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Vážení čtenáři, přátelé akupunktury,
máte v rukou náš bulletin ve zcela nové grafické úpravě.
A redakční rada doufá, že se vám bude líbit. Samozřejmě nejen
jeho nový vzhled, ale i náplň. O změně obálky a jejím využití
pro upoutávky na zásadní informace v obsahu jsem uvažoval již
delší dobu. Vznik nové úpravy vyprovokovala až změna firmy,
která bude bulletin připravovat po stránce grafické k tisku. Pan
ing. Vít Obůrka z Brna, který časopis připravoval se svoji firmou
od obnovení vydávání řadu let, musel z osobních důvodů tuto
činnost ukončit. Proto jsme hned navázali novou spolupráci se
zavedenou brněnskou grafickou firmou Grifart manželů Kuchařových. S touto firmou máme velmi dobrou spolupráci a zkušenost při  grafické a tiskové přípravě všech brněnských akupunkturních kongresů. Tyto změny způsobily značné zpoždění ve
vydávání 4. č. 2005 a tohoto dvojčíslí, za které se redakční rada
omlouvá. Máme předsevzetí již tyto skluzy nedopouštět.
Sebekrásnější grafika však nenahradí zajímavý a přínosný
obsah. Redakční rada má stálé potíže se získáváním kvalitních
článků pro časopis. Několik posledních čísel bylo sice výjimkou, bylo v nich uveřejněno ke dvacítce originálních prací, které kolegové vytvořili při atestačních zkouškách z akupunktury
na Slovensku. Další atestace však slovenské ministerstvo zdravotnictví pozastavilo, a tím vyschl zdroj těchto vesměs velmi
dobrých prací. Vážené kolegyně a kolegové, vážení členové naší
odborné společnosti, redakční rada na vás apeluje, abyste se
snažili přispívat do našeho bulletinu svými originálními pracemi, kasuistikami, informacemi o akupunkturním dění v zahraničí, svými zkušenostmi a také příspěvky do společenské rubriky.
Řadu těchto informací budeme uveřejňovat i na našich webových stránkách www.akupunktura.cz.
Akupunktura v České republice nemá na růžích ustláno. Ale
stojí za to tuto jedinečnou metodu udržet v našem zdravotnickém systému a dále ji rozvíjet a prosazovat. Akupunktura si
v rámci komplementární a alternativní medicíny (CAM) získala
letos na jaře určitou podporu v Evropském parlamentu. Kolegové v zahraničí i naši zástupci v ECPM usilovně lobovali za CAM
a nakonec   byly odhlasovány legislativní změny ve prospěch
CAM. O těch vás budeme pravidelně informovat. Takže v rámci
Evropské unie již nejsme potlačováni, ale spíše naopak. Postavení akupunktury ve WHO je ještě mnohem silnější než v Evropě,
protože WHO vidí jasnou pozitivní úlohu levné léčby v chudých
zemích, nejen akupunktury, ale všech tradičních způsobů léčby.
Proto WHO dává doporučení vládám všech zemí tyto tradiční
léčebné metody podporovat.
Tak, ať se vám nová úprava časopisu líbí a podpoří to, že si jej
budete  rádi číst.
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úvodníky

STOROČENKA – HISTORIE ČESKÉ LÉKAŘSKÉ
SPOLEČNOSTI J.E. PURKYNĚ, 2. vydání
Doc. MUDr. František Pára, CSc.
Vážení přátelé akupunktury,
vážené kolegyně a kolegové,
v minulém čísle našeho časopisu
jsem Vás informoval o prvním vydání STOROČENKY, která obsahovala historii celkem 81 odborných
společností a 26 lékařských spolků
sdružených v ČLS JEP. Některé společnosti a spolky však údaje nedodaly, takže přehled o dění v celé ČLS
JEP nebyl kompletní.
V dubnu 2003 byl rozeslán jednotlivým
společnostem
dopis
s informací o záměru znovu vydat
tuto historickou publikaci bilancující činnost ČLS JEP. Protože byly
ohlasy na záměr aktualizované
reedice kladné, bylo rozhodnuto
o 2. vydání STOROČENKY. Dostali
jsme detailnější osnovu pro zpracování příspěvku s doporučením, aby
byl text z prvního vydání dle potřeby zaktualizován nebo vytvořen
nový. Koordinátorem nového vydání byl stanoven prof. MUDr. Bohumil Ticháček, DrSc. Aktualizaci textů provedla polovina společností
z prvního vydání (včetně ČLAS)
a ostatní texty zůstaly v původním
znění. U 20 odborných společností
a 12 lékařských spolků se opět žádné podklady získat nepodařilo.
Druhé vydání „STOROČENKA
Historie České lékařské společnosti J. E. Purkyně“ vyšlo r. 2005
v Praze rovněž nákladem ČLS JEP
a má 331 stran a 8 stran fotografických příloh. Struktura publikace
zůstala podobná jako v prvním vydání. Historie ČLS JEP z pera prof. B.
Ticháčka a prof. J. Blahoše byla však
rozšířena na 45 stran, protože byla
aktuálně doplněna a nově přidána
příloha „přehled odborných lékařských časopisů u nichž je ČLS JEP
registrovaným vydavatelem“. Celkem je jich 28 a u každého je přiřazena stručná charakteristika.
Podobně jako v prvním vydání
najdeme aktualizovaný:
2

a| přehled členství odborných
společností ČLS JEP v mezinárodních organizacích – poprvé je uveden ICMART (International Council of Medical Acupuncture and
Related Techniques), ve kterém je
registrována naše společnost,
b| seznam poct ČLS JEP a Purkyňových dnů v Libochovicích informace o druhu a podmínkách udělování poct ČLS JEP a o udělování
Purkyňovy ceny v Libochovicích
se jmény poctěných osob od roku
1962 do roku 2004,
c| přehled organizačních složek
ČLS JEP ke konci roku 2004 – celkem 104 odborných společností
(44 710 členů) a 43 spolků lékařů
(8 259 členů),
d| seznam odborných společností a spolků lékařů je rozšířen a přehlednější, protože je tentokrát řazen
výhradně podle registračních čísel
společností a spolků.
ČLAS byla s počtem 556 členů 26.
největší společností ze 104 registrovaných.
Oproti prvnímu vydání byly
vypuštěny životopis „Jan Evangelista Purkyně“ a „Dopis kolegům
z konce 21. století“.
V r. 2004 jsem se ujal zpracování detailnějšího přehledu historie
naší společnosti. Zvláště v první
části (cca 2 stránky) jsem použil
text zpracovaný MUDr. M. Barešovou z prvního vydání STOROČENKY. Text jsem místy zpřesnil a dále
významně doplnil podle doporučené osnovy. Především ke zpracování charakteristik jednotlivých
osobností jsem využil zapůjčených
poznámek od Dr. Barešové, informací od Dr. Debefa, Dr. Dolejšové,
Dr. Fildána, Doc. Jandové, Dr. Markové, Dr. Prokeše aj. a samozřejmě
i vlastních materiálů.
V následujícím vám předkládám
publikovaný text, který byl z původních 2 stran rozšířen do nového
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vydání STOROČENKY na 7 stran
(str. 208 – 214), tedy na maximum
možného. Oproti publikovanému
znění jsem v předkládaném textu
učinil tři změny:
a| pro naši informaci jsem ponechal původní, nezkrácený rozsah
charakteristik jednotlivých významných osobností naší společnosti
b| doplnil jsem mně známá ocenění členů ČLAS v roce 2005,
c| text jsem rozdělil na dvě části.
Jsem si vědom toho, že přehled
není ani úplný ani dokonalý (text
byl psán ve značné časové tísni, protože termín odevzdání mi kolidoval
s odevzdáním 60-ti stran odborného textu do skript speciální neurologie) a že existují i další důležité
historické události, které by stálo
za to zaznamenat a zveřejnit, zvláště
z počátků zrodu naší odborné společnosti. Jistě by bylo užitečné, kdyby se tohoto úkolu žijící pamětníci
nebo jejich blízcí ujali a zachovali
pro mladší generaci věrné vzpomínky na úsvit akupunktury u nás včetně dobových materiálů.
Existuje však i řada dalších osobností v jednotlivých regionech naší
republiky, o jejichž práci pro akupunkturu bychom se měli něco
dozvědět. Možná by bylo vhodné
založit i rubriku v časopise např.
„Průkopníci akupunktury u nás“
nebo tak podobně.
Závěrem bych chtěl dopředu
poděkovat a vyjádřit vděčnost všem,
kteří mi sdělí důležité doplňky a upozorní na event. nepřesnosti, které se
v textu vyskytly, abychom je mohli
v dalším vydání opravit (email: parafran@tiscali. cz). Některé údaje totiž
nebylo možno z časových důvodů
přesně dohledat event. z prostorových důvodů uveřejnit, jiné získané
informace nebyly konkrétní nebo
nemusely být přesné.

Historie České lékařské akupunkturistické
společnosti ČLS JEP (org. č. 60) – Část I.
Czech Medical Acupuncture Society CzMA
Doc. MUDr. František Pára, CSc., MUDr. Milada Barešová
Historie ČLAS je úzce spjata
s historií akupunktury v Československu. Kromě prof. Cmunta, který léčil akupunkturou revmatická
onemocnění kolem roku 1925 (viz
Pelnář: Patologie a terapie nemocí
vnitřních, 3. díl), není až do 60. let
našeho století písemných důkazů
o jejím používání.
V období 1960 – 1961 vyslalo MZ
doc. MUDr. J. Vymazala, CSc., na
několikaměsíční stáž do Číny, aby
zde studoval akupunkturu. Výsledkem jeho studií a aplikace akupunktury u pacientů s neurologickými
onemocněními na Neurologické
klinice UK v Praze (přednosta akademik K. Henner) vznikla první
monografie autorů Vymazal J., Tuháček M.: „Akupunktura“ – teoretická
i praktická studie se zaměřením
k neurologii (Thomayerova sbírka
č. 433, Státní zdravotnické nakladatelství, Praha 1965). Potom však
u nich převážili jiné zájmy a v akupunktuře nepokračovali.
Rovněž v letech 1960 – 1961 se
účastnil vojenský lékař MUDr. R.
Umlauf vojenské mise v Koreji na
38. rovnoběžce. Tam se seznámil
s akupunkturou a s elánem sobě
vlastním ji začal praktikovat ve
vojenské nemocnici (VN SNP)
v Ružomberoku. V r. 1961 přednášel, o rok později publikoval první
výsledky a již v r. 1965 pod patronací všeobecné sekce ČsLS JEP organizoval I. celostátní konferenci o akupunktuře v ružomberské vojenské
nemocnici;
v r. 1969 se tam konala i II. celostátní konference o akupunktuře již
s mezinárodní účastí. Na ní byl zvolen první „celostátní výbor pro akupunkturu“, který se stal přípravným
výborem budoucí komise akupunktury. V přípravném výboru, organizovaném dr. Umlaufem, se objevují
většinou jména známých lékařů

akupunkturistů (MUDr. V. Kajdoš,
J. Soukup sen., T. Rosinský, A. Rosina, V. Novotný, R. Růžička, V. Keblovský a V.Volák). Tito lékaři začali
akupunkturu používat na základě
studia zahraniční literatury, někdy
doplněné stáží na pracovištích
v cizině. Mezi účastníky se zájmem
o členství v komisi akupunktury
jsou ze známých jmen lékaři akupunkturisté: MUDr. St. Bažant,
J. Marek, F. Picek, J. Sláma, Z. Souček, I. Šalanský a J. Šmirala. Přípravnému výboru se podařilo prosadit
„komise akupunktury“ při fyziatrických společnostech. V r. 1973 vznikla Slovenská komise akupunktury při SFS (předseda dr. Umlauf)
a v r. 1975 Česká komise akupunktury při ČFS (předseda
dr. Umlauf).
Nelze nevzpomenout, že mnoho
lékařů získalo vztah k akupunktuře
a rozšiřovalo si vzdělání a celostní pohled po r. 1968 na setkáních
zprvu pod rouškou ČVTS, později
na 27. interdisciplinárních el. diagnostických seminářích (Lázně
V. Losiny, Jeseník), za které organizačně vděčíme doc. D. Jandové. Zde
se scházeli lékaři všech odborností
s veterináři, klinickými farmakology, kybernetiky, fyziky, inženýry,
psychology i filozofy. Byly obhájeny čsl. patenty na Akudiast 1
(dr. V. Beran, A. Meluzin) a na přístroj
pro peroperační analgézii a vegetativní stabilizaci VESA (s dr. Z. Saidovou). MUDr. Vladimír Beran (polyhistor, lékař elektronik) je, s panem
Antonínem Meluzinem, duchovním
otcem české školy elektropunktury.
Koncem r. 1975 vznikla na
podkladě výjimky ministerstva
zdravotnictví první a na dlouho
jediné samostatné oddělení akupunktury ve FNsP Brno Bohunice (přednosta dr. Umlauf).

V r. 1976 byly mimořádně povoleny dvě atestace z akupunktury, pouze dr. Umlaufovi a dr. Kajdošovi.
Výbory komisí akupunktury při
ČFS a SFS byly velmi aktivní, zorganizovaly řadu odborných akcí (viz
přehled) a podařilo se jim prosadit i legalizaci akupunktury. Dne
20. 01. 1977 byl vydán první metodický návod (Věstník MZ ČSR 1976).
Akupunktura (aku) byla uznána
jako interdisciplinární metoda LP
péče, její používání bylo vázáno na
absolvování školení organizované
ILF Praha a směla být použita až po
stanovení diagnózy nebo aspoň po
určení patogeneze onemocnění.
Zároveň byly stanoveny její indikace a kontraindikace.
V červnu a prosinci 1978 byl
organizován první dvoudílný kurz
akupunktury v ILF Praha. Novelizace metodického návodu ze dne
20. 12. 1980 byla publikována ve
Věstníku MZ ČSR 1981. Umožnila školení i všeobecným lékařům
a povolila pořádání školení pro
další instituce pověřené MZ (tím
byl legalizován kurz KÚNZ Jihomoravského kraje, který byl pořádán
v r. 1980). Při této novelizaci došlo
i k vypuštění věty „samostatná pracoviště akupunktury se nezřizují“.
V r. 1981 se podařilo prosadit změnu komise na Sekci akupunktury
při ČFS (předseda dr. Umlauf). Od
této doby se pracovní dny nebo kongresy pořádaly skoro každoročně.
Školení v akupunktuře pokračovalo
v rámci kabinetu léčebné rehabilitace ILF Praha.
V r. 1984 vyrobila Tesla Liberec
1 milion přístrojů Stimul 3 (přístroj
pro bodovou TENS), použitelný také
k elektropunktuře a jako detektor
aktivních bodů, následovala rozsáhlá reklamní akce a náhle se ukázal
nedostatek lékařů–akupunkturistů.
Na základě reklamací pacientů byly
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úvodníky
ministerským výnosem v r. 1985
pověřeny KÚNZy základním školením v akupunktuře s tím, že bude
prováděno podle závazných osnov
a pod garancí ILF. Tím došlo k výraznému nárůstu vyškolených lékařů.
Aktivitou dr. Umlaufa se podařilo dne 03. 03. 1990 prosadit vznik
samostatné České akupunkturistické společnosti (ČAS) později
České lékařské akupunkturistické společnosti (ČLAS) ČLS JEP.
Zvolený výbor pracoval ve složení
lékařů: předseda R. Umlauf, 1. místopředseda J. Marek, 2. místopředseda
M. Barešová, vědecký sekretář
F. Pára, hlavní revizor F. Neradílek, členové J. Debef, D. Jandová,
L. Kučerová, M. Lidická, V. Novotný,
R. Růžička, J. Soukup, E. Szarowski
a M. Urbanová. Společnost počtem
členů patřila mezi deset největších
společností ČLS JEP a svou činností
se stále řadí mezi velmi aktivní.
Akupunktura byla schválena
13. 11. 1996 Vědeckou radou ČLK
jako „funkční specializace“.
Předseda ČAS ČLAS:
R. Umlauf (1990 – 91), F. Pára (od
r. 1991 – dosud);
Místopředseda: J. Marek (do 1991),
M. Barešová (1990 – 2001), J. Debef
(1991 – 93), P. Prokeš (1993 – dosud),
V. Dolejšová (2001 – dosud);
Vědecký sekretář: F. Pára (do
r. 1991), J. Marek (1991 – 1997),
L. Fildán (1997 – dosud).
V revizní komisi ČLAS pracovali:
J. Gressner, S. Horák, J. Vejběra; nyní
v ní pracují F. Filípek, L. Kučerová,
P. Kundrát.
Další členové, kteří doposud
pracovali nebo pracují ve výboru ČLAS: A. Andrýsek, H. Čutová,
J. Jonáš, L. Chvojková, M. Kantorek,
L. Kravčenko, G. Krejčová, A. Loskotová, J. Pelčík, J. Pivec, J. Plachá,
Z. Saidová, H. Wankatová.
Výbor byl z původních 15 členů,
při poklesu členské základny, redukován na 9 členů.
Na Slovensku se akupunktura
stala v březnu 2003 atestačním oborem a z ČR obhájily na Slovenskej
zdravotnickej univerzitě Bratislava 9. – 10. 12. 2003 atestaci z akupunktury: M. Barešová, L. Bendová,
V. Dolejšová, H. Wankatová.
4

Významné osobnosti:
MUDr. Václav Kajdoš
(13. 05. 1922 – 08. 02. 1990) – chirurgie, atestace z akupunktury (1976),
lékař akupunkturista světové úrovně, s encyklopedickými znalostmi,
s hlubokými znalostmi filozofie
a celé orientální mediciny, průkopník aku u nás. Vycházel z původních
literárních pramenů, které pečlivě
ověřoval a našim lékařům předkládal nové aku postupy. Od r. 1964
pořádal klinické dny, od r. 1966
(Wiesbaden) aktivní účastník kongresů doma i v zahraničí, školil na
prvních kurzech ILF Praha (1978),
doma publikoval zvl. v Praktickém
lékaři. Napsal první populárně naučnou knihu o aku: Kovem a ohněm
(Kontakt, Praha 1974) a významnou publikaci: Základy tradiční
akupunktury (ILF, Praha 1985). Byl
členem redakční rady Akupunktur Theorie und Praxis a American
Journal of Acupuncture. Je čestným
členem ČLAS in memoriam.
Prim. MUDr. Richard Umlauf, CSc.
(06. 01. 1930 – 24. 01. 1999) – chirurgie, atestace z akupunktury (1976),
nejznámější z našich lékařů akupunkturistů v Evropě i ve světě,
nositel mnoha čestných členství
a dalších uznání (viz přehled), privátní docent německé DÄGfA a italské A.I.MA.R., neúnavný průkopník
a bojovník za legalizaci aku u nás.
Organizátor a předseda prvních kongresů aku v Československu (1965,
1969), 3rd World Congress of Scientific Acupuncture ICMART 88 v Praze (1988) a řady dalších odborných
akcí i s mezinárodní účastí. Zakladatel a předseda Slovenské komise
aku při SFS (1973), České komise
aku při ČFS (1975), České sekce aku
při ČFS (1981) i samostatné České
akupunkturistické společnosti ČLS
JEP (1990). V r. 1975 založil a byl
přednostou prvního samostatného
oddělení aku ve FN Brno, v r. 1976
jako první v Evropě obhájil kandidátskou práci na téma aku   „Ovlivnění experimentální bolesti u člověka akupunkturou“.
V r. 1983 byl zakládajícím členem
ICMART, na období 1986 – 88 byl
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zvolen jeho druhým prezidentem,
členem výboru a doživotním členem Rady starších. Byl řešitelem
dílčího státního úkolu s tematikou
aku v rámci první pomoci (1990).
V r. 1990 založil Čsl. lékařskou akademii pro aku a komplementární
medicinu, s.r.o., kde školil zájemce
o aku (nebyla však oprávněným ani
pověřeným pracovištěm). V r. 1992
založil soukromou odbornou ambulanci pro aku. Publikoval 124 odborných prací o aku a přidružených
technikách v pěti jazycích.
Prim. MUDr. Jiří Marek
(19. 10. 1933 – 10. 03. 2002) interna,
praktické lékařství, FBLR vynikající organizátor, skvělý přednašeč,
noblesní, konkrétní, jasný i nekompromisní diskutér a propagátor aku,
místopředseda a vědecký sekretář
ČAS a ČLAS, zakladatel a vedoucí
redaktor informačního bulletinu
ČLAS a SAS (1990 – 97). Držitel certifikátu „atestation d´etuides en
auriculotherapie dr. Paul Nogier
(1993) a SU JOK Acupuncture Association (1996), Školitel v akupunktuře a čestný člen ČLS JEP, SLS a ČLAS.
Organizátor kongresů aku v r. 1989
a 1993 (Karlovy Vary, Praha – Jižní
město), od r. 1967 aktivní účastník
kongresů doma i v zahraničí. Jako
zakladatel a přednosta Kliniky komplexní rehabilitace MONADA, s.r.o.,
kde se používá aku a odvozené
techniky, pořádal a školil základní
a nástavbové kurzy aku (1992 – 98,
2000) a SU JOK (1995 – 2003) pod
IDVPZ Brno. Publikace: Akupresura
v první pomoci některých náhlých
stavů a onemocnění, Monada, Praha, 1994.
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AKUPUNKTÚRA A REHABILITÁCIA POHYBOVÉHO APARÁTU
MUDr. Imrich Šimig
Úvod
Liečebná rehabilitácia predstavuje často záverečnú fázu komplexného liečebného procesu porúch
pri ktorých bola do rôznej miery
chorobou alebo úrazom narušená
integrita alebo funkcia organizmu.
Pritom rehabilitačná medicína je
už dlhšiu dobu (často v tichosti)
lídrom v uplatňovaní prvkov alternatívnej medicíny o čom svedčí
veľký počet alternatívnych lekárov
pridružených k pracoviskám fyzikálnej a rehabilitačnej medicíny.
Tento, už desaťročia trvajúci stav
uberá na aktuálnosti zaužívanej
operatívnej definícii alternatívnej
medicíny ktorú pred časom vyslovili pracovníci Harvardskej Univerzity, podľa nej sa v tomto prípade jedná o liečebné postupy ktoré „nie sú
súčasťou hlavného prúdu zdravotníckeho systému“. Súčasná situácia
v rehabilitácii je dôsledkom skutočnosti, že na široké spektrum ľudskej
disability je aplikovateľná široká
plejáda alternatívnych liečebných
metód, a tým spoločným menovateľom rehabilitácie a komplementárnej (alternatívnej) medicíny kam
zaraďujeme aj akupunktúru, je práve ich interdisciplinárny a multidimenzionálny prístup k pacientovej
somatike (body) a psychike (mind).
Bežne sa pod pojmom rehabilitácia chápe „obnova zdravia či
užitočného života za pomoci liečby
a edukácie“, pričom tento pojem
vychádza z latinského základu „re“ +
„habilitare“. Hlbšou etymologickou
analýzou jeho anglického equivalentu (re–enable, re–inhabit) môžeme
odhaliť ešte ďalšie významové roviny: „re–inhabit“, teda doslova „znovu–obývať“. Z tohto pohľadu možno
potom rehabilitáciu chápať aj ako
proces učenia sa ako „sa znovu–udomácniť“ vo vlastnom tele a živote,
pričom sa tu vyzdvihuje úloha fenoménu „dávania“ a „prijímania“.

„Dávania“ ako aktu sebaodovzdania, keďže možno povedať, že
jedinec naplno obýva svoj životný
priestor len vtedy, keď sa mu v uvedenom zmysle „odovzdá“: jeho svetlu, farbám, tieňom, zvukom, teplote,
atď. Čiže celkovému usporiadaniu
priestoru ktoré číňania označujú
pojmom „feng shui“. Nášho okolia
sa zároveň aj dotýkame – teda ho
prijímame – a tak si uvedomujeme
jeho jedinečnú kvalitu. Ako príklad
uveďme, že už za bežných okolností nám chvíľu trvá, kým sa „udomácnime“ v novom prostredí napr.
v novom byte, na novom pracovisku apod. Ak vnímame rehabilitáciu
predovšetkým ako proces zahrňujúci mobilizáciu kompletného repertoáru vnútorných a vonkajších zdrojov pacienta na poli učenia, rastu,
uzdravenia a transformácie, možno
o tomto fenoméne uvedomovania
si resp. o plnom prežívaní (mindfulness) od momentu k momentu
hovoriť ako o srdci rehabilitácie.
Táto participačná forma rehabilitácie využíva najmä pri redukcii stresu, ale napríklad aj pri rehabilitácii
srdcovocievnych a pulmonálnych
ochorení, kde sa uplatňuje snaha

o zaangažovanie pacienta do procesu učenia ako sa znovu–zabývať vo
svojom živote a tele (3).
Z takto rekalibrovaného pohľadu na rehabilitáciu je zrejmé, že na
dosiahnutie daného cieľa možno
použiť širokú paletu metód: jednak
spomínané metódy zdôrazňujúce
aktívnu participáciu pacienta (cvičenia, pracovná rehabilitácia, biofeedback, joga, tai–chi, meditácie,
apod.), jednak postupy vyžadujúce
externý zásah buď lekára (myoskeletálna medicína, v neposlednom
rade akupunktúra), alebo zručného rehabilitačného pracovníka
(masáže).
Práve vďaka preukázanému analgetickému efektu akupunktúry
predstavujú poruchy pohybového
aparátu, patriace vo všeobecnosti
medzi najčastejšie dôvody vyhľadania lekárskej pomoci, medzi jednu z jej hlavných indikácií. Z tohto
pohľadu možno o akupunktúre
v rehabilitácii hovoriť ako o etablovanej alternatívnej liečebnej metóde.
Vysvetlenie mechanizmu akupunkturálnej analgézy ponúka klasická
tzv. vrátková teória (gate control
theory Melzack a Wall 1965):
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Zavedenie ihly do akupunktúrneho bodu vyvoláva okrem lokálnych
celý rad vzdialených neurochemicky sprostredkovaných dejov, ktoré
aktiváciou endogénneho opioidného peptidového systému vedú k útlmu bolesti cestou ovplyvnenia reakcie nervového systému na bolesť: na
úrovni miechy, mozgu a sympatického nervového systému.
Tak ako u ostatných reflexoterapií aj v prípade akupunkturálnej
analgézy sú v procese nasledovné
okruhy: 1. periférny – primárny
neuraxiálny („gate control system“),
2. retikulárna formácia – jej myelo–
encefalo–pontínna, 3. a najmä, ako
sa zdá, najdôležitejšia mezencefalická časť a napokon 4. talamo–kortikálne centrá. Napríklad jedna z variánt akupunktúry – aurikuloterapia
pôsobí predilekčne cez retikulárnu
formáciu.
Klinicky najlepšie zdokumentovaným a z pohľadu fyziológie najlepšie
objasneným efektom akupunktúry
je analgéza navodená elektroakupunktúrou. Rozoznávame dva typy:
1. nízkofrekvenčná akupunktúrna elektroanalgéza využívajúca
frekvencie od 2 do 4 Hz. Tu je analgetický efekt sprostredkovaný enkefalínmi a beta–endorfínmi v mozgu
a mieche pričom sa vyžaduje aktivácia špecifických opioidných receptorov. Neurálna cesta sprostredkujúca tento typ stimulácie prebieha
aferentnými dráhami do limbického
systému a hypofýzy. Na tomto mieste možno pripomenúť, že neurotransmittery bohato sa vyskytujúce
v limbickom systéme súvisia s abstinenčnými príznakmi toxikomanov pričom existujú štúdie dokumentujúce pôsobenie akupunktúry
v prípadoch závislosti na kokaíne
a opiátoch (1). Čo sa týka analgetického efektu pri nízkofrekvenčnej
stimulácii tento nastupuje pozvoľna, dosahuje plateau, šíri sa a pretrváva ešte aj po ukončení stimulácie.
Je reverzibilný pomocou naloxonu.
2. vysokofrekvenčná akupunktúrna elektroanalgéza používajúca frekvencie od 80 do 100 Hz je sprostredkovaná uvoľňovaním dynorfínu
a má dopad na uvolňovanie monoaminov. V porovnaní s nízkofrek6

venčnou stimuláciou je viac závislá
na aktivácii rôznych receptorov.
Stimuluje eferentné dráhy a vyplavovanie serotonínu a noradrenalínu. Tento typ stimulácie možno
s úspechom použiť aj u migrén
a depresií. Samotná analgéza nastupuje rýchlo, no prestáva hneď po
ukončení stimulácie a nie je možné zrušiť ju naloxonom. Používaním sofistikovaných zobrazovacích
metód sa aj u ľudí začína potvrdzovať existencia zmien nervového
systému vyvolaných akupunktúrou
dovtedy preukázaných iba u zvierat. Tak nap. štúdia z Massachusetts General Hospital (2) potvrdila
schopnosť akupunktúry modifikovať prekrvenie limbického systému
a podkôrových šedých štruktúr ľudského mozgu prispejúc tak k objasneniu mechanizmov pôsobenia
akupunktúry vďaka ktorým ju možno úspešne použiť v liečbe závislostí, ako aj u psychiatrických porúch.
Štúdia tiež poukazuje na nevyhnutnosť priamej stimulácie samotného
akupunktúrneho bodu za účelom
dosiahnutia požadovaného efektu
na metabolizmus mozgu. Izolovaná
stimulácia samotného kožného krytu nad akupunktúrnym bodom sa
totiž javí ako nedostatočná.
Akupunktúru s jej lokálnymi
i vzdialenými účinkami môžeme,
na základe spomenutých mechanizmov, zaradiť medzi reflexné
liečebné metódy. Znalosť mechanizmov účinku tej–ktorej metódy
reflexnej liečby umožňuje predvídať jej želané ako aj nežiadúce účinky a umožňuje zvoliť si najvhodnejšiu z nich (okrem akupunktúry
napr. reflexnú masáž či inú formu
manuálnej reflexnej liečby).
Éru vedeckého štúdia reflexných
mechanizmov a ich integráciu do
obecnej fyziológie nervového systému človeka otvoril anglický neurofyziológ Sherrington (1857 – 1952)
pričom sa zdá, že pojem reflexoterapia navrhol používať ako prvý
Jaworski na XI. kongrese Medicíny
15 októbra 1910 v Toulouse. Anatomickou štruktúrou ktorá slúži ako
teoretický prototyp pri metódach
reflexnej liečby je tzv. metamér znázorňujúci miešny segment s inervo-
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vanými orgánmi. Hranice štruktúr
v okolí tejto oblasti sú vymedzené
bilaterálnou emergenciou ventrálnych a dorzálnych koreňov
pričom súčasťou prototypového
metaméru sú všetky anatomické
štuktúry v inervačnej pôsobnosti
daného miešneho segmentu: dermatóm, myotóm, sklerotóm (zahŕňajúci
kosti a kĺby), angiotóm, viscerotóm
a napokon neurotóm (cerebrospinálne a autonómne nervové štruktúry). Zatiaľ čo hranice somatických
prvkov metaméru sú spravidla presne ohraničené, u niektorých častí
myotómu a angiotómu, no najmä
v prípade viscerotómu sú značne
neostré, za čo je v tomto prípade
z časti zodpovedná parasympatická
inervácia.
Nervová regulácia je v podstate
prenosom elektrických signálov
(akčných potenciálov) po nervových dráhach ktoré možno do určitej miery prirovnať k elektrickým
vodičom. Receptory ako aj efektory reflexných oblúkov sú buď
somatické alebo viscerálne, pričom
u oboch je kľúčovým miestom podmieňujúcim ich charakter synapsa.
V prípade reflexných techník hrajú
dôležitú úlohu niektoré aspekty fyziológie spinálnych synáps. V prvom
rade je to ich priepustnosť: pri CNS
cicavcov je čas potrebný na synaptický prenos akčného potenciálu od
0,5–1 ms, čo umožňuje odhadnúť
počet synáps pozdĺž nervovej dráhy (napr. u človeka sa počet synáps
v prípade spinálneho motoneurónu
odhaduje na 40 tisíc). Komplexnosť
týchto dejov je popri veľkom počte
mono – či polysynaptických kontaktov na periférnej, segmentálnej
a suprasegmentálnej etáži umocnená fenoménmi synaptickej konvergencie, divergencie, facilitácie
a oklúzie. Elektrické signály sú pri
tom rôznym spôsobom modelované, tlmené alebo zosilňované a cielene prepojované vytvárajúc zložité
neurónové siete prenášajúce a spracúvajúce informácie. Akupunktúrne body sa tak javia ako informačno–komunikačné kanály jedného
z regulačných subsystémov organizmu a keďže majú preukázateľnú
súvislosť s pôsobením elektrickej

a mechanickej energie (elektroakupunktúra, vpich ihly), pri prenose informácií hrá zaiste úlohu aj
elektromagnetická zložka prenosu.
O jej najjednoduchšiu identifikáciu metódou frekvenčnej analýzy
sa snaží meranie akupunktúrneho
bodu metódou EAV (elektroakupunktúra podľa Volla) ktorá merané
hodnoty transformuje a diagnosticky interpretuje do časovej dimenzie
vzostupu, dosiahnutého maxima
a poklesu, čo predstavuje odozvu
organizmu na cielené podráždenie
určitej zložky určitého regulačného
subsystému. Predmetný akupunktúrny subsystém je podľa kybernetického poňatia organizmu zákonite spojený so všetkými ostatnými
regulačnými subsystémami paralelnej i hierarchickej organizácie a sám
je nepochybne vysoko hierarchicky
štruktúrovaný a zoradený (10).
Zo širokej skupiny porúch pohybového aparátu vyzdvihneme dve
pri ktorých možno úspešne použiť
akupunktúru: tzv. jemné poruchy
statiky a asi najpočetnejšiu skupinu tzv. funkčných porúch chrbtice. Hoci tieto poruchy nepatria
medzi život ohrozujúce ochorenia,
z dôvodu ich logicky stúpajúcej
incidencie, tendencie k chronicite a invalidizujúcej bolestivosti sa
predsa jedná o závažnú oblasť. Na
tomto mieste pripomeňme, že na
vedeckom pokroku ktorý podstatne
rozšíril diagnostické a terapeutické
možnosti odborov zaoberajúcich sa
uvedenou problematikou (ortopédia, traumatológia, reumatológia,
neurológia, neurochirurgia, rehabilitácia), participujú nemalou mierou aj nové poznatky z oblasti fyziológie a patofyziológie pohybového
aparátu, pričom si z nášho pohľadu
nemožno nevšimnúť zaujímavú
skutočnosť: vedecké poznatky v tejto oblasti bádania v posledných
desaťročiach konvergujú s postulátmi tradičnej orientálnej medicíny ktorej súčasťou akupunktúra
je. Tento pozoruhodný jav miestami naberajúci podobu obsahového prekrývania prekvapuje o to
viac, že v prípade modernej vedy
sa používajú vyhranené metódy
pristupujúce k javom biochemicky
a lineárno–analyticky, zatiaľ orientálna medicína narába s principi-

