak-
tivního KYN (kynureninu) 
aktivují Treg buňky a ničí TH2 
buňky.

• Po expozici dýchacích cest 
alergenu migrují buňky akti-
vované v GALT a mezenterické 
lymfatické uzlině (MLN) do 
sliznice dýchacích cest (BALT), 
kde aktivují ochranné a proti-
zánětlivé mechanismy a snižují 
imunitní odpověď TH2.

Stockert a spol. [52] z Rakouské spo-
lečnosti pro akupunkturu publikova-
li klinickou studii o účinku probiotik 
a akupunktury u astmatických dětí 
v časopise Pediatr Allergy Immun již 
v roce 2007. 

Cílem studie bylo zlepšit konvenč-
ní léčbu astmatu pomocí doplň-
kových metod. Protože TČM není 
jen akupunktura a protože v Číně 
není léčba astmatu nikdy jen aku-
punktura, ale také čínská bylinná 
terapie a přísné dietní doporučení, 
měla by se ze statistických důvodů, 
aby se zabránilo příliš mnoha pro-
měnným, akupunktura kombinovat 

s probiotiky – také proto, aby se 
dostálo aspektu vztahu: plíce – tlusté 
střevo. Probiotická léčba byla v TČM 
popsána již v roce 1789 n. l. Wu Tan-
gem [53]. Z lidské stolice se získávala 
látka zvaná jin zhi, která se uzavřela 
do hliněné nádoby a na tři roky se 
zakopala do země. Po třech letech 
se z této látky stala „zlatá tekutina“ 
a podávala se společně s čínskými 
bylinami. Indikací v té době byly 
návaly, průjem a napětí v hrudníku, 
tedy zcela srovnatelné s kopřivkou, 
astmatem a alergií na NM.  

V této randomizované, placebem 
kontrolované, dvojitě zaslepené 
pilotní studii proto 17 astmatických 
školních dětí dostalo laserovou 
akupunkturu a probiotika (Entero-
coccus faecalis) nebo akupunkturu 
Sham (identickým laserovým perem 
bez světelného záření) a placebo 
probiotika.

Po 10 týdnech terapie došlo k vý-
znamnému zlepšení variability 
vrcholového průtoku jako míry 
bronchiální hyperreaktivity (SD) 
-17,4 % (14,2) ve skupině TCM oproti 
+2,2 % (22,6) v kontrolní skupině 
(p=0,034). Kritéria FEV1 a kvality 
života nevykazovala významné roz-
díly. Výzkumným zjištěním bylo 
významné snížení počtu dnů s akut-
ními respiračními infekcemi (1,14 
vs. 2,66 p=0,18) v zimních měsících 
od listopadu do února, kdy byla tato 
studie prováděna.  

Následně byly provedeny další 
studie s výhradním podáváním pro-
biotik s různými výsledky. Ačkoli 
je vliv mikrobiomu na rovnováhu 
TH1/Th2 dobře znám, systematické 
přehledy [54] zatím neposkytly jasné 
důkazy o účinnosti probiotik u již 
existujících alergických respiračních 
onemocnění. Nicméně různé studie 
s probiotiky ukázaly, že děti s alergic-
kou rýmou/astmatem měly význam-
ně méně očních a nosních příznaků 
a kumulativní trend ke snížení počtu 
epizod astmatu a rýmy [55]. Jiné studie 
zjistily významné zlepšení plicních 
funkcí u astmatických dětí[56] a delší 
intervaly bez příznaků [57].

Perspektivy
Experimentální a epidemiologické 

důkazy potvrzují, že symbióza mezi 

mikrobiomem a imunitním systé-
mem hraje významnou roli při aler-
gických onemocněních v souladu se 
vztahem TCM plíce – tlusté střevo. 
Fyziologická střevní flóra svými sig-
nály spouští normální vývoj a zrání 
imunitního systému a ovlivňuje 
následné imunitní reakce. „Překlad“ 
nově získaných genetických informa-
cí o složení mikrobiomu do budou-
cích terapeutických strategií pomocí 
pre- a/nebo probiotických intervencí 
představuje pro mezinárodní vý-
zkumnou komunitu vzrušující výzvu. 
Ještě je třeba objasnit otevřené otáz-
ky týkající se terapeutického účinku 
jednotlivých tříd, druhů a typů pro-
biotik, jakož i dávkování a kombinace 
různých pro- a/nebo prebiotik. 

Pokračování v příštím čísle: 2. část: 
Mikrobiom a střeva: potravinové 
alergie a intolerance, syndrom dráž-
divého tračníku, IBD.
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ESENCE ŤING V ČÍNSKÉ OBLIČEJOVÉ  
DIAGNOSTICE
XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae cum  
participatione internationali 

17. – 19. 9. 2021 Lednice

prim. MUDr. Milan Stránecký
Nemocnice Havlíčkův Brod 

straneckymilan@gmail.com

Esence ťing je jeden z nebeských 
pokladů, který dostáváme při na-
rození. Jde o nehmotný potenciál 
diferenciace do nekonečného počtu 
tvarů a funkcí. Pro život jedince má 
zásadní význam. Po vyčerpání zásob 
esence jedinec umírá.

V čínské obličejové diagnostice se 
ťing projektuje do filtra. Tuto oblast 
označují Číňané jako Palác nesmrtel-
nosti či Moře jin.

Oblast filtra je z hlediska teorie 
čínské medicíny opravdu výjimečná. 
Dochází zde k setkání přední a zadní 
střední dráhy a končí zde i ústřední 
kanál čchung maj. Nosem vstupuje 
do těla čchi ze vzduchu a ústy čchi 
z potravy. Proto se bod GV 26 v rýze 
označuje jako centrum člověka.

Z tvaru filtra posuzují Číňané vita-
litu člověka a jeho plodnost. V prů-
běhu života se spotřebovává esence 
a rýha se oplošťuje. Před smrtí je tato 
oblast zcela vyhlazená.

Pohledem hodnotíme délku 
a hloubku filtra. Krátká a plochá 
rýha u mladého člověka znamená, že 
ho čeká nejspíše život plný zdravot-
ních problémů, a bude mít problém 
s plodností. Zřejmě proto se rýha 
jmenuje Palác nesmrtelnosti. Nesmr-
telnost získá majitel hluboké rýhy 
zplozením řady potomků. Z varu 
rýhy lze ve starším věku také vyčíst, 
jak v průběhu života dotyčný člověk 
hospodařil s esencí. Jako nejvýhod-
nější tvar se považuje rýha, která se 
dole rozšiřuje. Zbyla rezerva pro 
život ve stáří. 

Své poznatky jsem čerpal z knihy 
Lillian Bridges Face Reading in Chi-
nese Medicine a z pětiletého sledo-
vání. Jde o jednoduše hodnotitelný, 
hodně důležitý znak, který nám 
napoví, jaké má pacient rezervy yüan 
čchi, tedy jakou má životní prognózu. 

Můžeme si položit otázku, jak je 
možné, že tolik lidí s vyhlazeným 
filtrem žije. Odpověď je nasnadě. Je 

to západní medicína, která dokáže 
prodloužit život i o desítky let po-
mocí léků na hypertenzi, inzulínem, 
transplantacemi, stenty atd. Ovšem 
kvalita života se postupně snižuje, 
stoupá počet hospitalizací a nakonec 
se pacient jen udržuje při životě. Při 
větší psychické nebo fyzické zátěži 
takový jedinec umírá. Pro příklad 
nemusíme chodit daleko. Během 
covidové pandémie umírali i mladší 
lidé. A ti, kteří, opět díky západní 
medicíně, přežili, mají dlouhodobé 
následky. Západní lékaři říkají o těch-
to lidech, že sice byli relativně zdraví, 
ale neměli rezervu. My říkáme, že jim 
došly zásoby esence ťing.
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To, co bych zde ráda prezento-
vala, není vědeckou studií, je spíše 
sdělením z praxe. Mou snahou je 
vždy zlepšit zdravotní stav pacienta, 
který ke mně do ordinace přichází. 
90 % mých pacientů jsou lidé, kteří 
mají většinou chronické zdravotní 
problémy, přichází často již kom-
pletně vyšetření a léčení klasickou 
medicínou. Přesto jejich zdravotní 
problémy trvají, nebo se objevují 
další a další. Abych takovým lidem 
pomohla, musím se vždy snažit najít 
soubor příčin, které k jejich problé-
mu vedou a tyto pak napravit. Ale to 
rozhodně není všechno. Je také tře-
ba, aby i pacient udělal sám, ve svém 
životě a jídle mnoho změn.

Z praxe všichni víme, že pouhé 
potlačení příznaků a to jak pomocí 
klasické či přírodní medicíny nevede 
k dlouhodobému zdraví a to je dů-
vod, proč jsem se rozhodla pro zvole-
né téma. U zmíněných intolerancí se 
totiž velmi často potlačuje důsledek, 
neléčí příčina a obtíže nekončí, jen 
mnohdy mění charakter.

S diagnosami laktozové i histami-
nové intolerance se setkáváme v naší 
ordinaci čím dál častěji. Většinou 
jako součást mnoha dalších zdravot-
ních stesků našich pacientů. Je dů-
ležité je však nebrat na lehkou váhu. 
Pouhé vysazení některých potravin 
léčba zdaleka nekončí, musí se léčit 
vlastní příčina. Pak mizí problémy 
a pacient se vyléčí.

HIT
Histaminová intolerance souvisí 

s metabolismem histaminu v na-
šem těle. Ten patří mezi biogenní 
aminy a zajišťuje správnou funkci 
některých pochodů v těle (v nervové 

soustavě, kardiovaskulárním systé-
mu, žaludku…) Uvolňuje se také při 
alergických reakcí z žírných buněk. 
Jeho odbourávání a metabolismus 
zajišťuje enzym diaminooxidáza  
(DAO) a histamin-N-methyltransfe-
ráza. Za HIT se v současné době po-
važuje snížení aktivity DAO, která je 
produkována tenkým střevem a tudíž 
histaminu je v krvi více a může způ-
sobit nejrůznější zdravotní problémy

• Gastrointestinální – průjmy, 
bolesti břicha, nevolnosti, 
zvracení

• Kožní problémy – ekzémy, 
kopřivky

• Bolesti hlavy
• Otoky sliznic
• Tachykardie, arytmie

Tyto obtíže jsou pochopitelně 
velmi často jako součást alergií, ato-
pických ekzému Jsou léčeny antihi-
staminiky a také vysazením potravin 
obsahujících histamin.

Vysazují se lilkovité rostliny, kva-
šené a konzervované potraviny, al-
kohol, zrající sýry, ovoce, potraviny 
s kváskem i kvasnicemi.

Po vysazení zmíněných potravin 
dochází k částečnému zlepšení, ale 
zdaleka ne k vymizení obtíží.

Je to tím, že se neléčí základní příči-
na a tou je kvalita střevní sliznice. S ní 
souvisí jak vlastní imunita a tendence 
k alergiím, tak tvorba DAO.

LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
Jedná se o poruchu štěpení mléč-

ného cukru enzymem laktáza. Ten 
vzniká také v tenkém střevě.

Mléčný cukr nemůže náš organis-
mus vstřebat, je nutné ho pomocí lak-
tázy rozložit a teprve využít. Pokud 
chybí tento enzym, pak nerozložený 

cukr vede ke kvasnému procesu ve 
střevě a tvorbě dysbiózy. To má za dů-
sledek nejrůznější nadýmání, bolesti 
břicha, průjmy. Po vysazení laktózy 
se člověku uleví. Ovšem v naprosté 
většině případů přetrvávají další 
obtíže jako jsou únavy, měkčí stolice, 
nadýmání ale i mnohé další.

