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Sloupek 
Sezona okurek je za námi a my všichni občané tohoto 

státu (českého) ve svých bezesných nocích začínáme pře
mýšlet, kohože zvolíme do svých obecních zastupitelstev 
a kudy přesně, po které mezi, půjdou hranice zřízených 
regionů. 

Jinak se totiž nic neděje. Tedy alespoň ve zdravotnictví. 
V červenci vybuchla menší atomová bomba v podobě 

nového zdravotního řádu. Za akupunkturu si můžeme říci 
pacientovi o příspěveček, který se nerovná ani spropitnému 
jaké necháváme pinglovi (vrchnímu) v restauraci. Nedělá 
to ani dvacku. Tak si nás, akupunkturisty, ocenilo naše 
ministerstvo. No, alespoň to potvrzuje fakt, že jsme přece 
jenom vědeckou metodou když dokonce i pojišťovna při
spěje. (Pojišťovna nemocnému nebo nemocný lékaři?) Ho
meopatie je na tom hůře, je nevědecká. Vědecký homeopat 
musí honem vystudovat akupunkturu, aby mohl podle Volla 
testovat nozody. Pak ho uzná i pojišťovna a pacient přispě
je. (A zase otazník: Doktorovi nebo pojišťovně?) Já vím, ono 
to vyjde nastejno, ale jde mi nějak o něco jiného. Asi 
0 zásadu. Jinak se sazebník nemění (to bylo spěchu loni na 
podzim) a privatizace stojí. Transformace zdravotnictví 
spěje mílovými kroky od zestátnění k etatizaci (ono to lépe 
zní). Polikliniky a malé nemocnice houfně přecházejí z ru
kou státu do rukou obcí. Kdo dělal pod státní mocí, nyní 
bude dělat pod obecní (okresní?). Stát to za bolševika řídil 
alespoň rukama doktorskýma, i když často neodbornýma. 
Nyní budou o platech a postech doktorů rozhodovat páni 
starostové a místní hejtmani. Strejda bude k nezaplacení 
anebo k zaplacení malého lidového vozítka zn. Mazda. 
Hejtman dosadí ředitele polikliniky sestávající z komplexu 
(ne)soukromých lékařů. Tento ředitel zdvihne nájemné (aby 
měl na svůj plat) podle toho komu a zač. V Praze už je to 
na mnoha místech ze 190,- na 800,- Kč za čtvereční metr 
a rok. To se to transformuje. Doktor pak nemá ani na malou 
modernizaci svého přístrojového parku, natož pak na výdě
lek a nezbude mu, než si najít prostory jinde a začít skuteč
ně za své. Na to mu však nikdo nepůjčí, protože nemá 
majetek na záruku. (Kde by ho taky vzal?) A když už se jakž 
takž chytí, stejně musí dělat s tou sestrou, kterou už 10 let 
nemůže ani cejtit, protože je hrubá a neochotná a drzá (a 
vůbec). Protože někteříz těch ředitelů přišli nato, že sestry 
se neprivatizují, zůstávají personálem polikliniky a privátní 
lékař dostane svoji ordinaci jen pod podmínkou, že to bude 

1 se sestrou (do nájmu). (Prezident)-dramatik by řekl: „To 
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jsou ale paradoxy!" Já však neříkám nic, protože už ani 
nelze k tomu nic říkat. Jen to, že musíme vydržet se zaťa
týma zubama a být příjemní na své^pacjenty, protože ti 
skutečně za to nemohou. / < ^ \ 5 ^ £ \ 

J. Marek 

Sdělení redakce všem 
denárům 

V posledních dnech došlo k dohodě mezi firmou Vydava

telská společnost Praha, která vydává nový lékařský časo
pis „Medica Revue" o společném vydávání i našeho časo
pisu. Tato dohoda, potvrzená redakcí časopisu se souhla
sem výboru, je pro nás výhodná pro to, že za stejnou cenu 
se několikanásobně zvýší náklad našeho časopisu a dosta
ne se tak k více čtenářům. Současně všichni naši odběra
telé dostanou 4x ročně výtisk „Medica Revue" zdarma. 
Proto tedy ta změna u Vás každého ve schránce. Nebojte 
se, o nic nepřijdete, za stejný poplatek 100 Kč ročně dosta
nete více informací. 

Navíc tato dohoda Vám každému dává možnost vydávat 
publikace z oboru akupunktury bez problémů a rychle. 
Podmínkou je jen potvrzení kvality práce výborem naší 
Společnosti. Na nejbližším zasedání výboru budou určeni 
recenzenti, kteří budou v jednotlivých podoborech a tech
nikách určeni k posouzení kvality práce. (Knižní publikace). 

REDAKCE 

 

„Ještě hodláte nějakého pacienta požehovat?" Zdeněk VITOŇ 



Léčení syndromu bolestivého ramene akupunkturou 
MUDr Jaromír Krauskopf 

I. Syndrom bolestivého ramene je mnočetný syndrom, 
jehož zařazení není lehké. 

Diferenciálně diagnosticky je nutno vyloučit: 
1. Projekční bolest při onemocnění srdce, plic, žlučníku. 
2. Bolest ramene jako hlavní lokalisace při cervikobrachiál-

ním syndromu. 
3. Zánět ramene s pozitivním Latexem a vysokou FW. 

Nejčastěji probíhá syndrom bolestivého ramene pod klinic
kým obrazem periartritis humeroscapularis. V anamnese mů
že být trauma nebo zvýšená námaha. Hlavním příznakem je 
bolestivost a může být omezení hybnosti různého stupně. 
Duplay označuje tímto názvem stavy, kde dochází k anato
mickým změnám ne v kloubu, ale v periartikulární tkáni. Za
hradníček razil název periartrosis, neboť jde o změny po-
sttraumatické, pozánětlivé a degenerační. Jsou to distorse 
a trhliny šlachové, degenerační změny v úponech šlacho
vých, kalcifikace šlach. Tyto změny mohou vést až k zánětu 
subakromiální bursy, později k srůstům jak v burse samé, tak 
i v pouzdře kloubním a ramenní kloub postupně může ztuh
nout. Bolestivost pohybů nutí pacienta ke klidovému držení 
a to vede po krátké době k atrofii abdukční muskulatury (m. 
deltoideus a m. supraspinatus), k retrakci kloubního pouzdra 
a postupnému trvalému omezení hybnosti. I u bolestí mírněj
šího charakteru, pacient šetří končetinu, končetinu nezvedá, 
takže dochází k postupnému omezování hybnosti. Snížením 
nebo odstraněním bolesti pomocí akupunktury provádíme 
v podstatě symptomatickou léčbu, která nevyvolává žádné 
vedlejší účinky v protikladu k často dlouhotrvajícímu ošetřová
ní prostřednictvím antireumatik a steroidů. 

Jiný klinický obraz představuje akutní ztuhlé rameno, 
které se označuje názvem „Frozen Shoulder". S tímto one
mocněním jsem se nesetkal. Po relativně malém traumatu 
nebo po průvanu má dramatický obraz. Projevuje se krutou 
bolestí, která nutí pacienta ke klidovému držení. Často jsou 
vegetativní symptomy jako parestézie, bledě lividní kůže, 
otoky prstů a ruky. Číňané doporučují u lehčích forem jeh-
lování bodu TW5-WAIGNAN na zdravé straně s manipulací 
jehly (twirling) a pohnout ramenem 1x. Nebo jehlování Aši 
bodů šikmo dolů v úhlu 45 st. do hloubky 1-1,5 cun s ma
nipulací jehel (lifting, twirling, thrusting). U těžkých forem 
aplikaci jehel do Aši bodů, do bodů LI15-JIANGU, TW14-
JIAMLIAO, SI9-JIANZHU, LI16-JUGU, SI11-TIANZONG, 
SI13-QUYNAN. 

II, Provedená metodika léčení: 
U všech pacientů byl diagnostikován klinický obraz pe

riartritis humeroscapularis. U všech byla provedena serie 
10 aplikací bodů čínské tělesné a čínské ušní akupunktury. 
Jehly ponechány po dobu 30 minut. Akupunktura provádě
na zpravidla 2x týdně. 
1. Body čínské tělesné akupunktury: 

a) body lokální: Nejdůležitějším bodem je bod LI15-JIAN-
GU, dále pakSI9-JIANZHU, PaM 126/1 cun proximálněod 
přední axilární řasy). Kromě Aši bodů ještě body LI14-BI-
NAO, LI16- JUGU, TW14-JIANLIAO, SI11-TIANZONG, 
SI13-QUYNAN. 

b) body vzdálené: GV14-DAZHUI, na horní končetině LI4-
HEGU, TW5-WAIGNAN, LI11-QUCHI, na dolní končetině 
ST36-ZUSANLI, ST38-TIAOKOU, GB34-YANGLINGQUAN. 

2. Body ušní akupunktury: 
64-Ramenní kloub, 65-Rameno, 55 Shenmen, 63 Clavi

cula, 13 Nadledvinky, 26a Mozkový přívěsek (Tento bod 
odpovídá bodu thalamu podle Nogiera). 

III. Výsledky léčení: 
Bylo ošetřeno celkem 41 pacientů s klinickým obrazem 

periartritis humeroscapularis. Z toho bylo 20 mužů a 21 
žen. Věk nej mladšího z mužů byl 25 let, nejstaršího 80 let. 
U žen nejmladší28 roků a nejstarší80 roků. Převážně šlo 
o pacienty mezi 40 a 60 lety. 

Vymizení potíží a praktické vyléčení nastalo u 34 pacientů. 
Recidiva potíží nebyla zaznamenána. Částečné zlepšení udá
valo 6 pacientů. Jen jedna pacientka byla bez zlepšení. Šlo 
o pacientku po opakovaném léčení injekcemi Kenalogu. 

IV. Diskuse: 
Kombinace tělesné a ušní akupunktury se vhodně doplňují 

(Kitzinger). Účinek ušní akupunktury nastupuje rychleji a tělo
vá působí dlouhodobě. Tato kombinace může potlačit klinic
kou manifestaci bolesti a obnovit fysiologický stav regulačních 
mechanismů. Při krátkém trvání obtíží, stačí někdy jen několik 
aplikací akupunktury. Při léčení nesmíme zapomenout na 
nutnost současné rehabilitace ramenního kloubu. Tam, kde je 
volná hybnost, cvičí pacient sám všechny pohyby, hlavně 
zdůrazníme cvičení elevace tj. aby se pacient pažídotkl ucha. 
U omezené hybnosti doporučíme pravidelné rehabilitační cvi
čení. Zcela nevhodné je používání teplých procedur jako např. 
parafinových zábalů, zvláště u posttraumatických afekcí. Dle 
Zahradníčka je důležitým požadavkem při doléčování hybnosti 
končetin, zvláště po traumatu, vyvarovat se všeho, co zvětšuje 
prokrvení. Po traumatech vzniká překrvenípostižené části, které 
je největšína konci rourovitých kostí v blízkosti kloubů, kde je 
spongiósa. Toto překrvenív kostěnné tkáni působíosteoporosu. 
Uvolněné vápenaté soli se ukládají v nejbližším okolí kolem 
kloubů, vznikajíložiska nově tvořené kosti - osifikace. Ty mohou 
vést k omezení hybnosti a úplnému ztuhnutí kloubu. Překrvení 
zvětšují především všechny místní tepelné procedury, horké 
koupele, parafinové zábaly, diatermie, sollux. Aby se snížilo 
překrvení, nejlépe poslouží osvědčený lidový prostředek - stu
dený zapařovací obklad - Priesnitz, který doporučujeme přiklá
dat na noc. Obklad vyvolá na kůži lehčí překrvení, v hloubce 
odkrveníatím postupně upraví krevní oběh. Urychlí se vstřebá
vání krevních výronů a výpotků, zmenší se otok a uvolní i kon-
traktury svalů a tím se zlepší i hybnost kloubů. 

U citlivých pacientů můžeme jehlování nahradit laseraku-
punkturou. Krötlinger z vídeňské školy dokázal, že laserový 
paprsek má stejné biologické účinky jako jehla. Tato léčba 
je plně bezbolestná, absolutně aseptická. 
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M U Dr Jaroslav Debef: 

Mluvilo se o lese. 
Zaslechl to mravenec. 
Rozčílil se, a pak řek: 
„Existuje kravěnec, 
trávy stvol, ba i strom! 
Ale les?? Les - to není nic!!" 

Jakub Demi. 

Věda je lidský subsystém, odkrývající "cinknuté" karty, 
které rozložil na stole někdo jiný, a snažící se najít v tomto 
rozložení smysl, účel a řád. 

Autorem subsystému vědy je ČLOVĚK, nejvyšší hmot-
ně-duchový systém vesmíru, který jediný má nejvyšší stu
peň rozumového poznání: schopnost reflexe. 