álne odlišnými, tzv. energetickými
postulátmi, považujúc za príčinu
akejkoľvek choroby poruchu rovnováhy, množstva, rozdelenia a toku
hypotetickej životnej energie Tchi.
Pri definovaní pohybu, rozloženia,
nadbytku či deficitu predmetnej
energie, narába s bipolárnym konceptom yin a yang pomocou ktorého orientálne myslenie, využívajúc
najmä princíp analógie a holistický
pohľad na životnú realitu, označuje dynamickú rovnováhu medzi
dvoma pólmi a to nielen vo sfére
zdravia, ale v dianí celej prírody ako
takej. Stojíme tu pred problémom
chápania „životnej konkrétnosti“
(das Konkret–Lebedinge) ktorá pre
západné abstraktné myslenie predstavuje zásadnú prekážku. Naša
neschopnosť vnímať toto konkrétne
– životné orientálnym spôsobom je
dôsledkom odlišného filozofického
vývoja. Pohľad západného sveta je
výsledkom v novovekej rozbehnutej abstraktizačnej tendencie čím
sa poznávané javy započali skúmať
izolovane, teda vytrhnuté z kontextu. Súčasný výsledný stav charakterizovaný matematizáciou vied kedy
miesto vecí zaberajú abstraktné
pojmy, myslenie prestáva byť ustavičnou konfrontáciou získaných
pojmov s realitou, ale predstavuje
skôr len operovanie pojmov medzi
sebou, keď formálna logika zaujíma
miesto ontológie. Tento vývoj zašiel
tak ďaleko, že dnes veľmi často stojíme pred „konkrétne–životným“
bezradne. Situáciu sťažuje aj skutočnosť, že pre mnohých ideológov
západnej vedy čo i len zmienka
o Yin–Yang vyvoláva neprekonateľnú averziu. O čo paradoxnejšie
a senzačnejšie musí za tejto situácie
vyznieť odhalenie, keď do problematiky zainteresovanému čitateľovi
v diele popredného západného filozofa 20. storočia jasne zarezonuje
známy princíp Yin – Yang. Máme na
mysli Romana Guardiniho (1885–
1968) ktorého mysliteľskému zjavu
mnohí, podobne ako Einsteinovmu,
pripisujú epochálny význam (12).
Ústredným motívom diela tohto
veriaceho autora sú existenciálne
otázky človeka vo svete, neopúšťajúc pritom katolícky zorný uhol, formulujúc na ne nový náhľad. Ako to
dokumentujú vybrané úryvky jeho
textov spôsob, akým Guardini chá-

pe základné princípy diania vo svete sa zhoduje s pohľadom ďalekého
Východu.
Guardini zdôrazňuje celistvosť
reality (die Ganzheit) z ktorej podľa
neho všetko vychádza a ku ktorej vo
všetkom smeruje. Nejedná sa však
o celistvosť monolitnú, ale protikladnú. Táto celistvosť v protikladnosti je pre neho zákonom všetkého životného, ktoré sa podľa neho
buduje z vyrovnávania protikladov.
Ako uvádza, v každom živom útvare sa tieto protichodné tendencie,
a to v najširšom zmysle – od úrovne
biologickej, cez individuálnu až po
spoločenskú, prejavujú. Vníma ich
ako skutočné sily (o energii rozdiel
od orientálnej terminológie Guardini nehovorí), napriek tomu, že sú
„spočiatku len potenciálne, chcú sa
však aktivovať“ protichodné sily sú
tu a pôsobia, treba ich rozpoznať
a aj s nimi počítať „v živom organizme sa prejavuje zákon polarity, život
sa organizuje polárne“. Pól ako taký
sa chce aktivovať, dosiahnuť plnosť,
chce pole ovládnuť sám. Táto tendencia pólu sa však paralyzuje tým,
že naráža na takú istú tendenciu
protipólu. Tieto životné sily nie sú
protirečivé, len protikladné. Protirečivosť sa navzájom ruší a tu sme
v prípade polárnych síl ktoré svojou
vnútornou tendenciou síce smerujú
proti sebe, navzájom sa vylučujú,
no taktiež sú zároveň vnútorným
zákonom k sebe aj koordinované.
Nie že sa vylučujú, ale, a to skôr, sa
navzájom vyžadujú, postulujú. Póly
sa nemajú navzájom rušiť a absorbovať, ale navzájom dopĺňať aby speli
k vyváženej rovnováhe. Snahou všetkého životného úsilia je dosiahnuť
rovnováhu, súlad, harmóniu síl. Väzí
však v samotnej dynamika životnosti, že stav rovnováhy nie je trvalý,
je vratký a jeho udržanie vyžaduje
úsilie. Toľko z myšlienok Romana
Guardiniho – západného mysliteľa,
ktorého asi nikto nebude podozrievať z tendenčnej sympatie k východnému mysleniu, na ilustráciu, že
koncepcia boja protikladov má v sebe istý univerzálny význam. Koniec
koncov, historicky vzaté, stredoveké myslenie bolo z tohto pohľadu
holistické, racionálna scholastika
ešte počítala s intuíciou, veda sa
ešte prelínala s umením. Samozrejme, z dnešného stupňa vrcholnej
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diferencovanosti je návrat k takýmto začiatkom nereálny a nemožný, Guardini však do budúcnosti
naznačuje syntézu v podobe integrácie novej idey na vyššej, nesmierne zložitejšej a náročnejšej rovine,
výsledkom čoho by sa mal znovu
môcť nadobudnúť zmysel pre mieru a tvar, pre štruktúru a štýl. Tento
krátky filozofický exkurz by mohol
naznačiť, že s nezmieriteľnou odlišnosťou západného a východného
myslenia to v konečnom dôsledku
nebude až také zlé.
Vrátiac sa k základnej medicínskej
téme skonštatujme, že k tichému zbližovaniu až prekrývaniu západného a východného konceptu na poli
problematiky pohybového aparátu
dochádza možno najmä preto, že
táto oblasť je v akomsi pragmatickom v tieni iskrenia zo stretov na
ideologickej rovine. Na styčné body
tu poukážeme na príklade tzv. jemných posturálnych porúch a funkčných porúch chrbtice.
1| Jemné poruchy statiky
Úvodom pripomeňme, že výskyt
porúch
pohybového
aparátu
v posledných desaťročiach stúpa.
Predisponuje k nim životný štýl civilizovaného sveta kde je život jedinca charakterizovaný nedostatočnou
alebo nesprávnou pohybovou aktivitou, ktorá je pre pohybový aparát
fakticky kumulovaným stresom.
To v dlhodobej perspektíve vedie
k vytvoreniu podmienky vzniku
ťažkostí: svalovú nerovnováhu – najčastejšie so skrátením fyzického
svalstva následkom pohybovej hypoaktivity. Opačné i keď oveľa zriedkavejšie „patognomické“ hypertrofie
sú väčšinou profesionálne podmienené a bývajú klinicky nemé (na
horním obrázku – hypertrofia m.
levator scapulae  a m. trapezius).
Ochrana tkanív pohybového
aparátu je zo strany svalového systému zabezpečená koaktiváciou
agonistov a antagonistov udržiavajúcou fyziologické hranice pohybov
a správnu centráciu kĺbov. Dosiahnutie a udržanie tejto centrácie
úzko súvisí s kvalitou koordinácie
a výdrže, pričom svalový systém pri
8

bežnej pohybovej aktivite udržiava
dynamickú kĺbovú stabilitu súhrou
jednotlivých svalov.
To, či dôjde k poškodeniu jednotlivých tkanív pohybového systému
závisí samozrejme aj od trvania,
intenzity a frekvencie biomechanického stresu, zároveň však tiež
od schopnosti tela odporovať týmto silám a kontrolovať ich tak, aby
sa zachovala stabilita. Svoju rolu tu
zohrávajú aj genetické predispozície a maladaptívna odpoveď na
zmeny v okolí. Proces tejto stabilizácie je teda výsledkom interakcie
nasledovných systémov: CNS ako
koordinátora (supraspinálna kontrola začína už v treťom týždni života), kostnoligamentóznych štruktúr
ako pasívnej zložky, senzorickej
spätnej väzby a svalového systému
ako vykonávateľa pohybu.
Nevyhnutným
predpokladom
správnej pohybovej aktivity je
korektne zabezpečená statika. Už
na tejto úrovni sa môžu vyskytnúť

si udržuje stabilitu, no nejedná sa
o petrifikovanú rovnováhu v zmysle definície klasickej fyziky. Podľa
nej telo vlastne v rovnováhe nikdy
nie je, lebo podobne, ako je chôdza
zreťazením nerovnovážnych stavov
(Vandervael), posturálna rovnováha
tela je ascendentným sledom kontrolovaných nerovnovážnych stavov
(Bienfait). Neide o jednorázové
trvalé „zaujatie“ polohy, ale o kontinuálne „zaujímanie“ polohy pri
ktorom sa telo neustále stabilizuje
nepretržitým zreťazovaním polôh.
Výslednicu tohto procesu súhrnne označujeme pojmom postúra.
Zabezpečuje ju CNS kybernetickým
spracovávaním vizuálnych, okohybných, vestibulárnych a proprioceptívnych informácií z dolných
končatín a z paravertebrálneho svalstva cestou permanentnej variácie
napätia posturálnych svalov. Nasledujúca schéma znázorňuje fungovanie tohto jemného posturálneho
systému:

mnohé, na pohľad často subtilné,
avšak z hľadiska možných dopadov závažné poruchy. Ľudské telo

Nevyhnutnú informáciu o vzájomnej polohe receptorov tu zabezpečuje okulomotorika a paraver-
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tebrálne svalstvo, pričom rovnováha
sa dosahuje antigravitačným účinkom svalov informačne naviazaných
na vestibulum a stabilitou pohľadu.
Tá je zabezpečovaná vizuálnymi
a proprioceptívnymi informáciami
vonkajších okohybných svalov pričom posturálny systém pracuje so
vstupnými a výstupnými informáciami mechanizmom retroaktívnych
slučiek. Tu platí, že dianie v čase t je
závislé od uplynulého diania v čase
t – 1. Inak povedané aktuálna poloha tela je momentálnym výrazom
pretrvávania už neexistujúcich stavov v existujúcich.
Vyjadrené matematicky má logika
týchto zreťazených sérií nasledovnú
podobu:
Xt = QXt – 1 . (1 – Xt – 1)
Tento výraz vypovedá o dvoch
základných skutočnostiach: o nelineárnosti a neproporcionalite dynamiky posturálneho systému. To
v praxi znamená, že nepatrná zmena informácie na vstupe môže mať
závažný následok na výstupe, a naopak veľká zmena na vstupe nemusí mať zákonite za následok veľký
výsledný dopad (tzv. Lorentzov
motýľový efekt). V danom kontexte je aplikácia akupunktúry príkladom par excellence využitia takejto jemnej techniky. Ako vidno na
predchádzajúcej schéme, akupunktúra tu môže cielene ovplyvniť propriocepciu a nepriamo i vizuálne
vstupy v súlade s pravidlom: čím
je liečebný podnet subtílnejší, tým
väčšia je šanca na úspech. Predmetné posturálne poruchy klinicky prejavujú symptomatológiou
imitujúcou postkomočné ťažkosti
pri negatívnom oftalmologickom,
ORL, neurologickom a ortopedickom náleze čo zvádza k podozreniu
na psychiatrickú diagnózu. Popri
klasickej telovej akupunktúre prichádza do úvahy aurikuloterapia
ako topograficky výhodne situovaný mikrosystém (teritórium tretej
vetvy n.trigeminus).
2| Funkčné poruchy chrbtice
Druhú, oveľa početnejšiu skupinu pacientov tvoria chorí s funkčnými poruchami chrbtice. Z hľadiska
práceneschopnosti patria „bolesti

krížov“ v USA medzi hlavné zdravotné problémy, pričom 10 % postihnutých nimi trpí ešte 3 mesiace po
prvom ataku (5) a do pracovného
pomeru po šiestich mesiacoch sa
vracia iba polovica postihnutých
(6,7). Situácia nie je odlišná ani
v Európe ako ďalšej bašte civilizovaného sveta, kde napr. vo Francúzsku z titulu rovnakej diagnózy
prepláca Sociálna poisťovňa ročne
12 miliónov pracovných dní, čo
vyjadrené v číslach činí viac než
1,3 miliardy Euro. Napriek širokej
palete najmodernejších vyšetrení
(scanner, myelografia, scintigrafia, IRM atď.) sa veľmi často nenájde nijaká alebo len malá korelácia
medzi výsledkami týchto vyšetrení
a klinickými ťažkosťami pacientov.
Je to pochopiteľné lebo, ako uvádza Janda, príčinou funkčných kĺbových porúch, najmä chrbticových
je porucha motorického stereotypu ako základnej jednotky hybnosti. Fylogeneticky najstarším je
stereotyp chôdze ktorý je natoľko
zafixovaný, že charakterizuje daného jedinca a jeho pretvorenie je
prakticky nemožné. Iné stereotypy sú plastickejšie pričom proces
ich prestavby prebieha najskôr na
kortikálnej úrovni a je závislý od
plastičnosti mozgovej kôry jedinca.
Vďaka dvom základným tendenciám
svalov ku skráteniu alebo oslabeniu
vedú poruchy stereotypov k svalovej nerovnováhe s následným
preťažovaním pohybových segmentov a vznikom klinických ťažkostí.
Veľká pestrosť štruktúry a funkcie
rôznych svalov odrážajúca proces
adaptácie na najrôznejšie funkčné
požiadavky bola pre Gutmanna,
najmä pri snahe nájsť pre túto pestrosť spoločného menovateľa, príčinou zmätku. Z analytického pohľadu hovorí Janda o dvoch skupinách
svalov – dynamických a posturálnych s protichodnou funkciou,
odlišným a charakteristickým sklonom k zmenám. Hlavnou funkciou
prvých je zabezpečenie pohybu ako
základnej funkcie pohybového systému a je pre nich príznačný sklon
k oslabeniu, inhibícii a atrofii, zatiaľ
čo v druhom prípade je to funkcia
antigravitačná, statická, posturálna a svaly tejto skupiny majú sklon
k hyperaktivite a skracovaniu. Vďaka
týmto systematickým tendenciám je

vývoj svalových dysbalancií logicky
predvídateľný. Posturálna funkcia
sa objavuje na druhom mieste ako
to výstižne vyjadril už Sherrington
(1906) výrokom: „posture follows
movement like a shadow“. Práve
v zlepšení rovnováhy medzi týmito
skupinami svalov vidí Janda jeden
z hlavných cieľov terapie a predpoklad úspešnej prevencie, čo platí
ako terapeutický postulát: vyťahovať skrátené svaly a následne posilovať oslabené (9). Tento analytický
poznatok zodpovedajúci anatomickej logike svalového systému má
v rehabilitácii funkčných porúch
pohybového systému principálne
postavenie. Avšak pri svalovej činnosti charakterizovanej spletitosťou
najrôznejších funkčných požiadaviek bežného života sa popri tomto
bazálnom členení objavujú vyššie
nadstavbové princípy, ktoré prekračujú hranice anatomickej logiky a vyjadrujú schopnosť funkčnej
integrácie svalov. Hovoríme o svalových zreťazeniach alebo svalových
reťazcoch. Tieto fungujú ako uzavretý kinematický okruh v ktorom
zmena na ktoromkoľvek mieste má
dopad na celok. Možno ich tiež vnímať ako funkčné obvody tela ktorými sa šíria organizačné vektory charakterizované súvislou smerovou
a rovinovou orientáciou. Ich správna vyváženosť je nevyhnutnou podmienkou udržania statiky a voľnosti
pohybov.
V ďalšom uvádzam svalové reťazce ako ich prezentuje Francoise
Méziérs. Autorka vychádzajúc pri
ich definovaní z prác Kabáta, Pireta,
Beziersa a Struyfovej pripomína, že
k realizácii harmonického pohybu je
nevyhnutná motorická koordinácia
určitej skupiny svalov, čo si vyžaduje adaptáciu a komplementaritu
celého svalového systému. Zároveň
sa skupina synergických svalov trvalým zvyšovaním svojho bazálneho
tonusu môže retrahovať a vytvoriť
tak polyartikulárny svalový reťazec
ktorý svojou činnosťou vyvoláva isté
kompenzácie a následné, niekedy až
patologické morfologické zmeny.
Biomechanicky vďaka myofasciálnym prepojeniam sa svaly spájajú do
reťazcov tak, že postavenie dolnej
končatiny a panve, resp. postavenie
hornej končatiny a ramenného ple-
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tenca ovplyvňujú postavenie chrbtice, a naopak. Vychádzajúc z pozorovania hovorí o telesnej celistvosti
zabezpečenej systémom svalových
reťazcov tvoriacich mechanické
prepojenie medzi trupom a končatinami, v tomto zmysle najmä spinálne a ischiokrurálne svalstvo ako
súčasť zadného reťazca:

os kolena a koxy, čím sa narúša rovnováha pánve čo následne vyvolá
bolesti krížov alebo krčnej chrbtice.
V prípade tzv. antalgického reflexu „á posteriori“ je patogenéza
nerovnováhy rovnaká, len s tým rozdielom, že prvotnú príčinu si subjekt
uvedomuje, teda vedome sa vyhýba
bolesti (napr. kríva lebo má v chodi-

Topografická analógia s dorzálnou meridiánovou zónou (viď v ďalšom texte) je zjavná.
Autorka pripisuje vývoj morfologických zmien postupným poruchám svalového tonusu, pričom osobitnú úlohu pri ich vzniku pripisuje
dvom elementárnym antalgickým
reflexom ktoré sú základným adaptačným mechanizmom organizmu
zabezpečujúcim prežitie a vyhnutie
sa bolesti. V prípade prvého, tzv.
antalgického reflexu „á priori„ sa
jedná o podvedomý obranno–preventívny automatizmus rôznych segmentov tela ktoré sa v snahe vyhnúť
sa bolestivému vnemu preorganizujú tak, že to naruší celú statiku.
Telo sa tým vyhlo na istý čas bolesti,
no postupne dochádza k dekompenzácii spojenej s bolesťou. Tá je
však vďaka spomínanému vývoju
lokalizovaná do nekauzálnej oblasti
keďže ju celý proces zmien zamaskuje. Ako príklad môže poslúžiť
prípad nesprávne ošetrenej distorzie členkového kľbu kedy v snahe
vyhnúť sa bolesti mení organizmus

dle zapichnuté cudzie teleso). Méziérs je známa výrokom „porucha
nikdy nie je tam, kde sa manifestuje“
pričom je pozoruhodné, že v rámci vyvolávajúcich príčin pripisuje
rovnakú váhu fyzickej i psychickej
traume. V prípade psychickej traumy dokonca hovorí o antalgickom
reflexe emočného pôvodu. Šírenie
antalgického reflexu je facilitované
statickým svalstvom a mechaniku
tohto šírenia zabezpečuje podvedomý myotatický reflex kontrolovaný aktivitou gamma ktorá reguluje
a modeluje citlivosť a napätie jeho
receptorov.

10

Porovnateľnou analógiou tohto funkčného zadného svalového
reťazca je v akupunktúre tzv. dorzálna meridiánová zóna zahŕňajúca meridiánový okruh – Tai Yang
(tzv. meridián močového mechúra).
Jej teritoriálne prekrývanie sa s myofasciálnymi komponentmi zadného
svalového reťazca je zjavné.
Ako uvádza Oshman, spojivové
tkanivo a fascie tvoria jedno mecha-
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nické makroskopické i mikroskopické kontinuum opúzdrujúce všetky
veľké systémy organizmu – obehový,
nervový, muskuloskeletálny, zažívací
a rôzne orgány. Bunečná i orgánová
štruktúra tela je nesená a je konzistentná vďaka týmto spojivovým tkanivám prebiehajúcim od pokožky až
po najhlbšie štruktúry. Táto matrica
determinuje tak celkový tvar organizmu, ako aj mikroarchitektúru
jeho jednotlivých častí. Všetky pohyby organizmu či už ako celku, alebo
len jeho jednotlivých, čo i najmenších častí sú výsledkom napätí, ktoré
sa prenášajú štruktúrou spojivového
tkaniva a medzibunečnej hmoty vo
forme priestorovej siete utvorenej
prepojením obrovských molekúl
niekedy väčších než bakteriálna
bunka a prepojených nekovalentne pomocou vysokošpecifických
väzieb. Predstava takejto „siete sietí“
medzibunečnej hmoty (11) ktorá
má pokračovanie v skelete buniek
umožňuje vysloviť s trochou nadsadenia názor, podľa ktorého sa
telo skladá z buniek a obiehajúcich
tekutín pričom to všetko je zasadené do jedinej obrovskej, kontinuálnej siete z polymérov veľkej ako telo
samotné. Sieť spojivového tkaniva
reagujúc na napätia, tlaky či pohyby produkuje zodpovedajúce bioelektrické signály čiže funguje ako
komunikačný polovodič prenášajúci
biolelektrické signály medzi jednotlivými časťami tela. Podľa Oshmana
teda nie je ničím iným, než meridiánovým systémom tradičnej orientálnej medicíny s jeho početnými
ramifikáciami. Biomagnetická komponenta signálov prechádzajúcich
tkanivami šíri adekvátnu informáciu
do okolia, informuje (in–formuje),
teda uvádza organizmus „do formy“
(in–form). Tento abstraktný pojem
teda znižuje žiaducim spôsobom
mieru neurčitosti systému, teda
jeho entropiu. Táto informácia nie je
hmota, ani energia, ale ďalšia, tretia
entita univerza ktorá sa však môže
ukladať alebo byť transportovaná
no len v súčinnosti určitej, čo i len
minimálnej, energie. Až napojenie
informácie na nosnú energiu predstavuje fyzikálnu realizáciu informácie, teda signál (10). Vo svetle týchto
skutočností vyznievajú mimoriadne

zaujímavo kresby pacientov zachytávajúce propagáciu pocitov po tom,
čo im bola zavedená akupunktúrna
ihla do oblasti päty. Opäť raz možno konštatovať ich nápadné a z istého pohľadu logické prekrývanie sa
s priebehom klasických akupunktúrnych meridiánov.

(Alexander McDonald: Acupuncture from Ancient Art to Modern
Medicine, 1982)
Aj v systéme „americkej“ akupunktúry ako ju definuje Mark Seem sa
zdôrazňuje práve skutočnosť, že
ihly sa zavádzajú do myofasciálnych
spojivových tkanív a akupunktúrne
body situované na celom povrchu
umožňujú terapeuticky vstúpiť do
reťazcov kinetickej energie tela.
Ich dysfunkcia sa prejavuje „ztuhnutosťou a citlivosťou“ a pri použití
meridiánového systému slúžia pacientove ťažkosti ako navigácia pre
palpačné vyšetrenie myofasciálnych
štruktúr. V postihnutých miestach
je udávaná citlivosť až bolestivosť
(japonská modifikácia akupunktúry hovorí o bodoch ashi alebo kori),
v západnej terminológii sa bolestivé
body označujú ako trigger points.
Travellová zdôrazňuje, že práve
skrátené svaly vytvárajúc trvalý ťah
na myofasciálnu štruktúru tela vyvolávajú lokálne a vzdialené chronické
bolestivé syndrómy (4).

Pri príležitosti porovnávania dorzálnej meridiánovej zóny ako analógie zadného svalového reťazca, je
vhodné pripomenúť, že z pohľadu
teórie akupunktúry môžu vyššie
spomínané príčiny za istých okolností tiež viesť k rozvoju nerovnováhy, ba až k degradácii energetického systému ľudského organizmu.
Model zdravia a choroby ako ho chápe akupunktúra, má základ v Taoizme a v agrárnej spoločnosti starodávnej Číny. Zastáva sa názor, že
na udržanie zdravia je nevyhnutná
harmónia medzi vonkajším prostredím jedinca a jeho vnútorným
emocionálnym prostredím. V tomto kontexte je choroba zapríčinená spôsobom reakcie indivídua na
nápor vonkajších (vietor, chlad,
vlhkosť a sucho), a tiež vnútorných
faktorov ako strach, hnev, radosť,
obavy, smútok. Choroba jedinca je
potom prejavom interakcie jeho
celkového konštitučného vybavenia a spôsobom jeho existencie vo
svete. Čínska medicína neoddeľuje
myseľ, telo a duchovno, postihnutie
časti organizmu sa chápe vždy ako
postihnutie celku. Všetky symptómy
a choroby sú výsledkom nerovnováhy týkajúcej sa kvantity, distribúcie
a prúdenia životnej energie nazývanej Tchi. Tá je jedným zo základných
pojmov na ktorých stojí akupunktúra a ktorý je potrebné správne
chápať. Reč orientálnej medicíny je
obrazná a vzťahová v protiklade so
západnou, ktorá má tendenciu byť
absolútnou a definitívnou. Pod Tchi
rozumie tzv. životnú energiu ktorá sa prejavuje v miriádach foriem.
Západný svet si tento aspekt začal
uvedomovať od čias kedy Albert
Einstein položiac základy kvantovej
fyziky známym vzorcom E = mc2
pomohol ľahšie chápať kontinuitu
a rovnosť pojmov energia a hmota.
Nekonečná rôznorodosť javov vo
vesmíre je podľa orientálneho myslenia výsledkom trvalého cyklického zhlukovania a disperzie Tchi, čím
vznikajú javy na rôznych úrovniach
materializácie. Aby sa tento tok alebo prúdenie s jeho relatívnym rozložením, nadbytkom či deficitom
dal vyjadriť, používa sa známy koncept Yinu a Yangu. Pomocou nich
sa vyjadruje jednak dualita prejavu
Tchi a zároveň skutočnosť dynamickej rovnováhy medzi polaritami, ako

už bolo spomenuté aj v prípade chápania R. Gaurdiniho, nielen v prípade ľudského zdravia, ale i všetkých
prírodných javov.
Konkrétne dorzálna meridiánová zóna zahŕňa podľa klasického popisu zložku kožnú, tendino–muskulárnu,
divergentnú,
vedľajšie prepojovacie a pravidelné
meridiány veľkého meridiánu Tai
Yang (najväčší Yang) ktorý pozostáva z Tai Yang ruky (meridián tenkého čreva) a Tai Yang nohy. Tento
tzv. meridián močového mechúra
zahŕňa bilaterálne oblasť horných
sinusov, čela, temeno hlavy, zadnú
časť tela od záhlavia kaudálne, celú
chrbticu s paravertebrálnym svalstvom, cez sedaciu oblasť a zadnú
stranu stehien a lýtok k vonkajšej
hrane chodidla až po prsty. Horná
vetva (tzv. meridián tenkého čreva) opäť bilaterálne, prebieha vonkajšou stranou predlaktia počnúc
malíčkom cez oblasť skapuly a skalenov prebieha oblasťou líc až ku
konečnému rozvetveniu pre uchom.
Túto zónu pretínajú dva mimoriadne meridiány: jednak Tu Mo ktorý
vychádzajúc z oblasti perinea stúpa
po chrbtici, ďalej smeruje cez temeno hlavy a čelo končí v oblasti philtra, druhým mimoriadnym meridiánom je Yang Tsiao Mo. V terapii
možno vychádzať z rôznych prístupov medzi ktorými sa osvedčuje
o. i. tzv. grande piqure francúzskych autorov za použitia kontralaterálneho bodu Lo meridiánu
močového mechúra, alebo použitím
kľúčových bodov mimoriadnych
dráh Du Mo a Yang Tsiao Mo v odporúčaní Kajdoša.
Druhým svalovým reťazcom ktorý môžeme porovnávať s akupunktúrou je tzv. antero–interné svalové
zreťazenie podľa popisu Francoise
Méziérs. Tvorí ho asociácia bránice
a iliopsoasov, pričom bránici patrí
dominantné postavenie. Jej funkčný význam je oveľa širší než len ako
hlavného dýchacieho svalu – svojimi
úponmi na bedrové stavce a disky,
a vďaka mnohým svalovo–aponeurózovým väzbám ovplyvňuje statiku
a dynamiku celého tela, pričom je
v tomto dynamickom procese sama
spätne ovplyvňovaná. Tu je potrebné zmieniť sa aj o existencii reťazca
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fascií spájajúceho spodinu lebečnú
s diafragmou a ďalej pokračovaním
cez aponeurózy psoasov a ilakálnej fascie smerom nadol k dolným
končatinám tvoriac tak cerviko
– thorako – abdomino – pánvové zreťazenie ktoré tiež napomáha lepšiemu pochopeniu dýchacej
a vertebrálnej mechaniky. Nasledovný obrázok schématicky zachytáva jednotlivé   prvky inspiračného
reťazca – mm. scaleni, m. pectoralis
minor, mm. Intercostales a bránicu:

Dá sa povedať, že bránica ťahá
nadol všetko čo je nad ňou a všetko, čo je pod ňou, na nej visí. Ocitá
sa tak v strede jedinečného a komplexného mechanizmu pričom je
zároveň jeho rovnovážnym bodom.
V procese rehabilitácie je potrebné
túto skutočnosť brať do úvahy. Bránica sa pri statických poruchách
nachádza najčastejšie v inspiračnom spazme a v snahe prinavrátiť
jej fyziologickú činnosť je popri
dýchacej gymnastike potrebné oslobodiť ju aj od rušivých periférnych
napätí. Uspokojivé obnovenie činnosti bránice možno očakávať až po
zharmonizovaní všetkých svalových
reťazcov.
Do vyťahovania myofasciálnych
reťazcov je vhodné zakomponovať
dýchaciu činnosť v procese ktorej
hrá diafragma funkciu napomáhajúceho motorického agens pri úprave
postúry. Je potrebné docieliť voľné brušné i hrudné dýchanie ako
najlepší možný spôsob dýchania.
Je potrebné si uvedomiť, že voľné
dýchanie podstatne ovplyvňuje
lymfatickú pumpu a má dopad na
neurovegetatívny systém i emocionálnu oblasť.
12

V rámci nášho porovnávania
možno za je analogon tohto antero–interného funkčného svalového zreťazenia označiť ventrálnu
meridiánovú zónu Yang–Ming
zahŕňajúcu zodpovedajúcu kožnú
oblasť, šľachovosvalové, divergentné, spájajúce a regulárne meridiány
tohto veľkého meridiánu. Pozostáva z vetvy na hornej končatine (tzv.
meridián hrubého čreva) a z vetvy
na dolnej končatine (tzv. meridán
žalúdka). Len stručne uveďme, že
na hlave meridián zahŕňa svalstvo
tvárovej časti, predné a bočné svaly krku (úloha sternokleidomastoideov a scalenových svalov). Vetva
s označením meridián hrubého
čreva začína distálne na radiálnej
strane indexu, dolná vetva (meridián žalúdka) prebieha smerom dole
cez ramenný pletenec a hrudník cez
mm. deltoideus, supraspinatus, pectoralis, sternalis, rectus abdominis
a dole po ventrálnej strane nohy až
k 2. a 3. prstu.

