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všechno má svůj začátek
a konec. Také vedení našeho
časopisu. Dlouhá léta se o něj staral prim. MUDr. Milan
Kantorek, který po dlouhých letech dobré a záslužné
práce odchází z postu šéfredaktora. Další změny byly dohodnuty na jedné z prvních schůzí nového výboru České
lékařské akupunkturistické společnosti. Jinými slovy, tato
veškerá starost, ale i radostná práce byla přidělena mně.
Útěchou mi je, že v tom nejsem sám, ale v týmu zkušených matadorů, jak si můžete přečíst v tiráži.
Co říci na úvod?
Především bych chtěl poděkovat panu primáři Kantorkovi. Sami jste mohli a můžete posoudit, že časopis pod
jeho vedením měl stoupající úroveň včetně grafické úpravy. Vím z vlastní zkušenosti, že není lehké vše připravit
tak, aby čtenář dostal do ruky výtisk svého časopisu a byl
s ním vždy spokojen.
Moc rád bych dosáhl toho, abychom tuto úroveň alespoň udrželi. Doufám, že se nám to s Vaší pomocí, tedy
s pomocí všech členů ČLAS, podaří. Všech členů píši zcela záměrně. Časopis vždy závisí na kvalitních příspěvcích
a přispěvatelích. Jsme nyní sice v relativně dobré situaci,
kdy příspěvků je poměrně dost a v loňském roce vydaly
dokonce na dvojčíslo. Je to hlavně díky akcím, jako jsou
pravidelné semináře ČLAS, loni to bylo na téma gynekologie a porodnictví a bolesti hlavy a 4. konference v Českém
ráji Celostní medicína (diagnostika a terapie) v Sedmihorkách.
Přesto Vás všechny předem prosím, pište a posílejte,
kvalitních příspěvků není nikdy dost. Zároveň prosím
i o kritické připomínky, ty jsou také důležité.
Letos nás čeká 5. března v Lékařském domě seminář
na téma pediatrie a 19. listopadu seminář k životnímu
jubileu naší učitelky, profesorky MUDr. Milady Barešové,
další Sedmihorky a 3. – 5. června v Popradu největší akce,
česko – slovenský kongres s mezinárodní účastí.
Na závěr bych chtěl poděkovat za podporu a spolupráci
předsedovi naší společnosti, MUDr. Ladislavu Fildánovi,
jehož osoba se zkušenostmi a přehledem je pro mě mimo
jiné pro přítomnost v minulé i nové redakční radě zárukou kontinuity a kvality.
Přeji nám všem, abyste s naším časopisem byli spokojeni.
MUDr. Petr Sedláček

Titulní strana:
Riga, Lotyšsko, foto MUDr. L. Kohoutová
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Několik poznámek k diskusi o pravidlech tradiční
čínské medicíny
MUDr. Radomír Růžička CSc., Ing. Jiří Nitsche
Odborná ordinace Prostějov, ruzickarad@volny.cz, jiri.nitsche@gmail.com
Po zveřejnění naší knihy Chronopunktura a programu Aku-Time
k vypočítání optimálního bodu pro
akupunkturu a určení konstituce,
celá řada akupunkturistů ukázala
na určité nesrovnalosti vzniklé zařazením některých akupunkturních
drah k jinu, jiných k jangu. Většina
z nich souhlasila s našimi názory.
Proto si dovolujeme předložit
k úvaze a diskusi několik poznámek, týkajících se dvou základních
principů čínské filosofie, zejména
jejich aplikace v medicíně. Někdo
bude považovat naše názory za kacířské, avšak skutečnost ukázala, že
máme pravdu.
Plně souhlasíme s tím, že jin a jang
jsou podstatou Nebe a Země, základním řádem všech věcí pod sluncem,
původem změn, kořenem a počátečním bodem života a smrti a sídlem božstev. Každá věc a každý jev
ve vesmíru se skládá ze dvou aspektů, z jinu a jangu. Tyto dva aspekty
nejsou jen protiklady ve vzájemném
konfliktu, ale jsou také navzájem
závislé. Jsou obecným pravidlem
světa a základem vzniku a zániku.
Čínská filozofie a s nimi i tradiční
čínská medicína vycházejí z duálního pojetí světa.
V přírodě není námitek proti rozdělení jinu a jangu, tvořícího celek,
dvě strany jedné mince. Den a noc,
klid a pohyb jsou součástí jednoho,
stejně tak rub a líc. Ale je tomu tak
i v tradiční čínské medicíně?
Teorie jin-jang je využívána k vysvětlení fyziologie, psychologie
a patologie lidského těla a při diagnostických a terapeutických procedurách. I zde bylo tradicí zavedeno učení o jinu a jangu, dvou
základních prakvalitách, které jsou-li vzájemně v dynamické rovnováze, člověk jest zdráv.
Ale nejde jen o jakousi dohodu?
Zevní a zadní strana těla patří jangu,
vnitřní a přední jinu, horní části těla
jangu, dolní jinu, ale i další detail4

nější dělení krajin či orgánů na jang
a jin.
Vezměme otázku orgánů: Podle
tradice lze jednotlivé orgány dělit
podle anatomického uložení a jejich
funkce. Takzvané evakuační či duté
orgány přináleží jangu, skladovací,
plné orgány jinu. Stejně tak vnitřní
orgány jsou jinové, „zevní“ jangové.
Dráhy, ve kterých proudí čchi směrem dolů, tedy z kosmu k zemi jsou
jangové, ve kterých proudí energie
směrem nahoru – od země ke kosmu – jsou jinové. Tolik k tradovanému.
Ale je tomu skutečně tak? Kam
tedy patří například srdce? Je orgánem vnitřním, ale dutým. Také podle své práce, energie patří vyloženě
k energeticky maximálně zatíženým
orgánům. Také poměr obsahu jangu
k jinu tvoří 7/10. Naproti tomu u tak
zvaného jangového orgánu tenkého
střeva je poměr opačný a to 3 ku 7
jangu k jinu. U ostatních orgánů viz
tabulka.

Dráha

Průběh dráhy žaludku, která patří k jangovým dráhám, je převážně
na jinových partiích těla. Také srdce
podle průběhu a náležitosti k systému jang-jin je shao jin (málo jinu)
a podobně.

Všimněme si otázky
akupunkturních drah a toku
čchi v nich
Plně uznáváme pravidlo tradiční
čínské medicíny, tedy tok jangové
energie shora dolů a jinové naopak
od země směrem nahoru. Avšak
vzhledem k tomu co uvádí tradiční
čínská medicína (a navíc v různých
pramenech různě), že jangová energie proudí shora dolů při zvednutých horních končetinách, je to nepravděpodobné, vzhledem k tomu,
že tyto energie proudí neustále.
Nepředpokládáme, že člověk chodí
neustále s rukama zdviženýma nad
hlavou. Proto vycházíme z dělení
drah na jangové a jinové ve shodě
s dodnes platným posvátným čín-

Obsah jangu

Obsah jinu

Srdce

7/10

3/10

Tenkého střeva

3/10

7/10

Močového měchýře

3/10

7/10

Ledvin

7/10

3/10

Obalu srdce

3/10

7/10

Tří ohřívačů

7/10

3/10

Žlučníku

7/10

3/10

Jater

3/10

7/10

Plic

7/10

3/10

Tlustého střeva

5/10

5/10

Sleziny

3/10

7/10

Žaludku

5/10

5/10

Obsah jinu a jangu v jednotlivých orgánech (dle Bachmanna)
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ským kalendářem a to sice ze stejného směru toku energie, avšak u člověka s rukama podél těla.
Tedy z kosmu shora jdoucí větev
jangová je následována ze země
jdoucí větví jinovou, viz následující
ilustrace (str. 5 – 6).

A jak je to s orgány
a dráhami?
Zde je problematika: určit zda jde
o poruchu orgánu či dráhy. Orgánům odpovídají jednotlivé prvky.
Naproti tomu dráhy odpovídají prvkům jen částečně. Zatím co orgán
plic náleží kovu, dráha plic není

vždy kovová, ale neustále se mění
podle časových období, jednou je
kovová, podruhé vodní, dále dřevěná, ohnivá, zemská, neboť energie
v dráhách se střídá.
Nedílnou součástí čínské medicíny je pulzová diagnostika. I zde
nacházíme určitou problematiku.
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Podle tradiční čínské medicíny je
nemoc energetickou nerovnováhou. Nerovnováhou čeho? Orgánu nebo dráhy? Domníváme se, že
orgánu. A tak je nutné určit, který
orgán je postižený, určit plnost či
prázdnotu energie v orgánech.
K další problematice dochází
i v pravidle poledne-půlnoc, kde
se domníváme, že nedochází k řazení dráh jang-jang- jin-jin, ale střídají
se vedle sebe jang a jin, aniž by se co
na tomto pravidle něco měnilo.
K celé této problematice došlo při
určování otevřeného bodu v akupunktuře a při určování konstituce.
Zde se dostává ke slovu kosmologický princip, neboť „Změny Nebe
i Země se lidí týkají, a stejně tak
i změny Slunce a Luny“.
Kvalita jinu a jangu závisí na dynamice časoprostoru, zohledňuje
vliv ročních období, klimatu, geografických okolností a speciální pozornost je věnována úzkému vztahu
mezi nemocí a časem.
Odráží se v ní konstituce člověka,
se kterou přišel na svět a která byla
determinována místem a časem
jeho narození. Tato základní energetická dispozice je ovlivňována dynamikou změn jinu a jangu, které sou6
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visí s periodicitou změn na Zemi
i v kosmu.
A tím se dostáváme k časové závislosti energií. Tyto vztahy jsou vyjádřeny posvátným kalendářem, který
ustanovil před více než čtyřmi tisíci
let legendární Žlutý císař.
Vychází ze základních nebeských
energií nebo také nebeských kmenů jichž je deset a které z jedné poloviny patří jangu a ze druhé jinu.
Dále z pozemských energií nebo-li
takzvaných pozemských větví jichž
je dvanáct a opět jsou přiřazeny rovnoměrně jangu a jinu.
Je třeba zdůraznit, že nemůže
z jangového kmene vyrůstat jinová
větev. Obé musí spolu souhlasit, být
v harmonii.
Dvanáct pozemských větví odpovídá dvanácti zvířatům zmíněného
povátného kalendáře a jim bylo
přiřazeno dvanáct základních akupunkturních drah. Šedesáti kombinacím nebeských kmenů a pozemských větví pak odpovídá šedesát
antických bodů (viz obrázek na str.
6 dole).
Jangové nebeské kmeny a jangové
pozemské větve tvoří páry, stejně
tak jinové, a vzájemně se pravidelně
střídají poslušny časových rytmů.
Všech kombinací kmenů a větví je
šedesát, což je jednotka, která se
nazývá cyklus. V těchto cyklech se
mění kvalita energií. Nejrychlejší je
cyklus časových jednotkek zvaných
hlídky, které přibližně odpovídají
našim dvěma hodinám, přičemž začátek cyklu je hodinu před pravou
půlnocí. V této dvouhodinové periodě se dá ještě vysledovat 24 minutový interval, po kterém se jin nebo
jang mění. Úplný cyklus hlídek tedy
trvá pět dnů. Dalším cyklem je cyklus dnů, pro který platí stejná pravidla jako pro hlídky.
Tentýž den, z energetického hlediska, se objeví až po šedesáti dnech
cyklu, přičemž každý desátý den má
stejnou polaritu nebeského kmene
a každý dvanáctý den má stejnou
polaritu pozemské větve.
Třetím v pořadí je cyklus solilunárních měsíců, které v sobě zahrnují dynamiku změn v roce. Každý
měsíc začíná novem a cyklus se uzavírá po pěti letech.
Čtvrtým v pořadí je cyklus roků,
které opět mají své energetické
hodnoty a které vlastně vyjadřují re-

lativně pomalý vliv nejbližšího kosmu, neboli naší sluneční soustavy.
Začátkem roku je první nov ve Vodnáři, který spadá do období mezi
21. lednem a 21. únorem. Dodnes se
ve východních zemích v tento den
slaví příchod Nového roku.
Pátým v pořadí je cyklus úplných
cyklů roků, který v sobě skrývá
dlouhodobé vlivy jako je precese
zemské osy a vliv naší galaxie.
Platí přiřazení deseti nebeských
kmenů k pětici jangových a k pě-

tici jinových prvků, které se nazývají dřevo, oheň, země, kov a voda.
Mějme ale stále na paměti, že tyto
prvky jsou dvojité, jang-dřevo, jin-dřevo, jang-oheň, jin-oheň, jang-ze-

mě, jin-země, jang-voda a jin-voda.
K dvanácti pozemským větvím bylo
přiřazeno dvanáct základních akupunkturních drah. Šedesáti kombinacím odpovídá šedesát antických
bodů.
Příklad jak se střídají nebeské
kmeny a pozemské větve si názorně ukážeme na pětidenním cyklu
hlídek (viz obrázky na str. 7 a 8).
U ostatních šedesátkových cyklů je
to obdobné.

Zmíněné přírodní fenomény přicházejí a odcházejí a probíhají stále
znovu v pravidelných cyklech, bez
jakékoli přestávky nebo šance na zastavení.
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Rytmické změny funkcí nejsou
individuálním, lokálním jevem, ale
jsou odrazem základního pravidla
činnosti všech živých bytostí.
Aby vše probíhalo bez jakýchkoliv zádrhelů, je nutné, aby na jangovém kmeni vyrůstaly jangové větve
a na jinovém jinové.
Jsme přesvědčeni, že je třeba
oprostit dřívější učení od balastů
vzniklých nejrůznějšími kompilacemi. Domníváme se, že jsme přispěli
k otevření této otázky a diskusi přivítáme.

