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již několikrát na mne vyšel editorial po
uplynutí léta. Doufám, že jste si léta náležitě užili a naakumulovali teplo na chladné období. Dnes nebudu psát úvahu ani
nic hodnotit, ale chtěl by vás pozvat na
náš XXV. Congressus acupuncturae
Bohemiae et Slovaciae, který pořádáme střídavě se slovenskými akupunkturisty vždy jednou za 4 roky. Za místo konání kongresu jsme zvolili starobylý Jindřichův Hradec.
Jménem výboru vás zvu na kongres a vyzývám vás k aktivní
účasti. Ještě je dostatek času k přípravě odborných vystoupení.
Odborný program záleží jen na nás, aby byl zajímavý a na výši.
Rozhodli jsme se tentokrát nezvat zahraniční přednášející, protože jejich přínos nebyl takový, jaký jsme očekávali, a navíc bylo
finanční zabezpečení zahraniční účasti velmi náročné.
Máme ideu, že přednášejícím umožníme větší časový prostor
k jejich vystoupení, aby nebyli v časové tísni obvyklé na kongresech. Připravujeme bohatý doprovodný společenský program.
Rámec kongresu vytvoří historické jádro Jindřichova Hradce.
1. informaci o kongresu obdržíte během listopadu tohoto roku. Více informací o kongresu najdete na straně 20
v sekci „Oznámení výboru ČLAS o nadcházejících akcích.“
MUDr. Ladislav Fildán
Vážené kolegyně a kolegové,
mnoho let zpracovávám Vaše příspěvky do časopisu Acupunctura Bohemo Slovaca. Bohužel v poslední době jsme opakovaně
řešili problém, kdy jsme neznali autora příspěvku, protože se
prostě nepodepsal. Např. z nynějšího čísla jsme museli vyjmout
zajímavý článek nazvaný Má indigo niečo spoločné s akupunktúrou?, protože nevíme, kdo jej napsal. Někdy se to zjistí, ale je
to mnoho práce navíc a myslím si, že i práce zbytečné.
Takže navrhuji následující postup při odesílání odborných
příspěvků:
Email zůstává stejný – kantorek@sky.cz. Článek (zpráva, překlad, prostě cokoliv, co má v časopise vyjít) je nutno poslat jako přílohu ve formátu Word a tato příloha
musí obsahovat všechny důležité údaje – jméno autora,
kontakt na něj, pracoviště, název článku, literatura atd.
Je to proto, že původní email je dávno vymazán a když se zpracovává časopis a v příloze nejsou uvedeny kontaktní údaje, tak
je to docela problém.
MUDr. Milan Kantorek, vedoucí redaktor

XXV. Congressus acupuncturae
Bohemiae et Slovaciae
5. - 7. června 2009
Kongresové centrum
hotelu Concertino Zlatá Husa
Jindřichův Hradec

Informace z redakční rady
Vážené kolegyně a kolegové,
vzhledem k častým dotazům ohledně působišť lékařůakupunkturistů v různých místech republiky upozorňuji
na možnost inzerce vašich ordinací v rubrice „nabídka
služeb“ na našich stránkách www.akupunktura.cz. Podmínkou je pouze členství v ČLAS a Kredit I. event.II. st.
Vaše nabídky zasílejte e-mailem na adresu:
md.prokes@akupunktura.cz.
MUDr. Pavel Prokeš
místopředseda ČLAS
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Akupunktúra v chirurgii unguis incarnatus
Acupuncture in surgery of ingrown toenail
MUDr. Teodor Mochnáč
Akupunktúrna ambulancia ZS, Močenok | Chirurgická ambulancia Duslo a.s. Šaľa
Súhrn
Akademická medicína definuje
tento stav, kedy okraj nechta abnormálne vrastá do okolitého tkaniva
laterálneho kraja prstu margo lateralis zvlášť palca na nohe. Jedná sa
teda o patológiu rejue (sy. veľkého
tepla) v kombinácii so škodlivinou
vlhkosti – shi
Autor porovnáva dve skupiny
pacientov s patológiou unguis incarnatus. Desať pacientov riešených
len chirurgicky a desať pacientov
riešených kombinovanou liečbou
chirurgicky aj akupunktúrou. Priemerná doba hojenia v skupine s chirurgickou liečbou je 24 dní.
Priemerná doba hojenia v skupine s chirurgickou a akupunktúrnou
liečbou je 9,9 dňa. Pri predoperačnom TST vyšetrení sa meridiánové
bloky lokalizujú prevažne do oblasti antických bodov. Pri porovnaní
akupunktúrnej konštitúcie podľa
mesiaca narodenia a dátumu vzniku ochorenia, u 50 % pacientov
v oboch skupinách je zhoda v mesiaci vzniku ochorenia s mesiacom
narodenia. Zdá sa, že na základe
toho môžeme predpokladať 50 %
konštitučnú rizikovú tendenciu ku
vzniku ochorenia.

Kľúčové slová
Unguis incarnatus, akupunktúrna
liečba, vzťahy medzi piatimi regulačnými celkami WUXIN.

In comparation to a group with
only surgical treatment is 2,5 times
healing time shorter.
The average time healing in
a group only after surgery was 24
days. The average time healing in
a group after cobination of surgery
and acupunture was 9,9 days. The
block of meridians usually localise
at the antique acupuncture points.
In 50 % of patients in both groups
is agreement in month of birth with
the date of beginning desease. It
seems that we can predict 50 % constitutional tendency for desease.

Key words
Ingrown toenail, acupuncture
treatment, relationships of WUXIN.
Akademická medicína definuje
tento stav, kedy okraj nechta abnormálne vrastá do okolitého tkaniva
laterálneho kraja prstu margo lateralis zvlášť palca na nohe. Dráždenie nechtovej platničky zapríčiňuje
opuch tkaniva a následnú inflamáciu. Obyčajne sa vyskytuje u mladých ľudí a v teplých mesiacoch
roka. Anatomicky má nechet rozličný tvar a veľkosť.
Platnička je vnorená do bočných okrajov kože – margo lateralis a do proximálneho okraja –
eponychium (vallum unguis) –

Summary
The academic medicine defines
this condition that occurs when
the edge of the toenail abnormaly
grows into the surrounding tissues of the toe particulary on the big
toe. The pathology is the combination of the large heat – reyue and of
the damp.
Author compared two groops of
patients. Ten patients only after surgery and ten patient after combination of surgery and acupunture.
2
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margo ocultus. Nechtová platnička je vlastne zasadená intraepidermálne. Na platničke vidieť bledší
polmesiačikovitý okraj – lunula.
Na distálnom okraji prečnieva platnička nad koniec lôžka, je voľná ako
úzky bledší polmesiačik – margo
liber.
Po odstránení nechtovej platničky vidieť lôžko nechta – matrix
unguis, lectulus unguis, tvaru platničky. Lôžko nie je hladké: sú na
ňom viditeľné hrebienky cristae
matricis (lectuli) unguis.
Koreň nechta – radix unguis
je prekrytý kožným záhybom –
eponychium (vallum unguis)
a utvára tu slepý záhyb. Pod voľným
okrajom platničky je hyponychium – podnechtie, ktoré tvorí pevné
spojenie medzi platničkou a lôžkom
nechta. Štruktúra lôžka nechta je podobná stratum germinativum –
zárodkovej koriálnej vrstve kože na
povrchu s tenkou rohovou vrstvou
stratum corneum unguis. Platnička regeneruje z koreňa matrix
unguis, ak sa poraní lôžko. Pri poranení sa platnička deformuje s následnou deformáciou rastu nechta.
Synonymá ako unguis incarnatus,
onychocryptosis, unguis aduncus,
ambended nail, ingrown toenail vyjadrujú čiastočne príčinu alebo prípadne patofyziológiu procesu.

Výskyt
Podľa štatistík vo Veľkej Británii je
výskyt 10 000 prípadov za rok. Prevalencia mužov k ženám je v pomere 3 : 1 . V USA je prevalencia mužov
k ženám 1 : 1,6.
Podľa Memorial Foundation of the
Prescription Footwere Association
v rokoch 1978 -1979 udáva pomer
mužov a žien 1 : 1 hlavne vo veku
4 – 14 rokov.

V etiológii sú najčastejšie prítomné faktory ako:
• nevhodná obuv
• abnormality mäkkých tkanív palca
• nesprávne rozloženie tlakov pri
chôdzi

• hyperhidróza
• nesprávne strihanie nechtov
• congenitálne faktory
• Gunal udáva, že prevalencia unguis incarnatus sa vyskytuje v prípade, ak je palec na nohe kratší
ako II. prst.
• Cohen predpokladá autosomálne
dominantný prenos –zhrubnutý
a zarastený nechet u detí
• sekundárna medikácia –
Conneley pri orálnej antifugálnej liečbe sa v 37 % vznik unguis
incarnatus
Bouscarat – v skupine pac. HIV
pri antiviroznej terapii.

U chirurgického hľadiska možno pozorovať 3 vývojové fázy
unguis incarnatus:
1. Bez erytému, edému ale s lokálnou bolestivosťou
2. Krustifikácia, purulencia a zrastenie nechtového okraja s nechtomparonychium incipiens – rejue
3. Chronická alebo akútna infekcia
s hypergranulačným tkanivom
nad okrajom nechta s vývojom
flegmóny prsta – shi re jue.

Z hľadiska TČM ohraničený zápal
pokožky vyskytujúci sa na končatinách na končekoch prstov sa volá
furunculus „s haďou hlavou“ shetouding.

Etiopatogenéza môže byť spôsobená:
1. nadmerným požívaním alkoholu
alebo tučnej a silne korenenej
stravy, čo vyvoláva hromadenie
tepla re v orgánoch zangfu. Toxické teplo potom uniká povrchom.
2. Nedostatočne čistá pokožka spôsobí inváziu toxických faktorov
3. Útok škodlivých Qi (xieqi).

Postihnutie je najčastejšie u mladých jedincov yangového typu,
častejšie postihnutie z fibulárnej
strany nechtového lôžka a teplých
mesiacoch roka.

Metodika:
Pred operačným zákrokom unguis incarnatus hallucis je pac. akupunktúrne vyšetrený, zistená úroveň meridánového bloku na dráhe
HE alebo LP. Jednorázové akupunktúrne preklenutie bloku.
Zvodová anestézia a parciálna
ablácia nechta s parciálnym odstránením matrix unguis. Odstránenie
hypergranulácie, pusu. Sterilné krytie s mastným tylom. Nasledujúci
preväz o 3 dni. Kritériom zhojenia
operačnej ra-ny je zastavenie akejkoľvek secernácie z rany.
Porovnávali sme dve skupiny pacientov, 10 pacientov len s chirurgickou liečbou a 10 pacientov s kombinovanou liečbou akupunktúrou
a chirurgickým zásahom.
Terapia unguis incarnatus:
Chirurgická liečba
a) Zadickova operácia
b) Emmetova operácia
c) plastika nechtového lôžka
Chemická ablácia
a) Na OH ablácia
b) 70 % fenolom
Fyzikálna ablácia
a) YAG laser
b) CO laser
Kombinované postupy
Akupunktúrna liečba
V sledovanej skupine pacientov bol
urobený akupunktúrny zásah jednorázovo počas chirurgickej liečby v mieste bodov:
Luo 1x HE 5 Ligou
O
2x HE 2 Xingjian
Z
1x HE 3 Taichong
K
3x HE 4 Zhongfeng
V
3x HE 8 Ququan

Inými slovami furunculus je spôsobený toxickým ohňom (duhuo),
ktorý napadá telo a vyvoláva v ňom
stagnáciu krvi (xue yu) so zablokovaním qi v dráhach. Jedná sa
o syndrom veľkého tepla (rejue) –
vytesnenie yin do končatín veľkým
teplom zablokovaným vo vnútri.
Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2|2008
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matrix excision or segmental phenolization for ingrowing toenails. Arch Surg.
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Výsledky
1. Priemerná doba hojenia v skupine s chirurgickou liečbou je 24
dní
2. Priemerná doba hojenia v skupine s chirurgickou a akupunktúrnou liečbou je 9,9 dňa.
3. Pri predoperačnom TST vyšetrení sa meridiánové bloky lokalizujú prevažne do oblasti antických
bodov.
4. Pri porovnaní akupunktúrnej
konštitúcie podľa mesiaca narodenia a dátumu vzniku ochorenia, u 50 % pacientov v oboch
skupinách je zhoda v mesiaci
vzniku ochorenia s mesiacom
narodenia. Zdá sa, že na základe
toho môžeme predpokladať 50 %
konštitučnú rizikovú tendenciu
ku vzniku ochorenia.

Diskusia
Pretože sa jedná o prevažne ochorenia yangového typu z nadbytku
(shi) a dochádza k blokom na dráhe,
po uvoľnení meridiánového bloku
(z hľadiska TČM uvoľnenie nadbytku ohňa shi re, prečistenie). Jedná
sa teda o patológiu rejue (sy. veľkého tepla) v kombinácii so škodlivinou vlhkosti – shi (prevažná väčšina
ochorenia na pr. nohe, v NP kĺbov
sa jedná o zemskú nohu).
V patogenéze WUXIN úprava patologického stavu wei xie qi – rejue
v našej štúdii prebieha energo – informačným spôsobom vo funkčných vzťahoch piatich regulačných
4

celkov v závislosti od aktuálneho
stavu pacienta.
V našej štúdii 3x vo vzťahu xiang ke, 4x vo vzťahu xiang wu, 1x
uvoľnenie bloku cez Luo bod, 2x
rozptyľovaním (xiaofa) škodliviny ohňa. Vo všetkých prípadoch
uvoľnenie akumulácie xie qi pooperačným krvácaním.

