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editorial

Vážené kolegyně a kolegové,

 letní období je pro odbornou společnost obvykle obdobím kli-
du. Všichni si užíváme letošní neobvykle krásné a dlouhé letní dny,  
věnujeme se svým blízkým, sobě a většinou vybíráme dovolenou.
 Během letních měsíců se v odborné společnosti nic významného 
neudálo, ale jaro bylo bohaté na odborné události. Ty bych chtěl 
krátce zhodnotit.
 V dubnu uspořádal MUDr. Miroslav Holub se svým kolektivem 
a ve spolupráci s ČLAS 1. ročník Konference v Českém ráji v krás-
ném prostředí Lázní Sedmihorek. Byl to jeho nápad obnovit tradici 
elektrodiagnostických seminářů, které přes 20 let pořádala v láz-
ních Velké Losiny a později lázních Jeseník doc. MUDr. Dobroslava 
Jandová. Na těchto seminářích jsme dlouhá léta poslouchali zají-
mavá sdělení i z jiných oborů než jen akupunkturistů, proto byly 
velmi oblíbené. V programu Konference se objevili sice jen lékaři, 
ale řada byla  z jiných oborů. Navíc to byli lékaři velmi známí v naší 
veřejnosti (např. MUDr. Vogeltanz, MUDr. Frej …). Konference se zú-
častnilo kolem 150 lidí, sál byl zcela plný, bylo obtížné najít místo 
na sezení. Úroveň přednášek byla velmi dobrá, společensky jsme 
si rovněž užili při jazzové hudbě a druhý večer na bowlingu. Počasí 
bylo krásné, procházky v Hruboskalsku byly velmi příjemné. Jsme 
rozhodnuti tuto akci opakovat i v příštích letech.
 V květnu proběhl XXIV. Congressus acupuncturace Slovaciae et 
Bohemiae v Nitře. Rovněž na kongrese byla účast poměrně vysoká, 
své práce představilo i několik zahraničních účastníků. Musím vy-
zdvihnout velmi viditelnou aktivní účast českých akupunkturistů. 
Kongres byl, bohužel, částečně poznamenán neshody mezi někte-
rými členy výboru Spoločnosti akupunktúry SLS a hlavním odbor-
níkem pro akupunkturu SR MUDr. G. Solárem, což celkově nepros-
pívá dění v akupunktuře na Slovensku. Snažili jsme se na slovenské 
kolegy apelovat, aby jednali s chladnou hlavou a aby se dohodli, ale 
jak moc jsme byli vyslyšeni ukáže čas.
 V červnu se v Barceloně uskutečnilo Mezinárodní sympozium 
akupunktury ICMART, na kterém nás zastupovali MUDr. A. Loskoto-
vá, MUDr. P. Fiala, a to, jako vždy úspěšně, o jejich práce byl zájem.
 ČLAS nyní čeká 3. 11. seminář v Lékařském domě v Praze s před-
náškou německého kolegy a našich přednášejích. Budeme oslavo-
vat jubileum naší dlouholeté hospodářky MUDr. Magdy Urbanové 
a předávat čestná členství, diplom školitele. Semináře mívají velmi 
dobrou úroveň, vyzývám vás k hojné účasti.
 Léto za měsíc končí, horko bylo někdy tropické, na podzim 
a v zimě nám všem zase přibude pacientů, tak doufám, že jsme se 
v tomto krásném létě nabili energií.

V Brně 24. 8. 2007 
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úvodníky

súčasnosť, retro a perspektívy  
SLOVENSKEj AKuPuNKtÚRY

doc. MUDr. Jozef Šmirala, Ph.D., prezident Spoločnosti akupunktúry o.z. SLS

Prepracovaná a doplnená prednáš-
ka na 24. kongrese slovenskej a čes-
kej akupunktúry v Nitre.

 Vážené dámy a páni, kolegyne 
a kolegovia, vážení prítomní

 Dovoľte mi, aby som Vás čo naj- 
srdečnejšie pozdravil a privítal 
v starobylej Nitre a aby som vyjadril 
svoje potešenie z toho, že budeme 
mať možnosť stretávať sa na rokova-
niach tohto kongresu, ktorý akiste 
prinesie nové poznatky a prispeje 
k vedeckému objasňovaniu a k pln-
šej integrácii akupunktúry do zdra-
votnej starostlivosti na Slovensku 
v podmienkach spoločnej existen-
cie v Európskej únii.
 Súčasne mi prosím dovoľte, aby 
som Vás, tak ako tomu býva zvy-
kom aspoň v krátkosti informoval 
o niektorých aspektoch súčasného 
stavu slovenskej akupunktúry. Pre 
adekvátnu informáciu, hlavne pre 
mladších kolegov treba sa poohliad-
nuť späť na samé začiatky.
 Prvé aktivity v oblasti akupunk-
túry na Slovensku (a súčasne aj 
v Českej republike, pretože začiatky 
boli spoločné) sa datujú na začiatok 
60. rokov. Zásluhou Dr. Umlaufa 
a niektorých ďalších kolegov, ktorí 
akupunktúru už aktívne ovládali 
a vykonávali – zo slovenských leká- 
rov to boli predovšetkým Dr. Ro-
sinský, Dr. Rosina a Dr. Šmirala, 
z českých Dr. Karský, Dr. Soukup 
a Dr. Kajdoš sa roku 1963 zišla prvá 
vedecko-pracovná konferencia 
o akupunktúre v Banskej Bystrici. 
Po nej nasledovali spoločné pra-
covné podujatia v Ľubochni a v Ru-
žomberku. Od r. 1973 sa pracovné 
stretnutia konajú striedavo na úze-
mí Slovenskej a Českej republiky. 
Posledným z radu týchto úspešných 
podujatí je XXIV. Congressus Acu-
puncturae Slovacae et Bohemiae 
v Nitre, na ktorom sa dnes stretáva-
me.

 Úsilie o zastrešenie a registráciu 
akupunktúry sa naplnilo roku 1973 
vznikom Komisie akupunktúry pri 
Slovenskej fyziatrickej spoločnosti. 
Z tejto sa v dôsledku nárastu aktivít 
a členskej základne r. 1980 sformo-
vala Sekcia akupunktúry pri Sloven-
skej fyziatrickej spoločnosti. Z nej 
a zo Sekcie akupunktúry pri Českej 
fyziatrickej spoločnosti sa r. 1982 
vytvoril Federálny výbor sekcií 
akupunktúry pri Československej 
fyziatrickej spoločnosti. Vo funkcii 
predsedu sa v ňom v dvojročných 
intervaloch striedali predsedovia 
obidvoch sekcií. Úplne samostat-
né postavenie sme získali r. 1990 
vznikom Slovenskej spoločnosti 
akupunktúry, ktorá je organizačnou 
zložkou Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti.
 Prvé legislatívne zázemie sme 
získali r. 1979 vydaním Metodic-
kej smernice Ministerstva zdravot-
níctva Slovenskej republiky, ktorá 
akupunktúru deklarovala ako lege 
artis metódu diagnostiky, prevencie 
a liečby. Dlhoročné úsilie výboru 
Spoločnosti akupunktúry o úplné 
zrovnoprávnenie s inými medi-
cínskymi odbornosťami bolo ko-
runované úspechom v roku 1993, 
keď Ministerstvo zdravotníctva SR 
vydalo Koncepciu samostatného 
lekárskeho špecializačného odbo-
ru. Akupunktúra i jej modifikácie 
a pridružené techniky v nej boli de-
finované ako ucelený systém diag- 
nostiky, prevencie a liečby tvoria-
ci súčasť komplexnej starostlivosti 
o zdravie. Dôsledkom vydania kon-
cepcie bolo menovanie hlavného 
odborníka Ministerstva zdravotníc-
tva Slovenskej republiky pre odbor 
akupunktúra, menovanie krajských 
odborníkov a zakomponovanie aku-
punktúry do nových a novelizova-
ných legislatívnych noriem, hlavne 
do Liečebného poriadku, ktorý ako 
zákonná norma vstúpil do platnosti 
r. 1995. V súlade s ním sa zdravotne 

indikované výkony akupunktúry 
uhrádzali lekárom z prostriedkov 
zdravotného poistenia.
 Roku 1997 bola zriadená Sub-
katedra akupunktúry Slovenskej 
postgraduálnej akadémie medicíny 
(v súčasnosti Slovenskej zdravotníc-
kej univerzity) v Bratislave, ktorá 
nadviazala na vykonávanie postgra-
duálnych školiacich akcií pre leká-
rov všetkých medicínskych profesií. 
V súčasnosti je na Slovensku vy-
školených už viac ako 550 lekárov, 
väčšina z nich akupunktúru aj vyko-
náva v štátnych, alebo neštátnych 
zdravotníckych zariadeniach.
 Úspechy sa dosiahli aj na úsekoch 
prednáškovej, publikačnej a ve-
decko-výskumnej činnosti. Okrem 
početných publikácií v odborných 
i odborno-popularizačných časopi-
soch a prednášok na rôznych fórach 
bolo publikovaných 6 knižných mo-
nografií. Niektoré z nich slúžia do-
teraz aj ako študijná literatúra. Spo-
ločným úsilím sa spolu s českými 
kolegami podarilo obnoviť vydáva-
nie odborného časopisu Acupunc-
tura Bohemo Slovaca. 
 Roku 2003 sa uskutočnili prvé 
atestačné skúšky z odboru aku-
punktúra. Zúčastnilo sa ich 18 le-
károv – 14 zo Slovenska a 4 lekári 
z Česka. Išlo o lekárov, ktorí už dlho 
vykonávajú akupunktúru a ktorí sa 
už v minulosti zaslúžili o jej zveľaďo-
vanie a integráciu do starostlivosti 
o zdravie. Všetci excelentne splnili 
podmienky pre získanie odbornosti 
v akupunktúre. Roku 2003 bola ob-
hájená prvá vedecko-pedagogická 
hodnosť PhD a následne r. 2007 aj 
vedecko-pedagogická hodnosť do-
cent – obidve v problematike aku-
punktúry.
 Zažili sme samozrejme aj neú-
spechy „vďaka“ rôznym obdobiam 
politických a legislatívnych turbu-
lencií. Roku 1997 to bola novelizá-
cia Liečebného poriadku, ktorou sa 
akupunktúra stala nadštandardnou 
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a v praxi menej dostupnou, roku 
1998 to bolo odvolanie hlavného od-
borníka a pričlenenie akupunktúry 
do pôsobnosti hlavného odborní-
ka pre odbor Fyziatrie, balneológie 
a liečebnej rehabilitácie a neskôr aj 
vydanie Nariadení vlády SR, ktorými 
sa akupunktúra degradovala na cer-
tifikovanú pracovnú činnosť. Toto 
obdobie netrvalo našťastie dlho. Sú-
stavným lobingom, ako aj činnosťou 
Akreditačnej komisie a hlavného 
odborníka Ministerstva zdravotníc-
tva sa podarilo dosiahnuť súčasný 
stav, keď akupunktúra je subšpeci-
alizačným odborom. Sústavne pre-
trvávajúca snaha o znovuzaradenie 
akupunktúry medzi výkony hrade-
né zdravotnými poisťovňami, ani 
zaradenie pregraduálnej prípravy 
v akupunktúre však doteraz neboli 
úspešné.
 V júli 2005 bol menovaný nový 
hlavný odborník pre odbor aku-
punktúra. Dňom 15. júna 2006 na-
dobudla účinnosť nová Koncepcia 
zdravotnej starostlivosti v odbore 
akupunktúra a následne bol Mi-
nisterstvom zdravotníctva SR akre-
ditovaný Špecializačný študijný 
program pre odbor akupunktúra 
a Program sústavného vzdelávania 
v odbore akupunktúra.
 Z volieb, ktoré sa uskutočnili  
r. 2003 vzišiel 11 členný výbor, ktorý 
má oproti minulosti trochu pozme-

nené zloženie. Okrem predsedu, 
vedeckého sekretára a hospodára 
má aj šéfredaktora slovenskej časti 
časopisu Acupunctura Bohemo Slo-
vaca a tiež štyroch podpredsedov:
– pre vedu, výskum a vnútorné 

i organizačné záležitosti,
– pre tradičnú čínsku medicínu, 
– pre zastupovanie v EÚ a v zahra-

ničí 
– a pre legislatívu. 
V takomto zložení pracuje výbor do-
teraz, blížia sa však voľby, ktoré sa 
uskutočnia na jeseň tohto roku ko-
rešpondenčným spôsobom.
 Vážení prítomní, kolegyne a kole-
govia. Ak mám skutočne objektívne 
informovať o stave slovenskej aku-
punktúry, musím žiaľ spomenúť aj 
to, že v ostatnom čase to začalo škrí-
pať v interpersonálnych vzťahoch 
v jej vedení. Na tomto mieste nie je 
priestor pre analyzovanie podrob-
ností. Niektoré z nich boli konečne 
z časti aj publikované. V podstate 
ide o nedostatočnú komunikáciu 
a spoluprácu medzi majoritou vý-
borov Spoločnosti akupunktúry 
SLS, Sekcie akupunktúry SLK i ve-
dením Subkatedry akupunktúry 
SZU a hlavným odborníkom Minis-
terstva zdravotníctva SR pre odbor 
akupunktúra. Keďže situácia je už 
dlhotrvajúca a napriek opakovaným 
pokusom sa nepodarilo dospieť ku 
konsenzu prijali výbory uvedených 

inštitúcií rozhodnutie vysloviť hlav-
nému odborníkovi nedôveru a na-
vrhnúť ministrovi zdravotníctva 
jeho odvolanie a výmenu. Najprv 
listom a neskôr, pri absencii odpo-
vede viac ako 3 mesiace aj otvore-
ným listom v časopise Acupunctura 
Bohemo Slovaca. Treba konštatovať, 
že napriek všetkému bol hlavný 
odborník rozhodnutím ministra 
potvrdený vo funkcii. Samozrejme, 
odhliadnuc od nášho názoru sme 
toto rozhodnutie akceptovali a bu-
deme aj naďalej usilovať o konsen-
zus a spoluprácu. Očakávame však 
slušnosť, kolegialitu, vzájomnú úctu 
a snahu o spoluprácu.
 Zostáva nám len dúfať, že sa vzťa-
hy upravia a že hlavný odborník 
i členovia všetkých výborov (mož-
no až tí, ktorí ich budú tvoriť po voľ-
bách) nájdu spoločnú reč a budú“ 
ťahať za jeden povraz.“
 Želám si to naozaj úprimne, pre-
tože len to bude na prospech slo-
venskej akupunktúry.
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konstituční akupunktura

MUDr. Milan Stránecký

originální práce: tělová akupunktura

Souhrn 
 V článku jsou uvedeny diagnos-
tické a léčebné principy klasické 
akupunktury pěti prvků neboli 
konstituční akupunktury vycházejí-
cí z teorie 5 prvků. Jsou zdůrazněny 
rozdíly proti tradiční čínské aku-
punktuře.

Klíčová slova
 Konstituční faktor, konstituční 
typy, 3 úrovně postižení, překážky 
léčby.

Úvod
 Ve svém článku se pokusím čtenáře 
seznámit se systémem akupunktury, 
který se v některých rysech odlišuje 
od klasické čínské akupunktury. Vy-
chází ze stejného teoretického zákla-
du čínské filosofie, především z teo-
rie pěti prvků. Při diagnostice daleko 
více využívá empatie a intuice. 
 Abych mohl dobře popsat princi-
py, ze kterých tento systém vychází 
a zdůraznit rozdíly proti klasické 
akupunktuře, začnu s diagnostický-
mi postupy v akupunktuře obecně. 
V našich podmínkách se můžeme 
setkat nejméně se 3 diagnostickými 
přístupy. Za prvé se západním, ví-
ceméně reflexním přístupem k di-
agnostice a léčbou dle schématu. 
Adept akupunktury nejdříve absol-
vuje příslušná školení a potom se 
ocitne sám, bez dalšího vedení zku-
šeným akupunkturistou. Ví něco 
o akupunkturních bodech, teorii jin 
jangu atd., ale nyní stojí sám před pa-
cientem a neví, kde začít. Teorie tra-
diční čínské medicíny je široká, těž-
ko uchopitelná. Vždyť vychází z jiné 
kultury a je zcela odlišná od všeho, 
co jsme se dosud učili. Takže asi kaž-
dý začne pracovat podle schématu, 
tj. stanoví západní diagnozu a dle 
příručky najde body, které na tuto 
diagnozu nejlépe zabírají. O nějaké 
diagnostice lze jen těžko mluvit. Bo-
hužel někteří zůstanou na této úrov-
ni trvale.