8
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Vyšetřování lidského biopole polarizačním
filtrem v aurikulomedicíně
Prim. MUDr. Milan Stránecký
Rehabilitační odd. nemocnice Havlíčkův Brod, stranecky@volny.cz
Jedním z velkých objevů Dr. Nogiera je poznatek, že lidské biopole
lze vyšetřovat polarizačním filtrem.
U zdravých lidí je polarizované pole
orientováno longitudinálně. Odchylka od longitudinálního průběhu nám dává přehled o funkčních
i organických poruchách organismu.
Je obecně známo, že odchylka polarizovaného pole (OPP) 9O stupňů
znamená přítomnost rušivého pole
nebo ložiska, dále lze polarizačním
filtrem zjistit velikost energetického pole pacienta a individuálně testovat léky nebo potraviny.
Cílem práce je na souboru pacientů:
1. Vyšetřit odchylky polarizovaného pole zdravých jedinců a určit
hraniční úhel, při kterém se objevují subjektivní obtíže a objektivní
klinický nález.
2. Zhodnotit přínos vyšetřování
polarizovaného pole při vyhledávání aktivních bodů na uchu.
3. Zhodnotit prognostický význam stanovení OPP v léčbě.

Technika vyšetřování odchylky polarizovaného pole
(OPP)
Na polarizačním filtru je vyznačen průběh pole a odchylky po 10
stupních od 0 do 90 stupňů. Otáčením filtru nad čelem dostaneme při
rezonanci úhlové odchylky organismu a filtru 1VAS. OPP nad čelem
vpravo dává informaci o odchylce
polarizovaného pole na pravé polovině těla a nad čelem vlevo na levé
polovině těla. Přesnost manuálního
měření je dle zkušenosti autora asi
5 stupňů.
Dva soubory pacientů
1. Polarizačním filtrem bylo vyšetřeno 50 zdravých jedinců ve věku
8–35 let, kteří neužívali žádné léky,

neléčili se s žádnou nemocí a cítili
se zdraví. Moji ordinaci vyhledali
pro odchylky v posturálním vývoji
pohybového aparátu.
2. V průběhu 10 let bylo opakovaně vyšetřeno OPP u 1022 nemocných pacientů, kteří byli léčeni
aurikulomedicínou, OPP byla vyšetřena průměrně 5× během léčby každého pacienta.

Výsledky
Ad 1. Soubor zdravých jedinců:
každý pacient vykazoval odchylku
polarizovaného pole v rozsahu 1020 stupňů. V daném souboru nebyl
žádný jedinec s nulovou OPP, z toho
usuzuji, že přesně podélný průběh
polarizovaného pole je výjimečný
a dočasný. Obvykle je OPP na levé
a pravé straně stejná nebo není rozdíl větší než 10 stupňů.
Ad 2. Soubor 1022 nemocných,
kteří byli léčeni aurikulomedicínou.
Z vyšetřování a léčení souboru
byla stanovena hranice OPP 30
stupňů. Při této odchylce se objevují subjektivní i klinické obtíže
a naopak, pokud se podaří léčbou
zmenšit OPP pod 30 stupňů, tyto
potíže mizí. V souboru platilo, že
čím větší OPP, tím větší subjektivní
potíže, tím větší objektivní, například laboratorní nález.
Při jednostranném procesu se
rozdíl mezi oběma stranami zvětšuje, například u angíny může být
na straně tonsilitidy OPP 90 st.,
na druhé straně 60 st.
Největší odchylka je 90 stupňů
a znamená vždy přítomnost rušivého pole nebo ložiska v těle. V mém
souboru se OPP 90 st. vyskytla vzácně, jen u 31 pacientů tj. přibližně
v 3 % případů. V 85 % šlo o ložisko
v čelisti, v 10 % šlo o aktivní jizvu,
ve zbylých případech o ložiska v jiných lokalizacích – ženských orgánech, tonsilách, tlustém střevě.

Při hledání bodu ložiska postupujeme tak, že nejdříve zjistíme
na čele, na které polovině těla se
ložisko nachází. Potom přiložíme
v apnoi příčně orientovaný polarizační filtr na čelo a předloktí příslušné strany a 3 V kladívkem vyhledáme na uchu bod. Ten vykazuje
obvykle více než 10 VAS. Ložisko se
dá také lokalizovat pomocí příčně
orientovaného filtru a pulzu přímo,
například na čelistí. Že jde o bod,
který způsobuje odchylku 90 st.,
zjistíme jeho napíchnutím jehlou.
Okamžitě se OPP sníží např. na 20
st. Toto snížení OPP je ale krátkodobé, trvá řádově minuty a potom se
opět vrací k 90 st.
Pacienty s ložiskem v čelisti jsem
poslal k zubnímu lékaři, který vždy
ložisko potvrdil. Přesně určit nemocný zub nebo postižený peridentální prostor aurikulomedicínou se
však nikdy nepodařilo. Vždy byla
určena správně pouze strana postižení.
Odchylkou polarizovaného pole
lze při každém energetickém zásahu do organismu (aurikuloterapii,
aurikulomedicíně, klasické akupunktuře) kontrolovat efekt našeho
léčebného zásahu. Cílem léčebném
zásahu je přiblížit OPP co nejvíce
k nule: například při vyšetření jsme
zjistili OPP 40 st. a po aurikuloterapii zůstává stejná. Znamená to, že
naše léčba byla neúčinná a musíme
zjistit příčinu. V mém souboru k tomuto případu došlo v 156 případech
a jednalo 86× o opomenutí významného bodu se vztahem k patologii,
v 42 případech o zvolení druhého
ucha k léčbě a v 28 případech o nezjištěnou překážku léčby (oscilace,
inverse nebo porucha laterality).
Změnu OPP lze sledovat po napíchnutí každého bodu. Například
při vyšetření vybereme 5 bodů k napíchnutí. Již po napíchnutí prvního bodu se OPP sníží z 60 stupňů
na dvacet. Většinou další vybrané

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2011

9

originální práce
body vymizí. Naopak se napíchnou
tři body aniž by se změnila hodnota
OPP a teprve po napíchnutí čtvrtého se OPP výrazně snížil. Byly předchozí body bez efektu, tudíž jejich
napíchnutí bylo zbytečné, nebo
mohlo dojít ke snížení OPP až po jejich společném napíchnutí?
Dalším využitím měření OPP je
přítomnost symetrických bodů
na uších. Například bod alergie je
vždy přítomný oboustranně. Vybíráme bod, který vykazuje více VASů,
což je ale problematické, neboť
při alergii vykazují tyto body často
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oboustranně více než 2O VAS.
Pokud napíchneme např. bod
vpravo a OPP se sníží o 5 st a vlevo
o l5 st., je volba ucha jednoznačná.
Stanovení OPP má také prognostický význam. Pokud při začátku
léčby je OPP 5O st., po léčbě se
podaří zmenšit na 2O st. Po určité
době od ošetření (řádově minuty až
hodiny) se OPP opět zvětší. Je-li při
další návštěvě OPP 40 st., tedy o 10
st. menší než minule, je prognosa
dobrá a pacient hlásí úlevu. Pokud
ale OPP zůstává nezměněná i při
třetím sezení, většinou se nepodaří
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potíže pacienta aurikulomedicínou
ovlivnit. V souboru šlo o 145 pacientů.

Závěr
Stanovení odchylky polarizovaného pole je technicky velmi jednoduché, její přínos je ale velmi významný, zvlášť v kontrole efektu našeho
léčebného zásahu a prognoze léčby.

TenZní bolesti hlavy z pohledu rehabilitace
Prim. MUDr. Milan Stránecký
Rehabilitační odd. nemocnice Havlíčkův Brod, stranecky@volny.cz
Tensní bolesti hlavy tj. bolesti hlavy ze zvýšeného napětí svalů v oblasti hlavy a krku, jsou nejčastějším
typem bolestí hlavy, v průběhu života postihnou snad každého.
Přesná definice je však obtížná.
Lze ji charakterizovat jako tupou bolest celé hlavy, někdy poloviny hlavy a za okem, strany bolesti se třeba
po dni střídají. Bolesti bývají spojené s únavou, někdy s vegetativním
doprovodem – nauzeou, nejistotou
při chůzi, pocitem překrvení očí,
diplopií, pocitem celkového napětí.
Bolest začíná plíživě a postupně se
zvětšuje. Někdy přechází do chronického stádia a vyvolávající fenomény potom nemusejí být zřejmé.
Etiologie je velice různorodá,
často se kombinuje více faktorů.
Na prvním místě je třeba jmenovat
psychosociální stres, dokonce stačí
i předvídání stresu, například bolest hlavy před návštěvou tchyně.
Na tensní bolesti hlavy často trpí
úzkostné ženy, někdy jde o příznak
deprese.
Z další vyvolávajících faktorů chci
zmínit nevhodnou pozici při práci,
například mnohahodinovou práci
u počítače, zvláště tam, kde je monitor postaven šikmo, dále mnohahodinovou práci s předkloněnou
hlavou, nedostatek tekutin při nevhodném pitném režimu, hypoglykémie, abuzus farmak, celková onemocnění, zvláště dekompenzovaná
hypertense, často bývá jednoznačná
souvislost s hormonálním stavem,
neboť bolesti hlavy bývají vázány
na menstruační cyklus nebo užívání
antikoncepce.
Na tensních bolestech hlavy se
podílejí i jiné faktory nebo onemocnění, které zdánlivě s hlavou
nesouvisejí – poruchy okluze s postižením temporomandibulárního
kloubu, ložiska v zubech, dutinách,
střevech, kostrčový syndrom, aktivní jizvy a mohl bych pokračovat
dále.

Často nezodpovězenou otázkou je
konkrétní příčina, která bolest hlavy vyvolá. Někdy je to patrné, daleko častěji to nejsme schopni určit.
V klinickém obrazu dominuje zvýšené svalové napětí v oblasti hlavy,
šíje a CTh přechodu. Z nejčastěji
postižených svalů na prvním místě
se zmíním o horním trapesu, který
podle mých zkušeností je hlavní
stresový sval. Pokud někomu lehce
stiskneme horní trapes a vyvoláme
bolest, jde téměř určitě o psychosomatiku. Často jsou napnuté a bolestivé kývače, ale i massetery, m.
temporalis, levator lopatky, krátké
extensory šíje a jiné. Bolestivé napětí svalů je doprovázeno blokem CTh
přechodu, horních žeber a horní
hrudní páteře. Při popisu tensních
bolestí hlavy neurologové dnes ani
nevyžadují, aby bylo zvýšené svalové napětí. V mé praxi bylo ale zvýšené svalové napětí vždy.
Ve své přednášce se soustředím na dvě témata související
s tensními bolestmi hlavy, a to:
Myofasciální bolestivý syndrom
(MFBS) jako příčinu akutních bolestí hlavy a insuficienci hlubokého
stabilizačního systému, hlavně bránice, jako významné faktory u chronických bolestí.
MFBS se dostal do povědomí díky
dnes již klasické práci Travellové
a Simonse. Ti přesně popsali celý
syndrom, principy léčby a věnují
se každému klinicky významnému
svalu s popisem lokalizace TP a projekční zóny bolesti. Samozřejmě zde
nemohu zacházet do podrobností
a uvedu jen základní myšlenky. Každému zájemci vřele doporučuji prostudování této skvělé publikace.
Travellová a Simons definovali
MFBS jako bolest nebo vegetativní příznaky přenesené z aktivních
myofasciálních spoušťových bodů
(TP) do vzdálených oblastí provázené současně poruchou hybného