Záver
Liečba na úrovni biomorfologickej a energo-informačej prináša významne lepšie výsledky ako len na
úrovni bio-morfologickej.
V skupine pacientov, ktorí boli liečení chirurgickým zákrokom a akupunktúrou sa doba liečby skracuje
2,5 krát oproti kontrolnej skupine
pacientov, ktorí boli riešení len chirurgickým zákrokom. U 60 % pacientov sa nevyskytli pooperačné
bolesti po ukončení účinku lokálneho anestetika. Predbežné výsledky
sú výrazne lepšie ako pri postupoch
chemickou abláciou, fyzikálnou
abláciou alebo len chirurgickým
riešením aplikovaných samostatne.
Predoperačné TST vyšetrenie pomáha aplikovať správnu taktiku liečby a pochopiť fyziológiu nápravy
patologického procesu z hľadiska
princípov TČM.
Proces uvoľnenia bloku nie je len
jednoduchá anatomická obnova priechodnosti dráhy, ale energoinformačný dej vo funkčných vzťahoch
WUXIN.
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Fyziologia mechanizmu liečby vo
vzťahoch WUXIN
MUDr. Teodor Mochnáč
Pod vinohradmi 14, Nitra – 949 01
Akupunktúrna ambulancia ZS,
Močenok
tel.: +421 031 775 3330
tmochnac.akupunktur@gmail.sk
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Diagnostika aktuálního přechodového energetického stavu
živého lidského organizmu - kondice & Energetická
diagnostika ARTTEST – EDA®
Jiřina Průchová, Robert Macháček
Intercentrum Psychosomatické artterapie®, Kamelova 3260/1, Praha 10
Únava a onemocnění známé pod
názvem CFS (chronický únavový
syndrom) a CFIDS (chronický únavový a imunitně dysfunkční syndrom) souvisí s fyzikálním stavem,
kdy živému lidskému organizmu
chybí energie k vykonávání práce.
Nedostatek energie jako mocné
účinné síly schopné vykonávat práci souvisí se stavem vnitřního prostředí člověka, na jehož dynamice se
spolupodílí fyzický (tělo), psychický (emoce) a duchovní (mysl) energetický systém společně se stavem
vnějšího prostředí, ve kterém se
člověk nachází. Jedná se o exaktní
fyzikální procesy, které lze pomocí
vysoce citlivé přístrojové techniky
měřit a vyhodnotit (nový, originální, diagnostický systém – Energetická diagnostika ARTTEST – EDA®).
Protože jde o fyzikální metodu, lze
ji úspěšně využít u všech pacientů.
Vzhledem k tomu, že až doposud se
jen velmi těžko prokazoval energetický stav pacientů, například s CFS
a CFIDS, je tento článek věnován
pacientům trpících únavou a jejich
lékařům ve snaze pomoci objektivizovat energetickou fázi, ve které
se pacient s podezřením na CFS
nebo CFIDS nachází. Energetickou
diagnostiku ARTTEST – EDA® jistě
dále uvítají lékaři specializující se
na elektromagnetickou hypersenzitivitu (EHS/ EPS) nebo idiopatickou
intoleranci k prostředí (IEI).
Článek je tematicky rozdělen
do čtyř částí. První část informuje
o nové diagnostické metodě – Energetická diagnostika ARTTEST –
EDA®, která byla vyvinuta v ČR. Dia-

gnostický systém umožňuje rychle,
jednoduše a neinvazivně stanovit
aktuální přechodový energetický
stav pacienta, zapsat naměřené údaje do počítače a vyhodnotit je. Druhá část objasňuje stav kondice a vliv
energetických systémů člověka na
dynamiku a útlum jeho energetických procesů. Třetí část se zabývá
současným stavem CFS a CFIDS,
EHS, EPS a IEI), diagnostikou – souvislostmi a roztříděním energetického výkonu pacienta do čtyř fází
– harmonie, chaos, hyperaktivita
a hypoaktivita. Poslední část článku přináší naději jak pro pacienty,
tak pro lékaře v podobě exaktního,
profesionálního a vědecky podloženého měření EDA, které vypovídá
o aktuálním přechodovém stavu
dynamiky vnitřního prostředí živého lidského organizmu, uvádí příklad z praxe, konkretizuje možnosti
a využití energetické diagnostiky –
Energetická diagnostika ARTTEST –
EDA® v procesu prevence, ochrany
a odpory lidského zdraví.

1. Energetická diagnostika
ARTTEST – EDA®
1.1 Monitorování aktuálního
přechodového energetického
stavu člověka
Podkladové materiály pro tento
článek vychází z období ověřovacích studií s pracovním označením
„Energetická diagnostika – Energetická diagnostika ARTTEST – EDA®“
(dále jen EDA), ve kterém v období
roku 1995 až 2005 bylo realizováno
několik tisíc měření EDA.
Pro výpočet střední hodnoty, směrodatné odchylky a rozptylu hodnot

monitorované zdánlivé impedance
živého lidského organizmu střídavým signálem 1 kHz přístrojovou
sestavou ARTTEST byla použita měření EDA ze samostatné studie, která
byla realizována u administrativních
pracovníků v dopravním podniku
hl. m. Praha, o.z. – autobusy (dále jen
probandé) v letech 2001 až 2002.
Na počátku studie byli probandé
rozděleni do dvou skupin – na experimentující a kontrolní skupinu.
Následovalo monitorování aktuálního energetického stavu probandů.
Měření probíhalo ve třech etapách.
Nejprve bylo provedeno 1. nativní
měření EDA. Po 10 minutách bylo
provedeno další opakované 2. měření EDA a po uplynutí 45 dní bylo
realizováno 3. měření EDA. Měřeno
bylo 20 energeticky aktivních bodů
na prstech pravé a levé ruky. V průběhu 27 měření EDA bylo změřeno
540 energeticky aktivních bodů.
Výsledky stavu zdánlivé impedance
obou skupin jsou uvedeny v tabulce
č. 1 a v tabulce č. 2. Tabulka č. 1 uvádí střední hodnotu měřené zdánlivé impedance probandů střídavým
signálem 1 kHz, jak u experimentující, tak i u kontrolní skupiny, která
u obou dvou skupin probandů činí
79,9 kiloohmů (kΩ). Tabulka č. 2
uvádí střední hodnotu směrodatné odchylky obou skupin, která je
2,7 kΩ. Následně jsou hodnoty uvedené v tabulkách převedeny do grafů (graf č. 1 a graf č. 2).
Závěr: Výsledky měření EDA udávají střední hodnotu měřené zdánlivé
impedance u experimentující i kontrolní skupiny, která činní 79,9 kΩ,
směrodatná odchylka je 2,7 kΩ.

CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM (Chronic Fatigue Syndrome – CFS)
CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ A IMUNITNĚ DYSFUNKČNÍ SYNDROM (Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome – CFIDS)
ELEKTROMAGNETICKÁ HYPERSENZITIVITA (Electromagnetic Hypersensitivity – EHS = Electrophobic Psychosomatic Syndrome – EPS)
IDIOPATICKÁ NETOLERANCE K PROSTŘEDÍ (Idiopathic Environmental Intoleration – IEI)
ENERGETICKÁ DIAGNOSTIKA ARTTEST – EDA® (Energetic Diagnostic ARTTEST – EDA®)
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Tabulka č. 1
Střední hodnota měřené zdánlivé
impedance střídavým signálem 1 kHz
Skupina
Stav v kiloohmech
Experimentující skupina
75,6
Kontrolní skupina
84,2
Střední hodnota obou dvou skupin
79,9

Graf č. 1

Tabulka č. 2

1.3 Metoda EDA
1.3.1 Fyzikální podstata – EDA
monitoruje elektrický akční potenciál neuronů lidského organizmu,
který je aktivován primárním zdrojem stejnosměrné humánní elektřiny (srdcem a sekundárně mozkem) a činností dalších orgánů, kdy
proudění elektrické energie neurony (elektrontransportními řetězci) vytváří slabé magnetické pole,
z tohoto důvodu EDA monitoruje
elektromagnetickou energii živého
lidského organizmu, která primárně vybudí stav obvodu střídavého
proudu (zdroj neinvazivní řídící
jednotka ARTTEST) se sinusovým
průběhem, který je v ustáleném
stavu dán podílem komplexního
napětí (U) a komplexního proudu
(I) měřené zdánlivé impedance (Z)
v ohmech, kdy platí Z = U / I. Základní fyzikální jednotkou měřené zdánlivé impedance je 1 Ω.

a duchovním (mysl) energetickým systémem a na úrovni vnějšího prostředí stavem prostředí, ve
kterém se člověk nachází.
1.4 Dynamická křivka EDA
Dynamická křivka EDA (graf č. 3)
mapuje dynamiku energetických
procesů na pravé a na levé straně
měřeného organizmu. Po změření
20 energeticky aktivních bodů na
pravé a následně levé straně živého
lidského organizmu, dochází ke grafickému záznamu naměřených hodnot a vzniku dynamické křivky EDA.
Pro účely vyhodnocení je dynamická křivka EDA porovnávána se stavem optima. Umístění dynamické
křivky EDA na ose y umožňuje přesně určit základní přechodový energetický stav měřeného organizmu
a zatřídit jej do čtyř přechodových
energetických fází (harmonie, chaos, hyperaktivita, hypoaktivita).

Směrodatná odchylka
Skupina
Stav v kiloohmech
Experimentující skupina
2,4
Kontrolní skupina
3
Střední hodnota směrodatné odchylky 2,7

Graf č. 2

1.2. Metodika EDA
Průběh vlastního měření je rychlý a jednoduchý. Proband pohodlně
sedí na židli. Do jedné ruky uchopí
diferenční sondu. Diagnostik přikládá hrotovou sondu po jejím předchozím navlhčení na energeticky
aktivní body na levé a pravé ruce
probanda. Naměřená hodnota měřené zdánlivé impedance se samočinně zapíše do tabulky v počítači
po oddálení hrotové sondy od energeticky aktivního bodu. Současně
je vyznačena na grafu na ose x a y
(graf č. 3).

1.3.2 Cíl EDA – Cílem EDA je zjištění komplexního energetického
stavu – kondice živého lidského organizmu jako fyzikální veličiny, která souvisí s konáním práce, do které
se promítá míra různých forem pohybu hmoty ve všech jejich vzájemných přeměnách.
1.3.3 Definice EDA – Energetická
diagnostika ARTTEST je původní
česká diagnostická metoda, která doplňuje stávající diagnostické
metody, jenž jsou nezastupitelné
o systematické měření zdánlivé
impedance (výsledný souhrnný
elektrický odpor obvodu protékajícího střídavého proudu). Monitoruje aktuální energetický stav živého
lidského organizmu – jeho kondici,
která odráží:
• dynamiku elektrických proudů
v elektrontransportních řetězcích
neuronů,
• dynamiku chemiosmotického
spřažení,
• dynamiku fyzikálně-chemických
procesů,
• vzájemnou interakci nervového,
oběhového a lymfatického systému,
• zejména akční potenciály neuronů, které jsou primárně generovány na úrovni vnitřního prostředí
člověka jeho fyzickým (tělo), sekundárně psychickým (emoce)

Graf č. 3 Zobrazení dynamické
křivky EDA levé strany probanda
v protokolu naměřených hodnot
zdánlivé impedance střídavým signálem 1 kHz

2. Hledání souvislostí
2.1 Kondice
Kondice člověka souvisí s jeho
aktuálním psychosomatickým stavem, do kterého se promítá dynamika energetických systémů jedince,
které mají vliv na jeho výkon. Stav
dobré kondice se vyznačuje emocionální stabilitou a schopností organizmu vykonávat práci v podobě fyzické, psychické i duchovní zátěže.
Kondice je dána mnoha faktory,
například výživou, tréninkem, dědičnými vlivy, sociálními i fyzikálními vlivy, aj. Po zátěži a výkonu
ve formě práce následuje klidová
fáze, která je vnímána jako únava.
Pocit únavy je vázán na množství
spotřebované energie a snížený
výkon mitochondrií při produkci
molekul ATP (adenosintrifosfátová
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kyselina). Celkově odráží aktuální
přechodové fyzikálně-biochemické
procesy, které mohou souviset například s nedostatkem kyslíku, který
byl spotřebován jako palivo při výkonu práce, s množstvím a druhem
přijaté stravy, ale i se stresem. Podle
stavu vnějšího a vnitřního prostředí se organizmus vrací do vyvážené dynamické rovnováhy, do stavu
harmonie, dobré fyzické i psychické zdatnosti, kdy je opět připraven
k výkonu. Proto diagnostika u osob
s CFS nebo CFIDS je zaměřena na
stav vnějšího a vnitřního prostředí
a monitorování kondice, která je závislá na aktivitě tří základních energetických systémů, které jsou na
sobě závislé a nelze je oddělit. Jedná
se o fyzický, psychický a duchovní
energetický systém. Jejich činnost
vytváří dynamiku vnitřního prostředí, na které se spolupodílí i stav
vnějšího prostředí.
2.2 Energetické systémy
člověka
Fyzický energetický systém aktivuje činnost srdce, činnost dalších
orgánů, funkční energetické celky
(oběhový systém, nervový systém
aj.), ale i činnost buněk nebo mitochondrií. Dynamiku těchto procesů
lze monitorovat pomocí přístrojové
techniky (EKG, EEG, rtuťový tonometr aj.).
Psychický energetický systém
generují pocity – emoce člověka.
Ovládá dynamiku akčních potenciálů neuronů, kdy na základě emocí
dochází k nárůstu a nebo naopak
ke snížení toku elektronů elektrontransportními řetězci, které jsou zabudovány ve vnitřní stěně buněk.
Duchovní energetický systém vytváří vědomá mysl člověka, kdy proces řízených myšlenek zcela zásadním způsobem ovládá biochemické
a bio-fyzikálně-chemické pochody
v mozku i v celém organizmu. Mysl
v podobě příslušných chemických
látek (neurotransmitery, neuro-peptidy, betaendorfiny aj.) se tak aktivně
účastní energetických procesů v živém lidském organizmu a dynamiky,
např. chemiosmotických procesů
a elektrochemických potenciálů.
Energetické systémy živého lidského organizmu (fyzický, psychic8

