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Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé akupunktury,
s radostí vám oznamujeme, že XXV.Congressus acupuncturae 
Bohemiae et Slovaciae se uskuteční ve dnech 5.–7. 6. 2009 v ma-
lebném historickém jihočeském městě Jindřichově Hradci. Si-
tuace v akupunktuře je v obou republikách poměrně stabilní. 
Lékařská akupunktura již pevně zakotvila ve zdravotní péči 
v České i Slovenské republice. Na Slovensku je akupunktura 
uznávaným lékařským oborem s pevnou organizační a vzdělá-
vací strukturou. Velkým úspěchem byly první atestace z aku-
punktury, kterých se zúčastnilo i několik českých kolegů. Za 
toto patří slovenským kolegům dík a obdiv. V České republice 
se situace nemění, postavení akupunktury jako metody léčebně 
preventivní péče zůstává stejné, což nám také přináší klid na 
práci i vzdělávání v akupunktuře.
Na kongres je přihlášeno téměř 130 účastníků a z toho kolem 30 
ze Slovenska, a to nás, organizátory kongresu, velmi těší. Nejvíce 
nás těší aktivní účast kolegyň a kolegů vyjádřená 30 přednáška-
mi a 4 postery. Zhodnocením abstrakt se zdá, že odborná úro-
veň bude velmi dobrá. Nenaplnily se obavy, že odborná aktivita 
v akupunktuře klesá. 
Organizaci kongresu jsme se tentokrát pokusili zvládnout bez 
profesionální firmy sami ve dvou. Důvodem byly zkušenosti 
s organizací předchozích kongresů a v neposlední řadě také 
možnost stanovení velmi nízkého kongresového poplatku. Věří-
me, že budete proto shovívaví k případným organizačním chy-
bám.
Dovolte, abychom poděkovali za spolupráci při organizaci 
kongresu panu Michalovi Švihálkovi, manažerovi hotelu Con-
certino Zlatá Husa, panu Tomáši Cápalovi za tvorbu webových 
stránek, firmě Grifart za sazbu finálního programu a abstrakt, 
panu ing. Zdeňkovi Nečasovi z firmy Gran za přípravu a tisk 1. 
informace a paní Magdaléně Menclové, vedoucí ekonomické-
ho oddělení ČLS JEP, za vedení účetnictví kongresu. Poděková-
ní patří také vystavujícím firmám, které kongres obohatí svou 
přítomností a nabídkou, a kolegyním z organizačního výboru, 
které budou spolupracovat při registraci účastníků. Ze sloven-
ské strany bychom rádi poděkovali za spolupráci MUDr. Aleně 
Ondrejkovičové, vědecké sekretářce SSA SLS.
Přejeme všem účastníkům kongresu získání mnoha nových po-
znatků a impulzů do další práce a příjemně strávené dny v Jin-
dřichově Hradci.

MUDr. Ladislav Fildán 
prezident kongresu

MUDr. Milan Stránecký
vědecký sekretář kongresu
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MUDr. Zuzana Vančuříková 21
Akupunktura a homeopatie – holistická medicína 
MUDr. Hana Váňová 22
Mastopatie v tradiční čínské medicíně 
MUDr. Václav Vydra 22
Organizační pokyny viz obálka
Mapa místa kongresu a parkování viz obálka
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HlAVní témAtA kOngreSu 

PrOgrAmOVý VýBOr

 Vědecký Výbor

témata kongresu a složení výborů

• Akupunktura v moderní medicíně 

• Akupunktura a civilizační onemocnění

• Akupunktura v léčbě bolestivých stavů a funkčních potíží

• Výzkum v akupunktuře, evidence based medicine

• Akupunkturní diagnostika

• Akupunkturní mikrosystémy

• Tradiční čínská medicína v současné akupunktuře

• Přidružené akupunkturní techniky

• Varia

Doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD. 
prezident SSA SLS 

MUDr. Pavel Prokeš 
1. místopředseda ČLAS ČLS JEP

Doc. MUDr. František Pára, CSc. 
čestný předseda ČLAS ČLS JEP

MUDr. Milada Barešová 
čestná místopředsedkyně ČLAS ČLS JEP

MUDr. Vladimír Balogh 
hlavný odborník MZ SR pre akupunktúru

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD. 
vedecká sekretárka SSA SLS

MUDr. Oskar Mastalier 
čestný člen ČLAS ČLS JEP 

MUDr. Ondrej Bangha 
vedúcí Subkatedry akupunktúry FZŠŠ SZU

MUDr. Michal Strnad 
2. místopředseda ČLAS ČLS JEP  

MUDr. Ludmila Kučerová 
předsedkyně revizní komise ČLAS ČLS JEP

MUDr. Magdalena Urbanová 
hospodářka ČLAS ČLS JEP

MUDr. Petrovics Gabriel 
hospodár SSA SLS, predseda Sekcie akupunktúry  
Slovenskej lekárskej komory

MUDr. Rosinský Teodor, CSc. 
viceprezident SSA SLS pre tradičnú čínsku medicínu

MUDr. Herdics Ján 
viceprezident SSA SLS pre prístrojovú techniku v AKU

MUDr. Môcik Milan 
viceprezident SSA SLS pre vnútorné záležitosti

MUDr. Ing. Petr Fiala 
viceprezident European Council of Doctors for  
Plurality in Medicine (ECPM)

MUDr. Věra Dolejšová 
předsedkyně Sdružení nekonvenční medicíny ČR

MUDr. Milan Stránecký 
vědecký sekretář ČLAS ČLS JEP – předseda

MUDr. Pavel Prokeš 
1. místopředseda ČLAS ČLS JEP 

MUDr. Michal Strnad 
2. místopředseda ČLAS ČLS JEP

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD. 
vedecká sekretárka SSA SLS 

MUDr. Ondrej Bangha 
vedúcí Subkatedry akupunktúry FZŠŠ SZU
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organizační Výbor

čestné předsednictVo kongresu

pozVaní přednášející (v abecedním pořadí)

VYznaMenání

MUDr. Ludmila Bendová 
Československá sinobiologická společnost, Praha

MUDr. Josef Jonáš 
Institut celostní medicíny, Praha

MUDr. Anna Loskotová 
Salve – Rehabilitační centrum, Vysoké Mýto

Dr. med. dent. Oskar Mastalier 
Incomed-Institute, Holistic Medicine/Stomatology- 
Naturopathy-Algesiology, Oberaudorf, Německo

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 
Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP,   
3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

U příležitosti kongresu budou udělena tato  
vyznamenání:

MUDr. Pavel Prokeš 
1. místopředseda ČLAS ČLS JEP

Čestná medaile ČLS JEP

 

MUDr. Zinaida Saidová 
členka výboru ČLAS ČLS JEP

Čestný člen ČLAS ČLS JEP

MUDr. Ladislav Fildán – předseda výboru

MUDr. Milan Stránecký

MUDr. Helena Čutová

MUDr. Vladimíra Brychtová

MUDr. Zinaida Saidová

MUDr. Zuzana Vančuříková

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD. 
vedecká sekretárka Slovenskej spoločnosti  
akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti 

Doc. MUDr. František Pára, CSc. 
čestný předseda České lékařské akupunkturistické 
společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 
Společnost pro studium a léčbu bolesti České lékařské 
společnosti J. E. Purkyně, 3. lékařská fakulta Univerzity 
Karlovy, Ústav normální, patologické a klinické  
fyziologie, Praha  

MUDr. Milan Stránecký 
vědecký sekretář kongresu 
vědecký sekretář České lékařské akupunkturistické 
společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD. 
prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry  
Slovenskej lekárskej spoločnosti

MUDr. Ladislav Fildán 
prezident kongresu 

předseda České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

(dále v abecedním pořadí)
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VYstaVující firMY (v abecedním pořadí)

témata kongresu a složení výborů

Boiron CZ, s.r.o. 
Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8 
e-mail: info@boiron.cz 
www.boiron.cz

Dr. Peithner Prag, s.r.o. 
Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 
e-mail: office@peithner.cz  
www.peithner.cz

Economy Class Company, s.r.o. 
Na výhledech 1234/8, 100 00 Praha-Strašnice  
e-mail: eccpraha@joalis.cz 
www.eccklub.cz

Embitron, s r.o.  
Borská 2718/55, 301 00 Plzeň-Jižní Předměstí 
e-mail: embitron@embitron.cz  
www.embitron.cz

TCM Herbs s.r.o. 
U Černé věže 6, 370 01 České Budějovice 
e-mail: ordinace@patentnimedicina.cz 
www.patentnimedicina.cz

Wank, spol. s. r. o. 
Květnového vítězství 1742, 149 00 Praha 4 
e-mail: wankspol@iol.cz / info@wank.cz 
www.wank.cz

Místo konání kongresu

HOTEL CONCERTINO****ZLATÁ HUSA 
nám. Míru 141/I 
CZ – 377 01 Jindřichův Hradec

Tel.: +420 384 362320-2 
Fax: +420 384 362323

concertino@iol.cz 
www.concertino.cz

JEDNACí JAZyk: čeština a slovenština

Výbor Slovenskej spoločnosti akupunktúry Slo-
venskej lekárskej spoločnosti navrhol Prezídiu Slo-
venskej lekárskej spoločnosti na jubilejnom XXV. 
kongrese akupunktúry v Jindřichovom Hradci 
udeliť pocty SLS týmto svojím členom:

