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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
V prvom rade by som chcela pripomenú, že týmto
èíslom zaèíname deviaty roèník vydávania nášho èasopisu od krátkej prestávky, ktorá vznikla v devädesiatych
rokoch minulého storoèia.
Žia¾, nie vždy náš èasopis uzrie svetlo sveta vèas, hlavne z dôvodu nedostatku príspevkov. Niekedy musíme èaka aj nieko¾ko mesiacov dlhšie, kým vyjde nové èíslo.
Znovu sa na vás obraciam s prosbou, vážené kolegyne,
vážení kolegovia zo Slovenska i z Èiech, píšte nám a posielajte svoje príspevky, prípadne aj preložené odborné
èlánky, ktoré by nás mohli obohati v odbore. Ak sa vám
nepodarí posla príspevok, tak máte k dispozícii rubriky,
do ktorých sa môžete obráti s rôznymi otázkami. Spýtame sa za Vás odborníkov z nášho odboru alebo právnikov
a radi vám odpovieme na položené otázky. Ïalšia rubrika
je o vzdelávaní, v ktorej uverejòujeme odborné príspevky
vhodné pre vaše ïalšie vzdelávanie. Okrem toho sa usilujeme zabezpeèi informácie do spoloèenskej rubriky. Vyzývam vás, pomôžte nášmu spoloènému èasopisu, aby bol
plný zaujímavých informácií, a aby si každý z nás našiel
to, èo ho zaujíma.
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Verím, že v novom èínskom roku - roku potkana, sa
zmobilizujete nielen vy všetci doterajší prispievatelia,
ale sa k našej rodine pridajú i ïalší èlenovia našich spoloèností. Rok Potkana má by rokom hojnosti, dobrých
vyhliadok a príležitostí. Tak nech tento posol èínskeho
zverokruhu prinesie aj nášmu èasopisu príspevkov hojnos a náš èasopis vyjde vèas a bude pre všetkých našich
èitate¾ov príažlivý.

MUDr. Alena Ondrejkovièová PhD
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AKUPRESÚRA A AKUPUNKTÚRA V PRVEJ POMOCI
Doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD,
Poskytnú prvú pomoc pri úraze
èi náhlom ochorení a vykona všetko
pre záchranu života a zdravia postihnutého je jednou z najsamozrejmejších ¾udských i obèianskych povinností. Aj akupunktúra a akupresúra
sú postupy, ktoré môžu zaznamena
ve¾a pre život a zdravie èloveka pri
poskytovaní prvej pomoci. Pod¾a
okolností a závažnosti poškodenia
organizmu èi ochorenia môžu by
doplnkovým a dakedy aj hlavným
lieèebným prostriedkom.
Použitie akupresúry èi akupunktúry nebráni súèasnému používaniu
iných postupov prvej pomoci ako zabezpeèenie priechodnosti dýchacích
ciest a umelé dýchanie, masáž srdca,
ošetrenie popálenín, znehybnenie
zlomenín, zastavenie krvácania,
prevoz do nemocnice a podobne.
Súèasné vykonávanie akupunktúry
èi akupresúry a klasických postupov
prvej pomoci sa navzájom potencuje
a vedie k podstatne lepším výsledkom.
Pre prvú pomoc je dôležitá hlavne
akupresúra. Nielen preto, že ju môže
vykonáva každý, kto ju ovláda, ale
hlavne preto, lebo má v tomto smere
mnohé výhody. Jej najväèšou a nepopierate¾nou výhodou je to, že je
vždy prístupná, pretože ju možno
vykonáva okamžite a za každých
okolností. Každý, lekár i laik, ju môže
úèinne použi v situáciách, keï treba
poskytnú prvú pomoc a nie sú k dispozícii nijaké prostriedky ani lieky.
V týchto chví¾ach je èlovek odkázaný len na svoje vedomosti a umenie
improvizácie, prièom od rýchlosti
a spôsobu zvládnutia situácie závisí
èasto aj život èi zdravie postihnutého. Takáto situácia sa môže prihodi
napríklad na výlete, na dovolenke, pri
autonehode, požiari, živelnej pohrome, ale aj v bežnom živote - na ulici,
v dopravnom prostriedku, doma i na
pracovisku.
Pri správnom a vèasnom vykonaní je akupresúra nato¾ko úèinná, že
skutoène môže pomôc pri záchrane
života alebo zdravia. Je tomu tak preto, lebo pomáha mobilizova obranné
2

a energetické sily organizmu, prièom
súèasne aj upravuje a reguluje jeho
narušené fyziologické funkcie. Neodkladné vykonanie akupresúry je
dôležité preto, lebo svojim pôsobením
pomáha zabráni poškodeniu organizmu a urých¾uje proces lieèby. Na
poškodenie totiž organizmus odpovedá reazovými reakciami. S plynúcim
èasom sa zväèšuje záaž organizmu,
ako aj nároènos vratnosti týchto
dejov a obnovenia normálnych pomerov. Ideálne je preto použi akupresúru ešte predtým, než sa tieto deje
v organizme rozbehnú.
Akupresúru ako súèas postupov
prvej pomoci možno vykonáva u širokého okruhu náhle vzniknutých
stavov poškodenia zdravia. S oh¾adom
na potreby praxe uvedieme len tie najdôležitejšie a najèastejšie sa vyskytujúce, spolu s metodikou a technikou
poskytovania prvej pomoci.

Prvá pomoc pri mdlobe, kolapse
a bezvedomí
Ako kolaps, synkopa, mdloba èi
bezvedomie sa oznaèuje stav, keï
èlovek náhle a neoèakávane stratí
vedomie a zároveò mu ochabne svalstvo. Vzniká najèastejšie v dôsledku
nedostatoèného prekrvenia mozgu.
Príèiny sú mnohoraké - najèastejšie to
bývajú organické èi funkèné poruchy
srdca alebo mozgu, poruchy v krvnom rieèisku, prívod neokyslièenej
krvi do mozgu a podobne. Pomerne
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èasté sú aj menej závažné mdloby
spôsobené psychickými faktormi
(vznikajúce napríklad pri poh¾ade
na zraneného alebo màtveho èloveka, pri poh¾ade na krv, pri prudkom
ú¾aku, pri strachu pred vpichom ihly
pri injekcii a podobne), po nadmernej
námahe, pri dlhšom státí bez pohybu
v dusnom, alebo horúcom prostredí,
pri prudkej bolesti alebo pri silnejšom krvácaní, spôsobenom napríklad
úderom do brucha, žlèníkovou èi oblièkovou kolikou. Niektorí ¾udia môžu
omdlie pri prudkej zmene polohy,
keï sa ležiaci èlovek prudko postaví,
alebo aj napríklad pri hladovaní, èi
nadmernom požití jedla. Bezvedomie èasto predchádza krátkotrvajúca
nevo¾nos, kruhy alebo zahmlievanie
sa pred oèami, bledos, potenie, závrat
alebo zívanie.

Prvá pomoc pri mdlobe,
kolapse a bezvedomí
Bezvedomie, pokia¾ nie je vyvolané
závažnou poruchou, trvá iba krátky
èas - nieko¾ko sekúnd, maximálne 12 minúty a ustupuje obyèajne krátko
potom, ako sa postihnutý dostane do
vodorovnej polohy. Uloži chorého
do ležiacej polohy je prvé opatrenie,
ktoré vykonáme pri poskytovaní prvej
pomoci. Zlepšenie prekrvenia mozgu
dosiahneme aj tým, že ležiacemu chorému nadvihneme èi podložíme dolné
konèatiny a uvo¾níme tesné šatstvo
(golier, opasok, manžety). Okrem starostlivosti o udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest a prikladania chladných obkladov na tvár a na hrudník
prikroèíme èo najskôr k akupresúre,
ktorou pri týchto stavoch dosahujeme
èasto dobré a okamžité výsledky.
Na akupresúrne ošetrenie je najvhodnejší 26. bod zadnej strednej
dráhy - TM 26, ktorý sa nachádza na
hornej pere asi v tretine vzdialenosti
medzi uzdièkou nosa a horným okrajom pery. Pri mdlobe a bezvedomí
sa v òom vykonáva silný, energický
a rýchlo nastupujúci tlak prstom,
nechtom, alebo iným tvrdým predmetom (akupresúrnou tyèinkou, ceruzkou a pod.). Tlak smeruje šikmo hore

a vykonáva sa poèas 5-10 sekúnd. Potom sa na rovnaký èas uvo¾ní a pod¾a
potreby (pokia¾ trvá bezvedomie)
znova opakuje. Pri ¾ahších stavoch
možno vykonáva aj poklopkávanie
bodu špièkou prsta v trvaní asi 15-20
sekúnd. Tento bod sa tonizaène ošetruje aj pri šoku, tu je však trvanie tlaku dlhšie - dosahuje 30-40 sekúnd.
Ošetrenie bodu TM 26 sa odporúèa
vykona hneï na zaèiatku poskytovania prvej pomoci u všetkých pacientov, teda aj v prípade, že neboli a nie
sú v bezvedomí. Tento úkon má totiž
výrazne stabilizujúce pôsobenie na
vegetatívnu nervovú sústavu a na zvýšenie obranyschopnosti organizmu.
Zákrok je dôležitý aj tým, že pacienta
napomáha udrža v stave bdelosti
a pohotovosti, v dôsledku èoho lepšie
reaguje a spolupracuje s ošetrujúcim,
alebo mu aj pomáha pri niektorých
úkonoch prvej pomoci.
V prípade, že z rozlièných dôvodov
nemožno stimulova bod TM 26, východisko poskytuje možnos pôsobi
miesto neho na 24. bod prednej strednej dráhy - JM 24, ktorý sa nachádza
uprostred brady na ryhe medzi bradou a dolnou perou. Silný tlak tyèinkou, alebo podobným predmetom sa
vykonáva krátkotrvajúcim prerušovaným tlakom, pod¾a možnosti opakovane, až do zlepšenia stavu. Úèinky
podráždenia tohto bodu sú podobné
ako u predchádzajúceho, avšak menej
výrazné.
Pri ošetrovaní pacienta v šoku,
kolapse a bezvedomí je na druhom
mieste v poradí dôležitosti stimulácia
prvého bodu z dráhy oblièiek - bodu
R 1 uprostred plôšky nohy na rozhraní prednej a strednej tretiny, ktorý je
dôležitý aj pri poruchách èi zástave
dýchania, pri nepravidelnej èinnosti
srdca a pri prudkom znížení krvného
tlaku. Aj stimulácia tohto bodu má
okrem protišokového pôsobenia tiež
mohutný vplyv na stabilizáciu nervového systému, na zvýšenie obranyschopnosti organizmu a udržiavanie
postihnutého pri vedomí. U pacienta
v šoku obnovuje schopnos komunikova. To, že pacient vie rozpráva,
je ve¾mi dôležité pre získanie anamnestických údajov, napríklad o chorobách, ktorými trpí, o liekoch, ktoré
užíva, o spôsobe úrazu a podobne. Pri
stimulácii používame silný tlak prsta,
alebo ešte výhodnejšie tlak akupresúrnej tyèinky, èi iného tvrdého

zaobleného predmetu. Stimuláciu vykonávame buï súèasne na obidvoch
nohách, alebo striedavo. Tonizaènú
presúru vykonávame 10 - 30 sekúnd,
opakovane s krátkymi prestávkami až
do zlepšenia stavu ošetrovaného. Postup sa osvedèuje aj pri prvej pomoci
pri prudkých bolestivých stavoch, napríklad pri oblièkovej kolike, alebo po
bolestivom údere do varlat.
Úèinná býva tiež stimulácia ôsmeho bodu dráhy perikardu PC 8, ktorý
sa nachádza na dlani medzi hlavièkami 3. a 4. záprstnej kostièky. Najlepšie
ho nájdeme pri ¾ahkom zovretí ruky
v päs, vtedy sa nachádza uprostred
medzi špièkami tretieho a štvrtého
prsta. Aj tu sa vykonáva prerušovaná
tonizaèná akupresúra a masáž špièkou palca - najprv na ¾avej, potom
na pravej ruke až do zlepšenia stavu. Ošetrenie tohto bodu je vhodné
a úèinné tiež pri vystupòovanom
zvracaní archavých žien ( hyperemesis gravidarum). V tomto prípade sa
vykonáva jemná sedatívna presúra.
Tonizácia bodu PC 8 je potrebná aj
pri prvej pomoci pri kinetózach (choroby z pohybu, predtým nazývané
ako morská nemoc), ktoré sa u citlivých jedincov zjavujú pri cestách
lietadlom, loïou, alebo aj autobusom.
V klinickom obraze dochádza k nevo¾nosti, závratom, bolestiam hlavy,
napínaniu na vracanie, alebo koneène
aj k silnému vracaniu. Uvedené príznaky možno tlmi stimuláciou tohto
bodu, najmä vtedy, keï sa zaène vykonáva zavèasu - už pri objavení sa
prvých náznakov, alebo preventívne.
Ïalší dôležitý bod prvej pomoci,
ktorý možno alternatívne stimulova,
je bod PC 9, ktorý sa nachádza nad
lôžkom nechta tretieho prsta ruky.
Aj tu sa pri poskytovaní prvej pomoci
vykonáva pomerne silný tlak nechtom
palca poèas asi 30 sekúnd, možno
ho kombinova s ¾ahkou vibráciou.
Ošetrovanie sa vykonáva obojstranne
- buï súèasne, alebo najprv na ¾avej
a potom na pravej strane. Stimulácia
tohto bodu býva úèinná aj pri predchádzaní bezvedomia. Vykonáva sa
pri prvých alarmujúcich príznakoch
(poruchách videnia, bledosti, nepokoji, nevo¾nosti, potení a podobne).
Ošetrenie sa odporúèa doplni aj
stimuláciou ïalších bodov prvej pomoci: mimodráhových extra bodov
EM 49- uložených na špièkách prstov
rúk. Vykonáva sa intenzívny prerušo-

vaný tlak nechtom palca, alebo iným
vhodným predmetom.
Pri šoku ide o prudké zlyhanie
krvného obehu a nedostatoèné prekrvenie tkanív v dôsledku úrazu,
alebo náhleho ochorenia. Prejavuje
sa bledosou, nepokojom, zníženým
krvným tlakom, studeným potom,
búchaním srdca, alebo aj apatiou èi
ospanlivosou. Úlohou prvej pomoci
je zmierni príznaky šoku a zabráni prechodu zaèínajúceho sa šoku
do šoku hlbokého. Chorého treba
upokoji a uloži do vodorovnej polohy s mierne nadvihnutými dolnými
konèatinami. Treba zastavi prípadné
krvácanie, znehybni zlomeninu
a zabráni stratám tepla. Akupresúra
ako súèas celkového ošetrenia sa aj
tu robí tlakovou stimuláciou bodu TM
26. Úèinná je aj masáž aktívneho bodu
LP 6 (nachádza sa na vnútornej strane
predkolenia 3 cuny nad vnútorným
èlenkom) špièkou prsta. Masírujeme
ho až do zlepšenia stavu postihnutého. Ak sa však stav nepodarí ihneï
zvládnu, èas masáže nesmie prekroèi 30 sekúnd. Opakova ju možno až
po nieko¾kominútovom prerušení.

