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Zase jsme o rok starší a bilancujeme,
co se v minulém roce povedlo a co bylo
horší.
Z pohledu české akupunkturistické
společnosti šlo o běžný rok bez větších
turbulencí. Připravili jsme dva odborné
semináře v Lékařském domě v Praze,
pod naší záštitou proběhl na jaře seminář v Českém ráji. Kdo se těchto akcí zúčastnil, utvořil si jistě
názor na úroveň akcí sám a nepotřebuje komentář. Věřte, že dát
dohromady zajímavý odborný program není jednoduchá záležitost. Lidí ochotných prezentovat svou přednášku je příliš málo
a zajistit zahraničního přednášejícího je komplikované.
V listopadu zorganizovala Onnuri společnost 4 denní seminář SUJOKU v Dobrušce. Přednášel ten nejpovolanější – sám
objevitel metody dr. Park Jae Woo. Semináře jsem se zúčastnil
a byl jsem nadšen nejen odborným programem, ale i přátelskou
atmosférou. Strava byla makrobiotická, což jsem jako masožravec přijal s nedůvěrou. Abych byl zcela upřímný, některá jídla
mi chutnala, některá méně. V každém případě to byla zajímavá
zkušenost, vždyť člověk by měl zkusit skoro všechno. Příprava
makrobiotických jídel mně však připadala velmi složitá a nevím,
jak bych si vařil v pracovní dny. Vždyť v závodní jídelně je to tak
jednoduché!
Chci zmínit nepříjemnost, která se objevila na začátku tohoto roku. Týká se našeho časopisu. V poslední době se všechno
zdražuje, zvýšily se i náklady na tisk a distribuci.
Nebudou stačit peníze z členského příspěvku jako dosud.
Jako jediné řešení se jeví sehnání sponzorů–inzerentů. Doufám,
že najdeme úspěšné řešení a časopis bude dál vycházet tak, jak
jsme zvyklí.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál vše nejlepší v roce
2008, hodně zdraví a pracovních úspěchů v akupunktuře. Abychom za rok opět mohli napsat, že šlo o běžný rok bez větších
turbulencí. No a čím si tento čas vyplníme, závisí do značné
míry na nás.
Váš Milan Stránecký
V Havlíčkově Brodě 28. 1. 2008

Omluva redakce
V bulletinu č. 3/2007 bylo chybně uvedeno jméno autora článku na str. 14 Mezinárodní symposium auriculoterapie a auriculomedicíny v Lyonu.
Autorkou článku je MUDr. Ludmila Kohoutová z Frenštátu p. Radhoštěm, nikoliv MUDr. Ing. Petr Fiala, jak bylo
omylem uvedeno.
K chybě došlo tím, že článek nebyl v původním textu
podepsán autorkou.
Redakce se tímto MUDr. Kohoutové omlouvá
a věří, že bude i nadále do časopisu přispívat.
Za redakci MUDr. Ladislav Fildán
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Niektoré úskalia v elektrodiagnostike
MUDr. Ján Herdics
Súhrn
Autor poukazuje na možné problémy pri hodnotení výsledkov
Vollovej metódy.Porovnáva a hodnotí možnosti elektrodiagnostických metód a Homeopátie.

Kľúčové slová
Súzvučné body, bioenergetické
okno,megareceptor, iritovaný miešny segment, MO body.
Sledovanie a hodnotenie niektorých akupunktúrnych bodov, medzi
ktorými boli aj známe Vollove body,
vyvolalo vo mne určité otázky. Moje
vyše 25 ročné pôsobenie v odbore
akupunktúra ma priviedlo k niektorým úvahám: máme nejakú predstavu o tom, čo meriame v aktívnom
bode? Sú odmerané bioelektrické
komponenty v špeciálnych Vollových bodoch paralelné s klinickým
stavom?
Pokúsim sa čiastočne odpovedať
na tieto otázky.
V priebehu mojej praxe som sledoval bioelektrické parametre spomenutých akupunktúrnych bodov
s prístrojom Akudiast I, neskôr
s prototypom Acuspider-2000 a následne už so samotným prístrojom.
Merania boli súčasťou kompletného
vyšetrenia pacienta metódou modifikovanej Ryodoraku karty, následne metódou jednotného H – diagramu.
Počet hodnotených elektroanalýz
u pacientov je vyše 5 tisíc.
Meracia aparatúra Acuspider-2000
je opatrená mobilným odpruženým
hrotom (na zabezpečenie snímania
pod stálym tlakom) a dá sa nastaviť na meranie vlhkej, suchej alebo
strednej pokožky.
Častý nesúlad medzi výsledkami meraní napr. vo Vollovom bode
a medzi klinickým obrazom ma
nútili pokúsiť sa o vysvetlenie tohto fenoménu a samozrejme nájsť aj
riešenie.
2

Ak by som chcel vcelku charakterizovať prácu a metódu Dr. Volla,
musím konštatovať, že sa jedná priam o heroickú prácu, ktorú si treba
vysoko vážiť.
Poznatky posledných rokov a osobné skúsenosti ma priviedli k názoru,
že nie je správne kritizovať, ale je treba najprv urobiť analýzu.
Vollová metóda vychádza zo známeho akupunktúrneho systému,
z ich aktívnych bodov a v neposlednej miere z významu dráh (zo skupiny „súzvučných“ bodov) ktoré spája
myslená čiara a v priebehu ktorej
prúdi energia. Využíva pritom aj
svoje novoobjavené body (extra
body?). Dnes už spomínané ako Vollove dráhy?
V informačných textoch sa veľmi
prízvukuje význam akupunktúrnych dráh, ktoré v podobe sieťoviny obaľujú celý organizmus, spájajú
konkrétne vnútorné orgány a orgánové systémy s povrchom, so špeciálnymi akupunktúrnymi bodmi
a s novozistenými mernými bodmi.
Trochu mi tam chýba vyzdvihnutie významu samotného aktívneho
bodu miesta, ktoré je vlastne súz-vučné. Má o.i. podobné vibračné kvality,
(teda nemusí mať priame spojenie
s orgánom alebo s povrchom) s konkrétnym anatomickým orgánom alebo orgánovým systémom.
Vďaka tomu, samozrejme, ak nemáme hrubšie zmenenú bioelektrickú
aktivitu segmentu a v ňom sa nachádzajúcej pokožky, dostávame presnú
alebo menej presnú informáciu biopólu daného vnútorného orgánu.
Sledovania tých stavov, kde boli
orgány operačne odstránené za posledné roky, pričom odmeraná aktivita vo Vollových bodoch vykazovala zvýšenú bioelektrickú aktivitu,
nútili ma pouvažovať a prehodnotiť
získané výsledky.
V dostupnej literatúre sa o.i. spomína, že je to kauzálna a individuálna liečba.
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Kauzalita pri nedostatočnom prízvukovaní a využívaní tzv. základnej
porušenej funkcie sa nezdá byť doslovná.
Individualita, ak berieme v úvahu
hodnoty od-do, ktoré zodpovedajú
norme, vymykajú sa z rámca jedinečnosti každého pacienta (a tiež
jeho momentálneho vegetatívneho stavu počas vyšetrenia, ktoré sa
prejavuje napr. rozličnou vlhkosťou
pokožky v dermatóme).
Veľké nádeje sa vkladali do využitia Vollovej metódy u lekára prvého
kontaktu na stanovenie orientačnej
diagnózy a možnosti nasmerovať
ďalšie odborné vyšetrenia príp. aj
liečbu.
Vieme dobre, že v praxi pre časovú
tieseň obvodného lekára nie je možné realizovať túto nádejnú metódu.
Postavme si otázku: „Prečo táto
metóda, ktorá je vlastne elektrodiagnostická, vychádzajúca z poznatkov akupunktúry, pri liečebnom
zásahu už zistenú inadekvátnu bioelektrickú hodnotu upravuje s testovaným homeopatikom“? Prečo nepoužíva za účelom liečby elektrickú
stimuláciu špeciálneho bodu?
Homeopatia je predsa suverénnou diagnosticko-liečebnou metódou, ktorá nepotrebuje fúziu s inou,
hoci aj tak dômyselnou elektrodiagnostickou metódou, akou je EAV.
Predpokladám, že porovnania výsledkov elektrodiagnostiky a opakované klinické skúsenosti vyvolali mierne zneistenia v diagnostike
niektorých prípadov.
Také rušivé momenty, ako sú jazvy
v priebehu dráhy a ich patologický
biopól, iritovaný segment pri blokádach chrbtice s následnou zmenou
elektroaktivity v dermatóme, asi
často vyvolali neistotu pri diskrepancii medzi klinickým obrazom
a medzi nameranou bioelektrickou
aktivitou v mernom bode.
Vyššie spomenuté sledovania
operačne odstránených orgánov,

kde už aktivita biopólu by mala
byť v mínuse, (jedná sa o stavy po
nefrectomiách,
hysterectomiách
a cholecystectomiách) mi vyslovene „vyrazili dych“. Po operáciách
odstránený orgán jeho aktivita je
hyperaktivitou v odmeranom špeciálnom Vollovom bode? Niektoré sa
podarilo riešiť s elektrostimuláciou,
ostatné však tvrdošijne pretrvávali
a menili svoju premrštenú aktivitu
po riešení blokády na úrovni patričného segmentu .
Zastavme sa a pouvažujme o význame MO bodov. V dostupnej
literatúre o MO bodoch sa dočítame, že sa jedná o aktívne miesta na
hrudi a na bruchu, ktoré po zatlačení v prípade ochorenia orgánu
ostávajú hyperalgické. Merania bioelektrickej aktivity (impedancie)
v spomenutých bodoch v metóde
jednotného H-diagramu obohatili
elektrodiagnostické možnosti u pacienta aj s touto skupinou. Výsledok
v zmysle + alebo – sa hodnotí ako
bioelektrický prejav neprimeranej
funkcie daného orgánu. V praxi sa
osvedčuje inadekvátny výkyv smerom hore (hyperaktivita), ktorý naznačuje patológiu daného orgánu.
Tlaková bolestivosť je už príznakom
vážnejšej funkčnej poruchy.
Odmeraná bioaktivita Vollových
bodov signalizuje biolektrický prejav biopólu „súzvučného“ orgánu
kde výsledky v zmysle hyperaktivity naznačujú elektro-hyperaktivitu
daného orgánu, výsledky opačného
znamenia zas hypofunkciu až možné degeneratívne procesy, hlavne
ak sa jedná už o vyvinuté klinické
ochorenie.
Keď si teraz uvedomím dlhšie trvajúce priame „ožarovanie“ okolitých
tkanív chorým orgánom, pri jeho
zmenenej vibračnej kvalite s následnou zosilnenou bioaktivitou, nemôžem vylúčiť možnosť vyvolania zmeny biopólu buniek okolitých tkanív
a po odstránení chorého orgánu
táto zmenená aktivita potom môže
pretrvávať. Práve pre existujúcu
súzvučnosť medzi merným bodom
a medzi konkrétnym orgánom alebo jeho „ožiareným“ miestom, elektrickou stimuláciou, môžeme a aj
musíme odstrániť rezonujúcu aktivitu, ktorá by mohla naďalej ohrozovať susedné orgány podľa WU-SING
teórie.