K životnému jubileu 50 rokov bronzovú medailu 
SLS: 

MUDr. Gabriel Petrovics 
člen výboru Slovenskej spoločnosti akupunktúry  
Slovenskej lekárskej spoločnosti

predseda Sekcie akupunktúry Slovenskej  
lekárskej komory

krajský odborník MZ SR pre odbor akupunktúra,  
Košický kraj

pracovisko: Dolman s.r.o., NZZ Košice 
akupunktúra, ortopédia

MUDr. Dagmar Balková 
krajský odborník MZ SR pre odbor akupunktúra 
Banskobystrický kraj

pracovisko: RE-GYN-A, s.r.o., NZZ, Lučenec akupunktú-
ra, FBLR, interna medicína

K životnému jubileu 60 rokov striebornú medailu:

MUDr. Rastislav Korman 
dlhoročný člen výboru  a dozornej rady Slovenskej 
spoločnosti akupunktúry 
krajský odborník MZ SR pre odbor akupunktúra, Žilin-
ský kraj

PATCO – prevencia a terapia civilizačných ochorení, 
NZZ, Kysucké Nové Mesto 
akupunktúra, gynekológia a pôrodníctvo

Za  zásluhy  o  budovanie  a  rozvoj  kontaktov  so 
Slovenskou spoločnosťou akupunktúry, za dlho-
ročnú aktívnu spoluprácu so Slovenskou spoloč-
nosťou  akupunktúry  navrhuje  udeliť  bronzovú 
medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti čestné-
mu členovi Slovenskej spoločnosti akupunktúry:

MUDr. Ladislav Fildán 
prezident České lékařské akupunkturistické  
společnosti ČLS JEP, ordinace léčby bolesti a akupunk-
tury, Brno
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PrOgrAm

Pátek 5. 6. 2OO9

Kongresový sál hotelu Concertino Zlatá Husa

13.00 – 13.30
Slavnostní zahájení: 
Fildán L.: Akupunktura v ČR 2005 – 2009 
Šmirala J.: Biennium in acupuncturae Slovacae

Blok přednášek je věnován Dr. med. dent. Oskarovi 
Mastalierovi, čestnému členu ČLAS ČLS JEP, k jeho  
85. narozeninám.

Pracovní předsednictvo: 
Rokyta R., Šmirala J., Fildán L.

13.30 – 14.25
1|  Patofyziologie akupunktury 

Rokyta R. (pozvaný přednášející)

14.30 – 14.45
2| Akupunktúra a medicína založená na dôkazoch – 

metodické otázky  
Rosinský T. 

14.50 – 15.05
3|  Akupunktúra a postmoderna 

Bangha O.

15.15 – 15.45
Přestávka – káva, malé občerstvení 

Pracovní předsednictvo:
Mastalier O., Rosinský T., Pára F.

15.45 – 16.40
4| Význam akupunktury a IR laseru v modulaci/ 

mobilizaci imunitního systému  
Mastalier O. (pozvaný přednášející)

16.45 – 17.00
5| Netradičný názor na akupunktúrny systém 

Herdics J.

17.05 – 17.20
6| Akupunktúrní systém a ním ovladané prúdenie 

informačnej energie 
Herdics J.

17.25 – 17.40
7| Léčení pollinosy permanentní ušní jehlou 

Stránecký M.

17.45 – 18.00 
8| Objektivizace účinků distanční elektroléčby  

metodami EAV a VRT  
Průcha J.

19.00 – 21.00
R-Club hotel Concertino Zlatá Husa, 1. patro

Slavnostní zasedání výborů obou společností  
s pozvanými hosty.

22.00 
Noční prohlídka zámku Jindřichův Hradec

Sobota 6. 6. 2009 

Kongresový sál hotelu Concertino Zlatá Husa 

Blok přednášek je věnován MUDr. Ludmile Kučerové, 
předsedkyni revizní komise ČLAS ČLS JEP, jako podě-
kování za její dlouholetou vynikající práci ve výboru 
společnosti. 

Pracovní předsednictvo:
Bendová L., Čutová H., Korman R., Strnad M. 

9.00 – 9.55
9| Vztah mezi toxiny a akupunkturou 

Jonáš J. (pozvaný přednášející)

10.00 – 10.30
Přestávka – káva, malé občerstvení 

Pracovní předsednictvo:
Kučerová L., Bangha O., Vydra V.

10.30 – 10.55
10|Funkční patologie u popáleninového traumatu 

a její terapie 
Loskotová A. (pozvaná přednášející)

11.00 – 11.10
11|Mastopatie v tradiční čínské medicíně 

Vydra V.

11.15 – 11.25
12| Léčba chronického tinnitu akupunkturou. Výsled-

ky klinické studie 
Radková L.

11.30 – 11.55
13| Pohled na lék Nux vomica – vhodná detoxikace 

před terapií akupunkturou 
Váňová H.

12.00 – 13.30
Oběd hotel Concertino Zlatá Husa

Blok přednášek je věnován MUDr. Zinaidě Saidové, 
člence výboru ČLAS ČLS JEP, k jejímu významnému 
životnímu jubileu.

Pracovní předsednictvo:
Saidová Z., Ondrejkovičová A., Herdics J.

13.30 – 13.55
14| Celostní přístup k chronickému vertebrogennímu 

syndromu 
Holub M.
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14.00 – 14.15
15| Prevence chorob a ochrana zdraví za pomoci  

čínské kosmologie a teorie 5 prvků 
Čutová H., Saidová Z.

14.20 – 14.35
16| Zvláštnosti dětského věku dle tradiční čínské  

medicíny a respirační choroby  
Vančuříková Z.

14.40 – 14.55
17| Poškození orgánů země, sleziny, slinivky  

současnou stravou 
Strnadelová V.

15.00 – 15.10
18| Podpora imunity a detoxikace organizmu 

Bastl K. (prezentace firmy Dr. Peithner Prag)

15.15 – 15.45 
Přestávka – káva, malé občerstvení 

Pracovní předsednictvo:
Prokeš P., Môcik M., Dolejšová V.

15.45 – 16.00
19| Působení akupunkturních bodů na  

periferní cirkulaci  
Strnad M. 

16.05 – 16.20
20| Body dráhy srdce z pohledu Yijingu – možné pou-

žití v praxi 
Strnad M. 

16.25 – 16.40
21| Partnerský test v EAV 

Dolejšová V.

16.45 – 17.00
22| Dráždivý kašel a možnosti EAV 

Wankatová J.

17.05 – 17.15
23| Umbilikální modulační systém  

(abdominální hologram) objektivizovaný termovizí 
Gabrhel J., Popracová Z., Tauchmanová Z., Chvojka Z.

17.20 – 17.35
24| Prečo nám akupunktura niekedy nefunguje 

Petrovics G.

17.40 – 17.55
25| Prezentace firmy Wank 

Kyralová W.

19.30 – 23.30
Slavnostní raut s tancem hotel Concertino Zlatá Husa

Neděle 7. 6. 2009

Kongresový sál hotelu Concertino Zlatá Husa 

Blok přednášek je věnován MUDr. Magdě Urbanové, 
hospodářce výboru ČLAS ČLS JEP, jako poděkování za 
její dlouholetou vynikající práci ve výboru společnosti.

Pracovní předsednictvo:
Bendová L., Brychtová V., Kormanová  G.

9.00 – 9.55
26| Přehled základních obrazů jazyka v akupunkturní 

praxi 
Bendová L. (pozvaná přednášející)

10.00 – 10.30
Přestávka – káva, malé občerstvení

Pracovní předsednictvo:
Urbanová M., Petrovics G., Vančuříková Z.

10.30 – 10.15
27| Lantanoidy v EAV 

Tibenský P.

10.20 – 10.45
28| Zkušenosti s EAV metodou v ordinaci  

praktického lékaře  
Kombercová J. 

10.50 – 11.05
29| Objev netoxické rtuti a její využití ve stomatologii 

Flori J. S., Kombercová J.

11.10 – 11.25
30| EAV diagnostika a terapie Listeriosy  

Kormanová M., Korman R. 

11.30 – 11.45
31| EAV a polytrauma u hospitalizovaného  

pacienta – kazuistika  
Korman R.

11.50 –12.05
32| Podporná liečba pacientov pri nádorových ochore-

niach pomocou EAV diagnostiky a úpravy stravova-
cieho režimu 
Petrovics G. 

12.15
Ukončení kongresu  
Fildán L., Šmirala J., Stránecký M., Ondrejkovičová A.

témata kongresu a složení výborů
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akupunktúra a postModerna

podpora iMunitY a detoxikace organizMu

Akupunktúra  v  Čínskej  lu-
dovej  republike je zvláštna tým, 
že funguje na rôznych úrovniach  
zdravotnej starostlivosti. Posledné 
desaťročia ľudová Čína predstavu-
je svetovú špičku vo výskume aku-
punktúry a pridružených techník. 

Moderna
Výskum neprestáva ani v moder-

nom západnom svete, darí sa inter-
pretovať fenomény, ako sú: aktívne 
body a dráhy, ich vzájomná spolu-
práca, mechanizmy zapojenia cen-
trálnej nervovej sústavy do výko-
nov akupunktúry a techník a veľa 
iných. 

Postmoderna
Postmodernou sa   označujú niek-

toré novodobé myšlienkové prúdy ,  
zaznávajúce  význam   osvietenosti . 