Závěr
Nielen v rehabilitácii, ale v celej
medicíne vôbec sme v poslednom čase svedkami vzrastajúceho
záujmu pacientov i lekárov voči
alternatívnym liečebným postupom
čo má aj nemalý ekonomický dopad
na oblasť zdravotnej starostlivosti. Napokon, ako sa to za posledné
roky veľakrát konštatovalo, pojmy
komplementárny a alternatívny
sa vo svetle nových výskumov a klinických poznatkov pravdepodobne
„rozpustia“ a zrejme budeme mať
širšiu, evidence–based integratívnu rehabilitáciu ako súčasť širšieho fenoménu v rámci všeobecného
trendu vývoja k modalitne expandovanej, evidence–based integratívnej medicíne. Pri pokračovaní
zmieneného trendu je predstaviteľné, že sa v istom bode od pojmu
integratívny jednoducho upustí
a tieto alternatívne či komplementárne prístupy budú jednoducho
považované za normálnu a intímnu
súčasť medicíny. Dobrej medicíny
a dobrej rehabilitácie ako dynamického, vpred orientovaného odboru
schopného zhodnotiť a terapeuticky náležite využiť prínosy rôznych
metód. V prípade akupunktúry to
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už mnohé ovocie prinieslo a javí sa
byť sľubným aj do budúcnosti. V tejto práci som poukázal na názorové
paralely západného a východného
chápania určitých skutočností týkajúce sa nielen medicínskych, ale aj
filozofických aspektov.
Aj táto stránka vývoja prispieva ku
komplexnému menežovaniu multidimenzionálnych potrieb pacienta ktorému rehabilitácia uľahčuje
úspešný návrat k zdravšiemu a plnohodnotnejšiemu životu (8).
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Akupunkturní dráhu nelze vypitvat,
přesto akupunktura působí
aneb Akupunktura v zobrazovacích metodách CNS
MUDr. Alena Večeřová-Procházková, Katedra psychiatrie IPVZ,
přednosta prof. MUDr. Karel Chromý, CSc.
Většina prací, které se zabývají
vědeckým průkazem účinku akupunktury se věnuje jejímu analgetickému působení. Při tom hrají
roli přirozeně se vyskytující mediátory jako enkefaliny a endorfiny,
jejichž koncentrace se mění a produkce se zvyšuje, právě působením akupunktury. Avšak zdá se,
že působení akupunktury je podstatně širší, než naznačují studie
prováděné za účelem průkazu analgetického účinku. Od r. 1950 byla
učiněna řada objevů, které úzce
souvisí s pradávnými koncepty
akupunktury. Akupunkturní body
jsou odlišné od okolní kůže a jejich
aktivita může být elektricky změřena – na základě měření kožního
odporu před i po stimulaci.
Náš příběh začíná téměř pohádkově. V roce 1993 šel na dovolené
v Koreji po horách jeden muž. Protože ho tlačila bota, špatně našlapoval. Uklouzl a při tom si tak
zablokoval záda, že než letadlem
doletěl domů, do Los Angeles, sotva
se pohnul.
Jeho rodina mu doporučila, aby
na bolest zad zkusil akupunkturu.
Náš muž byl ale skeptický. Byl to
vědec, který se svou disciplínu vyučil v USA a znal principy západní
medicíny a tak pro něj akupunktura byla něco jako woodoo. K jeho
velkému překvapení, za 40 dolarů,
po 15 minutách procedura fungovala. Akupunktura jej začala
zajímat. O tři roky později, během
ročního pobytu v Koreji, baště
orientální medicíny, cítil, že jeho
zájem o akupunkturu roste. Akupunktura vklouzla do jeho myšlenek, tak jako jehla lehce pronikne
skrze kůži.
Naším mužem je fyzik a profesor
na University of California Irvine

Zang–Hee Cho. Člen Národní Akademie Věd USA, průkopník starších
verzí pozitronové emisní tomografie, PET a jeden z pionýrů magnetické rezonance, MRI, přičemž obě
tyto vyšetřovací metody znamenají
průlom v možnosti člověka podívat
se do živého mozku.
Akupunktura odstranila bolest
a přiměla pana Cho s využitím
moderní technologie – MRI zkoumat starobylou medicínu. Jeho práce publikovaná 1998 na stránkách
Proceedings of the National Academy of Science, prestižního světového vědeckého časopisu, prokázala přímé souvislosti mezi tělovou
akupunkturou a mozkem a bylo to
poprvé v historii.
Výzkumy profesora Cho přinášejí ještě jednu věc: možné vědecké
vysvětlení pro dva klíčové medicínské koncepty východního pojetí: cirkulaci životní síly čchi (Qi)
a existenci Yinu a Yangu, všudypřítomných, doplňujících se sil přírody.
Profesor Cho v té době pracoval na
studii, která se zabývala tím, jak
je vizuální stimulace zpracována
mozkem. Svítil lidem do očí a poté
byl proveden scan MRI. Výsledky
prokazovaly zvýšení krevního průtoku v určitých částech mozku.
Pro experiment s akupunkturními body získal 12 dobrovolníků.
Bod, který byl zvolen, souvisí podle
východní medicíny se zrakem a leží
na dráze močového měchýře, na
malíčku dolní končetiny. Už samo
jméno dráhy budilo v profesorovi
pochybnosti, ale jako správný vědec odmítl něco prohlásit za nesmysl bez důkazu. Nejprve dobrovolníkům posvítil do oka, aby získal
standardní odpověď vizuální kůry.
Poté akupunkturista „napíchl“ bod
na jejich malíčku na noze, bod

nazývaný BL 67, užívaný k léčbě
očních chorob, a poté byl proveden
opět scan MRI.
K překvapení profesora byly
oba scany prakticky identické. Stimulací bodu, který má souviset se
zrakem, dosáhl téhož efektu, jako
přímou stimulací oka jasným světlem !
Navíc zjistili ještě něco jiného.
Když pak dělali série MRI scanů, při
nichž střídavě zapínali a vypínali
světlo a zaznamenávali výsledky,
objevily se dvě různé reakce.
Čtyři účastníci vykazovali zvýšení krevního průtoku v kortexu, další snížení perfúze. Experiment proto zopakovali několikrát po sobě,
se stejným výsledkem. Jako by dvě
skupiny stály proti sobě. Pracovní
tým profesora Cho nakonec dospěl
k závěru, že se jedná o vyjádření
mystéria jinu a jangu. Dva typy
jedinců ve skupinách tíhly k osobnostním typům A a B podle Západní psychologie. Jang, tedy typ A
tíhne k netrpělivosti a optimizmu,
vyšší tepové frekvenci a teplotě těla.
Jin, typ B, mívá spíše nižší srdeční
frekvenci, studené končetiny a opatrné a často negativistické postoje.
(Gordon, 1998).

Funguje akupunktura?
Akupunktura v mozku ovlivňuje řadu struktur. Publikované práce vedou k hypotézám o možnosti
ovlivnění především limbického
systému. Limbický systém a podkorové struktury mají na starosti
regulaci autonomní, neuro endokrinní a senzorimotorických systémů, stejně jako afektivní a kognitivní aspekty bolesti. Animální studie
s akupunkturou se věnují především krátkodobé hypoalgezii. Většina prací věnovaných akupunktuře pracuje s elektroakupunkturou,
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přičemž většina kliniků pracuje
s klasickou jehlovou akupunkturou.
Množství experimentálních prací
s akupunkturou prokazuje  rychlou
a krátkodobou hypoalgézii. Efekt
akupunktury lze rozdělit na dvě
hlavní témata: akupunkturní analgezie a terapeutickou akupunkturu.
Neurobiologie, výzkum teorie
chaosu a výzkum učení a paměti
přinesly nové poznatky pro porozumění bolesti a endogenní antinocicepce a také hypotézy, jak
působí akupunktura. Byly popsány
a formulovány zejména tři základní
mechanizmy ovlivnění bolesti.

akupunkturou. Periferní bolestivá
událost může zlepšovat hojení tkáně a úlevu od bolesti prostřednictvím axonálního reflexu, uvolnění
neuropeptidů a lokálních endorfinů a jejich trofických důsledků.
(Sandkuhler, 1996). Carlsson (Carlsson, 2002) k popsaným mechanizmům přidává ještě
4| Korové, psychologické,
placebo mechanizmy očekávání,
ujištění a redukce úzkosti.
Fenomén De-Qi (subjektivně
prožívaný jako brnění, nepříjemno až úzkost, objektivně zobrazi-

telný ve fMRI) vede u studií, které
se věnovaly bolesti, k normalizaci
metabolizmu limbického systému
a paralimbických struktur (amygdala, hipokampus, hypotalamus,
ncl accumbens, temporální lalok,
g. cinguli), prefrontální kůry (ventromediální PFC, orbito-frontální
atd), mozkového kmene (ventrálního tegmenta, substantia nigra, retikulární formace), a cerebella (vermis, ncl. dentatus).
Akupunktura ovlivňuje funkci
hypotalamu a hypofýzy. Po akupunktuře byly nalezeny změny
v koncentracích hormonů a funkci
štítné žlázy, nadledvinek a gonád.
Rovněž se pozorují měřitelné změny ve funkci příštítných tělísek
a pankreatu. (Xie, 1981).

Obr. 1.: Struktury CNS související
s bolestí
Obr. 2.: Vzestupné dráhy akupunkturních impulzů (podle Bossy J.,
1979)
1| Supraspinální descendentní inhibiční systém: aktivace
diencefalon, mozkového kmene
a míchy  během antinociceptivní stimulace periaqueduktální šedi a ncl.
raphe magnus, dochází k ovlivnění
aktivity osy hypotalamus–hypofýza
–nadledvina.
2| Propriospinální heterosegmentální inhibice: existují heterosegmentální interneurony, které
mohou být aktivovány stimulací noxou nebo supraspinálními descendentními mechanizmy. Na tuto
úroveň jsou řazeny ještě mechanizmy vrátkové teorie a dlouhodobé
potenciace.
3| Segmentální spinální inhibice: dlouhodobé potlačení primární aferentní neurotransmise
v A delta vláknech – ta může být
zejména podkladem dlouhodobé
antinocicepce aferentní stimulací
14
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Akupunktura v zobrazova- níku 43 na levé noze. Akupunktura
vykázala aktivaci hypotalamu a pricích metodách CNS
Průlomová práce prof Cho vedla
k postupnému rozvoji dnes již řady
publikovaných prací, které zkoumají akupunkturu pomocí zobrazovacích metod CNS. Hledání v Medline,
Medscape a Google přineslo   tyto
výsledky:
MRI
1| Wu MT et al., 1999: U dvou skupin po 9 dobrovolnících   byla provedena stimulace ST 36 (bod dráhy
žaludku na koleni) a LI4 (bod dráhy
tlustého střeva na ruce). U kontrolní skupiny provedeno pouze píchnutí do kůže v dané oblasti, následované povrchovým tlakem. Byla
sledována psychofyziologická odpověď (tzv De-Qi efekt, anxieta, pocit
nepříjemna), autonomní odpověď
a proveden scan fMRI. Stimulace
akupunkturních bodů vedla k signifikantní bradykardii, aktivaci hypotalamu a ncl. accumbens a deaktivaci předních partií g.cinguli anterior,
amygdaly a hipokampu. Kontrolní
stimulace neměla tyto efekty. Akupunktura v těchto bodech aktivuje
struktury descendentního antinociceptivního okruhu a deaktivuje
limbický systém, což vede k deaktivaci bolestivých asociací.
2| Hui KK et al., 2000: U 13 dobrovolníků byla použita jehlová stimulace bodu LI4 na ruce. Došlo k signifikantnímu snížení signálu v ncl.
accumbens, amygdale, hipocampu,
parahipokampálních strukturách,
ventrálním tegmentu, g. cinguli ant.
(BA 24), caudatu, putamen a insule.
U všech jedinců, kde byla aplikace
provázena tzv De-Qi fenoménem.
ke vzestupu signálu došlo v somatosenzorickém kortexu. U dvou
jedinců, kteří při aplikaci jehel cítili bolest, došlo ke vzestupu signálu
v g. cinguli ant. (BA 24), caudatu,
putamen, předním thalamu a insule. Modulace subkortikálních struktur může být vysvětlením pro efekt
akupunktury.
3| Wu MT et al., 2002: Zkoumal
vliv falešné elektroakupunktury,
jemné akupunktury (povrchové)
a stimulace náhodného bodu na
kůži (mimo definované akupunkturní body) u 15 zdravých dobrovolníků. Stimulován byl bod dráhy žluč-

márního somatosenzorického kortexu a deaktivaci předního cingula.
Jemná elektroakupunktura (2 Hz)
vykázala silnější aktivaci mediální
okcipitální kůry oproti falešné elektroakupunktuře.
4| Siedentopf et al., 2002: Laserová akupunktura u 10 dobrovolníků,
stimulace opět bodu moč měchýře
67 (malíček na noze) a placebo akupunktura. V průběhu laserové akupunktury zjištěna aktivace v cuneu,
(Brodmannova area 18) a g. occipitalis med na straně ipsilaterálního
vizuálního kortexu. Ke změnám
fMRI signálu během placebo akupunktury nedošlo.
5| Kong. J, 2002: U 11 zdravých
dobrovolníků, praváků, měřen bod
dráhy tlustého střeva LI 4 na ruce.
Srovnával se efekt elektroakupunktury a klasické manuální akupunktury. Výsledky ukazovaly aktivaci
g. precentralis, postcentralis a putamen/insula, manuální akupunktura vykazovala signifikantní snížení
fMRI signálu v g. cinguli posterior,
g. temp. superior, putamen /insula.
6| Zhang WT et al, 2003: 2 skupiny pacientů s bolestí, jedna stimulována 2Hz a jedna 100 Hz elektroakupunkturou. V obou skupinách
aktivace fMRI prokázala aktivaci
sekundární somatosenzorické kůry
a inzul, kontralaterálního cingula
a thalamu, což pozitivně korelovalo s analgetickým účinkem. Pozitivní korelace u nízkofrekvenční
skupiny byla zjištěna s aktivací
kontralaterální motorické primární kůry, podpůrné motorické kůry,
g. temporalis superior a negativní
v hipokampu bilaterálně. U vysoko
frekvenční stimulace byla zjištěna
pozitivní korelace analgetického
účinku a s aktivací lobus parietalis
inf., ipsilaterálně g.cinguli ant., ncl.
accumbens a pontu, negativní korelace byla zjištěna pro aktivaci kontralaterální amygdaly.
7| Li G. et al, 2003: u 18 zdravých
dobrovolníků zkoumali 4 akupunkturní body související se zrakem při
stimulaci klasickou a elektroakupunkturou v porovnání s výsledky
získanými přímou zrakovou stimulací. Pozitivní aktivace byla zjištěna
během přímé zrakové stimulace ve
zrakové kůře. Podobnou aktivaci

zjistili při akupunkturní stimulaci
jak klasickou, tak elektroakupunkturou. Negativní aktivace byla zjištěna v lobus occipitalis, g. temporalis
a g. frontalis u 13 subjektů v průběhu klasické akupunktury.
8| Fang JL et al, 2004: U 15 dobrovolníků stimulovali Liv 3 a G40
– vzdálené body dráhy jater a žlučníku, přičemž fMRI vykazovala aktivaci sekundární somatosensorické
kůry oboustranně, čelních laloků,
pravostranně v talamu a v levém
mozečku. Při stimulaci náhodně
zvoleného bodu na kůži mimo lokalizaci popsaných akupunkturních
bodů ke změně perfúze nedošlo.
9| Napadow V et al, 2005: Srovnává ovlivnění fMRI stimulací ST
36 při elektroakupunktuře ve dvou
provedeních 2 Hz a 100 Hz a manuální akupunktuře. Akupunktura ve
všech provedeních vedla ke zvýšení
signálu v insula ant. a snížení signálu v limbickém systému a paralimbických strukturách, amygdale,
předním hipokampu, g.cinguli subgenuálně a retrospleniálně, ventromediálním kortexu. Pouze elektroakupunktura zvyšovala signál
v předním středním g.cinguli, nízkofrekvenční také v raphe. Falešná
akupunktura nevedla ke změnám
signálu fMRI.
PET:
1| Biella et al, 2001: Zkoumali,
zda akupunktura aplikovaná distálně na končetinách ovlivňuje perfúzi v CNS. Byla aplikována klasická
jehlová akupunktura   a ve druhé
skupině náhodně zvolené body
ležící mimo dráhy (placebo akupunktura). Klasická akupunktura
aktivovala g.cinguli ant. vlevo, bilatelárně insulu, mozeček bilatelárně,
g. frontalis superior vlevo, vpravo
pak g. frontalis medialis a inferior. Jde o regiony CNS spojované
s bolestí (viz obr. výše).
2| Hsieh et al., 2001: Studie využívající elektroakupunkturu zkoumala ovlivnění perfúze mozku stimulací bodu 4 dráhy tlustého střeva
(LI 4) a blízkého „falešného“ bodu.
Při nízkofrekvenční stimulaci 2 Hz
došlo ke změně perfúze v hypotalamu s konsekvencemi ve středním mozku, insule, g.cinguli ant.
a mozečku. K aktivaci hypotalamu
došlo pouze v případech, kde byl
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pozorován fenomén De-Qi. Hypotalamus je zřejmě klíčovou strukturou
působení akupunktury.
3| Yin L, et al., 2003: U šesti zdravých dobrovolníků byla provedena
aplikace klasické jehlové akupunktury v bodě 36 dráhy žaludku. Došlo
ke zvýšení glukózového metabolizmu v hypotalamu, hlavě ncl. caudatus, temporálním laloku, v levém
cerebellu, g. postcentralis a mozkovém kmeni. Akupunktura vede ke
zvýšení metabolizmu vegetativních
nervových center, která souvisejí
s funkcí žaludku.
4| Pariente J., 2005: U 14 pacientů
s osteoarthritidou byl zkoumán PET
efekt v CNS při klasické jehlové akupunktuře a placebo vpichu a kontrolní skupinou, kde došlo pouze
k píchnutí do kůže. Skutečná akupunktura i placebo (totéž očekávání
úlevy jako při reálné akupunktuře)
vedlo k aktivaci metabolizmu v pravé dorsolatelární prefrontální kůře,
předním g. cinguli a mezimozku. To
naznačuje, že reálná akupunktura
i placebo punktura má specifický
fyziologický efekt a že pacientova
očekávání a víra moduluje aktivitu
v regionech souvisejících se systémem odměny.
5| Huang Y., 2005: 12 depresivních pacientů bylo léčeno klasickou
jehlovou akupunkturou, PET scany
získány před zahájením léčby a po
6 týdnech léčení. Došlo ke zvýšení
metabolizmu ve frontálních lalocích bilatelárně, parietálně, v pravém okcipitálním laloku, vpravo
v ncl. caudatus, vpravo v g. cinguli a v levém cerebellu, ke snížení
metabolizmu došlo vpravo temporálně a bilatelárně v thalamu. Léčba
deprese klasickou akupunkturou
reguluje metabolizmus v kortiko
limbickém okruhu.
6| Newberg et al., 2005: V souboru 12 pacientů, 7 s chronickou
bolestí a 5 zdravých kontrol byla
provedena aplikace klasické jehlové
akupunktury v bodech zaměřených
na odstranění bolesti. Při úlevě od
bolesti byl 20 min po ukončení akupunktury proveden SPECT CNS.
U kontrolní skupiny došlo ke zvýšení aktivity v talamu a prefrontálním
kortexu, u pacientů s bolestí   před
aplikací byla nerovnováha aktivity
16

thalamu. Tato asymetrie se upravila po aplikaci akupunktury. Ve
změnách aktivity v prefrontálním
kortexu a ipsilaterálním senzorimotorickém regionu byly pozorovány
signifikantní změny. Akupunktura
v léčbě bolesti ovlivňuje aktivitu
frontálních laloků, talamu a kmene.

Akupunktura a nálezy zobrazovacích metod u depresivních onemocnění
Vidíme, že humánní studie se
zobrazovacími metodami CNS všeobecně prokazují ovlivnění metabolizmu hypotalamu, limbického systému a emočních center. To vedlo
k provedení studií, které zkoumaly,
zda akupunktura nějak ovlivňuje
i přímo onemocnění CNS, zejména depresi. Několik studií se věnovalo depresivním onemocněním
u gravidních žen a v šestinedělí,
kdy užívání antidepresiv může vést
k nežádoucím účinkům, a všeobecně se nedoporučuje. Zejména u preparátů třetí generace antidepresiv
je ale již použití v graviditě pokládáno za bezpečné. V německé studii bylo 61 gravidních žen s depresí
(skóre větší než 14 v HAMD) rozděleno do 3 skupin klasická jehlová
akupunktura bodů na meridiánech,
akupunktura v bodech mimo meridiány a masáže. Respondérky na
časnou fázi terapie pokračovaly do
10 týdnů po porodu. Při léčbě klasickou akupunkturou se v akutní
fázi zlepšilo 69 % pacientek, placebo
akupunkturou 47 % a při masážích
32 %. Pacientky ve skupině léčené
klasickou jehlovou akupunkturou
vykazovaly signifikantní zlepšení
po ukončení terapie 10. týden po
porodu (Manber et al., 2004). Přetrvávání efektu a dosažení remise
po 8 týdenní léčbě akupunkturou
zkoumala dvojitě slepá studie s 38
ženami. 26 žen bylo vyhodnoceno
po 6 měsících, počty relapsů byly
srovnatelné s běžnou medikací,
24 % žen dosáhlo kompletní remise
(Gallagher et al., 2001).
Smith a kol provedli v roce
2004 databázové vyhledávání údajů o použití akupunktury v léčbě
depresivních onemocnění v Medline, Embase, Psycinfo, Ciscom a Cina-
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hl. Byly vyhodnoceny randomizované kontrolované studie s dospělými
lidmi obou pohlaví trpících depresí.
Bylo nalezeno 7 prací (517 subjektů),  
z nich 5 (409 subjektů) srovnávalo
akupunkturu a medikamentozní
terapii, 2 práce srovnávaly klasickou
akupunkturu s falešnou akupunkturou. Akupunktura je podle publikovaných výsledků srovnatelně účinná
jako antidepresiva v dosažení remise a je lépe snášena (Smith et al.,
2005).
Jak si ukážeme, hlavní nedostatky studií s akupunkturou  spočívají
v tom, že soubory jsou malé a často
nacházíme sporný a diskutabilní
design. V případě srování s klasickou alopatickou psychofarmakoterapií je akupunktura srovnávána se
staršími antidepresivy první a druhé generace, nejčastěji amitriptylinem, což může zkreslovat pohled
na bezpečnost a snášenlivost více,
než kdyby byla akupunktura srovnávána s recentní psychofarmakoterapií první volby, s antidepresivy
třetí generace. Pro nás podstatným
nedostatkem zejména čínských
publikací je také nedostupnost překladu plných textů při publikování
v originálních čínských odborných
časopisech.
Například práce německých vědců z r. 2000 (Roschke, et al., 2000)
se zabývala přidáním akupunktury
ke klasické farmakologické medikaci mianserinem u 70 pacientů.
Srovnávala klasickou akupunkturu
a placebo akupunkturu oproti kontrolní skupině bez akupunktury.
Pacienti léčení kombinací akupunktury a mianserinu se zlepšovali lépe
a rychleji než pacienti v kontrolní skupině. (Roschke et al., 2000).
Kontrolovaná čínská studie (n=61)
srovnávala
elektroakupunkturu
a maprotilin u 30 pacientů s depresí. Elektroakupunktura vykazovala
srovnatelné účinky jako maprotilin
v léčbě deprese, přičemž vykazovala lepší snášenlivost, méně nežádoucích účinků a větší symptomatické
zlepšení. (Han et al., 2004). Jedna
ze starších studií se věnovala i fenoménu somatizace. U 41 pacientů,
z toho 20 léčených klasickou jehlovou akupunkturou oproti skupině
léčené amitriptylinem 6 týdnů obě

metody vykazovaly podobnou efektivitu, přičemž symptomy anxiety
a somatizace   byly zmírněny dříve
ve skupině léčené akupunkturou.
(Yang et al., 1994).

Závěrem ?
To, co začalo v Koreji procházkou ve
špatných botách, může vést k demýtizaci akupunktury, k lepšímu porozumění, jak akupunktura funguje
a k její větší akceptaci západní medicínou. Nálezy zobrazovacích metod
mohou také napomoci   vědcům
více využívat MRI ke zkoumání částí
mozku a jejich vztahů, které dosud
zkoumány nebyly.
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Regulace čchi orgánů cang dle ročního biorytmu
MUDr. Petr Kundrát
Tuto
práci
věnuji
památce
MUDr. Václava Kajdoše  (1922 – 1990),
kterého jsem osobně nepoznal,
jelikož akupunkturu jsem začal studovat až čtyři roky po jeho smrti. Bez
jeho vynikající učebnice akupunktury „Základy tradiční akupunktury“
by nemohl být napsán nejen tento
článek, ale žádná z mých ostatních
prací o akupunktuře, jelikož mohu
zodpovědně prohlásit, že nebýt této
knihy, nebyl by ze mne akupunkturista. Tato učebnice vyšla poprvé
a naposledy v nákladu 500 výtisků
v  r. 1985 jako skriptum ILF. Díky tomu,
že byla stažena z veřejných knihoven,
byla prakticky zlikvidována.  Deset let
marně poukazuji na to, že by měla být
znovu vydána. Takže kolegyně a kolegové, jednu z nejlepších učebnic akupunktury musíte v současnosti shánět
tak, jak jsme byli zvyklí v předpřevratové době, to jest  píděním se. Dejte si
tu práci, stojí to za to.
Úvodem si dovolím upozornit
na důležitost předposledního
odstavce tohoto článku, začínajícího slovy: Před závěrem si
dovolím upozornit … a končícího slovy … vím z vlastní zkušenosti. Informací zde uvedených
není třeba se bát, ale je nutno si
je uvědomit a respektovat je.
Nauka o pěti elementech vyjadřuje v nejobecnějším slova smyslu průběh existence čehokoliv na
světě a s největší pravděpodobností i v celém vesmíru. V širokém
nadhledu představuje element dřevo zrození, oheň narůstání a vyvrcholení, země jakousi konečnou
část vyvrcholení s vydáním plodů,
dle jiného názoru střed, kolem kterého se jakoby celý cyklus otáčí, ale
který sám je do cyklu zapojen, kov
zklidnění a voda zánik, či (chcemeli) určitou koncentraci, usnutí s přípravou na nové zrození. Toto vidíme
na průběhu existence každého živé18

ho tvora během jeho života, ale též
i v průběhu dne či roku. Zákonitosti
pěti elementů se týkají i neživých
předmětů, přírodních jevů, plodů
lidské práce, prostě čehokoliv, lidským, zvířecím či rostlinným životem počínaje a třeba poryvem větru
nebo příbojovou vlnou na mořském
pobřeží konče.
Vztahy mezi jednotlivými elementy v cyklech rození (šeng),
ovládání (kche), jejich patologické
modality a další detaily zde nebudu
rozvádět. Geneze celé teorie o pěti
elementech (wu-sing) je dobře
popsána ve skriptu Dr. Kajdoše
„Základy tradiční akupunktury“.
Detailní vědomosti o této problematice je možno obdržet studiem
prvého dílu knihy Mgr. Anda „Klasická čínská medicína“.
Pro praktickou aplikaci akupunktury má největší význam biorytmus
roku. Uvedení organismu do souladu se stavem ročních období je
základem cíle akupunkturního ošetření, ať již pacient přichází s jakýmikoliv potížemi. Týká se to čchi orgánů cang, čili plných orgánů jater,
srdce, perikardu, sleziny, plic a ledvin. Každý z těchto orgánů odpovídá určitému elementu, stejně tak
jako roční období a příslušné zevní
škodliviny. Stav jednotlivých cangů
rovněž odpovídá cyklu pěti elementů. Má tudíž své období zrození,
narůstání, vyvrcholení, zklidnění
a usnutí. V každém ročním období
má stav cangu odpovídat příslušnému elementu tak, aby vyvrcholení bylo v tom období, které odpovídá elementu dotyčného cangu.
Např. ledviny odpovídají vodě, mají
mít tudíž svou maximální plnost
správnou čchi v zimě, která rovněž
odpovídá vodě. V dalších obdobích
potom pokračují ve svém cyklu. Na
jaře jejich činnost usíná, v létě je
minimální, na podzim se probouzí.
U srdce je situace opačná, toto spí
v zimě a vrcholí v létě.
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Naplnění cangu správnou čchi
dle příslušného ročního období má
zabránit proniknutí pro ono období
typické zevní škodliviny, která se do
cangu může dostat v případě jeho
prázdnoty. Např. játra mají mít svůj
vrchol na jaře, tehdy mají být maximálně naplněna svou čchi a tudíž
sem nemůže proniknout typická
škodlivina jara vítr. Srdce má svůj
vrchol v létě. Plnost srdce zdravou
čchi zajistí v letním období ochranu
srdce před proniknutím typické letní škodliviny – horkosti (ekvivalentem tohoto stavu v západní medicíně by mohly bát známé infarkty
v letních vedrech). Plíce mají svůj
vrchol na podzim, plnost plic zdravou čchi v tomto období zabrání
proniknutí sucha. Ledviny jsou na
vrcholu v zimě a jejich plnost v tomto období nejlépe zabrání jejich
poškození chladem. Slezina sama
je trochu problematickým orgánem. Úroveň její čchi má zůstávat
stále stejná, ani ne silná ani ne slabá. Někdy se jí ale přisuzuje pozdní
léto, což je z hlediska akupunktury
výhodné, jak ještě poukáži. Kromě
sleziny tudíž všechny cangy prodělávají svůj vlastní roční biorytmus
zrození, vrcholu, zklidnění a usnutí.
Roční období je však nutno chápat trochu jinak než jsme zvyklí.
Vrchol jin, elementu vody, čili zimy,
je v nejkratším dni v roce, 21. prosince. Od tohoto okamžiku se rodí jang,
narůstá energie dřeva, čili zrození,
která vrcholí o jarní rovnodennosti
21. března, kterýžto den chápeme
jako vrchol jara a vyvrcholení náplně čchi jater. Tímto dnem počínaje
přechází aktivita postupně na oheň,
čili léto, které vrcholí v nejdelší den
roku, 21.6. Tento den též představuje vrchol jangu. V dalším období je
z hlediska praktické akupunktury
vhodné, necháme-li v pozdním létě,
čili srpnu lehce aktivovat slezinu
nad její obvyklou střední úroveň.
Jedině tak totiž můžeme akceptovat

skutečnost, že oheň rodí zemi a taví
kov. Pokud bychom plynule přešli
z léta do podzimu bez této aktivace
sleziny, museli bychom zcela nelogicky připustit zrození kovu z ohně,
což teorii pěti elementů odporuje.
Vrcholem podzimu je potom podzimní rovnodennost 23. září, kdy
vrcholí element kovu a s ním i náplň
plic. Od tohoto dne narůstá aktivita
elementu vody spolu s ledvinami až
do 21. prosince, kdy se celý cyklus
opakuje.
Trochu odlišný pohled na slezinu představuje teorie, že v průběhu roku stále stejná aktivita sleziny
vyniká v obdobích zhruba šestnáctidenních, kdy se aktivita vzrůstajícího elementu a klesajícího elementu dostala na stejnou úroveň, v této
době dostatečně nízkou k tomu,
aby jinak stále stejná aktivita sleziny
oba elementy překonala. Například
mezi 28. dubnem a 16. květnem již
element dřeva usíná, ale neusnul
natolik, aby ho stoupající element
ohně překonal. Oba elementy mají
v tomto období zhruba stejnou aktivitu, o něco nižší než je normální
stále stejná aktivita sleziny, která
v tomto krátkém mezidobí vynikne, než ji stačí narůstající element
ohně překonat. Držíme-li se však
striktně této teorie mezidobí aktivity sleziny (28.04.–16.05., 27.07.–
14.08., 25.10.–12.11., 23.01.–10.02.),
máme problém při regulaci čchi
cangů v podzimním a zimním období, kdy např. při přílišné aktivitě
jater a prázdnotě plic na podzim
nemůžeme tuto dysregulaci dosti
dobře vyrovnat. Posílit plíce je totiž
možno v tomto případě pouze posílením její matky–sleziny. To se však
neobejde bez zvýšení aktivity sleziny, což je při snaze o udržení stále
stejné hladiny čchi problematické.
Budeme-li akceptovat teorii pozdního léta, není zde problém, slezinu posílíme kombinací sedativní
punktury zemského bodu jater LR3
a tonisační punktury dřevěného
bodu sleziny SP1, přičemž tonisovaná matka (slezina), předá čchi synovi (plicím). V praxi však situace sleziny není tak složitá, jak by se mohlo
z uvedených údajů zdát. Stačí hlídat
její aktivitu na pulsu, aby nebyl ani
slabý, ani příliš silný a v případě, že
tomu tak je provést akupunkturu
na příslušných antických bodech.