Nevyužité možnosti Vollovej
metódy
1. Nedostatočne sa využíva zistená
hlavná porucha (základná porušená funkcia).
2. Metóda nevyužíva, nepoukazuje na rozličné úrovne kde treba
v danom prípade zasiahnuť( harmonizovať pulzy, biopól orgánu,
segmentálnu problematiku, alebo zistené patologické bariéry
riešiť ).
3. Neobsahuje zistenie príčiny hlavnej poruchy.
4. Nedoceňuje meranie a hodnotenie MO bodov, ktoré priamo
signalizujú poruchu konkrétnej
orgánovej funkcie.
5. Je hodnotený len jeden druh
vstupnej informácie, predpokladám hodnotu biopólu daného
orgánu cez jeho súzvučný Vollov
bod.
6. Zatlačenie sondy meracieho
aparátu „stredným tlakom“ na
aktívny bod (týka sa to aj najvychýrenejších meracích aparatúr
vyrobených v NASA, kde hrot
sondy sa musí neustále namáčať do misky s vodou počas merania), je totálne individuálne
a dáva rozličné výsledky.
7. Nevyužitie horného a dolného
priemeru nameraných hodnôt
pacienta vyvolá čiastočne stratu
individuality a môže evokovať
mylné patologické závery.
8. Oproti širokej informácii získanej napríklad z pulzovej diagnostiky, obmedzujeme sa len
na hodnotenie biopólu konkrétneho anatomického orgánu cez
jeho súzvučný Vollov bod. Dostali sme sa vlastne z možnosti
hlbokej a širokej diagnostiky na
fyzikálnejšiu. Ak neodhadneme
správne anatomický orgán, ktorý je nositeľom hlavnej poruchy,
mrháme zbytočne časom, napriek tomu, že skúšame pacienta
liečiť už bez farmák.
9. Umelá príprava merného miesta na pokožke ruší pôvodný stav
pred meraním a dáva modulované hodnoty a nie pravé.
10. Ziskaná bioelektrická informácia z bodov Ting je komplexná,
naznačuje kvalitu prúdenia energie v priebehu dráhy z hĺbky na
povrch, výslednú bioelektrickú
informáciu svalov a šliach v ob-

lasti dráhy a samozrejme aktivitu
daného anatomického orgánu.
Hodnotenie tohto komplexu je
možné len s pomocou programu
metódy jednotného H-diagramu.

Rozdiely medzi informáciami, ktoré získavame z klasickej diagnostiky a z elektrodiagnostiky
Základy klasickej, napríklad pulzovej diagnostiky sa zakladajú na
bohatých vedomostiach a skúsenostiach starých mudrcov.
Sú prejavom porušenej funkcie
(podľa Dr. Truongha, napríklad motorickej v zmysle + alebo –) tiež modernejšie povedané – funkčného
okruhu pečene, alebo klasicky povedané – cangu pečene. Ona je síce
symbolicky pridelená k orgánu pečeň, ale v konečnom dôsledku táto
narušená motorická funkcia mení aj
základnú vibráciu pečeňových buniek najprv jemnejšie (patologickými pulzáciami jemnejšími, ktoré dávajú napr. mäkký alebo dlhý pulz.)
Táto porušená funkcia zasahuje
celý organizmus, pričom vyvoláva
všeobecné príznaky, príznaky zo
strany psychiky ovplyvňujú iné orgánové systémy a dáva určité symptómy.
Zistením tejto porušenej funkcie,
samozrejme ak je hlavná alebo základná, harmonizujeme ju a máme
možnosť často zvládnuť aj multisyptomatické ochorenie.
Sumárne možno konštatovať, že
klasický pulz nás informuje o Cang
alebo FU orgáne o funkčnom okruhu alebo o funkcii podľa Dr. Truong
Tinga.
Odmeraná bioaktivita vo Vollovom bode je možným biopólom
konkrétneho anatomického orgánu
alebo orgánového systému.
Elektrodiagnostika Vollovou metódou nám signalizuje len hrubšie
zmeny, fyzikálnejšiu úroveň. Nevylučuje možnosť modulovaného výsledku pre iritovaný miešny
segment s jeho zmeneným dermatómom.
Pri Vollovej metóde, bez zistenia
hlavnej poruchy, harmonizácia je
časovo náročná .
Ak nepreliečime každú úroveň,
časť patologickej vzorky v morfickom poli ostáva a s novým „nabaľo-
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vaním“ sa aktivizuje, čo môže znova
vyvolať plejádu nových príznakov.

Záver
Pred záverečnou sumarizáciou si
dovolím naznačiť odpoveď na hore
spomenutú otázku – čo vlastne meriame v špeciálnom Vollovom akupunktúrnom bode?
Jedná sa o zaujímavé miesto na
koži, ktorého bioaktivita je modulovaná elektromagnetickým polom
„megareceptoru“ z bioenergetickeho okna. Súzvučný orgán s podobným elektromagnetickým poľom
prísne komunikuje s megareceptorom špeciálneho bioenergetickeho
okna. Pri minimálnej zmene funkcie konkrétneho orgánu mení sa
jeho pole a následne aj pole špeciálneho megareceptoru a „ožiarenej“
pokožky.
Niektoré prvky jednotného
H-diagramu, Vollovej metódy
a homeopatie.
b) Riešenie prípadu pomocou
základnej poruchy (v metóde
jednotného H-diagramu) napr.
harmonizuje každú postihnutú
úroveň.
c) Špeciálne zasahujeme podľa MO
bodov jednotlivé narušené orgánové systémy.
3. Predpokladám, že takto harmonizujem aj v subkvantovej oblasti
kde v podstate pôsobia základné
elementy na seba podľa pravidi-

4

4.
5.

6.

7.

8.

el WU-SING teórie. Efekt týchto
účinkov prechádza na energetické kvantá, potom na atómy, molekuly nakoniec na bunky nášho
tela tvoriace jednotlivé orgány.
Pôsobíme aj na patologické vzorky v morfickom poli, ktoré môžu
vyvolať ochorenie.
Elektrodiagnostika signalizuje len
najfyzikálnejšiu úroveň, zmenu
biopólu orgánu, ak nie je práve
rušený dermatóm elektrickou aktivitou iritovaného segmentu.
Homeopatické riešenie, liečenie
podobného s podobným, dodáva
do mikrokozmu jedinca potrebnú
informáciu, ktorá nie je úplná.
Podaná informácia je len Yangová
časť niečoho (napr. chýbajúceho
prvku), pritom Yinová – vlastný
prvok, ani nemáme v úmysle dodať. Na tento malý „trik“ máme
pozitívnu reakciu. Následne homeopatikum musíme doživotne
používať alebo skutočne dodať
v organizme chýbajúcu látku. Ak
to nechceme robiť donekonečna,
musíme riešiť poruchu v organizme ktorá napr. nedovolí metabolizmus látky a jej správne vstrebávanie. Môžeme napr. upraviť
nesprávne stravovacie návyky.
Školská medicína oproti naším
preklinickým možnostiam, útočí
na choré orgány (vredy, nádory,
zápaly a pod.). Nasadzuje ťažké
chemikálie (farmaká) napríklad
s ich možnými vedľajšími účin-
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kami a interakciami v organizme.
Pri dlhšom užívaní niektorých liekov môže nastať aj mierna zmena
v genóme aj s následnými malfomáciami na potomkoch.
Ukazuje sa možnosť a nutnosť serióznej spolupráce preklinických
metód a školskej medicíny. Bolo
by ideálne upraviť našu legislatívu
ohľadne liečebno-preventívnej starostlivosti tak, aby bola možnosť
napr. upozorniť na základnú poruchu v organizme pri liečbe pacienta.
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Terapie enuresy u dětí
pomocí akupunktury a baňkování
MUDr. Kohoutová Ludmila
Frenštát pod Radhoštěm, Česká lékařská akupunkturistická společnost
Článek byl prezentován formou
posteru na 14. Mezinárodním kongresu Orientální medicíny 2. – 4. 12.
2007, Taipei, Taiwan.

Souhrn
Enuresa dětí je problémem postihujícím celou rodinu. Léčba akupunkturou je pro dítě alternativní
šetrnou metodou. V článku jsou
popsány vyzkoušené metodiky
s různým výběrem akupunkturních
bodů, reflexní masáže, baňkování
a psychoterapie.Vypracovaná metodika vznikla v průběhu 20ceti let
práce s dětmi s touto diagnosou.

Klíčová slova
Enuresa, baňkování, akupunktura
u enuresy, léčba enuresy.
Při léčbě různých onemocnění
akupunkturou vycházíme většinou
z výběru a doporučení akupunkturních bodů. Dětské pacienty jsem
zpočátku akupunkturou nechtěla
ošetřovat, ale rodiče se často ptali
na možnosti akupunktury u dětí
a to hlavně ve třech diagnosách:
dětské mozkové obrny nebo lehké
mozkové dysfunkce, alergie s kožními projevy a nočním pomočováním.
Začala jsem tedy v roce 1985 ošetřovat i dětské pacienty od kojeneckého věku.
V popisovaném období (1985–
2005) jsem ošetřila akupunkturou
pro diagnosu enuresy 114 dětí, terapii dokončilo 82 dětí. Děti byly ve
věku od 4 do 13 let. Postupně jsem
vyzkoušela různé sestavy akupunkturních bodů dle receptu i různé
techniky terapie: celotělovou akupunkturu jehlovou, laserem, elektropunkturou, aurikuloterapii, baňkování, masáže. V roce 1992 až 1994
jsem absolvovala také výcvik v hypnoterapii a psychoterapii. Psychoterapie je pro léčbu enuretických dětí

také často indikována v kombinaci
s psychofarmaky. Užívání tablet je
pro řadu rodičů nepřijatelné a hledají jiné metody léčby, včetně akupunktury.
Jehlová akupunktura byla pro děti
nejbolestivější, také hrot při elektrostimulaci je píchal a vyvolával
pláč a odpor. Výsledkem bylo že se
chodit na terapii báli. Na základě
zkušeností, jsem proto postupně
odbourala použití jehlové punktury
u dětí, protože se tím vyloučil další
stresující faktor.
Pokusila jsem se sestavit přehled
doporučených již publikovaných
akupunkturních sestav.

2. Baňkování v bodech na
dráze močového měchýře

1. Využití celotělové
akupunktury
Body doporučené
Bachmann:
Bl 62, Bl 28, Bl 23, Bl 57, Bl 25.
Ču Lien:
Bl 23, Bl 25, Bl 31, Bl 33, Bl 24, Bl 28,
Bl 32, Bl 34, Bl 26;
GV 1, CV 4, SP 6, LR 1, ST 36, GV 4.
V jednom sezení napichovat 2 – 4
body a to sedativně v bodech všeobecného účinku, ostatní body tonizačně.
Růžička:
GV 19, LR 1, Bl 23, Bl 25, Bl 28, Bl 62,
ST 36, CV 4, CV 6.
Barešová:
Bl 28, LR 1, LI 8, LI 9, LI 10, CV 4, CV
6, GB 44.

3. Masáže na dráze močového měchýře

V ušní akupunktuře jsem používala lepení magreinových kuliček do
bodů Zero, ledviny, močový měchýř
a stres, podle König – Wancura bod
92, 94, 95, 51, 107. Vybrány byly do
sestavy z výše uvedených bodů tři
body.
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originální práce: akupunktura – přidružené techniky
Masáž provádí většinou matka
doma denně většinou před spaním
asi 10 minut.
Na baňky dochází dítě v doprovodu rodiče 1x týdně po dobu 5 – 7
týdnů v jednom cyklu

Výsledky
Dle mých zkušeností jsem postupně nahradila jehly baňkami. Začala
jsem ošetřovat body Bl 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34 jen baňkami.
Následně jsem matku poučila
o nutnosti masáže dané oblasti, viz
obrázek 3 – 6.
Baňkování jsme prováděla 1x týdně. Matka prováděla masáž denně
10 minut.
Podle rozhoru a diagnosy bylo
nutné asi 5 % případů doplnit o hypnosu, která objasnila počátek a původ potíží a vedla k odblokování
v psychické oblasti.
Celkový počet sezení: 5 – 7.
Enuresa není jen reflexní neurolog. problém, stejně tak jako to není
jen problém v psychické rovině.
Kombinace akupunktury a masáží, které splňují účel masáže akupunkturních bodů a navíc zaručují
velmi těsný kontakt matka – dítě, se
jeví jako velmi úspěšná alternativní
neinvazivní metoda.

