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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

XXV. kongres akupunktúry, poriadaný ČLAS ČLS JEP je za 
nami, a my môžeme s veľkým uspokojením konštatovať, že to 
bol dobrý kongres. 

Odznelo veľa kvalitných odborných prednášok, diskusií, ale 
aj príjemných spoločenských stretnutí. Je škoda, že ste sa via-
cerí nemohli zúčastniť kongresu, hoci si uvedomujem, že sála 
bola aj tak plná. Ešte raz ďakujeme českým kolegom, obzvlášt 
MUDr. Ladislavovi Fildánovi  a MUDr. Jozefovi Stráneckému 
za obetavú a vyčerpávajúcu organizačnú prácu, všetko bolo 
skutočne perfektne zorganizované.

 Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v našom dvojčísle 
nájdete pôvodné odborné práce, kompletné prednášky i foto-
grafi e  z kongresu,  zaujímavosti z fytoterapie, správy  ako aj 
zápisnice zo života oboch spoločností.  Na strane 34 nájdete 
Oznam SLS s vyjadrením Prezídia SLS k sporu MUDr. Gustá-
va Solára so zástupcami Slovenskej spoločnosti akupunktúry. 
Obzvlášť významná je stránka s Okruhmi požiadaviek na 
skúšku z odboru Akupunktúra na Slovenskej zdravotníckej 
univerzite. Uverejňujeme ich  pre tých váhavcov, ktorí sa ešte 
stále neodhodlali prihlásiť na záverečnú  (špecializačnú) skúš-
ku z akupunktúry. Kontakty i ďalšie informácie nájdete aj na 
našej novej webovej stránke www.akupunktura-sls.sk

  Prajem Vám, vážené kolegyne, vážení kolegovia príjemné 
prežitie vianočných sviatkov, v novom roku veľa osobných 
i pracovných úspechov

    Vaša Alena Ondrejkovičová
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XXV. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae 
5. – 7. 6. 2009  Jindřichův Hradec

OHLEDNUTÍ ZA KONGRESEM
MUDr. Ladislav Fildán

Podle dohody mezi českou a sloven-
skou společností akupunktury vždy 
po dvou letech pořádá jedna společ-
nost, tudíž každá společnost uspořádá 
kongres jednou za čtyři roky. Letos 
připadla tato úloha na naši společnost.  
Začátkem června proběhl jubilejní 25. 
kongres v Jindřichově Hradci.
Za místo kongresu jsme vybrali toto 
malebné a historické jihočeské město 
a hotel Concertino Zlatá Husa s jeho 
kongresovým centrem.  Podle ohlasů, 
které jsme zaslechli v průběhu kon-
gresu a na jeho závěru, to byla dobrá 
volba. Také počet přes 150 účastníků 
potvrdil atraktivitu vybraného kon-
gresového místa.

Tentokrát jsme se rozhodli, že se or-
ganizace kongresu ujmeme sami, bez 
profesionální fi rmy. Pracovali jsme 
na tom ve dvou, společně s vědeckým 
sekretářem společnosti i kongresu, 
prim. MUDr. Milanem Stráneckým. 
Naší snahou bylo ušetřit náklady na 
profesionální fi rmu, a tím udržet kon-
gresové poplatky na nejnižší možné 
míře. Od účastníků kongresu jsme 
přitom neslyšeli žádné podstatné při-
pomínky. Drobné problémy a zmatky  
se objeví při každém kongresu, ale 
snažili jsme se je vždy rychle vyřešit. 

Pozitivní ohlasy jsme zaznamenali 
zejména na odbornou úroveň kon-
gresu. Většina přednášek a posterů 
byla posluchači příznivě hodnocena. 
V tomto ohlédnutí se nebudu vě-
novat jednotlivým pracím, protože 
předchozí číslo časopisu sloužilo 
jako program kongresu a abstrakta, 
tudíž si mohl každý učinit svůj názor.  
Některé práce budou postupně navíc 
uveřejňovány v našem časopise.

Pro ty, kteří se nemohli kongresu zú-
častnit, připomenu některé společen-
ské události v průběhu kongresu.

Tradičně na kongresech odborná 
společnost předává ocenění svým 
členům, kteří se sloužili o rozvoj 
akupunktury v Česku i na Slovensku. 
Ocenění obdrželi od České lékařské 
společnosti JEP MUDr. Pavel Prokeš, 
od ČLAS MUDr. Zinaida Saidová, 
od Slovenské lékařské společnosti 
MUDr. Gabriel Petrovics, MUDr. 
Dagmar Balková, MUDr. Rastislav 
Korman a MUDr. Ladislav Fildán.

Bloky přednášek byly věnovány člen-
kám výboru ČLAS, které po mnoha 
letech ukončují svou činnost ve vý-
boru společnosti, MUDr. Ludmile 
Kučerové, MUDr. Magdě Urbanové, 
MUDr. Zinaidě Saidové. Jeden blok 
přednášek byl věnován k významné-
mu životnímu jubileu MUDr. Oskara 
Mastaliera, našeho čestného člena ze 
SRN.

Tradicí je také společné zasedání 
výborů obou společností, na kterém 
se hodnotí úroveň spolupráce mezi 
českou a slovenskou společností aku-
punktury a vyjádří se ochota k další 
spolupráci. Členové výborů obou 
společností se vyjádřili velmi kladně 
k úrovni naší spolupráce, zejména na 
společném časopise a při organizaci 
kongresů. Česká strana ocenila po-
stavení slovenské akupunktury a sys-
tém atestací z akupunktury, které na 
Slovensku složilo již několik lékařů 
z ČR.

Toto zasedání výborů a pozvaných 
hostů probíhá obvykle první kon-
gresový den večer. Po zasedání jsme 
se všichni odebrali do nedalekého 
zámku Jindřichův Hradec k noční 
prohlídce s divadelním představením 
souboru z Plzně. To probíhalo v do-
bových kostýmech v různých částech 
zámku, takže jsme si zámek touto 
formou prohlédli.

Druhý kongresový den byl zakončen 
slavnostním rautem s hudbou a tan-
cem. Na začátku jsme všichni zaz-
pívali milému Oskarovi Mastalierovi 
k jeho neuvěřitelným narozeninám.

Kongres byl ukončen v neděli také 
tradičním předáním štafety druhé 
společnosti, tentokrát slovenské, 
která bude za dva roky organizovat 
kongres na Slovensku.

Na závěr se sluší poděkovat všem, 
kteří se účastnili organizace kongresu. 
Poděkování jsem již uveřejnil v před-
chozím čísle časopisu s abstrakty 
a programem kongresu 2/2009. Mys-
lím však, že mohu  poděkovat znovu 
za velmi dobrou spolupráci členkám 
organizačního výboru MUDr. Vla-
dimíře Brychtové, MUDr. Heleně 
Čutové, MUDr. Zinaidě Saidové, 
MUDr. Zuzaně Vančuříkové  a ing. 
Evě Fildánové za práci při prezenci 
účastníků kongresu, panu Tomáši 
Cápalovi za vytvoření webstránek 
kongresu, fi rmě Grifart z Brna za 
fi nální program, fi rmě Gran z Blan-
ska za 1.informaci, paní Magdaléně 
Menclové, vedoucí ekonomického 
oddělení Purkyňovy společnosti. 
Bez velmi dobré spolupráce s vede-
ním kongresu, jmenovitě s panem 
Michalem Švihálkem a ochotným 
personálem hotelu Concertino, by-
chom kongres těžko uspořádali na 
dobré úrovni. Poděkování patří i vy-
stavujícím fi rmám a sponzorům. Za 
Spoločnost akupunktury SLS s námi 
nejvíce spolupracovala MUDr. Ale-
na Ondrejkovičová, PhD, které také 
patří dík.

25.kongres máme úspěšně za sebou 
a můžeme se těšit na 26.kongres na 
Slovensku za dva roky.
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Okrem vonkajších rušivých vplyvov 
(nepohodlné lôžko, chlad, horúča-
va, zmena prostredia a podobne) je 
najčastejšou príčinou porúch spánku 
neschopnosť uvolniť sa, oslobodiť 
sa od zvýšeného citového a dušev-
ného vypätia. Nespavosť však často 
spôsobujú aj tzv. organické príčiny 
- napríklad choroby srdca a pľúc za-
príčiňujúce nočnú dýchavicu, bolesti 
alebo kašeľ, ochorenie tráviaceho 
ústrojenstva a podobne.

Akupresúrou možno ovplyvniť nespa-
vosť v jej rozličných formách, či už 
ide o ťažké zaspávanie, zobúdzanie 
sa v noci alebo predčasne nad ránom. 
Pri psychogénne (duševného pôvo-
du) podmienenej nespavosti pomáha 
odstrániť zvýšené napätie a navodiť 
upokojenie, relaxáciu a útlm, ktoré sú 
potrebné pre nerušený a osviežujúci 
spánok. Jej účinnosť je však samo-
zrejme menšia, ak je porucha spánku 
spôsobená organickými príčinami. Tu 
sa môže vykonávať iba ako pomocnú 
súčasť celkovej liečby.

Tradičná čínska medicína vysvetľuje 
nespavosť tým, že zvýšené napätie 
zapríčiňuje „blokádu“ voľného prie-
toku životnej energie čchi a posun 
alebo obrátenie jej pravidelného ryt-
mu a smeru (v prípadoch ospalosti 
vo dne a nespavosti v noci). Správne 
vykonaná akupresúra má tieto ener-
getické blokády odstrániť.

Pri nespavosti je najdôležitejšie ošet-
riť 7. bod na dráhe srdca (C 7), ktorý 
sa nachádza na malíčkovej strane 
ruky medzi zápästím a horným kon-
com piatej záprstnej metakarpálnej 
kosti. Ošetruje sa sedatívnou (upo-
kojujúcou) technikou najskôr vľavo, 

potom na pravej strane asi 30 minút 
pred uložením na lôžko.

Dôležitým celkovo upokojujúcim 
bodom je aj 3. bod na dráhe pečene 
(H 3), ktorý sa nachádza asi 1,5 cunu 
nad kožným záhybom medzi palcom 
a druhým prstom na nohe. U starších 
alebo chorobou vyčerpaných ľudí sa 
namiesto bodu H 3 odporúča ošetro-
vať 3. bod dráhy obličiek (R 3), ktorý 
je uprostred medzi vnútorným člen-
kom a Achillovou šľachou. Aj tieto 
body sa ošetrujú asi 30 minút pred 
spaním. Ak sa týmto postupom ani po 
5-6 ošetreniach nedosiahne potrebný 
účinok, pristúpime k ošetrovaniu aj 
ďalších bodov. Na hlave je to 20. bod 
na zadnej strednej dráhe na vrchole 
vlasatej časti v priesečníku strednej 
čiary a čiary vedenej medzi vrcholmi 
oboch ušníc a štyrmi bodmi okolo 
neho (mimodráhový bod č. 1 - EM 

1), ktoré sa nachádzajú 1 cun pred, za 
a vedľa bodu TM 20).
Po ošetrení týchto bodov nasleduje 
akupresúra piatich bodov v záhlaví: 
v 15. bode zadnej strednej dráhy (TM 
15) v jamke v strednej čiare tesne pod 
záhlavnou kosťou, v 10. bode dráhy 
močového mechúra (VU 10), ktorý sa 
nachádza pod záhlavnou kosťou na 
vonkajšom okraji trapézového svalu, 
a v 20. bode dráhy žlčníka (VF 20) 
v priehlbni za kostnou vyvýšeninou 
za uchom, za bradavkovým výbež-
kom skalnej kosti.

Ak je príčinou porúch spánku strach, 
obava či nepríjemné očakávanie, od-
porúča sa ošetrovať 36. bod na dráhe 
žalúdka (G 36), ktorý sa nachádza na 
prednej a vonkajšej strane predkole-
nia 4 cuny pod vrcholom jabĺčka.

Na odstránenie „blokov energie“ 
tradičná čínska medicína odporúča 
vykonávať akupresúru v bodoch:

- na nohe v 34. bode dráhy žlčníka 
(VF 34) ležiacom pod kolenom na 
vonkajšej strane nohy v jamke pod 
hlavičkou ihlice, v 62. bode dráhy 
močového mechúra (VU 62) pod 
vonkajším členkom a v 6. bode drá-
hy sleziny (LP 6), ktorý s nachádza 
na vnútornej strane predkolenia 3 
cuny nad členkom;

- na ruke v 4. bode na dráhe tračníka 
(IC 4) medzi 1. a 2. záprstnou kos-
ťou, v 7. bode na dráhe pľúc (P 7), 
ktorý sa nachádza nad zápästím na 
vonkajšej strane vyvýšeniny tvore-
nej dolným koncom lúčovej kosti, 
a v 6. bode dráhy osrdcovníka (PC 
6) lokalizovanom 2 cuny nad stre-
dom vnútornej strany zápästia.

Nespavosť môže mať rozličné príčiny, jej dôsledky sú však rovnaké. Človek je po prebdenej noci unavený, vyčerpa-
ný, nervózny a zvyčajne aj neschopný normálne pracovať.

Liečba nespavosti akupresúrou

NESPAVOSŤ
doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD
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SÚHRN
Cieľom môjho príspevku je pokus 
o rehabilitáciu vedy. Agitujem v pro-
spech pokory, v prospech znovu 
navrátenia úcty k výskumu, za akcep-
táciu rozumu. 

Dôvodom tejto výzvy je prepad pre-
stíže vedy v našej dobe.
Vedci, zaoberajúci sa tradičnou čín-
skou medicínou, majú v rukách ne-
všedný dar. Je to dar iného pohľadu 
na realitu, než je to u konvenčnej 
vedy západnej moderny, je to po-
hľad celostný, typický na zmýšľanie 
Východu, východných civilizácií. 
Spoluprácou týchto dvoch náhľadov 
možno zreformovať biologické vedy.

VŠEOBECNÁ SITUÁCIA
Po dlhej dobe znovu ožíva záujem 
o akupunktúru. Dnešná Európa, na 
základe moderných vedeckých po-
znatkov, spoločne s našou krajinou, 
sa radí v týchto aktivitách na popred-
né miesto. 

ZÁUJEM SVETOVEJ 
ZDRAVOTNÍCKEJ ORGA-
NIZÁCIE
Začiatkom 70. rokov dvadsiateho 
storočia SZO (Svetová zdravotnícka 
organizácia) zaznamenáva nárast 
záujmu o akupunktúru a zapája sa 
do procesu jej rozvoja. V júni 1979, 
ako odpoveď na celosvetový záujem 
o akupunktúru, moxibusciu a anal-
géziu akupunktúrou, pripravila SZO 
v Pekingu medzinárodné sympózium 
a vydala zoznam 43 chorôb, ktoré 
sú vhodné na liečbu akupunktúrou. 
Bolo to iba odporúčanie SZO, ktoré 
nebolo záväzné. Napriek tomu začalo 
platiť ako návod pre zdravotníkov na 
celom svete. SZO naďalej venovala 

originálne práce

AKUPUNKTÚRA A POSTMODERNA
MUDr. Ondrej Bangha

vedúci Subkatedry akupunktúry FZŠŠ SZU, Bratislava 

akupunktúre a tradičnej medicíne 
veľkú pozornosť a začínala vyvíjať 
podmienky pre nadnárodnú spolu-
prácu v tejto oblasti. Tento trend sa 
uplatňuje až dodnes. SZO podporuje 
myšlienku zavedenia jednotnej no-
menklatúry v akupunktúre a vyme-
dzenie učebného plánu pre jednotlivé 
kategórie výučby pre lekárov, ako aj 
pre nelekárov. 
 
AKUPUNKTÚRA NA SLO-
VENSKU
Na Slovensku rozvoj akupunktúry 
sleduje stále vzostupnú tendenciu. Od 
rozpačitých začiatkov koncom 50. 
rokov 20. storočia sa postupne vypra-
covala na klinický odbor medicíny 
s pevnou základňou, s viac ako 600 
školenými lekármi v akupunktúre, 
združených v sekciách akupunktúry 
Slovenskej lekárskej komory, Slo-
venskej lekárskej spoločnosti a Aso-
ciácii súkromných lekárov. Viac 
než 10 rokov funguje Subkatedra 
akupunktúry na Slovenskej zdravot-
níckej univerzite, jej aktivity sa stále 
rozširujú. Máme atestovaných špe-
cialistov v akupunktúre a držiteľov 
certifi kátov na výkon odbornosti vo 
svojom odbore medicíny. Mimo sub-
katedry SZU existuje akreditované 
pracovisko akupunktúry. Sme členmi 
medzinárodných organizácií aku-
punktúry, vydali sa učebnice a skrip-
tá. Najbližším cieľom je presadiť, aby 
výkony v odbore akupunktúry mohli 
znovu hradiť zdravotné poisťovne, 
ako to bolo do roku 1997. Tento trend 
je ostatne spoločný na celom svete, 
vrátane USA a štátov Európskej únie.
V roku 2002 vyšla publikácia WHO 
s názvom „Akupunktúra: prehľad 
a analýza publikácií o kontrolova-
ných klinických štúdiách“. V súčas-

nosti má kľúčový význam. V štyroch 
skupinách sú vymenované choroby 
a chorobné stavy, ktoré sú v rôznej 
miere vhodné pre liečbu akupunk-
túrou. Prvú skupinu tvoria choroby 
a symptómy, ktoré sú vyliečiteľné 
akupunktúrou, druhú skupinu tvoria 
stavy, ktoré sa dajú liečiť akupunk-
túrou. Tretia skupina sú ochorenia 
a symptómy s malou odpoveďou na 
terapiu akupunktúrou, do štvrtej sku-
piny sú zaradené zdravotné problémy, 
kde je účinok akupunktúry sporný.

AKUPUNKTÚRA V ČÍN-
SKEJ ĽUDOVEJ REPUB-
LIKE
Akupunktúra je zvláštna tým, že 
na celom svete funguje na rôznych 
úrovniach zdravotnej starostlivosti. 
Pripomeňme si nesporné úspechy 
„bosonohých lekárov“ ľudovej Číny 
po roku 1949, ale aj úspechy radu 
významných vedecko - výskumných 
inštitúcií v tej istej krajine. K obrazu 
patrila aj kŕčovitá kritika symboliky 
tradičnej čínskej interpretácie spája-
nia sa aktívnych bodov do systému 
dráh a kolaterál - blúznenie profe-
sorky Čžu Lian a podobných činite-
ľov 50-tych rokov XX.storočia , so 
snahou pretvoriť historické na akúsi 
modernú vedeckosť. Po dejinných 
politických turbulenciách sa posledná 
tretina dvadsiateho storočia už nesie 
v znamení uplatnenia sa vedy. Vznik-
nuté štátom dotované čínske inštitúty 
skúmajú realitu metodicky a triezvo. 
(i keď je nevyhnutná istá zhovie-
vavosť s vedeckou úrovňou prác 
z tohto obdobia - a to trvá niekedy aj 
do dnešného dňa). Výsledky sú síce 
v porovnaní so svetovými trendmi zá-
padnej vedy nezriedka príliš optimis-
tické a menej refl exívne, ale posledné 
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desaťročia sa ľudová Čína predstavu-
je predvoj vo výskume akupunktúry 
a pridružených techník. 

MODERNA
Výskum neprestáva ani v modernom 
západnom svete - objavujú sa množ-
stvá metodologicky čistých prác, 
zriaďujú sa renomované inštitúcie 
s rastúcimi fi nančnými dotáciami 
na výskum a klinickú prácu. Darí sa 
interpretovať stále realistickejšími te-
óriami také fenomény, ktoré sa týkajú 
samej podstaty akupunktúry - aktívny 
bod, riadne dráhy, ich vzájomná spo-
lupráca, mechanizmy zapojenia cen-
trálnej nervovej sústavy do výkonov 
akupunktúry a techník a veľa iných. 

POSTMODERNA
Paralelne s  obdobím záujmu o vedu 
a vedeckého osvetlenia konvenčnej 
medicíny a aj okrajových, nekon-
venčných medicínskych prúdov sa 
na svete objavuje jej opak. Popieranie 
vedy ako takej, polemizovanie o vede 
ako výmyslu, konštrukcie civilizácie, 
jednoduchá narrácia - „kec“. Takzva-
ná POSTMODERNA.

Postmodernou sa označuje vznik 
početných nových myšlienkových 
prúdov po II.svetovej vojne, pochá-
dzajúcich hlavne z USA a Európy, 
ktoré zaznávajú význam osvieten-
stva,ktorý začínal v XVII storočí. 
Veda je podľa nich mýtus a konštruk-
cia moderny a už nemá v modernej 
dobe cenu. Utieka sa k ezoterike 
a popiera vedecké bádanie, neuznáva 
empíriu a empirické znalosti . Hrozba 
postmoderny je silná nielen v moder-
nej fi lozofi i, teológii, matematike, 
fyzike,umení, sociológii - ale aj v na-
šom odbore. 

Hrozba podľahnúť postmoderne je 
v akupunktúre silná.

Historicky sa v komunite akupunktu-
ristov vyskytujú odnože, ktoré odjak-
živa spochybňovali úlohu modernej 
vedy na jej skúmanie a interpretáciu. 
Prílišná komplikovanosť umenia 
akupunktúry sťažila neprehľadnosť 
a nepreložiteľné čínske termíny, 
neobvyklé typy syndromologických 
diagnóz - a používanie symbolov 
namiesto suchopárnych faktov. Takto 
sa stalo, že sa postmoderna dostala 
medzi nás nebadane, nenásilne a zís-
kavala si čoraz väčšiu popularitu. 
Akonáhle sa vyskytla otázka, na 
ktorú moderná veda nemá odpoveď, 
zapojili sme mystiku, zahmlievania, 
ktoré sa so samozrejmosťou jej vlast-
nou núkali zo starých historických 
zdrojov. Ibaže nejasné pojmy a vágne 
interpretácie staročínskych textov in-
doeurópskymi jazykmi nemali zámer 
poprieť presné pozorovania, naopa-
k, na svoju dobu boli a sú korektné 
a svojim spôsobom vedecké. (Pripo-
mínam : pojem vedeckosti je rovnako 
ako pojem velezrady otázkou výlučne 
dátumu).