ký a duchovní energetický systém)
se ve své jednotě spolupodílejí na
dynamice energetických procesů
člověka. Ovládají jeho kondici. Jsou
příčinou stavu, ve kterém organizmus je a nebo není schopen vykonávat práci. A to nejen práci fyzickou,
psychickou a duchovní, ale také práci, která souvisí s aktivitou orgánů,
funkčních celků, ale i s rytmickým
střídáním sodíku a draslíku na buněčných membránách, aj. Veškerá
činnost živého lidského organizmu
je závislá na stavu těchto tří energetických systémů a práci, kterou
generují.
2.3 Fyzika prostředí
Vnitřní prostředí živého lidského
organizmu se vyznačuje mimo jiné
prouděním elektrické energie nervovými drahami. Tok elektronů neurony vytváří slabé magnetické pole.
Vzniká elektromagnetické pole.
Elektromagnetické pole je prostor,
ve kterém působí závislé elektrické
a magnetické síly. Je vírové, má určitou hybnost, setrvačnost, hustotu
a rychlost. Elektromagnetické pole
vnitřního prostředí člověka prostřednictvím elektromagnetické
energie neustále interaguje s vnějším prostředím. Prostředníky jsou
elektrony a fotony.
„Elektromagnetické záření z oblasti infračerveného – optického
spektra z dlouhovlnné oblasti emituje (vyzařuje) každý předmět,
jehož absolutní teplota není nulová.
Při teplotě 310 K (normální teplota
lidského těla je intenzita vyzařování z povrchu černého tělesa* rovná
524 W/m2 s maximem na vlnové
délce rovné 9,35 mikrometru („Neionizující záření, expozice a rizika,
Doc. RNDr. Luděk Pekárek, DrSc.,
Ing. Pavel Šístek, Ing. Lukáš Jelínek,
PhD.).“
Vnější prostředí živého lidského
organizmu se vyznačuje také zdrojovým elektromagnetickým polem
a dalšími zdrojovými fyzikálními
a chemickými vlivy. „Intenzita vyzařování z povrchu předmětů s teplotou 293 K (20 °C), tedy například
z povrchu nábytku a z povrchu stěn
místnosti s touto teplotou, je u těles
s povrchem s vlastnostmi blízkými
vlastnostem povrchu černého těle-
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sa rovná 418 W/m2, maximum je při
vlnové délce rovné 9,9 mikrometru („Neionizující záření, expozice
a rizika, Doc. RNDr. Luděk Pekárek,
DrSc., Ing. Pavel Šístek, Ing. Lukáš
Jelínek, PhD.).“ Infračervené záření
ve formě tepla jako specifická část
elektromagnetického záření souvisí
s neuspořádaným pohybem částic
fotonů (nejmenší kvantum elektromagnetické energie, které může být
přijato nebo vyzářeno) dané soustavy – soustav, kdy dochází k vzájemné interakci mezi vnějším a vnitřním elektromagnetickým polem
živého lidského organizmu.
Na úrovni vnějšího prostředí však
působí i další fyzikální silová pole,
například střídavá elektrická pole,
magnetická pole, aktivní zdrojová
kumulovaná vysokofrekvenční elektromagnetická pole a jiná geofyzikální pole, která jsou zdrojem:
• Změny kinetické energie, hustoty a formace částic elektromagnetického (EM) pole vnějšího
a následně vnitřního prostředí
člověka, kdy elektromagnetická
energie může být při změně dynamiky nebo nové formace částic
(elektrony, fotony) v EM poli člověka, předána elektricky nabitým
částicím.
• Změny dynamiky akčních potenciálů neuronů a změny energetických procesů v živém lidském organizmu, které souvisí s kondicí,
výkonem a schopností organizmu
vykonávat práci. A to proto, protože primárně zdrojově silnější
kumulované
vysokofrekvenční
elektromagnetické pole je schopné předat část svých elektronů
a fotonů ve formě tepelné, pohybové nebo mechanické energie
energeticky slabšímu elektromagnetickému poli člověka.
• Primární stimulace a zvýšení termodynamiky vnitřního prostředí,
dráždění nervové tkáně indukcí
proudu pomocí časově proměnného elektrického či magnetického pole generovaného nízkými
frekvencemi nebo ohřevu tkáně
absorpcí záření o vysokých frekvencích.
• Sekundární fáze která souvisí
s CFS, CFIDS, EHS, IEI, EPS.

2.3.1 Energie a únava
Energii definuje fyzika, jako
účinnou mocnou sílu schopnou
vykonávat práci. Práce vyjadřuje
dráhový účinek síly vzájemného
působení hmotných těles při chemických a dalších biofyzikálně
chemických reakcích a zdrojových
mechanických sil. Energie ve formě
síly ovlivňuje například změnu hustoty a množství elektronů a fotonů
v elektromagnetickém poli člověka,
elektrické proudy v elektrontransportních řetězcích i na synapsích
neuronů i chemiosmotické procesy.
Energetické změny souvisí zejména
s transformací různých druhů energetických forem (chemická, kinetická, molekulární, elektromagnetická,
elektrická, magnetická, aj.), kdy dochází ke vzájemné přeměně jedné
energetické formy v druhou. Ty následně ovlivňují tvorbu adenosintrifosfátové kyseliny (molekuly ATP),
která slouží k zabezpečení běžných
fyziologických funkcí v živém lidském organizmu. Souvisí se stavem
kondice, s výkonem, s pocitem dostatku energie i s pocitem únavy.
2.3.2 Energie, práce a síla
Ústředním problémem chronického únavového syndromu je nedostatek energie, kdy organizmus
není schopen vykonávat práci. Na
úrovni fyziky prostředí práce jako
fyzikální veličina vyjadřuje dráhový
účinek síly. Síla je příčinou dynamického účinku změny pohybového stavu těles (částic). Práce a síla
se tak spolupodílí na energetické
aktivitě živého lidského organizmu
v procesech, například biochemických reakcí metabolizované stravy,
biofyzikálních reakcí při přenosu
elektrických signálů synapsemi, aj.
Práci a sílu generují všechny tři
energetické systémy člověka (fyzický, psychický i duchovní energetický systém), tím se podílejí na dynamických procesech v živém lidském
organizmu společně se zdrojovými
vnějšími fyzikálními a chemickými vlivy, ke kterým patří například
elektron-fotonové pole.
2.3.3 Elektron-fotonové pole je
zprostředkovatelem interakce mezi
elektromagnetickým polem vnějšího a vitřního prostředí člověka.
Hustota elektronů a fotonů v elek-

tromagnetickém poli vnějšího prostředí člověka se podílí na dráhovém účinku částic v procesu jejich
silového působení a práce, kterou
vykonávají v procesu interakce fyzikálních elektromagnetických polí
(elektromagnetické pole vnějšího
a vnitřního prostředí živého lidského organizmu). Všechny tyto vlivy
se mechanickou cestou prostřednictvím síly spolupodílí na termodynamickém stavu vnitřního prostředí
v živém lidském organizmu, který
je současně ovlivňován i mnoha
dalšími faktory, například stravou,
emocemi, stresem, akčními potenciály neuronů, zdrojovým působením vysokofrekvenčního elektromagnetického pole, kumulovaným
vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem, rezonančním polem,
aj. Ve svém důsledku stav elektronfotonového pole přispívá k pocitu
vitality nebo únavy.
2.3.4 Energetické zdroje, kterými jsou například voda, potraviny,
emoce, aktivní odpočinek, fyzická
práce, ale i další fyzikální a chemické vlivy, přispívají k vyvážené činnosti orgánů. V případě nadbytku
nebo v důsledku dlouhodobého
působení intenzivních zdrojových
fyzikálních sil, dochází k zátěži,
která se projevuje primárním nárůstem hyperaktivity. Tento stav
může člověk pociťovat jako vnitřní
pnutí, tlak, v některých případech
jako nespecifickou bolest s migrací
po těle. Jedná o nežádoucí stav. Při
dlouhodobém zdrojovém působení
budících sil organizmu schází klidová fáze. Dochází k vyčerpání organizmu. Hyperaktivita přechází do
stadia chaosu střídání hyper- a hypoaktivity. Přetrvávající zátěž, stres,
nevhodná strava, špatný životní
styl, nedostatek pohybové aktivity,
primární energetické zdroje vnějšího prostředí aj. dále zvyšují zátěž.
Chaos se mění v hypoaktivitu. Hypoaktivita v delším časovém úseku
vypovídá o totálním vyčerpání energetických rezerv. Hroutí se energetické systémy. Změna jejich činnosti
se projevuje například:
• Změnou hustoty, setrvačnosti
a pohybové energie elektronů
a fotonů v elektromagnetickém
poli člověka
• Změnou dynamiky elektromagne-

tické energie v elektromagnetickém poli člověka
• Změnou rytmu mozkových hemisfér, srdce nebo dalších orgánů
• Změnou
akčních
potenciálů
a elektrické aktivity neuronů
a zdánlivé impedance
• Změnou hustoty a dynamiky
elektronů v elektrontransportních řetězcích a na synapsích, aj.
Tyto fyziologické procesy souvisí se
stavem kondice člověka, výkonnostního sportovce i pacientů s CFS,
CFIDS, EHS, EPS, IEI aj.
2.3.5 Energetické změny může člověk vnímat v podobě různých pocitů. V extrémních případech cítí bolest, plnost, brnění, škubání, chvění,
horkost, chlad, nesoustředěnost,
neklid, únavu aj. Lékař na základě
laboratorních rozborů pocity pacienta označí konkrétní diagnózou.
V mnoha případech energetické
změny odehrávající se na úrovni
vnitřního prostředí si pacient často ani neuvědomuje. Energetická
diagnostika ARTTEST–EDA® je však
schopna spolehlivě monitorovat
a doložit aktuální přechodovou
energetickou fázi pacienta, ve které
se právě nachází.
Snížení dynamiky jednoho ze tří
energetických systémů je plynule
vyrovnáváno dalšími dvěma energetickými systémy. Například pokud
stres oslabil činnost psychického
energetického systému, je automaticky energetika lidského těla vyrovnávána fyzickým a duchovním energetickým systémem. Při oslabení
fyzického energetického systému,
například nadměrnou námahou
nebo konzumací většího množství
potravin, je zátěž fyzického energetického systému sponzorována
psychickým a duchovním energetickým systémem.
Při oslabení fyzického, psychického i duchovního energetického
systému se zvyšuje celková zátěž,
která se jednoznačně promítá do
naměřených hodnot a polohy dynamické křivky EDA na ose y. Změny
rytmu aktivity a pasivity se střídají.
Podstatné je, nedopustit extrémní
stavy, při kterých dochází k vyčerpání rezerv. Tehdy dochází k přechodovému stavu, kdy aktivita pozvolna anebo skokově přechází do
fáze útlumu. Existuje řada příčin,
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které mohou způsobit energetický
deficit, například úmrtí v rodině,
nevěra partnera, neuspokojivé sociální zázemí, rodinné nebo pracovní
poměry, úraz nebo jiné onemocnění, ale i touha, očekávání, odmítnutí, smutek aj. V některých případech
při dlouhodobé fyzické zátěži nebo
psychickém napětí, pak stačí nevhodně volené slovo, „zlý“ pohled,
kritika, ale i hádka aj., aby došlo k takovému akčnímu potenciálu neuronů, které výrazně omezí průtok
elektronů synapsemi. Dochází ke
snížení dynamiky pohybové aktivity
částic elektro-magnetické energie
v organizmu. V místech, kde je nedostatek elektromagnetické energie, se snižuje výkonnost, například
oběhového systému s průvodními
pocity chladu. Lokální nadbytek
elektromagnetické energie je často
vnímán jako teplo, tlak, tenze atp.

3. Diagnostika včera, dnes
a základní energetické stavy
živého lidského organizmu
3.1 Ohlédnutí
Problematice CFS a CFIDS se programově věnuje portál společnosti
The CFIDS Association of America
http://cfids.org. V České republice
je to portál http://cfids.nezavislestranky.cz. Že jde o závažný zdravotní, ale i společenský problém, uvádí Pavel Vachtl ve svém příspěvku
na téma: „CFIDS – destrukce pod
maskou chronické únavy – když
tělu permanentně chybí energie“,
http://amber.zine.cz.
Chronickým únavovým syndromem (Chronic fatique syndrom
– CFS nebo též Myalgic Encepfalomyelitis – ME) se zabývá na své
klinice v Manchesteru i neurolog
MUDr. Perrin, drperrin@theperrinclinic.com, který vyvinul specifickou metodu známou jako Perrinova
technika (The Perrin Technique™),
která je založena na fyzických příznacích nemoci. Stanovení diagnózy
je předpokladem úspěšného léčení
a musí být provedeno vyškoleným
terapeutem. Léčebná technika je
založena na osteopatickém přístupu, kdy manuální stimulace pohybu tekutin v oblasti mozku a míchy
10