6
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zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí

Specializovaný seminář IMGEAV v Německu
MUDr. Helena Čutová, MUDr. Doris Danielová
Dne 27. října 2007 jsme se zúčastnily Specializovaného semináře mezinárodní společnosti
sdružující lékaře provozující
EAV (IMG EAV – Internationale
Medizinische Gesellschaft für
Elektroakupunktur nach Voll),
který se konal v rámci Týdne
medicíny v Neměcku v BadenBadenu, kde hlavním tématem
byla Onkologická problematika.
Při příležitosti tohoto lékařského týdne zaznělo v Baden-Badenu
mnoho lékařský přednášek, z nichž
– což je velmi potěšující – dva celodenní semináře byly věnovány komplementární (neboli
alternativní) medicíně, která
se – stejně jako ve všech státech
Evropské unie – postupně stále
pevněji začleňuje do spektra léčebných metod, vybudovává si
pro svou úspěšnost a nenákladnost stále jistější pozici a přitahuje tak zájem lékařů i pacientů
v celé Evropě.
Výstavy Týdne medicíny se účastnily desítky farmaceutických firem
(mnohé z nich se zabývají výrobou
homeopatik, např. známá firma
Heel, jež pochází právě z BadenBadenu). Kromě toho bylo možno
shlédnout nejmodernější přístrojové vybavení jak pro školskou, vědeckou medicínu, tak pro pracoviště
medicíny komplementární (která se
– v souhlasu s nejnovějšími vědeckými poznatky o jejích principech
fungování – začíná často označovat
jako medicína bioenergetická).
Samotný Baden-Baden leží v nejjižnějším cípu Německa, v těsném
sousedství Švýcarska a je jedním
z nejkouzelnějších lázeňských letovisek v Evropě. Díky velmi dobrým
mnohaletým vztahům mezi lékaři
provozujícím akupunkturu i EAV
v Německu a v naší republice jsme
měly možnost se této mimořádné
události zúčastnit jako náhradnice

za obvykle naši zemi reprezentující lékařky – vynikající zkušené
akupunkturistky a lékařky celostní
medicíny – MUDr. Věru Dolejšovou
a MUDr. Janu Wankatovou, jimž jiné
povinnosti neumožnily tentokrát semináře se zúčastnit. S radostní jsme
se proto ujaly svého úkolu – důstojně reprezentovat české akupunkturisty, zjistit nejnovější informace
ohledně budoucnosti komplementární medicíny v Evropě, upevnit
přátelské vztahy s ostatními evropskými kolegy, zabývajícími se komplementární medicínou a zaznamenat nejdůležitější informace ze
všech přednášek.
Po prohlídce výstavy lékařské
techniky v Kongresovém centru Baden Badenu jsme se krátce prošly
kouzelnými alejemi a uličkami tohoto starobylého městečka a dále se
již věnovaly pracovním povinnostem – účasti na celodenním specializovaném semináři IMGEAV pořádaném v prostorách Best Western
Queens Hotelu. Kolegové v BadenBadenu nás přivítali velmi srdečně
a maximálně se nám po celou dobu
semináře věnovali. Celkem bylo na
semináři asi 30 účastníků, z toho
převážná většina z Německa, 5 lékařů z Řecka (kde se akupunktura
i EAV v poslední době těší nebývalému zájmu a rozkvětu) a 1 lékařka
z Rakouska. Českou republiku jsme
zastupovaly my. Jednací řečí byla
němčina.
První příspěvek přednesl sám
prezident IMGEAV, Dr. Richard
Krassnigg. Název přednášky zní:
Stanovisko vědy k energetické
medicíně – vysvětlení energetické
medicíny z hlediska fyziky a biofyziky. O medicíně energií se mluví čím
dál více. Co to jsou za energie, jsou
vědecky měřitelné, jaké je jejich
fyzikální a biofyzikální vysvětlení?
Přednáška přináší přehled současného pohledu vědy na tuto problematiku.

Jelikož se přednáška Dr. Krassnigga týkala problematiky, která je společná všem, kteří se zabývají komplementární medicínou (ať už je to
EAV, akupunktura či jakákoliv jiná
forma celostní medicíny), zmiňujeme obšírněji alespoň její základní diskutované okruhy. Podstatou
sdělení Dr. Krassnigga je totiž to,
co nás všechny momentálně velmi
zajímá, a sice možnost vědeckého
ověřování účinků různých metod komplementární medicíny
a stanovisko vědy k energetické
neboli bioenergetické medicíně. Mechanismy energetické medicíny nejsou zatím zcela vědě jasné,
avšak přesto se stále přichází na
nové souvislosti, které především
z hlediska elektromagnetického
a magnetického pole jsou schopny
vysvětlit leckteré jevy, s nimiž terapeuté celostní medicíny běžně přicházejí do styku (léčení dotykem
ruky, snímání potenciálů při EAV
apod.).
Ve světě se množí případy, kdy se
poukazuje na finanční nenákladnost, účinnost a přitom bezpečnost
komplementární medicíny, například článek:
„Alternative medicine goes
mainstream“ – New York, 15.
květen 2000, BARRON- S – rubrik
– Investing in Health. Tento článek
vyvolal pochopitelně mimo jiné i zájem zdravotních pojišťoven, které
jsou stále více zatíženy rostoucími
náklady na vědeckou, školskou medicínu a logicky se tak – například
v USA – začínají zajímat o levnější,
avšak přitom stejně účinné metody
terapie, jako je právě komplementární medicína.
Hlavní myšlenkou komplementární – energetické – medicíny je,
že člověk není stroj, ale komplexní,
velmi složitý mechanismus. Tato
premisa je základem všech metod
alternativní léčby.
Základ nových vědeckých metod,
které se používají pro dokazování
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účinků bioenergetické medicíny,
jsou elektrické fyzikální metody měření, studium biolaserového vyzařování, dlouhých zvukových vln apod..
Pracuje se s novými pojmy „living
matrix“ a „entrainment“.
Living matrix představuje v překladu „živou, živoucí matici a pralátku“. Model living matrix je takovýto:
buňky jsou vlastně pytlík naplněný
tekutinou. Matrix představuje jejich
cytoskelet, obsahuje vodu, chemicky
jsou tam strukturované vazby a toto
vše ovlivňuje funkce orgánů prostřednictvím „integrinů“ (integriny
jsou transmembránové vazebné proteiny, které udržují buňky na svém
místě a řídí funkce orgánů). Všechny vazby v buňkách jsou labilní, děje
se přenášejí přes desmosomy, filamenta, integriny. Vše se může znovu
měnit. Buňky mají jádrovou živoucí
matrix, buněčnou živoucí matrix
a vazebnou matrix. Každý orgán, složený, jak známo, z mnoha buněk, má
v podstatě stejný model fungování.
Podle amerických vědců je tato živoucí matrix („living matrix“) velmi
důležitá. Dle Pischingerova systému
udržuje mechanickou kontinuitu
těla, komunikaci krystalů a vedení
informací, včetně nervového systému. Matrix je systematicky propojena se svaly, nervy a prakticky všemi
orgány jedince.
Entrainment znamená označení společné akce, pohybu. Entrainment je vlastně efekt synchronizace
dvou oscilátorů – sjednocení jejich
fází. Takto lze vysvětlit fakt, kdy například dvě ženy, které žijí spolu,
menstruují ve stejnou dobu. Při měření EEG u zamilovaných či na sebe
významně citově vázaných osob se
také zjistilo, že u nich existuje tento
efekt, kdy vzniká kmitání 1,5 až 28
sekund, dochází k vyzařování mozkových vln a ovlivnění jednoho jedince druhým.
Největšímu výzkumu je v současnosti podrobena tzv. bioelektřina,
což je vlastnost všech živých organismů, kterou je možno fyzikálně
vědecky prokázat, a která stojí v pozadí účinku všech metod komplementární, čili energetické medicíny.
Velmi studováno je magnetické
pole. Na magnetické pole odpoví8

dají různé živé struktury – existuje
například magnetické pole srdce,
takže lze natočit fetální kardiogram, myogram atd.Každý živý organismus vyzařuje magnetické pole
a naše těla mají vysokou detekční
schopnost toto vyzařování zachytit.
Magnetokardiogram (MKG) je
snímání magnetického pole buněk
myokardu, podobně jako EKG –
elektrokardiogram – je zachycení
elektrického vyzařování myokardiálních buněk na povrch těla. MKG
je tedy stejně měřitelný a validní
jako EKG.
Elektrické pole – každý fyziologický proces má elektrické a magnetické vyzařování a je spojen s energií
těla a jeho okolím! Například ovariální cyklus má svůj elektrický a magnetický obraz!
Therapeutic touch je další z pojmů často citovaných ve spojitosti
s vědeckým dokazováním účinků
energetické medicíny. Jedná se o to,
že při kontaktu mezi terapeutem
a pacientem dochází k vyzařování
magnetického pole z rukou terapeuta. Toto pole je měřitelné biomagnetické pole a pulsní pole o síle až
dva gausy a o frekvenci 8-10 Hz. Je
tisíckrát silnější než biomagnetické
pole v těle a srdci a má prokazatelně léčivý efekt. Therapeutic touch
(léčebný dotek) je vlastně formou
„entrainment“.
Magnetické pole pacienta a lékaře
spolu interagují, jen když se přiblíží,
natož když se terapeut dotkne nemocného. Nemocný je léčen vlastně i magnetickým polem terapeuta.
Všechny fyzikální modely jsou ale
matoucí, je třeba vzít v úvahu reakcí
buněčných membrán, iontů; membrány mohou zvyšovat nebo snižovat tok iontů jimi. Ionty pak reagují
s různými substancemi, třeba s protilátkami, kdy velké imunoglobuliny
mají větší pozitivní nebo negativní
iontové pole. Tyto iontové kanály
se otvírají dočasně, iontové pumpy
nejsou lineární. Celý cyklus je regulován nervy a regulačními okruhy.
Všechny zmíněné jevy je možno
vědecky měřit a analyzovat snímáním magnetografů, elektrografů,
spektroskopickým vyšetřením, měřením UV záření, infračerveného
záření, radiovln, mikrovln, rezonan-
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ce aminokyselin, měření tepleného
a magnetického vyzařování různých
okrsků těla …
Často diskutovaným pojmem jsou
i vzájemné přeměny solu v gel
a tekuté krystaly. Živé krystaly,
což jsou vlastně membrány, senzorická nervová vlákna, cílie, kolagen,
aktin a myosin ve svalu atd. působí
jako akumulátory.
Takže – závěrem přednášky:
člověk není žádný primitivní stroj,
zdraví je komplikované a komplexní a dosahujeme je složitými biofyzikálními a biochemickými mechanismy, které jsou měřitelné a tím
i dokazatelné.
Další sdělení přednesla Dr. Eleni
Kavelara-Lodge, předsedkyně řecké EAV společnosti, která pochází
z Řecka (kde také školí mladé akupunkturisty a zájemce o EAV z řad
lékařů), dlouhodobě však žije v Německu. Leckteří z akupunkturistů
se s touto milou ženou a mimořádně charismatickou osobností setkali
např. na semináři celostní medicíny
pořádaném v roce 2005 MUDr. Dolejšovou a MUDr. Wankatovou, kde
Dr. Kavelara přednesla nesmírně zajímavý příspěvek o využití Bachovy
květové terapie v kombinaci s akupunkturou a EAV. Na nynějším semináři si Dr. Kavelara vybrala téma:
Testování virových a bakteriálních zátěží – mezi tělem
a energií. Testování virových a bakeriálních zátěží patří ke každodennímu „chlebu“ lékařů používajících
EAV a zvláště stomatologů. Nabízejí
se otázky, jaká je korelace zjištěných
výsledků, fyzikální dokazatelnosti
vzruchů, subjektivních potíží a psychicko-mentální rovina pacienta.
Paní doktorka si vybrala kazuistiky
svých pěti pacientů, velmi zajímavých komplikovaných případů. Po
dlouhém testování různých zátěží
nakonec měly všechny případy jedno společně: výrazné psychosomatické pozadí. Dr. Kavelara nastolila
otázku, co vlastně u pacienta hledáme? Mikroby, těžké kovy, či pouze
psychické trauma? A není jednodušší jít rovnou „in medias res“ a psychické trauma (samozřejmě velmi
opatrně a empaticky vzhledem k pacientovi) řešit? Všichni jsme se však

v následující zajímavé až bouřlivé
diskusi shodli, že i když si psychické
pozadí problémů našich pacientů
velmi často výrazně uvědomujeme,
je absolutně nezbytné nejdříve pacienta pečlivě vyšetřit (a to i za po-

objevil skutečnou skrytou příčinu
pacientčiných potíží, kterou byla
nakonec chronická sinusitida. Zabránil tedy zbytečné extrakci zdravého zubu (k velké radosti zmíněné
vyšetřované německé kolegyně).

moci metod vědecké, školské medicíny a dále pak různými variantami
akupunkturní diagnostiky apod.)
a teprve potom „vsadit“ na účinek
psychosomaticky působících léčiv;
v jejím případě je to oblíbená kombinace homeopatického léku doplněná léčivými květovými substancemi (Bachovy květy, Australské květy
z buše apod.).