Veda je podľa nich mýtus a konštruk-
cia moderny a už nemá v modernej 
dobe cenu. Prikláňa sa k ezoterike 
a popiera vedecké bádanie, neu-
znáva empíriu a empirické znalosti. 
Hrozba podľahnúť postmoderne je 
v akupunktúre obzvlášť silná.

Prílišná komplikovanosť umenia 
akupunktúry zapríčinila čoraz väč-
šiu popularitu filozofii postmoder-
ny. Akonáhle sa vyskytla otázka, na 
ktorú moderná veda nemá odpo-
veď, zapojili sme mystiku, zahmlie-
vania, ktoré sa so samozrejmosťou 
jej vlastnou núkali zo starých his-
torických zdrojov. Ibaže nejasné 
pojmy a vágne interpretácie staro-
čínskych textov indoeurópskymi ja-
zykmi  nemali zámer poprieť presné 
pozorovania, naopak, na svoju dobu 
boli a sú korektné a svojim spôso-
bom vedecké. (Pripomínam: pojem 

vedeckosti je rovnako ako pojem ve-
lezrady otázkou výlučne dátumu).

Budúcnosť  –  („post-postmo-
derna“)

Bude patriť staronovému smeru 
vývoja – je to cesta objavov, spojená 
s tvrdou každodennou výskumnou 
prácou.

Akupunkturisti majú dar iného 
pohľadu na realitu, než je to v mo-
dernej západnej medicíne: je to 
pohľad holistický, celostný, typický 
pre zmýšľanie východných civili-
zácií. Máme nádej, že princíp ho-
lizmu, skúmaný modernými spô-
sobmi dáva prísľub na vyriešenie 
najodvážnejších otázok, napríklad 
princípy spontánnej remisie – a to 
bude ozajstná revolúcia vedy o živo-
te  a biomedicíne. 

V rámci homotoxikologické me-
dikamentózní terapie jsou uvedeny 
možnosti podpory imunitní reak-
ce s přípravky Lymphomyosot, En-
gystol a Hepeel. Současně nastíněn 

koncept tzv. Detox Kitu, kde lze 
dosáhnout detoxikace organizmu 
a tím i podpořit imunitní odpověď.

MUDr. Ondrej Bangha  
vedúci Subkatedry akupunktúry FZŠŠ SZU Bratislava

MUDr. Karel Bastl 
Dr. Peithner Prag s.r.o., Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 

bastl@peithner.cz

abstrakta

Postery: 
Předsálí kongresového centra hotelu  
Concertino Zlatá Husa

1| Akupunktura a rizikové faktory ICHS 
Filípek F.

2| Konstituční diagnostické testy v tradiční čínské medi-
cíně 
Hoffmann P.

3| SHONISHIN – technika japonské akupunktury věno-
vaná dětem  
Ivanič B., Sálová D.

4| Bolesti hlavy v praxi algeziologa 
Králiková V.

Výstava firem:
Zelený salonek kongresového centra hotelu  
Concertino Zlatá Husa
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přehled základních obrazů jazYka  
V AkuPunkturní PrAXi

preVence chorob a ochrana zdraVí za poMoci  
čínské kosMologie a teorie  prVků

Jde o 60 fotografií základních ná-
lezů na jazyku pacientů léčených 
akupunkturou. Snímání je prová-
děno digitálním fotoaparátem. Za-
hrnuty jsou barva a tvar těla jazyka, 
barva, tloušťka, konzistence, vlhkost 
a rozmístění povlaku na jazyku a je-
jich význam, včetně podjazykových 
žilek, prekanceroz (leukoplakií) 
a úrazů jazyka.

Presentation contains 60 digital 
photographs of tongues of patients 
treated with acupuncture. All the 
main signs on the tongue are pre-
sent such as shape and colour of the 
tongue, colour, thickness, consis-
tency, humidity and location of the 
tongue coating as well as veins un-
der the tongue, precancerous lesi-
ons such as leucoplakia and sequels 
of accidents of the tongue.

Metodika
Vyšetření anamnézou, pohledem, 
jazyka, pulsu, ucha dle Nogiera, 
shu body, mu body, vyšetření ruky 
a nohy podle Su Joku. 

Vypracování tradičního čínského 
horoskopu podle 5 prvků (datum, 
narození – rok, měsíc, den, hodina, 
roční období, prenatální období). 

Ošetření akupunkturou, baňkami, 
moxou.

Výsledky
K tradiční čínské medicíně a filo-

sofii patří odedávna též čínská kos-
mologie – astrologické stanovení 
čínského horoskopu, v němž hraje 
dominantní roli Učení o pěti prv-
cích, pilíř taoistické filosofie a tra-
diční čínské medicíny. 

U chronických nemocných je čas-
to případ z hlediska tradiční čínské 
medicíny tak zamotaný, že právě při 
prvním kontaktu s takto kompliko-
vaným pacientem může být rychlé 
stanovení horoskopu vodítkem, 
které umožní najít „locus minoris 
resistentiae“ pacienta, který se vel-
mi často (zvláště při nedodržování 
zdravého životního stylu) právě na 
kosmologicky (čili datem narození 
danou) limitací prvku projeví jako 
jeho nemoc. 

Tradiční čínská medicína je pře-
devším medicína prevence a pro-
fylaxe nemocí a proto i toto zjištění 
případně ohrožených orgánů z ho-
roskopu má hlavně ten význam, aby 
se pacient vyvaroval chyb v životo-
správě, které speciálně jemu s jeho 
orgánovými limitacemi velmi silně 
škodí, předpokládaná konstituční 

oslabenost prvků vede dříve či poz-
ději k rozvoji odpovídajících one-
mocnění orgánů, drah a emocí…

Závěr
Nauka o pěti prvcích-elementech   

je velmi přínosná a dobře funguje 
v kontextu všech významných asij-
ských léčebných systémů (ayurvé-
da, tibetská tradiční medicína…). 
Je geniální  metaforou,  která 
umožňuje  důkladný  a  precizní 
popis určitých vzájemně propo-
jených jevů a procesů a velmi pro-
to doporučujeme všem akupunktu-
ristům, aby si ji důkladně osvojili. 
Bude to přínos pro ně i pro jejich 
pacienty.

MUDr.  Ludmila Bendová
Československá sinobiologická společnost 

 Revoluční 20, Praha 1, bendova@tcm.cz

MUDr. Helena Čutová 
Mendlovo nám. 1a, Brno, cutova@komplexnilecba-orl.cz

MUDr.  Zinaida Saidová 
Pšeník 7, Brno, zinaida@centrum.cz

abstrakta
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sYndroM  dráŽdiVého  kašle

Přednášející: MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová 
Praha, v.dolejsova@seznam.cz, wankatova@seznam.cz

Přednášející: MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová 
Praha, v.dolejsova@seznam.cz, wankatova@seznam.cz

Přednáška se zabývá problemati-
kou chronického kašle, který se stá-
vá stále větším problémem v našich 
ordinacích a to jak z pohledu klasic-
ké západní medicíny, tak z pohledu 
čínské medicíny, psychologie, ho-
meopatie a EAV.

Vymezení pojmu – kašel jako fy-
ziologický významný faktor očisty 
dýchacích cest a kašel jako patolo-
gický projev.

Kašel jako hlavní symptom one-
mocnění plicního systému a to jak 
z vnějších příčin (útok vnějších 

škodlivin), tak z vnitřních příčin 
(dysfunkce orgánů cang – fu) a vzá-
jemné vztahy.

Hlavní část přednášky je věnová-
na možnostem elektrodiagnostiky 
příčin vzniku chronického kašle 
– především zátěže ze zevního pro-
středí, chemické látky, výfukové ply-
ny, cigaretový kouř, dále infekční 
zátěže – virové, bakteriální, apod., 
alergie, zátěže léky, genetické vlivy, 
psychické vlivy, onemocnění jiných 
orgánů (GER…), výběr vhodného te-
rapeutického postupu.

EAV považujeme za ideální meto-
du v rozklíčování příčin kašle, nale-
zení a ověření orgánových vztahů 
pomocí rezonančního testu a v ne-
poslední řadě i umožnění cílené in-
dividuální léčby.

V přednášce jsou prezentovány 
naše zkušenosti s možností dia-
gnostikovat problematiku v part-
nerských vztazích pomocí elektro-
diagnostických metod, kterými se 
zabýváme od r. 1993.

V současné době tato problemati-
ka narůstá a setkáváme se nejen se 
vztahy narušenými ve smyslu ne-
porozumění či intolerance, ale i ve 
smyslu vztahové alergizace, která 

se následně významným způsobem 
somatizuje,může způsobovat kožní 
i dechové obtíže, ale může se podí-
let i na infertilitě. 

Problémy mezi sourozenci mo-
hou vést ke vzniku migrenosních 
bolestí hlavy, poruchám příjmu po-
travin atd.

Výsledky rezonančního testu jsme 
ověřovaly pomocí psychologické-
ho testu typologie osobnosti MBTI 

(Myers-Briggs Type Indicator), kte-
rý hodnotí osobnosti podle osmi 
preferencí – extroverze, introverze, 
smysly, intuice, myšlení, cítění, usu-
zování a vnímání.

V neposlední řadě se zabýváme 
možnostmi terapie narušených 
vztahů pomocí homeopatických si-
tuačních léků.

