


Vážení akupunkturisté,
milí obchodní přátelé,

zdravíme vás touto cestou poprvé v novém roce 2010 – roce Tygra – v němž nás vedle běžných životních radostí a starostí
čeká také úkol pokračovat každý na své úrovni v obnově a dotváření jak ekonomických, tak i mezilidských vztahů dotčených
 celospolečenskou krizí.
Zatímco ty první se nás – a předpokládám, že ani většiny z vás – nijak negativně nedotkly, u druhé kategorie je znatelný
posun k netečnosti, nezájmu a aroganci pramenících z celkově „nezdravého ovzduší“. S následky té druhé kategorie se zřejmě
setkáváte ve svých ordinacích a máte jedinečnou možnost pomoci osvědčenými metodami tradiční čínské medicíny. K účinné
aplikaci těchto metod vám – již tradičně – nabízíme celou řadu akupunkturních pomůcek, u kterých jsme v závěru roku 2009
zaznamenali nebývalý vzestup objednávek. Jsme mile překvapeni, že se mezi naše odběratele řadí stále více nemocnic a větších
zdravotnických zařízení, což je nesporně pozitivní důkaz směru, kterým se „západní medicína“ ubírá . . .

Dovolujeme si vám stručně připomenout náš firemní profil: 
• jednorázové akupunkturní jehly zn. SEIRIN, VIVA, VINCO, SHENZHOU a další 
• ušní jehličky typu PYONEX („napínáček“) ocelové i pozlacené pro trvalou aplikaci 
• spec. ušní jehličky typu SPINEX (s ouškem), pro SU-JOK, s magnet. aplikátorem aj.
• akupres. kuličky magrainové, ocelové, magnetické a semínka Vacaria s náplastí
• magnetické „čočky“ s náplastí japonské zn. ELEKIBAN a ACCU-BAND 
• moxa – upravená ke snadnému použití v klasické i nekouřivé formě, japonské 

samohřející kotoučky TAIYO a ušní svíce originál HOPI-BIOSUN 
• anatomické modely těla, hlavy, ruky, nohy a ucha pro účely výuky i dekorace

Dodací podmínky: 
Akupunkturní pomůcky zasíláme poštou cca 3–5 prac. dnů po obdržení objednávky. Nemáme stálou prodejnu, své klienty
kontaktujeme formou osobních prezentací na odborných seminářích, konferencích apod.  v rámci ČLAS JEP. Akupunkturní
pomůcky WANK nejsou určeny pro další maloobchodní prodej a prosíme, neodkazujte na nás ani své jednotlivé pacienty. 

Věříme, že si z naší nabídky vyberete vhodné pomůcky a těšíme se na nové obchodní kontakty. 
Svým věrným a stálým  obchodním i osobním přátelům děkujeme za vytrvalost a porozumění . . .

Váš „dvorní akupunkturní dodavatel“  WANK – ing. Wanda Kyralová

Adresa pro zásilkovou službu (zde není prodejna):
Květnového vítězství 1742
149 00 Praha 4 
tel./fax: 272 926 229
e-mail: wankspol@iol.cz
http: www.wank.cz

, spol. s r. o.
IČ: 481154251, DIČ: CZ48114251, rok založení: 1991

Specializovaná soukromá firma dodávající zásilkovým 
způsobem značkové akupunkturní jehly a pomůcky 
lékařům, lékárnám, zdravotnickým zařízením apod.  
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editorial
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Vážené kolegyně, kolegové, přáte-
lé akupunktury,

dostáváte do rukou 1. číslo našeho 
časopisu v roce 2010. Díky proběh-
lým odborným akcím v roce 2009 
se k radosti redakční rady objevil 
větší počet příspěvků, takže někte-
ré budou uveřejněny až v následujících číslech. V tom je 
situace jiná, než dříve, kdy jsme příspěvky získávali ně-
kdy obtížně. Doufám, že nám zvýšený přísun  příspěvků 
vydrží.

Rok 2009 byl pro ČLAS významný především XXV. 
kongresem v Jindřichově Hradci. O kongresu bylo již 
hodně napsáno, nebudu se k němu vracet. Jen připome-
nu, že další kongres budeme pořádat v roce 2013, v roce 
2011 bude kongres pořádat Slovenská společnost aku-
punktury.

V minulém roce proběhl další ročník Konference 
v Českém ráji, který se již stává tradicí. Jako akupunktu-
risté bychom se měli snažit, aby na této konferenci byl 
reprezentativní počet prací z akupunktury a přidruže-
ných technik. Vím, že je obtížné v akupunktuře vymýšlet 
stále něco nového, ale zajímavá témata k publikování se 
jistě najdou.  

V listopadu jsme zorganizovali velmi zajímavý seminář 
v Lékařském domě na téma imunologie. Z tohoto semi-
náře budou publikovány některé články v našem časo-
pise.

Rok 2009 byl také posledním rokem funkčního období 
výboru naší společnosti. Svou dlouholetou činnost ve vý-
boru a revizní komisi ČLAS ČLS JEP ukončily MUDr. Lud-
mila Kučerová, MUDr. Zinaida Saidová a MUDr. Magdale-
na Urbanová. Budou nám chybět. Věřím, že noví členo-
vé výboru a revizní komise je plně nahradí. Zápisy z vo-
leb do výboru a složení nového výboru naleznete v závě-
ru časopisu.

Zřejmě nejsem sám, komu se zdá, že každý rok je kratší 
a kratší. Už máme rok 2010 a s ním nás čekají opět naše 
tradiční odborné akce v Lékařském domě a v Sedmihor-
kách. Doufám, že se zúčastníte v hojném počtu, čímž 
podpoříte smysl pořádání těchto akcí.

Za výbor společnosti a za sebe vám přeji vše nejlepší 
do nového roku, pevné zdraví a hodně akupunkturních 
úspěchů

MUDr. Ladislav Fildán
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LéČBA POLLINOSY PERmANENTNí UšNí jEHLOU

MUDr. Milan Stránecký 
Rehabilitační oddělení nemocnice Havlíčkův Brod 

stranecky@volny.cz

originální práce

V posledních 30–40 letech  do-
chází v průmyslově rozvinutých 
zemí k prudkému nárůstu pylových 
alergií. Udává se, že mezi dospělými 
je až 30 %, mezi dětmi dokonce 40 % 
pylových alergiků a situace se dále 
zhoršuje. Jde tedy o velký problém, 
který se v našich podmínkách snaží 
řešit západní medicína. O možnos-
tech akupunktury na tomto poli se 
obecně neví a pokud se v této sou-
vislosti zmiňuje akupunktura v od-
borném tisku, mluví se o placebo-
vém, sporném efektu léčby.

Účelem článku není diskuse o etio- 
logii pollinosy, pro úplnost se zmí-
ním o symptomech. Pacienti udáva-
jí v pylové sezóně intensivní svědě-
ní nosu, očí, měkkého patra se se-
rózní sekrecí, otok víček s conjucti-
vitidou. Současně je ucpaný nos, bo-
lesti v krku, kašel, laryngitida, spas-
tická bronchitida s astmatickými zá-
chvaty dušnosti hlavně při kontak-
tu s alergeny. Obecně bývají přízna-
ky nejhorší po ránu. V laboratorním 
nálezu bývá eosinofílie v krevním 
obrazu, v krvi zvýšená hladina IgE 
nebo jiné indikátory alergického zá-
nětu jako například interleukin 10.

Často se vyskytují příznaky, o kte-
rých se příliš nemluví, jako jsou vel-
ká únava, psychomotorický útlum, 
ospalost během dne, v noci naopak 
potíže se spánkem pro ucpaný nos 
nebo dušnost, po spánku se pacient 
necítí odpočinutý, mívá depresivní 
ladění, tenzní bolesti hlavy, zažíva-
cí obtíže a zácpa. Těžko rozlišit, zda 
jde o příznaky atopie nebo následek 
užívání léků.

Západní způsob léčení pollino-
sy spočívá v mírnění příznaků léky, 
které tlumí alergickou reakci. Patří 
sem lokální aplikace steroidů nebo 
antihistaminik do nosu a/nebo prů-
dušek, perorální podávání antihista-
minik, do očí a nosu aplikace de-
kongestiv. Používá se i předsezón-

ní hyposensibilizace, Zkouší se i lék 
na bázi protilátek proti Ig E.

Charakteristika souboru a potí-
že před léčbou 

Soubor 92 pacientů s pollino-
sou léčených za posledních 5 let tj. 
2004–2008 aplikací permanentní 
ušní jehly do bodu alergie dle Dolej-
šové, 45 pacientů bylo léčeno opa-
kovaně tj. 2–5× v průběhu oněch 
pěti let.

Věk pacientů 8–65 let s průměrem 
28 let. Doba trvání pollinosy před 
léčbou byla 2–25 let. Alergická sezó-
na u 80 % pacientů trvala od května 
do konce srpna, u zbylých 20 % byly 
alergické obtíže i mimo toto obdo-
bí. Všichni pacienti se léčili zprvu 
u alergologa, ale léčbu hodnotili ja-
kou neuspokojivou. 

Příznaky pacientů souboru 
před zahájením léčby

U všech pacientů souboru byly 
výše uvedené symptomy alergie 
v oblasti obličeje krku a průdu-
šek. Všichni pociťovali silnou, ne-
adekvátní únavu, ospalost během 
dne, v noci naopak špatně spa-
li a po spánku se necítili odpoči-
nuti, největší potíže měli po ránu. 
Bronchospastický poslechový nález 
s dušností v době aplikace jehly byl 
u 60 pacientů.

40 pacientů udávalo zažívací ob-
tíže ve smyslu nechutenství, ztrá-
ty chuti, nadýmání, plynatosti a zá-
cpy. Všichni udávali zhoršení nála-
dy a podrážděnost. Doba možného 
pobytu venku bez výrazného zhor-
šení alergických obtíží byla průměr-
ně 1 hodina. 

Léčba
Bod alergie dle Dolejšové se na-

chází v místě projekce zápěstí v No-
gierově modelu ucha, je palpačně 
bolestivý, reaguje na světelné frek-

vence A a G. Jehla se aplikuje smě-
rem seshora dolů do podkoží, přele-
pí se hypoalergenní náplastí a je po-
nechána 6 týdnů. 

Komplikace léčby
Pouze u dvou pacientů došlo k po-

vrchnímu zánětu kolem jehly. Po od-
stranění a dezinfekci postiženého 
místa došlo k rychlému vyhojení.

70 pacientů udávalo mírnou bo-
lest ucha jednu nebo dvě noci po za-
vedení jehly při lehnutí na levé 
ucho, později bolest zcela odezněla. 

Vyskytl se problém s retencí jeh-
ly při koupání a ponořování hlavy 
hlavně u dětí, u dospělých při mytí 
vlasů, u žen u kadeřnice. Před od-
jezdem k moři jsem jehlu odstranil 
a znovu zavedl po příjezdu. U moře 
byli pacienti bez alergických obtí-
ží, po návratu se příznaky vrátily bě-
hem 1–2 dní.

 
Hodnocení léčby

V souboru nebyl jediný pacient, 
u kterého by nedošlo ke zlepšení 
stavu. K výraznému zlepšení došlo 
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nejpozději do druhého dne od za-
vedení jehly, u 24 pacientů byl oka-
mžitý efekt do 5 minut! Okamžitě 
se uvolnil nos, zmenšila se sekrece 
v dýchacích cestách a očích a ustou-
pila dušnost.

Škála hodnocení efektu léčby byla 
stanovena takto: 1– žádný nebo 
minimální efekt, 2– mírný efekt, 
3– střední efekt, 4– výrazné, zásad-
ní zlepšení stavu, 5– alergické pří-
znaky zcela vymizely. Hodnocení 
bylo provedeno na základě subjek-
tivních údajů pacientů a klinického 
vyšetření při zavádění a odstraňová-
ní jehly po 6 týdnech.

Z 92 pacientů 1– žádný pacient
02 – 8 % – 07 pacientů
03 – 12 % – 11 pacientů 
04 – 75 % – 69 pacientů
05 – 5 % – 05 pacientů

U 45 pacientů souboru, kteří pro-
dělali léčbu více let po sobě, došlo 
k postupnému zmenšení alergic-
kých obtíží. Dva pacienti byli hod-
noceni po 2 a 3 letech léčby perma-
nentní ušní jehlou alergologem jako 
vyléčení, neboť kromě ústupu obtí-
ží  měli i negativní kožní testy.

V 60 % případů mohla být plně vy-
sazena antihistaminika a lokální ste-
roidy, v 32 % došlo ke snížení dávek, 
pouze v 8 % byly nutné stejné dávky. 

V 93 % případů subjektivní výraz-
né snížení únavy, zlepšení nálady, 
kvality spánku, pouze v 7 % případů 
nebyly tyto obtíže výrazněji ovlivně-
ny. 15 pacientů udávalo euforii tr-
vající několik dní po zavedení jehly. 
Šlo o pacienty s výrazným efektem a  
příčinou této euforie nejspíše výraz-
né zlepšení kvality života, nabízí se 
i jiné vysvětlení – například zvýšené 
vyplavování endorfinů vlivem jehly.
Zažívací obtíže zůstaly při a po léč-
bě neovlivněny.

Doba pobytu venku s vysokou 
koncentrací pylových alergenů 
před léčbou byla průměrně hodinu, 
potom museli pacienti zpět do uza-
vřených prostor, po zavedení jeh-
ly mohli bez větších obtíží pobývat 
venku 4–6 hodin.

Permanentní jehla byla apliková-
na většinou při počínajících přízna-
cích pylové alergie, hlavně u paci-
entů, kteří byli léčeni opakovaně. 
V sezóně, kdy byly příznaky plně vy-

vinuté, byla jehla aplikována 32 pa-
cientům se stejně dobrým, většinou 
okamžitým efektem. 

Bod alergie dle Dolejšové lze na-
lézt oboustranně a vykazuje více 
než 20 VASů, takže zpočátku byl 
problém, do kterého ucha jehlu na-
píchnout. Vznikl tak nezamýšlený 
soubor 10 pacientů, kterým jsem 
aplikoval jehlu do pravého ucha 
s nulovým efektem. Po přepíchnu-
tí jehly do stejného bodu vlevo byl 
efekt okamžitý. U 90 z 92 pacientů 
souboru tj v 98 % byla jehla apliko-
vána vlevo. U dvou pacientů, u kte-
rých byl efekt vpravo, bylo také po-
stupováno stejně- to je metodou po-
kusu a omylu.

Pěti pacientům, kteří byli po 3 
týdnech s jehlou zcela bez alergic-
kých obtíží, jsem ji na jejich žádost 
předčasně odstranil. Veškeré potíže 
se vrátily do 24 hodin.

U lidí s mírnými alergickými ob-
tížemi lze přiložit magnet severem 
z vnitřní plochy ucha, proti tomuto 
bodu alergie. Magnet je nejlépe apli-
kovat při dočasném zhoršení pří-
znaků nebo před odchodem do pří-
rody a ponechává se nejvýše 24 ho-
din. Po této době jeho účinnost kle-
sá.

Diskuze
Na základě hodnocení souboru 

92 pacientů léčených pro pollino-
su permanentní ušní jehlou apliko-
vanou do bodu alergie dle Dolejšo-
vé lze konstatovat vynikající efekt 
u 80 % pacientů souboru.

Tato práce by neobstála ve svět-
le EBM, neboť pacienti souboru ne-
byli vyšetřeni laboratorně z finanč-
ních důvodů. Zajímavý je rozpor 
mezi výrazně zlepšeným klinickým 
nálezem poslechovým, spirometric-
kým, výrazným zmenšení sekrece 
z dýchacích cest, subjektivním zlep-
šením únavy, kvality spánku atd. 
na jedné straně proti trvajícímu ná-
lezu alergického zánětu v laborato-
ři. Zatím jsem nenašel jediný údaj 
v literatuře, kdy by výrazné klinické 
i subjektivní zlepšení při a po léčbě 
akupunkturou korelovalo se zlepše-
nými laboratorními hodnotami. 

Na bodu alergie dle Dolejšové je 
zajímavé
1. Napíchnutím pouze tohoto 

bodu lze účinně kontrolovat py-
lovou alergii. Mechanismus účin-

ku tohoto bodu je obestřen ta-
jemstvím. Nejde o čistě sympto-
matické zlepšení během sezó-
ny, neboť aplikace permanentní 
jehly do tohoto bodu několik let 
po sobě zřetelně sníží alergickou 
reakci u všech pacientů, u dvou 
pacientů souboru dokonce do-
šlo k vyléčení dle vyjádření aler-
gologa, neboť došlo k vymizení 
reakce při kožních testech.

2. Tento bod je vyjádřen u všech 
alergiků, a to oboustranně, při-
tom ve více než 90 % případů 
je účinný pouze při napíchnutí 
vlevo. Pokud bod napíchneme 
vpravo, efekt na alergické obtíže 
je nulový, což svědčí proti argu-
mentům našich odpůrců o pla-
cebo efektu. 