Poslední sdělení přednesl Dr.
Werner Muller, opět stomatolog:
Biokompatibilita
zubolékařských látek – nesnášenlivost –
vzájemné vztahy.
Autor popisuje ve své přednášce
„Paladium jako zubolékařský materiál z hlediska přírodní medicíny“,
vzájemné vztahy Paládia jako látky,
která se užívá k vyrábění zubních
náhrad, a celkové reakce organismu
pacienta na tuto látku. Zvláštní pozornost byla věnována lokálním reakcím paládia v dutině ústní (koroze, místní dráždění) a systémovým
reakcím na paládium (včetně kancerogenity, kdy se prokazuje čím
dál významnější souvislost mezi ca
prostaty, mammy a dalších orgánů
a přítomností paládia v postižených
tkáních), na v vedlejší účinky na
organismus a možnosti ovlivnění
řídících regulačních mechanismů
v celém těle touto látkou. Dr. Leiner
podotkl, že na současně probíhajícím onkologickém lékařském týdnu
v Baden-Badenu se právě problematika nalézání různých kovových zátěží v orgánech postižených zhoubným bujením řešila: Paládium, ale
i Zinek, Indium a další látky byly
nalezeny opakovaně v orgánech postižených maligními tumory (nejčastěji prostata a mamma, ale i další
orgány).

Následovala tématika stomatologická.
Test dráždivosti zubů – rozpoznání snášenlivosti zubolékařských materiálů ve funkčním zubním lékařství s lokálním a celkovými účinky.
Přednášel Dr. Dirk Leiner, viceprezident IMGEAV, velmi erudovaný stomatolog. Obsahem přednášky
bylo – Kdo má dělat zubní test,
kdy, proč a jaký? Následovalo vylíčení standardizovaného postupu
při provádění zubního testu (včetně odblokování obvyklých překážek vyšetření) se všemi důsledky
pro léčbu pacienta. Včetně okamžité praktické ukázky vyšetření na
kolegyni, stěžující si na bolesti 4.
zubu v pravé horní čelisti, kdy ošetřující stomatolog plánoval extrakci.
Dr. Leiner však svým vyšetřením
(mimochodem na obdivuhodným
softwarem vybaveným EAV přístroji
s dokonalým virtuálním testerem)

V 18.00 následovalo ukončení
přednášek. A krátké posezení se
všemi kolegy ze semináře s výměnou zkušeností s aplikací akupunktury a EAV. Můžeme říci, že němečtí
kolegové zvláště oceňovali vysokou úroveň vzdělání lékařů provozujících komplementární metody
v naší republice, kde se EAV vyučuje až jako nadstavba po absolvování
základního kurzu akupunktury (podrobně se nás vyptávali na počet hodin vyučování a probíranou tématiku a byli velmi potěšeni vysokou
úrovní našich kurzů akupunktury).
Například v SRN je totiž možno napřed začít provozovat (po příslušné
edukaci, samozřejmě) EAV a teprve
potom si doplňovat znalosti z oboru akupunktury samotné.
Rozloučili jsme se všichni ve velmi srdečné atmosféře a předběžně
si slíbili, že naše setkání i vzájemná
výměna zkušeností budou jistě do
budoucna pokračovat, například
ve formě pozvání německých kolegů na některou přednáškovou akci
v ČR, aby představili své zajímavé
příspěvky a vyměnili si s námi zkušenosti.
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Barcelona 2007 – blýskání na lepší časy?
MUDr. Petr Fiala
Konec minulého a začátek nového století jako by zastihl vědeckou akupunkturu v nedbalkách. Po „otcích zakladatelích“
moderní evropské akupunktury (de la Fuye, Bachmann,
Bischko) a vědcích, kteří položili základní kameny výzkumu
jejích mechanismů (Melzack,
Rabischong, Terenius, Kaada,
Han, Pomeranz a další), nastala
na dlouhá léta odmlka.
Vše podstatné jsme slyšeli naposledy v 70. a 80. letech 20. století.
Snad ještě Řím (1990), možná i Kodaň (1996), kdy z úst Pomeranze,
Hana a severských kolegů zaznělo
několik doplňků, a pak už prakticky
jen klinický výzkum – byť chvályhodný – a variace na jedno a totéž
téma: bolest. Dalších 15 let nebylo
v teorii slyšet téměř o ničem jiném.
Jako bychom už všechno znali a akupunktura se mezitím stala obecně
přijímanou součástí moderní, „integrované“ či „globální“ medicíny.
I díky tomu v dnešní „školní“ medicíně převládá názor, že „akupunktura = léčba bolesti“. Jen ti osvícenější
připouštějí, že se hodí i k terapii.
Že by se v Barceloně v r. 2007 začalo blýskat na lepší časy?
Ve dnech 1. – 3. června toho roku
hostila katalánská metropole v rámci pravidelných mezinárodních
akcí ICMART a pod záštitou místní
lékařské společností Col-legi oficial de metges de Barcelona již
3. katalánský mezinárodní kongres
o vědecké akupunktuře. Kromě zajímavých přednášek (např. AP ve veterinární medicíně či v gynekologii)
a workshopů (Yun-tao Ma, R. Thambirajah, W. Ortner, M. Cummings
a další) zazněly příspěvky na tři zásadní témata, která teorii vědecké
akupunktury posouvají opět o něco
blíže k definitivnímu uznání západní medicínou.
V první z nich se představil uznávaný teoretický fyzik, německý
10

profesor F. A. Popp z raketové
základny v Neussu (vicepresident
Mezinárodního institutu pro biofyziku). Soudí, že akupunkturní dráhy
mohou být určitými rezonátory fotonů v biosystému lidského organismu (blíže viz Popp, Klimek – „Photon Sucking as an Essential Pattern
of Biological Regulation“, Springer,
Berlín-New York, 2007). Se svými
spolupracovníky experimentálně
prokázali, že akupunkturní dráhy
absorbují (doslova „nasávají“) světlo
o vlnové délce 3–5 mikrometrů a vytvářejí tak na povrchu těla jakousi
„síť diskontinuit“ dosud neznámého
původu.
Netřeba dodávat, že tato „síť diskontinuit“ se přibližně shoduje
s klasickým průběhem akupunkturních drah i s některými dalšími
spojkami popsanými ve starých čínských pramenech (luo): „Fotografie
v infračerveném světle prokazují
existenci fotonového pole jako individuálního vzorce síťovité podoby
připomínajícího světelnou kostru.“
(Popp, 2007).
Spolu s dalšími vědci (Oehlerová, Schlebusch) provedli v letech
2005–2007 řadu experimentů, při
nichž fotografovali pacienty v infračerveném světle o vlnové délce 3–5
mikrometrů. Když ze vzdálenosti
několika desítek centimetrů od pacienta zapálili moxu, objevily se na
fotografiích pacientova těla pruhy
neznámého původu kopírující akupunkturní dráhy („Meridian-like
Channels“). Vědci jsou velmi opatrní a soudí, že interpretace tohoto
efektu vyžaduje ještě řadu dalších
analýz, nicméně jedná se v každém
případě o „pozoruhodný optický
fenomén, který předpokládá nerovnovážný termodynamický systém
a fyzikální jev elektronicky excitované látky“.
Je obtížné odhadnout, jakými dalšími fyzikálními a chemickými metodami se bude bádání v tomto směru ubírat, zdá se však, že teoretické
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vyřešení problému drah na sebe
nenechá dlouho čekat. Pokud bude
do dalšího výzkumu plynule investováno dostatečné množství zdrojů,
může být k dispozici už v příštích
několika letech a vše nasvědčuje
tomu, že poslední slovo neřeknou
ani medicína, ani akupunktura
sama, nýbrž teoretická fyzika a biochemie. Možná tedy už brzy dostaneme vyčerpávající odpověď na
otázku, co a jakého charakteru jsou
akupunkturní dráhy, na druhou
stranu se však již patrně nikdy přesně nedovíme, jak na to vlastně přišli
staří Číňané i bez poznatků moderní fyziky o fotonech, bez pozitronové emisní tomografie a nukleární
magnetické rezonance…
Druhá neméně překvapivá přednáška na téma pocit „čchi“ (deQi
sensation) zazněla od profesorky
radiologie K. S. Hui z Harvardu
(Harvard Medical School). Pocit
„čchi“ dosud vykládáme jako subjektivní individuální vjem vznikající
coby nebolestivá odezva pacienta na
zavedení jehly do „správného“ místa podrážděním specifických proprioreceptorů. Je charakterizován
různými pacienty různě, a sice jako
brnění, mravenčení, tlak apod. K. S.
Hui zkoumala odraz pocitu „čchi“
pomocí fMRI ve strukturách CNS
(„Integrated Response of the Human Limbic System to Acupuncture
as Evidenced by fMRI“ – „Integrovaná odpověď lidského limbického
systému na akupunkturu prokázaná
fMRI“). Zjistila, že navozený pocit
„čchi“ vyvolává konstantní specifickou odezvu v CNS, a to ve strukturách limbického systému. Bolest či
jiné podněty přicházející ze stejného místa na lidském těle tyto struktury neaktivují, lépe řečeno aktivují
zcela jiné areály CNS. Snímky pořízené na jejím oddělení tento objev
velmi přesvědčivě dokumentovaly.
Zdá se tedy, že pocit čchi do budoucna přestane být jen subjektiv-

ním vjemem signalizujícím správné
napíchnutí jehly a stane se objektivně prokázaným jevem.
A ve třetí pozoruhodné, opět teoreticky zaměřené přednášce profesora Ma z amerického Boulderu
v Coloradu přinesl výsledky zkoumání akupunkturních míst, při
němž se zaměřil na některé dosud
neznámé fyziologické parametry
akupunkturních bodů. Jeho pří-

že celkový počet publikovaných statí čítal ke dni konání kongresu již
12 173, a sestavil je do tabulky podle
hierarchie průkaznosti. Z toho bylo
až 63 studií provedeno v nejvyšší
kategorii (systematický přehled,
meta-analýza) a dalších 1013 jako
kontrolované studie podle metody
náhodného výběru.
Tabulka odkazů na akupunkturu
podle hierarchie důkazů:

Systematické přehledy (Systematic Review - SR) s meta-analýzou

63

Kontrolované studie podle náhodného výběru (Randomised
Controlled Trials – RTC)

1013

Kontrolované klinické studie (Controlled Clinical Trials – CCT)
Kohorty (Cohorts)
Klinické studie (Case series)
Kasuistiky (Case reports)
Klinická zkušenost (Clinical experience)
Tumor Necrosis Factor
Interleukin IIL-1 beta

spěvek může sloužit jako doplněk
k prvním francouzským průkopníkům morfologie akupunktury z university v Motpellieru (Rabischong
et al.).
Charakteristika

Kromě teorie zazněla řada zajímavých přednášek zaměřených na klinický výzkum, mezi nimiž nechyběly ani A. a J. Loskotovy z Vysokého
Mýta se svou prací o komplexní léčSnížení, zvýšení hodnoty

Práh tlakové bolestivosti (PPT)

-

pH

-

Substance P (SP)

+

Calcitonin Gene-related Peptid

+

Bradykinin

+

Serotonin

+

Norepinefrin

+

Tumor Necrosis Factor

+

Interleukin IIL-1 beta

+

Na samý závěr kongresu vystoupil lékařský ředitel Britské lékařské společnosti akupunktury (British Medical Acupuncture Society)
Dr. M. Cummings z University
College London. Svým zajímavým
přehledem potvrdil směr, kterým
se v posledních letech ubírá britská
akupunktura – odklon od tradičních interpretací směrem k experimentální, vědecké akupunktuře.
Dr. Cummings sledoval internetové odkazy na akupunkturu, případně její elektrickou odnož na
lékařském serveru PubMed. Zjistil,

bě popáleninových traumat.
Ceny za kliniku směřovaly tentokrát hlavně do Jižní Ameriky. První
místo patřilo kolegovi Da Silvovi
z Brazílie za přednášku „Acupuncture for mild and moderate emotional
complaints in pregnancy“. Druhé
získal venezuelský M. Sánchez-Aranjuo za příspěvek z veterinární
medicíny „AP prevents relapses of
dog´s recurrent otitis“. Jako třetí byl
oceněn kolega D. Irnich z mnichovské university s kolektivní prací lehce zpochybňující snížení kožního
odporu v akupunkturních bodech