Pseudovedecké grandióznosti, sko-
moleniny a hlasné deklarovanie 
protivedeckosti ohrozujú realistické 
skúmanie.

BUDÚCNOSŤ - (post - post-
moderna)
Podobným výzvam ako je súčasný 
chaos v mysliach , už ľudstvo mu-
selo čeliť nie raz. Nevieme, čo bude. 
Máme zatiaľ iba istotu dneška. Mô-
žeme ale mať aj víziu budúcnosti. 
Nepodľahnúť vábivému vzorcu úte-
ku pred realitou, ale zvoliť si cestu 

spojenú s tvrdou každodennou prá-
cou, s denno-denným imperatívom 
nutnosti podávať výkony namiesto 
náhradným blúzneniam o mystike 
a ezoterike . Aj mystika má svoje 
opodstatnenie a svoje nenahraditeľné 
miesto, ale zatiaľ nie v prírodných 
vedách.

My, ktorí sa zaoberáme medicínou 
mimo hlavného ťahu - máme v ru-
kách nevšedný dar. Je to dar iného 
pohľadu na realitu, než je to u kon-
venčnej vedy západnej moderny, je to 
pohľad celostný, typický na zmýšľa-
nie Východu, východných civilizácií. 
Zapojenie dvoch typov myslenia do 
modernej vedy možno v budúcnosti 
dokáže vyriešiť zásadné otázky živo-
ta, živých systémov, o ktorých zatiaľ 
máme iba nepresné tušenia a predsta-
vy. Princíp holizmu, skúmaný moder-
nými spôsobmi - myslime napríklad 
na teóriu chaosu a emergencie, vyu-
žitím najmodernejšej techniky - ako 
je pozitrónová emisná tomografi a, 
funkčná MRI, biofeedback - dáva prí-
sľub na vyriešenie najodvážnejších 
otázok : prečo je možné diagnosti-
kovať vyšetrením jazyka, prečo treba 
palpovať pulzy, čo je čchi, a či vôbec 
existuje , čo je aktívny bod, čo je 
dráha. Vyriešením zásadných otázok 
akupunktúry je možné zreformovať 
medicínu.

Teraz už chceme viac. Už chceme 
chápať princípy spontánnej remisie 
- a to bude ozajstná revolúcia vedy 
o ponímaní zdravia a choroby, o sa-
motnom  živote. 

ZÁVER
Nepodliehať móde, ale sa venovať 
serióznej vedeckej práci.
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Etiologie, patologie a diferenciace 
probíhají podobně jak u malig-
ních, tak u benigních tkáňových 
změn.Čínští lékaři v minulosti ne-
znali rozdíl mezi typy uzlovitých 
struktur.Přesto, že nedělali rozdíl, 
bylo jim jasné podle symptomů 
a nálezu, co směřuje ke zlé dia-
gnose.Lékař z doby dynastie Ming 
se přikláněl k názoru, že uzlové 
struktury prsu vznikají pod vlivem 
poruch na pěti yin orgánech. 

Etiologie. 
Emoční problémy jsou častými 
příčinami nemoci. Starosti, hlou-
bavost,smutek „horké slzy“,vztek, 
frustrace, zášť, opovrhování, potla-
čovaný vztek, přetvářkou a pocity 
viny mohou po různé době vyústit 
ve stagnaci Qi, což vede ke stáze 
krve, což pokračuje jejím koncen-
trováním. Stagnující Qi po různě 
dlouhé době může implosí zapříči-
nit oheň a toxické horko. Je důležité 
znát, že Qi stagnace nepochází jen 
z jater, ale také od srdce a přede-
vším z plic. V plicích především 
smutek a žal (deprese) vyvolávají 
stagnaci Qi, zejména když je Qi 
v hrudníku oslabena, neproudí 
dobře a je pomalá. 
Citace Zhu-Dan-xi lékaře: 
Slezinná Qi slábne, jaterní Qi dila-
tuje horizontálně a stagnující Qi se 
přeměňuje v uzlíky vypadající jako 
želví vajíčka, nebolí ani nesvědí. Po 
l0-ti letech se z nich vyvinou vředy. 
Ty se nazývají Ru yan. / vyzdvihuje 
význam emocí pro rozvoj tohoto 
onemocnění v dlouhém čase. 
Citace Wai Ke Zheng Zhoní 1617 
(lékař Chen Shi-Gong): 
Deprese zraňují játra,starosti po-
škozují slezinu, v srdci se kupí 

originálne práce

MASTOPATIE V TRADIČNÍ ČÍSKÉ MEDICÍNĚ              Prednáška pro 
XXV. kongres CLAS - Jindřichův Hradec- 6. 2009

MUDr. V. Vydra
Toto pojednání se omezuje na benigní uzlové struktury tkání prsu.

nepravidelnost, Qi na meridiánech 
stagnuje a vytváří uzle.
Citace Xia Sbal-Nong lékař: 
prsní uzlíky a rakovina jsou násled-
kem ovdovění, podobně jako zkáza 
vztahů, rozvody, smrt dětí, ztráta 
partnera v mladším věku (před 
klimakteriem). Prudké zmeny jsou 
významnější. 
Interrupce, spontánní potrat, nedo-
statečné či žádné kojení se uplatňují 
jako významné faktory při vývinu 
prsních uzlíku. 

Disharmonie na přední a zadní 
střední dráze. 
Disharmonie obou mimořádných 
meridiánů spočívá ve vynechání 
menstruace, což je relativní nerov-
nováha mezi dolní s horní částí těla. 
Dolní část ohřívače má málo krve 
a esence, takže Qi na Chong-mai 
se tlačí vzhůru a tam vyvolává stag-
naci. Zadní střední dráha vychází 
u žen z dělohy a spojuje se s prsy 
(vegetativně hormonální podmíně-
nost?) To zajišťuje spojení děložní 
krve a mateřského mléka. Existuje 
přímer: Děloha je dolní pramen 
mléka a prs je horním pramenem 
krve. Tedy, když dojde k vyschnutí 
dolní krve a esence, může dojít ke 
stagnaci v prsech a tím k vývinu 
uzlu (praeklimaterická a klimakte-
rická menopausa). 
Důležitý příznak ze zadního střed-
ního meridiánu vzniká z bouřlivé 
Qi, která z oblasti břicha se dere do 
hrudníku, to se projevuje pocitem 
„bázlivého dráždění“ nebo pocitem 
sevřeného hrudníku.
 
Výživa: 
Pokud jí žena příliš mnoho mléč-
ných produktů, tučná a sladká jídla, 

dochází k tvorbě hlenu, který se 
usazuje ve formě uzlíku. To je důle-
žitý a potvrzený faktor pro tvorbu 
uzlíků u žen na západě.

Výklad patologie a principy te-
rapie: 
Patologie prsních uzlů komplexem. 
Stoupající Qi (z jater,plic,srdce 
nebo žaludku) vede k nahromadění 
na meridiánech, spojení meridiánu 
v oblasti prsu se uzavírá. Stagnace 
Qi vede ke stáze krve se slabostí 
sleziny vede k tvorbě hlenu, který 
se kumuluje v prsu. 
Disharmonie mezi přední a zadní 
střední dráhou s prázdnotou krve 
v dolní části ohřívače vede k hro-
madění téhož na hrudi. 
Stagnující Qi se může po delším 
stání přeměnit na oheň a dále v to-
xické horko. Oheň a toxické horko 
porušují yin a vedou k oslabení 
jater a ledvin. Vzájemným vzta-
hem k sobě jsou meridiány přední 
a zadní střední ta nejdůležitější, na 
kterých tvorba prsních uzlů záleží. 
Obě dráhy vycházejí z prostoru 
mezi ledvinami, probíhají dělohou 
a spojují se nahoře také s prsy. 
Stagnace jaterní Qi je převážné pr-
vopočátkem vzniku prsních uzlů. 
To má těsnou spojitost s ledvinami, 
zejména  s Ren-mai a Chong-mai. 
Když jsou ledviny slabé, pak jsou 
slabé zmíněné meridiány zejména 
v oblasti dolního ohřívače. 
Terapeutický princip je založen na 
tonizaci ledvin, tak se konsoliduje 
stav na Ren-mai i Chong-mai a doj-
de k pohybu Qi, tedy k odstranění 
stagnace a potlačení toxického 
horka. 
Obě zmíněné dráhy ovlivňují ještě 
jiným způsobem tvorbu prsních 
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uzlů, jmenovitě přes „gao“ a „hu-
ang“ struktury.( Gao znamená tuk 
a Huang odpovídá membráně.) 
Body pro obě struktury leží na před-
ní střední dráze JM15( jinvej) pro 
Gao a JM 6 (quihai) pro Huang. 
Pro popsané postupy se používají 
body C7 -srdce / P 9 pro plíce / R 3 
pro ledviny / LP 3 pro slezinu / H 3 
pro játra. 

Stagnace Qi na Ren-.mai a přede-
vším na Tou-mo vedou k napětí 
a kongesci gao a huang struktur 
prsu a uzavírají dráhy,cévy a pro-
pojení drah ve struktuře prsu. Dráha 
tou-mo ( TM) řídí v této oblasti 
všechny ostatní spojované dráhy 
a také krevní cévy (more krve) Dlo-
uhodobá stagnace Qi vede časem 
k nahromadění hlenu a ke krevní 
stáze, což jsou hlavní faktory pato-
genese uzlů v prsech. 

Ren-mai a Chong-mai svým vlivem 
na struktury typu Huang se podílí 
na patogenesi prsní rakoviny, zej-
ména pokud se jedná o epiteliální 
malignitu. Výzkumy posledních let 
dokazují, že bulky neglandulárního 
původu z huang struktur ovlivňují 
karcinomové buňky závěsného 
aparátu. 
 Ovlivňují struktury prsu, které mají 
síťovitou strukturu s jejími lalůčky, 
mlékovody a vazivovými septy. 

Nejdůležitější patogenní poruchy, 
které vedou k tvorbě uzlů v prsu 
jsou:
- Qui stagnace 
- krevní Stáza 
- hromadění hlenu  
- toxické horko
- jaterní a ledvinná slabost 
(poslední 2 poruchy se vyskytují 
u starších žen)

Terapeutické postupy. 
V počátečním stadiu jde většinou 
o tonizaci Qi těla, zejména jater 
a ledvin. Přichází například mladá 
žena s ojedinělým uzlíkem, potvr-
zeným na mamografi i a postrádá 
v náhledu TCM příznaky patologie 
prsu jako třeba otok, zarudnutí,hor-
kost, pouze s hmatnou uzlinou. 
V tomto stadiu volíme tonizační 
postup, abychom zabránili pato-
genním změnám, tedy vyvoláme 
obnovení průchodnosti a zabráníme 
tvorbě hlenu. 

Volíme obvykle tonizační body: 
R3, JM 4, LP 6, R13, a VU 23. 

Odstranění patogenu - vlhko a hlen: 
LP 9, LP 6, JM 9, G 28, G 40 ,VU 
22

Uvedení pohybu Qi: 
JM 6, LP 10,  H 3, R 14, T 6, PC 6, 
H 14, VU 18

Toxické horko (klimat.): 
IC 11, JM 12, LP 10, H 2,  PC 8.
 Na pohyb Qi používáme tonizační 
způsob, na patogeny sedativní. 

Diagnosa: 
Měkké uzly: hlen 
Tvrdé uzly: Stáza krve a toxické 
horko
Dobře ohraničené uzly: hlen 
Špatně ohraničené uzly: toxické 
horko
Pohyblivé uzly: hlen 
Nepohyblivé uzly: hlen 
Nepohyblivé uzly: krevní stáza 
a toxické horko
Zarudlé: oheň a toxické horko 
Bílá kůže: hlen 
Purpurová kůže: krevní stáza 
Hnisavý sekret: toxické horko
Žlutý sekret: vlhké horko
Průhledný sekret: vlhko 
Krvavý sekret: toxické horko, krev-
ní horko 

Meridiány mammy. 
Kožní meridiány: meridián žaludku 
probíhá prsem, mnohé jeho body 
mají vliv na prs - G 18, 12,36 a 41. 
Působí na prs jako celek a také přes 
Tou-mo, který má přes bod G 30 
spojení na žaludek. Jaterní meridián 
probíhá laterálně přes prs a ovliv-
ňuje především bradavku. Body 
,jater“mající vliv na prs jsou“ H 3 
a H 14. 

Mimořádné meridiány: 
Tou-mo( TM) se dělí na hrudní-
ku, to má zvláště vliv na prs, to je 
spojení mezi dělohou, kde má pra-
počátek a projekci v prsu. Patologie 
na Chong-mai hraje velkou roli při 
tvorbě uzlu. Při disharmonii tohoto 
meridiánu v oblasti dolního ohříva-
če s nedostatkem krve či oslabením 
ledvin útočí často Qi vzhůru- uvádí 

Několik léčiv má specifi cký účinek spočívající v odstranění obstrukcí ve 
spojení meridiánů prsní oblasti. Mají schopnost „zprůchodnit mamma-
-Iuo-meridiány (tong ru luo):

Medula citri retikularis - dřen mandarinky 
Fructus Liquidambaris - plod koprníku čínského 
Squama mantis - koptis čínský 
Caulis akebiae - chrpovník lopuchový 
Fructus retinermus Luffae - Labtop purpurový 
Radix rhapantici seu echinopsis -  - kořen jerlínu 
Medula tetrapanocis 
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hrudník do neklidu a je příčinou 
stagnace Qi v hrudníku a v prsech, 
je tedy faktorem pro vývin uzlu 
v prsu. 

Tendinomuskulární dráhy: 
Žlučníko-svalová dráha probíhá pr-
sem a bod VF 41 je účinný na celý 
prs. Žaludečně-svalová dráha probí-
há po povrchu prsu. Svalová dráha 
perikardu a srdce také probíhají 
prsem. To vysvětluje fysiologický 
vztah mezi emocionálními faktory, 
které poškozují srdce a perikard 
a mají vliv na vznik prsních uzlů.

Diferenciace a principy terapie 
stavu.
Citát Dr Gao: Při léčení prsních 
uzlů je pohyb Qi a odstranění pře-
kážek průtoku ve spojených meri-
diánech nejdůležitější princip léčby. 
Je jedno zda se jedná o prázdno či 
plno,chronický či akutní stav, horko 
nebo chlad. Primární léčebný cíl je 
posila stoupající Qi a odstranění pa-
togenních faktorů. Toho se držíme, 
když rozpustíme stagnaci, rozbíjí-
me koncentraci hlenu, změkčujeme 
zatvrdliny. 
Odstranění faktorů znamená: uvést 
Qi do pohybu odstraněním stagna-
ce, eliminovat stasu krve, rozpustit 
hlen, uhasit oheň, vyloučit toxiny 
a změkčit zatvrdliny. K tomu patří 
celková tonizace zejména sleziny, 
jater a ledvin, stejně jako výživa 
krve a esence .

AI  Stagnace Qi jater. 
Klinická manifestace: nepravidelný 
cyklus, distense prsu premenstru-
álně nebo v závislosti na emotivním 
stavu, bolesti v prsu a bradavce, 
špatně snáší oděv. 
Lokálně - drobné uzlíky ne tvrdé, 
pohyblivé. 

Psychická deprese, dráždivost. 
Jazyk normální barva, puls struno-
vitý. 

Výběr bodů: 
T6, VF 34,41,21, H 3,14,8, VU 
51,18, LP 6 sedativně 

Vysvětlení účinků: 
T 6 a  VF 34 hýbou Qi, odstraňují 
stagnaci a uklidňují játra 
T 6 působí na postranní části trupu, 
VF 34 působí na žebra pod prsem, 
VF 41 působí přímo na prs 
H 3 hýbe Qi, uvolňuje játra 
Pe 6 zklidňuje ducha a sevření 
hrudníku 
VF 21 působí na prs 
VU 51 tlačí Qi na povrch hrudníku 
VU 18 a H 14 souhlasný a alarmový 
bod jater
G 18 lokální bod s vlivem na prs 
H 8 a LP 6 - živí krev v játrech (při 
nedostatku) 

Doporučené body dle Dr Guo 
Cheng-Jie:
IT 11,VF 21,VU 18, G 15, JM 17, 
PC 6.
 
Výklad:
IT 11 působí na prs  
VF 21 hýbe jaterní Qi (výborná pri 
agalactii)
VU 18 a  PC 6 uvolňuje játra a hýbe 
Qi 
G 15 lokální bod 
JM 17 působí pohyb Qi v hrudníku 

BI Sleziny nedostatek yangu s hle-
nem.
Klinické projevy: měkké uzly 
v prsu z počátku vejčité, bez boles-
ti, pocit tíhy a tlaku na hrudi, únava, 
zimomřivost. 
Jazyk bledý opuchlý a vlhký Puls 

hluboký a slabý. 
Princip léčby: ohřát yang,posílit 
slezinu, rozpustit hlen a rozředit 
shluky 

Volba bodů: 
VU 20,21,22,  JM 12 a 9, G 36, LP 
3,6 9. 

Vysvětlení účinků: 
VU 20,21, JM 12, G 36, LP 3 a 6 
tonizují slezinu.
Horká jehla na G 36 a LP 3 ohřívají 
yang. 
JM 9, VU 22 a LP 9 ruší vlhko, G 40 
rozpouští hlen

CI Disharmonie přední a zadní 
střední dráhy. 
Klinické projevy: 
oteklé prsy, distense a bolesti prsů 
před a během menstruace (pak na-
pětí ustupuje). Delší cyklus, infer-
tilita, malé,tuhé a málo pohyblivé 
uzly ve tkáni, příležitostný sekret 
z mamilly. Rozrušení ze strachu, 
bolesti břicha, dysmenorrhoea,vy-
čerpání, bolesti zad, chladné údy, 
pocit chladu v podbřišku. 
Jazyk hladký, Puls: tenký, struno-
vitý. 
Popis se hodí na slabost ledvin, 
kde se přední a zadní střední dráhy 
spojují. 

Princip terapie: 
GV a JM  regulovat a naplnit.
Spojovací dráhy v prsech ohřívat 
a odstranit obstrukce. 
Volba bodů 
LP 4 dx a PC 6 sin., JM 4, R 14, H 
3, všechny sedativně 
LP 6, JM 4, R 13 a R3 - tonizovat, 
možno moxovat 

Výklad: 
LP 4 a PC 6 regulují zadní střední 
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dráhu a podporují dělohu. JM 4 a R 
13 živí ledviny a podporují stejně 
Chong mai jako Ren mai. 
R 14 - bod hýbající Qi na zadní 
střední dráze (Chong mai). Od-
straňuje stagnaci v oblasti dolního 
ohřívače. H 3 a R 3 tonizují ledviny 
a zpevňují kořen zadního středního 
meridiánu. 
T 6 odstraňuje stagnaci a uvolňuje 
játra. 

D/ Jaterní stagnující Qi měnící se 
v oheň. 
Klinický popis: 
velké masité uzly v prsech, tuhé, 
spojené s kůží, zatažené bradavky 
„pomerančová“ kůže, purpurové 
zabarvení a viditelné cévy. Podráž-
dění, suchost sliznic, rudý obličej, 
tmavá moč, horko v ústech, zácpa. 
Jazyk: rudý, suchý, žlutavý povlak. 
Puls: strunovitý, rychlý 

Princip terapie: 
čistit játra, vyvést oheň, odstranit 
stagnaci, hlen a toxické horko vy-
pustit. 

Volba bodů: 
H 3, T 6, LP 4 dx a PC 6 sin, H 
14, H 2, IC 11, LP 6, G 18, VF 41- 
 všechny sedativně až neutrálně. 

Výklad: 
H 3, 14 a T 6 odstraňují stagnaci 
a uvolňují játra. LP 4 a PC 6 regulují 
zadní střední dráhu a uvolňují játra. 
H 3 vyvádí oheň z jater ven, IC11 
odstraňuje horko a vyvádí oheň. LP 
6 živí yin, G 18 lokální bod pro prs. 
VF 41 tiší vlhké horko a ovlivňuje 
zvláště prsy. 
E/ Toxické horko. 
Klinický popis: 
chronické choroby, otoky prsů, 
uzly, sekrece žlutavá či krvavá a za-

páchající. Sucho v ústech, žízeň, 
tmavá moč, horko v ústech, zarudlé 
oči, poruchy\ spánku. 
Jazyk: červený rudé okraje, sil-
ný, lepivý, suchý. Puls: rychlý 
a přeplněný. 
Princip terapie: 
vyvést oheň, čistit játra, vypustit to-
xiny, rozpohybovat Qi, oživit krev 
a zrušit stagnaci. 

Volba bodů: 
H 2, IC 11, JM 12, IC 4, PC 5, VF 
41, G 18, - všechny sedativně 
Výklad: 
H 2-vyvádí oheň, IC 11 a LP 10 hasí 
toxický oheň a chladí a oživují krev, 
JM 12 podporuje hašení toxického 
horka a tím rozpouští hlen, IC 4 
a PC 5 odstraňují horko a chladí 
krev, VF 41 odstraňuje vlhké horko 
v prsu a účinkuje specifi cky na prs, 
G18 -lokální bod pro prs. 

F/ Nedostatek yin jater a ledvin. 
Klinický popis:  
ulcera na mamille, žlutý sekret nebo 
krev z mamilly, uzly v prsu již delší 
čas, úbytek váhy, tmavá pleť, vy-
čerpání, slabost a bolesti od zad ke 
kolenům, nepravidelný cyklus, zá-
vratě, tinnitus, únava, noční pocení. 
Jazyk: červený, bez povlaku. Puls: 
povrchní, tenký a rychlý. 
Tento popis je častější spíše u star-
ších žen. Ledviny a játra jsou 
oslabeny, krev a esence vyčerpány, 
slezinná Qi slabá, zásoby Qi jsou 
prázdné, toxiny se dostávají do vni-
třních orgánů.
 
Princip léčby: 
živit ledviny a játra, tonizovat Qi 
a krev, hlen a toxiny rozpouštět, 
zatvrdliny změkčit. 
Volba bodů: 
H 8, G 6, JM 4, R 3, VU 23, P 7 dx., 

R 6 sin., JM 12, G 36, VU 20, LP 
4, JM 9, 
VU 22, G 40, Všechny body živící 
játra a ledviny jen tonizačně, žádná 
moxa!! 