 Dalším diagnostickým systémem 
je tradiční čínská medicína, která 
se vyučuje na kurzech v sinobiolo-
gické společnosti. Ostatní musí pří-
slušné znalosti získat samostudiem, 
pozorováním, zkušeností a korelací 
svých nálezů s klinickým stavem 
pacienta. Tradiční čínská medicína 
má podrobně vypracovanou diag- 
nostiku, ale dá se říci, že postup je 
obdobný jako na západě tj. analýza 
a syntéza. Samozřejmě musí aku-
punkturista používat empatii a intu-
ici, ale racionální složka převažuje – 
odebere anamnézu, zhodnotí nález 
na pulzu, jazyku a přiřadí pacientovi 
několik čínských syndromů. Podle 
svých zkušeností, znalostí, pod vli-
vem svých učitelů stanoví strategii 
léčby, vybere body a způsob jejich 
ošetření.
 V klasické akupunktuře pěti prv-
ků je role empatie a intuice podstat-
ně větší. Výsledkem diagnostického 
procesu je určení konstitučního, 
příčinného faktoru. Tento systém 
rozpracoval J. R. Worsley (1923 – 
2003). Základním tvrzením je to, 
že každý člověk se rodí s nerovno-
váhou mezi 5 prvky nebo se ne-
rovnováha vyvíjí brzy po narození 
a nemění se celý život. Tato dysba-
lance výrazně ovlivňuje zdravotní 
somatický, psychický i duchovní 
stav člověka. Prvek, který je zdrojem 
dysbalance se označuje jako příčin-
ný tj. konstituční faktor (v originále 
causative factor, dále jen KF). KF se 
zjišťuje pouze našimi smysly z infor-
mací, které nám poskytuje paciento-
vo tělo, psychika i duše. Současně je 
nutné zapojit empatii a intuici. Vy-
šetřováním KF u více generací jed-
né rodiny se zjistilo, že KF se často 
dědí.
 Pojem konstituční faktor a konsti-
tuční akupunktura je sporný. Wor-
sley ho nikdy nepoužil. Zdůrazňo-
val, že neexistují žádné konstituční 
typy, ať už se týká tvaru těla, obliče-
je, chování atd. Např. pacient s KF 
země nemusí být nutně kulatý s mo-

hutnými svaly, velkým břichem, stej-
ně tak může být hubený jako tyčka 
a hranatý. Pacient s konstitucí dřeva 
nemusí být výrazně vzteklý, je řada 
lidí s KF jiných prvků, kteří jsou 
daleko vzteklejší. Musíme si uvědo-
mit, co všechno může být například 
voda: sotva tekoucí malý potůček, 
který se ale po prudkém dešti může 
rozvodnit a zaplavit rozsáhlá území, 
nebo voda v klidném jezeře. Voda 
může být také mohutná bouře, sníh, 
kroupy, led. Kov může být nejenom 
zlato a diamanty, ale i tekoucí vroucí 
láva nebo exkrementy. Dřevo může 
být semeno, trs trávy nebo mohutný 
dub – vše co vyrůstá ze země. Oheň 
může být ničivý požár, ale i hřející 
oheň v krbu, doutnající uhlík, hoří-
cí hromada toxického odpadu, letní 
žár nebo světlo vzdálené hvězdy. 
Žádné dva ohně nejsou zcela stejné. 
I když neexistují konstituční typy, 
jsou podle mého názoru zbytečné 
spory, jestli příčinný faktor nezve-
me konstitučním, jak dělají někteří 
autoři, když podstata zůstane zacho-
vaná. 
 V diagnostice tradiční čínské me-
dicíny jsou důležité příznaky, které 
dávají dohromady syndromy. Na-
proti tomu Worsley tvrdí, že příznak 
je pouze signál poplachu a nic víc. 
Určitý příznak může být výsledkem 
dysbalance v kterémkoli prvku. 
 Jako příklad si vezměme prvek 
dřevo. Prvek dřeva je plánovač, ar-
chitekt, který navrhne a namaluje 
plány, podle kterých dělníci postaví 
dům. Plán určuje každému dělníko-
vi co má dělat, jak na buněčné úrov-
ni, tak i přeneseně na úrovni spiritu-
ální. Pokud žijeme podle vnitřního 
plánu, všechny orgány a systémy 
pracují bez poruch a pokud narazí-
me na nečekanou překážku, zdravý 
prvek dřevo připraví náhradní řeše-
ní. Jasná vize nám dává sebevědomí, 
sebedůvěru, že překonáme jakouko-
li překážku. Pokud ale prvek dřevo 
není v rovnováze, ať už na podkladě 
vrozené poruchy, špatné životosprá-
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vy nebo po emočním či duchovním 
traumatu, na fyzické úrovni se zhor-
ší zrak, v duchovní rovině se zhorší 
vnitřní zrak, tj. přestaneme vidět do 
budoucnosti. Nevidíme, neorientu-
jeme se v našem životě – co je před 
námi, kterou cestou se máme dát, 
chybí na vnitřní vize. Z toho jsme 
frustrovaní, cítíme se ztraceni, straš-
ně toužíme pohnout se dopředu, 
ale jsme blokování v každém směru. 
Ztrácíme naději, optimismus, což 
vyvolá agresivitu, frustraci, pocity 
beznaděje. Stáváme se netolerantní 
a nesoudní, zvlášť, když ostatní ne-
sdílejí naše názory a stavějí nám do 
cesty překážky. Na fyzické, buněčné 
úrovni je při dysbalanci prvku dře-
va porucha skladování krve, vše, co 
dříve hladce běželo, se porouchá, 
činnost buněk a orgánů začne být 
chaotická. Vazy a šlachy ztrácejí 
svou pružnost, stávají se napjatými, 
svaly jsou ve spasmu, bývají svalové 
křeče. Na tomto příkladu chci uká-
zat, že porucha jednoho prvku vy-
volá nejrůznější příznaky, neboť do 
nerovnováhy se dostanou i ostatní 
prvky. Ale ostatní prvky pouze rea-
gují na základní problém, totiž, že 
plánovač je nemocný. Navíc pláno-
vač nemusí nejhlasitěji volat o po-
moc, může být oslabený, vyčerpaný, 
v klidu, ale je příčinou. Jakmile ho 
uvedeme do rovnováhy, začne opět 
plnit své funkce a řád se opět ob- 
noví.
 V cyklu šeng dřevo vyživuje oheň. 
Při onemocnění matky, tj. dřeva, 
tak jako v každé rodině, nejvíc kři-
čí děti. Chtějí potravu a pozornost 
matky. Proto se nedostatečně vyži-
vovaný prvek oheň projeví v klinic-
kém obraze hlasitěji než nemocná 
matka. Bývají palpitace, dušnost při 
námaze, bledost, studené končeti-
ny, arytmie, poruchy spánku atd. 
Pokud léčíme jen děti (PC, HT, SI, 
TE), možná je trochu uspokojíme, 
ale k velké úlevě dojde až po vyléče-
ní matky. Mezi orgány sdruženými 
tj. mezi LR a GB jsou vztahy mezi se-
strou a bratrem, pokud jeden souro-
zenec je vyživován více než druhý, 
vzbudí to velkou nenávist a rozepře 
a bratr tj. žlučník začne produkovat 
své příznaky. Žlučník je matkou SI 
a TE i ony začnou při dysbalanci 
žlučníku produkovat své příznaky.
Stejně tak v cyklu Ko. Dřevo po-
tlačuje zemi, oslabená země nedo-

statečně kontroluje vodu, která se 
vylije z břehů a vymkne se kontro-
le. Takže vidíme, že dysbalance jed-
noho prvku může vyvolat jakýkoli 
příznak. Proto v tomto systému aku-
punktury na příznaky nehledíme. 
 Dalšími rozdíly konstituční aku-
punktury proti tradiční čínské 
medicíně je to, že se nepoužívá di-
agnostika z jazyka, pulzová diagnos-
tika se používá pouze k rozlišení 
překážek léčby (jak bude dále uve-
deno) a k zjištění reakce na léčbu. 
Při diagnostice správného KF a po-
užití bodů jeho dráhy se po 1 – 2 
sezeních pulz upraví nebo aspoň 
výrazně zlepší jak kvantitativně, tak 
kvalitativně.
 Nyní podrobněji ke způsobu di-
agnostiky v konstituční akupunk-
tuře. Jak jsem již uvedl, diagnostika 
v konstituční akupunktuře je zalo-
žena na smyslovém pozorování, em-
patii a intuici. Zrakem pozorujeme 
barvu pacienta kolem očí, zejména 
laterálně od očí přibližně v místech, 
kde se nachází bod taj jang. Nejde 
o syté zbarvení, ale o nádech barvy, 
který posuzujeme při dobrých svě-
telných podmínkách.
 Sluchem hodnotíme hlas, zvuk, 
který pacient vydává při rozhovoru. 
Spíše než to, co říká, hodnotíme jak
to říká – jaký je přízvuk, tónové roz-
pětí, tempo řeči, hlasitost.
 Čichem hodnotíme tělesný pach, 
nejlépe, když vstoupíme do míst-
nosti, kde pacient nějakou dobu 
pobýval a odložil si oděv. Nebo cí-
tíme náhlé zavanutí tělesného pa-
chu např. při položení nepříjemné 
otázky, když je pacient v rozpacích 
nebo i nečekaně, např. při vyšetřo-
vání pulzu. Smyslová diagnostika 
vyžaduje určité podmínky, aby měla 
výpovědní hodnotu. S pacientem 
mluvíme o samotě, za dobrých svě-
telných podmínek, požádáme ho 
nebo ji, aby přišli nenalíčeni, ne- 
použili intimsprej nebo lak na vlasy. 
Velmi důležitý je rozhovor s pacien-
tem. Rozhodně nejde jen o zjišťová-
ní údajů, při rozhovoru je nutno na 
maximum zapnout empatii a intuici, 
rezonovat s pacientem, vcítit se do 
něj. Při rozhovoru je třeba získat dů-
věru pacienta, aby se přestal přetva-
řovat a cítil se naprosto v bezpečí. 
 Poslední složkou diagnostiky je 
hodnocení neadekvátní emoce. 
Každý člověk vyjadřuje všechny 

emoce – radost, soucit, strach, hněv, 
smutek. V každém jedinci je jedineč-
ným způsobem namíchán směr pěti 
prvků a tudíž emocí, kterými reagu-
je na každou životní situaci a vyja-
dřuje vnitřní rozpoložení mysli. My 
hodnotíme neadekvátní emoci, tj. 
emoci která neodpovídá stavu a si-
tuaci. Intuitivně hodnotíme držení 
těla, gesta, výrazu obličeje, dýchání 
a při určitém tématu rozhovoru, 
pro pacienta nepříjemné otázce, 
dojde k neadekvátní reakci, např. 
krátkému vzplanutí hněvu, smutku 
nebo naopak, když ho politujeme, 
dá nonverbálně najevo uspokojení, 
povolí svalové napětí, prohloubí se 
dýchání, změní se výraz tváře. Lékař 
se někdy musí uchýlit k provoková-
ní pacienta, např. když je pacient 
skleslý, apatický, vypráví vtip a hod-
notí reakci. Každá neadekvátní reak-
ce má různou intensitu a zabarvení. 
V dalším textu uvádím proto opač-
né extrémy, reakce každého člově-
ka je ale ryze individuální. 
 Je nutno zdůraznit, že všechny 
4 složky diagnozy musí ukazovat 
k jednomu konstitučnímu typu, 
snažíme se ale analýzu omezit na 
minimum. Z uvedeného vyplývá, že 
osobnost akupunkturisty je napro-
sto klíčová a při tomto způsobu di-
agnostiky musíme cvičit své smysly 
a intuici. Zvlášť je třeba, dle mého 
názoru, cvičit čich, který u nás lidí 
dosti zakrněl. Znovu zdůrazňuji, že 
u každého člověka je jedinečným 
způsobem namíchána směs 5 prv-
ků, a tudíž dva pachy nejsou zcela 
stejné, jsou i různé emoce, trochu 
jiné nádechy zbarvení kolem očí 
a jiné hlasové projevy, jako jsou růz-
né odrůdy vína.

 Nyní k jednotlivým konstitučním 
typům podrobněji: 
 1. Konstituční typ dřevo 
 Barva zelená, kolem očí pozoru-
jeme různé odstíny zelené barvy. 
Základní barvou bývá žlutá s ná-
dechem dozelena. Tělesný pach 
se těžko popisuje slovy, je nakyslý, 
pichlavý, dá se připodobnit pachu 
žluklého másla, sušené pažitky 
nebo čerstvě posekané trávy, ale ne 
tak příjemný. Hlas je silný, podobá 
se křiku. Je to hlas člověka, který 
používá křik při běžné řeči prosazu-
jící své názory. Naopak při frustraci 
a obrácení agrese dovnitř se takový 
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člověk jeví jako lehce depresivní 
a hlas je tichý, lehce ale přechází do 
křiku. Základní emocí tohoto kon-
stitučního typu je frustrace, stálá 
nespokojenost a reakcí na frustraci 
může být hněv, druhým extrémem 
je deprese a apatie. V terminologii 
TČM jde o lidi se sklonem ke stag-
naci jaterní Qi. Klinicky se jeví jako 
depresivní, ale puls je proti očeká-
vání silný a napjatý. Každý člověk 
prožívá období, kdy je situace mezi 
5 prvky celkem vyvážená a potom 
období dekompenzace. U vyváže-
ného dřeva je zlost nebo frustrace 
potlačena a dotyčný vymyslí při pře-
kážce náhradní řešení, které situaci 
vyřeší. Příkladem může být rodinný 
výlet. Otec KT dřeva naplánuje vý-
let, děti se těší. Přijedou na místo 
a začne silně pršet. Dá se to vyřešit 
explozí vzteku, kdy otec zfackuje 
děti, seřve manželku nebo mávne 
rukou a jedou například na prohlíd-
ku blízkého zámku a užijí si hezký 
den, na který v dobrém vzpomínají. 
 2. Konstituční faktor oheň 
 Barva červená laterálně od očí 
event. kolem úst. Pokud je červeň 
v jiných částech obličeje, nemá to 
nic společného s konstitucí, ale 
znamená to nadbytkový nebo nedo-
statkový oheň. Častější než červená 
nebo růžová je pro tento konstituč-
ní typ charakteristická mdlá barva 
kůže s šedavým odstínem připomí-
nající barvu popela (oheň spaluje 
dřevo na popel). Zvuk: smějící se 
tón hlasu jakoby vyprávěl vtipnou 
příhodu, mluví při tom o vážných 
věcech nebo naopak veselý tón zce-
la chybí při hovoru o radostných zá-
ležitostech někdy člověk v řeči zadr-
hává, breptá nebo nepřetržitě žvaní  
někdy to připomíná slovní průjem. 
Pach je spálený, připomíná  např. 
připálené prádlo při žehlení nebo 
přižehnutou topinku. Emocí je ne-
přiměřená veselost nebo naopak 
apatie. Každý člověk potřebuje tep-
lo ohně, smích, lásku, má potřebu 
být milován. Pokud je Qi ohně příliš 
slabá, aby prostoupila celý organis-
mus, není dotyčný schopen dávat 
ani přijímat lásku, neraduje se nad 
ničím, nesměje se. Ve společnosti se 
všichni okolo baví, on sedí opuštěn, 
apatický Nebo naopak je Qi ohně 
příliš silná a dotyčný se směje jako 

blázen. Do této konstituce patří čas-
to tzv. baviči. Ale o bavičích je zná-
mo, že baví ostatní, ale v soukromí 
se projevují opačně – jsou nemluv-
ní, apatičtí, straní se společnosti. 
Jako lékaři musíme vycítit, kdy je 
třeba k pacientovi přistupovat jino-
vě tj. trpělivě naslouchat, nebo na-
opak jangově – například vyprávět 
vtip nebo ze sebe na chvíli udělat 
šaška a sledovat reakci ve vyhaslém 
pohledu pacienta, nebo se pacienta 
dotkneme a sledujeme jeho reakci.
 3. Konstituční faktor země
 Barva žlutá. Žlutou barvou nero-
zumíme barvu citrónu, ale různé 
odstíny žlutohnědé. Jak příklad 
bych použil barvu pole zralého obi-
lí nebo barvu půdy. V Číně barva na-
plavenin Žluté řeky. Hodnotíme ko-
lem očí, pokud je žlutá barva kolem 
úst a na zygomatických obloucích, 
jde o projev vlhkosti .
 Pach nasládlý, připomíná přezrálé 
ovoce. Zvuk zpěvavý. Pro představu, 
je to hlas matky, která konejší své 
dítě nebo tón, kterým mluvíme na 
nemocného. Hlas má větší výkyvy 
ve výšce i síle. Emoce: v literatuře se 
běžné uvádí, že hlavní emocí prvku 
země v dysbalanci je dumání tj. pře-
hazování stejných témat zprava do-
leva a obráceně až k obscedantnímu 
myšlení. Dle Worsleye a jeho žáků je 
ale hlavní emocí země soucit, jeho 
přijímání i projevování. Soucit je 
emoce, kterou cítíme, když dítěti 
pofoukáme bolístku nebo někomu 
nezištně pomůžeme. Jde o přiroze-
nou emoci, se kterou se setkáme po 
narození od své matky. Naše matka 
je současně archetypální představi-
telkou matky země, ze které všech-
no vyrůstá a která nás ochraňuje, 
živí bez ohledu na to, jak ji využívá-
me nebo zneužíváme. Je přece zná-
mo, že i odporný vrah neztratí lásku 
své matky, i když se ostatní lidé od 
něj odvrátí. Ovšem ne všechny mat-
ky jsou schopné poskytnout pod-
poru svému dítěti, protože i ony ji 
neměly od své matky. Nerovnováha 
mateřského soucitu má mnoho po-
dob od odmítání dítěte, ignorování, 
až po přehnanou péči a vynucování 
si lásky. Balancovaný prvek země 
znamená přirozenou schopnost 
dávat a přijímat péči, soucit. Nepři-
měřená emoce znamená nedosta-

tek nebo nadbytek soucitu. Jsou 4 
hlavní projevy: a) nepřiměřené vy-
žadování péče a soucitu – například 
pacient vypráví: když se cítím mizer-
ně, najdu si nějakého člověk a stěžu-
ji si a stěžuji, nemohu přestat. Není 
divu, že před každým takovým kaž-
dý raději uteče. Všichni jsme zažili 
pacienty, kteří si své nemoci a ope-
race přinesou sepsané na papírku 
a není možné s nimi ukončit rozho-
vor. Hodiny a hodiny by si stěžova-
li, mluvili o svých nemocech, kdo 
jim ukřivdil; b) odmítání soucitu – 
každý rád přijme podporu a soucit 
svých bližních při úmrtí blízkého 
člověka, nemoci, potížích. Někdo 
však jakékoli projevy soucitu odmí-
tá, někdy i dost drsným způsobem;  
c) nadbytečně projevovaný soucit – 
někteří lidé se starají o mnoho dal-
ších, ale sebe zanedbávají, d) člověk 
bez soucitu, zcela netečný k utrpe-
ní bližních – v extrémním případě 
vraždící psychopat. Samozřejmě ne 
každý vrah je konstitucí země, ale  
jistě má tento prvek v dysbalanci.
 Při diagnostice nesmíme zapo-
mínat, že každý prvek v sobě ob-
sahuje i ostatní prvky. Například 
prvek dřevo v nerovnováze často 
velmi vyžaduje soucit a pomoc od 
ostatních, neboť neví co chce, kte-
rým směrem se dát, kdy a jak začít, 
a to ho hrozně frustruje a štve. Při 
rozhovoru s pacientem sledujeme, 
jak reaguje na námi projevený sou-
cit  slovně i nonverbálně. Příklady 
otázek: vypravujte mi o své matce, 
jaká je, myslíte, že by se o vás někdo 
postaral, kdyby bylo třeba, jíte rádi, 
máte chuť a těšíte se na jídlo? Nebo 
si pacient stěžuje na nějakou bolest, 
rodinný problém, politujeme ho 
a sledujeme jeho reakci dech, svalo-
vé napětí, výraz tváře.
 4. Konstituční faktor kov
 Barva bílá, pach shnilý, připomí-
nající hnijící maso nebo zápach tle-
jících odpadků v kontejneru. Zvuk 
plačtivý – spíše ale na nonverbální 
úrovni. Konstituce kov má často 
problém vyjádřit smutek. Ten jako-
by zůstává uzavřen v hrudi. Plačtivý 
zvuk bývá slyšet v konverzaci na ne-
příjemné téma, kdy se pacient občas 
zajíká. Emocí je nepřiměřené vyjád-
ření smutku – buď smutek nepři-
měřeně dlouhý a intensivní v reakci 