„Changes in electric skin resistance
at acupuncture points“. První cenu
za postery si odnesla B. AusfeldHafterová, vedoucí katedry akupunktury na universitě v Bernu, se
studií „Laser needle acupuncture
in dysmenorrhoea: a double blind
trial“, jejíž výsledky nebyly zdaleka
jednoznačné, druhou pak Korejec
Ch. Koo za práci o výběru bodů dle
TCM „Effectiveness of Acupuncture
on temporomandibular disorders“.
Hostů kongresu se přátelsky ujala téměř dvoumiliónová metropole
Katalánska odlišujícího se od ostatního Španělska svou svébytností
i jazykem. Půvabná secesní, trochu
starosvětská, a přece moderní Barcelona pulsující překypujícím životem přichystala všem zájemcům
nepřeberné možnosti, jak trávit
volný čas: patřily mezi ně i toulky rozkvetlým jarním městem po
Ramble, plné kejklířů a prodavačů
všeho možného, přes spleť úzkých
uliček a malebných zákoutí starého
města pamatujícího ještě maurské
dobyvatele, až po moderní centrum
v okolí Placa de Catalunya a Placa de
Espaňa. Městu nechybí ani hudební
fontána na výstavišti či fotbalový
svatostánek na Nou Campu.
Magnetem dnešní Barcelony je
nepochybně dílo geniálního architekta Gaudího, který městu vtiskl
svůj rukopis zejména počátkem 20.
století. A tak každý návštěvník neomylně nasměruje své první kroky
k velkolepé katedrále Sagrada Familia, která se podle představ mistra
dokončuje ještě dnes, ale bylo by
chybou neprojít se zároveň i po návrších parku Güell, kde Gaudí přebýval, a který byl zejména díky jeho
podmanivému pojetí architektury
přetvořen v jakési secesní muzeum
v přírodě.
Nejkrásnější pohled na Barcelonu
je nepochybně z vrcholku Tibidabo
tyčícího se nad městem. „Haec omnia tibi dabo, si adoraveris me.“ –
„Toto všechno tobě dám, budeš-li
se mi klaněti.“ Tato ďáblova výzva
byla určena Kristovi na poušti (Mat.
4,9) a staří městští patriciové záměrně zvolili slova pokušitelova: dobře
věděli, jak jedinečným, úchvatným
dojmem zapůsobí na každého pohled na jejich město s kulisou bílých domů a paláců rozprostírající
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se v záři zapadajícího slunce mezi
nekonečným mořem a půvabnými
pahorky kolem Barcelony. Pohled
od sochy žehnajícího Krista si svou
podmanivostí v ničem nezadá s podobnou velkolepou podívanou na
Lisabon nebo Rio.
Na všechna místa Barcelony se
člověk pohodlně dostane bezchybně fungující městskou dopravou,
jejíž páteř tvoří metro napojené na
příměstské rychlovlaky. S nimi se
můžeme za pár minut bez problémů přenést i do nedalekého klášter-

ního komplexu Montserrat, svědka
středověkých zápasů o tvář Evropy, připomínající skalní hnízdo. Za
dobrého počasí lze odtud i pouhým
okem spatřit zasněžené vrcholky
Pyrenejí.
Sobotní společenský večer uspořádaný v blízkosti barcelonských
pláží se nemohl odehrát jinak, než
ve znamení temperamentní „rumba catalunya“, které zcela podlehly
nejen „španělské krásné dámy“, takto přední lékařky z Pyrenejského
poloostrova, ale i všichni ostatní,

ať už přišli z dalekých končin asijské pravlasti akupunktury anebo
z Ameriky či z Austrálie. Zdá se tedy,
že v Barceloně si nakonec přišli na
své všichni – ať už to byli (ne)zaujatí
vědci, příznivci moderní architektury, vyznavači dobrého jídla a pití
nebo obdivovatelé ohnivých Španělek.

Globalizace tradiční orientální medicíny
Rozjímání nad 14. kongresem ICOM v Tchaj-peji

MUDr. Petr Fiala
„Tchaj-wanské zdravotnictví
je v krizi,“ zaznělo z úst JaungGeng Lina, prezidenta organizačního výboru, na úvod 14. světového kongresu ICOM, který
se konal ve dnech 1.–4. 12. 2007
v Tchaj-peji, „vydává se na něj
jen 5,8 % z HDP, což činí ročně
683 USD na hlavu. Ve srovnání
s Japonskem a jeho 6,8 % z HDP
a 2012 USD na hlavu, ba dokonce i s Jižní Koreou s jejími 5,9%
a 868 USD je to velmi málo. Přitom 64,9 % z toho vynakládáme
na západní medicínu a jen 12 %
prostředků připadá na TCM.“

12

Autor článku, který právě čtete, by
mohl posluchače v sále zasvěceně
poučit o tom, že evropské systémy,
které na zdravotnictví vydávají pod
7 % z HDP, s železnou pravidelností
kolabují, přičemž právě jeho rodná
země balancuje na samé hranici této
částky. Kolegové z Maďarska, Polska
a Slovenska, kde prostředky vložené
do zdravotnictví jsou ještě hubenější, by o tom mohli také dlouho a zasvěceně vyprávět. Dlužno dodat, že
na postupy TCM vydávají ve všech
těchto státech ještě daleko méně
než relativně štědrý Tchaj-wan…
V účastnících kongresu, který se
konal v konferenčním centru velko-
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lepě pojaté tchaj-pejské universitní
nemocnice, vyvolal ovšem řečník
spíše zdvořilé úsměvy – bylo evidentní, že slova o „krizi“ jsou míněna toliko obrazně. Velmi prostým
důvodem, proč východoasijských
6 % na fondech zdravotních pojišťoven činí v tomto případě daleko víc
než evropských 7 %, je věková struktura jejich obyvatel. Už při prvním
pohledu do přeplněných ulic asijských velkoměst vidíme, že naprostou a rozhodující většinu zde tvoří
mladí lidé. To platí samozřejmě nejen o Tchaj-wanu, ale např. i o Singapuru, Koreji nebo Hong-kongu.
A mladí, zdraví lidé, jak známo, do

systému přispívají (a ještě dlouho
přispívat budou) daleko více, než
z něho čerpají. Což je, žel, v příkrém protikladu s demografickou
strukturou rychle stárnoucí Evropy,
natož pak ČR. Šetrné, relativně laciné a efektivní metody TCM by proto
jistě pomohly uspořit těmto zemím
nemalé částky. I o tom byla na Tchajwanu řeč.
Když se dva roky předtím v korejském Daegu rozhodovalo, kde bude
příští kongres, padl návrh na Tchajwan a jeho sedmimiliónovou tchajpejskou metropoli. Tím chtěli lékaři mj. podpořit tuto malou zemi,
bojující statečně o své místo pod
sluncem. Ukázalo se, že to byla po
všech stránkách šťastná volba. Byloli ústředním tématem 13. kongresu
ICOM (International Congress of
Oriental Medicine) v Daegu využití
TCM ve stárnoucí společnosti, rokovalo se nyní o její globalizaci.
Účastníci slyšeli mnoho zajímavých přednášek a úvah. V kongresových statistikách se dočteme, že bylo
připraveno celkem 302 příspěvků.
Z nich 5 tvořily zásadní projevy
(keynote speakers) a další zazněly
z úst 33 pozvaných řečníků. Ostatních 105 přednášek připadlo na ústní prezentace, a postery tvořily více
než polovinu všech prací – bylo jich
159. Řečníci přijeli z 12 zemí, převážná většina z nich z Tchaj-wanu
a nejbližšího okolí. Západní země
byly zastoupeny USA, Kanadou, ale
např. i Belgií, Holandskem, Velkou
Británií a také ČR.
Tu reprezentovali kolegové L. Kohoutová, A. Loskotová a P. Fiala.
První z nich na posteru představila
svou práci o léčení nočního pomočování dětí akupunkturou. A. a J.
Loskotovy přednášely o komplexní
léčbě popálenin. P. Fiala seznámil
účastníky s postavením TCM a akupunktury v ČR spolu s předpokládaným výhledem do budoucnosti.
Mnohé účastníky překvapil např.
fakt, že rostlinné produkty TCM nejsou v naší zemi oficiálně uznány.
Dominantní téma tvořila „globalizace TCM“. Ministr zdravotnictví
Tchaj-wanu Sheng-Mou Hou přivítal skutečnost, že TCM není mrtvá
a překonaná, ale je po celém světě
dnes a denně používána. V současné době ji využívá více než polovi-

na světové populace, což je realita,
s níž se musí počítat. Tchaj-wan ji
také už v r. 1995 zahrnul do systému Národního zdravotního pojištění. Od dalších odborníků zazněly
příspěvky, věnující se standardizaci
TCM, její výuky, bezpečnosti atd.
Integraci „západní a východní“ medicíny se na Tchaj-wanu daří velmi
dobře a zdá se, že v jejich propojení
nikdo nevidí žádný problém. Zdejší
nemocnice a university jsou na jedné straně „prošpikovány“ nejmodernější technikou, ale na druhé straně
ze staré moudrosti neodmítají nic,
co by mohlo prospět jejich pacientům.
David Eisenberg z Harvardu zdůraznil potřebu mezinárodní spolupráce, neboť jedině tak lze efektivně
postupovat při výzkumu TCM (Harvard Medical School je stejné pracoviště, kde prof. Hui zdokumentovala odraz pocitu „čchi“ v limbickém
systému – viz Barcelona 2007).
S podobným příspěvkem vystoupila
i Alcorn Dainová z australské university v Melbourne. Připomněla
jejich „Národní program výzkumu
TCM“ zahrnující jak základní, tak
i klinické bádání. Počet těch, kdo
v multikulturním prostředí Austrálie profitují z TCM, v posledních
letech dramaticky vzrostl. Zákonitě
spolu s tím roste i zájem o kursy,
vzdělávání a diplomy z TCM, zejména z akupunktury. Korea ústy Kim
Jang-hyuana, presidenta korejské
Společnosti orientální medicíny,
představila svůj desetiletý plán rozvoje vzdělávání v TOM.
I v Tchaj-peji se skloňovala slova
jako „efektivnost, účinnost a kvalita TCM“, která zaznívají na každé
z podobných akcí pořádaných na
prahu 21. století. Nebylo by od věci,
kdyby jim popřáli sluchu i naši „reformátoři“. Z šetrných metod TCM
mají prospěch především pacienti,
ale navíc pomáhají snižovat strmě
rostoucí náklady na zdravotnictví.
I při sebevíce pozitivním přístupu
k TCM je však třeba velmi bedlivě
sledovat, kde končí oprávněný zájem pacientů, resp. zdravotnických
systémů, a kde již začínají převládat
nemalé ekonomické zájmy producentů rostlinných produktů TCM.
Jejich plantáže se v jihovýchodní
Asii rozprostírají na statisících hek-