  Postup je proto jednoznačný. Na-
píchneme bod vlevo a okamži-
tě dojde k zřetelnému zlepšení. 
Pokud ne, instruujeme pacienta, 
aby se dostavil druhý den a není-
li výrazné zlepšení, přepíchne-
me jehlu do pravého ucha.

3. Jde o mimosystémový bod jak 
v čínském i Nogierově systému, 
který je mezi akupunkturisty 
zcela neznámý.

Zajímavý je malý soubor pěti pa-
cientů, u kterých došlo k recidi-
vě alergických obtíží do 24 hodin 
po odstranění jehly. V aurikulote-
rapii  se obecně doporučuje pone-
chávat permanentní jehly podstat-
ně kratší dobu, neboť jinak údajně 
ztrácejí účinnost a je nebezpečí in-
fektu kolem jehly. 

Práce byla přednesena na XXV. 
Kongresu akupunktury v Jindřicho-
vě Hradci 2009.
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POšKOZENí OKRUHU ZEmĚ SOUČASNOU STRAVOU

MUDr. Vladimíra Strnadelová 
Na Florenci 19, Praha 
strnadelova@cbox.cz

Energetický okruh Země je jed-
ním z pěti základních okruhů (prv-
ků), které tvoří systém koloběhu 
energie ve vesmíru, přírodě i v na-
šem těle, tak, jak nás to učí tradiční 
čínská medicína a filosofie. Všech-
ny energetické okruhy jsou důleži-
té, ale okruh Země, je naší vazbou 
k zemi. Pokud správně funguje ten-
to energetický okruh, dává nám to 
pevnou půdu pod nohama, vědomí 
toho kdo jsme a kam jdeme, k tomu 
dostatek sil na tuto cestu.

Orgány, které sem patří, tedy ža-
ludek, slezina, slinivka jsou orgá-
ny trávící a tudíž odpovídají za do-
statečné strávení, jak na úrovni fyzi-
kální, tak na informační, čili, jak na 
úrovni jídla, tak na úrovni psychic-
ké. Od správné funkce tohoto okru-
hu pak závisí velká spousta funkcí 
našeho těla i psychiky.

Úroveň psychiky. Když správně 
funguje tento energetický okruh, 
dává nám to vědomí toho co chce-
me a dostatek sil na uskutečně-
ní svých snů. Takový člověk je pak 
plný energie, soucitu a vůle k napl-
nění svých životních potřeb. Výsled-
kem snižující se funkčnosti těch-
to orgánů, je na psychické úrovni 
ztráta sil, které nestačí na uspoko-
jení všech potřeb. Jinými slovy tou-
hy a potřeby zůstávají, ale nelze je 
uskutečnit. Velmi typickým přízna-
kem je to, že tito lidé hledají chy-
bu ne v sobě, ale ve svém okolí, blíz-
kých, situaci, nepříznivých okolnos-
tech. Žijí v neustálém pocitu ukřiv-
dění a také velmi rádi o svých poci-
tech mluví a to i tehdy, když okolí již 
nechce poslouchat. Typickým poci-
tem je „nenasytnost“ a to nejen na 
úrovni jídla, ale i potřeb, lásky, po-
zornosti. 

Úroveň tělesná. Žaludek spouští 
energii tráveni dolů. Nezřídka se 
tento tok obrací nahoru a pak vzni-
ká zvracení, musea, říhání, pálení 
žáhy, bolesti a tlak v žaludku. 

Slezina, slinivka mají mnoho funk-
cí, z těch nejdůležitějších je to kon-
trola přepravy vody a obilovin. Jiný-
mi slovy zajišťuje trávení a příjem 
takto získané energie. Při poruše 
často vidíme řidší stolici, nadýmání, 
únavu po jídle, ale i celkovou únavu. 
Častým příznakem je chuť na slad-
ké, které je důsledkem nedostatku 
získané energie, jednoduchý cukr 
je zdrojem rychlé energie, ale jeho 
konzumace zpětně tento okruh 
poškozuje. Důsledkem zhoršení 
zpracování tekutin je zahlení. Po-
kud pozorně odebíráme anamnézu 
zjišťujeme, že velká většina pacien-
tů udává některé z výše zmíněných 
příznaků. Často je třeba se na tyto 
příznaky cíleně ptát, neboť lidé je 
nepovažují za důležité, přesto ne-
dostatek energie a krve, které tím 
vznikají, mohou být začátkem mno-
ha závažných problémů na mno-
ha úrovních organismu. Když tyto 
příznaky přehlédneme a v léčbě je 
nezohledníme, mohou být výsledky 
léčby menší a obtíže se pak často 
vracejí a stávají se chronickými.

Příčiny poruchy energie Země
Strava (o které bude pojednáno 

dále)
Emoce – časté přemítání, dumá-

ní, starosti vyčerpávají při delším tr-
vání tyto orgány a snižují postupně 
jejich funkčnost.

Střevní dysbiósa a plísně – kte-
rá je častým problémem při součas-
ném stravování a nadužívání antibi-
otik. Vede k špatné funkci celého 
trávení a tím i zhoršení funkčnosti 
orgánů Země, což se projevuje na 
fyzické i psychické úrovni. 

Energetické blokády v oblasti 
jater – které mohou mít nejrůzněj-
ší původ, vedou často přes kontrol-
ní funkci dřeva nad zemí k poruše 
tohoto energetického okruhu.

Vliv stravy na energii Země
Správně volená strava je nejdůle-

žitější pro normální funkci žaludku, 
sleziny a slinivky. Je zcela pocho-
pitelné, že základem je skladba jíd-
la, která odpovídá schopnostem na-
šeho trávicího sytému, jinými slo-
vy strava by měla být taková na co 
je konstruováno naše trávení. Vzhle-
dem k tomu, že v současné době 
je právě celková skladba jídla zcela 
jiná a významně zatěžuje a násled-
ně poškozuje trávicí orgány a pro-
to jsou tyto orgány u mnoha lidí po-
škozené a jsou velmi často základ-
ní příčinou mnoha nemocí. Na dru-
hou stranu z toho vyplývá, že pokud 
chceme tyto nemoci řešit, musí být 
správná úprava stravy součástí této 
léčby.

Nejvíc poškozuje okruh sleziny, 
slinivky:
• konzumace jednoduchého cuk-

ru (je třeba aby se lidé naučili 
hradit sladkou chuť složitějšími 
cukry, kterými nahradí cukry 
jednoduché),

• nadbytek syrové zeleniny (syro-
vé zeleninové saláty slinivka ne-
může dostatečně strávit, zatěžují 
ji a nestrávené jsou pak výživou 
pro plísně, které se následně pře-
množují),

• nadbytek syrového ovoce, svým 
cukrem a ochlazujícím efektem 
má v nadbytku také neblahý vliv 
na tyto orgány,

• kombinace obilovin a jednodu-
chého cukru (pečivo s medem 
či marmeládou, vločky s ovocem 
nebo rozinkami, buchty s cuk-
rem). Jednoduchý cukr blokuje 
trávení toho složitého a tím vzni-
ká nejen přemnožení plísní, ale 
i zátěž zažívacího systému.

Režim jídla
Nejen to co jíme, ale i jak to jíme 

má značný vliv na naše trávení a tím 
na výše jmenované orgány.

originální práce
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• Příliš malý sortiment v konzis-
tencích jídla, nadbytek suché po-
travy (např. nadbytek pečiva)

• Nadbytek jídla, přejídání
• Nedostatečná přestávka mezi jíd-

ly, která zabraňuje dostatečnému 
strávení

• Jídlo na noc
• Nedostatečné kousání a prosli-

ňování

Základ stravy
Nutné je nejen vyřadit ty potravi-

ny, které zatěžují trávicí orgány, ale  
hlavně navrátit do stravy ty potravi-
ny, které jsou nezbytné pro správný 
chod našeho organismu. To zname-
ná, že základem stravy by měli být 
obiloviny (v celém zrnu, ne pečivo), 
tepelně upravená zelenina a bílkovi-
ny, v menší míře živočišné a hlavně 
rostlinné, které vznikají kombinací 
aminokyselin z obilí a luštěnin.

Celostní léčba
Veškerou léčbu je nezbytné pod-

pořit správně zvolenou stravou, ne-
boť i nejlepší léčebné postupy ve-
doucí k úpravě těchto orgánů, dlou-

ho nevydrží, když jsou i nadále špat-
nými stravovacími návyky zatěžová-
ny.

Akupunktura:
Důležité je vždy správná diagnos-

tika, která pak vede k volbě správ-
ných bodů a jejich kombinací. Nej-
častěji využívané body St 36, Li 4, St 
21, ST 25,26, 29, JM 12, Liv 2, Liv3. 

Homeopatické léky Nosky i bylin-
né preparáty jsou vždy voleny podle 
souboru příznaků toho kterého pa-
cienta.

Podle mých zkušeností se vždy 
vyplatí, když u pacienta najdu pří-
znaky slabosti v okruhu Země, léčit 
nejprve tento orgán a to bez ohledu 
na to s jakým příznaky a nemoce-
mi pacient přichází. Výsledkem je 
poměrně rychlé zlepšení subjektiv-
ního stavu pacienta, zvýšení jeho 
energetické úrovně. Tato energie 
se pak dá dobře využít na léčbu dal-
ších nemocí.

Závěr
Úkolem přírodní medicíny je po-

moci pacientům ke zdraví. Mnoh-
dy známe a umíme používat dob-

ře akupunkturní body, homeopa-
tii a jiné přírodní léčebné postupy. 
Často nám však uniká to, čím člověk 
ovlivňuje své zdraví několikrát den-
ně a tím je jídlo. Tam kde je poru-
šena slezina, slinivka a žaludek, jsou 
všechny přírodní postupy slabé, po-
kud neovlivníme jídlo. Při správně 
zvolené stravě  je nám pak odměnou 
pevná půda pod nohama a dostatek 
energie na uskutečnění svých cílů.

Práce byla přednesena na 25. kon-
gresu akupunktury v Jindřichově 
Hradci 2009.
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Článkem se vracím k proběhlému 
XXV. kongresu akupunktury v Jin-
dřichově Hradci, kde zazněl ve for-
mě přednášky. 

Respirační onemocnění v jakém-
koliv věku tvoří vysoké procento 
pacientů v mé ordinaci. Co se týče 
dětských pacientů je třeba respek-
tovat rozdíly mezi dětským a dospě-
lým pacientem. 
1. Sklon k rychlým změnám jak ve 

vývoji organismu, tak ve vývoji 
chorob, nás zavazuje k častým 
kontrolám malého pacienta 
(čím menší, tím je třeba větší 
opatrnosti), či kontaktům s ro-
diči. Znamená to však také sklon 
k rychlejší úzdravě.

2. Děti jsou přirozeně více YANG, 
proto mají sklon k chorobám 
YANGového charakteru s vyso-
kými horečkami, rychlou pro-
měnou, akutní stavy bývají často 
plné a horké povahy. Jejich YIN 
je křehká a většinou v nedostat-
ku, snadno je zasažena jak cho-
robou, tak i nesprávnou léčbou. 
Rychlý rozvoj funkcí (YANG) 
klade velké nároky na potravu 
(YIN).

3. Orgány jsou jemné a křehké, 
především slezina nemá ještě 
v útlém věku dostatečně silnou 
QI, proto jsou i při onemocně-
ních dýchacího systému pravi-
delně přítomny zažívací obtíže 
a sklon k zahleňování. Současně 
jsou jejich orgány ale čisté a živě 
se regenerují.

4. Děti jsou jarem života, z toho 
důvodu se mohou častěji obje-
vovat poruchy prvku dřevo, kte-
ré se projeví spasmy, křečemi, 
poruchami spánku.

Z toho vyplývá, že při akutních po-
stiženích dýchacího systému nemo-
ci nastupují většinou rychle, s vyso-
kou horečkou, velkým množstvím 

hlenu, často jsou doprovázeny zaží-
vacími obtížemi, mohou být spojeny 
se vznikem spasmů a křečí. Při na-
padení zevní škodlivinou chladu se 
tato rychle mění v horko. Příčinami 
akutních onemocnění jsou přede-
vším zevní škodliviny a nesprávná 
strava. U chronických či opakovaně 
probíhajících nemocích musíme 
zvážit vrozené oslabení orgánů plí-
ce a slezina a oslabení esence led-
vin, dále oslabení sleziny a žaludku 
nesprávnou stravou, přítomnost 
vleklého patogenního faktoru z dů-
vodu nedoléčených chorob nebo 
očkování, oslabení a nerovnováhu 
QI z nesprávných životních návyků.

Je také potřeba v diagnostice pa-
matovat na zkreslení údajů kvůli 
zprostředkování rodiči, ale i sa-
motnými pacienty hlavně v puber-
tálním věku, obtíže mohou nastat 
i pro nespolupráci malého pacienta 
apod. Je také důležité léčit částečně 
celou rodinu („léčbou matky, vylé-
číš dítě“), vybírat metody léčby dle 
věku pacienta (akupresura, aku-
punktura, masáže, dávka bylin).

Velmi malé děti – kojence a bato-
lata s akutními onemocněními ošet-
řuji akupunkturou či fytoterapií 
zřídka, rodiče těchto malých paci-
entů vyhledávají nekonvenční typy 
léčby spíše při opakujících se respi-
račních onemocněních, po mnoho-
násobné terapii antibiotiky. 

V těchto případech myslím na 
• Dědičné faktory a vrozená oslabe-

ní, pátrám tedy především v ana-
mnéze matky (onemocnění, stra-
va, režim, stresy). Nejčastěji jde 
o stavy oslabení esence ledvin 
a oslabení QI sleziny a plic.

• Nesprávná a nepravidelná strava, 
časné podání antibiotik oslabují 
slezinu a žaludek s možným vzni-
kem hlenů. Překrmování způsobu-
je tzv. akumulační poruchu přede-
vším s postižením žaludku, nepra-

videlná strava, nevhodná mléka, 
příliš brzké zařazení některých 
potravin, příliš potravin chladné 
povahy (banány, jogurty, ovocné 
šťávy) nebo naopak přemíra hor-
ké stravy (tmavé maso, styl úpravy 
jídla, hlenotvorné potraviny gene-
rující horko), příliš sladká, tučná 
strava. To vše může být příčinou 
postnatálního poškození QI a rov-
nováhy YIN a YANG sleziny, žalud-
ku, ale i jater a žlučníku. 

• Očkování a možnost následného 
vzniku vleklého patogenního fak-
toru mohou být vedle výše zmí-
něných situací příčinou opakova-
ných katarálních stavů, recidivují-
cích bronchitid, chronických blo-
kád lymfatického systému, opa-
kujících se zánětů v dutině ústní, 
alergických onemocnění, ale i ne-
spavostí, hyperaktivity.

V léčebné strategii jde pak o 
• Doplnění prázdnoty – zde esence 

ledvin, QI sleziny a plic.
• Harmonizaci vztahu mezi slabou 

slezinou a žaludkem (často sil-
ným).

• Pročištění patologického vlh-
ka a hlenů, event. horka a ohřátí 
chladu.

• Ochranu YIN.

1.  Upravíme režim a stravu
2.  Využijeme masáž – řasení po pá-

teři a v průběhu dráhy močo-
vého měchýře, posilující masáž 
břicha kolem pupku po směru 
hodinových ručiček, masáž po-
dél žeber, míčkování.

3.  Akupresurou event. baňkami, 
akupunkturním kladívkem nej-
častěji ovlivňujeme SHU body 
plic, sleziny, žaludku, ledvin, ST 
36, SP 6, 9, KI 3 k doplňování, ST 
40 (hleny), LI 11 (horko).

4.  Moxujeme, ale opatrně, při 
příznacích chladu, vyčerpání 
YANG.

RESPIRAČNí ONEmOCNĚNí U dĚTí

MUDr. Zuzana  Vančuříková 
MUDr. Eva Zálabská

zvancurikova@cete.cz
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5.  Fytoterapii lze také užít v 1/6–
1/3 dávce dle hmotnosti, ale 
i dle spolupráce dítěte. Pokud 
matka kojí lze odvary nebo pi-
lulky doporučit matce. (např. SI-
JUNZI TANG k posílení QI slezi-
ny, SHENLING BAIZHU SAN na 
stavy prázdnoty QI s přítomnos-
tí vlhkosti, LIUJUN ZI TANG na 
stavy prázdnoty s přítomností 
hlenů, BAIHE GUJIN TANG vy-
živuje YIN plic a ledvin, zvlhču-
je plíce, přeměňuje hleny, YU-
PING FENG SAN na posílení po-
vrchu).