Laktózová intolerance může být 
vrozená – geneticky podmíněné, 
recesivně dědičné onemocnění 
primární – souvisí s tím, že postup-
ně během života se snižuje tvorba 
laktázy. U některých etnik více než u 
jiných sekundární – při onemocnění 
a poškození střeva.

Obě tyto nemoci mají společného 
jmenovatele a tím je sliznice tenkého 
střeva. Zde se nachází nejčastější za-
čátek obtíží. Z praxe vyplývá, že při 
zlepšení a regeneraci střevní sliznice 
dochází k vymizení problémů. Mizí 
i obtíže, které přetrvávají i po vysaze-
ní inkriminovaných potravin.

Sliznice tenkého střeva a jeho 
osídlení je v současné době v cent-
ru pozornosti mnoha výzkumných 
prací. Nyní je zřejmé, že zde vzniká 
podstatná část imunity, je důležitou 
barierou mezi střevem a krví, osídle-
ní střeva má vliv na mnoho dalších 
nemocí. Tenké střevo je sídlem kme-
nových buněk.

Osídlení tenkého střeva dědí dítě 
po mamince, záleží na délce kojení, 
potravinových zátěžích, ale také na 
dlouhodobém složení strava. Hrají 
zde roli antibiotika i prodělané zá-
něty střeva.

Když je dlouhodobě sliznice střeva 
v nepořádku, vede to k celé řadě imu-
nitních problémů, ale také k zátěži 
jater, zhoršení činnosti slinivky břiš-

HISTAMINOVÁ A LAKTÓZOVÁ INTOLERANCE
XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae cum  
participatione internationali 

17. – 19. 9. 2021 Lednice

MUDr. Vladimíra Strnadelová
Institut celostní medicíny, Na Florenci 35, Praha 1

strnadelova@cbox.cz

ní a tím pádem k řadě nejrůznějších 
zažívacích a imunitních problémů. 
Vzhledem k tomu, že vyšetření 
bývají opakovaně negativní, nejčas-
těji to končí diagnózou dráždivého 
tračníku nebo psychosomatického 
onemocnění. U těchto lidí se pak 
nezřídka, po dlouhodobém trvání 
nespecifických příznaků, objeví dia-
gnosa HIT a laktózové intolerance. 
To však zdaleka nevede k vymizení 
problémů. Je to proto, že se neléčí 
prvotní příčina a tím je tenké střevo.

Podle našich zkušeností je třeba 
nejen tenké střevo pročistit, zrege-
nerovat, osídlit, ale to, co je nejdůle-
žitější a vede k trvalým výsledkům, 
upravit složení stravy.

Strava musí odpovídat schopnosti 
a konstrukci našeho trávicího sys-
tému.

Proto je třeba nejen eliminovat 
dlouhodobé potravinové zátěže, 
kterými nejčastěji bývá mléčná bíl-
kovina a mnohdy i lepek. Ale hlavně 
upravit složení stravy tak, aby naše 
tělo ho mohlo bez problému strá-
vit a aby ho nepoškozovalo. Strava 
ve střevě nemá kvasit ani zahnívat. 
Stravu je třeba i individuálně upravit 
vzhledem k zátěži trávicích orgánů – 
játra, žaludek, slinivka břišní.

Jídlo by mělo být čerstvě připra-
vené bez dlouhodobé konzervace, 
aditiv a jiné chemie. Je třeba snížit 
podíl masa, syrové zeleniny, cukru, 
pečiva, nadbytku ovoce a podobně. 
Nejdůležitější je naučit se správně 
zařadit potraviny, které mají být 
základem stravy jako jsou obiloviny 
vařené v celém zrnu (ne mouka), 
tepelně upravená zelenina a luštěni-
ny. Upravit příjem stravy v souladu 
s denními i ročními biorytmy.

V přírodní léčbě je třeba udělat 
dobrou diagnostiku toho, kterého 
člověka a podle toho pak podpořit 
činnost slinivky, odlehčit játrům, po-
sílit ledviny a podobně. Regenerace 
a postupné zlepšení není pochopi-
telně hned, ale každé další vyšetření 
je třeba, aby vycházelo z nové dia-
gnostiky a v té době potřebné léčby. 
Tím se postupně dostaneme k tomu, 
že mizí příznaky, zažívání funguje 
normálně, odeznívá únava a další 
problémy.

K léčbě využívám na pročištění 
střeva magnesim peroxyd, heřmán-

kový čaj, probiotika.
K podpoře trávicích orgánů čín-

skou fytoterapii podle diagnostiky.
Akupunkturu, volba bodů je indivi-

duální podle diagnostiky: nejčastěji 
používané body JM (přední střední) 
12, St 21, 36, Li 4, Liv 2,3.

KAZUISTIKA I.
ŽENA nar. 1984

První vyšetření leden 2021.

Anamnéza:
V dětství častější nemocnost angi-

ny, kašle, větší množství antibiotik. 
Senná rýma.

9 let genitální opar, který byl z po-
čátku každé dva měsíce, postupně 
se zhoršuje. Nyní se opar objevuje 
každých 14 dní.

8 let řidší stolice 1–10× denně. 
Tlakové bolesti břicha, v oblasti 
pupku, které byly prakticky denně, 
velké nadýmání a plynatost. Občasné 
říhání a časté pálení žáhy. Velká úna-
va, začínající už ráno s maximem po 
jídle. Chuť na jídlo dobrá, významná 
chuť na sladké.

Bolesti hlavy, migrenózní, které 
byly zhruba 2× do měsíce.

Občasné svědivé ekzémy na obli-
čeji, krku a břiše.

Před dvěma lety zjištěna lakózová 
intolerance a pacientka vysadila 
laktózu, nahradila jí bezlaktózovými 
výrobky. Následně částečné zlep-
šení zažívání, ale zhoršení kožních 
problémů. Za rok na to zjištěna HIT. 
Vysadila kvašené potraviny. Zlepšeny 
kožní problémy, ale ne úplně. Zažíva-
cí obtíže přetrvávaly.

Nynější onemocnění
V době prvního vyšetření (leden 

2021) stále trvá nadýmání a plyna-
tosti (menší než před vysazením 
laktózy), řídké stolice jsou stále, nyní 
asi jen 3× denně. Bolesti břicha jsou 
slabší, objevují se několikrát týdně. 
Únava lepší než dříve, ale je stále. 
Bolestivá menstruace, napětí v prsou 
před menstruací. Bolesti hlavy 1× 
do měsíce. Genitální opary 1× za 14 
dní. Kožní problémy několikrát do 
měsíce.

Diagnostika ČM a EAV:
Zjištěna dysbióza, přemnožení plís-

ní ve střevě, přetížená játra (stagnace 

čchi, jaterní horkost způsobující 
bolesti hlavy a menstruační obtíže). 
Nedostatek čchi sleziny a slinivky 
břišní.

Léčba:
Přírodní léčbu na pročištění střeva. 

Uvolnění blokád a doplnění jinu ja-
ter, doplnění energie slinivky břišní. 
V akupunktuře Lu 4, St 21, St 36, Lr 
3, Gb 20. (akupunktura 1× týdne). 
Doporučena strava bez mléčných 
výrobků, omezení lepku, masa a sy-
rové zeleniny. Doporučeno složení 
stravy se zařazením jídel z obilovin, 
tepelně upravené zeleniny a malého 
množství luštěnin.

Kontrola březen 2021
Významné zlepšení únavy. Stolice 

1–2 denně formovaná, někdy maz-
lavá. Bolesti břicha zcela výjimečně. 
Bolesti hlavy jsou, ale méně často 
a méně bolestivé. Menstruace vý-
znamně zlepšena.

Kontrola jídelníčku s doporuče-
ním rozšíření a dynamiky ve stravě. 
V léčbě byliny na stoupající horkost 
jater a doplnění funkce sleziny sli-
nivky.

Kontrola červenec 2021
Od minulé kontroly jen lehká viró-

za. Bolesti hlavy byly jen jednou (při 
velkém psychickém stresu). Zažívaní 
nyní v pořádku.

Nález na EAV významně zlepšen.  
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Studie probíhala v Česko-čínském 
centru tradiční čínské medicíny, Fa-
kultní nemocnice Hradec Králové od 
října 2015 do dubna 2017. Do studie 
bylo zařazeno 90 pacientů. 

Cílem studie bylo zjištění účinnosti 
a bezpečnosti léčby migrény pomocí 
akupunktury. Hlavním výsledkem 
studie bylo, že po 12týdenní léčbě 
akupunkturou se počet dnů migrény 
u pacientů léčených akupunkturou 
statisticky významně snížil rozdílem 
2,0 dní s migrénou proti kontrolní 
skupině pacientů. Statisticky vý-
znamně větší snížení počtu dnů 
s migrénou za 4 týdny bylo dosaženo 
také na konci šestiměsíčního období 
sledování po léčbě akupunkturou.

Statisticky významný rozdíl byl 
pozorován v počtu respondentů 
na léčbu (odpověď definovaná jako 
alespoň 50% snížení průměrné 
měsíční frekvence migrény denně) 
ve skupině pacientů léčených aku-
punkturou proti kontrolní skupině 
pacientů (50% vs. 27%; p <0,05) na 
konci léčby akupunkturou. Význam-
ně vyšší procento respondentů na 
léčbu bylo zaznamenáno ve skupině 
pacientů léčených akupunkturou 

proti kontrolní skupině pacientů 
také při 6měsíčním sledování (81% 
vs. 36%; p <0,001).

Závěrem provedené studie je fakt, 
že akupunktura může snižovat sym-
ptomy a užívání léků jak krátkodobě, 
tak dlouhodobě jako adjuvantní 
léčba profylaxe migrény u českých 
pacientů.

Shrnutí obsahu vědeckých článků, 
ve kterých byly publikovány další 
kvantitativní a kvalitativní výsledky 
z výše uvedené studie.

Ekonomická analýza studie
Tato srovnávací studie je první 

srovnávací ekonomickou analýzou 
akupunktury v porovnání se stan-
dardní farmakologickou léčbou 
v České republice. Cílem studie bylo 
zhodnotit účinnost a náklady na 
akupunkturní léčbu u pacientů s mi-
grénou po 3 měsících akupunktury 
a 6měsíčním sledování ze tří per-
spektiv: třetí strana plátce, pacient 
a společnost. Po šestiměsíčním sle-
dování byly přímé a nepřímé celkové 
náklady nižší u pacientů léčených 
akupunkturou, kde byly přímé nákla-
dy nižší o 20 EUR a nepřímé náklady 
o 46 EUR. Zahrnutí akupunktury do 

léčby pacientů je výhodné zejména 
pro její pozorovaný trend snižování 
ztrát produktivity a příjmů, přičemž 
tyto často převyšují náklady na léčbu 
akupunkturou. Akupunktura jako 
taková může být z ekonomického 
hlediska doporučena jako adjuvantní 
léčba při profylaxi migrény na stan-
dardní farmakoterapii.

Kvalitativní studie
Vliv očekávání na krátkodobou 

a dlouhodobou léčebnou odpověď 
na akupunkturu u pacientů s mig-
rénou.