Prvá pomoc pri záchvate
epilepsie (padúcnice)
Akupresúrne ošetrenie aktívneho
bodu TM 26, ako sme o tom hovorili
v predchádzajúcej èasti, je najdôležitejšie aj pri lieèbe epileptického
záchvatu. Tu sa však vykonáva sedatívnym (upokojujúcim) spôsobom.
Tento spoèíva v dos silnom, dlhotrvajúcom tlakovom pôsobení prsta,
akupresúrnej tyèinky, alebo iného
vhodného predmetu. Tlak sa aplikuje
spravidla až do odoznenia záchvatu (1
- 3 minúty), odporúèa sa však v akupresúrnom ošetrení pokraèova ešte 2-3
minúty aj po návrate vedomia.
Na zaèiatku záchvatu - vo fáze tzv.
aury staèí obyèajne aj miernejšia forma ošetrenia - poklopkávaním bodu
TM 26 prstom, alebo iným vhodným
predmetom. V tejto fáze býva vhodná a úèinná aj tonizaèná akupresúra
bodu R 1 v strede chodidla

Slneèný úpal, úžeh,
poranenia kože teplom.
Akupresúra, popri ostatných postupoch prvej pomoci (motivovaných
úsilím o zníženie telesnej teploty,
dostatoèný prívod tekutín a solí, posilnenie èinnosti srdca a podobne)
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môže ve¾mi úèinne pomôc aj pri
rozlièných stavoch prehriatia organizmu, alebo popálenia tela menšieho èi
väèšieho rozsahu.

akupresúry. Ak sú prítomné poruchy
vedomia, je na mieste tiež stimulácia
bodu TM 26, prípadne použitie ïalších vyššie spomínaných postupov.

Prvá pomoc
pri poškodení
organizmu
teplom
Najèastejšie ide o slneèný úpal
(insolatio), ktorý vzniká pri intenzívnom, alebo dlhotrvajúcom opa¾ovaní
- najmä na snehu v horách, alebo pri
ve¾kých vodných plochách. Prejavuje
sa sèervenaním - zápalom kože, až
popáleninou druhého stupòa na najviac zasiahnutých miestach.
Tepelný úpal (siriasis) sa vyskytuje
pri práci v horúcom prostredí (u hutníkov, tavièov, kurièov, baníkov),
alebo pri intenzívnej (napríklad športovej) èinnosti, ak je vysoká teplota
vonkajšieho prostredia, najmä v kombinácii s vysokou vlhkosou vzduchu
a nedostatoèným príjmom tekutín.
K prehriatiu organizmu dochádza
následkom zvýšenej tvorby tepla pri
jeho obmedzenom výdaji.
Obidva druhy poškodenia sa môžu
navzájom kombinova. Ich spoloèné
klinické prejavy sú: celková malátnos,
mdloby, silné potenie, sucho v ústach,
bolesti hlavy, zrýchlená èinnos srdca,
závraty, vracanie, psychické vzrušenie
a podobne. Prvá pomoc akupresúrou
spoèíva v stimulácii aktívnych bodov
IC 4, IC 11 a TM 14 tonizaèným spôsobom. Ošetrenie týchto bodov napomáha k výraznému zníženiu teploty
organizmu. Možno ho preto výhodne
použi aj pri znižovaní vysokej teploty
pri iných horúèkovitých ochoreniach,
napríklad pri chrípke, zápale priedušiek a podobne.
Pri poskytovaní prvej pomoci pri
úpale sa ïalej pokraèuje ošetrením
aktívnych bodov H 3, PC 6 a VF 21
obojstranne neutrálnou technikou
4

Pri popáleninách, nech sú hocikde
na tele, a tiež pri obareninách sa vynikajúco osvedèuje akupresúrne ošetrenie bodu P 7, vykonávané súbežne
s ostatnými postupmi prvej pomoci
(napríklad krytím popálených plôch
sterilnými obväzmi, bojom proti šoku
a bolesti, chladením a prípadne aj vymývaním rán, odsunom na špecializované pracovisko a podobne). Bod P 7
sa nachádza nad zápästím na vnútornej strane výènelku kosti vretennej,
v mieste, kde sa zvyèajne vyšetruje
pulz. Bezpeène ho nájdeme pri zasunutí rúk (nezohnutých v zápästí) do
seba medzi palce a ukazováky. Špièka
vystretého ukazováka hornej ruky
potom ukazuje priamo na bod. Je zaujímavé, že po popálení sa bod spolu
s okolím stáva citlivý až bolestivý na
tlak. Zóna citlivosti sa pritom dakedy
rozširuje až do okruhu nieko¾kých
centimetrov.
Ošetrenie spoèíva v aplikácii pomerne silného, dlhotrvajúceho a len
obèas prerušovaného tlaku, alebo vo
vpichu ihly. Stimuláciu treba vykona
èo najskôr po popálení a pokraèova
v nej èo najdlhšie - aj poèas prevozu
pacienta do nemocnice, èi poèas èakania na dopravný prostriedok - a to aj
napriek bolesti, ktorú ošetrenie môže
spôsobova. Je totiž dokázané, že
stimulácia „p¾úcnej sedmièky“ akupresúrou èi akupunktúrou má okrem
tlmenia bolesti priaznivý vplyv aj na
hojenie popáleniny i rany a na predchádzanie komplikáciám. Výrazne
pôsobí na zosilnenie obranyschop-
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nosti organizmu proti infekcii, prièom
mu pomáha úèinne bojova tiež proti
stresovej reakcii a šoku. Pôsobením
na cievy a zlepšením prekrvenia
dochádza k zamedzeniu tvorby opuchov a stratám tekutín, pri súèasnom
zmenšovaní rozsahu popálením, alebo obarením zasiahnutej plochy tela.
Najlepšia je súèasná obojstranná
stimulácia. Pri popálenine v oblasti
zápästia, teda v mieste lokalizácie
bodu P 7, možno tlakové pôsobenie
vykonáva aj cez sterilný obväz. Ak je
pacient pri vedomí, môže si stimuláciu
dlhodobo vykonáva aj sám akýmko¾vek dostupným spôsobom - prstami,
tlakom rozlièných predmetov, prípadne pri znehybnení druhej ruky aj improvizovane, napríklad tlakom brady,
zakusnutím sa do ruky v mieste bodu
a podobne. Ve¾mi výhodné, ak máme
poruke sterilnú ihlu (aj injekènú), je
vykona vpich do bodu a ihlu ponecha èo najdlhšie.
Akupresúrne ošetrenie bodu P 7
je úèinné tiež pri poštípaní hmyzom
a pri všetkých alergických ochoreniach aj poèas ich prudkého zhoršenia, napríklad poèas astmatického
záchvatu, alebo anafylaktického
šoku.

Prvá pomoc pri inhalaènej popálenine a inhalaènej traume
K popáleniu slizníc dýchacích ciest
a p¾úc dochádza pri vdýchnutí plameòa, horúceho vzduchu alebo pary,
alebo aj vdýchnutím chemických
dráždivých látok. Takáto príhoda
je nebezpeèná tým, že v dýchacích
cestách spôsobuje zápal a opuch,
èím otvára cestu prípadnej infekcii,
sažuje dýchanie a okyslièovanie krvi
a podporuje rozvoj šoku. Popri klasických postupoch prvej pomoci sa aj pri
týchto stavoch vykonáva akupresúra
v bode P 7 pod¾a vyššie uvedených
pravidiel. V týchto prípadoch sa však
vykonáva spolu so stimuláciou bodov
IC 4, JM 16 alebo JM 17 . Zopakujme
si, že bod IC 4 sa nachádza uprostred
medzi prvou a druhou záprstnou
kosou. Jeho sedatívna akupresúra je
úèinná hlavne pri lokalizácii poškodenia v horných dýchacích cestách a má
celý rad priaznivých úèinkov, predovšetkým však pôsobí protizápalovo
a protibolestivo.

Prvá pomoc pri inhalaènej popálenine a inhalaènej traume
Aktívny bod JM 16 sa nachádza
na prednej stene hrudníka v stredovej èiare, v mieste, kde hrudná kos
prechádza do chrupavkovitého meèovitého výbežku. Po dlhotrvajúcej
sedatívnej akupresúre v tomto bode
dochádza k špecifickému protizápalovému úèinku (najmä v dolných
partiách dýchacích ciest a v p¾úcach),
k zmenšeniu opuchu, dýchavice
a k zlepšeniu výmeny plynov spolu
so zlepšením vstrebávania a využitia
kyslíka.
V prípade, že nemožno stimulova
bod JM 16, možno použi aj bod JM
17, ktorý sa nachádza takisto v stredovej èiare na prsnej kosti, ibaže o nieèo
vyššie - vo výške prsných bradaviek
u mužov.
Aj lieèba inhalaènej traumy je samozrejme komplexná.
Súbežne s akupresúrou sa vykonávajú aj ostatné potrebné úkony prvej
pomoci, ako napríklad podávanie
antibiotík a hormonálnych liekov, dýchanie zvlhèeného kyslíka, inhalácia
pár roztokov liekov alebo minerálnych vôd a podobne.

rý sa nachádza na malíèkovej strane
zápästia pri konci kožnej ohybovej
ryhy a pri vnútornej strane š¾achy,
ktorú možno nahmata pri ohýbaní
malíèka a zápästia. Vykonáva sa tu
presúra sedatívnou technikou, prípadne aj opakovane.
- ïalej sa vykonáva bodová masáž
dvadsiateho bodu zadnej strednej
dráhy - bodu TM 20, ktorý sa nachádza na vrchole hlavy na prieseèníku
stredovej èiary a spojnice vrcholov
ušníc. Masážne ahy sedatívnou
technikou smerujú dopredu a vykonávajú sa asi 1 - 2 minúty,
- šiesty bod dráhy osrdcovníka (perikardu) - PC 6, ktorý sa nachádza
v strede vnútornej strany predlaktia
(medzi hmatovými š¾achami) asi 2
cuny nad stredom kožného záhybu
zápästia. Vykonáva sa stredne silná
presúra, alebo masáž bruškom palca v trvaní dvoch minút,
- tridsiatyšiesty bod dráhy žalúdka
- G 36 je lokalizovaný na vonkajšej
strane predkolenia 4 cuny pod vonkajším okrajom pately.
Masáž sa robí bruškom ukazováka,
smerom dolu, 2 - 3 minúty,

- šesdesiaty druhý bod na dráhe
moèového mechúra - VU 62, ktorý
sa nachádza v jamke 0,5 cunu pod
vonkajším èlenkom.
Aj tu sa vykonáva intenzívna masáž
v trvaní 2 minút.
Pri psychickej excitovanosti s prejavmi agresie je vhodná sedatívna
masáž ušnicového bodu - zóny agresivity - AT V.-9a, smerom nadol v trvaní
jednej až dvoch minút.
Bod sa nachádza v prednej hornej
èasti okraja ušného lalôèika oproti
výbežku prehåbenej èasti ušnice (incisura intertragica).

Anafylaktický šok - Quinckeho edém,
alergický edém horných ciest
dýchacích.
Akupresúrne body ošetrované pri
anafylaktickom šoku
Je zapríèinený vniknutím cudzorodých látok, ktoré pôsobia ako alergény
do organizmu. Sú to väèšinou cudzorodé bielkoviny alebo polysacharidy
- napríklad jed hmyzu (pri poštípaní
vèelou, èmeliakom alebo iným hmyzom, plazom a podobne), alebo lieky,
napríklad penicilín, jódové kontrastné
látky a iné.
Príznaky sa zjavujú rýchlo - o nieko¾ko sekúnd až minút, preto aj
okamžité zaèatie lieèby je potrebné
a neodkladné. Vo vèasnom štádiu
- pri zaèínajúcom sa zdurení jazyka,
podnebia, mandlí a hrdla môže život
pacienta, popri iných postupoch prvej
pomoci, zachráni aj vèasné ošetrenie
bodu alergie - bod AT I.-9 na vrchole

Prvá pomoc pri psychickej
excitovanosti
Stavy nepokoja a nervozity nie sú
v súèasnosti zriedkavé, takisto ako
konfliktné situácie, èi existenèné problémy, spojené s obavami o budúcnos.
V rámci poskytovania prvej pomoci
treba tiež èasto upokoji pacienta
v psychickom šoku po autohavárii,
pri strate blízkej osoby a podobne.
Vo všetkých týchto prípadoch možno
akupresúrou dosiahnu výrazné upokojenie a psychickú vyrovnanos.
Ošetrujú sa hlavne tieto aktívne
body:
- siedmy bod na dráhe srdca - C 7, kto-

Nepokoj, nervozita, psychická excitovanos

Akupresúrne body ošetrované pri anfylaktickom šoku
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zalomenej ušnice, najlepšie vpichom
akupunktúrnej ihly. Ak však táto nie
je poruke, staèí aj injekèná ihla, alebo iný ostrý predmet. Tento zákrok
môže zabráni ïalšiemu zväèšovaniu
edému slizníc a spazmu priedušiek.
Bod alergie, ktorý sa nachádza na
vrchole ušnice pri jej preklopení dopredu treba zasiahnu èo najpresnejšie, preto sa pred vpichom odporúèa
sondovaním hrotom ihly tento presne lokalizova. Pri zasiahnutí bodu
hrotom ihly (sondáž vykonávame
ve¾mi jemne, prakticky len dotykom)
pacient udáva prudkú boles, alebo reaguje grimasou tváre. V tomto mieste
potom zavedieme ihlu do håbky 2 - 3
milimetrov. Bod alergie sa pre istotu
napicháva obojstranne, ihla sa v bode
ponecháva dlhodobo - až do zlepšenia
stavu. Ak nie je k dispozícii ihla, ani
nijaký ostrý predmet, možno stimuláciu vykonáva aj nechtom ukazováka
dráždivou technikou. Táto je však ove¾a menej úèinná než akupunktúra.
Po ošetrení bodu alergie sa vykonáva akupunktúra alebo akupresúra
bodu P 7 - nad zápästím na palcovej
strane výbežku kosti vretennej, ako aj
bodu IC 4 (medzi prvou a druhou kosou záprstnou). Vykonáva sa intenzívna masáž opakovane s prestávkami.
Proti alergickému zdureniu slizníc
horných dýchacích ciest dobre pôsobí
aj akupresúra mimodráhového bodu-BITONG (vid obr.), ktorý sa nachádza ved¾a stredu nosového krídla na
rozhraní nosových kostí a chrupky. Aj
tu sa vykonáva dos intenzívna masáž
obojstranne. Lieèebný výsledok možno koneène podpori akupresúrnym
ošetrením aktívnych bodov so všeobecným protialergickým pôsobením
TM 14 (na chrbte uprostred medzi tàòovými výbežkami siedmeho krèného
a prvého hrudného stavca) a LP 10 (2
cuny nahor od horného vnútorného
okraja pately).

Bronchiálna astma
Ide o záchvat dýchavice s hlasitými
piskotmi a s charakteristicky predåženou fázou výdychu, ku ktorému
dochádza v dôsledku spazmu priedušiek. Pri alergickej astme, ktorá je najèastejšia u detí a mladých ¾udí, dochádza k záchvatom po styku so škodlivinou (alergénom), ktorým môže by
6

prach, roztoèe, pe¾ kvitnúcich rastlín,
plesne a podobne. U dospelého býva
najèastejší tzv. neatopický typ astmy.
Vyvolávajúcim momentom záchvatu
tu býva najèastejšie infekcia, lieky
alebo fyzikálne èi chemické vplyvy.
Na zastavenie astmatického záchvatu možno okrem liekov a iných
postupov úspešne použi aj akupresúru. Najdôležitejším aktívnym bodom,
v ktorom sa vykonáva sedatívna akupresúra je 27. bod dráhy oblièiek - R 27.
Nachádza sa na prednej hornej strane
hrudníka v uhle, ktorý zviera hrudná
a k¾úèna kos, tesne pod dolným okrajom k¾úènej kosti. Tlakové pôsobenie
na body obidvoch strán sa vykonáva
dlhodobo, pod¾a možnosti až do úplného odoznenia záchvatu, prípadne
aj opakovane.