systému. Myofasciální bolest je tupá,
špatně lokalizovatelná, zhoršuje se
například při stresu nebo menses,
přetížení. Zlepšuje se klidem, teplem a psychickou relaxací.
TP je 2–5 mm velké zatuhnutí svalových snopců příčně pruhovaného
svalu, vyskytovat se může v libovolném svalu. Rozlišovat lze dle různých kritérií několik druhů TP, pro
účel článku aktivní a latentní.
Aktivní TP – má tři charakteristiky
1. Bolest ze spoušťového bodu vyzařuje do tzv. projekční zóny, která
je typická pro daný sval. Při znalosti
vzorce vyzařování bolesti můžeme
určit sval, který je postižen. Aby to
nebylo tak jednoduché, tak do jedné projekční zóny může vyzařovat
více TP.
2. Přebrnknutím přes TP nebo
jeho napíchnutím dochází k okem
zřetelnému záškubu svalu;
3. Současně vystřelí bolest v projekční zóně bolesti.
Latentní TP nevyvolávají spontánní bolest, ani záškub po napíchnutí
a jsou jen pohmatově citlivé. Podílí
se na svalové dysfunkci. Při vyšetření každého z nás bychom našli řadu
latentních TP.
Podkladem TP je trvalá kontrakce
svalových vláken postiženého svalu
se vznikem tzv. vnitřní inkoordinace. Kontrahovaná vlákna jsou totiž
obklopena zónou svalových vláken v reflexním útlumu. Jak vlákna
ve spasmu, tak i v útlumu se nemohou podílet na kontrakci svalu. Pokud bychom takový sval posilovali,
došlo by k postižení dalších vláken
a dalšímu snížení svalové síly. To je
podstatou přetrénování.
Pro zajímavost myorelaxancia neovlivní stažená svalová vlákna, ale
rozšíří zónu reflexního útlumu.Trvale kontrahovaná vlákna produkují
zplodiny anerobního metabolismu
a to vše udržuje circulus vitiosus.
Pokud se MFBS dlouho neléčí, přejde do chronického stádia,
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v němž v důsledku ischémie svalu
dojde k fibrotizaci vláken tj. přeměně kontraktilních svalových vláken
ve vazivo. Takže někdy se najde při
vyšetření nebolestivý tvrdý uzlík
ve svalu.
K vegetativním projevům MFBS
v oblasti hlavy patří např. zarudnutí
spojivek, závratě, zamlžené vidění,
diplopie, pocení, nauzea.
Lidské tělo je typický chaotický
systém, kde současně probíhá nekonečný počet dějů, které mají mimo
jiné i odraz v pohybovém aparátu.
V pohybovém systému platí, že se
poruchy řetězí. Znamená to, pohybový aparát reaguje na zevní nebo
vnitřní podnět jako celek, takže při
podrobném vyšetření nalezneme
změny v celém systému. K těmto
změnám patří změny svalové (hypertonie, hypotonie, TP), blokády
pohybových segmentů, žeber, bolestivé periostové body, kožní reflexní změny, změny ve fasciích.
Dochází k nahromadění celé řady
změn, před kterými často stojíme
bezradně a nevíme, kde začít s léčbou. Každý pacient je jiný, co pomůže u jednoho, druhému nepomůže. Záleží hodně na znalostech,
praktických dovednostech a intuici terapeuta. Pokud zasáhneme
na špatném místě, stav se nezlepší
nebo rychle recidivuje. Například,
když odstraníme ochrannou blokádu, rychle recidivuje. Naopak pokud odstraníme zásadní problém,
jako zázrakem mizí téměř okamžitě
i ostatní změny, protože jsou reverzibilní, funkční. Stejně jako u akupunktury. Například v rámci viscerosomatických vztahů je známo,
že např. při chronické tonsilitidě
bývá často blok hlavových kloubů,
po mobilizaci dojde jen výjimečně
k příznivém ovlivnění tonsilitidy,
daleko častěji blokáda recidivuje
a tonsilitidu neovlivníme.
V léčení MFBS jsou důležité tři
věci – důkladným vyšetřením celého pohybového aparátu dojdeme
k závěru, že tento TP v daném svalu je příčinou obtíží, spoušťový bod
napíchneme jehlou bez aplikace
dalších látek a postižený sval protáhneme, nejlépe metodou postizometrické relaxace.
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Toto je spolehlivá metoda u akutních obtíží, složitější situace nastane
při chronických obtížích, kdy s tímto postupem nemíváme úspěch.
Podkladem chronických obtíží
bývá insuficience hlubokého stabilizačního systému, proto je nutné
tento systém aktivovat.
Každý pohyb musí být posturálně zajištěn. To znamená, že několik
msec před aktivním pohybem se aktivuje celá řada svalů, která stabilizuje polohu těla v gravitačním poli.
Pohyb provádějí tzv. globální svaly,
což jsou svaly umístěné povrchně,
které překračují více kloubů, zatímco posturální stabilizaci zajišťuje tzv. hluboký stabilizační systém
(HSS). Jde o hluboko uložené svaly
s velkým množstvím proprioreceptorů, vůlí neovladatelné, které mají
za úkol stabilizovat jeden pohybový segment nebo kloub pro pohyb
(jinak řečeno funkčně centrovat
kloub nebo segment).
HSS tvoří na přední ploše těla seshora dolů flexory krku – bránice
– m. transversus abdominis a svaly pánevního dna. Na zadní ploše
těla krátké šíjové extensory a krátké svaly mezi jednotlivými obratli.
Obě části HSS se setkávají v oblasti
pánevního dna. Nejčastějším problémem bývá nedostatečná přední
stabilizace páteře a naopak převaha
extenční aktivity povrchových zádových svalů.
Zajímavá je souvislost s akupunkturou. Na vertebrogenní obtíže se
často používají SHU a Chuatuovy
body. Jehla v Chuatuově bodu se
vlastně zavádí do hlubokých extensorů páteře, tedy se jimi aktivuje určité místo HSS, zatímco při napíchnutí SHU bodů tlumíme sekundárně
zvýšenou aktivitu povrchních paravertebrálních svalů. Z tohoto pohledu se jeví použití Chuatuových
bodů důležitější pro léčbu vertebrogenních obtíží, než napíchnutí SHU
bodů. Mezi body, které aktivují HSS
patří i GB20, BL10, GV 15,16, tedy
body v oblasti krátkých extensorů
šíje.
Je-li HSS insuficientní, musí jeho
funkci nedokonale převzít povrchové globální svaly. A aby mohly
převzít posturální funkci HSS, musí
se zkrátit, více napnout, objevují se
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v nich latentní spoušťové body, reagují i ostatní části pohybového systému- vznikají trvalé ochranné blokády žeber a páteře. To je podklad
po chronické vertebrogenní obtíže
i tensní bolesti hlavy.
Mluvíme-li o bolestech hlavy, postupně se vyvíjí špatné postavení
krku, tzv. předsunuté držení s horním zkříženým syndromem, hypertrofie a spasmus horních trapesů,
kývačů, levátorů lopatek, skalenů
a ostatních povrchových globálních
svalů v oblasti CTh páteře. Ke vzniku tensních bolestí hlavy u trvale
napjatých svalů pak stačí málo, kdy
„pohár přeteče“ například stres,
ofouknutí chladným větrem, často
ale zůstane příčina, která spustí bolest hlavy, nejasná.
Z hlediska TČM je v oblasti krku
a CTh přechodu stagnace čchi a při
dlouhodobém trvání i stagnace
krve. Nahřátí, masáže a různé fyziatrické procedúry přinášejí krátkodobé zlepšení, neboť se jimi dočasně
obnoví cirkulace čchi/krve. Horší
je, když se dlouhodobá stagnace
změní v horkost, potom ty samé
procedúry vedou k prudkému zhoršení stavu.
Nyní k funkci bránice: udává se,
že bránice je po myokardu druhý
nejdůležitější sval v těle. V centru je
velké centrum tendineum, kde procházejí různé „trubky“ (jako jícen,
aorta atd.). Centrum tendineum se
při dýchání téměř nepohybuje, kupolovitě vyklenutá svalová vlákna
bránice se při nádechu oplošťují,
kontrahují a tlačí seshora na nitrobřišní orgány. Spolu se současnou
kontrakcí břišních svalů vytvářejí
nitrobřišní tlak, který stabilizuje
bederní páteř, navíc dochází k masáži nitrobřišních orgánů, zlepšují
se trávicí procesy, peristaltika, žilní
a lymfatický odtok. Bráničnímu dýchání brání nitrobřišní obezita, kdy
jsou orgány obaleny tukem. Nedostatečná posturální funkce bránice
a její souhra s břišními svaly vede
k nedostatečnému nitrobřišnímu
tlaku a takový člověk má problémy
například vytlačit stolici nebo žena
vytlačit dítě při porodu.
Posturální a dechová funkce bránice jsou vysoce koordinované
a neoddělitelné. Jen například při

zvedání těžšího břemena zadržíme
dech, tj. chvíli preferujeme posturální funkci před dechovou. Posturální funkce bránice hraje klíčovou
roli pro přední stabilizaci těla a páteře, projevy její insuficience jsou
v rámci celkové insuficience HSS.
Speciální pro insuficienci bránice
jsou zepředu konkávní zúžení pod
dolními žebry, hypertonie horní
části přímého břišního svalu a vzadu i vpředu oploštění mezižeberních prostor mezi 5. – 10. žebrem
v důsledku nepoužívání mezižeberních svalů, které hypotrofují a dále
inspirační postavení hrudníku. Při
nádechu pozorujeme, že pacient
dýchá jako astmatik, tedy hrudník je
v inspiračním postavení a používá
pomocné dýchací svaly, které se při
každém nádechu aktivují. Hrudník
se nerozšiřuje do stran, pouze se
pohybuje směrem nahoru, o několik milimetrů nahoru se současně
pohybuje i pupek. Při tomto způsobu dýchání jsou pomocné dýchací
svaly, tedy hlavně prsní, skalenové,
trapesy, lev. lopatek ve spasmu a hypertrofické, neboť se při každém
nádechu aktivují. Takový člověk se
při chůzi i do malého kopce zadýchá, postižené dítě nestačí při běhu
svým vrstevníkům, i když kardiopulmonální nález je normální. Tito
jedinci využívají dechovou kapacitu
plic jen asi z jedné třetiny. Insuficience bránice ovlivní spirometrické
vyšetření, takže občas bývají léčeni
jako astmatici, i když astma nemají.
V symbolické rovině dle Dethlefsena a Dahlkeho představuje dýchání především rytmus nádechu
a výdechu, napětí a uvolnění, braní
a dávání, kontakt a obranu, volnost
a stísněnost. Při nedostatečnosti
bránice je asi problém na úrovni
kontaktu a obrany. Dýchání brání
člověku, aby se zcela uzavřel, izoloval své já od nebezpečného okolí. Člověk se málo nadechuje, aby
ochránil své malé já před okolím,
aby s ním byl co nejméně v kontaktu. Je úzkostný s nízkým sebevědomím. Je si vědom svého fyzického
handicapu, ale snaží se ho zamaskovat agresivním vzhledem, kterým
sděluje okolí: radši se ke mně moc
nepřibližuj, podívej jak mám silná
ramena a velký hrudník!
Jak vypadá správný stereotyp
dýchání? Hrudník je v tak zvaném

dolním postavení a při nádechu se
rozšiřují jen dolní části hrudníku laterálně, mírně i směrem předozadním a pupek se pohybuje o několik
mm dolů. Lze vystačit pouze s akcí
mezižeberních svalů a bránice. Při
soustředění, meditaci lze procítit,
jak se při nádechu zapínají všechny
části bránice, tedy i zadní část. Tak
lze pochopit, co znamená dýchat
do ledvin dle teorie tradiční čínské
medicíny.
Nácvik správného stereotypu dýchání je často problematická jako
obecně u přecvičování pohybových
stereotypů. Problémem je hlavně
to, že porucha většinou začíná už
po narození a stereotyp dýchání
je pevně fixován a dále, že funkci
bránice si drtivá většina lidí neuvědomuje. Platí zásada, že lze upravit
posturální funkci bránice teprve,
když se současně podaří přecvičit
stereotyp dýchání, neboť, jak jsem
již uvedl, posturální a dechová funkce bránice jsou neoddělitelné.
Metody na přecvičení jsou dvojího druhu – tzv. reflexní, u nás Vojta
nebo snaha o uvědomění si dechového stereotypu a následně jeho
přecvičení. Řada pacientů toho
vůbec není schopná, nebo dýchá
bránicí pouze v modelové situaci
a po odchodu z tělocvičny opět nastoupí chybný stereotyp jako před
tím.
Porucha bráničního dýchání má
podstatné energetické souvislosti
v systému 5 prvků. Cituji Anda I. díl
Tradiční čínské medicíny, str. 237:
„ledviny absorbují vdechovanou
čchi, která musí sestupovat až k nim
dolů, jinak by dýchání nebylo plnohodnotné. Při nádechu čistá čchi
vstupuje do plic, ledviny ji přitahují, nasávají a uschovávají, a potom ji
smíchanou se svou esencí rozesílají
do celého těla.“
V případě insuficience bránice od dětství jsou oslabeny plíce
v důsledku malého množství čchi
z vdechovaného vzduchu. Oslabeno je tak doplňování postnatální
čchi v ledvinách a mnoho životních
funkcí. Oslabené plíce nedostatečně kontrolují játra se vznikem jaterních syndromů, jako je stagnace
jaterní čchi, stoupání jaterního jangu vzhůru s bolestmi hlavy, hypertensí, může dojít k potlačování plic
játry se vznikem astmatu, oslabena

je i funkce sleziny a žaludku. Samozřejmě jde jen o obecný popis, konkrétní vliv nedostatečnosti bránice
na jedince závisí na mnoha okolnostech, především na způsobu života
a genetických dispozicích.
Vidíme tak, že správná posturální
i dechová funkce bránice má vliv
nejenom na vznik tensních bolestí hlavy, ale celkový zásadní vliv
na zdraví a je třeba se alespoň pokusit o nápravu.
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Možnosti metody Su-Jok při terapii bolestí hlavy
MUDr. Zinaida Saidová, MUDr. Lenka Kalinová
zinaida@centrum.cz, lkalinova@seznam.cz
Su-Jok je jedním z akupunkturních minisystémů, podstatou metody jsou systémy podobnosti.
Vychází z podobnosti anatomické
stavby lidského těla se stavbou ruky
a chodidla. Autorem metody je korejský vědec prof. Park Jae Woo
(*1942, †2010). Název se skládá
z korejského SU = ruka od zápěstí
k prstům a JOK = noha od kotníku
distálně.

Princip systémů podobnosti
Každý orgán nebo jeho část má
svoji oblast podobnosti na ruce
i chodidle. Onemocní-li některý orgán, objeví se reflexní cestou v dané
oblasti podobnosti jeden nebo
více bolestivých bodů, působením
na tyto body můžeme na daný orgán léčebně působit.

Z hlediska Onnuri medicíny, která respektuje řád Vesmíru podle
tradiční čínské teorie 5 elementů,
transformace 6 (8) energií a z hlediska teorie 3 počátků: Homo, Hetero, Neutro (objevené a propracované Prof. Park Je Woo) můžeme dle
etiologie rozdělit bolesti hlavy na:
• vertebrogenní (zde může být
zapojen segment sdruženého
orgánu dle symptomů)

14
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• spojené s kardiopulmonální
a vaskulární patologií
• spojené se stravováním (žaludek, žlučník, střeva)
• spojené s funkcí ledvin a močového měchýře
• spojené s funkcí gynekologických a reprodukčních orgánů
• spojené s genetickou predispozicí

Kromě vyšetření klasických
meridiánů pomocí Akabaneho
testu, pulzové diagnostiky, svalošlachových testů… můžeme využít vyšetření minimeridiánů dle metod Su-Jok terapie.

min. i opakovaně během dne. (Nikdy nedáváme magnety přes noc!
Pokud má pacient nepříjemné pocity i po obrácení magnetu, pak je
zřejmé, že léčbu pomocí magnetů
netoleruje a nebude možné ji u něj
použít).
Obdobně je možno využít magnetických vlastností prstů rukou (viz obrázky na str. 16 nahoře).

Vyšetření

Vyšetření minimeridiánů
dle metod Su-Jok terapie:

b) Dále používáme duchovní body
na minimeridiánech, které se nachází na distálním článku prstů
v místě překřížení minimeridiánu s kloubní linií. Při vyšetření
zde koncem ukazováku postaveným kolmo na dráhu vnímáme
pulzaci – zjišťujeme plnost nebo
prázdnotu meridiánu.