Cílem této studie bylo posoudit 
asociaci mezi očekáváním pacienta 
a výsledky léčení akupunkturou. 
Jednalo se o otevřenou, randomi-
zovanou kontrolovanou klinickou 
studii. Nespecifické faktory byly 
analyzovány v intervenčním rameni 
pomocí regresní analýzy. Zásadním 
zjištěním této studie bylo, že pacienti 
měli vyšší očekávání po akupunk-
turní léčbě, než před akupunkturní 
léčbou. Celkové zlepšení příznaků 
v průběhu léčby akupunkturou tedy 
vedlo k vyšším očekáváním účinnosti 
léčby, což zase ovlivňovalo pozitivní 
účinek samotné léčby akupunktu-
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OTEVŘENÁ, RANDOMIZOVANÁ  
KONTROLOVANÁ KLINICKÁ STUDIE.
XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae cum  
participatione internationali 

17. – 19. 9. 2021 Lednice

MUDr. František Musil, Ph.D. 
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rou. Vyšší očekávání před léčbou 
neznamenalo lepší výsledek léčby 
akupunkturou.

Pozitivní léčebný efekt akupunk-
tury rovněž rozpustil strach z jehel, 
který měli někteří pacienti na začát-
ku léčby. Účinek akupunktury byl 
dále významně zlepšen pozitivním 
vnímáním dovedností akupunktu-
risty. Naproti tomu depresivní ladění 
pacientů snižovalo účinek léčby 
akupunkturou.

Závěrem studie bylo, že přiměřené 
očekávání pacienta, dobrý duševní 
stav pacienta a pozitivní vnímání 
dovedností akupunkturisty snížily 
počet dnů migrény u pacientů lé-
čených akupunkturou. Porozumění 
nespecifickým léčebný účinkům 
může klinickým lékařům pomoci za-
členit je do praxe a tím optimalizovat 
účinnost léčby.
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Je známým faktem, že výživa je pro 
lidské zdraví důležitá. Většina z nás 
přijímá potravu několikrát denně 
a každým tímto denním jídlem může-
me naše zdraví podporovat nebo mu 
naopak škodit – podle toho, jaká jídla 
si vybíráme a jakým způsobem a v ja-
kých kombinacích je konzumujeme.

Toto platí obecně a je potřeba to 
připomenout i ve vztahu k akupunk-
turní léčbě. Každé naše denní jídlo 
může totiž tuto léčbu podporovat, 
ale pokud je nevhodně zvoleno, 
může jít také proti ní. Často dokonce 
aniž by to lékař věděl.

Ráda bych tedy připomněla důle-
žitost stravování v průběhu celého 
léčebného procesu a ukázala vám, 
která jídla jsou vhodná a budou 
podporovat vyléčení a která bude 
naopak lepší vynechat. Ideálem je 
doporučit pacientovi takovou stravu, 
která bude pomáhat a neškodit.

Hlavni principy vám představím 
na pětici základních patologických 
stavů, se kterými se v naší praxi 
setkáváme.

1. Nedostatek čchi
Nedostatek čchi celkově nebo 

některého orgánu potká během 
života každého. Je tedy jisté, že s ne-
dostatkem čchi se v praxi setkáváme 
dennodenně. Typickým příznakem 
nedostatku čchi je únava, která se 
často kombinuje s bledostí, nechutí 
mluvit, samovolným pocením, tišší 
mluvou a kratším dechem či s chutě-
mi na sladké, trávicími potížemi jako 
jsou nadýmání, řidší stolice nebo 
nechutenství nebo třeba s bolestí 
či slabostí v bedrech a chutěmi na 

slané – podle toho, ve kterém orgánu 
není čchi dostatek.

Nedostatek čchi může být podkla-
dem celé řady diagnóz. Například 
deprese, palpitace, nechutenství, 
dyspepsie, mírný kašel, imunodefi-
cience, tinnitus, lumbalgie, nyktu-
rie, ejaculatio praecox nebo silná 
menstruace bývají často způsobeny 
nedostatkem čchi, velmi obvyklé je 
také vidět tento stav v době rekon-
valescence po jakékoli delší nemoci.

Příčinou tohoto stavu je často ne-
vhodná strava. Nedostatek čchi může 
vzniknout, pokud člověk bude do 
své stravy zařazovat velké množství 
syrového ovoce a zeleniny, pokud si 
často bude dávat studená jídla nebo 
nápoje, používat bílé pečivo jako 
přílohu několikrát denně nebo po-
kud stravování daného jedince bude 
nepravidelné. Při léčbě tohoto stavu 
je tedy nutné pacienta upozornit, že 
syrová, studená a nepravidelná strava 
mu nebudou dělat dobře a že mohou 
tlumit efekt vaší akupunkturní léčby.

Naopak strava tepelně upravená 
podávaná v pravidelné denní doby 
může léčbě velmi prospět. Obzvláš-
tě vhodná jsou teplá jídla jako kaše, 
polévky, tepelně upravená zelenina 
a ovoce a vařené obiloviny jako pří-
lohy k denním jídlům. Tepelně upra-
vené jídlo je ideální zařadit alespoň 
3× denně a nejvhodnějšími způsoby 
přípravy pokrmů jsou v tomto pří-
padě dlouhé vaření a pečení. Z ne-
vařených jídel dobře doplňují čchi 
také různé oříšky a semínka, je tedy 
vhodné přidávat je například do kaší, 
ke svačinám nebo do pečiva, které si 
sami připravíme.

V případě nedostatku čchi Sleziny 
je vhodné zařazovat přirozeně slad-
ká jídla, jakými jsou všechna výše 
uvedená, při nedostatku čchi Plic je 
vhodné přidávat trochu pikatních 
potravin, například použít běžná ku-
chyňská koření při vaření jídel a při 
nedostatku čchi Ledvin je vhodné 
zařazovat ve větším množství zejmé-
na ryby, luštěniny a vývary z kostí.

2. Nedostatek krve
Nedostatek krve je častým stavem 

zejména u žen, ale může se vyskyt-
nout u kohokoli, vzhledem k tomu, 
že krev se kromě krvácení vyčerpá-
vá i nadměrnou duševní činností 
a stresem.

Typickými příznaky nedostatku 
krve jsou matná pleť, bledé rty, mra-
venčení končetin, špatná paměť, 
rozmazané vidění, suché oči, vlasy, 
kůže a nehty, mžitky před očima, pal-
pitace a u žen slabá menstruace nebo 
amenorea. Nedostatek krve může být 
pokladem například těchto diagnóz: 
palpitace, insomnie, syndrom suché-
ho oka, amenorea, infertilita.

Krev se, co se týká stravování, v těle 
poškozuje vším, co má příliš jangu 
a co má vysušující efekt. Nebezpeč-
né jsou tedy nápoje jako káva, tvrdý 
alkohol, zelený a černý čaj, dále velké 
množství pikantního koření a jídla 
smažená a grilovaná, obzvlášť pokud 
jsou hodně okořeněna. Všem těmto 
potravinám i nápojům by se měl 
pacient s nedostatkem krve vyhnout 
nebo se snažit jejich konzumaci co 
nejvíce omezit.

Vhodné pro něj naopak budou 
červené potraviny – červená řepa, 

červená paprika, třešně, modré 
hrozny a zelí stejně jako hovězí maso, 
játra a vnitřnosti a vývary z nich. 
Důležité bude také doplňování čchi 
Sleziny a zařazování lehce kyselka-
vých potravin, čerstvých zelených 
bylinek a kyselkavého ovoce, což 
jsou všechno potraviny prospívající 
Játrům. Protože jak víme, Játra a Sle-
zina hrají důležitou roli v krvetvorbě 
z hlediska tradiční čínské medicíny. 
Nejvhodnějšími metodami přípravy 
pokrmů budou v tomto případě va-
ření, dušení a blanšírování.

3. Nedostatek jin
Nedostatek jin je velmi častý stav 

obvykle vznikající v důsledky stresu, 
velkého psychického vytížení, ale 
často také nadměrným příjmem 
vysušujících nápojů a potravin. Jíd-
lo a pití tady tedy hraje velkou roli 
a je potřeba pacienta upozornit na 
to, kterými nápoji a potravinami se 
tento stav prohlubuje.

Mezi nejobvyklejší symptomy 
nedostatku jin patří sucho v ústech, 
sucho v krku, noční pocení, tmavá 
moč, suchá stolice, únava a nespa-
vost. Obvyklý je taky pocit vnitřního 
horka, který se může projevovat až 
jako horečka 5 srdcí, kdy postižení 
cítí pocit horka na ploskách nohou, 
dlaních a na hrudníku nebo v ob-
ličeji. Nedostatek jinu tedy může 
být podkladem například insomnie, 
Sjôgrenova syndromu, zácpy, vertiga, 
tinnitu, syndromu suchého oka, de-
prese nebo suchého kašle.

Ty potraviny, které vysušují krev, 
vysušují také jin. Nedostatek jinu 
tedy může vzniknout nevhodnou 
stravou – pokud člověk konzumuje 
příliš kávy, tvrdého alkoholu, čer-
ného a zeleného čaje nebo pokud 
si často vybírá jídla příliš pikantní, 
smažená nebo grilovaná. Velmi vysu-
šující jsou také veškeré extrudované 
výrobky a suché chlebíčky typu knäc-
kebrot. Když budete akupunkturou 
doplňovat jin, měli byste tedy na tato 
stravovací rizika upozornit a doporu-
čit vynechání těchto potravin nebo 
nápojů.

Jídla, kterými podpoříte tvorbu jin 
(čili zejména krve a tekutin) v těle, 
jsou jídla vlhká. Jin nejlépe doplňují 
zelenina a ovoce povařené ve vodě, 
vhodné budou tedy přesnídávky, 
kompoty, zeleninové polévky, ale 

také obilné kaše, dušené ovoce a ze-
lenina a polévky obecně. K doplnění 
jin mohou dobře posloužit také 
ovocné a zeleninové šťávy, ale pokud 
je člověk zimomřivý, bude lepší je 
míchat s teplou vodou, volit ovoce 
a zeleninu dozrávající v chladnějších 
ročních obdobích a nezařazovat je 
příliš často. Pokud by to zimomřivěj-
ší člověk se šťávami přehnal, může 
se místo zácpy objevit řidší stolice 
až průjem.

4. Nadbytek jang  
(plná horkost)

Nadbytek jang se projevuje ze-
jména jako červený obličej, hyper-
aktivita, neklid, hlasitost, horkost, 
žízeň a pocení. Může být podkladem 
hypertenze, aftů, zánětů močových 
cest nebo třeba gastritidy.

Zatímco nedostatek jin může způ-
sobit horkost falešnou, tato horkost 
je pravá. Bude tedy potřebovat chla-
dit a zhoršovat ji bude cokoli horké-
ho, jangového. Člověku s nadbytkem 
jangu bude škodit příjem alkoholu 
zejména ve formě tvrdého alkoholu 
a červeného vína, bude mu také 
škodit nadbytek pikantního koření a 
není pro něj ani vhodné konzumovat 
moc masa, obzvlášť ne červeného 
zahřívajícího masa, jakým je jehně-
čí, zvěřina a pečená vepřová nebo 
hovězí masa. Vhodné nebude ani 
grilování, smažení, prudké opékání 
nebo dlouhé pečení.

Dobré v tomto případě bude 
vybírat si potraviny ochlazující, ja-
kými jsou syrová zelenina a ovoce, 
zejména ty druhy, které dozrávají 
v létě a v horku. Vhodné budou také 
mléčné výrobky, na pití zelený čaj, 
mátový čaj, minerálka, ale i ovocné 
a zeleninové šťávy. Pro tepelnou 
úpravu potravin bude nejlepší volit 
vaření, dušení nebo blanšírování.

5. Nadbytek jin  
(patologická vlhkost)

Mezi hlavní symptomy patologické 
vlhkosti patří únava, nevýkonnost, 
zpomalenost, pocit tíhy, sklony 
k průjmům, otokům, zahlenění 
a dlouhodobě i k obezitě. Nadbytek 
jin může být podkladem únavového 
syndromu, obezity nebo lymfedému.