tarech a expanze na západní trhy
by jistě byla jedním z vítaných cílů.
U akupunktury, relativně nenáročné na pomůcky a přístrojové vybavení, tyto důvody zjevně odpadají.
Přestože ústředním tématem byla
globalizace, co do počtu příspěvků
se většina z nich věnovala klinice.
Byly jí vyhrazeny zvláštní bloky.
Větší část z nich byla zaměřena na
využití rostlinných preparátů TCM
(např. Du-Shieng Chien: Current
Status of Botanical Drug Development in Taiwan nebo Jen-Hwey
Chiu: Toll-Like Receptors 4 play
Role in Scutellaria Baicalensis Georgi But Not TNF-alfa/IL6-Stimulated
Kupffer cell-Hepatocyte interaction
a mnoho dalších). Menší část tvořily
příspěvky věnované akupunktuře.
Závěr z kongresu je jednoznačný:
v dnešním globálním světě nelze
šíření TCM a její další pronikání na
výsostné území „západní medicíny“
zastavit. Taková je realita. Na pořadu dne je prolínání „obou“ medicín a jejich integrace v jednu
–  „globální“ „komplementární“,
„integrovanou“…, jak kdo chce. Je
jen otázkou času, kdy se tak stane.
„Ilha Formosa – Překrásný ostrov“ objevený Portugalci v r. 1544
a od roku 1603 spravovaný holandskou Východoindickou společností
se stal v průběhu doby díky své strategické poloze poblíž kontinentální Číny středem zájmu evropských
i asijských mocností. Japonskou
okupaci z r. 1894 ukončilo až vítězství spojenců v r. 1945. Teprve
v té době se na Formose – Tchajwanu mohla začít rozvíjet demokratická společnost. Poté, co Maovi
komunisté převzali kontrolu nad
kontinentální Čínou (1949), zůstal
Tchaj-wan jediným svobodným čínským územím a začal v rámci svých
možností uskutečňovat ideály Sunjatsenovy a Čankajškovy o moderní
čínské státnosti. Tito dva dodnes
uctívaní státníci žijí stále v myslích
Tchaj-wanců, mají své ulice, památníky a pomníky, k nimž stále proudí
tisíce návštěvníků.
Na přelidněném Tchaj-wanu, jehož území je jen o málo větší než
Morava (necelá polovina rozlohy
ČR), žije dnes více než 22 mil. obyvatel. Převážná část z nich obývá
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zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí
jeho východní a severní nížinaté
části, neboť většinu ostrova tvoří
téměř čtyřtisícové hory porostlé neprostupnou džunglí. Jen v severní
aglomeraci Tchaj-pej – Keelung žije
na 10 mil. lidí. Už z toho si lze učinit
představu o hustotě jeho osídlení.
Tchaj-pejskou atrakcí č. 1 je od
r. 2004 se svými 508 m nejvyšší
obchodní budova na světě s prozaickým názvem „101“, vybudovaná
s překvapivým citem pro tradiční
styl – má připomínat bambusový
kmen. I „normální“ mrakodrapy
pod ní vypadají jako trpaslíci. Na
její vyhlídkovou plošinu ve 101. patře se dostaneme rychlovýtahem
za neuvěřitelných 30 vteřin, a to za
lidovou cenu, v přepočtu asi 30 Kč.
Rozhled z ní je úchvatný – pod námi
se rozprostírá mraveniště domů
ohromného souměstí, obklopeného
řetězy hor. K právě tak často vyhledávaným cílům patří i Grandhotel,
komplex budov nad městem s více
než osmi sty pokoji, postavený v tradičním čínském stylu, jehož střechy
chrání 9 dobrých bytostí. Byla v něm
ubytována i česká delegace.
Na Tchaj-wanu ostatně panuje velmi přívětivá láce i pro Čechy, ať už
mluvíme o dopravě (metro za 12–
18 Kč!), potravinách nebo textilu
atd. To beze zbytku potvrdí i návštěva některého z proslulých nočních
trhů v Tchaj-peji, kde je k dostání
prakticky všechno: od čerstvě připravených čínských specialit, včetně hadů, veverek a ostatní havěti,
přes obleky až po elektroniku. Ta je
zde asi o polovinu levnější než u nás.
Je jen třeba připravit své čichové
buňky na směsici mastných pachů,
které Středoevropanům lehce zvedají žaludek. Vyplatí se i návštěva
čajovníkových teras, které najdeme
na příkrých svazích Maokongu tvořících jižní okraj Tchaj-peje. Každá
z nich nabízí speciální zelený čaj
pěstovaný jen zde a v malém množství. Podvečerní posezení v místní
čajovně patří také k zážitkům, které
nemají chybu.
Ke škodě turistů není Tchaj-wan
příliš vyhledávaným cílem, ale ti,
kdo jej procestují, nelitují. Téměř
20 % jeho území tvoří národní parky
v horách i na mořském pobřeží. Patří k nim i severní Jang-ming-šan se
14

svými „hot-springs“ (horké prameny) a pozůstatky sopečné činnosti.
Na jihu ostrova jsou to např. Ali-šan
či Ju-šan. Ten je se svými 3953 m
zároveň nejvyšším vrcholem jihovýchodní Asie. Zde jistě patří k nezapomenutelným dojmům vyjet na jeden zátah z oblasti tropických nížin
až do alpínského pásma velehor.
Zapomenout nelze ani na noční
jízdu úzkou, klikatou horskou silničkou, která bez varování skončila
jako zcela zničená stezka a nejspíš
bylo dobře, že ve tmě nebylo vidět,
kam jsme se vlastně dostali. Ve srovnání s nimi je slavná alpská silnice
č. N 202 z Rallye Monte Carlo hotovou dálnicí. Dlužno však podotknout, že v horách se dodnes
potýkají s následky pustošivého zemětřesení z r. 1999, které poznamenalo zejména horské oblasti ostrova.
Neustálé sesuvy půdy v důsledku
tropických dešťů jsou pak téměř na
denním pořádku.
Z dalších přírodních krás je jistě
na místě připomenout jezero Slunce a Měsíce (Sun Moon Lake) skryté
jako klenot uprostřed hor, bizarní
skalní útvary Je-liu na severu anebo tropický ráj na nejjižnějším cípu
Tchaj-wanu. K vyhledávaným cílům
patří i divoké soutěsky Taroko na
neméně divokém západním pacifickém pobřeží. Nevyužít alespoň některé z horkých pramenů k celkové
tonizaci organismu by bylo jako nebýt vůbec na Tchaj-wanu. Mezi nejznámější patří lázně Beitou poblíž
Tchaj-peje, starobylé horské Wu-lai
a sirnaté prameny v Jang-ming-šanu.
Mimo Tchaj-pej se jistě vyplatí navštívit původní sídelní město Tchaj-nan s lehkým koloritem starých,
zašlých časů. V této zemi kontrastů
moderní techniky, tradic a přírodních krás všude potkáváme příjemné a velmi přátelské lidi, ochotné
kdykoliv poradit.
Mladá tchaj-wanská demokracie
má dnes za sebou 50 let křehkého
rozvoje, což je víc, než bylo dopřáno Československu po roce 1918 –
sice dost na to, aby si na ni svět zvykl, avšak stále ještě málo na to, aby
její postavení bylo nezpochybnitelné. Většina států, snad z obav před
ztrátou lákavých trhů v Číně, váhá
uznat Tchaj-wan de iure. Proč by ale
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vlastně 22 miliónový mírumilovný
národ nemohl mít svůj vlastní stát?
Přes mohutný ekonomický a společenský rozvoj, který přinesl ostrovu
zařazení mezi „pět asijských tygrů“,
žijí jeho pilní a přičinliví obyvatelé
neustále pod hrozbou 1200 raket,
namířených na ně z čínské pevniny.
Mají oprávněné obavy o to, zda by
se jich v případě jejich odpálení někdo zastal – vždyť proč by si v dnešní éře blahobytu v EU nebo v USA
někdo pálil prsty pro malou zemičku, o které „nikdo pořádně neví,
kde vlastně leží…“.

informace ze zahraničního tisku

Zkušenosti ze zahraničí
Podle německých podkladů zpracoval Petr Sedláček
Hrazená akupunktura od
ledna 2007 v Německu
Po tom co se v modelových projektech ukázalo, že akupunktura je
daleko úspěšnější než konvenční
medicína, se dalo čekat, že se stane
hrazeným výkonem. Společný výbor
lékařů a pojišťoven několik let prováděl rešerže a získával stanoviska
příslušných odborných společností.
V květnu roku 1996 byl učiněn závěr. Podle našich informací hlasovali zástupci lékařů proti hrazení akupunktury. Udivující je, že k zajištění
kvality je třeba školení v psychosomatice a terapii bolesti. Po našich
intervencích (tj německých akupunkturistů) mj. na spolkovém ministerstvu zdravotnictví bylo usnesení vráceno Společnému výboru
lékařů a pojišťoven k přepracování.
Ten ale pouze odsunul dodatečnou
garanci kvality o přechodnou dobu
jednoho roku a potvrdil svůj předchozí závěr. Všechno další úsilí bylo
marné. Naše intervence tedy pouze odsunula hrazení akupunktury
o několik měsíců, takže se zavádí
teprve v roce 2007. Závěr byl zveřejněn ve směrnicích 14. 11. 2006 a je
tedy nyní platný. Dále uvádíme přehled o hrazené akupunktuře, abyste
si mohli udělat vlastní obrázek.

Zajištění kvality hrazené
akupuntury – od 1. ledna
2007
Další vzdělávání v akupunktuře
200hodin, pravidelná účast na kazuistických konferencích a kvalitativních kroužcích, vytvoření obsahově a časově odstupňovaného
plánu, vstupní a průběžná vyšetření,
detailní evaluace bolesti, namátkové
kontroly dokumentace komisí, akupunktura v separátně uzavřených
místnostech s lehátkem, používání
jednorázových jehel.
S přechodnou dobou jednoho
roku požadováno od 1. ledna 2008:

Postgraduální vzdělání Základy
psychosomatické péče, kurs terapie
bolesti uznaný Lékařskou komorou.

Indikace a provádění
hrazené akupunktury
Tělová akupunktura jehlami
bez elektrické stimulace
a) u chronických bolestí bederní
páteře, které trvají nejméně 6
měsíců a případně vystřelují nesegmentárně maximálně ke kolenu (pseudoradikulární bolest)
• každé sezení minimálně 30 minut
• až 10 sezení během 6 týdnů
a v odůvodněných výjimečných
případech až 15 sezení během
maximálně 23 týdnů
b) u chronických bolestí v nejméně
jednom kolenním kloubu způsobených gonarthrozou, které
trvají nejméně 6 měsíců
• každé sezení minimálně 30 minut
• až 10 sezení během 6 týdnů
a v odůvodněných výjimečných
případech až 15 sezení během
maximálně 23 týdnů
Medicínsky nesmyslná zadání
Společného výboru lékařů a pojišťoven pro ošetření bolestí bederní
páteře 14 až 20 jehlami na jedno sezení a pro každé ošetřované koleno
7 až 15 jehlami se nemění. Pokud by
bylo medicínsky nutno použít méně
jehel, nelze pak výkon účtovat pojišťovně, pokud by se přesto použilo
předepsané množství jehel, naplňovalo by to skutkovou podstatu tělesného zranění a pojišťovacího podvodu na úkor třetího (pacienta).
Ve zprávě následují vyčíslení jednotlivých výkonů, množství bodů,
přepočet na EUR při hodnotě body
5,11 centu a srovnání se skutečnými
náklady, což vyznívá pro hrazenou
akupunkturu velmi prodělečně.

Akupunkturní ošetření
v soukromé praxi
V soukromé praxi ještě panuje
volnost, která je přiměřená svobodnému povolání.
Žádné zajištění kvality, žádná přídavná psychosomatika a terapie bolesti, žádné kazuistické konference
a kvalitativní kroužky, žádná náročná dokumentace, žádné namátkové
kontroly Lékařskou komorou, vyšší
ceny, trvání ošetření podle onemocnění.
Při srovnání situace v Německu
např. se Švýcarskem je toto na podstatně vyšších cenách, které hradí
pojišťovna.

Perspektiva
Německá hrazená akupunktura obsahuje výhradně ošetření chronických bolestí bederní páteře, které
trvají nejméně 6 měsíců a případně
vystřelují nesegmentárně maximálně ke kolenu (pseudoradikulární
bolest) a chronických bolestí v nejméně jednom kolenním kloubu
způsobených gonarthrozou, které
trvají nejméně 6 měsíců. Pouze tyto
přísné indikace jsou přípustné jako
hrazená akupunktura a jsou přezkušovány v rámci garance kvality.
Všechny ostatní indikace, a ty jsou
v akupunktuře četné, jsou a zůstávají soukromým lékařským výkonem.
Hrazená akupunktura se omezuje
definitivně na tělovou akupunk. jehlami bez elektrické stimulace. Všechny další formy akupunktury, jako
mikrosystémová akupunktura (ušní
akupunktura aj.) zůstávají nadále
soukromým lékařským výkonem.
Také další dráždivé techniky jako
moxa, laser atd. nejsou v hrazené
akupunktuře obsaženy a tím pádem
soukromým lékařským výkonem.
Ostatní postupy, jako čínská farmakoterapie, neurální terapie rušivých
polí, systémová diagnostika atd. jsou
tak či tak soukromé výkony.
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Na výši hrazení výkonů neměli
akupunkturisté prakticky vliv. Hrazení je tak nízké mj. proto, že pojišťovny mají stejný rozpočet, který
jim nebyl v rámci přidaných výkonů
navýšen.
Zajištění kvality je každopádně
smysluplné, protože pouze akupunktura lege artis má dobré výsledky. Kompletní vzdělání by bylo
přiměřeným zajištěním pro tuto
obsáhlou metodu. Přídavné požadavky na terapii bolesti a psychosomatiku by byly vzhledem k dobrým
výsledkům akupunktury v modelovém projektu vhodné spíše pro
konvenční medicínu s horšími výsledky.
Rozhodnutí nařizovat lékaři sterilní jednorázové jehly je urážlivé,
podobně jako kdyby byly předepisovány sterilní injekční stříkačky.
Sterilní jehly jsou pro lékaře samozřejmostí. (Před 20 lety byli pacienti léčení akupunkturou vyloučeni
z dárcovství krve pro nebezpečí infekce, ať jim byla akupunktura aplikována lékařem či nelékařem).