Předpokladem úspěšné terapie je
stanovení co nejpřesnější diagnózy.
75 % diagnózy nám dává anamnéza,
při jejím odběru akcentujeme:
• podrobný popis symptomů
• věk, roční období, den a čas vzniku či zhoršení bolesti (dvouhodinu aktivity meridiánu)
• intenzitu a lokalizaci bolesti.
• zjišťujeme stravovací návyky,
převažující povahové vlastnosti,
emoce pacienta.

a) Terapeutický test pomocí magnetů nebo magnetických vlastností prstů (viz obrázek níže).
Diagnostický test pomocí magnetů: 15 min. po přiložení magnetů
ve směru toku energie v meridiánu – tj. tonizace, nebo proti směru – tlumení sledujeme pacienta.
Při pocitu dyskomfortu obrátíme
polaritu magnetu, při zlepšení necháme magnet dále působit cca 20

c) Palpace diagnostickou tyčinkou
v oblasti podobnosti na ruce
a noze za účelem vyhledání aktivního (= nejbolestivějšího) bodu
(viz obrázky na str. 16 nahoře).
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Terapie
Metodou SU JOK můžeme léčit
na úrovni fyzické, energetické,
mentální a emoční.
Na fyzické úrovni vyhledáme
diagnostickou tyčinkou-pátradlem
algický bod v oblasti podobnosti
ruky či nohy v kterémkoliv systému.
Na bod pak působíme stimulací:
masáž prstýnkem (i preventivně),
stimulátory (kovové nebo magnetické hvězdičky, magnety, semena
nebo části rostlin), barvou, barevným světlem, moxou…

Převážně u chronických bolestí provádíme na fyzické úrovni léčení pomocí až 5 stupňů.
I. Stupeň léčení: ošetříme vyhledaný aktivní bod v odpovídající oblasti podobnosti (viz obr. vpravo).
II. Stupeň léčení: vyhledáme po vertikále či horizontále v dané oblasti
podobnosti další aktivní body - tzv.
body asistenty, které ohraničí oblast
podobnosti – zabrání šíření bolesti ve vertikál. nebo horizontálním

směru, případně v obou směrech –
tzv. „ukřižování“ (viz obr. níže).

III. Stupeň: na této úrovni ošetříme
navíc oblast podobnosti pro sdružený orgán: např. při bolesti hlavy
spojené se zažíváním prohledáme
příslušné oblasti podobnosti (žaludek, žlučník, střeva) a ošetříme též
zde nalezené aktivní body (viz obr.
na protější straně nahoře).

16
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Energie vlhkosti má v emoci: obavy,
starosti, na psychické úrovni uvědomělost, spolehlivost.
Energie suchosti – stav smutku, deprese, nostalgie, na mentální úrovni
konzervativnost, pedantství, silná
vůle.

IV. Stupeň léčení
Při onemocnění orgánu dochází
vždy k projekci problému do odpovídajícího. míšního segmentu –
ve 4. st. vždy vyhledáme a ošetříme
aktivní body v oblasti projekce příslušného segmentu páteře.
V. Stupeň léčení
U těžkých chronických problémů
vždy vyhledáme aktivní bod podobnosti v projekci mozku v jakémkoliv systému.

Akupunkturu provádíme na bodech ve všech systémech podobnosti a dále na bodech pěti přehrad
na minimeridiánech, zde způsobem
regulace toku energie větru,
tepla, horka, vlhkosti, sucha,
chladu.
Používáme léčení na minimeridiánu elementu, na rodině jin-jang meridiánů a na tzv. dlouhých meridiánech ručních a nožních, kdy podle
symptomů je postižení na jang nebo
jin ručních a nožních meridiánech.

Energie chladu se projevuje
na emoční úrovni jako strach,
na psychické jako moudrost, ev. mazanost, vypočítavost.
Všechny tyto projevy psychiky
i emocí v sobě neseme a potřebujeme je, ale nesmí být v extrému.

Léčení na energetické úrovni
(podle 5 elementů a 6 energií)

Při terapii na psychoemocionální úrovni používáme minimeridiány s body 5 přehrad nebo
projekci čaker z hlediska emocí
a psychiky, a to tak, že akceptujeme:
Energii větru, která se projevuje
hněvem, podrážděností, labilitou
na úrovni emoční, na psychické
úrovni originalitou, kreativitou, flexibilitou.
Energie tepla reprezentuje emoce
radosti, potěšení, na mentální úrovni přání.
Horko: stav klidu, vyrovnanosti,
na psychické úrovni záměr.
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Energetická matrice dle data
narození
Při genetických výzkumech byla
potvrzena role DNA při vzniku některých onemocnění. Vědci cestou
přečtení genomu zjišťují předpoklady genetické odezvy ve formě symptomů a nemocí u pacientů. Genetické vyšetření je velkým přínosem
především v prevenci. Obdobně pomocí genetické prenatální a postnatální energetické matrice dle
data narození můžeme využít i v 21.
století poznatky TČM v hledání
kořene symptomu a nemoci a tím
v prevenci chorob.
Jako základ pro kauzální diagnostiku je možno zjistit dle TAO kalendáře a data narození prenatální
a postnatální genetickou energii.
Zapisuje se na pěticípé hvězdici
ve formě velkých a malých písmen
abecedy. Velké písmeno označuje
kmen – tj. příslušný orgán dle energie 5 elementů a malé písmeno značí větev – reprezentuje povahové
vlastnosti dle lunárního zvěrokruhu
z dob Žlutého císaře.
Toto znázornění pak interpretujeme na základě symptomů pacienta
jako limit, locus minoris resistentiae. Na základě toho můžeme pacientovi poradit jak oslabené energie
harmonizovat – úpravou životního
stylu, dietou, cvičením…
Na závěr si dovolujeme shrnout hlavní přednosti terapie
SU JOK:
•Vysoká efektivita a absolutní
bezpečnost.

Použitá literatura:
Park Jae Woo: Základy terapie Su-jok, vyd.
r. 2005 nakl. ISTENIS
Park Jae Woo: Léčba pomocí semen v systému
Su-Jok, vyd. r. 2003 nakl. ISTENIS
Park Jae Woo: Sám sobě Su-jok lékařem, vyd.
r. 2005 nakl. ISTENIS

•Univerzální metoda dostupná
každému: stačí pochopit princip
podobnosti a pak používat celý život.
•Díky jednoduchosti použití je
možnost pro pacienta po edukaci
se aktivně zapojit do uzdravovacího procesu.
•Pohotovost: naše ruce, nohy a vědomosti jsou vždy s námi.
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Charakteristiky kožního odporu
v akupunkturních bodech u zdravých
dobrovolníků
S. Kramer a kolektiv
Referát z Deutsche Zeitschrift für Akupunktur 2010 č. 1
Jde o referát o dvojitě zaslepené
studii lékařů z univerzity v Mnichově. Vybrali si 6 známých akupunkturních bodů (TE5, PC6, LU6, ST36,
SP6, GB39) a měřili kožní impedanci, tj. rozdíl kožního odporu aku
bodu a jeho okolí. Interval měření
byl 1 minuta, 1 hodina, 1 týden.
Způsobem vyšetření minimalizovali
faktory, které by mohly měření a výsledky zkreslit.
Výsledky byly dost překvapivé. Bylo hodnoceno 631 měření,

v 62,8 % nebyl nalezen rozdíl kožního odporu mezi akupunkturním
bodem a okolím. Pouze v 234 případech měření tj. 37,2 % byl nalezen signifikantní rozdíl v kožním
odporu, z toho v 26 % šlo o snížení
a v 11 % o zvýšení kožního odporu. Výsledky měření se shodovaly
s opětovným měřením za 1 minutu,
ale neshodovaly se s měřením za hodinu a týden.
Autoři uzavírají, že výsledky měření neumožňují použití změn kožní-

ho odporu v lokalizaci akupunkturních bodů v diagnostice i léčení.

Opakovaný okamžitý efekt „sympatetického“
ušního bodu v případě periferní arteriální
okluzivní nemoci (PAOD)
M.R. Speronello a kolektiv
Referát z Deutsche Zeitschrift für Akupunktur 2010 č. 1
Uvedena zajímavá kasuistika 60letého pacienta, který byl akutně hospitalizován pro hematurii. Pacient
trpěl karcinomem močového měchýře s metastázami do plic. Z dalších chorob: hypertense, CHOPN,
pancytopenie, chronická renální insuficience, diabetes mellitus na inzulínu, byl rok po těžkém infarktu
s následným selháním srdce.
Dva dni po přijetí se rozvinula
těžká ischémie prstů levé nohy při
PAOD potvrzená Dopplerem s intensivní bolestí. Medikamentosní
analgetická léčba byla zcela bez
efektu a ischémie nohy se zhoršovala. Byla provedena aurikuloterapie
za účelem zmenšení bolestí.
Napíchnuto bylo levé ucho, jako
hlavní bod vybrán sympatetický neboli vegetativní bod a jako přídatné
20

body bod paty, prstů, hlezna a shen-men. Vegetativní bod a bod hlezna
byly minutu ručně stimulovány rotací každých 5 minut celkově čtyřikrát. Po napíchnutí a stimulaci
vegetativního bodu došlo okamžitě
subjektivně k výraznému zmenšení
bolestí (subjektivně o 50 %), klinicky
se výrazně zlepšilo prokrvení nohy.
Deset minut po této léčbě bylo provedeno vyšetření na Dopplerově
přístroji s úpravou prokrvení, noha
byla na pohmat teplá. Na sympatetický bod vlevo bylo přiloženo semeno Vaccarie, které pacient ručně
stimuloval 3–4× denně, když začínal cítit bolest. Efekt vydržel týden,
po týdnu došlo k recidivě ischémie, která opět okamžitě odezněla
po opětovném napíchnutí a sedaci sympatetického, vegetativního
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bodu. Klinické zlepšení opět potvrzeno Dopplerem. Pacient zemřel
měsíc po přijetí na akutní selhání
ledvin, prokrvení dolních končetin
však bylo až do konce neporušené.
Autoři zdůrazňují, že použití aurikuloterapie bylo východisko z nouze, protože nešlo použít rutinní
postupy západní medicíny. Záměrem byla analgezie, avšak rychlost
zmenšení bolesti i opakovaná úprava prokrvení dolní končetiny byly
šokující. K původnímu článku jsou
přiloženy fotografie nohy postižené
ischémií, nálezy z vyšetření Dopplerovým přístrojem i popis uložení
ušního vegetativního bodu.

Prospektivní randomizovaná, placebem
kontrolovaná studie efektu akupunktury
v léčení infertilních mužů s těžkou
oligoasthenozoospermií
S. Dieterle a kolektiv
Referát z Deutsche Zeitschrift für Akupunktur 2010 č. 1
Ve studii hodnoceno 52 pacientů
s těžkou oligoasthenozoospermií.
Z toho 24 léčeno akupunkturou podle pravidel tradiční čínské medicíny a 28 placebo akupunkturou.
Při oligoasthenozoospermii je
výrazné snížení množství spermií
v ejakulátu a spermie jsou nepohyblivé. V pravé akupunktuře byly
použity tyto body: ST 36, SP 6, KI
3, LR 3, Bl 23, 22, ST 29,SP10 oboustranně, CV 4 GV20 2x týdně, celkově l2×. Jako hlavní kritérium studie

bylo stanoveno pohyblivost spermií
před a po léčbě, jako vedlejší jejich
koncentrace a množství ejakulátu.
Výsledky: ve skupině léčené
pravou akupunkturou byla signifikantně zvýšená pohyblivost spermií
proti kontrolní skupině, ale výrazně se zmenšil objem ejakulátu, koncentrace spermií byl zvýšen v obou
skupinách, ale pouze v kontrolní
skupině signifikantně.
Závěr: jde o první podobnou studii podle vědecky uznávaných pra-

videl, jednoznačně byla potvrzena
účinnost akupunktury na pohyblivost spermií a tudíž při léčení mužské neplodnosti. Zůstává řada otázek ohledně placebo akupunktury.

Aktivita helixu v aurikuloterapii.
Odpovídá segmentální inervaci lidského těla?
Část první – klinická pozorování
J.P. Fossion
Referát z Deutsche Zeitschrift für Akupunktur 2010 č. 3
Jde o velice přínosný článek. Autor se inspiroval prací Bourdiola
z 80. let. Ten popisuje body na helixu jinak než Nogier. U Nogiera končí projekce páteře na helixu u Darwinova hrbolu. Bourdiol tvrdí, že
projekce páteře je v celém rozsahu
helixu až k bodu 0. Nulový bod odpovídá anusu a segmentům S3–4.
V každém segmentu helixu je vpředu bod pro senzorické, vzadu pro
motorické poruchy a v rýze, kam
Nogier projikuje postranní rohy
míšní a nuclei intermediolaterales,
je vaskulární bod. Tyto vaskulární

body jsou i v místě kožního záhybu,
kam se projikují dle Nogiera ledviny a močové a pohlavní ústrojí.
Interpretace bolestivého vaskulárního bodu může být dvojí: buď jde
v příslušném segmentu o vazodilataci při zánětu indukující bolest
nebo naopak o stav vasokonstrikce
s lokální anoxemií navozující svalový spasmus. Autor uvádí osm kasuistik s nákresem použití bodů.
Další zajímavostí je to, že autor nevěří na elektrický vyhledavač bodů.
Elektrický vyhledavač pracuje v závislosti na hydrataci kůže, na poce-

ní. Body vyhledává mechanicky podle bolestivosti.
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Fasciová hypotéza účinku akupunktury

The connective tissue hypothesis for acupuncture mechanism
D. Mc Gechie
The Journal of Chinese Medicine 2010, číslo 1 a 2
Teorie tradiční čínské medicíny
a západní biomedicínská ortodoxie spolu nikdy nemohou nalézt
společnou řeč. Současná medicína
pohlíží na teorii TČM na něco jako
astrologii. Autor se pokouší nalézt
v současné vědecké literatuře argumenty pro svoji hypotézu, která
připisuje účinek akupunktury fasciím a okolní řídké pojivové tkáni.
Prokázání platnosti této hypotézy
by zlepšilo vědecké přijímání akupunktury.
Fascie a okolní řídké vazivo tvoří trojrozměrnou síť kolem svalů,
kostí a vnitřních orgánů celého
těla a jsou vzájemně propojené.
V současnosti se ukazuje, že nema-

jí jen mechanickou tj. podpůrnou
a ochrannou funkci, ale i funkci informační, zřejmě jsou integrovány
s neurohumorálním systémem těla.
Dvanáct hlavních akupunkturních
drah těla může tvořit klíčová místa,
kde se tyto fasciální roviny protínají
(až 80 % aku bodů a 50 % dráhových
propojení). V článku jsou uvedeny
i dvě kasuistiky.
V první je uveden případ pacienta s tříletou anamnézou úporných
úponových bolestí plantární fascie
(tzv. ostruha). Diagnoza dle TČM
byla lokální stagnace čchi a krve
na podkladě nedostatečnosti krve
jater. Kromě bodů na uvolnění stagnace (SP6, LR6, KI 6) píchal autor

citlivé body na dráze močového
měchýře – BL 40, 57, 55, 37 s okamžitým efektem. Při druhém sezení
si pacient stěžoval na bolesti kyčle,
které po napíchnutí GB 29 a 34
vymizely. Celkově tři ošetření akupunkturou pacienta zcela zbavily
obtíží.
Druhá anamnéza popisuje pacientku s menstruačními problémy
a současným akutním lumbagem.
Čínská diagnoza dle autora byla nedostatečnost jaterní krve a stagnace jaterní čchi plus stagnace krve
v dráze BL. Takže kromě bodů SP6,
ST36 použil i body na uvolnění stagnace v dráze močového měchýře
BL 31, 28, 23 s vynikajícím efektem.