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3|2007 7

na nějakou událost nebo napros- 
té odmítání smutku tam, kde by ho 
každý očekával. 
 Pokud žijeme dýcháme. Každým 
dechem přijímáme novou Qi a vý-
dechem vydáváme nepotřebnou 
a znečištěnou tak, jako přijímáme 
potravu a vydáváme stolici. Totéž 
i v rovině psychické a spirituální. 
Přijímáme nové myšlenky, inspiraci, 
odstraňujeme, zapomínáme staré 
nepotřebné (i křivdy) a odpouští-
me. Přes vzduch a Qi jsme ve spo-
jení s nebesy a „Bohem“, tj. nejvyš-
ší bytostí, je jedno jak ji nazýváme, 
přeneseně i s Bohem – otcem. Pro-
to je prvek kovu spojen jak s vlast-
ním, tak přeneseně s archetypálním 
otcem. Otec představuje autoritu, 
která je vševědoucí, všemohoucí 
a stále se s ním srovnáváme – jsem 
dost dobrý, abych se mu aspoň při-
blížil? Spojení s nebem znamená 
i to, že lidí s KF kov se cítí doma více 
ve vlastním, v duchu vykonstruova-
ném světě, a v reálném světě se cítí 
nejistí, tápou. 
 U prvku kovu v dysbalanci vázne 
přijímání nového a zbavování staré-
ho nepotřebného. Prvek kov odpo-
vídá podzimu, kdy se příroda zba-
vuje starého nepotřebného, aby na 
jaře mohly vyrůst nové listy, vykvést 
květy. Na fyzické úrovni při nerov-
nováze kovu se člověk stává skla-
dištěm toxinů, trpí na zácpy, v psy-
chické a spirituální rovině v sobě 
hromadí křivdy, urážky – pamatují 
si léta, kdo je urazil a neodpouštějí. 
Některé ženy mnoho let intenziv-
ně smutní po zesnulém manželovi, 
např. královna Viktorie, která ovdo-
věla asi v 35 letech a až do smrti 
chodila v černém a jenom plakala. 
Takoví lidé stále žijí v podzimu, jsou 
vážní, negativističtí, sarkastičtí, ot-
rávení, ve všem vidí to špatné, jsou 
jako kov tvrdí, nepoddajní, studení. 
Lidé s dysbalancí kovu hromadí, 
jsou často vášniví sběratelé, hro-
madí peníze, auta, staré haraburdí. 
Jsou přece známé případy, kdy člo-
věk vybírá popelnice, nosí si obsah 
domů, doma žije na malém prosto-
ru, zbytek bytu je vyplněn odpadky. 
Sousedi si stěžují na zápach, když 
tento člověk zemře, musí přijet ně-
kolik nákladních automobilů, aby 
vše odvezly. Lidí s KF kov touží po 
vyšší autoritě, patří často mezi členy 
různých sekt, bývají bigotní věřící, 

hledají dlouho svého guru. Druhým 
extrémem jsou lidé, kteří odmítají 
cenu a smysl všeho. Touží po oce-
nění a oceňování, které je ale neu-
spokojí nadlouho. Tyto skutečnosti 
použijeme při podezření na KF kov 
v rozhovoru. Pacienta pochválíme 
a sledujeme jeho reakci, hovoříme 
o jeho vztahu k otci. Jaký je nebo 
byl, byl-li na pacienta hodný. Často 
u lidí s KF kov zjistíme, že jejich otec 
byl silná autorita, který nikdy nepo-
chválil, jen kritizoval. Nikdy neřekl 
například – synu, to jsi udělal dobře, 
jsem na tebe hrdý. Ptáme se na pří-
slušnost k církvím, vztahu k bohu.
 5. Konstituční faktor voda 
 Barva modrá až černá, vždyť voda 
má mnoho barev. Chcete-li vidět 
jakou barvu má prvek voda, stačí, 
když 2 noci nebudete spát, k tomu 
alkohol a event. i sex a uvidíte, jaké 
budete mít po vyprázdnění ledvin 
černé kruhy pod očima! Tmavou 
barvu vidíme i u dialyzovaných pa-
cientů. Selhávání ledvin ale nezna-
mená, že dotyčný musí být KT voda. 
I u jiných KT může dojít k selhání 
ledvin. 
 Pach hnilobný s příměsí močo-
viny, velmi typický zápach čpavku, 
rybiny.
 Zvuk sténavý, plochý, jednotvár-
ný, monotónní zvuk, jako když se 
starý magnetofon točí trochu poma-
leji. Tento zvuk se dá splést se zvu-
kem u KT oheň, který jsem označil 
jako nedostatek smíchu.
 Emocí je strach nebo nedostatek 
strachu, úzkost. Strach je důležitá 
emoce, která nás chrání před nad-
měrným riskováním, chrání a mo-
bilizuje naše energetické rezervy, 
umožňuje přežití v život ohrožu-
jících situacích. Teror prvku vody 
vzniká z vnitřního pocitu ohrože-
ní, ztráty pocitu bezpečí, pocitu, 
že nemáme život pod kontrolou, 
nemáme dost rezerv, abychom čelili 
osudovým ranám jako je např. pro-
puštění z práce, těžká choroba nebo 
terorismus.
 Prvním extrémem je chorobný 
všudypřítomný pocit strachu. Tako-
vý člověk se bojí každého telefonu, 
přejít ulici atd. Vyžadují ujištění, že 
vše bude v pořádku, že nemají rako-
vinu nebo jinou smrtelnou choro-
bu. Ovšem jde o emoci, která nemá 
nic společného s rozumem a slovy 
ji nelze ovládnout. Takoví lidé často 

vyhledávají lékaře, chodí od jedno-
ho lékaře k druhému, zajdou i k lé-
čiteli, ne však k akupunkturistovi, 
protože se bojí jehel. Nutno pozna-
menat, že lidé se stydí za vyjadřová-
ní strachu, společensky únosnější je 
agresivita nebo smutek a tak strach 
pečlivě skrývají. Při vyšetření zjistí-
me někdy motorický neklid, někdy 
strach poznáme nonverbálně z vý-
razu tváře, očí. Někteří lidé jsou stá-
lým strachem jakoby paralyzovaní. 
 Druhým extrémem je nedostatek 
strachu. Tito lidé náruživě provo-
zují adrenalinové sporty – bungee-
jumping, sjíždění velehor na lyžích, 
jízdu silnými auty nebo motorkami, 
někteří mají zálibu v lovu, zabíjení, 
válce, dobrovolně vstupují do legií 
atd. Když se takého člověk zeptáte, 
proč to dělá, odpoví, že ho to vzru-
šuje, ale nepřipadá mu to nebezpeč-
né. Ke KT voda zřejmě patřil např. 
Hemingway, vždyť tento spisovatel 
stále psal o válce, koridě, lovu zvířat 
v Africe. Jak sám řekl, jedině to ho 
dokázalo vzrušit. Tento typ se těžko 
diagnostikuje.
 Tři úrovně postižení – při diag-
nostice v konstituční akupunktuře 
je důležité zjistit úroveň postiže-
ní. Rozlišují se 3 úrovně postižení 
– úroveň fyzická, mentální a spiri-
tuální. Protože tělo je jeden celek, 
postižení jedné úrovně ovlivní další  
dvě úrovně. Jen jedna úroveň je ale 
primární.
 1. Fyzická úroveň 
 Primární postižení této úrovně 
je v naší době a kultuře vyjímečné.  
Málokdo hladoví, mrzne, kdo pro-
mokne, hned se může ohřát a pře-
vléci do suchého prádla. Přesto 
existují lidé, kde může být primární 
postižení na této úrovni, např. ženy, 
které pracují řadu let v kravíně, kde 
je zima, chlad, těžce fyzicky pracují, 
musejí vstávat brzy ráno. 
 2. Mentální úroveň
 Člověk s postižením na této úrov-
ni ztrácí schopnost jasného logické-
ho myšlení, má v sobě různé zmat-
ky, obsese, zoufalost, vlastně neví, 
co chce, vede vnitřní válku sám se 
sebou. Protože spirituální úroveň je 
málo postižena, mohou být v dob-
rém rozpoložení, jsou silní, nikdy se 
nevzdávají, nepochybují o sobě. 
 3. Úroveň spirituální 
 Tato úroveň je v naší materialistic-
ké společnosti přehlížena. Málokte-
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rý lékař se pokusí aspoň se přiblížit 
k této úrovni. Léčí pouze fyzické tělo 
a diví se, že je léčba neúspěšná. Je-li 
porucha na spirituální úrovni, jsme 
zasažení v samém nitru, naše identi-
ta je otřesena. O duchovnu se těžko 
mluví, neboť slova ho nemohou po-
stihnout. Člověk s nemocnou duší 
může svůj stav popsat jako frustraci, 
depresi, úzkost, má pocit, že je bez 
života.Tělo je živé, psychika fungu-
je, ale dotyčný je spirituálně mrtvý, 
rezignovaný nebo bojuje o život za 
použití všech dostupných prostřed-
ků – léky, alkoholem, drogami, pra-
covním nasazením nebo sexem. 
 Diagnostika úrovně postižení 
je, jak bylo uvedeno výše, tj. intim-
ní rozhovor s pacientem. Je ovšem 
problém dostat se až k jádru paci-
enta. Osobnost akupunkturisty je 
v tomto klíčová. Odhaduje se, že 
v naší kultuře je asi 2 % pacientů po-
stižené na fyzické a mentální úrovni 
98 % je postiženo na úrovni spiritu-
ální. Pokud budeme léčit pouze na 
úrovni fyzické, zasáhneme pacienta 
pouze paliativně, tj. bude pociťovat 
jen mírnou dočasnou úlevu. V kon-
stituční akupunktuře je popsána 
řada bodů s působením na spiritu-
ální úroveň. Jako příklad uvedu ně-
kolik bodů na dráze tenkého střeva. 
Připomínám, že spirituální úroveň 
ovlivňují jen body na drahách kon-
stitučního prvku, tomto případě 
u konstitučního prvku oheň.
 SI 6 – výživa starců. Jde o jeden 
z nejlepších bodů k výživě těla, psy-
chiky i duše zvláště u starých lidí. 
Zmenšuje bolesti u osteoporosy, 
zmenšuje únavu, svalovou slabost, 
zlepšuje poruchy paměti. Umožní 
nadhled nad svým životem a smiřu-
je s tělesných chátráním. 
 SI 9 vzpřimovač ramena – meta-
foricky neseme na ramenech bře-
meno, odpovědnost, tento bod nám 
pomáhá tuto zátěž ustát, stát vzpří-
meně.
 SI 11 – nebeský předek – jde o je-
den z nejsilnějších bodů čistících 
psychiku a duši. Číňané vždy měli 
a mají své předky ve velké úctě. Ten-
to bod nám umožní přístup k jejich 
moudrosti.
 SI 12 – chycení větru – tento bod 
pomůže najít cestu při životních ne-
jasnostech. 

 SI 16, 17 – jde o body oken do 
nebe. Mnoho lidí ztratilo schopnost 
vidět v psychické a duchovní úrov-
ni. Po napíchnutí těchto bodů dojde 
metaforicky k prokopnutí díry ve 
stěně vězení. Přitom pocítíme náh-
lý závan čerstvého vzduchu a světlé, 
najednou je vidět obloha, hvězdy. Je 
to popud ke zbourání zbytků věze-
ní osvobození se, k získání spojení 
s nebem. Kromě bodů na dráze kon-
stitučního prvku se k ovlivnění spi-
rituální roviny používají body druhé 
řady močového měchýře na zádech, 
body s tianem v jejich názvu (např. 
LI 17 tian ding), dále body dráhy led-
vin na hrudníku od KI 22 k KI 27.

Terapie v konstituční akupunktuře.
 Naše diagnostické úsilí nám má 
zodpovědět 4 základní otázky: 
1) Jaký je pacientův konstituční 

faktor?
2) Je ještě jiný prvek v nerovnová-

ze? 
3) Nejsou nějaké překážky léčby?
4) Jaká je primární úroveň postiže-

ní?
 Po zodpovězení těchto otázek je 
možné přistoupit k plánování stra-
tegie léčby. Nejdříve je třeba odstra-
nit překážky léčby. Tyto mohou být 
čtyři:
 1. Odstranění agresivní  
energie
 Agresivní energie se popisuje jako 
znečištěná, nezdravá Qi. Na fyzické 
úrovni způsobuje vážná somatická 
onemocnění, v rovině psychické 
např. těžké deprese. Po odstraně-
ní agresivní energie často dojde 
k náhlému dramatickému zlepšení 
stavu. Vzniká nejčastěji následkem 
emočního traumatu, které vedlo ke 
stagnaci Qi s transformací do toxic-
kého ohně. Agresivní energie může 
vzniknout i ze zevních příčin např. 
po očkování nebo užívání léků. Ob-
vykle nejdříve napadá systém s osla-
benou Qi, často jde o jinový orgán 
konstitučního faktoru. Agresivní 
energie se přesunuje v Ko cyklu. 
Např. pacient má agresivní energii 
v PC, odtud se přesune do LU a od-
tud event. do jater. Čím více prvků 
a orgánů je postiženo, tím horší je 
stav pacienta. Přítomnost agresiv-
ní energie se těžko diagnostikuje, 
spíše jde o podezření lékaře, že by 

mohlo jít o tuto překážku při váž-
né životohrožující nemoci, při těž-
kém psychickém problému např. 
po rozchodu s partnerem nebo je 
v anamneze užívání drog nebo alko-
holu nebo dojde během naší léčby 
k neočekávanému zhoršení stavu. 
Testování agresivní energie je záro-
veň léčbou. Napícháme SHU body 
jinových orgánů, a to povrchně do 
podkoží a jednu kontrolní jehlu 
mimo aku bod. Agresivní energie je 
přítomná, dojde-li k silnému zarud-
nutí kolem jehel v SHU bodech, ale 
ne kolem kontrolní jehly. Zároveň 
dojde téměř okamžitě k rychlému 
zlepšení klinického stavu a pulzu. 
Jehly se odstraní po odeznění ery-
tému.
 2. Odstranění posedlosti 
 Jde jen o literární údaje, takže 
stručně. Asi všichni víme, že léče-
ní posedlosti bylo v popisu práce 
šamanů všech starobylých kultur. 
Dnes se provádí daleko méně, ale 
katolická církev dosud provádí vy-
mýtání ďábla. Posedlost zahrnuje 
širokou škálu duševních poruch, 
kdy je člověk mimo svou volní kon-
trolu. Má různé fantazijní stavy, slyší 
hlasy, vykazuje známky obsedantní-
ho myšlení a jednání. Tzv. vědecké 
myšlení pojem posedlosti samozřej-
mě tvrdě odmítá a řadí ho do ška-
tulky psychoz. Nejlepším vodítkem 
při diagnostice posedlosti jsou oči. 
V léčbě se používají body zevních 
a vnitřních draků sedativní techni-
kou.
 3. Odstranění dysbalance 
manžel – manželka 
 Jde o nerovnováhu pulzu na le-
vém a pravém zápěstí. Pulz by měl 
mít lepší kvalitu a být silnější vlevo 
než vpravo, pokud je to obráceně, 
jde o tuto dysbalanci. Levá ruka pat-
ří mužovi , pravá ženě .Pojem vychá-
zí z patriarchální čínské společnosti, 
kde muž byl posuzován jako daleko 
silnější, kvalitnější než žena.
Z pohledu jin-jangu jde o odlučo-
vání jinu od jangu, z čehož Číňané 
usuzovali, že jde o příznak blížící 
se smrti. Ze všech 4 překážek léčby 
je tato nejzávažnější. Pacient trpí 
těžkou nemocí nebo prožívá těžký 
vztahový konflikt, úmrtí partnera, 
sexuální konflikt, se kterým se ne-
dokáže vyrovnat. Pacientova mysl 

originální práce: tělová akupunktura
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bývá porušená, zmatená. Diagnoza 
je z pulzu – puls na levém zápěstí 
je téměř nehmatný, vpravo je sil-
ný. Pozor ale na variace a. radialis 
event. stav po jejím poranění. Stav 
pacienta můžeme nevědomky zhor-
šit, pokud sledujeme dráhy, které se 
promítají na levé zápěstí nebo to-
nizujeme dráhy, které se promítají 
vpravo. Možnosti léčby jsou omeze-
né. Pokud ale pacient příznivě za-
reaguje na naši léčbu, může mu to 
prodloužit jeho život a zmenšit jeho 
utrpení. Principem léčby je přetaže-
ní energie zprava doleva .Využijeme 
k tomu cyklus Sheng i Ko: 
a) přetahujeme qi z kovu do vody – 
tonizace Bl 67, KI 7;
b) převádíme qi ze sleziny do ledvin 
– tonizace KI 3;
c) qi převádíme z kovu do dřeva – 
tonizace LR 4;
d) tonizujeme prameny HT a SI –  
tj. SI 4 a HT 7.
 4. Odstranění bloku proudění 
Qi mezi drahami v 24 hodino-
vém cyklu neboli dysbalance 
mezi vstupem a výstupem
 Energie proudící v drahách vstu-
puje do dráhy vstupním bodem, vy-
stupuje výstupním bodem a vstup-
ním bodem vstoupí do další dráhy. 
Někdy je však tento hladký přesun 
energie mezi drahami zablokován. 
Energie se hromadí v jedné dráze 
a nevstupuje do další. Nejčastější je 
blok mezi SP a HT v 11 hodin dopo-
ledne a mezi LR a LU ve 3 hodiny 
ráno. Ve 3 hodiny ráno se pacient 
budí a nemůže znovu usnout, ob-
čas i bývají bolesti mezi koncovým 
a vstupním bodem blokovaných 
drah – v tomto případě bolesti na 
hrudníku mezi LR 14 a LU 1. Jiným 
příkladem mohou být nevysvětlitel-
né bolesti obličeje mezi LI 20 a ST 
1. Diagnoza této poruchy je možná 
pouze z pulzu – v uvedeném přípa-
dě nadbytek pulzu LR a nedostatek 
LU.
 Nyní jsme odstranili event. pře-
kážky a přistoupíme k vlastní léčbě. 
Léčíme především na drahách kon-
stitučního faktoru, např. u konsti-
tučního faktoru dřevo na drahách 
žlučníku a jater. Konstituční aku-
punkturisté tvrdí, že existuje mno-
ho akupunkturních bodů, ale body 
drah, které nepatří konstitučnímu 
faktoru, jsou mnohem méně účin-
né. Po stanovení konstitučního fak-

toru, napichujeme 2–3x body pra-
mene podle pulzu buď tonizačně 
nebo sedativně. Většinou tonizačně, 
méně často – např. u konstitučního 
faktoru dřevo sedativně. Problém 
existuje u prvku oheň. Zde jsou 
dvě možné dvojice jinové a jangové 
dráhy tj. PC a TE, další dvojicí je HT 
a SI. Která je ta správná u dotyčné-
ho pacienta musíme zjistit metodou 
pokusu a omylu. Léčbu provádíme 
většinou 1x týdně. Během těchto  
2–3 ošetření musí dojít k výrazné-
mu zlepšení jak subjektivních obtí-
ží, tak objektivního nálezu tj. zlepše-
ní pulzu, vymizení reflexních změn, 
zlepšení rozsahu pohybů postiže-
ných kloubů nebo páteře, zlepšení 
shenu očí atd. Pokud není zlepšení, 
buď jsme se mýlili při stanovení 
konstitučního faktoru nebo jsme 
neodstranili některou překážku léč-
by. V konstituční akupunktuře se 
používá moxa dle obecných pravi-
del TČM, nepoužívají se mimořád-
né dráhy.
 Pokud se týká výsledků, jsou kon-
stituční akupunkturisté velmi se-
bevědomí. Tvrdí, že dokáží vyléčit 
téměř každého nemocného a tam, 
kde je člověk již více na druhé stra-
ně, dokáží výrazně ulehčit odchod 
ze života, zmenšit bolesti a smířit 
člověka s jeho brzkým odchodem.
 Snažil jsem se vylíčit pravidla kon-
stituční akupunktury v čisté podo-
bě tj. v podobě , kterou vypracoval
dr. Worsley a kterou nyní prosazují 
jeho žáci. Je samozřejmě řada ek-
lektiků, kteří používají zjištěný KF 
např. v rámci tradiční čínské aku-
punktury. Použijí KF a současně 
léčí např. vlhkost sleziny nebo jiný 
syndrom. 