Akutní napadení zevní škodlivi-
nou řeším pomocí akupunktury 
a fytoterapie spíše u větších dětí. 
Body ve výběru odpovídají těm, 
které užíváme u dospělých paci-
entů. Akupunkturu však provádím 
jemně, poměrně tenkými jehlami, 
jehly neponechávám příliš dlouho, 
moxuji opatrně. Z bodů nejčastěji 
užívám BL 12,13, GV 14 i GV 20 při 
napadeních zevním chladem a vět-
rem, event. i moxuji (BL12, GV 14), 
při příznacích horka, horečce, bo-
lestech hlavy lze využít LI 11, LI 4, 
při zahlenění ST 40, kašli LU 5, 7 i 9 
a přidat body místní k nosu LI 20, 
hrdlu LI 18 a další. 

Následně se mi osvědčilo postarat 
se opět o doplnění prázdnoty s vyu-
žitím SHU bodů orgánů, CV 12, 17 
při únavě, event. i moxy na CV 8, 
KI 3 , SP 6, ST 36 – zde doporučuji 
i moxovat preventivně 1–2× týdně 
před rizikovými obdobími. Jistě by 
se daly s dobrým účinkem využít i ji-
ných bodů.

Při fytoterapii zase záleží na spo-
lupráci pacienta, ale léčba bylina-
mi má velmi důležitou úlohu v cel-
kové strategii léčby. K mým oblíbe-
ným směsím patří JIAWEI XIANG-
SU SAN na uvolnění povrchu a vy-
puzení chladu pálivě ohřívajícím 
způsobem, nebo GUIZHI TANG, 
CHUANXIONG CHAITIAO SAN – 
vypuzuje chladný vítr, zastavuje bo-
lesti hlavy, mění-li se chlad v horko 
pak CHAIGE JIEJI TANG, při napa-
dení zevní škodlivinou horka YIN-
QIAO SAN,  SANGJU SAN otevírá 
povrch při napadení větrem a hor-
kem. V prevenci dalších onemocně-
ní jde především vždy o nastolení 
rovnováhy YIN a YANG, posílení QI 
a krve. Mimo bylinné směsi ráda vy-
užívám i imunostimulačních účin-
ků léčivých hub Coriolus (YUN-
ZHI)– je houba doplňující YIN led-
vin a jater, podporuje QI sleziny, na-
pomáhá přeměňovat vlhkost, Cor-
dyceps (DONGCHONGXIACAO) 
– vyrovnává stavy nedostatku dole 
a nadbytku nahoře = doplňuje 
YANG ledvin, vyživuje YIN plic, na-
pomáhá tvorbě QI, přeměňuje hle-
ny, Ganoderma (LINGZHI) – dopl-
ňuje esenci ledvin, vyživuje srdce, 
zastavuje kašel, vyrovnává dušnost, 
doplňuje QI i krev, Pleurotus (PIN-
GGU) – doplňuje slezinu, QI, od-
straňuje vlhkost, posiluje cévy, vylu-
čuje větrný chlad, SHITAKE – dopl-
ňuje QI a krev, napomáhá k regula-
ci vlhkosti.

V práci šlo spíše o nástin mož-
ností využití metod tradiční čínské 
medicíny v léčbě respiračních one-
mocnění u dětí. Z praxe lze potvr-

dit, že má dobré účinky a je dobře 
je více a více v léčbě dětí prosazovat 
a to nejen při nemocích dýchacího 
ústrojí.

Vl. Ando – Klasická čínská medi-
cína

J. Scott – Akupunktura při léčení 
dětí

Vl. Ando – Farmakologie klasické 
čínské medicíny

Klinická akupunktura podle 
institutů tradiční čínské medicíny 
v NANJING a BEIJING

MUDr. Zuzana Vančuříková, 

Homeopatická klinika Praha, 
Komornická 8 
Centrum TČM, Revoluční 20

MUDr. Eva Zálabská 
Pardubická krajská nemocnice, 
odd. klinické mikrobiologie
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dIABETES mELLITUS  Z POHLEdU CELOSTNí  mEdICíNY

MUDr. Věra Dolejšová 
Dejvická 38, Praha 6

1. Úvod
Pohled na diabetes mellitus se 

v dnešní době mění. Protože „Opa-
kování matka moudrosti“ – zopa-
kujme si některé základní známé 
skutečnosti a následně je rozšiřme 
o nové poznatky klasické i celostní 
medicíny.

Diabetes mellitus, neboli cukrov-
ka je onemocnění způsobené ne-
dostatečnou nebo zcela chybějící 
produkcí hormonu inzulinu v pan-
kreatu, resp. v Langerhansových os-
trůvcích. Inzulín je hormon umož-
ňující absorpci glukozy.

Při inzulinové deficienci dochází 
k nadměrnému vzestupu hladiny 
glukozy v krvi, což následně vede 
k polyurii, polydipsii, úbytku těles-
né hmotnosti, pocitu hladu a k úna-
vě. Kromě toho ústí diabetes mel-
litus také v poruchy metabolismu 
lipidů a v akcelerovanou degenera-
ci nejdrobnějších krevních cév zá-
sobujících tkáně očí, ledvin, nervů 
atd.

Rozlišujeme 2 hlavní formy:
1. Inzulin-dependentní DM – 

typ I., který začíná v dětství či 
mládí, nejčastěji mezi 10. – 16. 
rokem života. Jeho rozvoj je vel-
mi rychlý. Buňky produkující 
inzulin jsou zcela zničeny. Eti-
ologie nejspíše charakter auto- 
imunního onemocnění, podíl 
virové infekce.

2. Non-inzulin-dependentní 
DM – typ II. – nastupuje poma-
lu a postupně a rozvíjí se u lidí 
starších 40 let. Organismus pro-
dukuje inzulin a množství, které 
nedostačuje k uspokojování po-
třeb metabolismu.

3. Sekundární DM – v důsledku 
onemocnění pankreatu (pan-
kreatitidy, nádor pankreatu), en-
dokrinní příčiny – m. Cushing, 
akromegalie, hyperthyreosa, fe-

ochromocytom, idiopatická he-
machromatoza (bronzový DM).

4. Porušená glukosová toleran-
ce – např. ve stresu, v důsledku 
jiného závažného onemocnění 
(IM, popáleniny), vliv léků (thia-
zidy, glukokortikoidy, perorální 
antikonceptiva, deriváty kyseli-
ny nikotinové).

5.  Gestační DM – u cca 3 % těhot-
ných – diagnostikován je zejmé-
na ve druhé polovině těhoten-
ství, kdy se objeví glykosurie 
nebo podle UZ je plod větší, než 
by odpovídalo příslušnému ob-
dobí. Důvodem je neschopnost 
matčina organismu produkovat 
během těhotenství dostatečné 
množství inzulínu nutné k za-
chování normálních hladin glu-
kozy v krvi.

Co vše jsou příčiny onemocnění 
a co můžeme dělat, aby se stav ne-
mocného zlepšil si povíme násle-
dovně.

 
2. Základní informace

Diabetes mellitus představuje 
v současné době jeden z nejvýznam-
nějších medicínských problémů 
v rozvinutých zemích. Jeho výskyt 
významně stoupá, odhaduje se, že 
během 10 let dojde celosvětově ke 
40násobnému zvýšení výskytu.

DM I. typu je bezesporu multi-
faktoriální onemocnění. Víme, že 
významnou roli hrají genetické 
dispozice, ale je také jasné, že dal-
ším precipitujícím faktorem jsou 
infekce a to zejména virové (podle 
EAV se jedná zejména o viry spal-
niček, zarděnek a herpetické viry). 
Zatím není vědecky dokázán vliv 
potravinové alergie či intolerance, 
ale i podle našich měření má tento 
faktor vliv, spíše v důsledku celko-
vé poruchy imunity a nastavení na 
autoimunní charakter. Jedná se ze-

jména o bílkoviny kravského mléka 
a pšenici. 

Důležité je podle nás zejména na-
vození poruchy imunity – jednak 
v důsledku poruchy slizniční imu-
nity na základě potravinové intole-
rance, častějších infekcí střevních, 
střevní dysmikrobie, ke které vede 
také časté nadužívání antibiotik od 
nejútlejšího věku dítěte atd. Zásadní 
roli pro vznik onemocnění ale hraje 
stres.

U člověka byly nalezeny dvě 
chromozomální oblasti, které jsou 
asociovány se vznikem DM I. typu 
– 1. oblast se nachází na krátkém ra-
ménku 6. chromozomu a zahrnuje 
lokus MHC. 2. oblast je na krátkém 
raménku 11. chromozomu, ozna-
čovaná jako IDDM-2. T.č. je celkem 
nalezeno 15 genetických lokusů, na 
kterých se nacházejí geny podmiňu-
jící diabetes mellitus I. typu.

Autoimunitní imunopatologic-
ká reaktivita je u nemocných s DM 
I. typu namířena proti několika 
biologicky aktivním molekulám 
Langerhansových ostrůvků pankre-
atu. Jedná se o inzulín, dekarboxy-
lásu kyseliny glutámové, antigen 
označovaný jako ICA512/1A2 (jde 
o transmembránovou proteinovou 
tyroxin-fosfatazu), phogrin, streso-
vý protein hsp65 a karboxypaptida-
zu H.

V současné době má průkaz auto-
protilátek pevné postavení v kom-
plexní diagnostice DM I. typu. Pro-
kázalo se ovšem také, že se nemusí 
jednat pouze o onemocnění dětské-
ho věku, ale po přehodnocení labo-
ratorních nálezů byl DM I.typu dia-
gnostikován u 5–30 % nemocných 
původně vedených jako DM II. typu.

 
Klinické projevy onemocnění:

Typ I.: polyurie, polydipsie, ne-
chutenství, ztráta hmotnosti, přibý-
vající ketoacidosa s nevolností, sla-
bost, pomalost.
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Typ II.: Infekce močových cest, 
mykozy, furunkuloza, poruchy vidě-
ní, slabost, pruritus kůže, periferní 
obstrukční choroba tepen, později 
polyurie s polydipsií, nechutenství.

Klasická vyšetření
Objektivní klinický nález – hl. 

opocená pokožka, neurologické 
poruchy, cévní problémy. Lab.: gly-
kémie, FW, urikemie, cholesterol, 
TG, glykemická křivka, vyš. moči 
(proteinurie, mikroalbuminurie, 
glykosurie), kreatinin, případně 
i glomerulární filtrace, EKG (poru-
chy rytmu).

3. Komplikace DM
A) Ischemická choroba srdeč-

ní – častěji vznikne infarkt myo-
kardu, který může být i němý, 
angina pectoris je vzácnější.

B) Periferní poruchy prokrve-
ní – týká se zejména dolních 
končetin, hl. lýtek.

C) Diabetická nefropathie – 
pozdní komplikace, většinou 
po 10 – 15 letech onemocnění, 
dochází k insuficienci ledvin 
v důsledku glomerulosklerozy, 
arteriosklerozy nebo arterio-
losklerozy). Projevuje se mik-
roalbuminurií, proteinurií, hy-
pertenzí. Může se komplikovat 
recidivami infekcí močových 
cest případně pyelonefritidou.

D) Mozkové cévní příhody – čas-
těji tranzitorní mozková přího-
da, ischemie.

E) Diabetická retinopathie – má 
ji až 60 % diabetiků po 15 letech 
onemocnění, bývá nejčastější 
příčinou amaurozy. – nachází 
se mikroaneurysmata, tečkovi-
tá krvácení, ložiska s „chomáč-
ky vaty“, odchlípení sítnice, kr-
vácení do sklivce.

F) Sekundární glaukom, kata-
rakta diabetická

G) Diabetická steatoza jater – 
zvýšená lipolyza v důsledku ne-
dostatku inzulinu zvyšuje resyn-
tézu triacylglycerolů v játrech. 
Přechod v cirhozu jater je vzác-
ný.

H) Diabetická neuropatie – 
aa) Periferní polyneuropathie – pří-

znaky jsou parestezie, poruchy 
čití, většinou symetrické na 
končetinách (jakoby punčochy) 
nebo na rukách (rukavice). Mo-
torické výpadky jsou vzácnější. 
Častěji se setkáváme s vegetativ-
ními poruchami – promodralé, 
chladné končetiny se ztrátou 
ochlupení, třepivými nehty, sní-
ženou produkcí potu. Často je 
tlaková bolestivost periferních 
nervů, hlavně v oblasti lýtek. 

bb) Autonomní neuropatie – posti-
huje srdce (mírná klidová tachy-
kardie, chybějící variace ve frek-
venci tepu, „němé“ infarkty), or-
tostatická dysregulace, poruchy 
vyprazdňování žaludku, diabe-
tická enteropathie (průjem či 
obstipace), poruchy vyprazdňo-
vání močového měchýře, impo-
tence, porucha motoriky pupi-
ly, porucha regulace hypergly-
kemizujících hormonů u hypo-
glykémie, porucha pocení, tro-
fické poruchy kůže a kostí, dia-
betická osteopathie.

I) Diabetická noha – mal perfo-
rans chodidla, diabetická gang-
réna na prstech nohou, místech 
otlaku v důsledku nikroangiopa-
thie.

J) Diabetické koma – 
aa) Ketoacidotické – absolutní ne-

dostatek inzulínu při jeho zvý-
šené potřebě (např. při infekci). 
Během hodin až dnů se zvyšují-
cí lipolyza s produkcí ketolátek 
vede k acidoze, hyperglykemii, 
exsikoze.

bb) Hyperosmolární koma – hy-
perglykémie vede ke glykosurii 
a tím ke ztrátě vody a elektroly-
tů. Zbytková produkce inzulinu 
blokuje lipolýzu. Koma má vyso-
kou letalitu (asi 30 %).

K) Hypoglykemické koma – gly-
kémie menší než 2,5 mmol/l, ale 
důležitá je zejména rychlost po-
klesu. Může se jednak o dlou-
hou pauzu mezi injekcí inzulinu 
a jídlem, po tělesné námaze, po 
požití alkoholu, po předávková-
ní PAD, snížení příjmu potravy. 

Léčba je jasná. Okamžité podání 
cukru, při zákalu vědomí nebo 
bezvědomí glukagon i.m.

 
4. Diagnostika podle EAV 

Pomocí EAV jsme schopni odhalit 
celkový stav organismu a příčinné 
souvislosti.

Náš postup je následovný: nejpr-
ve změříme všechny kontrolní měr-
né body na drahách a některé vybra-
né body související se stavem orga-
nismu nebo obtížemi nemocného. 
Potom změříme celé dráhy, které 
vykazují nějaké poškození. Násled-
ně zařazujeme do měřícího okruhu 
testovací látky a určíme příčiny po-
stižení.

Zde zařazujeme postupně viry, 
bakterie, zatížení chemickými lát-
kami, zátěže z poruchy elektromag-
netického pole, alergie obecně, 
potravinové alergie, autotoxiny, ne-
dostatkové stavy (vitaminy, stopové 
prvky).

Tímto způsobem získáme dosta-
tečný přehled o stavu organismu 
a můžeme zahájit test terapie.

Zvolíme dráhu, kterou pokládáme 
za primárně příčinnou a vyrovnáme 
elektrický potenciál pomocí medi-
kamentů. Následně by mělo dojít 
k vyrovnání elektrického potenciá-
lu na všech poškozených drahách. 
Pokud naše teorie nebyla správná, 
srovná se pouze tato jedna dráha, 
neboli meridián. Potom musíme vy-
tvořit jinou hypotézu příčiny one-
mocnění a test opakovat.

Např. nemocný má postiženy ná-
sledující meridiány: lymfu, plíce, 
nervovou degeneraci, alergii, 3E, 
pankreas, játra, mesenchym, ledvi-
ny a dráhu močového měchýře.

Má DM I. typu s příznaky polyneu-
ropathie, nefropathie. Anamnestic-
ky alergik, nekojený, v dětství časté 
bronchitidy, před vznikem DM stres 
– změna školy.
Postup: 
1.  Aplikujeme jehlu do bodu alergie 
na levém uchu.
2.  Vyrovnáme dráhu ND – kvůli 
stresu – např. lékem Ignatia.

Mělo by dojít k vyrovnání na 
všech drahách – pokud ano, postup 
je správný a zahajujeme léčbu tímto 
způsobem. Pokud ne, může jít např. 
o hlavní problém na úrovni detoxi-
kační funkce jater a léčbu zahajuje-
me drenážními prostředky na játra.
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Jak se ukazuje z našich měření, 
u pacientů s DM nacházíme pravi-
delně tyto zátěže: virové onemoc-
nění – HSV, Coxsackie, viry spalni-
ček nebo zarděnek, dále chemické 
zátěže, nejčastěji z bytového pro-
středí (dřevoochranné prostředky, 
lepidla, formaldehyd z nového ná-
bytku,…) a jako spouštěcí moment 
stres.