doplněná o manipulaci páteře
a jemnou masáž měkkých tkání hlavy, krku, zad a hrudníku napomáhá
odtoku toxických látek z mozkomíšního moku dále do lymfatického
systému a do krve a jejich konečné
likvidaci v játrech. CFS a CFIDS charakterizuje Dr. Perrin jako závažné
a vysilující onemocnění, které lze
charakterizovat jako abnormální
únavu dostavující se i po mírné aktivitě. Dalšími běžnými symptomy
jsou poruchy spánku, bolesti hlavy,
poruchy chování, deprese, zvýšená citlivost na světlo, hluk, bolesti
zad a krční páteře, bolesti v krku,
podrážděné a bolestivé vnitřnosti.
Toto onemocnění postihuje podle
odhadů asi 3 % populace.
V roce 2002 v odborném lékařském časopisu Praktická medicína
zhodnotil stav diagnostiky a následného terapeutického procesu CFS
a CFIDS ve svém článku „Chronický únavový syndrom“ (informační
zdroj: www.prakticka-medicina.cz,
Psychiatrie pro praxi 2002/1), český lékař neurolog doc. MUDr. Ladislav Seidl z Olomouce, kde mimo
jiné uvádí:
„Nemoc je u nás stále kontroverzním tématem. Její diagnóza spočívá
na subjektivních (klinických) příznacích. Neexistuje spolehlivý laboratorní test. Nemocní se cítí výlučně
somaticky postiženi. Stále se hledá
infekční agens. Příčina nemoci není
patrně v určitém viru, ale neschopnosti organizmu bránit se infekci.
Splnění diagnostických kritérií je
nesmírně finančně a personálně
náročné. Jde o týmovou spolupráci
internisty, biochemika, hematologa,
mikrobiologa, imunologa, alergologa, neurologa, psychiatra a psychologa, přičemž každý z těchto odborníků by měl znát problematiku CFS.
Diagnózu by pak měl dokončit „syntetizátor – moderátor“, lékař znalý
dané problematiky a příliš nezatížený svou odborností, spíše klinickou
zkušeností s CFS.
Hlavními příznaky jsou: únava,
migrující myalgie a artralgie, bolestivé stěhování parestézie, poruchy
paměti a kognitivních funkcí.
Vedlejší příznaky: závrativost,
poruchy rovnováhy, spánek bez
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osvěžení, anhedonie (neschopnost
prožívat radost), neobvyklé reakce
na medikaci, bolesti v krku, citlivé
axiální a krční uzliny, dlouhodobá
ponámahová malátnost.
Svůj článek uzavírá MUDr. L. Seidl
větou: „Bude jistě trvat delší dobu,
než se podaří tento problém vyřešit ke spokojenosti lékařů i nemocných. Beznadějná minulost se musí
spojit s nepříznivou, ale perspektivní přítomností a nadějnou budoucností.“
Prof. MUDr. Jiří Heřt, DrSc. společně s V. Krejčím shrnují stávající
informace vztahující se k „elektromagnetické hyper-senzitivitě“ (EHS)
v roce 2006 slovy: Termín „elektromagnetická hypersenzitivita“ byl
zaveden před pětadvaceti lety pro
syndrom charakterizovaný širokým
spektrem různých subjektivních
symptomů, které postižené osoby
přisuzovaly působení elektromagnetických (EM) polí emitovaných
různými zdroji v okolí. Předpokládanou příčinnou souvislost mezi
popisovaným syndromem a (EM)
polem se přes velké úsilí nikdy nepodařilo prokázat. Výskyt syndromu nabyl v mnoha částech světa postupně charakter epidemie. Světová
zdravotnická organizace věnuje po
dlouhou dobu pozornost tomuto jevu a stále podporuje výzkum
možného vlivu slabých EM polí na
osoby údajně citlivé k velmi slabým
úrovním expozice. Jev nazývaný
dosud elektromagnetická hypersenzitivita je nesporně psychosomatickou fobickou reakcí vyvolanou
neodůvodněnými obavami z vlivu
EM polí a potencovanou zkreslenými informacemi z médií, případně
i účelovou motivací. Jev může být
zařazen do rámce environmentálních somatických syndromů (ESS),
resp. idiopatické environmentální
intolerance (IEI). Název „elektromagnetická hypersenzitivita“ pro
popis psychosomatických mechanizmů rozvinutého syndromu je
nepřesný, z tohoto důvodu byl navržen název nový – „elektrofobický
psychosomatický syndrom (EPS).“
3.1.1 Současný stav
Energetická diagnostika ARTTEST

– EDA® byla vyvíjena a ověřována
od roku 1995 do roku 2005. Vývoj
a výzkum ukončený oponentním
řízením v r. 2005 posoudila nezávislá 9 členná expertní komise z řad
lékařů, inženýrů a psychologů, kteří
doporučili tuto metodu k využití ve
zdravotnictví. Aby mohla být EDA
zařazena do registru diagnostických
metod, které jsou hrazeny z rozpočtu zdravotní pojišťovny, bylo
v roce 2006 na základě závazného
opatření 4. směrnice ministerstva
zdravotnictví ČR, pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování
nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi (viz § 27b
zákona č. 20/1966 SB., o péči a zdraví
lidu, ve znění pozdějších předpisů)
osloveno 6 vědecko-výzkumných
pracovišť v ČR na úseku zdravotnictví. Žádost se týkala ověření fyzikální podstaty a možností, které
Energetická diagnostika ARTTEST
– EDA® přináší. Z oslovených ústavů
jedno pracoviště bylo schopné se
ověření ujmout. Bohužel, z důvodu
plné kapacity pracovníků ústavu byl
ověřovací proces odmítnut. Z tohoto důvodu byl osloven ředitel Zdravotního ústavu Praha, MUDr. Jaromír Sobota, CSc., který se společně
s doc. MUDr. Vladimírem Kodatem,
CSc., vedoucím oddělení podpory zdraví na jaře r. 2007 zúčastnili
jednání, ve kterém byli seznámeni
s možnostmi a využitím této metody v procesu podpory, prevence
a ochrany zdraví a diagnostiky aktuálních energetických fází organizmu (harmonie, chaos, hyperaktivita,
hypoaktivita). Zápis z jednání shrnuje teoretickou i praktickou část:
„Vzhledem k tomu, že i Zdravotní
ústav se sídlem v Praze se zabývá
možnostmi podpory zdraví a prevencí v poměrně širokém rozsahu
(především prevence maligních
onemocnění, kardiovaskulárních
onemocnění, prevence obezity,
důsledky stresu pro lidský organizmus a další), uvítali jsme pozvání na
prezentaci. Jedná se o metodu, která poměrně jednoduchým neinvazivním vyšetřením umožňuje získat
údaje (měření impedance, napětí
a dalších údajů) s možností reprodukování a dalšího monitorování
v různých časových intervalech.
Domníváme se, že pokud hodno-

ty výsledků těchto měření budou
odpovídat objektivním nálezům při
různých fyziologických i patologických stavech organizmu, mohly by
být využívány při posuzování změn
zdravotního stavu. Z našeho pohledu by mohlo být zváženo využití
této metody např. i pro počínající
diskrétní změny zdravotního stavu,
které se ještě neprojevují klinickými obtížemi, které by pak mohly
být indikací k dalšímu odbornému
vyšetření. Před eventuálním používáním této metodiky bude nutné její
prověření pracovištěm, zabývajícím
se měřením biofyzikálních faktorů
a jejich dopadů na zdraví. Děkujeme
za pozvání i za to, že jsme se mohli
seznámit s velmi zajímavým vyšetřovacím způsobem, který by mohl
přispět, byť nepřímo, k diagnostice
a prevenci počínajících stavů projevujících se disfunkčními změnami
lidského organizmu.
Vzhledem k tomu, že se výzkumně-vzdělávacímu zařízení Intercentrum Psychosomatické artterapie
v ČR, kde byla Energetická diagnostika ARTTEST – EDA® vyvinuta,
nepodařilo najít státem akreditované pracoviště, které by ověřovací
proces realizovalo, není Energetická diagnostika ARTTEST – EDA®
zařazena do seznamu diagnostických metod hrazených zdravotními pojišťovnami v ČR. To však není
důvod, aby nebyl brán zřetel na její
diagnostické možnosti, které lékařům a jejich pacientům přináší.
Až doposud neexistovala diagnostická metoda, která by pomohla
nahlédnout do dynamiky energetických procesů v živém lidském organizmu. Z tohoto důvodu chronický
únavový syndrom (CFS), chronický
únavový a imunitně dysfunkční syndrom (CFIDS), elektromagnetická
hypersenzitivita (EHS) a idiopatická
environmentální intolerance (IEI)
potažmo elektrofobický psychosomatický syndrom (EPS), byly těžko
objektivizovány. Chyběla diagnostická metoda, která by umožnila doložit
stav vnitřního a vnějšího prostředí
pacienta.
Dnes se však situace změnila.
Energetická diagnostika ARTTEST –
EDA® umožňuje exaktně doložit dynamiku vnitřního prostředí pacienta
na jehož stavu se podílí psychické,
fyzikální i chemické vlivy, které se

mohou spolupodílet na vzniku řady
onemocnění, nejen CFS, CFIDS, EPS
a IEI. Tím ovšem není dotčena příčinná souvislost těchto nemocí jejichž hlavní příčinou skutečně může
být fóbie pacienta. Exaktní měření
vnějšího a vnitřního prostředí pacienta uklidní. Lékař získá jistotu, zda
příčina onemocnění leží v oblasti
psychiky a nebo na úrovni fyziky
prostředí, kdy zdrojové fyzikální mechanické síly ovlivňují fyzický energetický systém pacienta. Uplynulo 6
let od doby, kdy MUDr. L. Seidl napsal
svůj článek.
Píše se rok 2008. Budoucnost je
dána přítomností a možnostmi, které přináší vývoj. Dnes je již možné,
přispět k usnadnění práce lékařů
zabývajících se CFS, CFIDS, EHS, IEI
(EPS) a objektivizovat stav vnitřního
prostředí jejich pacientů. Pacientovi se otevírá reálná naděje, že jeho
subjektivní sdělení lékaři bude rychle a snadno objektivizováno. Lékař
získává první objektivní informace
o dynamice energetických procesů
v těle svého pacienta a jeho vývojových přechodových energetických
fázích, ve kterých se může nacházet.
Opakovaným měřením je získán přehled o dynamice energetických procesů pacienta v čase, které lze následně ověřit dalšími testy. Akceptace
procesů souvisejících s energetikou
vnitřního prostředí lidského těla přispívá nejen k lepšímu porozumění
dynamiky fyzikálních, biochemických a dalších fyziologických procesů odehrávajících se v živém lidském
organizmu, ale také zejména předpoklad prohloubení vzájemné důvěry
mezi lékařem a jeho pacientem.
Dnes je možné diagnostická kritéria CFS platná od r. 1988 (Holmes)
a 1994 (Fukuda), rizikové faktory,
výskyt, průběh nemoci, příbuzné
syndromy a další projevy CFS, které
jsou popsány v interním lékařství, gynekologii, pediatrii, neurologii, psychiatrii a imunologii, doplnit o další ukazatele, které mají vztah k CFS,
CFIDS, EHS, IEI. Jsou jimi tři základní
energetické systémy člověka (fyzický, psychický i duchovní energetický
systém), které se spolupodílí na primárním a sekundárním energetickém stavu člověka, jeho výkonu ve
formě práce, které lze doložit pomocí citlivé měřící techniky a definovat
je.
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3.2 Základní energetické stavy
a dynamická křivka EDA
Základní energetické stavy živého
lidského organizmu jsou harmonie,
hyperaktivita, hypoaktivita a chaos.
Vyznačují se změnou střední hodnoty měřené zdánlivé impedance
v kiloohmech oproti střední hodnotě, změnou směrodatné odchylky, zejména však změnou rozptylu
a rozpětí měřených hodnot.
Existuje několik základních energetických stavů, při kterých jsou
analyzované parametry zdánlivé impedance:
1. v limitu – odpovídají vyváženému
harmonickému stavu,
2. střídavě v nadlimitní i podlimitní
oblasti harmonických hodnot –
organizmus se nachází v přechodové fázi chaosu,
3. nadlimitní, organizmus je ve fázi
stimulace – hyperaktivity (aktivita),
4. podlimitní, organizmus se nachází ve fázi útlumu – hypoaktivity
(únava).
3.2.1 Harmonie
Harmonie se vyznačuje oscilací
hodnot zdánlivé impedance dynamické křivky EDA v rozmezí 70 –
90 kΩ. Jedná se o žádoucí stav, ve
kterém se člověk cítí v dobré psychické i fyzické kondici. Je schopen dynamické tvořivé práce. Je
psychicky vyrovnaný, má výkon. Je
schopen generovat sílu potřebnou
pro zachování vitality a akceschopnosti orgánů i celého imunitního
systému.
3.2.2 Chaos
Dynamická křivka EDA osciluje
v pásmu hyper- a hypoaktivity. Jedná se o lokální nebo plošnou oscilaci hodnot od 0 – 300 i více kΩ.
Často dochází ke skokovým rozdílům mezi jednotlivými energeticky
aktivními body. Expertní analýza
přechodové křivky EDA informuje
o stavu zátěže, která je lokalizována,
například na pravé nebo levé straně
nebo pouze v oblasti horních nebo
dolních končetin. Jedná se o nepřirozený, často uměle vyvolaný stav,
ve kterém je energie kumulována
v určitých částech těla, jinde je jí
však nedostatek. Městnání elektro12

magnetické energie se vyznačuje
lokální hyperaktivitou. Její nedostatek se projevuje hypoaktivitou. Stav
chaosu se nejčastěji projevuje nevyváženým stavem psychiky a psychosomatickými potížemi.
3.2.3 Hyperaktivita
Dynamická křivka EDA je v pásmu
nízkých hodnot. V případě hyperaktivity dochází k nárůstu energetické
aktivity, změně akčních potenciálů neuronů, zvýšenému množství
elektronů na synapsích, snižuje se
odpor a zvyšuje se celková vodivost energeticky aktivních bodů.
Hyperaktivitu vnímá člověk často
jako tenzi, nadbytek energie. Tento
stav může souviset s pocity tepla,
tlaku, specifických i nespecifických
bolestí (bolest hlavy). Je příčinou
neklidu, který může vyústit do afektového jednání až hysterie nebo samovolně odezní. Organizmus je ve
fázi, kdy má sílu a výkon, které jsou
generovány budícími silami.

klad po fyzické námaze, sportovním
výkonu, chemoterapii, radioterapii
nebo jakémkoliv jiném terapeutickém procesu. Současně lze testovat
zátěž různých chemických nebo fyzikálních vlivů, například zdrojová
vysokofrekvenční elektromagnetická pole, střídavá elektrická nebo
magnetická pole, ale i stres nebo
fobie. Podle energetické fáze EDA
může terapeut prognózovat vývojový trend zhoršení stavu nebo remisi (dočasná úleva). Rozsah využití
metody je specifikován v publikaci
„Energetická diagnostika – Energetická diagnostika ARTTEST – EDA®
s předmluvou MUDr. Radomíra Růžičky, CSc.“, která vyšla v omezeném
nákladu v r. 2006.