Patologickou vlhkost zhoršují 
všechny potraviny, které přinášejí 
vlhkost do těla, to znamená větší 

množství mléčných výrobků, bílé 
mouky a bílého cukru, ale také tuků 
a mastných jídel. K vytváření patolo-
gické vlhkosti také přispívá, pokud 
člověk jí nepravidelně, ve spěchu 
nebo pozdě večer.

Aby vlhkost v těle nevznikala, je 
důležité doplňovat čchi Sleziny, při-
dávat do jídla trochu koření, které 
pomáhá rozhýbávat stagnující čchi 
a zároveň zahřívá. Mezi vhodné ko-
ření patří zázvor, kardamom, pórek 
a z obilovin jsou vhodné jáhly, krou-
py nebo slzovka. V případě vlhkosti 
je také dobré s mírou zařadit i nápo-
je, které jsou vysušující a v jiných sta-
vech vhodné nejsou. Těmi jsou káva, 
tvrdý alkohol nebo hořká čokoláda, 
vše ale jen v malém množství.

Z výše uvedeného je patrné, že ne-
existuje univerzální jídelníček, který 
by byl vhodný pro všechny. V každém 
z uvedených stavů je vhodná trochu 
jiná strava a co je lékem pro jednoho, 
může být škodlivou potravinou pro 
druhého. Proto považuji za užitečné, 
aby i akupunkturisté měli základní 
přehled o vhodné stravě pro tyto nej-
obvyklejší stavy a aby je pacientům 
vždy aspoň krátce připomněli. Když 
bude pacient mít jídelníček léčivý 
pro stav, ve kterém se nachází, bude 
se jeho stav měnit k lepšímu velmi 
rychle. Pokud bude mít ale jídelní-
ček, který jeho stav ještě prohlubuje, 
může se akupunkturní léčba stát 
bojem s větrnými mlýny, ve kterém 
akupunkturou budete opakovaně 
napravovat něco, co si pacient ne-
vhodnou stravou trvale zhoršuje.

Mějte tedy na paměti, že stravou se 
dá mnohé pokazit, ale také mnohé 
napravit. A obojí může stát i za tím, 
jak úspěšná bude vaše akupunkturní 
léčba.

Zdroje:
MACIOCIA, Giovanni. Diagnostika 
v čínské medicíně: Obsáhlý průvodce. 
Olomouc: ANAG, 2015. ISBN 978-80-
7263-918-2.

KASTNER, Jörg. Chinese nutrition 
therapy: dietetics in traditional Chinese 
medicine (TCM). 2nd ed. New York: 
Thieme, c2009. ISBN 978-3-13-130962-4.
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NEHTOVÁ TERAPIE SU JOK –  
„TAJEMSTVÍ KTERÉ LÉČÍ“
XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae cum  
participatione internationali 

17. – 19. 9. 2021 Lednice

MUDr. Zinaida Saidová
Brno

zina.saidova@gmail.com
MUDr. Lenka Kalinová

Brno
LKalinova@seznam.cz

Jedno z tajemství, která léčí, se po-
dařilo odhalit a dále propracovat na 
základě zkušeností v praxi jihokorej-
skému lékaři PROF. PARK JAE WOO. 

Nový směr v terapii SU JOK umož-
ňuje diagnózu, léčení a prevenci 
chorob v mikrosystému výjimečném 
svojí stavbou a umístěním na distální, 

funkčně nejaktivnější části těla. Má 
dvě dimenze. Fyzické pojetí by měl 
znát každý, je určeno při masáži pro 
obnovu vlastních sil. Energetické 
pojetí by měli znát všichni lékaři, aby 
mohli nabídnout pacientům cestu 
k uzdravení a hlavně k prevenci, 
k obnovení energetického systému, 
HOMEOSTÁZE, která je TAJEM-
STVÍM ŽIVOTA ORGANISMU. 

JIŽ VÍCE NEŽ 30 LET SE POUŽÍVÁ 
V CELÉM SVĚTĚ JEHO METODA 
LÉČENÍ NA MIKROSYSTÉMECH 
PODOBNOSTI TĚLU NA RUKOU 
A CHODIDLECH – SU JOK.

Dovoluji si prezentovat jeden 
z jeho mnoha objevů, a to léčení na 
systému vyjímečném svojí stavbou 
a umístěním na distálních, funkčně 
nejaktivnějších, částech těla – NA  
NEHTECH A V OKOLÍ NEHTŮ.

Pamatuji si ještě, jak na hodinách 
interní propedeutiky ve 3. roce fa-
kulty nás seznamovali s diagnostikou 
a změnami právě na nehtových plo-
ténkách při různých patologických 
stavech (příklad uveden na obrázku 
č. 1).

Jak vybíráme v nehtové 
terapii nehet pro léčení?

Při výběru nehtu se řídíme pro-
hlídkou prstů a nehtů na rukou 
i chodidlech s cílem nalézt ten, který 
je barvou, tvarem a teplotou nejvíce 
změněný.

Každý nehet má množství spojení 
s nejrůznějšími oblastmi těla. V tabul-
ce  č.1 jsou uvedena SPOJENÍ MEZI 
NEHTY A VNITŘNÍMI ORGÁNY.

Nehty prstů LEVÉ 
ruky (chodidla)

DRUHÉHO TŘETÍHO ČTVRTÉHO PÁTÉHO

DUTÝ ORGÁN Tenké střevo Můstek (pons) Mícha Žlučník

PLNÝ ORGÁN Srdce Kalózní těleso Mozek Játra

ENDOKRINNÍ ŽLÁZA Štítná žláza Epifýza Hypofýza Brzlík

Nehty prstů LEVÉ 
ruky (chodidla)

DRUHÉHO TŘETÍHO ČTVRTÉHO PÁTÉHO

DUTÝ ORGÁN Tlusté střevo Penis a děloha Močový měchýř Žaludek

PLNÝ ORGÁN Plíce Varlata a vaječníky Ledviny Slezina

ENDOKRINNÍ ŽLÁZA Nadledvinky Prostata Varlata a vaječníky Slinivka

Tab. 1: Spojení mezi nehty a vnitřními orgány

Po vyhledání jednoho nebo něko-
lika nejbolestivějších bodů v oblasti 
nehtové ploténky a v jejím okolí mů-
žeme použít masáž, prohřívání, 
působení barvou, aplikací povrcho-
vých stimulátorů (semen, magnetů, 
akupunkturních mikrojehel).

Masáž

Provádíme pomocí diagnostické 
tyčinky (obr. 2) nebo prsty ruky.

Masáž nehtových plotének je velmi 
vhodné provádět i preventivně:

Při preventivní masáži působíme 
rytmicky tlakem na nehtovou plotén-
ku v sedmi směrech, vždy 8 stlačení 
v každém směru. Viz obr. č. 3.

Magnetoterapie

Používáme aplikaci „Su Jok“ mag-
netů  čočkových, šipkových, prsten-
cových, které fixujeme na nehtovou 
ploténku náplastí. Severní pól mag-
netu vykazuje posilující vliv a jižní 
pól tlumí energetickou výměnu 
v oblasti nehtu. Viz Obr. 4.

Symptomy JIN (Homo) a Jang (He-
tero) je možno léčit pomocí aplikace 
šipkového magnetu na nehtovou 
ploténku, tonizací, sedací nebo neu-
tralizací Viz Obr. 5. a 6.

Šipkový magnet uložený ve směru 
toku energie = TONIZACE  

Při uložení magnetu silovým vek-
torem proti směru toku energie  = 
SEDACE

Moxování 

Prohřívání v oblasti nehtové plo-
ténky se provádí pelyňkovými cigá-
rami, minimoxami a mikromoxami 
s respektováním cirkulace energie 
v oblasti nehtových plotének (viz 
Obr. 7).

Obr. 2: Masáž bolestivých bodů kolem nehtu 
diagnostickoi tyčinkou

Obr. 3: Základní směry masážních pohybů  
v oblasti nehtové ploténky

Obr. 4: Tlumení energie močového měchýře na 
čtvrtém prstě pravé ruky

Obr. 1: Změny nehtů při stdečních chorobách
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Léčba barvami
Barvy, které mají tonizující nebo 

tlumivý účinek na jednotlivé nehty 
viz tabulka č. 2

Jinové orgány je lépe ošetřovat na 
nehtech nohou a jangové na nehtech 
rukou.

Nehtová terapie SU JOK je nový 
samostatný směr léčení v mikrosys-
témech. Po absolvování školení, je to 
jednoduchý a ekonomický způsob, 
který nevyžaduje nákladná léčiva 
a složitá zařízení. 

Masáž nehtových plotének, jejich 
prohřívání,  aplikace semen, působe-
ní magnety a barvami jsou dostupné, 
pohodlné a bezpečné metody stimu-
lace, které mohou byt univerzální 
podpůrnou metodou diagnostiky 
a léčení v akupunktuře.

Pan profesor Park Jao Woo nám 
říkal, že Homunkulus je všude na 
tělíčku,na orgánech, jen mít před-
stavivost a používat tu podobnost 
v ramci Jin.Jang postižení...

Bohužel gelova manikúra velice 
škodí nehtům, které jsou zalepené, 
jak gelem tak lakem, nehtová plotén-
ka trpí, nehty vůbec nedýchaji a ne-
rostou. Je blokace Energie Větru... 
kam patří Jin Játra a Jang Žlučník. 
A tato patologická disharmonie už 2 
roky vládne Planetou...

Přeji Vám i nám všem  
ve Zdraví prožívat Čas Adventu 
a nedopustit aby příšti Energie 
roku 2022 – Vodniho Černého 

Tygra byla plna Agrese.

Nehty prstů LEVÉ 
ruky (chodidla)

DRUHÉHO TŘETÍHO ČTVRTÉHO PÁTÉHO

Posilující vliv červená bílá oranžová zelená

Tlumivý vliv hnědá černá tmavě modrá žlutá

Nehty prstů LEVÉ 
ruky (chodidla)

DRUHÉHO TŘETÍHO ČTVRTÉHO PÁTÉHO

Posilující vliv hnědá černá tmavě modrá žlutá

Tlumivý vliv červená bílá oranžová zelená

Tab. 2: Barvy, které mají tonizující nebo tlumivý účinek na jednotlivé nehty 
Obr. 5: Energetické linie nehtu: 
Hetero, Neutro, Homo

Obr. 6: Zesílení stahujících (Homo)  
tendencí v játrech

Obr. 7: Cirkulace energie v oblasti nehtových plotének. Tlumení energie žaludku na malíku pravé ruky



34 35Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 – 4 | 2021 Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 – 4 | 2021

FOTOVZPOMÍNKY



36 37Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 – 4 | 2021 Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 – 4 | 2021

Vážené dámy, vážení pánové,

jmenuji se JAN HOVORKA a jsem 
prezidentem Nadačního fondu na 
podporu TCM a alternativ a také 
EuroCentra TCM. Děkuji za možnost 
vystoupit na vašem kongresu a před-
stavit naše aktivity. Věřím, že pro nás 
všechny mohou být přínosem. Máme 
na zřeteli jak posílení společenské 
a profesionální pozice akupunktury 
jako lékařského oboru, tak propagaci 
lékařů a jejich center.

Náš Nadační fond působí od roku 
2015. S mnohými z vás jsme se již se-
tkali. Vzhledem ke stále rostoucímu 
zájmu o spolupráci se zahraničními 
partnery jsme se podíleli na založení 
EUROCENTER TCM. Struktura je 
mezinárodní a společná iniciativa 
podporuje sdílení informací, komu-
nikaci i možnosti vzdělávání. 