PArtnerSký  teSt



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 2 | 2009 10

akupunktura a rizikoVé faktorY ichs

uMbilikálnY Modulačný sYstéM (abdoMinálnY  
holograM) objektiVizoVaný therMoVíziou

MUDr. František Filípek
Ordinace praktického lékaře, Hradec nad Moravicí, franfil@seznam.cz

Gabrhel J., Popracová Z., Tauchmannová Z., Chvojka Z.  
Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, thermovízna diagnostika, Trenčín,  

Národný ústav reumatických chorôb, Pieštany,  
Soukromá ordinace léčebné rehabilitace, myoskeletární medicíny, akupunktúry, Břehy,  

jozef@gabrhel.sk

Soubor prezentuje sledování ně-
kterých rizikových faktorů ICHS za 
25 let, a to v počtu 800 žen ve věko-
vé kategorii 40 – 55 let, a 700 mužů 
ve věku 40 – 60 let. Mortalita v dů-
sledku ICHS v Evropě činí v mužské 
populaci 21 % a v ženské populaci 
22 %.

Na kardiovaskulární onemocnění 
umírá více než 4 miliony lidí ročně. 
Česká republika zaujímá v Evropě 
vzhledem k četnosti případů úmrtí 
12. místo. Nejnižší počty úmrtí vy-
kazuje Francie, viz European Cardi-
ovascular Diaease Statistics (2008). 

Při zavedeném režimu jsme se za-
měřili na léčbu obezity a kouření. 
Současně jsme monitorovali výskyt 
hypertenze, hladiny cholesterolu 
a kyseliny močové. Použili jsme 

metodu dle Debefa Léčba obezity 
a jeho program Antitabac. Akupunk-
turní terapie spočívala v aplikaci je-
hel jednou týdně celkem po dobu 
pěti sezení, tj. v průměru 3 léčebné 
kúry ročně. Na závěr každé kúry 
byly zavedeny permanentní jehly. 
Pacientům bylo doporučeno zazna-
menávat denně svou hmotnost, jejíž 
výsledky jsme v naší ordinaci vy-
hodnocovali 1× týdně. Po každé te-
rapii následoval laboratorní panel, 
na kterém byly shledány uspokojivé 
výsledky, což dokládám grafickým 
srovnáním.

Při aplikaci zvolené metody z na-
šeho pozorování vyplývá, že někte-
ré rizikové faktory ICHS lze ovlivnit 
odpovědným přístupem ze strany 
sledovaných.

Závěrem bych uvedl jeden pří-
klad z praxe. Již před 25 lety jsme 
u pacientky Č.M. při akupunkturní 
léčbě daným postupem dosáhli re-
dukce hmotnosti o 58 kg z původ-
ních 122 kg. Rovněž u výše uvedené 
došlo k normalizaci TK včetně labo-
ratorního screeningu. Pacientka je 
v současnosti bez terapie a subjek-
tivních potíží, pracuje jako důchod-
kyně na plný úvazek. Redukce váhy 
je trvalá.

Počas odbornej praxe na I. fakulte 
klinickej medicíny Pekingskej Uni-
verzity tradičnej čínskej medicíny 
v septembri r. 2005 sme boli obo-
známení s používaním Umbilikál-
neho modulačného systému, kon-
krétne Abdominálneho hologramu. 
Tento systém sme videli opakovane 
aplikovať predovšetkým pri rôznych 
chronických ochoreniach a bolesti-
vých stavoch pohybového aparátu.

Abdominálna akupunktúra je 
kompletne nový systém. Vznikol 
integráciou tradičnej čínskej medi-

cínskej teórie a moderného výsku-
mu. Abdominálny hologram je mi-
krosystém celého tela v povrchovej 
úrovni brušnej steny v okolí pupka. 
Jeho použitie je zvlášť efektívne pri 
osteo-musculo-artikulárnych poru-
chách. 

The Chinese Administration of 
Traditional Chinese Medicine zahr-
nul liečbu abdominálnou akupunk-
túrou do projektov výuky a výsku-
mu. Prebieha výskum jej efektov 
v Číne i v zahraničí. 

Vo svojej práci objektivizujeme 
efekt použitia abdominálneho holo-
gramu pri liečbe bolestivých stavov 
v rôznych lokalitách pohybového 
aparátu. Pomocou thermovíznych 
systémov AGA 782 a Fluke Ti30 
sme sledovali zmeny thermogramu 
v stanovených časových intervaloch 
v priebehu 3 hodín nad 22 cieľový-
mi oblasťami pohybového aparátu  
po aplikácii akupunktúry do kore-
špondujúcich bodov abdominál-
neho hologramu. Tieto zmeny sme 
porovnali so zmenami nad 22 cieľo-

abstrakta
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vými oblasťami pohybového apará-
tu u pacientov bez aplikácie brušnej 
akupunktúry. 

V priebehu daného časového 
intervalu sme zaznamenali temer 
štvornásobne väčšie teplotné dife-
rencie nad cieľovou oblasťou u pa-

cientov s aplikáciou akupunktúry 
do systému abdominálneho holo-
gramu, v porovnaní s pacientami 
bez aplikácie abdominálneho holo-
gramu. 

MUDr. Ján Herdics
Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny, 

 Mesačná 30, Komárno, herdicm1@wmx.sk

MUDr. Ján Herdics
Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny, 

 Mesačná 30, Komárno, herdicm1@wmx.sk

Autor se zamerá na stručné vysvet-
lenie podstaty „výsledného ener-
goinformačného pola“ okolo našej 
planéty. Základom možnosti nášho 
prežitia a existencie je neustále pri-
spôsobovanie sa k tomuto vlneniu.

Neustále prizvukovanie významu 
odolnosti organizmu je len čiastoč-
nou pravdou. Stále zavlažovanie 
„každej bunky“ nášho tela aktuálny-

mi výslednými informáciami zo spo-
mínaného poľa, je dôležitou zložkou 
prežitia, minimalizovania ochorení 
určitých orgánov a spomalenia pro-
cesu starnutia.

Úlohou antických bodov TING, HO 
a YUAN pri zabezpečení prúdenia 
informačnej energie (zavlažovanie 
buniek s aktuálnymi informáciami  
z výsledného energoinformačného 

poľa), sa ukazuje veľmi dôležitým 
momentom.

Záverom sa črtajú niektoré formy 
prúdenia spomínanej informačnej 
energie, prípadne ich možné pato-
logické (dysharmonické) poruchy 
aj s ich následkami.

V prednáške sa autor pokúsi po-
ukázať na niektoré základné prvky 
akupunktúrneho systému nie cel-
kom tradičným spôsobom. Obozná-
mi prítomných s vlastným názorom 
na akupunktúrny bod, vysvetlí zá-
kladné časti tzv.“ bioenergetického 
okna“. Vyzdvihne podstatu súzvuč-

ných bodov, ktoré tvoria vlastnú 
akupunktúrnu dráhu. Naznačí spo-
jenie dráhy a reprezentačného vnú-
torného anatomického orgánu.

Prietok krvi v orgánoch a v nich 
prebiehajúci metabolizmus vytvára-
jú špecifickú situáciu. 

Autor prednášku ukončí alebo 
„otvorí“ autor s myšlenkami o infor-
mačnej energii a jej spojení s aku-
punktúrným systémom.

akupunktúrnY sYstéM a níM oVládané prúdenia
inforMačnej energie

netradičný názor na akupunktúrnY sYstéM
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MUDr. Miroslav Holub 
mirhol@iol.cz

Vertebrogenní algický syndrom 
jako celospolečenský problém je 
třeba diagnosticky i terapeuticky 
řešit přístupem ve více rovinách. 
Na úrovni fyzického těla klasickou 
rehabilitací s využitím všech mo-
derních postupů. Na úrovni energe-
tické je vhodné ovlivnění akutního 

i chronického algického stavu aku-
punkturou. Na úrovni informační 
významně pomáhají homeopatika. 
Při celostním pohledu je důležité si 
uvědomit podíl psychiky na vzniku 
a udržování těchto poruch a hledat 
příčiny v rovině duchovní. 

Cílem je odstranění příčiny, která 
vedla k patologickému stavu, nejen 
zmírnění důsledků, které se na fy-
zickém těle projevují bolestí.

celostní pohled na Vertebrogenní alogický 
sYndroM

VztAH mezi tOXiny A AkuPunkturOu

MUDr. Josef Jonáš 
Na Florenci 19, Praha 1, jos.jonas@joalis.cz

Tradiční čínská medicína jako 
příčiny poruch jinu a jangu označo-
vala počasí a podnebí (sucho, hor-
ko, vlhko, zima), psychické faktory, 
chyby ve stravování, porušení pří-
rodních zákonů apod. Tyto faktory 
můžeme označit za toxické a hledat 
jejich transformaci do moderního 
myšlení. 

Dnes je pojem toxinu definován 
značně pregnantněji. Můžeme hle-
dat vztahy mezi tradičně pojme-
novanými poruchami a moderním 
názvoslovím. Není pochyb o tom, 
že v současné civilizaci rozmary po-
časí nehrají roli. Z obecného může 
být mnoho výrazů bráno jako sy-
nonymum pro slovo toxin. Antická 
medicína znala výpary z bažin a zka-
žený vzduch či neúctu k bohům. 
Středověk operoval ďáblem, ale 
také přejídáním. Pro nás jsou toxi-
nem mikroorganismy a mikrobiální 

toxiny, chemické látky, léky, toxické 
kovy, špatně metabolizovaný cukr, 
bílkovina masa, gluten a nebo – jako 
celou lidskou historii – lidská psy-
chika, především emoce.