16

Tisková zpráva profesního
svazu německých lékařů –
akupunkturistů
Profesní svaz německých lékařů –
akupunkturistů varuje před ukvapenou účastí na akupunktuře hrazené
zdravotními pojišťovnami. Ačkoliv
úhrada není ještě všeobecně řízena, může lékař od 1. 1. 2007 podat
žádost na provádění hrazených
akupunkturních výkonů. Každý lékař by měl vědět, jak za své výkony
bude honorován, než se rozhodne
pro nebo proti.
Spolková asociace smluvních lékařů pojišťoven sice určila jako základ
pro vyúčtování počtu bodů hodnotu bodu 5,11 centu, což ale asociace
jednotlivých zemí ještě neprosadily
a částečně nepodepsaly. Při hodnotě bodu 5,11 centu by byla 30 min.
akupunktura hrazena 24,53 EUR.
V modelovém projektu pojišťoven
bylo dosud placeno za akupunkturu
25 EUR případně 35,79 EUR. Soukromě se za 20 min. akupunkturu
účtuje 46,92 EUR.
Zatímco obecně je cena bodu 5,11
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centu, vyjednala se v Hesensku cena
bodu 4,45 centu (21,36 za akupunkturu) a v Brémách dokonce 3,6 centu (17,28 za akupunkturu). V ostatních spolkových zemích se dále
jedná. V Německu jsou partnerem
pro jednání Spolkové asociace lékařů pojišťoven, nikoliv pojišťovny.
Fixní náklady na akupunkturu zahrnují kvůli zvýšené potřebě místa
také nájem místností, vedlejší náklady, materiálové náklady, náklady
na personál atd. (bez nákladů na lékaře) – 15 až 20 EUR. Pod hodnotu
bodu 5,11 centu by akupunkturní
ošetření jako výkon hrazený pojišťovnou nepokrylo náklady. V oblasti Brém přispívá na hrazenou akupunkturu lékař.

oznámení a různé

OZNÁMENÍ VÝBORU ČLAS O NADCHÁZEJÍCÍCH AKCÍCH
Informace výboru ČLAS
Výbor společnosti zve členy na
tyto připravované odborné akce:
2. Konference v Českém ráji
Hlavní téma: Psychosomatika
Datum konání: 18. – 20. 4. 2008
Místo konání: Lázně Sedmihorky
Bližší informace:
na vyžádání u MUDr. Miroslava Holuba – mirhol@iol.cz

ICMART
XIII World Congress 2008
Datum konání: 10. – 12. 10. 2008
Místo konání: Hotel Hilton,
Budapešť – Maďarsko
Bližší informace:
www.icmart2008congress.com
icmart2008congress@convention.hu
Také možno vyžádat u dr. Fildána –
fildan.ladislav@quick.cz

Seminář Lékařský dům Praha  
8. 11. 2008
Datum konání: 8. – 11. 2008
Místo konání: Lékařský dům, Praha
Téma: Bolest a pohybový aparát.
V rámci semináře budou zařazeny
přednášky odborníků oboru léčba
bolesti a rehabilitace, navazovat budou témata z akupunktury.

POZVÁNKA na celostátní odbornou akci –
PSYCHOSOMATIKA (diagnostika a terapie)
18.–20. 4. 2008, Konference v Českém ráji
Celostátní odborná akce, která
se bude konat pod záštitou České lékařské akupunkturistické
společnosti ČLS JEP ve dnech
18.–20. dubna 2008, SEDMIHORKY (u Turnova).

Předběžný program:
Pátek 18. dubna 2008
12.00 Prezence účastníků konference
12.50 Zahájení odborné konference
13.00 odborný program
MUDr. Miriam Kabelková:
Strachy emoce, které ovládají
tělo v obrazech homeopatických
léků | 50‘
MUDr. Vladislav Chvála:
Rodinná terapie psychosomatických poruch a teorie jin-jang | 60‘
diskuze, přestávka
16.00 odborný program
MUDr. Hana Váňová:
Hierarchie příčinných vazeb | 50‘
MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana
Wankatová:
Psychosomatická onemocnění
a psychosomatika | 30‘
MUDr. Bohdan Haltmar:
Chronické gynekologické záněty
(celostní pohled) | 20‘, diskuze
18.00 Ukončení odbor. programu

19.30 Společenský večer, slavnostní raut, kulturní program Swing Combo Turnov
sdružení jazzových hudebníku zahraje k poslechu
(i tanci), zpívá Michaela Hálková
Sobota 19. dubna 2008
09.00 Odborný program
Doc. MUDr. František Pára, CSc. MUDr. Jaroslav Debef:
Bazální stres charakteristika, příčiny, možnosti diagnostiky a způsob
léčby | 60‘
MUDr. Jitka Gunaratna:
Akupunkturní analgezie | 30‘, diskuze, přestávka
11.00 Odborný program
MUDr. Pavel Prokeš:
Iatrogenní psychotrauma | 30‘
MUDr. Jana Kombercová:
Zkušenosti s metodou EAV v ordinaci praktického lékaře | 30‘
Doc. MUDr. Dobroslavá Jandová, CSc.,
Ing. Otakar Moravek:
Možnosti verifikace efektu akupunktury expertním a informačním
diagnostickým systémem | 30‘, diskuze, ukončení dopoledního bloků
přednášek
12.30 Společný oběd
14.00 Odborný program

Doc. PhDr. Petr Kolísko, CSc.:
Objektivizace efektů jógových technik na změny funkčního stavu autonomního nervového systému s využitím poznatků v psychosomatické
medicíně | 45‘, diskuze, přestávka
15.15 Odborný program
MUDr. Ivan Rusnák, CSc.:
Život – stres a zdraví
(působení psychického prožívání
na rozvoj tělesných chorob, jak je
možné správně zvládat stres poznáváním zákonitostí)
18.00 Ukončení odborného programu konference
19.00 Společná večeře
20.00 Sportovní večer – bowling
Neděle 20. dubna 2008
09.00 T r a d i č n í c v i č e n í j ó g y
s Doc. PhDr. Petrem Kolískem
10.00 Individuální konzultace
12.00 Oběd a ukončení konference
Akce bude zařazena do systému
celoživotního vzdělávání lékařů, garantovaná ČLK.
V průběhu konference proběhne
prezentace sponzorujících firem
BOIRON, WANK, ENERGY a MUCOS Pharma CZ.
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oznámení a různé

Zápis č. 10 ze zasedání výboru ČLAS
3. 11. 2007, Lékařský dům, Praha
Přítomni:
Brychtová, Čutová, Fildán, Prokeš,
Saidová, Strnad, Urbanová, Vančuříková
Omluven:
Stránecký
Revizní komise:
Kučerová, Filípek, Sedláček
Program:
1| Dr. L. Fildán informoval
o odeslání dopisu MUDr. Jelšíkovi (výzva k úhradě 495 USD za
neuskutečněnou cestu na kongres
ICMART).
2| Z ČLS JEP byly zaslány seznamy členů společnosti a seznam plateb za členské příspěvky. Dr. Čutová zvyklým způsobem
vyzve dlužníky k úhradě. Pokud
nebudou příspěvky uhrazeny, bude
dlužníkům za více než 2 roky zrušeno členství.

3| Předány pokyny k inventarizaci majetku ČLAS – zařídí
dr. Urbanová.
4| Doména akupunktura.cz –
dr. Fildán zařídí s dr. Kantorkem
převod domény na dr. Prokeše – termín do 3 měsíců.
5| Semináře v lékařském domě
23. 2. 2008 – sál je zamluven.
Program zajistí dr. Prokeš, dr. Fildán navrhl přednášejícího ze Slovenska, pokusí se zajistit.

8| další zasedání výboru ČLAS –
23. 2. 2008 Lékařský dům.
Při větším množství projednávaného materiálu případně bude zasedání dříve.
Plán zasedání výboru v r. 2008:
• 19. 4. Lázně Sedmihorky
• 21. 6. Hradec Králové, dr. Strnad
• 27. 9. Opava dr. Filípek, dr. Kučerová
• listopad seminář Lékařský dům
Praha

6| Dr. Prokeš – otevřel otázku
o získávání finančních prostředků
pro ČLAS mimo členské příspěvky.
Otázka zůstala otevřená, podle návrhů členů výboru bude projednána
na příštím zasedání.

Zapsal dr. Fildán

7| Rozhodnutí o konání příštího Congressus Acupuncturae
Bohemiae et Slovaciae by mělo
být učiněno na příštím výborovém
zasedání.

Zápis č. 11 ze zasedání výboru ČLAS
23. 2. 2008, Lékařský dům, Praha
Přítomni:
Brychtová, Fildán, Saidová, Stránecký, Strnad, Urbanová
Omluveni:
Prokeš, Čutová, Vančuříková
Revizní komise:
Kučerová, Filípek, Sedláček
Program:
1| Členská základna: dr. Čutová předala seznam členů, kteří
neuhradili členské příspěvky, z toho
5 lidí 2 roky, proto podle pravidel
18

jim bude ukončeno členství. Předtím budou vyzváni k úhradě dlužné
částky. Zajistí dr. Čutová.
Noví členové: MUDr. Ježíková
Helena, Přerov, PL pro dospělé,
MUDr. Vít Kašpárek, Suché Lazce,
vojenský lékař PO Prostějov.
Výbor schválil přijetí za členy,
oznámení jim zašle dr. Čutová.
2| Informace z ICMART: naší
společnosti bylo zasláno potvrzení o přijetí platby za členství ČLAS
v ICMART za rok 2007 (83 liber).
Světový kongres ICMART bude
uspořádán 10. – 12. 10. 2008 v Bu-
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dapešti. Zatím se přihlásil dr. Fildán
s přednáškou a posterem, také se
bude účastnit jako předseda ČLAS
jednání General Assembly ICMART.
3| Dr. Fildán informuje o ekonomických otázkách časopisu:
vzhled a kvalita časopisu je dobře
hodnocena. Stoupající náklady byly
důvodem k žádosti o provedení
nové kalkulace dvou firmám. Stávající firmě, která časopis nyní zajišťuje
(Grifart s.r.o., Brno), a fy Gran s.r.o.,
Blansko, která nám tiskne např. pozvánky na semináře apod. Náklady
tiskové by neměly přesáhnout 28

tis. Kč a na distribuci cca 5 tis. Kč.
Celkem může ČLAS vynaložit na 3
čísla za rok cca 100 tis. Kč. Jednání s fy Grifart bylo pozitivní, firma
sponzorsky provede grafické práce
zdarma a ČLAS bude fakturován jen
tisk přibližně ve výši 26 tis. Kč včetně DPH. Inzerce, která bude v časopise uveřejněna bude proplácena fy
Grifart. Inzerce je velmi nepravidelná a spíše sporadická.
Fy Gran předložila podobnou
kalkulaci, výbor se rozhodl pro pokračování ve spolupráci s fy Grifart
vzhledem k vysoké kvalitě jejich
práce.
Dr. Sedláček vypracuje databázi
potenciálních inzerentů do časopisu a bude je oslovovat.
4| XXV. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovaciae –
informoval dr. Fildán:
Výbor projednal nabízené možnosti a schválil uspořádání kongresu
v Jindřichově Hradci v hotelu Concertino s kongresovým zázemím.
Prezidentem
kongresu
bude
dr. Fildán, vědeckým sekretářem
dr. Stránecký. Tito dva také zahájí
jednání s hotelem a rovněž přípravu kongresu. Dr. Fildán navrhl vést
financování kongresu přes ČLS
JEP, což bylo výborem schváleno,
dr. Fildán prověří možnost této
spolupráce.
Byla diskutována účast zahraničních přednášejících, ale vzhledem

k vysokým nákladům na simultánní
tlumočení a vcelku malému přínosu
zahraničních přednášejících výbor
zvážil uspořádat kongres bez zahraniční účasti.
5| Seminář v Lékařském domě
dne 8. 11. 2008 – program zabezpečí dr. Fildán a dr. Stránecký, hlavním
tématem bude pohybový aparát. Na
seminář bude pozván přednášející
z jiného oboru (léčba bolesti a rehabilitace prim. MUDr. Neradílek),
další program si zajistíme vlastními
přednášejícími. Dr. Stránecký zašle
objednávku na sál LD hospodářské
správě ČLS JEP.

