, spol. s r. o.
Dodavatel značkových akupunkturních pomůcek
pro lékaře a kvalifikované terapeuty

Kontaktní adresa pro zásilkovou službu:
Květnového vítězství 1742/6
149 00 Praha 4-Chodov
tel./zázn./fax: 272 926 229
e-mail: wankspol@iol.cz, www.wank.cz

Vážení akupunkturisté,
milí obchodní přátelé,
je to již 20 let, kdy jsem vám jako „firma WANK“ – na Konferenci ČLAS v Hradci Králové – poprvé předvedla japonské
akupunkturní jehly SEIRIN. Měl to být jen takový „dočasný projekt“ k ukrácení mého pobytu doma při výchově dcery, abych se
časem vrátila na svou úspěšnou pozici v zavedeném podniku zahraničního obchodu…
Jak je ovšem v kraji zvykem, „dočasné“ akce se někdy protáhnou, a tak jsem k „seirinkám“ začala přidávat další jehly, moxu,
magnety, a jiné pomůcky, které na česko-slovenském trhu tehdy běžně nebyly. Postupně jsem získala autorizované zastoupení
pro ČSR od dodavatelů několika významných čínských a japonských značek až na cca 100 položek, které v současnosti dodáváme
v ČR i do SR. Nejen, že jsem se do původní práce již nevrátila, ale vtáhla jsem do své nové činnosti i dceru, vyrůstající mezi
jehlami, baňkami a barevně „počmáranými“ modely člověka i zvířete. Dnes se obě těšíme z každého nového obchodního kontaktu
a se zájmem posloucháme i přednášky na vašich seminářích.
Věřím, že vám i v příštích 20 letech nabídneme šikovné pomůcky pro obnovu či harmonizaci zdraví a tělesné síly…
Aktuální nabídka na rok 2012:
• jednorázové klasické akup. jehly SEIRIN, CARBO, AcuMax, SHENZHOU, Ener-Qi
• ušní jehličky typu PYONEX („napínáček“) ocelové a pozlacené pro trvalou aplikaci
• spec. ušní jehličky typu SPINEX (s ouškem), s magnet.aplikátorem, pro SU-JOK, aj.
• magnetické „čočky“ japonské zn. ELEKIBAN (hladké) a Accu-Band (s výstupkem)
• akupresurní kuličky magrainové, ocelové a semínka Vacaria s náplastí, akrylové baňky
• moxa jap. TAIYO (samohřející), nekouřivé formy, ušní svíce originál HOPI-BIOSUN
• anatomické modely těla, hlavy, ucha, ruky a nohy pro účely výuky i dekorace

Dodací podmínky:
WANK je zásilková firma (ne internetový obchod) a nemá stálou „kamennou“ prodejnu.
Objednané zboží zasíláme poštou do cca 3-5 prac. dnů po obdržení objednávky (dobu doručení poštou nemůžeme ovlivnit).
Akupunkturní jehly jsou určeny výhradně lékařům a kvalifikovaným terapeutům. Akupunkturní pomůcky nedodáváme
přímo pacientům a nejsou určeny pro další maloobchodní prodej a vývoz do zahraničí (mimo SR). Podrobné dodací podmínky
jsou uvedeny na web. stránkách www.wank.cz a v novém tištěném katalogu 2012–13, který vám včetně ceníku a objednacího
formuláře na vyžádání zašleme.
Svým věrným odběratelům děkujeme za přízeň a všem přejeme úspěšný a pohodový rok 2012.
Váš dvorní dodavatel pomůcek pro akupunkturu – WANK, spol. s r.o.
ing. Wanda Kyralová
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Vážené a milé kolegyně,
vážení a milí kolegové,

dnes bych se s Vámi chtěl podělit o některé zážitky z přípravy časopisu. Hlavně ústředního tématu, kterým je životní jubileum naší milé učitelky, MUDr. Milady Barešové.
Samozřejmě tu máme i významné jubileum MUDr. Aleny
Ondrejkovičové. To však přenechávám našim slovenským
kolegům, kteří je fundovaně zpracovali.
Ve společenské rubrice připravujeme medailonky významných členů naší společnosti. Stejně tak jsme na letošní rok plánovali medailon MUDr. Milady Barešové.
Plánovali... Asi před rokem jsem Miladu poprvé oslovil
s touto prosbou. Se skromností, vlastní jí stejně jako mnoha lidem, kteří hodně znají a umějí, zpočátku odmítala.
Nakonec si letos na jaře ode mě vzala otázky s tím, že si
rozmyslí odpovědi, bez pevného termínu. Čas plynul,
jubileum se blížilo, stejně tak čas pro uzávěrku dalšího
čísla časopisu, výsledek zatím žádný... 29. června 2011
mi naštěstí poslal první místopředseda naší společnosti,
MUDr. Pavel Prokeš, obsáhlý text o Miladě Barešové. Bylo
to snad symbolicky dárek v den našeho společného svátku (tím dalším pak byl koncert Ringa Starra týž den v Praze). Takže situace byla zachráněna, medailon byl na světě. A nakonec... Už v době přípravy tohoto čísla časopisu
najednou koncem září zazvonil telefon: „Tady Barešová.
Mám připravené odpovědi. Kdy si to přijedeš natočit?“
A tak jsem měl 5. října letošního roku možnost navštívit
MUDr. Miladu Barešovou v její ordinaci a to potěšení a požitek moci poslouchat a nahrávat její vyprávění. Rozhovor
jsem pak zapracoval do původního Pavlova textu a výsledek včetně fotografií je na dalších stránkách.
Tak to jsou „šéfredaktorské slasti a strasti“. Upřímně řečeno, radosti je daleko víc a nějaké starosti k tomu patří.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem autorům
za jejich příspěvky. Díky jim časopis existuje, myslím že
na dobré úrovni a doufám, soudě podle dosavadních krátkodobých zkušeností, že bude i nadále. Přesto, nebo snad
právě proto, Vás všechny opět prosím, pište a posílejte...
Přeji Vám pohodový závěr letošního roku, dobré vykročení do toho nového a těším se na shledanou 12. listopadu na semináři, věnovaném naší milé jubilantce.
MUDr. Petr Sedláček

Za obsahovou a jazykovou formu příspěvku odpovídají autoři.
Foto na obálce P. Sedláček.
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Možné řešení insomnie

(Pro 5. konferenci v Českém Ráji 15. 4. 2011)
Prim. MUDr. Václav Vydra
Aš, vaclavvydra@tiscali.cz
Dle Repetitoria je definována insomnie jako příznak. Spánek je periodicky se opakující změna vědomí. Není to pasivní stav, jde o stav
biorytmicky aktivní, v němž se
produkují některé hormony, probíhají anabolické děje a autosanační
procesy. Regulace spánku vychází
z kmene mozkového, odkud se reguluje bdělost kůry mozkové.
Nejčastější příčinou insomnie
jsou stresy různého původu. V současnosti to jsou neurotisace, frustrace, deprese, fobie, sociální dysbalance, exhausce fysická i psychická
a emoční napětí (nemluvě o psychozách) ve formě stavů akutních
i chronických.
Klasická medicína používá hypnotika, analgetika, antihistaminika, antidepresiva, tranquilitika ba
i narkotika. Spotřeba těchto léčiv je
enormně vysoká, ročně jde o desítky tun v různých lékových formách.
Nabízí se řešení v alternativách,
tedy i v akupunktuře, což je téma,
které si žádá alespoň základní přehled možností.

Poznatky o spánku podle
Schnorenbergera
V rozhovoru s pacientem se ptá
čínský lékař na délku a hloubku
spánku, jakož i na usínání, poruchy
průběhu spaní, na strachy, živé sny
s děsy, které jsou typické pro nedostatek krve a nízké Qi srdce (Xin-Xue Bu Zu).
Poruchy usínání s neklidem a pocitem vnitřního horka jsou příznakem Yin –prázdný s hojným ohněm.
Hořká chut, nervozita, bušení srdce
a přerušovaný spánek jsou příznaky
hlenového ohně (Tan-Huo), který
dráždí srdce.
Zažívací potíže nebo choroby
žaludku mohou vést k nespavosti.
K tomu říká kniha Nei-Jing „Když
žaludek není vyrovnán, přináší neklidný spánek.“
4

Pacient, který je unavený a může
usínat v každé denní době a nespí
v noci často trpí na zjistitelné onemocnění z horka nebo na chronické onemocnění typu Qi prázdný,
Yang prázdný s hojným Jinem, Příčinou ale může být v zátěži vlhkem
na slezině, když jasný Yang nemůže stoupat vzhůru (Qing-Yang Bu
Sheng).