Pokud nechceme věřit v magic-
ké neznámo, ale naopak vnímáme 
organismus tak, jak jej okopírovala 
kybernetika, musíme hledat spoji-
tost mezi starověkou Čínou a naším 
věkem. Organismus zpracovává bíl-
koviny, cukry a kyslík na stavební 
látky a energii. Energie roztáčí kola 
života. Program těchto dějů je ulo-
žen v genech. Realizace tohoto pro-
gramu v proměnlivém prostředí je 
zajištěna zpětnou vazbou. Hormo-
nální a nervová zpětná vazba je zá-
kladní regulací organismu.

Systém „analyzátor —› řídící jed-
notka —› receptor —› efektor —› ana-
lyzátor“ v ideálním případě zajišťuje 
fyziologické fungování organismu. 

Informace se šíří po nervových vlák-
nech, krví a vlněním přes prostup-
né tkáně. V každém uzlovém bodě 
tohoto regulačního systému může 
roli „bloku“ hrát toxin. Mění se pak 
kvalita i kvantita informace. 

Zprůchodnění informačních ka-
nálů, nalezení příčin bloků a jejich 
odstranění, porozumění obranným 
pochodům v lidském organismu, to 
jsou některé styčné body akupunk-
tury a detoxikační medicíny. Jejich 
objasnění je úkolem naší doby.

abstrakta
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netoxická rtuť a její pouŽití V stoMatologii

pouŽití MetodY eaV V ordinaci praktického lékaře

MUDr. Jana Kombercová, Mgr. Jan Sebastian Flori
Ordinace praktického lékaře pro dospělé a děti.

Soukalova 3355/3, 143 00  Praha-Modřany, telefon: +420 241 047 386 

MUDr. Jana Kombercová, Mgr. Jan Sebastian Flori
Ordinace praktického lékaře pro dospělé a děti,

Soukalova 3355/3, 143 00  Praha-Modřany, telefon: +420 241 047 386 

V mé geologické praxi jsem se 
zabýval čištěním kovů a minerálů. 
Tímto jsem se dostal k ayurvédské 
a tibetské medicíně, které používa-
jí kovy a minerály zbavené toxicity 
jako velmi účinné léky. Seznámil 

jsem se se způsoby detoxikace rtuti 
a síry, které popíšu. Dále promlu-
vím o ayurvédském léku zvaném 
paráda, o jeho výrobě, použití v mi-
nulosti a možném použití v budouc-
nu. V práci zmíním možné použití 

netoxické rtuti k výrobě amalgámu 
na zubní výplně a provedu cenové 
srovnání různých materiálů zubní 
výplně.

V mé 15 leté praxi praktického lé-
kaře používám metodu EAV každý 
den:
1| k doplnění lékařské anamnézy 

a diagnózy dospělých i dětí. Tím-
to způsobem zjišťuji tzv. funkční 
poruchy u pacienta, kdy školní 
medicína ještě nezjistí žádné od-
chylky v laboratorních a jiných 
vyšetřeních;

2| k testování alopatických léků 
a jejich vzájemného působení;

3| k testování vhodnosti některých 
potravin a potravinových do-
plňků, kosmetických přípravků 
a čistících prostředků;

4| k testování zátěže organismu po 
očkování u dětí a dospělých;

5| k testování zubních výplní a dal-
ší ložisek v hlavě pacienta.

Zjištěné poruchy a dysbalance 
v organismu pacienta léčím přede-
vším pomocí homeopatických léků. 
Konkrétní výsledky naší praxe uká-
žu na několika kazuistikách.
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eaV diagnostika a terapia listeriózY 

Autor: MUDr. Margita Kormanová  
Neštátne zdrav. zariadenie Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

www.dr.korman.szm.sk, dr.korman@post.cz, dr.korman@seznam.cz

Spoluautor: MUDr. Rastislav Korman 
Neštátne  zdrav. zariadenie Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

Autor: MUDr. Rastislav Korman 
Neštátne  zdrav. zariadenie Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika 
www.dr.korman.szm.sk, dr.korman@post.cz, dr.korman@seznam.cz

Spoluautor: MUDr. Margita Kormanová  
Neštátne zdrav. zariadenie Kysucké Nové Mesto, Slovenská republika

Sumár
Nárast listeriózy od roku 1992, 

kedy bol výskyt 1 – 2 pacientov za je-
den rok, v poslednej dobe od r. 2006  
je to 1 – 3 pacienti za deň. Akupunk-
túrna metóda EAV dokáže odhaliť 
infekčné agens, ktoré je príčinou 
akútneho alebo chronického ocho-
renia, prebiehajúceho v prevažnej 
miere aj inaparentne, hlavne u je-
dincov s dobrým imunitným systé-
mom. Vyšetrením EAV a následnou 
terapiou je možné stav pacienta 
zlepšiť a dosiahnuť uzdravenie. 

Záver
EAV metóda sa stáva metódou 

rýchlej diagnostickej a terapeutickej 
orientácie pri poškodení imunitné-
ho systému infekčným agens, keďže 
akupunktúrne body sú zrkadlom 
stavu organizmu. Práve nejasná 
a nepresvedčivá, dlhotrvajúca a tým 
viac pre organizmus nebezpečná, 
chudobná symtomatológia je ideál-
nou voľbou v prístupe k diagnostike 
a následnej úspešnej terapii  našich 
pacientov. Týka sa to nielen spomí-
nanej listeriózy, ale celého spektra 

možností detekcie príčin ochorení 
metódou EAV počnúc baktériami, 
vírusmi, plesňami, cez ťažké kovy, 
toxické záťaže až po celé spektrum 
multifaktoriálnych rizík nášho, žiaľ 
znečisteného životného prostredia.

Súhrn
Polytrauma v seniu pri ochorení 

kardiovaskulárneho aparátu, reu-
matoidnom ochorení kĺbového sys-
tému a pri chronickom renálnom 
ochorení, komplikovanom sepsou 
z podaného infikovaného anesteti-
ka (Probofol), môže znamenať pre 
pacienta, ale i pre zdravotníkov 
takmer neriešiteľný problém. Aku-
punktúra a v tomto prípade metóda 

EAV ukazuje možné východisko ako 
v takomto ťažkom prípade aktivovať  
rezervy organizmu a aktívne napo-
môcť liečebnému procesu. 

Záver
Snahou tejto práce je vyzdvihnúť 

význam metódy EAV v riešení závaž-
ných chorobných stavov v spolu-
práci s klinickou terapiou aj v pod-
mienkach ústavnej starostlivosti. 

Poslaním akupunktúry a jej metód 
je práve výrazné snaženie, aby také-
to poznatky boli štandardne využí-
vané v zdravotnej starostlivosti, ni-
elen v ambulantnej praxi, ale aj pri 
riešení závažných stavov ohrozenia 
života v nemocničnej starostlivosti.

eAV A POlytrAumA u HOSPitAlizOVAnéHO PACientA – 
kAzuiStikA

abstrakta
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funkční patologie popáleninoVého trauMatu  
a její terapie / Metoda „losann“ 

Anna Loskotová, Jitka Loskotová
O SALVE centrum – Klinika rehabilitace,  Jiráskova 177/IV, 566 01 Vysoké Mýto

Masarykova univerzita, Brno, salve.vm@tiscali.cz

Úvod
Popáleninové trauma z hlediska 

funkce kůže, měkkých tkání, cévní-
ho, nervového a lymfatického sys-
tému, představuje velmi bolestivé 
fyzické i psychické trauma. Funkční 
patologie v oblasti popálení a ze-
jména systémová reakce se na úrov-
ni imunologické, nervové, hormo-
nální a dalších systémů velmi rychle 
rozvíjí a rozhodující je včasnost te-
rapeutického zásahu, který ovlivní 
nejen průběh, ale i výsledek celkové 
terapie. Má medicínský, psycho-so-
ciální a ekonomický efekt. 

Cíl studie
Využití akupunktury (AKU) i aku-

presury a myofasciální manuální 
lymfodrenáže (MMLD) a homeopa-
tie (homeo) jako pomocných metod 
vedle základního léčebného postu-
pu k ovlivnění funkční patologie.

Soubor pacientů
1983 – 2009
ošetřeno celkem 306 pacientů.
1983 – 1996
základní chirurgické ošetření a AKU.
1996 – 2009
základní chirurgické ošetření a AKU 
ev. akupresura, MMLD, homeo.

Metodika
1| Základní chirurgické ošetření 

a zabezpečení vitálních funkcí
2a| AKU/akupresura v rámci 1. po-

moci – základní aplikace LU 7 
ob., ev. LI 11 ob.
Další výběr bodů dle okamžité-
ho diagnostického vyhodnocení 
zkušeného akupunkturisty. Zá-
leží na věku, stupni, rozsahu, lo-
kalitě, způsobu popálení, systé-
mové, lokální a psychické reakci 
pacienta. Rovněž tak na osobní 
anamnéze. (Nejčastěji LI 4 ob. 
a další dle terapeuta).