4. Naděje pro pacienty s CFS
CFIDS, EHS, IEI, EPS

4.1 Prevence, pravidelná a opakovaná měření EDA, archivace
dat, statistika, vyhodnocení
Jednotlivá měření EDA lze archivovat a statisticky s nimi dále pracovat. V případě, že se dlouhodobě
vyskytuje hypoaktivita nebo chaos, je zapotřebí zjistit důvod a preventivně provést další laboratorní
vyšetření, změnit terapii nebo nutriční program atp. Při měření je zapotřebí dále zohlednit denní dobu,
kdy je měření prováděno. Zda je
pacient nalačno, zda užívá léky atp.
Software EDA umožňuje porovnání až čtyř měření najednou v krátkých časových intervalech a nebo
v dlouhodobém sledu. Naměřené
údaje jsou zpracovány diskriminační analýzou a porovnány se stavem
optima. Následuje vyhodnocení ve
smyslu zlepšení a nebo zhoršení
energetického stavu po aplikovaném terapeutickém procesu anebo
po terapeutem řízené zátěži.

Energetická diagnostika ARTTEST
– EDA® jako fyzikální metoda napomáhá objektivizovat subjektivní
sdělení pacienta. Při opakované
zátěži pacienta a měření v určitém
časovém sledu, lze doložit energetické změny organizmu ve smyslu
nárůstu a nebo snížení výkonnosti
organizmu vykonávat práci. Systematickým postupem, který spočívá
v opakovaném měření EDA a archivaci naměřených údajů za určitou
dobu, lze porovnat nativní stav pacienta se stavem po zátěži, napří-

4.2 Příklad z praxe
Muž, 44 let, podnikatel – důvodem jeho návštěvy byla permanentní únava, suchá sliznice a bolest
v podbřišku. Pro ověření výkonu
jeho fyzického energetického systému byla realizována 3 měření EDA.
Střední hodnota všech tří nativních
měření EDA vykazovala útlum –
121,5 kΩ. Průměrné hodnoty levé
strany těla byly 110,91 kΩ. Nedostatek energetických procesů ve výši
132,1 kΩ vykazovala i pravá strana,

3.2.4 Hypoaktivita
Dynamická křivka EDA v pásmu
hypoaktivity se vyznačuje vysokým
akčním potenciálem neuronů, sníženým tokem elektronů neurony, delší vlnovou délkou a nižší frekvencí
elektromagnetické energie v živém
lidském organizmu. Hypoaktivitu
člověk vnímá jako nedostatek síly,
nedostatek energie, chlad, únavu,
vyčerpanost a celkový útlum. Snižuje se koncentrace i pracovní výkonnost. Zvyšuje se stres. Člověku
se zdá, že na úkoly, které má před
sebou nestačí.
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vyznačující se vyšší zátěží. Jednotlivá
měření EDA byla realizována v časovém odstupu 17:35 hod., 17:41 hod.
a v 17:47 hod. Následovala masáž
SHIATSU po dobu 90 minut a opětovné 4. měření EDA v 19:24 hod.
(obr. č. 1). Střední hodnota všech
40 měřených energeticky aktivních
bodů po masáži byla 99 kΩ. Porovnáním nativních hodnot tří měření EDA (graf – světlé křivky EDA)
a po masáži SHIATSU (graf – černá
křivka EDA), které jsou zapsány v tabulce v dolní části protokolu EDA,
je možné doložit zvýšení dynamiky
energetických procesů po masáži až
o 22,5 kΩ. Rozpětí nativních hodnot
zdánlivé impedance se posunulo
z 22 až 201 kΩ na 15 až 172 kΩ.
Klient byl měřen vždy před
a po masáži SHIATSU. Devátý den
(3. návštěva) byla zjištěna hyperaktivita (obr. č. 2). Otázkou bylo, co tuto
aktivitu vybudilo, protože cílem je
harmonie a vyvážená činnost všech
tří energetických systémů, z tohoto
důvodu bylo zapotřebí hledat budící zdroje.
Od doby, kdy byly aplikovány masáže SHIATSU již nikdy nebyly měřeny tak výrazně útlumové hodnoty
jako při první návštěvě. Přes příznivé účinky masáže zdravotní potíže
klienta dílčím způsobem přetrvávaly, proto po 9. návštěvě (35. den)
byla doporučena návštěva čínského
lékaře akupunkturisty. Zde absolvoval 2 x akupunkturní ošetření. První den po 1. akupunktuře nativní
měření EDA zaznamenalo ustálení
hodnot měřené zdánlivé impedance
v průměru na 73,15 kΩ, avšak po druhém ošetření došlo k nárůstu procesu chaosu, což bylo zaznamenáno
při dalším měření EDA. Vzhledem
k tomu, že návštěva s měřením EDA
proběhla až 6. den po 2. akupunktuře, není jednoznačně prokázána
příčinná souvislost mezi chaosem
a akupunkturním ošetřením. Obě
akupunkturní ošetření však klient
vnímal jako bolestivá, z tohoto důvodu bylo dále doporučeno pouze
užívání bylin. Od 12. návštěvy klient
užívá pouze byliny a dochází na masáže SHIATSU. Měřeny jsou většinou
hodnoty v pásmu mírné hyperaktivity, mírného chaosu nebo optima.
Spojení více terapeutických postupů přispělo k tomu, že se dynamika energetických procesů klienta

vyrovnala (obr. č. 3). Dynamická
křivka EDA osciluje v rozpětí 18 až
118 kΩ oproti původnímu stavu 15
až 263 kΩ (stav při první návštěvě).
Střední hodnota měřené zdánlivé
impedance klienta se vyrovnala na
76,3 kΩ a přiblížila se tak stavu harmonie (80 kΩ). Některé fyziologické potíže klienta ustoupily (sucho
v ústech, trávicí potíže – průjem),
únava a ztuhlost svalstva se obden
poslední měsíc střídá se zlepšením
stavu únavy a napětí ve svalech.
Obr. č. 1
Protokol EDA se záznamem 3 nativních měření EDA (3 světle žluté
křivky) a 1 měření EDA po masáži
SHIATSU (černá křivka) – 1. návštěva

Obr. č. 2
Protokol EDA dokládá změnu
dynamiky energetických procesů
po 9 dnech – nativ je vyznačen světle žlutou křivkou, stav po masáži
SHIATSU je vyznačen černou křivkou EDA – 3. návštěva

Obr. č. 3
Protokol EDA s vyváženou dynamikou energetických procesů (stav
po 3 měsících) – nativ je vyznačen světle žlutou křivkou, stav po
masáži SHIATSU je vyznačen černou křivkou EDA – 15. návštěva

Poznámka:
Energetická diagnostika ARTTES – EDA®
pomohla objektivizovat stav vnitřního
prostředí klienta. Neméně však důležité je,
provést rozbor stavu vnějšího prostředí, ve
kterém se klient nejčastěji zdržuje.

4.3 Legislativa
• Termín Energetická diagnostika
ARTTEST – EDA® je název nejen
pro diagnostickou metodu, ale
i ochranná známka.
• Energetická diagnostika ARTTEST
– EDA® je založena na exaktních
fyzikálních procesech a je doložena výzkumnými studiemi a technickou dokumentací.
• Téměř desetiletý výzkum (1995 –
2005) byl ukončen řádným oponentním řízením.
• Shoda je doložena testy ve státních zkušebních ústavech:
Elektronický zkušební ústav v Praze č. protokolu: 301737-01/01
Státní zdravotní ústav v Praze č.
protokolu: EX 3334013.
• Energetická diagnostika ARTTEST
– EDA® není hrazena zdravotní
pojišťovnou, lze ji však využít jako
nadstandard financovaný pacientem/klientem.
4.4 Terapie
Automobil, aby se mohl rozjet,
musí mít v nádrži benzín, který
slouží jako energetický pohon. Spalováním benzínu dochází k chemicko-fyzikální reakci, na jejímž konci
je výkon. Výkon ve formě práce je
zdrojem akce. Automobil jede. Práce
– mechanická práce motoru, která
pohání kola, umožňuje vozidlu ujet
určité množství kilometrů. V okamžiku, kdy je nádrž prázdná, auto
stojí. Nemá zdroj své energie (benzín), proto nemůže mít ani výkon.
Obdobně je tomu i u člověka. Aby
organizmus měl výkon, je zapotřebí
zjistit, jaké „palivo“ je pro výkon živého lidského organizmu nejvhod-
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originální práce: energetická diagnostika
nější. Je zapotřebí analyzovat, který ze tří energetických systémů se
nejvíce podílí na snížené dynamice
energetických procesů a jaký druh
„paliva“ se podílí na zvýšení jeho
dynamiky. S ohledem na zaměření
tohoto článku (diagnostika) bude
problematice terapie u pacientů/
klientů s CFS, CFIDS, EHS, IEI nebo
EPS věnován samostatný článek.
4.5 Závěr – shrnutí – možnosti
a přínos EDA nejen pro pacienty s CFS, CFIDS, EHS, IEI, EPS
a lékaře
Energetická diagnostika ARTTEST
– EDA® je fyzikální metoda monitorující fyzický stav vnitřního prostředí živého lidského organizmu
střídavým signálem 1 kHz, který
souvisí s dynamikou energetických
systémů člověka, výkonem a akčními potenciály neuronů. Nabízí vedle
dosud zavedených diagnostických
metod per exclusionem**, Holmesovy metody a Fukudových kritérií
fyzikální metodu, která souvisí s fyzikálními procesy v živém lidském
organizmu. Je rychlá, neinvazivní,
bezbolestná a nenarušuje integritu
pokožky. Je jednoduchá na obsluhu.
Klade však určité nároky při měření, které spočívají v dodržování
správného přítlaku, sklonu a směru hrotové sondy. Po zaškolení s ní
mohou pracovat, jak lékaři různých
oborů, psychologové, rehabilitační
pracovníci, tak nutriční terapeuté
nebo maséři.
Výsledky získané pomocí energetické diagnostiky – Energetická
diagnostika ARTTEST – EDA® lze
přirovnat k EEG nebo EKG. Tak, jak
teploměr exaktně změří teplotu těla
při horečnatém onemocnění, kdy
laboratorní rozbory na bázi chemie
nemohou podat informaci o stavu
termiky, Energetická diagnostika
ARTTEST – EDA®:
• Exaktně určí aktuální energetický
stav živého lidského organizmu.
• Upřesní kondici pacientů, například s podezřením na CFS, CFIDS,
EHS, IEI, EPS před a po zátěži (fyzická či psychická zátěž, mentální
práce, chemické a fyzikální vlivy
na úrovni vnějšího a vnitřního
prostředí).
14

• Doloží nárůst a nebo snížení dynamiky energetických systémů po
aplikované terapii (radioterapie,
chemoterapie, psychoterapie aj.).
• Umožní sledování energetického
účinku zátěžových situací a jejich
fází v čase.
• Zatřídí základní přechodové energetické fáze organizmu do fyziologického výkonnostního stavu –
harmonie, chaos, hyperaktivita,
hypoaktivita.
V lékařském názvosloví existuje mnoho termínů, které označují
somatický, psychický nebo psychosomatický stav pacienta příslušnou
diagnózou. Zjednodušeně lze říci,
že se jedná o zdravotní stav osob,
kdy imunitní systém organizmu
pacienta ještě má anebo již nemá
sílu (energii) se vypořádat s příčinou, kdy z mocného (zdravého) člověka se stal člověk NEmocný.
Každá nemoc je překážkou stavu
moci ve smyslu mocný, schopný, vládnoucí, silný, což se primárně projevuje v dynamice energetických
systémů člověka – v jeho kondici
a schopnosti organizmu vykonávat práci. Znalost kondice pacienta
uvítají například lékaři u předoperačních vyšetření svých pacientů
a nebo u pooperačních stavů, u alergií, u osob se sníženou imunitou aj.
V podstatě nezáleží na tom, zda se
jedná o pacienta alergologického,
infekčního, chirurgického, psychiatrického, vnitřního, endokrinologického, rehabilitačního (aj.) oddělení
a nebo o pacienta s podezřením na
CFS, CFIDS, EHS-EPS nebo IEI, protože tam, kde je na prvním místě
blaho pacienta/klienta, tam lékař
uvítá bez ohledu na svoji specializaci v jaké základní přechodové
energetické fázi se jeho pacient nachází. Energetická diagnostika ARTTEST – EDA® se tak stává tichým pomocníkem k ověření stavu kondice
pacientů/klientů téměř pro všechny
lékařské specializace (s výjimkou
patologie).
Pracoviště, kde byla Energetická
diagnostika ARTTEST – EDA® vyvinuta, nabízí všem vážným zájemcům o využití této nové diagnostické metody spolupráci a pozvání na
praktickou ukázku EDA.
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Hlavním smyslem k napsání tohoto článku byla snaha informovat
lékaře a pacienty o možnosti diagnostiky kondice energetické fáze
pacientů zejména s CFS, CFIDS,
EHS/EPS nebo IEI, protože až doposud neexistoval spolehlivý laboratorní test (doc. MUDr. Ladislav
Seidl).
Závěr k článku napsal život
sám. Na otázku, jaký vidí smysl
a přínos Energetické diagnostiky ARTTEST – EDA® pro pacienty, odpověděla klientka (žena,
26 let, od útlého dětství alergička, astmatička, trpící únavou)
slovy: „Potvrzení toho, jak se
cítím!“
V Praze 28. 7. 2008
Jiřina Průchová a Robert Macháček
* Černé těleso – černý zářič – těleso pohlcující veškeré elektromagnetické záření bez
ohledu na jeho vlnovou délku, směr a polarizaci. Spektrální intenzita vyzařování černého zářiče má při všech vlnových délkách
nejvyšší možnou hodnotu – Planckův zákon).
** Per exclusionem – diagnóza výlukou
s určitým stupněm pravděpodobnosti, kdy
se vylučují ostatní možné choroby a poruchy (definici formuloval prof. PhDr. Rudolf
Kohoutek, CSc.).
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teorie jin-jangu