ná na další projednání, kdy budou
stanovena pravidla.
Další schůze výboru:
• 19. 4. 2008 v Sedmihorkách (v sobotu)
• 21. 6. 2008 v Hradci Králové
u MUDr. Strnada
Zapsali dr. Strnad, dr. Fildán

6| Diskutován názor dr. Prokeše z minulého jednání výboru o zajištění dalších finančních
zdrojů pro ČLAS. Z minulosti máme
podmínku pro použití naší databáze ke komerčním účelům pro
firmy nespojené s naší společností
10 000 Kč – např. na rozeslání reklamy. Toto zatím nikdo nevyužil.
Výbor doporučil, aby odborné akce
byly samofinacovatelné, vyjma seminářů v Lékařském domě a kongresů.
ČLAS by se měla podílet pouze na
informování svých členů o odborné
akci. Výbor dále diskutoval pravidla pro inzerci v časopise, možnost
zpoplatnit komerční vystoupení na
semináři apod. Dále bylo zvažováno
zpoplatnění garance ČLAS za odbornou akci. Tato otázka zůstala otevře-

Zápisnica zo zasadania výboru SSA oz SLS
17. 1. 2008, zasadačka SLS na Cukrovej ul. 3, Bratislava
Program:
1| Voľby do výboru a dozornej
rady SSA oz SLS
2| Oficiálne odstúpenie starého
výboru a dozornej rady
3| Voľby prezidenta a funkcionárov do nového výboru a do dozornej rady
4| Rôzne-diskusia

Ad 1| MUDr. M. Waszczuková,
predsedníčka volebnej komisie, informovala o priebehu volieb z októbra 2007, pripomenula, že nie
vinou volebnej komisie sa posielali
zoznamy členov spoločnosti akupunktúry dvakrát. Dôvodom boli
chybne vytlačené a rozposlané prvé
zoznamy členov. Voľby tým neboli
narušené a ukončili sa v stanovenom termíne.

Volebná komisia zasadala dňa 21.
októbra 2007, za prítomnosti členky
Sekretariátu SLS, JUDr. M. Kačmarskej. Po spočítaní hlasov sa stanovili
jednotlivé poradia členov výboru
a dozornej rady. Nakoľko boli viacerí členovia spoločnosti akupunktúry zvolení na prvé miesta ako vo
výbore, tak aj v dozornej rade, predsedníčka volebnej komisie ich oslovila listom, aby sa vyjadrili, v ktorom
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oznámení a různé
orgáne chcú pracovať. Podľa ich odpovedí prečítala zoznam členov výboru a dozornej rady. Oznámila, že
MUDr. J. Pukluš sa písomne zriekol
práce v dozornej rade.
Ad 2| MUDr. A. Ondrejkovičová informovala výbor o zápisnici
z minulého výboru, ktorú nemohla
rozposlať včas, nakoľko nebola zhoda medzi overovateľmi zápisnice.
JUDr. M. Kačmarská pripomenula,
že overovatelia zápisnice majú podávať písomné pripomienky, ktoré
sa následne pripájajú k zápisnici.
Doc. MUDr. J. Šmirala Ph.D. poďakoval všetkým členom výboru a dozornej rady za ich obetavú prácu, tiež
poďakoval za spoluprácu Slovenskej
lekárskej spoločnosti a vyjadril presvedčenie, že prácu odstupujúceho
výboru zhodnotí až nastupujúci výbor v budúcnosti. Oficiálne oznámil
demisiu výboru aj ako celku aj jednotlivých členov.
Predseda dozornej rady, MUDr. R.
Korman poďakoval členom dozornej rady za spoluprácu a ako predseda Dozornej rady podal demisiu.
Ad 3| Schôdzu
ďalej
viedol
doc. MUDr. J. Šmirala Ph.D., ako
najstarší prítomný člen SSA SLS a zahájil voľby prezidenta SSA SLS, po
schválení členmi nového výboru,
tajným hlasovaním. Členka Sekretariátu SLS, JUDr. M. Kačmarská prečítala návrhy na prezidenta z hlasovacích lístkov. Novým prezidentom
Slovenskej spoločnosti akupunktúry sa stal znovu doc. MUDr. J. Šmirala Ph.D. V ďalšom prečítal prezident
návrh funkcií nových členov výboru, výbor jednohlasne schválil jeho
návrh.
Členovia výboru pre nové
funkčné obdobie sú:
MUDr. O. Bangha
– viceprezident pre medzinárodné
vzťahy,
MUDr. T. Rosinský CSc.
– viceprezident pre tradičnú čínsku
medicínu,
MUDr. J. Herdics
– viceprezident pre techniku v akupunktúre,
MUDr. M. Môcik
– viceprezident pre organizačné záležitosti,
MUDr. A. Ondrejkovičová
– vedecký sekretár,
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MUDr. G. Petrovics
– hospodár
MUDr. V. Balogh
– hlavný odborník MZ SR pre odbor
akupunktúra, člen výboru,
MUDr. A. Ľuptáková
– členka výboru
MUDr. K. Hollý
– náhradník do výboru
JUDr. M. Kačmarská rozdala hlasovacie lístky členom dozornej rady,
po ich hlasovaní oznámila meno novej predsedníčky dozornej rady, ktorou sa stala MUDr. M. Waszczuková.
Členmi dozornej rady sú MUDr. G.
Solár a MUDr. J. Šmirala jr.
Ad 4| MUDr. V. Balogh, prečítal
listy adresované MZ SR a VUC s požiadavkou o návrh opatrení v súvislosti s liečitelmi, ktorí neoprávnene
používajú akupunktúru ako liečebnú metódu. Jedná sa o sťažnosti lekárov a občanov z jednotlivých krajov SR. Informoval o plánovanom
stretnutí krajských odborníkov.
Stretnutie zabezpečuje MUDr. Ondrejkovičová.
MUDr. K. Hollý pripomenul, pokiaľ nebudú viazané živnosti, ktoré sa
týkajú manipulácií s ľudským organizmom, dovtedy sa tento problém
nebude dať dôsledne vyriešiť.
Doc. MUDr. J. Šmirala, Ph.D. sa vyjadril k poslednej zápisnici z minulého funkčného obdobia, aby sa zachovali postupy podľa Stanov SLS.
MUDr. Bangha priniesol email od
prezidenta Českej spoločnosti akupunktúry, ktorý nás žiada o zaslanie
informácií o novom výbore a o novom hlavnom odborníkovi.
Ďalšia schôdza výboru bude dňa
21. 2. 2008.
Overovateľmi zápisnice budú
MUDr. O. Bangha, MUDr. V. Balogh
Uznesenia:
U1/17.01.08 – MUDr. V. Balogh
rozpošle listy na MZ SR a VUC.
U2/17.01.08 – Pripomienky overovateľov k zápisniciam budú písomné a budú sa pripájať k zápisu
zo schôdze.
U3/17.01.08 – MUDr. A. Ondrejkovičová pošle MUDr. L. Fildánovi zápisnicu z výboru, spolu so zoznamom a adresami nových členov
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výboru a dozornej rady, tiež informáciu do časopisu o činnosti hlavného odborníka MUDr. V. Balogha.
U4/17.01.08 – MUDr. A. Ondrejkovičová rozpošle zápisnicu a pozvánku na novú schôdzu výboru všetkým
členom výboru a predsedníčke dozornej rady. Zápisnicu z poslednej
schôdze starého výboru spolu s pripomienkami overovateľov MUDr. G.
Solára a MUDr. V. Balogha odovzdá
doc. MUDr. Šmiralovi Ph.D. zapísala
MUDr. A. Ondrejkovičová
Overili:
MUDr. O. Bangha
MUDr. V. Balogh

DozornÁ radA Slovenskej spoločnosti
akupunktúry, org. zložky Sls
3. 11. 2007, Lékařský dům, Praha
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, dovoľte, aby sme Vám po voľbách v novembri 2007 predstavili
nový výbor a dozornú radu Slovenskej spoločnosti akupunktúry, org.
zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti.
Našou úlohou bude pokračovať
v budovaní nášho odboru, prispievať k zlepšovaniu kvality Vašej práce, predovšetkým prostredníctvom
organizovaného vzdelávania, v podobe seminárov, školení, kurzov ako
i sprístupňovaním poznatkov prostredníctvom nášho časopisu Acupunctura Bohemo Slovaca. Súčasne
Vám oznamujeme, že v dohľadnej
dobe bude otvorená webova stránka spoločnosti akupunktúry. Chceli
by sme prispieť k zvýšeniu prestíže
akupunktúry, ako medicínskeho odboru, čo je neraz spojené s prekonávaním predsudkov v našej práci.

5| MUDr. Herdics Ján
– viceprezident pre techniku v akupunktúre
pracovisko: Centrum akupunktúry
a preklinickej medicíny, Mesačná
30, 945 01 Komárno
herdicm1@wmx.sk
6| MUDr. Môcik Milan
– viceprezident pre organizačné záležitosti
pracovisko: MONADA, Poliklinika,
Hviezdoslavova ul., 949 01 Nitra

Predstavujeme Vám zloženie nového výboru, ktorý začína pracovať od januára 2008:
1| Doc. MUDr. Šmirala Jozef,
Ph.D. – prezident, SSA oz SLS;
pracovisko: TAO AKU Centrum,
Fibichova 9, 821 05 Bratislava
jozefsmirala@hotmail.com

9| MUDr. Ľuptáková Anna
– člen výboru
pracovisko: Ambulancia akupunktúry, Bajzova 2, 821 08 Bratislava
annaluptakova@gmail.com

3| MUDr.
Bangha
Ondrej
– viceprezident pre medzinárodné
vzťahy
pracovisko: Subkatedra akupunktúry FZŠŠ SZU, Krajinská 91, 825 56
bangha@apollo.sk
4| MUDr. Rosinský Teodor CSc.
– viceprezident pre TČM
kontakt: Malinova 3, 949 01 Nitra

Do nového roku 2008 Vám prajeme veľa úspechov, zdravia a osobnej
pohody.
za Výbor SSA oz SLS
MUDr. Alena Ondrejkovičová
vedecký sekretár SSA SLS
zástupca šéfredaktora časopisu ABS

7| MUDr. Ondrejkovičová Alena
– vedecký sekretár
pracovisko: LIMING NZZ, Poliklinika Mýtna 5, 811 07 Bratislava
aondrejk@hotmail.com
aondrejk@slovanet.sk
8| MUDr. Petrovics Gabriel
– hospodár
pracovisko: NZZ DOLMAN s.r.o.,
Mäsiarska 58, 040 01 Košice
petrovics@stonline.sk
gpetrovics@orangemail.sk

2| MUDr. Balogh Vladimír
– hlavný odborník MZ SR pre odbor
akupunktúra, člen výboru;
pracovisko: LIMING NZZ, Mýtna 5,
811 07 Bratislava
vlado.balogh@gmail.com
skga@skga.sk

pracovisko: VITALITA n.o., Fyziatricko-rehabilitačné odd., 930 37
Lehnice
jozefsmirala@hotmail.com

Dozorná rada SSA o.z. SLS
1| MUDr. Waszczuková Miroslava
– predsedníčka Dozornej rady
pracovisko: Centrum zdravia, Špecializovaná nemocnica pre ortop.
protetiku,
Záhradnícka 42, 820 05 Bratislava
2| MUDr. Solár Gustáv
– člen dozornej rady
pracovisko: Centrum akupunktúry,
NZZ, Ivánska cesta 23, 823 57 Bratislava
solar@akupunktúra.sk
3| MUDr. Jozef Šmirala, jr.
– člen dozornej rady
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Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2005 do XI/2009
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS
privátní lékař

Ordinace léčby bolesti,
Tyršova 56,
612 oo Brno

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

Prokeš Pavel MUDr.
1. místopředseda ČLAS
privátní lékař

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

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

Strnad Michal MUDr.
2. místopředseda ČLAS
privátní lékař

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

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

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

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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