2b| V průběhu terapie popálenin 
výběr AKU bodů závisí nejčastě-
ji na celkové systémové reakci 
(ovlivnění teplot, zánětu, reakce 
na antibakteriální krémy, které 
slouží k rychlejšímu odlučování 
nekrotické epidermis). Velmi dů-
ležité je stanovení funkčního sta-
vu jednotlivých orgánů. (Strnad, 
Barešová, Růžička, Umlauf, Vyd-
ra, Hoffman, Bendová, Esler – au-
rikuloterapie a další). Důležité 
je i zohlednit možnosti aplikace 
AKU jehel vzhledem k popále-
ným plochám. Výhodný AKU-la-
ser u dětí.

2c| Dle závažnosti popálení ev. 
ovlivnění akutního i chronické-
ho bazálního stresu aurikulote-
rapií (Debef, Pára).

3| Homeo terapie – jako komple-
mentární metoda. Výhodná apli-
kace u dětí. Dále u korekčních 
operací a u chron. následků 
u popálených bez AKU.

4| MMLD – zejména u lokálního 
edému, sek. lymfedému. U ge-
neralizovaného a cirkulárního 
edému jen dle zkušeného lymfo-
terapeuta. Důležité je ovlivnění 
onkotického tlaku a transportu 
nefagocytovaných cirkulujících 
imunokomplexů (CIK) (1996 
– Loskotová, Pondělíček, Svobo-
da). Současně je nezbytné ovliv-
nění funkční patologie měkkých 
tkání. 

Výsledky
99 % pacientů zhojeno do 4 týdnů. 

Dominantní je 1. aplikace AKU, co 
nejdříve po úrazu (do 30 – 120 min). 
Včasnost pomocné terapie AKU 
(akupresurou) rozhoduje o průbě-
hu a výsledku terapie. Podstatný 
vliv má na systémovou reakci, tím 
i analgesii a vzhledem k ovlivnění 
cytokinů i protizánětlivý účinek. Vý-
znamně snižuje rozvoj popálenino-

vého šoku a všechny jeho důsledky. 
Při nutných plastických operacích 
má vliv i na velmi dobré přihojení 
autotransplantátů. Nejsou rozsáhlé 
jizvy, hypertrofie jizev, kloubní kon-
traktury. Při drobných popáleni-
nách je možné zhojení bez známek 
popálení.

Závěr pro praxi
AKU (akupresura), MMLD, homeo 

– jako pomocné terapeutické meto-
dy při popáleninovém traumatu, při 
včasné aplikaci, významně napomá-
hají pozitivně ovlivnit výsledný tera-
peutický efekt. V rámci 1. pomoci je 
AKU zcela nezbytnou součástí akut-
ní terapie.

Věnováno MUDr. Karlu Prusíkovi
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VýznaM akupunkturY a frekVenčního ir laseru  
V Modulaci / Mobilizaci iMunitního sYstéMu 

MUDr. Oskar Mastalier 

Moderní vědecké výzkumy v psy-
choneuroimunologii dokazují jas-
nou souvislost mezi psychikou, 
imunitním systémem a nemocí. V or-
ganismu existují významné interak-
ce obsahující mj. reciproční příjem 
a přenos informačních signálů mezi 
psychikou a tělem. Právě imunitní 
systém je tzv. mediator agens mezi 
tělem a duší. Je nezbytný pro efekt 
veškeré léčby včetně akupunktury 
a je nazýván „šestým smyslem“. Ner-
vový, hormonální a imunitní systém 
jsou v permanentním spojení v bio-
chemické síti se stálou rozmluvou 
a kooperací. Výkonnost obranného 
systému nezávisí jen na zevních 
podmínkách, ale do značné míry 
i na osobnosti. Podle amerického 
odborného časopisu Health Psy-

chology je u osob s negativním psy-
chickým laděním zhoršena funkce 
imunitního systému, tito lidé jsou 
více nemocní, hlavně více náchyl-
ní k infekcím. Podobným mecha-
nismem působí na obranný systém 
i chronický stres spojený s moder-
ním způsobem života. Prodlužující 
se průměrný lidský věk v západní 
společnosti spojený s problémy mo-
derní západní medicíny, jako jsou 
nepříznivé vedlejší účinky léků, zvy-
šující se ekonomická náročnost léč-
by i různé etické problémy, přiná-
šejí velkou šanci pro uplatnění tzv. 
komplementární medicíny včetně 
akupunktury.

Akupunktura působí celkově na 
porušenou regulaci a energetickou 
mobilizaci organismu. Autor refe-

ruje o použití frekvenčního infra-
červeného laseru při léčení poruch 
imunitního systému jako recidi-
vujících infekcí, tak i přestřelující 
imunitní reakce ve formě alergií. 
Zdůrazňuje změny v imunitním 
systému v průběhu života, strategii 
účinné podpory obranyschopnosti. 
Je uveden velký počet akupunktur-
ních bodů osvědčených pro léčbu 
poruch imunity a jejich speciální 
indikace.

MUDr. Gabriel Petrovics 
 Košice, SR 

Sumár
Prednáška sa zaoberá možnými 

príčinami, ktoré spôsobujú neú-
činnosť akupunktúry alebo nedo-
statočný efekt akupunktúry aj pri 
správnom výbere bodov. Rozoberá 
vonkajšie a vnútorné príčiny spôso-
bujúce takýto stav.

Prednáška je teoretickou úvahou 
vychádzajúcou z praxe, pretože 
v mnohých prípadoch aj napriek 
správnej diagnostike a vhodnom 
výbere bodov sa nedostaví požado-
vaný efekt liečby. Efek akupunktúry 
je len čiastočný alebo krátkodobý. 
V niektorých prípadoch treba pri-
znať že sa nedostaví žiaden efekt. 
Musíme čiastočne brať do úvahy aj 

fakt, že pacient nás nie vždy iformu-
je o svojich problémoch adekvátne, 
ale tieto skutočnosti vieme objekti-
vizovať ťažko.

Pri hodnotení takýchto stavov (ne-
účinnosti akpupunktúry) musíme 
zvažovať vplyvy viacerých faktorov 
(prostredie, strava, emócie, počasie, 
žiarenie, energoinformačné vplyvy 
a pod.) na organizmus jedinca.

Celkový energetický stav orga-
nizmu závisí od stavu prenatálnej 
energie viazanej na prvok Vodu. 
Prenatálna energia je nám daná od 
rodičov a v priebehu života sa musí 
doplňať postnatálnou viazanou na 
prvok Zeme a čiastočne dýchaním 
viazaným na prvok Kovu.

Správnou funkciou týchto troch 
prvkov udržujeme prirodzený ener-
getický stav organizmu. 

Akupunktúrou zasahujeme do  
energetického stavu organizmu 
a upravujeme jeho stav. V prípade, 
že máme výrazný nedostatok ener-
gie, alebo dochádza neustále k jej 
plynulému úbytku nemáme vlastne 
ani čím pohnúť, a preto v takomto 
prípade nám akupunktúra fungovať 
nebude.

prečo náM akupunktúra niekedY nefunguje

abstrakta
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podporná liečba pacientoV pri nádoroVých 
ochoreniach poMocou eaV diagnostikY a úpraVY 
straVoVacieho reŽiMu

Sumár
Podporná liečba pacientov s ná-

dorovými ochoreniami hlavne po 
chemoterápii a rádioterápii je by 
mala byť nosnou liečbou aby sa pa-
cient uzdravil a nedošlo k recidíve 
ochorenia. 

Nádorové ochorenia sú podmi-
enené metabolickým procesom, 
ktorý spôsobuje rast nádorového 
tkaniva. Keď sa patologický meta-
bolický proces nezastaví, aj napriek 

adektávtnej onkologickej liečbe je 
životnosť pacientov stále ohrozený 
recidívou ochorenia alebo metasta-
zovaním primárneho nádoru. 

Jedným z možnosti ovplyvnenia 
takéhoto procesu je aj EAV diagnos-
tika, ktorá nám dá obraz o energetic-
kom stave jednotlivých orgánových 
systémov, a testovanie vhodnosti 
potravín Schimelovým testom.

Výhodou takéhoto prístupu je 
možnosť sledovania zmien na jed-

notlivých orgánových systémoch 
neinvazívnou metodikou a priebež-
ná modifikácia liečby podľa aktuál-
neho stavu.

MUDr. Gabriel Petrovics 
 Košice, SR 

Doc. Ing. Jaroslav Průcha Ph.D
prucha@embitron.cz 

Několik probandů s exacerbova-
nou artrózou bylo testováno meto-
dami EAV i VRT před a po podání 
procedury distanční elektroterapie 

interferenčními proudy. Získané vý-
sledky objektivizují průkaznost dia-
gnostické i efekt léčebné metody. 

objektiVizace účinků distanční elektroléčbY 
Metodou eaV a Vrt
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akupunktura V léčbě chronického tinnitu

patofYziologie akupunkturY 

Radková L, Hahn A.
 ORL FN KV, 3. LF UK

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. 
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta,  

Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha 
Ke Karlovu 4, 120 00 Praha 2, rokyta.richard@lf3.cuni.cz

Randomizovaná prospektivní kli-
nická studie se skupinou aktivních 
kontrol.

Účel studie
Zhodnocení účinku ušní aku-

punktury (AKU) v léčbě chronické-
ho tinnitu.