5. Kazuistika
Jako typický příklad bych vám ráda 

ukázala příběh dvou sester. Nejprve 
přišla na vyšetření Alena, nar. 1983. 
Je z prvního těhotenství, otec pra-
cuje jako kovář, je zdravý, matka je 
bankovní úřednice, s výraznou neu-
rastenií. Porod byl koncem pánev-
ním, prakticky nekojena. Očkování 
prodělala všechna předepsaná, bez 
komplikací. Do dvou let žila u pra-
rodičů, rodiče ji nechtěli kvůli prá-
ci. Ona potom nechtěla zpátky.Mat-
ka jí to nikdy neodpustila. Kolem 4. 
roku života prodělala plané neštovi-
ce s vysokými horečkami a protraho-
vaným průběhem. Do té doby se lé-
čila pro atopický ekzém. Ve 4. l. po 
pl. neštovicích se objevil duodenální 
vřed a následně DM I. typu. Přichází 
kvůli trvalé únavě, zvracení a kolap-
sovým stavům nejasné etiologie. Po-
užívá inzulinovou pumpu, má kolem 
60 j. inzulinu denně, hodnoty glyké-
mie 10 – 30. Dva roky má zánět ro-
hovky, polyneuropathii, hematurii.

Při EAV vyšetření nalezeny patolo-
gické hodnoty na lymfatické dráze, 
dráze ND, 3E a pankreatu – na všech 
těchto drahách hodnoty 80 – 88 + 10 
– 15 dílků. Zátěže: HSV, Coxsackie, 
Strepto beta haemolyticus, Haemo-
phillus Indů.

Potravinová alergie, zejména into-
lerance mléka a mléčných výrobků 
a pšenice, nesnese ani lilkovité rost-
liny (brambory). Při vyšetření matka 
na všechny negativní informace rea-
guje radostně: „To máš smůlu, viď, 
to máš tak ráda!“

Dcera se na ni ani nepodívá.
Zahájena léčba Lac caninum D 200 

jednorázově a dále Lymphomyosot, 
Chelidonium 9 CH a Phytolacca 9 
CH-. Kontroly 1× za 3 měsíce – po 
roce inzulin do 40 j./den, kolapsové 
stavy 0, normoglykemie, glykovaný 
Hg v normě.

Pacientka začíná mluvit i s mat-
kou, která ale dává přednost mladší 
dceři… „To je něco jiného, Evička, ve-
selá, milá, zdravá !!!“.

Evička je narozená 1992. I o ni se 
starala do 1 roku babička. Alena se 
s Evičkou neustále hádá. V přítom-
nosti matky je Evička zakřiknutá, ti-
chá, bez ní je veselá.

Ve škole má vynikající prospěch, 
má hodně kamarádů. Ani ona ne-
byla kojena a má často průjmy, kte-
ré ale nijak neřeší. Matka jí říká, že 
bude alespoň štíhlá. Lokálně použí-
vá masti na atopický ekzém. Ve 2,5 
letech prodělala infekční mononuk-
leosu s těžkým průběhem. Následně 
vznik DM I. typu A autoimunní thy-
reopathie.

Při EAV vyšetření zjištěna potravi-
nová alergie na mléko a mléčné vý-
robky, čokoládu a červené plody. 
Perzistující infekce EBV a Coxsackie 
virem. Zahájena th. Calcarea phos-
phorica 30 CH 1× týdně, 

Lymphomyosot a akupunktur-
ní  jehla proti alergii. Následně po 4 
měsících snížen inzulin z 38 j. na 21, 
normoglykemie, ekzém vymizel.

Od 1. návštěvy doporučována léč-
ba matce, která ji odmítala po dobu 
jednoho roku. Následně ale na léč-
bu přistoupila: Staphysagria 30 CH 
1× týdně významně zlepšila vztahy 
v rodině.

U obou dívek vznikl DM na podkla-
dě alergie potravinové, virové zátěže 
a ve stresovém prostředí s napros-
tou absencí mateřské lásky a porozu-
mění. O otci všechny mlčely, na cíle-
ný dotaz odpovídaly, že s nimi bydlí 
a je hodný. Po léčbě se vztahy upravi-
ly, otec se zapojil do terapie, došlo ke 
zlepšení i klinického i laboratorního 
nálezu.

6. Terapie
A) Dieta
  Hladinu cukru v krvi zvyšují sa-

charidy (cukernatá a škrobová 
jídla). Hladina cukru v krvi fyzi-
ologicky kolísá podle zátěže or-
ganismu – reaguje na fyzickou 
i psychickou zátěž, na jídlo, hla-
dovění apod. Diabetik by tedy 
měl dodržovat určitá pravidla ve 
stravování – měl by jíst pravidel-
ně, zejména stravu bohatou na 
vlákninu a škrob, který pomalu 

zvyšuje hladinu cukru v krvi, 
vláknina zpomaluje uvolňování 
glukozy. Ovoce dodává vitamíny 
a tzv. rychlý cukr. Tuky nutno 
omezit, přijímat více bílkovin. 
Alkohol omezit, stejně jako pří-
liš kořeněná nebo slaná jídla. Pít 
se mají neslazené nápoje, spíše 
bylinné čaje a voda bez bubli-
nek.

a) Klasická léčba – 
aa) Medikamentosní PAD
  Medikamentosní léčba nastu-

puje samozřejmě v kombinaci 
s dietním režimem, což zname-
ná vynechání nebo významné 
omezení cukru a tuků ve stravě, 
omezení alkoholu (na což se ná-
zory značně liší – znám případ, 
kdy lékař diabetolog naopak 
doporučuje 1 l kvalitního suché-
ho vína denně a má s tím velké 
úspěchy při léčbě diabetu, kdy 
skutečně dochází k úpravě gly-
kemií). Důležitý je samozřejmě 
tělesný pohyb, úprava hmotnos-
ti, odstranění obezity apod.

  Jako PAD se používají deriváty 
sulfonylmočoviny – je ale nutno 
dávat pozor na interakci s další-
mi léky – jejich účinek je zvyšo-
ván kumariny (Pelentan, i když 
ten se dnes již příliš neužívá), 
dále tetracykliny, kys. acetylosa-
licylová, fenyllbutazon. Naopak 
oslabení účinku způsobují p.o. 
antikonceptiva, glukokortikoi-
dy, thiazidová diuretika. Jsou 
popsány alergické reakce kožní-
ho typu, případně zažívací obtí-
že, intolerance alkoholu, útlum 
kostní dřeně. Cholestatický ikte-
rus.

  Další typ PAD jsou biguanidy 
(metformin, buformin) – které 
příznivě ovlivňují metabolismus 
tuků, snižují glukoneogenezi 
v játrech, snižují resorpci sacha-
ridů ze střeva. KI jsou porucha 
funkce jater a ledvin, srdeční 
insuficience, těhotenství, respi-
rační insuficience.

bb) Inzulinotherapie
  V dnešní době máme k dispozi-

ci rekombinantní lidské inzuli-
ny s různou farmakokinetikou. 
Technologický pokrok umož-
ňuje kontinuální monitorová-
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ní plazmatické a nyní dokonce 
i tkáňové koncentrace glukozy 
a následně umožňuje i kontinu-
ální aplikaci inzulínu. 

cc) Imunosupresiva – u těch ne-
mocných, kde jsou prokázány 
autoprotilátky zejména proti 
proti složkám beta buněk pan-
kreatu.

b) Léčba komplikací
  Je symptomatická, vždy přísluš-

ným odborníkem. Ukazuje se, že 
je ale vhodné kombinovat s ne-
konvenčními metodami, zejmé-
na akupunkturou a homeopatic-
ky.

c) Transplantace pankreatu – 
beta buněk: i zde zaznamenává-
me významný pokrok, prodlu-
žuje se doba funkčnosti štěpu 
zavedením nových imunosu-
presivních programů využívají-
cích např. mykofenolát mofetil. 
Rozpracovány jsou i postupy 
transplantace suspenzí alogen-
ních beta buněk pankreatu, xe-
nograftů a kmenových buněk 
pankreatu. 

d) Homeopatie
  Homeopatická léčba má velmi 

významnou roli v léčbě diabetes 
mellitus. Mohli bychom její pů-
sobení rozdělit na několik oblas-
tí:

aa) drenážní homeopatická léčba, 
případně organotropní

bb) situační homeopatická léčba
cc) konstituční homeopatická léč-

ba
dd) homeopatická léčba komplikací

Ad aa) Drenážní homeopatika: 
•  Datisca cannabina – u pacientů 

s nadváhou a pocitem žízně.
•  Syzygium jambolanum – u paci-

entů se svědivou kožní vyrážkou 
a pocitem horka v celém těle. 
U obou výše uvedených léků je 
nalezena zvýšená hladina cukru 
v krvi.

•  Phosphorus – léčí cíleně slinivku 
a játra, ovlivňuje metabolismus 
tuků.

•  Phytolacca decandra – působí 
na všechny parenchymatosní or-
gány, zlepšuje jejich funkci.

•  Chelidonium – posiluje slinivku 
a játra.

Ad bb) Situační homeopatický lék 
napomáhá úpravě stavu na psychic-
ké úrovni a umožní, aby nemocný 
přijal a dobře zpracoval situaci, kte-
rá vedla ke vzniku onemocnění. Jde 
tedy o lék na daný stres, který byl 
spouštěcím momentem vzniku one-
mocnění. Např. u dítěte, které mělo 
prodělané plané neštovice, očkova-
né proti spalničkám a zarděnkám 
v prodromálním stadiu těch nešto-
vic, žijící v bytě nově obloženém 
dřevem a ošetřeném dřevoochran-
nými prostředky je spouštěcím mo-
mentem vzniku onemocnění ces-
ta na tábor, kam se tomu dítěti ne-
chce – tedy lékem bude lék na ztrá-
ty, tj. Natrium muriaticum v ředění 
30 CH 1× týdně. Jako drenážní pro-
středky dostane: Arsenicum album 
a Silicea v 9 CH 1× denně.

Spouštěcím momentem na psy-
chické úrovni bývá nejčastěji: 
•  pocit opuštění, ztráty tábor, od-

jezd rodičů na dovolenou, roztrž-
ka s kamarádem(-kou) – vhodné 
léky: Natrium muriaticum nebo 
Ignatia amara 

•  pocit křivdy – např. narození 
sourozence a syndrom „sesazení 
prince“ – Staphysagria

•  pocit osamocení a nepřijetí oko-
lím, cítí se jako za sklem: Magne-
sia muriatica

•  pocit, že ho nikdo nechce, i když 
se snaží dělat vše dobře: Lac Da-
niným, případně Causticum.

Ad cc) Konstituční homeopatická 
terapie – konstituce nemocného je 
vlastně soubor všech jeho charak-
teristik na úrovni fyzické, duševní 
i duchovní a my hledáme lék, který 
jej nejlépe po všech těchto strán-
kách charakterizuje. Tento lék po-
tom vede k maximálnímu využití 
všech schopností organismu a na-
vozuje ideální fungování obranných 
mechanismů.

Ad dd) Léčba komplikací
•  Ischemická choroba srdeční – 

zde pomůže zejména Crataegus 9 
CH, Arnika 9 CH, Pulsatilla 9 CH

•  Periferní poruchy prokrvení – 
Arnika, Hamamelis, Secale cornu-
tum, Lachesis

•  Mozkové cévné příhody – Arnika, 
Natrium sulfuricum

•  Diabetická nefropathie – Solida-

go, Berberis vulgaris, Lycopodi-
um, Arnika 

•  Diabetická retinopathie – Phos-
phorus, Arnika, Chelidonium

•  Sekundární glaukom, katarakta 
– Phosphorus, Ruta graveolens

•  Diabetická steatoza jater – Phos-
phorus, Arsenicum album, Tara-
xacum, Chelidonium, Carduus 
marianus, Lycopodium, Berberis 
vulgaris

•  Diabetická neuropatie – Natrium 
supfuricum, Causticum, Plum-
bum mettalicum, Galium Heel

•  Diabetická noha – Mercurius 
solubilis, Lachesis mutus, Secale 
cornutum

e) Akupunktura
Volíme body na posílení imunity 

– TM 11, TM 20, Lu 7, He-gu, St 36, 
Sp6, 10, Liv 3. Na uchu volíme body 
protizánětlivé – zejména 0,55, body 
proti alergii, psychické body. Body 
na pankreas se příliš neosvědčily 
v primární léčbě, spíše až na dola-
dění funkce po vyčištění organismu 
a harmonizaci celkového stavu.

Můžeme posílit i funkci ledvin, ale 
také ne primárně, asi nejdůležitější 
jsou střeva (tedy slizniční imunita) 
a psychika.

f) Fytoterapie 
V léčbě volíme byliny na posíle-

ní imunity – např. ženšen, kozinec, 
rehmania,černé houby (Jidášovo 
ucho). Vhodná je ředkev, která zlep-
šuje zažívání, odstraňuje plynatost. 
Dále zázvor – zejména na posílení 
imunity, také zlepší zažívání.

g) Psychoterapie
Podívejme se nyní na diabetes 

mellitus z hlediska psychosomatiky. 
Tělo odmítá cukr, nemůže ho zpra-
covat. Cukr je odjakživa symbolem 
lásky a náklonnosti. Tělesná reak-
ce diabetiků znamená, že nejsou 
schopni lásku přijímat, strávit, zpra-
covávat. To se potom projevuje na 
úrovni tělesné roviny.

Ačkoliv mají zvýšenou hladinu 
cukru v krvi, což znamená, že mají 
v sobě dost lásky, nevědí co s ní 
a vracejí ji nezpracovanou zpátky. 
V náhradních sladidlech hledají ná-
hradu za to, co vlastně postrádají 
a tím posouvají svůj život a chování 
na „náhradní rovinu“.
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Člověk, který trpí cukrovkou ne-
snáší náklonnost svého okolí, i když 
ji potřebuje. Vědomě či nevědomě 
se těchto potřeb zříká, nepřiznává 
si je. Ten, kdo se dobrovolně vzdá 
„sladkých stránek života“ postupně 
„zkysne“. 

Spouštěcím momentem onemoc-
nění bývá nějaký šok, krize nebo si-
tuace, kdy se jedinec musí s něčím 
zcela vyrovnávat, přeorganizovat ce-
lou svoji osobnost (puberta, těho-
tenství, období přechodu).

Naším úkolem je potom odhalit, co 
vedlo ke vzniku onemocnění, jaká si-
tuace, pocity apod. jej vyvolaly. V po-
slední době se nám nejvíce osvědči-
la metoda „lístečků“, je kdy nemocný 
člověk sám sobě psychologem a vy-
hodnotí si sám nejkrizovější problé-
my.

Postup je následující: Pacient si za-
čne psát na malé lístečky cokoliv, co 
ho napadne k jeho osobě či problé-
mu – lístečky si píše kdykoliv a kde-
koliv – ve škole, v práci, doma, vždy 
jen stručně. Může si psát i výkři-
ky zcela nespisovné: „Šéfová je k…“. 
Lístečky píše po dobu 2 – 3 měsíců. 
Dává je do jedné krabice nebo šup-
líku a nijak je nehodnotí. Po té době 
lístečky vyndá a roztřídí na pozitiv-
ní a negativní – většina lidí je překva-
pena, že si dokázala za to období na-
psat řadu pozitivních, veselých po-
známek a hodnotí to tedy tak, že to 
není až tak špatné – „ještě se doká-
ži radovat! Vidět něco pozitivního“.

Potom se pracuje s těmi negativní-
mi. Ty se roztřídí podle témat – prá-
ce, škola, domov, přátelé, partner… 
Začínáme pracovat s největší hro-
mádkou – má nějaké společné téma? 
– např.! „jsem neuznán, cítím křivdu, 
potlačuji vztek, jsem smutná, chce 
se mi z toho brečet… A teprve ten-
to problém se řeší – můžeme pou-
žít psychoterapii, podpůrně home-
opatii nebo Bachovu květovou tera-
pii apod.

Cílem je, aby nemocný pochopil, 
v čem je problém, přijal ho a odpus-
til. Následně potom dochází k uvol-
nění vnitřního napětí a stav se vý-
znamně zlepšuje. Někdy se mi stá-
vá, že pacient přijde a řekne – „vše 
jsem pochopil, už to není žádný pro-
blém.“ A skutečně se upravuje stav 
i na fyzické úrovni.

7. Diskuse
Ve svém sdělení jsem uvedla mož-

nosti diagnostiky a terapie onemoc-
nění, které se stává čím dál tím vět-
ší hrozbou dnešní doby, jde o civi-
lizační autoimunní onemocnění. 
Přestože klasická medicína dělá ob-
rovské pokroky a diagnostice a ote-
vírají se stále větší možnosti léčby 
nemocných s tímto onemocněním, 
stále se zdá nejlepší klást důraz na 
prevenci vzniku onemocnění a tedy 
včasnou diagnostiku. A ta je možná 
zejména pomocí nekonvenční me-
dicíny – ať již pomocí klasické aku-
punktury a vyšetření pulsů nebo ně-
kterého z mikrosystémů nebo po-
mocí elektrodiagnostických metod, 
které jsou schopny odhalit dysba-
lanci na systémech dříve, než má pa-
cient nějaké obtíže a pochopitelně 
významně dříve, než klasická medi-
cína. Tím můžeme zahájit včasnou 
léčbu na vyrovnání těchto dysbalan-
cí za pomoci všech výše uvedených 
postupů a zamezit tak úplně vzniku 
onemocnění. Pokud je onemocnění 
již rozvinuto, jsme schopni regulač-
ními metodami upravit vnitřní pro-
středí nemocného tak, že významně 
zlepšíme kvalitu jeho života, rever-
sibilní změny se v čase srovnají do 
normy a ne nepodstatnou je samo-
zřejmě úprava náhledu nemocné-
ho na jeho nemoc i přijetí okolností 
vzniku onemocnění.