Charakteristika jin a jang modu jazyka
MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Trapková
MUDr.
Vladislav
Chvála,
PhDr. Ludmila Trapková přednesli na 2. setkání v Sedmihorkách referát na téma rodina
a teorie jin-jangu. Na toto téma
vychází v nakladatelství Portál
jejich kniha (Chvála V., Trapková L.: Rodinná terapie a teorie
jin-jangu, Portál 2008), z níž uvádíme jako ukázku 4. kapitolu se
svolením redakce.
Ukázali jsme v předchozí kapitole,
že síly, které jsou označovány jako
jin nebo jang mají přirozený původ
v přírodě. Jsou přirozené. Narozením dítěte vznikne také přirozený
celek, matka – dítě – otec, rodina.
Budeme-li číst ve starých poučkách
jin-jangové teorie a v jejím světle se
dívat na dnešní rodinu, která vyrůstá ve zcela jiných podmínkách, než
tradiční čínská rodina, hrozí nám,
že nás nařknou z konzervativizmu,
nebo dokonce mužského šovinismu. To by neodpovídalo taoistické
tradici, jak je na Západ přenášena.
Žena je v taoistické tradici věnované sexu vysoce ceněna. (Ried D.,
2005) Podobné místo, totiž jako
objekt sexuálního zájmu mužů, má
žena i tady v Evropě. Obáváme se, že
v obdivných pojednáních věnovaných sexuálním praktikám taoistů,
je pro skutečný život muže a ženy
stejně málo pochopení, jako ve většině sexuologických či pornografických pojednáních Západu. Zmíněný
D. Ried neváhá označit matriarchát
za jediné přirozené uspořádání společnosti, protože tím prý doslova
„společnost uznává ženskou nadřazenost“. Takový postoj vychází
z nepochopení především samotného učení Tao o rovnováze. A už
vůbec, jak dále uvidíme, k němu
nenacházíme důvod v učení o jinjangu. O sexu neuvažujeme odděleně od ostatního života mužů a žen.
V něm jsou na sobě obě pohlaví až
fatálně závislá. Nestojíme na pozi-

cích ženského nebo mužského hnutí, pokud jsou chápána odděleně
jedno od druhého.
Neodsuzujeme předem žádnou
variantu uspořádání, v nichž se
dnes rodina nachází. Jsme konzultováni rodinami z nejrůznějších důvodů, obvykle pro zdravotní potíže,
ale také pro potíže s chováním,
nebo jiné symptomy. Prohlížíme
si všechny ty varianty s rodinami
a hledáme, co jim vyhovuje a co ne.
Chceme svědčit o tom, co rodinám
prospívalo na jejich cestě více a co
méně. Ukazuje se, že uspořádání
rodiny jako setkávání dvou odlišných živlů, jak se to zdá popisovat
jin-jangová teorie, dobře odpovídá
popisovaným vrozeným a kulturou
rozvíjeným rozdílům v temperamentu muže a ženy. (Poněšický J.,
2003) Jin-jangové uspořádání světa, nejen při soužití ženy a muže,
je patrně přirozené a spontánní.
Náš lidský svět se mu samozřejmě
všelijak protiví, hledá na svou pěst
nejlepší možná uspořádání, jak už je
pro člověka nadaného svobodnou
vůlí, samozřejmé. Víme, co všechno
by bylo dobré dodržovat, ale neděláme to. A hlavně: jin neznamená
jednoduše ženu a jang neznamená
pouze muže v tomto dvoupohlavím
smyslu.
Proměny, jakými prošla především
euro-americká společnost v posledních několika desetiletích, značně
zamíchaly kartami tradičních rolí
mužů a žen. Avšak setření rozdílů
mezi pohlavími, které bylo především intelektuální elitou očekáváno,
se nekoná k velkému překvapení
sociologů, jak uvádí významný francouzský sociolog Gilles Lipovetsky.
„Především jde o osvobození sexuality ode všech morálních, manželských a heterosexuálních omezení,
která spoutávají ženskou svéprávnost … Došlo k uznání profesní akti-

vity žen, k legalizaci antikoncepce
a potratu a k liberalizaci sexuální
morálky. Hlavním faktem, který je
dnes potřeba promyslet, není posun
milostných rolí, nýbrž spíše uchovávání sexuálních rozdílů, které jsou
sice méně výrazné, nicméně uchovávají si reálný společenský vliv.
Odtud pramení základní otázka:
Jak a proč se znovu ustavuje sexuální rozdělení milostné kultury ve
světe založeném na ideálu mezilidské rovnosti a osobní svobody?“
(Lipovetsky G. 2007) a kousek dál
konstatuje s překvapením: „Muži
se nadále definují především svou
instrumentální orientací, zatímco ženy svou expresivní funkcí.
Současná legitimizace vyjádření
intimního prožitku v žádném případě nevedla ke vzájemné zaměnitelnosti rolí.“
V předchozí knize o rodinné terapii jsme ukázali, že médiem rodinného organizmu je jazyk (Trapková
L., Chvála V., 2004). Věnovali jsme
tomu dosti rozsáhlou kapitolu,
zájemce odkazujeme proto tam.
Zde je třeba navíc vyslovit, že jinové a jangové vlastnosti v rodině
jsou především kvalitou interakcí.
Jsou to způsoby sdílení a sdělování.
I když už v době namlouvání se muži
a ženy ve způsobech liší, stanou-li
se matkou a otcem, začne se jejich
jazyk, který používají při kontaktu
s dítětem, spontánně ještě více polarizovat. Tomuto rozdílu se věnovala
řada lingvistických výzkumů. (Šulová L., 2004). Většina prací se shoduje v tom, že matky hovoří se svými
dětmi více než otcové, jsou vcítivější
a dítě více chrání před nepohodlím
(jin). Většina mužů naopak využívá
své menší empatie k tomu, aby byli
pro dítě tím obtížnějším partnerem
pro komunikaci (jang). Oba rodiče
nepochybně svůj jazyk přizpůsobují věku dítěte, oba mají na jeho vývoj
vliv, ale jsou-li s dítětem společně,
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teorie jin-jangu
zaujímají brzy oba svou specifickou roli a polarizují se.
Nejznámější teorií, která se zabývá vlivem a významem rozdílů mezi
mateřskou a otcovskou řečí, je
Glaesonova teorie mostu (Glaeson,
1975). Autor hypotézy uvádí, že právě pro otcovo menší vyladění na
dětskou řeč je dítě nuceno se více
snažit, své mluvy opakovat, vysvětlovat, musí umět méně angažovaného
otce zaujmout. Uvažuje se o tom,
že otcův didaktičtější styl může mít
kladný vliv na vyvíjející se kognitivní
kapacitu obecně. Glaeson předpokládá, že otec tak představuje most
mezi akceptujícím prostředím rodiny a vyžadujícím vnějším světem.
Další výzkumy tuto hypotézu podporují. Otcem býval v rodině doposud častěji ten dospělý, který byl
méně vnímavý, více direktivní, pro
komunikaci náročnější a vyžadující
dodržování řádu a pravidel (jang).
Méně byl doma, více se angažoval
ve světě, bezpečí rodiny zajišťoval
především zvenčí. Naopak matka,
ze které se dítě narodilo a se kterou
se již devět měsíců před porodem
vylaďovalo na té nejintimnější, biologické úrovni, byla dosud obvykle
tou ochrannou a akceptující postavou pro většinu dětí (jin).
Jinová nebo jangová orientace
ženského či mužského jazyka se
vyvíjí po mnoho generací a fixuje
původně zřejmě výhodné rozdělení úloh v péči o potomky. Traduje
se, že v dávných dobách (a v některých oblastech naší zeměkoule je
tomu tak dodnes jako v Papui Nové
Guinei) se ženy věnovaly sběračství
a muži lovectví. Pro obě činnosti
se hodí jiné tělesné vlastnosti, jiné
vnímání ale také jiný druh interakcí
s ostatními. Zatímco bobule sotva
utečou, a je možno při jejich sběru v klidu vyprávět, předmět lovu
byl vždy plachý nebo nebezpečný,
jeho ulovení vyžadovalo koordinaci
lovců, což vedlo k podpoře hierarchické struktury. Do čela hierarchie
se dostával obvykle ten nejzdatnější
a nejzkušenější samec, který předvedl největší předvídavost v zacházení
s okolní přírodou, ale také taktiku
a strategii při udržování své pozice
(což vyžaduje co nejlepší rozpozná16

vání a rozumění rozvíjí rozumové
funkce).
Dodnes jsou u lidí ve hře starobylé etologické síly, vrozené formy
chování, podobně jako u jiných
primátů, kde samci zaujímají místa
na pomyslném schodišti podle své
zdatnosti a schopnosti. O tato místa
musí bojovat, tj. musí prokázat, že
na to mají. Odměnou je jim v případě dosažení vrcholu pyramidy právo obcovat se všemi samicemi ve
stádě, tedy aspoň pokud jde o šimpanze. Má to logiku, pokud jde o to,
prosadit vlastní genom v dané populaci. Samice také nejsou bezmocné, mohou taktizovat a intrikovat
při udržování vhodného místa v síti,
dokonce i při obsazování místa hlavního samce. I u šimpanzů platí, že
postavení samice v říji automaticky
stoupá. (Veselovský Z., 2005) Není
tedy nijak podivné, že atraktivní sekretářky často ohrožují manželky
svých šéfů, zvláště když děti šéfa už
odrůstají a jejich ženy se nechystají
mít další mládě (přesto, že při vzájemném sbližování s mladší samičkou v této situaci bývá pro muže případné početí dalšího potomka tou
nejméně žádanou variantou). Nijak
nás nepřekvapují tu a tam propuknuvší skandály, ve kterých nejvyšší
šéfové, na první pohled seriózní otcové rodin, podnikají sexuální manévry, kterých by neměli vzhledem
k věku zapotřebí. V jednom nám
známém klinickém případě šéf velkého podniku udržoval hierarchii
svých podřízených mimo jiné také
sexuálními kontakty s jejich manželkami, což vytvářelo značné napětí
a bylo zdrojem některých vážných
zdravotních symptomů a rodinných
tragedií. Přesto (nebo právě proto?)
byl nepostradatelným a neodstranitelným šéfem prosperující instituce
s poměrně dost často nemocnými
špičkovými manažery.
Není pochyb o tom, že muži od
narození vyrůstají na jakémsi pomyslném schodišti, podstupují neustálý boj o své místo v hierarchii,
zatímco ženy se věnují mnohem spíše síťování, tedy neustálému splétání toho, kdo s kým co má, totiž aby
měl v síti každý své místo. K tomu
se právě rozdíly v mužské a ženské
řeči výborně hodí. Energie mužské
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řeči je docela jiná, než energie řeči
ženské. Typicky mužské je rozhodné tvrzení „Tak to je.“ Jasné a nepochybné tvrzení, zjednodušující fakta
na nejmenší možnou míru, nepřipouštějící jinou variantu. Obvykle
k tomu ještě přidává úder do stolu
nebo nějaké to „pch“, které druhého usadí na jeho- druhé - nižší místo.
Je to aktivní a silné (jang). Nestačí-li
to k usazení druhého, přidá mluvčí
navíc několik hrubých slov. Copak
to vlastně znamená? Je to zpravidla
v jazyce symbolicky odhalený genitál či zadnice, které jsou také při
ochraně teritoria či boji o hierarchii
u primátů odhalovány, snad k zesílení faktu nadřazenosti. Hrubosti
v jazyce, pevný a zvučný hlas, pokud
možno sonorní, jsou významné
znaky superiorní pozice („jang je
jako slunce na obloze“). Mají svůj
hormonálně – fyziologický korelát,
vítězové mají významně vyšší hladiny testosteronu než poražení. Muž,
který si není svým postavením ve
skupině jist, má hlas nejistý, slabý,
přeskakující do vyšších poloh, nebo
se rovnou zakoktává jako to často
vídáme u synů příliš autoritativních
otců (nebo asistentů silných a direktivních šéfů).
Ženský jazyk obrazně nejvíce vystihuje údiv: „Aha?! Takhle je to.“
Umožňuje přijetí názoru toho druhého. Tvrzení nejsou zdaleka tak
pevná, věta nekončí rázným „Howgh“, ale pozvolna jakousi vlnkou,
bere v úvahu celé spektrum dalších
variant a pochybností. Sleduje větší
hloubku celé záležitosti (jin). Adolescenti potvrdí, že když po nich
matka něco chce, nemají dojem,
že by to myslela tak docela vážně,
zatímco u otce o tom nepochybují.
Jinové vlastnosti dělají místo těm
druhým. Umožňují síťování, péči
o síť společnosti. Ještě se k těmto
charakteristikám budeme mít příležitost vrátit. Doufáme, že čtenář
porozumí tomu, že jde o dvě rozdílné komunikační strategie, které se
dobře doplňují a umožňují fungování celku. Snad až moderní doba
začala lidi hodnotit podle výkonu
v mužském slova smyslu, takže to
ženský typ komunikace začalo diskvalifikovat, nebo v reakci na to naopak vyvyšovat jako ten lepší.