Zkušenosti o léčení
insomnie podle Bischka
Neděláme tolik rozdílu mezi poruchou usínání a poruchou spánku,
spíše hledáme příčinu. Pro evropsky pojímanou akupunkturu dělíme stavy vedoucí k insomnii takto:
1. stavy nervového napětí
2. stavy vegetativní dystonie
3. poruchy mozkového prokrvení
Pro všechny spánkové poruchy je dána základní kombinace
UB 62 a N 6.
Oba jsou body kardinální. V případech, kdy je jako takové použijeme
vychází jejich účinek zřetelně jasně.
Dříve doporučované body na lebce,
které leží mimo meridiány, jako třeba An-Men nedosahují obecně stejného účinku.
Je možno říci, že mnozí pacienti
při aplikaci akupunktury z jiných
indikací pokud leží klidně a tichu
často lehce v každé denní době
zaspávají. Pacienti s více jehlami
v oblasti hlavy nechtějí mluvit, domnívají se, že body na hlavě vyvolávají spánek jako první. Nespavost
u poruch mozkového prokrvení se
převážně týká starých osob. Pozorujeme zvláště snadné zaspání když
použijeme body pro prokrvení hlavy což je GB 3 eventuelně UB 10
(strophantinový).
V geriatrii je u zmíněných poruch
zvláště vhodný KG 4 většinou spolu
KG 6. Jako vzdálené body přidáváme již zmíněné UB 62 a N 6.
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Pro úplnost dodávám přehled užívaných bodů významnými evropskými akupunkturisty: N3, UB 62,
KG 12, 21, 3, M 36, 45, 44. SP 4, 6.
GV 4, 6. N 1, 7, 9, H 7. 3E 10 a KS 6.
Původní čínské pojednání
o nespavosti (Shi-Mian)
Čínská diferenciace: špatné usínání – ztížený průběh spánku – úplná
nespavost. Když člověk spí mění si
Yang v Yin. Nespavost vzniká, když
je yang zablokován, yin se nahromadí, což se děje z různých důvodů.
Nespavost a nervozita se zvyšujícím se neklidem v nočních hodinách, s horkými končetinami,
červeným jazykem s mírným povlakem, jemný rychlý puls ukazují
na jin prázdný a yang, tím se duch
nemůže uklidnit.
Nespavost s rychlým napjatým
a silným pulsem, červeným jazykem
a svíráním na hrudníku (předchází
depresivním stavům) vzniká tím, že
Qi ohně je zastavena a hromadí se.
Poruchy usínání s nervozitou,
strachem a četnými krátkými sny,
s pružným, jemným a slabým pulsem, s bledým jazykem s tenkým
povlakem ukazují na prázdné Qi
od srdce a žlučníku.
Nespavost s neklidným spánkem
nebo mnoho snů při povrchním
spánku, slabým upamatováním.
špatným zbarvením obličeje, slabý
a jemný puls ukazují na stav prázdna na srdci a slezině.
Porucha usínání, krkání, nevolnost, nausea, pobolívání břicha jsou
znameními že Qi žaludku je nedostatečná.
Nespavost s pocitem svírání nebo
tlaku na hrudi s produkcí hlenu,
lepivým povlakem jazyka a napjatým výrazným pulsem jsou příznakem blokování a stazy na sliznicích
(ohen hřeje vodu).
Nespavost v průběhu celé noci
s nepříjemnou duševní aktivitou,
mluvením nebo nesrozumitelným

hovorem ve spánku je příznak toho,
že oheň silně zatěžuje srdce, což
vede k velkému neklidu.

Současný čínský náhled
na nespavost a možnosti
akupunktury
Nespavost znamená potíže při usínání nebo nedostatečně hluboký
spánek. Nespavost může být zapříčiněna nadměrným neklidem nebo
úzkostí, které přetěžují srdce a slezinu (vnitřní zranění), nadměrnou
sexuální aktivitou, která zraňuje
ledviny, nedostatečností Qi srdce
a žlučníku. Emocionálním napětím,
které způsobuje, že yang stoupá
vzhůru nebo dysfunkcí žaludku.
Rozlišujeme čtyři kategorie:
A. Nedostatečnost krve v srdci
a slezině
Srdce obsahuje mysl a kontroluje
krev, slezina ovládá vůli a řídí krev.
Je-li krev silná, spíme dobře. Při prodlouženém stresu může dojít k poškození qi srdce a sleziny a pak qi
srdce začne být nedostatečná.
Příznaky: hojné sny, povrchní spánek, často se budí, palpitace, snížená pamět, spontánní pocení při sebemenším pohybu.
Terapie: UB 15 (xinshu), UB 14
(jueyin shu), UB 20 (pishu).
B. Nedostatečnost ledvin
Srdce obsahuje mysl a patří ohni.
Ledviny skladují reprodukční qi
a náleží vodě. Pokud se tato šíří směrem vzhůru je mysl plná Qi (reprodukční). To vyvolává nerovnováhu
mysli s následkem nespavosti.
Příznaky: závratě, hučení v uších,
bolesti v bederní krajině, červený
jazyk, výron semene nebo poševní
výtok, temná kůže, depresivní stav.
Terapie: UB 15 (xinshu), UB 23
(shushu), N 3 (taixi).

C. Oheň jater a nedostatečnost
žlučníku:
Játra obsahují ducha a krev. Jsou
orgánem, na kterém závisí dřevo
a vítr. Pokud naruší rovnováhu jater
a vyvolá stoupání yangu větru, zesílí
vnitřní oheň a pokud je blokádou
i oheň žlučníku je narušena stabilita
mysli a ducha.
Příznaky: palpitace, strach, podrážděnost, bledý jazyk, hořká pachuť v ústech, bolesti hlavy a v bocích.
Terapie: UB 15 (xinshu), UB
19(danshu), GB 40 (qiuxu), KS 5
(jianshi), LE 3 (taichong).
D. Dysfunkce žaludku
Funkcí žaludku je trávení, při přeplnění žaludku dochází k formování vlhkého tan-u a tak k blokádě
středního ohřívače.
Tím je narušena mysl a nelze docílit klidu pro spánek.
Příznaky: plnost na hrudi, hojné
vykašlávání, zácpa, žlutý silný povlak jazyka, říhání, bolest břicha
a nadbřišku.
Terapie: UB 21 (weishu), M 36
(zusanli), M 40 (fenglong), KS 7 (daling) a KS 6 (neiguan).

Yang jiao mo (yang jiao mai) –
yangová dráha párová
Indikace: insomnie, rozčilení, migrény, stěhovavé bolesti, tinnitus,
arthritidy velkých kloubů, lumbágo,
hypertense. Kardinální bod UB 62
a přidružený Si 3.
Yin wei mai – jinová dráha párová
Indikace: exhausce, bázlivost, úzkost, popudlivost, žvanivost, nespavost hysterie, lumbalgie, hypertense, angina pectoris, vyprazdňovací
variabilní potíže. Kardinální bod KS
6 a přidružený SP 4.
Na závěr lze konstatovat, že téma
insomnie se v současnosti bude dostávat do popředí v komplexní holistické péči. Při neléčené insomnii
nelze očekávat podstatný úspěch
v léčbě chronického stresu a jeho
forem somatisace.

Úloha mimořádných drah
v terapii insomnie
Tou mo (Du mai) – nepárová yangová dráha.
Indikace: nespavost, neurastenie,melancholie, exhausce, bolesti hlavy, neuralgie v oblasti páteře, bolesti a křeče končetin. Bod kardinální
Si 3 a přidružený UB 62.
Chong mai – jinová dráha párová
Indikace: bolesti v bedrech, genitální poruchy obou pohlaví, vředová
choroba žaludeční, poruchy rytmu
srdeční činnosti a insomnie. Kardinální bod SP 4 a přidružený KS 6.
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Příčiny sterility podle TCM
MUDr. Helena Čutová
ORL ordinace Brno, cutova@komplexnilecba-orl.cz
Prázdnota ledvin (shen xu) a nekvalitní esence jing
Prázdnota čchi a krve
Blokáda toku čchi jater
Hleny tan a vlhkost ucpávají dělohu
Stáza krve v děloze
Chlad v děloze
Všechny příčiny se mohou mísit.

Prázdnota jangu ledvin
Bolesti a slabost podbřišku a kolen, opožďující se menses, málo
menstruační krve až amenorea,
krev je světlá, světlá polyurie, měkká stolice, jazyk s bílým povlakem,
puls hluboký, slabý, někdy i pomalý,
u mužů poruchy erekce, předčasná
ejakulace.
Léčba
Ohřát ledviny, rozhojnit esenci jing,
vyživit (doplnit) dráhu početí (CV)
ren mai, vyživit (doplnit) mimořádnou dráhu chong mai, ústřední dráha, která velmi ovlivňuje plodnost.
U všech typů sterility se užívají
body CV 3 Zhogji, SP 6 Sanyinjia.

Extrabody:

EM 24 Zigong (palác dítěte), EM 23
Weibao, Tituoxue, EM 22 Qimen
Shanqixue (moxovací trojúhelník)
(CV8).

Pro ledviny se přidává:

BL 23 Shenshu, KI 2 Rangu, rozhojňuje jin, vypouští horko a vlhko.

Speciálně jang ledvin

doplní GV 4 Mingmen + CV 4 Guanjuan.
Metody VŽDY doplňovací!! (moxa,
tuina, presura, akupunktura doplňovacím způsobem!!).

Směsi na doplnění jangu ledvin:

Tajemství zlaté skříňky (ženy).
Slast uprostřed noci (muži) zvyšuje
libido.
6

Tibetský klenot Cordyceps u hodně
oslabených jedinců.

Prázdnota jinu ledvin
Špatný spermiogram!, slabá menstruace červené krve.
Závratě, palpitace, nespavost,sucho
v ústech, horečky, rudý jazyk s minimem povlaku, puls rychlý.
Léčba prázdnoty jin ledvin – vyživit
jin ledvin.
Body jako u prázdnoty jangu ledvin
jin ledvin vyživuje speciálně KI 3
Taixi, ukotvuje čchi,posiluje ledviny, plíce, dělohu a reguluje TW.
Směsi: Lesk nefritového šperku,
Svěžest podvečerní pagody, houba
Yunzhi (u hodně oslabených lidí).
Polévky!!!