8. Závěr 
DM je bezesporu jedním z velkých 

problémů dnešní doby. Na jeho 
vzniku se kromě genetické dispozi-
ce podílí řada faktorů, které jsou po-
měrně dobře známy a kterým může-
me z velké části včas předcházet.

Ukazuje se, že zapojením nekon-
veční medicíny do diagnostiky i te-
rapie se významně zlepšuje včasný 
záchyt onemocnění, preventivní 
působení lékaře na stav imunitní-
ho systému pacienta, významně se 
zlepšuje kvalita života a navíc se 
ukazuje, že prakticky všechna rever-
zibilní postižení lze upravit, případ-
ně vrátit do normy, byť za poměrně 
dlouhou dobu léčení.

Nutná je samozřejmě spoluprá-
ce nemocného a pochopení příčin 
vzniku jeho onemocnění.

Protože ale komplexní léčba vede 
jednoznačně ke zlepšení stavu ne-
mocného přejme si, aby stále více 
lékařů chápalo nutnost takovéhoto 
spojení klasické a nekonvenční me-
dicíny a mohlo tak účinně a úspěš-
ně pomáhat svým nemocným.

Lékařský dům 21. 11. 2009

originální práce
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zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí 

MARATóN v NEw YORKU

Petr Fiala 
Columbijská univerzita

Prvního listopadu 2009 se 
v new-yorkském Central Par-
ku běžel maratónský běh, kte-
rého se zúčastnilo přes 40 tisíc 
lidí. Televizní stanice ho přená-
šely do celého světa. Jen o kou-
sek dál, v tichých prostorách Co-
lumbijské University se ve stej-
nou dobu běžel jiný maratón. 
Účastnila se ho jen malá hrstka 
běžců a nepřenášely ho žádné 
televizní společnosti. Svým způ-
sobem však byl stejně náročný, 
třebaže o něm vědělo jen pár za-
svěcenců. Měl jsem tu čest být 
mezi nimi.

Ve dnech 31. 10. – 3. 11. 2009 se 
v New Yorku u příležitosti 25. jubi-
lea Mezinárodní školy akupunktu-
ry a elektroterapie, která je odnoží 
Americké lékařské společnosti aku-
punktury, konalo mezinárodně ob-
sazené sympozium. Do své alma ma-
ter je svolal její zakladatel a prezi-
dent prof. Yoshiaki Omura. Ctihod-
ná Columbijská Universita založená 
v r. 1754, situovaná v západní čás-
ti Manhattanu poblíž Central Par-
ku, patří spolu s Harvardem, Yalem 
a Princetonem do tzv. Ivy League 

– mezi čtyři nejprestižnější americ-
ké university. Jistě také proto přija-
lo pozvání několik desítek význač-
ných osobností akupunktury z celé-
ho světa. 

Řecké slovo „symposion“, pou-
žívané dnes v latinské formě „sym-
posium“, znamenalo ve starém Řec-
ku hostinu. I zde, mezi mrakodra-
py moderního New Yorku se kona-
la skutečná hostina, na které se však 
předkládal povýtce pokrm duchov-
ní – snad dokonce nade vší přijatel-
nou míru. Kdo zná přívětivé evrop-
ské kongresy, přerušované četnými 
pauzami na kávu, přestávkami vše-

ho druhu a vůbec bující košatým 
společenským životem, si musel při-
padat jako na jiné planetě.

Během čtyř dnů tu zaznělo na 60 
přednášek, příspěvků, panelů, 
workshopů a diskusí, které běžely 
doslova od rána až do noci. Každý 
den jich proběhlo patnáct v délce 
až jedné hodiny, jeden za druhým. 
Program začínal vždy o deváté ráno 
a běžel bez přestávky, kávy, bez pití 
a občerstvení zhruba do půl jedné, 
kdy byla odpískána hodinová pauza 
na oběd. Pak se opět bez zbytečné-

ho zdržování pokračovalo až do šes-
té hodiny večerní, kdy i akurátní or-
ganizátoři usoudili, že by bylo vhod-
né něco málo pojíst. 

O sedmé program pokračoval dal-
šími přednáškami, workshopy a dis-
kusemi až do úplného vyčerpá-
ní, které obvykle nastávalo po de-
sáté hodině večerní. Nutno však 
po pravdě připustit, že druhý a tře-
tí den tento maratón vydrželo běžet 
už jen tvrdé jádro Japonců, pro něž 
je pan profesor Omura jistě druhým 
nejdůležitějším člověkem této pla-
nety, hned po jejich císaři. Jinak si 
jejich výdrž vysvětlit neumím.

Ani pro mě, zvyklého na leccos, 
to nebylo úplně nejsnadnější. Mu-
sel jsem si hodně narychlo připra-
vit dvě přednášky, jedno odpoledne 
jsem dostal na starost řízení celého 
programu, další večer jsem byl čle-
nem diskusního panelu a dvakrát 
členem pracovního předsednictva. 
Když jsem jednou uprostřed „své-
ho“ odpoledne s neskrývanou úle-
vou zpozoroval, že i řadě houževna-
tých Japonců už klesají hlavy, a na-
vrhnul malý „coffee break“, dosta-
lo se mi místo odpovědi lehce ne-
chápavého mlčení auditoria. A tak 
mi nezbývalo, než se přes toto malé 
nepochopení přenést a pokračovat 
dál. 

Snad jediným zpestřením byla vel-
kolepá večerní plavba kolem osvět-
leného Manhattanu po Hudsonově 
a Východní řece. Konala se ale nej-
spíš jen proto, že byla neděle a nic 
se nesmí přehánět. Tento prohře-
šek byl napraven hned v pondělí, 
takže toho dne se program protáhl 
téměř do jedenácté hodiny večer-
ní. Snad tolik k atmosféře sympozia, 
která však byla jinak velmi přátelská 
a vstřícná.

V dobrých třech čtvrtinách pří-
spěvků se ve všech pádech sklo-
ňovala slova „telomera“ a zkratka 
„BDORT“ (Bi-Digital O-Ring Test, 
volně přeloženo jako „test dvěma 
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prsty do kroužku“). Protože jsem 
o této svébytné diagnostické meto-
dě do té doby neslyšel, omlouvám 
se, pokud má už v Čechách mezi 
svými příznivci vhodnější terminus 
technicus.

Telomery jsou koncové části chro-
mozomů a podle určitých teorií hra-
je jejich velikost roli při vzniku ne-
moci. Zjednodušeně řečeno, čím 
menší telomery, tím větší sklony 
k onemocněním všeho druhu, včet-
ně malignit. Někdy se telomery při-
rovnávají k plastovému zakončení 
tkaničky od bot: tak jako ono chrání 
tkaničku před roztřepením, podob-
ně i telomery chrání chromozomy 
před rozvolněním či zkrácením ve-
doucím k řadě nemocí, včetně rako-
viny a v krajním případě až k před-
časné smrti.

Význam této teorie by mohl pod-
trhnout fakt, že letošní Nobelo-

vu cenu za medicínu obdrželi krát-
ce předtím (5. 10. 2009) tři ame-
ričtí vědci Elizabeth H. Blackbur-
nová, Carol W. Geodet a Jack W. 
Szostak za výzkum právě v této ob-
lasti. Ve svých pracích se zabývají 
mj. tím, jak chromozomy, přenášejí-
cí DNA, chrání samy sebe před de-
gradací při buněčném dělení. Pra-
covali s enzymem telomerázou, kte-
rá je zodpovědná za nápravu ero-
ze DNA na konci chromozomů, což 
pro zdraví či nemoc pacienta může 
hrát rozhodující roli.

Mezi zvláštní zážitky sympozia 

patřilo, když prof. Omura pomocí 
BDOR-testu, svého objevu, zjišťoval 
u účastníků sympozia velikost jejich 
telomer, a pokud nebyla uspokojivá 
(jako např. u mě), dostal potenciál-
ní pacient na obě předloktí malý plí-
šek (cca 2×2 mm) z neznámého ma-
teriálu, aby se jeho telomery zvětši-
ly na patřičnou míru. (Zkrátka aby-
chom ten maratón přežili…).

Pro zájemce o tuto neotřelou me-
todu v naší zemi je ovšem nutno do-
dat, že se jedná o zjišťování povýtce 
velmi subjektivní a přístroji neměři-
telné. Vždyť jde o pouhý dotek, ně-
kdy jen o diagnostický pohled. V si-
tuaci, kdy u nás není pro oficiální 
medicínu dostatečně exaktní ani 
EAV, natož pulsová diagnostika, ne-
dovedu si představit přijetí této me-
tody v obci pěstující toliko medicí-
nu založenou na skálopevných dů-
kazech. I pro některé akupunkturis-

ty by to mohla být silná káva.
Z Evropy byli pozváni tři zvlášt-

ní hosté a z jejich příspěvků bylo 
na první pohled zřejmé, že se jedná 
o ostřílené členy ICMARTu, kteří se 
dnes a denně se potýkají s prostře-
dím vůči nekonvenčním postupům 
velmi zdrženlivém.

Neuroložka Ruth Kirkebyová, bý-
valá předsedkyně dánské lékařské 
společnosti akupunktury, hovoři-
la hlavně o léčení neurologických 
onemocnění, neboť migrény, neu-
ralgie trigeminu a další problémy 
jsou v Dánsku hojné a na akupunk-

turu výborně odpovídající diagnózy. 
Mezi dánské zajímavosti patří, že zá-
kladní školení akupunkturistů trvá 
pouhých 120 hodin, prý tolik, ko-
lik je ho v jiných oborech. Pokud by 
bylo požadováno víc, asi by se noví 
zájemci o studium sháněli jen těžko 
(pak je ovšem naše snaha o sjedno-
cení výuky v rámci ICMARTu mar-
ná). I tak prý za jedno sezení do-
stanou (mimo úhrady z veřejných 
zdrojů) v přepočtu jen 25 dolarů, 
zatímco např. neurologická konzul-
tace vynese dolarů 90.

Athéňan Miltiades Karavis pro-
bral velmi zevrubně diferenciální 
diagnostiku páteřních stenóz a je-
jich možné ošetřování akupunktu-
rou. Jeho „ať píchnete, kam pích-
nete, vždycky bude odezva, proto-
že nervy jsou všude, vždyť se jed-
ná o poranění a areál bodu je  hod-
ně veliký“, muselo znít nekonvenč-
ní medicíně podezřele, ale odvolá-
val se na vyšší autority (vč. Terenia 
a dalších). Proto je tak obtížné, ne-li 
nemožné, uskutečnit v akupunktu-
ře dvojité slepé pokusy, neboť k ja-
kési stimulaci dojde vždy a čistý pla-
cebo efekt tudíž nemůže nastat.

Já jsem byl požádán o představení 
akupunktury v Čechách, kde má už 
osmdesátiletou tradici, a tak jsem 
pohovořil i o našem zdravotnictví, 
systému výuky akupunktury atd. 

Ve své druhé přednášce o aku-
punktuře při poškození mozku 
(mrtvice, poranění, DMO) jsem vy-
slovil domněnku o možném vzni-
ku „synaptických bypassů“, podob-
ných těm koronárním. Zejména při 
určité elektrostimulaci se mohou 
vytvářet nové spoje mezi dendri-
ty, v hippocampu, po asociačních 
drahách apod., případně se mohou 
probouzet „spící neurony“ v oko-
lí postižení. Tak by bylo možno vy-
světlit řadu neočekávaných úspě-
chů tam, kde se konvenční rehabi-
litace dostává na konec nebo zcela 
selhává, např. u apaliků, kteří se pro-
bouzejí po několika měsících i le-
tech z umělého spánku. Bez zkou-
mání mozku se v této oblasti nepo-
hneme dál a proto je třeba používat 
i PET, fMRI, biochemie atd. Na tom-
to poli se už u nás podnikají určité 
kroky, a to nejen ve prospěch aku-
punktury samé.

zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí 
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Bez zajímavosti nebyla ani řada 
dalších příspěvků, z nichž je jen ob-
tížné vybírat. Lipidoložka Patricia 
Kane hovořila velmi podrobně o te-
rapii pomocí lipidů (Lipostabil i.v.), 
které mohou mít na svědomí i tako-
vé nemoci jako RS, demence, ALS, 
mrtvice a další.

Mexičan Francisco Lozano přišel 
s překvapivým tvrzením, že diabe-
tes mellitus 2. typu je v Mexiku nej-
častější příčinou úmrtí. Trpí jím už 
téměř 10 % veškeré populace a oče-
kává se její strmý růst až ke 30 %. De-
monstroval léčení dlouhými, pěti-
palcovými jehlami napíchnutými 
kolmo do 4 bodů (CV 6, 12 a ST 25 
oboustranně), které musely skončit 
hluboko v peritoneální dutině, snad 
až někde v tenkých kličkách. To ně-
kdy doplňuje stimulací 3 Hz na jeh-
ly po dobu 30 minut, což zlepšu-
je metabolismu tuků. Sami jsme se 
mohli přesvědčit, že pacient přežil 
do druhého dne, kdy se ctěnému 
publiku přišel ukázat.

Dále ve smyslu TCM posiluje au-
tor ledvinu a jang sleziny, reguluje 
dynamiku čchi, transformuje hlen 
a snaží se zabránit stagnaci krve. 
Moxa má trvalejší účinky. BL 20, 23 
(posílení ledviny a nedostatku jan-
gu sleziny), tonizace slezinné čchi 
ST 36 a SP 6 vedou k regulaci dyna-
miky čchi a k zabránění její stagna-
ce, to vše spolu s LI 4, LR 3 a PC 6.

Neúnavný Omura přišel s dalšími 
teoriemi. Představil nové homunku-
ly na hlavě a zcela nový, rychlý sys-
tém diagnostiky z jazyka, který s pů-
vodním čínským nemá nic společ-
ného. Diagnosticky významné mo-
hou být také fotografie, z nichž lze 
vyčíst mj. i poškození systémů, od-
povídajích homunkulům, což  bylo 
demonstrováno na fotografiích ně-
kolika současných i bývalých poli-
tiků. Rozhodně se jim vyplatí užívat 
DHEA, Astragalus, jíst tuňáky, úho-
ře, hořké melouny a další podpůr-
né látky. Hovořilo se také o „správ-
né“ poloze bodu ST 36 (sic!). Podle 

Omury leží na stejné úrovni jako ten 
tradiční, avšak v koutku těsně vedle 
tibie. Tradiční čínská lokalizace je 
zcela nesprávná, neboť ta správná je 
ověřena testem DBOR.

Omura je jistě, podobně jako sta-
ří Číňané, velmi dobrým a trpěli-
vým pozorovatelem, ale když si ne-
zasvěcený akupunkturista má vy-
brat mezi těmito dvěma možnost-
mi, pak stejně neví, na čem je a klid-
ně si může hodit korunou. Anebo si 
říct spolu s kolegou Karavisem: „ať 
píchnu, kam píchnu, vždyť je to jed-
no …“

Jak může čtenář vidět, sympozi-
um i přes svou náročnost nepostrá-
dalo zajímavých a překvapivých mo-
mentů. Protože však podrobnější in-
formace přesahují možnosti tohoto 
článku, nezbývá, než odkázat zájem-
ce na příslušné webové stránky, kde 
se o popsaných metodách, jakož 
i o sympóziu samotném mohou do-
vědět více: http://www.icaet.org. 

mEZI VídNí A BUdAPEšTí (ICmART 1983 – 2008)

MUDr. Ing. Petr Fiala
Karlova univerzita, Praha

petrfiala@hotmail.com

„Extra Hungariam non est vita, 
et si est vita, non est ita…

Mimo Maďarsko není život,  
a pokud  je, není takový…“

Tato pyšná slova prý zněla na dvo-
ře krále Vladislava Jagellonského, 
který řídil české království na pře-
lomu 15. a 16. století ze vzdáleného 
Budína. Vzpomněl jsem si na ně při 
jubilejním zasedání budapešťského 
kongresu ICMARTu v říjnu 2008. 
Z paláce Maďarské akademie věd na 
pešťské straně dunajského nábřeží 
jsme se dívali na protilehlý budínský 
hrad, jehož slavnostně osvětlené pa-
láce s baštami se shlížely v temném 

Dunaji. Velkolepý pohled dával tušit 
lepší časy zašlé slávy maďarské me-
tropole.

Dnešní budapešťská realita je po-
někud jiná: ulice a třídy kolem cen-
tra města sice stále ještě září neóny, 
ozdobenými výkladními skříněmi 
a panuje na nich čilý ruch, ale o kus 
dál vidíme přes všechnu snahu, že 
současné Maďarsko má ke své slav-
né minulosti hodně daleko.