Tato REFLEXE mu dovoluje poznávat, využívat a zařa
zovat sebe i všechno kolem sebe do Řádu. 

Zatočí-li se mu hlava z této jedinečnosti, začne se považo
vat za autora stolu, karet, jejich rozložení i samotného ŘÁDU: 
- zapomene na svou omezenost hmotou, odřízne se od 

pramene energie a stane se uzavřeným systémem. Ne
bo naopak 

- zamění smysl a cíle svého snažení a života a hledá je 
v ukojení své pýchy nebo svého břicha a podbříšku. 

- ztratí či zavrhne duchovost a dobrovolně se stane bezvý
chodným a konečným subsytémem - mravencem. 

Z obrovského množství možností, na příklad podle toho, 
které karty odkryje jako první, podle znamení na horní 
straně karet, či snadnosti jejich překlopení, si věda určuje 
metodu, podle které pokračuje v odkrývání dalších karet, tj. 
v poznávání toho co je, t j. bytí, jsoucna, Ens. 
- Už PLATON poznal, že je nutno vyjít z jeskyně, rozumem 

ovládnout smyslovost (pudovost), řídit sám sebe rozumem. 
- KIERKEGAARD rozlišuje mezi objektivní a subjektivní 

reflexí: 
- Objektivní reflexe pomijísvou ¡ndividuálnísubjektivitu aje 

typická pro vědeckotechnlcké myšlení. 
 Subjektivní reflexe sleduje vlastní Já, své subjektivní bytí, 

svou existenci. Struktury, které tuto existenci určují (světskost, 
dějinnost, tělesnost, bytí k smrti, sexualita...) tzv. existenciály, 
jsou dnes nezbytnou součástí filosofické anthropologie. 

- Hermeneutika nás učí, že porozumět může jen ten, kdo 
porozumět chce. Že každý z nás vnáší do hry poznávání 
své „předporozumění", své předpoklady dané společen
skou a osobní dějinnou situací. Že každý chápeme sku
tečnost po svém. Podle GROFa získáváme své zkuše
nosti perinatálně, psychodynamicky a transpersonálně. 
V každém případě jsou metody vědy redukované, abstra-

hující od těch karet a systémů, kterým nerozumí a které 
odkládá proto, že do jejího systému nezapadají. Postupem 
doby dochází rozšiřováním vědomí k postupnému vyjasňo
vání vědních disciplin a vylepšování jednotlivých metod 
(astronomie, mechanika, vývoj,...), nebo naopak k vyústění 
do slepé uličky (Orient). Za vědu relativně nejméně redu
kovanou, můžeme považovat filosofii, která zkoumá samo
tnou metodu. Naproti tomu positivismus klade na první 
místo fakta vysvětlitelná dříve poznanými fakty, a souhrn 
všech pak hledí pochopit z fysikálních zákonů. Víře v abso
lutní moc rozumové vědy se říká scientismus. 

ruhá oblast vědomí (karet), která nemůže být odhalena 
luiumem, jeho zkušeností a uvažováním, vyžaduje však jiné 
schopnosti duše, jakousi schopnost slyšet, vnímat krásu, 
etiku, „zjevení'. Oba tyto postupy, pokud jsou správné, nejsou 
a nemohou být v protikladu, ale mají „styčné body", které 
umožňují„poznat různé aspekty skutečnosti". (JAN PAVEL II.) 

Podle dnešních vědeckých názorů je Řád vesmíru i živo
ta sestaven 
- jako vztahové pole 
- nejméně ve 4 dimensích, je tedy dynamický: 
- Autor řádu je už od prvních veršů bible představován ve 

své neohraničené tvůrčí dynamice. 
- Řek HERAKLEITOS, chápal už v 6.st. př.Kr. tuto dyna

miku lineárně jako vodní proud, 
- Číňan LAO C ve stejné době jako věčný pohyb v kruhu. 
- V současnosti se uvažuje spíše o pohybu ve spirále, jak 

vzhledem k pozorované biologické „spirále života", tak 
i k dějinnému vývoji. 

- TEILHARD DE CHARDIN považuje za důležitější než 
křivku pohybu, původ, směr a cíl „vývojové sily", která se 
pohybem projevuje. 
Naše rozumové poznání je omezené, i když aproximativní, 

a proto každý, kdo zabsolutisuje sebe a svou metodu, založe
nou na několika málo poznatcích, nutně musí v této hře 
prohrát. Jeho myšlení se redukuje na analysu, ztrácí schop
nost synthesy a tím i orientace, takže pro stromy nevidí les. 
Takový vědec pracuje jen s logickou polovinou mozku, snad
no zapomene a odmítá věřit, že to nenia nebyl on, kdo vytvořil 
ony karty a podle určitého plánu je rozložil po stole. Není 
schopen úžasu nad „věcmi", začne věřit „na sebe", v opojení 
nad svými objevy a možnostmi propadne pýše, vyzve autora 
Řádu k souboji, a, protože zná jen výsek jeho díla, nutně končí 
katastrofou. Absolutisováním sebe, nedokonalého a smrtel
ného tvora, vytváří uzavřený systém vedoucí k totalitě, vyhas
nutí citů, odmítání utrpení a ztrátě radosti. 

Literárně tento motiv zpracoval „prorok" Karel ČAPEK ve 
své nedoceněné hře „Adam Stvořitel": Člověk Adam, ne
spokojený s Bohem stvořeným světem, vyrobí kanón nega
ce a po zničení světa vytváří z hlíny stvoření svět nový. 
A zatímco medituje nad hrstí hlíny o blechách jako symbolu 
neúčelnosti dřívějšího světa, jsou právě blechy prvními 
tvory, které stvoří sám. 

Takový zpyšnělý člověk zapomene na pokoru, etiku své 
podřízenosti, na to, že nesmí dělat všechno co umí, co je 
schopen udělat. Jeho výboje spějí k předem prohrané 
vzpouře, ke katastrofě mravní, tím i ekologické, politické, 
ekonomické, sociální. Tento problém zpracoval Konrad LO
RENZ ve své knize „8 smrtelných hříchů", přičemž hřích 
naprosto nechápal theologicky. 

Jistě, že je třeba při studiu lesa studovat mikro- i makro-
struktury, jednotlivé druhy stromů, jejich „podhoubí" a život. 
Nesmíme však přitom ztrácet ze zřetele les. Nevidět jen 
jeho fysikální, chemickou, energetickou či ekonomickou 
hodnotu pro život přírody, civilisace a planety vůbec, ale 
hlavně jeho „vůni", vnímanou člověkem jako neměřitelnou 
dimensi úzkosti či chrámu. 

Podstatou metod, určujících klíč k výběru karet rozlože
ných po stole vesmíru je vztah k bytí, k jsoucnu, k ENS. 
Ten se liší nejen u každého člověka, ale i v dějinách lidstva. 

Starověk a středověk uznával bytí viditelné i neviditelné, 
hmatatelné i nehmatelné. Jsoucno je poznatelné a pravdi
vé, protože je pouhou myšlenkou stvořil Bůh, nekonečná 
Inteligence. Tento postoj se vyjadřuje sloganem „Verum est  
ens" = pravda je to, co je. 
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Před 400 lety nevědomky vyprovokoval upřímně věřící 
GALILEI vzpouru svým požadavkem „měřit všechno, co se 
měřit dá, a co se nedá, tak měřitelným učinit". Čili: požado
val experimentální metodu výzkumu, kterou jeho následov
níci začali absolutisovat. 

Před 300 lety DESCARTES oddělil věci měřitelné a ne
měřitelné. O 100 let později VICO tvrdil, že poznat můžeme 
jen to, co jsme sami vytvořili, a proti scholastické zásadě 
postavil slogan vědy předminulého století: „Verum quia  
factum" = pravdivé je to, co je měřitelné a hlavně to, co jsme 
sami udělali. Lidský rozum byl povýšen na absolutno. 
V tomto období historismu přišel DARWIN s dějinami živo
ta. Postulát GOETHEa, že „nejlepším měřidlem je člověk", 
už neměl šanci, protože nezapadal do přijaté vědecké 
metody. Úžas nad vesmírem a životem byl vytřídán obdi
vem k lidskému rozumu. Francouzští encyklopedisté jej 
postavili na oltář místo Boha. 

V hrůze nad ekonomickou nespravedlností a v nadšení 
nad výboji technického myšlení vyslovil za 100 let po VICO-
vi mesiánsky založený Žid MARX definitivníortel nad jsouc
nem a dosud vykonanými činy: „Dosud filosofové svět po
zorovali, ale nyníse musí postarat o to, aby se svět změnil". 
Nový slogan tedy zní: „Verum quia faciendum" = pravdu lze 
a je nutno vytvořit. Změnit svět, nově jej uspořádat. Zname
nal povýšení člověka na Nejvyšší bytost. 

Zvítězila concupidiscentia et superbia = žádostivost 
a pýcha, podle sv. AUGUSTINa dva kmenové hříchy, 
z nichž vyrůstají všechny ostatní. 

Po zhotovení atomové bomby se skupina vědců kolem 
EINSTEINa zalekla úzce cíleného vývoje vědy, uvědomila 
si morální zodpovědnost za škody, jimž nyní říkáme ekolo
gické, za nebezpečí rozvoje genetiky nekoordinovaného 
s Řádem bytí, za vyhasnutí citů a ztrátu radosti způsobova
né vytěsňováním utrpení z lidského života přebujelou tech
nikou a automatizací. 

Stále více vědců i prostých lidí začíná chápat, že je třeba 
změnit trend myšlení. Usilovat o synthésu poznatků 
a o integraci vědění. Pýchu zaměnit pokorou. Paradigma, 
(směrníky a ukazatele cesty i úhel pohledu), které dosud 
ukazuje směrem k utopii člověkem vytvářeného pokroku, 
přemístit a obrátit správným směrem. Směrem k nejvyšší-
mu Systému Nekonečna, jehož jsme sybsystémem a ne 
středem. Věda a její služebníci musí nést odpovědnost za 
své poznatky. Tuto nutnost, kterou vždy vyžadovala theo
logie, objevila už moderní fysika a částečně i filosofická 
anthropologie i psychologie. 

Teoretická fysika posledních let odhalila dokonalou sy
metrii interakcí na počátku vesmíru, která byla narušena 
velkým třeskem, projevuje se nestabilitou protonu a vede 

podle druhého principu thermodynamiky k prohlubující se 
asymetrii hmoty. 

V tomto nepořádku však existují podle PRIGOGINa dyna
mické „disipativní struktury", které si neustále vyměňují ener
gii, hmotu a informace se svým okolím. Rostoucím vědomím 
se vynořuje život, otevřené systémy, které nepodléhají výše 
uvedenému principu, ale naopak se spontánně organisujído 
stále uspořádanějších a komplexnějších stavů. 

V zákiadu samotného vesmíru tedy musí existovat „příči
na harmonie příčin, nějaká inteligence" (GUITTON). Víru 
v náhodu, která by dokázala vytvořit živou buňku, popřeli 
samotní biologové, když vypočítali, že tato pravděpodob
nost je řádu 1 : 10 1 0 ° ° . Objevitel DNK, Francis CRICK 
napsal: „Čestný muž, vyzbrojený dnes vším možným do
stupným věděním, by si měl přiznat, že počátek života 
závisí od zázraku - tolik podmínek je třeba shromáždit 
k jeho uskutečněni"'. 

Primát psychiky ve fysiologických pochodech člověka a je
jich jednotu nechtěně dokazuje např. i moderní Psychoneu
roimmunologie, která nachází stejné neurotransmitery a další 
působky jak při stresech fysikálních, tak i psychických. 

Bytí vesmíru muselo být naplánované už v PLANCKově 
čase. Astrofysik CARTER tvrdí, že „vesmír je takový, že má 
přesně vzato požadované vlastnosti na to, aby zrodil bytost 
schopnou projevovat vědomí a inteligenci" (anthropický 
princip). 

S.W. HAWKING však soudí, že „prostoročas je konečný, 
ale bez hranic,... že žádný okamžik stvoření nenastal, že 
nemá hranici ani okraj, ani počátek ani konec. ..Že prostě 
je, ..a že se vyvíjí podle vědeckých zákonů". Domnívá se, 
že objevem a formulacítohoto přírodního zákona ztratil Bůh 
právo na místo ve vesmíru. Jinak řečeno: Rozumem pocho
pené zákony nahradily Autora těchto zákonů. Boha nelze 
vypočítat, proto neexistuje. 