Závěr
 V článku jsem se snažil seznámit  
čtenáře s odnoží klasické čínské 
akupunktury tj. s klasickou aku-
punkturou pěti prvků neboli kon-
stituční akupunkturou. Zdůraznil 
jsem rozdíly pro tradiční čínské 
akupunktuře. Jsem přesvědčen, že 
stanovení konstitučního faktoru  
výrazně zkvalitní léčbu akupunktu-
rou.
 Umožní nám totiž příznivě ovliv-
nit i složité polysymptomatické pří-
pady, na které akupunkturní léčba 
včetně mimořádných drah nefun-
guje.

Adresa autora:  
stranecky@volny.cz
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 Přednášká přednesená na: XXIV 
Congressus Acupuncturae Slovacae 
et Bohemiae cum participatione in-
ternationali, Nitra 11.–12. 5. 2007.

 Vážené kolegyně, vážení kolego-
vé.

 Rád bych Vás seznámil s jistou za-
jímavostí, která vyplývá z výsledků 
mnou již publikovaného zpracování  
souboru 246 pacientů, které jsem 
během deseti let léčil akupunktu-
rou pro coxarthrosu. Efekty aku-
punktury se daly shrnout do pěti 
způsobů reakcí:
• Jednoznačný úspěch. Doba anal-

getizace se počítá na měsíce až 
léta. Při intervalech mezi sezení-
mi jednoho až třech měsíců má 
pacient výraznou úlevu od bolestí 
a podstatně menší spotřebu anal-
getik. V předdůchodovém věku 
probíhá terapie při aptabilitě. 
V mém souboru 64 pacientů.

• Jednoznačný neúspěch. Během 
3–4 týdnů od prvého sezení ne-
zaznamenal pacient žádný efekt. 
Po třech sezeních je akupunktura 
ukončena. V mém souboru 60 pa-
cientů.

• Nejednoznačný úspěch. Úspěš-
nost analgetizace mohu potvrdit 
po dobu několika týdnů. Jedná 
se o pacienty, kteří se po několi-
ka sezeních, která vesměs verbál-
ně hodnotí jako velmi účinná, již 
k další akupunktuře nedostaví 
nebo ji odmítnou. V mém soubo-
ru 58 pacientů.

• Nejednoznačný neúspěch. Přes 
sporné nepřesvědčivé efekty se 
pacienti akupunktury dožadují, 
jakoby sami sebe chtěli přesvěd-
čit, že jim to musí zabrat, když 
se říká, že je to tak dobré. Nejvý-
stižnější charakteristikou těchto 
stavů je teze „touha po placebu“. 
Akupunktura zde bývá ukončena 
z mé iniciativy, vesměs do dvou 
měsíců. V mém souboru 40 paci-
entů.

• Nehodnotitelní pacienti. Přes po-
učení, že jakýkoliv efekt prvého 
sezení je pro zhodnocení celko-
vého efektu akupunktury nesig-
nifikantní, odmítají akupunkturu 
již po tomto po prvém sezení. 
V mém souboru 24 pacientů.

 Vidíme, že 98 pacientů, což je 
40 %, reagovalo nejednoznačně. Tu-
díž u 40 % pacientů záleží na osob-
nosti terapeuta, zda je bude hodno-
tit jako úspěšné či nikoliv.
 A nyní ona již zmíněná zajíma-
vost. Několik týdnů po časopisec-
kém vydání mé přednášky jsem 
si totiž uvědomil, že ony skupiny 
pacientů připomínají Podobenství 
o rozsévači z Matoušova evangelia. 
Cituji z ekumenického překladu 
Bible z roku 1992:

 Vyšel rozsévač rozsívat. Když 
rozsíval, padla některá zrna podél 
cesty, a přilétli ptáci a sezobali je. 
Jiná padla na skalnatou půdu kde 
neměla dost země, a hned vzešla, 
protože nebyla hluboko v zemi. Ale 
když vyšlo slunce, spálilo je, a pro-
tože neměla kořen, uschla. Jiná 
zas padla mezi trní, trní vzrostlo 
a udusilo je. A jiná zrna padla do 
dobré země a dala užitek.

 Dejme si zde několik rovnítek: 
1. zrna = léčebná metoda, v tomto 

případě akupunktura
2. vzešlá úroda = léčebný efekt
3. půda = pacient
 Z toho nám vyplynou dost jedno-
značné paralely:
• Dlouhodobý dobrý efekt aku-

punktury – zrna padlá do dobré 
země

• Žádný efekt akupunktury – zrna 
padlá podél cesty sezobaná ptáky

• Krátkodobý efekt akupunktury 
s nadšením pacientů, kteří náhle 
přestanou docházet  – zrna padlá 
na skalnatou půdu rychle vzešlá 
a následně spálená sluncem

• Nehodnotitelné stavy a touha po 
placebu – zrna padlá mezi trní.

 Kolegyně a kolegové, z podobnos-
ti evangelického příkladu a výsled-
ků akupunkturní léčby lze vyvodit 
významné závěry. Z biblického tex-
tu jednoznačně vyplývá, že se apri-
orně nepochybuje o kvalitě zrna. 
Chyba je jen a jen v půdě. Pro biblic-
kého rozsévače je tento problém vy-
řešený, on se bude starat o úrodu ze 
svého zrna. V bibli najdeme spousty 
příkladů, jak dopadne ona půda kte-
rá nevydá tuto úrodu, strom který 
nenese ovoce, a podobně. 
 Ale co my lékaři? My přece chce-
me léčebný efekt u každého člo-
věka. A přesto se zkusme podívat 
pravdě do očí, nechováme se někdy 
jako onen rozsévač? Nevšímáme 
si spíše léčebné metody než paci-
enta? Nezdá se Vám, že spíše než 
úspěšnou léčbu někdy hledáme 
to, že náš pacient je dalším dokla-
dem dokonalosti systému tradiční 
čínské medicíny, o který se nám 
vlastně jedná primárně? Nehledíme 
na naše léčebné metody, v tomto 
případě konkrétně akupunkturu 
a tradiční čínskou medicínu jako na 
něco, co je božsky dokonalé, co ko-
nečně umožní oněm nezasvěceným 
chudákům pacientům otevřít brány 
ráje, bez čehož by oni ubožáci žili 
v trvalé nevědomosti, že mohou 
být tím, co jim nabízíme, spaseni? 
A ruku na srdce kolegové homeopa-
ti, nemáte tak trochu vztah ke svým 
pacientům jako k někomu, kdo Vám 
potvrzuje dokonalost Vaší milované 
Sepie či Argenta nitrica? 
 Když jsem si toto vše uvědomil, 
vznikl u mne při pročítání sinobi-
ologické literatury pocit, v součas-
nosti téměř změněný v jistotu, že 
zde uváděné komplikované syn-
dromy, detailní analýza lokalisace 
škodlivin, jejich transformace atd., 
jsou mnohdy spíše úpornou sna-
hou vysvětlit tímto způsobem nevy-
světlitelné, snahou, která primárně 
vzešla z toho, že spousta pacientů 
na metody tradiční čínské medicíny 
nereagovala. Že se jedná o pokus, 

neoBvykLý pohLed na závěr zpracování většího 
souBoru akupunkturně Léčených pacientů

 MUDr. Petr Kundrát, Ostrava 12. 2. 2007

originální práce: tělová akupunktura
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jak zachránit božskou dokonalost 
systému tím, že neúspěch léčby 
vysvětlím takovou komplikovanos-
tí tohoto systému, která připouští 
u terapeuta tak obrovskou spoustu 
chyb, že ať udělá cokoliv, vždy to 
může udělat špatně. Čili, aby vina za 
neúspěch zůstala na lékaři, kterému 
je ponechán pocit nedokonalosti 
a neschopnosti zvládnout něco, co 
je přístupno jen vyvoleným. Při-
tom božská dokonalost systému 
mu blahosklonně nabízí pomocnou 
ruku. Stačí jen připustit, že oněch 
40 % nejednoznačných pacientů je 
úspěšných. Jako mávnutím kouzel-
ného proutku máme z 25 % úspěchů 
ihned 65 %. A pokud do celkového 
souboru zcela obvyklým postupem 
nezapočítáme nehodnotitelné pa-
cienty, docílíme stejnými výpočty 
dokonce 72% úspěchů. Jak snadno 
je možno takto proniknout mezi za-
svěcené!
 Existuje vůbec nějaké východisko 
z toho všeho? Existuje a je velmi jed-
noduché. To, že pacientovi nezabra-
la akupunktura nemusí znamenat, 
že ji děláme špatně, ale prostě to, že 
u pacienta akupunktura nefunguje. 
Musíme se naučit žít s vědomím, že 
vedle případu dokonalé akupunk-
turní analgetisace coxarthrosy bu-
deme mít jiného pacienta s coxar-
throsou, u kterého akupunktura 
nezabere. Nepochybuji, že totéž 
platí pro homeopatii. Vedle dítěte, 
kterému po týdnu cucání několika 
kuliček homeopatik přestane kašel, 
který byl předtím rok nezdolatelný 
deseti antibiotiky, nalezneme jiné 
dítě, které po vystřídání dvaceti 
homeopatik bude kašlat dál. Lékař 
nesmí být jako onen biblický rozsé-
vač s jedním apriorně dokonalým 
zrnem. Musí si všímat hlavně vzešlé 
úrody, čili léčebného efektu. Pokud 
se efekt nedostaví, tak asi pro jeho 
zrno zde není dobrá půda  a zrno je 
třeba vyměnit. Obdivovat si své jedi-
né zrno je zde cesta do pekel. Je to-
tiž lhostejné, zda pro vhodnou půdu 
použijeme jako zrna akupunkturu, 
homeopatii, antibiotika, antirevma-
tika, operaci nebo kortikoidy, a to 
bez ohledu na militantní zastánce či 
odpůrce té či oné metody. Důležitý 
je léčebný efekt, čili dobrá úroda, 
která při vhodném zrnu může vze-
jít na jakékoliv půdě, třeba skalnaté 
nebo mezi trním.

 Kolegyně a kolegové, pravděpo-
dobně jste zažili onen zvláštní po-
cit uspokojení, spočívající v tom, že 
když během řešení problému dospí-
váte k nějakým výsledkům a názo-
rům, naleznete najednou v nějaké 
nesouvisející oblasti něco, co vaše 
nově vzniklé názory podpoří. Přes-
ně toto se přihodilo i mně.
 Když jsem si zrovna v době, kdy 
jsem osnoval přednášku, kterou 
nyní slyšíte, pročítal verše z vyhnan-
ství Publia Ovidia Nasona, onen 
smutný životopis hasnoucí naděje,  
narazil jsem ve čtvrtém dopise čtvr-
té knihy z Pontu na dvojverší, jehož 
překlad Rudolfa Mertlíka zní takto: 

 Není též žádné místo tak neplod-
né, aby krom keřů ostružin nerost-
ly na něm k užitku některé z trav.
 
 Zvláštní pocit. K úvaze, kterou by 
bylo možno chápat i jako polemiku 
s evangeliem, mi podává pomocnou 
ruku starší evangelistův současník. 
Něco mne ale zarazilo. Jak je mož-
né, že Ovidius mluví o ostružině, 
která má přece velmi chutné plody? 
Pokusil jsem se řešit tento problém 
nahlédnutím do originálního textu:
 
 Nec sterilis locus ullus ita est, ut 
non sit in illo Mixta fere duris utilis 
herba rubis.

 Vidíme, že latinský originál oné 
„trávy k užitku“ je „utilis herba“. 
A s pomocí slovníku jsem se dověděl 
něco, co možná není pravda obec-
ně, pro mne ale určitě. Výraz „her-
ba“ se totiž může přeložit nejen jako 
„bylina, tráva“, ale též slovem  „pas-
tva“. A toto slovo znám již od dětství 
od mých nejstarších příbuzných 
jako synonymum pro sběr lesních 
plodů z keře přímo do úst. Čili uži-
tek mohu hledat již na oné samotné 
ostružině, na onom trní, které dle 
prvního dojmu zavrhujeme. Pokusil 
jsem se převést do češtiny uvedené 
dvojverší jiným způsobem, který 
pokládám pro účely mého dnešní-
ho sdělení za vhodnější:

 Není tak neplodný kout, aby tam, 
spolu s drsnými keři skoro vždy ne-
rostlo též něco, co potěší nás.

 Pokud Vás moje dnešní sdělení 
přesvědčilo, že tuto myšlenku je 

možno uplatnit v praxi, tak splnilo 
svůj účel.

1. Bible, český ekumenický překlad: Česká 
biblická společnost 1992
2. Kundrát, P.:
Vlastní zkušenosti s terapií coxarthrosy aku-
punkturou: Acupunctura Bohemo Slovaca. 
3, 2005, s. 13–14
3. Ovidius
Verše z vyhnanství: Svoboda, Praha, 1985
4. P. Ovidius Naso: Tom. III
Lipsiae  sumptibus et typis G. P. Teubneri 
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originální práce: mikrosystémy

půsoBení magnetického poLe na ušní BoLtec, 
CELKOVÁ REAKCE 

 Marc Piquemal – Paraguay, přednáška – symposium Lyon

1. Úvod
 Ušní boltec ukazuje projekci orgá-
nů a jejich funkcí. Je tak vytvořena 
dokonalá kartografii našeho vlastní-
ho těla, neviditelné orgány a funkce 
jsou tak pozorovatelné z vnějšku. 
Jde zřejmě o fázové rozhraní komu-
nikace, dovolující regulaci lidského 
mikrokosmu vzhledem k měnícím 
se podmínkám vnějšího prostředí, 
v němž člověk žije. Zemské mag-
netické pole generuje v těle vodi-
vé elektrické mikroproudy. Lidské 
tělo je prostředním heterogenním 
a vůdčím, bylo by zajímavé vědět, 
zda činnost měnícího se magnetic-
kého pole vnese varianty do jeho 
fyziologie.
 Právě s tímto záměrem vznikla 
tato práce, vedoucí k posouzení fyzi-
ologických změn v paravertebrální 
zoně (její projekce na ušní boltec), 
které by se daly metricky vyhodno-
tit na dálku v systémové oblasti (pří-
mo na těle podél páteře subjektu), 
pomocí infračervené kamery. Je 
možné tedy pozorovat krevní změ-
ny v měřených oblastech, zazname-
naných v paravertebrální oblasti 
během celkové stimulace ušního 
boltce dvoustranným způsobem? 
Fyziologická reakce, pokud existu-
je, je systémová nebo individuální?

2. Přístroje a metoda
2.1 Přístroje
• Infračervené signály vysílané lid-

ským tělem jsou zachyceny 8 bito-
vou kamerou, model 520 Inframe-
trix.

• Zachycení termického obrazu se 
děje pomocí videoprojekce pro 
budoucí digitalizaci kvůli nume-
rickému posouzení.

• Počítač používán k tomuto účelu 
je MATLAB.

• Zvolený zdroj signálů je Théra-
magnetik P Sedateleku, generující 
měnící se magnetické pole, sinu-
soidy 50 Hz, s maximální intenzi-
tou 50 gaussů a možností výběru 
polarity.

2.2 Metoda
 11 osob, klinicky zdravých, z růz-
ně sociálně kulturních vrstev vytvá-
ří zkoumanou skupinu. 
 Je provedena termografie páteře 
po odpočinku, dále odpočívají sub-
jekty s ohnutou páteří na 20 minut 
v místnosti, která respektuje pod-
mínky základního metabolismu, bez 
proudění vzduchu a v polostínu. Po 
uvedení objektu do pozice začíná 
magnetická stimulace pomocí při-
pravené helmy umístěné na stojanu 
a nastavené nad ušní boltce.
 3 časové intervaly magnetického  
pole jsou:
• pozice Sever Jih – slabé;
• pozice Sever – silné;
• pozice sever Jih – silné. 
 Následuje 10 minutový odpoči-
nek, v jehož závěru je provedena 
znovu termografie ve stejných pozi-
cích a počátečních podmínkách. Se 
dvěma termickými obrázky začíná 
proces termické analýzy.
 V prvním časovém intervalu digi-
talizované černobílé obrázky jsou 
standardizovány. Jde o to, že se ne-
bere celý obdélník, který označuje 
oblast zájmu, ale ta část, která je sou-
středěna na páteř a zahrnuje peri-
vertebrální zóny 10 cm z obou stran 
vertebrální osy.
 Po jednom provedení tohoto po-
stupu vyniknou 3 pásma: dvě v zóně 
paravertebrální (pravé a levé) a jed-
na ve středu. Představují základnu 
budoucí matrice o x liniích funkce 
podél páteře se třemi pilíř (paraver-
tebrální levý-střed-paravertebrální 
pravý). Když jsou utvořeny termické 
matrice pro každý subjekt – jedna 
před a jedna po magnetické stimu-
laci, začíná statická analýza nume-
rických údajů vycházejících z těch-
to dvou snímků. V první časové fázi 
je zhodnocena termická změna pa-
ravertebrálních zón navzájem for-
mou korelačního koeficientu.Tento 
koeficient se více blíží k jedné, čím 
více je podobnost mezi základními 
veličinami, prahová hodnota je 0,5. 