Analýza léčby roztroušené sklerozy
metodami TČM
Dan Jiang
The Journal of Chinese Medicine 2010, číslo 1 a 2
Autor analyzuje 20 pacientů s RS,
které léčil pomocí TČM, tělovou
akupunkturou, akupunkturou skalpu (není specifikováno, ale nešlo
o YNSA) a bylinami. 8 mužů, 12 žen
ve věku 24 – 62 let, trvání nemoci
půl roku až 20 let, diagnoza byla stanovena neurologem. Podle zkušeností autora nejúčinnější byla akupunktura skalpu. Čínské byliny byly
použity na 4 diagnozy: nedostatek
LR a KI jinu, nedostatek SP a KI čchi
a jinu, nahromadění hlenu vnitřní
vítr jater. U případů stagnace čchi
a krve nebyly byliny účinné, nejdřív
bylo třeba rozpohybovat čchi akupunkturou.
Efekt akupunkturní léčby závisí
na výběru správné metody a aplika22

ce. Dle autora správně aplikovaná
akupunktura je daleko účinnější při
léčbě RS než fyzioterapie a masáže.
Je však nutná dlouhodobá léčba,
což u mnoha pacientů nelze z různých, i finančních, důvodů splnit.
Výsledky léčby rozděleny do 4
skupin - excelentní, RS je plně pod
kontrolou, všechny příznaky odezněly – 25 %, dobrý – hlavní a současné symptomy pod kontrolou,
zlepšení zhoršujícího se stavu –
40 %, uspokojivý- zlepšení těžkých
příznaků a dosažení kontroly nad
nemocí – 25 %, žádný efekt v 10 %
případů. V souboru byly dva typy
pacientů – 16 s akutními příznaky, s krátkým průběhem nemoci,
po odeznění akutních příznaků
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přestali docházet na léčbu, pouze
4 pacienti chodili dlouhodobě bez
ohledu na průběh nemoci.
Autor pracuje na soukromé klinice, soubor pacientů je proto relativně malý. Zdůrazňuje výhody této
léčby oproti aplikaci kortikoidů. Bohužel akupunktura nemůže zlepšit
demyelinizaci, i když klinické zkušenosti z Číny poukazují i na tuto
možnost při dlouhodobé léčbě.

Akupunkturní léčba schizofrenie,
přehled a kazuistiky
Boaz Bloch, Schay Ravid a kolektiv (Haifa, Izrael)
The Journal of Chinese Medicine 2010, číslo 1 a 2
Polovina článku seznamuje s možnostmi západní diagnostiky a léčby
schizofrenie. Jde o komplexní multifaktoriální chorobu neznámé etiologie s heterogenní prezentací.
TCM nahlíží na schizofrénii jako
na dian kuang event. kuang/manická forma (nebo na chi dai /
ochablost mysli). Patogenesa dle
TCM obvykle začíná stagnací jaterní
čchi psychického původu. Stagnace jaterní čchi oslabí funkci sleziny
s následnou tvorbou hlenu. Hlen zablokuje vnitřek a časem se transformuje do horkého hlenu. Horký hlen
zablokuje funkci srdce a shen, dále
dochází ke stagnaci krve s obstrukcí srdečních orificií, oslabení srdce
a sleziny.
Dlouhé trvání nemoci může způsobit nedostatek KI jinu a SP jangu.
Všechny tyto stavy vedou k nedostatečné výživě shenu.
Stagnace jaterní čchi s akumulací

hlenu má jako hlavní příznaky deprese, nespavost, emoční oploštění,
inkoherentní, nelogická řeč, halucinace, paranoiu, plnost v hrudi,
únavu, pomalé pohyby, vzdychání
a silné zahlenění. Když převažuje
stagnace qi, jazyk je purpurový nebo
bledý s tenkým povlakem, pulz je
napružený a klouzavý. Když převažuje hlen, je jazyk oteklý se silným
a přilnavým povlakem, pulz je hluboký a klouzavý.
Hlavní aku body: 4 brány, PC6, 7,
HT7, GV 26, CV l7, l2, BL l5, 20, 2l,
ST 40, 36, TE l7, SI l9, KI 4. Tonizovat ST36 a KI 4, ostatní body neutrálně, ponechat 30 minut.
Dle zkušenosti autorů trpí většina
pacientů právě stagnací jaterní čchi
s akumulací hlenu, další syndromy
jsou sekundární, méně časté. Léčba
by se proto měla zaměřit na rozhýbání čchi a vstřebání hlenu a eventuelně potom se zaměřit na další

syndromy.
Všichni pacienti chodili ambulantně na akupunkturu, snášeli ji
dobře, absolvovali 16 sezení a přáli si pokračovat. Užívali současně
antipsychotika a jejich stav byl
z psychiatrického hlediska považován na stabilní. Na počet pacientů
ve studii jsem nenarazil. Na závěr
uvedeny 2 kazuistiky.

Články do rubriky přeložil MUDr. M. Stránecký
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ICMART a XIV. Světový kongres lékařské
akupunktury v Rize
MUDr. Ludmila Kohoutová
lidikohout@centrum.cz
28. 5. – 30. 5. 2010
Koncem května 2010 se v Rize konal 14. Světový kongres ICMARTU
a akupunktury. Riga je přístavem
a také železničním a leteckým uzlem Pobaltí. Mezinárodní letiště je
největší v Pobaltí a překvapilo nás
příjemným prostředím a ochotou
personálu.
Lotyšsko vstoupilo do Evropské
unie 1. 5. 2004, euro zatím Lotyši
nepřijali. Cestou z letiště nás provázela jak typická ruská zástavba
s výškovými domy, jaké lze nalézt
v Moskvě, Kyjevě, či v jakémkoliv bývalém ruském velkoměstě. Vlastní
pobaltské zástavby mimo střed města je už málo. Někdy se ani nezdálo,
že je v Rize soustředěna polovina
celé průmyslové kapacity Lotyšska,
hustota provozu kromě odpolední
špičky byla na české poměry zanedbatelná. Lotyšany také dostihla
krize a je zde málo pracovních příležitostí. Obživu poskytuje textilní
a nábytkářský průmysl, ale nejdůležitější částí je přístav s přepravou
zboží. Jistě však toto město i samotné Lotyšsko stojí za návštěvu.
Samotný kongres se konal v no-
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blesních a starobylých prostorách
Menlngalvju nams – Domu u černých hlav. Dům se nachází na rižském náměstí v části Rigy označované jako Staré město. Tato část Rigy
leží na pravém břehu řeky Daugyvy a je srovnávána s Paříží, neboť
se tu nachází spousta nádherně
zrestaurovaných secesních domů,
také katedrál a kostelů. Prohlídku
po městě můžete absolvovat pěšky
po kočičích hlavách, protože provoz
je v této časti omezen jen na drožky
a taxíky k hotelům, avšak ani ty nemohou až k budovám hotelů a zastavují většinou na začátku staré časti
města. Nejlépe je tedy nasednout
do elektrického prohlídkové vláčku
se sluchátky, ve kterých si navolíte
jazyk ve kterém chcete poslouchat.
V nabídce byla ruština, angličtina,
italština, španělština a němčina.
Shlédnout jsme mohli např. Rižský
hrad, kde sídlí prezident a několik
lotyšských muzeí a románskou luteránskou katedrálu – Doma baznica
z roku 1211. Uvnitř katedrály jsou
jedinečné varhany s 6768 píšťalami
a s rejstříky obsahujícími i zvuky
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větru a moře. Měla jsem možnost
vyslechnout půlhodinový koncert,
který dávají pro turisty dvakrát
denně. Hudba, kterou varhaník vytvořil a tóny, které jsme slyšeli, nás
opravdu unesly někam mimo časoprostor. Zážitek to byl nezapomenutelný. Město z výšky jsme si prohlédli z vyhlídkové věže kostela Svatého
Petra – Peterbaznica. Je to nejvyšší
středověká budova v Rize. Mezi další památky, které stojí za to navštívit, patří Prašná věž – Pulvertornis,
Kostel Svatého Jakuba z roku 1255,
Velký a malý Cechovní dům, Kočičí
dům, kostel svatého Jana s dominikánským klášterem, mimo centrum
je památník svobody se sochou Matky Lotyšska – postava ženy v rukou
drží tři hvězdy, symbolizující tři lotyšské regiony a kterou Lotyši často
zobrazují jako národní symbol.
K samotnému kongresu: Kongres se potýkal s organizačními
nejasnostmi od samého počátku
– počínaje registrací účastníků,
kdy v čase registrace nebyly k dispozici ještě ani hostesky, po nečekaném přestěhování celého jednoho jednacího dne do jiné budovy.
Označení vstupu do budovy jednání bylo tak diskrétní, že šlo lehce
přehlédnout. Díky stěhování jsme
získali možnost jednat v Cechovním domě s jeho nádherně zdobenými rustikálními sály. Program
byl změněn a přerozdělen do více
sálů, abychom se všichni vešli, snad
jen mi bylo líto vystavovatelů, kteří
vystavovali a balili 3×. Občas díky
stěhování vázla i technika, ale atmosféra na přednáškách, díky prostorám, byla skvělá. Zajištěné obědy
v jídelně znamenaly další zmatek.
Opět jsme nejdříve proudili davem
do dvou budov – jedněmi dveřmi
tam, druhými ven. Statné kuchařky s vysokými čepicemi nám všem
připomněly ruskou éru této země,

stejně tak potom přístupem k výdeji jídla. Vyvolalo to ve mně vzpomínky i úsměvy na dobu, která už je
dvacet let za námi. Neodpustím si
a pochválím perfektně zorganizovaný kongres v Praze a Budapešti. Celkové završení kongresu galavečeří,
takřka na střeše hotelu Roma, nakonec smazalo všechny nedostatky.
Jídlo bylo špičkové a klavír v místnosti byl příležitostí pro ty, co uměli
hrát a zpívat, takže jsme si poslechli
operní melodie v podání španělských kolegů za klavírního doprovodu německých kolegů, maďarský
čardáš a lidové písně Lotyšska. A to
vše ve scenérii zapadajícího slunce, které vzhledem k blížícímu se
Slunovratu zapadlo až po půl desáté večer. Z přednesených prací
se některé věnovaly civilizačním
nemocem, dokonce Mexičané přinesli přednášku s glosováním prasečí chřipky a její kombinované
terapie–východ–západ. Téma kongresu nejlépe vystihla úvodní řeč
prof. Nickolaeva a potom diskuze
kolem kulatých stolů, kde se diskutovalo o možnostech začlenění
vědecké akupunktury do klasické
medicíny, jako to už známe z jiných
kongresů. V podstatě jsem nezaznamenala žádné změny. Všude řeší
potíže s financováním péče v rámci
globální ekonomické krize a oficiální uznání západní medicíny do systému hrazení péče státem.
V překladu přináším úvodní
řeč prof. Nickolaeva a hlavní
myšlenky výborné přednášky
prof. Stevena Aunga z Kanady.