Při hledání nového paradigmatu je třeba znovu si vzpo
menout a pokorně uznat staré křesťanské rčení "sub specie  
aeternitatis" = pod zorným úhlem věčnosti, což nebyl a není 
reklamní slogan, ale hluboký, radostný a nadějný životní 
postoj. Dynamický postoj v souladu s vývojovou, organisá-
torskou silou, vycházející z bodu Alfa a směřující k bodu 
Omega. 

Podle knihy Genesis jsme v prvním člověku dostali za 
úkol vládnout zemi a pojmenovat, t.j. poznat, prostudovat, 
zvládnout, všechno tvorstvo. Najít a pokorně uznat klíč 
k odkrývání nabídnutých karet a poznat skrze řád jejich 
hodnotového a vztahového uspořádání jejich Autora. Sami 
sebe, a tím i všechno poznatelné, zařadit na správné místo 
v Řádu, který nám dala nekonečná Inteligence, nekonečná 
Láska, Bůh. Vzdát mu tímto svým konáním chválu a díky. 

Pollinotik v sezoně a EAV 
Během probíhající letošní pylové sezóny jsme zjistily na 

našem pracovišti následující situaci, kterou jsme ověřily 
u 20 nemocných a proto ji nepovažujeme za náhodu. 

Vyšetřily jsme tyto nemocné v rámci plánovaných kontrol 
EAV při léčbě i jiných chronických onemocnění (zpravidla 
recid. tonsilitidy bronchitis chronica, asthma bronchiale 
nonsezonalis, únavový syndrom, v jednom případě i kon
trola homeopatického vedení gravidity). Někteří nemocní 
byli vedeni i léčeni jako pollinosis, někteří ale o tom neměli 
ani tušení. 

EAV měření však u všech sledovaných nemocných vy
kázalo stejné nebo velmi podobné parametry, tj. na KMB 
(kontrolní měrné body drah) vysoké hodnoty ve smyslu - itis 
(30-100), které nereagovaly v medikamentosním testu ani 
na homeopatická ani na klasická léčiva, ba někdy došlo i ke 
zhoršení výchylky či poklesu ručičky. 

U prvního nemocného, kterým byl 7 letý chlapec 
s asthma branchiale 1 týden po prodělané léčbě V-PNC pro 
exacerbaci bronchitídy, jsme se domnívaly, že tyto hodnoty 
svědčí pro zátěž organismu ATB terapií. Jakýkoliv pokus 
v medikamentosním testu hodnoty maximálně stabilizoval, 
dokonce jakoby „neseděla" konštituční terapie, která až do 
té doby plně vyhovovala. 
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AUJrUNUUKA BUntMU SLOVACA  
Po hodinovém marném úsilí a opakovaném rozboru 

anamnesy jsme se rozhodly aplikovat akupunktúrni jehlu 
do bodu alergie na ušním boltci (konkrétně v. 106 podle 
Heidlera). Již po 30 sekundách, kdy jsme zopakovaly mě
ření, došlo k normalizaci hodnot na KMB s maximální vý
chylkou do 60 dílků na stupnici. 

Konštituční homeopatický lék doladil hodnoty na ideál
ních „50". U následujících 19 nemocných jsme tohoto efektu 
využily již cíleně a výsledky byly shodné. Během 30-60 
sekund po aplikaci akupunktúrni jehly do bodu 106 dle 
Heidlera došlo ke stabilizaci hodnot na maximál. "60", 
medikamentosní test potom prokázal efekt konštituční ho-
meopatické terapie, a nemocní udávali i subjektivní ústup 
obtíží, který potom přetrvával několik týdnů (1. nemocný byl 
měřen v dubnu 1994). 

MUDr J. Wankatová 
MUDr V. Dolejšová 

Partnerský test v EAV 
Všichni víme, jak velmi důležité jsou vzájemné rodinné 

a partnerské vztahy našich nemocných. Nejednou jsme se 
setkali s efektem léčby dítěte až po úspěšné terapii matky. 

Na našem pracovišti se těmto vztahům věnujeme již 
několik let, ale vzhledem k tomu, že nejsme renomovaní 
psychologové, dosahovaly jsme střídavých efektů a přizná
váme se, že těch dobrých více méně intuitivně. Rozhodly 
jsme se zkusit, jaké možnosti nám v tomto skýtá EAV, po 
výsměšné poznámce jedné nemocné, že ona je neléčitel
ná, protože je „alergická na manžela". 

Ukázalo se, že měla pravdu. Skutečně při EAV prvním 
partnerském testu jí s manželem vyskočila ručička měřícího 
přístroje na dráze alergie (vegetat. bod) a na dráze nerv. 
degenerace (veget. bod) až na hodnoty kolem 80. 

Podotýkáme, že nemocná byla již předtím plně stabilizo
vána homeopatickou léčbou a akupunkturou. 

Měření provádíme podle této metodiky: 
1. změříme každého z partnerů běžným EAV způsobem 

individuálně a medikamentosním testem stanovíme konšti
tuční terapii homeopatickou. 

2. měříme vybrané měrné body u 1. partnera, přičemž 2. 
partner se dotýká ruky měřeného. To vše bez přítomnosti 
jakýchkoliv medikamentů v měřicím okruhu. 

3. dtto obráceně, tj. u druhého z partnerů. 

Potom provedeme vyhodnocení partnerského testu: 
a) partneři si plně vyhovují, nebo se pozitivně ovlivňují, 

na všech měrných bodech dosahujeme hodnoty „50"; 
b) jeden z partnerů neurotizuje druhého - u postiženého 

nalezneme výchylku ve smyslu -itis na dr. nerv. degenerace 
(v případě alergizace i na dráze alergie - viz článek o polli-
nóze a EAV) 

c) jeden z partnerů „kořistí energeticky na druhém" -
u postiženého nacházíme všechny hodnoty ve smyslu -
osy. 

Nyní přichází ke slovu terapeutické ovlivnění: 
ad a) není potřeba 
ad b) i c) 1. pokus o terapii je zavedení konstitučních léků 

u každého z partnerů do měřícího okruhu. Dojde-li k nor
malizaci odchylek, je tato terapie postačující. 

2. Pokud nestačí konštituční léčba, je nutno hledat tzv. 
„partnerský lék". Často to bývá konštituční lék druhého 
partnera v nižší potenci nebo některý z prostředků ovlivňu
jících psychiku. 

Situace však často bývá složitější a vyžadovala by pod
robnější sdělení. V našem souboru zatím 30 párů sledova
ných půl roku touto metodou se nám podařilo zminimalizo-
vat psychogenní vlivy nemocných, zlepšit reaktivitu orga
nismu a tím i zefektivnit léčbu. 

Na závěr bychom chtěly upozornit, že se nejedná pouze 
o manželské páry, ale mnohem častěji o páry - rodič-dítě, 
sourozenci, případně spolupracovníci. 

Tuto základní informaci nepovažujeme za vyčerpávající 
sdělení, ale pouze za podnět k zamyšlení. 

Vzhledem k tomu, že jsme na začátku poznání a soubor 
námi sledovaných nemocných v uvedené problematice je 
malý, omezujeme se pouze na základní informace. 

Budeme moc rády, jestli někdo další pomůže rozšířit náš 
soubor či dá podněty k podrobnějšímu zpracování dat. 

MUDr Věra Dolejšová 
MUDr Jana Wankatová 

Kontakt: 
Dr. Věra Dolejšová: 
byt: 162 00 Praha 6, Farní 3, tel. 35 25 00, 
zam.: odd. Akupunktury polikl. Staré město Praha 1, Revo
luční 19, tel.: 24 81 07 44 I. 273 
Dr. Jana Wankatová: 
byt: 170 00 Praha 7, Dukelských hrdinů 56, tel.: 80 22 71 
zam.: alergol. amb. III. polikl. OÚNZ Praha 10-Malešice, 
Plaňanská 1, tel.: 77 67 41 I. 359 

Zápis ze zasedání výboru ČLAS 
ze dne 26. 6. 1994 Praha 

Přítomni: Pára, Urbanová, Loskotové, Krejčo
vá, Chvojková, Soukup, Fildán 

Za revizní komisi: Kučerová 
Omluveni: Barešová, Andrýsek 
Neomluveni: Prokeš, Pelčik, Jonáš, Vydra, Jan

dová 
Zasedání řídil: doc. Pára 

Úvodem poděkoval dr. Chvojkové, která umožni
la zasedání výboru ve své velmi pěkné ordinaci 
na ul. Stallichova 2, Praha 4. V ordinaci provádí 
akupunkturu, homeopatii, EAV, smluvně zde pů
sobí pediatr. Všichni přítomní ocenili organizaci 
ordinace a úsilí, které musela dr. Chvojková vy
naložit na její vybudování. 

Program: 

Kontrola zápisu z minulého zasedání: 
- Dr. Marek navázal kontakt s fy Inres, která 

eviduje členskou evidenci pro ČLS 
- Dr. Loskotová odevzdá archiv materiálů před

sedovi na příštím zasedání výboru, zdůvodnila 
jeho neodevzdání 

- Dr. Urbanová předložila tyto zprávy: 
a) Závěrečná zpráva o hospodaření ČLAS za 

rok 1993 
b) Zpráva o nákladech a výnosech za kon

gres ČLAS v r. 1993 
c) Zpráva o stavu Fondu JEP 
d) Zpráva o hospodaření ČLAS v 1. čtvrtletí 

1994 
Revizní komise schválila předložené zprávy. 
Výbor schvaluje předložené zprávy bez výhrad. 
Bylo dohodnuto, že dále bude podána zpráva až 
za celý rok 1994. 

1. Doc. Pára: informoval o svých 2 dopisech 
pracovníkům ÚP VZP ze dne 24. 5.1994, ve 
kterých důrazně žádal o odpověď na proběhlá 
2 jednání s pracovníky ÚP VZP ohledně vyka
zování akupunkturních kódů 22801 a 89293. 
Dopisy obdržel dr. Calta, ved. revizního odbo
ru ÚP VZP a pro absenci odpovědi pak doc. 
Pejchl, vrchníředitel VZP. Výbor navrhuje, aby 
doc. Pára znovu navázal kontakt s doc. Pej-
chlem. 

2. Dr. Fildán: Informace o jednání s ostatními 
pojišťovnami: 
Proběhla jednání: 
Garant-Hospital (Prokeš) - tato ZP přijala 
kompletně doporučení výboru, které bylo vy
pracováno pro VZP. REZAPO Brno, Morav
skoslezská ZP Krnov (Fildán), Gral Přerov, 
Salvus Litomyšl (Loskotová), Hutní Ostrava, 
Revírní bratrská Ostrava, Moravská Kopřivni
ce (Kučerová). 
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Ve dnech 22.-23.6. proběhlo jednánígenerál-
ních ředitelů všech zdravotních pojišťoven 
(mimo VZP), na kterém ředitelé dostali dopo
ručení výboru ke kódům 22801, 89293. Mate
riál bude projednán na jednání zdravotní sek
ce sdružení těchto pojišťoven v průběhu 
prázdnin, nebo v září. Tento způsob je prak
tičtější, neboť je nesnadné zorganizovat jed
nání s jednotlivými pojišťovnami zvlášť. 

3. doc. Pára: návrh na specializovaná pracoviště 
akupunktury dosud nebyl předložen, úkol pro 
místopředsedytrvá na příští výborové jednání. 

4. Spolupráce se Společností pro studium a léč
bu bolesti - doc. Pára bude informovat před
sedu SSLB prim. dr. Neradílka o svém jednání 
s předsedou stejné společnosti v Izraeli, 
o možnosti účasti na kongresu bolesti v Izraeli 
ve dnech 27.- 30. 9. 1994 v Tel Avivu. 

5. Členská základna ČLAS k 30. 5. 1994 - 930 
členů. 

5. doc. Pára: Informace o kongresu ICMART 
Istanbul, 2.-5. 6. 
- kongresu se zúčastnili doc. Pára, dr. Urba

nová 
- ČLAS byla jednomyslně zvolena za člena 

ICMARTu 
- byla předána disketa s členskou základnou 

ČLAS gen. sekretáři ICMARTu Dr. F. 
Beyensovi 

- doc. Pára se zúčastnil aktivně (přednáška 
+ poster) společnou prací s dr. Debefem 

- předložil vyúčtování účasti obou lékařů na 
kongresu 

Výbor schválil vyúčtování i výsledky jednání 
se zástupci zahraničních společností i s vede
ním ICMARTu. 