Prázdnota čchi a krve
Bledost, únava, málo menstr. krve
až amenorea, duševní pomalost, lenost, dušnost, bušení srdce, pokožka matná bez „jiskry“, Jazyk bledý
s tenoučkým bledým povlakem,puls
drobný slabý.
Princip léčby:
Vyživit krev a čchi, posílit spojnice
drah kolem dělohy.
Směsi: Lingzhi, Tygří pramen (zvedá čchi), Harmonie broskvového
háje, ženšen.
Bod CV 3 Zhongji, přesný střed, mo
B
CV 4 Guanjuan, prvotní energie, mo
Si
CV 6 Qihai,moře energie
GV 4 Mingmen, brána života
BL 20 Pishu, BL 23 Shenshu, moxa!
GB 39 Xuanzhong, moře dřeně
SP 10 Xuehai, moře krve
Speciální body na krev
SP 10 Xuehai, moře krve.
GB 39 Xuanzhong, moře dřeně BL
17 Geshu, shu bránice, mistr. bod
krve
BL 16 Dushu, shu bod krve, shu bod
GV řídící dráhy, du mai
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LU 9 Taiyuan, největší hlubina, bod
cév
SP 10 Xuehai, moře krve
GB 39 Xuanzhong, moře dřeně BL
17 Geshu, shu bránice, mistr. bod
krve
BL 16 Dushu, shu bod krve, shu bod
GV řídící dráhy, du mai
LU 9 Taiyuan, největší hlubina, bod
cév

Blokáda toku čchi v játrech
Nepravidelné, bolestivé menses,
rozpínavá bolest prsů před menses
Menstr. krev je tmavá, se sraženinami, depresivní ladění, výkyvy nálad,
hněvivost, snadno se rozruší, načervenalý jazyk, puls napjatý.
Léčba bloku čchi jater
Princip: vyživit játra a ledviny, rozhojnit esenci jing a jin ledvin.
Body: BL 18 Ganshu, shu Liv
Liv 3 Taichong (vypouštět), vypouští oheň jater
GB 34 Yanglingxuan (vypouštět),
odstraňuje horko a vlhko, přidat
k základním užívaným u všech typů
sterility.

Doplnění čchi
CV 3 Zhongji, přesný střed, mo B,
posiluje KI, B, dělohu, rozpouští
vlhko, horko.
CV 4 Guanjuan, prvotní energie, mo
Si, posiluje Ki, Sp, krev, čchi, dělohu, rozptyluje chlad a vlhko.
CV 5 Shimen, kamenná brána, mo
celého TW, otvírá vodní cesty, reguluje dělohu.
CV 6 Qihai, moře energie, doplňuje
KI, krev, esenci, prohřívá dolní ohniště.
CV 7 Yinjiao, křižovatka jinu, regulace yangu i jinu, MO dolního ohniště, bod spojení s chong mai.
CV 8 Shenque, palác ducha, otvírá
otvory, reguluje KI, SP, čchi.
CV 12 Zhonwan, střed žaludku, bod
spojení 5 jangových orgánů, mo ST,
mo středního ohniště.

CV 17 Shanzhong, horní střed, mo P,
horního ohniště, uvolňuje bránici,
pročišťuje plíce.

Hlen a vlhkost v děloze
či prostatě (ze špatné funkce
sleziny, potrava)
Obezita s otoky, požděná menstruace až amenorea, lepkavý výtok z pochvy.
Palpitace, závratě, nevolnosti, bolesti na hrudi, u mužů nekvalitní sperma.
Bílý mastný silný povlak jazyka, puls
klouzavý, jako „sliz“.
Léčba hlenů a vlhkosti
Princip: vysušit vlhkost, rozpustit
hleny, posílit slezinu a harmonizovat čchi.
ST 36 Zusanli doplnit, ST 40 Fenglong vypouštět, rozpouští tan a vlhkost.
BL 20 Pishu doplnit, SP 9 Yinlingquan, vypouštět, odstraňuje vlhko
a vyhání vítr.
CV 12 Zhongwan vypouštět, mo ST,
mo středního ohniště.
Směsi: Lingzhi, Cordyceps, Zastavení toku žluté řeky, Údolí oblaků
a deště, spolu s žlutým či bílým Krémem rodinného štěstí, speciálně
slezinu posílí Sladké plody z Yunnanu a Tanečnice z hruškové zahrady

Krevní stáza a chlad v děloze
Opožděná menstruace tmavě červené až fialové krve se sraženinami.
Dysmenorhea (bolesti prsů, břicha
před menstruací), silná bolest podbřišku při menses, tmavý jazyk dofialova, červené tečky, puls napjatý,
zadrhávající se.
Léčba krevní stázy
(bývá často sdružena i se stázou
čchi)
Princip: rozproudit krev, pročistit
spojnice kolem dělohy
Body: vypouštět!
BL17 Geshu, SP 10 Xuehai-krvavé
baňkování.
Směsi: Uvolnění karmínové řeky,Volnost svobodného poutníka.
Aurikuloterapie
Body hormonální-GTH, TSH, epifýza.
Bod vaječníků, dělohy, ledvin, prostaty, penisu, varlat.
Plexus hypogastricus (odstraní bo-

lesti před a při menstruaci).
Alergie (na sperma, embryo!).
Psychika: Jerome, Bourdiolův bod,
omega body všechny, body na radixu helixu (plexus coeliacus), zóna
úzkosti, plexus cardiacus.
Domácí léčba:
Životospráva, strava posilující slezinu, ledviny.
Pravidelné cvičení pro zprůchodnění drah (jóga, čchi-kung, tajči…).
Harmonie sám se sebou i s okolím
Relaxace, meditace.
Zamyslet se nad žebříčkem hodnot
– neupínat se jen na mateřství – hledat i jiné cesty naplnění svého života.
KI body v GRAVIDITĚ
Ucho: pl. hypogastricus, TSH, GTH,prolaktin, vaječníky, děloha.
Li 4 Hegu, reguluje wei, rozhání vítr,
obnovuje jang,vyvolává porod.
Sp 6 Sanyinjiao,setkání 3 jin. drah,zastavuje bolest, reguluje krev, uterus, rozhání vlhko.
BL 67 Zhiyin, rozhání vítr, pročištuje oči, upravuje polohu plodu.
BL 31 Shangliao, BL32 Ciliao, BL33
Zhongliao, BL 34 Xialiao,
body šterbin, hormonální body, můžou hnout s plodem, regulují dolní
ohniště, močení, defekaci CV 1, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 11, 13,mnozí nedoporučují žádné body na břichu,
od 6.měsíce žádné baňky.
? SP 9 Yinlingquan,odstraňuje vlhko
a vítr.
Akupunkturní body
dle francouzské školy
První fáze cyklu
K 9 Zhubin / stimulace oocytů
K 18 Shiguan / uvolnění Qi v dolním ohništi
St 29 Guilai / prohřívá dělohu
SP 8 Diji / regulace estro – progesteronové hladiny
Lu 7 Lieque / kardinální bod CV
Druhá fáze – po ovulaci
Ki 6 Zhaohai, kardinální bod Yin
Qiao mai
ST 30 Qichong, reguluje Chong mai
a čchi dolního ohniště
Liv 12 Jimai, vyživí endometrium
LU 7 Lieque
Před a po IVF – Paulus protokol