Aktívne body, ktoré sú úèinné pri záchvat bronchiálnej astmy
Ak sa týmto postupom nedosiahne
plný úspech, alebo uvedené body sú
pre ošetrenie neprístupné, možno vykona akupresúru v už spomínaných
bodoch P 7 alebo JM 17, prípadne
stimuláciu bodu JM 22 lokalizovaného v stredovej priehlbni na hornom
okraji prsnej kosti (fossa jugularis).
Koneène, ako záloha pre každý prípad
nám ešte zostáva možnos ošetri 33.
mimodráhový bod - EM 33, ktorého
ve¾kú úèinnos vyjadrili Èíòania aj
v jeho názve Dingchuan - èo v preklade znamená u¾ahèenie od astmy.
Stimuluje sa neutrálnou technikou.
Nachádza sa jeden cun ved¾a bodu
TM 14 obojstranne.

Prudký záchvat kaš¾a
Dráždivý, tzv. suchý (neproduktívny) kaše¾ bez vykašliavania sa zjavuje
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najèastejšie na zaèiatku akútnych
zápalov dýchacích ciest a pri niektorých iných ochoreniach, napríklad pri
zápale pohrudnice, pri prieduškovej
astme a pri zápaloch hlasiviek. Èasto
je však vyvolaný aj vdýchnutím prachu, dráždivých plynov, alebo príliš
studeného èi horúceho vzduchu. Dos
èasto sa zjavuje aj ako dôsledok dlhotrvajúceho pobytu v suchom vzduchu
v bytoch s ústredným kúrením.
U každého èloveka trpiaceho záchvatmi dráždivého kaš¾a je samozrejme potrebné vykona odborné
interné, prípadne alergologické vyšetrenie s cie¾om objavenia jeho príèiny.
Prvá pomoc, teda tíšenie (tlmenie)
dráždivého kaš¾a, však možno vykona aj akupresúrou, rovnako úèinne
ako užitím kodeinu èi iných liekov.
Vykonáva sa presúra aktívneho bodu
JM 22, nachádzajúceho sa v håbke
jamky na hornom kosti prsnej kosti.
Akupresúra sa vykonáva špièkou alebo nechtom ukazováka tak, že tlak
smeruje dozadu a dolu, akoby na vnútornú stranu prsnej kosti a aplikuje sa
až do zlepšenia stavu. Presúru možno
vykonáva aj preventívne, 3 - 4 razy
denne v trvaní 1 - 2 minút.
Akupresúru ako súèas prvej pomoci možno v tomto bode praktizova
aj pri záchvate tachykardie ( zrýchlenie srdcovej èinnosti nad 90 úderov
za minútu spojené s nepríjemným
pocitom tlkotu èi búchania srdca). Pri
lieèebnom ovplyvòovaní dráždivého
kaš¾a je vhodné prida aj inhaláciu
vodných pár. Samozrejmým predpokladom by tiež malo by vyèistenie
a pravidelné zvlhèovanie vzduchu
v miestnosti pobytu chorého.

Prvá pomoc pri horúèke
K ovplyvòovaniu horúèky akupresúrou pristupujeme vtedy, keï je
teplota príliš vysoká (nad 38 stupòov
Celzia), alebo dlhotrvajúca a ohrozuje organizmus záažou srdca a krvného obehu. Musíme si uvedomi
a pamäta na to, že horúèka nie je
samostatné ochorenie, ale iba príznak
rozlièných ochorení a predstavuje
obrannú reakciu organizmu, pri
ktorej (popri usmrcovaní mikróbov
citlivých na zmenu èi zvýšenie teploty) dochádza aj k zintenzívòovaniu
obranných reakcií organizmu. Medzi

ne patrí napríklad aktivizácia a zintenzívnenie výmeny látok, zvýšená
tvorba protilátok a zvýšenie fagocytárnej schopnosti bielych krviniek. Je
samozrejmé, že pri všetkých závažnejších ochoreniach sprevádzaných
horúèkou, hlavne u detí, je vykonanie
akupresúry potrebné prekonzultova
s ošetrujúcim lekárom.
Akupresúra by mala tvori iba
súèas komplexných lieèebných postupov.

Aktívne body na ovplyvnenie horúèky
Dôležitou súèasou komplexnej
lieèby je tiež lieèebná výživa (diéta).
Strava pacienta s horúèkou by mala
by bohatá na tekutiny a vitamíny.
Najdôležitejším aktívnym bodom,
ktorý pri horúèke ošetrujeme akupresúrou, je štrnásty bod zadnej strednej
dráhy - TM 14, ktorý sa nachádza na
dolnom okraji tàòového výbežku 7.
krèného stavca (vertebra prominens).
Nájdeme ho ¾ahko pri miernom predklone hlavy, pretože v takejto polohe
najviac vyènieva zo všetkých stavcov.
U detí sa v bode TM 14 vykonáva ¾ahká vibraèná masáž špièkou a nechtom
palca v trvaní 10 - 20 sekúnd. U dospelých je masáž ove¾a intenzívnejšia
a vykonáva sa asi 30 sekúnd. Potom
nasleduje poklop bodu ukazovákom
alebo prostredníkom, ktorý sa opakuje asi 15 ráz.
Pri súèasných bolestiach hlavy,
alebo aj pri poruchách spánku sa vykonáva jemná masáž smerom k hlave
v trvaní 2 - 3 minút.
Pri ochoreniach z prechladnutia,
pri zápale priedušiek, kašli a pri celkovej slabosti a vyèerpaní organizmu
je vhodné vykonáva masáž chrbtice
a paravertebrálneho svalstva (svalstvo
popri chrbtici po jej celej dåžke). Túto
vykonávame bruškami ukazováka
a prostredníka. V stredovej èiare masírujeme celú chrbticu zhora nadol
a zdola nahor 50 - 100 ráz. Pri masáži
zhora nadol je tlak výraznejší. Potom
s trochu väèším prítlakom bruškami

Akupresúrne
body prvej
pomoci pri
srdcovom infarkt a angine
pectoris
obidvoch palcov (prípadne bruškami
ukazováka a prostredníka) vykonávame masáž paravertebrálneho svalstva
pomalými ahmi v obidvoch smeroch
v trvaní 5 - 10 minút.
Ïalším aktívnym bodom, ktorý pri
horúèke ošetrujeme akupresúrou, je
bod IC 11. Nachádza sa na konci kožného záhybu, ktorý vznikne pri ohnutí ruky v lakti. Stredne silná masáž
vykonávaná špièkou a nechtom palca
sa dávkuje odstupòovane pod¾a veku:
u detí v trvaní 10 sekúnd, u dospelých
v trvaní 30- 40 sekúnd. K ošetreniu
tohto bodu sa pristupuje zvyèajne len
pri vysokých horúèkach (nad 39 stupòov Celzia).
Pri úpornej dlho pretrvávajúcej horúèke vykonávame stredne silnú masáž bodu IC 4, pod¾a veku - v trvaní 10
- 30 sekúnd. V prípade potreby možno
masáž vykonáva aj 3x denne.
Alternatívne možno pri horúèke
ošetrova aj desiaty bod dráhy troch
èastí tela - T 10, ktorý sa nachádza
v priehlbine na vonkajšej strane
laka, ktorá sa vytvorí pri miernom
ohybe ruky v lakti. Akupresúra sa vykonáva tak, že špièkou ukazováka èi
prostredníka na bod silno zatlaèíme,
potom tlak uvo¾níme a vykonávame
posuvnú masáž kože a podkožia v trvaní 5 - 6 sekúnd. Takéto ošetrenie
vykonávame obojstranne iba raz, opakujeme ho však 3 - 5 ráz denne, až do
vymiznutia ažkostí. Ošetrenie okrem
horúèky ovplyvòuje aj bolesti a opuch
hrdla, kaše¾ a zápalové ochorenia
horných ciest dýchacích.

Prvá pomoc pri IM
a angine pectoris
Najèastejšou príèinou týchto
chorôb je arterioskleróza - kôrnatenie tepien. Názov tohoto,v súèasnosti
èastého
civilizaèného
ochorenia
je odvodený od pojmu ateróm, èo
je ložisko s obsahom cholesterolu
a tuku. Tieto ložiská sa usádzajú na

vnútorných stenách ciev. Ateróm sa
zväèšuje a tak postupne zúži, alebo
aj celkom upchá postihnutú cievu, èo
má za následok zníženie prítoku krvi
do orgánu a vážne, niekedy až smrte¾né dôsledky. Z klinického h¾adiska
je dôležitá rýchlos zväèšovania sa
aterómov a ich umiestnenie. Od nich
závisí, ktorý orgán a v akom rozsahu
je postihnutý. Napríklad ak nastane
rýchly uzáver niektorej z koronárnych ciev srdca, dochádza k nekróze
tkaniva, vyživovaného príslušnou
cievou. Prognóza infarktu, vyhliadky
na prežitie alebo uzdravenie záleží od
mnohých okolností. Najvýraznejším
klinickým príznakom je náhle vzniknutá prudká boles za hrudnou kosou, ktorá neustupuje v pokoji a ani
po nitroglyceríne a je sprevádzaná
pocitom strachu zo smrti.
Pri pomaly vznikajúcom èiastoènom uzávere je klinický obraz menej
dramatický, pretože súbežne s upchávaním cievy sa vytvára aj postranný
(kolaterálny) krvný obeh, cez ktorý sa
uskutoèòuje náhradné zásobovanie.
Takéto postihnutie koronárnych ciev
srdca sa prejaví ako angina pectoris,
alebo ako chronická ischemická choroba srdca.
Anginu pectoris charakterizuje záchvatovitá pálèivá boles za hrudnou
kosou, ktorá sa zjaví po nedokrvení
srdcového svalu - napríklad po telesnej námahe, pri prudkom psychickom
vzrušení, pri pobyte v chladnom
prostredí a podobne. Záchvat, pri ktorom boles vyžaruje najèastejšie do
¾avého ramena a ruky, trvá nieko¾ko
minút a býva tiež sprevádzaný pocitom strachu a úzkosti.
Akupresúra v prvej pomoci obidvoch chorobných stavov s hlavným
cie¾om ovplyvni boles a uvo¾ni
spastické stiahnutie ciev sa vykonáva
tlakom na prvý bod dráhy srdca - C1,
ktorý sa nachádza v strede a na vrchole podpazuchovej jamky. Tlak palcom
alebo ukazovákom sa vykonáva se-
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datívnym spôsobom, zvyèajne až do
vyvolania pocitu ú¾avy.
Druhým
dôležitým
aktívnym
bodom, v ktorom sa vykonáva akupresúra pri poskytovaní prvej pomoci
u predmetných ochorení je 7. bod dráhy srdca - C 7, ktorý sa nachádza na
vnútornej malíèkovej hrane ruky na
zápästí. Aj v tomto bode sa vykonáva
sedatívna stimulácia.
Pri angine pectoris sa odporúèa
ošetrenie ešte doplni sedatívnou
akupresúrou v šiestom bode dráhy
perikardu - PC 6 (2 cuny nad stredom
horného kožného záhybu zápästia).
Podobne aj pri infarkte sa odporúèa
stimulácia štvrtého bodu na dráhe
p¾úc - aktívneho bodu P 4 sedatívnou
technikou.

záchvate) možno ošetrenie opakova.
Pri žlèníkovej kolike, ktorá sa najèastejšie prejavuje kàèovitou bolesou
v pravom nadbruší vyžarujúcou do
chrbta a pod lopatku, je okrem toho
vhodná tiež masáž v bode VF 34
(nachádza sa v jamke pred hlavièkou fibuly), asi 2 cuny pod dolným
okrajom pately. Masáž sa vykonáva
obojstranne bruškami prstov smerom
dolu - k èlenkom, trvá 3 - 4 minúty
a v prípade potreby sa opakuje.

Aktívne body na zastavenie krvácania
z nosa (epistaxis)

Body používané pri žlèníkovej
a oblièkovej kolike
Kolikovité bolesti sú charakteristické tým, že sú záchvatovité
a rytmické. Kàèová boles, ktorá sa
objavuje obyèajne neoèakávane, ako
blesk z jasného neba, napríklad po
nevhodnom jedle alebo po rozèúlení,
postupne narastá až do maxima a potom, po urèitom èase trvania pomaly
odoznieva. Celý cyklus i jeho jednotlivé fázy majú trvanie nieko¾ko sekúnd
až minút. Po urèitom èase pokoja sa
záchvat zvyèajne opakuje.
Kolikovitá boles je spôsobená usilovným peristaltickým pohybom dutého orgánu, ktorým sa snaží prekona
prekážku v odvodných cestách. Môže
to by napríklad kamienok v žlèových
alebo moèových cestách, porucha
priechodnosti zapríèinená zápalom
alebo funkènou poruchou hybnosti
(tzv. dyskinéza) a podobne.
Prvá pomoc akupresúrou pri
všetkých kolikovitých bolestiach spoèíva predovšetkým v stimulácii bodu
H 3, ktorý má výrazné spazmolytické
pôsobenie. Znamená to, že uvo¾òuje
kàèovité stiahnutie (spazmy) hladkého svalstva. Nachádza sa na chrbtovej
strane nohy, v håbke medzi bázami
prvého a druhého metatarzu. Pri kolike sa stimuluje intenzívnou presúrou
alebo energickou masážou nechtom
prsta, tyèinkou, èi iným tvrdým predmetom so zaobleným koncom smerom hore - k èlenku až do zmiernenia
bolesti. V prípade potreby (pri ïalšom
8

mechanickom poranení. K celkovým
príèinám, ktoré môžu zapríèiòova
krvácanie z nosa patria napríklad
vysoký krvný tlak a arterioskleróza,
niektoré ochorenia srdca a peèene,
málokrvnos, poruchy zrážania krvi
a podobne.

Akupresúrne body používané pri žlèníkovej a oblièkovej kolike
Ak ide o žalúdoèno-èrevné kàèe,
ošetrujeme aj bod LP 6 (na vnútornej
strane predkolenia 3 cuny nad vnútorným èlenkom). Osvedèuje sa silná
krúživá masáž „hruštièkou“ (spojené
špièky palca, ukazováka a prostredníka). V prípade, že bolesti po minúte
takejto stimulácie neprestali, možno
pripoji masáž bodu G 25 (na šírku
2 cunov od pupka) rovnakou technikou.
Pri oblièkovej kolike, ktorá sa najèastejšie prejavuje bolesou v krajine
oblièiek, v strede brucha, alebo v podbruší, a ktorá vyžaruje do vonkajších
pohlavných orgánov, ošetrujeme
akupresúrou aktívny bod VF 25. Je
lokalizovaný na boènej strane trupu
na vo¾nom okraji 12. rebra. Masáž sa
vykonáva bruškami prstov smerom
dopredu a dolu, až do zmiernenia,
alebo vymiznutia bolesti.

Pri akútnom krvácaní býva akupresúra nielen okamžite najdostupnejšia, ale spravidla aj úèinnejšia než
iné postupy (napríklad tampónovanie
nosa). Pre zastavenie krvácania je
k dispozícii nieko¾ko postupov, pod¾a
okolností možno použi jeden, alebo
dva z nich:
- silná masáž bodu IC 4 smerom k zápästiu v trvaní 2 - 3 minút na každej
strane. Aby sa predišlo recidívam,
možno túto masáž robi nieko¾ko
ráz po sebe asi v dvojhodinových
intervaloch,
- poklop alebo kruhová masáž bodu
TM 15, ktorý sa nachádza na zaèiatku chrbtice tesne pod lebkou v stredovej èiare v trvaní 2 až 3 minút,
- silný tlak na bod TM 25 (uprostred
špièky nosa),
- sedatívna akupresúra bodov IC 20,
ktoré sa nachádzajú v nosovo-lícnych ryhách asi 1 cm ved¾a nosových krídiel.
Akupresúru možno samozrejme
kombinova aj s inými postupmi,
napríklad záklonom hlavy, priložením studeného obkladu na zátylok
alebo podaním vitamínu K. Pacienta
v bezvedomí treba uloži na bok, aby
zatekajúca krv nespôsobila upchatie
dýchacích ciest.