7. Doc. Pára: Informace o kongresu AT a auriku-
lomedicíny v Lyonu 
- byl pozván vedením GLEM k přednesení 

společné práce s Dr. Debefem 
- předal pozdravy od našich akupunkturistů 

osobně dr. Paulu Nogierovi 
- domluvil zasílání informací ČLAS o odbor

ných akcích GLEMu 
- domluvil spolupráci při školících akcích v AT 

a aurikulomedicíné i ve vědecké oblasti 
- předložil vyúčtování účasti na kongresu 
Výbor schválil vyúčtování účasti na kongresu 
Další podrobnější informace o obou význam
ných akcích budou zveřejněny v našem časo
pise 

8. Doc. Pára navrhuje, aby se prostředků sou
středěných ve Fondu JEP použilo pro podpo
ru aktivní účasti na zahraničních odborných 
akcích. Výbor souhlasí s tím, že bude nutno 
posuzovat individuálně odbornou úroveň kaž
dé aktivní účasti. 

9. Opět dochází ke kolizi termínu semináře auri-
kulomedicíny dr. Rouxelville s kursem AT dr. 
Debefa ve dnech 10.-11. 9. 94. Výbor dopo
ručuje dr. Debefovi předložit termín svého kur
zu a trvá na termínu dohodnutém s dr. Rou-
xevlllem. Doc. Pára projedná s dr. Debefem, 
členové výboru pomohou s organizací semi
náře. 
Doc. Pára projednával osobně s Dr. Debefem 
a prim. Gressnerem nový termín, ale byl infor
mován o korespondenci, která mezitím pro
běhla mezi vedením sekce AT a dr. RouxeVi
lem. Dr. Rouxeville souhlasil se školením 
v některém z moravských měst a s novým 
termínem v rozmezí říjen až prosinec 94, nebo 
březen - duben 95. Sekce AT požádala 
o autonomii v organizaci AT školení a o no
vém termínu bude výbor ČLAS včas informo
vat. Doc. Pára doporučil, aby předem byl do
hodnut naprosto přesný a dostatečně kvalitní 
obsah budoucích školení s dr. Rouxevillem. 

O.Ooc. Pára zjistil při osobním rozhovoru, že 
odpovědný pracovník fy Schwamedico není 

informován o předání diskety s adresářem 
členské základny. Firma sponzorovala vý
znamně kongres ČLAS 1993 a předání adres 
členské základny bylo firmě přislíbeno. 
Dr. Soukup připraví disketu a doc. Pára ji 
osobně odevzdá. 

11. Doc. Pára informoval o zamítavém rozhodnutí 
příslušných odd. MZ ČR udělit výjimku absol
ventům Akademie dr. Umlaufa a doporučují 
problém řešit přezkoušením v rámci IPDVZ 
(býv. ILF). Dr. Marek navrhuje, aby k přezkou-
šenídošlo na závěr základních kurzů akupun
ktury, které zrovna probíhají nebo budou pro
bíhat. Vytvořit pro účel přezkušování těchto 
absolventů zvi. komise by bylo časově i finan
čně velmi náročné. 

12. Dr. Marek - žádá ze zdravotních a osobních 
důvodů o zproštění z funkce vědeckého sek
retáře ČLAS. 

13.Oprávnění - Kredit II. st. byl přiznán: 
- MUDr. Věra Dolejšová + současně školitel-

ství v akupunktuře 
- MUDr. Vladislav Chvála + současně školi-

telství v akupunktuře 
- MUDr. Jana Kombercová - školitelství 

v akupunktuře 
14. Dr. Chvojková - upřesnila chybný zápis její 

informace o možnosti otištění zahr. odbor
ných článků v našich časopisech, tak že u nás 
toto není v podstatě zakázáno, ale je to v roz
poru se zahraničními legislativními pravidly. 
Navrhla výboru způsob získávání přehledu 
a sumářů odborných článků, což obohatí ča
sopis. 

15. Předsedové sekcí nenahlásili výběr zahranič
ních časopisů pro připravovaný „Referátový 
výběr z akupunktury". Pokud se ukáže výhod
ným návrh dr. Chvojkové, nebudou časopisy 
zatím objednávány. 

16. Dr. Krejčová, dr. Marek - stále dochází k účas
tem nelékařů na školeních akupunktury, EAV. 
Výbor diskutoval např. případ ing. Klepetkové, 
která po absolvování kurzu EAV praktikuje 
tuto metodu v Praze. Bude odeslán dopis na 
příslušný živnostenský úřad s návrhem na 
odebrání živnostenského listu. Léčení není 
živnost dle zákona. Stanovisko výboru: do 
kurzů akupunktury nebudou přijímáni neléka
ři. Školitel odpovídá za odpovídající náplň kur
zu a výbor ČLAS současně žádá školitele, 
aby postupovali podle platných pravidel vzdě
lávání v akupunktuře v souladu se svým po
stavením školitele v akupunktuře. 

V časopise dr. Marek uveřejní článek o čin
nosti nelékařů, o činnostech, které neodpoví
dají naší legislativě (např. soukromé výrobě 
léků i pomocí přístrojů) apod. 

17. doc. Pára: dopis Avicena se žádostí o infor
mace o publikujících lékařích a jejich pracech. 
Odpoví doc. Pára. 

18. Dr. Marek navrhuje členům výboru vytvoření 
společné kolektivní práce Encyklopedie aku
punktury a žádá členy výboru, aby o návrhu 
přemýšleli a na příštím výboru se k němu vy
jádřili. Dr. Marek by se ujal redakce. 

19. Úkol pro dr. Prokeše - ověřit, zda nové návrhy 
pro Sazebník jsou na patřičném místě. 

20. Dr. Chvojková - přinesla staronový návrh na 
vytvoření „Centra odborné garance společ
nosti". Ostatní členové výboru se k tomu vy
jádří na příštím výboru. 

21 . Žádost o podporu dr. Tirové, které OP VZP 
Brno-venkov nechce proplácet EAV, protože 
nemá Kredit II. Vyřídí dr. Fildán. 

Zapsal dr. Fildán 

• • • 

Akupunktúra na Slovensku 
odborom medicíny! 
S radosťou a pocitom zadosťučinenia si Vám, 
vážené kolegyne a kolegovia dovoľujeme ozná
miť, že v nadpise konštatovaná skutočnosť sa 
legislatívne naplnila uverejnením koncepcie le
kárskeho špecializačného odboru akupunktúra 
vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva SR, čiast
ka 14-18 zo dňa 28. 12. 1993. V úsilí o sprístup
nenie tohoto dokumentu zásadnej dôležitosti pro
sím pána šéfredaktora o uverejnenie koncepcie 
v časopise Acupunctura bohemoslovaca. 

K O N C E P C I A LEKÁRSKEHO 
ŠPECIALIZAČNÉHO O D B O R U 

AKUPUNKTÚRA 

Č.: 227/93-B1/Z 
Dňa: 8. novembra 1993 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republi
ky vydáva túto koncepciu lekárskeho špecializač
ného odboru akupunktúra: 

I. C h a r a k t e r i s t i k a a náp lň odboru 
Akupunktúra je interdisciplinárny nadstavbový 

odbor medicíny. Je uceleným systémom diagnos
tiky, prevencie, liečby a doliečovania. Tvorí sú
časť komplexnej liečebnej a preventívnej starost
livosti o pacienta. 
Možnosti klinického využitia odboru zahrňujú: 
a) metódy špeciálnej diagnostiky, 
b) metódy liečenia akupunktúrou a pridruženými 

modifikáciami a technikami, 
c) preventívne a profylaktické metódy. 
Špecifické zvláštnosti odboru sú 
a) využívanie podrobne rozpracovanej a overe

nej sústavy aktívnych bodov a dráh, 
b) pôsobenie stimulov na efektívne štruktúry 

aktívnych bodov v hĺbke tkaniva a podrážde
ním proprioreceptorov, čím sa využívajú inak 
nepoužívané vstupy a kanály informačného 
prenosu, 

c) bodové pôsobenie stimulov s minimálnymi 
algickými komponentami a prítomnosťou cha
rakteristických pocitov (tzv. fenomén „tečchi") 
pri podráždení aktívneho bodu. 

Aktívne body akupunktúry 
sú miesta na tele, ktoré majú informačný vzťah 

k organizmu a jeho častiam. Sú objektívne zisti
teľné a dokázateľné. 
V diagnostike 

sa sleduje kvalita aktívnych bodov, zmeny ich 
charakteristiky ako jednotlivo, tak aj vo funkčných 
systémoch do ktorých sa združujú. 
Pri liečebných postupoch 

sa príslušné aktívne body dráždia fyzikálne 
alebo chemicky tak, aby vznikol podnet, ktorý 
vyvoláva špecifickú reakciu príslušného orgánu 
a celého organizmu. 
Pri prevencii 

sa využíva skutočnosť, že pôsobením na vhod
né aktívne body alebo ich systémy dochádza 
k podpore regulácie neurohumorálnych a iných 
systémov organizmu s následným zvýšením jeho 
odolnosti a obranyschopnosti. 
Metodické prostriedky odboru 

Podstata terapeutických a preventívnych účin
kov akupunktúry spočíva v cielenom výbere 
a ovplyvňovaní organizmu stimuláciou aktívnych 
bodov. Spôsoby, ktorými možno vykonávať pod
ráždenie sú 
- vpich špeciálnej akupunktúrnej ihly (vlastná 

akupunktúra), 
- podráždenie tlakom a masážnymi úkonmi 

(akupresúra, masáž bodov a dráh. Tuina tera
pia a pod.) 
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- podráždenie elektrickým prúdom (elektroaku-

punktúra a TENS, t.j. Transkutánna Elektrická 
Nervová Stimulácia), 

- podráždenie teplom a chladom (moxibuscia 
a kryoterapia), 

- podráždenie svetlom a laserovým lúčom (foto-
punktúra a laseropunktúra), 

- podráždenie zvukom a ultrazvukom (sonopun-
ktúra a ultrasonopunktúra), 

- podráždenie stálym alebo pulzujúcim magne
tickým poľom (magnetopunktúra), 

- podráždenie instiláciou roztokov liekov a che
mických látok (farmakopunktúra a chemopun-
ktúra), 

- plošné povrchové podráždenie väčším množ
stvom ihiel (kladivko mejchua a iné pomôcky), 

- dlhodobá stimulácia zavádzaním cudzorodých 
látok (napr. catgut, talcum venetum, hodváb 
a pod.), 

- iné, menej často používané spôsoby stimulácie. 
Materiálové a prístrojové prostriedky odboru 
- rozličné druhy špeciálnych ihiel (oceľové, strie

borné, zlaté, molybdénové, s rozličnou dĺžkou 
a tvarom), 

- výrobky z moxy (cigarety, cigary, konusy, mo-
xové krabičky a pod.), 

- elektrostimulátory (prístroje generujúce slabé 
elektrické prúdy a výboje), 

- laserové prístroje (soft laser), diódy a iné zdro
je svetelných lúčov, 

- zdroje tepla, chladu, generátory zvuku a ultraz
vuku, 

- sondy, vibrátory, tyčinky, chirurgické nástroje, 
vákuové baňky a iné mechanické prostriedky, 

- magnety s malou intenzitou magnetického poľa, 
- iné, menej často používané pomôcky a zdroje 

energie, ktoré dokážu vyvolať nadprahové 
podráždenie v aktívnom bode, 

- špeciálne elektronické meracie a stimulačné 
prístroje na diagnostiku. V spojení s výpočto
vou technikou sú vhodné predovšetkým na 
plnenie vedecko-výskumných úloh. 

II. H l a v n é ú lohy odboru 
Diagnostika 

Vykonávanie akupunktúry v klinickej praxi 
predpokladá odborné vyšetrenie a stanovenie 
diagnózy metódami súčasnej modernej diagnos
tiky. Na spresnenie diagnózy, určenie najvhod
nejšej metódy liečby, kontrolu priebehu ochorenia 
a liečby a stanovenie prognózy slúžia tiež aku
punktúrne vyšetrovacie metodiky, vychádzajúce 
z hodnotenia 
a) kvalitatívnej charakteristiky jednotlivých bo

dov a dráh akupunktúry. Možno ich zisťovať 
klinicky a inštrumentárne, 

b) kvality systémov, v ktorých sú body a dráhy 
združené (systém Ryodoraku, elektroakupun-
ktúra podľa Dr. Volia, metodika podľa Dr. Aka-
bane a iné), 

c) kvality niektorých ďalších systémov, orgánov 
a symptómov. Sú to hlavne jazyk, pulz, oči, 
pokožka, otvory tela, motorika, lokalizácia 
a charakter bolesti a podobne. 