Pro lékaře-akupunkturisty, kteří se 
zde sešli, to však nebyl žádný důvod 
k zármutku. Přijeli z celého světa na 
oslavu významného výročí své orga-
nizace: ICMART právě v těch dnech 
slavil své 25. narozeniny. (ICMART 

je zkratkou International Council 
of Medical Acupuncture and Rela-
ted Techniques – Mezinárodní rada 
lékařské akupunktury a přilehlých 
technik.) Tato organizace, která se 
v krátké době stala v odborných 
kruzích jednou z nejrespektovaněj-
ších ve svém oboru, vznikla téměř 
nepozorovaně právě před čtvrt sto-
letím.

V polovině října 1983 se v nepříliš 
vzdálené Vídni konal „Světový kon-
gres vědecké akupunktury“. Stal se 
ustavujícím kongresem mezinárod-
ní organizace akupunkturistů, která 
si pak v krátké době vydobyla pres-
tiž a uznání mezi odborníky po ce-
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lém světě. Asi málokdo tehdy tušil, 
že ve vídeňském Hofburgu se právě 
začínají psát dějiny novodobé aku-
punktury.

Zdá se, že v r. 2008 jsem byl v Bu-
dapešti jediným přímým účastní-
kem obou akcí ze zemí bývalého 
Československa. Naši tehdejší aku-
punkturu reprezentoval ve Víd-
ni oficiálně její předseda Richard 
Umlauf a z nedaleké Bratislavy při-
jel slovenský akupunkturista On-
drej Bangha. Abych byl úplně spra-
vedlivý, obou akcí se zúčastnil i náš 
čestný člen a přítel česko-slovenské 
akupunktury Oskar Mastalier. Spo-
lu s R. Umlaufem mě oba tito zku-

šení harcovníci takříkajíc „uvádě-
li do společnosti“ na mé první me-
zinárodní akci a zasvěcovali do tajů 
života celosvětového společenství 
akupunkturistů, ať už to bylo v kon-
gresovém Hofburgu, při recepci na 
vídeňské radnici anebo v Grinzingu 
na podzimním heuriger.

Já jsem byl tehdy docela obyčej-
ným účastníkem kongresu. Vlastně 
jsem přijel hlavně proto, abych se 
podíval, jak to vypadá ve světě aku-
punktury. Nikoho oficiálního jsem 
nezastupoval, jen malou skupinku 
lékařů a inženýrů z FVL UK v Praze, 
která tam tehdy pracovala na vývoji 
přístrojů k elektrostimulaci. A pro-

tože nám vadilo, že v každé učebnici 
jsou jinak značené body, přijeli jsme 
s návrhem na sjednocení akupunk-
turní nomenklatury podle obvyk-
lého latinského lékařského názvo-
sloví. Náš návrh se ještě najde mezi 
abstrakty kongresu. 

Na nováčky jsme asi byli hodně 
smělí. Že jsme se svým návrhem ne-
prorazili, je však úplně jiná kapitola. 
Právě na tomto kongresu byla totiž 
uzavřena dohoda, že kolegové ze 
sekce Jihozápadního Pacifiku WHO 
pod vedením prof. Wang-de-šena se 
pokusí sjednotit roztříštěné názvy 
používané v Asii a pak je sestavit do 
nové nomenklatury na anglickém 
základě. Pro úplnost je třeba dodat, 
že tato práce byla završena přijetím 
sjednocené nomenklatury na kon-
gresu ICMARTu v Římě v r. 1990. 

Historie „evropské akupunktury“ 
se však začala psát už mnohem dřív, 
v meziválečné Francii (někdy se 
uvádí r. 1928). U jejích základů stál 
lékař Roger de la Fuye. Jako první 
začal organizovat vzdělávací semi-
náře, kterých se po druhé světové 
válce účastnili i lékaři z jiných zemí. 
Jeho žáky se stali např. Gerhard 
Bachmann a Johannes Bischko, poz-
dější zakladatelé německé a rakous-
ké školy akupunktury.

Jistě nelze pominout ani hlav-
ní kořen akupunktury, který tvoří 
země původu tradiční orientální 
medicíny. Tam se s ní setkávali ev-
ropští lékaři při různých misích v je-
jím domácím prostředí. K nám ji od-
tamtud přivezli např. R. Umlauf (ze 
Severní Koreje), V. Kajdoš (z Číny) 
a jiní, kteří se pak zasloužili o její 
uznání a rozšíření v tehdejším Čes-
koslovensku.

Vídeňský kongres nebyl první po-
dobnou akcí západně vzdělaných 
akupunkturistů. Velmi reprezen-
tativní byl např. 7. kongres světové 
akupunktury v r. 1981 v Colombu 
na Sri Lance a proběhla i řada dal-
ších. Problém byl v něčem jiném. 
Akupunkturu v různých částech 
světa prováděli i nelékaři, tj. např. 
léčitelé, kterým se v Číně dodnes 
říká bosonozí lékaři. 

Protože západní medicínu mo-
hou vykonávat pouze vystudovaní 
lékaři, požadují z mnoha důvodů to-
též i pro akupunkturu. Tady evrop-

zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí 
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ští akupunkturisté narazili. Proto se 
mezi nimi čím dál víc ozývaly hlasy, 
volající po založení organizace sdru-
žující pouze lékaře. Vyřešilo by to 
dva problémy najednou: jednak by 
se zavřela ústa kritikům z řad školní 
medicíny, pro něž bylo nepřijatel-
né, aby medicínský obor prováděli 
nelékaři, a jednak by se otevřely 
dveře pro uplatňování vědeckých 
metod v jejím výzkumu. Pro mnohé 
západně vzdělané lékaře byla řada 
starých čínských interpretací málo 
srozumitelná a mimo to je třeba 
každou metodu kriticky pozorovat 
a zkoumat, obzvlášť akupunkturu 
v jejím tisíce let trvajícím vývoji. 
A tak si i vídeňský kongres vetkl do 
záhlaví „vědeckou akupunkturu“.

Vlastní zakládací listina je na svou 
historickou cenu velmi neokázalá. 
Je na ní abecední seznam jmen a ad-
res zakládajících členů ICMARTU, 
napsaný psacím strojem na obyčej-
ném papíře. Najdeme mezi nimi 
např. J. Bischka, prvního profesora 
akupunktury v Evropě (jako zakla-
datel „Vídeňské školy akupunktury“ 
se o vznik nové organizace zasloužil 
asi nejvíc), ale i současného generál-
ního sekretáře F. Beyense, tehdejší-
ho místopředsedu belgické společ-
nosti. Z Československa dokument 
podepsal předseda R. Umlauf, Polá-
ky zastupoval neúnavný Zbigniew 
Garnuszewski a seznam zakonču-
je dobrosrdečný Stěpan Zolnikov 
z Moskvy, kde se „igloreflexotěrapi-
ja“ směla dělat i tehdy.

Pokud bychom chtěli úspěch 25 
let ICMARTu měřit počtem nových 
lékařů-akupunkturistů, pak by to 

byl úspěch grandiózní. J. Bischko ve 
svých vzpomínkách uvádí, že kon-
cem padesátých let jich na evrop-
ském kontinentě působilo jen něco 
kolem stovky. Dnes je jich už na 60 
tisíc, což je víc než např. počet chi-
rurgů nebo neurologů v EU.

Pokud bychom chtěli hodnotit 
přínos k poznání základních me-
chanismů akupunktury, už bychom 
tak optimističtí být nemohli. V zá-
kladním výzkumu přinesli Francou-
zi, Kanaďané, Skandinávci i Číňané 
zásadní objevy už v 60. a 70. letech, 
tedy dlouho před ICMARTem. 
V uplynulých 25 letech se jeho čle-
nové zabývali převážně výzkumem 
klinickým. Na víc nebyly zdroje ani 
lidé. Organizaci se nepodařilo zajis-
tit si dostatečný prostor a přístup 
k základnímu výzkumu ani na uni-
verzitách ani v jiných vědeckých 
institucích. Možná v tomto směru 
nepodnikla ani vše, co podniknout 
mohla, což lze považovat ze její stálý 
deficit.

V posledních letech se prakticky 
na každém kongresu hovoří o sjed-
nocení systému vzdělávání. I to však 
naráží na zavedené zvyklosti jed-
notlivých národních společností. 
Polehčující okolností je, že i systém 
vzdělávání v ostatních lékařských 
oborech si každá země vytváří po 
svém. Také úhrada akupunktury je 
v každé zemi nastavena jinak. Ve sta-
rých zemích EU akupunkturu téměř 
všude aspoň částečně hradí z veřej-
ných zdrojů. I v tom je vidět pokrok 
– u neprokazatelných výsledků by 
tomu tak nebylo.

Mezinárodní prestiž ICMARTu 
člověk nejvíce ocení na cestách po 
světě. Počtem členů sice nemůže-
me konkurovat např. asijským orga-
nizacím bosonohých akupunkturis-
tů,  avšak pro řadu prestižních in-
stitucí jako WHO či EU atd. jsme re-
spektovaným partnerem pro jedná-
ní na všech úrovních. Také nové ob-
jevy přicházejí spíš z nových, netra-
dičních zemí.

První kongres ve Vídni a třináctý 
kongres v Budapešti dělí od sebe 
jen 25 let a kolem 250 km, ale v tom-
to relativně malém časoprostoru se 
podařilo napsat kus dějin novodobé 
akupunktury. Na jejich napsání se 
významně podíleli i čeští a slovenští 
akupunkturisté. 
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Jaký je Váš původní obor?
Neurologie – atestovala jsem 

v roce 1969. Pak atestace z FBLR 
(spojení 3 oborů: fyziatrie, balne-
ologie a léčebná rehabilitace, nyní  
obor zván rehabilitační a fyzikální 
medicína RFM)

Vaše seznámení s akupunktu-
rou, oslovení, začátky?

1966 – na neurologické klinice 
FN Plzeň, kde byl přednostou tehdy 
prof. dr. F. Machula, CSc. Ten byl své-
ho času účastníkem války v Koreji, 
odkud přivezl znalosti o akupunk-
tuře a v roce 1967 nám kolegům na-
bídl, jestli by to někdo chtěl zkusit 
používat. Měl jehly a právě vyšlou 
knížku MUDr. Tuháčka a MUDr. Vy-
mazala (později oba rovněž profeso-
ři), také byli jako dobrovolníci v ko-
rejské válce.

Já jsem se mu přihlásila a začala 
jsem studovat první učebnici a pro-
vádět akupunkturu na pacientech 
neurologické  kliniky FN Plzeň, zpr-
vu jen u LIS (VAS) a iktů. V této době 
začal souběžně můj táta MUDr. Vla-
dimír Beran dělat akupunkturu jako 

vojenský lékař s prim. MUDr. Jiřím 
Markem ve Vojenském lázeňském 
ústavu v Karlových Varech. Dále 
spolupracoval s prim. MUDr. Václa-
vem Kajdošem, chirurgem z Prahy. 
Takže když jsme se pak s tátou se-
šli v roce 1976 ve Velkých Losinách 
v lázních na neurologickém oddě-
lení pro dospělé, vyměnili jsme si 
zkušenosti, získané učebnice – teh-
dy většinou německé a ruské, ší-
řené převážně opisováním ručně 
nebo přes kopíráky na psacích stro-
jích nebo množené lihotiskem … 
Bývala to téměř samizdatová vydá-
ní. Navázali jsme spolupráci s pod-
nikem Metra Blansko, protože jsme 
toužili mít přesné měřící přístro-
je na vyhledávání a ovlivnění aku-
punkturních bodů a na objektivi-
zaci jak bodů, tak efektů akupunk-
tury a elektropunktury. Na vzniku 
dvou čs. patentů: přístroje Akudiast 
1–3 (prototyp se jmenoval jinak) 
a na vzniku přístroje na peroperač-
ní vegetativní stabilizaci VESA (ná-
hradu celkové anestezie) jsme spo-
lupracovali s technikem panem  An-
tonínem Meluzinem, (který se na-
učil akupunkturu rovněž jako dob-
rovolník za korejské války). Pan Me-
luzin a kolektiv Metry Blansko do-
vedl naše snažení k výborné spolu-
práci s prof. Ing. Raclavským, DrSc. 
z Brna, klinické zkoušky po projed-
nání s MZ ČSSR (tehdy ČSSR) byly 
prováděny jednak na anesteziolo-
gicko-resuscitačním oddělení ne-
mocnice Přerov, kde byl nadšencem 
prim MUDr. J. Štimpl, pak na neuro-
chirurgické klinice FN Brno (prim. 
doc. dr. Táborská, DrSc.) Odtud se 
známe a spřátelily jsme se celoži-
votně s dr. Zinou Saidovou, která 
měla neobyčejný vliv a osobní záslu-
hy na klinických zkouškách i na dal-
ším využití Akudiastu a VESY nejen 
ve FN v Brně, ale i na Žlutém kopci 
a měla vliv na vznik party příznivců 
akupunkturistů z Brna. Mimořád-
ným zážitkem pro nás všechny byly 

i zkoušky na koních na VŠ veterinár-
ní v Brně (prof. dr. Luboš Holý, CSc., 
a jeho kolektiv, vzdávám dodatečně 
hold). 

Známý je Váš podíl na uznání 
akupunktury v naší republice.

V dobách, kdy se diskutovalo 
o tom, zda akupunktura bude dál 
zakázána jako pavěda nebo po pro-
vedených  důkazech povolena  jako 
léčebná metoda pro zdravotnictví 
v ČSSR, se nám podařilo, díky ka-
marádce z neurologie a EMG (bylo 
nás tehdy jen 15 elektromyografis-
tů na celou republiku a dobře jsme 
se díky doc. dr. Františkovi Vélemu, 
CSc. znali a měli jsme jeho shodné 
neurofyziologické myšlení) prim. 
MUDr. Lídě Kučerové přesvědčit 
krajského neurologa MUDr. Vladi-
míra Bartouška, že Akudiast 1 byl 
povolen oficiálně na 10 neurolo-
gických pracovištích, tehdy Ostrav-
ského kraje, ke klinickým zkouš-
kám. Prvních 10 lékařů bylo ve Vel-
kých Losinách proškoleno (patřil 
k nim např. i MUDr. Jaroslav Debef, 
prim. MUDr. Josef Křupka, prim. 
MUDr. Hana Valentová a další) a  
každý dostal konkrétní úkol s tím, 
že se za rok sejdeme a vzájemně si 
vyměníme zkušenosti a vznikne dal-
ší důkazní materiál pro MZ ČR.

V politicky zvláštní době v letech 
1968 – 1978 byli mimořádnými bo-
jovníky za akupunkturu další vojen-
ský lékař MUDr. Umlauf, CSc. a lod-
ní lékař MUDr. Radomír Růžička, 
CSc., se kterými jsme navázali spo-
lupráci. S mnoha dalšími jsme se 
pak pravidelně, díky Ing. Janu Kos-
telníkovi, CSc. a prof. dr. Ing. Janu 
Šochovi, DrSc., setkávali jako pra-
covní skupina „Kybernetiky živých 
organizmů“, sekce České vědecko-
technické společnosti v Olomouci 
na Střední škole elektrotechnické 
nebo na VŠ Báňské v Ostravě. Spolu-
práce, která probíhala díky tehdej-
ším politickým poměrům chvílemi 

společenská rubrika 

mEdAILONEK doc. mUdr. dOBROSLAVY jANdOVé

MUDr. Petr Sedláček 
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až v utajení, byla nesmírně vzácná 
a neopakovatelná, protože jsme se 
díky hledání zásad léčby podle vý-
chodní medicíny poznali a pravidel-
ně pak setkávali s akupunkturistou 
a bylinkářem Ing. Jiřím Jančou, CSc., 
(také dobrovolníkem v korejské vál-
ce) a Ing. Josefem Zentrichem, CSc.,  
prof. dr. Kahudou a členy jeho ka-
binetu v Praze. Naprosto mimořád-
ná byla v letech 1978 – 1986 spolu-
práce s prof. MUDr. Jiřím Lenfel-
dem, DrSc. a prof. MUDr. J. Jezdin-
ským, CSc., (a klinickými farmako-
logy LF), prof. Ing Janem Hálkem, 
CSc., (biofyzika LF) a doc. RNDr. Ja-
nem Tillichem, CSc. (Přírodovědec-
ká fakulta) – všichni z Univerzity 
Palackého v Olomouci. Byla to prá-
vě práce všech ve skupině a spolu-
práce s pražskými kolegy dr. Kajdo-
šem, dr. Pokorným, později dr. Bare-
šovou a dalšími, která vedla nakonec  
k uznání akupunktury jako léčebné 
metody v ČSSR a byla v r. 1978 ofi-
ciálně Věstníkem MZ povolena. Teh-
dy to byla MUDr. Milada Barešová 
a MUDr. Radomír Růžička, kteří byli 
jako první oficiálně ve Vietnamu na 
3měsíční stáži, MUDr. Barešová pak 
vedla kurzy ILF (nyní IPVZ) Praha 
v akupunktuře, Radek Růžička na-
psal první ucelenou učebnici aku-
punktury, ze které čerpám podle 
potřeby dodnes.