Prvá pomoc pri epistaxis
Ide o krvácanie z prasknutých
drobných tepienok alebo žiliek nosovej sliznice. Príèiny tohto stavu, ktorý
niekedy vyzerá hrozivo, môžu by
miestne a celkové. Z miestnych príèin
vzniká pri úraze nosa, pri prudkom
siakaní, pri silnej nádche, alebo pri
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Singultus
Je náhle a prudké vdýchnutie
spojené so súèasným uzáverom hlasiviek. Je spôsobené kàèom bránice
a sprevádzané krátkym a prenikavým
zvukom. Najznámejším manévrom na
zastavenie èkavky je nieko¾kosekun-

Èkavka singultus
dové zadržanie dýchania v hlbokom
nádychu. Ak však tento manéver ani
pitie vody nepomáhajú, treba skúsi
presúru bodu PC 6, ktorý sa nachádza
na vnútornej strane predlaktia, 3 cuny
nad stredom zápästia. Stredne silná
presúra sa vykonáva pod¾a možnosti
súèasne na oboch rukách, èi striedavo
s presúrou bodov G 11 (na vnútornom
okraji k¾úènej kosti) a IT 16 (na zadnom okraji kývaèa na úrovni horného
okraja štítnej chrupky), až do odoznenia ažkostí.Pri ažko ovplyvnite¾nej
èkavke sa odporúèa ešte ošetri bod
VU 17 (súhlasný bod bránice, ktorý je lokalizovaný medzi 7. a 8. hrudným stavcom, 1,5 cunu od stredovej
èiary).

Bolesti zubov
Neuralgická boles zubov signalizuje najèastejšie zubný kaz - caries,
dráždenie alebo zápal pulpy - zubnej
drene, infekciu, prípadne inú poruchu, ktorá vyžaduje stomatologické
ošetrenie. Ak to však z rôznych príèin
nie je okamžite možné, tíšenie bolesti
akupresúrou býva èasto úèinnejšie
ako tabletky proti bolesti.
Jednotlivé postupy akupresúry pri
bolestiach zubov vychádzajú z lokalizácie bolesti. Najdôležitejšie aktívne
body, ktoré sa ošetrujú pri všetkých
bolestiach zubov (v tradiènej èínskej
medicíne sa oznaèujú ako majstrovské body pre bolesti zubov) sú:
- IC 1 - prvý bod dráhy hrubého
èreva. Nachádza sa 1 fen stranou
od palcového okraja koreòa nechta ukazováka. Tento bod je pri silnom stlaèení tvrdým predmetom
bolestivý.

Aktívne body
stimulované
pri bolestiach
zubov

-

IC 4 - štvrtý bod dráhy hrubého
èreva, je lokalizovaný v strede
medzi 1.a 2. záprstnou kosou.
Pri bolestiach zubov hornej èe¾uste sa tieto dva body ošetrujú na ruke
opaènej strany. Napríklad pri bolestiach zubov pravého horného zuboradia sa ošetrujú body IC 1 a IC 4 na
¾avej ruke a opaène. Je to preto, lebo
obidve vetvy dráhy hrubého èreva sa
vo svojom priebehu v oblasti hornej
pery navzájom krížia. Ak bolia zuby
dolnej èe¾uste, ošetrujú sa spomínané
body na strane bolesti. V prípade, že
nemožno presne urèi miesto, odkia¾ bolesti vychádzajú, je najlepšie
akupresúru vykonáva obojstranne.
Stimulácia bodu IC 1 sa vykonáva
dlhotrvajúcim tlakom (minimálne
2 minúty) akupresúrnou tyèinkou,
èi iným vhodným predmetom. Tlak
možno kombinova aj s masážou
bodu smerom k laku. V bode sa vykonáva sedatívna masáž.
Ošetrovaním týchto bodov možno
tlmi aj bolesti vznikajúce pri zubo-lekárskych výkonoch. Tu sa však
odporúèa so stimuláciou zaèa už 20
- 30 minút pred zákrokom a pokraèova v nej aj poèas stomatologického
ošetrenia. Èas znecitlivenia sa totiž
dosahuje aj pôsobením humorálnych
látok, ktoré na vyplavenie v rôznych
èastiach centrálneho nervového systému potrebujú urèitý èas.
Ošetrenie bolestí zubov možno
doplni aj akupresúrou miestnych
(lokálnych) bodov na tvári. V bode
G 7 (v jamke pred èe¾ustným kåbom a pod oblúkom jarmovej kosti)
a v bode G 6 (v mieste najväèšieho
vyklenutia musculus masseter - nad

uhlom dolnej èe¾uste) sa vykonáva
silná masáž bruškami prstov smerom
hore (k spánkom) v trvaní 2 - 3 minút
na strane bolesti.
Pri bolestiach dolného zuboradia
možno rovnakým spôsobom na strane
bolesti ošetrova bod EM 8, ktorý sa
nachádza na brade nad priehlbinkou
vytvorenou vo vzdialenosti 2 cunov
od stredu a 1 cun pod okrajom dolnej
pery. Masáž sa vykonáva bruškami
prstov smerom k lalôèiku ušnice.
Ïalšie úèinné body v oblasti tváre
sú uložené v priehlbinkách pod jarmovou kosou: bod G2 na kolmici
spustenej zo zrenièky, bod IT 18 na
kolmici spustenej z vonkajšieho kútika oka. V obidvoch bodoch sa vykonáva masáž smerom k ušnici. Pri dlhšie
trvajúcich bolestiach sa odporúèa
masáž všetkých tvárových bodov opakova asi v hodinových intervaloch.
I keï ve¾mi zriedka, predsa sa však
môže sta, že aj po ošetrení uvedených bodov sa nepodarí dosiahnu
výraznú ú¾avu od bolesti. V takom
prípade treba ešte ošetri aj body na
ušnici na strane bolesti. Sú to body:
AT VIII.-1 a VIII.-7 na prednej èasti
lalôèika ušnice. Masáž sa vo všetkých
týchto bodoch vykonáva smerom hore
a dozadu v trvaní jednej až dvoch
minút. Takisto aj túto masáž možno
èastejšie pod¾a potreby opakova. Aj
pri bodoch na ušnici platí, že ak je
nemožné boles presne lokalizova
a lateralizova, je vhodné ošetrenie
vykonáva obojstranne.

Dýchavica (dyspnoe)
Pocit nedostatku vzduchu s následným zrýchlením èi prehåbením
dýchania je normálny pri zvýšenej
telesnej námahe - napríklad po behu,
alebo rýchlom výstupe do schodov.
Ak sa však objavuje v pokoji, alebo
len po ve¾mi miernej fyzickej záaži,
ide o dyspnoe. Dýchavica sa zjavuje
najèastejšie pri astme, pri akútnych
infekèných ochoreniach dýchacieho
ústrojenstva, pri ochoreniach srdca
a p¾úc, pri zvýšenej èinnosti štítnej
ž¾azy spojenej so zvýšenou spotrebou
kyslíka, pri málokrvnosti (anémii),
pri zníženej pohyblivosti hrudníka
a iných chorobných stavoch. Avšak
môže by vyvolaná aj psychicky, ako
tomu býva napríklad pri ve¾kom strachu, alebo pri hysterickom záchvate.
Pri ovplyvòovaní dýchavice akupresúrou treba stimulova aktívny bod
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JM 17, ktorý sa nachádza v strede
hrudníka nad prsnou kosou vo výške
úponu 4. páru rebier. U mužov a detí
je to vo výške prsných bradaviek.
Vykonáva sa sedatívna akupresúra,
najlepšie vhodným zaobleným predmetom (napríklad akupresúrnou tyèinkou, nezaostreným koncom ceruzky a podobne) pomaly nastupujúcim
tlakom až do vyvolania pocitov èchi.
Tlak a drobné posuvné pohyby kože
a podkožia sa vykonávajú 3 - 5 minút.
Ak nedôjde k zlepšeniu, celý postup
možno po krátkej prestávke zopakova. Treba zdôrazni, že aj v tejto
indikácii sa akupresúra vykonáva ako
súèas prvej pomoci popri ostatných
postupoch.
Praktizovanie akupresúry pri poskytovaní prvej pomoci je dostupné
každému, samozrejme za predpokladu, že ju ovláda a že sa jej použitím
nezameškajú iné potrebné úkony èi
lieèba. Obzvláš výhodná je aj pre lekára, ktorý ju na základe hlbších znalostí vie lepšie zaradi do komplexných postupov resuscitácie a prvej
pomoci. Navyše, keïže na rozdiel od
laika má právo na narušenie integrity
tela, môže (aj vtedy, ak nemá kvalifikáciu pre vykonávanie akupunktúry)
v závažných prípadoch (napríklad pri
šoku, rozsiahlych popáleninách alebo pri polytraumatickom poškodení
viacerých orgánov) na zvýraznenie
úèinku použi aj akýsi zjednodušený spôsob akupunktúry tým, že do
niektorých aktívnych bodov zavedie
sterilnú ihlu (v prípade nevyhnutnosti aj injekènú), ak ju má k dispozícii.
Je to výhodné preto, lebo po zavedení
ihiel si uvo¾ní ruky a získa viac èasu,
takže sa môže viac venova záchrannej, alebo inej potrebnej èinnosti.
Pri vpichu ihly treba zachova
urèité pravidlá: ihlu je najlepšie zavádza rotaèným pohybom (pri použití
injekènej ihly to však nie je možné)
do urèitej håbky, než sa objavia už
spomínané charakteristické pocity de
èchi (pocit tepla, tàpnutia, mravèenia,
prietoku elektrického prúdu a podobne). Pri akupunktúre sa podobne ako
pri akupresúre používa buï sedatívny, alebo tonizaèný spôsob. Pri sedatívnom spôsobe sa ihla po zavedení
ponecháva v tkanive dlhší èas - 10
až 30 minút (napríklad pri záchvate
10

epilepsie, alebo pri infarkte srdcového
svalu), v niektorých indikáciách dokonca ešte dlhšie - napríklad pri popáleninách sa ihla zavedená do bodu P 7
ponecháva nieko¾ko hodín.
Pri tonizaènom spôsobe, ktorý sa
vykonáva napríklad pri šoku, kolapse
a bezvedomí, sa ihla ponecháva v tkanive iba nieko¾ko sekúnd, maximálne
1 minútu, potom sa vytiahne. V prípade pretrvávania bezvedomia možno
takýto postup, vždy po krátkej prestávke, aj nieko¾ko ráz zopakova.
Pri vykonávaní takejto osobitej
formy akupunktúry aj v indikáciách
prvej pomoci si však treba uvedomi,
že do niektorých aktívnych bodov neslobodno zapicháva ihlu v nijakom
prípade. Sú to body uložené v blízkosti životne dôležitých orgánov,
pretože by pri manipulácii s ihlou
mohlo dôjs k ich poškodeniu (napr.
k nabodnutiu p¾úc, žlèníka, cievneho
systému alebo k poškodeniu niektorých iných zranite¾ných štruktúr).
Z opísaných aktívnych bodov je akupunktúra kontraindikovaná v bode
JM 22 a C 1 pre možnos nabodnutia
cievneho systému, v bode TM 15 a TM
16 pre možnos poškodenia nervovej
sústavy.
Akupunktúru neslobodno vykonáva ani v bodoch ASHI nachádzajúcich
sa v blízkosti zranite¾ných štruktúr
a v bode G 17 v strede prsnej bradavky
a v bode JM 8 v strede pupka.
Medzi nebezpeèné body, v ktorých
môže akupunktúru iba ve¾mi opatrne
a pri dodržaní zvláštnych pravidiel
vykonáva len skúsený lekár - akupunkturista patria:
- bod G 1 (pre blízkos oka),
- body G 9 a IT 17 (pre blízkos arteria carotis),
- body P 1 a VF 21 (pre možnos nabodnutia p¾úcnych hrotov),
- body P 9 a PC 3 (pre blízkos ve¾kých ciev) a koneène
- bod VF 24 na pravej strane (pre blízkos peèene a žlèníka).
Osobitnú pozornos vyžaduje aj
akupunktúra bodu H 3, ktorý vykazuje mohutný úèinok na krvný tlak a na
hladinu krvného cukru (glykémie).
Neodborná stimulácia tohto bodu by
mohla spôsobi ich prudký pokles.
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BOLESTI TROJKLANNÉHO NERVU (MIANTONG)
(Pøevzato z pøednášek akupunktury Univerzity Guangming, prof. Li Jianzhong2008,
pøepsala MUDr. L. Bendová, doplnila fotografiemi stagnace krve na jazyku z vlastní praxe)
Popis nemoci
Jedná se o bolesti soustøedìné na
tváø, pøíznaky jsou v západní medicínì oznaèovány jako zánìt trojklaného nervu. Nejèastìji je postižen horní
a dolní ret, nos a jeho okolí, okolí oèí,
bolesti vystøelují ven z tìchto oblastí.
Nejsou zde obvykle pocity døevìnìní
ani znecitlivìní, ani jiné pøíznaky.
Pøíèiny v západní medicínì nejsou
jasné, nejèastìji jsou stiženi lidé nad
40 let a více ženy. V Èínì je nejèastìjší postižení v prùbìhu druhé a tøetí
vìtve tohoto nervu, málokdy bolesti
sledují smìr první vìtve. Nejèastìji
bývají nad horním rtem a u nosu což
je v oblasti 2. vìtve nebo pod spodním
rtem – 3. vìtev trigeminu.
Pokud se dotýkáme postiženého
místa, tak to bolesti zhoršuje. Jedná
se o pocity bodání nože, pacient mùže
popisovat i bolesti palèivé. Vìtšinou
trvají nìkolik sekund a frekvence vystøelování je nestabilní. Mùže to být
nìkolikrát dennì nebo i nìkolikrát za
minutu. Objevují se i spastické stahy
na tváøi, zèervenání tváøe a oèí, slzení. Mohou samovolnì vytékat nosní
hleny, sliny apod. Pøi bolestech jsou
veškeré úkony jako je øeè a polykání,
umývání tváøe, èištìní zubù silnì
bolestivé a zhoršují obtíže. Diferenciálnì diagnosticky je nutno vzít v úvahu typ bolesti, vystøelování i celkovou
anamnézu pacienta. Je nutno vylouèit
bolesti sluchového nervu, sinusitidy,
stomatologické pøípady, pøípadnì
i jiné choroby.
Pohled èínské medicíny
Z hlediska èínské medicíny se zpravidla jedná o pùsobení vnìjšího èinitele, který bolesti spouští. Z hlediska
akupunkturních drah je tato oblast
zásobena jangmingovou dráhou nohy
vedoucí k této oblasti vìtvièky konèící
až u lícních kostí. Dále je zde i šaojangová dráha ruky nebo všechny jangové dráhy vedou vzhùru a mají napojení na èelní kouty. Pokud vìtrnný
chlad nebo horko vniknou do tìchto
míst, tak pøehradí tyto dráhy i dráhy
celkovì a èchi a krev nemohou plynule cirkulovat a vznikají bolesti.