Terapia 
Akupunktúra sleduje tieto hlavné ciele: 

- blokovať a modulovať prenos signálov bolesti 
na rôznych úrovniach nervového systému, 

- tlmiť alebo odstraňovať ložiská spontánnej cho
robnej vzruchovej aktivity, 

- upravovať narušené regulácie vnútorných 
orgánov a ich funkcií, 

- pôsobiť sedatívne, imunostimulačne a psycho-
regulatívne, 

- zlepšovať niektoré narušené motorické funkcie. 
Indikácie a kontraindikácie akupunktúry 

Možnosti preventívneho a liečebného použitia 
akupunktúry u rozpoznaných a reverzibilných 
ochorení a stavov zasahujú do všetkých klinic
kých odborov. Pri niektorých funkčných poru

chách, algických stavoch a alergických ochore
niach, ktoré sú najdôležitejšími indikáciami, môže 
byť akupunktúra hlavným a niekedy aj jediným 
spôsobom liečby. V bežnej medicínskej praxi sa 
však najčastejšie vykonáva ako súčasť komplex
nej liečebno-preventívnej starostlivosti (podľa 
okolností integrálna, doplnková alebo symptoma
tická). Pri väčšine ochorení je indikovaná ako 
prostriedok na dosiahnutie homeostázy, na zvý
šenie odolnosti a obranyschopnosti organizmu. 
Do rámca komplexných liečebných opatrení 
vhodne zapadajú aj jej analgetické, antipyretické, 
spazmolytické, antiflogistické a iné účinky. 

Liečbu akupunktúrou indikuje a voľbu vhodné
ho liečebného postupu určí lekár s kvalifikáciou 
pre vykonávanie akupunktúry na návrh alebo po 
konzultácii s ošetrujúcim lebo odborným leká
rom. V sporných prípadoch o liečbe rozhoduje 
hlavný odborník pre akupunktúru. 
I n d i k á c i e : 
- ochorenia a stavy sprevádzané akútnou alebo 

chronickou bolesťou, 
- ochorenie nervovej sústavy so senzorickými 

i motorickými poruchami, 
- neurózy a pseudoneurózy a stavy z nich vy

plývajúce, 
- funkčné poruchy a ochorenia ostatných sústav 

(obehovej, dýchacej, tráviacej, močovo-po-
hlavnej, svalov, spojivového tkaniva a iné), 

- alergické ochorenia a imunodeficientné stavy, 
- funkčné poruchy a choroby zmyslových ústrojov, 
- ochorenie kĺbov, reumatické ochorenia, 
- ľahšie endokrinné poruchy funkčného charakteru, 
- stavy po poraneniach ich následky, 
- toxikománie a stavy závislosti. 

Akupunktúra sa používa aj na vyvolanie hypal-
gézie pri chirurgických výkonoch a bolestivých 
vyšetreniach ako doplnok klasických postupov 
prvej pomoci, ako i zlepšovaní kvality života u ne
vyliečiteľne chorých. 
K o n t r a i n d i k á c i e : 
- hemofílie a iné krvácavé stavy, 
- stavy, vyžadujúce urgentné chirurgické ošetre

nie, 
- akútne psychózy s poruchami vedomia a psy

chomotorickým nepokojom, 
- akútne infekčné a parazitárně ochorenia, 
- gravidita (kontraindikované je stimulovať ni

ektoré aktívne body). 
Pri stavoch s kontraindikáciou je použitie aku

punktúry výnimočne možné, ak ju bude vykoná
vať skúsený odborník, za predpokladu, že: 
1 ) tvorí súčasť komplexnej liečebnej starostlivos

ti o pacienta spolu s inými indikovanými po
stupmi (operačný zákrok, použitie antibiotík, 
medikamentóznej liečby, rehabilitačných po
stupov a pod.) a použije sa ako symptomatic
ký, doplnkový postup (napr. na ovplyvnenie 
algického stavu, hyperemézy pri gravidite 
a pod.), 

2) pacient je podrobne vyšetrený a jej použitím 
nenastane prekrytie príznakov ochorenia 
a zameškanie inej potrebnej liečby, 

3) zdravotný stav pacienta sa sústavne sleduje 
a vyhodnocuje a v súlade s ním koriguje po
stup liečby, čím sa vylúči predávkovanie liekov 
v dôsledku pôsobenia akupunktúry (napr. pri 
diabete), 

4) sa používa zvlášť šetrná a v praxi preverená 
metodika a technika akupunktúry, prípadne jej 
neinvažívne modifikácie (laseropunktúra, so-
nopunktúra, akupresúra a pod.). 

Preventívne a profylaktické úlohy 
a) Akupunktúra svojím systémovým prístupom 

a celostným pohľadom na človeka a jeho pro
stredie vede k pozitívnemu ovplyvneniu spô
sobu života. 

b) V prevencii možno použiť také aktívne body, 
podráždením ktorých možno docieliť naštarto
vanie či zosilnenie regulačných procesov 

v organizme, úpravu priebehu fyziologických 
dejov, zvýšenie odolnosti a obranyschopnosti 
oganizmu. 

c) Liečba akupunktúrou a pridruženými modifi
káciami a technikami vedie k redukcii množ
stva používaných liekov s dopadom na zmen
šenie nebezpečenstva farmakopatológie. 

d) Akupunktúra skracuje čas trvania ochorenia 
a rekonvalescencie, prípadne predchádza 
komplikáciám. 

e) Akupunktúra je účinná aj pri ovplyvnení či 
odstránení očakávanej bolesti (akupunktúra 
hypalgézia pri chirurgických výkonoch alebo 
bolestivých vyšetreniach). 

Medzi hlavné úlohy 
odboru patrí organizácia, účasť na pregraduál-

nej a postgraduálnej príprave v akupunktúre, po
radenská, konziliárna, vedecko-výskumná a od-
borno-metodická činnosť. 

III. P r a c o v i s k á a p r a c o v n í c i odboru 
Pracoviská 

Pre činnosť v odbore sa zriaďujú pracoviská, 
včlenené do zdravotníckych zariadení alebo sa
mostatné pracoviská takto: 
a) pracovisko klinického špecializačného odbo

ru, na ktorom pracuje lekár, ktorý absolvoval 
odborné školenie v akupunktúre a túto použí
va v indikáciách svojho odboru a v indiká
ciách hraničných odborov, 

b) samostatná ordinácia odborného akupunktu-
ristu, v ktorej pracuje: 
- lekár špecialista s atestáciou v akupunktú

re, ktorý vykonáva všetky modifikácie 
a techniky v celej šírke indikáciívo všetkých 
klinických odboroch, 

- lekár, ktorý absolvoval odborné školenie 
a v akupunktúre má minimálne trojročnú 
samostatnú prax. Akupunktúra vykonáva 
v indikáciách svojho odboru a v indikáciách 
hraničných odborov, 

c) špecializované odborné pracovisko poliklinic
kého alebo nemocničného typu (prípadne aj 
s lôžkovou kapacitou). Prototypom takéhoto 
pracoviska je oddelenie akupunktúry, ktorá sa 
zriaďuje v každom regióne a ktoré okrem pl
nenia úloh na úseku diagnostiky a liečebno-
preventívnej starostlivosti vykonáva vedecko
výskumnú činnosť a pôsobí ako konzultačné 
a odbornometodické centrum regiónu. Odde
lenie akupunktúry vidie primár s atestáciou 
v akupunktúre a minimálne osemročnou sa
mostatnou praxou v odbore, 

d) vysoko kvalifikované a špecializované praco
visko - Klinika, prípadne Ústav akupunktúry, 
ktoré v rámci svojej právomoci zriaďuje fakul
tná nemocnica alebo iné nemocnice, plniace 
výskumné a pedagogické úlohy. Toto praco
visko zabezpečuje okrem liečebno-preventív
nej starostlivosti v celej šírke indikácií a postu
pov akupunktúry , aj vedeckovýskumnú, 
expertnú a pedagogickú činnosť. Pracovisko 
vedie prednosta, ktorý má okrem atestácie 
v akupunktúre a minimálne 15-ročnej samo
statnej praxe aj pedagogickú, publikačnú 
a organizátorskú činnosť v odbore, 

e) integrované pracovisko celostnej medicíny 
poliklinického, nemocničného alebo sanatór-
neho typu. Využíva akupunktúru vo všetkých 
jej zložkách a indikáciách popri súčasnom vy
konávaní postupov klasickej univerzitnej me
dicíny a usiluje o ich integráciu. V tomto sme
re vykonáva aj vědecko- výskumnú, 
publikačnú a pedagogickú činnosť. Pracovis
ko vedie lekár s atestáciami v akupunktúre 
a v iných špecializačných odboroch klinickej 
medicíny. Na jednotlivých úsekoch pracoviska 
pracujú atestovaní lekári, 

f) iné zariadenia, v ktorých akupunktúra je súčas
ťou liečebného alebo výskumného komplexu. 
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Pracovnici odboru 
- lekár, ktorý absolvoval odborné školenie v aku

punktúre a získal oprávnenie na jej používanie 
v indikáciách svojho špeciallzačného odboru, 

- lekár-špecialista, ktorý má minimálne trojročnú 
prax a atestáciu v akupunktúre, 

- vrchná sestra s úplným odborným vzdelaním, 
ktorá po zaškolení na špecializovanom praco
visku absolvovala špeciálnu prípravu v aku
punktúre, 

- zdravotná sestra na špecializovanom praco
visku s úplným stredným odborným vzdela
ním, ktorá absolvovala doškolenie na špeciali
zovanom akreditovanom pracovisku, 

- ostatné kategórie stredných, nižších a pomoc
ných zdravotnických pracovníkov s príslušnou 
kvalifikáciou po zaškolení na akreditovanom 
pracovisku, podľa veľkosti a zaradenia praco
viska. 
Odbornú úroveň a spôsobilosť lekárov v odbo

re hodnotí výbor Spoločnosti akupunktúry Slo
venskej lekárskej spoločnosti v spolupráci s Mi
nisterstvom zdravotníctva SR a Slovenskou le
kárskou komorou. 
Vzdelávanie v odbore 

Ďalšie vzdelávanie v akupunktúre metodicky 
riadi Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníc
tvom hlavného odborníka pre akupunktúru. Po
stgraduálna a špecializačná príprava lekárov 
v odbore sa zabezpečuje na akreditovaných pra
coviskách. 

V Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov 
v zdravotníctve sa zriaďuje Katedra akupunktúry, 
ktorá zabezpečuje špeciallzačné kurzy pred ates
táciou v akupunktúre, lektorské, docentské semi
náre a pod. 

Obsahovú odbornú náplň jednotlivých školia
cich akcií vypracúva akreditované školiace pra
covisko a schvaľuje výbor Spoločnosti akupun
ktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti, ktorý sa 
podieia aj na kontrolnej činnosti a činnosti nezá
vislých skúšobných komisií. 

IV. V e d e c k o - v ý s k u m n á č innosť v odbore 
Vedecko-výskumnú činnosť metodicky riadi 

Ministerstvo zdravotníctva SR za pomoci hlavné
ho odborníka. 

V. O d b o r n é r i a d e n i e odboru 
Odbor akupunktúry odborne a metodicky hadí 

Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom 
hlavného odborníka. Pri výkone svojej funkcie 
tesne spolupracuje s hlavnými odborníkmi ostat
ných medicínskych odborov, s výborom Spoloč
nosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoloč
nosti, so Slovenskou lekárskou komorou a ostat
nými zainteresovanými zložkami. 

VI . V z ť a h k i n ý m l e k á r s k y m odborom 
Odbor akupunktúra spolupracuje so všetkými 

medicínkymi odbormi na všetkých úrovniach pri 
riešení odborných a organizačných otázok, pri 
poskytovaní liečebnej a preventívnej starostlivos
ti, včasnom liečení pacientov s ochoreniami indi
kovanými pre vykonávanie akupunktúry, pri kon
ziliárnej činnosti a na iných úsekoch. 

VI I . Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a 
1. Táto koncepcia je platná pre Slovenskú re

publiku v celej sieti zdravotníckych zariadení. 
2. Zrušujú sa metodické pokyny Ministerstva 

zdravotníctva Slovenskej socialistickej repub
liky č. 20/1979 Vestníka Ministerstva zdravot
níctva SSR o postupe pri vykonávaní akupun
ktúry. 

3. Táto koncepcia nadobúda účinnosť dňom vy
hlásenia. 

Minister: MUDr. Soboňa, v.r. 

D o s l o v 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia. Oboznámili 
ste sa so znením Koncepcie lekárskeho špeclali-
začného odboru akupunktúra, ktorá predstavuje 
základný dokument, ktorý bude usmerňovať roz
voj a vykonávanie akupunktúry na Slovensku. Na 
niektorých miestach ste sa akiste pozastavili, 
k niektorým pasážam potrebujete vysvetlenie. 
Dovoľte mi preto oboznámiť Vás aspoň v základ
ných rysoch o genéze a význame tejto legislatív
nej úpravy, ako aj o postupnosti krokov, ktoré 
chceme a musíme urobiť pre to, aby sa akupun
ktúra v Slovenskej republike stala skutočným od
borom. 