Jak to bude možné, nabídneme 
opět zprostředkování stáží v zahra-
ničních nemocnicích, zaměřených 
na akupunkturu a TCM v klinickém 
prostředí.

Pro přesnější představu výsledků 
naší práce připomenu tři video zdra-
vice, které jsme zprostředkovali pro 
tento kongres. Poslali je významní 
odborníci - pan profesor Fuyong Jiao, 
ředitel pediatrické nemocnice zá-
padní medicíny v Xi’an, ze Španělska 
mnohým vám známý doktor Ramon 
Maria Calduch, prezident Evropské 
NADACE Tradiční komplementární 
a integrativní medicíny a pan profe-
sor YEMENG CHEN z americké New 
York College of TCM. 

Jsme v kontaktu i s řadou dalších 
center. Všichni mají eminentní zájem 
o spolupráci a společnou komuni-
kační platformu. Ta umožní účast na 
odborných setkáních nebo online 
kurzech. V zahraničí, jak víte, už 
běžně významné univerzity podobná 
setkání na aktuální témata pořádají.

My prostřednictvím našich nástro-
jů sdílíme informace, které od nich 
dostáváme, hlavně na sociálních 
sítích a na webu a online konferen-
cích. Webový magazín TCM WORLD 
přináší rozsáhlé rozhovory s před-
ními odborníky a decision makery. 
Zprostředkováváme tak obraz dění 
na významných místech po celém 
světě. Vždy se při jednání se zahra-
ničím setkáme se zájmem o situaci 
našich lékařů akupunkturistů a na-
bídkou na vzájemnou komunikaci. 
A tu se snažíme také zprostředkovat 
aktivně směrem k vám.

V našem domácím prostředí vydá-
váme již deset let magazín HOSPI-
TALin. Distribuujeme ho zdarma do 
nemocnic a zdravotnických zařízení, 
především krajských. Pravidelně část 
obsahu sdílíme s naším magazínem 
TCM Revue, na webu tcmrevue.cz. 
Sdílíme obsah i na sociálních sítích, 
ve skupině na facebooku. Položím si 
tři otázky, na které si odpovím: 

Za prvé: Co je naším cílem? 
Podpořit kvalitu výuky a péče. Re-

spektujeme školy a přístupy, ať jsou 
euroatlantické, Středoasijské nebo 
australské. Podpořit rozvoj akupunk-
tury a dalších metod TCM, ať znalosti 
čerpáme odkudkoli. Tibet, Taiwan, 
Mongolsko, Korea, Japonsko, všech-
ny školy vycházejí ze základu, vyvíje-
jícího se v kontinentální Číně. U nás 
chceme hlavně pomoci posílit pozici 
akupunktury jako lékařské metody, 
dosáhnout legislativní podpory, 
odpovídajícího zařazení v systému 
zdravotní péče a její dostupnosti 
a kontroly.

Za druhé: Co je naším 
produktem?

Chápu tuto otázku, naše činnost je 
košatá. Ale vždy míří k tomu, aby pro-
duktem byl informovaný klient. Vás 

pacient, člověk, který hledá pomoc 
a získá relevantní informaci, kam se 
obrátit. Vždy klademe důraz na to, 
že ten, kdo pomůže, musí být lékař. 
Odpovědnost a profesionalita jsou 
samozřejmostí a bezpečí pacienta 
předpokladem. 

Za třetí: Co přinášíme vám?
Jako skupina věnující se profe-

sionálně komunikaci přinášíme 
informace, komunikační modely, 
nabídky online přednášek a propo-
jení kontaktů. Konkrétní a novou 
nabídkou je umožnění praxe a spo-
lupráce s odborníky ze zahraničních 
univerzit a center. Absolventi IPVZ 
mohou u nás projít praktickou částí, 
navazující na výuku akupunktury. 
Máme vlastní klientelu.

Vedeme Centrum sdílené péče, 
pracoviště uprostřed Prahy. Kromě 
akupunktury se seznámíte s aplikací 
tuiny a bylin. Porovnat budete moci 
i bylinné směsi přímo od výrobce, 
autentické produkty z Číny, Tibetu 
a dalších míst. 

Několik terapeutů z Číny se u nás 
v minulých letech vystřídalo. 

Aktuálně u nás působí paní Marie 
Anna Kovacs, česká lékařka TCM, kte-
rá letos absolvovala TCM University 
Shanghai. Je zatím jedinou Češkou, 
která úplné prezenční studium této 
prestižní univerzity zvládla v plném 
rozsahu. Ve skupině zahraničních 
studentů byla vyhlášena jako nejlepší 
a univerzita jí nabídla získání dalších 
titulů. Je plně kompetentní předat 
praktické znalosti a doplnění teorie 
i vám. Ač krajanka, trvale žije s rodi-
nou v Německu. Přesto, nebo spíš 
právě proto,  je pro nás dokonalým 
příkladem toho, jak můžeme spo-
lečně rozvíjet profesionální úroveň 
oblasti, kterou bych označil novým 
termínem: TCM Made in Europe. 

Děkuji vám za pozornost.

oznámení a různé 

ZDRAVICE
XXXI. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae cum  
participatione internationali 

17. – 19. 9. 2021 Lednice

Jan Hovorka
Prezident Nadačního fondu na podporu TCM a alternativ a EuroCentra TCM

hovorka.jan@centrum.cz

VIDEOPOZDRAVY Z NEW YORKU, BARCELONY  
A XI’AN PŘEDALO EUROCENTER TCM PRAHA

Profesor Fuyong Jiao
je ředitelem Dětské lidové nemoc-

nice v Xi’an, hlavním městě provincie 
Shaanxi. Jako poradce WHO a člen 
mnoha odborných a akademických 
skupin je zaměřený na léčbu Ka-
wasakiho nemocí. Lékařská péče ja 
západního typu. Akupunkturu a další 
metody TCM používají lékaři v 80% 
nemocnic v Číně jako doplňkovou 
léčbu. Prof. Fuyong Jiao spoluzaložil 
s vedením Nadačního fondu na pod-
poru TCM a alternativ EUROCENTER 
TCM Praha a vede pobočku v Xi’an 
a dalších městech. Cílem je sdílet zá-
padní medicínu, aplikovat výsledky 
EBS v praxi, a zkušenosti předávat 
kolegům lékařům v Evropě. Je také 
významným členem Šanghajské or-
ganizace nemocnic, zaměřených na 
výměnu lékařů a poznatků v oblasti 
medicíny. V neposlední řadě působí 
jako univerzitní pedagog.

„TCM je jednoduchá, praktic-
ká a efektivní metoda, jak obno-
vit zdraví člověka. Doufáme, že 
založením společného projektu 
EUROCENTER TCM Praha po-

sloužíme k uzdravení lidí nejen 
v Evropě, ale po celém světě,“ 

řekl v rámci pozdravného projevu 
k českým lékařům-akupunkturistům 
na kongresu v Lednici.

 

Dr. Ramon Maria Calduch 
je ve vedení Světové federace spo-

lečností čínské medicíny (WFCMS), 
viceprezident Evropské nadace TCM 
a založil školy, působící dnes v něko-
lika španělských městech. Jako práv-
ník je světově uznávaným poradcem, 
ale i spolutvůrcem legislativních 
řešení v národních zdravotnických 
systémech. V Evropě patří k nejvý-
znamnějším propagátorům akredi-
tace vzdělávání a zařazení TCM do 
lékařské péče. Plánuje propojit špa-
nělská centra s EUROCENTER TCM 
Praha, výměnu pobytů i prezentace 
a přednášky v Praze. Účastnil se tak 
7. setkání 4. správní rady WFCMS 
a dozorčí rady WFCSM, jejímž je 
prezidentem.

„Je mi ctí pozdravit váš 
dnešní kongres a několika slovy 

poděkovat a blahopřát vám  
za jeho organizování v těžkých 

časech pandemie. (…)  
Chtěl bych srdečně pozdravit 

všechny profesionály 
akupunkturisty v Česku  
a na Slovensku s nadějí,  

že brzo budeme moci společně 
pracovat. (…)  

Vnímám tento kongres jako 
příležitost předat vám srdečné 

pozdravy a velký obdiv.“

Profesor Yemeng CHEN 
je prezidentem New York College 

of TCM. Jako jeden z hlavních 
představitelů komunity čínských 
TCM profesionálů, působících v USA, 
prosazuje celosvětovou spolupráci 
lékařů. Američtí akupunkturisté 
mají silnou pozici, řadu universit 
a relativně velký respekt ze strany 
poskytovatelů lékařské péče. 
Prezident univerzity Yemeng 
CHEN rád pozdravil české kolegy 
na kongresu v Lednici a potvrdil, 
že bude podporovat hledání cest 
k výraznému a přínosnému sdílení 
zkušeností.

„Doufám, že budeme mít 
i další příležitosti  

ke koordinaci spolupráce, 
akademické výměny 

a vzdělávání.  
Pracujme pro TCM společně. 

Děkuji vám.“

Rozhovory na další témata s těmito 
významnými představiteli světové 
úrovně akupunktury a TCM, kteří 
ovl ivňuj í  nejen medicínskou 
úroveň, ale i legislativu a vzdělávání, 
najdete také na www.tcmworld.eu, 
tcmrevue.cz a www.hospitalin.cz.

Video na 

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=WQMT-6SHQbs

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=lbvwTJ4TuqU

h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=prfhSVxMpCs
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oznámení a různé 

EUROCENTER TCM Praha 

Díky mnohaletým kontaktům s lékaři, vědci, pedagogy i 
praktiky TCM v mnoha zemích, především v Evropě,    
zprostředkováváme (výhradně pro lékaře): 

PRAXI pro absolventy kurzu IPVZ nebo jiného typu školení                  
V AKUPUNKTUŘE, se supervizí absolventů TCM univerzit z Číny, 
Tibetu a Evropy 

účast na ONLINE seminářích, kurzech, lekcích a kongresech 
mezinárodní úrovně na odborná lékařská témata. Přednášejícími 
jsou profesoři z TCM univerzit, nemocnic a společností, které se 
zabývají podporou akupunktury na nejvyšší úrovni 

STÁŽE NA zahraničních KLINIKÁCH TCM (TM Hospital Qinghai, 
TCM Hospital Shanghai a další) 

STÁŽ V NEMOCNICI západní medicíny v Číně, Xi‘an, Shaanxi, 
především pro zájemce o pediatrii, s možností doplnění na TCM 
University Xi’an, případně dalších 

prezentaci projektů, lékařských TCM center nebo osobností za 
zahraničí 

Partneři a spolupracovníci: 

Nadační fond na podporu Tradiční čínské medicíny a alternativ, Asociace lékařů 
tibetské medicíny, TM University Qinghai (tibetská medicína), Veřejná dětská nemocnice 

Xi’an, Shaanxi, ČLR (západní medicína), Shuguang Hospital Shanghai, TCM University 
Shanghai , TCM Hospital Xi’an, Shaanxi, TCM Hospital Chengdu, Sichuan, New Green 

Company, Chengdu, Sichuan, CMU Taiwan, New York College of TCM, USA  

EUROCENTER TCM  

Opletalova 19, 110 00, Praha 1 

mobil: +420 773 238 008  

mail: marketa.cz@tcmworld.eu 

www.tcmworld.eu

Pracoviště pro praxi 

Spolupráce pro lékaře akupunkturisty všech specializací 

CENTRUM SDÍLENÉ PÉČE 
110 00 Praha 1, Revoluční 19 (Poliklinika) 

 

 

Nestátní zdravotnické zařízení s všeobecným praktickým lékařem a provozovnou pro péči 
metodami TCM – tuina masáže, akupresura, byliny, dietetika a další 

Praxe pro absolventy IPVZ i zkušené lékaře 

Výhoda: vlastní klientela 

Kontakt: Markéta Zelinková, mobil: 773 238 008, mail: recepce@tcm21.cz
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Těžce se mi píše toto rozlouče-
ní s naší kolegyní, mimořádnou 
a skvělou lékařkou a naší učitelkou,  
MUDr. Věrou Dolejšovou. Zkouším 
to napsat pár dní před 15. 11., kdy 
by oslavila 67 narozeniny. Znali jsme 
se od konce 80. let a naše, dovoluji si 
napsat přátelství, trvalo až do jejího 
odchodu po dlouhé těžké nemoci. 
Mnohokrát jsme spolupracovali na 
tvorbě programů seminářů a kongre-
sů. Nikdy neodmítla nám něco před-
nést, byla velmi zodpovědná, co slí-
bila, to splnila a její přednášky měly 
vždy vysokou odbornou i edukační 
kvalitu. Často jsme mohli vůbec opřít 
tvorbu programu o přednášky její 
a její sestry MUDr. Wankatové, se 
kterou tvořily nerozlučnou a skvěle 
se doplňující dvojici. 