Bolesti bývají èasto palèivé a je tu
i zvýšený duševní neklid a podráždìnost. Pokud je barva tváøe èervená je
možno se domnívat, že se jedná o vystupování ohnì jater.
Bolesti mají tendenci se vracet
a problémy pøetrvávají mnoho let
a proto výraznì vyèerpávají èchi
a krev. Škodlivost proniká do sítì drah
a poboèek a stísòuje se tam a to dále
vyvolává bolesti. Proto pacienti témìø
vždy bývají ve stavu prázdnoty èchi
a krve a stagnace krve.
Popisy této nemoci máme již
z doby dynastie MING. Jedná se tedy
o syndromy plné povahy propukající
náhle v terénu rozliènì oslabeném.
Z hlediska akupunktury jsou-li
bolesti v prùbìhu jednotlivých vìtví
trigeminu používáme pøíslušné akupunkturní body. (viz tbl. 1)

Tabulka è. 1
První větev
trigeminu
Druhá větev
trigeminu
Třetí větev
trigeminu

BL 2, TE 23, GB 14,
ST 8, TE 3
LI 20, ST 2, LI 19,
TE 20, LI 4
ST 7, ST 6, ST 5,
TE 17, ST 44,

Vysvìtlení receptu: Body GB 20
a TE 5 vypuzují vítr a tiší bolesti, ST
40 pøemìòuje hleny a ST 36 zprùchodòuje dráhu žaludku a podporuje
èchi a krev.
2. Ganyu huahuo – Stísnìná játra
generují oheò
Jedná se o následky dlouhodobého
stísnìní jater vedoucí ke vzniku ohnì,
který vystupuje vzhùru. Výstup ohnivé èchi vzhùru do protismìru zpùso-

Obraz zvìtšených podjazykových žilek
svìdèící pro stagnaci krve.

Diferenciální diagnostika èínské
medicíny
Z hlediska diferenciální diagnostiky èínské medicíny je nutno rozlišit
následující syndromy:

1. Fenghan jia tan zuzhi jingluo –
Chladný vítr a tchan zahrazují dráhy
Zde jsou bolesti spastické a velmi silné, barva tváøe bledá, kontakt
s chladem problémy zhoršuje, kontakt s teplem problémy zmíròuje.
Tìlo jazyka je bledé, povlak bílý,
pulz napružený in (jin). Jazyk také
mùže být bledý s bílým a mastným
povlakem, pulz klouzavý a mìkký
(hua, ru).
Terapeutický princip zní: vypudit
vítr a rozptýlit chlad (shufeng sahan),
pøemìnit tchan a zprùchodnit dráhy
(huatan tongluo).
Recept: GB 20, TE 5, ST 40, ST 36,
vše rozptylovací metodou (xie) a je
s výhodou užít i požehování.

Obraz drobných stagnaèních teèek na jazyku z boku svìdèící pro stagnaci krve

Obraz výraznì zvìtšených žilek na jazyku
z boku svìdèící pro stagnaci krve.
(barevné obrázky najdete na 3. stranì obálky)
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buje náhlé propuknutí bolestí na tváøi,
pocit pálení a horka, bodavé, silné
a nesnesitelné bolesti. Barva tváøe je
èervená, dochází i ke zèervenání oèí,
z oèí vytékají husté sekrety. Je tu podráždìnost, pocity rozpínavého tlaku
pod žebry a v hrudi, sucho v ústech
a hoøká pachu v ústech. Objevuje se
ztmavnutí moèi, zežloutnutí i jazyk
je èervený a má žlutý povlak. Pulz je
strunovitý, klouzavý a rychlý (xian,
hua, shuo).
Terapeutický princip: proèistit játra a vypudit oheò (qinggan xiehuo)
Recept: LR 2, TE 2, GB 43, vše rozptylovací metodou xie
Vysvìtlení receptu: LR 2 je bod
studnièky dráhy jater a bod ohnì, kterým vypuzujeme oheò jater, TE 2 je
rovnìž bod studnièky dráhy tøi ohniš
a bod vody, tiší bolesti,
Bod GB 43 je rovnìž bod studnièky
vypuzuje horko jater a žluèníku.
Dodatky:
A. pokud je zvýšená hnìvivost, rozèilování pøidáváme LR 8, který potlaèuje jang jater
B. Pokud je zvýšená podráždìnost
a úzkost pøidáváme PC 7, který vypouští oheò srdce
C. pokud je pocit rozpínavého tlaku
v hrudi pøidáváme TE 6, který zprùchodòuje mechanismus èchi
Jehly ponecháváme 30 min až
60min na místì pøièemž každých 5 až
10 min pravidelnì stimulujeme.
3. Qixu xueyu – Prázdnota èchi
a stagnace krve
Jedná se o stav, kdy se bolesti
objevují opakovanì a tato tendence
pøetrvává mnoho let. Pøi propuknutí
jsou bolesti køeèovité a spastické,
nesnesitelné a bodavé. Barva tváøe
je temná až popelavá, objevují se až
stopy krevních sraženin, mùže dojít
i k vypadávání oboèí a vlasù. Dochází
k tomu i tak, že pøetrvávající bolesti
nadoènicových obloukù vedou pacienty k tomu, že si je stále tøou a následkem toho oboèí vypadá. Pacient je
zimomøivý, lehce se zadýchá a nechce
se mu mluvit, hlas je oslabený a tišší, jazyk vybledlý ale s nádechem
dofialova svìdèící pro stagnaci krve,
povlak je bílý. Na jazyku se objevují
stagnaèní teèky (viz foto) a pulz je
tenký a slabý (xi, ruo).
12

Terapeutický princip: doplnit èchi
a oživit krev (buqi huoxue), pøemìnit
sraženiny a zprùchodnit dráhy (huayu tongluo).
Recept: BL 17, BL 18, CV 4, SP 6,
ST 36
Vysvìtlení: BL 17 oživuje krev
a podporuje její obìh, BL18 doplòuje
jin jater, CV 4 doplòuje pùvodní jang
a body SP 6 a ST 36 posilují zdroj tvorby èchi a krve
Dodatky:
A. pøi pøecitlivìlosti na prùvan a pocení pøidáváme GV 14 pøièemž na jeho
stimulaci používáme techniku ticha
(zobavá technika), která stimuluje
jangovou èchi v tìle.
Toto pùsobení mùžeme doplnit
i bodem KI 7, kde užijeme posilovací
techniky metody bu. Tento bod pù-

sobí na zastavení pocení. Když dojde
k naplnìní jangové èchi, tak se pocení
zastaví a tím pádem pøestává pocit
pøecitlivìlosti na pohyb vzduchu.
B. Pokud narùstá oheò pøidáváme
body KI 6, SP 6, LR 3.
Po vytáhnutí jehel mùžeme terapii
doplnit požehováním na bodu CV 4,
nejlépe pøes plátek zázvoru a užijeme
5-7 kuželíkù pelyòku.
Terapie se provádí 1x za dva dny,
musí být opakována dostateènì
dlouho a je nutno být trpìlivý a vytrvalý.
Léèbu lze doplnit body na uchu:
èelo, horní èelo (shange), dolní èelo
– (xiage), sympatikus (jiaogan). Je
nutno nabodávat se silou a jehly nechat 30min na místì pøièemž každých
5 minut se s jehlami manipuluje.

Kazuistiky
Pacientkou byla žena ve vìku 32 let
a pøišla do naší nemocnice v dubnu roku
1994. Pùl roku trpìla na náhlé ataky bolestí u ústních koutkù. Nejprve navštívila
stomatologa a byly jí vytrženy podezøelé
zuby nicménì bolesti trvaly dále a teprve
posléze byla objevena správná diagnoza
dráždìní trojklanného nervu. Brala léky
západní medicíny ale ty nezabíraly.
Nakonec se rozhodla pro akupunkturu.
Poslední dva dny pøedtím než pøišla se
bolesti vystupòovaly. Pacientka nedokázala pohybovat ústy, mìla silné bolesti
pøi øeèi a jídle, bylo to pro ni velmi nepøíjemné. Psychicky byla vyèerpaná, vlevo
na horním rtu mìla na kùži skvrny, pøi
dotyku na tomto místì bolest vystøelovala smìrem dozadu. Zaznamenala zežloutnutí moèi a snížení množství moèi,
byla podráždìná, mìla pocit sucha v ústech a hoøkou pachu. Stolice byla suchá,
tìlo jazyka èervené se žlutým a tenkým
povlakem. Pulz strunovitý a klouzavý
(xian, hua). Bolest byla lokalizována na
2. vìtvi nervu trigeminu.
Diagnoza této pacientky znìla:
Stísnìný oheò a horkost v játrech a dráze
žaludku. Terapeutický princip byl proèistit horkost a rozptýlit zauzlení (qingre
jieyu), zprùchodnit dráhy a zastavit
bolest (tongluo zhitong).
Použité byly body: ST 7, ST 6, ST 4, LI
4, LR 2, ST 44, vše metodou rozptylovací
xie, jehly se ponechaly 1 hod, každých
10 min se s nimi manipulovalo.
Po dvou zákrocích došlo k celkovém
ústupu bolestí, které však pøetrvávaly pøi
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jezení ale i pøi tìchto aktivitách již byly
snesitelné. Po celkem 20 sezeních bolesti
úplnì odeznìly.
2. kazuistika
Jednalo se o pacientku 65 let, která
pøišlo do naší nemocnice v roce 2000.
Mìla silné bolesti, které se objevily poprvé po rozèilení. Bolesti byly øezavé a bodavé a bránily pøíjmu potravy a tekutin.
Bolestivé místo se nalézalo na tváøi vlevo.
Starší žena mìla sucho v ústech a hoøkou
pachu, byla podráždìná, mìla závratì,
zarudlé oèi a pocit drhnutí víèek, pocit
sucha v oèích. Trpìla rovnìž na zácpu.
Jazyk byl èervený s hrubým žlutým povlakem. Pulz strunovitý xian.
Z hlediska západní medicíny byla postižena tøetí vìtev trigeminu.
Diagnoza znìla stísnìní jater se zauzlením horka (ganwei yure), neprùchodnost drah (jingmai zuzhi)
Terapeutický princip: proèistit játra
a rozptýlit žaludek (qinggan xiewei),
oživit krev a zprùchodnit dráhy (huoxue
tongjing)
Použité body: ST 6, mimodráhový
bod - jiachengjiang, LI 4, LR 3, LR 2, ST
44, vše rozptylovací metodou xie, jehly se
nechaly jednu hodinu na místì. Již po
prvním zákroku došlo k ústupu bolestí
a to do té míry, že už nepociovala bolesti
ani pøi jídle. Celkovì pacientka dochodila
deset sezení po 30 – 40 minutách.

L. Bendová
I škola TÈM, www.tcm.cz
Praha, Revoluèní 20
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DETOXIKACE – ÚLOHA HOUBOVÉ VÝŽIVY

e-mail: akarmali@deq.isel.ipl.pt

Profesor Amin Karmali – Oddìlení biotechnologie, Instituto Superior de Engenharia de Lisboa*

Øada patologických poruch, vèetnì
karcinogeneze a bunìèné degenerace
spojené se stárnutím, je zpùsobená
typy reaktivního kyslíku (ROS) nebo
superoxidovými radikály. ROS jsou
produkovány sluneèním svìtlem,
ultrafialovým záøením, chemickými
reakcemi i metabolickými procesy
a jsou pro živé buòky toxické, jelikož
oxidují a rozkládají dùležité biologické makromolekuly, jako jsou lipidy
a proteiny(1).
Udržení zdraví a prevence pøed
chronickými degenerativními stavy
proto z velké míry závisí na schopnosti tìla neutralizovat, jinými slovy
detoxikovat ROS.
Nejdùležitìjší v boji proti ROS je
množství enzymatických systémù,
z nichž nejvýznaènìjší je aktivita superoxidismutázy (SOD), která vyvolává destrukci superoxidových radikálù,
a tedy chrání oxygen-metabolizující
buòky pøed škodlivým pùsobením
tìchto volných radikálù. Nìkolik
vìdcù dokázalo, že SOD se úèastní na
nemocech jako Parkinsonova nemoc,
rakovina a anémie(1,2).
Dalším dùležitým enzymovým
systémem je Cytochrom P-450, který
je umístìn v endoplazmatickém retikulu a sehrává dùležitou roli v metabolismu a detoxikaci endogenních
látek(3).
Rovnìž se ukázalo, že enzymová
terapie sehrává dùležitou roli u nìkolika vážných klinických stavù, vèetnì
rakoviny, zhoubných lymfomù a kardiovaskulárních poruch (4,5).
O houbách se již po tisíciletí ví,
že mají léèivé úèinky. Vyšší stopkovýtrusné houby se používají na klinickou výživu pro jejich protinádorové,
imunomodulaèní, kardiovaskulární
a antimikrobiální úèinky(6).
Stejnì jako u jiných komplexních
terapeuticky zajímavých látek, jako
napø. u polysacharidových složenin
s proteinovou vazbou (napø. PSK, PSP
a Lentinan), a u sekundárních metabolitù (napø. terpeny, alkaloidy a laktony), také u hub zjišujeme, že jsou
bohatými zdroji mnoha enzymù.

Nìkolik hub vykazuje obsah látek,
které napodobují aktivitu SOD(7)
a enzymový systém Cytochromu P450 byl nalezen u nìkolika vyšších
basidiomycét. Další enzymy pøítomné v klinicky využívaných houbách
zahrnují lakázu, oxidázu glukózy
a peroxidázu.
Je pravdìpodobné, že úèinné enzymatické a ROS detoxikaèní vlastnosti
hub jsou z velké èásti zpùsobené drsným prostøedím, kde jsou pøítomny
vysoké koncentrace volných radikálù,
proti kterým se houby musí chránit.
Takovému prostøedí je podhoubí
nuceno èelit, navíc s potøebou kolonizovat ho.
V této souvislosti je dùležité poznamenat, že se uve-dené enzymy nacházejí témìø výluènì v podhoubí, a tedy
pøípravky odvozené z plodnic hub
mají pravdìpodobnì mnohem nižší
hladiny enzymatické aktivity než ty,
které jsou odvozeny z mycelia hub.
V souèasné práci jsme prozkoumávali hladiny SOD, Cytochromu P-450,
reduktázy Cytochromu P-450 (NADPH dependentní) a sekundárních
metabolitech inhibujících trombin
v následujících houbách: outkovka
pestrá (Coriolus versicolor - yunzhi),
housenice èínská (Cordyceps sinensis - dongchongxiacao), lesklokorka
lesklá (Ganoderma lucidium - reishi/
lingzhi) a trsnatec lupenitý (Grifola
frondosa - maitake).
V houbách je množství sekundárních metabolitù, které sehrávají
dùležitou roli jako inhibitory trombinu(10), a jelikož je trombin dùležitou
proteázou koagulaèního systému, je
vhodným terèem pro zastavení krevního srážení, což je vhodné v boji
s mnohými stavy spojenými se stárnutím.
Abychom simulovali lidský støevní
trakt, zpracovali jsme tyto houby následujícími proteolytickými enzymy:
1. pepsin (500IU/g biomasy) pøi pH
2,0 po dobu 30 minut pøi 37°C v inkubátoru s orbitálním tøesením.
2. trypsin (500IU/g biomasy) pøi pH
7,6 po dobu 30 minut pøi 37° C

v inkubátoru s orbitálním tøesením.
Analýza SOD, Cytochromu P-450,
reduktázy Cytochromu P-450 (NADPH dependentní) a trombin inhibujících sekundárních metabolitù v outkovce pestré (Coriolus versicolor),
housenici èínské (Cordyceps sinensis), lesklokorce lesklé (Ganoderma
lucidium - reishi) a trsnatci lupenitém
(Grifola frondosa -maitake) ukázala
následující výsledky:
Tab. 1.
V nepøítomnosti proteolytických enzymù
Analýza tablet s 500 mg biomasy**
Enzymy a sekun- Grifola Ganoderma Coriolus Cordyceps
dární metabolity frondosa lucidum versicolor sinensis
Aktivita superoxid70,2 U
50,4 U
77,1 U
77,1 U
-dismutázy (SOD)
Cytochrom P-450 0,60 nmol 0,66 nmol 0,51 nmol 0,25 nmol
Reduktáza
7,14 mU 7,05 mU
11,9 mU 4,14 mU
Cytochromu P-450
Sekundární metabolity (inhibitory
49 %
4,4 %
59 %
56 %
trombinu)