Metodika
59 pacientů (29 AKU + 30 kon- 

trol) s chronickým tinnitem nerea-
gujícím na perorální medikamen-
tosní léčbu bylo randomizovaně 
rozděleno do skupiny AKU (ušní 
akupunktura, celkem 10×) a kon- 
trolní skupiny (intravenosní infuze 
Vinpocetinu a fyzioterapie, celkem 
10×).

Hodnotící kriteria
Zmírnění tinnitu (měřeno na vi-

zuální analogové škále 0 – 10, kdy 
0=žádný tinnitus, 10=extrémně sil-
ný tinnitus) a hodnocení kvality ži-
vota.

Výsledky
24 % pacientů z AKU skupiny 

a 30 % pacientů z kontrolní skupi-
ny udávalo zmírnění tinnitu trvající 
déle než 6 týdnů. Statisticky signifi-
kantní rozdíl těchto hodnot nebyl 
potvrzen. Kvalitu života hodnotilo 
jako zlepšenou 72 % pacientů z AKU 
skupiny a 30 % pacientů z kontrolní 
skupiny. Nejčastěji se vyskytujícími 
aktivními body na ušních boltcích 
byly projekce gyri temporales trans-
versi, krční páteř, paravertebrál-

ní svalstvo, thalamus, sympatikus, 
Shen-men, bod Nula, Jeromův bod, 
prefrontální kortex.

Tyto nálezy korespondují s před-
pokládanou etiopatogenezí tinnitu.

Závěr
Výsledky léčby chronického tin-

nitu ušní akupunkturou jsou srov-
natelné s infuzní terapií Vinpoceti-
nem a fyzioterapií; velkou výhodou 
akupunktury je významné pozitivní 
ovlivnění kvality života pacientů.

Srovnání patofyziologických vý-
kladů akupunktury z hlediska kla-
sické čínské medicíny a z hlediska 
moderních, zejména elektrofyziolo-
gických a biochemických postupů. 

Komentář k překonanému výkla-
du akupunktury prostřednictvím 
vrátkové teorie Walla a Melzacka. 
Rozbor biochemických změn při 
akupunktuře. Význam elektroaku-

punktury a její srovnání s klasickou 
akupunkturou ve světle experimen-
tů prof. Hana. 

Místo akupunktury v současném 
algorytmu léčby bolesti. 

abstrakta
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akupunktúra a Medicína zaloŽená na dÔkazoch – 
Metodické otázkY

MUDr. Teodor Rosinský, CSc. 
Malinova 3, Nitra

Po krátkom prehľade problemati-
ky medicíny založenej na dôkazoch 
a jej oprávnenej kritiky nielen zo 
strany odborov, pre ktoré nebola 
prvotne určená, ale i zo strany far-
makoterapie, autor charakterizuje 
metodiku použitia akupunktúry. 
Porovnanie s metodikou farmako-
terapie ukazuje rozdielnosti i zhody 
v princípoch, ktoré medicína zalo-
žená na dôkazoch nie je schopná 

brať do úvahy. Snaha o jej využitie 
pre dodanie imidžu odbornosti aku-
punktúre ignoruje špecificitu meto-
diky akupunktúry a vnáša zbytočné 
nezrovnalosti i medzi akupunktu-
ristami, i smerom k iným odborom 
medicíny. 

Taký prístup nemôže zodpovedať 
kritériám medicíny založenej na 
dôkazoch a teda nepresvedčí žiad-
neho scientistu a imitáciou redukci-

onizmu bráni serióznemu výskumu 
a rozvoju akupunktúry ako odboru. 
Je možné vytvoriť i pre akupunktú-
ru také metodické dynamické a in-
dividualizovateľné pravidlá, ktoré 
akupunktúre pomôžu a popritom 
splnia špecifické a odboru primera-
né zásady rozumne poňatej medicí-
ny založenej na dôkazoch.

léčení pollinosY aplikací perManentní ušní jehlY

MUDr. Milan Stránecký
stranecky@volny.cz

V práci hodnocen soubor 92 pa-
cientů se sezónní pylovou alergií 
ošetřených během posledních 5 let  
tj. 2004 – 2008 permanentní ušní 
jehlou do bodu alergie dle Dolejšo-
vé. Hodnocení výsledků léčby bylo 
prováděno při odstraňování jehly za 
6 týdnů.

Bod alergie dle Dolejšové se pro-
jikuje do oblasti zápěstí dle No-
giera, reaguje na frekvence A a G. 
Bod je u alergiků vždy přítomen 

oboustranně, účinky se však proje-
ví v 98% případů pouze při napích-
nutí vlevo. 45 % pacientů se během  
5 let podrobilo této léčbě vícekrát 
tj. 2 – 5×. Komplikace byly u 3 paci-
entů – vždy šlo o povrchní zánět ko-
lem jehly, který po odstranění jehly 
během několika dnů odezněl.

V souboru byly hodnoceny změ-
ny subjektivních potíží, kvality ži-
vota a spotřeby léků. Výsledky byly 
vynikající. Výrazný efekt byl zazna-

menán u 80 % pacientů, v souboru 
nebyl pacient bez zlepšení sledova-
ných parametrů kromě zažívacích 
obtíží. Diskutována je metodika 
objektivních laboratorních testů, 
které by korelovaly s ústupem sub-
jektivních potíží, omezením medi-
kace a přitom vyhověly požadavků 
evidence-based medicine.
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MUDr. Pavol Tibenský
Budovateľská 1, 906 13 Brezová pod Bradlom, tibus@stonline.sk

Lantanoidy sú chemické prvky, 
nachádzajúce sa za lantánom. Pre 
homeopatiu ich objavil Holanďan 
Jan Scholten.

Ich hlavnou témou je autonómia 
a všetko, čo z nej vyplýva: odpor 
k autoritám, lekárskym vyšetreni-

am. Indikáciami pre ich využitie 
sú autoimúnne ochorenia, alergie, 
následky očkovania, všetky ocho-
renia očí, všetky ochorenia „dys-“ 
– teda v značnej miere civilizačné 
ochorenia. V práci uvádzam návrh 
testovacej sady z najbežnejších solí 

lantanoidov a krátku kazuistiku au-
toimúnneho ochorenia.

lantanoidY V eaV – abstrakt

MUDr. Vladimíra Strnadelová 
strnadelova@cbox.cz  

Slezina, slinivka, patřící k ener-
getickému okruhu země. Jsou to 
orgány, které odpovídají za trávení 
a tvorbu i distribuci výživné esence 
z potravy. Slezina, slinivka se podílí 
na metabolismu tekutin, řídí vze-
stup čistého, ovládá cirkulaci krve. 
Je středem našeho těla a je naším 
pojítkem s přírodou. Na psychic-
ké úrovni nám dává vědomí pevné 
půdy pod nohama, díky její energii 
víme kam a proč jdeme a také sílu 
svého cíle dosáhnout.

Poškození tohoto okruhu může-
me vidět jak na psychické, tak na 
fyzické úrovni. Ztrácíme postupně 
sílu a schopnost dosáhnout svých 
cílů, ale ne touhu a potřebu je usku-
tečnit. Stáváme se nenasytnými 
a sebestřednými. Typickým znakem 
této slabosti je svalování viny za 
neůspěch na druhé. Nejčastějším  
postižením tohoto okruhu na fy-
zické úrovni je nedostatek qi nebo 
jangu. Vede to k poruše přeměňo-

ván a přepravě potravy, to znamená 
poruše trávení a distribuce výživné 
esence. Příznaky jsou známé, nadý-
mání, průjmy, nedostatečné tráve-
ní ztráta chuti k jídlu, různé formy 
krvácení v důsledku špatného ovlá-
dání krevního toku. Když stav do-
stoupí až nedostatku jangu, vidíme 
vnitřní chlad,bolesti břicha, průjmy 
a hromadění a následná stagnace 
hlenů.

Příčiny poškození tohoto okruhu 
jsou různé. Nejčastější v naší hektic-
ké době je nerovnováha mezi zablo-
kovanými játry (stresem a stravou) 
a oslabením sleziny a slinivky. Stále 
více přibývá vrozených dispozic, 
které se dědí s generace na genera-
ci. Největším zátěžovým faktorem 
je ale strava, která své složení po-
stupně v našich civilizovaných pod-
mínkách změnila tak, že její složení 
přímo poškozuje játra a oslabuje 
a ochlazuje slezinu slinivku.

Co nejvíce tento okruh poškozuje: 

jednoduchý cukr, syrová zelenina, 
kombinace cukru a obilí ale i přejí-
dání  a špatné stravovací návyky. Ale 
také zátěž jater tukem, masem a pře-
devším nadbytkem pečiva je cestou 
k zátěži našeho trávení a tím k špat-
né krve a energie.

Léčba se musí odvíjet od dopl-
nění tohoto okruhu a to podle di-
agnostiky. Pomocí čínských byli, 
naší fytoterapie či homeopatie, je 
velmi dobré harmonizovat organis-
mus akupunkturou. Ale dlouhodo-
bé zlepšení stavu není možné bez 
změny stravy, neboť výsledky léčby 
by byly jen přechodné. Proto je ne-
zbytné aby základem stravy bylo to, 
co slezina a slinivka je schopna bez 
problémů strávit a tím jsou obilovi-
ny, tepelně upravená zelenina a luš-
těniny. Výsledky jsou pak až překva-
pivě dobré.

poškození orgánů zeMě, slezinY, sliniVkY 
současnou straVou

abstrakta
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MUDr. Zuzana Vančuříková 
zvancurikova@cete.cz

Děti s onemocněním dýchacích 
cest tvoří vysoké procento mých 
dětských pacientů. Při diagnostice 
a terapii těchto onemocnění si ne-
ustále uvědomuji rozdíl mezi dět-
ským a dospělým pacientem. 