Akupunkturní body dle italské
školy
Během cyklu:
Sp 6 Sanyinjiao, setkání 3 jin. drah,
zastavuje bolest, reguluje krev, uterus, rozhání vlhko.
St 30 Qichong, reguluje Chong mai
a čchi dolního ohniště.
Liv 3 Taichong, vypouští oheň jater,
stahuje jang jater, vyživuje krev.
P 6 Neiguan, reguluje TW, pročišťuje horko.
H 7 Shenmen, odstraňuje oheň těla
a horko srdce, utišuje srdce a ducha, Yingtang EM 2, rozptyluje vítr,
uklidňuje mysl.
Ucho: Shenmen + uterus
Moxa: Cv 6–12
Před a po IVF–Paulus protokol
Paulus et al. (Paulus‘s protokol)
(2002, Ulm, Germany) Fertility and
Sterility, April 2002
sestava bodů aplikovaná na velkém
souboru pacientek na universitě
v Ulmu.
Před transferem:
GV 20 Baihui, vyživuje moře dřeně,
vypouští horko z jangových drah,
vytahuje jangovou čchi.
P 6 Neiguan reguluje TW, pročištuje horko.
SP 8 Diji, reguluje krev, dělohu, obnovuje jing.
ST 29 Guilai, prohřívá dělohu.
Liv 3 Taichong, vypouští oheň jater,
stahuje jang jater, vyživuje krev.
Ucho:
52 Shenmen, 58 uterus, 34 cortex
cerebri, 22 endokrinium.
Po trasferu:
St 36 Zusanli, bod země v zemi, hlavní bod biorytmu, reguluje výživnou
a obranou čchi.
Sp 6 Sanyinjiao, setkání 3 jin. drah,
reguluje krev, uterus, zastavuje bolest, rozhání vlhko.
Sp 10 Xuehai, moře krve, doplňuje
krev, odstraňuje stázu, rozhání vítr.
Li 4 Hegu, reguluje wei, rozhání vítr,
obnovuje jang, vyvolává porod!!!
Ucho stejné body na opačném uchu.
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ŘEŠENÍ POSTVAKCINAČNÍCH KOMPLIKACÍ
NEKONVENČNÍ MEDICÍNOU
MUDr. Jana Wankatová
Centrum komplexní diagnostiky a terapie – Praha 6, wankatova@seznam.cz
V literatuře se dočteme, že všechny současné očkovací látky jsou
bezpečné, dobře tolerované s minimálním výskytem závažných nežádoucích účinků, což je ostatně vedlejším produktem jakékoliv terapie
léčivy.
Očkovací látky svojí podstatou
a složením nemohou vyvolat samotné infekční onemocnění, po každém očkování se však mohou objevit
účinky, které jsou v podstatě běžnou, fysiologickou reakcí na aplikaci očkovací látky. Jejich výskyt
je závislý zejména na individuální
vnímavosti a zpravidla nepřesahuje
intenzitu, pro kterou by se musel
očkovaný omezit v každodenních
aktivitách a nejsou tedy důvodem
k odmítání očkování. Ve většině případů však ani k těmto reakcím nedochází. Z naší praxe však víme, že
tomu tak zcela není.
Závažné reakce na očkování většinou nejsou publikované nebo
je situace uzavřena tak, že nebyla
jednoznačně prokázána souvislost
s podáním očkovací látky…
Lékaři provádějící nekonvenční
medicínu se opakovaně setkávají ve svých ordinacích s tím, že se
akutní nebo chronické onemocnění objevilo právě v době, kdy byla
osoba očkována proti určité nemoci. Běžný je výskyt opakovaných horeček, zánětů středouší, kašle a zvýšené nemocnosti KHCD, které se
začaly objevovat po očkování a dítě
před očkováním těmito symptomy
netrpělo.
Je nám zcela jasné, že očkování
vedlo k poruše regulačních mechanismů a nastartovalo patologický
proces, bohužel však zatím neexistuje žádná metoda, která by tuto
souvislost stoprocentně prokázala
a tak nám zbývá pouze sbírat jednotlivé případy v našich kartotékách
a snažit se v konkrétních případech
pomoci k znovunastolení zdraví (regulace).
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Klasifikace nežádoucích
reakcí po očkování
1. 	Lokální reakce:
• mírné – pouze erytém vzniklý
bezprostředně po očkování, mírná bolest a otok mizí většinou
během 12 – 48 hodin,
• střední – erytém 3 – 5 cm, infiltrát, zduření mízních uzlin,
• Silné – erytém větší než 5 cm, infiltrát, vývoj granulomu,
• vážné – projevují se svalovou
kontrakcí a nervovými lézemi,
méně často bakteriální abscesy (stafylokoky, streptokoky
a klostridia) a sterilní absces.
2. Celkové reakce: jsou různé podle typu vakcíny a mohou se tedy
projevit nejrůznějšími symptomy:
• lehká celková reakce – zvýšená
teplota do 39 °C, vzácně doprovázená febrilními konvulzemi,
bolest hlavy, anorexie, zvracení,
průjem. Za lehkou systémovou
reakci je považován rovněž postvakcinační exanthém se zduřením mízních uzlin, po očkování
proti spalničkám. Všechny tyto
symptomy se mohou projevit
do 72 hodin, ale i do 7–10 dnů
po podání vakcíny,
• vážné celkové reakce – mohou
to být horečky nad 40 °C, křeče,
hypotonicko-hyporesponsivní
syndrom nebo paralýza po podání poliovakcíny osobám s imunodeficiencí.
Na základě imunitních změn
v těle očkované osoby po podání
očkovací látky rozlišujeme čtyři skupiny postvakcinační reakce:
1. Fyziologická reakce – vzniká
na podkladě metabolických změn,
aktivace cytokiny, interleukinů…
projevy – teplota, únava, bolest svalů…, lokální reakce.
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2. Vystupňovaná fyziologická reakce – na základě individuální
dispozice, stav snížené imunity,
preexistující protilátky… Projeví
se vysokou teplotou, výraznou únavou, lymfagenitidou, vasospatickými projevy, generalizovanými exantémy, edémy, infiltráty a bolestivostí
v místě vpichu.
3. Alergická reakce – uplatní se reakce I. typu zprostředkovaná IgE
– anafylaxe, Quinckeho edémy, III.
typu zprostředkovaná imunokomplexy – edémy, exanthémy, dušnost
nebo reakce IV. typu opožděná,
zprostředkovaná buňkami.
4. Neurologické reakce:
• encefalopatie, febrilní křeče
• encefalitidy, encefalomyelitidy
• neuritidy, polyradikuloneuritidy
Guillain-Barré
• subakutní sklerozující panencefalitidy
• poliomyelitida po očkování živou
poliovakcinou.
Za zmínku stojí ještě tzv. Sekundární alergická reakce – jedná se
o alergickou reakci na některou látku obsaženou v očkovací vakcíně,
může jít o reakci:
a) na vaječné proteiny – může se
jednat o vyrážky, dermatitidy,
ale i o závažné anafylaktické reakce rizikové vakcíny u osob
s přecitlivělostí na vaječné
proteiny: vakcína proti spalničkám nebo příušnicím, vakcína
proti chřipce, proti žluté zimnici, proti vzteklině, proti klíšťové
encefalitidě,
b) alergická reakce na antibiotika
obsažená ve vakcíně,
c) hypersenzibilní reakce vůči vakcinačním antigenům – tento typ
reakcí byl pozorován zejména
u vakcíny proti choleře a břišnímu tyfu a předpokládá se, že
k reakcím dochází převážně
z důvodů toxických.

Doporučená alopatická léčba nežádoucích reakcí na očkování:
• antipyretika,
• na lokální reakci chladné obklady či Yellon gel,
• při generaliz. reakci – inhalace
kyslíku, i.v. Dithiaden, Calcium chloratum, Hydrocortison,
event. Ringerův roztok při hypotenzi,
• při závažné anafylaktické reakci
Adrenalin případně kardiopulmonální resuscitace.

Možnosti nekonvenční
medicíny v řešení
nežádoucích reakcí
po očkování
1. Preventivní opatření
Pokud přistupujeme k očkování,
snažíme se zajistit, aby očkovaný
jedinec byl v dobré kondici, tzn. že
dítě by mělo být opravdu zdravé,
nemělo by mít ani rýmu, dodržet
odstup od eventuelního předchozího onemocnění alespoň 3 týdny,
po očkování by nemělo mít větší zátěž, nemělo by být vystavováno slunečnímu záření… Dodržení alespoň
těchto minimálních zásad, má velký
význam jednak pro lepší toleranci podané očkovací látky, ale i pro
imunitní odpověď, která může být
u oslabeného jedince nedostatečná
a následně je potom i nedostatečná
ochrana vůči dané infekci.
Rozhodně jsme proti sdružování vakcín, což je v poslední době
bohužel velmi časté a dokonce to
umožňuje legislativa, nejen, že je
dítěti aplikována hexavakcína, ale
ještě současně s ní je aplikován Prevenar (což je konjugovaná vakcína
proti 7 serotypově odlišným pneumokokovým nákazám) nebo Synflorix (proti 10 serotypově odlišným
pneumokokovým nákazám ) event.
Prevenar 13 (proti 13 serotypům),
jistě si každý dovede představit, jak
obrovská je to zátěž pro teprve nezralý, vyvíjející se imunitní systém
dítěte, navíc většinou ani neznáme
výchozí stav jeho imunitního systému, protože není-li nějaký vážnější
důvod, neprovádí se imunologické
vyšetření preventivně.
Další zátěží se kterou se setkáváme v souvislosti s očkováním, je podávání alopatik současně s očkováním. Dle nejnovějších poznatků se

totiž doporučuje podat nesteroidní
antirevmatika (jako např. paracetamol nebo ibuprofen) jako antipyretickou profylaxi postvakcinačních
nežádoucích účinků konkrétně
před aplikací těchto konjugovaných
vakcín.
Lékaři provádějící EAV mají možnost jednak zjistit aktuální stav
očkovance před aplikací vakcíny
a dále pomocí rezonančního testu
s konkrétní vakcínou, zjistit její toleranci organismem, což považuji
za absolutně jedinečný a nezastupitelný význam této metody.
V případě, kdy při měření zjistíme, že by vakcínu očkovaný člověk
špatně toleroval, tzn. že naměříme
nestabilní hodnoty ať již ve smyslu
–itis nebo –osy na následujících bodech:
KMB dráhy lymfy
bod 1a pro vegetativum, na dráze
nervové degenerace
KMB dráhy alergie
KMB dráhy jater
KMB dráhy ledvin
KMB dráhy sleziny
Máme možnost buď najít alternativní vakcínu například od jiného
výrobce nebo vyrovnat nestabilní
hodnoty na drahách pomocí cílených drenážních homeopatických
prostředků eventuelně i alopatik zejména antihistaminik, v krajním případě očkování vůbec nedoporučit.
Pokud nemáme možnost EAV měření doporučuji podat „naslepo“
osvědčená homeopatika a to v režimu 5 globulí večer před očkováním, 5 globulí ihned po očkování, 5
globulí večer v den očkování event.
ještě 5 globulí následující den.
Osvědčená homeopatika:
Thuya 15 CH, Silicea 15 CH, Nux
vomica 9 CH, v případě očkování
proti hepatitidám ještě Berberis
vulgaris 9 CH nebo Chelidonium 9
CH – podávat 1× denně 3 globule
po dobu 1–2 týdnů.
U očkování FSME doporučuji
podávat navíc Natrum sulfuricum
v potenci 9CH nebo Gelsemium
9CH též alespoň 1–2 týdny po očkování z důvodu ochrany CNS před
neurotropními viry.