Čínská medicína reprezentuje tradiční způsoby, pro které pořád hledá moderní interpretaci relevantní
k našemu globálnímu vědeckému
světu.
Dnes všechny prvky-elementy tradiční čínské kultury – jsou vsazeny
„do bylinného odvaru“ čínské medicíny s akupunkturním piercingem
do intelektuálních bublin západního světa. A vedoucí komplexy západní medicíny reagují s požadavky
na bezpečí, kvalitu a vědecké důkazy ve snaze chránit své zájmy.
V tuto stejnou dobu si široká veřejnost prosazuje návrat k přírodě
svými sympatiemi k čínské medicíně. V tomto ohledu to charakterizuje výměnu mezi Čínou a Západem.
Je tedy nezbytné urgentně začlenit

a spojit systémy medicíny dříve, než
se zdravotnická péče stane bitevním polem mezi východem a západem v nadcházejícím bioekonomickém věku.
Medicína nezahrnuje pouze péči
o lidi a ekonomické zájmy, ale také
intelektuální myšlenky, teorii poznání, vědy a filozofie života. V oblasti medicíny je tak snad střet mezi
čínskou a západní medicínou, konečný.
V Číně stejně jako na Západě jsou
debaty mezi myslitelskými školami
zuřivě razantní v otázce týkající se
integrace do medicíny a ostatní
zdravotnické péče. Debata také překračuje kulturu a akademické disciplíny. Filozofické koncepty čínské
medicíny jsou již potvrzeny dalším

Jak plynoucí čas poznamenává
Čínu i Západ i já jsem ustavičně
okouzlený těmi neočekávanými
zvraty a odbočkami ve spletitých
cestách jak Číny, tak i Západu. Rozdíly v chování a kultuře obvykle vedou k nepochopení a k problémům.
Je to pouze nedávný odraz globální
ekonomické krize, kdy se západ obrací pro pomoc k Číně ve snaze vyhnout se možnému ekonomickému
úpadku.
Ale pro Čínu není spolupráce se
západem čistě ekonomickým nebo
politickým vyjádřením. Čínskou
hlavní výzvou bude pouze kulturní
odkaz ve srovnání se západem.
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fyzickým zkoumáním. Nyní je to
záležitost, která nás všechny ovlivňuje. Naše zdraví je nadřazeno naší
existencí. Máme pouze jeden život
a jedno tělo.
Má západní medicína prostředek,
jak nás udržet zdravé a přitom nám
neuškodit? Jaký druh vedlejších
efektů se u nás projeví v souvislosti s užíváním léků nebo chirurgie?
Můžeme být znovu dlužní našemu
vlastnímu zdraví a mít svobodu výběru pro naši vlastní zdravotnickou
péči bez toho, aniž bychom se spoléhali na náš „pečovatelský“ sociální
systém.
Žijeme ve světě dvojakostí. Možná
se potřebujeme naučit více od Hegelovy a Lao Tse filosofie, abychom
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se stali součástí mírumilovného bytí
v tomto komplexním světě.
Tradiční čínská medicína
v kontextu duševního zdraví –
workshop: Augun Steven
V tradiční čínské medicíně je
tělo, mysl a duše (duch) postaveno
na stejnou úroveň.
Vitální energie může být bez této
jednotnosti oslabena, příčinou mohou být vnější a vnitřní faktory.
Mezi vnější faktory patří trauma
(např. automobilová nehoda nebo
průmyslové nehody), zranění (např.
sport) a další fyzikální události.
Jsou zde ale také vnitřní faktory,
které mohou způsobit nerovnováhu vitální energie (např. stres, zlost
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atd.). Všechna chybná postavení,
můžou způsobit duševně zdravotní
neklid (nepořádek). V tradiční čínské medicíně je duševní zdraví složeno nejen z psychologické, emocionální a spiritualistické složky, ale
také z vnitřní orgánové rovnováhy.
Každý orgán v souvislosti se systémem Zang/FU má jednu korespondující emoci, která může být jak
pozitivní tak i negativní. Například
zlost je spojována s játry (negativní
efekt). Pozitivním efektem na játra
by pak byla štědrost. Úzkost je spojována se srdcem (negativně) a radost (pozitivně).
Proto tedy pozitivní a emocionální efekty mají přímý vliv na orgánový systém v pozitivním nebo
negativním smyslu. Je důležité pochopit, že duševní zdraví je léčeno
skrz orgánový systém s rozdílnými
přístupy. V TCM jsou zahrnuty tyto
rozdílné přístupy dietologie, bylinná medicína, lékařská akupunktura,
masážní terapie, terapeutická cvičení, medici Qi Gong, ETA. TCM přístupy jsou více holistické a přírodní
při použití těch nejlepších možností terapie, které může matka příroda
nabídnout.
TCM má velmi hluboké porozumění nejen pouze pro duševní
léčbu skrze Zang/Fu orgánovým
systémem, ale také pro léčbu spirituálních aspektů pacienta.
Ve skutečnosti spirituální část terapie tvoří tu nejcennější část Tradiční čínské medicíny.

ECPM Baden-Baden
MUDr. Petr Fiala
Zápis z jednání 12. 6. 2010, Baden-Baden
Přítomni – viz prezenční listina.
Prezident R. Kempenich zdraví
všechny přítomné, krátké představení nových.
1. Schválení zápisu z minulého
jednání:
Zápis schválen bez připomínek.
2. Schválení programu:
Program schválen beze změn.
3. ECPM a CAMbrella – 7. rámcový výzkumný program, ECPM
jako člen poradního výboru
(Advisor Board), Pracovní balíček 6 (Work Package 6).
Data z CAM jsou na evropské
úrovni kontinuálně přijímány. Probíhají některé projekty. Nutno mít
na paměti, že v rámci CAMbrella
jsou jak lékařské, tak i nelékařské
společnosti. Dr. Tschunderové se
podařilo zařídit účast ECPM v poradním výboru (Advisor Board).
ECPM je zatupováno Dr. Kempenichem a Dr. W. Maric-Oehlerovou. Ta
připomíná nutnost jisté diskrétnosti při hovorech o CAMbrella. Řada
záležitostí je velmi důvěrná. Existují
i velké projekty (pracovní balíčky),
u nich se vždy našla zodpovědná
universita. Považujeme za úspěch,
že jsme se jako ECPM stali členy
poradního sboru. Ovšem tuto práci
na druhou stranu nelze příliš přeceňovat. CPME v současnosti nespolupracuje v rámci CAMbrella. Chtějí
napřed vědět, jakým směrem CAMbrella půjde. Dr. Kempenich opakovaně zdůrazňuje, že by bylo velmi
výhodné dostat se s ECPM do většího povědomí v Evropě.
4. Evropský parlament 2010,
zájmová skupina CAM, témata
z pohledu CAMDOC.
Svaz EPHA už zařídil účast své „zájmové skupiny“ (Intergroup) jako
neformální skupiny mezi poslanci

v Bruselu při zdravotní komisi. Tam
bychom mezi nimi chtěli vzbudit zájem i my jako ECPM. Jeden ze členů
parlamentu nám osobně sdělil, že
se máme obracet na EPHA (Public
Health – zájmová skupina pacientů). Pan Schulz jako zástupce antroposofické medicíny je lobbyista
a chtěl by sám vybudovat v Bruselu
zájmovou skupinu pro CAM. Měl už
v tomto směru neformální setkání
v Bruselu. Příští setkání se uskuteční na podzim. Účast ECPM by si ovšem vyžadovala další finanční prostředky.
5. Evropský parlament 2011,
konference CAM – aktuální vývoj.
Dr. Kempenich klade otázku, zda
bychom se měli účastnit této konference. Náklady by činily mezi 4 – 10
tis. Euro. Dr. Kempenich přihlášku
zatím pozdržel. Jde o to, že by se
musel za tímto účelem vyhlásit dodatečný příspěvek. Bude projednáno v rámci bodu 16.
6. Evropská komise: Dopis paní
Paole Testoriové-Coggi (nová
generální ředitelka DG-Sanco)
– CAMDOC aliance a zájmová
„skupina akcionářů“ (Stakeholders Group).
Svého času jsme nebyli přijati
do „zdravotnického fóra EU“ (EU
Health Forum). ECH bylo přijato
za člena, ale později vyškrtnuto.
Nyní tam bylo zvoleno EPHCAM,
což je spojení nelékařů (léčitelů)
a lékařů. Účastníci jsou toho názoru, že by se CAMDOC měla snažit
o členství. Dr. Kempenich má ale
menší námitku. Musely by se napřed vytvořit statuty pro alianci
CAMDOC. Byla by to jakási „dvojitá
střecha“. Trvalo by to 2 – 3 roky a co
se týče členských příspěvků, aspoň
pět let.

7. Pracovní plán EU komise 2010
(CAM a evropské partnerství
v akci proti rakovině).
Účast ECPM není problémem. Odsouhlasena.
8. Evropská agentura pro léčiva
– cestovní mapa do r. 2015:
Dr. Kempenich sděluje, že cestovní mapu dostal jen náhodou. Aliance CAMDOC by měla být přidružena k agentuře pro léčiva, abychom
do budoucna dostávali podklady.
Odsouhlasena účast, agentuře napíšeme dopis a navážeme přímý kontakt.
9. Setkání zájmových zástupců
CAM s DG-Sanco:
V nejbližší době není žádné setkání plánováno.
10. Účast na 3. evrop. Konferenci národního zdraví v Amsterdamu 11. – 13. 11. 2010:
Účastní se EPHA. Měly by proběhnout předpokládané workshopy.
Hlavními tématy jsou nové vědy
a prevence pacientů v budoucnosti.
11. Účast na kongresu ECIM
v Berlíně 3. – 4. 12. 2010:
Tohoto kongresu pro integrativní medicínu se v minulém roce zúčastnil Dr. Kempenich. V příštím
roce se kongres rozdělí na německý
a mezinárodní kongres.
12. Setkání ECHAMP v Madridu (zpráva) a seminář expertů
2010:
Dr. W. Schmitz-Harbauer se tohoto setkání nemohl zúčastnit (z meteorologických důvodů). Mj. se ECH
rozhodl neúčastnit se už dne homeopatů ECHAMP. Jsou pro to nejméně dva důvody, jako např. skutečnost, že účastníci sestávají jak z řad
lékařů, tak i nelékařů.
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13. Kontakt s CPME:
Jak už bylo zmíněno v bodu 3,
nevidí CPME žádný důvod hovořit
s námi o CAM. Jsme jimi přece zastupováni jako lékaři.
14. Prezentace jednoho z našich
členů v Evropě – EURAMA (Federace Ajurvédké Medicíny):
EURAMA předložila žádost stát se
členem aliance CAMDOC. Ta ale připomněla, že jsou už členem ECPM.
Proto se Dr. Kempenich dotázal
EURAMY, zda jsou ochotni přijít
na příští zasedání do Baden-Badenu
a představit se. Byl opět přednesen
návrh, aby se vypracoval a vyplnil
zcela nový dotazník o našich členech, aby se mohli představit s požadavkem následujících údajů:
Dotazník na členy ECPM: Jméno
organizace, smysl a účel, způsob
vzdělávání, aktivity, programy, co
očekává od ECPM. Bylo by výhodou,
aby se jednání vždy někdo osobně
za společnost představil. Představuje se Dr. H. Schwabl z PADMA jako
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zástupce EITAM. EITAM je sdružení s následujícím cílem: „European
Initiative for Traditional Asian Medicinal Products“ (EITAM) – „Evropská iniciativa pro tradiční asijské lékařské produkty“ se zasahuje
o podporu, zachování a dalšího rozvoje asijských lékařských léčebných
systémů, které jsou důležitým přínosem pro zdravotnictví v Evropě.
EITAM se zasahuje také o to, aby
evropské obyvatelstvo dostávalo
kvalitní lékařské prostředky asijské
medicíny v dostatečném množství
a v legální formě.
15. Nový člen: MOST = Médecine
a Orientation Spécifique et Thérapeutique (Fédération d’Associations: 15.000 franz. CAM Ärzte):
„Medicína orientovaná na specifické terapeutické směry“, jedná se
o federaci asociací ve Francii, která
sdružuje na 15 tis. lékařů praktikujících CAM. MOST je kandidátem
na říjen 2010. Dr. Kempenich infor-
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muje, že je zde francouzský lékařský svaz, který by se rád stal naším
členem. Jeho členy jsou homeopati, antroposofové, akupunkturisté
a další, např. sexuologové. Presidentem je Dr. Sabbah. Dr. Kempenich
pozve MOST na naše říjnové jednání.
16. Finance
P. Thommen představuje výsledek hospodaření ECPM za r. 2009,
které skončilo mírným plusem. Je
jednomyslně schválen. Dr. Kempenich opakuje otázku, zda jsme
ochotni shromáždit finanční prostředky nutné pro účast na konferenci CAM.
Po obsáhlé diskusi bylo přijato
rozhodnutí o účasti na konferenci
CAM v r. 2011. Náklady by neměly
přesáhnout 10 tis. Euro. Byl schválen jednorázový dodatečný příspěvek každé členské společnosti
ve výši 200/550/850 Euro pro účast
na konferenci CAM 2011.

ECPM Baden-Baden
MUDr. Petr Fiala
Zápis z jednání 30. 10. 2010, Baden-Baden
Přítomni – viz prezenční listina.
1. Zápis z minulého jednání
z 12. 6. 2010 v Baden-Badenu:
Zápis schválen bez připomínek.
Beze změny schválen následující
program.
2. Příprava setkání s paní Testoriovou – DG Sanco.
Existuje problém spolupráce s nelékaři, v EU a v EK nás často s nimi
směšují. Problémy s CAM jsou dle
nich s efektivitou, bezpečností
a výzkumem. My se ovšem hlásíme
k lékařům, všichni jsme vystudovali
medicínu. Proč nemohou vzdělaní
lékaři provozovat CAM? Nakonec
bychom chtěli paní Testoriové přinést koncept „integrativní medicíny“. Tudy bychom snad mohli v budoucnu jít v rámci CAM i jako lékaři.
Příprava na jednání probíhá, termín
se domlouvá se sekretariátem.
3. CAM – skupina „akcionářů“
(Stakeholders Group).
Setkávají se skupiny různých směrů CAM, organizace CAM pacientů,
CAM lékařů, CAM „léčitelů“, CAM
výrobců… Tvoří určitou síť všech,
kdo se o CAM zajímají nebo se jí zabývají. Je zde však nesmírný rozptyl
nejrůznějších zájmů. Je určitá snaha
tyto zájmy spojit ve společný směr
cesty. G. Schulz vytvořil jakýsi návrh
(draft) společného programu, prohlášení, co máme společného, jaká
máme specifika, kde každá z CAM
skupin nachází své místo. Neměl by
mít charakter smlouvy. Zatím ponecháváme otevřené.
Existují rozdíly např. v chápání
fytoterapie a homeopatie v různých
zemích i v rámci EU. Někde je fytoterapie téměř vědecká, homeopatie naproti tomu téměř nevědecká,
dle tradice té které země. Některé
preparáty jsou někde chápány jako
léky, jinde jen jako stravní doplňky.