Vysvětlení: 
H 8, G 6 a JM 4 živí játra, R 3 a T 
23 tonizují ledviny, P 7 a R 3 regu-
lují meridián JM a živí ledviny. JM 
12, G 36 a VU 20 tonizují slezinu. 
LP 9, JM 9, VU 22 rozpouští vlhko 
a podporují odstranění hlenu, G 40 
odstraňuje hlen. 

Prognosa a prevence. 
Risikové faktory:
- Období menopausy 
- Substituční hormonální léčba 
- Bezdětnost 
- Dlouhodobé emocionální problé-

my 
- Příznaky stagnace Qi a krve 
- Purpurové zbarvené okraje jazy-

ka 

Preventivní opatření: 
- správné zacházení s emocemi, 

pokud třeba pak psychoterapii 
Akupunktura:
- odstranit stagnaci a rozpustit 

hlen 
- změna výživy, vymýtit mléčné 

produkty, tuky a cukry 
- odstranit městnání, rozpustit 

hlen, tonizovat slezinu, uklidnit 
duši, zregulovat TM a JM. 

Prevence akupunkturou (doporu-
čení)
P 7 a R 6 regulují JM 
P 4 a PC 6 regulují TM 
VF 21, H 14, H 3, VF 41, 43, M 18 
jsou vzdálené, lokální nebo hraniční 
body    pro prsy 
JM 4 a  R 13 živí krev a tonizují JM 
i TM 
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R14,16, H 3, JM 18 a R 25 potlačují 
rozbouřenou Qi na TM 
JM 15, PC 7,6, VU 23, 52,47 a 42 
zklidňují ducha a přináší celkové           
zklidnění. 

Diference chorob prsu podle zá-
padního lékařství. 
Důležitý rozdíl z pohledu západní-
ho lékaře majícího před sebou ženu 
s uzlem v prsu je rozlišení, zda jde 
o benigní či maligní tumor. Benigní 
nádory se centrifugálně rozšiřují od 
svého ,jádra“ a jsou většinou ne-
škodné. Maligní tumory překračují 
normální bariery (tkáňové ohrani-
čení), buňky prorůstají do jiných 
tkání a bez varování infi ltrují a ničí 
okolní tkáně a mohou se rozšiřovat 
do celého těla. 
Pomocí palpace není možné rozlišit 
benigní či maligní uzel. V Číně při 
nálezu uzlu je žena s nálezem pri-
márně odeslána na gynekologické 
pracoviště k dalšímu vyšetření. 
Statistika podle věkových kategorií 
může přibližně charakterizovat typ 
choroby prsu. Nález u ženy nad 55 
ojedinělého, jednostranného uzlu 
svědčí pro malignitu, U ženy pod 
30 let jde pravděpodobně o fi bro-
adenom. Mezi 30-55 lety se jedná 
pravděpodobně o cystu. 

Důležité příznaky při  karcinomu 
uzly v prsu:

- lokální bolest,   
- segmentární zvětšení 
- změna  tvaru prsu, 
- vtažená či invertovaná bradavka
- perimamillární vyrážka 
- změny kůže podobné celulitide 

axilární uzliny hmatné 
- výrazná cévní kresba v kůži otok 

kůže 
- příznaky metastas v jiné lokalitě 

Mnohé z uvedených příznaků se 
mohou vyskytnout u benigních 
onemocnění mammy. Kromě vývi-
nu uzlů se může objevit i sekrece 
z mamily, kožní změny na dvorci, 
vtažení bradavky a rozšíření mlé-
kovodů. Sekrece z bradavky se 
objevuje při hyperplasii epitelu jako 
žlutý či zakrvavělý sekret pri duk-
tálním papilomu, zelenavá či žlutá 
sekrece pri mastitidě nebo mléčná 
jako vedlejší účinek léků (mimo 
laktaci) Zduření axillárních uzlin se 
vyskytuje pri nekrose tukové tkáně 
po traumatu. Je třeba pamatovat, 
že výskyt dalších uzlů nemusí být 
stejné benignity. Benigní a maligní 
tumory se vyskytují také současně. 
Tři nejčastější benigní změny prsu 
jsou cysty, fi broadenomy a papilo-
my. 

Přehled benigních změn ženského 
prsu: 
- Cysty 
- Fibroadenomy 
- Papilomy 
- Mastodynie,tvorba uzlíků 
- Ektasie mlékovodu 
- Epiteliální hyperplasie 
- Lipomy 
- Mastitis 
- Galaktokélé 
- Nekrosa tukové tkáně 

Cysty
Synonyma fi brocystická mastopa-
tie. Jde o nejčastější benigní změnu 
v prsu. Odhaduje se, že až polovina 
žen měla v časovém období života 
cysty v prsu. Biorytmus ženského 
těla je výraznější, zejména v ob-
dobí od listopadu do květ na, kdy 
jsou ovaria nejaktivnější Porucha 
biorytmu v tomto období je kom-
plexnější. V tomto období se vy-
skytují cystické zmeny, zejména 

v levém prsu častěji. Cysty se vy-
skytují ve věkové struktuře souboru 
častěji mezi 40- 50 ti lety.Nalézají se 
častěji v horním zevním kvadrantu 
( odpovídá meridiánu jater).Vývoj 
cysty začíná v první ˝ cyklu přípra-
vou sekrece mléka(stasa tekutiny), 
následně ve druhé ˝ cyklu vázne 
resorpce tekutiny. To je příčinou 
napínání a lze zjistit palpačně dobře 
ohraničené drobné hroznovité struk-
tury ( odpovídá v TCM stagnaci Qi 
s hlenem) Cysty se vyskytují v po-
slední dekádě plodnosti častěji. 

Fibroadenomy.
Po fi brocystické mastopatii nej-
rozšířenější benigní choroba prsu. 
Až 12% palpačně zjistitelných ná-
lezů resistence jsou fi broadenomy. 
Vyskytují se nejčastěji u žen mezi 
20-25 ti lety věku.Zobrazují se jako 
solitérní nebo multilokulární uzlí-
ky oválného či okrouhlého tvaru, 
s jasným ohraničením a měkkým 
povrchem. Uzly nejsou bolestivé, 
jsou pružné a pohyblivé, proto se 
hůře palpují. Fibroadenomy jsou 
benigní tumory z fi brosní či glandu-
lární tkáně, obvykle z lubulu žlázy. 
Rostou pomalu a také mohou spon-
tánně vymizet.Odpovídají v TCM 
stagnaci Qi jater. 

Papilomy.
Duktální papilomy jsou malé, 
benigní novotvary, které vznikají 
v mlékovodech přímo, nebo z bra-
davky. Většinou jsou malé a obtížně 
se vyhmatávají. Odhaleny jsou 
většinou tak, že mírný tlak na žlázu 
vytlačí z bradavky žlutavý nebo za-
krvavělý (hnědý) sekret. Papilomy 
se vyskytují častěji u starších žen 
a považují se za prekancerosu. Sek-
rece je jednostranná, nezaměňovat 
s mírnou mléku podobnou obous-
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trannou sekrecí, která provází jiné 
chorobné stavy event. je následkem 
po užití některých léčiv. Odpovídají 
v TCM nedostatku slezinného yan-
gu s hlenem. 

Mastodynie, tvorba uzlů 
Obě poruchy patří do skupiny 
ANDI.  Praemenstruační citlivost 
až bolestivost je podmíněna stasou 
tekutiny v acinech, proto palpačně 
imponuje nález jako drobnohroz-
novitý. Obvykle mizí se začátkem 
menstruace. Lze pozorovat její 
spojení s proměnami v menstruač-
ním cyklu. Vyhraněné potíže ustu-
pují po hormonální antikoncepci 
nebo náhradní hormonální terapii.-
Mastodynie se mohou vyskytovat 
nezávisle na menstruaci, což se 
objevuje u starších žen. Má se za 
to, že mastodynie je pravděpodobně 
způsobena poruchou sekrece gona-
dotropinu a prolaktinu. Odpovídají 
v TCM disharmonii přední a zadní 
střední dráhy. 

Duktální ectasie.
Porucha postihuje častěji starší ženy, 
obvykle při perimenopause.Mléko-
vody se zanítí a plní se vazkým,žlu-
tavým či mírně krvavým sekretem 
prýštícím z mamilly.Obvykle posti-
huje oba prsy. Areola mamme bývá 
zarudlá a svědí. 

Epiteliální hyperplasie. 
Jedná se překotné dělení a kumulaci 
buněk odloučených ze stěny mlé-
kovodů. Tato porucha se objevuje 
častěji v období perimenopausy. 
Příznaky jsou uzlíky spíše centrálně 
uložené a mazlavá běložlutá sekre-
ce z mammil.

Lipomy.
Jde o benigní tumor z tukové tkáně. 

Prs imponuje jako příliš veliký 
s velkými podkožními měkkými 
ohraničenými uzly.

Mastitis.
Jde o akutní zánět prsu jako reakce 
na trauma, infekci nebo dráždění. 
Prs je rudý,horký,naběhlý a bolesti-
vý. Průběžná reakce spádových uz-
lin (příznak toxického horka podle 
TCM). 
Mastitis bývá nejčastěji v období 
laktace. 

Galactocoelae.
Je o druh pseudocyst, které vznikají 
pri blokaci mlékovodu( jejich do-
sud neúplné kavitaci). Jde o Stázu 
mléka. Galactocoelae se vyskytují 
v těhotenství u poprvé těhotných 
žen. 

Nekrosa tukové tkáně. 
Objevuje se po traumatech prsu při 
kterých část tukové tkáně podlehne 
nekrose. Jde o nepravidelné, tvrdé 
a nepravidelné uzly( stasa krve 
podle TCM). Souběžně nacházíme 
zmnožené a zvětšené axillární uz-
liny. 
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Usudzuje sa, že na neurózy trpí asi 
15-20% obyvateľstva. Do popredia 
pozornosti sa dostávajú najmä v po-
sledný rokoch. Súčasný život, ktorý 
sa nesie v znamení modernej tech-
niky a prudkého rozvoja civilizácie, 
má síce veľa príjemných stránok, na 
druhej strane však prináša so sebou 
aj negatívne sprievodné javy v po-
dobe stresov z nadmerného životné-
ho tempa, hluku, boja o existenciu 
a postavenie v spoločnosti, konfl ikt-
ných situácií v rodine i na pracovis-
ku, funkcií, šibeničných termínov 
a podobne. K tomu sa pridružuje 
nesprávna životospráva, vyčerpanosť 
a nedostatok odpočinku, neprimerané 
užívanie liekov a škodlivých látok 
v podobne alkoholu, cigariet, čiernej 
kávy, nedostatku pohybu a podob-
ne. Dôsledkom je skutočnosť, že 
vo všetkých vyspelých krajinách 
sa zvyšuje počet tzv. civilizačných 
ochorení. Popri vredovej chorobe, 
zvýšenom krvnom tlaku, infarktoch, 
ochoreniach žlčníka a iných na po-
predné miesto patria neurózy.

Natíska sa otázka, prečo neurózy 
vznikajú len u niektorých jednot-
livcov, keď spomínané nepriaznivé 
vplyvy pôsobia viac-menej intenzív-
ne na každého človeka. A tu sme pri 
koreni veci. Hlavným momentom 
zapríčiňujúcim vznik ochorenia je to-
tiž funkčná porucha nervovej sústavy, 
hlavne psychiky. Prejavuje sa naru-
šením schopnosti prispôsobovať sa 
životným situáciám a nepriaznivým 
vplyvom prostredia. Zatiaľ čo zdravý 
a zdatný jednotlivec sa s nimi vie pri-
merane vyrovnať, u človeka s funkč-
nou poruchou nervovej sústavy vyvo-
lávajú tieto podnety neúmerne veľké 
reakcie, pokiaľ ide o intenzitu ich 
prežívania a poruchy správania, ktoré 
často narušujú harmóniu medziľud-
ských vzťahov. Neuróza vzniká naj-
častejšie v dôsledku veľmi silných, 
tzv. psychotraumatických zážitkov 

(napr. po ťažkej chorobe či úraze, po 
náhlej strate dieťaťa či inej blízkej 
osoby a podobe), vplyvom menej 
intenzívnych, ale dlhotrvajúcich 
stresových situácií alebo v dôsledku 
chronického vyčerpania a zoslabnu-
tia organizmu. Podstatou neurózy, 
ako sme už spomenuli, je funkčná po-
rucha nervovej sústavy, to znamená, 
že aj napriek rozličným ťažkostiam 
sa na vnútorných orgánoch a na ner-
vovom systéme nenachádzajú nijaké 
chorobné zmeny.
Ťažkosti, ktoré vyvolávajú neurózy, 
sú mnohoraké a často veľmi intenzív-
ne. Najčastejšie je to podráždenosť, 
precitlivenosť, pocit strachu a úzkos-
ti, poruchy pamäti, neschopnosť 
sústrediť sa na prácu, nedôvera vo 
vlastné sily a z toho vyplývajúce po-
city menejcennosti, striedanie nálad, 
zvýšená únavnosť, poruchy spánku 
a mnohé iné. Časté bývajú aj tzv. 
orgánové príznaky, ako napr. pocit 

búšenia a bolesti v srdcovej krajine, 
bolesti hlavy, žalúdočné a črevné ťaž-
kosti, nechutenstvo, zápcha a hnačka, 
poruchy v sexuálnej sfére (frigidita 
u žien a impotencia mužov), zvýšené 
potenie a podobne. Medzi neurotické 
poruchy, ktoré sa vyskytujú najmä 
u detí, patria nočné pomočovanie, 
zajakavosť a iné poruchy reči, noč-
né zdesenie a v neposlednom rade 
aj tzv. tiky a kŕčovité sťahy očných 
viečok a tváre. Liečba neuróz tvorí 
rozsiahlu kapitolu. Vo všeobecnosti 
sa používajú lieky posilňujúce a upo-
kojujúce nervovú sústavu a lieky 
oslabujúce príznaky ochorenia. Pri 
liečení neuróz je veľmi dôležité psy-
choterapeutické pôsobenie, správna 
životospráva s dostatkom odpočin-
ku. V neposlednom rade sú to dobré 
bezkonfl iktové vzťahy v rodine i na 
pracovisku. Súčasť liečby tvorí re-
habilitácia, kúpeľná liečba, šport, 
kultúra a zábavná činnosť.

originálne práce

NEURÓZY
doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD

Obr. 74. Aktívne body používané pri liečbe neuróz
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Použitie akupresúry pri neurózach 
je priam príčinnou liečbou, pretože 
vyrovnáva a normalizuje činnosť 
nervovej sústavy. Priaznivo pôsobí na 
napätie a reaktibilitu periférneho ner-
vového systému a upravuje narušený 
priebeh procesov podráždenia a útlmu 
v centrálnej nervovej sústave. Okrem 
toho velmi výrazne pomáha pri od-
straňovaní či zmenšovaní všetkých 
subjektívnych ťažkostí. Akupresúra 
má výrazne upokojujúce celkové 
účinky aj pri tzv. pseudoneurasténii, 
kde neurotické príznaky tvoria nad-
stavbu iného celkového ochorenia 
(napr. artériosklerózy, zvýšeného 
krvného tlaku, ekzému a podobne).
Výrazné upokojujúce a euforizačné 
(náladu zlepšujúce) pôsobenie akup-
resúry je napokon dôležitou súčasťou 
takmer každej komplexnej liečby, 
pretože všetky ochorenia pôsobia do 
určitej miery na psychiku človeka 
a vyvolávajú strach a zvýšené psy-
chické napätie. Preto liečenie akup-
resúrou pri neurózach, takisto ako pri 
všetkých iných funkčných poruchách 
vykazuje velmi dobré klinické vý-
sledky. Škoda len, že v praxi sa zatiaľ 
pomerne málo využíva a mnohí chorí 
sa k nej dostávajú až pomerne ne-
skoro, keď jej pôsobenie je už menej 
výrazné. Aj keď liečba neuróz akup-
resúrou býva úspešná, nemožno oča-
kávať okamžitý výsledok. Uvádzame 
niekoľko bodov, ktoré sa pri tejto 
liečbe najlepšie osvedčili. Používame 
sedatívnu (upokojujúcu) techniku:
Za najdôležitejší možno považovať 7. 
bod na dráhe srdca, bod C 7. Ďalším 
v poradí je 20. bod zadnej strednej 
dráhy, TM 20 na vrchole vlasatej čas-
ti hlavy a 4 mimodráhové body EM 
1, ktoré sa nachádzajú vo vzdialenosti 
jedného cunu smerom dopredu, doza-
du a na obe strany. Velmi dôležitý ak-
tívny bod so sedatívnym pôsobením 
je VU 62. Tieto body tvoria základnú 
zostavu pri neurózach. Podľa vý-
sledkov liečby, stavu človeka a jeho 

ochorenia ošetrujeme aj ďalšie aktív-
ne body:

IC 4 - na uvolnenie napätia v hlave 
a v šiji;

T 5 - na povzbudenie parasympati-
kovej časti vegetatívneho nervového 
systému;

PC 6 - hlavne na upokojenie srdcovej 
činnosti;

JM 12 - na dosiahnutie celkového 
uvolnenia;

G 36 - proti strachu a na celkové po-
silnenie organizmu;

LP 1 a LP 6 - na zvýšenie koncentrá-
cie;

C 7 a PC 6 - na ovplyvnenie bolesti 
pri srdci a pri búšení srdca a napokon 
bod IT 3 na upokojenie a celkové 
posilnenie.

Pri labilite autonómneho (vegetatív-
neho) nervového systému ošetrujeme 
aktívne body v tomto poradí: PC 6, C 
7, JM 12, G 36, IC 4, H 3, PC 7 a C 
5.

Na potlačenie strachu a depresie ma-
sírujeme body: G 36, C 9, LP 4, JM 
15, C 7, PC 6 a TM 20.

Pri poruchách koncentrácie masíru-
jeme bod G 36 súčasne obojstranne 
najprv denne počas asi 3-4 dní, potom 
každý 2. deň, celkove je to 6-8 ošet-
rení. Ak sa účinok nedostaví, liečbu 
opakujeme s odstupom 7-10 dní. 
Podobne postupujeme aj pri liečbe 
zábudlivosti. Ak neuspejeme s masá-
žou samotného bodu G 36 (má oveľa 
intenzívnejšie pôsobenie na organiz-
mus, ak sa stimuluje samostatne), 
pridáme aj tlakovú stimuláciu bodov 
na chrbte: 11. bodu zadnej strednej 

dráhy TM 11 a vedia neho uložených 
bodov VU 15.
Zajakavosť sa považuje za neurózu 
reči. Na liečbu akútnych stavov, keď 
zajakavosť vznikne náhle v dôsledku 
prudkých afektívnych podnetov, na-
príklad silného úlaku, sa na upoko-
jenie vykonáva masáž bodov: C 7, H 
3 a neskôr sa pridáva aj masáž bodov 
IC 4 a G 36. Osobitné postavenie má 
bod JM 23, ktorý sa stimuluje počas 
aktívneho nácviku reči, napríklad pri 
logopedickom cvičení. V chronic-
kých prípadoch, keď zajakavosť je 
už dlhotrvajúca, ako aj pri vrodených 
poruchách a oneskorenom vývoji 
reči, napríklad u mongoloidných detí, 
sa okrem uvedených bodov odporúča 
akupresúra ešte v bodoch JM 24 (sila 
a dĺžka masáže sa stupňuje podľa 
veku), VF 20 a napokon TM 14. 
Posledne spomínaný bod sa považu-
je za jeden z najdôležitejších bodov 
najmä pri vrodených poruchách reči. 
Masíruje sa 20-30 sekúnd denne (aj 
tu treba diferencovať podľa veku - 
u detí stačí 10-15 sekúnd). Pri akútne 
vzniknutej zajakavosti stači obyčajne 
5-6 ošetrení, pri vrodených alebo poú-
razových formách sa robí 10 ošetrení. 
Ak sa nedosiahne pozitívny účinok, 
v liečbe pokračujeme po 2-týždňovej 
prestávke. Pri ošetreniach v ďalších 
kúrach sa odporúča (aj u mongoloid-
ných detí) nahradiť bod C 7 bodmi C 
4 a C 5.
Pri liečebnom ovplyvňovaní neprí-
jemných stavov, akými sú depresie 
a strach, vykonávame akupresúru 
v týchto bodoch: G 36, LP 6, C 7, C 
3, TM 20, PC 6, JM 15 a P 5.

Články Nespavosť a Neurózy sú z mo-
nografi e doc. MUDr. J. Šmiralu, PhD 
Akupresura - Šanca pre zdravie, šanca 
pre každého, Trnava, FZSP,2006.

autor: doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD, 
TAO AKU Centrum akupunktúry a celost-
nej medicíny, Fibichova 9, Bratislava
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K tradiční čínské medicíně a fi losofi i 
patří odedávna též čínská kosmologie 
- astrologické stanovení čínského 
horoskopu, v němž hraje dominant-
ní roli Učení o pěti prvcích, pilíř 
taoistické fi losofi e a tradiční čínské 
medicíny. Jak během let pacientů 
přibývá,začnete si všímat podivuhod-
né korelace mezi datem pacientova 
narození (především tzv. „zvíře roku“ 
a „prvek roku“) a jeho zdravotními 
problémy. 
U chronických nemocných je často 
případ z hlediska tradiční čínské 
medicíny tak zamotaný, že skutečně 
i zkušenější akupunkturista „neví, 
kde vlastně začít“ s diagnostikou 
a léčbou,a že právě při prvním kon-
taktu s takto komplikovaným pa-
cientem může být rychlé stanovení 
horoskopu vodítkem, které umožní 
najít „locus minoris resistentiae“ pa-
cienta, který se velmi často (zvláště 
při nedodržování zdravého životníhoí 
stylu) právě na kosmologicky (čili 
datem narození danou) limitací prvku 
projeví jako jeho NEMOC. 