Poměrně často zde není třeba provádět přesuny z ji¬ných orgánů
(pokud se ovšem vyloženě nejedná
o syndrom „dřevo rozrývá zemi“).
Slezina vesměs velmi dobře optimalisuje svou činnost po nabodnutí
zemských bodů (bodů biorytmu)
obou zemských orgánů ST36 a SP3.
Roční biorytmus můžeme shrnout do tohoto přehledu:
1 – jaro: únor, březen, duben,
  vrcholí játra
2 – léto: květen, červen, červenec,
  vrcholí srdce a perikard
3 – pozdní léto: srpen, vrcholí
  slezina
4 – podzim: září, říjen, energeticky
  vrcholí plíce
5 – zima: listopad, prosinec, leden,
  vrcholí ledviny
Diagnostickými a terapeutickými
postupy tradiční akupunktury lze
uvedené stavy dobře a rychle diagnostikovat a většinou i léčit. V diagnostice se nejlépe uplatní pulsová
diagnostika, v terapii použití příslušných antických bodů, neboli
bodů pěti přehrad.
Význam pulsových pozic pro
zhodnocení stavu čchi jednotlivých
orgánů je popsán v každé učebnici
akupunktury a nebudu to znovu uvádět. Rád bych zde zdůraznil to, co je
dobře uvedeno v učebnici Dr. Kajdoše, a sice, že polohy kde vyšetřujeme
jednotlivé orgány, vycházejí rovněž
z teorie pěti elementů. Levá ruka je
jang a směrem nahoru na této elevované končetině (poloha loktem
k zemi, prstama k obloze) jang stoupá. Tři pozice pulsu na a. radialis při
takto postavené končetině odpovídají nárůstu jangu, elementům
voda–dřevo–oheň. Proto na pozici
čch´ která je nejníže vyšetřujeme
element vody čili ledviny, na pozici kuan uprostřed element dřeva
čili játra a na pozici cchun nejvýše
element ohně čili srdce. Pravá ruka
je jin, tudíž směrem nahoru stoupá
jinová energie. Chceme-li zakreslit
celý cyklus pěti elementů do kruhu,
aby odpovídal postupnému narůstání jangové energie na levé ruce (elementy voda–dřevo–oheň) a jejímu
úbytku na pravé (elementy oheň–
země–kov), musíme pravou ruku
otočit dolů (loktem k obloze, prstama k zemi). Potom se poloha čch´
octne nejvíce nahoře a odpovídá
nejvíce jangovému ohnivému orgá-

nu–perikardu, resp. dle Li Š´-čena
ming-menu, směrem dolů zemi čili
slezině a nejníže na poloze cchun
kovu neboli plicím. Vidíme tudíž, že
jak se postupně mění roční období,
postupuje plynule maximum pulsové vlny po a. radialis z distální na
proximální polohu nejprve vlevo,
potom vpravo. Na zdánlivou absurditu umístění orgánů na pulsových
pozicích je nutno se dívat pohledem
logiky teorie pěti elemenů, potom
zde nejsou problémy.
Při diagnostice a terapii stavu
čchi dle ročních období si všímáme
pulsů orgánů cang. Pulsy orgánů fu
vlivu ročních období nepodléhají, odrážejí spíše momentální stav
zevní, jangové aktivity organismu.
Pulsy jednotlivých ročních období
tudíž vyšetřujeme stiskem tepny
asi do polovinu jejího průměru. Na
této úrovni rozlišujeme čtyři základní druhy pulsů, podle toho, jak čchi
postupně narůstá a opět klesá, a sice
puls jarní, letní, podzimní a zimní.
Jelikož aktivita jednotlivých orgánů
se během roku mění, měli bychom
při každém vyšetření nalézt všechny
tyto pulsy, každý na jiném orgánu.
Tyto čtyři druhy pulsů nelze plně
chápat jako popis absolutního stavu. Každý orgán má totiž svou vlastní charakteristiku pulsu. Základní
charakteristikou pulsu jater je, že
je poněkud napjatý, odpovídá elementu dřeva, rození. Puls srdce silný a přetékající, odpovídá elementu ohně, čili vrcholu. Puls plic je
lehký a dobře stlačitelný, odpovídá
elementu kovu. Puls ledvin tvrdý
a hmatný až ve větší hloubce, odpovídá elementu vody.
Uvedené 4 pulsy, t.j. jarní, letní,
podzimní a zimní modifikují základní charakteristiku pulsu příslušného cangu.  Tak například puls ledvin
v zimě sice bude „letní“, jak je níže
popsáno, ale ne stejného charakteru jako puls srdce v létě. Základní
charakteristika ledvinového pulsu,
totiž hlubokost a určitá tvrdost mu
zůstane i v období jeho vrcholu.
Puls ledvin v zimě tudíž nebude
zcela tak přetékavý, jako puls srdce v létě. Naopak puls srdce v zimě
nebude vyloženě tvrdý a hluboký
jak bychom ho nalezli na ledvinách
v létě. V nejčistší podobě nalézáme
puls ročního období na tom orgánu,
jehož funkce v daném období nejví-
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ce odpovídá jeho typickému pulsu.
Např. puls ledvin v létě, protože
v létě ledviny skutečně spí, proto
hluboký špatně stlačitelný puls je na
této pozici v tomto období nejtypičnější. Na všech ostatních orgánech
„zimní“ puls pouze modifikuje jiný
druh pulsu a tudíž se nevyskytne
v čisté podobě.
1| Puls zimní. Odpovídá elementu vodě, čili spánku. Je základním
pulsem orgánu ledvin. Je hmatný
až ve velké hloubce, k jeho zachycení je třeba použít velkého tlaku
prstu. Na této úrovni je však špatně
stlačitelný, přirovnává se ke kameni
obaleném bavlnou. Tato modifikace základního orgánového pulsu se
vyskytuje na jaře na poloze plic, na
podzim na játrech a v zimě na srdci. V typické podobě ho nalezneme
v létě na ledvinách. Ledviny, hlavní
orgán jin, čili koncentrace, spánku a nízké jangové aktivity v tomto
období skutečně spí.
2| Puls jarní. Odpovídá elementu dřeva, čili zrození. Je základním
pulsem orgánu jater. Značí narůstání
jangové aktivity. Je hmatný ve střední hloubce a je napjatý. Pulsová vlna
se objevuje a mizí víceméně náhle, na stlačení prstem klade odpor.
Z hlediska „absolutného množství“
čchi je podobný podzimnímu pulsu, liší se od něj však právě narůstajícím energetickým nábojem, tudíž
horší stlačitelností. Takto jarní puls
modifikuje na jaře puls srdce, v létě,
resp. v pozdním létě plic, na podzim
ledvin. V typické podobě ho nalezneme v zimě na játrech, jelikož čchi
jater, čili dřeva, se v tomto období
skutečně rodí.
3| Puls letní. Odpovídá elementu ohně čili narůstání a vyvrcholení.
Je základním pulsem orgánu srdce
(sporně i perikardu, tento, či lépe
ming-men, by přece jen měl v sobě
mít cosi jinového, známku jakéhosi
základu, z něhož je možno vyrůstat).
Znamená vyvrcholení aktivity příslušného orgánu. Je hmatný nejen
ve střední hloubce, ale i na povrchu. Odpovídá přetékajícímu pulsu
(flooding, chung-maj). Li Š´-čen ho
přirovnává k příbojové vlně, která
přichází s velkou silou, ale hned se
ztrácí. Na rozdíl od jarního pulsu je
letní sice silnější, ale dobře stlači20

telný. Tímto způsobem modifikuje
na jaře puls jater, na podzim plic,
a v zimě ledvin. V typické podobě se
nalézá v létě na srdci. Srdce je jediný
orgán, který má svůj typický puls  ve
svém vrcholném ročním období .
4| Puls podzimní. Odpovídá
elementu kovu, čili zklidnění. Je
základním pulsem orgánu plic. Je
hmatný ve střední hloubce, trochu
i na povrchu. Náplní co do „ absolutního množství“ čchi je stejný
jako jarní, jeho klesající energetická
tendence však způsobuje to, že je
dobře stlačitelný. Připomíná proto
trochu puls plynoucí (floating, fumaj), tento patologický puls však
nacházíme na rozdíl od podzimního
již na povrchu tepny. Podzimní puls
modifikuje orgánové pulsy na jaře
na ledvinách, v létě na játrech a na
podzim na srdci. V zimě ho nalezneme v typické podobě na plicích.
Plíce coby orgán elementu kovu
v zimě skutečně usínají poté, co na
podzim vrcholily.
Dle příslušných elementů bývají
výšeuvedené pulsy též označovány
barevně. Jarnímu pulsu se říká zelený, letnímu červený, podzimnímu
bílý a zimnímu černý. Čtenáři jistě
neušlo, že do pěti elementů chybí
puls sleziny, čili žlutý. Tento puls má
mít v průběhu roku stále stejnou,
neměnnou zhruba střední aktivitu,
nemá být ani silný, ani slabý, stlačením nesmí hned zmizet a musí
být dobře nalezitelný. Je výhodné,
nechá li se v srpnu poněkud více
zaktivizovat jakoby do letního pulsu. Takto umožníme v cyklu pěti
elementů plynulou funkci jak cyklu
šeng tak kche. Proto je výše u jarního pulsu poznámka, že ho na plicích
nacházíme spíše až v pozdním létě,
aby aktivita ohně (čchi srdce a perikardu) mohla zrodit zemi (čchi sleziny) a teprve tato kov (čchi plic).
Při praktickém provádění akupunktury tudíž v prvé řadě musíme
upravit stav čchi pacienta tak, aby
odpovídal ročnímu období. Každý
orgán cang má mít na své posici příslušný puls tak jak je popsán výše.
Na jaře má být puls jater letní (probuzený), srdce a perikardu jarní
(probouzí se), sleziny střední hodnoty, plic zimní (spí), ledvin podzimní (usíná). V létě má být puls
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jater podzimní (usíná poté, co byl
na jaře vzbuzený), srdce a perikardu letní (již se po jarním probouzení probudil), plic jarní (probouzí se poté, co na jaře spal, ale jeho
aktivita nemusí být příliš výrazná,
jelikož je ovládán aktivním letním
ohněm v cyklu kche a jeho výrazné
probuzení se do jarního můžeme
očekávat až v pozdním létě mírně
aktivovanou slezinou), puls ledvin
zimní (spí poté co na jaře usínal).
Na podzim má být puls jater zimní
(po letním usínání již usnul), srdce
a perikardu podzimní (usíná), sleziny opět střední, plic letní (již se
probudil) a ledvin jarní (po letním
spánku se probouzí). V zimě má
být puls jater jarní (po podzimním
spánku se probouzí aby mohl být na
jaře probuzený), srdce a perikardu
zimní (spí poté co na podzim usínal), plic podzimní (usíná po podzimní bdělosti) a ledvin letní (plně
probuzený s vrcholem aktivity).
Takovýto stav pulsu je podle tradiční medicíny obrazem zdraví.
Udržení takovéhoto stavu je dle
představ tradiční medicíny možné
vícerým způsobem. V prvé řadě to
záleží na fyzické a psychické aktivitě člověka. Chování člověka tak, aby
to bylo v souladu s ročním období je
popsáno již v kánonu Žlutého císaře
Su-wen. V knize Mgr. Anda „Klasická
čínská medicína“ se s tímto textem
můžeme seznámit doslova, v autorově krásném překladu (otištěno se
souhlasem autora):

Tři jarní měsíce se zvou „rozvíjení nového a odstraňování starého“.
V tomto období všude v přírodě raší
výhonky nového života a vše začíná
bujet a rozkvétat. Na jaře lidé mají
chodit spávat s příchodem noci
a časněji vstávat. S rozpuštěnými
vlasy a uvolněným oděvem se často mají pozvolnými kroky procházet po dvoře aby se cítili příjemně
a spokojeně. Je třeba, aby chránili
život a neničili jej, aby byli velkorysí
a ne haštěřiví, uznalí a ne trestuchtiví, neboť tak to odpovídá atmosféře
jarní čchi a taková je cesta pěstování života v jarním období. Kdo se
jí protiví, poškozuje si játra a v létě

u něj může dojít k chorobným změnám chladné povahy, neboť si nevytvořil dostatečné podmínky pro nárůst letní čchi.
Tři letní měsíce se nazývají „bujnost a nádhera“. Je to období, kdy
všechno bují a krásní, čchi nebes
se promíchává s čchi země, rostliny
rozkvétají a jsou v plné síle. Lidé mají
v létě chodit spát později a vstávat
časně zrána a nesmí jim vadit, že dni
jsou dlouhé a slunečné. V myslích
nesmějí přechovávat hněv a jejich
duševní nálada má odpovídat rozjásané letní atmosféře, aby i duch
v nich rozkvétal a čchi mohla volně vystupovat z těla ven. Pozornost
mají orientovat navenek a mají se
zajímat o okolní svět. Toto odpovídá atmosféře letní čchi a taková je
cesta pěstování čchi v létě. Kdo se jí
protiví, poškozuje si srdce a na podzim se proto může stát, že bude churavět na horečnatá onemocnění.
Jelikož si nevytvoří podmínky pro
dostatečné shromažďování podzimní čchi, budou se nemoci opětovně
vracet i v zimě.
Tři podzimní měsíce se nazývají
„naplňování a dozrávání“. Příroda
už nebují, ale dozrává a utišuje se,
čchi nebes se stává ostřejší, čchi
země se projasňuje. V tomto období má člověk chodit spávat časněji,
vstávat má zároveň se slepicemi aby
si zabezpečil duševní klid a zmírnil
vliv ostrého podzimního vzduchu.
Má shromažďovat duševní energii,
což je v souladu s charakterem podzimu a pozornost už nemá obracet
na vnější svět aby si zachoval čistou
čchi plic. Tak to odpovídá podzimní
atmosféře a takový je způsob shromažďování čchi na podzim. Kdo se
mu protiví, poškozuje si plíce. jelikož si nevytvoří dostatečné zásoby
energie, v zimě může trpět na průjmová onemocnění.
Tři zimní měsíce se nazývají „uzavírání a uschovávání“. V zimě voda
zamrzá na led, země puká a otevírá
se. Člověk nesmí zbytečně plýtvat
jangovou energií, má chodit brzy
spát a se vstáváním počkat až na
východ slunce. Ducha si má uschovávat hluboko jako nějaké tajemství
a musí si ho chránit jako nějakou
s námahou získanou vytouženou
věc. Je třeba chránit se před zimou
a vyhledávat teplo a nesmí se dovolit aby se tělo potilo, neboť tím je

poškozována jangová čchi. Takovéto chování odpovídá zimní atmosféře a je to správný způsob pěstování
a uschovávání čchi v zimě. Kdo se
mu protiví, poškozuje si ledviny
a na jaře se bude cítit ochablý a sláb,
poněvadž si nevytvořil dostatečné
podmínky pro rození jarní čchi.

Tento text, jehož vznik nejstřízlivější odhady kladou do období asi
300 let před Kristem, je pozoruhodný z mnoha hledisek. Pro západního
člověka například tím, že dodržování biorytmu v souladu s ročním
obdobím je u nás neznámé. Západní člověk nejenže o biorytmu roku
neví, tudíž ho ignoruje, ale navíc se
často chová opačně. Na jedné straně fyzicky náročné zimní sporty
v období, které by mělo znamenat
spíše zklidnění, na druhé straně
pasivita ležením na plážích v létě,
v období, které by naopak mělo být
charakteristické velkou aktivitou. Je
sice otázka, zda uvedené zásady mají
skutečně preventivní medicínský
význam, každopádně  uvedený text
představuje určitý pohled na některé velmi rozšířené zdravotní problémy. Za všechny je vhodné uvést
ty nejnápadnější: kardiovaskulární
choroby (důsledek útoku horkosti
v létě při prázdnotě srdce v období, kdy by srdce mělo být plné)
a chronické spondylalgie (důsledek
útoku chladu v zimě při prázdnotě ledvin v období, kdy by ledviny
měly být plné). Dosti významnou
funkční patologii nacházíme u lidí,
kteří nevědomky určitý biorytmus
udržují, ale z hlediska pohledu tradiční čínské medicíny zcela špatný. Jedná se o učitele a učitelky,
pro které rok začíná 1. září. Pojem
„loni“ chápe 100 % našich pedagogů
jako minulý školní rok. 1. září tudíž
aktivita učitelů narůstá, v rozporu s biorytmem roku, kdy v tomto
období má vrcholit podzimní příprava na zimní zklidnění a koncentraci. Poněkud vulgární tvrzení
lékařů, že učitelka není povolání,
ale diagnosa, se dostává ve světle
teorie tradiční čínské medicíny do
jiného postavení, které nejrůznější
často polysymptomatické a z hlediska evropské medicíny absurdní potíže učitelek a učitelů může

vysvětlit. Další pozoruhodností starého čínského textu je, jak logicky
vysvětluje vznik jarní únavy, nehledě k úžasnému faktu, že ji vůbec
již 300 let před Kristem popisuje.
Stojí za úvahu, zda by se při léčbě
nejen jarní únavy, ale i chronického
únavového syndromu neměly vzít
v potaz otázky ročního biorytmu
a jeho korekce některým z postupů
východní medicíny, mimo jiné akupunkturou. Pohled tradiční čínské
medicíny na jarní únavu rozhodně
stojí za studium, mimo jiné i proto,
že jarní únavu nalézáme opakovaně
i konzumentů velkých dávek vitamínů (medikamentosní léčba vitamíny je jedna z mála léčebných metod
tohoto stavu v západní medicíně).
Další zajímavost z uvedeného textu je pacientům tak dobře známé
absurdní nachlazení v teplých letních měsících. Při prázdnotě ohnivých orgánů v létě chybí jak odolnost vůči horku, tak chladu. Pokud
si pacient za tohoto stavu subjektivní pocit horka kompensuje chladnými  nápoji, průvanem a podobně, je
za tohoto stavu nachlazení vysoce
pravděpodobné.
Technické provedení regulace čchi cangů je dobrým klíčem
k pochopení celé čínské patologie a představuje vynikající základ,
na kterém můžeme stavět pestrou
mozaiku dalších akupunkturních
technik se všemi jemnými nyancemi.
Základní podmínkou pro to, aby
níže popsané postupy mohly být
účinné je dostatečně silný „hnací
motor“ pro převody čchi mezi jednotlivými orgány. Tímto „motorem“
je alespoň minimální náplň čchi
perikardu, což je však pouze konvenční označení orgánu, který na
pozici čch´ vpravo vyšetřujeme. Za
vhodnější pokládám respektovat tvrzení Li Š´-čena, že na této pozici se
vyšetřuje puls ming-menu čili jangové ledviny. Tento orgán představuje
kongenitální jangovou složku čchi,
jakýsi „oheň života“. Najdeme-li na
posici čch´ pravé ruky naprostou
prázdnotu pulsu na hluboké úrovni,
nemá cenu akupunkturu vůbec provádět, jelikož přesuny čchi nefungují. V tomto případě aplikujeme
některou z forem získávání čchi,
nejčastěji moxu na CV6 nebo CV8.
Pacienta instruujeme, aby si moxu
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prováděl sám. Většinou po tomto
postupu se puls ming-menu objeví a regulaci čchi cangů můžeme
provádět. U těchto stavů je vhodné
komplexní vyšetření energoinformační úrovně pacienta, což je již
mimo rámec samotné akupunktury
(diagnostiku morfologického onemocnění z hlediska západní medicíny beru jako samozřejmost).
Princip praktického provádění
přesunů čchi mezi jednotlivými
orgány spočívá ve správném pochopení funkce bodů pěti přehrad, též
zvaných starodávné nebo dle francouzského překladu antické body.
Mgr. Ando je výstižně nazývá „přepravní body“. Pomocí těchto bodů
můžeme skutečně čchi přepravovat
„z místa na místo“. V prvém vydání knihy „Kovem a ohněm“ píše
Dr. Kajdoš o těchto bodech, že akupunkturisté kteří s nimi pracují ani
jiných bodů nepoužívají. Tyto body
se nalézají distálně od loktů a kolen,
na jinových drahách je jich 5, na
jangových 6. Každý z nich odpovídá určitému elementu, neboli jak
výstižně píše Dr. Kajdoš, jsou jakýmisi vyslanci svého elementu na dané
dráze. Body počítáme vždy od koncového či počátečního bodu dráhy
na prstu ruky či prstci nohy. Směr
oběhu čchi dle orgánových hodin
pro tento způsob aplikace akupunktury nemá význam. Na jinových
drahách odpovídá prvý bod vždy
elementu dřeva, na jangových kovu.
Třetí bod jinových drah a čtvrtý
bod jangových vždy odpovídá bodu
pramene. Třetí bod jinových drah
má funkci třetího i čtvrtého bodu
drah jangových. Proto je např. bod
HT7 jak bodem pramene (původu),
protože je třetím antickým bodem,
tak tzv. bodem sedativním, jelikož
odpovídá synovi na dráze srdce, což
bude níže vysvětleno.
Pro potřeby regulace čchi cangů
můžeme jangové dráhy pominout
a věnovat se výhradně jinovým.
Antické body na těchto drahách
odpovídají od prstu postupně elementům dřevo, oheň, země, kov,
voda. Mluvíme tudíž o bodu dřevěném, ohnivém, zemském, kovovém
a vodním. Jelikož každý ogán odpovídá určitému elementu, najdeme na
dráze jeden bod stejného elementu
22

jako je příslušný orgán. Například
na dráze srdce (ohně) je to ohnivý
bod HT8, na dráze jater (dřevo) je
to dřevěný bod LR1 a podobně. Tento bod se nazývá bodem biorytmu.
Bod, který se v cyklu šeng (rození)
na pěti elementech nalézá před
bodem biorytmu (prvý bod před
bodem biorytmu proti směru hodinových ručiček) se nazývá matka.
Bod, který se v cyklu šeng nalézá
za bodem biorytmu (prvý bod za
bodem biorytmu ve směru hodinových ručiček) se nazývá syn. Takže
např. na dráze srdce je matkou bod
HT9 (dřevěný bod), následuje bod
biorytmu HT8 (ohnivý bod) a syn
HT7 (zemský bod). Na dráze jater
je matkou bod LR8 (vodní bod),
bodem bio     rytmu bod LR1 (dřevěný bod) a synem bod LR2 (ohnivý
bod). Provedeme-li tonisační akupunkturu bodu matka, přivoláme
tím čchi z orgánu elementu odpovídajícímu matce do orgánu, na jehož
dráze akupunkturu provádíme.
Sedativní akupunkturou bodu syn
odesíláme čchi z orgánu, na jehož
dráze nabodnutí provádíme do orgánu, jehož elementu bod syn odpovídá. Musíme se však vždy vyšetřením
pulsu přesvědčit, zda čchi v příslušných orgánech je nebo není. V konkrétním příkladě: Při prázdnotě
srdce (element oheň) a plnosti jater
(element dřevo), chceme-li srdce
tonisovat, provedeme tonisační
akupunkturu dřevěného bodu na
dráze srdce HT9 (matky), čímž čchi
jater do srdce přitáhneme. Po punktuře se vyšetřením pulsu přesvědčíme, zda k převodu čchi skutečně
došlo. Naopak při plnosti srdce,
které chceme sedovat, a současné
prázdnotě sleziny (země), provedeme sedativní punkturu zemského
bodu srdce HT7 (syna), čímž čchi
srdce (ohně) posíláme do elementu
země (sleziny). Vyšetřením pulsu
se přesvědčíme, zda k sedaci srdce
a posílení sleziny došlo.
Matka odpovídá vždy tzv. „tonisačnímu bodu“ a syn „sedativnímu
bodu“ tak jak je známe ze studia
akupunktury v základních kursech.
Vidíme tudíž, že tzv. „tonisační“
a „sedativní“ body jsou odvozeny
z cyklu pěti elementů. Pro zbývající
dva body, které jsou vůči bodu bio-
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rytmu ve vztahu cyklu kche (ovládání), se někdy používají termíny
babička a vnuk. Není to však tak
obvyklé, postačí, když bod označíme příslušným elementem. Na
dráze srdce je potom babičkou bod
HT3 (vodní bod) a vnukem bod HT4
(kovový bod). Rovněž těmito body
je možno převádět čchi z orgánu do
orgánu.
Tonisujeme či sedujeme orgány
ve směru šipek mezi jednotlivými
elementy jak v cyklu šeng, tak cyklu
kche. Cyklus kche nás nesmí mýlit
v tom slova smyslu, že by ve směru šipek docházelo k sedaci. Není
tomu tak. Sedace ve směru šipky
v cyklu kche je dána silou elementu na počátku šipky. Například silné ledviny (voda) ovládají oheň
(srdce) a proto je srdce při silných
ledvinách slabší. Pokud však v tomto směru šipky v cyklu kche provedeme akupunkturu na příslušných
antických bodech docílíme posílení
srdce a oslabení ledvin. Jinými slovy: chceme-li „zalít oheň vodou“,
čili oslabit srdce pomocí ledvin,
provedeme to tonisací ledvin (doplnění čchi ledvin). Posílené ledviny
potom samy utlumí srdce–voda
ovládá oheň.
Doplnění (tonisaci) příslušného
orgánu provádíme tonisační technikou punktury, vypuštění (sedaci)
orgánu technikou sedativní. Oba
druhy aplikace jehel jsou odlišné.
Sedativní punkturu provádíme
rychlým proniknutím přes kůži
(pokud se nám to ovšem podaří,
v praxi to bývá často problém) a po
vyvolání charakteristického pocitu
jehlu pustíme a necháváme ji zabodnutou asi čtvrt hodiny i déle. Zavedení jehly doplňujeme mentálním
příkazem o vypuštění čchi. Po celou
tuto dobu se jehly již nedotýkáme
ani s ní nijak nemanipulujeme. Po
ukončení punktury by měla jehla
jít zcela snadno vytáhnout. Naopak
tonisační (doplňující) punkturu
provedeme tak, že jehlou přes kůži
pronikáme pomalu a po dosažení
charakteristických pocitů s ní začínáme mezi prsty otáčet střídavě
doprava a doleva, zpočátku pomalu, posléze stále rychleji. Při tom si
představujeme, že čchi do orgánu
přivoláváme. Přítomnost čchi se

projeví tím, že se kůže okolo jehly
sevře. Ustaneme s otáčením, zlomek vteřiny vyčkáme a jehlu z rány
prudce vytrhneme, při tom bychom
měli rovněž cítit odpor. Ošetřený
bod bezprostředně několik sekund
prstem masírujeme, jako bychom
chtěli zabránit úniku doplněné
čchi. Tento způsob akupunktury je
velmi rychlý, trvá jen několik vteřin,
je však nepříjemný, mnohdy značně bolestivý. Sedativní i tonisační
akupunkturu provádíme pouze na
jedné straně, na které se prameny
různí. Dr. Kajdoš udává jako tonisační stranu levou, sedativní pravou.
Dle jiných zdrojů toto platí jen pro
muže, u žen je tomu naopak. Osobně lateralitu tonisační a sedativní
strany dle pohlaví dodržuji, u muže
tonisuji vlevo, seduji vpravo, u ženy
naopak. Podobně jako v jiných případech, i pro tuto problematiku je  
stěžejní záležitostí sebeprogramování terapeuta.
Vlastní převody čchi se provádějí tonisační či sedativní punkturou
příslušných antických bodů. Směr,
kudy čchi může procházet je dán
šipkami mezi jednotlivými elementy jak v cyklu rození (šeng), tak ovládání (kche). Pro konkrétní příklad
zůstaňme u orgánu srdce. V cyklu
šeng k němu směřuje šipka od elementu dřeva (jater), v cyklu kche
od elementu vody (ledvin). Doplnit (tonisovat) srdce tudíž můžeme
z těchto dvou orgánů. Tonisační
akupunkturou dřevěného bodu na
dráze srdce HT9 přivoláme čchi
z elementu dřeva (z jater) do srdce
(do ohně). Tonisační akupunkturou vodního bodu na dráze srdce
HT3 přivoláme do srdce čchi z ledvin (z vody). Naopak vypouštět
čchi (sedovat) ze srdce můžeme
v cyklu šeng do elementu země
(do sleziny) sedativní punkturou
zemského bodu HT7 nebo v cyklu
kche sedativní punkturou kovového bodu HT4 do elementu kovu (do
plic). Který konkrétní bod zvolíme,
záleží na stavu pulsu. Všeobecně
platí, že čchi musíme vzít odtud
kde je a poslat ji tam kde není. Je
výhodné využívat pravidla matka–
syn a nechávat orgány, ať si trochu
pomohou samy. Například zjistímeli koncem jara a začátkem léta pulsovou plnost plic a ledvin a prázdnotu
jater a srdce, můžeme energetickou

dysregulaci upravit převodem čchi
z plic do jater v cyklu kche. Játra se
naplní z plic, tím se probudí, jakožto syn ledvin odeberou plným ledvinám čchi a jakožto matka srdce jí
část předají srdci. Tonisaci a sedaci
(lépe doplnění a vypuštění) je možno kombinovat.  V uvedeném příkladě mezi játry a plícemi nabodneme
sedativně dřevěný bod na dráze plic
LU11 (tím odesíláme čchi plic–kovu
k játrům – dřevu) a tonisačně kovový
bod na dráze jater LR4 (doplňujeme
čchi dřeva–jater z kovu–plic). Údaje
o tom, zda se má nejprve tonisovat
(doplňovat) nebo sedovat (vypouštět) se různí. Dr. Kajdoš doporučuje
nejprve tonisovat, potom sedovat.
Opět záleží na sebeprogramování
terapeuta, osobně nepřikládám této
problematice velký význam, způsoby střídám. Ve zde uvedených příkladech popisuji vesměs nejprve
vypouštění, potom doplnění.
Často můžeme využít prosté akupunktury v cyklu šeng. Zůstanemeli u srdce, tak v létě při prázdnotě
srdce a plnosti jater můžeme čchi
odeslat v cyklu šeng přímo z jater
do srdce. Nabodneme sedativně
ohnivý bod jater LR2 a tonisačně
dřevěný bod srdce HT9. Výsledek
akupunktury je žádoucí kontrolovat na pulsu po zavedení každé jehly. Pulsy se mění v naprosté většině
případů prakticky okamžitě.
Na jaře a v létě nebývají s regulací čchi cangů problémy, jelikož je
možno provádět přesuny v cyklu
šeng i kche přímo. Problémy nastávají na podzim a v zimě, a to kvůli
slezině. Je nemožné provést přímý
přesun čchi z jater do plic a ze srdce
do ledvin, což velmi často vyžaduje
pulsový nález v těchto obdobích.
V obou popsaných případech je
totiž nutno postupovat přes dva elementy, nenabízí se nám zde přímá
šipka cyklu šeng nebo kche, která
by tento přesun umožnila. V cestě
nám v obou případech stojí slezina.
Budeme-li akceptovat skutečnost,
že musíme mít na slezině stále stejnou aktivitu, je náš úkol provést přesun obtížnější, slezině se musíme
vyhnout. Při plnosti jater a prázdnotě plic na podzim musíme nejprve
odeslat čchi v cyklu šeng do srdce
a odtud v cyklu kche do plic. Takže
nabodneme sedativně ohnivý bod
jater LR2 a rovněž sedativně kovový

bod srdce HT4. Závěrečná tonisační
punktura se potom bude týkat ohnivého bodu plic LU10. Jednodušší je
ale akceptovat teorii pozdního léta,
což znamená, že přece jenom může
slezina svou aktivitu v tomto období zvýšit. Sedativním nabodnutím
zemského bodu jater LR3 odešleme
čchi v cyklu kche do sleziny, tato
pak ji předá svému synovi–plicím
v cyklu šeng. Okamžitě po nabodnutí bodu LR3 zkontrolujeme puls
a dle jeho stavu se rozhodneme, jak
postupovat dál. Pokud zjistíme silný
puls plic, znamená to, že slezina již
plicím předala čchi dostatek. Je-li
potom puls sleziny přiměřený, to
znamená v plném podzimu opět na
své střední aktivitě, můžeme s akupunkturou skončit. Pokud zjistíme
silné plíce, slabou slezinu i játra,
byly plíce silně aktivní a vzaly si ze
sleziny energie trochu moc. V tom
případě je vhodné harmonisovat
slezinu jejím bodem biorytmu SP3,
popřípadě v kombinaci s bodem
biorytmu žaludku ST36 (použití
bodu biorytmu je níže popsáno).
Po počátečním nabodnutí bodu
LR3 však můžeme také zjistit, že
puls zůstal stejný (stává se to ale dle
mých zkušeností jen výjimečně).
Musíme tedy nabodnout tonisačně
dřevěný bod sleziny SP1. Po tomto zákroku by již slezina měla být
dostatečně aktivovaná a dále postupujeme dle toho, zda předala nebo
nepředala čchi plicím. V případě, že
ne, použijeme opět cyklu šeng, čili
kombinaci sedativní punktury kovového body sleziny SP5 a tonisační punktury zemského bodu plic
LU9. Zimní převod čchi ze srdce
do ledvin je již jednodušší, provedeme aktivaci plic ze srdce v cyklu
kche sedativní punkturou kovového bodu srdce HT4 a dále se opět
chováme dle stavu pulsu podobně,
jako v případě mezi játry a plícemi
na podzim. Výhoda je zde v tom, že
nemusíme udržovat na matce ledvin (plicích) žlutý puls, ale můžeme
plíce nechat klidně usínat pulsem
podzimním (bílým).
Bod biorytmu má trochu zvláštní
postavení. Je ho možno totiž napichovat jak tonisačně, tak sedativně
a podle toho docílíme na orgánu
nespecificky tonisace nebo sedace.
Akupunktura tohoto bodu příslušnou technikou na příslušné straně
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dokáže tudíž sama o sobě čchi orgánu dle aktuálního ročního období
upravit, a tím výše uvedené postupy
i částečně nahradit. Použití bodu
biorytmu tonisačním způsobem na
orgánu, jehož náplň čchi má zrovna vrcholit je výhodné v případech,
kdy si akupunkturista není jist pulsovou diagnostikou. Osobně jsem
toho názoru, že by to mělo být téměř
standardním doplňkem recepturní
akupunktury.
Úprava stavu čchi orgánů cang
tak, aby odpovídal ročním obdobím,
je naprostým základem akupunktury, ať již pacient přichází s jakýmikoliv potížemi. Například bolest laterální strany hlavy z přetlaku čchi
na dráze žlučníku sice můžeme
řešit prostou sedací žlučníku, efekt
však bude daleko výraznější, když
předtím provedeme regulaci cangů
nebo ještě lépe, když sedaci žlučníku přímo do regulace čchi cangů
zapojíme. Např. pokud se s tímto
stavem setkáme na jaře a pod plným
pulsem žlučníku zaznamenáme
prázdný puls jater (u bolestí hlavy
je tento pulsový nález velmi častý), můžeme k náplni jater použít
právě převedení čchi žlučníku do
jater transversální luo drahou např.
tonisačním nabodnutím bodu pramene (dle terminologie Mgr. Anda
bodů původu) jater LR3. Při léčbě stejného stavu v letním období
pokud zjistíme navíc prázdnotu srdce doplníme dále převod čchi z jater
na srdce, např. sedativní punkturou
ohnivého bodu jater LR2 a tonisační
punkturou dřevěného bodu srdce
HT9. Podobných příkladů by bylo
možno uvést desítky. Pěkných terapeutických efektů můžeme docílit
tehdy, kdy regulací orgánů cang
upravíme symptomatologii, která je
přímo touto dysregulací způsobe-

na. Například bolesti plosek nohou
v letním období, zhoršených chůzí.
Puls ukáže nadbytek čchi na ledvinách a nedostatek na srdci. Akupunkturní léčbou je regulace čchi
cangů vyprázdněním ledvin a doplnění srdce (tonisační punkturou
vodního bodu srdce HT3 a sedativní punkturou ohnivého bodu ledvin KI2).
Co má přednost před regulací
čchi cangů je indikovaný zákrok na
mimořádné dráze. Patologie mimořádných drah se totiž týká přímo jinjangu, což jsou základní formy čchi,
které jsou pěti elementům nadřazené.
Před závěrem si dovolím upozornit na dva stavy, jasně definované
evropskou morfologickou diagnostikou, kdy dle mých zkušeností nemohu výše uvedené postupy regulace
čchi cangů doporučit:
1| Má li pacient kardiální onemocnění, a to jakékoliv, má před
regulací čchi cangů vždy přednost
dostatečná náplň čchi srdce. V praxi jsem několikrát viděl stav, kdy
jsem provedl vypuštění čchi srdce
u těchto nemocných a zaznamenal jsem ústup sinusového rytmu
a nástup arytmií. Může se to např.
stát i v případě, že „harmonisujeme“ slabou slezinu, tato si coby syn
odebere čchi ze své matky (ze srdce) a objeví se arytmie. V těchto případech je stěžejní se řídit zásadou
ze Su-wen, a sice, že srdce je císař,
a potřebám císaře (srdce) je třeba
obětovat potřeby celého státu (organismu), jelikož hyne-li císař, hyne
i stát. V těchto případech stav  většinou řeším jinisující mimořádnou
drahou. Po předchozích zkušenostech u takovýchto pacientů nikdy
neprovádím akupunkturní zákrok,
který by mohl jakýmkoliv způso-

bem vést k oslabení čchi srdce, a to
ani v zimním období.
2| U pacientů, kteří mají bronchiální asthma neprovádět sedaci
ledvin, a to ani v letním období.
Z hlediska tradiční patologie je
pro asthmatika důležitý systém plíce–slezina–ledviny, a sedací ledvin,
byť by to bylo dle ročního období
logické, může dojít k dekompensaci
stavu. Rovněž toto vím z vlastní zkušenosti.
Výše uvedené postupy regulace
čchi cangů dle ročního období se
mohou zdát lékaři, který se s nimi
seznamuje složité, je to však jen
zdání. Ve skutečnosti jsou velmi
jednoduché. Jakmile pronikneme
do cyklu pěti elementů, zjistíme, že
z něj nelze nic ubrat ani do něj nic
přidat a že se stále točíme v jednom
kruhu, který se nám poměrně záhy
a snadno zautomatisuje, takže nakonec v praxi je tento postup stejně
rutinní záležitostí jako pro recepturního akupunkturistu nabodnutí
bodu LI4 při bolestech od pupku
nahoru.
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element 	
dřevo 	
oheň 	
oheň 	
země 	
kov 	
voda 	
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1 	
9 	
9 	
1 	
11 	
1 	
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2 	
8 	
8 	
2 	
10 	
2 	
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informace: legislativa v akupunktuře