Písal sa rok 1966, keď sme krátko po prvej aku-
punkturistickej konferencii v Banskej Bystrici spo
lu s prim. MUDr. Rosinským napísali a na minis
terstvo zdravotníctva odovzdali prvý návrh kon
cepcie akupunktúry. Odvtedy, ako ubiehali roky, 
pribúdalo aj nových, prepracovaných, skrátených 
i doplnených návrhov a zdôvodnení. Ubehnuté 
roky možno spočítať podľa kalendára, avšak po
kusy a kroky smerujúce k presadeniu prijatia kon
cepcie dosť ťažko. Akiste ich bolo oveľa viac, ako 
rokov o ktoré sme zostarli. 
Pri takomto, prakticky permanentnom presadzo
vaní oprávneného legislatívneho usporiadania 
akupunktúry som mal možnosť hovoriť takmer so 
všetkými ministrami zdravotníctva - a bolo ich ne
málo, ich námestníkmi a mnohými inými funkcio
nármi - ako za totality, tak aj po revolúcii, mal som 
možnosť problematiku diskutovať aj s viacerými 
členmi vedeckých rád a poznať ich prevažne ne
gatívne názory a často aj nepriateľské postoje. 
Dnes som už presvedčený, že to boli predsa len 
užitočné stretnutia, ktoré striedavo okrem rozča
rovania a zvýšenej hladiny adrenalínu dokedy 
prinášali aj určité sľuby a nádeje, ktoré aj keď sa 
zväčša nerealizovali, podieľali sa na vzniku priaz
nivejšej klímy pre akupunktúru. Z nej vyklíčili aj 
mnohé parciálne víťazstvá, napríklad schválenie 
metodickej smernice, umožnenie vydania odbor
nej literatúry, vznik samostatnej spoločnosti, 
vznik špecializovaných pracovísk akupunktúry 
a podobne. Avšak súčasne prinášali aj nové po
znatky a skúsenosti, ktoré bolo možné a potreb
né využiť pri iniciovaní ďalších návrhov a schva
ľovacích pokračovaní, pri predkladaní návrhov 
a ich obhajobe a všade tam, kde bolo potrebné 
argumentovať a hľadať východiská či kompromi
sy. 

Spolu s členmi vedenia SA SLS, hlavne s MUDr. 
Banghom a MUDr. Môcikom som mal možnosť 
zúčastniť sa mnohých rokovaní Rady ministra 
zdravotníctva. Aj keď po skončení rokovania sme 
boli vždy deprimovaní výsledkom a mnohoráz 
sme aj rezognovali, predsa len sme sa znovu 
zaktivizovali. Pozorovali sme totiž postupnú, aj 
keď iba pomalú kryštalizáciu názorov v Rade mi
nistra. Zásadní odporcovia zostávali síce vyhra
není a neoblomní, avšak postupne strácali pod
poru viacerých členov Rady zastupujúcich hlavne 
klinické disciplíny. Ba dokonca postupne narastal 
aj počet sympatlzantov. To nás utvrdzovalo 
v presvedčení, že treba vydržať a pokračovať 
v započatom úsilí. Vysvetľovaním, získavaním 
Informácií a skúseností a zapracúvaním stano
vísk a pozmeňujúcich návrhov sa postupne po
darilo odstrániť najväčšie trecie plochy a konečne 
dosiahnúť úspech, ktorým nesporne bol výsledok 
hlasovania na októbrovom zasadaní Rady minis
tra zdravotníctva: 11 hlasov za schválenie návrhu 
koncepcie, 4 proti a 4 členovia Rady sa zdržali 
hlasovania. Takže nakoniec, aj keď niektorí na
jviac negatívne zaujatí ešte stále dôrazne protes
tovali, minister zdravotníctva MUDr. Soboňa na 
základe odporúčania Rady koncepciu podpísal 
posledný deň pred svojim odchodom z funkcie. 
S povďakom treba zdôrazniť, že u p. ministra 

MUDr. Soboňu sme nachádzali pochopenie 
a podporu už aj predtým. Okrem Iného napríklad 
aktívne čelil tendencii rušenia pracovísk akupun
ktúry a na základe jeho príkazu vtedajšia riaditeľ
ka Fakultnej nemocnice v Bratislave MUDr. I. Bě
lohorská pozastavila výkon už vydaného rozhod
nutia o zrušení Oddelenia akupunktúry FN Brati
slava. Dňom 1. 2. 1993 v súvislosti s obnovením 
funkcie hlavného odborníka menoval MUDr. Šmi-
ralu do funkcie hlavného odborníka SR v odbore 
akupunktúra a súčasne ho poveril vypracovaním 
návrhu koncepcie odboru. Dostali sme tak aj 
oficiálny mandát, ktorý bol, aj keď s určitou dáv
kou nevôle, akceptovaný aj v Rade ministra. Plné 
pochopenie a podporu sme našli aj u predsedu 
Rady p. Prof. MUDr. Makaia, DrSc , u poradcu 
prezidenta p. Prof. MUDr. Mäsiara, DrSc, a tiež 
u samotného pána prezidenta SR a p. predsedu 
Národnej rady SR. Výdatne nás podporili a sme 
im za to vďační. 

Našu radosť zo schválenej koncepcie kalí azda 
iba to, že nie je celkom taká, akú sme chceli mať. 
V úsilí dosiahnuť konsenzus bolo treba mnohé 
vypustiť, preštylizovať, zmeniť formulácie a vzdať 
sa príloh (napríklad aj o organizácii pregraduálnej 
a postgraduálnej prípravy). Avšak aj v takto 
vzniknutom torze sa nám našťastie podarilo 
obhájiťto najdôležitejšie. Výsledkom je koncepcia 
taká, aká je. Ale aj v tomto znení vytvára predpok
lady pre ďalší rozvoj akupunktúry a poskytuje 
príležitosť pre budovanie nového rovnocenného 
medicínskeho odboru. Cieľ, ktorý sme si určili a za 
ktorý sme desaťročia neúnavne bojovali sa nám 
legislatívne podarilo dosiahnuť. Avšak skutočným 
odborom sa akupunktúra stane až potom, keď 
bude dobudovaná jej organizačná štruktúra 
a keď sa zrealizuje jej úplná integrácia do moder
nej medicíny. Preto nemôžeme a ani nechceme 
zaspať na vavrínoch. Práve naopak. My všetci 
musíme urobiť ešte veľa pre to, aby sme zabez
pečili celoplošné kvalifikované vykonávanie aku
punktúry a aby sme sa dostali na úroveň ostat
ných odborov. Aj keď budeme kráčať po ešte 
nevyšliapaných chodníkov nesmieme premárniť 
šancu, ktorú sme dosiahli. 
Medzi prvoradé úlohy, ktoré treba riešiť patrí: 

- vykonať dôkladné zmapovanie súčasného sta
vu s evaluáciou podmienok a predpokladov 
pre činnosť pracovísk akupunktúry i kritérií od
bornej úrovne lekárov pracujúcich v odbore, 

- rokovaním s Národnou poisťovňou dosiahnuť 
zaradenie výkonov v akupunktúre do systému 
potrebnej starostlivosti o zdravie a v súlade 
s tým zabezpečiť aj preplácanie výkonov, 

- zriadiť Katedru akupunktúry na IVZ Bratislava 
a usilovať o získanie akreditácií pre niektoré 
špičkové pracoviská s cieľom začať s vykoná
vaním ako pregraduálnej, tak aj postgraduálnej 
prípravy v základných i atestačných kurzoch, 

- vymenovať poradný zbor hlavného odborníka 
a konzultantov pre styk s Národnou poisťov
ňou a Slovenskou lekárskou komorou, 

- zriadiť Regionálne združenie akupunktúry 
v Košiciach a v Banskej Bystrici s cieľom zlep
šiť kontakty s regionálnymi orgánmi zdravotnej 
správy, národnej poisťovne a lekárskej komory, 

- v súlade s potrebami regiónov vyškoliť dosta
točný počet lekárov, ktorí budú akupunktúru 
vykonávať v indikáciách svojho odboru. Pri vý
bere účastníkov týchto kurzov prihliadať na 
odbornosť (s cieľom dosiahnuť rovnomernejšie 
preškolenie vo všetkých klinických odboroch) 
a na dislokačné potreby, 

- v základnej príprave vyškoliť všetkých lekárov 
nevykonávajúcich akupunktúru s cieľom oboz
námiť ich so základmi, indikáciami a kontrain-
dikáciami akupunktúry a umožniť im získanie 
teoretických i praktických vedomostí potreb
ných pre použitie akupunktúry a akupresúry 
v indikáciách prvej lekárskej pomoci, 
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A C U P U N C T U R A B O H E M O SLOVACA — 
- v mestách regionálneho významu usilovať 

o zriadenie oddelení akupunktúry, 
- v čo najkratšom čase po zriadení Katedry aku

punktúry na IVZ zorganizovať atestačně škole
nie pre tých lekárov, ktorí majú v akupunktúre 
najväčšiu erudíciu, skúsenosti a zásluhy. Je to 
potrebné pre vytvorenie kádra školiteľov a le
károv s kvalifikáciou na vykonávanie vedúcich 
funkcií (primárov oddelení, predsedov regio
nálnych združení, konzultantov a podobne). 
Ako jednu z foriem konkrétnej a vzájomne vý
hodnej spolupráce chceme v tomto kurze po
núknuť niekoľko miest aj českým kolegom 
s tým, že by aktívne participovali aj na procese 
výuky. Samozrejme za predpokladu, ak budú 
mať záujem a ak kvalifikačné predpoklady -
atestácie získané v Slovenskej republike sa aj 
naďalej uznávajú v ČR. 

Záverom by som rád aj touto cestou poďakoval 
členom výboru Spoločnosti akupunktúry SLS, 
aktivistom i všetkým slovenským lekárom, ktorí 
svojou serióznou prácou v akejkoľvek forme pris
peli k tomu, že akupunktúra dostáva svoje miesto 
na slnku. Súčasne by som chcel poďakovať aj 
českým kolegom za doterajšiu dobrú a obojstran
ne prospešnú spoluprácu. Aj vďaka im sa nám 
podarilo dosiahnuť tento úspech. Pevne verím, že 
budú môcť využiť precedens nášho odboru pri 
presadzovaní spravodlivého legislatívneho po
stavenia akupunktúry v Českej republike. 
Prim. MUDr. Jozef Šmirala 
predseda Spoločnosti akupunktúry SLS, 
hlavný odborník MZ SR pre akupunktúru 

• • • 
DOPISY Z VÝBORU 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky 
Palackého nám. č. 4, 128 01 Praha 2 
V Praze dne 27. 4. 1994 
POJ 1939/3 k SN L/286 

Vážený pane docente, 

byli jsme pověřeni zpracováním odpovědi na 
Váš dopis z 25. 2. 1994 ve věci neproplácení 
akupunkturních výkonů absolventům ČSLAAKM, 
která není oprávněna udělovat Kredit absolventa 
a žádá o udělení legislativní výjimky. 

Současná legislativa neumožňuje, aby Kredit 
absolventa vydával někdo jiný než Institut po
stgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) 
v Praze a Institut pro další vzdělávání pracovníků 
ve zdravotnictví (IDV PZ) v Brně. Kurzy akupun
ktury pořádané ČSAAKM nemají ve smyslu vy
hlášky č. 77/1981 Sb. specializační (kvalifikační) 
charakter a podle stávající právnínormy nezaklá
dají možnost uznání ve smyslu výše jmenované 
vyhlášky. 

Připravovaný zákon o způsobilosti k výkonu 
povolání zdravotnického a o zdravotnickém škol
ství tento monopol zruší. K udělování akreditací 
není MZ ČR dosud zmocněno. Výjimky z legisla
tivní podmínky se neudělují. 

Podle názoru Odboru zdravotní politiky MZ ČR 
není námitek, aby ti lékaři, kteří prošli výukou 
akupunktury v ČSAAKM nejméně v takovém roz
sahu, jaký poskytuje výuka akupunktury v IPVZ 
v Praze, byli na základě svých individuálních žá
dostí doložených dokladem o absolvování výuky 
v ČSAAKM a o atestaci v některém z klinických 
oborů, včetně oboru všeobecného lékařství, po
zváni k ověření svého zvládnutí metody akupun
ktury na IPVZ. Na základě ověřeníformou jedno
duchého pohovoru, doplněného případně i prak

tickým příkladem léčebného zákroku, jim může 
být vydáno ověření odborné způsobilosti k prová
dění akupunkturních výkonů a k jejich proplácení 
zdravotními pojišťovnami, obdobně jako absol
ventům školení v IPVZ. 