Organizování konferencí ve 
Velkých Losinách a dalších.

První konference, tehdy název jen 
jako seminář, proběhla v roce 1978 
a byla věnována výsledkům klinic-
kých zkoušek s Akudiastem 1. Proto-
že všechny konference v prvních le-
tech byly věnovány elektrofyziologii 
tkání a akupunkturních bodů, pro-
blémům klinickým i technickým, 
novým poznatkům v neurofyziolo-
gii a důkazům efektu akupunktury, 
stalo se tradicí, že k daným problé-
mům medicínského ale i technické-
ho rázu (snímání potenciálů, hod-
nocení impedance podle různých 
frekvencí …) referovali lékaři, nelé-
kaři zdravotníci, technici, inženýři, 
doktoři přírodních věd – fyzici, che-
mici, setkávali se na konferencích 
a diskutovali neformálně společně 
i lidoví léčitelé, fytoterapeuti a za-
stánci diet, jogíni a zahraniční hos-
té. Pro tehdejší absolutní nedosta-
tek literatury obdrželi vždy účast-

níci seminářů určité studijní texty 
(překlad části Bachmanna, Krope-
je, výňatky Nogiera atp.) V pozděj-
ších letech se profilovaly semináře 
k určeným vybraným tématům, kdy 
se probíralo od anatomie a poruch 
strukturálních přes poruchy orgá-
nových funkcí holistickým pohle-
dem vše, co se daného onemocnění 
týká, takže teoretické úvodní před-
nášky přednášeli zpravidla profeso-
ři nebo docenti z lékařských fakult, 
znalosti klinické prezentovali jak 
pracovníci z univerzit tak z praxe 
první linie. Na mnoha seminářích 
přednášeli nosná témata nestoři 
akupunktury: dr. Kajdoš, dr. Barešo-
vá, dr. Růžička, dr. Debef, dr. Marek, 
dr Saidová, později  se prezentovali 
dr. Jonáš, dr. Procházka, ing. Sychra 
(léčba zvířat, zvláště koní akupunk-
turou) a jak plynul čas a diverzifiko-
vala se po roce 1989 akupunkturní 
společnost na část zabývající se více 
elektropunkturou, aurikuloterapií, 
terapií SU – JOK atp. tak byla při-
způsobena i témata a skladba referá-
tů. Praktické zpracování znalostí mi-
mořádných drah a aurikuloterapie 
a své zkušenosti z denní rutiny před-
nášel jeden z nejvěrnějších účastní-
ků (jenom jednou z těch 27 let vyne-
chal) akupunkturista MUDr. Milan 
Esler. Časem přibyly referáty z ho-
meopatie (dr. Karhan, dr. Dolejšo-
vá, dr. Wankatová) a dalších oblas-
tí celostní medicíny. Závěr interdis-
ciplinárních konferencí byl téměř 
vždy v duchu filosofickém, nesma-
zatelným zážitkem byly vždy roz-
pravy dr. Tillicha, dr. Chvály a doc. 
Ing. Hermacha. Rozvoj nových tech-
nologií a poznatků po r. 1995, kdy 
jsem organizovala konference už 
v Jeseníku, přivál nové přednášející: 
prof. dr. Rokytu, DrSc. (o bolesti), 
prof. dr. Sykovou (kmenové buňky), 
doc. dr. Yamamotovou, doc. dr. Ko-
liska, (fyziologie), prof. dr. Strunec-
kou (stopové prvky), dr. Hampla, 
DrSc. a dr. Bičíkovou (endokrino-
logie, neurohormony, neurostero-
idy), dr. Němečka (geomedicína), 
prof. Ing. Gruntoráda, DrSc. (vlivy 
vesmíru, geoatmochemie, emanace 
radonu.) prof. Ing. Hálka a kol.(sní-
mače biopotenciálů = přístrojová 
pulzová diagnostika, mikroelektro-
da na objektivizaci akupunkturní-
ho bodu s 36 informačními odděle-
nými snímači apod.). Snaha po ob-

jektivizaci a nezpochybnitelnosti 
účinků akupunktury mne vedla jed-
nak k průkazům z oblasti neuroste-
roidů (hypotalamické neurohor-
mony) a využití kineziologického 
rozboru s hodnocením reflexních 
změn v měkkých tkáních pomocí 
expertních informačních systémů 
(slangově zvané počítačová kinezi-
ologie). Moje dcera přednesla nové 
poznatky z nejmodernějších zobra-
zovacích technologií fNMR a PET, 
SPECT apod.

Vaše habilitace a vědecká  
práce?

Habilitovala jsem v r. 1993 na LF 
Univerzity Palackého v Olomouci 
na téma Elektropunktura u neuro-
logických onemocnění.

Nemám CSc. za jménem, proto-
že jsem sice v Plzni na Neurologic-
ké klinice LF UK byla zařazena do 
přípravy na kandidaturu, ale v roce 
1968 a v následujících 3 letech jsem 
prokázala politickou nedůvěryhod-
nost a byla jsem spolu s dalšími 14 
lékaři v červenci 1973 propuštěna 
a ocitla jsem se na severní Moravě 
ve Velkých Losinách. Díky souběž-
nému rozpadu rodiny jsem zůstala 
s 2 letou dcerkou tehdy sama, sama 
jsem byla jako lékař na 81 lůžkovém 
oddělení pro neurologicky těžce 
postižené a na elektromyografii pro 
3 okresy a na ambulantní pacien-
ty (ambulantní rehabilitace spádo-
vě údolí Šumperk – Kouty n. D.) Po 
čtyřech letech mé samoty mi přišel 
na pomoc můj táta. Po jeho odcho-
du v r. 1983 nastoupil MUDr. Alois 
Krobot, PhD., nynější přednosta re-
habilitace LF a FN UP Olomouc.

Co dodat k vědecké práci? Od 
neurologie, přes akupunkturu k au-
tonomní nervové soustavě a k využi-
tí expertních informačních systému 
k objektivizaci efektu reflexoterapií 
a akupunktury. Poslední publika-
cí je učebnice Balneologie, Grada 
2009. 

Dcera se vydala v matčiných 
šlépějích?

Z mého pohledu a z výcviku od 
doc. dr. Véleho, CSc., že nejvyšší ve-
lín v nás je limbický systém, už ne-
lituji toho, že dcera nedělá reha-
bilitaci nebo neurologii, ale že má 
dvě atestace z psychiatrie a funkční 
specializaci v psychoterapii. Vzhle-



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2010 20

dem k tomu, že se účastnila řady 
akupunkturních akcí, navštěvova-
la i kurz akupunktury u dr. Barešo-
vé a dr. Fialy už ve 4. ročníku medi-
cíny a zajímá se o působení slabého 
(jak nám přednášel doc. Ing. Her-
mach, CSc. už v r 2002) čili tzv. sla-
bých vstupů verbálních a nonver-
bálních do CNS, informací reflexně 
ovlivňujících chování a funkce CNS, 
tak se velmi zajímá právě o projekč-
ní aktivační oblasti v kůře mozkové 
při psychoterapii a reflexoterapii.

Její vědecká práce, práce  
na katedře, spolupráce?

Dcera pracovala od roku 1996 do 
2008 jako odborná asistentka na ka-
tedře psychiatrie IPVZ, kam si jako 
pracovník IPVZ do svých psychiat-
rických kurzů zvala MUDr. Barešo-
vou a mě, přednášela pro katedru 
algeziologie vedenou MUDr. Von-
dráčkovou (léčba bolesti, akupunk-
tura). Spolupracujeme spolu jak to 
zatím čas dovoluje, protože dcera 
má t.č. krátce po sobě dvě malé děti 
a je již 5. rokem na mateřské. Občas 
přednáší u nás na Klinice rehabili-
tačního lékařství na 3. LF a FNKV 
v Praze psychosomatické přístupy 
jak pro kolektiv kliniky, tak na celo-
pražských akcích pro fyzioterapeu-
ty, které organizuje naše klinika, má 
akreditovaný předmět výuky „Psy-
chosomatické přístupy v rehabili-
taci“, lektoruje výcvik v psychote-
rapii, na IPVZ přednáší pro psychi-
atry, algeziology i praktické lékaře, 
k tomu pracuje na minimální úva-
zek v psychiatrické ambulanci. 

Nejčastěji si pacienty vyměňuje-
me nebo na nich pracujeme souběž-
ně, takže mají komplexní péči: reha-
bilitace (lékař a fyzioterapeuti) + 
psychoterapie + v případě nutnosti 
farmakoterapie (buď NSA apod. ze 
strany mojí a psychofarmaka pokud 
je indikace ze strany její).

Současná praxe?
Po závažném onemocnění jsem 

v r. 2006 po 40 letech práce ve zdra-
votnictví odešla z Jeseníků blízko 
k Jesenici u Prahy k „mladým ba-
bičkovat“. Od května 2007 pracuji 
jako přednosta Kliniky rehabilitač-
ního lékařství ve FN Královské Vi-
nohrady, jsem garantem studia VŠ 

bakalářského směru fyzioterapie 
na 3. LF UK v Praze, kde participuji 
na výuce několika předmětů, před-
nášíme rovněž medikům 3. LF UK 
a přednáším medikům a fyziotera-
peutům na 2. LF v Motole. Od 1. 9. 
2009 máme na klinice 30 lůžkovou 
stanici (do letošního září 44 lůžek) 
a ambulantní provozy, naši fyziote-
rapeuti (58) pracují nejen na klini-
ce, ale na všech klinických pracoviš-
tích FN KV. Vzhledem k akreditaci 
studijního oboru v r. 2008 – 2009 
a nově k akreditaci FN KV se snažím 
mezi „papíry“ provádět u ambulant-
ních nemocných i akupunkturu, 
na lůžkách ji dobře aplikuje prim. 
MUDr. Jarmila Kolářová, CSc. (žá-
kyně a odchovankyně dr. Miládky 
Barešové, která pracovala dlouhé 
roky u prof. dr. Jandy, DrSc. přímo 
na KRL FNKV) a dále ji provádí  mla-
dá kolegyně MUDr. Klára Zelenayo-
vá, absolventka kurzů dr. Barešové 
a dr. Fialy.

Ohlédnutí za kvantem vykona-
né práce, vědecké a pedagogic-
ké činnosti, jaký pocit z toho 
člověk má (určitě dobrý)?

Zatím nemám moc čas a ani chuť 
se ohlížet. Vynikajícím způsobem 
se mi osvědčila klasická jehlová aku-
punktura i elektropunktura v tělo-
vém schématu u astmatiků všech 
stupňů I – IV, jako prevence u aler-
gické pollinosy, u algických stavů 
jsem kombinovala ráda aurikulote-
rapii s celotělovou klasickou aku-
punkturou nebo jsem zůstávala na 
počátku léčby jen na aurikulotera-
pii a teprve později jsem aplikova-
la celotělovou klasickou jehlovou 
akupunkturu. Ve Velkých Losinách 
jsem aplikovala klasickou jehlovou 
akupunkturu i cerebrální projekce 
a používali jsme nejrůznější mikro-
systémy u velmi těžce neurologicky  
postižených nemocných s vynikají-
cím efektem. I pro mne osobně byl 
vždy překvapující výrazný pokles 
spasticity u míšních paraplegiků.

Vaše další plány do budoucna?
Od určitého životního momentu 

pokorně děkuji za každý den a za 
každé nové ráno. Neodvažuji se pří-
liš směle plánovat do budoucna. 
Přeji si, až odejdu ze stávajícího pra-

coviště, abych mohla aplikovat aku-
punkturu, elektropunkturu a pou-
žívat expertní informační techno-
logie nadále. Nadále se potkávat se 
skvělými kamarády akupunkturisty 
a ještě se od nich něco naučit.

Děkuji Vám za rozhovor.

Připravil: Petr Sedláček

Curriculum Vitae
doc. MUDr. Dobroslava Jandová

Vzdělání:
• LF UK Plzeň, všeobecné lékař-

ství, promoce v r. 1966 – UK Pra-
ha  

• 1969 
  Atestace I. st. neurologie
• 1977 
  Atestace oboru FBLR (nyní 

RFM)
• 1971, 1973, 1978
  Kurzy elektromyografie
• 1977
  Kurz myoskeletální mediciny ILF 

Praha
• 1970, 1973, 1979, 1981
  Kurzy akupunktury ILF Praha, 

školitel akupuntury pro ČR
• 1990
  Kurz EAV v Mnichově
• 1993
  Habilitace z neurologie, titul do-

cent, UP Olomouc
• 1995
  Doctor honoris causa ČLS JEP 

(akupunktura)
• 2005
  European Board of PRM certi-

fies

Zaměstnání:
• 1966 – 1973
  Neurologická klinika FN Plzeň
• 1973 – 1995
  Lázně Velké Losiny 
• 1995 – 2007
  Priessnitzovy léčebné lázně a.s., 

Jeseník 
• 1993 – 2005
  LF UP a FTK Olomouc výuka VŠ 

Bc. a Mgr. fyzioterapie, garant 
1999 – 2005

• 2007 – doposud
  Přednosta Kliniky rehabilitač-

ního lékařství 3. LF UK a FNKV 
Praha

společenská rubrika 
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Přehled odborné činnosti 
• 1981 řešitel 3 výzkumných úko-

lů VÚB v oblasti bioimpedance 
aktivních bodů  

• 1978 – 1983
  Spoluřešitel čs. patentů Akudiast 

1 a přístroje VESA
• 1987 – 1995
  Člen výboru ČLAS
• 1994 – 2006
  Výzkumy v PLL a.s. v Jeseníku – 

impedance akup. bodů, reflexní 
terapie

• 2000 – doposud
  Člen výboru SRFM 

Pedagogické aktivity:
• 1979 – doposud
  Přednášky pro lékaře ILF Praha – 

předatestační příprava RFM 
• 1981 – doposud
  Kurzy akupunktury pro začáteč-

níky, pro pokročilé IPVZ Praha 
a Brno

• 1995 – 2004
  Výuka základů reflexoterapie  

v kurzech myoskeletální medici-
ny pro lékaře  

• 1993 – 2004
  Výuka základů reflexoterapie  

a akupresury VŠ medici a FT 
LFUP Olomouc 

• 1999–2006
  Přednášky reflexoetrapie a zákla-

dy akupunktury pro lékaře a fy-
zioterapeuty v kurzech vyšetření 
pohybové soustavy v posturální 
zátěži 

• 2007 – dosud
  Přednostka Kliniky rehabilitač-

ního lékařství, garant  3. LF UK, 
výuka FT

Publikační činnost – výběr ve 
vztahu k akupunktuře
• Jandová D., Beran Vl., Meluzin 

A.: Měření kožní impedance pří-
strojem MB 4. Baln. listy VUB. 
Mariánské Lázně 1978:VI: č. 1: s. 
4–8 (celkem 4× různé práce pu-
blik. ve VÚB, r. 1978)

• Jandová D., Beran Vl.: Aku-
punktura při léčbě onemocnění 
ramene. Fyz. Věst. 56, 1, 1978

• Jandová D., Kopečný L.: Indika-
ce a účinky periferních obstřiků. 
Fyz. Věst. 58, 1980, č. 3

• Jandová D., Beran,Vl.: Auriku-
loterapie. Baln. Listy VÚB Mar. 
Lázně v.s. v r. 1981

• Jandová D., Marek J., Pfefferová 
H.: Elektronnojnnaja reflexotera-
pija. Sbornik Aktualnyje voprosy  
nevrologii, psychiatrii i nejrochi-
rurgii. 3. díl, Riga, 1985 s. 325–
355

• Jandová D., Objektivizace účin-
ku Priessnitzovy dvou-fázové 
pololázně měřením impedance 
aktivních bodů. Sborník lékař-
ských referátů PLL Jeseník 1999 
(UNESCO) Janský L. et all. et Jan-
dová D. – Fyziologická podstata 
přizpůsobení člověka na chlad 
Čs. Fyziol. 52, No3. p 107 – 117, 
2003

• Jandová, D., Reflexní změny 
v pohybové soustavě u onkolo-
gicky nemocných. Čas. Reh. fyz. 
Med. 1/2005

• Jandová D., Hampl R., Bičíková 
M., Němeček J.: a kol: Hormonál-
ní změny u thyreoidektomova-
ných žen v rámci následné re-
habilitační léčby. Reh. Fyz. Med. 
1/2006

• Jandová D., Bičíková M., Hill 
M., Hampl R.: Health resort treat-
ment improved the neurostero-
id profila in thyreoidectomized 
woman. Eur. Regul.: 2008: Mar. 
42 (1): 17 – 22 

• Jandová, D., Balneologie. Grada 
Publishing, Praha, 2009

Pozn.: Seznam publikací zkrácen 
pro účely časopisu. Plný seznam 
u doc. MUDr. Jandové.
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VÝZNAmNÁ žIVOTNí jUBILEA ČLENů ČLAS ČLS jEP  
v ROCE 2010

– 70 – 
Junková Emilie, Praha

Kabrdová Marta, Havlíčkův Brod

Kopečný Zdeněk, Praha

Mezlík Miroslav, Frýdlant n. Ost.