PROGRAM ZDRAVÍ A OCHRANA SPOTŘEBITELE
2007–2013
MUDr. Doris Danielová
V Evropském parlamentu již
od prosince 2005 probíhá čtení
důležitého dokumentu – Health and
Consumer Protection Programme
2007 – 2013. Jedná se o strategii
ochrany zdraví obyvatel zemí Evropské unie, která bude po svém přijetí závazným kriteriem pro tvorbu
národních programů týkajících se
zdraví v jednotlivých zemích EU.
V prosinci roku 2005 podalo více
než 50 nejdůležitějších lékařských
společností (mezi nimi i ČLAS JEP
ČLS), sdružujících lékaře provozující nekonvenční medicínu v zemích
EU, velmi podnětné pozměňující
návrhy k výše zmíněnému Programu.
Upozorňuje se v nich na celosvětově stále vzrůstající morbiditu populace, i přes stále rostoucí náklady na
léky; v důsledku stále závažnějších
a četnějších nežádoucích účinků
alopatických léčiv stoupá i každoroční počet úmrtí pacientů na tyto
vedlejší účinky léčby. Tento stav lze
bez přehánění označit jako kritický
a je nutno hledat jiné cesty, kudy by
se medicína měla ubírat. Jako velmi žádoucí se jeví (zcela v souladu
s doporučeními Světové zdravotnické organizace) rozvoj a podpora
technik komplementární a alternativní (neboli nekonvenční) medicíny, a tudíž – což nás, čtenáře akupunkturistického bulletinu nejvíce
zajímá – i aplikace akupunktury.
Uvádím některé nejzajímavější
pasáže z Pozměňovacích návrhů, ke
kterým v současné době probíhá diskuse v Evropském parlamentu. Originál je v angličtině zdokumentován
řadou studií a odkazů na odbornou
literaturu – viz čísla v závorkách
– a je k dispozici u MUDr.Ladislava
Fildána a u MUDr. Doris Danielové.
Lékařské organizace provozující
nekonvenční medicínu vítají návrh
komise pro program ochrany zdraví a zákazníků 2007 – 2013 s cílem
– „zdravější, uvědomělejší občané“.

Chceme přidat své návrhy, které
podle našeho názoru mohou výrazně přispět ke kvalitě zdraví občanů
EU.
V Evropě je péče o zdraví čím dál
tím dražší, stoupá prevalence chronických nemocí a jejich léčba je
často neúspěšná. Stoupá morbidita
a mortalita na vedlejší účinky léků,
narůstá rezistence na antibiotika.
Pacienti se čím dál více bojí nežádoucích účinků léčiv, které vedou často
k hospitalizaci až smrti – a také vědí,
že si konvenční medicína neví s léčbou mnoha chronických nemocí
rady. Mnoho pacientů, zvláště trpících chronickými nemocemi, proto hledá jiné cesty léčby. Zajímají
se o přírodní produkty, holistický
pohled na zdraví, svou vlastní odpovědnost za zdraví, odmítají lékařskou autoritu a přetechnizování.
V Evropě je CAM (komplementární a alternativní medicína) čím dál
tím populárnější. Až 65 procent lidí
užívá CAM. (WHO 2002). CAM také
praktikuje čím dál více lékařů a čím
dál více je jich také přesvědčeno
o užitečnosti CAM.
Ochrana občanů před riziky léčby je jednou z priorit programu
Ochrany zdraví a zákazníků na roky
2007 až 2013. V USA jsou nežádoucí účinky léků zodpovědné za smrt
100 000 lidí ročně (Lazarou a kol,
1998). V Evropě dodnes taková studie chybí (až na podobné studie
v Norsku – 2001, Buajordet a kol,
a v Britském království – 2004, Pirmohamed – které dospěly k dost
podobným závěrům). Extrapolací
výsledků z USA dospíváme k číslu
150 000 smrtí ročně na nežádoucí účinky léků v Evropě. Alarmující je, že 94 % nežádoucích účinků
léků zůstávají nepoznány, tj. zjistí se
náhodou až při umírání nebo na pitvě apod. (7)

Cena lékařské péče vynaložená
na terapii nežádoucích účinků léčení v roce 2001 v USA je 37,6 bilionů
dolarů za hospitalizace, 76,6 bilionů
dolarů za ambulantní péči a 17 bilionů dolarů za předcházení nežádoucím účinkům (9).
Nežádoucí účinky léčby jsou čím
dál větší. Na primární iaotrogenní poškození tak může navazovat
sekundární iatrogenizace atd. Incidence iatrogenních nemocí je tak
velká a narůstá tak dramaticky, že to
lze až přirovnat k epidemii.
V kontrastu s tím stojí CAM, kde,
pokud je správně indikována a užívána, jsou rizika vedlejších účinků
mnohem menší. Pouze akupunktura může výjimečně způsobit komplikace, které souvisí s použitím
jehel – tomu ale lze při správném
provádění zcela zabránit. (11).
Homeopatika se ukazují jako velmi
bezpečná: musí splňovat kritéria
kvality a bezpečnosti, jsou registrována ve všech zemích EU podle nařízení z let 2001/82 EC – veterinární
léčiva, a 2001/83/EC – humánní
léčiva, a jsou připravována podle
zásad Evropské Farmakopoei. Léčivé látky rostlinného původu mohou
mít vedlejší účinky, které jsou
obvykle malé a méně časté než užití konvenční léčby:  rostlinná léčiva
mohou být akceptována jako bezpečná tehdy, když jsou používána
správně a pod vedením profesionála. Po rostlinných lécích je žádáno,
aby byly registrovány a vyráběny
podle standardů bezpečnosti odpovídajících standardům bezpečnosti a kvality nařízení EU 2004/24EC
o Tradičních rostlinných léčebných
přípravcích.
V ekologickém zemědělství je
podmínka, že pokud zvířata onemocní nebo se zraní, měla by být
léčena preferenčně homeopatiky
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nebo přírodními léčivy (nařízení
1804/1999/EC). Na farmách tak
homeopatika mohou nahradit antibiotika a jiný léčiva u zánětlivých
nebo reprodukčních onemocnění,
nebo mohou zkrátit dobu léčení
antibiotiky. Tak jsou občané efektivněji chráněni, protože homeopatika
nemají vedlejší účinky.
CAM léčba může výrazně snížit
stále narůstající četnost vedlejších
účinků léčiv konvenčních. CAM
terapie jsou také dostatečně efektivní: v posledních desetiletích narůstá
počet výzkumných prací dokazujících tuto skutečnost (v homeopatii,
akupunktuře, antroposof. medicíně) v renomovaných lékařských
časopisech. Několik dlouhodobých
výzkumů dokazuje, že homeopatie, antroposofická medicína a akupunktura mohou být stejně účinné
jako konvenční léčba, při chybění
vedlejších účinků léčby a s vyšší
spokojeností pacienta (13).
CAM skýtá velké možnosti, speciálně v absenci nežádoucích účinků
léčby, podle Hippokratovy zásady
Primum non nocere. CAM je levnější než konvenční medicína. Léčiva
v CAM (homeopatika a antroposofika) jsou generika, která nemohou být
patentována a jsou levná. Tyto léky
nemají vedlejší účinky a proto jejich
užití nevede k nutnosti léčit vedlejší
účinky dalšími drahými lékařskými
postupy. Několik výzkumných studií dokazuje, že pacienti, kteří se
léčí CAM, jsou zdravější, konzumují
méně léků, mají kratší nemocnost
a méně často navštěvují lékaře než
ti, kteří se léčí konvenční medicínou (10).
Závěr: Užití CAM může být výrazným příspěvkem k ochraně občanů
před riziky a poškozeními, které
jsou mimo možnosti individuální
kontroly, jako nebezpečné produkty – což je jeden z klíčových cílů
Programu ochrany zdraví a zákazníků 2007 – 2013.
Navrhujeme předložit následující
pozměňovací návrhy do Programu
zdraví a ochrany zákazníka na roky
2007 až 2013:
26

Příloha 1 – upevnění společných
postupů – jednání a nástroje
5. Zlepšit včasnou detekci, vyhodnocování a komunikaci týkající se
rizik prostřednictvím (strana 27)
5,4 – jednání získávající informace
o expozici populace chemickému,
biologickému a fyzikálnímu riziku
poškození zdraví, včetně předepisování léčiv
Příloha č. 2 – zdraví
2. Reagovat na ohrožení zdraví
str. 30 add 2.8. Zkoumat terapeutické možnosti komplementární
a alternativní medicíny v redukci
narůstající mortality a morbidity
způsobené preskripcí léčiv.

vydané WHO v roce 2004. Cílem
WHO je zvýšit aktivní přístup spotřebitelů ke zdraví a zdravotní péči
a činit informovaná rozhodnutí.
Závěr: Informovanost spotřebitelů o výhodách CAM může výrazně přispět ke schopnosti občanů
lépe se rozhodovat o svém zdraví
a zájmech spotřebitele (jako zlepšení informovanosti o zdraví a znalosti rozvoje veřejného zdraví), což je
jeden ze tří klíčových cílů Programu
zdraví a spotřebitele 2007 – 2013.
Navrhujeme začlenit následující
pozměňovací návrhy do Programu:
Dodatek č. 2 – Zdraví

Rozhodnutí občanů o svém Jednání přispívající ke všem výše
zdraví a zájmy spotřebitelů zmíněným cílům
Narůstající užívání CAM zvyšuje
problémy zdravotní politiky – je
potřeba posoudit, zda jsou k dispozici regulace k ochraně veřejnosti,
zda je provozován výzkum efektivity těchto metod, zda existují dostatečné informace o tomto subjektu,
zda vzdělávání lékařů v této oblasti
je dostatečné a jaké jsou vyhlídky
pro tyto léčebné metody.
Nyní se občané Evropy začli zajímat o svou zodpovědnost za své
vlastní životy, za své zdraví. Chtějí
se sami rozhodovat, jako terapii si
zvolí – zda konvenční medicínu
nebo CAM. Toto právo na rozhodnutí a sebeurčení je základním právem občanů EU. Mnozí z uživatelů
CAM se nechtějí vzdát konvenční
medicíny,chtějí si pouze zvolit ten
přístup, který jim bude v té určité
situaci nejpřínosnější a nebo nejvíc
odpovídá jejich životnímu stylu. To
je klíčem salutogeneze (15), koncepce, která se začíná etablovat ve
veřejném zdraví a v propagaci zdraví. Program ochrany zdraví a spotřebitele 2007 – 2013 garantuje, že EU
by měla zlepšit komunikaci s občany
a zabezpečit informace, které občané potřebují pro zájmy svého zdraví
a zájmů spotřebitele (str. 3). Co se
týče CAM, EU může využít Směrnice
pro správné užití tradiční, komplementární a alternativní medicíny,
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6. Zlepšit informovanost o zdraví
a rozvoji veřejného zdraví prostřednictvím:
str. 32–6.2. Zlepšení znalostí o zdraví, včetně vysvětlení příspěvku komplementární a alternativní medicíny
(CAM)

Spolupráce mezi EU a WHO
Program
ochrany
zdraví
a spotřebitele 2007 – 2013 deklaruje
(na straně 4, v úvodu), že EU musí
hrát výraznější roli v mezinárodním
zdraví
zesílením
spolupráce
s WHO. Asociace, které podepisují
toto Prohlášení, doufají, že tato
spolupráce přijme stanovisko WHO
o tradiční medicíně a CAM. Toto
stanovisko bylo jasně formulováno ve
zprávě o Strategii tradiční medicíny
2002 2005, popisující globální
strategii v této oblasti a tvořící rámec
pro politiku zúčastněných zemí
k regulaci tradiční medicíny a CAM
tak, aby užití CAM bylo bezpečnější
a přístupnější pro populace těchto
zemí. Znamená to specifické cíle
pro zúčastněné země:
— integrovat tradiční medicínu
a CAM do národních systémů zdravotní péče rozšiřováním a začleněním tradiční medicíny a CAM do
systémů národní péče a politiky
— podporovat bezpečnost, efektivitu a kvalitu CAM zlepšením znalosti
o tradiční medicíně a CAM a zabez-

pečením směrnic a standardů pro
provádění CAM
— zvýšit dostupnost a dosažitelnost
T M a CAM, se zdůrazněním dostupnosti pro chudou populaci
— podporovat správné užití T M
a CAM jak poskytovateli, tak spotřebiteli
Přehled WHO Strategie tradiční
medicíny 2002 – 2005 je v dodatku I.
V EU byl předložen podobný návrh v roce 1998 – Zpráva
o nekonvenční medicíně (17). Jedním z doporučení tohoto dokumentu je ustanovit nezávislý Evropský
úřad zdravotní péče ve spolupráci
s experty z biomedicíny a CAM, který by měl: a) doporučit směrnice
výzkumu v nekonvenční medicíně,
b) pomoci vyškolit výzkumníky pro
tuto oblast.
Společnosti podepisující tento návrh souhlasí s tím, aby tento
Evropský úřad zdravotnéí péče
vznikl, protože je stále potřebný
a může významně pomoci k rozvoji CAM a její integrace do péče
o zdraví v EU. Může se stát součásti
Výkonného výboru   Programu pro
ochranu zdraví a spotřebitele pro
rok 2007 – 2013.
Závěr: Užší spolupráci mezi EU
a WHO, což je jeden z cílů Programu pro ochranu zdraví a spotřebitele 2007 – 2013, může ulehčit přijetí
Strategie tradiční medicíny WHO.
Podobná doporučení Evropské
komise mají vést k začlenění CAM
do strategie Výkonného výboru Programu zdraví a spotřebitele.

Holistický přístup, salutogeneze a příspěvek CAM
Holistický model popisuje interakce mezi psychosociálními a biologickými faktory v etiologii a progresi
nemoci. Nemoci jsou multikauzální, existuje konstituční náchylnost.
Rizika v životním prostředí, infekční agens a psychologické stressory
jsou destabilizační faktory. Výsledkem interakcí s vnitřními systémy
je zachování stávající situace nebo
homeostáza. Nemoc je selhání
adaptační odpovědi a vede k poruše rovnováhy systému. V holistic-

kém modelu zdraví nejde pouze
o chybění nemoci, ale o schopnost
organizmu adaptovat se na širokou
škálu rizik z životního prostředí, na
infekční agens a na psychologické
stressory.
Koncepce salutogeneze (18) znamená pohyb ke kontinuitě na ose
od nemoci ke zdraví. Důraz je kladen na schopnosti člověka vytvářet
zdraví. Tento přístup se dostává do
popředí ve veřejném zdraví a podpoře výzkumu ve zdraví i v praxi.
Jde o cítění souvislostí, „sense of
coherence“, schopnost lidí porozumět situaci, ve které se ocitají, najít
její smysl a schopnost utvářet zdraví. Salutogeneze je dynamický a flexibilní přístup. V závěrečné zprávě
European Masters for Health Promotion (EUMAHP) se tento „sense
of coherence“ používá jako vědomostní zásada.
Většina CAM terapií je postavena na hoslistickém přístupu a salutogenezi. Ti, kteří praktikují CAM,
mohou předepsat balíček péče, který by měl zahrnovat změnu životního stylu, stravování, redukce nebo
vyloučení návykových látek, osvojení si technik které redukují stress,
cvičení – stejně jako specifická CAM
léčiva.

lejší účinky. Jejich cílem je zlepšení
zdraví, spíše než jen odhánění nemoci. Proto jsou systémy CAM obzvláště vhodné. CAM, kterou vyhledávají miliony evropských občanů,
představuje potenciál k humanizaci
moderní medicíny a rozšíření její
vize za hranice nemoci ke zdraví
a kvalitě života v tom nejširším smyslu slova. CAM je posilující, protože
povzbuzuje a přesvědčuje občany,
aby poznali své vlastní schopnosti
samoúzdravy a vede je k aktivnějšímu přístupu k životu.
Závěrečné shrnutí: společnosti podepisující tento návrh plně
souhlasí s cílem Programu ochrany
zdraví a spotřebitele 2007 – 2013,
který zní: „Občané EU chtějí žít zdravěji a bezpečněji a chtějí mít důvěru
v produkty a služby, které konzumují. EU, národní a regionální představitelné, obchodní i občanské společnosti musí být součástmi, které
odpovídají za tyto zájmy, ale jsou
určité cíle ochrany zdraví a spotřebitele, které mohou být uskutečněny
jen na úrovni EU.“ (19). Společnosti
provozující CAM jsou toho názoru,
že CAM může být velmi důležitým
příspěvkem k dosažení zmíněného
cíle a proto si přejí být včleněny do
strategie EU.

Závěr: všechny hlavní CAM systémy mají za cíl optimální zdraví,
nejen chybění příznaků nemoci.
Kdykoli je to možné, CAM se zaměřuje na posílení pacientů a přispívá
k jejich autonomii. Tento přístup
je zcela v souladu s Programem
pro ochranu zdraví a spotřebitele
2007 – 2013, který se zaměřuje na
podporu zdraví a politiku vedoucí
ke zdravějšímu způsobu života.

Směrem k bezpečným,
na pacienty orientovaným
službám v Evropě
Jestliže si EU přeje zlepšit kvalitu péče na všech úrovních, nejen
v technologické a farmaceutické
sféře, pak je nezbytný bezpečný, na
pacienta orientovaný systém zdravotní péče. Všechny hlavní proudy
v CAM terapii prvořadě podporují
samoúzdravné procesy individua:  
přitom nejsou drahé a nemají vedAcupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1-2|2006
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Příloha – strategie WHO týkající se Tradiční,
Komplementrární a Alternativní medicíny pro roky
2002 – 2005
Strategie WHO pro tradiční medicínu 2002 – 2005 — cíle,
dílčí součásti a očekávané výsledky
Cíle

Politika

Očekávané výsledky

POLITIKA: integrovat T M a CAM do
systémů národní zdravotní péče rozvíjením
a realizací národní T M/CAM strategie a
programů

1. Uznání T M/CAM
Pomoc jednotlivým zemím, aby došlo k rozvoji národních strategií a programů
T M/CAM

1.1. Zvýšená podpora vlád pro T M/CAM
prostřednictvím vnímavé národní politiky
stran T M/CAM
1.2. Smysluplné začlenění T M/CAM do
služeb národní péče o zdraví

BEZPEČNOST, EFEKTIVITA A KVALITA:
podporovat bezpečnost, efektivitu a kvalitu
T M/CAM rozšiřováním vědomostí
o T M/CAM a poskytnutím směrnic zajišťujících dohled a kvalitu

2. Ochrana a zachování domorodých
znalostí T M vztahujících se ke zdraví
Pomoc zemím k rozvoji strategií, které
zachovají domorodé znalosti T M

2.1. Zvýšená ochrana a zaznamenávání
domorodých znalostí T M, včetně rozvoje
digitálních T M knihoven

3. Důkazová základna pro T M/CAM
Zvýšit přístup ke znalostem o bezpečnosti,
efektivitě a kvalitě T M/CAM, s důrazem na
prioritní problémy zdraví jako je malárie
a HIV/AIDS

3.1. Zvýšit přístup ke znalosti T M/CAM
prostřednictvím vytváření sítě a výměny
precizních informací
3.2. Technická revize výzkumu ve využití
T M/CAM v prevenci, léčbě a managementu
běžných nemocí a potíží
3.3. Selektivní podpora klinického výzkumu ve využití T M/CAM v prioritních zdravotních problémech jako je malárie
a HIV/AIDS, a u běžných nemocí

DOSTUPNOST: zvýšit dostupnost a
dosažitelnost T M/CAM, s důrazem na
dostupnost pro chudou populaci

4. Dohled nad bylinnými léčivy
Podporovat země, aby vytvořily efektivní
systémy dohledu pro registraci a zajištění
kvality bylinných léčiv

4.1 Národní dohled nad bylinnými léčivy,
včetně registrace

5. Směrnice pro bezpečnost, kvalitu a
efektivitu
Rozvinout a podpořit začlenění technických
směrnic pro bezpečnost, efektivitu a kvalitu
bylinných léčiv a dalších produktů a léčebných postupů T M/CAM

5.1 Technické směrnice a metodologie pro
vyhodnocení bezpečnosti, efektivity a kvality léčebných postupů T M/CAM

6. Uznání úlohy lékařů praktikujících
T M/CAM v péči o zdraví prostřednictvím
zlepšení výměny informací mezi těmi, kdo
praktikují T M/CAM a alopatickými lékaři

6.1. Kritéria a ukazatele, pokud je to možné,
pro měření finanční nákladnosti a dostupnosti T M/CAM

4.2. Monitoring bezpečnosti bylinných
léčiv a dalších produktů a léčebných postupů T M/CAM

5.2. Kritéria pro evidence-based data o
bezpečnosti, efektivitě a kvalitě léčebných
postupů T M/CAM

6.2. zvýšení poskytování správné T M/CAM
prostřednictvím národních zdravotních
služeb
6.3. Zvýšení počtu národních organizací
poskytovatelů T M/CAM
7. Ochrana léčivých rostlin.
Podporovat udržitelné užívání a pěstování
léčivých rostlin.

7.1. Směrnice pro užívání správného
zemědělského postupu vzhledem k léčivým
rostlinám
7.2. Udržitelné užívání zdrojů léčivých
rostlin
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RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ: Podporovat zdravé terapeutické užívání vhodných postupů
T M/CAM poskytovateli i spotřebiteli

8. Vhodné užívání T M/CAM
poskytovateli
Zvýšit kapacitu poskytovatelů T M/CAM za
účelem vhodného užívání produktů a léčebných postupů T M/CAM

8.1. Základní vzdělání v obecně užívaných
postupech T M/CAM pro alopatické lékaře

9. Vhodné užívání T M/CAM
spotřebiteli
Zvýšit kapacitu spotřebitelů tak, aby byli
schopni se informovaně rozhodovat o užívání produktů a léčebných postupů T M/CAM

9.1. Spolehlivá informovanost spotřebitelů
o správném využití léčebných postupů  T
M/CAM

8.2. Základní vzdělání v primární zdravotní
péči pro praktiky T M/CAM

9.2. Zlepšená komunikace mezi alopatickými lékaři a jejich pacienty v záležitostech
T M/CAM

WHO a její dlouhodobá strategie
P. Fiala
Posledním dnem loňského roku
skončilo jedno období dlouhodobé strategie WHO v oblasti tradiční, komplementární a alternativní
medicíny. Jejím záměrem byla snaha integrovat tyto metody, pokud
je prokázána jejich bezpečnost,
účinnost a úspornost, do systému
„západní“ medicíny. Třebaže oficiálně byla kampaň zařazena na léta
2002 – 2005, můžeme již teď říci,
že nekončí, ale spíš odstartovala její
prováděcí fáze.
Už proto se koncem roku 2005
konala „kongresová smršť“, aby
se tyto cíle pokud možno naplnily a dostaly se z úřadoven WHO
do programů zdravotnictví všech
národních vlád a hlavně do praxí
lékařů a zdravotníků. V září to byl
kongres o modernizaci tradiční
čínské medicíny v Changdu, hlavním městě čínské provincie Sečuán,
v říjnu navazovalo setkání a vládní summit v jihokorejském Daegu
s ústředním tématem „Tradiční
orientální medicína ve stárnoucí společnosti“, v listopadu setkání nad závěrečným memorandem
v kanadské Ottawě.
Snahou tohoto čtyřletého období
bylo jednak shromáždění poznatků
a objektivních důkazů o účinnosti, bezpečnosti a efektivitě těchto
metod a dále pak pomoc s jejich
začleněním do národních zdravotních systémů. Dlužno říci, že mno-

hý „důkazní materiál“ spatřil
světlo světa v tradičně nedůvěřivé
oblasti k těmto postupům, v oblasti tzv. vědecké, západní medicíny
(EBM) a to jak v USA, EU i v asijských zemích.
Výsledkem je doporučení všem
vládám, aby co nejrychleji začlenily
tyto postupy do svých programů,
i s tím, že je nutno průběžně dohlížet
na jejich kvalitu, bezpečnost atd.
Žel, že tím zdaleka není boj vybojován. Mohutný farmaceutický
průmysl alopatických preparátů se
nemůže smířit s tím, že by byly omezeny jeho strmě rostoucí zisky a tak
tato snaha naráží snad na všech
úrovních, kde je to možné, struktury EU nevyjímaje.
Proto se úsilí o implementaci
těchto metod účastní i oficiální
organizace evropských struktur na
poli komplementární medicíny včetně akupunktury (ICMART). Naše
země je i členem ECPM (European
Council of Doctors for Plurality in Medicine – Evropská rada
lékařů pro pluralitu v medicíně) a její český zástupce pravidelně
a aktivně v této organizaci pracuje.  
Chceme získat finanční prostředky
také na potřebný výzkum těchto
oborů.
Jedním z výrazů úsilí dostat akupunkturu i ostatní metody jako
samozřejmou a integrovanou součást zdravotnictví do evropských

programů je i snaha o jejich začlenění do právě vznikajícího dokumentu
EU „Program zdraví a ochrany
spotřebitele na léta 2007–13“ a to
včetně všech doporučení a pozměňovacích návrhů. Dnes se s tím již
můžeme obrátit i na své zástupce
v evropském parlamentu.
Nezbývá, než doufat, že se toto
úsilí nemine cíle nejen v Evropě, ale
také u nás v ČR, tradiční baště skeptiků a odpůrců komplementárních
metod všeho druhu. Tuto naději
podporuje i skutečnost, že zmiňované bezpečné a efektivní metody
si vyžaduje až 75 % všech pacientů,
tj. potenciálních voličů. A tomu většina našich politiků rozumí.
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Budeme mít mezinárodní osnovy výuky
akupunktury ?
P. Fiala, Kabinet akupunktury Praha
I
na
květnovém
kongresu
ICMART v Praze v minulém roce
2005 se konalo setkání nad výukou
akupunktury a nad jejím postavením ve zdravotnických systémech
jednotlivých států, zejména v oblasti tzv. „západní“ medicíny („Chart
of Education, Chart of Acupuncture“). Jedna z otázek zněla: Jsme
schopni shodnout se na jednotných
osnovách výuky akupunktury aspoň
v rámci zemí ICMARTu?
ICMART („International Council of Medical Acupuncture and
Related Technics“ – „Mezinárodní rada lékařské akupunktury
a přidružených technik“) je jedna
z nejprestižnějších mezinárodních
organizací akupunktury, zastřešující národní společnosti lékařů všech
kontinentů, používajících akupunkturu. Proto má z pochopitelných
důvodů zájem na tom, aby akupunktura byla prováděna co nejlépe, řádně vyškolenými odborníky - lékaři
a v souladu s nejnovějšími poznatky
lékařské vědy na tomto poli.
Tento zájem však naráží na mnohá
úskalí. Patří k nim např. nejednotná legislativa, a to nejen v zemích
ICMARTu, ale např. i v tak integrovaném útvaru, jakým je EU. I zde
existují mezi jednotlivými zeměmi značné rozdíly. Právní postavení akupunktury (i řady ostatních
„oborů“ tzv. „komplementární
medicíny“) se liší jejím právním
zakotvením ve zdravotnických systémech jednotlivých zemí, tím, kdo
a za jakých podmínek ji může provádět (lékaři versus léčitelé), jakým
způsobem mají být odborníci vyškoleni („curriculum“) a v řadě dalších                             
parametrů.
Proto není překvapením, že ani
pražské setkání neskončilo dohodou. Lze dokonce říci, že na dohodu si pravděpodobně ještě řadu let
počkáme. Je známo, že v ČR je podle
metodického pokynu MZd. ČR rozsah výuky akupunktury stanoven
30

na 200 hodin. Existují ovšem země,
kde výuka obsahuje méně než 100
hodin, jinde se blíží 500 hodinám.
Požadavek na 1500 hodin výuky je
nutno považovat za námět z jiného
světa. Když pomineme asijské země,
kde má výuka zcela jiné parametry
i tradici, než v zemích „západní“
medicíny, a na universitách TCM
trvá zpravidla několik let, lze v rámci „západní“ medicíny a ICMARTu
uvažovat o řádu několika set hodin
postgraduální výuky akupunktury.
Kolik přesně, toť ovšem ona hamletovská otázka, na níž nebyla nalezena společná odpověď.
Dalším prvkem je stále více rozšířená pregraduální výuka, která je dnes zavedena prakticky ve
všech zemích EU. Neexistuje dnes
renomovaná universita, kde by curriculum výuky akupunktury bylo
vynecháno. Patří mezi ně i tak konzervativní university jako je Curych
či Bern, o ostatních liberálnějších
baštách vědění jako např. Berlín,
Mnichov, Sorbonna, Edinburgh atd.
ani nemluvě. Nejdále jsou patrně
v Německu. Je dobré, že Universita Karlova v Praze s nimi v tomto
směru drží krok. Její význam je dvojí: pregraduální výukou se dostává
akupunktura do širokého povědomé lékařské veřejnosti jako něco
„normálního“, standardního, ale
zároveň prohlubuje znalosti lékařů-absolventů. Když může postgraduální výuka navazovat na znalosti
pregraduální, není sporu o tom, že
vzdělávání může jít víc do hloubky
a být důkladnější, jako v ostatních
klinických oborech.
Každý, kdo provádí akupunkturu,
dobře ví, co to obnáší, naučit se jen
základní penzum ke zkoušce. Pak ale
ke svému údivu obvykle sebekriticky
zjistí, že „ví, že nic neví“. A zhruba
za 10 let praxe se pořád ještě potřebuje podívat do učených knih, zeptat
se kolegů na názory, zkušenosti atd.
– a je moc rád, má-li někoho.
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Zkrátka akupunktura je obor jako
každý jiný. Když měli její obtížnost
vyhodnotit posluchači, absolventi
dousemestrové výuky v 5. a 6. ročníku 1. LF UK v Praze, zařazovali ji
obvykle k nejtěžším medicínským
oborům, někam k interně apod.
Akupunktura není žádný „malý“ či
jednoduchý obor. I mezi námi, dlouholetými praktiky, na obor samotný
a na jeho výuku panují různé názory.
A tak asi ještě nějakou dobu potrvá,
než také v mezinárodním měřítku
nalezneme cestu ke shodě. Nicméně je třeba neustále se o to snažit.

zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí

Tradiční orientální medicína
ve stárnoucí společnosti
P. Fiala
Dalším pokračováním strategie
WHO v rozvoji všech forem bezpečné, efektivní a dostupné medicíny
byl kongres TCM (TOM), konaný ve
dnech 20. – 24.10.2005 v jihokorejském Daegu pod záštitou korejské
vlády, spolu s již 2. mezivládním
summitem věnovaným  tradiční orientální medicíně.
Summit se konal při příležitosti
13. mezinárodního kongresu s tématem „Tradiční orientální medicína ve stárnoucí společnosti“,
uspořádaného ke stejnému datu na
stejném místě v Daegu, městě s více
než 2,5 mil. obyvatel na jihu korejského poloostrova.
Setkání se zúčastnili vrcholní
představitelé celkem 15 zemí a kongresu TCM vědci 52 zemí celého
světa. Jednotlivé země byly zastoupeny svými ministry zdravotnictví
(např. Korea, Indie aj.), případně
jejich náměstky (Čína, Sri Lanka)
a poradci, vědeckého kongresu
se zúčastnilo více než 1500 vědců
z celého světa.
Ze zemí EU se jednání zúčastnil delegát z ČR Dr. Fiala, poradce
MZd. ČR, odborník na akupunkturu
a TCM, který přednášel i na vědecké
části kongresu. WHO zastupoval na
vládním summitu Dr. Shigura Omi,
šéf sekce jihozápadního Pacifiku
WHO. Na kongresu prezentovala
svou práci o účincích akupunktury
při léčbě popálenin i další zástupkyně ČR, prim. MUDr. Loskotová.
Vládní setkání bylo zastoupeno
zeměmi, v nichž žije celkem na 4
mld. obyvatel, léčených jak klasickou
„západní“, tak „tradiční východní“ medicínou. Delegáti seznámili
přítomné se stavem tradiční medicíny ve svých zemích a poté diskutovali o navrženém memorandu, které
nakonec přijali a schválili. Důležité je,
že s memorandem budou prostřednictvím WHO seznámeny nejen vlády zastoupených zemí, ale i ostatní
země s doporučením k jeho přijetí.