U těchto pacientů je tedy výhodou 
sestavení čínského kosmologické-
ho rozboru , kde se určuje zvíře 
roku a prvek roku (přitom se však 
zohledňuje i prenatální období!), 
dále hodina, dvojtýden a měsíc 
narození. Po zakreslení do diagra-
mu s 5 prvky pak zjistíme, které 
orgány (čili „prvky“) má pacient 
konstitučně limitovány.
(viz Tab. č. 1)

Diagnóza dle TČM zahrnuje podrob-
né tradiční čínské diagnostikování 
několik důležitých oblastí a je velmi 
podrobné: 
- Diagnostika podle osmeré osno-

vy: povrch-nitro, chlad-horko, 
prázdnota-plnost, jin-jang

originálne práce

PREVENCE CHOROB A OCHRANA ZDRAVÍ POMOCÍ 
TRADIČNÍ ČÍNSKÉ TERAPIE A TEORIE 5 PRVKŮ

MUDr. Helena Čutová, ordinace Brno, Mendlovo nám. 1a, Česká republika

ASTROTYP
Rok narození charakterizován 10 nebeskými kmeny - PRVKY
12 pozemskými větvemi -ZVÍŘATY- seřazeny v 60letém cyklu od roku 2637 př. n.l 
Dřevo - tygr, zajíc, drak
Oheň - had, kůň, koza
Kov - opice, kohout, pes
Voda - vepř, krysa, buvol
Hlídka - 12 dvojhodin - ascendent - určují podstatu bytosti
Lunární souhvězdí - celé datum narození určuje duševno
Roční období - prvek - síla člověka
Dvojtýden - vládce - zvíře měsíce

Tab. č. 1

HARMONICKÝ ŽIVOT PODLE TČM
1. strava   - studené snižuje přebytek jangu, osvěžující buduje krev a štávy, neutrální 

zvyšuje čchi, teplé zvyšuje jang, horké zahání chlad
2. práce    - duševní, manuální
3. myšlení - zodpovědnost za své zdraví
4. cvičení  - čhi kung, joga, tchaj ťi - dýchání
5. relaxace, meditace
6. práce s meridiány, baňky - slabé doplní čchi, silné vypouští plnost, Moxa u stavů 

prázdnoty, akupunktura, Laser - ucho, tělo, Su jok - samoléčba
7. léky TČM

Tab. č. 2

CHARAKTERISTIKA ENERGIÍ ORGÁNŮ
Dřevo 0-12 let, vítr, játra, žlučník, kyselá chuť
okno oči, visitka - nehty, svaly, šlachy, pohybový aparát, emoce hněv,
psychika originalita, zvědavost, dráždivost,

Oheň 12-24 let,teplo,srdce,tenké střevo,hořká chuť
Okno jazyk, visitka barva obličeje, emoce radost
psychika přání
Oheň 24-36 let žár dosažení zralosti v životním cyklu mozek, mícha - perikard, TW, 
sladkokyselá chuť
okno, visitka, emoce uklidnění, psychika duchovno, záměr

Země 36-48 let,vlhkost ,žaludek, slezina, sladká chuť
okno ústa, visitka podkožní tuk, lymfatický systém,
emoce obavy, starost, psychika odpovědnost

Kov 48-60 let, sucho, plíce, tlusté střevo, chuť pikantní,
okno nos,visitka ochlupení těla,
emoce smutek, nostalgie, psychika konzervatismus

Voda 60-72 let, chlad, ledviny, moč. měchýř, chuť slaná,
okno ucho, vizitka vlasy, emoce strach, psychika moudrost, při dekompenzaci 
mazanost, chamtivost 

Tab. č. 3
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- diagnostika dle příčin one-
mocnění: zevní rozvraceče - vítr, 
chlad, horko, vlhko, sucho, oheň, 
vnitřní příčiny - emoce, strava, 
odpočinek či nehybnost

- diagnostika dle stavu čchi, krve 
a tělních tekutin

- diagnostika podle vrstev ochra-
ny, čchi, výživy a krve

-  diagnostika podle tří zářičů
- diagnostika podle drach čchi
- diagnostika podle orgánů.
udělat takovouto opravdu dobrou 
diagnostiku je velmi těžké a též časo-
vě náročné.

Pokud si však zjistíme,z diagramu 
5prvků,konstitučně oslabené prvky-
,porovnáme s pulsovou dg,uvědo-
míme si , v které ročním období se 
projevila choroba a také, v jakém 
období svého života se pacient na-
chází,můžeme začít léčit,tam ,kde je 
to správné.
(viz Tab. č. 2, 3)

Čchen C-ming: Fu-žen ta čchuan 
liang-fang, 1239n.l.
Výživa je esencí potravy,harmonizuje 
se v 5 orgánech cang,rozptyluje se 
v 6 orgánech fu a pak může vstou-
pit do drah.Vytváří se trasformací 
řízenou slezinou,celkově je řízena 
srdcem,uchovávají a přijímají ji ját-
ra,rozptylují ji plíce a vydávají ji ze 
sebe ledviny
Takto prostupuje a svlažuje celé 
tělo,když ji získají orgány cang,mo-
hou tvořit sekrety,když ji získají or-
gány fu, mohou produkovat čchi

Při začátku léčby je nejdůležitější 
pacientovi vysvětlit,jak se má stra-
vovat.

Životospráva pacienta,je strava dle 5 
prvků se zohledněním typu pacienta 
a ročního období. 
Pohybová aktivita by měla být har-
monizující a nikoliv vysilující / jóga, 
tchaj-ťi-čchüan 
Dobré je použít i léčiva tradiční 

5 PRVKŮ A JEJICH HARMONIZACE
Dřevo - dětství, jaro, vítr-inteligence, kreativita, neschopnost dotáhnout věc do konce, 
nepořádnost
pickles, pšenice, kuskus, špalda, zelené saláty výhonky, citron, kyselá jablka, 
ostružiny, borůvky, 
Čaje ibišek, slez, meduňka zelené čaje kukiča, banča, kachna, tvaroh, sýr, kefír

Oheň - mladost, léto, láska, bláznění, halucinace, srdce řídí ducha shen, spánek
Amarant, quinoa, žito, zelí, basalka, česnek, červená řepa, pampeliška, kurkuma, 
černé čaje, káva

Země - dospělost, babí léto, vlhkost, vyrovnanost, zodpovědnost, zádumčivost, 
starostlivost
pšenice, žito, oves, rýže, pohanka, quinoa, dýně, tykve, kmín, olivy, anýz, fenykl

Kov - stárnutí, podzim, suchost, cílevědomost, tvrdost, umíněnost, pedantnost, 
smutek, deprese
oves, rýže, pórek, cibulka, česnek, zázvor, čili, husa, krůta, vepřové, čaj Dátá Masala 
podzimní nastuzení povařený zázvor + šalotka

Voda - konec, stáří, zima, inteligence, uchovávání - strach, děs, noční můry
luštěniny - mungo, čočka, dály, miso, ryby, vepřové maso, v zimě grilované, tvrdé 
sýry, čaje - bylinné, roibos, teplá voda, moxování 

čínské medicíny, gemoterapii, ho-
meopatii, Bachovu květovou terapie 
i preparáty ájurvedy
(viz Tab. č. 4)

Také je vhodné zohlednit i chybějící 
či převažující „typologii“ pacien-
ta dle 5 prvků a to ve volbě barev, 
uspořádání bytu či kanceláře a pře-
devším při harmonizaci emočního 
stavu pacienta (což lze částečně vůlí 
- poučením o nerozvíjení nevhod-
ných emocí, inspirace duchovními 
naukami taoistických mistrů a budd-
hismu, dále důležité pro psychickou 
rovnováhu je cvičení stabilizující 
vegetativní nervový aparát a dále též 
harmonizující strava s důrazem na 
podporu harmonizačně-neutralizační 
funkce sleziny,tradiční čínská medi-
cína léčí stravou i duševní nemoci…)

 Tradiční čínská medicína je pře-
devším medicína PREVENCE 
a PROFYLAXE nemocí a proto 
i toto zjištění případně ohrožených 
orgánů z horoskopu má hlavně ten 
význam, aby se pacient vyvaroval 
chyb v životosprávě, které speciálně 

jemu s JEHO orgánovými limitacemi 
velmi silně škodí (například člověku 
s limitací okruhu KOV - plíce, bude 
kouření zcela jistě VELMI vadit a dá 
se skoro 100% předpokládat, že si při-
vodí kuřáctvím plicní nemoc, zatímco 
člověk s limitací úrovně VODA-mo-
čový měchýř si kouřením spíše přivo-
dí rakovinu močových cest. 
Zvýšené přemítání, hloubání a zatí-
žení přeslazenou stravou, nadbytkem 
mléčných výrobků a smažených jídel 
bude velmi vadit člověku s limitací 
na okruhu sleziny, naopak nemusí 
způsobit až takové škody člověku 
s limitací okruhu ohně. 

Nauka o pěti prvcích-elementech  
je velmi přínosná a dobře funguje 
v kontextu všech významných asij-
ských léčebných systémů (ájurve-
da, tibetská tradiční medicína…). 
Je geniální metaforou, která umož-
ňuje důkladný a precizní popis 
určitých vzájemně propojených 
jevů a velmi proto doporučuji 
všem akupunkturistům, aby si ji 
důkladně osvojili. Bude to přínos 
pro ně i pro jejich pacienty. 

Tab. č. 4
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Problém toxikománie je veľmi starý. Tak 
napríklad hašiš (látka z indickej konopy 
dnes známa najmä pod názvom marihu-
ana) ľudia používali už pred 2500 rokmi, 
betelové listy žuvali pred 2000 rokmi. 
Ópium a jeho používanie opisuje Homér 
v Odysei už okolo roku 800 pred n.l. Aj 
poznanie a používanie mandragory pochá-
dza z týchto čias. Fajčenie tabaku bolo od 
nepamäti udomácnené v Amerike a po jej 
objavení Krištofom Kolumbom roku 1492 
sa rozšírilo po celom svete.
Toxikomániou nazývame neprekonateľnú 
túžbu po jedovatej látke, ktorej opätovné 
požitie vedie k návyku. Človek, ktorý pre-
padne tejto vášni, stáva sa toxikomanom. 
Užíva tieto látky preto, aby si vyvolal 
„zvláštne a príjemné“ pocity. Medzi látky 
s narkotickými účinkami patria drogy 
(napr. ópium, kokaín, heroín, hašiš a be-
tel), niektoré dráždidlá a pochutiny (káva, 
čaj, alkohol, tabak) a mnohé bežne pou-
žívané lieky (kodeín, meprobamat, dinyl, 
algena a iné), ako aj rôzne chemické látky, 
ktoré sa vdychujú (éter, chloroform, ben-
zín a mnohé iné).
Toxikomániou sú zachvátené milióny ľudí, 
ktorí sa jej nevedia zbaviť, preto sa tento 
problém stáva celosvetovým. Stále zatiaľ 
nie sú účinné opatrenia zavádzané už od 
nepamäti proti užívaniu omamných látok. 
Z histórie sú známe napríklad prísne opat-
renia proti fajčeniu.
Aj boj proti alkoholizmu bol veľmi in-
tenzívny. Len si spomeňme na prohibíciu 
v USA. V súčasnosti vystupuje do po-
predia najmä boj proti „tvrdým“ drogám. 
Napriek celosvetovým snahám však nar-
kománia nadobúda stále väčšie a doteraz 
nebývalé rozmery.
Najrozšírenejšou a najnebezpečnejšou to-
xikomániou u nás je alkoholizmus, ďalej 
fajčenie - nikotinizmus, nadmerné uží-
vanie kofeínu v podobe pitia kávy a čaju 
a zneužívanie niektorých liekov či chemi-
kálií. Nebezpečné sú najmä rôzne druhy 
fetovania prchavých látok u mladistvých, 
ktoré zanechávajú ťažké poškodenia na 
zdraví.
Toxické látky lákajú zvyčajne ľudí, ktorí 
nemajú dostatok pevnej vôle, chcú sa do-
stať do stavu eufórie, povznášajúcej nálady 
a zabudnutia, farebných snov a podobne.
Používanie drogy vyvoláva návyk a po-
stupne podlamuje zdravie. Po prebudení 
z opojenia má narkoman veľmi nepríjem-
ný pocit malátnosti, nutkania na zvracanie, 

originálne práce

LIEČBA NÁVYKOVÝCH STAVOV
(DROGY, FAJČENIE, ALKOHOLIZMUS, FETOVANIE)

doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD

bolesti hlavy a iné ťažkosti, ktoré však 
ustúpia akoby šibnutím čarovného prútika 
po novom užití drogy. A tak sa to ustavične 
opakuje. Dávky sa však neustále zvyšujú, 
pretože pôvodné už nevyvolávajú žiadúci 
účinok. Človek prestáva postupne vnímať 
svoj vlastný stav. Stráca záujem o okolie 
a žije v ňom iba jediné túžba po droge, 
ktorá zatlačuje do úzadia všetko ostatné. 
Po určitom čase sa rozpadá celá osobnosť. 
Znižuje sa mozgová a psychická výkon-
nosť až sa nakoniec stráca úplne. Mení sa 
aj povaha. Zo slušných ľudí sa stávajú po-
krivené charaktery s otupenými citmi, gro-
biani a sebci, ktorí sú schopní podvádzať, 
kradnúť, či dokonca spáchať aj zločin iba 
preto, aby si zaobstarali drogu. Sociálny 
úpadok postihnutého sprevádza aj celko-
vé telesné chátranie, úpadok obranných 
síl organizmu, chudnutie a poškodenie 
niektorých životne dôležitých orgánov, 
najmä pečene a obličiek.

Akupunktúra a akupresúra v liečbe 
toxikománie
Na myšlienku použiť akupunktúru v odvy-
kacej kúre narkomanov prišli hongkongskí 
lekári H. L. Ven a S. Y. C. Cheung tak, že 
sa pokúsili ovplyvniť bolesti, ktoré nasle-
dovali ako abstinenčné príznaky po odňatí 
morfi a. Aké velké však bolo ich prekvape-
nie, keď zistili, že po vpichoch do niekto-
rých aktívnych bodov rúk a ušnice nielen-
že ustupujú bolesti, ale dočasne ustupuje 
aj predtým nijako neovplyvniteľná chuť na 
drogu. Začali to skúšať aj pri alkoholikoch 
a aj tu dosiahli úspech. Metodiku postupne 
zdokonalili použitím tzv. elektroakupunk-
túry, teda kombináciou vpichovania ihiel 
a dráždivého pôsobenia slabého elektric-
kého prúdu. Efekty boli prekvapujúce 
aj tým, že v priebehu niekoľkých minút 
postihnutých prestala bolieť hlava a kíby, 
stratili sa i žalúdočné kŕče. Zlepšil sa zrak 
aj dýchanie a na niekoľko hodín sa dostavil 
príjemný pocit uvoľnenia. Pri ďalšej liečbe 
sa začal objavovať a stupňovať odpor proti 
alkoholu, droge či cigarete.
Neskôr začali touto metódou liečiť aj 
v iných štátoch. Lekári vo Francúzsku, 
v Rusku, v Anglicku a v SRN skúmajú 
možnosti akupunktúry v boji proti alko-
holizmu a fajčeniu, v USA, vo Vietname 
a v Číne najmä proti drogám. A výsledky, 
pokiaľ sa liečba vykonávala správne, boli 
veľmi dobré. Podarilo sa vyliečil; až 70 
percent fajčiarov, u alkoholikov boli vý-

sledky iba o niečo horšie. Aj pri takýchto 
nebezpečných a zákerných drogách, ako 
je heroín, či ópium, sa podarilo vyliečil; 
takmer polovicu narkomanov už prvou 
liečebnou kúrou. Chorí získali pevnejšie 
vôľové vlastnosti, začali sa zaujímať o se-
ba, o svoje zdravie, o svoje okolie, rodinu 
a zamestnanie. Opakovaním a zdokona-
ľovaním liečby sa nepochybne dosiahnu 
ešte prenikavejšie výsledky. Výhodou 
takejto liečby toxikománie je nielen jej 
účinnosť, ale aj skutočnosť, že ju možno 
vykonávať vo väčšine prípadov ambulant-
ne, to znamená, že narkoman môže počas 
liečby pracovať a žiť vo svojom prostredí. 
Len treba, aby spolupracoval a vyhýbal sa 
používaniu drogy. Liečba je jednoduchá - 
tvorí ju vpichnutie niekoľkých ihiel, ktoré 
sa v príslušnom bode ponechajú 15-30 mi-
nút. Podľa potreby sa niekedy používajú aj 
špeciálne druhy ihiel v podobe pripináčíka 
či skoby, ktoré sa prelepia leukoplastom 
a ponechajú v tkanive aj niekoľko dní. 
Jednou z najväčších výhod akupunktúry 
je, že nemá vedľajšie účinky a nevyvoláva 
návyk organizmu.
Pri ťažších stavoch a tam, kde sa nepoda-
rilo dosiahnuť zlepšenie ambulantnou lieč-
bou, je výhodné kombinovať akupunktúru 
s inou liečbou v špecializovanom ústave 
a v zdravotníckych zariadeniach.
Veľmi účinný spôsob liečby narkománie 
som videl vo Vietname. Liečebný dom 
v Saigone (Ho Čimin), ktorý som nav-
štívil, používa komplexnú liečbu: začína 
sa akupunktúrou alebo akupresúrou, ale aj 
po zvládnutí akútneho stavu ostáva pacient 
v ústave a v liečbe sa pokračuje prevýcho-
vou. Pacienti pracujú v záhrade, na poli aj 
v dielňach a vo voľnom čase sa zúčastňujú 
na rozličných spoločenských podujatiach. 
Asi po roku sa liečba ukončí a pacienti 
opúšťajú ústav. Recidívy a návraty nie sú 
vraj časté. Pobyt v tomto ústave, hoci iba 
krátky, zanechal vo mne veľmi hlboké 
dojmy vďaka nezvyčajnej atmosfére, ktorá 
tam vládne, i faktu, že som mal možnosť 
vidieť skutočných narkomanov v ťažkom 
stave abstinenčných príznakov. Ležali na 
lôžku, spotení, s ligotavými očami, preha-
dzovali sa a ťažko dýchali. Výraz ich tváre 
bol hrozný. takmer ani nevnímali, keď 
sme prišli do miestnosti. 0 to výraznejší 
a šokujúcejší bol zvrat, keď ošetrujúci 
lekár pristúpil k nim a šikovnými prstami 
urobil niekoľko hmatov akupresúry na no-
hách a rukách. Priznávam sa, že aj keď už 
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robím akupunktúru a akupresúru 45 rokov, 
takýto jej bleskový účinok som ešte nikdy 
predtým nevidel. Z tvárí pacientov ako-
by šibnutím čarovného prútika vymizla 
grimasa bolesti a nahradil ju výraz úľavy 
a blaženosti. Potvrdil to aj hlboký uľavu-
júci výdych a uvoľnenie celého tela. Pa-
cienti začali zhlboka a pravidelne dýchať, 
bolo možné s nimi nadviazať rozhovor. 
Tomu som, samozrejme, nerozumel, ale 
moji sprievodcovia mi preložili aspoň 
niektoré informácie o pacientoch. Jeden 
bol robotníkom v saigonskom prístave, 
druhý pirátom. Obidvaja mali iba okolo 
23 rokov a drogy užívali až asi 4-5 rokov. 
V ústave boli noví, a preto sa nevedeli 
vynačudovať, ako sa im po zákroku lekára 
uľavilo. Veď už vyše troch dní boli bez 
drogy a cítili sa mizerne. O ich ďalších 
osudoch už neviem. V liečbe sa však po-
kračovalo akupunktúrou a prípravkami ľu-
dovej medicíny. V čom spočívajú úspechy 
akupunktúry?
Na túto otázku zatiaľ nemožno dať vyčer-
pávajúcu odpoveď, i keď mnohé skutoč-
nosti už poznáme a mnohé tušíme. Vieme, 
že aj pri liečbe narkománie je účinok aku-
punktúry komplexný, pôsobí na celý orga-
nizmus. Veľký význam má jej všeobecné 
protibolestivé pôsobenie. Ale najpodstat-
nejší faktor jej účinku bol objavený iba 
nedávno a spôsobil senzáciu vo vedeckom 
svete. Roku 1971 vedec Goldstein objavil 
špeciálne tzv. opiátové receptory - akúsi 
zvláštnu štruktúru na povrchu nervových 
buniek mozgu a na niektorých miestach 
najmä nervového systému, teda tam, kde 
sa spracúvajú nielen signály bolesti, ale aj 
pocity radosti či žialu, spokojnosti či ne-
spokojnosti. V týchto miestach sa regulujú 
aj niektoré iné prejavy, ako napr. kašeľ, 
vracanie, hnačka či zápcha a podobne. Tie-
to receptory majú zvláštnu schopnosť prijí-
mať molekuly morfi a a iných narkotických 
látok, ktoré do nich presne zapadajú - ako 
kľúč do zámky. 0 funkcii týchto recepto-
rov v organizme sa však veľa nevedelo, 
pretože ich objavili nielen u narkomanov, 
ale aj u ľudí, ktorí nikdy neprišli do styku 
s toxickými látkami, a dokonca aj u zvie-
rat. Až roku 1974 sa vedcom v laborató-
riách Aberdeenskej univerzity v Škótsku 
podarilo nájsť prirodzený „kľúč do zám-
ky“, keď zistili, že organizmus človeka si 
sám dokáže vyrobiť látky podobné morfi u, 
ktoré sa viažu na opiátový receptor. Takúto 
látku získali z mozgu ošípaných a nazva-
li ju enkefalín. Onedlho, už roku 1975, 
boli objavené aj ďalšie, ešte dokonalejšie 
látky, ktoré nazvali endorfíny. Prvé dva 