Zvláštnosti dětského věku tradič-
ní čínská medicína shrnuje v řadě 
rčení. Musíme respektovat přede-
vším:
– neustálý a rychlý růst a vývoj dět-

ského organismu,
– čím jsou děti menší, tím je vývoj 

rychlejší, proto se říká, že děti 
jsou „čistý YANG“ a dětská YIN 
je často v nedostatku,

– rychlý rozvoj funkcí (projev 
YANG), klade velké nároky na 
potravu (YIN),

– křehkost a jemnost dětských or-
gánů (především PI, SHEN, FEI), 
které nemají dostatečně silnou 
qI,

– děti snadno onemocní a jejich 
choroby se lehko mění a lehko 
zhoršují,

– naproti tomu jejich orgány jsou 
čisté a živé a rychle se regeneru-
jí,

– příčinami nemocí jsou často ze-
vní rozvraceči a nesprávná strava,

– nemoci jsou nejčastěji YANGo-
vé, plné a horké povahy,

– při akutních postiženích plicní-
ho systému nemoci většinou na-
stupují rychle s vysokou horeč-
kou, s velkým množstvím hlenu 
a často jsou doprovázeny zaží-
vacími poruchami – zvracením, 
průjmy (dětská slezina je křehká 
a je často v nedostatku), mohou 
být spojena se vznikem spasmů 
a křečí (dětská játra snadno one-
mocní),

– léčbou matky vyléčíš dítě,
– dotazování, jako vyšetřovací me-

toda, je zprostředkované, důleži-
té je pozorování,

– je třeba pamatovat na velký počet 
očkování (obcházející povrcho-
vou vrstvu obrany), která mohou 

být zdrojem onemocnění,
– léčení dětí je některými meto-

dami TČM obtížné (strach aku-
punktury, nechuť požít byliny, 
stanovení správné dávky by-
lin,…).

Spektrum dýchacích onemocnění 
je velmi pestré od lehkého útoku 
vnější škodliviny, přes různé typy 
kašle, akutní vážněji probíhající 
chřipkové stavy až po opakovaná 
a chronická onemocnění klasifiko-
vaná jako různé syndromy dle po-
stižení orgánů, dle stavů nadbytku 
či nedostatku, přítomnosti horka, 
chladu, hlenů atd.

Poměrně zřídka ošetřuji v ordina-
ci kojence a batolata (věk 0 – 3 roky) 
s akutními onemocněními. Rodiče 
těchto malých pacientů vyhledávají 
pomoc TČM spíše při opakujících se 
respiračních onemocněních. V těch-
to případech jde z velké části o: 
– vrozené oslabení FEI a PI,
– oslabení PI a WEI stravou se vzni-

kem hlenů,
– nerovnováhu a oslabení qI, nebo 

vznik tzv. „vleklého patogenního 
faktoru“ z důvodu očkování.

Terapie velmi často spočívá v úpra-
vě stravovacích návyků, v posílení 
slinivky a plic masážemi, baňková-
ním s využitím SHU bodů orgánů, 
někdy i za použití akupunkturního 
kladívka, event. také v podávání by-
linných odvarů, výhodou je jejich 
podávání kojící matce.

Častěji se rodiče přicházejí pora-
dit v případech akutního napadení 
zevní škodlivinou u dětí starších tří 
let věku, kdy děti začínají navštěvo-
vat kolektivní zařízení. Ze zevních 
XIE qI to bývají především napade-
ní GENG HAN, nebo FENG RE. Zde 
akupunktura, akupresura, baňky 
a moxování (poslední 2 jmenované 
v případech HAN) i fytoterapie slaví 
úspěchy.

Nejčastěji se ale přece jen setká-
vám s případy opakovaných a chro-
nických onemocnění dýchacího 

ústrojí, kdy jde ve většině případů 
o onemocnění z vnitřních příčin:
– z nesprávně léčených zevních 

napadení, které následně dlou-
hodobě přetrvávají v organismu 
a postihují vnitřní orgány,

– z nesprávné stravy a životosprávy,
– z emocí,
– z očkování za současného vzniku 

vleklého patogenního faktoru,

Léčba dle diagnostiky spočívá 
v posílení oslabených orgánů, v ob-
nově qI, XUE, vyloučení patogenní-
ho faktoru.

Několik konkrétních případů 
bude i součástí mé plánované před-
nášky.

respirační oneMocnění u dětí – zkušenosti  
z ordinace
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MUDr. Hana Váňová
Ordinace akupunktury, homeopatie, EAV, Litovel, vanova.hana@seznam.cz

MUDr. Václav Vydra
vaclavvydra@tiscali.cz

Již více než 15 let používám ve své 
praxi spolu s akupunkturou i ho-
meopatii a mám s tímto přístupem 
velmi dobrou zkušenost. Zařazení 
homeopatie pomůže zefektivnit 
akupunkturní terapii hlavně u paci-
entů, kteří delší dobu používali alo-
patické léky.

Obě metody působí na energetic-

ké úrovni, v ředění nad 12CH má 
homeopatický lék pouze dynamic-
ké účinky.

Nové poznatky medicíny dokla-
dují čím dál více opodstatnění psy-
chosomatického přístupu. Ukazuje 
se, že kauzální příčinou nemocí je 
tzv. centrální narušení – chyba na 
ose P-N-E-I (psychika-nervový-en-

dokrinní-imunitní systém). Tomuto 
holistickému přístupu vyhovují obě 
metody, které se velmi dobře dopl-
ňují.

Kritériem každé teorie musí být 
praxe. Představím homeopatický 
lék NUX VOMICA v biochemickém 
a psychosomatickém kontextu včet-
ně kasuistik.

Moderní medicína má v mammo-
logii mnoho diagnostických mož-
ností. Sleduje hormonální hladiny, 
tumor markery, používá ultrazvuko-
vé, mammografické a histologické 
vyšetření z punktátů a termodia-
gnostiku. Sleduje tedy již vzniklé 
morfologické změny.

Prevence nesleduje funkční změ-
ny tkáně. Tuto možnost má ale TCM. 

Jde o paletu vyšetření, která však 
nejsou fixována ve standardech kli-
nických postupů. Patří k nim pul-
zová diagnostika, Vollova elektro-
diagnostika, aurikulodiagnostika, 
irisdiagnostika, analýza plantárních 
zón a clustrová analýza. Tato vyšet-
ření dobře odhalí počínající funkč-
ní změny, které moderní západní 
medicína diagnostikovat neumí. 

Počínající funkční změny je mož-
no úspěšně ovlivnit akupunkturou, 
což je obsahem přednášky.

akupunktura a hoMeopatie – holistická Medicína

Mastopatie V tradiční čínské Medicíně

abstrakta
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organizační pokyny

registrace účastníků: 
Hotel Concertino**** Zlatá Husa – kongresové centrum 
Pátek 5. 6., 10 – 16 hodin 
Sobota 6. 6., 8 – 11 hodin

stravenka na oběd  
– bude zájemcům vydána při prezenci v pátek, cena obědu 200 Kč (možnost jídla  
s masem nebo vegetariánského) 

Voucher na raut  
– bude vydán těm, kteří uhradili platbu 

pokyny přednášejícím 
Bezpodmínečně nutno dodržet čas vymezený pro prezentaci.

Pracovní předsednictvo bude dbát na dodržování časového limitu a prezentace může být 
ukončena při překročení limitu před jejím koncem!

Prezentaci je nutno odevzdat vždy nejpozději 30 min. před zahájením bloku technické 
obsluze v hlavním sále kongresového centra.

Soubory jsou přijímány na CD, DVD nebo flash disku. Po ukončení bloku si autoři vyzvednou 
své materiály sami, za jejich ztrátu organizační výbor neodpovídá.

postery 
Diskuze nad postery bude v sobotu 6. 6. v době odpolední přestávky v 15.15 – 15.45 
hodin. Autoři posterů by se v této době měli vyskytovat v blízkosti svých posterů.

Pro pomoc při připevnění bude určen člen organizačního výboru.

Postery lze pověsit na začátku kongresu a sejmout na konci kongresu.

Organizační výbor nezodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození posteru.

pokyny pro parkování 
U všech ubytovacích zařízení platí: Příjezd je možný před hotel – penzion. 

Vyložení věcí, check in a poté v krátkém čase využít parking  
„U Jitřenky“ podle istrukcí recepce, cena 100 Kč/den.

V Hotelu Concertino**** Zlatá Husa je cca 19 parkovacích míst v podzemních garážích, 
cena 200 Kč za den.

U penzionu 15. Poledník je 7 parkovacích míst, cena 70 Kč/den.

U cyklopenzionu Kasper 3 parkovací místa.

www.akukongres.cz



situační mapa pro příjezd  
k hotelům a parkování

Jindřichův Hradec – situační mapa

směr Nová Bystřice / Vídeň

směr České Budějovice / Linz

kontakt:

MUDr. Ladislav Fildán fildan.ladislav@quick.cz +420 608 011 777

MUDr. Milan Stránecký stranecky@volny.cz +420 604 296 581

směr Tábor / Humpolec / Praha

www.akukongres.cz
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