2. Léčba akutních
postvakcinačních reakcí
pomocí homeopatie event.
akupunktury
(A) Nejčastěji se jedná o febrilní
reakce: indikována následující homeopatika.
Belladonna – horečka, která se
objevila náhle z plného zdraví, doprovázená únavou, horká, překrvená hlava, zpocený obličej, suché
sliznice, zhoršení světlem, hlukem,
dotekem,otřesem, zlepšení klidem,
teplem, může se časem přidat spastický suchý kašel.
Apis mellifica – horečka s prudkým nástupem, kontinuální, doprovázená zimnicí, prudké bolesti
hlavy, absence žízně překrvený obličej, pálivé bodavé bolesti, zlepšení
chladem.
Aconitum – horečka s prudkým
nástupem, doprovázená zimnicí,
intenzivní žízeň s chutí na velké
množství studené vody, výrazná agitovanost, pocit úzkosti až strach ze
smrti.
Arsenicum album – rychle se
zvyšující horečka se silnými výkyvy
teploty, pocit mražení, alterace celkového stavu, úzkost, pocit pálení,
zlepšující se teplem, dítě žádá změnu polohy na lůžku nebo se dožaduje, aby jej matka chovala.
Pulsatilla – horečka s progresivním nástupem, zimomřivost, trvalý
pocit mrazení, deprese, absence
žízně, zhoršení teplem, potřeba čerstvého vzduchu.
Akupunktura:
Ušní – bod interferon, bod O, bod
hypothalamus, bod subcortex.
Tělová aku – Lu 5, Lu7, Di 4, Di 11, G
20, G 31, B 12.
(B) Dále se setkávám s výsevem vyrážky po očkování, svěděním a bolestivostí v místě vpichu, otokem
a prosáknutím, osvědčené indikace
homeopatik.
Apis mellifera – výsev exanthému
doprovázen pálivým edémem, bolest bodavého charakteru, zlepšení
přikládáním studených obkladů.
Belladonna – generalisovaný nebo
lokalizovaný erytém, kůže zarudlá,
pálivá, rozbolavělá hojné pocení.
Rhus toxicodendron – pálivé,
svědivé makulopapulosní erupce,
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škrábání neulevuje, dítě je neklidné,
agitované, zlepšení teplou vodou.
Urtica urens – edém, pocit píchání, pálení a nesnesitelného svědění,
zhoršuje se studenými obklady.
Petroleum – malé splývající, svědivé a pálivé vehikuly, svědění se
zhoršuje chladem.
Akupunktura:
Ušní – Shen men, bod subcortex,
Jeromův bod, mistrovský bod kůže,
bod alergie. Tělová akupunktura –
B 40, B 54, Di 11, Du 8 JM 17.
(C) Alergická až anafylaktická reakce
Apis mellifica – otok včetně
Quinckeho edému.
Aconitum – náhle vzniklá poruchy zdraví spojená se strachem
z ohrožení života, panikou.
Veratrum album – lék pro nemoci, kde rychle ubývají vitální
síly, naprostá schvácenost, kolaps,
studený pot na čele i po celém těle
upraví poruchu krevního oběhu.
Léky na bronchospasmus:
Drosera, Spongia, Cuprum, Arsenicum jodatum, Dulcamara.
Akupunktura:
Ušní – Shen men, zero, bod ACTH.
Tělová – TM 26, St 36, JM 6, PC 6.
(D) Neurologické komplikace
to je velmi obsáhlá problematika,
která většinou nepatří k akutním
postvakcinačním
komplikacím,
nejčastěji se můžeme akutně setkat
především s bolestmi hlavy, zde
v souvislosti s očkováním používáme nejčastěji homeopatika – Nux
vomica, Belladonna, Gelsemium,
Venus mercenaria, Kalium bichromicum

3. Léčba zátěží z očkování
Toto je právě oblast specifická
pro nekonvenční medicínu.
Pomocí vyšetření EAV jsme v řadě
případů schopni vystopovat kauzální vztah mezi chronickou nemocí
a konkrétní očkovací látkou.
Jedná se o velmi rozsáhlou problematiku, která je nad rámec mého
sdělení.
Jak již bylo výše uvedeno, očko10

vání může spustit imunopatologický proces, který vede k poruše
neuro-endokrinoimunitního
systému a může vyústit v nejrůznější
onemocnění. Počínaje rozvojem
atopické dermatitidy, přes nástup
recidivujících KHCD, mediootitid,
tonsillitid, bronchitid až po vznik
autoimunitních onemocnění jako
např. sclerosis multiplex, imunogenní thyreopathie, juvenilní diabetes mellitus…, ale v neposlední řadě
k závažným postižením CNS, encefalopathiím, autismu…
V takových případech je pochopitelně nutný přísně individuální přístup v léčbě a není proto možné dát
nějaká obecná doporučení. Přesto
bych uvedla alespoň určitý nejčastější postup.
Zátěž z očkování je vlastně jednou
částí z obsahu mesenchymálního
odpadního koše dle Volla, cílem
léčby je tedy tuto zátěž zviditelnit,
tak, aby mohla být znovu nabídnuta imunitnímu systému, který by ji
mohl zpracovat a odstranit.
K tomu účelu slouží tzv. mesechymální reaktivační terapie, která se v původním pojetí skládala ze tří složek a tj.
nosody (homeopaticky zpracovaný
toxin či původce nemoci), homeopatického drenážního prostředku
a orgánového preparátu.
V současné době legislativa tuto
léčbu neumožňuje, navíc nejsou, již
většinou, ani v ostatních státech EU
tyto preparáty dostupné. Jaké tedy
máme možnosti?
Můžeme použít homeopatické
polychresty jako léky chronického
reakčního způsobu, které mají hluboké působení na organismus a některé dědičné nosody.
Jedná se o následující homeopatika: Sulfur, Thuya, Silicea,
Tuberculinum, Psorinum, Carcinosinum… Předpis by se měl
pochopitelně řídit obrazem léku
v konkrétních případech.
Dále můžeme použít některé detoxikační postupy, v poslední době
se nám velmi osvědčují některé
přípravky fysiologické regulační
medicíny firmy GUNA biotherapeutics a to zejména GUNA-Matrix,
jedná se o bioterapeutikum, které
se používá při detoxikaci a drenáži
extracelulární matrix, podporuje
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metabolismus stimulací energetické mitochondriální aktivity, deaktivuje a neutralizuje uložené toxiny
a umožňuje postup deaktivovaných
toxinů směrem k lymfatické drenáži.
Dále je možno ale v podstatě
na vlastní riziko, tedy s nutným
souhlasem pacienta, či jeho rodičů,
nechat lékárnou vyrobit homeopatikum přímo z dané očkovací látky
a to poté podávat v ředění od D 30
do D 200 až 1M.
Pro úplnost uvedu názvy bioterapeutik, která byla získána přímo
ze sekretů odebraných nemocnému jedinci a mohla se použít právě
k léčbě následků nemoci (popřípadě očkování):
Morbillinum
Vaccinotoxinum (lék připravený
z vakcíny proti variole)
Varicella
Pertussinum
Parotidinum
Rubeola
Chtěla bych upozornit, že použití
těchto výše uvedených bioterapeutik v žádném případě nenahrazuje
očkování, tak, jak je často v některé
homeopatické literatuře deklarováno, rozhodně jejich podání nevede
k tvorbě protilátek, cílem jejich podání je opravdu pouze vyplavení toxinu z depot v matrix tak, aby mohl
být deaktivován a z organismu odstraněn.

Závěr
S reakcemi po očkování se budeme v našich praxích neustále setkávat, protože přesto že je velká řada
odpůrců očkování, tak každý rok
přibývá nových a nových očkovacích látek, které jsou zcela „nezbytné“, abychom my a naše děti vůbec
přežili. Media nás krmí emotivními
reklamami typu „že se o mně maminko postaráš?“ a dopřeješ mi očkování proti pneumokokům, myslete i na sebe a nechte se i vy rodiče
očkovat proti klíšťové encefalitidě…
nebo jsou nám předváděny statistiky a srdcervoucí příběhy pacientů
zemřelých na sezonní chřipku a přitom stačilo tak málo, jen se nechat
oočkovat zcela bezpečnou vakcínou!

Nemůžeme nikomu nařizovat očkování, ani ho od něj zrazovat, rozhodnutí vždy musí být na rodičích
event. na konkrétní dospělé osobě.
My můžeme pouze poradit a preventivně zasáhnout, tak, jak jsem
uvedla ve své přednášce. Nezbývá
mi než nám všem popřát, abychom

nemuseli řešit těžká a trvalá poškození zdraví, jako následek očkování
a aby postačilo jen jednoduchým
způsobem zvládnout mírné akutní
postvakcinační reakce.

VLIV VÝŽIVY V PRENATÁLNÍM A RANÉM
KOJENECKÉM VĚKU NA ROZVOJ ALERGIE
MUDr. Jana Wankatová
Centrum komplexní diagnostiky a terapie – Praha 6, wankatova@seznam.cz
Prevence alergie se stává celospolečenským tématem a je předmětem celé řady studií v celosvětovém
měřítku.
Cílem všech doporučení a opatření je zastavení znepokojivého nárůstu alergických onemocnění.
Dle literatury je ve světové populaci až 40 % senzibilizovaných a 30 %
s manifestním alergickým onemocněním.
Ukázalo se, že největší riziko vzniku atopie se spojuje s mladšími věkovými skupinami a v průběhu dospívání a stárnutí klesá.
Právě proto je pozornost je zaměřena na 2 oblasti prevence a to:
Primární prevence alergických onemocnění – snaha zjistit
a eliminovat faktory které by mohly
snížit riziko senzibilizace na inhalační i potravinové alergeny u geneticky predisponovaných jedinců.
Sekundární prevence alergických onemocnění – snaha zamezit rozvoji alergických onemocnění
u osob, které jsou již senzibilizovány.
V podstatě jde o modifikaci funkce specifické buněčné imunity tak,

aby se funkční převaha pomocných
CD4 lymfocytů typu Th2 preferující
proalergický typ odpovědi změnila
na převahu funkce CD4 lymfocytů
typu Th1.
Zájem se orientuje na vliv, resp.
účinnost dietních opatření v primární i sekundární prevenci, na význam stimulace odpovědi Th1
lymfocytů některými bakteriálními
a virovými antigeny, na ovlivnění
mikrobiální střevní flory probiotiky.
Vyvstává otázka, zda má vůbec význam předpoklad, že by dieta v těhotenství mohla být prevencí alergických onemocnění?
Ano – alergie vzniká již v těhotenství. Žena atopička, předá dítěti
genetickou informaci nutnou pro
vznik atopického fenotypu. Plod
sám je schopen plné imunitní odpovědi na alergen vedoucí k tvorbě
specifických IgE protilátek již ve 22.
týdnu gestace. Mateřské IgE nepronikají placentou do fetálního oběhu, takže sérová koncentrace IgE
v pupečníkové krvi je výsledkem
vlastní fetální produkce.
K senzibilizaci plodu může docházet přes amniovou tekutinu,

ve které byly detekovány nejen specifické IgE protilátky a proalergické
cytokiny (IL-4, IL-5, IL-6, IL-13), ale
i samotné alergeny např. ovalbumin… K průniku alergenů do plodu
dochází vysoce propustnou kůží
nebo přes gastrointestinální trakt,
protože velké množství plodové
vody je spolykáno. Na druhé straně
tato skutečnost může mít pozitivní
význam, protože v období gestace
může dojít i ke vzniku tolerance.
Ve vzniku atopie, krom intrauterinního vývoje, hraje důležitou
roli také porod a kolonizace sliznic novorozence mikroorganismy,
v prvním období postnatálního
vývoje. Zjistilo se totiž, že u dětí
s manifestním alergickým onemocněním, oproti dětem bez alergické
hypersenzitivity je rozdíl i v množství a skladbě bakteriální flory gastrointestinálního traktu. Tak například, je zvýšený obsah Stafylokoků
(epidermidis i aureus), které patří
do normální flory kůže a nosu. Zjišťuje se vyšší zastoupení anaerobních spirulujících klostridií atd.