Věra byla mimořádná svým zápa-
lem pro celostní medicínu, svými 
hlubokými znalostmi celostní i kla-
sické medicíny, kterou měla vždy 
jako backround svého přístupu 
k léčbě. 

Zasloužila se společně se svou ses-
trou především o rozvoj a propagaci 
EAV u nás. Tato metoda jí byla hlavní 
oporou v léčbě tisíců pacientů z celé 
republiky i ze zahraničí, z nichž 
mnozí jí byli vděční za zmírnění 
nebo vyléčení jejich mnohdy letitých 
zdravotních potíží. Skvěle používala 
homeopatii a akupunkturu. V aku-
punktuře nám zanechala malé, ale 
cenné dědictví, které dnes nazýváme  
„Bod proti alergii podle Dolejšové“, 
kdy se zavádí permanentní jehla 
v určitém bodu ucha, což má velmi 
dobré výsledky v omezení projevů 
zejména alergické rýmy nejen v py-
lové sezóně.

S metodou EAV se seznámila u nás, 
ale zejména také v Německu a Ra-
kousku, kde byla na mnoha škole-
ních a odborných akcích. Sama zde 
aktivně často vystupovala s různými 
přednáškami. Také jejím přičiněním 
jsme měli možnost se zúčastnit kurzu 
a přednášek zahraničních lektorů 
i u nás. Společně se svou sestrou pak 
dlouhá léta vedly kurzy EAV pro začá-

tečníky i pokročilé. Bez jejich práce 
by tato metoda nedošla rozšíření, 
jaké dnes má a mám obavy, že ne-
bude snadné v kurzech pokračovat. 

Věra nepřednášela jen na odbor-
ných akcích naší společnosti, ale 
i na mnoha dalších, např. na le-
gendárních Elektrodiagnostických 
seminářích v Jeseníku, pořádaných 
doc. Jandovou, na seminářích pořá-
daných v Sedmihorkách a na Hrubé 
Skále, pořádaných dr. Holubem, pra-
videlně měla přednášky na kurzech 
akupunktury dr. Barešové a prof. 
Fialy, často přednášela na Slovensku 
v kurzech a seminářích, různé po-
měrně pravidelné přednášky v od-
poledních či víkendových termínech 
pro lékaře a laickou veřejnost. Sama 
byla hlavní organizátorkou vynikají-
cího Kongresu integrativní medicíny 
s onkologickou tématikou v Praze 
a předtím byla spoluorganizátorkou 
několika Kongresů integrativní me-
dicíny společně s Českou lékařskou 
homeopatickou asociací, oční klini-
kou Gemini a ČLAS také v Praze.

Výčet jejích aktivit je velmi dlouhý. 
Na našich stránkách v Archivu časo-
pisů je její medailónek s podrobným 
výčtem jejich aktivit a přednášek. 
Stojí za to si to přečíst, kolik se toho 
dá stihnout za jeden život. A bohužel, 
kolik by toho ještě mohla v budouc-
nu udělat.

Věrka byla také několik čtyřletých 
funkčních obdobích členkou vý-
boru akupunktury. Vždy se snažila 
prosadit akupunkturu i jiné metody 
používané v celostní medicíně do 
legislativy. Vykonala proto neskuteč-
ně mnoho práce a obětovala mnoho 
svého soukromého času, aby došlo 
k legislativnímu zakotvení těchto 
metod do systému léčebně preven-
tivní péče. Měla jednání na mnoha 
úřadech – poslanecký klub několi-
krát, vláda, prezidentská kancelář, 
výbor pro lidská práva, ministerstvo 
zdravotnictví, právníci Organizace 
petice na podporu nekonvenční 
medicíny v rukách lékařů. Ani přes 
její ohromnou snahu se vcelku ze 

známých důvodů odporu některých 
našich kruhů a neskutečně častých 
změn ministrů zdravotnictví u nás 
zatím toto nepodařilo. Mladší gene-
race má na co navazovat.

Společně se svou sestrou založily 
Sdružení pro Nekonvenční medicínu 
v r. 2002 s cílem sjednání kontaktů 
v zahraničí, její zásluhou bylo zajiš-
tění přijetí ČR do ECPM (při Evrop-
ském parlamentu). Byla předsedkyní 
EAV společnosti, předsedkyně Sdru-
žení lékařů a terapeutů využívajících 
nekonvenčních diagnostických a te-
rapeutických metod.

Za svou dlouholetou činnost byla 
vyznamenána německými kolegy 
v r. 2006 – IMGEAV – stříbrná me-
daile za přínos pro CAM 2014 (kom-
plementární a alternativní medicínu) 
a v r. 2014 Medailí za zásluhy ČLS JEP.

Milá Věrko, budeš nám i spoustě 
svých pacientů stále chybět. Tvoje 
moudrost, znalosti, píle a smysl 
pro humor nám zůstanou v našich 
srdcích.

MUDr. Ladislav Fildán

(MUDr. Věra Dolejšová – medai-
lonek www.akupunktura.cz, Archiv 
bulletinu, č. 2–3/2014, str. 60–63)

společenská rubrika

MUDr. VĚRA DOLEJŠOVÁ
15. 11. 1954 – 2. 6. 2021

Se sestrou MUDr. Wankatovou – seminář Praha 19. 6. 2016

S MUDr. Miladou Barešovou – Opava 2011

Předávání ocenění – seminář Praha 24. 5. 2014 Čerstvě vyznamenaná jedním z mnoha ocenění – 
seminář Praha 24. 5. 2014
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společenská rubrika

JUBILANTI V ROCE 2022

90
MUDr. Růžička Radomír, CSc. 
Prostějov
MUDr. Veselovská Marie 
Praha 6

85
MUDr. Adamcová Věra   
Hrabyně
MUDr. Urbanová Magdalena  
 Čáslav

80
prim., RNDr., MUDr. Sikora  
Jan, CSc.  
 Praha 8  
MUDr. Veselá Hilda  
České Budějovice 1
MUDr. Kyralová Marie  
 Praha 616
MUDr. Lukaštíková Dagmar  
 Zlín
MUDr. Štěrba Jan   
Teplice 1 

75

MUDr. Jelínek Josef  
Kladno II 
MUDr. Jelonek Dalibor  
Úvalno
MUDr. Hendrychová Zdeňka 
Praha 4 
MUDr. Valeš Jiří 
 Plzeň
MUDr. Ticháček František  
MUDr. Záhejská Dana  
Kraslice 
MUDr. Langová Jarmila  
Frýdek-Místek 1 
MUDr. Bláhová Milada  
Most 1 
MUDr. Dokulilová Milana  
Praha 4

70
MUDr. Brabec Ivan  
Liberec 2
MUDr. Vaněk Oldřich  
 Praha 4
prim., MUDr. Stránecký Milan 
 Havlíčkův Brod 
prof., MUDr. Weber Pavel, CSc.  
 Brno 25 
prof., MUDr. Hep Aleš, CSc.   
Brno 25

MUDr. Vitoň Zdeněk   
Praha 8
MUDr. Polášek Jiří  
Slaný 1
MUDr. Chvála Vladislav  
Liberec 10
MUDr. Kombercová Jana  
Praha 412
MUDr. Miklová Jarmila  
Železný Brod, Dalešice
MUDr. Plachá Jana  
Brno 27
MUDr. Kölblová  
Ondřejov
MUDr. Rafajová Alena  
Tábor
MUDr. Lazarovová Anna  
Praha 101
MUDr. Folková Ivana  
Rakovník 1

60
MUDr. Žiak Martin  
Bohumín 1
MUDr. Černý Jan  
Brno 2
MUDr. Kašparová Jana  
Mariánské Lázně 1
MUDr. Vančuříková Zuzana  
Praha 6
MUDr. Veselá Helena  
Nová Ves pod Pleší

společenská rubrika

MUDr. FRANTIŠEK FILÍPEK – 80 LET  –  
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

Významné životní jubileum oslavil 
v červnu t.r. MUDr. František Filí-
pek, jeden z generace průkopníků 
akupunktury v naší republice. Svůj 
profesní život strávil jako praktický 
lékař v Opavě, kde byl velmi respek-
tovaným a oblíbeným lékařem svých 
pacientů. Svou praxi uzavřel teprve 
nedávno. Desítky let také prováděl 
akupunkturu u svých pacientů a i po 
uzavření praxe praktického lékaře 
hodlá v této léčbě pokračovat.

MUDr. František Filípek se zúčast-
nil prakticky všech našich českých 
a slovenských kongresů akupunktu-
ry, a to i jako aktivní účastník, s prace-
mi zaměřujícími se zejména na použi-
tí akupunktury u kardiovaskulárních 
onemocnění a v prevenci. S několika 
pracemi se účastnil i světových kon-
gresů ICMART. Na kongrese v Brně 
v r. 2017 zorganizoval profesionální 
herce z brněnského divadla, kteří 
svou velmi zdařilou scénkou tematic-
ky uvedli jeho následující přednášku 
„Lékařská etika v praxi“. Dr. Filípek 
se autorsky podílel i na této scénce.

Od roku 2005 pracoval první čtyř-
leté funkční období v revizní komisi 
ČLAS, od roku 2009 – 2013 jako člen 
výboru a od r. 2013 dosud jako mís-
topředseda výboru.

Svou oblíbeností u pacientů zís-
kával na naše kongresy významné 
sponzory mezi majiteli firem z opav-
ského regionu.

Za svou moudrost, klidné řešení 
problémů, veselou a bodrou povahu 
je velmi oblíben i mezi námi, svými 
kolegy. 

Milý Františku, k narozeni-
nám jsem Ti osobně přál v červ-
nu a nyní dovol, abych Ti také 
jménem členů naší odborné 
společnosti poděkoval za Tvou 
práci pro akupunkturu a popřál 
k Tvému významnému život-
nímu jubileu do dalšího života 
další spokojené pacienty ošetře-
né akupunkturou, pevné zdraví 
a hodně rodinného štěstí.