V návaznosti na toto, termická ana-
lýza vertebrálních segmentů je pro-
vedena poté, co byla vyhodnocena 
přítomnost i nepřítomnost reakce 
globálního typu nebo přítomnost 
individuální reakce ve formě vaso-
motorických reakcí ve zkoumaných 
dermatomech. 

3. Výsledky
3.1 Existuje systémová vasomo-
torická reakce na dálku, po mag-
netické stimulaci nad ušními boltci 
podle výše popsaných tří časových 
intervalů. Zhodnocení termické re-
akce, tedy vasomotorické, se děje 
pasivně na dermotomech zad. Sta-
tistická korelativní analýza údajů, 
které ukazují na analyzovanou po-
pulaci vypovídá, že existuje kožní 
vasomotorická korelace oblastí (od 
C1 k L3), druhotná ke stimulaci mě-
nícím se magnetickým polem pro-
vedené oboustranně na ušních bolt-
cích. Soubor koeficientů vztahu pro 
tuto zkoumanou populaci na místě 
a pozdější magnetická stimulace 
ukazuje maximum 0,31 – hodnota 
pod prahem korelace. To značí, že 
termické paravertebrální matrice 
odrážejí velmi rozdílnou vasomo-
torickou reakci, zobrazující skuteč-
nost indukce tohoto typu stimulů 
na ušní boltce.
3.2 Existence reakce individuál-
ního typu 
 Přítomnost reakce vasomotoric-
kého typu, vyvolaná na dálku stimu-
lací měnící se magnetickou indukcí, 
zkoumaného ucha, vyvolává otázku, 
zda tato fyziologická reakce se bude 
chovat podle standardizovaného 
vzorce a nebo naopak – zda jde 
o reakci individuální, kdy odezva je 
uzpůsobena funkčnímu stavu kaž-
dého subjektu.
 Termografická analýza informací 
z dermatomu, vycházejících z prv-
ního měření u každého pacienta  je 
velmi explicitní z tohoto pohledu. 
Oproti magnetické indukci standar-
dizované pomocí protokolu, uka-
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zuje, že nelze najít opakovaně ste-
reotypní vasomotorickou odezvu. 
Oboustranná, vzájemná stimulace 
ušního boltce nevede ke stejné vas-
kulární odpovědi:
• Každý dermatom odráží vaskulár-

ní dynamiku, která je mu vlastní. 
Týká se to buď vasodilatace nebo 
vasokonstrikce.

• Neexistuje vaskulární reakce, kte-
rá by byla symetrická ve středu 
dermatomu.

 V tabulce je demonstrován příklad 
termické reakce podle dermatomů 
rozšířených od C1 k L4 v návaznosti 
na magnetickou ušní stimulaci. Pro-
cento termické obměny vzhledem 
k počátečním podmínkám.
 Působení měnící se magnetické 
indukce na boltce generuje adap-
tační fyziologickou reakci individu-
ální a vnímanou značkou na dálku 
ze stimulační zóny. Jde o vaskulární 
odpověď zřetelně postřehnutelnou 
pomocí termografie, jako prostřed-
ku pasivního hodnocení. Tato glo-
bální přenesená reakce se neděje 
jako forma jedinečného vasomoto-
rického fenoménu, ale jako mozaika 
vasomotorických reakcí, stejně tak 

vasokonstrikčních jako vasodilatač-
ních, projevující se nezávisle v kaž-
dém dermatomu, a to i jednostran-
ně.
 Ušní boltec se tedy představuje 
jako mikrokosmos, kde se promítají 
orgány a funkce orgánů. Po stimu-
laci zvolené oblasti na uchu z této 
projekce, dojde k měřitelné reak-
ci ve vzdálené projikované oblasti 
subjektu. Tento mikrokosmos po 
stimulaci magnetickým polem se 
snaží regenerovat systémově stimu-
lovanou oblast. Rozmanitost vaso-
motorických odpovědí pozorova-
ných na každém dermatomu vede 
k myšlence, že informace, z niž je 
standardizován zápis, je integrová-
na blízko komplexnějších center, 
která asociují s centry centrálního 
nervového systému, a ta mají řídící 
úlohu v přizpůsobení těla změnám 
vnějšího prostředí. Obsáhlejší pro-
tokoly by mohly ulpět na minimál-
ním účinném prahu takového sti-
mulu s cílem kompenzovat redukci 
zemské magnetického pole na tento 
typ stimulu, ale jeho veškerá modifi-
kace vyvolává individuální nanome-
trickou odpověď.

Závěr
 Proměnlivé magnetické  pole sla-
bé intenzity, vedeno na ušní body 
a oblasti orgánové projekce, gene-
ruje adaptivní odpověď na dálku na 
těle, odpovídající projekci včetně 
orgánů, které se nacházejí v hloub-
ce. Jde o individuální adaptační re-
akci, jako odpověď na stimul. Adap-
tační odpověď překračuje kontext 
reflexního oblouku.
 Poznámka: bohužel nelze přenést 
dokumentující fotografie pro jejich 
velmi špatnou knižní kopii.
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 Dne 4. až 8. října 2006 se zá-
stupci české i slovenské aku- 
punkturistické společnosti zú-
častnili v Lyonu 5. Mezinárod-
ního symposia auriculoterapie  
a auriculomedicíny.

 Účastníci byli z celého světa. Nej-
četněji byla zastoupena Evropa, 
dále Austrálie a obě Ameriky, Japon-
sko, Kanada, celkem asi 150 účastní-
ků. Za Česko se zúčastnili Dr. Fiala 
a Dr. Kohoutová.
 Přednášky probíhaly v sále roz-
sáhlého moderního komplexu 
středních škol a gymnázia v jedné 
z novějších čtvrtí Lyonu.
 Tlumočilo se do angličtiny a něm-
činy. Celým jednáním se vznášel 
duch P. Nogiera a přátelská atmosfé-
ra pověstné francouzské ležérnosti. 
Ve jedné části foaye před přednáš-
kovým sálem probíhala po celou 
dobu symposia prezentace literatu-
ry a přístrojů a výrobků od světově 
známých firem, francouzských, ně-
meckých a belgických.
 Ve zbylé části prostoru pořadate-
lé připravili velmi společenské pro-
středí na oběd v polední přestávce.
Menu bylo francouzské, vždy velmi 
pestré a chutné. Nikdo nemohl pře-
hlédnout, že skladba menu je velmi 
dietní, např. špenát s bílou rybou  
a rýží. Ochutnali jsme samozřejmě 
i sklenku dobrého francouzského 
vína. Pochopili jsme proč zůstávají  
Francouzi štíhlejší. Jí pestře, poma-
lu a dlouho. 
 Ve volném čase jsme si stačili pro-
hlédnout památky Lyonu a ochut-
nat klidnou atmosféru starobylých 
uliček, mnoha parků a maličkých re-
staurací a bister s posezením přímo 
na ulicích. Za shlédnutí jistě stojí Ba-
silika Notre-Dame de Fourviére nad 
městem, odkud je krásná vyhlídka 
na celé město i řeku Saonu a Rhonu. 
V blízkosti basiliky se nachází řím-
ský amfiteátr z roku 15 př. Kr., kde 
se dodnes hrají divadelní představe-
ní. Lyon vyrostl na místě římského 

Lugduna, obchodního a vojenské-
ho centra Galie. Založil ho Julius 
Ceasar na břehu řeky Saony, roku 
43 př. Kr. Dnes se Lyon nachází na 
soutoku obou řek, Rhony a Saony, 
je pomyslnou branou mezi severem 
a jihem Francie.

 Na symposiu bylo ve třech dnech 
prezentováno kolem čtyřiceti pří-
spěvků.
 Většina prací byla orientována spí-
še na teorii a výzkum. Řada zástupců 
prezentovala studie na souborech 
malého množství klientů a sloužily 
tedy spíše k zamyšlení nad danou 
problematikou a jako prezentace 
zdůvodnění položené otázky. Práce 
výzkumné a teoretické převažovaly.
 Pro nás mohou tyto práce mít 
mimo jiné význam i v tom, že by-
chom se mohli pustit do vlastních 
původních prací a nebát se prezen-
tovat studie a nápady i při malém 
počtu sledovaných klientů. Česká 
i slovenská preciznost, žádající si ve 
studiích velké soubory a statisticky 
významnou průkaznost nás možná 
zbytečně brzdí. Na druhé straně 
také nemáme klinická a výzkumná 
pracoviště s podporou aurikulome-

diciny vůbec. Zdá se, že u našich 
sousedů s akupunkturou už nemají 
vůbec problém ani na této úrovni, 
my se zatím vyčerpáváme stálým 
zdůvodňováním a obhajováním 
účinnosti metody vůbec.
 Prezentovány byly velmi zajímavé 
práce  z oblastí psychiatrie, kdy au-
rikuloterapie je využívána i pro te-
rapii nejen neurotických, ale i psy-
chotických stavů. Další práce byly 
z oblastí neurologie, neurofysiolo-
gie a léčby bolesti.
 Dvě původní práce přeložené  
z francouzštiny a ve zkrácené podo-
bě jsou publikovány v tomto čísle.

zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí

MEZINÁRODNÍ SYMPOSIuM AuRICuLOtERAPIE  
A AuRICuLOMEDICÍNY V LYONu

 MUDr. Ing. Petr Fiala
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informace ze zahraničního tisku

C. Siedentopf a kolektiv:  
Funkční NMR ve výzkumu 
akupunktury

 Vynikající práce, která jednoznač-
ně prokazuje vztah mezi podráždě-
ním aku bodu a specifickou odpo-
vědí v mozku. Výsledky studie jsou 
reprodukovatelné a stejné odpovědi 
v mozku byly zaznamenány po pou-
žití jehel, laseru i elektroakupunk-
tury. Studie se účastnilo 11 zdravých  
mužů. Laserem byly ošetřeny Bl 67 
vlevo a GB 43 oboustranně, kromě 
toho i místa mimo aku body. Během 
stimulace výše uvedených aku bodů 
došlo k stejnostranné aktivaci přes-
ně určených oblastí mozku. Stimu-
lací míst mimo aku body nedošlo 
k žádné mozkové aktivitě. Studie je 
důležitá z těchto důvodů: 
1. Jednoznačně prokazuje, že po-
dráždění aku bodu vyvolá aktivitu 
v určitých mozkových strukturách, 
podráždění mimo aku bod tuto ak-
tivitu nevyvolá. To je odpověď na 
tvrzení, že akupunktura funguje 
jako placebo a je jedno, kam se jehla 
píchne. 
2. Důležité je podráždění aku bodu 
– je jedno jestli použijeme jehlu, la-
ser nebo elektrický proud.
3. Zajímavé je zjištění, že podráždě-
ní bodu Bl 67 vyvolá ipsilaterální ak-
tivitu v mozku. Vzhledem ke křížení 
drah by to mělo být kontralaterálně. 
Tudíž se informace o podráždění 
musí šířit jinou cestou než pomocí 
nervových drah. Autor spekuluje 
o šíření informace po akupunkturní 
dráze močového měchýře.
 Není dosud jasné, zda aktivita 
v určité části mozku po podráždě-
ní aku bodu má primární nebo se-
kundární efekt na léčebný výsledek. 
Podle současných studií se zdá, že 
léčebný efekt akupunktury je způ-
soben modulací mozkové činnosti.

U. Siedentopp: 
Portrét potravin – paprika

 Paprika obsahuje velké množství  
betakarotenu a vitaminu C v závis-
losti na zralosti a druhu.
 Pálivou chuť má na svědomí al-
kaloid capsicin. Z pohledu západní 
medicíny paprika zvyšuje pohyb  
a činnost střev. Capsicin působí 

baktericidně a povzbuzuje menstru-
aci. Působí dráždivě na kůži, čehož 
se využívá ve formě náplastí při 
revmatických bolestech a akutním 
ústřelu. Z pohledu TČM je paprika, 
co do teploty teplá, chuti sladké, 
ostré a hořké, působí hlavně na sle-
zinu a žaludek. Zlepšuje pohyb Qi 
a krve, posiluje střed, vyživuje krev 
a jin a povzbuzuje zažívání. Papriku 
samozřejmě požíváme krátce podu-
šenou.

Ch. Albrecht:  
Akupunktura a senná rýma 
– falešné naděje nebo oprav-
du účinkuje?

 Mnoho lékařů a pacientů by pří-
sahalo na účinnost akupunktury. 
U senné rýmy se mluví až o 100% 
efektu. Vědecký důkaz ale stále chy-
bí. Dosud existuje jen málo kontro-
lovaných studií, které by hodnotily 
efekt akupunktury. První hodnoce-
ní kohortové studie zdravotní po-
jišťovny ukazuje na 90% zlepšení 
příznaků senné rýmy při léčení aku-
punkturou, ale chybí kontrolní 
skupina. Jedna australská pracovní 
skupina ošetřila 17 alergiků pravou  
a l3 dalších nepravou akupunktu-
rou 3x týdně po dobu 4 týdnů. Jas-
ně lepší subjektivní výsledky měla 
skupina ošetřená pravou aku. Tyto 
výsledky se ale nepotvrdily kontro-
lou spotřeby antihistaminik. Spotře-
ba léků byla u obou skupin stejná. 
Jedna vídeňská výzkumná skupina 
testovala efekt aku u 24 pacientů 
se sennou rýmou s kontrolní sku-
pinou. Všem byl před a 9 týdnů po 
léčbě proveden alergenprovokační 
test. Ani subjektivní, ani objektivní 
parametry nepotvrdily efekt léčby. 
Pacienti ošetřeni pravou aku však 
udávali 2. měsíc po léčbě zmírnění 
subjektivních obtíží. V jedné čínské 
studii 143 alergiků typu 1 vyzněly vý-
sledky příznivě pro akupunkturu ve 
srovnání s desenzibilizační léčbou. 
Jedna německá pracovní skupina 
zkoumala v randomizované, kont-
rolované, jednou zaslepené studii 
efekt adjuvantní aku v kombinaci 
s čínskou fytoterapií. Skupina 52 pa-
cientů byla léčena lx týdně po dobu 
6 týdnů akupunkturou současně 
s čínskými bylinami podávanými 3x 

denně. Druhá skupina byla léčena 
nepravou aku a nespecifickými byli-
nami. Po skončení léčby byla kvalita 
života jednoznačně lepší u skupiny 
s pravou aku. Ale rhinomanometrie  
zlepšení nepotvrdila.

C. Demmrich – Wander: 
Dvě kazuistiky z veterinární 
medicíny na téma rušivého 
pole

 Huneke říká: každé místo v orga-
nismu se může stát rušivým polem 
(RP) a každé akutní nebo chronic-
ké onemocnění může být vyvolá-
no rušivým polem. Rušivé pole je  
okrsek porušené tkáně ovlivňující 
celý organismus. Je obvykle nebo-
lestivé a jeho nositel o něm zpra-
vidla neví. Stačí potom další, třeba 
lehké podráždění (např. virosa) 
a vzniká závažné onemocnění. Toto 
onemocnění je většinou na zcela ji-
ných místech než RP a zcela jiného 
charakteru. Bez vyléčení RP je rezis-
tentní na léčbu. Léčba RP – pomocí 
obstřiku RP Mezokainem. V někte-
rých případech to nestačí, např. 
u zubního granulomu. Potom musí 
dojít k chirurgické sanaci RP.
 Kasuistika perské kočky Fenie – 
rodila císařským řezem, od té doby 
neplodná, trvale schoulená do klu-
bíčka. Nenechá si chmátnout na bři-
cho, přitom je agresivní a spontánně 
se pomočí. Při operaci byla naleze-
na chromcatgutová vlákna v cornua 
uteri, ovaria byla cysticky změněná. 
Po provedené ovariohysterectomii 
a odstranění cizorodého materiálu  
se veškeré obtíže upravily. Komen-
tář: chromcatgutový implantát jako 
RP způsobil neplodnost, cystickou 
degeneraci ovarií a výraznou boles-
tivost příslušného dermatomu v ob-
lasti břicha.
 Kasuistika rottweilerky Kiry – tr-
pěla silným svěděním celého těla. 
Zarudnutí kůže bylo zvlášť patrné na 
břiše a vnitřních plochách stehen. 
Před tím byla bez úspěchu léčena 
3 veterináři podle pravidel školní 
medicíny. Nyní zaléčena injekcemi 
vlastní krve. 3 dni po poslední in-
jekci ochrnula na zadní nohy. Při 
vyšetření shledán otok v oblasti 
metatarsů, svědění se nezlepšilo. 
Při podrobném vyšetření zjištěny 
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zpečené jizvy v oblasti tarzálních 
kloubů po nedostatečně provede-
né resekci přídatných kůstek. Po 
operativním vyříznutí jizvy a zbyt-
ků kůstek se stav plně upravil, po 
několika dnech se objevilo mírné 
zarudnutí kůže, které po obstřiku 
jizvy l% Prokainem zmizelo trvale.
Komentář: při léčení vlastní krví se 
aktivizovalo RP a došlo k obrně no-
hou. Chirurgickou sanací RP došlo 
k vyléčení.

R. Raben:
Carola S., závislá na heroi-
nu – akupunktura jednoho 
případu chronické drogové 
závislosti. 

 35letá Carola S., od 17 let závislá 
na heroinu, nyní těhotná, vyhledala 
obvodního gynekologa v Hambur-
ku. Kromě heroinu i silně kouřila, 
denně požívala kokain a benzodia-
zepiny, aby mohla spát. Měla hepati-
tidu C, byla podvyživená a latentně 
depresivní.
 Jazyk byl úzký, červený, bez povla-
ku, pulz rychlý a drátovitý. Diagnosy 
TČM: prázdnota jinu, krve, sleziny, 
stagnace jaterní Qi. Nasazena léčba 
Metadonem a doporučena léčba 
akupunkturou. Na aku chodila asi 
2x týdně – podle NADA protoko-
lu píchali po 5 jehlách do každého 
ucha na 30 minut. Kromě toho i 4 
mudrce ke zlepšení spánku, toni-
začně LR 3, ST 36, KI 3, HT 7, SP 6, 
navíc i čínské byliny. Carola se zklid-
nila, postupně byly snižovány dávky 
Methadonu, omezila kouření, pře-
stala brát benzodiazepiny. Poslední 
měsíc před porodem chodila na aku 
1x týdně – GV 20, ST 36, SP6, GB 34, 
LR 3 – vše tonizačně. Porodila ve 40. 
týdnu zdravou holčičku 2940 g, kte-
rá vykazovala abstinenční přízna-
ky – po náplastech se semenem na 
shen men a laseru na GV 20 absti-
nenční příznaky rychle odezněly. 7 
měsíců po porodu je Carola šťast-
nou matkou, která se vzorně stará 
o své dítě, na aku nemá čas, dostává 
denně l5 mg Metadonu. 8. měsíc ale 
nastal zlom a vrátila se ke starému 
způsobu života.
 Dostala na vybranou – dítě buď 
do pěstounské péče nebo několi-
kaměsíční pobyt v rehabilitačním 

centru. Rozhodla se pro druhou 
možnost. Při rehabilitaci opět měla 
aku. Autor ošetřoval Carolu 8 let. Po 
celou dobu byla opakovaně léčena 
akupunkturou, její dcera pro ne-
zvladatelnost a poruchy koncentra-
ce magnetickými kuličkami na ušní 
body.
 Závěr: akupunktura hraje důle-
žitou úlohu v odvykací léčbě. Na 
pracovišti autora ji od r. 1994 použí-
vají u drogově závislých těhotných 
žen s vynikajími výsledky. Aku sama 
o sobě nevyléčí drogovou závislost. 
Zmírňuje abstinenční příznaky 
a touhu po droze, zlepšuje spánek, 
zmenšuje vnitřní napětí a pocity 
úzkosti. Platí pravidlo, čím proble-
matičtější pacient, tím méně jehel 
a body napichovat tonizačně.
 Akupunktura pomáhá i při léčení 
abstinenčních příznaků u novoro-
zenců.