V rámci fytoterapie někteří výrobci
fytopreparátů zanedbali 7letou lhůtu na přeregistraci svých preparátů
a proto vyvstaly potíže. Co je přeregistrováno k tomuto datu, může se
používat dál. Jsou možné diference
v některých zemích.
4. Výzkumný program CAMbrella (7. výzkumný program):
CAMbrella hledá cesty, jak se
na výzkumných programech podílet. Jsou s tím ovšem potíže. Ty jsou
dále i s úhradou komplementární
medicíny z titulu pojištění. ECPM
byla dotázána, zda by se účastnila
„balíčku 2“. V rámci CAMDOC rozhodnuto pomoci CAMbrelle. Dát
k dispozici všechny práce, databáze
o CAM, např. rozsáhlé práce ze Švýcarska atp. Proto ECH členové v EU,
např. ICMART vypracují a vyplní
zcela nové formuláře pro každou
zemi, kde se ten který směr terapie
provádí (např. EAV, kolik mají členů, v kolika zemích jsou činní, jak
jsou hrazeni z pojištění, jsou uznáni státem nebo ne, jak dlouho a jak
probíhá vzdělávání atd.). Tím by
měl vzniknout kompletní seznam
podle zemí a směrů. Na formuláři se
pracuje.
5. CAM konference 2011:
Zatím není odpověď z Evropské
komise. Neví se zatím, kdy a kde
se konference bude konat, pravděpodobně v parlamentu ve Štrasburku. Pravděpodobný termín duben
nebo květen 2011. Ochoten zúčastnit se Dr. W. S. Harbauer. Problémem zůstávají peníze, tj. 4 – 10 tis.
Euro za ECPM. Není vyloučeno, že
s náklady pomůže i EK. Informace dostaneme později. V každém
případě budou rozhodující média,
zda se zúčastní a jak budou o věci
informovat (lobbying) širokou veřejnost. Zatím je k dispozici návrh
(draft), který se obrací na pacienty,

univerzity a další zájmové skupiny.
Představa je taková, že sami pacienti
přijdou do EU parlamentu, EK a oficiálně budou požadovat, aby mohli
využívat CAM směry jako pacienti.
Připravuje se setkání a workshopy,
kterých se budou ve třech sekcích
účastnit představitelné DG-Sanco
a organizací, kde je představí politikům.
6. Zájmová skupina CAM (Interest Group):
Už asi před dvěma lety jsme se
snažili takovou skupinu iniciovat. Svým způsobem se podařilo
Dr. Kempenichovi hovořit s lidmi,
kteří se o tuto práci zajímají. Ale je
nám jako ECPM stále doporučováno, abychom šli do EPHA atd. Jednání na osobní úrovni s různými
zájmovými skupinami stále probíhají. Je to vše jen jiný způsob, jak se
dostat neoficiální cestou do EU parlamentu. Zájem mají i homeopati,
atroposofové (Schwabel) aj.
7. CAMDOC Alliance Workshop
ECIM Berlin 2010 (3. – 4. 12.
2010):
Už potřetí se koná toto setkání.
Nyní bychom se chtěli zúčastnit,
případně i workshopů. Jedná se
o poměrně velkou akci. Ovšem je
třeba za vše platit. M. Oehlerová hledá cesty, jak být pozváni, abychom
se mohli představit a neplatit vše.
Bude prostor jeden den jednu hodinu mezi 12.30 – 13.30, abychom
se představili. Je otázka, zda se to
vše vyplatí. CAMDOC jsou jen doktoři provozující CAM, proto by naše
účast byla žádoucí.
8. Struktura svazu CAMDOC:
CAMDOC sdružuje lékařské společnosti provozující CAM. Už spolupracujeme několik let, ale nemáme
žádnou strukturu dle zákona (žádného pokladníka, příspěvky, adresu
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atp.). Vše šlo dobře a mělo to své
výhody (přátelská, neoficiální setkání). Nyní je na řadě i nevýhoda,
např. při jednání s EU (Testoriová).
Je pak výhodou mít strukturu, kterou po nás oficiální místa požadují (kdo čím jménem jedná, sídlo,
webové stránky atd.). Stalo se tedy
nyní pro všechny žádoucí a užitečné, aby se nějaká struktura vytvořila,
a to s minimálními byrokratickými
nároky. Dr. Harbauer připraví návrh.
9. Situace CAM v různých evropských zemích:
Ve Velké Británii nyní výzva jejich lékařské komory po evaluaci
lékařů provozujících CAM – tj. systému vzdělávání („co s těmi nemnohými kolegy, kteří praktikují CAM,
např. AP?“). Podle jakých kritérií
budou lékaři fyto-, AP, homeopati
atd. hodnoceni, zda vůbec neztratí
diplom…? Ve Francii nyní také očekávají, že se během 1 – 2 let ocitnou na koberečku. Jsou tito lékaři
vůbec ještě lékaři? Ozvala se proti
tomu „Stálá komise evropských lékařů“ (La Commision Permanente
des Médecins Européens). ICMART
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dostal z některých zemí zprávu, že
tam existují lékaři, kteří dělají jen
AP. Odpověď ICMARTU byla, že
pokud lékaři dělají AP jako lékaři, je vše v pořádku. Ve Španělsku
nyní CAM pod tlakem LK. Německá
právní úprava a LK nedělají německým AP-lékařům žádné problémy.
Zajímavost: Sexuologie je ve Francii
počítána k CAM, proto jsou sexuologové členem MOST (MOST – blíže
viz zápis z 12. 6. 10). Projekt mít některý z oborů CAM jako „atestační“,
specializační v některé ze zemí EU
zatím uvázl na mrtvém bodě (nejdále je tom patrně akupunktura).
10. Shrnutí, závěr:
Kvitováno, že všechny příspěvky
za tento rok byly uhrazeny.
Co a jak dál v ECPM v r. 2010?
Akce:
September 14, 2010:
CAM Interest Group,
October 6, 2010:
CAM Stakeholder meeting,
October 13, 2010:
CAMDOC Alliance meeting,
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October 30, 2010:
ECPM meeting, or
November 16, 2010:
CAM Interest Group
December 2, 2010:
CAMDOC with Testori,
December 3 and 4, 2010:
ECIM Congress Berlin.
11. Různé, návrhy:
Příští rok by se mělo znovu volit
vedení ECPM (Bude ještě Kempenich kandidovat? Kdo se dál připojí
k práci?). R. Kempenich představuje stručně MOST (francouzští CAM
lékaři, blíže viz zápis z 12. 6. 10).
Návrh příštího setkání v r. 2011:
Na jaře 2011: 30. dubna ve Štrasburku, říjen Baden-Baden, fixně v sobotu 29. 10. 2011.

společenská rubrika

Významná životnÍ jubilea členů ČLAS ČLS JEP
v ROCE 2011
– 80 –

– 60 –

– 50 –

Barešová Milada

Bartáková Jindřiška, Králíky

Beutl Miloš, Počátky

Dolina Jaroslav, Loket

Bajerová Julie, Letovice

Blažek Karel, Praha

Benc Eduard, Loučovice

Danielová Doris, Brno

Bernášková Alena, Adamov

Dvořáková Marcela, Praha

– 70 –

Charvát Vojtěch, Rudná u Prahy

Fialová Marta, Rokycany

Čermáková Věra, Uherský Brod

Jánoška Rastislav, Tábor

Heinová Iva, Pardubice

Filípek František, Opava

Jelínek Oldřich, Nový Bor

Hošková Kateřina, Předměřice nad

Janák Petr,Varnsdorf

Jeřábek Jaroslav, Praha

Labem

Kunčická Jiřina, Frýdek-Místek

Juránová Zuzana, Albrechtice

Hynek Boris, Rychnov n. Kněžnou

Parolek Miroslav,Jevíčko

Mareš Rostislav, Horní Benešov

Janiczková Yvetta, Třinec

Vydra Václav, Aš

Ostrá Zdenka, Vyškov

Jurčová Marie, Praha

Petrov Vjačeslav, Koleč

Kellerová Iva, České Budějovice

Pištora Jíří, Nové Město n. Metují

Lányová Eva, Rosice u Brna

Salaba Jaromír, Lhota pod Libčany

Michalič Robert, Františkovy Lázně

Sedláčková Hana, Bechyně

Michalík Petr, Velké Hamry

Schatz Miroslav, Praha

Mottlová Zuzana, Janov nad Nisou

Slavík Martin, Roudnice nad Labem

Mrenicová Hana, Sychrov

Staněk Milan, Velké Bílovice

Nushart Jaroslav, Praha

Šos Zdeněk, Zlín

Petrtýlová Zuzana, Horní Brusnice

Šustrová Irena, Jesenice u Prahy

Procházka Miroslav, Praha

Toppischová Miriam, Bohumín

Švehla Jan, Praha

Vítovská Eva, Hranice
Weyskrab Jiří, Opatovice n. Labem
Zahradník Martin, Sedlčany

Všem jubilantům přeje výbor společnosti do dalších let pevné zdraví a mnoho akupunkturních úspěchů!
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Medailonek – MUDr. Magdalena Urbanová
Petr Sedláček
sterilisátory, několik Stimulů, Akudiasty, později i Embitron na EAV.
V roce 1978 jsem atestovala z všeobecného lékařství a také jsem byla
jmenována školitelkou pro tento
obor. Spolupracovala jsem s řadou
lékařů, kteří se připravovali na atestaci všeobecného lékaře. Měla jsem
příležitost vysvětlit základy akupunktury a hlavně prakticky ukázat
možnosti a výsledky léčby akupunkturou.

Vlastní seznámení
s akupunkturou

Jaký je Váš původní
obor a jak jste se dostala
k akupunktuře?
Můj základní obor je interna, pracovala jsem na interním oddělemní
v nemocnici v Kutné Hoře. Interní
atestace 1973. Přitahovala mě neurologie, byla jsem přihlášena na atestaci z neurologie, vše se ale vyvinulo
jinak. Nastoupila jsem na částečný
úvazek do nově otevřeného závodu
ČKD jako závodní lékařka, docela z nechutí, původně to mělo být
maximálně na 1 rok, ale nakonec
z toho bylo 20 let a za všechno mohla především akupunktura. Bylo zde
několik moderně vybavených ordinací, interní, ORL s audiometrickou
komorou, kompletní rehabilitace se
saunou a velkým bazénem, ale co
bylo pro mě nejdůležitější, časem
jsem měla vybavenou krásnou ordinaci akupunktury což, bylo v té
době zcela výjimečné. Vedení závodu bylo ke zdravotníkům velmi
vstřícné, podporovalo i alternativní
léčebné metody, jako např. saunování pracovníků z rizikových pracovišť, všechny možné rehabilitační
metody, zdravotní cvičení a také
akupunkturu. Nakoupili mně jehly,
32

Dávno před tím jsem se náhodou
setkala s pacientem, který byl slévačem a dlouhodobě se léčil pro
chronický vertebrogenní syndrom
klasickými metodami. Veškerá léčba byla bez valného efektu, hrozilo
mu přeřazení, případně invalidní
důchod. Delší čas tento pacient nepřišel do ordinace, neměl neschopenku ani žádné obtíže. Když přišel
na preventivní prohlídku, svěřil se
mně, že dojíždí za MUDr. Hovorkou, který tenkrát ilegálně používal
akupunkturu a byl za to i potrestán.
Nejdříve jsem samozřejmě moc nevěřila, ale protože jsem pacienta
dlouhodobě znala, léčila a úspěch
nebyl a nyní pracoval bez obtíží dále
jako slévač, semínko bylo zaseto.
V roce 1982 jsem obtížně sehnala
publikaci MUDr. Kajdoše „Kovem
a ohněm“ a začalo samostudium,
Vrána, Pokorný, Umlauf, Soukup
a další, většinou kopie přednášek
a neoficiálních studii.

Školení v akupunktuře
a využití v praxi
V roce 1985 jsem se dostala do základního kurzu akupunktury v ILFu
(nynější IPVZ). Kurz vedla MUDr.
Milada Barešová, která mě opravdu
nadchla akupunkturou na celý život.
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Ihned po návratu jsem se svolením ředitele OÚNZu (pro mladší
kolegy – Okresní ústav národního
zdraví), to bylo přímo v předpisech,
že mohu tuto metodu použít, začala akupunkturu využívat u vybraných pacientů a vybraných diagnóz.
Vzpomínám ráda, jak mnohokrát zavolal ředitel OÚNZu a říkal:
„Mám přítele nebo příbuzného,
na kterém mně záleží a který obešel
všechna dostupná pracoviště bez
efektu, mohla by se zkusit akupunktura?“ Jak jsem se snažila, často to
vyšlo.
Navštěvovala jsem semináře kurzy. Měla jsem to štěstí, že jsem se
zúčastnila kurzu elektroakupunktury v ILFu pod vedením MUDr. Barešové a MUDr. Kajdoše. Kdo jednou
v životě zažil takové lektory, nikdy
na to nezapomene. Snad se zmíním
ještě o kurzu aurikuloterapie v Ostravě, který vedl také nezapomenutelný MUDr. Debef a kurzu pro pokročilé v Hradci Králové, kde kromě
MUDr. Barešové a dalších přednášel
také pan profesor MUDr. Vele.

Pokud vím, byla jste také
na stážích v zahraničí?
O zahraničních stážích bych se
také ráda zmínila. V roce 1990 Vietnam Hanoi – klinika akupunktury
prof. Ta ytu a v roce 1995 Srí Lanka
– mezinárodní školící středisko a klinika akupunktury prof. Jamasuria.
Moje oficiální vzdělání v akupunktuře:
1992 Kredit I. stupně – provádění
akupunktury v oborech všeobecného lékaře. 1993 kredit II. stupně
– provádění akupunktury ve všech
oborech.

A současná praxe?
Od roku 1992 mám soukromou
ordinaci všeobecného lékaře +
akupunktura, která funguje dosud,

v posledních letech téměř jen akupunktura.
Více jak 25 let intenzivně používám vynikající léčebnou metodu
akupunkturu ve prospěch tisíců pacientů dle indikací, často jako hlavní
léčbu, někdy jako doplnění klasické
léčby. Jsem neúnavným propagátorem mezi lékaři celého regionu.

Dlouholetá práce
v akupunkturním výboru
Od roku 1985 až do roku 2010
jsem byla členkou výboru ČLAS jako
hospodář.

Účast na kongresech,
přednášková činnost
Účastnila jsem se všech kongresů
s mezinárodní účastí v Československu, později v Česku s aktivní nebo
pasivní účastí
Několikrát jsem se účastnila kongresů ICMART, v roce 1988 v Praze jsem byla v předsednictvu, dále
1994 Istanbul v Turecku, 1995 Sofie Bulharsko, 1997 Nikosia Kypr
a v roce 2002 Skotsko Edinburgh.
Naposledy v Praze v roce 2006.
Od roku 1985 jsem měla přednášky na různých lékařských seminářích

na téma možnosti akupunktury v léčbě interních, dětských a neurologických onemocněních. V rámci Spolku
lékařů v Kolíně jsem přednesla několik přednášek v Kolíně a v Pardubicích, např. Akupunktura v léčbě
pohybového aparátu, Akupunktura
jako doplňková léčba při CMP, při
alergických onemocněních a další.