PhDr. Juraj Šedovič 
ředitel odboru zdravotního pojištění 

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČR 
náměstek ministra 
MUDr. Antonín Pečenka 

Adresováno 
Vážený pan 
prim. MUDr. Richard Umlauf, CSc. 
statutární zástupce ČSLAAKM 
Fügnerova 35, 613 00 Brno 
Na vědomí: doc. MUDr. F. Pára, CSc. 
V Praze dne 17. května 1994 
Zn.č.j.: SM 39168/21234 

Vážený pane doktore, 

z pověření pana ministra, MUDr. Luďka Rubá
še, Vám odpovídám na dopis ze dne 27.4 .1994, 
ve kterém žádáte o výjimku pro absolventy kurzů 
akupunktury ČSLAAKM z let 1991 - 1993. 

Současná legislativa neumožňuje, aby Kredit 
absolventa vydával někdo jiný než Institut po
stgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) 
v Praze a Institut pro další vzděláván (pracovníků 
ve zdravotnictví (IDV PZ) v Brně. 

Kurzy akupunktury pořádané ČSLAAKM ne
mají ve smyslu vyhlášky č. 77/1981 Sb. speciali
zační (kvalifikační) charakter a podle stávající 
právní normy nezakládají možnost uznání ve 
smyslu výše jmenované vyhlášky. 

Připravovaný zákon o způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání a o zdravotnickém škol
ství tento monopol zruší. K udělování akreditací 
není MZ ČR dosud zmocněno. Výjimky z legis
lativní podmínky se neudělují. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR v dohodě s Čes
kou lékařskou akupunktúrni společností a IPVZ 
v Praze vyslovilo souhlas s ověřováním zna
lostí lékařů, kteří prošli výukou akupunktury 
v ČSLAAKM v Brně na Institutu postgraduální
ho vzdělávání ve zdravotnictví v Praze za těchto 
podmínek: 
- žádosti držitelů diplomů o absolvování kurzů 

akupunktury v ČSLAAKM budou doloženy do
kladem o atestaci v některém z klinických obo
rů, vč. oboru všeobecné lékařství, 

- ověření znalostí bude probíhat formou pohovo
ru, doplněného případně i praktickým příkla
dem léčebného zákroku, 

- úspěšným uchazečům bude IPVZ v Praze vy
dáno ověření odborné způsobilosti k provádění 
akupunkturních výkonů a k jejich proplácení 
zdravotními pojišťovnami, obdobně jako absol
ventům školení v IPVZ. 

Vážený pan 
prof. MUDr. Ivo Hána, CSc. 
ředitel IPVZ 
Ruská 85 . 
100 05 Praha 10 

Vážený pane řediteli, 

vítám Váš vstřícný návrh na řešení uznávání 
diplomů společnosti pro akupunkturu a souhla
sím s ověřováním znalostí lékařů, kteří prošli vý
ukou akupunktury v ČSLAAKM na Institutu po
stgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Pra
ze za těchto podmínek: 

- žádosti držitelů diplomů o absolvování kurzů 
akupunktury v ČSLAAKM budou doloženy do
kladem o atestaci v některém z klinických obo
rů, vč. oboru všeobecné lékařství, 

- ověření znalostí bude probíhat formou pohovo
ru, doplněného případně i praktickým příkla
dem léčebného zákroku, 

- úspěšným uchazečům bude IPVZ v Praze vy
dáno ověření odborné způsobilosti k provádění 
akupunkturních výkonů a k jejich proplácení 
zdravotními pojišťovnami, obdobně jako absol
ventům školení v IPVZ. 
Zároveň Vás žádám, pane řediteli, o zveřejně

ní informace o způsobu ověřování znalostí ve 
zdravotnickém tisku, zejména ve Zdravotnických 
novinách. 

O tomto postupu bude MZ ČR informovat před
sedu Společnosti akupunktury, doc. MUDr. Fr. 
Páru, CSc. a statutárního zástupce ČSLAAKM 
spol. s r. o. v Brně, MUDr. Richarda Umlaufa, 
CSc. 

MUDr. Ivan Pfeifer, CSc. 
ředitel odboru zdravotní politiky 

Ústřední pojišťovna VZP Praha 
MUDr. J. Calta 
ředitel odboru revize 
Praha 17. 2 .1994 

Na základě jednání mezi zástupci České lékař
ské akupunkturístické společnosti (ČLAS) a zá
stupci odboru revize a zdravotní politiky ÚP VZP 
Praha, vedeném MUDr. Králem, odbor revize ÚV 
VZP, které proběhlo dne 17.2.1994 v prostorách 
ÚP VZP Praha, bylo dohodnuto následující: 

Prezence: Viz prezenční listina 
1. Kód 22801 se vykazuje pokud byl výkon pro

veden a zanesen v dokumentaci v rozsahu 
celkového vyšetrenia ošetřeníakupunkturou. 
Výkon se skládá z akupunktúrni anamnézy, 
diagnostiky a výběru akupunkturních bodů 
vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu ne
mocného, vlastního akupunkturníiio ošetření 
a sledování pacienta. 
Pod pojmem akupunktúrni diagnostika rozu
míme použití alespoň jedné z následujících 
metodik: dálně-východní diagnostiky, diag
nostiky z tělních mikrosystémů, proměření 
elektrických parametrů vybraných akupun
kturních bodů. 
K vlastnímu ošetření akupunkturních bodů je 
možno použít léčbu jehlami (tělová akupun
ktura, aurikuloterapie a terapie na jiných mik-
rosystémech), elektrostimulací, laserem, 
magnety, presurou, moxou, baňkami aj. 
Tento výkon je kalkulován v průměru na 45 
min. a může být vykazován u jednoho pacien
ta v jednom dni pouze jedenkrát. 
Výkon 22801 lze u téhož pacienta pro stejnou 
diagnózu vykazovat opakovaně v jednotli
vých sezeních za dodržení výše uvedených 
podmínek. 

2. Ostatní výkony se vykazují kódem 89293. 
Jedná se o akupunktúrni výkon bez hlubšího 
akupunkturního diagnostického rozboru 
s ošetřením akupunkturních bodů jehlami, 
elektrostimulací, laserem, magnety, presurou, 
moxou, baňkami aj. Tento výkon je kalkulován 
v průměru na 15 min. a zahrnuje ošetření, 
sledování pacienta a dokumentaci výkonu 
a může být použit i při prvním ošetření aku
punkturou. 
Výkon může být u jednoho pacienta v jednom 
dni a pro jednu diagnózu opakován i vícekrát 
pouze v indikovaných případech při opaková
ní sezení s časovým odstupem. Každý tento 
výkon musí být samostatně dokumentován. 
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Výkon 22801 lze v jednom dni doplnit výko
nem 89293 maximálně jedenkrát pouze 
v indikovaných případech při opakováníseze-
ní s časovým odstupem. Každý tento výkon 
musí být samostatně dokumentován z důvo
dů umožnění revize. 

3. Výkony 22801 a 89293 může vykazovat pou
ze lékař oprávněný k provádění akupunktury, 
tj, držitel Oprávnění- Kreditu I. nebo II. stupně 
odborné způsobilosti k provádění akupunktu
ry vydané ČLAS. 

4. Výkony 22801, 22802,22803 a 89293 mohou 
v indikovaných případech navazovat na vy
šetření podle odbornosti lékaře v základním 
oboru podle pravidel pro vykazování výkonů 
pro zdravotn í pojišťovny (komplexní nebo opa
kované komplexní nebo cílené nebo kontrol
ní!. 
Viz bližší specifikace příloha 1. 

5. Základní revizi bude provádět RL podle zá
kladní odbornosti recidovaného lékaře, ve 
sporných případech RL využije konzultace 
s RL s absolvovaným kursem akupunktury. 
Odbor revize ZP ÚP VZP se bude informovat 
o počtech RL s absolvovaným kursem aku
punktury, pracujících t.č. na OP VZP s použi
tím dat MUDr. Barešové. 

Za výbor ČLAS 
Doc. MUDr. František Pára, Ses., předs. ČLAS 
MUDr. Pavel Prokeš, 1. místopředseda ČLAS 
MUDr. Ladislav Fildán, člen výboru ČLAS 
MUDr. Galina Krejčová, člen výboru ČLAS 
Za ÚP VZP 
MUDr. Jiří Král, odbor revize 
MUDr. Petr Pokorný, ved. odd. koncepce odb. ZP 
MUDr. Lenka Kulhánková, odbor revize 
MUDr. Milada Barešová, odb. poradce pro aku
punkturu 

Příloha 1. 
I. Hosp i ta l i zovan í p a c i e n t i : 

U hospitalizovaných pacientů nevykazovat kó
dy klinických vyšetření vůbec s výjimkou konzi-
llárních vyšetření. V tom případě vykázat cíleně 
vyšetření konzuliáře spolu s příslušným akupun-
kturním kódem. Pokud poskytuje konzilium lékař 
s Oprávněním - Kreditem II. st. k provádění aku
punktury mimo svoji základní odbornost, vykazu
je jen příslušný akupunktúrni kód. 
I I . U p a c i e n t ů v a m b u l a n c í c h : 
1. Ošetřující lékař odesílá pacienta s písemnou 

žádostí o převzetí do dlouhodobé péče nebo 
k vyšetření resp. ošetření k lékaři využívající
mu metod akupunktury, 
a) Pokud tento přijímá pac. na základě výše 

zmíněné žádosti do své dlouhodobé péče, 

vykáže kód komplexního vyšetření a pří
slušné akupunktúrni kódy. 
Pokud se po dobu léčení změní klinický 
stav pac , je možno vykázat kód cíleného 
vyšetření dané odbornosti, 

b) Pokud lékař používající metod akupunktury 
nepřejímá pacienta odeslaného k němu ji
ným lékařem do své péče, vykáže při prv
ním vyšetření kód cíleného vyšetření ve své 
odbornosti a příslušné akupunktúrni kódy. 
Při změně klinického stavu pacienta je jako 
v jiných případech možno vykázat kód cíle
ného vyšetření. 

2. Pokud přichází pac. k lékaři bez lékařského 
doporučení, záleží na rozhodnutí tohoto lékaře 
a na okolnosti, zda pacient již je v péči jiného 
příslušného ošetřujícího lékaře, zda bude léka
řem převzat do dlouhodobé péče nebo nikoliv. 
Postupuje se tedy jako v příp. 1a nebo 1b. 

3. Pokud lékař používající metod akupunktury je 
už současně ošetřujícím lékařem pacienta, 
nepřejímá jej tedy do péče a postupuje se jako 
v bodě 1b. 

Vykázané kódy klinických vyšetření podle od
borností a příslušné akupunktúrni kódy budou 
uhrazeny pojišťovnou za předpokladu, že způ
sob provedení a dostupná dokumentace o je
jich provedení bude v souladu s pravidly pro 
vykazování. 

ORIGINÁL POŽADAVKŮ ICMARTU PRO ČLENSTVÍ 

CONDITIONS F O R OBTAINING THE 
ACCREDITATION PAPER 

1. Must be a doctor of médecine, dentist or ve
terinary doctor, member of an ICMART mem
ber association which has been paying regu
larly the membership fee. 

2. Will fill a formal application in writing. 
3. Must pay, at the same time, the sum of US$ 100 

to ICMART, for administrative purposes. The file 
will not be examined before the Treasurer has 
received the money. This money will be kept by 
ICMART whatever the result of the evaluation, 
and will therefore not be refundable. 

4. Must have followed, in the course of the last 
two years at least, one or several courses in 
medical acupuncture, which should have the 
following „profile": 
- Total minimum of 100 hours. 
- Covering the following groups of subjects: 

- Traditional approach of acupuncture 
- Modern approach of acupuncture 
- Related Techniques, for example ear 

acupuncture, laser acupuncture, elec
tro-acupuncture. 

- Practical: point location, needling, treat
ment, clinics, etc. 

- Various methods of distance learning 
- E.G. audio and/or videao cassettes. 

The list is not limited, and whatever the 
subjects and methods of learning are, they 
will be considered in the evaluation. 

A minimum of 80 % of the subjects must con
cern theoretical and practical acupuncture. 

5. The general evaluation will be made on the 
basis of the following documents, of which 
four copies must be sent: 
- Curriculum Vitae. 
- Diploma in Medical Acupuncture. 
- Details of the programme, with subjects and 

number of hours, signed by the President of 
the association running the course or by the 
collsague responsible for education. 

- Detailed studies of five different cases. 

6. If the file is accepted, the Accreditation Paper 
will be sent by post, and the association of 
which the candidate is member will be notified. 

CONDITIONS FOR OBTAINING THE 
ICMART D IPLOMA 

1. Must be a doctor of médecine, dentist or ve
terinary doctor, member of an ICMART mem
ber association which has been paying regu
larly the membership fee. 