MUDr. Ladislav Fildán 

Ocenění za celoživotní přínos na poli 
akupunktury Praha 2017. (Zleva Dr. Filípek, 
prim. Vydra, doc. Jandová, prim. Kučerová

Sedmdesátiny 2011 se ženou
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společenská rubrika

MUDr. RASTISLAV JÁNOŠKA – 70 LET  –  
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM

11. 9. 2021 oslavil své významné 
životní jubileum MUDr. Rastislav 
Jánoška z Tábora. Akupunkturu pro-
vádí několik desítek let, posledních 
30 let ve své soukromé praxi zaměře-
né na celostní medicínu. Stal se velmi 
vyhledávaným lékařem nejen ze 
svého regionu, ale i z celé republiky. 
Mimo jiné byl také lékařem cyklokro-
sové reprezentace.  Počet pacientů, 
které léčil akupunkturou i ostatními 
metodami celostní medicíny, je neu-
věřitelný. Samozřejmě to bylo a je za 
cenu vyčerpávající práce.

V minulosti uspořádal několik se-
minářů pro užší skupinu lékařů ve 
svém bydlišti v Nadějkově, na které 
se nezapomíná.

Za svou obětavou práci pro pacien-
ty letos ke svému jubileu obdržel Po-
ctu MUDr. Milady Barešové a MUDr. 
Richarda Umlaufa, CSc., kterou si měl 
vyzvednout na kongrese v Lednici 
týden po svých narozeninách, ale 
jak už to tak u zdravotníků chodí, 
akutní potíže se zády mu v tom za-
bránily. Pocta mu bude předána na 
některém z následujících seminářů 
v příštím roce. 

Milý Rasťo, dovol abych Ti za 
nás, své kolegy z odborné společ-
nosti, popřál ještě mnoho sil do 
další práce, pevné zdraví a štěstí 
v rodině.

MUDr. Ladislav Fildán 

z proběhlých akupunkturních akcí

34. ICMART WORLD  
MEDICAL ACUPUNCTURE CONGRESS
2. – 4. 7. 2021 Athény, Řecko

MUDr. Zuzana Vančuříková
Most ke zdraví, Nádražní 17a, 150 00 Praha 5

zuzanavancurik@seznam.cz
Světový kongres ICMART (Inter-

national Council of Medical Acu-
puncture and Related Techniques), 
který proběhl v letošním roce v Athé-
nách, byl poznamenán celosvětovou 
pandemií Covid-19. Původní termín 
v roce 2020 byl pod tlakem okolností 
zrušen a s velkou nadějí přeložen na 
letošní rok. I tak byla organizace i sa-
motný průběh poznamenány těmito 
negativními okolnostmi. Byl nazván 
a organizován jako Hybrid Congress, 
neboť proběhl jen částečně s osobní 
účastí akupunkturistů a přednášejí-
cích, druhou variantou byla virtuální 
účast, pro kterou se rozhodla větši-
na, a to především neevropských 
účastníků. I přímo v Athénách byla 
možnost volby. V jednom ze sálů pro-
bíhaly osobní i virtuální přednášky 
za přítomnosti posluchačů, 3 „sály“ 
byly virtuální. 

Ještě před vstupem do vlastních 
kongresových prostor (samozřejmě 
s respirátorem) jsme se nutně museli 
prokázat dokladem o bezinfekčnosti, 
nebo byla možnost absolvovat Covid-
-test. Prezidentkou kongresu byla 
šaramantní Dr. Konstantina Theodo-

ratou, která spolu s dalšími váženými 
účastníky zahájila kongres. Celému 
týmu organizátorů se, přes drobné 
zádrhely, podařilo kongres úspěšně 
zvládnout, a tak nás, osobně přítom-
né účastníky, uspokojit. Přítomných 
účastníků bylo relativně málo, trou-
fám si odhadnout číslo 50, a tak se 
„naše „, česká (3, MUDr. L. Fildán, 
MUDr. P. Fiala, MUDr. Z. Vančuříko-
vá) a slovenská (6, MUDr. D. Balková, 
MUDr. I. Dubacová, MUDr. M. Hub-
nerová, MUDr. A. Pagáčová, MUDr. J. 
Somorová, MUDr. K. Svitková) účast 
stala jednou z nejpočetnějších. Aktiv-
ními účastníky byli tentokrát MUDr. 
Katarína Svitková (Experimentální 
retrospektivní studie, Účinnost te-
rapie aplikace vstřebatelných nití do 
akupunkturních bodů při bolestech 
dolní části zad) a MUDr. Ladislav Fil-
dán ( Současné použití akupunktury 
a injekční aplikace kolagenu v léčbě 
muskuloskeletálního systému). 

Poměrně velký počet přednášek 
byl věnován výzkumu a statistickým 
sledováním účinnosti akupunktury, 
což je velmi důležitá a záslužná prá-
ce vzhledem k uznávání akupunk-

tur y jako léčebně 
preventivní metody 
lékařskou veřejností. 
Dalšími tématy byly 
samozřejmě bolestivé 
stavy, vliv akupunk-
tury na muskuloske-
letální systém, neu-
rologické diagnózy, 
aurikuloterapie, kom-
binace akupunktury 
s dalšími metodami 
(fytoterapie, masáže, 
aplikace kolagenu 
a homeopatik (MUDr. 
Fildán) či vstřeba-
telných nití (MUDr. 
Svitková) do oblastí 

akupunkturních bodů, použití ladi-
ček apod.) Průběh kongresu zpestřil 
klavírní koncert i s uměleckou účastí 
Dr. Konstantiny Theodoratou a slav-
nostní večeře na střeše hotelu Divani 
Palace Acropolis s nádherným výhle-
dem na nejznámější památku Athén. 

Athény jako takové nezklamaly, 
alespoň moje očekávání – Akropolis, 
Parthenon, muzea, náměstí Monas-
tiraki … a moře, doprava metrem 
i tramvajemi bez problémů, milí lidé. 

Nadcházející kongres ICMART 
2022 je plánován v termínu 14 – 16.10 
2022 v italské Boloni, která je prosla-
vená svými věžemi a červenými cih-
lovými stavbami. Takže nejen kvůli 
akupunktuře stojí za to se tam vydat. 

dr. Katarína Svitková  
a dr. Ladislav Fildán

dr. Nickels, předseda Belgické lékařské 
společnosti akupunktury 
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XXXI. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE  
BOHEMIAE ET SLOVACIAE CUM  
PARTICIPATIONE INTERNATIONALI 
17. – 19. 9. 2021 Lednice

Po jeden a půl roce, kdy jsme se 
kvůli viru nemohli setkávat, se usku-
tečnil od 17. do 19. září 2021 kongres 
v krásném prostředí jihomoravské 
Lednice. Bylo vidět, jak jsme si tu 
možnost se opět vidět všichni docela 
užívali. Vzhledem k situaci jsme měli 
obavy o účast, ale nakonec se i se 
zástupci firem a několika doprovod-
nými osobami kongresu účastnilo 
115 lidí. Přímých účastníků kongresu 
bylo 96. Mohu poděkovat sloven-
ským kolegyním a kolegům, neboť se 
zúčastnili v nebývalém počtu, který 
byl jen o něco málo nižší než účast-
níků z ČR. Což bylo pro nás trochu 
zklamáním. Koronavirová doba dost 
otřásla s aktivitou našich členů. Tedy 
bez slovenských kolegů bychom 
tento kongres nemohli uskutečnit 
v takovém rozsahu a s takovým pro-
gramem. Za to jim patří náš dík.

Možná by účast českých členů byla 
větší, kdybychom delší dobu dopře-
du věděli, že za kongres obdržíme 
18 kreditů do systému celoživotního 
vzdělávání. Což je opravdu hodně 
a poslední 3 roky jsme žádné kredity 
za naše vzdělávací akce neobdrželi. 
Ani jsme to nečekali. O přidělení 
kreditů jsme se dozvěděli dva týdny 
předem, to už nestačilo na větší 
propagaci. 

Kongres se konal v hotelu Galant, 
který kapacitou zcela stačil počtu 
účastníků. Zejména má limitované 
ubytování asi pro 100 osob, takže 
někteří účastníci si museli již zajistit 
ubytování jinde. Musím hodnotit 
manažerku hotelu, se kterou jsem 
vše rok dopředu domlouval a veškerý 
personál jako vynikající, rovněž vyni-
kající byla strava i kvalita ubytování.

Kongres jsme mohli po letech 
opět nazvat „s mezinárodní účastí“, 
protože jsme na červencovém kon-
grese ICMART v Aténách získali dvě 
vynikající přednášející. Jednak Dr. 
Konstatinu Theodoratou, která je 
současnou generální sekretářkou 
ICMART a druhou přednášející byla 
dr. Karin Stockert z Vídně, rovněž 
členkou výboru ICMART a ještě 
donedávna byla předsedkyní Ra-
kouské lékařské akupunkturistické 
společnosti. 

Účast druhé nejvyšší předsta-
vitelky ICMARTu, dr. Konstatiny 
Theodoratou, byla pro nás velkou 
ctí. Bylo to mnoha letech, kdy se tak 
vysoký představitel účastnil naše-
ho kongresu. Předtím u nás byl 2×  
dr. Francois Beyens, nyní čestný 
předseda ICMARTu. Dr. Theodora-
tou nám přednesla svoji představu 
o zelené medicíně, k tomuto ideálu 
by měla medicína směřovat a aku-
punktura jej z velké části splňuje. 
Nejen průmysl, zemědělství a další 
činnost člověka čím dále tím více za-
těžují životní prostředí, ale i zdravot-
nictví a farmacie se nemalou měrou 
podílejí na nebezpečných odpadech, 
které nejsou příliš vidět, ale prostře-
dí zatěžují neméně nebezpečně jako 
jiná odvětví. Svou představu a výzvu 
k zelené medicíně spojila s krásnou 
paralelou s otcem medicíny Hippo-
kratem, který zelenou medicínu 
prováděl již před mnoha staletími.

V Aténách mě zaujala skvělá před-
náška dr. Karin Stockert o léčbě 
alergií pomocí akupunktury, TCM, 
probiotik a dietních opatření. Byl 
jsem velmi rád, že moje pozvání přija-
la. Její přednáška byla velmi kvalitní, 

shrnovala výzkumy ze stěžejních 
prací o alergiích z několika zemí, 
sama představila výsledky studie na 
svém souboru. Navíc jsme diskuto-
vali o možnostech spolupráce mezi 
oběma našimi společnostmi. Dosud 
jsme vzájemnou spolupráci prak-
ticky neměli, jen některé historické 
vztahy. A to je velká škoda, kterou se 
budeme snažit napravit.

Vzhledem k její informaci o pro-
bioticích mě napadlo, že by mohla 
být velmi zajímavá přednáška o mi-
krobiomu, o kterém se v odborných 
kruzích mluví posledních pár let čím 
dále častěji. Věděl jsem, že v Brně 
působí laboratoř, která se tím zabý-
vá. Vyguglil jsem si majitele, RNDr. 
Petra Ryšávku, Ph.D., který přislíbil 
přednášku o této problematice a do 
Lednice přijel. Nakonec účastníci 
kongresu v kuloárech hodnotili jeho 
přednášku jako nejlepší a nejzajíma-
vější a po přednášce ho hlouček ta-
zatelů nechtěl pustit, i když ho doma 
na vsi čekaly hody.

Celé poslední období bylo pozna-
menáno i úmrtími několika našich 
skvělých kolegů. Na závěr pátečního 
úvodu kongresu jsme si promítli 
pásma fotografií věnovaných MUDr. 
Věře Dolejšové a prim. MUDr. Vác-
lavovi Vydrovi, kteří nás v nedávné 
opustili. Dalším dvěma, prim. MUDr. 
Ludmile Kučerové a prim. MUDr. 
Jánovi Capkovi, kterým ukončil život 
těžká nemoc a koronavirus, jsme 
věnovali podobnou vzpomínku na 
úvod nedělního bloku.