Dr. Fiala přednesl svůj příspěvek
„Position of Traditional Oriental Medicine in Czech Republic“
(Postavení tradiční orientální medicíny v ČR), který byl se zájmem přijat. Situace v zemích EU, co se týče
používání a výuky TCM je v mnohém podobná, a je třeba k nim legislativně přiblížit i používání TCM
v ČR. V příspěvcích zaznělo i to, že
v mnoha zemích Asie (vč. Koreje),
ale např. i EU, Švýcarska aj., jsou tyto
metody hrazeny plně nebo částečně
z titulu všeobecného zdravotního
pojištění.
V rámci kongresu byla uskutečněna řada návštěv universit, nemocnic,
ústavů a ostatních pracovišť TCM
v Koreji, např. v Daegu, Pusanu,
Gyongju, Soulu a na dalších místech,
včetně klinických, výzkumných
a vývojových pracovišť. Neformálně proběhla řada osobních setkání
odborníků i vládních činitelů, kteří
se ve svých zemích zabývají TCM, jejím postavením a rozvojem.
I zde byl v pozadí summitu velmi
jasně vidět záměr WHO a ostatních
vlád, vč. Číny, Koreje a Indie, podpořit rozvoj TCM a její integraci do
„západní“ medicíny – v praxi pak
bylo působivé podrobně propracované korejské propojení „hi-tech“
s tradičními potupy.
K propagaci TCM bezesporu dobře posloužila řada návštěv špičkových pracovišť, zejména těch, kde
bylo inspirujícím způsobem spojena západní a východní medicína.
Kromě toho, že TCM je v Asii
doma  (užívá ji na 4 mld. obyvatel),
je stále více využívána jako důležitý
doplněk (komplement) západní
medicíny i v Evropě, Americe aj.,
zejména pro využívání přírodních,
příp. tělu vlastních látek – a dále bezpečnost a nízké náklady. Rozvoj TCM
lze posuzovat i z hlediska ekonomiky
(nízké náklady), propojení s „hi-tech“
a vytváření protiváhy k  nákladnému
farmaceutickému průmyslu.

Účast na summitu i kongresu
můžeme považovat pro ČR i pro
českou akupunkturu za přínosnou
jak z hlediska její reprezentace, tak
i pro další využití metod TCM u nás,
neboť oficiální orgány WHO i EU
s těmito metodami do budoucna
počítají. Další vládní summit bude
za 2 roky na Tchaj-wanu.
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zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí

Kongres o modernizaci tradiční čínské medicíny
P. Fiala
Ve dnech 24. 09. – 28. 09. 2005 se
v Changdu, hlavním městě čínské
provincie Sečuán konal již 2. mezinárodní kongres o modernizaci
tradiční čínské medicíny. Při jeho
příležitosti byl vládou Číny a WHO
uspořádán mezivládní summit na
stejné téma. Jeho výsledkem bylo
memorandum, určené národním
vládám členských zemí WHO k dalšímu využití TCM. Sleduje strategii o užším propojení „západní“
a „východní“ medicíny.
Summit se konal na úrovni ministrů zdravotnictví, jejich náměstků,
poradců, státních tajemníků ap.
Zastoupeno bylo na 45 zemí z celého světa, přítomni byli i zástupci
WHO a EU. O důležitosti pro WHO
a Čínu v mnohém napovídá i celkový počet účastníků kongresu, kterých sem z celého světa přijelo na
1000.
ČR zastupoval z pověření ministryně zdravotnictví poradce MZd.
ČR Dr. Fiala jako odborník na akupunkturu a TCM, kterou zároveň
přednáší na 1. LF UK a IPVZ.
Byl pozván i k účasti na hlavním panelu. Pozdravil účastníky
summitu jménem ministryně zdravotnictví ČR, představil ČR, její
systém zdravotnictví, výuku akupunktury a TCM. Téměř 50-ti letá
tradice, její úroveň a systém výuky
řadu asijských delegátů příjemně
překvapila.
Že zpráva o rozdělení Československa mezi širokou veřejnost převážné většiny mimoevropských
zemí ještě nepronikla, na to je většina našich návštěvníků Asie a dalších kontinentů již zvyklá. Za novum lze považovat, že mnozí berou
jako samozřejmost, že také v ČR je
mateřštinou angličtina … Tak daleko
ovšem ještě nejsme.
V
rámci
kongresu
byla
27. a 28. 09. 2005 uskutečněna řada
návštěv s exkursemi v Changdu
a jeho okolí. Mj. byla navštívena
32

i státní Universita TCM v Changdu
a řada výzkumných, vývojových
a odborných pracovišť („research
and industrial bases“), jakož i podniků, zabývajících se produkcí přípravků TCM, působících na Středoevropana dojmem výzkumných
a zemědělských gigantů.
Neformálně proběhla řada osobních setkání odborníků i vládních
činitelů, kteří se ve svých zemích
zabývají TCM, jejím postavením
a rozvojem.
Zdá se, že jakoby v pozadí summitu a kongresu prosvítal záměr
čínské vlády, kterou zde zastupoval
dokonce místopředseda ústřední
vlády z Pekingu, podpořit nejen rozvoj TCM, ale i její expanzi do světa.
K její propagaci bezesporu dobře
posloužila řada návštěv do výše uvedených podniků, které působily na
nečekaně vysoké úrovni, vč. špičkového zařízení a vybavení (elektronika, ale i mramor, sklo atd.), za něž by
se nemusely stydět ani nejbohatší
nadnárodní společnosti.
Celková organizace a úroveň péče
o delegáty, od nichž se ovšem očekávala propagace TCM v jejich zemích,
byla na perfektní úrovni. Každý host
měl přiděleného jednoho dobrovolníka (dobrovolnici) z řad posluchačů University TCM, kteří se starali,
aby byl vždy včas tam, kde má být.
Někdy se ovšem vnucovala myšlenka, že se starají také o to, aby se host
nedostal tam, kam nemá.
Kromě toho, že TCM převažuje
v asijských zemích, je stále více patrno, že je využívána i jako důležitý
doplněk západní medicíny v Evropě, Americe i Africe, a to zejména
pro využívání přírodních, příp. tělu
vlastních látek, které na rozdíl od
konvenční farmakoterapie nezatěžují organismus a nemusíme je
biodegradovat.
O definitivním textu prohlášení
se mělo dále jednat na závěrečné
konferenci TCM v Ottavě v Kanadě
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25. – 26. 11. 2005. Zde se očekávalo
jeho schválení, přičemž napřesrok
se počítá s dalším setkáním v Changdu. To by se mělo zabývat již zcela
konkrétními kroky k integraci jednotlivých součástí TCM do západně
orientovaných medicínských systémů, reprezentovaných zejména EU
a USA s více než jednomiliardovou
populací

informace ze zahraničního tisku

KAZUISTIKY K ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ
Andreas A. Noll
Souhrn
V následujících řádcích vám představím jednoho pacienta z praxe.
Dělám to s úmyslem předvést nutnost přiměřenosti jak v diagnóze,
tak v terapii: v diagnóze platí všezahrnující představa, že získáme
individuální, často přímo „měnivé“
nuance člověka vyvedeného ze své
životní harmonie. V terapii znamená
přiměřenost neohraničovat léčení
jen na pacienta a klasické techniky
čínské medicíny, nýbrž „spoluléčit“
jeho reakce na sociokulturní prostředí.
Z anamnézy:
Pan C., 45 let, léčím asi 3 měsíce.
Více než rok trpí recidivujícími
infekty dýchacích cest, které navíc
stále častěji chronifikují. Především
banální nachlazení se usazují a způsobují týdny trvající tvrdošíjné sinusitidy. Stejně tak nyní, kdy vyměšuje
vazký žlutavý sekret z nosu, na jehož
obou stranách pociťuje pocity tlaku
a tupé bolesti. K tomu trpí asi 3 měsíce oboustrannými bolestmi kloubů
na nohách v oblasti Achillovy šlachy,
které se zhoršují při natažení.
Rodinná a sociální situace
Ženatý, 3 děti ve věku 12, 14, 15
let; jeho žena je kromě úlohy hospodyně a matky činná navíc ve více
společensky prospěšných společnostech. Nedávno si koupili dům
a renovovali ho s velkým finančním
a osobním nasazením. Jeho otec
zemřel ve věku 45 let na srdeční
infarkt. Jeho starší bratr onemocněl
v minulém roce RS.
Jako dlouholetý manažer velké
charitativní, společensky prospěšné
asociace a její obchodní ředitel se
cítí nejen sám, ale i se svými idejemi
vystaven v poslední době přibývajícímu odporu většinou jen krátko-

době se v úřadě nacházejících volených funkcionářů společnosti. Tito
přinášejí vlastní myšlenky, které
kolidují s jeho představami a zkušenostmi. Jeho pocit z práce je, že
je sice principiálně s velkou radostí
a angažovaností ve středu dění, cítí
se ale stále více vyhořelý.
Vedlejší nálezy
Pan C. je středně velký, má bělavou barvu obličeje a měkkou, chladnou a trochu vlhkou kůži. V poslední době trpí silným pocením. Nejen
při nemoci, i jinak produkuje mnoho vodnatého potu, který ale není
zvláště nápadně cítit a jeho konzistence je spíše vodnatá.Všeobecně
má sklon spíše k mrazení, především k chladným nohám.
Často se mu zvedá žaludek, žáha
ho ale nepálí.
Současně s potížemi s Achillovou
šlachou se objevily příležitostné
bolesti kolen, především při dlouhém stání. Dále je třeba zaznamenat
častější potíže s bederní páteří.
Pan C. má málo žízeň, celkem spíše
špatnou kondici. Stolice je nepravidelná, pohybuje se mezi zácpou
a spíše kašovitě–tekutou konzistencí. Opakovaně má také hlasité zvuky
v břiše.
Křeče v lýtkách a trismus se objevují resp. objevovaly opakovaně
v dobách zvláštních tlaků, jako také
právě nyní, ve zvýšené míře.
Pulsy jsou všechny xi mai, tedy jemné, hedvábné, prázdné.
Jazyk: povlak jazyka je slabě žlutavě–mazlavý, tělo jazyka je bledé, lehce zduřelé s nahoru vyklenutými,
trochu načervenalými okraji jazyka.
1| Nálezy na drahách
Pan C. má aktuálně lehké pocity
tlaku v oblasti drah Yang–Ming obličeje stejně jako bolesti v bolasti dráhy měchýře a ledvin na vnitřním lýt-

ku/vnitřním kotníku. Potíže ukazují
na stagnaci vlhkosti a horkosti. Vlhkost se manifetuje jako pocit tlaku,
přičemž je kůže nad prvními body
dráhy žaludku těstovitá a teplá, právě tak jako ve vyměšování hlenu.
Vlevo je region ledvinné 7 trochu
těstovitě zduřelý. Horkost se ukazuje vedle subjektivního pocitu tepla
ve žlutém zbarvení a příležitostné
příměsi krve v nosním sekretu.
Porucha v drahách Yang–Min signalizuje relativně daleko proniklou
poruchu do Yin v oblasti systému
drah. Kromě toho ukazují gastrointestinální potíže na (ještě) diskrétní
podíl Fu žaludku a tlustého střeva.
Potíže s Achillovou šlachou jsou
v oblasti dráhy ledvin a měchýře;
vztahem „poledne–půlnoc“ resp.
podle „orgánových hodin“ příp.
podle vzájemného ovlivňování zemních větví di zhi (které se manifestují v drahách člověka) jsou dráhy tlusté střevo–ledviny a plíce–měchýř
spolu energeticky spojeny a mohou
tak být léčeny ve svém vzájemném
ovlivňování.
2| Nálezy Zang. Fu
Potíže v epigastriu, tedy pocit
tlaku v žaludku stejně jako říhání
ukazují na obráceně proudící Qi
žaludku (niqi). Tento obrácený tok
umožňuje stoupání kalné žaludeční
Qi nahoru do hlavy a lze ji tam pozorovat na drahách jako vlhkost.
Příležitostné žaludeční nevolnosti jsou vyvolány především tlakovými situacemi, na jejichž nedostatek
si pan C. v poslední době nemohl
stěžovat. Tyto kleště, které jsou
odpovědné za schopnost přizpůsobení individuálnímu úsilí a chtění,
jsou játra. Starají se o rovnoměrný
tok Qi a jejich nedostatečná funkce
se ukazuje v první linii v blokádě Qi
především v epigastriu, kde by si
měly žaludek/slezina/játra a žlučník
dávat vlastně harmonický energe-
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tický koncert. V případě pana C. se
tam a také v hlouběji ležících střevních oblastech blokuje Qi, takže se
tak také dají vysvětlit okolím zřetelně vnímatelné střevní zvuky. Blokády příp. nedostatečná flexibilita
jaterní Qi, jsou především patrné
také v příliš silném napětí svalstva.
Uvolnění naproti tomu přichází
každopádně příliš krátké, dlouhodoběji vede toto k vysušení a přetažení svalů a šlach. U pana C. se
k tomu přidává níže uvedená slabost
ledvinné energie, takže je přednostně postižena Achillova šlacha (dráha ledvin a měchýře). Léta bojuje
pan C. o prosazení své vůle, svých
ambic a představ. Příliš sžíravé byly
v poslední době rozmíšky  nervy drásající pro opravdu netrpělivého člověka jako je pan C., oscilace nahoru
a dolů mezi úspěchy a neúspěchy.
Tělesné rezervy byly vyčerpány současnou renovací domu. Nejistoty
při financování, úzkosti a závislost
na pracovním místě mu zkazily chuť
a radost. Budoucnost vidí jako velký
otazník. Toto všechno jsou známky
vyčerpání energie ledvin, především Yang: pocity chladu, latentní
bolesti zad a potíže s koleny, především ale náchylnost k infekcím,
která vede zpětně k nedostatečnému zahřátí Wei Qi. Tato slabost Wei
Qi je příčinou častého proniknutí
patogenních energií, především
větru, chladu a vlhkosti.
3| Nálezy podle Wu Xing (5 fází
změn)
Výrazné pro tohoto pacienta jsou
fáze změn voda, dřevo a kov, zde lze
nalézt některé dysharmonie, které
trvale vyváděly z rovnováhy autoregulaci a tím zdravotní stav. Voda
razí hlubokou nejistotu, která je zde
již od dětství a kterou pan C. také
tak popisuje. Časná smrt jeho otce
na srdeční infarkt v něm vyvolala
úzkosti, které se teď – on je v této
životní fázi – derou do popředí jako
otázky na smysl a účel života fundamentálně a jsou na újmu. Toto
znejistění, k němuž nově přispívají
vzniklé finanční závazky, se táhne
jako červená nit jeho dosavadním
životem. Ke kompenzaci zkouší pan
C. zvýšenou potřebu a tlak na uzná34

ní a úspěch. Přechodná fáze dřevo
– charakterizovaná úsilím po naplnění sebe sama, vyplnění individuality – nechává pana C. bojovat, být
kreativní, nechává jeho vůli k prosazení částečně právě nepřiměřeně
růst a ignorovat odpory okolního
světa. Následek je jeden – ovšem
nestojící v popředí – zátěž přechodné fáze země (potíže trávicího traktu). Zvýhodňována je tato zvýšená
aktivita dřeva svým omezením přechodnou fází kovu; ačkoliv se jako
ředitel snaží o struktury, vyznačuje
se vnitřně jako zmatený a nekoordinovaný, odkázaný na pořádek
a pravidelnost okolního světa. Stálá
výměna spolkových funkcionářů ho
stále vyvádí z pracně vybudované
koncepce. Zatímco přechodná fáze
dřeva staví, tvoří a otevírá se navenek, reguluje kov ústup, schopnost
se uvolnit, dostat se zase k sobě
(vodě). Příliš silný kov naproti tomu
omezuje příliš svobodný rozvoj, flexibilitu a nemůže se mimoto dále
rozvíjet k vodě. Zde se nachází rozhodující slabost, která se také tlačila
ve vědomí pana C. během léčby stále více do popředí: Držený v dlouhodobém napětí, nemohl se o nic
opřít, uvolnit, měl stále problémy
s tím, oddat se zotavující pasivitě.
Nyní, neboť ho pokračující nemoc
jemným násilím odsoudila ne k nicnedělání, tak přece k menšímu
objemu práce, nechal se nejen léčit
čínskou medicínou, nýbrž také podporou své ženy.
Kov živí vodu a krotí dřevo – obě
tyto různé fáze změny se tím dostávají slabostí kovu dále do dysharmonie, voda je nedostatečně vyživována, dřevo příliš omezováno. Bílá
barva vlasů poskytuje důležitý
odkaz na to, že konstitučně nejspíše
dominuje u pana C. přechodná fáze
kovu.

k okolí a k lidem v jeho blízkosti
a přístup k řešení v systému čínské
medicíny. Současně mohou eliminace aktuálních problémů stejně jako
poruchy Zang Fu být jen začátkem
dlouhodobé změny desetiletí praktikovaného vzoru chování.

Léčba

Žlučník 34, ledviny 4, 7
Zprůchodnit dráhy, uvolnit svaly,
tonizovat vodu

… prováděna
po
počátečním
podrobném pohovoru, terapeutickém rozhovoru s akupunkturou
a moxibuscí. V rozhovoru – na což
se mohl brát zřetel v dalším průběhu léčby stále znovu – se panu C.
ukazovaly jeho energetická situace,
podmiňující faktory, jeho postoj
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V závislosti na aktuálnosti potíží
spočívala strategie v následujících
krocích:
– zprůchodňování drah a eliminaci
patogenních faktorů
– posilování ledvinného Yang a plicního Qi
– harmonizace Wu Xing, především
přechodné fáze kovu, vody a dřeva.
Tlusté střevo 4, ledviny 7
Stimulovat pocení
Měchýř 12, 13, 18
Zahnat vítr a chlad, posílit plíce
a uvolnit jaterní Qi
Žaludek 41, le 3, tlusté střevo 4
průchodnit dráhy, uvolnit jaterní
Qi
Měchýř 23, du 14
Posílit ledviny a sebrat/stimulovat
Wei Qi
Tlusté střevo 4, le 3, žaludek 40
průchodnit dráhy, harmonizovat
jaterní Qi, zrušit blokády hlenu
Plíce 9, ledviny 3, žaludek 41
Zprůchodnit dráhy, posílit ledviny,
tonizovat kov
Plíce 10, ledviny 3, žaludek 41
Zprůchodnit dráhy, posílit plicní
Qi, „roztavit“ kov
Žlučník 34, ledviny 3, 7, MP 3
Zprůchodnit dráhy, uvolnit svaly,
tonizovat vodu

Tlusté střevo 4, ledviny 7, žaludek
41, tlusté střevo 11
Zprůchodnit dráhy, objasnit a eliminovat vlhké horko

Mezitím – po asi 10–týdenní léčbě
– je tady poslední infekt asi 4 týdny. Bolesti v oblasti Achillovy šlachy
ještě trvají. Emocionálně se pan C.
stabilizoval, je si vědom své základní problematiky a ve vztahu k sobě
začal proces, jak s tím zacházet.
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AKUPUNKTURA V LÉČENÍ SENNÉ RÝMY ASOCIOVANÉ
S BOLESTMI HLAVY
C. Bergwange, F.L. Welter
Souhrn
Zásadní stanoviska expertů na
bolesti hlavy vycházejí z nebolestivosti alergické rhinokonjunktivitidy
(Göbel aj. 2001), a to také odpovídá každodenním zkušenostem, je
třeba v předložených popsaných
případech vycházet vycházet ze
sinusového podílu. Zvláště tyto velmi úkorně vnímané cefalgie se dají
akupunkturou účinné léčit. Pozoruhodným způsobem se zdála poskytovat zvláštní účinnost kombinace
ušní a tělové akupunktury. Léčebný
efekt přetrvával trvání léčby zcela
zřetelně. Relevantní vedlejší účinky
se neprojevily.

Cíl
V příslušné literatuře jsou četné
odkazy na účinnosti akupunkturního léčení u funkčních bolestí hlavy,
i když stav údajů při kontrolované
studii se zdá ještě možno zlepšit
(Přehled u Linde a spol. 2001).
První autor léčí ve zdejší ambulanci bolesti zpravidla tzv. primární bolesti hlavy podle skupin MKN
1 - 4, např. migrény, bolesti hlavy
s napětím (Olessen a spol., 1988),
akupunkturou. Předložená práce

ukazuje, že také sekundární, tzn.
symptomatické cefalgie (MKN skupiny 5-12) reagují na akupunkturu.
Budeme demonstrovat na příkladu
dvou mladých, jinak klinicky zdravých pacientkách s bolestmi hlavy,
které byly vyvolány sennou rýmou.

Metodika
Dvě pacientky (narozené 1967,
1974) trpěly více let v ohraničeném
časovém období (březen až říjen,
únosr až červenec) sezónní polyvalentní alergií. Ta se projevovala symptomy rhinitidy, konjunktivitidy
a vyjádřenou cefaleou. Astmatické
nebo ekzematické projevy nemoci
se nevyskytovaly. Bolesti hlavy líčily
obě pacientky jako „holocephal“ se
supra- a retroorbitálním maximem
bolesti bez stranové dominance.
V období, kdy se nevyskytuje ve
vzduchu pyl, se bolesti hlavy nevyskytovaly. Neurologický nález chudý; zvláště nabyly žádné odkazy na
intracerebrální onemocnění. Protože obě pacientky odmítly další
medimamentosní příp. desensibilizační léčbu při jejich dosavadní
neúspěšnosti, začala se po odpovídajícím poučení  a vysvětlení provádět akupunktura. První pacientku

sledujeme dosud čtyři, druhou tři
roky léčby.

Akupunkturní technika
Pacientky byly léčeny každoročně. Léčebné série sestávaly z 8 až
10 sezení zpočátku 2x týdně, později jednou týdně. Léčebná série se
odstartovala na začátku anamnestických potíží během první poloviny období trvání obtíží. Intenzita
bolestí hlavy byla odhadována na
začátku obtíží příp. po skončení
léčby prostřednitvím vizuální analogové škály od 0 (bez obtíží) do 100
(maximální obtíže). Používaly se
následující kombinace bodů, pokud
možno bilaterálně. LI 4, 11, 20, Yin
Tang, Liv 3, UB 40, na uchu 8, 13, 78.
Používalo se ocelových jehel (jednorázové jehly 0,3 x 30 mm), které se
po krátkém vpichu a vyvolání deji
bez další manipulace ponechaly
cca 20 minut in situ (modifikováno
podle Krauskopfa, 1993).

Výsledky
Obě pacientky odpovídaly ve všech
terapeutických cyklech dobře na akupunkturní léčení. Intenzita bolestí
hlavy se zlepšila průměrně z 84 na 24
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stupnice od 0 do 100, přičemž anamnestické   obtíží byly výrazně zlepšeny  léčbou a tento efekt přetrvával
i po skončení léčby. Přídatná doprovodná medikace nebyla zapotřebí.
Jako vedlejší nálezy došlo ke zřetelnému zlepšení thinitidy a konjunktivitidy. Kromě příležitostných diskrétních hematomů na místech vpichů,
především LI 4, nedošlo k žádným
relevantním vedlejším účinkům.

Autor:
Dr. Christoph Berwanger,
neurolog a chiropraktik
Hardtwaldklinik I, D-34596 Bad Zwesten
Zpracováno z:
Akupunktur Theorie und Praxis, 3/2002,
str. 148, zpracoval MUDr. Petr Sedláček

STRAVA V PRŮBĚHU ROČNÍCH OBDOBÍ: ZIMA
Dr. Med. C. Kunkel
Nádherná dětská knížka má pro
našich dvanáct měsíců vždy jen
spolehlivý refrén o slepičí polévce
s rýží.

A když v lednu ledové „větry
dují a sněhové vločky vzduchem
poletují – na co se pak těším? Že
si dám slepičí polévku, slepičí
polévku, slepičí polévku s rýží!“

Když počítáme podle čínského
kalendáře s polovinami měsíců,
nacházíme se od 1. do 15. ledna
v době „malých chladů“, velké máme
ještě před sebou važ v únoru.
Podle   znamení I-Ging nastupuje
v této době druhá světlá linie pod
Yin liniemi, takže znamení č. 19
„Přiblížení“ znamená: Pevné vniká dovnitř a budí. Yin linie určují
obraz, z hloubky přichází Yang,
a tomu také odpovídá výživový předpis pro zimu: uchovat Yang, nehnat
jej zevně intenzivním pocením a na
povrch vystupujícím teplem. Potřebujeme tedy jako protein relativně
teplé, „klihovité“ maso, které má
tedy dobrý podíl Yinu, aniž by bylo
vlhké. Zde se hodí od hovězí pečeně přes oslí ocásek až k jehněčí kýtě
a přirozeně kaprovi všechno. Při
36

vzpomínce hezkých dnů u Xi Hu
v zimním Hanzhou dnes tedy doporučuji přípravu kapra.
Maso této ryby je poměrně měkké
a sladké, podporuje slezinu a ledviny, odvádí vlhkost, posiluje žaludek
a má přitom přes svůj střed posilující účinek neutrální teplotní chování, zatímco oslí maso a jehněčí kýta
nyní vysloveně zahřívají.
V oblasti Čech je konzumování
kapra na vánoce tradiční. Každopádně by se mělo maso zbavené
šupin, žaber a vnitřností (pozor na
žlučník!) servírovat se zázvorem
a česnekem, aby se zlepšila jeho
stravitelnost. Sojová omáčka, hnědý
cukr a žluté rýžové víno se postarají
o posílení a pozvednutí vlhce padajícího jídla. Tedy posílení a jemné
stoupání chutí. Omáčka z piva zde
dostane střed, ale nevypuzuje v žádném případě příliš Yang na povrch.
Křenová šlehačka přitom představuje plíce posilující moment. Všechno
umístěno do dobrých brambor.
Právě chronické formy kašle podmíněné suchostí se tímto jídlem
zlepší, pokud křenová omáčka není
příliš silná a také se nepředávkuje
česnek. Ledvinová energie, která
v zimě potřebuje péči, se bezpochyby podpoří celerem (mrkví) jako
přílohou a tak si mnozí vzpomenou
na radu babičky, dát kapra na misku
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a potom péci do pece. Jestli nadrobno nakrájeného, pečeného na oleji
nebo dušeného s octem jako kapra
„namodro“: Nikdy bychom neměli
zapomínat, „že ryba, která neplave,
je jed“.
Dobrou chuť
Dr. Med. C. Kunkel

Zpracováno z:
Akupunktur Theorie und Praxis, 4/2002,
str. 200, zpracoval MUDr. Petr Sedláček

Muzikoterapie v léčbě bolesti
O. Mastalier
Akustické vlny se ve sluchových
buňkách mění na elektrické impulzy a putují do mozku. Sluchovou
dráhou putují přes mozkový kmen
do spánkových laloků. Tam analyzuje sluchová kůra přicházející
frekvence a rozšiřuje své informace
na další části mozku. Emoční působení se děje hlavně přes limbický
systém.Pro vnímání rytmu hudby
je důležitý malý mozek. Podobně
jako léky stimuluje hudba vylučování endorfinů. Přesný mechanismus účinku hudby ale není znám.  
Výzkumníci vycházejí z toho, že člověk zpracovává hudbu ve 2 na sobě

nezávislých systémech. První pracovává celkové pocity z hudby,druhý
systém hudbu analyzuje a vyhodnocuje. U příjemné hudby se mění
prokrvení gyrus praecentralis, hippokampu pr. hemisféry. Změny na
EEG jsou podobné jako při užívání
psychofarmak.

standardní hudby přináší zřetelné
zlepšení u akutních i chronických
bolestí.

Zpracováno z:
Deutsche Zeitschrift fur Akupunktur
3/2005, zpracoval MUDr. Milan Stránecký

Závěr: Působení hudby je multidimenzionální. Stimuluje a mobilizuje samoléčebné procesy organismu, odstraňuje úzkost i svalové
napětí, zlepšuje migrény, ulehčuje
mezilidskou komunikaci a zvyšuje
koncentraci. Aktivní poslech určité

Experimentální studie léčení obezity
indukované psychofarmaky
Eich H. Hanning a kolektiv
Obezita je častý vedlejší efekt při
léčení psychofarmaky. Bývá důvodem přerušení léčby a představuje i riziko interního onemocnění.
Ve studii byla sledovaná možnost
redukce hmotnosti pomocí ušní
akupunktury. Do první skupiny
bylo zařazeno 45 psychiatrických
pac. užívajících psychofarmaka průměrného věku 41 let s BMI 3O/m2
s 33 proc. podílem tuku na tělesné
váze. Druhá kontrolní skupina obézních pacientů byla 44 členná s BMI
3l, podílem tuku 34,9 průměrného
věku 42 let bez psychiatrického
onemocnění. U obou skupin byla
prováděna u části pravá aku, u druhé části sham akupunktura. Studie
prokázala signifikantní rozdíl mezi
pravou a sham aku. Pacienti léčeni
pravou aku obou skupin měli po 6
týdenní léčbě úbytek váhy 2,6 kg,
zatímco při použití sham aku jen

O,6 kg. Pacienti, kteří kromě aku
i zvýšili pohybovou aktivitu, měli
úbytek 4,3 kg. Body použité při ušní
aku: shen men, endokrinium I a II.,
žaludek, bod hladu. Zajímavý byl
způsob aplikace – při každém sezení lx týdně bylo aplikováno 5 trvalých jehel (pyonex) do těchto bodů
střídavě do levého a pravého ucha.
Akupunktura výrazně snížila chuť
k jídlu.