Tab. 2.
V pøítomnosti pepsinu.
Analýza tablet s 500 mg biomasy*
Enzymy a sekun- Grifola Ganoderma Coriolus Cordyceps
dární metabolity frondosa lucidum versicolor sinensis
Aktivita superoxid58,7 U
41,3 U
61,2 U
49,5 U
-dismutázy (SOD)
Cytochrom P-450 0,48 nmol 0,53 nmol 0,49 nmol 0,24 nmol
Reduktáza
6,06 mU 5,92 mU
9,52 mU 3,80 mU
Cytochromu P-450
Sekundární metabolity (inhibitory
46,5 %
3,7 %
54,2 %
50,9 %
trombinu)

Tab. 3.
V pøítomnosti trypsinu.
Analýza tablet s 500 mg biomasy*
Enzymy a sekun- Grifola Ganoderma Coriolus Cordyceps
dární metabolity frondosa lucidum versicolor sinensis
Aktivita superoxid69,5 U
51,4 U
68,5 U
90,6 U
-dismutázy (SOD)
Cytochrom P-450 0,58 nmol 0,63 nmol 0,52 nmol 0,24 nmol
Reduktáza
7,03 mU 6,98 mU
11,1 mU 4,02 mU
Cytochromu P-450
Sekundární metabolity (inhibitory
46 %
3,7 %
52 %
57 %
trombinu)

Data v tabulkách ukazují, že
simulace intestinálního traktu pepsinem a trypsinem snížila hladiny
enzymù a sekundárních metabolitù
o 15 - 20 %.
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Závìr
Houby obsahují nìkolik dùležitých
enzymù, které se podílejí na detoxikaèním procesu (Cytochrom P-450)
a na destrukci superoxidových volných radikálù (aktivita SOD), a také
sekundární metabolity, které pùsobí
jako inhibitory trombinu.
Bude tøeba provést další výzkumy,
které by zkoumaly in vivo úèinek
houbové výživy na hladiny nìkterých
klíèových proteinù a enzymù, které
se podílejí na nìkterých klinických
stavech, vèetnì kardiovaskulárních
nemocí, rakoviny, HIV a neurologických poruch.

* Èlánek pøetištìn z èasopisu Mycology News, Volume 1, Edition 9.
** Vzorky hub v tabletové formì
sestávaly z podhoubí a primordií daných hub. Vzorky dodala spoleènost
Mycology Research Laboratories Ltd.
(MRL), www.mycologyresearch.com,
èeský kontakt www.lecivehouby.cz.
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V súvislosti s prebiehajúcimi voľbami do predsedníctva Sekcie akupunktúry Slovenskej lekárskej komory
na r. 2008-2012 redakcia upozorňuje na nasledujúci oznam.

Oznam SLK
V zmysle § 52 ods. 2 a nasl. Zákona 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti je lekár povinný
oznamovať zmeny údajov, ktoré sa dotýkajú jeho osoby alebo výkonu zdravotníckeho povolania, ďalej bez zbytočného
odkladu oznámiť údaje na zápis do registra a priebežne ich dopĺňať (§ 64).
V prípade, že lekár takéto údaje SLK neoznámi, SLK nemôže ručiť za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť nesplnením si týchto zákonných povinností.
SLK vychádza z údajov, ktoré má v registri lekárov aj pri organizovaní volieb do orgánov odborných sekcií. V prípade,
že lekár, člen SLK nepredloží včas a úplne údaje o skutočnosti, že má odbornú spôsobilosť na vykonávanie špecializačných činností v špecializačnom odbore akupunktúra, nemôže byť zaradený na kandidátnu volebnú listinu pre voľbu
predsedníctva sekcie akupunkturistovSLK.
Mgr. Viktor Dobiš
odbor kontinuálneho vzdelávania, licencií a sekcií SLK
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA KOMORA
Dobšinského 12, 811 05 Bratislava

14

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SSA SLS • 1|2008

originálne práce

PENETRAÈNÁ AKUPUNKTÚRNA TECHNIKA DLHÝMI IHLAMI
MUDr. Gabriel Petrovics

Penetraèná technika je špeciálna
akupunktúrna technika, ktorá spoèíva
v zavedení dlhej akupunktúrnej ihly
z jedného bodu do druhého, prièom
ihla prechádza cez pri¾ahlé tkanivá za
úèelom posilnenia regulácie toku èchi
v meridiánoch.
Táto technika je ove¾a úèinnejšia
ako napichnutie jedného bodu jednou
ihlou. Efekt napichovania jednotlivých bodov samostatnými ihlami je
nedostatoèné pri lieèbe zdurených
lymfatických uzlín, pri bolesti v hrudníku, pri paréze n. facialis a pod.
Bod, ktorý sa napichuje sa nazýva
penetraèným bodom, bod do ktorého
sa penetruje, sa nazýva bodom koncovým a bod, ktorý sa prípadne križuje
sa nazýva centrálnym bodom.

Klasifikácia penetraènej techniky
1. Klasifikácia v závislosti od smeru
penetrácie
a) Jeden presne daný smer urèený
miestom a zámerom lieèby, smer
ihly je len z bodu A do bodu B.
Napr. penetrácia z bodu LI 4 Hegu
do P 8 Laogong, z bodu IT 6 smerom do C 5 Tongli.
b) Viacerými smermi, ihla sa napichne do presne daného bodu,
prepichne sa ku koncovému bodu
o po dosiahnutí pocitu de èchi sa
ihla povytiahne naspä do penetraèného bodu a pokraèuje sa do
ïalšieho koncového bodu. Napr.
z bodu EM Yintang do bodu EM
Yuyao obojstranne, do bodu TM 20
Baihui, do bodu EM Sishenchong.
c) Obojsmerne, ihla sa aplikuje z bodu A do bodu B a naopak, takže
obidva body sú zároveò penetraènými aj koncovými. Napr. z bodu
G 4 Dicang do bodu G 6 Jiache,
a naopak z bodu G 6 Jiache do
bodu G 4 Dicang, z bodu VF 20
Fengchi do bodu VF 20 Fengchi na
druhej strane a naopak.
d) Okružujúca
technika
spoèíva
v tom, že postihnuté miesto sa opichá dookola penetraènými ihlami,
prièom špièky ihiel sú nasmerova-

né k postihnutému miestu z viacerých smerov. Najèastejšie sa táto
technika využíva pri zhrubnutiach
šliach, pri lokálnom stàpnutí kože,
pri bolestiach svalov a pod.
2. Klasifikácia v závislosti od uhla
zavedenia ihly do kože
a) Horizontálne - po napichnutí je
zavedené ihla medzi kožou a svalom. Penetraèný aj koncový pod sú
uložené povrchovo. Napr. z bodu
Taiyang do bodu VF 8 Shuaigu,
z bodu VF 14 Yangbai do bodu EM
Yuyao a pod.
b) Perpendikulárne - ihla sa napichuje
pod pravým uhlom kolmo cez kožu
do koncového bodu. táto technika
sa používa hlavne v oblastiach ako
sú napr. predkolenia a predlaktia,
kde sú body uložené proti¾ahlo.
Napr. z bodu Pc 6 Neiquan do bodu
To 5 Waiguan, z bodu VF 39 Juegu
do bodu LP 6 Sanyinjiao a pod.
c) Šikmo - ihla sa zavádza pod urèitým uhlom do penetraèného bodu
a prispôsobí sa potom znovu tak
aby sa dosiahol koncový bod. Táto
technika sa používa hlavne v okolí
kåbov konèatín. Napr. z bodu IT 6
Yanglao do bodu C 5 Tongli, z bodu VF 40 Qiuxu do bodu R 6 Zhaobai.
3. Klasifikácia v závislosti od meridiánov
a) Zhodný meridián - dva body na
tom istom meridiáne sa penetraène napichnú za úèelom dráždenia
a usmernenia toku èchi v danom
meridiáne. Horizontálne napichovanie je v tomto prípade najpoužívanejšia technika. Napr. z bodu TM
20 Baihui do bodu TM 19 Houding,
z bodu To 2 Yemen do bodu To 3
Zhongzhu až do To 4 Yangchi.
b) Nezhodné meridiány
- jin-jang meridiány (povrch - vnútro), penetraèný a koncový bod nie
sú na totožnom meridiáne. Napr.
z bodu Pc 5 Jianschi do bodu To 6
Zhigou, z bodu R 7 Fuliu do bodu
VU 59 Fuyang

- meridiány bez vzahu jin-jang penetraènou technikou sa môžu
prepája aj meridiány bez vzahu
povrch - vnútro. Napr. z bodu G
43 Xiangu do bodu R 1 Yongquan,
z bodu To 3 Zhongzhu do bodu C
8 Shaofu
- susediace meridiány s totožným
charakterom jin alebo jang. Prepájajú sa dva meridiány buï
jangové alebo jinové. Napr. z bodu G 38 Tiaokou do bodu VU 57
Chengshan, z bodu H 3 Taichong
do bodu R 1 Yongquan.

Možné riziká penetraènej
techniky
Zalomenie alebo zlomenie ihly.
Používajú sa 6 - 7 cunov dlhé ihly
o priemere 0.26 - 0.30 mm. Je dôležité
ihly pred zavedením skontrolova,
aby sme predišli zlomeniu rukoväte
ihly, alebo zalomeniu ihly.
Nesprávna technika pichania. Nácvik pevnosti a citlivosti prstov. Z dôvodu dåžky ihly je dôležité aby bola
zavedené dostatoène rázne, pretože
ihla neprejde cez kožu a následne
musí by vedená správnym smerom
za kontroly prstami druhej ruky. Ak
sa nedosiahne koncový bod, efekt
lieèby sa môže zníži.
Poloha pacienta. Podstatou je aby
bol pacient uložený do polohy, v ktorej sa pohodlne aplikuje ihla aj pre
lekára. Pacient by nemal sedie na
stolièke!
Sterilizácia ihiel musí by zabezpeèená pod¾a bežných zásad a platných
predpisov platiacich u nás.
Dezinfekcia kože sa musí robi
bežným spôsobom. Koža musí by
èistá umytá, následne dezinfikovaná
dezinfekèným prostriedkom (jódový,
alkoholový). Nikdy neprepichujeme
kožu v koncovom bode, aby sme
predišli infikovaniu penetraèného
kanála.
Dezinfikujú sa prsty lekára na
oboch rukách, pretože druhou rukou
si môže lekár pomáha pri zavádza-
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ní dlhej ihly. ¼avá ruka u pravákov
je ve¾mi dôležitá pri zavádzaní ihly
a usmeròovaní pre dosiahnutie správnej lokality. Je dôležité ¾avou rukou
cíti hrot ihly a usmeròova ho tlakom
zvonku pri plnom sústredení sa. Pacient nesmie cíti pochybnosti lekára.
Nedosiahnutie pocitu deèchi. Dosiahnutie a podpora pocitu deèchi.
Deèchi zaregistruje lekár pocitom
pnutia v okolí ihly, zatia¾ èo pacient
pociuje boles, brnenie, rozpínanie,
teplo, chlad alebo ažobu. Niekedy
to môže by pocit akéhosi prúdenia
v tele, alebo pocit chodenia hmyzu
v tele. Keï nedosiahneme pocit deèchi musíme urobi opatrenia na jeho
dosiahnutie manipuláciou s ihlou
povyahovaním, rotáciou, tlakom.
Keï po nieko¾kých manipuláciách
nedosiahneme pocitu deèchi musíme
zmeni smer ihly.
Manipulácia - po dosiahnutí pocitu
deèchi manipulujeme s ihlou každých
10 minút tonizaènou alebo sedaènou
technikou
Vybratie ihly - ihlu vyberáme prudko alebo pomaly v závislosti od techniky manipulácie. Dôležitá je aj spolupráca ¾avej ruky pri vyberaní ihly.
Ihlu vyahujeme nenásilne za miernej
manipulácie, zároveò ¾avou rukou zatláèame na miesto priebehu ihly, aby
sme predišli hematómu, ktorý môže
pri tejto technike vzniknú.

Príklady penetraènej techniky
1. z bodu G 4 Dicang do bodu G 6
Jiache
Pacienta poprosíme, aby si sadol
vzpriamene. Picháme pravú stranu
pri postihnutí v¾avo a naopak. Palcom
¾avej ruky zatlaèíme G 4 Dicang, zavedieme ihlu pravou rukou (u ¾aváka
¾avou), stredný prst a prstenník pravej
ruky, v ktorej držíme ihlu položíme
medzi G 4 Dicang a G 6 Jiache a postupne zavádzame ihlu za kontroly
hrotu ihly palcom ¾avej ruky. Ihla
nesmie vojs do ústnej dutiny!
V prípadoch deviácie úst spôsobenej vniknutím vetra do tvárových
kolaterál yangmingového meridiánu
ošetrujeme tieto body sedaène, aby
sa stimulovala cirkulácia èchi a krvi
a rozptýlil patologický vietor v meridiáne yangming.