CITACE:
1. Citováno z českého vydání D.Rieda, s.309.
Autor zde klesá k obvyklým klišé v němém
úžasu mladého muže nad orgastickou
schopností žen, která vysoce převyšuje
mužskou, alespoň pokud jde o počet možných opakovaných orgasmů. Jeho další
argument, že totiž čínský znak pro slovo
‚dobrý‘ sestává ze symbolu pro ‚ženu‘ který je umístěn nad symbolem pro ‚dítě‘, je
zajímavější (tamtéž). Nijak z toho ovšem
nevyplývá hned následující závěr, že ‚nejvyšší dobro spočívá v plodném vztahu
mezi matkou (nikoli otcem) a dítětem‘.
Víme, že i v naší kultuře je význam otce
pro dítě zpochybňován. Takové a další
interpretace jinak velmi zajímavého taositického učení o jin-jangu nás jen více
přesvědčují, že její aplikace na současnou
rodinu vlastně nebyla vůbec učiněna.
2. Je obdivuhodné, že tento přední evropský
intelektuál přiznává, že sám očekával
setření pohlavních rozdílů: „Ještě před
nedávnem se mnozí- včetně autora těchto
řádků – domnívali, že sexuální diferenciaci lze v našich společnostech prohlásit za
zastaralý a v poslední instanci podružný
úkaz, jakmile se na něj podíváme v kontextu ohromného přílivu demokratického
rovnostářství: zdálo se, že budoucnost otevírá brány pro neodvratné připodobnění
obou pohlaví. Dnes je však k obhajování
podobného názoru potřeba notné dávky
naivity; společenská reprodukce asymetrie pohlavních rolí se hlásí o slovo se vší
důrazností.“ (G.L.Třetí žena, str.31).
3. Bývá jim to ženami často vyčítáno, ale zdá
se, že to nedělají jen z lenosti- má to také
pro děti svou výhodu, jak tvrdí Glaeson.
4. Většina nálezů se shoduje v tom, že otec
je pro dítě náročnějším konverzačním
partnerem, než matka. Užívá méně frekventovaných slov už v hovoru s dítětem
od dvou do pěti let (Kriedberg, 1975 in:
Glaeson, 1975). Otcův slovník obsahuje
více vzácnějších slov a jeho řeč je pro dítě
náročnější na porozumění. Jiné výzkumy
se věnují otázce, zda jsou oba rodiče vůči
dítěti stejně senzitivní. Sleduje-li se počet
žádostí o vyjasnění ze strany rodičů, ve
většině výzkumů byl nalezen větší počet
žádostí na straně otce. To je vykládáno
tak, že otec má větší těžkosti dítěti porozumět. Sleduje-li se schopnost rodičů vnímat a dekódovat audionahrávky svých
dětí, matky jednoznačně rozumějí lépe
než otcové. (Weist, Kruppe, 1977) Otcové
mají tendenci užívat častěji komplexních
forem rozkazů nebo silně nepřímých
rozkazů či narážek. ( Bellinger, Glaeson,
1982) To nutí dítě vynaložit na porozumění otci větší úsilí. Matky přizpůsobují citlivěji složitost své mluvy řečovým
schopnostem dítěte. Otcové mají větší

sklon dávat dítěti testovací otázky. Mají
tendenci být kognitivně náročnější, direktivnější a snaží se vést didaktičtější styl
interakce. Projevují tendenci být autoritativnější či hravější s určitým agresivním
nábojem, což se projevuje více v interakci
otců se synem než s dcerou. Matky mají
vůbec menší sklon hovořit se syny či dcerami s rozlišením pohlavní příslušnosti
(Pellegrini a kol., 1987) Otec více rozlišuje
pohlaví dětí a zachází s nimi více způsobem „pohlavně charakteristickým“, což se
projevuje především v herních aktivitách.
(Kruper, Užgiris, 1987). Zatímco specifická role matky tkví nejspíš v poskytnutí
pocitu bezpečí a vyhýbá se destabilizaci dítěte, otec nejčastěji povzbuzuje dítě
k dosažení úspěchu vlastními silami i za
cenu přechodného selhání. (Lamb, 1976;
Lewis, Weinraub, 1976; Glaeson, 1975) Ať
už jsou tyto rozdíly mezi matkou a otcem
způsobeny rozdílem pohlaví či role, rozdílem ve statusu muže, nebo v jeho verbálním stylu, nebo v sebekonceptu otce, který
se může tradičně vnímat jako sekundární pečovatel s více instruktivní rolí než
matka, nebo jde-li jen o výsledek omezeného času, který otec s dětmi tráví při své
hlavní funkci jako živitele rodiny, je shledáván jako významný a pro vývoj dítěte
důležitý.
5. Intimita mezi matkou a dítětem je možná
větší, než jsme si kdy mysleli. Po celý život
v těle matky zůstávají některé buněčné
linie pocházející z dětského organizmu,
který nosila, a v dítěti kolují zase některé linie krvinek z matky. Tomuto jevu se
říká feto-maternální mikrochimérismus.
Jev nemusí být až tak okrajový, jak se
původně očekávalo. Tyto z poloviny cizí
buňky se mohou podílet na spouštění
některých autoimunitních reakcí v organizmu matky nebo dítěte. Je nápadné, že
ženy postižené sklerodermií (autoimunitní onemocnění s projevy na kůži) mívají
v těle asi 30x více buněk pocházejících od
jejich potomků než zdravé matky. V současnosti je upřena pozornost k dětem
trpícím cukrovkou typu I., protože také
u nich je zjišťováno zvýšené množství
mateřských buněk v postižené tkáni slinivky. (Nelson L.J., Gillispie K.M., et all.:
Maternal microchymerism in peripheral
blood in type 1 diabetes and pancreatic
islet beta-cell microchymerism, Proceding
of the National Academy of Sciences, 104,
1637-1642, 2007).
6. Tento fakt se v poslední době stává zdrojem až anekdoticky koncipovaných
pojednání či dokonce divadla ( viz Dušek:
Cavemann, hra pro jednoho herce podle
textu kanadského autora). V jiné podobě rozdíly mezi mužským a ženským
jazykem doznal značné popularity jako
ponaučení, že ženy jsou z Venuše a muži

z Marsu. Nejspíš to usnadňuje snášet
nepříjemnosti, které rozdíly v obou jazycích při soužití mužů a žen produkují.
7. Z etologie je známo, že samci s nižším
sociálním statusem mají významně zvýšené hladiny kortisolu, který odpovídá
trvalému stresu. Za něj odpovídají nejspíš nepředvídatelné útoky ze strany výše
postavených samců. Tito ponižovaní samci málo imponují samicím a stávají se
častěji obětmi predátorů. (Veselovský).
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zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí

Co nového v nekonvenční medicíně
Petr Fiala, viceprezident ECPM
Ve dnech 16. – 17. 5. 2008 se ve
švýcarském Brunnen uskutečnilo zasedání prezidia ECPM –
Evropského sdružení lékařů pro
pluralitu v medicíně. Nekonvenční lékaři tentokrát pro své
jednání zvolili zemi svobodomyslných Helvetů a dobře věděli proč. Místem jejich setkání se
stala klinika Aeskulap, centrum
komplementární medicíny.

Klinika Aeskulap v Brunnen, situovaná uprostřed rozsáhlého parku na břehu Jezera čtyř lesních
kantonů (Vier waldstättersee),
byla otevřena v r. 1990 a v současné
době ji vede primář Dr. Winnicki.
Jedná se o zařízení, které je zaměřeno na provádění „celostní“ nebo
také „psychosomatické“ medicíny.
Prvním překvapením pro Čecha
bylo, že takové pracoviště mohlo
být švýcarskými úřady zařazeno do
18

sítě veřejných nemocnic kantonu
Schwyz. Tím druhým byl bezpochyby způsob jejího financování, které
se děje převážně ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění s různými
typy příplatků a doplatků, včetně
připojištění nebo soukromého pojištění.
Tento systém financování zajišťuje jednak dostupnost léčení pro
všechny pojištěnce a jednak používání všech ve Švýcarsku uznaných
diagnostických a terapeutických
metod, které v naší legislativně často ani nejsou vyjmenovány, natož
aby byly povoleny. Kromě obecně
známých technik jako je akupunktura či homeopatie tak mohou pacienti využívat např. biofyzikální
informační terapie, měření funkce
autonomního nervového systému,
neurální terapie, antroposofické
medicíny, hypertermie a řady dalších více nebo méně známých postupů a procedur. Komu by se zdálo, že se jedná o pěstování pavědy
z veřejných peněz, měl by se napřed
u švýcarských úřadů dobře informovat o výsledcích kliniky a o neutuchajícím zájmu pacientů nejen ze
Švýcarska, ale díky oboustranným
smlouvám i z ostatních zemí Unie.
Jak známo, ECPM je mezinárodní nevládní organizací, zastřešující
lékaře oborů jako je akupunktura,
homeopatie, EAV a další „komplementární“ směry. Jeho prezidium
se schází pravidelně dvakrát ročně,
aby v rámci EU koordinovalo postup
lékařů nekonvenčních metod zejména na poli legislativním. Žijeme
v době, kdy se tyto metody prosazují
stále více, neboť řada z nich vykazuje i podle přísných pravidel „medicíny založené na důkazech“ nesporné výsledky (na předním místě sluší
nepochybně zmínit akupunkturu).
Přesto však v řadách „školní“ medicíny naráží neustále na překážky
jak při svém praktickém provádění a financování, tak i při podpoře
vědeckého výzkumu a přidělování
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grantů. Dlouholetým prezidentem
této organizace je Dr. Kempenich
z francouzského Štrasburku.
Na pořadu jednání byly tentokrát
především kontakty s nejrůznějšími
evropskými organizacemi. Tak např.
v poslední době se ve všech pádech
skloňuje evropský rámcový program
výzkumu FP 7 na léta 2007 – 13. Aby
na jeho relativně štědré prostředky
lékaři dosáhli, musí se ke společnému výzkumnému projektu spojit
aspoň tři univerzity ze tří různých
zemí EU. To je ovšem velmi obtížné už pro obory klasické západní
medicíny, a prakticky nedosažitelné
pro obory medicíny komplementární. ECPM se proto v evropském
parlamentu snaží prosadit, aby se
tyto prostředky staly dostupnějšími
– vždyť i různé vědecké rady ministerstev, komor či univerzit volají po
tom, aby nekonvenční postupy byly
řádně zkoumány a zdokumentovány. Bez peněz to ovšem nelze.
Pozměňovací návrh s výslovným
zařazením metod komplementární
medicíny (CAM) do tohoto programu bude v parlamentu EU projednáván 24. 7. 2008. To představuje
jeden z mála způsobů, jak může
evropský parlament pomoci. Návrhy zákonů totiž nemohou podávat
sami europoslanci, nýbrž jen jednotliví evropští komisaři. Poslancům nezbývá, než na jejich návrhy
toliko pasivně reagovat podáváním
různých pozměňovacích návrhů.
Jde tedy o procedury značně komplikované. Ani po jeho případném
schválení ovšem nebude možno,
aby se na výzkumu podílelo přímo
ECPM, nýbrž pouze jeho národní organizace. A to je domácí úkol, který
je nutno přenést na českou půdu.
ECPM projednalo a posvětilo
i kontakty s některými pacientskými organizacemi. V různých zemích
používá nekonvenčních metod
30 – 70 % všech pacientů. Je záhodno, aby byly prováděny vyškolenými lékaři a to bezpečně a efektiv-

ně. Z toho důvodu se vedení ECPM
sešlo i s viceprezidentem Agentury
evropských pacientských organizací (PHEA) Dr. Plechettem a projednalo podmínky intenzivnější spolupráce.
Další jednání proběhla s homeopaty v Bruselu a ve Slovinsku. Jejich
příští zasedání se uskuteční na jaře
r. 2009 v Praze. Problémem spolupráce s homeopaty jsou nelékařské
organizace. Ty se na jednu stranu
brání přijetí poměrně přísných
předpisů, svazujících lékaře, na druhé straně však představují až 70 %
obratu pro výrobce homeopatických preparátů.
Řadu dalších schůzek a setkání
vykonávají členové ECPM bezpočet.
V současné době se připravuje i velká prezentace o komplementární
medicíně na půdě štrasburského
parlamentu a setkání s eurokomisařkou pro zdraví A. Vassiliou. Příští zasedání prezidia se bude konat
1. 11. 2008 v německém BadenBadenu. I na něm bude bezpochyby
o čem jednat.
Zajímavé informace přinesli i tentokrát hostitelé ze Švýcarska. Zde
má velkou sílu přímá demokracie.
Proto švýcarské organizace CAM
znovu lobují v Bernu za uznání
těchto metod a jejich většího rozšíření na universitách, včetně navýšení prostředků na výzkum. Hodlají v tomto směru zorganizovat
lidovou iniciativu (Volksinitiative),
která je jejich řádným legislativním
nástrojem. Pokud totiž shromáždí aspoň 50 tisíc podpisů, bude se
o podaném návrhu ve Švýcarsku
konat hlasování formou referenda. To se má tentokrát týkat nejen
změny zákonů, ale dokonce i jejich
posvátné Ústavy! Obracejí se proto
dopisem také na obyčejné občany,
ptají se na podporu těchto metod
a žádají o pomoc formou příspěvků. A protože Švýcaři dobře vědí,
že demokracie něco stojí, neváhají ji podpořit i tímto způsobem.
Proto naše kolegy nepřekvapilo,
že za tímto účelem vybrali už přes
1 mil. švýcarských franků. Budeme
s napětím očekávat, jak to v konzervativním, ale svobodomyslném Švýcarsku nakonec dopadne. Výsledky
nás ještě mohou překvapit.
Jejich úsilí je nepochybně stejně
sympatické jako jejich demokra-

tická tradice sama. Místo našeho
letošního setkání bylo v tomto ohledu přímo symbolické. Poblíž ležící
městečko Altdorf se pyšní svým
rodákem Vilémem Tellem. Třebaže
historikové se dodnes přou o jeho
existenci, Švýcaři a umělci o ní ani
v nejmenším nepochybují. Pod názvem Freischütz (Čarostřelec) jej
učinili nesmrtelným básník F. Schiller a hudební skladatel C. M. von
Weber.
Nedaleko Brunnen, nad příkrými
svahy malebného jezera najdeme
v lesním zákoutí také památnou
louku Rütli, kde si 1. 8. 1291 zástupci tří lesních kantonů Schwyz, Uri
a Unterwalden podle tradice podali ruce a přísahali věrnost. Tady byl
položen úhelní kámen jejich státnosti a v jejich odvážném počinu
slyšíme i název nového spolku, který
zní doslova „Švýcarské společenství
spojené přísahou“ (Schweizerische
Eidgenossenschaft). Každoroční
oslavy tohoto posvátného výročí
slaví Švýcaři s nelíčeným patriotismem, ať již je první srpen zastihne
na jejich rodné hroudě anebo kdekoliv jinde ve světě. Vlajky s bílým
křížem vztyčované i na zahradách
rodinných domků jsou toho nezpochybnitelným důkazem.