- alfa a gamma endorfíny - boli objavom 
nositeľa Nobelovej ceny R. Guilliemina zo 
Salk Inštitútu, beta endorfín objavil C. H. 
Li zo Stanfordskej univerzity v Kalifornii. 
Tento vedec bol úspešný aj v prípade syn-
tetického umelého endorfínu, jeho cena by 
však bola závratná - asi 300.000 dolárov 
za 1 gram. Vzťah endorfínov k akupunk-
túre dokázal ako prvý prof. B. Pomeranz 
z univerzity v Toronte. Zistil, že tieto látky 
sa po akupunktúre vylučujú do krvi a ma-
jú dôležitú úlohu pri prevode a vnímaní 
bolesti. Po odstránení hypofýzy (hlavnej 
žľazy s vnútorným vylučovaním) k zne-
citliveniu nedošlo, rovnako ani po podaní 
látky zvanej naloxon, ktorá tlmí účinky 
morfínu a endorfínov.
Predpokladá sa, že dostatok týchto látok 
v organizme vyvoláva spokojnosť, dobrú 
náladu, znižuje bolesť, zlepšuje procesy 
hojenia, zvyšuje telesnú aj psychickú 
výkonnosť a podobne. Zistilo sa taktiež, 
že plné uspokojenie biologických a soci-
álnych potrieb podnecuje zvýšenú tvorbu 
týchto látok, naproti tomu ťažké stresové 
stavy (ako napr. pokusné odňatie šteňaťa 
od matky) znižuje ich tvorbu. Nedostatok 
endorfínov sa zistil nielen u narkomanov, 
ale aj u niektorých duševne chorých, 
najmä u schizofrenikov. U tučných ľudí 
(v súvislosti s prejedaním sa) je zase ich 
množstvo vyššie po dosiahnutí pocitu na-
sýtenia a spokojnosti.
Vedecké pokusy jednoznačne dokázali, 
že po správne vykonanej akupunktúre 
v niektorých aktívnych bodoch, hlavne 
však v bodoch na ušnici, sa zvyšuje tvorba 
a vylučovanie endorfínov. Takto sa na-
skytla možnosť vysvetliť protibolestivé, 
ako aj celkové a „euforizačné“ pôsobenie 
akupunktúry, to znamená, že pacienti sa 
po jej aplikácii cítia spokojnejší, vyrovna-
nejší a výkonnejší. Dostatok týchto látok 
v mozgu narkomana zrejme spôsobí, že 
opiátové receptory sa nimi zasýtia a necí-
tia potrebu toxických látok, na ktoré boli 
zvyknuté, ale boli iba akousi náhradkou 
prirodzených endorfínov. Akupunktúrou 
sa teda zrejme zaktivizuje organizmus 
a vyburcuje sa k normálnemu vytváraniu 
endorfínov, a tým sa pravdepodobne ob-
novuje a normalizuje aj pôvodná funkcia 
mozgových buniek.
Možno teda dúfať, že zdokonalenie a do-
statočne široké využívanie akupunktúry 
a akupresúry sa stane prínosom v boji 
proti narkománii, alkoholizmu, tabakizmu 
a iným toxikomániám, ktoré predstavujú 
veľmi vážny zdravotno-sociálny problém 
u nás i vo svete.˝

Liečba návykových ochorení
Spoločným mechanizmom pôsobenia aku-
punktúry a akupresúry pri všetkých toxi-
komániách je opakovane dokázaná schop-
nosť aktivizovať tzv. endogénny (vnútor-
ný) analgetický systém a zvýšiť hladinu 
endogénnych opiátov v mozgu, najmä 
enkefalínov, endorfínov a serotonínu. Toto 
mnohostranne ovplyvňuje organizmus. 
Pokiaľ ide o pôsobenie akupunktúry pri 
liečbe návykových ochorení, v prvom rade 
ide o potlačenie abstinenčných príznakov 
a euforizačné pôsobenie.
Liečba návykových ochorení akupunk-
túrou prípadne akupresúrou sa vykonáva 
vždy až po dôkladnom vyšetrení (vrátane 
interného, laboratórneho a psychiatrické-
ho vyšetrenia) spolu s inými indikovanými 
liečebnými postupmi - liečebnou výživou, 
medikamentóznou liečbou (napr. súčasne 
sa podávajú hepatoprotektívne látky pri 
poškodení pečene a podobne). Zároveň sa 
pôsobí na psychiku v snahe o resocializá-
ciu pacienta.
Na liečbu týchto ochorení sa vypracovalo 
veľa metodík - od klasickej akupunktúry 
a stimulácie projekčných bodov ušnice cez 
zavádzanie semipermanentných mikroi-
hiel (ihiel na dlhodobé zavedenie) a elek-
troakupunktúru až po magnetoterapiu 
a rozličné techniky akupresúry.
Používajú sa buď jednotlivo, alebo kom-
binovane. Ako najosvedčenejší postup 
sa ukazuje kombinácia klasickej telovej 
akupresúry s niektorou inou metodikou 
(najmä na začiatku liečby). Pretože nie 
je možno opísať všetky, obmedzíme sa 
na opis všeobecných zásad, na najosved-
čenejšie a v praxi najfrekventovanejšie 
metodiky.
Klasická akupunktúra používa ako hlavné 
tieto aktívne body: TM 20, PC 6, G 36, C 
7, IT 13 a T 5.
Ako pomocné body slúžia: IC 4, JM 6, JM 
17, R 7, VF 20, VU 10, R 6, T 10 a EM 6
Pri aurikuloterapii sú najdôležitejšie body: 
VI - A-4 pľúca, VI - A-5 srdce, V - 9a bod 
agresivity, I - 2 bránica (bod 0 podľa No-
giera), VI - B-11 pečeň, VI - B-8 slezina, 
VI - C-15 obličky.
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Pozadí:
Houba Ganoderma lucidum (lesklo-
korka lesklá, čínsky: lingzhi, japon-
sky: reishi) se používá po mnoho 
staletí v tradiční bylinné medicíně 
Číny a Japonska kvůli svým imuno-
-modulačním a adaptogenním vlast-
nostem2).

Kromě jejího všeobecně podpůrného 
účinku na zdraví,se ukázalo, že má 
Ganoderma lucidum i specifi cké 
protizánětlivé vlastnosti a její tra-
diční využití je spojené s izolací řady 
kyselin ganoderových3) z houby, 
triterpenových sloučenin se základní 
lanostanovou strukturou, která vy-
kazuje protizánětlivé vlastnosti:

Komplex kyseliny ganoderové C, 
izolované opatrnou frakcionací 
nepolárního rozpustného extraktu 
Ganodermy lucidum, odpovídá za 
převážnou část protizánětlivého pů-
sobení houby, jak bylo zjištěno z testů 
in-vitro, jako uvolňování histaminu 
z žírných buněk4).

Později byla další skupinou vědců 
na standardních zvířecích modelech 

prevzaté

VYUŽITÍ GANODERMY LUCIDUM (REISHI/ LINGZHI) 
V ŘEŠENÍ ALERGICKÝCH REAKCÍ ZPROSTŘEDKOVANÝCH 
HISTAMINEM

Následující prezentaci přednesl Martin Powell 
(BSc.Hons., Dip.Ac, Dip.CHM, MRCHM - Centrum zdraví přirozenou cestou, Luton, Velká Británie) 

na 5. Mezinárodním sympoziu o houbové výživě, pod titulem „Houbová výživa: Nový druh 
klinické výživy“, které se konalo 15. června 2003 na Westminsterské univerzitě.1)

v testech zánětu uší u myší vyvola-
ného krotonovým olejem5) zjištěna 
vysoká systémová a místní-topická 
protizánětlivá aktivita etylacetáto-
vého extraktu bohatě zastoupeného 
v kyselinách ganoderových. 
V současnosti používaná místní-
-topická a systémová protizánětlivá 
léčiva mají vážné nedostatky, např. 
kortikosteroidy mohou potlačovat 
funkci hypofýzy a nadledvinek, mo-
hou nebezpečně narušit rovnováhu 
tekutin/elektrolytů a vyvolat nežádo-
ucí změny ve struktuře kůže6), zatím-
co prostaglandinové inhibitory odvo-
zené z kyseliny salicylové vyvolávají 
vážné žaludeční podráždění7). 

Z tohoto důvodu by mohlo potenciál-
ní využití podávání Ganodermy luci-
dum nabídnout bezpečnou a účinnou 
alternativu pro snížení výskytu hista-
minem zprostředkovaných obranných 
imunitních reakcí.

Kazuistika: 
pacienti se sennou rýmou
Posouzení účinnosti podávání nefrak-
cionalizované Ganodermy lucidum 
dvěma pacientům se sennou rýmou. 
Hlavním parametrem je zmírnění 
příznaků.

Popis studie
Otevřená studie ve Velké Británií 
u dvou pacientů. Pacienti byli v době 
užívání Ganodermy lucidum dotazo-
váni na svůj stav, aby bylo možno 
v ohledu na obecné příznaky senné 

rýmy posoudit změny ve vnímané 
kvalitě života. 

Rozvržení užívání
Užívání začalo na 3 gramech (6 tablet 
x 500 mg biomasy) za den a udržova-
lo se takto do té doby, než se příznaky 
zmírnily. V tomto momentě se dávka 
snížila na udržovací dávku 1,5 gramů 
(3 tablety x 500 mg biomasy) na den 
až do skončení sezóny senné rýmy. 

Výsledky

Pacient č. 1
Muž, 39 let. Pacient trpící na chro-
nickou sennou rýmu od dětství s vel-
mi slabým zmírněním po běžných 
bylinných léčivech. Po 3-4 dnech 
užívání 3,0 gramů (6 tablet x 500mg) 
na den ganodermy se dostavilo vý-
razné zmírnění ospalosti, svědivosti 
a kýchání. Po 10 dnech byl pacient 
schopen stříhat trávu bez výrazných 
potíží. Nadálé zlepšování v průběhu 
sezóny. Opakovaná účinnost i v ná-
sledujícím roce. 

Pacient č. 2
Chlapec, 5 let. Ve 4 letech se vyvinu-
la senná rýma. Větší část počátku léta 
neschopen chodit ven. Užívání začalo 
na 2 tabletách po 500 mg biomasy 
denně, ve 13:00 a 1:00 po půlnoci. 
Po jednom týdnu nastalo 90% zesla-
bení příznaků. Zarudnutí/bolestivost 
očí a bolest v krku ustoupily. Pouze 
příležitostné kýchání. Byl opět scho-
pen hrát venku fotbal. Dávka byla 
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následovně udržována na 2 tabletách 
denně až do konce sezóny. 

Diskuze
V obou případech nastoupilo vý-
razné zmírnění příznaků na začátku 
užívání Ganodermy lucidum, což 
poukazuje na to, že její užívání může 
sehrávat roli v ovládnutí histaminem 
zprostředkovaných imunních reakcí. 

Závěr
Bereme v potaz omezení tak malého 
počtu vzorků, jsme nadále zvědaví 
a budeme provádět další nutný vý-
zkum, který by potvrdil možnosti 
Ganodermy lucidum v ovládnutí 
hostitelem zprostředkovaných aler-
gických reakcí.

Dospělí – Chronická senná rýma

 týden tableta / den tablet za týden*

1 6 42

2 6 42

3 6 42

4 6 42

5 6 42

6 6 42

7 6 42

8 6 42

9 6 42

10 6 42

11 6 42

12 6 42

Dospělí 
3 tablety Ganodermy (reishi/lingzhi)-MRL 
dopoledne a 3 odpoledne před jídlem.

Děti (5 let) – Chronická senná rýma

 týden tableta / den tablet za týden*

1 2 14

2 2 14

3 2 14

4 2 14

5 2 14

6 2 14

7 2 14

8 2 14

9 2 14

10 2 14

11 2 14

12 2 14

Děti
1 tableta Ganodermy(reishi/lingzhi)-MRL 
odpoledne a 1 dopoledne

* Ve studii byla použita Ganoderma lucidum (lingzhi-reishi) v tabletách 
á 750 mg, každá s obsahem 500 mg biomasy ganodermy (mycélia i pri-
mordia), které dodává společnost Mycology Research Laboratories Ltd. 
(MRL).

Poznámky:
1) Dle záznamu v článku Mycology News 8 (Mykologické novinky, 1. svazek, 
č. 8) – celé číslo volně ke stažení v pdf z htpp://www.lecivehouby.cz.

2) G. T. Liu in Mushroom Biology and Mushroom Products, Eds S.T.Chang 
et.al, The Chinese University Press, Hong Kong, 267 (1993).

3) T. Kubota et al, Hely Chim Acta, 65,611 (1982)
4) H. Khoda et al, Chem Pharm, Bull, 33 1367-1374 (1985)
5) W. B. Stavinoha, „Proc 6th Int Symp Ganoderma Ludium“, p3- (1995)
6) PJ Roderick et al, Br. J. Clin. Pharmacol. 35, 219-226 (1993)
7) „Martingdale: The Extra Pharmacopoeia“, 31st Edition, Pub. The Royal 

Pharmaceutical Society, London. P 1018-1020 (1996)
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Začátky
Rakouská společnost pro akupunk-
turu, kterou založil v září roku 1954 
jeden z mladých ordinářů na chirur-
gii, Dr. Johannes Bischko společně 
se šesti olšími mladými lékaři, letos 
slaví 55 let svého vzniku. Akupunk-
tura se tehdy dostala do německy 
mluvících zemí oklikou přes Francii. 
Italský překlad knihy Souliera de Mo-
ranta fascinoval tehdy mladého jazy-
ků znalého Bischka tak, že navázal 
kontakty ve Francii, aby tam zjistil 
aktuální stav akupunktury a porovnal 
ho se svými vědomostmi. Ve Fran-
cii byl tehdy prezidentem „Societe 
internationale d´Acupunctur“ Dr. 
De la Fuy. Německiá společnost pro 
akupunkturu pod vedením G. Bach-
manna představovala tehdy němec-
kou sekci francouzské společnosti 
a už v roce 1956 vznikla samostatná 
rakouská sekce. Německá a rakouská 
sekce vydávaly společně jako stálou 
přílohu „Všeobecných homeopatic-
kých novin“ Německý časopis pro 
akupunkturu (DZA) do roku 1958 
s G. Bachmannem jako šéfredakto-
rem.. Pak se DZA stal samostatným 
časopisem pod vedením Bischka, 
Bachmanna, Dingfelddera, Korrowa 
a Schmidta. Od roku 1958 do roku 
1969 (ročník 18) vycházel v malém 
formátu se zlatou obálkou. Po šesti 
letech přerušení převzal Bischko post 
šéfredaktora DZA. Od roku 1976 
(ročník 19) až téměř do konce svého 
života plnil tuto náročnou roli.

Vývoj v Rakousku
Vývoj akupunktury v Rakousku pro-
bíhal odlišně než ve většině evrop-
ských zemí. Dokázal brzy navázat 
těsný kontakt s ofi ciální medicínou 

prevzaté

55 LET RAKOUSKÉ SPOLEČNOSTI PRO AKUPUNKTURU
– POHLED DO HISTORIE

A. Meng

Rakouskou společnost pro akupunkturu založilo sedm mladých lékařů v lůně homeopatie.

a ve výuce a jazyku používat její způ-
sob výrazu. V tomto smyslu dokázal 
Bischko a ostatní spolupracovnící 
Rakouské společnosti pro akupunk-
turu velmi vrzy navázat kontakt 
s univerzitními zařízeními. V prosin-
ci 1955 se konal ve velkém sále II. 
univerzitní kliniky ve Vídni úvodní 
kurz akupunktury. Vedl ho Bischko 
a Bartunek a účastnilo se 150 poslu-
chačů. Společně s Feuchtem vydal 
Bischko také první skriptum. V ná-
sledujících letech se zpracovávaly 
četné poznatky, které byly také odpo-
vídajícím způsobem dokumentovány 
a zveřejňovány. 
V roce 1957 se ve Vídni konal IX. 
mezinárodní kongres akupunktury 
a byl organizován Rakouskou spo-
lečností pro akupkturu. 120 účastníků 
ze 16 států svědčilo o úspěchu tohoto 
kongresu. Následně dostala RSA 
od De la Fuye právo udílet diplomy 
z akupunktury, které byly rovnocen-
né diplomům Societe internationale 
d´Acupuncture, Paris. 

První ambulance akupunktu-
ry na poliklinice ve Vídni
V roce 1958 byl Bischko povolán na 
ORL oddělení polikliniky ve Vídni, 
které vedl prof. dr. Majer, aby zde za-
ložil a provozoval subambulanci pro 
akupunkturu. Od tohoto okamžiku 
měla RSA svou vlastní terapeutic-
kou a výukovou základnu ve veřejné 
nemocnici. Tato ambulance je nyní 
vedena dvěma lékařkami RSA v ne-
mocnici císařovny Alžběty. Zájem 
o terapii a hospitace byl a je enormně 
vysoký. Podle statistiky vedené na 
ambulanci se zde akupunkturou léčí 
téměř 100 indikací různých oborů 
klinické medicíny. 
Členové RSA spolupracují od začát-

ku a mohli tak během krátké doby 
ošetřit velké množství pacientů. Také 
tento kontakt vedl k odpovídajícím 
vědeckým bádáním a přednáškám 
a dal už tenkrát členům společnosti 
možnost mluvit na téma akupunktury 
na mnoha kongresech v Rakousku 
i v zahraničí. 
XIII. mezinárodní kongres akupunk-
tury v roce 1965 se konal rovněž ve 
Vídni. Při něm mohla RSA postavit 
velkou část programu a přednést své 
klinické a experimentální výsledky. 
Tento již tehdy vysoký standard a úz-
ké kontakty společnosti s rakouskými 
nemocnicemi a lékařskými fakultami 
zapůsobily na všechny účastníky této 
konference. Takže nebylo divu, že po 
smrti De la Fuye se těžiště evropské 
akupunktury přesunulo do Vídně. 
Přesto byla akupunktura stále téměř 
neznáma v široké veřejnosti.

Institut L. Boltzmanna pro 
akupunkturu je centrem na 
Západě
‚Situace se rázem změnila, když 
J. Bischko a E. Petricek začátkem 
června 1972 provedli na vídeňské 
poliklinice.první tonsilektomii v aku-
punkturní hypalgezii za velkého 
zájmu médií. Mezi lékaři, především 
anesteziology a výzkumníky v oblasti 
bolesti, stoupl zájem tak explozivně, 
že se zdálo nemožné dostatečně uspo-
kojit zvědavce. Bischko se spolupra-
covníky provedl celkem přibližně 
300 operací v akupunkturní hypal-
gezii a představil tuto metodu také 
na ofi ciálních lékařských konferen-
cích, v televizi a výukových fi lmech. 
RSA vystupovala jako organizátor 
a spoluorganizátor řady regionálních 
a mezinárodních akcí, což způsobilo 
stálý vzestup jejího vlivu.
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Společnost Ludwiga Boltzmanna, 
společnost pro podpru vědeckého 
výzkumu v Rakousku, založila 1. 
července 1972 Institut Ludviga 
boltzmann pro akupunkturu, tehdy 
v rámci polikliniky. Tento institut 
byl společně s ambulancí polikliniky 
veden RSA a stal se velmi rychle 
mezinárodně uznávanou výukovou 
institucí. Následovaly četné kurzy 
v rámci vídeňské lékařské komory, 
jiné v rámci společnosti a pozvání ze 
zahraničí, zvláště z USA a Německa. 
Pro výukovou činnost se po celá léta 
uvolňovali kolegové bez nároku na 
honorář a zajistili tak zvláště praktic-
kou část vzdělání, ale byli také vázáni 
jako přednášející na mnoha kurzech.

První kontakty s Čínou
V srpnu 1972 navštívila delegace lé-
kařů nově založeného Boltzmannova 
institutu pod vedením Bischka Čínu. 
O dva měsíce později následovala 
reciproční návštěva čínských lékařů. 
Literatura přivezená z Číny byla 
tehdy na západě jedinečná a sen-
zační, protože Čína byla do té doby 
vyloučena z mezinárodních kontaktů 
a kulturní výměny. Autor přeložil tato 
díla do němčiny, z čehož se staly na 
západě vysoce ceněné odborné pub-
likace, které byly dále překládány 
do dalších evropských jazyků včetně 
slovanských.
V roce 1976 byla založen a pracovní 
skupina pro tradiční čínské masáže 
Tina-terapie v rámci RSA, jejímž 
vedoucím je dodnes autor.
V květnu 1979 navštívil Bischko na 
osobní pozvání čínského ministerstva 
zdravotnictví 1. čínský akupunkturní 
kongres. Přitom bylo zpracováno 43 
indikací pro akupunkturu, které byly 
doporučeny WHO. 
1980 byl Bischko povolán jako lektor 
pro akupunkturu na univerzitu ve Víd-
ni a působil zde pravidelně do roku 
1991. V roce 1983 uspořádala RSA 
ve Vídni světový kongres pro vědec-

kou akupunkturu s asi 600 účastníky 
lékaři. V důsledku zkušenosti z kon-
gresu bylo v roce 1984 rozhodnuto 
o založení ICMART (International 
Council od Medical Acupuncture and 
Related Techniques).
V roce 1986 došlo k částečnému 
uznání akupunktury jako vědecké 
léčebné metody Nejvyšší zdravotní 
radou Rakouska. Od té doby je aku-
punktura integrována v mnoha ne-
mocnicích, oblíberná a samozřejmá. 
V roce 1991 byl zaveden ofi ciální 
diplom Lékařské komory pro aku-
punkturu, který obdrží posluchač po 
úspěšném vzdělávání v rámci RSA.

Výzkum, věda, praxe
Na začátku šedesátých let byla v po-
předí jednotlivá pozorování a teore-
tické statě, Od zavedení akupunk-
turní hypalgezie se zrychlil výzkum 
v oblasti bolesti. Bylo publikováno 
mnoho zajímavých vědeckých prací, 
za všechny bychom mohli uvést jmé-
na Mayrhofer, Benzer, Pauser, Thoma 
z univerzitní kliniky anesteziologie 
ve Vídni. 