16

2. z bodu JM 17 Shanzhong do bodu
JM 14 Juque
Pacient sedí vzpriamene alebo je
v ležiacej polohe. Lekár položí palec
¾avej ruky na bod JM 17 Shanzhong
a zavedie ihlu pravou rukou mierne
šikmo do bodu. Po dosiahnutí deèchi urobí horizontálnu penetráciu do
bodu JM 14 Juque cez body JM 15
Jiuwei a JM 16 Zhongting.
Indikáciou tento penetraènej techniky sú symptómy vzostupu patologickej qi hore, astma, kaše¾, bolesti na
hrudníku a pocit plnosti v hrudníku.
„Mu“ je miesto kde sa zhromažïuje
èchi cang a fu orgánov. JM 17 Shanzhong je Mu bodom perikardu a bod
JM 15 Juiwei je Mu bodom srdca. Penetrácia týchto dvoch bodov umožní
podpori cirkuláciu èchi v sanjiao,
uvo¾òuje hrudník, odstraòuje stagnáciu, podporuje transport v strednom
ohrievaèi a rozpty¾uje vlhkos, ale
okrem toho posilòuje èinnos srdca
a perikardu a reguluje jang èchi hrudníka.
3. z bodu G 25 Tianshu do bodu R
16 Huangshu
Zatlaèíme palcom ¾avej ruky bod
G 25 Tianshu a prostredníkom R 16
Huangshu. Pravou rukou napichneme bod G 25 Tianshu do håbky asi
0.8 cuna. Po dosiahnutí pocitu deèchi
ihlu natoèíme smerom k bodu R 16
Huangshu a horizontálne penetrujeme za miernej rotácie kým nedosiahneme deèchi v koncovom bode. Ponecháme ihlu alebo môžeme použi
aj obojstrannú techniku penetrácie.
Pridáme ihlu v protismere z bodu R
16 Huangshu do bodu G 25 Tianshu.
Prepojenie týchto dvoch bodov je
ve¾mi úèinné pri bolestiach hlavy
spôsobených hlienmi a pri hnaèkách.
Bolesti hlavy spôsobené hlienmi sa
objavujú hlavne u pacientov, ktorí
majú konštitúciu charakteristickú
deficitom jangu a nadmernú vlhkos
a chlad v strednom a dolnom ohrievaèi. Keï dôjde k atake, patologická èchi
stúpa smerom hore z obidvoch strán
brucha, dochádza k skráteniu dychu
a objaví sa závrat. Následne vznikne
vàtava boles na èele, slinenie, bledos, hlboký nitkovitý a strunovitý
napätý pulz.
Penetrácia týchto dvoch bodov
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podporuje èinnos sleziny, rozháòa
vlhkos, pomáha vystupova èistému
a klesa kalnému, reguluje meridián
Chong mai, stláèa patologickú èchi
smerom dole.
Hnaèky sú väèšinou spôsobené
chladom a vlhkosou, stagnáciou vlhkej horúèosti alebo v dôsledku dysfunkcie sleziny a žalúdka alebo èriev.
Penetrácia týchto bodov podporuje
èinnos sleziny a oblièiek a normalizuje èinnos èriev.
4. To 10 Tianjing do bodu IC 14 Binao
Pacienta poprosíme, aby si sadol
vzpriamene s ohnutým lakom na postihnutej strane, a aby držal flektovanú konèatinu èo najviac predpaženú.
Potom položí lekár palec ¾avej ruky
nad bod To 10 Tianjing a 4 prsty medzi bod IC 14 Binao. Ihlu napichneme
v inspíriu. Pocit deèci by sme mali dosiahnu v håbke asi 0.5 cunu, následne ihlu ve¾mi mierne povytiahneme
a nasmerujeme ju k bodu IC 14 Binao
a zavedieme za kontroly hrotu ihly
prstami ¾avej ruky. Keï pacient pocíti
teplo okolo ramennej kosti alebo boles vyžarujúcu do ramena, znamená
to dosiahnutie deèchi a následne
použijeme sedaènú techniku. Keï sa
poèas penetrácie hrot ihly odkloní od
požadovaného smeru alebo je ve¾mi
plytko pod kožou jemne ihlu povytiahneme, upravíme smer a znovu zavedieme. Pri vyberaní ihly zatlaèíme
na bod To 10 Tianjing palcom ¾avej
ruky a fixujeme kožu prstami medzi
obidvoma bodmi. Pravou rukou za
miernej rotácie ihlu pomaly vytiahneme. Lieèbu vykonávame každý druhý
deò prípadne obojstranne.
Táto penetraèná technika je úèinná
pri opuchu tváre a bolesti spôsobenej
ohòom zo stagnácie èchi v sanjiao, pri
bolestiach a zápale hrdla, pri mumpse
a skrofulóze zvláš je úèinná pri skrofulóze v zaèiatoèných štádiách, kým
nie je organizovaný hnis. Skrofulóza
vzniká kombináciou ohòa zo stagnácie v Shaoyangu a zablokovaní meridiánu vlhkými hlienmi.
To 10 Tianjing je bodom mora (bodom V. priehrady) na meridiáne shaoyang. Napichnutie tohto bodu môže
rozptýli oheò v žlèníku a sanjiao
a spriechodni shaoyang meridián.

IC 14 Binao je bodom stretnutia na
yangmingovom meridiáne ruky a je
dôležitým bodom na lieèbu skrofulózy. Penetráciou obidvoch bodov
dosiahneme nielen odstránenie patologického ohòa zo stagnácie v sanjiao
a rozptýlenie patologickej horúèosti
a hlienov v meridiánoch, ale zároveò
uvo¾níme tok èchi a krvi v meridiáne
yangming a taktiež uvo¾níme stagnáciu a masy vo všetkých meridiánoch
krku. Preto sú tieto body také úèinné
pri skrofulóze.

5. z bodu IT 6 Yanglao do bodu C 5
Tongli
Poprosíme pacienta aby si sadol
vzpriamene s dlaòami otoèenými
smerom dole. Palcom ¾avej ruky staèíme hlavu ulny a ukazovák umiestnime na bod C 5 Tongli. Pravou rukou
zavedieme ihlu do bodu IT 6 Yanglao
håbky cca 0.5 cunu kým nedosiahneme deèchi, následne posunieme ihlu
až do bodu C5 Tongli kým pacient nepocíti vyžarovanie na dorzálnu stranu
zápästia.
Indikáciou sú nepravidelná menštruácia, hystéria. Prepracovanie,
emoèné poruchy, vyèerpanie krvi

môže vies k nerovnováhe medzi
srdcom a slezinou, nepravidelnej
menštruácii až strate menštruácie,
poobedòajšej horúèke, strate na váhe,
matnej a žltej koži. Deficit jangu
srdca a sleziny vždy spôsobuje nepravidelnosti menštruácie. Hystéria je
zvyèajne spôsobená vyèerpaním jinu
v dôsledku stagnácie ohòa a nadmernej horúèosti v krvi z nepokoja v peèeni. Použitím penetraènej techniky
bodov IT 6 Yanglao a bodu C 5 Tongli
sa aktivuje cirkulácia krvi, spriechodnia sa meridiány, posilní sa èinnos
peèene a oblièiek, odstraòuje prázdny
oheò a upokojuje myse¾.

Ïalšie príklady kombinácie bodov penetraènou technikou:
z bodu
P7
IC 3
IC 4
IC 10
IC 11
IC 15
IC 15
IC 15
IC 20
G1
G5
G8
G9
G 34
G 35
G 38
G 40

Lieque
Sanjian
Hegu
Shousanli
Quqi
Jianyu
Jianyu
Jianyu
Yingxiang
Chengqi
Daying
Touwei
Renying
Liangqiu
Dubi
Tiaokou
Fenglong

do bodu
P9
IT 3
Pc 8
IC 7
C3
C1
T 13
IC 14
VU 1
VU 1
G6
VU 7
JM 22
G 33
EM 52
VU 57
LP 7

Taiyuan
Houxi
Laogong
Wenliu
Shaobai
Jiquan
Naohui
Binao
Jingming
Jingming
Jiache
Tongtian
Tiantu
Yinshi
Xiyan
Chengshan
Lougu

G 41

Jiexi

H4

Zhongfeng

G 43
LP 4
LP 5
C4
C6
VU 2
IT 3
IT 5
IT 14
IT 15
VU 4
VU 5
VU 12
VU 13
VU 18
VU 19
VU 52
VU 60

Xiangu
Gongsun
Shangqiu
Lingdao
Yinxi
Zanzhu
Houxi
Yanggu
Jianwaishu
Jianzhongshu
Quchai
Wuchu
Fengmen
Feishu
Ganshu
Danshu
Zhishi
Kunlun

R1
R1
G 41
C7
IT 5
VU 1
Pc 8
IT 4
TM 12
TM 14
VF 15
VF 8
VU 11
EM 33
TM 9
TM 9
TM 4
R3

Yongquan
Yongquan
Jiexi
Shenmen
Yanggu
Jingming
Laogong
Wangu
Shenzhu
Dazhui
Linqi
Shuaigu
Dazhu
Dingchuan
Zhiyang
Zhiyang
Mingmen
Taixi

kašeľ z chladu a vetra
zápal hrdla, bolesti zubov
náhla bolesť v prekordiu, zapálená koža na dlaniach
bolestivosť a oslabenie horných končatín
hemiplégia, bolesti lakťa
bolesti ramenného kĺbu
bolesti ramena a chrbta
bolesti ramena a chrbta
deviácia úst, ochorenia nosa
ochorenia očí
opuch a bolesť tváre
hemiplégia, bolesti na vrchole hlavy
struma
bolesti v epigastriu, bolesti kolena
artróza kolena
cholera, zvracanie a hnačky, atroﬁa dolných končatín
astma z obštrukcie hlienmi a kalnej čchi
atroﬁa dolných končatín, studené končatiny, bolesti vonkajších pohlavných orgánov
synkopa, epidemická hemoragická konjunktivitída, bolesti na vrchole hlavy
hnačka s nestrávenými zbytkami potravy
bolesti brucha, bolesti členka
bolesti v prekordiu, náhla strata hlasu
epistaxa, pocit tlaku a plnosti v hrudníku a hypochondriu
ochorenia očí
náhle striedania horúčky a zimnice, náhly blok v krížoch
duševné ochorenia, horúčkovité ochorenia, tinitus, bolesti zubov
atroﬁa dolných končatín
bolesti krku a chrbta, tortikolis
syndrómy vetra v hlave, epistaxa, ochorenia očí
bolesti hlavy z napadnutia vetrom, epilepsia
kašeľ, bolesti na hrudníku
astma, kašeľ
stagnácia a horúčosť v pečeni a žlčníku, žltačka
stagnácia a oheň pečene a žlčníka, žltačka
ranná hnačka, impotencia
bolesti v prekordiu so studenými končatinami, ranná hnačka, časté močenie

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SSA SLS • 1|2008

17

z bodu
R3
R5

Taixi
Shuiquan

do bodu
R6
R6

Zhaobai
Zhaobai

R7

Fuliu

VU 59

Fuyang

T3
T4
T 13
T 21
T 23
Pc 4

Zhongzhu
Yangchi
Naohui
Ermen
Sizhukong
Ximen

C8
Pc 7
IC 14
IT 19
VF 8
T8

Shaofu
Daling
Binao
Tinggong
Shuaigu
Sanyangluo

Pc 5

Jianshi

T6

Zhigou

Pc 6

Neiquan

T5

Waiguan

VF 1
VF 7
VF 14
VF 20

Tongziliao
Qubin
Yangbai
Fengchi

EM 7
VF 2
EM 7
VF 20

Yuyao
Tinghui
Yuyao
Fengchi

VF 20

Fengchi

TM 16

Fengfu

VF 33
VF 34
VF 39
VF 40
VF 40
H3
H 13
JM 4
JM 6
JM 13
JM 17
JM 24
TM 2
TM 14
TM 20
TM 21
TM 24
TM 24
TM 26

Xiyangguan
Yanglingquan
Juegu
Qiuxu
Qiuxu
Taichong
Zhangmen
Guanyuan
Qihai
Shangwan
Tanzhong
Chengjiang
Yaoshu
Dazhui
Baihui
Qianding
Shenting
Shenting
Renzhong

H8
SP 9
LP 6
R6
VU 62
R1
VF 25
JM 2
JM 4
JM 12
JM 20
G4
TM 3
VU 11
EM 1
TM 20
VF 15
TM 23
G4

Ququan
Yinlingquan
Sanyinjiao
Zhaobai
Shenmai
Yongquan
Jingmen
Qugu
Guanyuan
Zhongwan
Huagai
Dicang
Yaojangguan
Dazhu
Sishengcong
Baihui
Lingqi
Shangxing
Dicang

EM 2

Yintang

EM 7

Yuyao

EM 2
EM 3
EM 3
EM 3
VU 2
EM 7
EM 33
EM 36

Yintang
Taiyang
Taiyang
Taiyang
Zanzhu
Yuyao
Dingchuan
Jianqianshu

VU 2
To 20
VF 8
G6
EM 7
EM
EM 33
IT 9

Zanzhu
Jiaosun
Shuaigu
Jiache
Yuyao
Yuwei
Dingchuan
Jianzhen

Použitá literatúra:
Šmirala, J. a kol.:
Praktická
akupunktúra, Vydavate¾stvo Osveta,
1991

atroﬁa, Bi-syndróm
nepravidelná menštruácia
edém v dôsledku nedostatočnosti jangu sleziny a obličiek, lumbago, bolesť v krížoch
náhla bolesť v prekordiu
diabetes mellitus, bolesti zápästia, iritabilita
zapálené hrdlo, pustulky na koncoch prstov
Tinitus, hluchota
migrény, deviácia úst a očí
bolesti v prekoridiu, náhla strata hlasu, insomnia
nadmerné množstvo spúta, bolesť v prekordiu, pocit bolesti v hrudníku a v hypochondriu
disharmónia medzi slezinou a žalúdkom, bolesti v prekordiu, duševné ochorenia,
bolestivé sy
bolesti v supraorbitálnej oblasti, ochorenia očí
deviácia úst a očí, opuch tváre, úplavica
neschopnosť zavrieť oči
hemiplégia, stuhnutie a bolesť krku
náhla cievna mozgová príhoda, hemiplégia, ochorenia očí, zástava potenia pri
horúčkovitých ochoreniach z vonkajších príčin
artróza kolenného kĺbu, atroﬁa dolných končatín
distenzia brucha, obtiažné močenie, ochorenia dolného ohrievača
gynekologické ochorenia, spermatorea
bolesti v hypochondriu, globus hystericus
paralýza, pocit plnosti, ťažoby a bolesti v bruchu
synkopa, bolesti krížov
stiesnenosť pečene, bolesti a distenzia v hypchondriu
ochorenia dolného ohrievača
ochorenia dolného ohrievača
bolesti v epigastriu, poruchy trávenia
kašeľ, astma, pocit plnosti v hrudníku
torpídna deviácia úst
epilepsia (z kalných hlienov), nepravidelná menštruácia
bolesti chrbta, tortikolis
závrate
bolesti hlavy, dlhotrvajúca hnačka
čelová bolesť hlavy, začervenanie očí
bolesti hlavy, závrate
paréza n. facialis
infantilné kŕče, opuch, bolesti a začervenanie očí (epidemická hemoragická konjunktividíta)
závrate, ochorenia očí, bolesti hlavy, kŕče
bolesti hlavy, ochorenia očí
migréna, deviácia úst a viečka
paréza n. facialis, spazmus a bolesť tváre
bolesti v supraorbitálnej oblasti
ochorenia očí, ptóza očného viečka
astma
opuch a bolesti ramena, slabosť horných končatín