Zpracováno z:
Deutsche Zeitschrift fur Akupunktur
3/2005, zpracoval MUDr. Milan Stránecký
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Přijetí a integrace akupunktury v rutinní praxi
interního oddělení
Lechleitner P. a kolektiv
Na interním oddělení rakouské
nemocnice v Lienzu byla zkoumána možnost integrace akupunktury
do běžného provozu. Akupunkturu
(AT a tělovou) prováděli 4 vyškolení
lékaři.Vytvořili soubor 5O5 pacientů, kteří kromě standardní terapie
byli léčení i akupunkturou. Každý
pacient absolvoval průměrně 3,5
sezení (1–17), maximálně l7 jehel
s frekvencí l–5x týdně. Indikací
bylo v 31 % degenerat. onemocnění páteře, l4 % další muskuloskelet.
problémy,v l8 % GIT obtíže ,v 11 %
psychosomatika. Efekt akupunktury byl výborný v 60 % Případů, ve

2O % byly obtíže zcela odstraněny,
malé zlepšení ve l2 % pouze ve 4 %
nezlepšeno. 98 % pacientů kladně
přijalo léčení akupunkturou, vysoká akceptance byla i mezi personálem, kteří často přivedli i rodinné
příslušníky

Zpracováno z:
Deutsche Zeitschrift fur Akupunktur
3/2005, zpracoval MUDr. Milan Stránecký

colitis ulcerosa – integrující pohled
psychosomatiky a TČM
Ots T.
Autor nejdříve poskytuje přehled
o obou chorobách z hlediska universitní medicíny a potom si všímá
psychosomatických souvislostí.
Ulcerosní kolitida se vyskytuje často u lidí bázlivých s nízkým sebevědomím a potlačenou agresivitou.
Proto je při jejich léčení vhodná
psychoterapie a akupunktura.
Z hlediska TČM znamená potlačená
agresivita stagnaci jaterní Qi, zažívací a střevní obtíže plynoucí z potlačování země dřevem. U m. Crohn
psychosomatické souvislosti nebyly zjištěny a komplementární léčba
není proto indikovaná. Existují ale
vyjímky. Uvedena kasuistika 29 letého pacienta s m. Crohn s úzkostnou
osobností a výrazně potlačenou
agresivitou. Již po 2 měsících léčby
akupunkturou byl zcela bez obtíží
a plná remise onemocnění byla i po
roce od začátku léčby. Výběr bodů
38

byl typický pro léčení stagnace jaterní Qi-GV 2O, LR3, GB34, Bl l8, body
k posílení ST/SP tj. ST 36, SP6, ST 25,
Bl 2O, z ušní akupunktury Jerome,
shen men a body v oblasti střeva.
Kombinace GV a LR3 má obecně
účinek proti křečím v břiše.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1-2|2006

Zpracováno z:
Deutsche Zeitschrift fur Akupunktur
3/2005, zpracoval MUDr. Milan Stránecký
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Doc. MUDr. FRANTIŠKA PÁRY, CSc.
Dr. Ladislav Fidlán
Náš dlouholetý předseda v srpnu
2005 oslavil 60. narozeniny. Také
se v tomto roce, kdy výbor ČLAS
končí své funkční období, rozhodl své předsednictví ukončit. Obě
tyto události byly důvodem, abych
se pokusil přiblížit jeho dosavadní životní pouť v neurologii a akupunktuře.
Narodil se 2. 8. 1945 v Pardubicích a také stále v blízkosti Pardubic žije. Před několika lety zakoupil
rodinný domek v krásném prostředí vesnice Ráby, jejíž dominantou je
středověký hrad Kunětická Hora.
Byl vynikajícím studentem a po
maturitě absolvoval Lékařskou
fakultu UK v Hradci Králové, kde
začal také pracovat jako odborný
asistent na katedře anatomie a od
roku 1973 na katedře neurologie,
na které působí dosud. Od počátku své profesní kariéry se zabýval výzkumnou činností a výukou
mediků. Postupně se specializoval
v elektromyografii, od r. 1989 byl
vedoucím laboratoře EMG neurologické kliniky. Ve výzkumu se zabýval především problematikou profesionálního postižení a úžinovými
syndromy periferních nervů, neurodegenerativními onemocněními
se zaměřením na amyotrofickou
laterální sklerózu.
V roce 1985 obhájil kandidátskou
práci a v r. 1990 se habilitoval jako
docent v oboru neurologie. Prošel
mnoha kurzy v neurologii a elektromyografii, a to i v zahraničí a účastnil se mnoha kongresů ve svém
základním oboru.
Akupunkturou se začal zabývat
od roku 1976 a v r. 1978 absolvoval
kurz akupunktury pro začátečníky, v r. 1979 kurz akupunktury pro
pokročilé a v r. 1988 tématický kurs
pro školitele v akupunktuře. Akupunkturu studoval i v zahraničí – tříměsíční studijní pobyt v Hanoi, dále

kurz EAV v Mnichově, absolvoval
kurzy francouzské a německé školy
v aurikuloterapii a aurikulomedicíně, kurzy naturální medicíny na
Slovensku, kurz manuální a reflexní
terapie.
Již brzy po svém zapojení do akupunktury byl pověřen metodickým
vedením a rozvojem AKU v tehdejším Východočeském kraji a od
r. 1983 byl vedoucím laboratoře AKU
Neurologické kliniky LF UK V Hradci Králové. Jako školitel v AKU vedl
několik kurzů pro začátečníky.
Značnou měrou se zasadil o zahájení pregraduální výchovy v AKU
a přidružených technikách na LF
UK v Hradci Králové. Od r. 1990 do
r. 2002 prosadil povinně i nepovinně volitelný obor „Základy komplementární medicíny I. a II“.
Od r. 1986 se zapojil do činnost
Výboru české sekce akupunktury
při České fyziatrické společnosti.
Po ustavení samostatné České akupunkturistické společnosti ČLS JEP
pracoval v letech 1990 až 1991 ve
funkci vědeckého sekretáře a od
roku 1991 dosud ve funkci předsedy ČAS a později České lékařské akupunkturistické společnosti
ČLS JEP.
Po dr. Umlaufovi převzal štafetu
našeho zástupce ve vedení ICMART,
kde byl od r. 1994 členem vedení ICMART o od r. 2000 byl již 3x zvolen
na dvouleté období členem užšího
vedení ICMART.
Již v r. 1988 byl členem organizačního výboru „3rd World Congress of
Scientific Acupuncture“ ICMART´88,
28. 5. – 1. 6. 1988 v Praze a následně
pak reprezentoval ČSSR (mezi 5o- ti
vybranými zástupci AKU z celého
světa) na „International Theoretical
and Practical Seminar on Acupuncture“ ICMART´88, 3. – 4.  6. 1988, Brno

Dále bych uvedl heslovitě informace o účasti doc. Páry na kongresech a seznámil čtenáře s jeho publikační činností a oceněními:
Účast na česko-slovenských a slovensko-českých kongresech akupunktury: Od r. 1975 (Třinec) na
většině kongresů v České republice
a na Slovensku (konané prakticky
každý rok) – většinou aktivní účast
Elektroadiagnostické semináře ve
Velkých Losinách a multidsciplinární semináře v Lázních Jeseník
Prezident:
Congressus
Acupuncturae Bohemiae et Slovacae
cum participatione internationali
– Praha – Jižní město /1993/; Brno
/1996/; Praha /1998/; Brno /2000/;
Brno /2003/
Aktivní účast na kongresech a sympóziích akupunktury v zahraničí:Sofia (BLR), Řím (Itálie), Bath (Anglie), Istanbul (Turecko), Nikózie
(Kypr), Copenhagen (Dánsko),
Gyor (Maďarsko), Lyon 2x (Francie),
Vídeň (Rakousko), Miyazaki (Japonsko), Berlín (Německo), Edinburgh
(Skotsko), Seoul (Jižní Korea), Sydney (Austrálie) a po rozdělení Slovensko ( Bratislava, Vyhně, Prešov).
Výzkumná problematika v akupunktuře: Především neurologická
onemocnění (vertebrogenní problémy C páteře, úžinové syndromy se zaměřením na sy. karpálního tunelu, léze periferních nervů
(n. facialis), bazální stres (společně
s MUDr. J. Debefem) – elektromyografická verifikace
Přednášková a publikační činnost
(anatomie, neurologie, akupunktura): Přednášky – 165 (41 akupunktura) Publikace – 86 (26 akupunktura). Nejvýznamnější publikace
jsou o bazálním stresu   (s MUDr.
J. Debefem) – v časopisech němec-
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kých, francouzských, izraelských,
japonských
Ocenění:
Držitel: Oprávnění – Kredit I. st. a II.
st.; Školitel v akupunktuře
Honorary Diploma, ICMART ’ 88 –
za význačný příspěvek ve výzkumu
a v prezentaci vědecké AKU a příbuzných technik
Čestný člen ČLAS ČLS J. E. Purkyně
/od 01. 01. 1997/
Medaile GLEM – Francie /1998/
Nejlepší poster a jeho prezentace
– IX. World Medical Acupuncture
Congress – Vídeň, Rakousko /2000/
Diplom ICMART – ve Vídni, Rakousko /2000/
Čestný člen „Worldwide Auricular
Acupuncture Organization“ – Francie /2001/
Čestná medaile ČLS JEP – Praha
/2005/

Vrcholem jeho dosavadní činnosti
pro českou i mezinárodní akupunkturní obec byla jeho funkce prezidenta International Medical Symposium of Acupuncture and Related
Techniques ICMART 2005, který se
konal 20. – 22. 5. 2005 v Praze. Měl
lví podíl na úspěšném průběhu sympózia a do téměř dvouleté přípravy
vložil neutuchající energii.
Nevím, zda si mohu dovolit hodnotit práci doc. Páry pro akupunkturu, protože se na to ještě cítím jako
poměrně mladý akupunkturista.
Snad z pozice jeho z nejbližších spolupracovníků v posledních letech.
Jako předseda výboru byl nepochybně jeho motorem. Znamenal
pro nás i jistou výhodu svou vědeckou hodností docenta zejména při
jednáních s vedeními ČLS JEP, ČLK,
MZ ČR a zdravotních pojišťoven.
Doc. Pára vyniká především systematičností a precizností své práce
a noblesním vystupováním na veřejnosti, při jednáních, na kongresech.
Vždy také vystupoval se snahou
prosadit akupunkturu do našeho
zdravotnictví jako jeho důležitou
součást, mnohokrát musel akupunk-

turu obhajovat před našimi odpůrci
zejména z řad našich kolegů.
Tento rok se doc. Pára rozhodl po
14 letech ukončit svou funkci předsedy výboru ČLAS.
My, ostatní členové výboru, toto
jeho rozhodnutí chápeme, protože
přece jen na předsedovi leží značný díl zodpovědnosti za chod naší
odborné společnosti, a to vyžadovalo také nemalé úsilí a čas, které
tomu musel vynaložit a obětovat.
Milý Františku, dovol, abych Ti
za výbor ČLAS a věřím, že také za
všechny ostatní akupunkturisty
naší republiky, a za sebe, popřál
do dalších let pevné zdraví, hodně
osobního štěstí a sílu do další práce.
Jsem přesvědčen, že pokud bude
nový výbor potřebovat Tvou radu či
pomoc, že se na Tebe může obrátit
a že pro naši akupunkturu budeme dále moci využívat Tvé znalosti
a moudrost.

K 90. narozeninám prof. MUDr. Karla Lewita, drSc.
MUDr. Milada Barešová, MUDr. Helena Čutová
Kořeny manipulační medicíny můžeme najít už u Hippokrata
v 5 st. př. nl., další zmínky o manipulacích na   páteři nacházíme ve
spisech Galénových. V 19. století
s rozvojem farmakoterapie byla
manipulační medicína vytlačena
z lékařského povědomí, manipulace
s páteří se udržovaly mezi lidovými
léčiteli.
V 19. století byly založeny v Americe první osteopatické školy, ve
kterých se vyučovaly manipulace
na profesionálním základě. Vyučovali v nich váleční chirurgové a od
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20. století pak je osteopatie vyučována v Americe na lékařských fakultách, absolventi získávají kompletní
lékařské vzdělání se zaměřením
na osteopatii. Současně se vyučuje
i chiropraxe, ale bez komplexního
lékařského vzdělání.
V Evropě začali první manipulační techniky provádět Angličané
a Němci, na  základě jejich učebnic
a kursů se školili lékaři z Rakouska,
Švýcarska, Skandinávie.
V českých zemích položil základy
manipulační léčby a nověji myoskeletetální medicíně prof. MUDr. Karel
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Lewit, DrSc., který od r. 1946 pracuje jako lékař v Československu,
v roce 2003 byla po něm pojmenována planetka objevená v r. 1997
v Ondřejově a letos se v plné tvůrčí
síle dožívá 90 let.
Narodil se roku v r. 1916   v Lublani, kde jeho otec sloužil v první
světové válce jako lékař. Na počátku
2. světové války byli Lewitovi v Anglii a Karel Lewit se zapojil do bojů
o Anglii a pak na konci války o Francii u Dunkirku, za což obdržel nejvyšší vyznamenání Válečný kříž ČSR.

Z Anglie si prof. Lewit přivezl manželku. Z jejich čtyřech dětí
v otcových šlépějích pokračuje jeho
dcera Helena Hermachová .
Pracoval jako neurolog na neurologické klinice FVL UK v Praze,
zajímala ho i ortopedie, a na podnět
prof. Hennera se soustředil na rehabilitaci pohybové soustavy.
Vycházel z chiropraktických
metod, které následně se svými
kolegy prof. Jandou a prof. Velem
obohatil o facilitační metody a postizometrické relaxace.
V začátcích prof. Lewit vycházel
z toho, že k blokádám dochází na
základě zablokování meniskoidu
mezi kloubními ploškami, na ně
pak nasedají reflexní změny svalů
v odpovídajícím segmentu.
Díky sledování souboru malých
dětí si uvědomil význam poporodních blokád a nemocnosti malých
dětí (Lewit, Abramovič - Chronické tonsilitidy a blokáda hlavových
kloubů).
V pozdějších letech vyzdvihl
význam špatných pohybových sterotypů a při nacvičování správných  
stereotypů objevil, že správné stereotypy probíhají jako řetězová reak-

ce, a tyto mohou být facilitovány
(spouštěny) specifickými aferentními vzruchy: např. facilitace pomocí
nádechu a výdechu a pomocí pohledu při pohybech trupu .
Dále se zabýval funkcí páteře
v dětství i v dospělém věku, upozorňoval se svými žáky, že i „zdravé
děti „ mohou mít funkční poruchy páteře, které v dospělosti spolu s postižením nervové soustavy
mohou přerůst v silné bolesti, bez
zjevné patologické příčiny.
První kurzy a výuka manipulačních technik byly zahájeny
v r. 1961.
V r. 1970 byla založena sekce
pro manipulační a reflexní terapii v rámci lékařské společnosti
J. E. Purkyně .
Na základě těchto školení došlo
k týmové spolupráci rehabilitačních lékařů a pracovníků a vzniká
koncepce léčebné tělesné výchovy.
Výuka těchto metod začíná od r.
1965 v bývalém socialistickém táboře-Německu,Bulharsku a v SSSR
(od r. 1984).
V roce 1965 byla v Londýně
založena mezinárodní federace pro
manuální medicínu. Díky těmto

kontaktům prof. Lewit spolupracoval s řadou lékařů ze západní Evropy, přebíral a zpracovával jejich zkušenosti a předával je svým žákům.
Vzniká technika automobilizace orofaciálních a žvýkacích svalů
k odstranění poruch těchto svalů
vzniklých na základě stresových faktorů západního způsobu života.
Prof. Lewit   vyškolil během svého života spoustu žáků, kteří dnes
školí další lékaře a rehabilitační pracovníky a pokračují v jeho světově
uznávaném díle.
Předsednictvo České lékařské
společnosti J. E. Purkyně udělilo prof. MUDr. Karlu Lewitovi,
DrSc. nejvyšší vyznamenání
ČLS JEP Cenu J. E. Purkyně.
Toto významné ocenění mu
bude předáno 28. června 2006
na zámku v Libochovicích u příležitosti 48. Purkyňova dne.
Druhým oceněným touto
cenou bude prof. MUDr. Miloš
Hájek, DrSc., význačný český
chirurg.

Významné životní jubileum
MUDr. Jaroslava Hovorky
MUDr. Ladislav Fildán
V září 2005 oslavil  80. narozeniny čestný člen naší odborné společnosti, MUDr. Jaroslav Hovorka
z Prahy. Dosáhl tohoto krásného
věku ve svěžesti ducha a činorodosti, které jej charakterizují celý
život. Patří k průkopníkům akupunktury u nás a má zásluhy na
jejím zakotvení v naší zdravotní
péči.
Celý život je však provázely
i jeho lásky – literatura, hudba,
sport a cestování. Mezi lékaři patří
jistě k nejvíce publikujícím spisovatelům populárně naučné prózy,
beletrie, poezie, knížek pro děti,
ale publikoval i mnoho odborných
statí.

MUDr. Jaroslav Hovorka se narodil   02.09.1925 v Chrudimi. Prožil
velmi zajímavý a pestrý život.
Pracoval také jako dělník za totálního nasazení v letech 1944 1945,
po válce byl lékařem v OÚNZ v Mladé Boleslavi, leteckým lékařem v Čs.
armádě (1952 1965), poté strážným
v Národním divadle a opět lékařem
ve Fakultní nemocnici v Praze 10,
v OÚNZ Praha 1.. Později byl lékařem Kanceláře prezidenta republiky a Úřadu předsednictva vlády.
Je autorem knih v oblasti populárně naučné prózy (Horká země,
Cesty za zdravím, Cesta do stáří,
Hovory o rozkoších, Čínská masáž –

vydané v Polsku a Bulharsku, Stres
po česku (s Křížovou a Škutinou),
Minimum na cesty.
V próze jsou to tituly: Barevná
léta, Tamilské listy (oceněné titulem Nejkrásnější kniha roku 1978),
Dva dny roku minulého, Pavilon
polozapomenutých snů, Pět v balónu, Balada z domu V+W, Myšlenky
moudrých, Na břehu spící Kamenice (s Eiblovou), 10 000 pozdravů
z Kampy (s Eiblovou).
Psal i pro děti: Zápisky o životě,
Údolí jaků, Oranžová noc, Škola
zázraků.
V odborné literatuře publikoval
příspěvky na téma infekčního lékařství, epidemiologie, biochemie,

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1-2|2006

41

společenská rubrika
kosmického lékařství, psychologie
a gerontologie.
Je těžké v krátkém článku obsáhnout tak rozmanitý život. Nejlepším
způsobem, jak poznat MUDr. Jaroslava Hovorku je přečíst si některé
z jeho knížek, které jsou plné filosofických úvah, povídání o akupunktuře, zajímavých kasuistik jeho
pacientů, poutavých cestopisných
poznámek a básní, které mile pohladí čtenářovu duši.
Vážený pane doktore, dovolte,
abych Vám jménem naší společnosti popřál do dalších let mnoho zdraví a sil v péči o pacienty a  literární
tvorbě.
Se svolením autorů knihy „10 000
pozdravů z Kampy“ – Václavy Eiblové a Jaroslava Hovorky uveřeňujeme
výňatky z této knihy na stránkách
našeho časopisu. Kniha vznikla jako
souhrn zápisků ing. Eiblové, která je
pacientkou MUDr. Hovorky a zapisovala si jeho úvahy, názory a vyprávění.
„Volné měsíce tedy, když jsem měl
dovolenou, jsem trávil jako lékař
geologických expedicí v Mongolsku. Do Mongolska jsem letěl osmkrát. Tady jsem se seznámil s doktorem Dolžin Očirem. Nevím, jak by
se mohlo tohle jméno přeložit do
češtiny, ale my Češi jsme mu říkali „Zlatej zub“ a to proto, že on má,
myslím trojku, nebo čtyřku vpravo
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nahoře zlatou. Tou se furt zubil, byl
milej a příjemnej. Pracoval v nemocnici mongolsko československého
přátelství na oddělení rehabilitace
a na oddělení akupunktury. Byl to
vlastně můj první a jediný učitel,  
kterému jsem za mnohé, nebo spíš
za všechno vděčný.
Byl to on, který mi  řekl: „Doktore, akupunkturu se nenaučí každý.
A nenaučí se jí ten, kdo nemá výtvarné cítění. Totiž ona je sice v knihách
udělaná tečka, kde ten bod je, ale
pacient nemá postavu toho, který je
na obrázku v knize. Čili na to musí
být talent, který vidí a ví kam  píchnout. A doktor Dolžin Očir se vytahoval (a tím mi byl podobný a nebo
já jemu, protože, kdo by se nevytahoval) a povídá: „A já to umím, protože než jsem šel na medicínu, tak
jsem byl výtvarník!“ A já mu říkám:
„Dolžin Očir, to nevadí, já než jsem
šel na medicínu, tak jsem byl hudebník. Čili jsme si podobní, ale vy jste
hezčí“.
„Když jsem pobýval před mnoha
lety na samotě „Županda“, léčil jsem
v chaloupce u majitelky obecního
kozla. Nikdo ve vsi neměl telefon,
ale ona jo. Jednou jsem slyšel, jak
křičí do mluvítka: „A slečno, chcete
ke kozlovi, nebo k Hovorkovi?“ Na
plotě jsme měli cedulku: „Obecní
kozel + akupunkturista“. Pořád se
ztrácela.“
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„K Janu Werichovi jsem chodil s jehličkama v noci. Po skončení „audience“ jsem utíkal přes Kampu domů,
abych zapsal všechno, co jsme spolu probírali. Z těch poznámek jsem
pak čerpal při psaní „Balady z domu
V + W“.
Jan Werich měl deset tisíc zdravotních problémů, ale humor a legrace ho neopouštěly. Jednou mi
povídá: „Doktore, když se vožereme
a vy mě píchnete někam, kam jste
nechtěl, vyléčíte mi něco, co vůbec
nemám?“ A nebo: „Doktore, já né,
že neslyším, ale já slyším hovno!“
A jindy zase: „To už to je?! Vypadá to,
ta vaše akupunktura spíš jako sranda. To se nedivím, že tomu doktoři
nevěřej. Vono všechno, co se umí
vypadá jako sranda.
Ale vono se vlastně neví, co to
ta akupunktura je, že jo. A to já
mám rád, když se něco neví a vono
to funguje tisíce let. Horší je, když
se něco ví úplně přesně a vono to
nefunguje.“
Pro zájemce o tuto knihu: Je možno napsat či zatelefonovat paní
Eiblové, která ji zašle na dobírku za
150 Kč:
Václava Eiblová
Stará Náves 691
Praha 18, 199 00
Tel.:  777 199 632

oznámení a různé

ZÁPIS MANDÁTOVÉ KOMISE ČLAS ČLS JEP
dne 19. 10. 2005 v Brně
Výsledky korespondenčních
voleb do výboru a revizní komise ČLAS ČLS JEP na
funkční období 2005 – 2009

Členové mandátové komise:
MUDr. Zinaida Saidová
MUDr. Helena Čutová
MUDr. Ladislav Fildán
Celkem bylo zasláno 86 řádně
vyplněných volebních lístků  do
uzávěrky dne 15. 10. 2005, žádný
nebyl neplatný.

Výsledky voleb do revizní
komise ČLAS:

Výsledky voleb do výboru
ČLAS:
1. MUDr. Ladislav Fildán
2. MUDr. Pavel Prokeš
3. MUDr. Doris Danielová
4. MUDr. Magda Urbanová
5. MUDr. Helena Čutová
6. MUDr. Zinaida Saidová
7. MUDr. Milan Stránecký
8. MUDr. Michal Strnad
9. MUDr. Vladimíra Brychtová 	
10. MUDr. Zuzana Vančuříková

83
80
73
72
58
53
53
50
45
42

Výbor ČLAS bude 9-ti členný

1. MUDr. Ludmila Kučerová		79
2. MUDr. František Filípek
68
3. MUDr. Petr Sedláček
63
Revizní komise bude 3-členná.

Za správnost součtu hlasů:
mandátová komise.

Zápis č. 1
ze zasedání výboru ČLAS ČLS JEP
dne 25. 11. 2005 v Lékařském domě v Praze
Přítomni:
Saidová, Brychtová, Danielová, Čutová, Prokeš, Stránecký, Strnad, Fildán
Omluveni:
Urbanová
Revizní komise:
Kučerová, Filípek, Sedláček
Hosté:
Pára, Plachá

Program:
1| Volby funkcionářů nově
zvoleného výboru a revizní
komise ČLAS:
Volební komise ve složení dr. Plachá, doc. Pára, dr. Prokeš zvolila za
svého předsedu dr. Prokeše, který
řídil volby.
Volby proběhly tajným hlasováním.

Výbor ČLAS:
Předsedou ČLAS na další funkční období 2005 – 2009 byl zvolen
MUDr. Ladislav Fildán.
1. místopředseda
MUDr. Pavel Prokeš

2. místopředseda
MUDr. Michal Strnad
Vědecký sekretář
MUDr. Doris Danielová
Hospodář
MUDr. Magda Urbanová
Členové
MUDr.Vladimíra Brychtová
MUDr. Helena Čutová
MUDr. Zinaida Saidová
Prim.MUDr.Milan Stránecký

Revizní komise ČLAS:
Předsedkyní revizní komise ČLAS
byla zvolena MUDr. Ludmila Kučerová
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oznámení a různé
Členové
MUDr. František Filípek
MUDr. Petr Sedláček

MUDr. Ladislav Fildán, kromě
funkce předsedy, bude nadále členem redakční rady bulletinu Acupunctura Bohemo Slovaca

MUDr. Zinaida Saidová bude v této sekci sledovat informace o metodě Su-Jok a předávat je členské
základně

MUDr. Pavel Prokeš, 1. místopředseda,   bude zástupcem naší
společnosti v komisi MZ ČR pro
nekonvenční medicínu, v případě
potřeby bude zastupovat ČLAS při
jednáních s ČLS JEP a dalšími organizacemi, povede webové stránky
společnosti, bude navrhovat výboru
ČLAS řešení stížností

MUDr. Helena Čutová bude mít
na starosti členskou základnu, úpravy databáze časopisu a organizační
práci podle potřeby

Všichni zvolení přijali své funkce.
2| Předseda volební komise
konstatoval platný průběh voleb
funkcionářů výboru a revizní komise a předal další vedení jednání
výboru dr. Fildánovi, který v úvodu poděkoval za důvěru při svém
zvolení. Vyjádřil svůj názor na další
směrování akupunkturní společnosti zejména z hlediska udržení
si dobrého postavení mezi ostatními odbornými společnostmi v ČLS
JEP, které bylo dosaženo minulými
výbory,   zvyšování úrovně vzdělávání v akupunktuře a snahy o růst
stavu členské základny.
Navrhl, aby výbor vypracoval
a příštím zasedání projednal   program své činnosti na další období.
Dr. Fildán poté zahájil   diskuzi o rozdělení jednotlivých úseků
agendy  výboru.
Výbor se předběžně dohodnul na
rozdělení agendy, s tím, že definitivní rozdělení proběhne až na dalším
zasedání výboru 11. 2. 2006.

MUDr. Doris Danielová, kromě
funkce vědeckého sekretáře, bude
nadále členkou redakční rady bulletinu Acupunctura Bohemo Slovaca
MUDr. Michal Strnad, 2. místopředseda převezme od dr. Prokeše udělování Oprávnění - Kreditů
1. a 2. stupně,  bude přenášet informace z dění v oblasti Tradiční čínské medicína do akup. společnosti
a v tom bude spolupracovat s vedoucím sekce
MUDr. Milan Stránecký povede
Sekci studia diagnostiky a terapie
akupunktury a přidružených technik, bude se podílet na organizaci
seminářů.

MUDr. Vladimíra Brychtová bude
provádět zápisy ze zasedání, archivovat je a zasílat vždy 1x ročně sekretariátu ČLS JEP, bude se podílet na
organizaci seminářů
MUDr. Magdalena Urbanová bude
hospodářkou ČLAS, bude se podílet
na přípravě rozpočtu organizace
a úzce spolupracovat s revizní komisí ČLAS
3| Dr. Čutová vypracuje seznam
členů výboru a revizní komise
a zašle jej dr. Prokešovi k uveřejnění
na webové stránky.
4| Další zasedání výboru proběhne v sobotu 11. 2. 2006   od 10 hod.
v ordinaci dr. Fildána, Tyršova 56,  
Brno.
Zapsal  Dr. Ladislav Fildán

Zápis č. 2
ze zasedání výboru ČLAS ČLS JEP
dne 11. 02. 2006 v Brně
Přítomni:
Urbanová, Saidová, Čutová, Danielová, Stránecký, Fildán
Omluveni:
Prokeš, Brychtová, Strnad, Kučerová, Filípek, Sedláček
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Výbor se konal v ordinaci
Dr. H. Čutové v Brně, přítomní
popřáli k narozeninám dr. Danielové a předali jí knižní dárek.
Program řídil Dr. Fildán
1| Dr. Čutová informace
o členské základně:
Požadavek MUDr. Škapové, která 2 roky neplatila členství, proto

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1-2|2006

vyřazena dle směrnic ČLS, nyní znovu žádá o obnovu členství –› vyřídí
Dr. Čutová.
Dva noví členové: Dr. Owcarzy, Karlovy Vary, neurologie,
MUDr. Štourač Petr, Brno,
rehabilitační centrum. Přijetí jednoznačně schváleno výborem.
7 členům ukončeno   členství pro
neplacení příspěvku po 2 roky.

Celkový  počet členů ČLAS k 2. 11.
2005  je 542.
Výbor se bude pokoušet kompletovat e mailovou databázi členské základny. Kompletní databáze
elektronických adres by byla velkým přínosem zejména pro možnost pružně informovat členskou
základnu a snížit náklady na zasílání
pošty, které se každým rokem zvyšují vzhledem k nárůstu poštovních
poplatků.
2| Kontrola zápisu z minulého volebního výboru ČLAS:
Dr. Čutová zpracovala seznam členů výboru a členů revizní komise
a dr Prokeš tyto skutečnosti uveřejnil na webových stránkách společnosti.
3| Dr. Urbanová – Zpráva
o hospodaření ČLAS za r. 2005:
Uzávěrka hospodaření ČLAS za
rok 2005 proběhne   v březnu t.r.
K 1.1. 2005 bylo na účtě fondu JEP
cca 283 000 Kč.

gynekologických zánětů metodami
komplementární medicíny. Kongresový poplatek činí 15 000 Kč na
osobu. Požadavek všech zájemců
o účast na kongresu v USA byl schválen většinou počtu členů výboru.
MUDr. Prokeš zašle na kongres do
USA poster, ale z osobních důvodů
se sám kongresu nezúčastní.
6|
Mezinárodní
kongres
k 50. výročí reflexoterapie
a 25. výročí manuální medicíny
a reflexoterapie v Rusku, Moskva 19. – 21. května 2006:
Zájemci
jsou
Dr.
Saidová
a Dr. Danielová, mají připravenu
přednášku s názvem Přínos tradiční čínské kosmologie a učení o pěti
prvcích pro upřesnění diagnostiky
a terapie.
Výbor schválil uhradit oběma
účastnicím kongresový poplatek
ve výši 330 Euro a Dr. Saidové také
úhradu letenky jako odměnu za  
mnohaletou aktivní a bezplatnou
činnost ve prospěch ČLAS.

4| 04.03.2006 proběhne seminář „Nové poznatky v akupunktuře v oblasti hlavy – teoretické
a praktické otázky“ MUDr. Sokolovy Tatiany z Moskvy, místo konání Lékařský dům Praha, Sokolská 31.
Přihlášeno 80 lidí. Je možná i účast
nečlenů ČLAS za poplatek 500 Kč.
Účast firem, žádost o zapůjčení sálů
a techniky na ČLS JEP zajistí Dr. Fildán. Dr.Stránecký poslal žádost
o certifikát   na ČLK. Dr.Brychtová
zajistí tisk kreditů – certifikátů
a občerstvení.

8| Kongres v Novosibirsku,
Rusko, Tradiční čínská medicína,
červenec, 2006. Zatím se nepřihlásil žádný zájemce.

5|
Dr.
Fildán:
Kongres
ICMART 2006 USA:
Přihlásilo se aktivně 6 lidí. Zájem
vyjádřili Dr. Fiala a Dr. Loskotová
s pracemi, které již přednesli vícekrát, ale sdělili, že jejich práce je
přepracována, obohacena a rozšířena. Dále má zájem Doc.Pára, který je
stále členem širšího vedení ICMART
a navíc spoluautorem obou prací
s Dr. Loskotovou. Dr. Fiala přichází
s obnovenou přednáškou o rozšiřování řečových schopností dětí
s řečovými poruchami, na níž pracuje 10 let. Dalším přihlášeným je
Dr.  Jelšík s problematikou gynekologickou. MUDr.  Fildán má připraven poster s problematikou léčby

10| Další seminář v Lékařském domě je plánován na
04.11.2006:
Výbor požádá Dr. Jochena Gleditsche o provedení pokračujícího
semináře, jelikož první se setkal
s mimořádným ohlasem. Pokud
nebude tato možnost, zajistíme
program kvalitními přednáškami
našich členů.

7| V říjnu se bude konat kongres v Lyonu, Francie, GLEM.
Dosud se nepřihlásil žádný aktivní
zájemce.

9| XXIV. Congressus Acupuncturae Slovacae et Bohemiae
s mezinárodní účastí proběhne
25 – 26.05. 2007 v Nitře:
Výbor schválil návrhy do vědeckého předsednictva a přednáškového výboru. ČLAS by měla pak uspořádat kongres v r. 2009.