Rozdělení a sjednocení
Dávná doba francouzské tradice 
v akupunktuře, kde se učila diagnóza 
s pomocí čínské pulzové diagnostiky, 
terapie s povrchovým napichováním 
zlatými a stříbrnými jehlami (tzv. 
„intrakutánní metoda“), se vytratila. 
Z Číny dorazila nová akupunktura. 
Aplikovalo se hlouběji, silněji se ma-
nipulovalo s jehlami a velký význam 
se kladl na vyvolání pocitu Qi. Uvnitř 
RSA panovala nejednota o „jediné 
správné“ formě akupunktury. V roce 
1974 opustili někteří Bischkovi žáci 
RSA a založili Rakouskou vědeckou 
lékařskou společnost pro akupunk-
turu, orientovanou na tehdejší Čínu. 
Vedl ji P. Kollmer. Výukový směr 
v RSA pak vedl ve směru zjednodu-
šení komplexních syndromů TCM. 
V této souvislosti bylo autorem popr-

vé formulováno na konci sedmdesá-
tých let „trojí pravidlo akupunktury“, 
aby se začátečníkům v akupunktuře 
zpřístupnila čínská refl exní terapie. 
Z iniciativy RSA probíhala v letech 
1976 až 1979 kooperace s německou 
Akademií pro akupunkturu a auri-
kulomedicínu, což se projevilo také 
společným vydáním DZA. V roce 
1980 došlo zase k rozdělení. V roce 
1999 byla navázána spolupráce s ně-
meckou společností DAGfA, které 
úspěšně funguje dosud. 

Čas změn
Od roku 1989 musel Bichsko ze zdra-
votních důvodů výrazně omezit svou 
práci a předal vedení RSA primáři 
H. Nisselovi. který krátce nato také 
nastoupil jako lektor univerzity a byl 
jmenován do vedení Institutu Ludwi-
ga Boltzmanna. 
1990 byl rokem velké změny: Nissel 
byl jmenován vedoucím interního od-
dělení v nemocnici císařovny Alžběty 
a opustil proto polikliniku. Současně 
bylo známo, že poliklinika má přejít 
do domova důchodců. Bylo nabíled-
ni, že akupunkturní ambulance, Insti-
tut Ludwiga Boltzmanna a sídlo RSA 
přesídlilo do nemocnice císařovny 
Alžběty. 
Na počest v roce 2004 zemřelého 
Bischka se 2. dubna 2005 z bývalého 
Institutu Ludwiga Boltzmanna stal 
Institut Johannese Bischka pro aku-
punkturu
Tak Vídeň je a zůstává sídlem nej-
starší akupunkturistické společnosti 
v Rakousku, důležitým centrem 
i mezinárodním, které se stále snaží 
být otevřené novinkám, uchovávat 
osvědčené metody a být v přátelském 
vztahu k ostatním společnostem. 

Z časopisu Deutsche Zeitschrift fur 
Akupunktur – DZA, 2/2009 

volně přeložil 
MUDr. Petr Sedláček
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ČLAS – stěžejní události

ICMART XII World Congress 2006 
Washington, USA 

XXIV. Congressus Acupuncturae Slo-
vaciae et Bohemiae 
Nitra, 11.- 12. 5. 2007 

ICMART XIII World Congress 2008 
Budapest 

Konference v Českém ráji 
2007, 2008, 2009

Semináře v Lékařském domě Praha 
2 x ročně

Vývoj členské základny: 
Postupný pokles z 617 členů v roce 
2001 na nynějších 500 členů 

Čestní zahraniční členové ČLAS: 
Dr. K. Wertmann (Rakousko, 1996), 
Dr. Y. Rouxeville (Francie, 1998), Dr. 
O. Mastalier (Německo, 2001), Dr. 
J. Gleditsch (Německo, 2003), Dr. F. 
Beyens (Belgie, 2005). 

Ze Slovenské republiky jsou čestný-
mi členy ČLAS: 
Doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD., 
MUDr. Milan Mocik, 
MUDr. Ondrej Bangha, 
MUDr. Thedor Rosinský, CSc., 
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD 

V naší členské základně dochází jen 
pozvolna ke generační obměně. 
Velmi malý počet členů do 30 let. 

Volební období 2005 – 2009 
Volby korespondenční – osvědčený 
způsob, protože na odborných akcích 
se schází maximálně kolem 130 účast-
níků 

ZPRÁVA PŘEDSEDY ČLAS ČLS JEP ZA UPLYNULÉ 
FUNKČNÍ OBDOBÍ 2005-2009

MUDr. Ladislav Fildán

zprávy

 Počet členů výboru byl za posled-
ních několik funkčních obodbí snížen 
z původních 15, poté 11 až na 9 členů 
– v souvislosti s poklesem členské 
základny a nevelkém zájmu členů pra-
covat ve výboru společnosti 

Volební období 2005 – 2009: 
Výbor ČLAS 
MUDr. Ladislav Fildán – předseda
MUDr. Milan Stránecký – vědecký 
sekretář 
MUDr. Pavel Prokeš – 1. místopřed-
seda 
MUDr. Michal Strnad – 2. místopřed-
seda 
MUDr. Magdalena Urbanová – po-
kladník 
MUDr. Zinaida Saidová – člen 
MUDr. Vladímíra Brychtová – člen 
MUDr. Helena Čutová –člen 
MUDr. Zuzana Vančuříková – člen 

Revizní komise: 
MUDr. Ludmila Kučerová – předseda 
MUDr. František Filípek 
MUDr. Petr Sedláček 

Sekce pro studium diagnostiky a te-
rapie v akupunktuře a přidružených 
technikách 
- předseda MUDr. Milan Stránecký 
  Zasedání výboru 16x.

Vzdělávání v akupunktuře
Základní kurzy:

IPVZ Praha – Kabinet akupunktury 
- MUDr. Barešová, MUDr. Ing. Fiala, 
MUDr. Prokeš

NCO NZO Brno – MUDr. Kantorek, 
MUDr. Danielová, MUDr. Fildán 

Kurzy akupunktury pro pokročilé:
IPVZ Praha – MUDr. Barešová
Kurzy akupunktury Hradec Králové, 
Havířov:
MUDr. Strnad
Atestace – Slovenská republika

Bulletin Acupunctura Bohemo Slo-
vaca 
Významná spolupráce ČLAS a SA 
SLS 
Vychází 4x ročně – 2-3x v ČR a 1-2x 
v SR 
Dvojčíslí – především při nedostatku 
příspěvků a prodlužování termínů 
uzávěrek 
Problémem je získávání kvalitních 
příspěvků 
- obecně aktivita členů ve vytváření 
odborných prací částečně slábne
- na druhé straně řada kvalitních 
příspěvků pro několik čísel bulletinu 
byla získána po atestaci z akupunktury 
na Slovensku 
Redakční rada - postupně se obmě-
ňuje 
Vedoucí redaktor: MUDr. Milan Kan-
torek, zástupce MUDr. Alena Ondrej-
kovičová 
Inovace českého vydání 
Kvalita časopisu: 
Nutno zvětšit počet původních prací, 
jejich strukturu a zkvalitnit literární 
odkazy a práci s nimi. Příspěvky by 
se měly svoji strukturou a kvalitou 
vyrovnat běžně publikovaným pracím 
v jiných odborných časopisech. 

Webovské stránky ČLAS 
www.akupunktura.cz 
Inovace stránek, nové rubriky, ko-
munikace s veřejností a jejich vedení 
– MUDr. Pavel Prokeš. 
Úroveň se významně pozvedla. 

Věkové složení na společnosti: 

Muži Ženy MUDr do 30 let do 40 do 50 do 60 nad 60 let

238 262 496 1 30 92 236 141
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Spolupráce s ČLS JEP 
Byla a je velmi dobrá s výjimkou 
velmi kontroverzního rozhodnutí 
předsednictva ČLS JEP - zrušit sekci 
EAV při ČLAS a nepodepsat dohodu 
o spolupráci ČLAS a Spoločnosti aku-
punktúry Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti (SA SLS) při vydávání bulletinu 
Acupunctura Bohemo Slovaca 
Zástupci ČLS JEP – účast na zaha-
jovacím ceremoniálu kongresových 
jednání s mezinárodní účastí 
Prof. Blahoš významně podpořil 
jednání Sympózia ICMART 2005 
v Praze. 
Historie ČLAS (Dr. Barešová) do 
„Storočenky ČLS JEP“ vydané popr-
vé v r. 2000. 
Do 2. vydání „Storočenky ČLS JEP“ 
vydané v r. 2005 byl text upraven 
a podstatně rozšířen (Doc. Pára). 
Možnost bezplatného využívání sálu 
Lékařského domu k odborným akcím 
s našimi i zahraničními lektory. 
2 odborné semináře ročně – zařazeny 
do systému celoživotního vzdělávání 
lékařů 
Spolupráce se všemi odbory ČLS JEP 
je výborná 

Spolupráce s ICMART 
Standardní úroveň spolupráce – před-
seda se účastní General Assembly 
u příležitostí kongresů 
ČLAS je povinna platit 3 % z člen-
ských příspěvků do pokladny 
ICMART. 
ICMART – snaha o sjednocení 
vzdělávání v akupunktuře - Lexikon 
(V současné době se zpracovává, má 
být vodítkem k tomuto postupnému 
sjednocení).

Spolupráce ČLAS ČLS JEP a SSA 
SLS
Rozdělení republiky v r. 2003 – bez 
zásadního vlivu na spolupráci 
Bulletin Acupunctura Bohemo Slo-
vaca 
Společné kongresy – 1x za 2 roky 
Výměna lektorů 
Atestace v oboru akupunktura - platná 
v SR 

ČLAS a legislativa 
Založeno „Sdružení lékařů využíva-
jících nekonvenční dg. a th. metody“ 
(MUDr.Dolejšová – předsedkyně) 
Záměrem sdružení je prosadit nekon-
venční medicinu do „Zákona o zdraví 
lidu“ 
Snaha o prosazení legislativního 
zakotvení akupunktury a nekonvenč-
ní medicíny probíhá mnoho roků; 
proběhla řada jednání na MZ, na 
úřadu vlády, v parlamentu, v prezi-
dentské kanceláři, u ombudsmana, se 
zástupcem vlády pro lidská práva atd. 
Hlavní tíha jednání ležela na Dr. Do-
lejšové a Dr. Wankatové 

Zástupci ČLAS pro přípravu legis-
lativy pro MZ ČR: 
– Dr. Dolejšová, Dr. Prokeš, Dr. Wan-
katová 

ECPM (European Council of Doc-
tors for Plurality in Medicine) 
ČLAS členem od r. 2003 v Hohenro-
de 
MUDr. Ing. P. Fiala - zástupce 
v ECPM, místopředseda ECPM, 
MUDr. Petr Sedláček – zástupce 
v ECPM od r. 2009
Snaha o zakotvení nekonvenční medi-
cíny do legislativy EU 

Významnější kongresy, sympózia 
a odborná setkání 
(aktivní účast u zahraničních akcí) 
ICMART XII World Congress 2006 
Washington (aktivně Dr. Mastalier, 
Dr. Fiala, Dr. Loskotová, Doc. Pára, 
Dr. Kohoutová, Dr. Fildán, Dr. Pro-
keš)
XXIV.Congressus acupuncturae Slo-
vaciae et Bohemiae 2007 Nitra (Dr. 
Mastalier, Dr.Barešová, Dr. Fildán, 
Dr. Fiala, Dr. Dolejšová, Dr. Wankato-
vá, Dr. Kohoutová, Dr. Danielová, Dr. 
Saidová, Dr. Čutová, Dr. Kundrát, Dr. 
Bendová)
ICMART International Symposium 
2007 Barcelona (Dr.Loskotová, Dr. 
Fiala) 
ICMART XIII World Congress 2008 
Budapest (Dr. Mastalier, Dr. Loskoto-
vá, Dr. Fildán, Dr. Kohoutová)

Dr. Loskotová – za práci o popáleni-
nách a komplexním přístupu k léčbě 
jejich následků – 2.cena 3B Scientifi c 
– hlavního sponzora kongresu
Dr.Fildán – za poster Možnosti pou-
žití metod komplementární medicíny 
v léčbě recidivujících a chronických 
gynekologickcýh infekcí - 2.cena 
vědeckého výboru kongresu a minis-
terstva vědy a techniky 
Světový kongres tradiční a orientální 
medicíny 2005, 2006, 2007 - Čína. 
J.Korea, Taiwan – Dr. Fiala
EAV – Dr. Dolejšová, Dr. Wankattová 
1 x ročně základní kurz, 2 x ročně 
víkendový kurz pro pokročilé s kon-
krétní tématikou
- 1 x ročně konference EAV v Ně-
mecku, Itálii -Dr. Dolejšová, Dr. 
Wankatová vždy, 1x Dr. Čutová, Dr. 
Danielová
Kongres TCM Hluboká nad Vltavou 
2008 – Dr.Čutová, Dr. Saidová, Dr. 
Vančuříková, Dr. Strnad
Kongres TCM Rothenburg – Dr.Ben-
dová, Dr. Vančuříková 
ICMART International Symposium 
Thessaloniki 29.-31.5.2009 - Dr. Los-
kotová, Dr. Mastalier aktivně, Doc. 
Pára 

Ocenění a pocty (2005 – 2009) 
Čestné členství ČLAS 
Nitra 2007 – MUDr. Ondrejkovičová, 
PhD 
Praha 2007 MUDr. Wankatová, 
MUDr. Ing. Fiala
Jindřichův Hradec 2009 – MUDr. 
Saidová 
Čestná medaile ČLS JEP
Jindřichův Hradec 2009 – MUDr. 
Prokeš
Stříbrná medaile IMGEAV za přínos 
EAV v Evropě v r. 2007 MUDr. Věra 
Dolejšová 
Bronzová medaile Slovenské 
lékařské společnosti
Jindřichův Hradec 2009 MUDr. Fil-
dán
MUDr. M. Barešová - emeritní místo-
předsedkyně ČLAS 
Doc. MUDr. František Pára, CSc. 
– čestný předseda ČLAS
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Vážené predsedníctvo, dámy a páni, 
kolegyne a kolegovia!

Som nesmierne rád, že v mene 
Slovenskej spoločnosti akupunktú-
ry, organizačnej zložky Slovenskej 
lekárskej spoločnosti, ako aj v mene 
slovenských lekárov-akupunkturistov 
i v mene svojom, môžem pozdraviť 
Vás, účastníkov a organizátorov 25. 
Congressus acupuncturae Bohemiae 
et Slovaciae. S radosťou využívam 
právo spoluusporiadateľa k tomu, aby 
som Vás všetkých čo najsrdečnejšie 
privítal na kongresovom rokovaní 
v Jindřichovom Hradci a aby som 
Vám zaželal tie najkrajšie zážitky tak 
z vedeckého rokovania, ako aj z po-
bytu v tomto starobylom meste.

Je mi veľkou cťou a potešením, 
že Vás môžem pozdraviť opätovne 
po dvoch rokoch, ktoré uplynuli od 
nášho spoločného stretnutia v Nitre. 
Dnes sa stretávame už na jubilejnom 
25.kongrese, čo znie priam neuve-
riteľne a znamená, že už pekných 
pár rokov starneme spolu s našou 
prastarou, ale pritom večne mladou 
akupunktúrou. A stretávame sa pre-
to, aby sme hovorili o jednotlivých 
aspektoch jej zdokonaľovania, o tom 
ako sa uplatňuje v súčasnej medicíne 
a ako ju obohacuje. A aby sme si 
navzájom odovzdali naše poznatky 
a skúsenosti.

Dovoľte mi preto, aby som tak, 
ako tomu bolo zvykom aj v minu-
losti, hovoril o našej práci na poli 
akupunktúry v Slovenskej republike, 
o úspechoch, neúspechoch, výhrach, 
prehrách a tiež o nádejách do budúc-
nosti.

Ak mám referovať o úspechoch 
v našej spoločnej práci treba predo-
všetkým povedať, že po turbulenci-
ách v interpersonálnych vzťahoch sa 

situácia postupne upokojila a nastalo 
serióznejšie obdobie vzájomnej tole-
rancie a spolupráce. Súdny spor síce 
ešte pokračuje, ale jeho priebeh po 
ochladnutí vášní už nezasahuje do 
činnosti výboru a do práce pri riešení 
záujmov akupunktúry na Slovensku.

V októbri 2007 sa uskutočnili voľ-
by do výboru Slovenskej spoločnosti 
akupunktúry a do Dozornej rady. 
Noví členovia výboru a Dozornej 
rady sa pustili do práce v tomto zlo-
žení: Doc.MUDr.Jozef Šmirala, PhD, 
prezident, MUDr.Ondrej Bangha, vi-
ceprezident pre meduinárodné vzťa-
hy, MUDr.Teodor Rosinský, CSc, 
viceprezident pre TČM, MUDr. Ján 
Herdics, viceprezident pre techniku 
v akupunktúre, MUDr.Milan Môcik, 
viceprezident pre organizačné záleži-
tosti, MUDr. Alena Ondrejkovičová, 
PhD, vedecký sekretár, MUDr. Ga-
briel Petrovics, hospodár, MUDr.Vla-
dimír Balogh a MUDr.Anna Ľuptá-
ková členovia výboru, MUDr.Karol 
Hollý náhradník do výboru. Nové 
zloženie Dozornej rady: MUDr.Mi-
roslava Waszczuková, predsedníčka, 
MUDr.Gustáv Solár a MUDr.Jozef 
Šmirala,jr.-členovia. 
Člen výboru, MUDr.Vladimír Ba-

logh bol v súlade s návrhom výboru, 
ministrom zdravotníctva menovaný 
za hlavného odborníka pre medi-
cínsky odbor Akupunktúra. Vzápätí 
vymenoval aj krajských odborníkov 
a všetci sa pustili do práce.

Sústredeným úsilím všetkých 
funkcionárov, členov komisií a prívr-
žencov akupunktúry sa v tomto obdo-
bí podarilo dosiahnúť zmiernenie naj-
pálčivejších problémov a deformácií 
nahromadených tzv. reformami, ktoré 
postihli zdravotníctvo na Slovensku. 
Kontraproduktívne dianie, ktoré sa 
uskutočňovalo do konca 90-tich ro-

kov spočívalo hlavne v postupnom 
oslabovaní pozícií a dostupnosti 
akupunktúry a jej postavenia v sta-
rostlivosti o zdravie prostredníctvom 
niektorých legislatívnych úprav.

Pre pochopenie situácie aj mlad-
ších kolegov sa pokúsim v krátkosti 
priblížiť aspoň tie najzákladnejšie 
skutočnosti.

Po ťažkých začiatkoch bola aku-
punktúra v na Slovensku od roku 
1993 nadstavbovým špecializačným 
odborom medicíny, mala schválenú 
koncepciu, ktorá bola postupne za-
vádzaná do života, ministrom zdra-
votníctva bol menovaný hlavný od-
borník, boli vymenovaní a pracovali 
aj krajské odborníci. Aj Slovenská le-
kárska komora mala experta pre aku-
punktúru. Bola zriadená Subkatedra 
akupunktúry IVZ ( terajšia Slovenská 
zdravotnícka univerzita) a postupne 
sa vytvárala sieť špecializovaných 
pracovísk. V súlade so zákonom 
o Liečebnom poriadku boli výkony 
v akupunktúre uhrádzané z prostried-
kov zdravotného poistenia. 

Degradácia takéhoto priaznivého 
postavenia akupunktúry sa začala 
v septembri 1997 novelizáciou Lie-
čebného poriadku a zmenou posta-
venia akupunktúry na nadštandardnú 
starostlivosť. V rámci tzv. rekon-
štrukcie inštitútu hlavného odborníka 
bol odvolaný zo svojej funkcie hlav-
ný odborník pre odbor Akupunktúra 
s tým, že vykonávaním jeho funkcie 
bol poverený hlavný odborník pre 
odbor FBLR. 

K ďalšej redukcii dochádza v mar-
ci 2002, keď boli vydané Nariadenia 
vlády SR č.156/2002 O odbornej spô-
sobilosti pracovníkov v zdravotníctve 
a 157/2002 Z.z. O ďalšom vzdelávaní 
zdravotníckych pracovníkov. Aku-
punktúra v nich bola zaradená ako 

správy
BIENIUM IN ACUPUNCTURAE SLOVACAE
správa prezidenta Slovenskej spoločnosti akupunktúry o.z. SLS za uplynulé obdobie 2007-2009

Doc.MUDr.Jozef Šmirala, PhD,  prezident SSA SLS
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nadstavbový špecializačný odbor nad 
základné odbory FBLR a Neurológia, 
pričom vo všetkých ostatných klin-
ckých odboroch sa stala certifi kova-
nou pracovnou činnosťou. Boli tým 
poznačené aj prvé atestácie z odboru 
Akupunktúra, ktoré sa uskutočnili 
v roku 2003. Z celkového počtu ates-
tantov boli všetci úspešní, avšak iba 
štyrom z nich bola priznaná odbor-
nosť v odbore Akupunktúra. Boli to 
lekári, ktorí mali už predtým atestáciu 
v odboroch FBLR alebo Neurológia. 
Ostatným bol vydaný certifi kát pre 
vykonávanie certifi kovanej činnosti.

Zmenu takéhoto stavu, o ktorú sme 
sa usilovali sa nepodarilo dosiahnúť 
ani s vynaložením maximálneho úsi-
lia pri využití všetkých dostupných 
prostriedkov (žiadosti, lobbing, lis-
ty, prijatia a intervencie u politikov 
a funkcionárov, petície a podobne). 
Ba naopak, nepriaznivé postavenie 
odboru sa ďalej zhoršilo. Arogancia 
štátnej moci a ignorovanie všetkých 
návrhov odborníkov sa prejavila tým, 
že aj toto nariadenie bolo zrušené 
a nahradené ešte horším.

Nariadenie vláda SR č.213/2004 
Z.z. O ďalšom vzdelávaní pracov-
níkov v zdravotníctve, aj keď bolo 
v rozpore s koncepciou odboru, ktorá 
nebola zrušená, degradoval akupunk-
túru tým, že ju defi novalo len ako tzv. 
certifi kovanú činnosť v certifi kova-
ných metódach. Takýto stav však 
našťastie netrval dlho. Mnohoročným 
sústredením spojených síl sa podarilo 
znovu získať stratené postavenie aku-
punktúry na Slovensku.

Najbližšia novela Nariadenia vlády 
SR č. 743/2004 Z.z. už akupunktúru 
zaradila medzi tzv. subšpecializácie. 
Bol pripravený špecializačný študij-
ný program pre špecializačný odbor 
Akupunktúra (č.A 059), ktorý bol 

predložený akreditačnej komisii MZ 
SR. V máji 2006 vyšlo Nariadenie 
vlády SR č. 322/2006 Z.z., ktoré 
v čiastke 112 umožňuje napraviť ne-
dostatky a deformácie z predchádza-
júcich období. V júni 2006 nadobudla 
účinnosť nová Koncepcia zdravotnej 
starostlivosti v odbore Akupunktúra 
a následne bol na MZ SR akredito-
vaný špecializačný študijný program 
a Program sústavného vzdelávania 
v odbore Akupunktúra. 