Měli jsme ale i příležitost k rados-
ti při ocenění řady našich kolegů 
z obou společností za jejich práci 

MUDr. Ladislav Fildán 
Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno

info@fildan.cz

pro akupunkturu. Ocenění a jména 
najdete v programu kongresu.

Všichni jste dostali číslo našeho 
časopisu s programem a abstrakty, 
mohli jste si udělat představu o ob-
sahu jednotlivých sdělení i o jejich 
kvalitě. V dalším čísle časopisu 
přineseme některé práce v textové 
podobě, což má pro nás i edukační 
význam. Chtěl bych na tomto místě 
podkovat všem přednášejícím za 
kvalitní přednášky, které nás opět 
obohatily a posunuly dále v našich 
vědomostech. K řadě přednášek 
byly bohaté diskuze, jež omezoval 
jen časový limit.

Na závěr kongresu jsem si spočítal, 
kolik bylo přednášejících. U společ-
ných prací jsem počítal jen prvního 
autora a vynechal jsem nás, oba 
předsedy, jelikož to nebyly odborné 
přednášky. Došel jsem k číslu 13. 
Takže se 13 lidmi lze udělat kongres 
v tom rozsahu, jaký byl tento v Led-
nici. Trochu jsem předpokládal, že 
koronavirus má na nás uspávací vliv, 
že bude problém zajistit přednášky 
na pátek odpoledne, celou sobotu 
a neděli dopoledne, což se nakonec 
ukázalo jako realita. Byl by velký 
problém zajistit téměř deset dalších 
přednášek na pokrytí sobotního 
odpoledne. Proto jsem již dopředu 

naplánoval na celé sobotní odpo-
ledne společenskou akci, k čemuž 
nahrálo i krásné prostředí Lednic-
ko-valtického areálu a také počasí. 
Myslím, že nakonec se prohlídka 
zámku následovaná projížďkou na 
lodích na kanále zámeckého parku, 
výšlap po více než 300 schodech 
na minaret a krásná procházka zpět 
k zámku všem velmi líbila a všichni 
si takové uspořádání sobotního kon-
gresového odpoledne pochvalovali. 
Předpokládám, že v budoucnosti 
u toho zůstaneme.

Přesto vyzývám naše členy, aby 
si připravovali přednášky pro naše 
semináře, kongresy a časopis. Po-
třebujeme zapojení dalších, nových 
přednášejících. Jen tak udržíme 
nastoupenou dobrou úroveň naší 
akupunktury i do budoucna.

Povedly se i oba společenské veče-
ry. První v pátek ve vinném sklepě 
přímo v hotelu Galant s cimbálovou 
muzikou, druhý v sobotu s jedním 
hudebníkem, který nám zahrál 
spoustu známých melodií k tanci.

Oba naše výbory si již na tradičním 
společném zasedání potvrdily zájem 
na další spolupráci, která je pro obě 
naše společnosti velmi výhodná 
a přínosná.

Závěrem mi dovolte poděkovat 
našim sponzorům, kterými byla 
Česká nadace 2000, která mj. pod-
poruje vzájemnou spolupráci mezi 
slovanskými národy a firma WANK 
Ing. Wandy Kyralové, která, bohužel, 
definitivně po více než dvaceti letech 
ukončila svou činnost spolehlivého  
hlavního dodavatele akupunktur-
ních pomůcek.

Rovněž chci poděkovat vystavu-
jícím sedmi firmám za zajímavou 
prezentaci jejich produktů, bez nich 
byl kongres ochuzen i o kongresovou 
atmosféru.

Úplně na závěr děkuji MUDr. Petru 
Sedláčkovi za zpracování a finalizaci 
kongresového časopisu, kolegyním, 
které působily při registraci účast-
níků a ekonomickému oddělení ČLS 
JEP, za vedení účetnictví kongresu.

Předáváme štafetu v organizaci 
kongresu na Slovensko a už se těšíme, 
co kolegové za dva roky připraví. 

z proběhlých akupunkturních akcí
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z proběhlých akupunkturních akcí z proběhlých akupunkturních akcí

XXXI. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE  
BOHEMIAE ET SLOVACIAE CUM  
PARTICIPATIONE INTERNATIONALI 
17. – 19. 9. 2021 Lednice

MUDr.Ondrej Bangha
Vedúci katedry akupunktúry SZU Bratislava,  

Predseda Slovenskej spoločnosti akupunktúry o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti 

„Eppur si muove“

– A predsa sa točí. Toto vyhláse-
nie Galilea je  svojím významom 
podobné nášmu súčasnému stavu 
v akupunktúre.

História opakovane potvrdila 
jej životaschopnosť. Akupunktúra 
čelila medzi úspešnými obdobiami 
svojej existencie viacerým útokom, 
kritikám a snahe o jej likvidáciu. 
Vnikaním modernej západnej me-
dicíny do Číny v prvej polovine 19. 
storočia hlavne nemeckým vplyvom 
sa popularita vlastnej, historicky  
opodstatnenej tradičnej medicíny 
znižovala, dokonca roku 1822 bola 
aj úradne zakázaná. Veľký vzor so 
svojou silou a razanciou, vďačiacej 
vo veľkej miere v Ázii nepoužívanej  
chirurgii, dostal do vedúcej pozície   
z ktorej sa na postupy domácich 
liečiteľov díval s neskrývaným de-
špektom. Prednosti tradičnej čínskej 
medicíny (TČM) ostali nepovšim-
nuté, podobne aj  slabiny modernej 
západnej medicíny (MZM). 

Okrídlený výrok Mao Ce – tunga 
o čínskej tradičnej medicíne a far-
makológii – sú to „poklady, ktoré je 
nevyhnutné spoznávať a povzniesť 
na vysokú úroveň “ – v polovici XX.  
storočia dal podnet na nebývalý  
rozvoj. Vedci, výskumníci, klinickí 
pracovníci a liečitelia v Číne vyvíjali 
neobyčajnú aktivitu a dosahovali 
pozoruhodné výsledky. Obzvlášť 
dramatický obrat na dovtedy po-
chybovačnú a skeptickú mienku 
predstaviteľov modernej vedy nastal  
zverejňovanými dokumentmi o zá-
krokoch  veľkej chirurgie u pacien-
tov bez celkovej anestézie. Celý svet 
mohol  vidieť záznamy operácií pri  
plnom vedomí ošetrovaného, ktorý              
neprejavoval žiadny diskomfort.  

Dôkazy o opodstatnení lekárskych              
postupov TČM sa množili. Mimo 
praktickosti, nízkych finančných 
nákladov a šetrnosti (pacienti vstá-
vali z operačného stola pri plnom 
vedomí a spokojným vzhľadom) sa  
zaslúžili aj o revíziu mienky niekto-
rých predstaviteľov skepsy.  

Podobne dobré výsledky ponúkli 
aj výskumy účinku akupunktúry pri 
boji proti bolesti. Elegantný je objav  
schopnosti kofeínu blokovať účinok 
akupunktúry. Šálka čiernej kávy ale-
bo čaju – asi 100mg kofeínu – vysadí 
účinok akupunktúry proti bolesti. 

Záverom možno súhlasiť s uve-
denými dôkazmi. Akupunktúra  
funguje. Ako aj svet sa točí. Ako to 
nám  všetkým dal na známosť Galileo 
Galilei. Eppur si muove.
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oznámení a různé

ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO ZASEDÁNÍ VÝBORŮ  
ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI AKUPUNKTURY 
NA XXXI. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE BOHEMIAE  
ET SLOVACIAE CUM PARTICIPATIONE INTERNATIONALI

17. 9. 2021 se v rámci kongresu již 
tradičně setkaly oba výbory a po-
zvaní významní hosté, aby stvrdili 
svou vůli pro další spolupráci, které 
si vzájemně velmi ceníme. Ta je pro 
obě strany velmi prospěšná, což trvá 
již od rozdělení našich republik. Kon-
statovali jsme, že naše přátelské, lze 
říci i bratrské, vztahy jsou základem 
pro úspěšné vydávání společného 
časopisu již ve 31. ročníku, střídavé 
pořádání kongresů a předávání zku-
šeností.

MUDr. Ladislav Fildán

NADCHÁZEJÍ KONGRESY ICMART
14. – 16. 10. 2022 – Bologna Itálie

2023 – Brazílie
2024 – Korea
2025 – France
2026 – Turkey

2027 – Uruguay ICMART-FILASMA
2028 – USA - AAMA-ICMART

Tak se chystejte! Bologna, Brazílie, Korea!  
To určitě bude stát za to.

L. Fildán
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POZNÁMKYoznámení a různé

VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE ČLAS ČLS JEP  
NA FUNKČNÍ OBDOBÍ 2021-2024

Podle stanov ČLS JEP proběhnou 
koncem t.r. volby do vedení naší 
odborné společnosti. Po sestavení 
kandidátky zájemců o práci ve výbo-
ru či revizní komisi volby proběhnou 
elektronicky. O výsledcích budete 
informováni ve zprávě, kterou zašle 
nový výbor emailem všem členům 
ČLAS.
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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

AKUPUNKTURA MYOFASCIÁLNÍHO  
KUŽELU ORBITY V LÉČBĚ SUCHÉHO OKA

MUDr. Jana Stodůlková, MUDr. Dorota Stodůlková, MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR (str. 11)

Obr. 1: Zavedení jehly do bodu ST1 Obr. 2: Odstranění kůže

Obr. 6: Odstranění dolního víčka  
s tarzální ploténkou

Obr. 3: Poloměsíčitý tvar odstraněné  
kůže dbíhající jehlu a vymezující  
prostor pro další řez

Obr. 4: Odstraňování musculus  
orbicularis oculi Obr. 5: Musculus orbicularis oculi

Obr. 7: Corpus adiposum orbitae,  
jehla pod pupilární linií nad dolním 
okrajem orbity (ST1)

Obr. 8: Punctum lacrimale  
(v pinzetě)

Obr. 9: Po odstranění tukového polštáře: 
m.rectus inferior a  jehla zavedená do 
bříška musculus obliquus inferior 



Důležité upozornění na nahlášení své emailové adresy  
a kontaktu na akupunkturní praxi

1. Emailové adresy 

Vzhledem ke stále narůstajícím cenám za poštovné budeme nadále zasílat informace o dění v naší 
odborné společnosti mailem. Někteří z vás ale své maily nenahlásili na členskou evidenci ČLS 
JEP, a proto tyto informace nedostávají.

Pokud nedostáváte informace od výboru ČLAS – např. ohledně již proběhlého zářijového kongresu 
v Lednici nebo o nadcházejícím Kongrese integrované medicíny 2021 – on-line, tak nemáme vaši 
emailovou adresu. Ti, co obdrželi tyto informace, nemusejí nic hlásit.

Svou emailovou adresu pošlete na cle@cls.cz a info@fildan.cz

Rovněž tak vždy nahlaste změny doručovací adresy, změnu adresy pracoviště, změny jména, 
telefonu.

2. Inzerce praxe na stránkách www.akupunktura.cz

Vyzýváme naše členy k uveřejnění činnosti své ordinace, tj. kontaktu, ordinační doby a případně 
dalších informací na našich stránkách. Pacienti často hledají lékaře-akupunkturisty ve svém 
blízkém okolí či regionu, ale kontakt získávají jen obtížně.

Na našich stránkách mohou pacienti vyhledávat lékaře na interaktivní mapě krajů.

Své informace zašlete MUDr. Petru Vylamovi na adresu p.vylam@seznam.cz

Výbor ČLAS ČLS JEP

Rezervovaná inzerce