11| Dr. Kantorek, šéfredaktor
časopisu Acupuncura Bohemo
Slovaca,   upozorňuje na nedosta-

tečný počet původních prací v časopise Acupunctura Bohemo Slovaca.
Výbor a redakční rada vyzývají k větší tvůrčí potenci členů.
12| MUDr. Michal Strnad žádá
o schválení Opravnění Kreditu
2. st. v akupunktuře:
Po doplnění podkladů pro žádost
bude schváleno na příští schůzi
výboru. S Dr. Strnadem doplnění
údajů –› projedná Dr. Urbanová.
13| Informace z ČLS JEP:
Dr. Fildán – bude udělována Purkyňova cena za zásluhy, předpokladem pro udělení této nejvyšší
pocty ČLS JEP je kromě celoživotních zásluh o obor i vědecká tvorba. Výbor zváží návrhy na nominaci některých našich členů –› zařídí
Dr. Fildán.
14| Národní onkologický program ČR: Česká onkologická
společnost prosazuje Národní
onkologický program, do něhož
se zapojují ostatní odborné společnosti ČLS JEP. ČLAS se připojila
k tomuto programu, což bylo velice
oceněno předsedou České onkologické společnosti prof. MUDr. Jiřím
Vorlíčkem, Csc. Dopis prof. Vorlíčka
i program prevence nádorů zveřejní
časopis Acupunctura Bohemoslovaca –› zařídí dr Fildán.
15| Odborné společnosti ČLS
JEP byly vyzvány k vytvoření
celospolečenských programů
zaměřených na prevenci:
Tento návrh vypracovali společně Dr. Fildán a Dr. Danielová a zaslali prof. Blahošovi: lékaři se mohou
zapojit do celospolečenských preventivních programů, edukací,
léčením, prevencí metabolického
syndromu, úpravou stravovacího
režimu pacientů, ovlivněním poruch nervově vegetativního systému
akupunkturou, ovlivněním obezity,
analgetickými postupy v onkologii
apod. Celý návrh bude podrobně
zveřejněn v časopise. Kontaktní
osobou pro tento program je Dr. Fildán.
16|  20. 2. 2006 ČLS JEP společně s Ministerstvem zdravotnictví ČR jednání o akreditacích,
akreditovaných pracovištích, gran-
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oznámení a různé
tech pro výzkum atd.. Za výbor se
zúčastní Dr. Prokeš.
17| ECPM – Program Ochrany
zdraví a spotřebitele – Health
and Consumer Protection Programme, projednávaný v Evropském Parlamentu pro roky 2007
– 2013. Tento důležitý dokument
obsahuje strategii WHO pro roky
2002 – 2005, ve kterém WHO
podporuje alternativní a komplementární medicínu a doporučuje
její začlenění do všech národních
programů zdraví. ČLAS podpořila
aktivitu asi 30 lékařských organizací, zabývajících se komplementární
a alternativní medicínou, a připojila
svůj podpis k petici pozměňovacích
návrhů, aby alternativní medicína
byla začleněna do celonárodních
plánů zdravotnictví a podporována všemi státy Evropské Unie pro
roky 2007 2013. V současné době
probíhá v Evropském parlamentu
k pozměňovacím návrhům tohoto zákona diskuse. Oslovili jsme
MUDr. Maštálku a MUDr. Ouzkého,
naše zástupce v Evropském Parlamentu, aby naše stanovisko podpořili. Odpověď na náš dopis od těchto
europoslanců zatím nepřišla. ČLAS
rovněž podpořila petici za propagaci alternativní a komplementární
medicíny v 7. Rámcovém  programu
na roky 2007 – 2013 pro výzkum,
technologický vývoj a předváděcí
aktivity. Dr Dolejšová    vypracovala společné stanovisko společností
ČLAS, České lékařské homeopatické společnosti, ČLSEAV a České
lékařské společnosti homotoxikologické. „Naprosto souhlasíme, aby
metody nekonvenční medicíny se
staly součástí léčby našich pacientů a podporujeme v tomto směru
výzkum.“
18| Výzva Portugalské akupunkturistické a Barcelonské
akupunkturistické společnosti
k jednání o postavení akupunktury v EU v prosinci 2005 v Lisabonu:
Výbor společnosti ČLAS se rozhodl této schůzky neúčastnit, ale
zaslat podporující vyjádření s tím,
že podobné aktivity vyvíjí i ECPM
a  ICMART. Za Slovenskou společnost
46

se zúčastnil MUDr. Ondrej Bangha.
Konference se kromě něj, Portugalců a Španělů zúčastnili pouze další
dva delegáti, a to z Belgie a Řecka.
Závěrečnou zprávu z tohoto zasedání jsme neobdrželi. Jedním z projednávaných návrhů bylo založení
nové mezinárodní akupunkturistické společnosti, což se ale ČLAS nejeví příliš smysluplné, jelikož existuje
ICMART a ECPM. Tyto organizace
dobře fungují a nedomníváme se,
že je třeba zakládat další podobnou
instituci.   Výboru bude dále v kontaktu s organizátory této akce.
19| Všichni členové výboru
obdrželi zprávu Doc. Páry, minulého předsedy ČLAS, která shrnuje
činnost výboru v minulém volebním období 2001 – 2005.
Zpráva je velmi podrobná a přínosná i pro nové členy výboru, protože se zde seznámí detailně s problematikou činnosti výboru ČLAS.
Zpráva bude uveřejněna v časopisu,
–› zařídí Dr. Fildán.
20| ICMART – přišly nové
materiály:
Informace o programu zasedání
předsedů a vedení ICMART u příležitosti kongresu v USA duben
2006. Budou přijímání další členové, zatím sdružuje ICMART 84
členských lékařských akupunkturistických organizací z celého světa.
Do 31. 03. musíme uhradit členský
poplatek naší společnosti v ICMART
– zařídí dr Fildán. Nezaplacení by
znamenalo vyloučení společnosti
z ICMARTu. Dále byla zaslána zaslána úprava stanov ICMART. Ve stávajících stanovách byly provedeny
jen formální úpravy – změny názvu
vedení ICMARTu, komisí apod.
21| Dr. Dolejšová informovala
výbor o rozhodnutí vlády ČR:
Vláda ČR bere na vědomí podnět
Rady vlády ČR pro lidská práva k problematice používání nekonvenčních metod alternativní medicíny
a jejich implementace do právního
řádu ČR. Vláda ukládá Ministerstvu
zdravotnictví ČR, aby se zabývalo
podnětem Rady vlády ČR pro lidská práva a předložilo do 31. května
2006 odborný podkladový materiál
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a stanovisko k možnosti implementace poskytování nekonvenčních
zdravotnických metod do právního řádu České Republiky. Provede
ministr zdravotnictví. Materiál rozpracuje a na webové stránky ČLAS
a do časopisu umístí Dr. Danielová.
22| Pozvání ke konferenci
k léčbě bolesti, kterou pořádá
Česká lékařská akademie v Liberci
(garantuje Společnost pro léčbu
bolesti). Dr. Brychtová zvažuje svou
účast.
23| Evropský registr organizací tradiční čínské medicíny:
Výbor ČLAS obdržel výzvu k registraci v této organizaci. Dr. Strnad
zajistí informace o této organizaci,
jejím programu, o organizacích, které sdružuje a rozhodnutí o našem
případném členství v této asociaci
ponecháme na příštím výboru.
24| V Brně se dne 09. 02. 2006
uskutečnila informativní schůzka týkající se řešení organizačních problémů ve zdravotnictví:
Účastnili se mj. europoslanci
MUDr.Cabrnoch a MUDr. Ouzký.
Z našich členů se nikdo nezúčastnil.
25| Výbor diskutoval o vhodnosti umístění počítadla návštěvníků našich webovských
stran pro zpětnou informaci výboru o využitelnosti našich stránek.
26| Další jednání výboru proběhnou:
– 22.04. v Čáslavi v 10.00 hod v ordinaci MUDr. Urbanové
–24.06.
v
Havlíčkově
Brodě
v 10.00  hod na rehabilitačním oddělení nemocnice Havlíčkův Brod, pracovišti prim. MUDr.  Stráneckého.
Zapsala MUDr. Danielová.

Zápis č. 3
ze zasedání výboru ČLAS ČLS JEP
dne 04.03.2006 v Praze v Lékařském domě
Přítomni:
Urbanová, Saidová, Brychtová, Čutová, Prokeš, Fildán

poplatku organizátorům. Poplatek
se musí vrátit na účet ČLAS –› zařídí
dr. Fildán.

Omluveni:
Danielová, Stránecký, Strnad

2| Kongres reflexoterapie
a manuální medicíny, Moskva,
květen 2006:
Dr. Čutová projevila dodatečný
zájem o účast na tomto kongresu
spolu s dr. Saidovou a dr. Danielovou. Výbor schválil její účast na
tomto kongresu s tím, že kolegyně
rozšíří prezentaci o další práci, tedy
celkem budou představeny 3 práce. Za strany organizátorů je zájem
o tyto 3 práce již vyjádřen. Dr. Čutové bude proplacen kongresový
poplatek.

Revizní komise:
Sedláček
Jednání
výboru
proběhlo
v přestávce odborného semináře MUDr. Taťany Sokolové, CSc.
z Moskvy, s tématikou akupunktura
v oblasti hlavy.
Program:
1| Kongres ICMART Washington, USA 07. – 09. 04.2006:
Dr. Fildán informoval výbor, že
z cesty do USA odstoupil s vážných
pracovních důvodů MUDr. Michal
Jelšík. Dr. Jelšík byl jedním z 5 členů
ČLAS, kteří přihlásili práce na kongres, a proto mu byl proplacen kongresový poplatek. Výbor požaduje,
aby dr. Jelšík nahlásil stornování

3| Návrh na udělení Purkyňovy ceny ČLS JEP:
Výbor navrhnul na toto nejvyšší
vyznamenání
ČLS
JEP
Doc. MUDr. Dobroslavu Jandovou
za její celoživotní vědeckou práci
a   přínos pro akupunkturu. Návrh
zpracuje a odešle dr. Fildán do 31.
03. 2006.

4| Výbor navrhnul zaslat
děkovný dopis a dárek pro
MUDr. Janu Wankatovou k jejímu nastávajícímu životnímu jubileu
v dubnu t.r.  Společnost se však sejde
až na podzim 04. 11. 2006 na odborném semináři, proto jí bude blahopřání zasláno. Dále jí bylo navrženo
udělení čestného členství ČLAS,
které jí bude předáno na XXIV.Congressus Slovacae et Acupuncturae
v příštím roce na Slovensku.
5| Výbor zhodnotil přípravu
na právě probíhající seminář:
Účast je velmi dobrá, kolem
90 posluchačů, vystavují 3 firmy.
Dr. Fildán poděkoval dr.Brychtové
a dr. Stráneckému za podíl na přípravě semináře.
Příští výborová schůze se uskuteční 22. 4. 2006 v Čáslavi v ordinaci dr. Urbanové.
Zapsal Dr. Fildán

Zápis č. 4
ze zasedání výboru ČLAS ČLS JEP
dne 22. 04. 2006 v Čáslavi
Přítomni:
Brychtová, Fildán, Prokeš, Saidová,
Stránecký, Strnad, Urbanová
Omluveni:
Čutová, Danielová, Kučerová, Filípek
Revizní komise:
Sedláček

Jednání se uskutečnilo v ordinaci
dr. Urbanové v Čáslavi
Program:
1| Kontrola zápisu č. 2 a 3.:
Zpráva o hospodaření (referovala
dr. Urbanová): ČLS JEP zaslala výsledky hospodaření ČLAS za rok 2005.
Proběhl seminář o kraniální akupunktuře v Praze (2. den semináře

nebyl předem avízován, proto méně
lidí). Účast na semináři byla velmi
dobrá, úroveň výboru hodnotil také
jako velmi dobrou.
Jednání o akreditacích v Praze na
MZ za účasti ministra zdravotnictví,
zástupců ČLS JEP a předsedů odborných společností proběhlo, účasten
dr. Prokeš.
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oznámení a různé
dr. Fildán zaslal na ČLS JEP návrh
na udělení Purkyňovy ceny pro
Doc. Jandovou
2| Členská základna
Nově přihlášení:
MUDr. Robert Novotný, Velvary,  (požádat o doplnění přihlášky),
přijat,  MUDr. Věra Peterková,
PL,  Praha 9, přijata, MUDr. Marta
Lančová, neurol., Děčín, přijata,
MUDr. Jarmila Zipserová, rehabil., Šenov, přijata
Zrušení členství:
členství zrušilo 6 členů, všichni mají
splněné závazky vůči ČLS JEP
Změny adres, dr. Čutová nahlásí
změny do databáze časopisu

ním sekretářem zůstává dr. Francois
Beyens, hospodářem dr. Pale Rosted,
místopředsedové dále dr. Mari’c–
Oehler, dr. Filshie. Byla přečtena
zpráva hodnotící systém vzdělávání lékařů   v akupunktuře. Jsou rozdílné názory na systém vzdělávání
mezi organizacemi ICMART a WFA
(Světovou federací akupunktury). Bližší informace lze nalézt na
www.icmart.org.
Další kongresy:
•  Sympozium
ICMART
2007,
01. – 03. 06., Barcelona
•  XIII. Světový kongres akupunktury: Milán, 2008

5| Zpráva o hospodaření ČLAS
za rok 2005 (dr. Urbanová):
K 01.01.2006 bylo ve fondu JEP
266.567,75 Kč. K převodu za min.
rok z hospodaření do fondu JEP je
5.774,00 Kč.
Hospodaření ČLAS bylo schvále4| Informace o průběhu XII. no ekonomickým oddělením ČSL
světového kongresu lékařské JEP bez připomínek.
akupunktury ICMART, USA,
Výbor děkuje dr. Urbanové
07. –09. 04. 2006, Washington:
a dr. Kučerové za velmi dobrou práZ ČR účast nejvyšší ze všech býva- ci při vedení hospodaření naší spolých východních zemí (inf. Fildán),   lečnosti.
celkem 7 lékařů, 1 studentka, rodinní příslušníci.
6| Členský příspěvek ČLAS do
Přítomno cca 380 účastníků; ICMARTu za rok 2006:
bohatý program, současně probíhaBylo převedeno 3.252,00 Kč. Plaly přednášky a workshopy, 43 pos- tí se o 3 % z členského poplatku
terů, řada vystavovatelů. Dr. Fildán 200,00 Kč za člena (k 30.03.2006
zakoupil DVD se zaznámem celého bylo 542 členů ČLAS). Dalších
kongresu. Výbor schvaluje propla- 200,00 Kč   není členským příspěvcení 100,50 USD dr. Fildánovi za kem, ale platbou za časopis Acupuntoto DVD, které bude možno zapůj- ctura Bohemo Slovaca, takže z této
čit členům ČLAS na požádání.
části čl.příspěvku nehradíme příDr. Fildán se zúčastnil zasedá- spěvek do ICMARTu.
ní General Assembly – společné
schůze vedení ICMARTU a před7| Informace dr. Prokeše
sedů národních společností (pří- o situaci v legislativě nekonvečtomno 25 lidí za vedení národních ní medicíny:
společností). Novým předsedou
Vláda ČR uložila ministroICMART byl na další dvouleté funkč- vi zdravotnictví, aby se zabýval
ní období zvolen Nickolay Nic- podnětem Rady vlády pro lidská
kolaiev z Lotyšska a vedení ICMART práva a předložil odborný podbylo rozšířeno o další místopředse- kladový materiál a stanovisko
dy (prof. Liertzer z Vídně, dr. Elor- k možnosti implementace poskyriaga-Claraco z Barcelony) vzhledem tování nekonvenčních zdravotnick narůstajícímu počtu dalších orga- kých metod do právního řádu do
nizací, které vstoupily do ICMART. 31.03.2006. Dr. Prokeš informoval,
Celkem se nyní v ICMARTu sdružuje   že tento termín byl prodloužen do
84 lékařských akupunkturistických 31.05.2006.
organizací z celého světa. Generál3| Dr. Fildán – seznámení
s návrhem na Purkyňovu cenu
pro Doc. MUDr. Dobroslavu
Jandovou, zatím neobdržel odpověď, zda byl návrh přijat
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Dr. Prokeš dále informoval, že
byla zrušena komise pro nekonvenční medicínu a byla ustanovena
pracovní skupina s menším počtem
členů.
Poslední schůze pracovní skupiny
byla na MZ  28. 03. 2006. Dr. Prokeš
seznámil výbor s posledním legislativním návrhem, který zní: „součástí zdravotní péče jsou i medicínsky ověřené metody nekonvenční
medicíny poskytované zdravotnickými pracovníky, kteří  tomu získali
oprávnění“.
Ze závěru jednání prac. skupiny
o nekonvenční medicíně, vyplynuly
úkoly i pro výbor ČLAS.
Dr. Fildán navrhoval pokusit se
udržet stávající úpravu poskytování
akupunktury, které je v dosud platném Věstníku MZ, kde je akupunktura zařazena mezi metody léčebně
preventivní péče.
8| Dr. Prokeš se účastnil na
MZ, 20. 02. 2006:
Schůzka k akreditačním řízením
a grantům pro výzkumné úkoly:
tématika se týkala hlavně klinik,
výzkumných ústavů, škol (účastnili
se zástupci MZ, prof. Blahoš za ČSL
JEP, zástupci odborných společností).   Část schvalování akreditačních
pracovišť bude předána na odbory
zdravotnictví na krajských úřadech.
-naše společnost má akreditační
pracoviště na IPVZ (Subkatedra léčby bolesti a akupunktury, katedry
anesteziologie a resuscitace).
9| Legislativní zakotvení CAM
(Complementary and Alternative Medicine) v evropském právu:
31. 01. 2006 neprošel návrh v komisi EP o zakotvení CAM v Health and
Consumer Protecting Programme
16. 03. 2006 neprošel ani pozměněný návrh již hlasováním v EP.
10| Dotazník Italské akupunkturistické společnosti:
Dr. Fildán vyplnil dotazník pro
ověření stavu lékařské akupunktury u nás.
11| Vyjádření ČLS JEP k připravovaným zákonům o veř.
neziskových zdrav. zař. a ke změ-

nám zákona o péči o zdraví lidu
a ke spolupráci ČL JEP a ČLS.
Dr. Fildán přečetl dopis prof. Blahoše, kterým upozorňuje na nutnost
spolupráce ČLK a ČLS JEP při tvorbě zdravotnické legislativy.
12| Thieme 2007 Almanac of
Acupuncture and Chinese Medicine – v tomto almanachu jsou uvedeny odborné akce jednotlivých
národních společností. Za ČLAS
zaslal program našich seminářů
dr. Fildán.
13| Příprava semináře v Lékařském domě 4. 11. 2006:
Členové výboru si rozdělili úkoly v přípravě semináře dr. Fildán –›
zařídí sál a techniku, žádost o zapůjčení sálu, dr. Brychtová –› přihlášky, dr. Stránecký –› certifikáty, program
Program: Zobrazovací metody
mozku k detekci změn při akup.,
konstituční akupunktura, zkušenosti z akupunktury v Číně.
14| Webové stránky:
Na četné dotazy pacientů o rozmístění akupunkturistů v ČR se
bude uvádět jméno akupunkturisty
a město, kde pracuje, nikoliv celá
adresa. Důvodem je ochrana dat.

15| E-maily:
Bylo by velmi vhodné vytvořit
emailovou databázi členů  pro operativní a levné zasílání informací členům ČLAS – dr. Čutová, dr. Fildán.
Výzvu k registraci emailových
adres členů  uveřejnit do dalšího čísla bulletinu. Zařídí –› dr. Fildán
16| Bulletin Acupunctura
Bohemo Slovaca:
Od 1. čísla 2006 přebírá grafickou přípravu bulletinu nová firma
v Brně – Grifart, protože původní
firma s touto činností přestala. Fa
Grifart již léta spolupracuje s naší
společností, zejména při grafických
pracích pro kongresy
17| Blahopřání MUDr. Janě
Wankatové:
Výbor odsouhlasil zaslání blahopřání a malý dárek  MUDr. Janě Wankatové k významnému životnímu
jubileu za její práci pro akupunkturu, EAV a výbor společnosti.
18| EUROTCM – evropská
organizace sdružující lékařské i nelékařské organizace,
zabývající se tradiční čínskou
medicínou (TCM). Výbor nepodpořil členství ČLAS v této organizaci. Zásadní pro nás je členství

v ICMART, další členství v jiné organizaci není přínosem.
19| dr. Strnad dořeší na IPVZ termíny, náplň, ceny akup. vzdělávání
na podzim;   pošle sumarizaci pro
www a časopis.
20| Kongres Moskva (17/5) 50
let reflexoterapie a 25 let manuální medicíny v Rusku:
dr. Saidová se ze zdrav. důvodů
nezúčastní; za ČLAS se zúčastní s 3
pracemi dr. Čutová a dr. Danielová.
Úkol –› dr. Čutová informuje předsedu o financování z ČLS JEP
21| Příští
– 24. 06. 2006 v
litační oddělení
líčkově Brodě,
dr. Stráneckého.

výbor. schůze
10.00 hod Rehabinemocnice v Havpracovišti prim.

Usnesení:
1. Výbor ČLAS schvaluje zprávu
o hospodaření ČLAS za rok 2005
2. Výbor ČLAS schvaluje proplacení nákladů dr. Fildánovi na pořízení DVD ze světového kongresu
akupunktury ICMART 2006 ve
Washingtonu
Zapsali:
dr. Strnad, dr. Fildán

Zápisnica
zo zasadnutia Sekcie akupunkturistov SLK
a Spoločnosti akupunktúry SLS
dňa 31.03.2006 v Bratislave v Lekárskom dome
Prítomní:
podľa prezenčnej listiny
Program:
1| Príprava kongresu SA SLS
v máji v 2007:
Sú tri alternatívy pre realizáciu
kongresu – Nitra, Bratislava, Trnava.Prezidentom kongresu bude
MUDr. Teodor Rosinký CSc. Generálnym sekretárom kongresu bude
MUDr. Milan Môcik.

Org. výbor: Dr. Ondrejkovičová,
Dr. Siveková, Dr.Gajdoš, Dr. Šmirala
jr., Dr. Sárkányová, Dr. Ivicsicsová,
Dr. Fujas.
Dr. Siveková – navrhuje pozvať
zástupcov jednotlivých akupunktúrnych spoločností z Európy, ako
pokračovanie realizácie návrhu
portugalskej spoločnosti,   založiť
Európsku lekársku spoločnosť pre
akupunktúru.

2| Príprava volieb do Predsedníctva SLK:
Voľby do Predsedníctva Sekcie
akupunktúry SLK sa budú konať
korešpondenčnou formou v júli
2006.
3| Rôzne:
Zorganizovanie atestačných – certifikačných skúšok ešte na jar t.r.,
prekonzultuje na študijnom oddelení FZŠŠ SZU Dr. Bangha,   budúca
skúšobná komisia – zloženie skúšobnej komisie ako v decembri 2003.
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oznámení a různé
Dr. Ondrejkovičová prečítala
zoznam prihlásených záujemcov
o skúšku z akupunktúry.
Výbor splnomocňuje Dr Banghu,
Dr. Šmiralu a Dr. Ondrejkovičovú,
aby informovali všetkých členov
o možnosti vykonať skúšku z akupunktúry, na získanie certifikátu
a  licencie z akupunktúry.
Časopis Acupunctura BohemoSlovaca č. 4 je vydávaná  slovenskou
časťou redakcie, nakoľko sa  vyskytli problémy u českého vydavateľa,
a štvrté číslo meškalo. Časopis

1–2/2006 bude vydaný českou
spoločnosťou, bude distribuovaný
spolu s prvou informáciou o kongrese v Nitre.
Žiadosť na udelenie príspevkov
Dr. Banghovi a Dr. Petrovicsovi na
zahraničnú cestu do Lisabonu, ktorá
sa konala v decembri 2005 (žiadosť
napíše Dr. Bangha). Výbor SA SLS
akceptuje preplatenie cestovných
výdavkov. Menovaní doložia správu
z rokovania v Lisabone.

MUDr. Ľuptáková informovala
o výsledkoch hospodárenia za
minulý rok.  
					
Zapísala:
Dr. Ondrejkovičová
Overili:
Dr. Šmirala PhD, Dr. Siveková

nová publikace: kompendium akupunktÚry
MUDr. Alena Ondrejkovičová
Nakladateľstvo Osveta vydalo
v 4. štvrťroku 2005 publikáciu autorov Šmirala J. (ed), Ondrejkovičová
A., Petrovics G., Rosinský T., Šmirala
J.ml, Kompendium akupunktúry  1.
Kniha je prvou časťou dvojdielnej publikácie (Kompendium
akupunktúry 1 a Kompendium
akupunktúry   2), ktorá spracováva
problematiku akupunktúry v celej
šírke. Prvý zväzok v rozsahu 447
strán obsahuje základné poznatky
o podstate akupunktúry, možnostiach jej pôsobenia na organizmus pri

jednotlivých ochoreniach, prehľad
akupunktúrnych bodov a dráh,
metodiku diagnostiky a liečby spolu s pokynmi na zostavenie plánu
liečby, ako aj praktické vykonávanie
liečebných i preventívnych  opatrení a postupov.
Publikácia je použiteľná pre
pregraduálnu i postgraduálnu prípravu lekárov.

výzva k VYTOŘENÍ DATABÁZE ELEKTRONICKÝCH ADRES
MUDr. Ladislav Fildán
Výzva k vytvoření databáze elektronických adres všech členů ČLAS
– rychlá a levná informovatelnost
členů.
Výbor ČLAS vyzývá všechny členy naší společnosti, aby zaslali své
elektronické adresy a další údaje
50

k vytvoření databáze elektronických adres. Vyzýváme vás k vyplnění a zaslání dotazníku, který je
součástí tohoto vydání bulletinu.
Pokud nemáte elektronickou adresu, vyplňte dotazník také, protože
vás budeme samozřejmě informovat
písemně poštou. Informace, které
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jsou v dotazníku výbor bude pečlivě
chránit před zneužitím. Požadované
informace se však týkají jen adresy
pracoviště a oboru, který vykonáváte, z tohoto také budeme vidět, mezi
které odborníky je akupunktura
rozšířena. Můžeme pak podle toho
například zaměřit odborné  seminá-

ře v Lékařském domě či témata na
kongresech.
Ceny poštovních služeb nestále
výrazně rostou.
Každé rozeslání dopisu, pozvánky všem členům stojí kolem 6 tis.
Kč, což není málo. Pokud bychom
mohli rozesílat informace elektronicky, ušetřili bychom ročně více

než deset až dvacet tisíc Kč, které
bychom mohli věnovat na např.
pozvání kvalitních zahraničních
lektorů.
Jistě se nevyhneme zasílání dopisů například při korespondečních
volbách, ale jinak bychom ušetřili za
jedno čtyřleté funkční období výboru i pár desítek tisíc korun.

XXIV. Congressus acupuncturae Slovacae
et Bohemiae cum participatione internationali
11. – 12. mája 2007 v starobylej Nitre
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,

v 7. storočí   bola centrom Samovej
ríše, neskôr za kniežaťa Pribinu sa
stala   významným politickým, hosS radosťou Vám oznamujeme, že   podárskym a vojenským centrom.
XXIV. Congressus acupuncturae Po vzniku Veľkej Moravy bola jej
Slovacae et Bohemiae cum parti- súčasťou, za vlády kniežaťa Rasticipatione internationali sa bude slava v r. 863 sa usídlili v Nitre brakonať v dňoch 11. – 12. mája 2007 tia, byzantskí vierozvestcovia Konv starobylej Nitre.
štantín–Cyril a Metod. Na vrchole

patione internationali, je už druhým kongresom akupunktúry, ktorý
organizuje Spoločnosť akupunktúry SLS v starobylej Nitre. Veríme, že  
náš kongres bude pre Vás účastníkov  
zaujímavý, získate nové informácie
a vedomosti, hlavné témy kongresu
Vás oslovia.
Krásne historické mesto Nitra,
jej okolitá príroda a príjemné prostredie pod Zoborom iste vytvoria
vhodnú atmosféru na stretnutia
so starými i novými priateľmi-akupunkturistami.
Tešíme sa na Vašu účasť.

Nitra, naše najstaršie slovenské
mesto, často nazývaná, matkou slovenských miest, pre svoj starobylý charakter a symbolický význam
pre Slovensko, má peknú polohu
na severnom pomedzí Podunajskej
nížiny, priamo pod majestátnym
Zoborom.
Prírodnú scenériu doplňa rieka
Nitra a niekoľko kopcov, ktoré už
od pradávnych čias predstavujú
opevnené organizačné uzly okolo
ktorých sa sústreďovalo osídlenie.
Slovenská história Nitry sa začína koncom 5. storočia, kedy na jej
územie prichádzajú prví Slovania,

svojej slávy bola Nitra v čase vlády
kráľa Svätopluka v 9. storočí.
Dnes je Nitra moderné mesto
s početnými školami, Univerzitou
Konštantína Filozofa, kultúrnymi
a vedeckými inštitúciami a je celoslovenskou dominantou v poľnohospodárstve. Slovenská poľnohospodárska univerzita má medzinárodné
renomé. Agrokomplex, v rámci ktorého pôsobí aj Slovenské poľnohospodárske múzeum, je organizátorom
medzinárodných poľnohospodárskych výstav.
XXIV. Congressus acupuncturae
Slovacae et Bohemiae cum partici-

Za kongresový organizačný výbor:  
MUDr. Milan Môcik
Generálny sekretár
MUDr. Teodor Rosinský CSc
Prezident kongresu
MUDr. Alena Ondrejkovičová
Predseda organizačného výboru
Hlavné témy kongresu:
• Preventívne aspekty akupunktúry. Akupunktúra z pohľadu Evidence Based Medicine
• Zaradenie akupunktúry do zdravotnej starostlivosti členských krajím EU ún
• Akupunktúra  v pediatrii
• Mikrosystémy
• Varia
Kongresový jazyk: slovensky, česky,
anglicky
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Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2005 do XI/2009
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS
privátní lékař

Ordinace léčby bolesti,
Tyršova 56
612 oo Brno

Tel. prac.: 541 217 726,
Mobil: 608 011 777
E-mail: fildan.ladislav@quick.cz

Prokeš Pavel MUDr.
1. místopředseda ČLAS
privátní lékař

Odborná ordinace pro akupunkturu,
manuál. med., EAV, VL.
Kamenická 3633,
276 01 Mělník

Tel./Fax: 315 628 798,
Mobil: 602 334 049
E-mail: md.prokes@tiscali.cz

Strnad Michal MUDr.
2. místopředseda ČLAS
privátní lékař

TCM, angiologie
E. Beneše 1549,
500 12 Hradec Králové

Tel. prac.: 495 266 799
E-mail: info@tcmcentrum.cz

Danielová Doris MUDr.
vědecký sekretář ČLAS
privátní lékařka

Ordinace celostní medicíny
Mendlovo nám. 1a,
603 00 Brno

Tel. prac.: 543 213 136
Mobil: 723 983 076
E-mail: danielova@sky.cz

Urbanová Magda MUDr.
hospodář ČLAS
privátní lékařka

Ordinace
Husova 128,
286 01 Čáslav

Tel. prac.: 327 312 549
Mobil: 724 247 270
E-mail: urbanovamagda@tiscali.cz

Stránecký Milan MUDr.
člen výboru ČLAS
primář rhb. odd. nemocnice

Rehabilitační odd. nemocnice
580 01 Havlíčkův Brod

Tel. prac.: 569 472 335
Mobil: 604 296 581
E-mail: stranecky@volny.cz

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

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

Saidová Zinaida MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Ordinace
Pšeník 7,
639 00 Brno

Tel. domů: 543 249 659
Mobil: 723 571 574
E-mail: zinaida@centrum.cz

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

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

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

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2005 do XI/2009
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Kučerová Ludmila MUDr.
prim. předsedkyně revizní komise ČLAS

Rehabilitační oddělení Hrabyně

Tel. prac.: 553 775 003, 553 603 111
Mobil: 603 315 188

Filípek František MUDr.
privátní lékař
člen revizní komise ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

Tel. prac.: 553 713 040
Mobil: 721 614 894

Sedláček Petr MUDr.
www.volny.cz/coord-med
člen revizní komise ČLAS

CO ORD-MED CS s.r.o.
Zborovská 8,
150 00 Praha 5 – Smíchov

Tel. prac.: 257 314 374
Mobil: 776 253 713
Fax: 257 315 661
E-mail: chord-med@volny.cz
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DOTAZNÍK
Databáze elektronických adres ČLAS
Dotazník prosíme vyplňte ČITELNĚ !!
Příjmení, jméno, titul
E-mail
Telefon do zaměstnání
(může být i mobilní, pokud jej chcete uvést)

Adresa pracoviště

Obor, ve kterém pracujete

Oprávnění – Kredit I., II. stupně,
školitel v akupunktuře
(uvést, kterého stupně jste dosáhli)

Schválení uveřejnění údajů na www.akupunktura.cz
Přeji si tyto údaje uvést v seznamu akupunkturistů na www.akupunktura.cz.
ANO*

NE*

Podpis

*Označte zvolenou variantu

Vyplněný dotazník zašlete prosím na adresu:
MUDr. Helena Čutová
Ordinace ORL a akupunktury
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno

Soustředěna na počátku ještě před zrodem se nazývá prenatální čchi,
zformována už po zrodu se jmenuje postnatální čchi. V jangových částech
těla se nazývá jangovou čchi, v jinových částech těla je jinovou čchi. Na
povrchu se jmenuje ochranná čchi, uvnitř má jméno vyživující čchi.
Ve slezině se jmenuje řídící čchi, v žaludku se nazývá žaludeční čchi.
V horním zářiči se jmenuje osnovná čchi, ve středním zářiči se nazývá
prostřední čchi a ve spodním zářiči se jmenuje čchi prvopočáteční jin
a prvopočátečního jangu. To všechno však není nic jiného než jenom její
různá jména.
Čang Ťie-pin: Lej-Ťing: 1624 n.l.