W. Weidig: 
Zkušenosti s akupunkturou 
při odvykacích kúrách mla-
distvých na klinice v Bokhol-
tu. 

 Klinika v Bokholtu (u Hamburku) 
byla založena 1991, celkově má 30 
míst a dvě oddělení – pro děti od 12 
let a pro dospělé. Kromě toho nabí-
zí i 20 míst na 3 měsíční pobyt pro 
závislé na kokainu. Přes počáteční 
nedůvěru se podařilo akupunktu-
rou zcela nahradit Methadon či jiné 
substituční opiáty. Tímto způsobem 
úspěšně léčili na klinice více než 6 
tisíc pacientů. Zkušenost ukázala, že 
pouze s 5 body na uchu dle NADA 
protokolu nelze vystačit. Vegetativ-
ní symptomy a hlavně nespavost se 
daří ovlivnit tělovou aku. Kromě 
toho se akupunkturou daří zvlád-
nout touhu po droze (v angličtině 
craving) a obnovit spánkový ryt-
mus, zmenšit výkyvy nálad. Kromě 
aku se 4x týdně pořádají psychote-
rapeutická skupinová sezení. Dále 
cvičení čchi-kung, bylinné koupele, 
moxování, pití bylinných čajů.
 Často užívané ušní body: omega 2 
ke zmírnění latentní agresivity, bod 
frustrace, antiagresivní bod, bod 
úzkosti, antidepresivní bod, Jero-
me, často užívané body tělové aku: 
HT 9 při tachykardii, překvapivě 

dobře zabírá při hyperventilaci, LU 
7-KI k odstranění nedostatku jinu, 
stimulace LR 3 v kombinaci s Jero-
movým bodem při tendenci k sebe-
poškozování, KI 3 a KI 7 při úzkost-
ných stavech. Dobrou zkušenost 
u hyperaktivních mladistvých mají 
s přiložením magnetické kuličky 
z vnitřní plochy boltce proti bodu 
shen men. 

A. Romer, M. Weigel a kolektiv:
Zakázané akupunkturní 
body v těhotenství – mýtus 
nebo skutečnost?

 V literatuře tradiční čínské medi-
cíny i v současných odborných pub-
likacích jsou uváděné tzv. zakázané 
akupunkturní body – tj. body, které 
se nesmějí napichovat v těhotenství, 
jinak hrozí potrat nebo jiné závažné 
komplikace. Avšak údaje o bodech, 
technice jejich ošetření i období, 
kdy se nesmějí používat, se značně 
rozcházejí. Tyto skutečnosti vedly 
autory k retrospektivní studii. 
 Na Universitní ženské klinice 
v Mannheimu bylo provedeno v le-
tech l995 – 2003 přibližně 6 tisíc 
akupunkturních ošetření těhot-
ných žen. Při ošetření napichovali 
tzv. zakázané body technikou lehké 
tonizace. Sledovali především tyto 
komplikace – předčasný porod, 
krvácení, potrat, jiné komplikace. 
Nezaznamenali však žádný signifi-
kantní nárůst výše uvedených kom-
plikací. Závěr studie je jednoznač-
ný: není žádný důkaz o existenci tzv. 
zakázaných bodů v těhotenství.

informace ze zahraničního tisku
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 Jubileum je v dynamike života 
človeka prechodný stupienok neko-
nečnej cesty k poznaniu. Je to čas, 
kedy sa ohliadneme späť, zhodnotí-
me svoje omyly, úspechy, ktoré sú 
často podnetom pustiť sa s väčšou 
vervou do práce. Je to čas poďako-
vania od tých, ktorým si venoval kus 
svojho srdca, časť poznania, pomoc 
alebo láskavé slovo.

 V týchto dňoch sa dožíva okrúhle-
ho jubilea jeden z najvýznamnejších 
osobností modernej akupunktúry, 
vedec, psychiater, psychotronik, 
primár MUDr. Gustáv Solár. Narodil 
sa 7. augusta 1947 v Bratislave. Ako 
každý chlapec behal za loptou, ale 
už nie každý usilovne cvičil na hus-
liach, aby po 10 rokoch usilovného 
štúdia mohol hrať na samostatnom 
záverečnom celovečernom koncer-
te. SVŠ ukončil v r. 1965. Vysokoškol-
ské štúdium absolvoval na Lekárskej 

fakulte UK v Bratislave a v r. 1972 
bol promovaný. Na základnej vojen-
skej službe v r. 1973 sa mu dostala 
do ruky učebnica akupunktúry a za-
čal sa formovať jeho záujem o iný, 
širší pohľad na život, na pacienta.
 Svoje prvé kroky v medicíne ab-
solvoval na oddelení Psychiatrickej 
liečebne v Pezinku, neskôr pôsobil 
ako vedúci lekár v Stredisku proti-

alkoholickej ochrannej liečby ZNV 
SSR v Ilave. Neustály záujem o nové 
poznatky, aj v odbore akupunktúra, 
a ich aplikáciu do praxe ho privie-
dol až k spolupráci s inžiniermi EVÚ 
(elektrotechnického výskumného  
ústavu) v Novej Dubnici. Vyvinul 
diagnostické a terapeutické prístro-
je vlastnej konštrukcie, prístroj na 
elektromoxu, dokonca so spolupra-
covníkmi takmer dokončili prístroj 
pulznej magnetoterapie, ktorý len 
v dôsledku nedostatku financií 

nebol dotiahnutý do konca. O nie-
koľko mesiacov neskôr vyvinuli 
v Japonsku podobný prístroj.
 V roce 1976 absolvoval atestáciu  
I. stupňa z psychiatrie. V tomto čase 
sa už vážne venuje akupunktúrnej 
praxi a svoje výsledky prezentoval 
na Československom kongrese aku-
punktúry v r. 1976 s témou „Liečba 
obezity akupunktúrou“. Odvtedy 
každoročne prezentuje svoje skúse-
nosti z oblasti akupunktúry na rôz-
nych kongresoch.
 Známe sú jeho polemiky s vte-
dajšími odborníkmi o základnom 
princípe fungovania akupunktúry 
v tom zmysle, že akupunktúra ne-
má reflexnú ale energo-informačnú 
podstatu.
 Významným medzníkom v jeho 
živote a praxi bola priateľská a od-
borná spolupráca s Dr. Karolom 
Hollým, z ktorým zavádzali nové 
poznatky z akupunktúry v Ilavsko 
Dubnickej oblasti v rokoch 1977–
1980, kedy pracuje ako ambulantný 
psychiater NsP Ilava, ale sa aj aktív-
ne prezentuje svojimi prácami v ob-
lasti akupunktúry. 
 V rokoch 1981–1989 pracuje ako 
primár gerontopsychiatrického od-
delenia a od r. 1996 súčasne aj odd. 
FBLR KUNZ – PL Hronovce.
 Významným odborným krokom  
vpred bola jeho účasť na akupunk- 
túrnom kurze v ZSSR u prof.  
MUDr. Kačana v r. 1982. Paradoxne 
neskôr, už ako skúsený akupunktu-
rista absolvoval v r. 1983 základný 
kurz akupunktúry v Bratislave.
 V r. 1983 sa už zúčastňuje aktívne 
svetového kongresu akupunktúry 
v Sofii s prácou „Auriculodiagnosti-
ka u psychických chorôb“.
 Aktívne sa zúčastňuje v tom čase 
aj politického života ako člen užšie-
ho vedenia vtedajšej Demokratickej 
strany, kedy bol aj kandidátom De-
mokratickej strany na post minis-
tra zdravotníctva. Svoje politické 
kontakty aktívne využíval v presad-
zovaní potrieb v budovaní nového  

společenská rubrika

PRIMÁR MuDr. gustáv soLár, 60ročný

 MUDr. Teodor Mochnáč, primár MUDr. Teodor Rosinský, CSc.
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odboru akupunktúra. Neskôr – ako 
presvedčený ideový politik – člen-
stvo v politickej strane zanechal.
 V r. 1982 absolvoval atestáciu  
II. stupňa z psychiatrie. Počas tohto 
obdobia sa rozvíja jeho nový pohľad 
na diagnostiku. Ucelený, holistický 
pohľad ho privádza k rozširovaniu 
svojho poznania východnej medi-
cíny. Filozofické princípy Východu 
nezostávajú pre neho dogmou, ale 
výzvou hľadať neustále niečo nové.
 Od roku 1990 je vedúcim leká-
rom oddelenia akupunktúry Poli-
kliniky Tehelná Bratislava a od 1992 
do 1997 vedie ako primár oddelenia 
akupunktúry a naturálnej medicíny 
NsP Ružinov Bratislava.
 Aktívne sa zapája do vzdelávacej 
činnosti ako vedúci lektor akupunk-
túrnych kurzov v rokoch 1991–1997 
poriadaných IVZ v Košiciach a Bra-
tislave. 
 V r. 1991 absolvoval atestáciu  
z FBRL.
 V období etablovania sa odbor-
nej spoločnosti akupunktúry nesú-
hlasí s názorom členov výboru, aby 
členmi akupunktúrnej spoločnosti 
mohli byť nelekári a zasadzuje sa za 
názov „Spoločnosť akupunktúry“ 
a nie aj alternatívnej medicíny.
 Od roku 1997 pracuje ako primár 
Centra akupunktúry v Braislave. Tu 
rozvíja komplexnú akupunktúrnu 
diagnostiku, vyvinul taktilný test 
TST a EAG (elektroakugrafiu na 
báze počítačového expertného sys-
tému).
 Prvé výsledky prezentované už 
v r. 1997 na XVIII. Kongrese aku-
punktúry v práci Počítačová elek-
troakugrafia – nové možnosti dia-
gnostiky v akupunktúre a v r. 1999 
na XIX. kongrese v téme Počítačo-
vá elektroakugrafia – diagnostika 
v akupunktúre.
 V r. 2003 absolvoval atestáciu  
z odboru akupunktúra v SZU Brati-
slava. 
 Pri výpočte šírokého okruhu zá-
ujmov treba spomenúť aj jeho vý-
znamný podiel na práci v psycho-
tronickej spoločnosti. V r. 1983 bol 
pozvaný na psychotronický kongres 
do Varšavy a po tomto impulze sa 
sformovala sekcia pre psychotroni-
ku pri Gerontologickej spoločnosti 
SLS. Dodnes je vďačný za významnú 

pomoc a podporu prof. MUDr. Vir-
síka, DrSc., vtedajšieho riaditeľa ne-
mocnice v Podunajských Biskupici-
ach, ktorý bol veľkým stúpencom  
akupunktúry a naturálnej medicí-
ny. V 80. a 90. rokoch organizoval 
pravidelné semináre a konferencie  
so zameraním na psychotroniku 
a zdravie. 
 Pre veľký záujem nelekárov bola 
vytvorená Komisia psychotroni-
ky pri Slovenskej rade ČSVTS, kde 
bol predsedom komisie. V r. 1989 
sa pretransformovala na Sloven-
skú spoločnosť pre psychotroniku 
a komplementárne náuky. Jej prezi-
dentom bol až do r. 1995 a potom jej 
viceprezidentom až doteraz.
 Pozoruhodná je jeho obetavá lek-
torská činnosť aj v IVZ Bratislava  
ako vedúceho lektora kurzov na-
turálnej medicíny. Napriek zákazu 
kurzov v r. 1995 vtedajším vedením  
IVZ v rámci ťaženia proti „šarlatán-
stvu“ v medicíne, celý lektorský tím  
realizoval tieto kurzy v inštitúte do-
škoľovania IDV PZ Brno.
 Námetovo a čiastočne aj scená-
risticky pripravil a aj moderoval  
6 dielny televízny seriál o naturálnej 
medicíny „Chodníky do neznáma“. 
V rámci osvety v naturálnej medicí-
ne tiež organizoval hovory pre ve-
rejnosť, kde si pozýval hostí z radov 
umelcov a vedcov. 
 V súčasnosti, od r. 2005 zastáva 
funkciu hlavného odborníka v od-
bore akupunktúra pri MZ, je čle-
nom výboru Spoločnosti akupunk-
túry SLS od 1999, členom výboru 
a zakladateľom Sekcie akupunktúry 
SLK, predsedom Sekcie akupunktú-
ry ASL SR, prezidentom Lekárskej 
spoločnosti naturálnej medicíny.
 Neustáva jeho bohatá publikač-
ná, lektorská činnosť (odprezen-
toval vyše 100 prác na kongresoch 
a v odborných časopisoch.) Hlavné 
zameranie je však v súčasnosti vo 
vedecko-výskumnej činnosti, orga-
nizačnej činnosti, realizácii novej  
koncepcie do praxe, spoločných 
vyšetrovacích metodík v odbore. 
Neobvyklý je jeho záujem aj o astro-
lógiu a iné medicínsko filozofické 
systémy. 
 Vo funkcii hlavného odborníka 
MZ pre odbor akupunktúry vytvoril 
a presadil novú koncepciu v odbore 

akupunktúra a vybudoval akredito-
vané vedecko výskumné Centrum 
akupunktúry n.z.z. v Bratislave, 
pripravené na ďalšie doškoľovanie 
lekárov, stredných zdravotníckych 
pracovníkov a realizáciu vedecko- 
výskumných projektov.
 V ére kultu akčných hrdinov, ver-
ný svojim astrologicky fixovaným 
danostiam si svojimi postupmi pri 
presadzovaní odborných zámerov 
neraz vytvoril nepriateľov. Snahy 
o vyriešenie sporov napriek dekla-
rovanej empatii narazili občas na 
asertivitu oboch strán. To niekedy 
vyvolávalo dojem, že v slovenskej 
akupunktúre existujú frakcie. Ak sa 
snažíme na to pozerať z nadhľadu, 
nejde vlastne o frakcie, či názoro-
vé krídla ale o rozdielnu dynamiku 
v prístupe k riešeniu základných 
organizačných a koncepčných pro-
blémov akupunktúry u nás. I keď  
funkcia hlavného odborníka v sú-
časnosti nie je závideniahodná, 
ukazuje sa, že práve akčnosť a neú-
stupčivosť môžu byť vhodným tak-
tickým postupom. Ak sú spojené 
s empatiou voči ostatným, môžu byť 
blahodárne pre akupunktúru ako 
odbor i pre akupunkturistov ako 
jednotlivcov.
 
 Drahý Gusto, dovoľ nám v mene  
Tvojich kolegov a žiakov, ktorým 
si otvoril oči na ceste k poznaniu, 
zaželať Ti k Tvojmu jubileu veľa ro-
dinnej zhody a lásky, zdravia, šťastia 
a ako Ty vravievaš: „Božieho požeh-
nania“. Nech znamenia Slnka a Leva 
sú u Teba v rovnováhe a tvorivá 
sila, šľachetnosť duch a vôľa týchto 
znemení vedie Tvoje kroky v ďalšej  
etape Tvojho života. Tešíme sa na 
budúce podnetné stretnutia.

Za všetkých Tvojich spolupracov-
níkov 
MUDr. Teodor Mochnáč,  
primár MUDr. Teodor Rosinský, CSc.

společenská rubrika
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juBILEjNÍ NAROZENINY MuDr. magdy urBanové

 Poslední víkend v září 2007 
se v Kutné hoře uskutečnilo se-
tkání akupunkturistů z České  
lékařské akupunkturistické 
společnosti s MUDr. Magdou 
Urbanovou u příležitosti jejích …
tých jubilejních narozenin. MUDr. 
Magda Urbanová je již řadu let člen-
kou výboru ČLAS, kde zodpovědně 
zastává funkci pokladníka. Její klid-
ný, racionální a praktický přístup je 
při jednáních výboru vždy platným 

a cenným příspěvkem k řešení otá-
zek a problémů, které se vyskytnou. 
MUDr. Urbanová je držitelkou Me-
daile za zásluhy ČLS JEP a Čestnou 
členkou ČLAS ČLS JEP. Tyto pocty 
jí byly uděleny za mnohaletou od-
bornou aktivitu na tuzemských a za-
hraničních lékařských – akupunk-
turistických akcích a za nezištnou 
a zodpovědnou práci pro akupunk-
turistickou společnost ČLAS ČLS 
JEP.

 Setkání v Kutné Hoře bylo srdeč-
né, přátelské a probíhalo v příjem-
ném prostředí.

 Magda se o všechny své hosty 
vzorně postarala. Přejeme jí i její-
mu manželovi Jožkovi stálé zdraví 
a mnoho radosti a štěstí v dalším 
životě.