2. Must have: 
a. Either obtained the Accreditation paper at 

least three years previously. 
b. Or worked and practised in the field of 

acupuncture and/or related techniques for 
a significant period of time, to be evaluated 
according to countries and situations 

3. Pay, at the same time, the sum of US$ 200 to 
ICMART, for administrative purposes. The file 
will not be examined before the treasurer has 
received the sum. This money will be kept by 
ICMART whatever the result of the evaluation, 
and will therefore not be refundable. 

4. Must produce, in four copies, the proof of the 
following activies, and any other relevant 
information: 
- In the last three years, in case 2.a. 
- Since the beginning of their practice, in 

case 2.b. 

A. Participation in national meetings, con
gresses or symposiums: 
- Passively, by attending. 
- Actively: - Lectures. 

- Communications. 
- Posters 
- Work-shops 

- With title, text and (eventually) approximate 
duration. 

B. Participation in international meetings, 
congresses or sympos iums: 
- Passively, by attending. 

- Actively: - Lectures 
- Communications 
- Posters 
- Work-shops 

- With title, text and (eventually) approximate 
duration. 

These meetings can be about: 
- Acupuncture. 
- Related Techniques. 
- Or about a medical topic in which the candidate 

gives a lecture or a communication on acupun
cture and/or related techniques. 

C . Participation in seminars on acupuncture 
and/or related techniques: 
- Passively, as a student 
- Actively, as sole lecturer or with others. 
We need proof of all this by means of: 
- registration. 
- Programme with the name and subject. 
- Proof that the candidate has effectively been 

present or has effectively lectured! 

D. Publications: 
- Articles and papers: 

- In Acupuncture journals. 
- In known medical journals. 

- Books. 

E. Teaching of acupuncture and/or related 
techniques: 
- Where? 
- What topics. 
- How many hours. 

F. Active promotion and/or defense and/or 
representation of medical acupuncture: 
- Lectures for general public: 
- Participation in radio or TV programmes. 
- Participation in discussion groups at an official 

level, with universities, governments, minis
tries, etc. 

- Others. 
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G. Organization, or participation in active 
organization of congresses, symposia, semi
nars, in acupuncture and/or related techni
ques. 

H. Organization, or participation in active 
organization of the same, but under the spon
sorship of ICMART. 

I. The Diploma must be given during a World 
Congress or an International Symposium of 
ICMART (i.e. more demanding than for the 
Accreditation Paper). 

H O W TO EVALUATE THE ACTIVITIES 
O F THE CANDIDATE? 

The evaluation will be made by three colleagues 
who will receive the files of the candidates. These 
colleagues will be members of the Board or of the 
Education Chapter. They will be designated 
according to a certain number of criteria: 
1. Experience in acupuncture education. 
2. Knowledge about what happens in other 

associations and/or countries. 
3. Open mind towards modern and traditional 

approaches (with a constructive and critical 
approach). 

4. Experience in acupuncture practice. 
5. Publication of papers, articles, books. 
6. They must have held office in their own asso

ciation. 

EVALUATION OF CANDIDATE FOR ICMART D I P L O M A 

Name of candidate: Name of evaluator: 

Date: 

Activity graded up to Points 

1. Participation in national meetings 20 
passively 5 

1. Participation in national meetings 20 
actively 15 

2. Participation in international meetings 20 
passively 5 

2. Participation in international meetings 20 
actively 15 

3. Participation in seminars 20 
student 5 

3. Participation in seminars 20 
lecturer 15 

Acupuncture and/or RT 5 

4. Publications 20 Medical Journals 15 

or Books 20 

5. Teaching 20 20 

6. Promotion and defense 20 20 

7. Organization of meetings 20 20 

8. Organization of ICMART meetings 20 20 

9. Participation in study groups 20 
out of ICMART 5 

9. Participation in study groups 20 
within ICMART on 15 

10. Quantitative assessment of experience 20 20 

TOTAL 200 

Všem čtenářům sděluji, že jsem v minulých 
dnech dostal dopis: 

Vážený pane Dr. Marku, 

tak jsme zase o kousek dále. 22. a 23. října 
1994se bude konatnáš 10. mezinárodníkongres 
v univerzitním městě JENA, pořádaný spolu 
s experty Univerzity z Pekinu a Ministerstva 
zdravotnictví z Pekinu. 

Podle zkušeností nemocných i lékařů jsou ten
tokrát zvolena aktuálně následující témata: 

„Která onemocnění vybrala WHO v ortopedic-
ko-neurologických indikacích jako vhodná pro 
ošetření akupunkturou?" 

Proto budou tato onemocnění podle seznamu 
VHO vybrána s praktickou demonstrací: 

Bolesti hlavy, migréna, neuralgie trigeminu, 
paresa facialisu, stavy po mrtvici, periferníneuro-
pathie, stavy po poliomyelitidě, Menierova choro
ba, neurogennímočové dysfunkce, enuresis noc
turna, neuralgie intercostální, syndrom rameno-
paže, tenisový loket, Ischialgie, lumbalgie, rev-
matoidní artritis. 

Diagnostika musí být pochopitelně postavena 
z tradiční čínské diagnózy a dána k dispozici pro 
výběr nejefektivnější terapie. Podle motta: „Spo
lečně znamená více". 

V roce 1992 na podzim byl uspořádán v Rab-
štejně u Plzně úvodní kurz tradiční čínské medi
cíny s experty z Číny. Následně byla založena 
v České a Slovenské republice samostatná pra
covní skupina naší akademie s vlastním předse
dou a grémiem (které může také samostatně po
řádat pro své členy semináře, kurzy a vědecká 
setkání). Toto můžeme nyní dále rozvíjet. 

Jak jistě víte, byla založena v r. 1984 čínská 
akademie přírodního léčeníve spolupráci s Minis
terstvem zdravotnictví a Vysoké školy pro tradiční 
čínskou medicínu Tianjin - Čínská lidové republi
ka zde v Německu. Je partnerem univerzity pro 
akupunkturu a ortopedii v Pekinu a Univerzity pro 
tradiční čínskou medicínu v Nanningu. 

V budoucnosti by bylo možné též v České 
a Slovenské republice organizovat: 

1. Společné kurzy také s mezinárodní účastí. 
2. Vědeckou ápolupráci naší akademie s partne

ry v České a Slovenské republice. Jistě jsou 
i u Vás instituty, kliniky a univerzity, které by 
o to měly zájem. 

3. Těšilo by nás, kdyby tak jako na univerzitách 
Německé republiky mohla vzniknout centra 
nebo katedry pro tradiční čínskou medicínu, 
což by bylo specielně pro vás potřebné, pro
tože bychom měli největšímožnosti spoluprá
ce. 

V přípravě na kongres v Jeně uvážíme mož
nost zřídit pro vás účastnické kondice (pro skupi
ny nejméně deseti osob). 

S přátelskými pozdravy 

Uwe Schnappauf 

P.S. Prosím odpovězte v němčině. 

Překlad z němčiny - Dr. Marek 

Dovoluji si jako šéfredaktor tohoto časopisu přiči
nit několik poznámek: 

Autorovi dopisu ušlo, že již neexistuje Česká a Slo
venská federativnírepublika. Dále pisatel opomněl, 
že akupunktura se v České republice používá jako 
léčebná vědecká metoda již od r. 1964 a že v naší 
zemi existuje celá řada výukových center akupun
ktury v čele se státním institutem pro doškolování 
lékařů v Praze a Brně. Rovněž ušlo pisateli dopisu, 
že na lékařských fakultách našich univerzit, i na 
dalších fakultách zdravotnického zaměřeníse aku
punktura a přidružené obory již řadu let vyučují. 
Nevím, zda jsem xenofobik když si myslím, že nám 
není zapotřebí zřizovat čínské katedry na našich 
vysokých školách. Rovněž si nejsem jist, zda nej
sem rasista když si myslím, že pokud chce s námi 
někdo mluvit, tak může klidně česky a nemusí k to
mu vyžadovat němčinu. Pokud budu já chtít mluvit 
s někým v Německu, budu mluvit německy nebo si 
najmu tlumočníka. 

Leč kdo chce kam, tak samozřejmě může a pří
slušný kongres se koná 22. a 23. října 1994 v Je
ně, SRN. Přihlášky zasílejte Chinesische Natur
heilkunde Akademie, Postfach 1206, D-95302 
Kulmbach. 

Oznámení 
Centrum pro další vzdělávání zdravotníků 
v Ostravě zahajuje kurz akupunktury pro lékaře 
v říjnu 1994 pod záštitou IDVZP Brno. 

Pro autory vědeckých prací a článků: 
Je možné posílat články s pracemi v oboru aku
punktury na adresu: Journal of Auricular Medicine 
and Acupunctur 
Israel Society of Auricular Medicine and Acupun
cture 
P.O.B. 3167 
BAT YAM 59131 ISRAEL 

• • • 

  
„Pán strážmajster, aká vražda? 
Iba akupunktúra!" Zdeněk VITOŇ 
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MONADA s.r.o. - Klinika komplexní rehabilitace 
středisko kurzů a školení 
Bardounova 2140, 149 00 Praha 4-Chodov 

N a b í d k a k u r z ů a ško len i 
pro školní rok 1 9 9 4 - 1 9 9 5 

( n a b í d k o v ý l ist) 

Kurz č. 13: - dokončení Základního kurzu akupunktury. 
II. trimestr - individuální praxe 35 hodin 
III. trimestr-1 týden -16. -22.1.95 Léčebný ústav TRN Pleš. 

Kurz č 15: Základní kurz akupunktury pro lékaře 
200 hodin, zakončeno závěrečnou zkouškou před komisí 
IDVPZ Brno. Kurz je rozdělen do 3 částí: 
I. trimestr v 5 víkendech: 
17.-19.2., 10.-12.3., 24.-26.3., 21.-23.4., 12.-14.5. - Pra
ha MONADA, cena: 6.000,- Kč 
II. trimestr - léto-podzim individuální 
35 hodin praxe - Praha MONADA, cena: 1.000,- Kč 
III. trimestr 1 týden - leden 1996 
Ústav TRN na Pleši, cena: 2.800,- Kč 
Počet účastníků: 25 

Kurz č. 16: Kurz akupresury pro SZP, fyzioterapeuty, mediky 
a pedagogy a posluchače VŠ 
32 hodin ve 2 víkendech: 
5.-6.11., 12.-13.11.1994 
Počet účastníků: 25 
Cena kurzu: 1.380,- Kč 
Místo konání: Praha - MONADA 

Kurze. 17: Komplexní terapie kostrčového syndromu s využitím 
prvků metody L. Mojžíšové. 
Určeno pro fyzioterapeuty (rehab. pracovníky a mgr. re
hab.) a lékaře. 
1 víkend 4. 2. 1995 (8 hodin) teorie a pak individuálně 
3 dny praktické výuky na klinice 
Počet účastníků: 12 
Cena kurzu 1.250,- Kč 

Kurz č. 18: Komplexní terapie některých onemocnění pohybové
ho ústrojí pro praktické lékaře 
Podmínka účasti v kurzu: 
Kredit akupunktury I. stupně a znalosti základů měkkých 
manuálních technik. 
2 víkendy: 3.-4. 6. 1995, 10.-11. 6. 1995 
Počet účastníků: 14 
Cena kurzu: 1.600,- Kč 

 
l i l i i 

UOLAKOVA 4 62B 00 BRNO 7 F L J 2 9 5 5 4 5 J 7 9 S I FAX:442I2480 

Váíenypan 
Doc MUDr. P. Para, CSc 
Společnost akupunktury 
Monada s.r.o., Bardounova 2140 
140 00Praha 4 

Q/á/aiý pane doktote, 

dot/ode ml nobídnoui O/dm a QJaSm hotegytm a kolegům s&tgby ť 
obeta týstoify gdtavobtichjck gaSgenC 
Speaahgujeme se na nekonsitakee o sůnéy objektů tůjjkcvé a 
ambufcmÙK péče od ptojekbi po teaŮgaoL fygUedm k de&t'ptatt ti 
abona jsme sckopM nabídnout telativni htáttó tetmtny a plígntvou osku 

a námtnost investice. 

(Pokud budete mil jjájem o podtobnSjSÍ in/otmaos a téjetenos, nebo 
pBptawjete konitébH ptojekt c támet pthiatigace gdtawtntdýd 
gafťgení a gitgovánípth/átnůA ptaní Maß. nebo potfebujete potada 
pH teahgad Q/asToi gám&i, vSím, je iqiovíme ľaSm pcjadaMm. 

9žS» se na dalSt spoCuptáct 

3*g.atck. Aon cVa&k 
au/otigoi/aný oJtckteh 
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