Plány do budoucna?
Pokud mě zdraví a věk umožní,
budu ještě ve své soukromé ordinaci akupunktury pokračovat.
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Zápis č. 18 zE SCHŮZE výboru ČLAS ČLS JEP
20. 11. 2010, Praha, Lékařský dům
Přítomni: Brychtová, Čutová, Fildán, Filípek, Kalinová, Prokeš, Stránecký, Vančuříková
Omluveni: Strnad
Revizní komise: Kohoutová, Sedláček, Vondřich
PROGRAM
1. Kontrola zápisu č. 17 – splněno. Dr. Fildán písemně poděkoval
dr. Kantorkovi za dlouholetou práci ve funkci vedoucího redaktora
časopisu. Oznámil změnu ve vedení časopisu – vedoucí redaktor
MUDr. Petr Sedláček – a v redakční
radě předsedovi výboru Slovenskej
společnosti akupunktury a změnu
ve funkci předsedy revizní komise
ČLAS – MUDr. Ivan Vondřich- sekretariátu ČLS JEP.
2. Sjezd ČLS JEP – určení delegátů za ČLAS.
K 10. 6. 2010 má OS 511 členů – sjezdu se zúčastní 2 delegáti.
3. Inventarizace majetku
V inventáři OS – 1 kniha – Yamamoto New Scalp Acupuncture (v současnosti u dr. Fildána).
4. Přijetí nových členů:
MUDr. Barbora Zahradníková, psychiatrie, Valdštejnova 20, Cheb |
MUDr. Martina Kovářová, revmatologie, Most | MUDr. Jan Havelka,
kardiologie Jindřichův Hradec |
MUDr. Štěpán Nováček, obvodní
lékař, Jáchymov | MUDr. Michaela
Bernardová, interna, ordinace TČM,
České Budějovice | MUDr. Tomáš
Borák, neurologie, SRN, Frýdlant |
MUDr. Zuzana Kornelová, ARO, F-M
| MUDr. Jaroslav Komárek, ortop.,
Milevsko | MUDr. Ivana Kraisová,
hematologie, Bruntál | MUDr. Helena Jánská, PL, Třeboň | MUDr. Eva
Šabová, Lázně Luhačovice
34

5. Oprávnění – Kredit I st. obdrželi:
MUDr: Barbora Zahradníková, psychiatrie Valdštejnova 20, Cheb |
MUDr. Radmila Dědková, fyziatrie,
balneologie, rehabilitace, Ústí nad
Orlicí | MUDr. Klára Zelenayová,
neurologie, rehabilitační, fyzikální
medicina, Praha | MUDr. Michaela
Bernardová, psychiatrie, České Budějovice
6. ICMART Riga – schválení proplacení kongresového poplatku
dr. Kohoutové ve výši 400 EUR +
ubytování, doprava na letiště. Měla
aktivní účast, přednáška bude uveřejněna v časopise.
7. ICMART World Congress
Haag, Holandsko, 13. – 15. 5.
2011
Schválena účast – dr. Fildán, dr. Stránecký, jsou i další zájemci, potvrdí později. Dr. Fildánovi, který se
účastní jako předseda společného
zasedání předsedů národních společností, a dr. Stráneckému, který
přihlásil přednášku, bude proplacen kongresový poplatek. Kongresový poplatek bude proplacen i dalším členům, kteří budou mít aktivní
účast.
8. XXVI. Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae
3. – 5. 6. 2011, Poprad – za společnost se zúčastní dr. Fildán, dr. Stránecký a další zájemci.
9. Seminář LD 5. 3. 2011 – Pediatrie – zajistí dr. Fildán ve spolupráci
s dr. Dolejšovou a dr. Wankatovou.
10. Pražský kongres TČM 25. –
28. 11. 2010. ČLAS podpoří kongres částkou 10 000 Kč – výborem
schváleno prostřednictvím mailové
korespondence na jaře t.r. Dále mailem byla většinou členů schválena
i naše účast jako spoluorganizátorů. Důvodem naší spoluúčasti bylo
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to, že se kongresu účastní řada našich členů, a to i aktivně, a že kongres má bohatou zahraniční účast
přednášejících, která slibuje dobrou odbornou úroveň. Dr. Fildán se
účastní zahájení kongresu za ČLAS.
K naší účasti na organizaci kongresu TČM byla diskuze, která vyplynula z odmítnutí ČLS JEP pro ČLAS
zajistit kredity za tento kongres
s odůvodněním, že nejsme hlavními organizátory. Celkově došlo ze
strany ČLK ke zpřísnění udělování
kreditů za další vzdělávání. Výbor se
na základě toho usnesl, že napříště
budeme žádat o kredity jen za akce,
jejichž jsme hlavními pořadateli.
11. Hospodaření za 2. čtvrtletí: na našem Fondu JEP bylo cca
350 000 Kč.
12. Web stránky – došlo k vyjasnění fakturace s p. Němečkem, který
pro nás stránky spravuje. V přípravě je inovace stránek, dr. Prokeš
shromáždí náměty členů a předá je
p. Němečkovi ke zpracování.
13. Časopis 1/2011 – v přípravě,
zajistí dr. Sedláček.
14. Další zasedání výboru ČLAS
sobota 5. 3. 2011, Lékařský dům –
v polední přestávce semináře.
Zapsal dr. Fildán.

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá celodenní seminář

Mezioborový seminář pediatrie
(psychiatrická problematika, alergologická, imunologická a vakcinologická
problematika, výživa, akupunktura a TČM v dětském věku)

5. březen, 2011
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha

Program
9.00 – 9.25
1. MUDr. Tomáš Karhan:
Zamyšlení: Kam kráčíš pediatrie?

13.00 – 13.25
6. MUDr. Eva Daňková:
Novinky ve vakcinologii

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

9.30 – 9.55
2. MUDr. Zuzana Peterová:
Dětská psychiatrie – psychotické
stavy, autismus, Aspergerův syndrom, ADHD

13.30 – 13.55
7. MUDr. Milada Barešová:
Akupunktura v dětském věku

Členové ČLAS vstup zdarma, členové Spoločnosti akupunktúry SLS
250 Kč, nečlenové poplatek 500 Kč.

10.00 – 10.25
3. MUDr. Věra Dolejšová:
Možnosti celostní medicíny v dětské psychiatrii

14.00 – 14.25
8. MUDr. Eva Daňková:
Výživa dětí od prenatálního vývoje po batolecí věk (výživa matky
v těhotenství, vliv na vývoj jedince
a rozvoj alergií)

10.30 – 11.00
Coffee break s výstavou firem

14.30 – 14.45
Přestávka

Přihlášku zasílejte
do 31. 1. 2010:
poštou na adresu:
MUDr. Vladimíra Brychtová,
Neurologická ambulance
Březinova 62a, 586 01 Jihlava
nebo e-mailem na:
vladimira.brychtova@seznam.cz

11.00 – 11.25
4. MUDr. Vladimíra Strnadelová:
Strava maminky při kojení a její vliv
na zdravotní stav dítěte

14.45 – 15.10
9. MUDr. Jana Wankatová:
Řešení postvakcinačních komplikací nekonvenční medicínou

11.30 – 11.55
5. MUDr. Věra Dolejšová,
MUDr. Jana Wankatová,
MUDr. Zuzana Peterová:
Deprese u dětí, otázky života a smrti
12.10 – 13.00
Přestávka, výstava firem, jednání výboru ČLAS ČLS JEP

15.15 – 16.00
10. MUDr. Doris Danielová:
Poruchy imunity v dětském věku
z pohledu TČM
16.05
Volná diskuze k tématu semináře,
vlastní zkušenosti účastníků, Informace výboru společnosti, ukončení
semináře
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XXI. KONFERENCE
REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ
A BALNEO MEDICÍNY

JÁCHYMOV 2011
10. – 12. březen
Léčebné lázně Jáchymov – Lázeňský hotel Akademik Běhounek
Koordinátor odborného programu

prim. MUDr. Jindřich Maršík
T.G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov
Tel.: 353 831 706, GSM: 724 544 169, E-mail: marsik@laznejachymov.cz

Informace, on-line registrace:

www.laznejachymov.cz/konference2011

Hlavní téma odborného
programu
CMP, poranění mozku a míšní
léze
V programu konference přednesou svá sdělení pozvaní fyziatři,
ortopedi, neurologové, revmatologové, akupunkturisté a odborníci
z oblasti manuální a celostní medicíny.

Certifikáty
Účast na konferenci je ve smyslu
SP ČLK č. 16/2007 zařazena jako
součást systému celoživotního vzdělávání lékařů garantovaného ČLK
a bude ohodnocena certifikátem
s příslušným počtem kreditů. Účastníci konference – fyzioterapeuti
– obdrží potvrzení o účasti UNIFY,
zdravotní sestry obdrží potvrzení
o účasti od České asociace sester.

Aktivní účast
Aktivní účast na konferenci je
možná formou volného sdělení
nebo posteru. Konečným termínem
pro přijetí přihlášek k aktivní účasti včetně abstrakt je 31. leden 2011.
Přihlášku k aktivní účasti včetně
abstrakt předávejte pořadateli konference on-line prostřednictvím formuláře.
Přihláška k aktivní účasti na:
www.laznejachymov.cz/konference2011.
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Registrace na konferenci
Registrační poplatek
Prvnímu autorovi přijatého aktivního sdělení nebo posterové prezentace bude automaticky poskytnuta sleva ve výši 50 % základního
registračního poplatku.
Registrovat se na konferenci se
lze výlučně on-line:
Registrační formulář najdete na:
www.laznejachymov.cz/konference2011.
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Platba do 15. 1. 2011

Platba do 20. 2. 2011

Platba 21. 2. 2011
a později*

Člen Společnosti
rehabilitační a fyzikální
medicíny ČLS JEP

500

600

700

Ostatní účastník

600

700

800

Student

350

450

550

Jednodenní účast 10. 3.

300

350

400

Jednodenní účast 11. 3.

300

350

400

Člen UNIFY

350

450

550

Zdravotní sestra

350

450

550

Doprovodná osoba

300

350

400

Reprezentant firmy

500

600

700

Kategorie účastníků

Krátký film

Bankovanie
je možno vidět na

www.gabrhel.sk
odborné práce > iné odborné práce > vpravo dole Bankovanie
Jedná se o krátké 10 minutové video s ukázkami technik baňkování
použitých v různých lokalitách pohybového aparátu.Video bylo součástí
mé přednášky na Pražském kongresu TČM v listopadu roku 2010.

MUDr. Jozef Gabrhel
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VII. dvouletý kurz

ENERGOINFORMAČNÍ
MEDICÍNA PRO ZAČÁTEČNÍKY
Přednášející

prim. MUDr. TEODOR ROSINSKÝ CSc.
Dlouholetý předseda Slovenské psychotronické společnosti
Autor mnoha zajímavých knih o psychotronice i EIM
Člen výboru Slovenské akupunkturistické společnosti
Kurz probíhá vždy ve čtyřech víkendových setkáních. Cílem je seznámit zájemce o nekonvenční medicínu s tématem, který se prolíná většinou léčebných metod jako je akupunktura, homeopatie, EAV. Je vhodným doplněním
vzdělání psychoterapeutů, psychoanalytiků, ale i zájemců o léčení i léčitelství z řad lékařů a nelékařů spolupracujících s lékaři.
Posluchači se seznámí s nejnovějšími teoriemi fungování energoinformačního systému našeho těla. Naučí se diagnostikovat jeho poruchy a využít
těchto informací i ve své práci s pacienty.

Nový cyklus chceme zahájit na jaře 2011.
Přihlašovat se můžete na našem čísle 973 208 282
nebo na e mailové adrese galina.krejcova@seznam.cz
Těšíme se na nová setkání

za organizátory MUDr. Galina Krejčová

38
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Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2009 do XI/2013
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

Homeopatická klinika Praha
Komornická 8, 160 00 Praha 6

Tel. prac.: 224 319 938
Mobil: 607 654 262
E-mail: zvancurikova@cete.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

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2009 do XI/2013
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Vondřich Ivan MUDr.
předseda 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

Kohoutová Ludmila MUDr.
členka revizní komise ČLAS

Dolní 497,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

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

Sedláček Petr MUDr.
člen revizní komise ČLAS

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

Mobil: 776 253 713
Fax: 257 315 661
E-mail: sedlacek@coord-med.cz
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Dům čínské medicíny
Pod Černou věží
Bylinná terapie
Akupunktura
Dietetika
Psychoterapie
Čínská lékárna

Čínské masáže
Fyzioterapie
Chiropraxe, baňkování
Rehabilitace, rázová vlna
Manuální medicína

Test

Test

Dobrý jazyk

®

Dobrá strava®

Patentní medicína - klenotnice zdraví Čína
TCM Herbs s.r.o.
U Černé věže 6, 370 01 České Budějovice
Tel./fax: 386 353 928, zelená linka: 800 331 109
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Adresa pro zásilkovou službu (zde není prodejna):
, 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.

Květnového vítězství 1742
149 00 Praha 4
tel./fax: 272 926 229
e-mail: wankspol@iol.cz
http:
www.wank.cz

WANK, spol. s r.o. je dodavatelem jednorázových akupunkturních jehel světoznámé japonské značky SEIRIN,
které byly registrovány SÚKLem jako vůbec první v ČSSR. Dle potřeb českých a slovenských
akupunkturistů sortiment postupně rozšiřujeme. Současná nabídka zahrnuje cca 20 typů
značkových japonských a čínských sterilních akupunkturních jehel v různých velikostech
a doplňkový sortiment pomůcek v následujících kategoriích:

•
•
•
•
•
•
•

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 e-mailem, tel./faxem, z web-stránek nebo tištěného katalogu,
který je možno vyžádat. Nemáme stálou prodejnu, své klienty kontaktujeme formou osobních prezentací na odborných seminářích, konferencích
apod. pořádaných několikrát ročně v rámci ČLAS JEP. Pomůcky nedodáváme přímo pacientům a nejsou určeny pro další maloobchodní prodej.

Na nové kontakty se těší váš „dvorní dodavatel akupunkturních pomůcek“ – WANK.