Eliminační diety
Bohužel neexistují žádné důkazy
o efektu jakékoli eliminační diety
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těhotné ženy na prevenci alergického onemocnění jejího budoucího
potomka, s výjimkou burských oříšků, po jejich konzumaci v těhotenství a laktaci, docházelo ke zvýšenému riziku senzibilizace na alergeny
burských oříšků a zvýšil se výskyt
alergických onemocnění.
Faktem zůstává, že v mateřském
mléce byla prokázána řada potravinových alergenů, které s největší pravděpodobností senzibilizují
plně kojené děti na některé z nich.
Eliminační dieta v období laktace
snižuje riziko vývoje atopického ekzému a astmatu do 18. měsíce věku,
ne však později.
Plné kojení a dieta matky, může
omezit přísun alergenů maximálně
v prvém půl roce života, po nasazení ostatních složek potravy tato
záruka prudce klesá. Nutno také
upozornit na hygienickou hypotézu
rozvoje alergie, držení dítěte ve sterilních podmínkách a v přísné omezující dietě povede k nedostatečnému vývoji adaptačních i obranných
mechanismů. Takže ušetříme-li dítě
vlivům vnějšího prostředí, prokazujeme mu tím medvědí službu, imunita dítěte není schopna zpracovat
pozdější adaptaci a dítě promeškanou toleranci již nikdy nedokončí
a nedožene.
Během těhotenství také není
vhodná vegetariánská strava matky,
vzhledem k nízkému obsahu bílkovin a železa.

Kojení
Je opakovaně prokázáno, že kojení je prevencí potravinové alergie,
atopického ekzému i astmatu v prvých dvou letech života, pokud bylo
dítě plně kojeno 4 – 6 měsíců.
Avšak u dětí matek s manifestním
alergickým onemocněním, pokud
byly kojeny déle než 6 měsíců se vyskytlo o 80 % více senzibilizace než
u stejně geneticky zatížených dětí
avšak nekojených.
Možnou příčinu tohoto jevu vidí
někteří autoři (Wright, Daňková),
v tom, že mléko atopických matek
se liší různým poměrem zastoupení nenasycených mastných kyselin,
což jsou mimo jiné i prekursory
prostaglandinů.
Proběhlo několik studií, ve kte12

rých byl sledován význam doplnění stravy ženy v těhotenství a při
laktaci o polynenasycené 3 mastné
kyseliny a byl zjištěn významný preventivní účinek na vznik zánětlivé
alergické odpovědi a bylo doporučeno podávat rybí tuk v těhotenství,
jako prevenci alergických onemocnění kojenců.
U dětí se udává výskyt potravinové alergie ve 4 – 8 %. Ve věkové kategorii do 3 let jednoznačně vede
alergie na bílkovinu kravského
mléka, následuje alergie na vaječné
bílkoviny, moučné bílkoviny včetně
Gliadinu, soji, ryb, ovoce a zeleniny.
Potravinová alergie u malých
dětí má tendenci k vyhasínání jak
klinicky, tak i v objektivních vyšetřovacích metodách. Hraje zde roli
patrně postupně navozená tolerance a vyzrávání enzymového systému
GIT.

Nekojené děti
Pokud není dítě výlučně kojeno do 4 měsíců života je prokázán
preventivní vliv náhradního mléka
s vysokým stupněm hydrolýzy syrovátkové bílkoviny, neobsahují kasein, laktóza je z 60 % nahrazena glukózou Jedná se o štěpené bílkoviny
a platí, že čím kratší řetězec, tím
menší schopnost alergizace. K výrobě se používá kasein z hovězího
masa, syrovátka nebo soja. Sojová
mléka však nejsou všeobecně doporučována pro primární prevenci potravinové alergie, totéž platí o mlécích jiných savců (buvolí, kozí, ovčí,
kobylí a velbloudí).
Přehled hypoalergenních mlék:
Hami mléko.
Nutradefense HA 1 – Sunar.
Nestlé Beba HA.
Hipp HA plus – probiotické hypoalergenní mléko.
Humana HA.
Nestlé Beba HA Premium tekutá
Nutrilon HA fa. Nutricia – obsah
prebiotické vlákniny.
Sunar HA.
Nestlé AL 110 – bezlaktózové.
Nestlé Alfaré – vysoká hydrolýza
syrovátkové bílkoviny, cukry jsou
představovány bramborovým škrobem maltodextrinem, tuky tvořeny
z 50 % nastnými kyselinami se střed-
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ně dlouhým řetězcem, neobsahuje
lepek.
Nestlé Althéra – bez lepku.
Nestlé FM 85.
Neocate – jediná hypoalergenní kojenecká výživa na bázi volných aminokyselin.
Nutricia – Bebilon – obsahuje Imunofortis, což je směs oligosacharidů
nejbližší mateřskému mléku.
Nestlé NAN HA – obsahuje probiotika a LC-PUFA mastné kyseliny.
Olimpex – sušené hypoalergenní
kozí mléko, z Holandska.
Pozn. Gravimilk pro těhotné není
hypoalergenní mléko!

Nemléčná strava
Nebyla prokázána žádná souvislost mezi opožděnou expozicí vysoce alergizujících potravin
a snížením alergických onemocnění v budoucnosti. Bylo upuštěno
od představy, že odkladem bílkovin
kravského mléka a vajec nejméně
do 1 roku, ryb do 2 let a ořechů
do 3 let se u rizikových dětí zabrání vzplanutí nových potravinových
alergií. Obdobné je to i s vlivem časové expozice lepkem – doporučuje
se, aby zařazení lepku do jídelníčku
kojence bylo mezi 4. – 6. měsícem,
nejdéle však v 7. měsíci věku.
V několika studiích bylo prokázáno, že u pozdějšího zařazení lepku
stoupá riziko celiakie i budoucí lepkové senzibilizace, tedy možné alergie na lepek.
Teorie promarněných
mechanizmů orální tolerance
Čím později nabídneme jakýkoli
antigen imunokompetentním buňkám střevní sliznice,tím snáze můžeme očekávat selhání fenoménů
pozitivní či negativní selekce, tedy
selhání správného naladění regulace vůči cizorodým antigenům.
Na základě těchto poznatků bylo
publikováno a pediatrickou společností přijato doporučení centra pro
výživu Kalifornské univerzity:
Prozatímní doporučení
pro primární prevenci
potravinové alergie
Kojit nejméně 4 – 6 měsíců.
Náhrada kojení pouze hypoalergen-

ní hydrolyzáty.
Zavádění tuhé stravy od 6. měsíce
věku.
Potraviny zavádět od nejméně
alergizujících, novou potravinu až
po 2 – 4 týdnech.
Kravské mléko přidat do jídelníčku
v 9 – 12 měsících.
Slepičí vejce přidat po 1. roce věku.
Ryby a burské oříšky až po 3. roce
věku.
Příkrmy začínáme zeleninou
vždy jedním druhem až postupně
přidáváme vše vařené, začínáme zeleninou s relativně nízkou alergenicitou – mrkev, brambory, brokolice,
květák, kapusta, špenát, cuketa, patison, později přidat tykev, kedlubnu, pórek, lilek, hlávkový salát.
Nevhodné – rajčata, okurky,
celer, petržel, ředkvičky, cibule,
česnek, křen, kysané zelí, dýňová semínka.
Ovoce
Zařazujeme až měsíc po zelenině,
začínáme tepelně upraveným jablkem, hruškou, meruňkou, lze zkusit
banán a šťáva z hroznů.
Nevhodné – kiwi, citrusy, jahody,
maliny, ostružiny, ananas, datle, fíky.

imunitního systému, za dominantí
je považována zejména indukce sekrečního IgA, interleukinu 6 a zvýšení některých markerů imunokompetentních buněk (toll receptor-2).
Dále pozitivně působí na rozvoj
střevní mikroflory a modulují prospěšně vývoj slizničního imunitního systému.
Proto se doporučuje tyto preparáty zařazovat již do jídelníčku v posledním měsíci těhotenství a poté
již samotnému kojenci.

Přístup nekonvenční
medicíny k prevenci
potravinových alergií
V podstatě s výše uvedenými fakty
souhlasíme, naší doménou je opět
metoda EAV, která jednak umožňuje odhalení potravinové intolerance, jako příčiny řady symptomů
a klinických jednotek, počínaje
pouze poruchami spánku a neklidem dítěte, přes projevy rhinitidy,
opak. Mediootitid až po nejrůznější
dyspeptické syndromy včetně enterorrhagií, hyperemese, ekzémy atd.

Maso
Drůbež, králík, jehně, v případě alergie na bílkovinu kravského mléka.
Není vhodné hovězí ani telecí
maso!