V júli 2009 nadobudne platnosť 
novela zákona 578/2004 Z.z. O po-
skytovateľoch zdravotnej starostli-
vosti, zdravotníckych pracovníkoch 
a stavovských organizáciách v zdra-
votníctve, ktorá v paragrafe 40 umož-
ní získať špecializáciu v subšpecia-
lizačnom odbore s dĺžkou štúdia 3 
roky. Novela 742-Nariadenie vlády 
SR o Odbornej spôsobilosti na výkon 
zdravotníckeho povolania hovorí 
o možnosti získať ďalšiu špecializá-
ciu ( aj z akupunktúry) po bývalej tzv. 
prvej atestácii. Záujemci o zaradenie 
do ďalšieho študijného odboru musia 
mať prax vo svojom odbore minimál-
ne 3 roky v priebehu posledných 5 
rokov.

O zaradenie do ďalšieho študij-
ného odboru môžu požiadať aj tí, 
ktorým to doteraz nebolo umožne-
né. A to sa týka aj českých kolegov, 
najmä tých, ktorí už majú dlhoročné 
zásluhy na poli rozvoja akupunktúry 
a prispeli k upevneniu jej postavenia 
v zdravotníctve. Radi ich privítame 
na atestačných skúškach v Bratislave. 
Možno, že nárast počtu atestovaných 
odborníkov povedie aj v Českej re-
publike k zriadeniu odboru.

Záverom možno konštatovať, 
že akupunktúra má v súčasnosti už 
pomerne dobré zázemie a stabilné 
postavenie v súčasnej slovenskej me-

dicíne. Pribúdajú lekári, ktorí získali 
spôsobilosť pre vykonávanie aku-
punktúry v postgraduálnych kurzoch, 
rozširuje sa sieť špecializovaných 
pracovísk, dochádza k vylepšovaniu 
a dolaďovaniu postavenia odborní-
kov v legislatíve a aj keď s oneskore-
ním, predsa len dochádza ku komple-
tizácii odbornej literatúry. V súlade 
s novými predpismi môžu všetci ates-
tanti, o ktorých sme hovorili, získať 
špecializačný diplom na požiadanie, 
v tomto roku sa pripravujú aj ďalšie 
atestácie. Sú rozbehnuté prípravy 
na akreditáciu viacerých pracovísk. 
Akupunktúra na Slovensku získava 
pozície aj na akademickej pôde. 
V problematike akupunktúry bola ob-
hájená docentúra a tri dizertácie PhD, 
ďalšie sú v príprave. Pre získanie 
komplexného prehľadu o charaktere, 
kvalite a územnom rozložení praco-
vísk akupunktúry, hlavný odborník 
v spolupráci s krajskými odborník-
mi vykonáva ich pasportizáciu. Na 
mnohých pracoviskách sa v me-
dziach možností vykonáva výskumná 
a publikačná činnosť, nadväzujú sa 
medzinárodné kontakty, pripravuje sa 
rozsiahla spolupráca na medzinárod-
nej úrovni s ČĽR.

V dôsledku serióznej práce slo-
venských akupunkturistov a dosa-
hovaných dobrých výsledkov liečby 
akupunktúra nadobúda čoraz väčší 
imidž a ohlas ako u obyvateľov, tak 
aj medzi ostatnými lekármi.

Záujem o liečbu narastá, žiaľ 
v dôsledku fi nančnej situácie nie je 
dostupná všetkým vrstvám obyvateľ-
stva. Avšak aj tu je už prísľub aspoň 
čiastočného zlepšenia.

Toto sú naše úspechy, ktoré nám 
dávajú nádej do budúcnosti a silu do 
ďalšej práce.
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História TČM v Čechách
I. škola tradičnej čínskej medicíny ( 
TČM ), bola založená v roku 1990 
v Prahe, jej zakladateľmi sú MUDr. 
Ľudmila Bendová a ing. Roman Benda. 
V tomto roku bola založená aj nezis-
ková vzdelávacia organizácia Česko-
slovenská sinobiologická spoločnosť ( 
ČSBS), ktorej cieľom bolo združovať 
všetkých záujemcov o TČM v Čechách 
i na Slovensku. Jej zakladateľkami sú 
MUDr.Ludmila Bendová, MUDr.Helena 
Jírová a MUDr.Michaela Lidická. ČSBS 
v rokoch zriadenia nadviazala kontakty 
s francúzskymi partnermi v organizácii 
Chuzhen a začala spolupracovať s Uni-
verzitou Tradičného čínskeho lekárstva 
Guangming v Pekingu, ktorá bola zalo-
žená v roku 1984 a je dnes významnou 
Čínskou univerzitou pre šírenie tradičnej 
čínskej medicíny pomocou diaľkového 
štúdia v Číne, ako aj v zahraničí a TUT-
CM v Tianjin, s ktorými spolupracuje 
dodnes. Profesori, ktorí na akreditovanej 
škole TČM prednášajú, sú vysokoškol-
skými učiteľmi, každý je vo svojom 
odbore s mnohoročnou klinickou praxou 
a skúsenosťami, vynikajúcim odborní-
kom. Škola má skúsenosti s výučbou 
nielen svojich aj  zahraničných študen-
tov. 
Štúdium v Prahe prebieha diaľkovou 
formou v piatich päťdňových seminár-
nych blokoch, a  deväťdňového seminá-
ra, v priebehu jedného školského roku. 
V prvom ročníku so slovenskými a čes-
kými lektormi, následne už aj s čínsky-
mi profesormi. Prednáša sa v čínštine 
so simultánnym prekladom do českého 
a slovenského jazyka, ( tlmočníci chodia 
pravidelne so študentami aj na prax do 
Číny). Štúdium ďalej obsahuje ročne 
šesť až osem jedno až dvojdňových 
seminárov s českými a slovenskými 
lektormi, ktorí majú absolvovanú prax 
v Číne. Študenti I.školy TČM majú vždy 
možnosť pri týchto seminároch vyu-
žívať individuálne konzultácie. Ročne 
majú študenti k dispozícii v priemere 
700 strán skrípt a odborných materiálov. 
Priebežne sa vykonávajú informatívne 
skúšky formou testov. Po ukončení 1.- 
ročníka je pre tých študentov, ktorí chcú 
mať ukončené celé štúdium záverečnou 

HISTÓRIA TČM  V ČECHÁCH A NA SLOVENSKU
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD

história

skúškou, povinná skúška z teoretických 
základov TČM. 
Štúdium v odbore akupunktúry je ga-
rantované Čínskou univerzitou a pri-
pravuje absolventov na zloženie čínskej 
a medzinárodnej skúšky z akupunktúry 
a tradičného čínskeho lekárstva. Študij-
né osnovy sú obdobné ako na Akadémii 
TCM v Rakúsku vo Viedni, v Nemec-
ku, Francúzsku. Spoločnosť je členom 
PEFOTS ( Paneurópskej federácie 
spoločností TCM), spolupracujúcej na 
štandardoch výuky a kvality absolven-
tov inštitútov TČM v Európe. Prednáša-
júcimi profesormi sú napríklad profesori 
Pang Junzhong (prednáša pravidelne aj 
vo Viedni) profesorka gynekológie LI 
Chunying (výskumy v oblasti liečby en-
dometriózy metódami TCM) profesorka 
akupunktúry Zhao Jiping (pekingský 
inštitút TCM), profesor akupunktúry Li 
Jianzhong, (primár oddelenia akupunk-
túry nemocnice Xuanwu v Pekingu). 
Je podpísaná spolupráca s Tianjinskou 
Univerzitou TCM, na ktorú sú každo-
ročne, v jeseni, organizované jedno-
mesačné študijné pobyty členov ČSBS 
a SINBIOS.
Inštitút Chuzhen, podľa osnov ktorého, 
spolu so školou Guangming, sa vyučuje 
na I. škole TČM, má za cieľ podporovať 
rovnaký spôsob výučby, ako sa dostáva 
študentom Tradičnej čínskej medicíny 
v Pekingu, Šanghaji, ale i vo Francúzsku 
či v dalších štátoch Európy.

Cieľom inštitútu Chuzhen je : 
1.) Umožniť európskej verejnosti prí-

stup k celku základných kurzov 
TČM, zahrňujúcich okrem teoretic-
kých základov aj mnoho pojednaní 
o fytoterapii, akupunktúre, kanonic-
kých textoch, vnútornej medicíne.

2.) Organizovať v Európe kurzy čínskej 

medicíny vedené čínskymi profesor-
mi

3.) Organizovanie klinických stáží v čín-
skych nemocniciach v Číne.

História TČM na Slovensku
Na Slovensku v roku 2000 skupina leká-
rov troch medicínskych odborov, aneste-
ziológ MUDr. Alena Ondrejkovičová, 
ortopéd MUDr.Gabriel Petrovics a vše-
obecný lekár MUDr. Juraj Gajdoš a dva-
ja nelekári pán Miroslav Králik a pani 
Danka Jellínková, založili občianske 
združenie SINBIOS ( Sinobiologická 
spoločnosť), ktoré bolo zaregistrované 
Ministerstvom vnútra SR dňa 6.11.2000. 
Sinobiologická spoločnosť je sester-
skou spoločnosťou Československej 
sinobiologickej spoločnosti, od svojho 
založenia úzko spolupracuje s I.školou 
tradičnej čínskej medicíny v Prahe, 
šíri myšlienky tradičnej čínskej fi lozo-
fi e v oblasti zdravého spôsobu života. 
V priebehu svojej 9 ročnej existencie 
poriada 4x do roka výukové semináre 
z oblasti tradičnej čínskej diagnostiky, 
fytoterapie, akupresúry, akupunktúry, 
dietetiky, fengshui, Qui gong, tuina 
masáží, I –ting, čínskej astrológie a tiež 
zaraďuje praktické výukové semináre 
pre slovenských študentov I.školy TČM, 
pod vedením lektorov, absolventov I. 
školy TČM. Hlavnou náplňou spoloč-
nosti je však zabezpečenie možnosti štú-
dia tradičnej čínskej medicíny, tak ako 
pre odbornú medicínsku verejnosť, tak 
aj pre záujemcov zo strany laikov. 
Prvým predsedom spoločnosti SINBIOS 
bol MUDr.Juraj Gajdoš.
Sinobiologická spoločnosť na Slovensku 
má dnes 334 členov, frekventanti kurzov 
sú vysokoškolsky i stredoškolsky vzde-
laní záujemci o spôsob života a liečbu 
z pohľadu tradičnej čínskej fi lozofi e. 

Československá sinobiologická spoločnosť, jej sesterská spoločnosť 
na Slovensku SINBIOS 
(Sinobiologická spoločnosť) a I. škola TČM poriadajú  Kongres TCM 
s medzinárodnou účasťou v dňoch 27. - 29. novembra 2009 v Prahe 
na tému Vyčerpanosť a únava z pohľadu tradičnej čínskej medicíny. 
Prednášajú ako čínski, tak zahraniční i naši najlepší lektori z oblasti 
TČM.
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Přítomni: Brychtová, Čutová, Fildán, Prokeš, Saidová, Strá-
necký, Strnad, Urbanová, Vančuříková
Revizní komise: Sedláček
Omluveni: Kučerová, Filípek

1) kontrola zápisu z min. výboru:
- inventarizace majetku: v majetku: Yamamoto New Scalp 

acupuncture, má doc.Pára a předá dr. Fildánovi

2) členská základna:
přihlášky za členy: 
Lengálová Eva, 1950, ARO, nem České Budějovice
Hergetová Petra, 1975, ARO, nem.Kladno
Irsáková Jana, 1971, PL –dětská, Lichnov
Borošová Anna, 1958, Dětská, Brumov Bilnice
Dufková Naďa, 1966, neurolog Vyškov
Konečný Petr, 1972, Rehabilitační klinika Olomouc
Martínek Petr, 1969, neurolog, Bystřice pod Perštýnem

3) informace o kongresu:
- přihlášených cca 110 lidí , stále se další přihlašují, již za 

vyšší kongres. poplatek
- vystavujících fi rem je 6
- program sestavuje dr.Stránecký, pošle žádost o certifi kát
- společenské události : 
- dr. Mastalier se dožívá 85 let; 
- významná data: dr.Saidová, dr.Prokeš 
- návrh dr. Fildána – jednotlivé bloky přednášek na kongresu 

věnovat těmto významným výročím a jako poděkování za 
práci ve výboru

- ubytování dr. Fildán - spolu s hotely
- Program a ubytování se pošle emailem + bude na www 

stránkách
- fi nancování: v současnosti na zálohách již rozpočet pokrytý; 

dr.Vančuříková zajistí příjmové doklady pro příjem plateb 
při registraci na kongres

Program: informace dr. Stráneckého
- je třeba kontaktovat prof.Rokytu
- v pátek po programu bude slavnostní setkání výborů akup 

společností české a slovenské, …

4) volby do výboru a revizní komise na období 2009-2014: 
výbor bude 24/10/2009 Mělník, 10,oo hod
- korespondenční cestou - návratný lístek pro zájemce o práci 

ve výboru, další kolo proběhne po shromáždění návratných 
lístků zájemců. 

Na výboru v říjnu proběhnou volby jednotlivých funkcionářů 
výboru.
Podle stanov ČLS JEP byla zvolena mandátová a volební 
komise:
Mandátová komise: Brychtová, Čutová, Vančuříková (návrat-
ka na adresu Brychtové, na zpětné obálce bude tisk „volby“)
Volební komise: Prokeš, Filípek, Stránecký

5) odborný seminář ČLAS v Lékařském domě: 28/11/ 2009
Zařizuje Stránecký , Brychtová: téma Imunologie
(V termínu 27-29/11/2009 je v Praze Mezinárodní kongres 
TCM: téma Imunologie)

6) Časopis Acupunctura Bohemo Slovaca 2/2009 
bude obsahovat program a abstrakta kongresu, přípravu a dis-
tribuci organizuje dr.Fildán 
Výbor chválí fejeton s dr.Vydrou; další medailonky – návrhy-
- doc.Jandová , dr.Esler, dr.Debef – zajistí Sedláček

6) ICMART vyvíjí aktivitu o struktuře vzdělávání aku-
punktury na světě
cílem má být sjednocení vzdělávání v akupunktuře - dotazník 
do Lexikonu vyplní dr.Strnad – zašle do 20. 4. dr. Marshalovi 
(USA)
- členský poplatek do ICMART za r. 2009 – vyřídí dr. Fildán

7) pozvánka do společnosti do International chinese medi-
cine association (Čína)
- nejsou informace o fi nančních podmínkách – poplatcích za 
členství apod.;

- nejsou jasné informace o členství (zda lékařské akupunktur-
ní společnosti nebo jiné)

Dr. Strnad zjistí podrobnosti

8) Referátové výběry z alternativní medicíny
Výbor konstatoval prospěšnost této periodické publikace pro 
zlepšení postavení akupunktury mezi ostatními medicínský-
mi obory. Zatím však iniciativa autorů je velmi malá. Výbor 
apeluje na zvýšení aktivity v publikační činnosti členů spo-
lečnosti.

9) žádost MZ o vyjádření ČLAS k používání ušních svíc ve 
vázané činnosti: 
výbor pomocí emaliů prodiskutoval žádost a dr. Fildán zaslal 
odpověď příslušnému odboru MZ ČR. ČLAS se nemůže 
vyjadřovat k užívání ušních svíc, protože tyto jsou běžně 
dostupné na trhu, může je tedy každý používat podle návodu 
výrobce.

10) ČLSJEP
členská evidence je schopna zasílat informace členské zá-
kladně elektronickou cestou
Vančuříková zjistí možnosti, zejména jak kvalitní má členská 
evidence e-mailovou databázi.

11) Diplomy pro kredity II. stupně a pro školitele 
budou podepisovány 2 členy výboru ( předseda a vědecký 
sekretář) – pro urychlení zasílání dokumentu žadatelům.

12) žádosti o kredit I. st.
Hlušková Barbora, 1963, neurolog Prostějov (schválena do 
společnosti 21.6.06)                                   (pokračováni st r. 28)

zápisnice ČLAS

Zápis č.14 ze schůze výboru ČLAS 28.03.09
místo konání: ordinace MUDr. Brychtové, Jihlava
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Na slavnostním zasedání výborů obou národních společností 
České a Slovenské republiky se výbory dohodly na dalším 
pokračování oboustranně prospěšné spolupráce především při 
vydávání bulletinu Acupunctura Bohemo Slovaca a při orga-
nizaci kongresů akupunktury. Bulletin bude i nadále vycházet 
4x ročně, s tím že 2-3 vydání zajistí česká strana a 1-2 vydání 
slovenská strana. Počet vydání se bude řídit dohodou mezi 
oběma společnostmi. Po dohodě mohou být vydávána dvoj-

Borošová Anna, 1958, PL, Valašské Klobuky 
Križková Zdeňka, 1967, ARO, Teplice ?
Wybitulová Marcela, interna + PL, 1967, Karviná
Štarhová Daniela, 1964, neurolog, Boskovice
Brablcová Hana, 1966, rehabilitace Ostrava
Stodůlková Jana, 1968, zubní lékařka Zlín
Stříteská Eva, 1967, dětská, Smiřice?
Podojil Jan, 1959, rehabilitační Jánské Lázně
Záchová Magdaléna, 1971, ARO Poděbrady
Ověření členství v ČLAS u výše jmenovaných – zajistí dr. 
Strnad a dr. Čutová

13) vzdělávání: 
- vzdělávání IPVZ – hlavní školitel dr. Barešová, podrobnosti 

na www stránkách ČLAS
- informace dr.Strnada: otvírá 3 letou školu akupunktury 

v Hradci Králové od září 2009; běží škola v Havířově 
(II.ročník 2009-2010 bude akupunktura a akupunkturní 
dráhy – zájemci se mohou přihlásit na email adrese dr. Str-
nada)

- informace dr.Strnada o praktických nástavbových semi-
nářích pro společnost, k rozšíření informací z pohledu 
TCM, témata:  

 1) ddg a akupunktura u různých syndromů podle bagang,  
2) ddg jazykové diagnostiky jako základ pro akupunkturu u 
různých nemocí, 

 3) ddg a akupunktura u různých nemocí s využitím akubodů 
specifi ckých skupin

 4) ddg a akupunktura u bolestivých syndromů
 5) ddg a akupunktura u interních nemicí
 6) ddg a akupunktura a další metody (moxa, baňky, elektro-

punktura) u různých syndromů 
- formou seminářů v určitém regionu (plánováno na podzim a 

jaro v Ostravě, Hradci a Brně); 3 dny (pátek –neděle); s pro-
pozicemi a termíny rozeslat i přes email;

- nyní v Praze probíhá kurz akupunktury – přednáší Barešová, 
Fiala, Prokeš;

- V Praze 2x do roka kurz A pro začátečníky a kurz B pro 
pokročilé

- Nyní běží A kurz na NCO NZO v Brně (vedoucí Kantorek)
- je třeba zpracovat vzdělávací akce v akupunktuře 
- udělat realizační náplň a časové složení ofi ciálního vzdělá-

vání v akupunktuře – otevřít diskuzi

7) společenské: 
schváleno udělení čestného členství ČLAS pro dr.Saidovou a 
návrh na Čestnou medaili ČLS JEP pro dr. Prokeše. Vyzname-
nání jim budou předána na kongresu

8) další výbor:
-  24/10/2009 Mělník, 10,oo hod., dr.Prokeš

zapsal dr. Strnad, dr. Fildán

zápisnice ČLAS

Zápis č. 15 – mimořádné zasedání výborů ČLAS ČLS JEP a SSA SLS u příležitosti 
XXV.Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae

5. 6. 2009 Jindřichův Hradec, hotel Concertino Zlatá Husa

číslí, a to s ohledem na aktuální situaci v obou společnostech. 
Kongresy akupunktury budou obě společnosti dále pořádat 
střídavě vždy po 2 letech na území své republiky.

ČLAS ČLS JEP podporuje organizaci atestací z akupunktury, 
které provádí Slovenská společnost akupunktury Slovenské 
lékařské společnosti. Obě společnosti se dohodly na vzájemné 
výměně lektorů při odborných akcích.

zapsal MUDr. Fildán
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Zápisnica č. 9 zo zasadania výboru SSA SLS
ktoré sa konalo v malej zasadačke SLK  na Dobšinského ul. 12, v Bratislave, 

dňa 12.2.2009 

zápisnice SSA SLS

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
Program: Príprava pracovísk na internú akreditáciu SZU
                Informácie o aktivitách hlavného odborníka
                Informácie zo súdu s dr. Solárom
                Rôzne

UZ. 1./ MUDr. Bangha, doc, Šmirala, MUDr. Ondrejkovičová 
vypracujú dotazník na registráciu pracovísk pre prípravu na 
internú akreditáciu, ktorú predložia na najbližšom výbore.

UZ 2/ MUDr. Bangha sa bude informovať na organizačno.me-
todickom oddelení SZU o zaradení do odboru. Na študijnom 
oddelení sa bude informovať o prihlásených na špecializačnú 
skúšku.

UZ 3/ MUDr. Bangha, doc. MUDr. Šmirala, MUDr. Ondrej-
kovičová pripravia sylaby pre záujemcov o špecializačnú 
skúšku v júni 2009

UZ 4/ MUDr. Bangha zabezpečí na webovej stránke SZU 
uverejnenie týchto syláb, informácie o špecializačných skúš-
kach budú uverejnené aj v časopise Acupunctura Bohemo 
Slovaca.

UZ 5/ MUDr. Balogh, MUDr. Ondrejkovičová navštívia doc. 
Slezákovú na MZ SR, ohľadom ďalšieho legislatívneho po-
stupu pri akreditácii pracovísk krajských odborníkov.
O výsledku stretnutia budú na najbližšej schôdzi informovať 
výbor.