 MUDr. Pavel Prokeš, 1. místopředseda ČLAS ČLS JEP

daLší významná Životní JuBiLea

– 80 –
Koutný Jiří  
Lidická, České Budějovice

Šalanský Igor 
Brno

– 75 –
Růžička Radomír 
Prostějov

– 70 – 
Olejár Anton  
Krásná Lípa

Adamcová Věra  
Pod strání, Hradec Králové

Urbanová Magdalena  
Klimenta Čermáka, Čáslav

Vrbica Zdeněk 
Frýdek-Místek

– 60 – 
Bláhová Milada 
Most

Dokulilová Milana 
Za zelenou liškou, Praha

Henrychová Zdenka 
Na dolinách, Praha

Horák Stanislav 
Rýmařov
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Hubert Petr 
Dačická, Pardubice

Jelínek Josef 
Kladno

Jelonek Dalibor 
Úvalno

Ježková Eva 
Pardubice

Langová Jarmila 
Staré Hamry

Leška Patr 
Vsetín

Matyášová Věra 
Hradec Králové

Šebková Hana 
České Budějovice

Planerová Daniela 
Společná, Praha

Ticháček Frabtišek 
Neveklov

Valeš Jiří 
Rokycany

Zahejská Dana  
Kraslice

– 55 –
Stránecký Milan 
Havlíčkův Brod

Plachá Jana 
Brno

– 50 –
Betlachová Milada 
Dolany

Bílková Jitka 
Havanská,Tábor

Brožová Květuše 
Borotín

Bukovinský František 
Hluboká nad Vltavou

Cabalová Jiřina 
Norská, Praha

Hroudný Lubomír 
Komenského, Litomyšl

Josl Jan 
Ve struhách, Praha

Kolouchová Elena 
Poříčí nad Sázavou

Kovačíková Gabriela 
Čelákovice

Krausová Hana 
Na úvoze, Mnichovo hradiiště

Krivosudská Drahomíra 
Pouchovská, Hradec Králové

Kundrát Petr 
Ostrava

Maršík Pavel 
Náchod

Pacovský Pavel 
Pomořanská, Praha

Nejtek Petr 
Cheb

Pátek Aleš 
Pelhřimov

Přibánová Věra 
Břeclav

Přívarová Drahomíra 
Filkukova, Brno

Rajbl Vlastimil 
Tatenice

Svášek Bohumil 
Brandýs nad Labem

Svoboda Luděk 
Sečská, Praha

Svoboda Miroslav 
Miroslav

Šafrová Božena 
Praha



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3|2007 21

oznámení a různé

Dňa 20. augusta 2007 bol do funk-
cie hlavného odborníka pre odbor 
akupunktúra menovaný Ministrom 

informace výBoru čLas

nový odBorník pre odBor akupunktúra

Redakcia

Pocty
Udělení „Čestného členství ČLAS 
ČLS JEP“ MUDr. Aleně Ondrejkovi-
čové, Slovensko.

Návrhy na udělení „Čestného člen-
ství ČLAS ČLS JEP“ – navržení byli: 
MUDr. Jana Wankatová, 
MUDr. Ing. Petr Fiala.
Předání proběhne na semináři dne 
3. 11. 2007 v Praze.

Školitel v akupunktuře – nejvyšší 
stupeň vzdělání dosáhla v tomto 
roce MUDr. Václava Nováková, Pra-
ha.

Semináře – kongresy
1| Seminář k příležitosti významné-
ho životního jubilea MUDr. Magdy 
Urbanové.

Termín a místo konání:
3. 11. 2007 v Lékařském domě, Pra-
ha.

Program:
1. Dr. R. Hubertus Hommel, SRN
Etiologická terapie toxické poly-
neuropatie pomocí lékařské systé-
mové diagnostiky na příkladu jedné 
kazuistiky (překlad zajištěn).

2. MUDr. Jana Wankatová (Praha)
Elektroakupunkturní diagnostika 
neurologických onemocnění.

3. MUDr. Ing. Petr Fiala
Nevyřešené otázky akupunktury.

4. Slavnostní předání čestného člen-
ství ČLAS MUDr. Janě Wankatové, 
MUDr. Ing. Petrovi Fialovi, předá-
ní diplomu Školitel v akupunktuře 
MUDr. Václavě Novákové.

Termín a místo konání:
Sobota 3. 11. 2007, 9.00 – 17 hodin
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha 2.

Přihlášku zasílejte na adresu:
MUDr. Vladimíra Brychtová, Neuro-
logická ambulance, Březinova 62a, 
586 01 Jihlava, lze i mailem: 
vladimira.brychtova@seznam.cz

2| ICMART XIII World Congress of 
Medical Acupuncture and Related 
Techniques.
Hungarian Medical Acupuncture  
Association 23rd National Congress, 
10–12 October 2008.

Termín a místo konání:
10–12 říjen 2008, Academy of Science, 
Budapest – Maďarsko.

Informace: 
congress@motesz.hu (případní zá-
jemci – informace budou uveřej-
něny webových stránkách ČLAS: 
www.akupunktura.cz).

3| ICMART 2009 International Sym-
posium of Medical Acupuncture 
and Related Techniques.

Termín a místo konání:
Červen 2009, Thessaloniki – Řecko.

Podrobnější informace uveřejníme 
po obdržení 1. informace o sympo-
ziu.

zdravotníctva SR člen výboru SA 
SLS MUDr. Vladimír Balogh. 
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ZÁPIS č. 8 z Jednání výBoru čLas 

21. 4. 2007, Lázně Sedmihorky – Český ráj

Výborová schůze se konala v rámci 
Konference v Českém ráji, Lázně 
Sedmihorky

Přítomni:
Brychtová, Čutová, Fildán, Prokeš, 
Stránecký, Urbanová

Revizní komise: 
Kučerová, Sedláček

Program:
1| Členská základna: dr. Čutová
Přijetí nových členů:
 MUDr. Přiklopilová Ivana, Karlo-
vy Vary – přijata, MUDr. Kalivodová 
Dagmar, Povážská Bystrica – přijata
MUDr. Svitáková Irena, Praha - při-
jata.
 MUDr. Oubédatová – stížnost, 
v roce 2006 nedostala informace – 
vyřídili dr. Čutová, dr. Fildán – zaslá-
ní materiálů, pozvánky na konferen-
ci, některých časopisů.
 MUDr. Nedobová Anna – žádost 
o snížení členského příspěvku z dů-
vodu starobního důchodu. Schvále-
no snížení na 200 Kč ročně.

2| Průběžná zpráva o hospoda-
ření: materiály obdržel z ČLS JEP 
dr. Fildán, předány dr. Urbanové.
 Stav Fondu JEP k 31. 3. 2007 – 
112 247, 33 Kč – před zdaněním.
Informace bude uveřejněna v časo-
pise č. 3/2007 – v rámci zápisu z vý-
bor. schůze.

3| Sympozium ICMART 2007 – 
Barcelona – vážný zájem o účast 
projevila MUDr. Anna Loskotová. 
Výbor projednal její účast, schválil 
proplatit kongresový poplatek 400 
Euro a ubytování do výše 75 Euro 
za den na dny kongresu a den před 
kongresem a po kongresu.

4| Dr. Prokeš – MUDr. Václava 
Nováková z Prahy požádala přizná-
ní stupně vzdělání v akupunktuře 
„Školitel v akupunktuře“. Předloži-

la materiály s bodovým vyjádřením 
podle zásad společnosti. Požadav-
ky splnila, výbor schvaluje. Diplom 
školitele bude MUDr. Novákové pře-
dán na společném semináři v Praze. 
Diplom zajistí dr. Fildán.

5| XXIV. Congressus acupunc-
turae Slovacae et Bohamiae, Ni-
tra, Slovenská republika – kongres 
je připraven, členové z ČR obdrželi  
2. informaci. Aktivní účast má něko-
lik členů ČLAS.
 Za výbor bude vyslán na kongres 
předseda dr. Fildán a dr. Čutová, kte-
ří se mj. zúčastní tradičního společ-
ného jednání výborů obou společ-
ností, které určuje směr spolupráce 
na další období. 

6| MUDr. Ing. Petr Fiala předlo-
žil zprávu o zasedání European 
Public Health Association, které 
se konalo 17. 4. 2007 v Bratislavě a na 
němž se účastnil spolu s dr. Fildá-
nem. Zasedání mělo mj. ve své jedné 
části programu za cíl pomoci integ-
raci komplementární a alternativní 
medicíny v zemí středoevropského 
regionu do zdravotnických systémů 
těchto zemí. Této části jednání jsme 
se zúčastnili. MUDr. Fiala vypraco-
val přehlednou, kvalitní zprávu, kte-
rá bude uveřejněna v časopise.

7| Seminář v Lékařském domě, 
Praha 3. 11. 2007 – program zajiš-
ťuje MUDr. V. Dolejšová – pozvala 
na seminář německého lékaře s té-
matem z klasické akupunktury. Se-
minář bude ve spolupráci s dr. Do-
lejšovou zajišťovat dr. Stránecký, 
dr. Brychtová a dr. Fildán. Konkrétní 
podmínky pozvání lektora ze zahra-
niční by měly být vyjasněny v VI/07. 
Pokud by účast zahraničního lekto-
ra nevyšla, zajistíme program semi-
náře vlastními přednášejícími.
 Na semináři budou slavnostně 
předána čestná členství dr. Janě 
Wankatové, dr. Petrovi Fialovi, di-
plom školitele dr. Novákové. Semi-

nář bude uspořádán k životnímu 
jubileu dr. Urbanové.

8| Dr. Stránecký – seznámil 
výbor se zněním stavovského 
předpisu č. 16 ČLK, kterým se zá-
sadně mění podmínky k udělování 
kreditů a certifikátů v systému celo-
životního vzdělávání lékařů.
Zejména se zavádí poměrně vysoké 
zpoplatnění za každou schválenou 
vzdělávací akci.
 Výbor ČLAS s tímto postupem 
ČLK vyjádřil zásadní nesouhlas. 
Předpokládáme, že i ostatní odbor-
né společnosti se k tomuto nesou-
hlasu připojí a že se o tomto opatře-
ní ČLK rozvine diskuze v odborných 
společnostech.

9| Termín další výborové schů-
ze: Kutná Hora, 28. 9. 2007, 14.00 – 
místnost zajistí dr. Urbanová.

Zapsal:
Dr. Fildán
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zápisnica z mimoriadneJ schôdze výBoru ssa sLs

24. 6. 2007, na Cukrovej ul. 3, Bratislava

Prítomní:
doc. MUDr. Šmirala J., Ph.D.
MUDr. Bangha. O.
MUDr. Balogh V.
MUDr. Ondrejkovičová A.
MUDr. Petrovics G.
MUDr. Herdics J.
MUDr. Solár G., príchod 15.05 hod.
MUDr. Môcik M.

Ospravedlnení:
MUDr. Luptáková A.

Neprítomní:
MUDr. Rosinský T., CSc.
MUDr. Gajdoš J.

Dozorná rada (Revízna komi-
sia):
MUDr. Korman R. predseda
MUDr. Siveková D.
MUDr. Motošková O., neprít.

Hostia: 
JUDr. Kačmarská M., delegovaná 
prezidentom SLS

Zahájenie schôdze
 Schôdzu otvorila predsedníčka 
Sekcie akupunktúry Slovenskej 
lekárskej komory MUDr. Ondrej-
kovičová, nakoľko bolo zasadanie 
výboru Slovenskej spoločnosti aku-
punktúry Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti a Predsedníctva SAK SLK 
spoločné, a tiež preto, lebo sa zatiaľ 
nezišla nadpolovičná väčšina členov 
výboru SSA SLS. 
 Po prerokovaní problematiky 
Sekcie akupunktúry SLK sa o 14.30 
hodine uskutočnila schôdza výbo-
ru SSA SLS, ktorú otvoril prezident 
doc. MUDr. Šmirala, Ph.D., a ktorej 
sa ako hosť zúčastnila JUDr. M. Kač-
marská. Za overovateľa zápisnice bol 
zvolený MUDr. Vladimír Balogh.
 doc. MUDr. J. Šmirala, Ph.D., infor-
moval prítomných členov výboru 
SSA SLS o podstate celého sporu 
s MUDr. Gustávom Solárom. Povi-
nosťou výboru je zaujať k celej kau-
ze stanovisko o to viac, že členská 

schôdza, ktorá sa konala dňa 11. 5. 
2007 o 17.00 hod v Nitre, nebola 
uznášania schopná, a preto v uzne-
sení poverila výbor SSA SLS pokra-
čovať v riešení  sporu.
 Docent Šmirala prečítal v plnom 
znení tieto dokumenty v chronolo-
gickom usporiadaní:
– zápisnicu zo schôdze výboru SSA 

SLS a prípravného výboru XXIV. 
Kongresu slovenskej a českej aku-
punktúry zo dňa 17. 11. 2006, kto-
rá sa konala v Dudinciach;  

– list ministrovi zdravotníctva SR zo 
dňa 20. 11. 2006;

– list prezidenta SLS prof. MUDr.  
P. Krištúfka, CSc.;

– odpoveď výboru SSA SLS na list 
prezidenta SLS;

– zápisnicu zo spoločného zasada-
nia výboru SSA SLS s Predsedníc-
tvom SAK SLK, ktorá sa konala  
dňa 26. 1. 2007;

– zápisnicu zo spoločného rokova-
nia niektorých členov výboru SSA 
SLS (doc. MUDr. Šmirala, Ph.D., 
MUDr. Bangha, MUDr. Ondrejkovi-
čová, MUDr. Solár) s prezidentom 
SLS prof. MUDr. P. Krištúfkom, 
CSc., za prítomnosti právničky SLS 
MUDr. Márie Kačmarskej, ktorá sa 
konala dňa 31. 1. 2007;

– list od ministra zdravotníctva SR 
z 17. 4. 2007;

– list od JUDr. Malého, právneho zá-
stupcu MUDr. Solára z 28. 4. 2007      

– odpoveď výboru SSA SLS právne-
mu zástupcovi MUDr. G. Solára zo 
dňa 7. 5. 2007;

– list JUDr. Malého zo dňa 18. 6. 
2007;

– návrh Stanoviska výboru SSA SLS
 Po prečítaní predmetných doku-
mentov otvoril diskusiu. 

1| MUDr. Môcik – informoval, že 
na Celoštátnej konferencii FBLR, 
ktorá sa konala v dňoch 14.–15. 6. 
2007 v Bojniciach, sa MUDr. Gustáv 
Solár vyjadril, že bude školiť fyziote-
rapeutov v akupunktúre, čo je v roz-
pore s koncepciou akupunktúry, so 

závermi výborov SLS a SLK, a vôbec 
to nebolo prerokované v rámci Sub-
katedry akupunktúry a výbore od-
bornej spoločnosti akupunktúry.

2| docent Šmirala – zopakoval 
dôvody, ktoré boli uvedené v lis-
toch ministrovi zdravotníctva SR 
a prezidentovi SLS, hlavne to, že 
MUDr. Solár sa nezúčastňoval pra-
videlne výborových schôdzí, vypra-
cováva závažné materiály bez kon-
zultácie s ostatnými členmi výboru 
a bez širšej diskusie s členskou zá-
kladňou. Do funkcie hlavného od-
borníka sa ministrovi zdravotníctva 
R. Zajacovi navrhol sám. Výbor SSA 
SLS navrhoval iného odborníka. Na 
základe týchto skutočností bol po-
daný návrh na odvolanie MUDr. So-
lára z funkcie hlavného odborníka 
a bol podaný návrh na iného kan-
didáta. Výbor SSA SLS navrhol na 
svojom zasadaní v Dudinciach, dňa 
17. 11. 2006 do funkcie hlavného 
odborníka viceprezidenta SSA SLS,  
MUDr. V. Balogha. 

3| MUDr. Balogh – plán koncep-
cie mal byť uložený na stránke MZ 
SR alebo na stránke Slovenskej zdra-
votníckej univerzity.

4| doc. Šmirala – MUDr. Solár ne-
predkladal materiály, ktoré vypraco-
val a predložil na schvaľovanie na 
MZ SR. Nepredložil výboru odbor-
nej spoločnosti akupunktúry návrh 
koncepcie zdravotnej starostlivosti 
v odbore akupunktúra, špecializač-
ný a certifikačný študijný program 
v odbore akupunktúra a Program sú-
stavného vzdelávania v odbore aku-
punktúra. O týchto legislatívnych 
zmenách informoval výbor odbor-
nej spoločnosti ex post. Oznámil, že 
členovia výboru sa budú môcť s ma-
teriálmi oboznámiť na jeho webovej 
stránke na internete. 

5| MUDr. Korman – člen Gré-
mia hlavného odborníka (prizvaný 
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oznámení a různé

predseda Dozornej rady SSA SLS) 
potvrdil, že na materiáli MUDr. So-
lára spolupracoval len v oblasti 
EAV, ale už viacej materiál ani jeho 
celý obsah a zloženie nevidel ani 
nepripomienkoval. Je škoda, že 
o tom neinformoval výbor, on sám 
sa s kompletným znením materiálu 
oboznámil až na internete.

6| doc. Šmirala – schvaľovaniu ta-
kých dôležitých dokumentov, o kto-
rých sme hovorili, musí predchád-
zať diskusia všetkých kľúčových 
osobností v akupunktúre. Inak ide 
o bezprecedentný stav. 

7| MUDr. Ondrejkovičová – kaž-
dý člen má právo slobodne vyslovo-
vať svoje názory a pripomienky vo 
veciach činnosti orgánov SLS a or-
gánov príslušných organizačných 
zložiek podľa Stanov SLS, čl. VII., 
bod 1), písm. c). Je alarmujúce, že 
plán vzdelávania, ktorý predložil 
Dr. Solár na MZ SR nemal možnosť 
pripomienkovať ani vedúci Subka-
tedry akupunktúry FZŠŠ SZU. 

8| MUDr. Herdics – ako mohla byť 
schválená metóda AGES bez vyja-
drenia sa iných odborníkov, nie sú 
udané parametre prístroja Dr. So-
lár nemal záujem napriek snahe 
Dr. Herdicsa komunikovať v tejto 
problematike.

9| MUDr. Bangha – AGES nie je 
patentovaný prístroj, má vyjadrenie 
ŠUKL k prevádzke, ale nemá predlo-
žený dôkaz o účinku prístroja.

10| doc. Šmirala – vysvetlil dôvod 
publikovania otvoreného listu do 
časopisu Acupunctura Bohemo Slo-
vaca, ktoré sa realizovalo viacej ako 
3 mesiace po zaslaní tohto listu na 
MZ SR, ktoré dovtedy na tento list 
nereagovalo. Súčasne vysvetlil malé 
odlišnosti v texte obidvoch listov. 

11| MUDr. Bangha konštatoval, 
že v liste ministrovi zo dňa 20. 11. 
2006 a následne aj v otvorenom 
liste, publikovanom v časopise 
Acupunctura Bohemo Slovaca 1–2, 
2007, str. 34, sa jednalo o pravdivú 
a primeranú kritiku, na čo majú čle-
novia výboru spoločnosti ústavné 

právo v súlade s čl. 26 Ústavy Slo-
venskej republiky.