Opakovaně se setkáváme s intolerancí mateřského mléka a je to
častější u žen atopiček, je pak nezbytně nutné upravit dietu matky
event. pomocí homeopatik matku
stabilizovat, často poté nemusíme
nikterak zasahovat do režimu či léčby kojence.
Jindy vytestujeme pro dítě vhodnou stravu, ať se již jedná o náhradní
mléka, či zavádění tuhých příkrmů
takto vytipované potraviny dítě toleruje a jeho klinický stav se upraví.
V poslední době se setkáváme
s tím, že je pediatry doporučována
jako jediná možná a vhodná strava,
podávání konzervovaných kojeneckých výživ. Při měření většinou zjišťujeme jejich intoleranci.
Osvědčená homeopatik u alimentárních intolerancí:
Acidum nitricum
Argentin nitricum
Nux vomica
Antimonium crudum
Calcarea phosphorica
Ocoubaka

Probiotica v pediatrii

Závěr

V posledních letech je přisuzován Lactobacilům významný vliv
na podporu přirozené činnosti

Problematika potravinových alergií je velmi obsáhlé téma, které si zaslouží naši pozornost, už jen z toho

Obiloviny
Relativně bezpečné – rýže, kukuřice, pohanka, proso, postupně přidat lepek – pšenice, žito.
Nevhodné – celozrnné pokrmy.
Luštěniny
Relativně bezpečný vařený zelený
hrášek, fazole a čočka jsou rizikové.
Ne – soja, boby, arašídy.
Oleje
Relativně bezpečný slunečnicový,
rizikový – olivový olej.
Nevhodné – sojový, arašídový,
lněný, živočišný.

důvodu, že v posledních letech
došlo k velkému nárůstu pacientů
s touto problematikou. Což do jisté
míry souvisí i s významně zhoršenou kvalitou potravin a charakteru stravování vůbec, ale mimo jiné
též vlivem genetických manipulací
s plodinami a zvýšeným obsahem
různých additiv v potravinářských
produktech.
Pomocí testování potravin metodou EAV však můžeme velmi
efektivně zabránit rozvoji potravinových alergií dítěte a ovlivnit tak
spuštění celé alergické kaskády.
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TESTOVÁNÍ LÉKŮ A POTRAVIN
POMOCÍ NOGIEROVA PULZU
MUDr. Milan Stránecký
Primář rehabilitace Havlíčkův Brod, stranecky@volny.cz
Měl jsem možnost léčit akupunkturou 41letou ženu s jedenáctiměsíční anamnézou záchvatů silných
rotačních záchvatů s profuzním
zvracením. Zpočátku se záchvaty
objevovaly jednou za dva měsíce.
Byla opakovaně hospitalizovaná
na neurologickém oddělení, kde jí
provedli veškerá dostupná vyšetření bez nálezu. Záchvaty prožívala
pacientka velmi dramaticky, vždy si
myslela, „že umírá“.
Neurolog
odeslal
pacientku
za mnou s žádostí o vyšetření krční páteře. S navrženou léčbou akupunkturou souhlasila, neboť v té
době byly záchvaty již dvakrát týdně
a byla velmi zoufalá.
Kromě závratí a zvracení bylo nechutenství, tinnitus v levém uchu,
nespavost. Při pohovoru se svěřila
s problémy v manželství a pocity
osamělosti.
Po anamnéze, vyšetření pulzu, jazyka jsem stanovil TCM diagnózu
stagnace jaterní čchi se stoupáním
jaterního jangu s potlačováním žaludeční a slezinné čchi a jejich protipohybem. Jako kořen onemocnění jsem stanovil nedostatek jaterní
krve.
Po pěti ošetřeních akupunkturou
došlo k výraznému zlepšení stavu,
záchvaty se již neobjevovaly, nicméně přetrvávalo pomotávání hlavy,
nechutenství, občasné zesílení tinnitu a byly velké výkyvy nálad. Proto jsem přemýšlel, co dělám špatně, co jsem opomněl. A při pátrání
v anamnéze jsem na to přišel. Pacientka užívá antikoncepci! Otestoval
jsem preparát pomocí Nogierova
pulzu a zjistil jeho silnou nesnášenlivost. Po vysazení veškeré obtíže
odezněly do dvou dnů a dosud se
znovu neobjevily.
Nyní k testování potravin a léků
pomocí Nogierova pulzu. Pacient
leží na zádech, lékař sedí u jeho
hlavy, levou rukou kontroluje pulz
a pravou rukou přibližuje lék nebo
14

potravinu k hlavě pacienta. Je nutné, aby testovaný lék podávala sestra, která stojí aspoň metr daleko.
Každá potravina nebo lék vyvolá
reakci v pulzu, tedy jeho zesílení,
ve vzdálenosti 5 – 8 cm od hlavy. Pokud je hranice pulzové reakce větší
než 8 cm, jde o nesnášenlivost, nad
20 cm o silnou nesnášenlivost.
Zajímavé jsou reakce pacientů na přibližování. Část pacientů
(zhruba polovina) cítí zesílení pulzu a někteří mají na hranici, kdy
vzniká pulzová reakce i subjektivní pocity, například pocit dušnosti
u astmatika s nesnášenlivostí mléka.

Diskuse
Po odhalení příčiny těžkého klinického stavu pacientky se domnívám, že z hlediska západní medicíny
šlo o mikrotrombotizaci mozkových
cév s perivaskulární transudací estrogenního původu a situace nemusila pro pacientku dopadnout tak
dobře.
Testování léků a potravin pomocí Nogierova pulzu je jednoduché
a naprosto spolehlivé. Za deset let,
co ho provádím, jsem nezaznamenal chybné hodnocení.
Jak vysvětlit pulzovou reakci
na potravinu nebo lék? O tom přemýšlím celou dobu, co testování
provádím, a dosud jsem na nic zásadního nepřišel. Buď každá látka
vyzařuje určité vlnění, které vyvolá
pulzovou reakci nebo se lékař napojí na energoinformační pole pacienta a pulz zprostředkuje odpověď,
podobně jako kyvadlo nebo EAV
přístroj. V každém případě lékař
hraje v tomto procesu pasivní roli
přijímače.

Závěr
Pro dnešní dobu je typické masivní užívání léků. Pokud jsou potíže
pacienta způsobeny vedlejším účinkem léku, nemáme s akupunkturou
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šanci uspět. Proto jsem začal před
začátkem akupunkturní léčby rutinně testovat léky, které pacient užívá.
Bohužel, v naší republice s Nogierovým pulzem téměř nikdo nepracuje.
Práce byla přednesena na sjezdu
v Popradu 4. 6. 2011 s praktickou
ukázkou.

Praxe EAV v ordinaci praktického
lékaře
MUDr. Jana Kombercová
Praktická lékařka Praha Modřany, kombercova.jana@email.cz
Úvod
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
milí přátelé.
Po celou dobu mé medicínské
praxe a vlastně již na studiích mě zajímalo, co je příčinou nemoci a zla.
V křesťanství se považuje za tuto
příčinu hřích, tedy neuposlechnutí
božího zákona. Ale jaký hřích např.
vede k cukrovce, astmatu nebo infarktu myokardu? Toto zřetězení
příčin a následků není možno jen
tak vysledovat. Před časem jsem se
setkala s tibetskými lékaři, kteří mi
řekli: My toto spojení známe. V tomto systému je možno vysledovat,
jak myšlenka, emoce nebo osud dá
vzniknout konkrétní nemoci. Nastudovala jsem tedy částečně základy tibetské medicíny a v dnešní
přednášce vás s nimi ráda seznámím. Nejprve trochu historie:
Lékařská tradice byla do Tibetu
importována zároveň s Buddhismem v 7. st. po Kristu. V tomto období byla indická ayurveda na vrcholu svého rozvoje, avšak několik
století poté byla tato indická tradice
ztracena kvůli vpádu Islámu. Díky
hlubokému nepochopení ze strany
islámských teologů byl Buddhismus
rozeznán jako atheismus. Z příkazu
muslimských vládců došlo v průběhu jednoho století k násilnému vymícení Buddhismu v Indii. Po okupaci muslimskými vojsky byl téměř
1 milion mnichů, to znamená i lékařů, popraven stětím. Tento obrovský zločin ukončil rozvoj dosavadní
mediciny v Indii a zanechal stále trvající skvrnu na Islámu.
Z příkazu Buddhy byl každý buddhistický mnich zároveň lékařem.
Tím byla pevně stanovena jeho
pozice v buddhistické společnosti. Každý nový mnich procházel
intenzivním lékařským školením.
V buddhistických lékařských školách rozkvetla zejména homeopatie.
V knize V. Tucciho, což byl významný italský indolog je v Menších

buddhistických textech zaznamenán následující příběh.: Bódisattva
Avalokitéšvara vyučoval 2 mladé
mnichy medicině. Ráno je poslal
z kláštera do města, aby večer přinesli něco, z čeho není možné vyrobit lék. Jeden z mladých mnichů
přinesl suché lejno a druhý donesl
zdechlinu. Avalokitéšvara z obou
těchto věcí vyrobil lék. Dodnes se
např. Pyrogenium –lék vyrobený ze
shnilého masa v homeopatii hojně
používá. Tento příběh demonstruje
vysoký náhled, který již tehdy v buddhistické medicině panoval.
Vše, co se zachovalo, se zachovalo
v Tibetu. Indická ayurvéda byla v Tibetu proniknuta vlivem čínským
a perským a do této tradice byl také
asimilován starý tibetský šamanismus. Dnes je opět tibetská medicina
ohrožena čínskými komunisty. Stejně jako ayurvéda musela v 11. století
emigrovat do Tibetu, tak po r. 1959
musela tibetská medicina emigrovat do světa.
Vztah mezi Buddhismem a léčením je velice intimní a mimořádný.
Musíme si uvědomit, že Buddha hovořil o nejvyšší pravdě v termínech
lékařské analogie. Celé buddhistické učení je o tom, jak odstranit
utrpení. Podle Buddhy trpíme dědičnou frustrací naší podmíněné
existence. Naše utrpení je způsobeno skutečností, že všechny bytosti jsou smrtelné a obdařené nekonečným chtěním, které má svůj
původ v základní iluzi samoexistujícího EGA. Lék, který Buddha uvedl na odstranění utrpení se nazývá
DHARMA. Podstatou dharmy je
zkrotit mysl a transmutovat negativní emoce. Buddha učil, že mysl
je zdrojem všech fenomenů, tvoří
hmotu a také nemoce i zdraví. Buddhismus je v zásadě psychologické
náboženství, jehož cílem je ovládnout mysl, a tak rozvinout porozumění a slitování. Praktikování Buddhovy mediciny (dharmy) spočívá

na praxi každého člověka, na rozeznání nestálosti, na kontrole mysli
a na odstranění chtění.
To, co ničí dokonalost lidské mysli
nazval Buddha KLÉSHA. Toto můžeme přeložit jako zraňující emoce,
mentální narušení, nebo mylný
koncept. Klesha je mentálním faktorem, který objeví-li se v mysli, způsobí rozrušení a nedostatek kontroly. Tisíce kléshí mohou být shrnuty
do tzv. 3 jedů.
ZMATENÍ