Pěchula Václav, Jihlava

Rusňák Štěpán, Luže

Stehlík Jíří, Jablonec na Nisou

Zendulková Milada, Olomouc

– 60 –
Doušová Jana, Blovice

Dvonč Evžen, Praha

Effler Josef, Praha

Hnídek Ladislav, Česká Lípa

Jílek Jan, Votice

Kalináčová Alenka, Železnice

Krejčová Galina, Praha

Kubínek Josef, Rynoltice

Lebdušková Jana, Roudnice n. L.

Loskotová Anna,Vysoké Mýto

Navrátilová Ludmila, Nový Bydžov

Nedělka Jiří, Praha

Pracná Ludmila, Střelice u Brna

Remeš Vladimír, Praha

Svoboda Lubomír, Varnsdorf

Valenta Jindřich, Jaroměř

– 50 –
Bazgier Milan, Strakonice

Benešová Jana, Plzeň

Bohaboj Pavel, Zásmuky

Hoffman Petr, Dobrá Voda

Kalinová Lenka, Ochoz u Brna

Kalivodová Dagmar, Považská Bystr.

Kukuczová Hana, Karviná

Vlasák Zděněk, Karlovy Vary

Vozárová Mirka, Nový Jičín

Kohoutová Ludmila, Frenštát p. R. 

Umlafová Simona, Náchod

Kolářová Milena, Hostivice

Sedláčková Irena, Sloup v Čechách

Ždárská Eva, Brno

Greguš Igor, Most

Všem jubilantům přeje výbor společnosti do dalších let pevné zdraví a mnoho aku-
punkturních úspěchů!

společenská rubrika 
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oznámení a různé 

09:00–09:45  

MUDr. Bohdan Haltmar:

Karcinom čípku děložního a jeho pre-
vence (cytologie, kolposkopie, řešení 
prekanceróz, očkování, imunita...)

09:50–10:25

MUDr. Michal Jelšík:

Karcinom čípku děložního a jeho pre-
vence (cytologie, kolposkopie, řešení 
prekanceróz, očkování, imunita...)

10:30–11:00

Coffee break s výstavou firem

11:00–12:00

MUDr. Václav Vydra:

Využití mimořádných meridiánů  
v gynekologii

12:10–13:00

Přestávka, výstava firem, jednání výbo-
ru ČLAS ČLS JEP

13:00–13:30

MUDr. Milada Barešová:

Některé somatické známky infertility  
a akupunkturní postupy

13.40–14.15

MUDr. Ladislav Fildán:

Chronické a recidivující gynekologické 
záněty a jejich diagnostika a léčba po-
mocí metod komplementární medicíny 
a akupunktury

14:25–15:00

Coffee break s výstavou firem

15:00–15:50

MUDr. Michal Strnad:

Nejběžnější syndromy tradiční čínské 
medicíny při gynekologických obtížích, 
možnosti akupunktury

16:00

Volná diskuze k tématu semináře, vlast-
ní zkušenosti účastníků, informace  
výboru společnosti, ukončení semináře

Akce je zařazena do systému 
vzdělávání lékařů a je oceněna 
KREDITY!

Přihlášku zasílejte do 31. 1. 2010
Poštou na adresu:

MUDr. Vladimíra Brychtová,  
Neurologická ambulance 
Březinova 62a, 586 01 Jihlava

Elektronicky na e-mail: 
vladimira.brychtova@seznam.cz

MOžNOSTI AKUPUNKTURY  
A JEJíCH PřIDRUžENýCH TECHNIK  

v gynEKologII A poroDnICTví

Česká lékařská  
akupunkturistická společnost ČLS JEP

Program 

20. února 2010
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha

pořádá celodenní seminář
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Pátek 23. dubna 2010 
12:00  prezence účastníků konference 

12:55  zahájení odborné konference  

13:00 Odborný program 

  MUDr. Tomáš Karhan:  
Homeopatická miasmata  
v novodobých dějinách Evropy 
diskuze, přestávka (90 min.)

  Diskuze, přestávka

15:00 MUDr. Věra Dolejšová,  
MUDr. Jana Wankatová:  
Vztahy – problém dnešní doby 
(30 min.) 

  MUDr. Věra Dolejšová,  
MUDr. Jana Wankatová: 
Chvála Milaniho trojúhelníku 
(30 min.)

  Diskuze, přestávka

16:30  Ing. Aleš Rumler:  
Život, Slunce a energie (60 min.)

  Diskuze

18:00  Ukončení odborného programu

20:00  Společenský večer – slavnostní 
raut. 
Kulturní program: Swing Com-
bo Turnov, sdružení jazzových 
hudebníku zahraje k poslechu 
(i tanci), zpívá Michaela Hálková

Sobota 24. dubna 2010
09:00  Odborný program

  MUDr. Milada Barešová: 
Mnohočetný lymfatický pás  
(45 min.)

  Diskuze, přestávka

10:00  MUDr. Václav Vydra: 
Mastopatie v tradiční čínské 
medicíně (60 min.)

11:00  MUDr. Michal Strnad: 
Myomy z pohledu tradiční  
čínské medicíny (60 min.)

  Diskuze

12:30  Společný oběd 

14:00 Odborný program  

  Sdělení obchodních firem  
a sponzorů

  Přestávka

15:00  Odborný program 

  MUDr. Ivan Rusnák, CSc.: 
Kam kráčíš medicíno?

18:00  Ukončení odborného programu 
konference

19:00 Společná večeře 

20:00 Sportovní večer – bowling 

Neděle 25. dubna 2010
09:00  Tradiční  cvičení jógy 

s doc. PhDr. Petrem Kolískem 
V případě hezkého počasí pro-
běhne cvičení venku v areálu 
Skalního města. 
V případě nepříznivého počasí 
si zájemci přivezou podložky na 
cvičení.

11:00  Individuální konzultace

12:00  Oběd a ukončení konference

Akce bude zařazena do systému 
celoživotního vzdělávání léka-
řů, garantovaná ČLK. 

V průběhu konference proběhne pre-
zentace sponzorujících firem BOIRON, 
WANK, EMBITRON, MUCOS Pharma 
CZ, Dr. Peithner.

CELOSTNí MEDICíNA 
(DIAGNOSTIKA A TERAPIE)

3. KONFERENCE V ČESKÉM RÁJI

POZVÁNKA

Předběžný program 

na celostátní odbornou akci, která se bude konat pod záštitou  
České lékařské akupunkturistické společnosti  ČLS JEP

ve dnech

23. – 25. dubna 2010
LÁZNĚ SEDMIHORKY

(u Turnova)

oznámení a různé 
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BolESTI HlAvy 
DIFERENCIÁLNí DIAGNOSTIKA

SVĚTOVý KONGRES ICMART 2010
ICMART XIV WORLD CONGRESS  

ON MEDICAL ACUPUNCTURE RIGA 2010

POZVÁNKA

7. května 2010 • 9:00 – 17:00 hodin

Místo konání:  
ÚVN, Praha, oční klinika, 3. patro, pavilon A

Přihlášky na adresu:  
MUDr. Dolejšová, Dejvická 38, 160 00 Praha 6

E-mail: v.dolejsova@seznam.cz

Poplatek 800,- Kč zašlete prosím na č.ú.: 1941164001/5500, Raiffeisen Bank
variabilní symbol rodné číslo – prvních 6 čísel rodného čísla  

a do zprávy příjemci uvést jméno lékaře, který platbu odesílá (nestačí např. název firmy).
  

Druhou možností je uhrazení částky na místě.

28. – 30. května 2010

Místo konání:  
Latvia, Riga

Další podrobné informace:  
www.icmart201.org

 
V případě  zájmu pište: 

E-mail: fildan.ladislav@quick.cz

na seminář
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VOLBY dO VÝBORU A REVIZNí KOmISE ČLAS ČLS jEP  
NA OBdOBí 2009 – 2013 

dOPIS ČLENům EAV SPOLEČNOSTI 

4. 11. 2009, Mělník

15. 1. 2010

Volby do výboru a revizní komise 
ČLAS ČLS JEP byly jednokolové, ko-
respondenční. Vyhlášení výsledků 
voleb a volba do jednotlivých funk-
cí ve výboru a revizní komisi pro-
běhla na zasedání v Mělníku dne  
24. 10. 2009.

Mandátová komise:  
Brychtová, Čutová, Saidová 

Volební komise:  
Prokeš, Filípek, Stránecký

Výsledky voleb:   %

Výbor:
Fildán 87 87,9
Prokeš 84 84,8
Strnad 78 78,8
Vančuříková 77 77,8
Brychtová 76 77,8
Stránecký 71 71,7
Filipek  70 70,7
Čutová 66 66,7
Kalinová  60 60,6

Revizní komise:
Kohoutová 74 74,7
Sedláček 76 76,8
Vondřich 62 62,6

Konečný výsledek hlasování o jed-
notlivých funkcích v uvedených or-
gánech:

Výbor:
Předseda:  
MUDr. Ladislav Fildán

1. místopředseda:  
MUDr. Pavel Prokeš

2. místopředseda: 
MUDr. Michal Strnad

Vědecký sekretář:  
MUDr. Milan Stránecký

Hospodář:  
MUDr. Zuzana Vančuříková

Revizní komise:
Předseda: MUDr. Petr Sedláček

Všichni funkcionáři byli voleni 
tajnou volbou.

Zprávu vypracoval:                                      
MUDr. Pavel Prokeš 
předseda volební komise

Vážení přátelé,

Koncem roku všichni bilancujeme, 
co se povedlo a co ne a výsledkem 
našeho bilancování je zjištění, že 
situace ve společnosti EAV je nera-
dostná.
I když zájem o metodu a školení 
je velký, spolupracujeme se zahra-
ničními společnostmi, plánujeme 
výzkum v nekonvenční medicíně, 
tak musíme konstatovat, že se potý-
káme se špatnou platební morálkou 
jednotlivých členů, a prakticky nu-
lovou odezvou na naše výzvy a dota-
zy k další činnosti EAV v ČR.
Proto apelujeme na vás, pokud 
chcete, aby EAV nepřestala v ČR 

existovat, odpověděli na následující 
podněty:

1) souhlasíte s výší členského po-
platku 200,- Kč/rok

  ANO NE

2) vyhovuje platba převodem
  ANO NE

3) vyhovuje platba složenkou
  ANO NE

4) školicí akce pro pokročilé 2× 
ročně

  1 den 2 dny

5) jaká témata preferujete -- navrh-
něte

V roce 2010 proběhnou korespon-
denční volby do výboru EAV, pokud 
máte zájem o práci ve výboru, napiš-
te, prosím, na adresu dr. Dolejšové. 
Děkujeme.
Dále prosíme o aktualizaci emailo-
vých adres.

Děkujeme a přejeme krásný start do 
nového roku.

Dr. J. Wankatová, dr. V. Dolejšová
v.dolejsova@seznam.cz

Původní dopis byl odeslán elektro-
nickou poštou. Pokud jste jej neob-
drželi, zašlete prosím Vaše odpově-
di na adresu dr. Dolejšové.

oznámení a různé 
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ZÁPIS č. 16 Z mImOřÁdNéHO jEdNÁNí VÝBORU ČLAS

21. 11. 2009, Praha

Místo konání: Lékařský dům ČLS 
JEP Praha

Přítomni: Čutová, Fildán, Filípek, 
Stránecký, Vančuříková

PROGRAM:
1| Hodnocení současně probí-
hajícího semináře ČLAS v Lékař-
ském domě
87 účastníků – hodnoceno jako vel-
mi dobrá účast. Dosavadní přednáš-
ky byly kvalitní a posluchači o ně 
projevovali zájem.

2| Inventarizace
V Inventáři ČLAS je jedna knika 
YNSA – Yamamoto New Scalp Acu-
puncture. Kniha je deponována 
u předsedy, členové si ji mohou za-
půjčit. 
Inventarizaci zajistí dr. Vančuříko-
vá, provést do 30. 11. 2009.

3| Členská základna:
a) vyřazení neplatičů – dr. Čutová je 

obešle dopisem s výzvou k uhra-
zení dluhu. Pokud nebudou rea-
govat na tuto výzvu, budou vyřa-
zeni z členské základny.

b) návratka pro ČLS JEP – nahlásit 
změny ve výboru. Zajistí dr. Fil-
dán

4| Časopis 1/2010 
Zahájen sběr materiálů pro časopis. 
Termín vydáni konec ledna – zač. 
února 2010. Zajistí dr. Kantorek, 
dr. Fildán.

5| Seminář 20. 2. 2010  
Lék. dům  Praha  
Téma Gynekologie a porodnictví. 
Pozvánky a program zajistí dr. Fil-
dán. Pozvánky by měly být zaslány 
členům ještě v t.r., byly již přislíbe-
ny přednášky.

6| MUDr. M. Strnad předložil 
plán kurzů jeho Centra TCM na  
další rok. Viz www.tcmcentrum.cz, 
kontakt info@tcmcentrum.cz

7| MUDr. Michal Jelšík požádal 
o opětovnou registraci do ČLAS. 
V roce 2006 mu byl uhrazen kon-
gresový poplatek na ICMART World 
Congress do USA, kterého se však 
z osobních důvodů nezúčastnil. 
Opakovaně se snažil u organizační-
ho výboru získat zpět poplatek, ale 
ze strany org. výboru nebyla žádná 
reakce. Navrhnul proto, že uhradí 
polovinu kongresového poplatku 
a doplatí za 2 roky členský příspě-
vek. Výbor uvítal tento jeho návrh 
a potvrdil jeho přijetí do ČLAS.

Další zasedání výboru:
20. 2. 2010  
v průběhu semináře v LD Praha

5. 6. 2010 Brno 
zajistí dr. Fildán

20. 11. 2010  
LD Praha v průběhu semináře 

Zapsal dr. Fildán.



příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS
privátní lékař

Ordinace léčby bolesti, 
Tyršova 56,
612 oo Brno 

Tel. prac.: 541 217 726,
Mobil: 777 011 778
E-mail: fildan.ladislav@quick.cz

Prokeš Pavel MUDr.
1. místopředseda ČLAS
privátní lékař

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

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

Strnad Michal MUDr.
2. místopředseda ČLAS
privátní lékař

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

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

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

Rehabilitační odd. nemocnice
580 01 Havlíčkův Brod

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

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS
privátní lékařka

Ordinace
Husova 128,
286 01 Čáslav

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

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

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

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

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

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

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

Filípek František MUDr.
privátní lékař
člen revizní komise ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

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

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Vojtova 23,
639 00 Brno

Tel. prac.: 543 213 998
E-mail: lkalinova@seznam.cz

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2009 do XI/2013

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2009 do XI/2013

příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Sedláček Petr MUDr. 
předseda revizní komise ČLAS

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

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

Kohoutová Ludmila MUDr.
členka revizní komise ČLAS

Dolní 497,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel. prac.: 556 836 909 
E-mail: kohout@frenstat.cz

Vondřich Ivan MUDr.
člen revizní komise ČLAS

Pain s.r.o.
Dukelských hrdinů 13, 
170 00 Praha 7

Tel. prac.: 233 379 053 
Mobil: 602 180 715 
E-mail: ivondrich@seznam.cz
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TCM Herbs ® MUDr. Petr Hoffmann

www.patentnimedicina.cz

• Veškeré druhy poranění svalů, šlach, vazů a kostí (kromě otevřených ran), kupř. zhmožděniny, výrony, 
vykloubení, zlomeniny, natažené vazy a šlacha, tzv. tenisové lokte, karpální tunely.

• Bolesti v bedrech či kříži, a to jak akutní, tak chronické, ischias s vystřelující bolestí do končetin, 
výhřez meziobratlové ploténky.

• Bolesti krční páteře se stažením šíjových a zádových svalů a s bolestmi hlavy.

• Revmatické bolesti kloubů a svalů, a to jak akutní, tak chronické, s otoky, 
reagující na počasí, dna.

• Bolesti hlavy při nachlazení či při migréně, neuralgické bolesti.

• Bolesti svalů a kloubů po přetížení (sport, nadměrná fyzická zátěž, apod.)

Kod 400

TCM Herbs s.r.o. , U Černé věže 6, 370 01 Č. Budějovice
zelená linka: 800 331 109

Víte, že jazyk je odrazem vašeho zdraví? 
Zkuste si diagnostický TEST DOBRÝ JAZYK na webových stránkách MUDr. Petra Hoffmanna www.patentnimedicina.cz

ŠAOLINOVÝ OLEJ KoMAST SEDMI BOLESTÍKod 700

• V

Zkust

žděniny, výrony, 
unely.

í do končetin, 

lavy.

ky, 

od.).)).).)))))))

atentnimedicina.cz
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