UZ 6/ MUDr. Balogh, MUDr. Ondrejkovičová pripravia stret-
nutie s predstaviteľmi TČM z Čiech. O výsledku stretnutia 
budú výbor informovať na najbližšej schôdzi.

UZ 7/ -výbor podporuje iniciatívu pomoci pri rozšírení peda-
gogického pracoviska v Podunajských Biskupiciach, aby sa 
mohla vykonávať aj praktická výuka. Demonštrácie pacien-
tov by sa uskutočňovali pred špecializačnou skúškou na tomto 
pracovisku. 

S uzneseniami všetci prítomní súhlasili.
Zasadanie výboru bude dňa 29.4. 2009 o 14.30h v zasadačke 
SLS.

            Zapísala:   MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD
            Overili:     MUDr. Bangha,  MUDr. Balogh

Zápisnica č. 10 zo zasadania výboru SSA SLS
ktoré sa konalo dňa 29.4. 2009 v Bratislave o 14. hod. 

v zasadačke SLS na Cukrovej ul.č.3

Prítomní podľa prezenčnej listiny
Program:

Príprava atestačných skúšok, jeseň 2009
Príprava webovej stránky akupunktura-sls
Informácie zo súdneho pojednávania zo 7.4.2009
Rôzne

UZ 1/ MUDr. Bangha zabezpečí na webovej stránke SZU 
uverejnenie Okruhov požiadaviek na skúšku z akupunktúry 
a ďalších informácií Subkatedry akupunktúry. 

T.: júl 2009
UZ 2/ MUDr. Balogh preverí prípravu webovej stránky Sub-
katedry akupunktúry u webmajstra.

T: máj 2009
UZ 3/ MUDr.Ondrejkovičová po schválení výborom na 
dnešnej schôdzi, pošle pripravené Sylaby- Okruhy po-
žiadaviek na skúšku z akupunktúry v elektronickej forme 
MUDr.Banghovi. 

T: 15.jún 2009
UZ 5/ MUDr.Ondrejkovičová dokončí prípravu na kongres 
v Jindřichovom Hradci za našu spoločnosť ( odborné príspev-
ky, komunikácia s organizátormi kongresu)

T.: jún 2009

UZ 6/ MUDr. Petrovics, MUDr.Ondrejkovičová dokončia 
podklady KZV ( katalógy zdravotníckych výkonov) z odboru 
akupunktúra pre MZ SR.

T: august 2009
UZV 7/ MUDr.Ondrejkovičová, doc.MUDr.Šmirala, pripra-
via podklady pre zverejnenie novej webovej stranky pre SSA 
SLS

T: august 2009
UZV 8/ MUDr.Bangha, MUDr.Balogh, MUDr.Rosinský, 
MUDr.Petrovics, MUDr. Ondrejkovičová zabezpečia pred-
náškami základný kurz B na FZŠŠ SZU

T: máj 2009

S uzneseniami všetci prítomní jednohlasne súhlasili.

Ďalšie zasadanie výboru SSA SLS bude v Jindřichovom 
Hradci dňa 6.6.2009

            Zapísala:   MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD
            Overili:     MUDr. Bangha,  MUDr. Balogh
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Zápisnica č. 11- zo zasadania výboru SSA SLS
ktoré sa konalo v malej zasadačke hotela Concertino v Jindřichovom Hradci 

dňa 6. 6. 2009. 

zápisnice SSA SLS

Program:
Špecializačný študijný program
Časopis Acupunctura Bohemo Slovaca
Rôzne

UZV 1: MUDr Balogh odošle opravy návrhu špecializačného 
študijného programu Akupunktura predsedovi pracovnej sku-
piny Akreditačnej komisie MZ SR, ktoré schválil výbor na 
svojom dnešnom zasadaní.

T: 15.jún 2009

UZV 2: Slovenská časť redakčnej rady časopisu Acupunctu-
ra Bohemo Slovaca pripraví v jeseni dvojčíslie 3-4/2009, 
uzavierka čísla je 15.október 2009.Zodpovedná zástupkyňa 
šéfredaktora MUDr.Ondrejkovičová 

 T. : december 2009

UZV 3: MUDr.Waszczuková zorganizuje stretnutie Dozornej 
rady aj bez prítomnosti JUDr. Kačmarskej, právničky SLS, 

ktorá už niekoľkokrát bola pozvaná na zasadnutie členov Do-
zornej rady SSA SLS a ospravedlnila sa.

 T.: jún 2009

UZV 4: MUDr.Ondrejkovičová, MUDr.Waszczuková zabez-
pečia z radov členov SSA SLS dobrovoľníka-zapisovateľa, 
ktorý bude prizývaný na zasadnutia výboru SSA SLS.

T.: august 2009

S uzneseniami všetci prítomní členovia výboru SSA SLS 
súhlasili.

Najbližšie zasadanie výboru SSA SLS spoločne s Predsedníc-
tvom Sekcie akupunktúry SLK bude dňa 2.sept. v Bratislave, 
v zasadačke SLK.

            Zapísala:   MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD
           Overili:      MUDr. Bangha,  MUDr.Petrovics

Zápisnica č.12 zo spoločného zasadania výboru Slovenskej spoločnosti akupunktúry 
a Sekcie akupunktúry SLK, 

ktoré sa konalo dňa 2. 9. 2009 v zasadačke SLK na Račianskej ul., v Bratislave.

Prítomní podľa prezenčnej listiny

Program: 
Príprava atestačných skúšok 
Akreditované pracoviská - nové informácie
Stanovisko Prezídia SLS k riešeniu sporu s MUDr. Solárom
Časopis Acupunctura Bohemo Slovaca
Rôzne

 
UZ 1/ MUDr.Bangha zistí na SZU prečo ešte nie je uverej-
nená webová stránka Subkatedry akupunktury na internete 
a zjedná nápravu

T.: ihneď

UZ 2/ Vzhľadom k tomu, že Okruhy otázok na špecializačnú 
skúšku z akupunktúry ešte nie sú uverejnené, MUDr. Bangha 
zabezpečí nový termín špecializačných skúšok na február 
2010.

 T. september 2009

UZ 3/ MUDr.Ondrejkovičová odovzdá v elektronickej forme 
texty a obrázky p. Reiselovi, webmasterovi SLS na prípravu 
vlastnej webovej stránky Slovenskej spoločnosti akupunktú-
ry. 

 T.: september 2009

UZ 4/ MUDr.Ondrejkovičová a MUDr.Balková, krajská 
odborníčka MZ SR banskobystrického kraja pre odbor Aku-
punktúra, zorganizujú doplnkový kurz Tendinomuskulárne 
dráhy, 
prednášateľka MUDr.Milada Barešova, ILF Praha.

 T.: september-október 2009

UZ 5/ doc Šmirala napíše odpoveď prezidentovi SLS, prof 
MUDr. Petrovi Krištúfkovi, CSc, na výzvu Prezídia Sloven-
skej lekárskej spoločnosti, zverejniť určený text v najbližšom 
čísle časopisu Acupunctura Bohemo Slovaca. Tiež na žiadosť 
bude uverejnený text na str. 34 tohto časopisu, ako aj v edi-
toriále uvedie MUDr.Ondrejkovičová zmienku o tomto texte, 
analogicky, ako to bolo v časopise Acupunctura Bohemo Slo-
vaca 1-2/2007. 

 zabezpečí doc. Šmirala  T.: ihneď
MUDr.Ondrejkovičová  T. november 2009

UZ 6/ MUDr. Ondrejkovičová napíše odpoveď na výzvu 
prezidenta SLS, prof. MUDr.Petra Krištúfka, CSc, kedy bude 
uverejnené číslo Acupunctura Bohemo Slovaca 3-4/2009.

 T.: ihneď
UZ 7/ MUDr Bangha zabezpečí prednášajúcich na kurz C, 
poriadaný SZU v Modre-Harmónii.

 T.: november 2009



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SSA SLS • 3-4|2009     33

zápisnice SSA SLS

UZ 12/ MUDr.Petrovics a MUDr.Ondrejkovičová pripravia 
zoznam pracovísk akupunktúry členov SSA SLS na Sloven-
sku. Adresy budú bezplatne uverejnené na novej webovej 
stránke SSA SLS www.akupunktura-sls.sk

UZ 13/ MUDr.Waszczuková prečítala zápisnicu zo zasadania 
Dozornej rady SSA SLS, ktoré sa konalo v júni 2009. Na do-
poručenie Dozornej rady SSA SLS sa zjednajú nápravy.

 T. : ihneď
Všetci prítomní súhlasili s uzneseniami.

Najbližšie zasadnutie výboru SSA SLS bude v decembri 
v Komárne.

   Zapísala:   MUDr.Valéria Králiková
   Overili:      MUDr.Bangha, MUDr.Ondrejkovičová

OZNAM

41. kongres TČM, Rothenburg, Nemecko
sa koná v dňoch 11.-16. mája 2010

kontakt: www.agtcm.de

OZNAM
Československá sinobiologická spoločnosť, 

I. škola TČM 
a Sinobiologická spoločnosť na Slovensku

pripravujú v roku 2010 jubilejný
Pražský kongres TČM s medzinárodnou účasťou

z príležitosti 20. výročia založenia I. školy TČM 
a Československej sinobiologickej spoločnosti 

a tiež z príležitosti 10. výročia založenia Sinobiologickej spoločnosti  na Slovensku.
Témou kongresu bude

Tradičná čínska medicína a civilizačné ochorenia tretieho tisícročia.

UZ 8/ Najbližšiu schôdzu výboru SSA SLS zabezpečí 
MUDr.Herdics v Komárne.

UZ 9/ MUDr. Petrovics si pripraví prednášky na kurz, ktorý 
sa bude konať na jar 2010 na tému: Ochorenia pečene z po-
hľadu TČM.

 T.: jar 2010

UZ 10/ MUDr.Balogh bude informovať výbor o stretnutí 
s čínskou delegáciou a vedením SZU na MZ SR.

 T.: budúce zasadanie výboru SSA SLS 

UZ 11/ MUDr.Ondrejkovičová uverejní Okruhy na špeciali-
začné skúšky z akupunktúry ( Sylaby) aj v najbližšom čísle 
časopisu Acupunctura Bohemo Slovaca.

 T.: november 2009
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1. škola tradiční čínské medicíny založena 1990
Československá SinoBiologická společnost

Sinobiologická společnost na Slovensku – SINBIOS
Tradiční čínská medicína o.s.

organizují studium v oborech:
 - čínská fytoterapie,  - tradiční akupunktura,
 - studijní zájezdy do Číny, - masáže tuina,
 - cvičení qigong, - feng shui,

- doplňkové odborné semináře
Otevíráme nový běh studia akupunktury na podzim 2010. Nábor zahajujeme v února 2010.

Dovolujeme si Vás pozvat na oslavu výročí 20 let tradiční čínské medicíny v Česku a na Slovensku během následujícího kongresu:
Pražský kongres tradiční čínské medicíny se uskuteční ve dnech 25. – 28. listopadu 2010.

Téma: Civilizační onemocnění.
Podrobnosti a přihlášky sledujte na www.tcm.cz

Zároveň přejeme všem do roku 2010, roku Kovového Tygra, hodně optimismu, pevné zdraví, životní štěstí a úspěchy v osobním i pracovním životě!

Československá SinoBiologická společnost
Revoluční 20,   110 00 Praha 1

tel. +420220873124, mobil: +420723555313
www.tcm.cz

Sinobiologická spoločnosť na Slovensku
SINBIOS, Palackého 6, 81109 Bratislava

mobil: +421907726238
www.sinbios.sk

OZNAM  SLS
Na základe záverov z rokovania Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti, kde  bola uzatvorená dohoda medzi 
MUDr.Gustávom Solárom a Slovenskou lekárskou spoločnosťou vo veci zmierneho riešenia sporu a na základe listu 
prezidenta Slovenskej lekárskej spoločnosti  prof. MUDr. Petra Krištúfka, CSc, prezidentovi Slovenskej spoločnos-
ti akupunktúry organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoločnosti, doc. MUDr. Jozefovi Šmiralovi, PhD, zo dňa 
9. 06. 2009, na požiadanie uverejňujeme nasledovný text:

Slovenská lekárska spoločnosť považuje za potrebné vyjadriť sa k Otvorenému listu ministrovi zdra-
votníctva SR, ktorý bol publikovaný v periodiku Acupunctura Bohemo Slovaca č. 1-2/ 2007 a podpísa-
ný zástupcami Slovenskej spoločnosti akupunktúry, organizačnej zložky Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti. Autori listu jeho obsah nekonzultovali s vedením Slovenskej lekárskej spoločnosti a ani o svojom 
úmysle takýto otvorený list napísať alebo uverejniť neinformovali. Slovenská lekárska spoločnosť sa 
dištancuje od otvoreného listu adresovaného ministrovi zdravotníctva a verí, že odlišnosti v názoroch 
je potrebné riešiť na profesionálnych alebo stavovských fórach, ktoré sú na to určené a podnikne všet-
ky kroky, aby tomu tak v budúcnosti bolo.

oznamy
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1.  Legislatíva. Postavenie akupunktú-
ry v medicíne
   Koncepcia  odboru akupunktúra. Záko-
ny týkajúce sa zdravotnej starostlivosti a 
akupunktúry
Základné vedomosti o zákonoch, týkajú-
ce sa zdravotnej starostlivosti a zdravot-
ného poistenia v znení neskorších pred-
pisov. (  zákon o zdraví, o zdravotnom 
poistení a fi nancovaní zdravotného pois-
tenca, zákon o zdravotnej starostlivosti, 
o liečebnom poriadku, zákon o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach, Zákonník 
práce a prehľadne vedieť o Obchodnom, 
občianskom zákonníku, účtovníctve, zá-
kon o ochrane osobných údajov.)
 
2.  Postavenie akupunktúry u nás, vo 
svete
História akupunktúry v SR ( ČSR), Sta-
novisko k akupunktúre WHO, EU .
Postavenie akupunktúry v jednotlivých 
štátoch sveta.

3.  Mechanizmy  pôsobenie akupunk-
túry
Charakteristika aktívneho bodu a dráhy. 
Lokálne a celkové účinky akupunktúry. 
Preventívne aspekty akupunktúry. Imu-
nostimulačné pôsobenie akupunktúry. 
Pôsobenie akupunktúry na psychiku. 
Tonizačné a sedatívne pôsobenie aku-
punktúry.
Homeostatické pôsobenie akupunktúry. 
Analgetické pôsobenie akupunktúry. Pô-
sobenie akupunktúry na myoskeletárny 
systém

4. Teoretické základy akupunktúry. 
Klasické teórie a pravidlá 
Tradičné predstavy :princípy JIN  JANG  
. Podstata polarity JIN JANG a ich vyu-
žitie v praxi 
Význam prevládajúcej polarity JIN 
JANG v porovnaní s momentálnym 
stavom.
Diagnostické postupy podľa klasickej 
teórie. Emócie a ich vplyvy na akupunk-
túrnu patológiu a patogenézu  .Cirkulá-
cia Čchi po dráhach a medzi vnútornými 
orgánmi. Pojem biologické hodiny 

5. Systém bodov a dráh.
Všeobecná charakteristika akupunktúr-

neho bodu. Body priehrad na jednotli-
vých dráhach a ich funkcie.  Body LUO 
na jednotlivých dráhach a ich funkcie. 
Body ŠU a MU  a ich funkcie. Mimo-
dráhové  body: hlavy, hrudníka, brucha, 
horných končatín, dolných končatín. 
Priebeh a charakteristika dráhy : Plúc, 
Hrubého čreva, Žalúdka, Sleziny, Srdca, 
Tenkého čreva, Močového mechúra, 
Obličky,  Perikardu, Troch žiaričov, Žlč-
níka, Pečene. 

6. Mimoriadne dráhy a ich využitie 
v praxi
Mimoriadne dráhy - význam, možný 
efekt, použitie.             
Kardinálne body a združené body mi-
moriadnych dráh - princípy a použitie. 
Základné indikácie mimoriadnych dráh 
a ich kombinovanie s inými akupunktúr-
nymi postupmi.

7. Sekundárne dráhy, šľachovosvalo-
vé dráhy a ich využitie v praxi. Fyzio-
lógia a patológia

8. Prehľad a charakteristika mikro-
systémov
Mikrosystém hlavy. Mikrosystém 
ucha všeobecne.  Mikrosystém tváre,  
jazyka, dutiny ústnej.
Mikrosystém ruky a nohy.   Iné mikro-
systémy

9. Základy aurikuloterapie. Aurikulo-
medicína.  Čínska a francúzska škola
História aurikuloterapie, topografi a uš-
nice. Princíp vyšetrenia podľa RAC a 
možnosti využitia 
Indikácie a kontraindikácie aurikulo-
terapie, Princípy čínskej a francúzskej 
aurikuloterapie

10. Formy akupunktúry. Rozličné po-
dráždenia aktívneho bodu.
Všeobecné a špeciálne indikácie aku-
punktúry a pridružených techník. Kon-
traindikácie a komplikácie  podávania 
akupunktúry  a pridružených techník. 
Poloha pacienta pri akupunktúre. Kom-
plikácie pri použití niektorých aku-
punktúrnych techník. Nebezpečné 
a zakázané body v akupunktúre. Kon-
traindikácia stimulácie aktívneho bodu 

pri niektorých pridružených technikách 
akupunktúry. Relatívne a absolútne kon-
traindikácie použitia akupunktúrnych 
techník podľa WHO. 

11. Akupunktúrna diagnostika kli-
nická    
Princípy diagnostiky v tradičnej me-
dicíne ( anamnéza, aspexia, palpácia). 
Základy pulzovej diagnostiky. Základy 
diagnostiky podľa jazyka.  Diagnostika 
podľa 8 princípov. Diagnostika podľa 
6 dráh.

12. Akupunktúrna diagnostika prí-
strojová
Bioelekrická aktivita bodu alebo aktív-
neho miesta, jej charakteristika ( obsah, 
význam a použiteľnosť).  Možnosť 
spojenia výsledkov merania a prvkov 
klasickej akupunktúrnej diagnostiky 
(Ryodoraku, Akabaneho, Voll a iné). 
Význam hodnotenia vstupnej informá-
cie jedného druhu, jej hodnotenia podľa 
softwaru, dopad na diagnostiku a liečbu. 
Najznámejšie prístrojové diagnostické 
metódy, stručná charakteristika.

13. Prvá pomoc akupunktúrou 

14. Propedeutika  akupunktúry   
Technika aplikácie ihly, rôzne manipu-
lácie s ihlou. Možné komplikácie pri 
pichaní ihlou
Elektroakupunktúra, laseropunktúra, 
moxa, akupresúra a iné. Pomôcky pre 
diagnostiku a liečbu v akupunktúre

15. Princípy  výberu a kombinácií  
akupunktúrnych bodov   

16.  Možnosti akupunktúry v jednotli-
vých odboroch klinickej medicíny.  
Akupunktúra v odbore: algeziológia, 
anesteziológia a intenzívna medicína,  
dermatovenerológia, fyziatria a bal-
neológia, gynekológia a pôrodníctvo, 
chirurgia, imunológia  a alergológia, 
interná medicína, neurológia, ortopé-
dia, ORL, oftalmológia, pediatria, psy-
chiatria, reumatológia, stomatológia, 
urológia, urgentná medicína, všeobecné 
lekárstvo- indikácie, kontraindikácie, 
komplikácie.

OKRUHY POŽIADAVIEK NA SKÚŠKU Z ODBORU 
AKUPUNKTÚRA

MUDr.Ondrej Bangha
odb. asistent, vedúci Subkatedry akupunktúry FZŠŠ SZU

sylaby
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V dňoch 29.-30.X.2009 sa konal kurz 
Ślachovosvalové dráhy, „ Nebeské 
okna“ , „Diabolské body“ a Praktické 
postupy v akupunktúre, v maleb-
nom prostredí stredného Slovenska, 
v horskom hoteli Royal v blízkosti 
obce Látky. Kurz bol organizovaný 
Slovenskou spoločnosťou akupunk-
túry organizačná zložka Slovenskej 
lekárskej spoločnosti a Sekciou 
akupunktúry Slovenskej lekárskej 
komory. Prednášala MUDr. Milada 
Barešová. Prekrásne prostredie in-
teriérov hotela, výborné vybavenie 
ako na prednáškové aktivity, tak aj na 
relaxáciu možno len vysoko pozitív-
ne hodnotiť. Frekventanti kurzu, pre-
dovšetkým tí, ktorí sa pripravujú na 
špecializačné skúšky z akupunktúry, 
získali veľa odborných informácii a 
všetci účastníci kurzu si mohli od-
dýchnúť v príjemnom prostredí. 
Hlavnou organizátorkou kurzu 
i spoločenského večera pri hudbe bola 
MUDr. Dagmar Balková z Lučenca, 
ktorej patrí aj touto cestou vďaka 
všetkých účastníkov podujatia.

rôzne

KURZ V LÁTKACH  SA STAL UŽ MINULOSŤOU...

MUDr. A.Ondrejkovičová, PhD, ved.sekr.SSA SLS

MUDr. Barešová

Prednáška Učíme sa...
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Pokračujeme v liečbe

Praktické postupy

Ukážky liečby
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XXV. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovacae
cum participatione internationali

Jindřichùv Hradec. 5. - 7. VI. 2009

Ohlédnutí za kongresem

MUDr.Teodor Rosinský, CSc, viceprezident pre TČM SSA SLS MUDr.Pavol Prokeš s poctou-Čestná medaila ČLS JEP MUDr. Milan Stránecký, vědecký sekretář ČLAS ČLS JEP

MUDr.Jozef Šmirala jr., MUDr.Miroslava Waszczuková, členovia Dozornej 
rady SSA SLS

MUDr.Milada Barešová, MUDr. Gabriel Petrovics, predseda SAK SLK MUDr. Jozef Jonáš

MUDr. Věra Dolejšová, MUDr.Milan Môcik, pracovné predsedníctvo MUDr. Ján Herdics, viceprezident pre techniku v akupunktúre MUDr.Oskar Mastalier,  čestný člen ČLAS ČLS JEP

pozdrav z kongresu od Oskara Mastaliera