12| MUDr. Herdics – vyčítal 
Dr. Solárovi neochotu komunikovať 
nielen s ním ale aj s výborom SSA 
SLS v dôležitých veciach. Upozor-
nil, že AGES metóda nemá žiaden 
podporujúci odborný materiál ani 
odborný článok, aby získala popu-
laritu nielen verejnosti, ale aj v od-
borných kruhoch. Uvádza, že nepo-
čul žiadnu odbornú prednášku ani 
publikáciu. Bez týchto záležitostí 
celá metóda nemá opodstatnenie. 
Opakovane navrhoval dr. Solárovi  
spoluprácu, ktorú ovšem on neak-
ceptoval. Vtedy sa mali prebrať vý-
hrady k metóde, dali sa iste vyriešiť 
postupne. Schvaľovacia komisia, 
ktorá schválila prevádzku prístroja, 
neprizvala príslušného odborníka 
na posúdenie metodiky pri schvaľo-
vacom konaní – napr. MUDr. Her-
dicsa, ktorý má s touto metódou na-
jväčšie skúsenosti.

13| MUDr. Solár – vo svojej reakcii 
odmietol akékoľvek výhrady členov 
výboru SSA SLS voči svojej činnos-
ti, opätovne obviňoval výbor z ne-
činnosti, kladenia prekážok, všetky 
argumenty potieral a vyhrážal sa 
riešením vecí na súde a iných orgá-
noch. Mandátny výbor na kongrese 
v Nitre, resp. na členskej schôdzi 
nemôže doporučiť ani poveriť, len 
konštatovať: „nevidím dôvod načo 
tu sedíme, o čom chceme rokovať, 
keď o všetkom rozhodne súd.“ On 
ako hlavný odborník nebol zvolený, 
ale menovaný hlavným odborníkom 
a poradcom ministra zdravotníctva, 
citoval z diskusie s Dr. Banghom 
„neviem aké kokotiny tu rozprávaš, 
5 rokov sa nerobilo nič iné len ši-
kanovalo, zhadzovalo, ale to nie je 
vecou tohto jednania, nejedná sa 
tu o podstatných veciach. Všetko 
toto bude skúmať súd aj s mierou 
zavinenia, boli tu porušené všetky 
zákony slušnosti a toto sa nerobí. 
Urobil som to, čo mi zákon umožňo-
val, trápnym spôsobom bol zneuži-
tý kongres a bude to vyšetrovať iný 
orgán. Je mi to ľúto, lebo to nepros-
pieva akupunktúre, zámerne sa robí 
vymývanie mozgov, nebola možnosť 
sa vyjadriť na kongrese, nemá vý-

znam sa o tom tu baviť a ponáhľam 
sa, som na dovolenke“. 

14| MUDr. Balogh – upozornil 
MUDr. Solára aby sa vyjadroval 
v rámci slušnosti, načo sa ten za vý-
rok ospravedlnil.

15| MUDr. Môcik – my sme obvi-
není z podozrenia trestného činu?

16| JUDr. Kačmarská – upozorni-
la, že list advokáta JUDr. Malého je 
adresovaný Slovenskej spoločnosti 
akupunktúry, ktorá je organizačnou 
zložkou SLS. Vysvetlila, že § 303, kto-
rý je uvedený v predmetnom liste, 
je podľa TZ ohováranie.

17| doc. Šmirala – my musíme vy-
jadriť stanovisko k celej problemati-
ke - dôvody k napísaniu listu výbor 
mal. 

18| Pripomienky MUDr. Solára 
– členská schôdza nikoho nepoveri-
la, pretože nebola uznášania schop-
ná. Nie je vecou výboru robiť to, na 
čo je kompetentný súd, neočakával 
som nič iné od tohto výboru, nie sú 
tu ostatní členovia výboru. Žiada 
doručiť zápisnicu, ako je to podľa 
smerníc SLS. On odchádza, ak sa 
bude hlasovať, on je proti.

19| doc. Šmirala – upozornil 
Dr. Solára na povinnosť hlasovať, 
inak sa bude kvalifikovať ako neprí-
tomný. 

20| Členka Dozornej rady 
MUDr. Siveková D., ktorá prišla 
oneskorene bola podrobne prezi-
dentom SSA SLS oboznámená s jed-
notlivými bodmi a s návrhom Stano-
viska výboru SSA SLS. 

21| MUDr. Môcik – fotograf poslal 
na SLS faktúru v hodnote 3 700 Sk 
a faktúra mu bola zaslaná späť.

22| MUDr. Ondrejkovičová – ne-
bola objednaná táto služba. Na SLS 
bola poslaná faktúra za službu, kto-
rú sme neobjednali. Zašle list na vy-
svetlenie fotografovi.  

23| Prezident SSA SLS 
doc. MUDr. Šmirala, Ph.D. kon-
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štatuje, že výbor je uznášania schop-
ný. Podľa skutkového stavu a pre-
zenčnej listiny je tu prítomných 8 
členov výboru, z celkového počtu 
členov výboru 11. Následne prečítal 
návrh Stanoviska výboru Slovenskej 
spoločnosti  akupunktúry. 
 Stanovisko výboru Slovenskej 
spoločnosti akupunktúry organi-
začná zložka Slovenskej lekárskej 
spoločnosti zo dňa 24. 6. 2007.
 Výbor na svojom zasadnutí dňa 
24. 6. 2007 v Bratislave prerokoval 
aktuálnu problematiku sporu med-
zi výbormi Slovenskej spoločnosti 
akupunktúry Slovenskej lekárskej 
spoločnosti, Sekcie akupunktúry 
Slovenskej lekárskej komory, ve-
dením Subkatedry akupunktúry 
Fakulty zdravotníckych špecializač-
ných štúdií Slovenskej zdravotníc-
kej univerzity a hlavným odborní-
kom pre odbor akupunktúra MZ SR 
MUDr. Gustávom Solárom.
 Prerokovaním problematiky bol 
výbor poverený členmi SSA SLS 
a mandátovým výborom členskej 
schôdze, ktorá sa konala dňa 11. 5. 
2007 v Nitre.

 Výbor SSA SLS po rozprave zaují-
ma k celej problematike nasledovné 
stanovisko:
 1. členovia výboru majú vzhľa-
dom na funkcie, ktoré zastávajú vo 
vrcholových orgánoch slovenskej 
akupunktúry morálnu povinnosť, 
upozorniť na nedostatky a negatív-
ne javy a konať v záujme slovenskej 
akupunktúry. Každý člen SLS má 
právo slobodne vyslovovať svoje ná-
zory a pripomienky vo veciach čin-
nosti orgánov SLS a orgánov prísluš-
ných organizačných zložiek podľa 
Stanov SLS, čl. VII., bod 1), písm.c).
 2. výbor konštatuje, že v liste mi-
nistrovi zo dňa 20. 11. 2006 a ná-
sledne aj v otvorenom liste, publi-
kovanom v časopise Acupunctura 
Bohemo Slovaca 1–2, 2007, str. 34,  
sa jednalo o pravdivú a primeranú  
kritiku, na čo majú členovia výboru 
spoločnosti ústavné právo v súlade 
s čl. 26 Ústavy SR. 
 3. z uvedených dôvodov, výbor 
nepovažuje za potrebné realizovať 
požadované právne sankcie (morál-
ne a finančné zadosťučinenie) pre-
tože ich považuje za irelevantné. 
 Za stanovisko hlasovali členovia 
výboru SSA SLS nasledovne:

7 členov hlasovalo za Stanovisko
1 člen (MUDr. Solár) hlasoval proti 
Stanovisku, hlasovania sa nezdržal 
nikto.

Prijaté uznesenia: 
1| Výbor na svojom zasadnutí 
väčšinou hlasov prijal k problema-
tike, ktorá vznikla medzi Sloven-
skou spoločnosťou akupunktúry 
a členom výboru MUDr. Gustávom 
Solárom, ktorý je aj hlavným odbor-
níkom MZ SR pre odbor akupunk-
túra a k listu advokátskej kancelárie, 
advokáta Malého zo dňa 27. 4. 2007,  
nasledovné stanovisko:
– členovia výboru majú vzhľadom 

na svoje funkcie, ktoré zastavajú 
vo vrcholových orgánoch sloven-
skej akupunktúry morálnu po-
vinnosť upozorniť na nedostatky 
a negatívne javy a konať v záujme 
slovenskej akupunktúry. Každý 
člen SLS ma právo slobodne vyslo-
vovať svoje názory a pripomienky 
vo veciach činnosti orgánov SLS 
a orgánov príslušných organizač-
ných zložiek podľa Stanov SLS,  
čl. VII. bod 1), písm. c);

–  výbor konštatuje, že v liste minis-
trovi zdravotníctva zo dňa 20. 11. 
2006 a následne aj v otvorenom 
liste, publikovanom v časopise 
Acupunctura Bohema Slovaca  
1 – 2 2007, str. 34 sa jednalo o prav-
divú kritiku na čo majú členovia 
výboru spoločnosti ústavné právo 
v súlade s článkom 26 Ústavy SR.

 Z uvedených dôvodov požiadav-
ky člena výboru MUDr. Gustáva So-
lára požadované prostredníctvom 
advokátskej kancelárie, advokáta 
JUDr. Jozefa Malého tj. verejné 
ospravedlnenie na pôde minister-
stva ako aj v odbornej tlači a nema-
jetkovú ujmu v peniazoch vo výške 
100 tis. Sk za právne irelevantné.

2| Odoslať Stanovisko výboru 
SSA SLS a zápisnicu prezidentovi 
SLS prof. MUDr. P. Krištúfkovi, CSc. 
a advokátskej kancelárii DETVAI LU-
DIK MALÝ UDVAROS – JUDr. Malé-
mu.

3| Rozoslať zápisnicu všetkým 
členom výboru SSA SLS

4| MUDr. Ondrejkovičová zašle 
list s vysvetlením fotografovi do Ni-
try.

Zapísali:
MUDr. Petrovics G.
MUDr. Ondrejkovičová A.

Overil: 
MUDr. Balogh V.
doc. MUDr. J. Šmirala, Ph.D. – prezi-
dent SSA SLS
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Přítomni: 
všichni členové výboru i revizní ko-
mise
Hosté: 
MUDr. Barešová, MUDr. Dolejšová

Program:
1| MUDr. Barešová: Navrhla vy-
tvoření pracovní skupiny, kte-
rá by sjednotila akupunkturní no-
menklaturu, v níž za poslední dobu 
došlo k určitým změnám a panuje 
nejednotnost. Výbor diskutoval ná-
plň činnosti pracovní skupiny a její 
složení, návrhy byly na MUDr. Bare-
šovou, jako koordinátorku skupiny, 
MUDr. Strnada, mgr. Vl. Anda, ze 
Slovenska na MUDr. Rosinského. 
Cílem by mělo být sjednocení ná-
zvosloví a vytvoření závazné normy, 
jednotný publikační jazyk  pro auto-
ry akupunkturních prací. Dr. Strnad 
promluví s Mgr. Andem, MUDr. Ro-
sinského bude kontaktovat dr. Bare-
šová.

2| MUDr. Dolejšová: informova-
la výbor o jednání vědecké rady 
ČLK, kde se mj. hovořilo i o nekon-
venční medicíně a kde proti ní jsou 
stále výhrady některých členů rady. 
Opět zde vystupuje komise pro al-
ternativní medicínu, která nemá za 
členy odborníky v této oblasti a sna-
ží se prosadit zásadní omezení v této 
oblasti. Informovala o aktivitě před-
sedy vědecké rady ČLK MUDr. Her-
mana, který po jednání s dr. Do-
lejšovou na základě její podložené 
argumentace doporučil utvořit ješ-
tě druhou komisi – poradní orgán 
ČLK – z odborníků pro nekonven-
ční medicínu. Výbor navrhnul naše 
zástupce v této komisi  MUDr. Pro-
keše za ČLAS, MUDr. Dolejšovou za 
sekci studia terapie a diagnostiky 
v akupunktuře.

3| Rozpočet společnosti 2008: 
zodpovídá dr. Urbanová, spolupra-
cuje dr. Vančuříková – nutno před-

ložit ČLS JEP do konce října. Dr. Ur-
banová seznámila výbor z dílčími 
údaji z hospodaření společnosti, 
které je vyrovnané.
 Dále byly diskutovány jednotlivé 
položky rozpočtu společnosti. Vý-
bor se dohodl finančně se podílet 
na některých vzdělávacích akcích 
a kongresech v r. 2008.
–  Konference v Českém ráji (Lázně 

Sedmihorky) 18–20. 4. 2008.
–  Světový kongres ICMART 2008, 

Budapešt, 10.–12. 10. 2008. 
–  Semináře v Lékařském domě – 

únor 2008, listopad 2008 – ter-
míny zajistí dr. Stránecký a pře-
dá je k uveřejnění do časopisu 
a dr. Prokešovi, který zajistí jejich 
umístění na webu.

4| Dr. Fildán navrhl upravit pod-
mínky proplácení aktivní účasti 
na kongresech. Výbor diskutoval 
návrhy a dohodl se na tomto zpřes-
nění dosavadního postupu:
 Výbor schválí předběžně propla-
cení kongresového poplatku (výji-
mečně i jiných poplatků) na zákla-
dě žádosti a předložení abstraktu. 
Po kongresu účastník předá celou 
práci výboru a redakční radě k uve-
řejnění do časopisu ve formě, aby 
tato práce mohla být v časopise uve-
řejněna. Teprve po odevzdání této 
práce mu bude kongresový popla-
tek uhrazen.
 Proběhla diskuze o neuskutečně-
né účasti MUDr. Jelšíka na kongrese 
Icmart v USA v roce 2006. Dr. Jelšík 
se nezúčastnil z pracovních důvo-
dů, účast řádně stornoval, ale bo-
hužel se mu nepodařilo získat zpět 
proplacený kongresový poplatek 
cca 15 tis. Kč z americké strany. Vý-
bor se rozhodl vyzvat MUDr. Jelšíka 
k navrácení vynaložených prostřed-
ků ČLAS. Zajistí dr. Fildán.

5| Dr. Stránecký – odpoví Asoci-
aci sester, která žádala o nahlášení 
akreditovaných vzdělávacích akcí 
pro sestry – ČLAS zatím nemá sek-

ci sester, proto neorganizuje jejich 
vzdělávání.

6| Dr. Čutová – předložila při-
hlášku za řádného člena:
– MUDr. Boris HYNEK, Rychnov 

nad Kněžnou, interna – výbor 
schválil přijetí;

– Mgr. Petr Šimůnek, Jičín – výbor 
diskutoval otázku členů-nelékařů 
v naší odborné společnosti a roz-
hodl se nadále nepřijímat neléka-
ře za členy ČLAS. Odpověď zajistí 
MUDr. Čutová.

Dr. Čutová dále informovala o změ-
nách adres členů a členech, kterým 
nedochází pošta, zřejmě z důvodů 
neoznámení změn adres.

7| Akce na podzim 2007
–  3. 11.: seminář v Lékařském domě 

– program zajišťují členové ČLAS
–  9. – 11. 11., Brno, Kongresové cen-

trum, kurz tradiční akupunktury, 
přednáší prof., MD LI Jianzhong 
(organizuje dr. Fildán)

–  Dr.  Stránecký zajistí na ČLK žádos-
ti o kredity na obě akce, dr. Fildán 
vytvoření, tisk a rozeslání pozvá-
nek, dr. Brychtová příjem přihlá-
šek na 3. 11., zajištění občerstve-
ní, prezenční listiny.

8| Žádosti o proplacení kon-
gresového poplatku na kongres 
akupunktury v Taipei, Tchaiwan 
– již dříve požádali MUDr. P. Fiala, 
a MUDr. L. Kohoutová – podle nově 
dohodnutého postupu výbor schvá-
lil na základě předložených abstrakt 
proplacení kongresových poplatků. 
Dr. Fildán zajistí uveřejnění prací 
v časopise.

9| Dr. Prokeš – upozornil na 
nutnost převedení domény aku-
punktura.cz z původního vlastní-
ka MUDr. Milana Kantorka, jelikož 
správce domény zasílá požadavek  
na úhradu služeb za doménu každý 
rok stále na něho a přitom dr. Kan-
torek již není členem výboru. Nabíd-
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nul převzetí domény na sebe a zajiš-
tění převodu (od správce domény 
vyžádá patřičné formuláře). Převod 
domény je komplikovaný, navíc do-
šlo ke změně správce domény, který 
původního správce koupil. Dr. Fil-
dán zajistí úhradu služeb spojených 
s užíváním domény.

10| Žádost o schválení Opráv-
nění–Kreditu II. stupně podal 
MUDr. Martin Zahradník, Příbram, 
ortoped – výbor projedná na zase-
dání 3. 11. 2007.

11| Výbor diskutoval otázku do-
školování v akupunktuře, jeho 
náplň a délku. Dr. Strnad projedná 
s dr. Barešovou a dalšími školiteli 
v akupunktuře. Tato otázka bude 
výborem trvale sledována.

12| Dr. Fildán otevřel otázku 
Congressus acupuncturae Bohe-
miae et Slovaciae, v jehož pořádá-
ní je na řadě v roce 2009 ČLAS a je 
již začátkem roku nutno určit místo 
a organizátora kongresu. Předložil 
nabídky organizací, které se pořá-

dáním kongresů zabývají a které 
obdržel – lázně Hodonín, hotel Jana 
Přerov, hotel v Jindřichově Hradci. 
Výbor rozhodne na příštím zasedá-
ní.

13| Příští jednání výboru pro-
běhne v rámci semináře v Lékař-
ském domě dne 3. 11. 2007.

Zapsali dr. Strnad a dr. Fildán
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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

Stránecký Milan MUDr.
vědecký sekretář 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

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

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

Vančuříková Zuzana MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Homeopatická klinika Praha s.r.o.
pracoviště akupunktury a TCM
Komornická 8,
160 00 Praha 6

Mobil: 607 654 262
Fax: 224 315 500
E-mail: vancurikova@mbox.dkm.cz 

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2005 do XI/2009

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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www.patentnimedicina.cz

TCM Herbs ® MUDr. Petr Hoffmann

Nová kniha 
MUDr. Petra Hoffmanna

Rozbor nejčastějších nemocí z pohledu TCM, včetně 
bylinných směsí, doporučené a nedoporučené 
stravy a zdravých receptů.

Součástí knihy je TCM software se 
4 diagnostickými a konstitučními testy.

Ukázky z knihy a CD 
na www.patentnimedicina.cz

Cena knihy (včetně CD):  329,- Kč

K dostání v knihkupectvích (nakladatelství 
Euromedia) nebo na zásilkové službě:
TCM Herbs s.r.o.
U Černé věže 6
370 01 Č. Budějovice
zelená linka: 800 331 109

Výbor ČLAS ČLS JEP a redakční 

rada časopisu přeje všem členům 

České lékařské akupunkturistické 

společnosti ČLS JEP a členům 

Spoločnosti akupunktúry SLS 

krásné a pohodové Vánoce 

a do nového roku pevné zdraví, 

spokojené pacienty a hodně 

osobního štěstí

PF 2008