Hu Ximing a kol.:
Essentials
of Contemporary Chinese Acupunturists´ Clinical Experiencies, Beijing,
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Ando, V.:
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POZNÁMKA K NOMENKLATÚRE
MUDr. Teodor Rosinský, CSc.
Od zaèiatku vychádzania nášho èasopisu si všímam - a márne dúfam, že sa
situácia zlepší, že autori ani redakèná
rada neberú do úvahy, že nomenklatúra
akupunktúrnych bodov a ani prepisy
èínskych výrazov nie sú jednotné a nedodržujú pravidlá, platné už pár desaroèí, a teda morálne povinné v odbornej
literatúre.
Najprv k nomenklatúre bodov. Na
rozdiel od èínskych a iných východoázijských publikácií, kde sa body v èlánkoch uvádzajú pod¾a svojich názvov,
samozrejme vždy v príslušnom jazyku
èlánku, v zemiach píšucich latinkou èi
iným hláskovým písmom používame
alfanumerickú nomenklatúru bodov,
teda skratku príslušnej dráhy písmenom (písmenami) a poradové èíslo
bodu pod¾a bežného a všeobecne prijatého poradia. Toto poradie rešpektujú
i staršie i nové èínske uèebnice, takže je
naozaj jednotné. Staršie americké uèebnice používali èíslovanie dráh rímskymi
èíslicami, postupne však tiež prešli k alfanumerickému oznaèovaniu. Rozdiel
je v tom, že názvy dráh sa prekladajú
do príslušného jazyka, a teda aj skratky
názvov dráh vychádzajú z ich domácich
názvov. Aj preto už v 60. rokoch minulého storoèia Šangchajský vojenský
inštitút akupunktúry vypracoval medzinárodný systém skratiek ako nomenklatúru dráh. Vychádzali z latinsko-gréckej
anatomickej medicínskej nomenklatúry
a z nej vytvorili skratky, ktoré, dúfam,
všetci poznáme a vieme, že ak sa dráha
nazýva pod¾a orgánu, ktorý má jednoslovné latinské alebo grécke oznaèenie,
skratka je jednopísmenová (C, P, R
atï.), ak sa orgán nazýva anatomicky
dvojslovne, skratka je dvojpísmenová
(VU, VB, IC atï.), na tri dráhy, ktoré nemajú pomenovanie pod¾a anatomických
orgánov vypracovali jednoduché a logické skratky (T, JM, TM). Slovenèina
ani èeština si nevypracovali taký vlastný
systém, a teda by sme mali používa
tento medzinárodný systém nomenklatúry dráh, aby sme sa rozumeli a nemali
žiadne problémy s identifikáciou bodov.
V našom èasopise však nachádzame
oznaèenia dráh i pod¾a anglického,
francúzskeho, nemeckého a prípadne
neoficiálneho ruského systému. Tak sa

stáva, že niektoré skratky znamenajú
v rozlièných jazykových systémoch rozdielne dráhy a len porovnanie s inými
dráhami, ktoré majú oznaèenie špecifické pre príslušný jazyk, je možné zisti
o èo vlastne ide (napríklad H pre dráhu
peèene v medzinárodnom a srdca v anglickom systéme). Nie je žiadny logický
dôvod na používanie skratiek z iných
jazykov. Ak aj sa autor èlánku opiera na
príruèky, ktoré používajú takú inojazyènú nomenklatúru, nemalo by pre neho
by problémom v texte na uverejnenie
skratky zmeni na medzinárodné. Zrejme to však mnohých jednoducho nenapadlo a podobne ani našich redaktorov.
Ostáva len nádej, že táto poznámka
neostane len podenkovým tlaèiarenským produktom.
Èínština používa znakové písmo
a teda jeho transliterácia nie je možná,
používa sa len transkripcia, èiže prepis. Ten má by foneticky èo najbližší
pôvodnej kodifikovanej
výslovnosti
aktuálne platnej v Èíne, teda putunchua. Rôzne jazyky to riešili po svojom,
obyèajne vypracovali také systémy prepisu, ktoré zodpovedali ich pravopisu
a ich fonetike. Využitie pre nosite¾ov
iných jazykov je problematické, chce
to dokonale ovláda výslovnos i v èínštine i v príslušnom jazyku, do ktorého
je výraz prepísaný. Aj to bol dôvod, že
samotní Èíòania vypracovali systém
prepisu do latinky, zvaný pchinjin. Pre
nás je však problémom to, že jednotlivé písmená sa vyslovujú inak ako nám
napovedá naša fonetika, ba dokonca pri
niektorých samohláskach sa výslovnos
mení pod¾a toho, o ako konfigurovanú
slabiku ide. Nauèi sa èíta správne
pchinjin je teda nutné, tak isto ako
prepis v ktoromko¾vek inom cudzom
jazyku. Sinológovia na oboch orientalistických ústavoch Akadémií vied ÈR
i SR už dávno vypracovali systém prepisu èínštiny, ktorý je pre èeštinu i slovenèinu spoloèný a keï ho porovnám
s anglickým, francúzskym, nemeckým,
talianskym, španielskym, rumunským
prepisom, tak je nesporne najlepší
a najvernejší i vïaka flexibilite fonetiky
našich jazykov a s ruským je už celkom
neporovnate¾ný, ten je síce najstarší,
ale aj najvzdialenejší od èínštiny. Je

pravidlo, ctené všetkými serióznymi
odbornými èasopismi, ktoré používajú
i èínske slová (platí to samozrejme i pre
mnohé iné ázijské jazyky), že ak je èlánok v èeštine alebo slovenèine, a teda
urèený pre domácich èitate¾ov, prepis
je vždy v kodifikovanom domácom
systéme. Ak je èlánok v nejakom inom
hláskovom jazyku, a teda urèený aj pre
inoreèových èitate¾ov alebo v niektorom
z tzv. svetových jazykov a má teda zahrnú širší okruh rôznojazyèných èitate¾ov, prepis je v pchinjine, pretože každý
z potenciálnych èitate¾ov by ho mal
vedie preèíta bez problémov. Náš èasopis je naozaj urèený len pre domácich
èitate¾ov, a teda prepis - ak chceme by
seriózni a nie amatéri - by mal by vždy
v našom systéme. Ak by niekto chcel,
iste by mohol v zátvorkách uvies i prepis v pchinjine, ale zasa, pre serióznos,
potom nie len pri niektorých, ale pri
všetkých použitých èínskych slovách.
Zásadne by sme však nemali pripusti
prepisy v iných jazykových systémoch,
tie sa naozaj nehodia a sú znakom buï
¾ahostajnosti alebo nevedomosti a také
vlastnosti by som žiadnemu autorovi
ani redaktorovi nepripisoval. Keï je napísané qi, chi, ch´i, tchi, tschi , èchi, tak
nemáme problém porozumie, keï je
však už menej známe a frekventované
èínsko slovo so slabikou ien a my ho
nájdeme napísané jian, kian, czjaò, budeme vedie, že je to v pchinjine, anglicky alebo transliterácia ruského prepisu?
Posledná veta tohto odseku je refrénom
z predchádzajúceho.
Možno viacerí pociujete ešte jeden,
závažnejší problém, a to je terminológia
a jej nejednotnos. To je však problém
omnoho hlbší a nedá sa vyrieši tak
jednoducho, ako, dúfam, to èo som
spomenul. Na to budeme potrebova tak
ako politici, ale dúfam, že úspešnejšie,
prerokova jednotlivé položky a dohodnú sa na takých termínoch, ktoré budú
aj zodpoveda pôvodine aj súèasnému
poòatiu a súèasným poznatkom a bolo
by ideálne, keby boli aj kompatibilné na
èeskoslovenskej rovine. Nuž, a bolo by
už vari vhodné s tým aj zaèa. Prvé úvahy, stanoviská a návrhy by mohli ma
miesto i v našom èasopise. Aj redaktori
by mali rados.
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Akreditované kurzy v odbore akupunktúra
Centrum akupunktúry - MUDr. Gustáv Solár, Bratislava , akreditované pracovisko pre sústavné vzdelávanie v akupunktúre poriada akreditované
kurzy v akupunktúre, určené pre lekárov. V programe uvádzame u viac víkendových kurzov len prvý termín, ďalšie termíny budú dohodnuté
podľa možností účastníkov kurzu. Program kurzov je koncipovaný tak, aby pokryli celú oblasť akreditovaného programu sústavného vzdelávania
v akupunktúre. Kredity pridelilo SACCME. Počet účastníkov v jednom kurze je minimálne 15 a maximálne 20, preto prihlášky budú zaraďované
podľa doručenia. Cena jedného víkendu je 3 200,-Sk,
Informácie o kurzoch, vrátane lektorov, anotácie a prihlášky na kurz nájdete na internete na adrese www.akupunktura.sk. Informácie poskytujeme
aj na tel. č. 00421 915 582 602 v pracovné dni v čase od 13 00 do 15 00 hod.
Prihlášky na kurz sú na www.akupunktura.sk v elektronickej forme. Uzávierka prihlášok pre jednotlivé kurzy je vždy najneskoršie 3 týždne pred
konaním kurzu. Ak nebude dostatok prihlásených účastníkov v stanovenom termíne, bude kurz zrušený. Prípadné výnimočné zmeny termínov
jednotlivých kurzov budú včas oznámené na web stránke.

PROGRAM KURZOV:
Základný kurz akupunktúry
200 hodín (10 x 20 hodín - 10 víkendov) celkove 3 semestre
Cieľ vzdelávacej akcie: Sprostredkovať účastníkom všetky základné potrebné
informácie, znalosti a praktické zručnosti v základoch odboru akupunktúra,
obnoviť a prehĺbiť už získané vedomosti z akupunktúry v súlade s rozvojom
najmodernejších poznatkov z odboru, ktoré sú potrebné pre zaradenie
do prípravy na kvaliﬁkačné skúšky z odboru. Kurz je otvorený lekárom so
špecializáciou aj bez nej.
Počet kreditov za celý kurz 30
TERMÍN PRVEJ ČASTI: 12. 9. - 14. 9. 2008
Poznámka: Pre absolventov iných základných kurzov v predloženom systéme
sústavného vzdelávania nahradí tento kurz víkendový inovačný kurz uvedený
nižšie.

Kurz Tradičnej Čínskej Medicíny

potrebné teoretické znalosti a praktické zručnosti k teoretickému aj praktickému
zvládnutiu základov auriculomedicíny v akupunktúre, potrebné pre klinickú
prax
Počet kreditov za kurz 8
TERMÍN: 5. - 7. 9. 2008

Kurz elektroakupunktúry:
20 hodín (1 víkend)
Cieľ vzdelávacej akcie: Sprostredkovať obnoviť a prehĺbiť účastníkom kurzu
potrebné teoretické znalosti a praktické zručnosti k teoretickému aj praktickému
zvládnutiu základov elektroakupunktúre, potrebné pre klinickú prax
Počet kreditov za kurz 8
TERMÍN: 3. - 5. 10. 2008

Kurz mikrosystémov:

80 hodín (4 x 20 hodín - 4 víkendy)
Cieľ vzdelávacej akcie:Sprostredkovať, obnoviť a prehĺbiť účastníkom základy
tradičnej čínskej medicíny, jej teoretické východiská, potrebné k výkonu
a teoretickým základom praxe v akupunktúre. Kurz je teoretický a nemá
praktickú časť.
Počet kreditov za celý kurz 24
TERMÍN PRVEJ ČASTI: 7. - 9. 11. 2008

20 hodín (1 víkend)
Cieľ vzdelávacej akcie: Sprostredkovať obnoviť a prehĺbiť účastníkom kurzu
potrebné teoretické znalosti a praktické zručnosti k teoretickému aj praktickému
zvládnutiu základov teórie mikrosystémov v akupunktúre, diagnostického a
terapeutického procesu v mikrosystémoch, potrebné pre klinickú prax
Počet kreditov za kurz 8
TERMÍN: 9. - 11. 5. 2008

Kurz neinštrumentálnej akupunktúrnej diagnostiky

Kurz tendomuskulárnej diagnostiky a terapie

80 hodín (4 x 20 hodín - 4 víkendy)
Cieľ vzdelávacej akcie:Sprostredkovať účastníkom kurzu potrebné teoretické
znalosti a praktické zručnosti k teoretickému aj praktickému zvládnutiu
neinštrumentálnej diagnostiky v akupunktúre, potrebné pre klinickú prax.
Počet kreditov za celý kurz 24
TERMÍN PRVEJ ČASTI: 28. - 30. 11. 2008

Kurz inštrumentálnej akupunktúrnej diagnostiky
40 hodín (2 x 20 hodín - 2 víkendy)
Cieľ vzdelávacej akcie: Sprostredkovať účastníkom kurzu potrebné teoretické
znalosti a praktické zručnosti k teoretickému aj praktickému zvládnutiu
inštrumentálnej diagnostiky v akupunktúre, potrebné pre klinickú prax
Počet kreditov za celý kurz 12
TERMÍN PRVEJ ČASTI: 17. - 19. 10. 2008

Kurz Su-Jok
40 hodín (2 x 20 hodín - 2 víkendy)
Cieľ vzdelávacej akcie: Sprostredkovať, obnoviť a prehĺbiť účastníkom kurzu
potrebné teoretické znalosti a praktické zručnosti k teoretickému aj praktickému
zvládnutiu kórejského diagnostického aj terapeutického systému Su-Jok,
potrebné pre klinickú prax
Počet kreditov za celý kurz 12
TERMÍN PRVEJ ČASTI: 5. - 7. 12. 2008

Kurz EAV:
40 hodín (2 x 20 hodín - 2 víkendy)
Cieľ vzdelávacej akcie: Sprostredkovať, obnoviť a prehĺbiť účastníkom kurzu
potrebné teoretické znalosti a praktické zručnosti k teoretickému aj praktickému
zvládnutiu základov Elektroakupunktúry podľa Dr. Volla v akupunktúre,
potrebné pre klinickú prax
Počet kreditov za celý kurz 12
TERMÍN PRVEJ ČASTI: 23. - 25. 5. 2008

Kurz auriculomedicíny:
20 hodín (1 víkend)
Cieľ vzdelávacej akcie: Sprostredkovať obnoviť a prehĺbiť účastníkom kurzu

20

20 hodín (1 víkend)
Cieľ vzdelávacej akcie: Sprostredkovať obnoviť a prehĺbiť účastníkom kurzu
potrebné teoretické znalosti a praktické zručnosti k teoretickému aj praktickému
zvládnutiu poznatkov myoskeletálnej medicíny v akupunktúre, diagnostického
procesu v tendo- muskulárnych meridiánoch, potrebné pre klinickú prax
Počet kreditov za kurz 8
TERMÍN: 20. - 22. 6. 2008

Kurz expertné systémy a komplexný prístup v akupunktúre:
20 hodín (1 víkend)
Cieľ vzdelávacej akcie: Sprostredkovať obnoviť a prehĺbiť účastníkom kurzu
potrebné teoretické znalosti a praktické zručnosti k teoretickému aj praktickému
zvládnutiu komplexného prístupu v akupunktúre, získaniu potrebných
teoretických znalostí z teórie a praxe ako aj možnosti využitia expertných
systémov v odbore akupunktúra. Ide o záverečný zo série kurzov.
Počet kreditov za kurz 8
TERMÍN: 19. - 21. 9. 2008

Inovačný kurz pre lekárov- novinky v akupunktúre:
20 hodín (1 víkend)
Cieľ vzdelávacej akcie Sprostredkovať obnoviť a prehĺbiť účastníkom kurzu
potrebné aktuálne informácie z teórie, praxe a výskumu akupunktúry podľa
aktuálnej situácie. Kurz je určený pre inováciu informácií v trojročných
periódach v zmysle dlhodobého študijného programu.
Počet kreditov za kurz 8
TERMÍN: 9. - 11. 1. 2009

14 dňová stáž v Centre akupunktúry
14 dní v termíne podľa dohody, určená pre absolventov základných kurzov
akupunktúry.
Cieľ vzdelávacej akcie:Sprostredkovať klinickú prax pod supervíziou v odbore
akupunktúra
Počet kreditov za celú stáž 28
MUDr. Gustáv Solár
Centrum akupunktúry
Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava
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Informácie o odborných podujatiach SSA SLS a SAK SLK

31. V. 2008 - 1. VI. 2008

DROGY a AKUPUNKTÚRA

Riešenie problematiky závislosti na drogách z hľadiska algeziológa a akupunktúry.
Odborný seminár, Bratislava
Lektor MUDr. T. Rosinský CSc

19. - 21. IX. 2008

AKUPRESÚRA-praktické postupy

Ošetrenie akupunktúrneho bodu rôznymi technikami I.
Doplnkový kurz, Bratislava, SZU
Lektor: MUDr. M. Barešová

10 - 12. X. 2008

ICMART XIII

World Congress 2008 of Medical Acupuncture and Related techniques and Hungarian Medical Acupuncture Association
23rd National Congress, Budapest, Hungary; http://www.icmart2008congress.com

25. X. 2008

ZÁKLADY HOMEOSINIATRIE

Ošetrenie akupunktúrneho bodu rôznymi technikami II.
Doplnkový kurz., Bojnice
Lektor: MUDr. D. Siveková
Kontakt: aondrejk@hotmail.sk
0903 792 228

Obrázky k èlánku na str. 11