Švýcarské spříseženstvo vzniklo,
jak známo, víceméně jako obranný
spolek proti výbojným a rozpínavým Habsburkům, kteří tehdy ovládali nejen většinu území dnešního
centrálního Švýcarska. Přibližně ve
stejné době (1278) jim podlehl náš
král „železný a zlatý“ Přemysl Otakar II. v neblahé bitvě na Poli Moravském (Marchfeld). Stateční Helvetové se ovšem nenechali ovládnout
řevnivostí, závistí a zradou, které
tradičně způsobují porážky českých
vojsk a úpadek českého národa,
a tak Habsburky v r. 1315 porazili
v památné bitvě u Morgartenu. Od
té doby se také traduje jejich příslovečná statečnost a neporazitelnost.
Není bez zajímavosti, že cestou
z Basileje do centrálního Švýcarska
lze narazit i na zříceninu rodného
hnízda Habsburků. Příznačný název
Habichtsburg (Jestřábí hrad) dává
tušit, že jeho obyvatelé měli už tenkrát daleko do holubičích povah.
Více inspirující pro nekonvenční
medicínské směry jsou však houževnatost a jednota, s níž se Helvetové
perou za svou spravedlivou věc.
I netradiční obory mohou jít touto
cestou.
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oznámení a různé

OZNÁMENÍ VÝBORU ČLAS O NADCHÁZEJÍCÍCH AKCÍCH
Výbor ČLAS pořádá tradiční seminář v Lékařském domě v Praze:
Vertebrogenní algický syndrom – možnosti terapie pomocí akupunktury a přidružených
technik.

8. 11. 2008
Lékařský dům, Sokolská 31,
Praha
Zahájení v 9 hodin
Program:
1. Prim. MUDr. František Neradílek: Bolesti zad -- algeziologické
aspekty.

2. MUDr. Ladislav Fildán: Elektrostimulace jehel v léčbě vertebrogenního syndromu.
3. Prim. MUDr. Milan Stránecký:
Nové pohledy na diagnostiku
a léčbu vertebrogenního syndromu.
4. MUDr. Zinaida Saidová,
MUDr. Lenka Kalinová: Su Jok
v léčbě vertebrogenního syndromu (na závěr praktická ukázka).
5. Doc. MUDr. Jaroslav Průcha,
PhD: Možnosti fyzikální léčby

vertebrogenního algického
syndromu pomocí distanční
elektroterapie a multikánálové
laseroterapie
6. MUDr. Michal Strnad: Vertebrogenní alg. syndrom – různé
postupy léčby dle syndromů

Česká lékařská akupunkturistická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti
pořádají

XXV. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
„Akupunktura – obohacení moderní medicíny“

5. – 7. 6. 2009
Jindřichův Hradec, Hotel Concertino Zlatá husa
Rámcový program:
Pátek 5. 6. 2009
13.00
Zahájení
13.05 – 18.00 Odborný program
22.00
Noční prohlídka zámku
Jindřichův Hradec s překvapením
Sobota 6. 6. 2009
9.00 – 18.00 Odborný program
19.30
Společenský večer –
raut a tanec v hotelu Concertino
Neděle 7. 6. 2009
9.00 – 13.00 Odborný program
13.05
Ukončení kongresu

MUDr. Ladislav Fildán
prezident kongresu
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MUDr. Milan Stránecký
vědecký sekretář kongresu

Kongresové poplatky – předběžné – upozorňujeme, že může dojít
k menším změnám
Do
Po
31. 1. 2009 1. 2. 2009
Člen české a slovenské
akup. společnosti
1 100 Kč
1 500 Kč
Nečlen společností
1 500 Kč
1 500 Kč
Doprovodná osoba	  500 Kč	  500 Kč
Studenti 	  500 Kč 	  500 Kč
Společenský večer a raut v hotelu Concertino Zlatá husa 600 Kč
Kongresový poplatek obsahuje:
• Vstup na odborné přednášky, kongresové materiály, kávové
přestávky, prohlídku zámku 5. 6.
• Kongresový poplatek pro doprovodnou osobu obsahuje prohlídku zámku, občerstvení v rámci kávových přestávek. Neobsahuje
vstup na odborné přednášky a kongresové materiály.
• Ubytování bude zajištěno v hotelu Concertino a dalších ubytovacích zařízeních Jindřichova Hradce
1. informaci o kongresu s přihláškou, rezervací ubytování
a dalšími podrobnostmi obdrží každý člen poštou v listopadu t.r.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2|2008

Zápis č. 12 ze schůze výboru ČLAS
21. 6. 2008, Hradec Králové
Místo konání: ordinace dr. Strnada, Hradec Králové
Přítomni: Brychtová, Čutová,
Fildán, Saidová, Stránecký, Strnad,
Urbanová, Vančuříková
Omluveni: Prokeš, Sedláček
Revizní komise: Kučerová,
Filípek
PROGRAM:
1| Kontrola zápisu z min. výboru:
– zpráva o databázi potenciálních
inzerentů do časopisu
– dr.Sedláček vypracuje a předá
předsedovi do konce září
– plánovaná výborová schůze
19/4/2008 při 2. Konferenci
v Českém ráji se neuskutečnila
z důvodů malé účasti členů výboru.
2| Členská základna:
2.1) 6 nových přihlášek:
• Moráňová Kateřina, 1963,
neurolog, Brno
• Kolář Karel, 1955, kardiolog,
Mělník;
• Hušková Barbora, 1963,
rehabilitační, Prostějov
• Valešová Martina, 1966
gynekoložka, Ostravice
• Vybitulová Marcela, 1967,
praktická lékařka, Rychvald
• Matějů Ondřej, onkolog, Plzeň
Schváleno přijetí za členy společnosti, potvrzení o přijetí odešle
dr. Čutová přijatým členům.
2.2) Žádost o snížení členského
příspěvku na dobu 3 let dr. Radková Lenka, Říčany u Prahy. Důvodem
je mateřská dovolená – schváleno
na 200,- Kč po dobu 3 let od doby
narození dítěte.
2.3) Dr. Čutová bude řešit problémy s dodáváním odborného
akup.časopisu s distributorem
časopisu
2.4) dr.Čutová prověří na členské

evidenci ČLS JEP způsob doplacení členských příspěvků pro ČLAS
(k dnešnímu dni nezaplatilo
50 členů za rok).
2.5) Členská základna: 500 členů (muži 238, ženy 262; do 30 let
1 člen, do 40 let 30 členů, do 50 let
92 členů, nad 60 let 141 členů).
3| Novela zákona č.95/04 sb.
o specializačních oborech
v medicíně
– dr. Fildán podal informaci o navrhovaném seznamu oborů a nově
vytvořené kategorii tzv. „certifikovaných kurzů“, mezi nimiž je
uvedena i akupunktura;
– výbor ČLAS žádá do zařazení mezi certifikované kurzy,
akupunktura má dlouholetou
strukturu vzdělávání, kreditační
systém;
– dr. Fildán vypracuje stanovisko
výboru ČLAS a předá navrhovateli.
4| Zpráva o hospodaření
– k 1. 1. 2008 je na účtu
138 204,23 Kč
– převedno z roku 2007 do fondu
JEP 63 830,- Kč
– informace o čerpání z fondu
– bylo uhrazeno členství v ICMART
2008.
5| Příspěvky na kongresy do
zahraničí: kongresový poplatek
se platí zpětně po proběhlé akci
účastníkům s aktivní účastí
(po předání práce k uveřejnění do
časopisu. Výbor se shodl na zásadě,
že poplatek bude proplacen pouze
vždy pro novou originální práci,
nebude proplacen u práce, která
již byla odpřednášena (či prezentována ve formě posteru) na některém z minulých kongresů.
6| Kongres ČLAS 2009:
– 5  – 7. 6. 2009, hotel Concertino
Zlatá husa, Jindřichův Hradecdr. Fildán - zpráva o jednání

s vedením hotelu, prohlídce
kongresových prostor, finanční
rozvaze a návrzích doprovodného programu. Dr. Fildán požádal
prof. MUDr. R. Rokytu, DrSc.
(neurofyziologie, Společnost pro
studium a léčbu bolesti) o přednesení teoretické přednášky na
úvod kongresu, která mu byla
p. profesorem přislíbena.
Předběžný návrh rozpočtu
kongresu:
– pronájem sálu + další prostory na
3 dny – 24 000,- Kč
– celkový náklad cca 66 000,– fee 1 000 Kč, ev. navýšení na
1 100,- Kč, dr. Fildán má pověření od výboru k tomuto kroku
(platba do konce ledna 1 000,- Kč
později pak více)
– cena rautu 600,- Kč (není započteno do fee
– ubytování: 2 hotely a penzion
– téma: (akupunktura: Prevence
nebo léčba?; akupunktura: Prevence-léčba-sekundární péče,…)
bude upřesnno po poradě
dr. Fildána a dr. Stráneckého.
Další úkoly pro dr. Fildána:
– pozvat zástupce města;
– pozvat slovenskou společnost
– organizační výbor:
dr. Fildán, dr. Stránecký, dr. Saidová, dr. Čutová, dr. Brychtová
– vědecký výbor: předseda,
místopředsedové, věd. sekretář,
dr. Barešová, doc. Pára, zástupci
Slovenska;
– dr. Čutová + dr.Fildán projdou
databázi výročí a připraví ev. oslovení oslavenců
7| Seminář 8. 11. 2008, Praha
Téma: vertebrogenní syndrom.
Předběžný program:
– prim. Neradílek: Bolest
– dr. Stránecký: Nové pohledy na
diagnostiku a léčby vertebrogenního syndromu
– dr. Fildán: Elektrostimulace jehel
– dr. Saidová: Su Jok ve využití léč-
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by vertebrogenního syndromu
– dr. Strnad: Vertebrogenní alg.
syndrom – různé postupy léčby
dle syndromů
– panel: praktické zkušenosti
a postupy.
9| Časopis:
– dr. Strnad dodá fotografie a materiály do časopisu dr. Fildánovi
– zahraniční články zpracuje
dr. Stránecký.
10| Objednán německý lékařský akupunkturní časopis
Deutsche Zeitschrift fuer die
Akupunktur, který již vydavatelství zasílá předsedovi, u něhož je
možno si jej zapůjčit.
11| Další akce akupunktury
– kongres TCM v Londýně, 6 – 7. 9.
2008
– kongres TCM v Hluboké TCM,
18 – 19. 10. 2008
– 19. konference Spol. rehabilitační
a fyzikální medicíny, Jáchymov
4 – 6. 12. 2008

12| Informace o novém formuláři ČLS JEP pro tuzemské cesty
– ČLS JEP zavádí nový formulář pro
cestovní náhrady.
13| Žádosti o kredity:
školitel
– MUDr. Michal Strnad, Hradec
Králové – schváleno. Vytiskne
dr. Fildán.
kredit II.
– MUDr. Martin Zahradník, Příbram – schváleno. Vytiskne
dr. Fildán.
kredit I.
– MUDr. Karel Kolář (Mělník)
– MUDr. Daniela Štarhová (Boskovice)
– MUDr. Helena Veselá (Chýně)

turních technik, u stavů bolestí
i dalších obtíží dle indikačního
seznamu WHO).
15| Další akce rok 2009:
– 14. – 16. 11. 2008 seminář SuJok:
Novinky v Onnuri medicíně, koncepce neutro energii, přednáší
prof. Park Je Woo z Jižní Koreje
– 3. Konference v českém ráji
v lázních Sedmihorky 18. – 20.4.
2009.
16| Další zasedání výboru ČLAS
v r. 2008:
27. 9. – Opava 10 hod. zařizuje
dr. Kučerová a dr. Filípek
8. 11. – Praha v průběhu semináře
Zapsal MUDr. Strnad

14| Vzdělávání:
– dr. Strnad informoval o zahájení
3-leté školy akupunktury
v Hradci Králové a Havířově od
září 2008 (bude zaměřena na
teoretické základy i praktickou
výuku a nácvik různých akupunk-

MUDr. Milan Esler oznamuje, že v říjnu tohoto roku vyjde v nakladatelství Poznání Olomouc jeho kniha „Akupunkturní receptář“.
Blahopřejeme.
Za redakci MUDr. Milan Kantorek.
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POznámky

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

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS
privátní lékař

Ordinace léčby bolesti,
Tyršova 56,
612 oo Brno

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

Prokeš Pavel MUDr.
1. místopředseda ČLAS
privátní lékař

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

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

Strnad Michal MUDr.
2. místopředseda ČLAS
privátní lékař

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

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

Stránecký Milan MUDr.
vědecký sekretář ČLAS
primář rhb. odd. nemocnice

Rehabilitační odd. nemocnice
580 01 Havlíčkův Brod

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

Urbanová Magda MUDr.
hospodář ČLAS
privátní lékařka

Ordinace
Husova 128,
286 01 Čáslav

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

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Neurologická ambulance, akupunktura,
homeopatie, EAV
Březinova 62a,
586 01 Jihlava

Tel. prac.: 567 323 078
Mobil: 777 183 134
E-mail: vladimira.brychtova@seznam.cz

Saidová Zinaida MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Ordinace
Pšeník 7,
639 00 Brno

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

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

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

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

Vančuříková Zuzana MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

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

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

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

pracoviště

kontakt

Kučerová Ludmila MUDr.
prim. předsedkyně revizní komise ČLAS

Rehabilitační oddělení Hrabyně

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

Filípek František MUDr.
privátní lékař
člen revizní komise ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

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

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

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

Tel. prac.: 257 314 374
Mobil: 776 253 713
Fax: 257 315 661
E-mail: chord-med@volny.cz
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