CHTĚNÍ

ODPOR

nedosažení
vytouženého

odloučení
od milého

spojení
s nemilým

Všechny tyto 3 jedy nebo-li kořeny utrpení vznikají ze základní nevědomosti. V psychické oblasti mohou být pocíťovány jako 3 kvality:
vznikne potřeba dosáhnout vytouženého, objeví se odloučení od milého či spojní s nemilým.
Na fyzické úrovni odpovídají tyto
3 kvality 3 humorům, jak bude uvedeno níže.
Kleshas, nebo-li překážky mohou
být též rozděleny do 2 skupin:
Emocionální vzory a Mentální překážky.
1) Emocionální vzory:
A – Hrubé – získané v tomto životě
B – Jemné – vrozené
2) Mentální překážky:
A – Hrubé – zahrnují chybné názory
(přejaté často od rodičů nebo učitelů)
B – Jemné – znamenají vnímání dualismu subjektu a objektu
Právě toto setrvávání v dualismu
subjektu a objektu, tj. v názoru, že
existuje trvale oddělené JÁ, je základní nevědomostí, která dává
vzniknout dalším nevědomostem.
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Tibetská lékařská kniha říká jasně:
Existuje jen jedna příčina nemoci
a tou je domněnka, že existuje permanentně oddělené EGO. Říkají:
Když letí pták po obloze, nikdy se
neoddělí od svého stínu. A i když
všechny bytosti žijí a jednají s radostí, stejně setrvávají v nevědomosti
a nemohou se od nemoci osvobodit. Cílem tibetské medicíny na nižší úrovni je odstranit nemoc, ale jejím konečným cílem je odstranění
veškerého utrpení navždy – to se
nazývá OSVÍCENÍM. Tělo a mysl je
považována za jeden celek a takto
je vždy pojímána při veškeré diagnostice a léčení. Na fyzické úrovni
je tělo zkoumáno z pohledu humorální teorie následovně: Existují 3
hypotetické humory: HLEN, VÍTR
a ŽLUČ.
Tyto 3 primární chyby se vyvinuly z nevědomosti v zatemněné mysli. Nerovnováha těchto tří humorů odpovídá na fyzické i psychické
úrovni za nemoc a zdraví. Tyto tři
regulační podstaty v organismu
jsou základní triádou tibetské psychosomatické medicíny.
3 Humory

Tibetsky NYES-PA

ruše je Diabetes, který je bud‘ horký (je-li s poruchou větru spojena
porucha žluči), nebo chladný (kdy
s poruchou větru je spojena porucha hlenu). Vítr má přímý vztah
k psycholgickým stavům mysli,
ovládá dech, plivání, svalovou aktivitu, řeč, menstruaci, močení, smyslové vnímání. Je neutrální a v tibetské medicině je uvažována možnost
jeho patologie při jakékoliv nemoci.
ŽLUČ – mKHRIS-PA (životní energie. horko) v organismu má na starost katabolické děje, zahrnuje
sekreci jater, žlučníku a celý metabolismus. Produkuje životní energii – teplo. které se uvolňuje při
katabolické aktivitě enzymatickými
reakcemi. Při poruše humoru žluče
přicházejí hlavně nemoci typu: Infarkt myokardu, mrtvice atp.
Tyto humory jsou ovlivňovány
velkým množstvím známých přírodních faktorů např.:
Dietou, sezónními změnami neboli biorytmy, aktivitami tělesnými
a dechovými, psychologickými stavy, astrologickými vlivy. neviditelnými silami atp. V neposlední řadě

Sanskrtsky DOSHA (doslovně chyba)

HLEN

VZDUCH

ŽLUČ

BAD-KAN
(voda, lymfa)

RLUNG
(plyn, síla, tlak)

mKHRIS-PA
(životní energie, horko)

v mysli je Zmatení

v mysli je Chtění

v mysli je Odpor

v těle směřuje dolů

je stále v pohybu

v těle směřuje vzhůru

nedosažení vytouženého

odloučení od milého

spojení s nemilým

HLEN – BAD-KAN (voda, lymfa)
v organismu má na starost anabolické děje, syntetizuje novou protoplasmu a odpovídá za tvorbu lymfatického systému, svalů, kloubních
chrupavek atp. Při jeho poruše dochází k akumulací nebo nedostatku
vody a hlenu v celém těle. Ve spojení s poruchou větru se rozvine nemoc nazývaná Asthma.
VÍTR – RLUNG (síla, tlak) v organismu je to energie koncentrovaná
v jádru buňky, kontroluje metabolismus a především dva zbývající
humory. Hlavní nemocí při jeho po16

též vlivy duchovními a karmou existující z minulých životů. Jelikož následky karmy z minulých životů mohou být pociťovány i v současnosti,
tak se o některých nemocech tvrdí,

že mají čistě duchovní nebo-li karmickou příčinu.
Podle tibetské mediciny nebudou
tyto nemoci reagovat na obvyklé
způsoby léčby, ale místo toho vyžadují duchovní nebo náboženské
léčení, které by je zasáhlo na úrovni
odpovídající jejich zdroji. Představa
KARMY a karmické nemoci je rozšířeným znakem tibetské buddhistické medicíny. Dokonce ve vztahu
mezi pacientem a lékařem může
hrát karma velice důležitou roli. Podle Tibeťanů, jestliže neexistuje karmické spojení mezi těmito dvěma,
ani nejlepší lékař a nejochotnější
pacient nejsou schopni dosáhnout
vyléčení. Toto je zajímavé vysvětlení
jevu, který všichni známe, že pacienti putují z jedné ordinace do druhé,
dokud nenaleznou lékaře se správným karmickým spojením. Ve všech
částech tibetského lékařství je vzájemně propojená role lékaře a pacienta VŽDY zdůrazňována. Osobní
vřelá starostlivost na straně lékaře
je považována za důležitý faktor při
léčení pacienta. Morální kvalita léčitele její nebo jeho hloubka moudrosti a slitování se považuje za přímo spojenou se schopností léčit.
A nyní k mé lékařské praxi, v níž
celostní medicínu praktikuji v ordinaci již mnoho let. V minulých
letech se mé přednášky týkaly nedostatku síry v zemi, tedy i v potravinách a v tělesných tkáních. Podáváním čištěné síry a konstitučních
léků dle výše uvedeného systému
se dosahuje velmi dobrých výsledků při léčení mnoha nemocí. U dětí
používám tzv. růstovou homeopatii
od 3 měs. života do 12 let, kdy je dostavěn imunitní systém.
Hlavní růstové konstituční léky
jsou shrnuty v následující tabulce:

3 základní homeopatické konstituce
CALCAREA CARBONICA

CALCAREA SULFURICA

CALCAREA PHOSPHORICA

růst kostí do šířky

pevnost tkání

růst kostí do délky

metab. CUKRU

metab. TUKU

metab. BÍLKOVIN

anabolismus

kontrola obou zbývajících
humorů

katabolismus
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V následujících 3 kazuistikách se
s Vámi podělím o tyto úspěchy.

1. kazuistika
3 mladé ženy ve věku do 35 let se
podařilo uzdravit v počátku onemocnění. zhruba 2–3 měs. od stanovení Dg. Roztroušená skleroza.
32letá pac. L. Ř. byla před půl rokem vyšetřena na neurolog. odd.
pro susp. demyelinizační proces
typu RS. 10 dní měla potíže typu
poruchy řeči s expresivní afazií, intermitentní parestezie aker končetin, celková slabost a tlaky do hlavy.
Na CT vyš. v bílé hmotě ojedinělá ložiska demyelinizace. Žádné ložisko
nemělo porušenou hematoencefalickou barieru. T.č. kojila 3 měs. holčičku, proto dostala jen Anopyrin,
kys. listovou. B-komplex
V Anam.: Alergie na vosí a včelí
píchnutí, v 25 letech lapar. operace pro polycystické vaječníky. Před
graviditou podstoupila hormonální
terapii. Porod měla normální.
Do mé ordinace přišla v listop.
2010. Na EAV měřění měla vpravo
na MM a Žl 30, vlevo poškození jaterní buňka a dr. ND.
Th. Čištěná síra 2× týdně, a homeo směs dle měření: Borax 30,
Carbo anim. 15, Hepar sulfur calc.
30, Calc.sulf.15 a Pyrogenium 30 5×
1k po dobu 2 měs. denně, nyní jen
2× Tý.
Z.: Po celou dobu léčení neměla
žádné potíže a na kontrolním CT
vyš. je zaznamenáno zmenšení původních ložisek a žádné nové nevznikly. Těší se na druhé miminko.

2. kazuistika
18 letá AP z Jablonce n. N vyhledala mé alternativní léčení pro dlouhotrvající nehojení výronu kotníku,
který utrpěla na soustředění v amatérském boxu. Stalo se to v srpnu
2010. Ke mně přišla v prosinci a terapie po výronu spočívala v ledování a 3 týdny bez zátěže DK, obvaz,
později orthéza. Došlo zřejmě k natržení vazů, takže po 4 měsícíh stále
přetrvávaly otoky a bolest kotníku.
Klasická léčba byla neůčinná.
Na EAV měření měla vpravo ND,
TeS a TO 80, vlevo J, Žl a L+ MM 80
Její terapie v mé ordinaci spočívala v užívání netoxické síry a homeo
léků na uzdravení jater.
CaS 9, CaCa9, CA15.HSC30 a Pyrog. 30. 2 měs denně, nyní 2× tý.
V prvních dnech se vrátily kruté bolesti v kotníku připomínající
akutní stav. Po několika dnech a doplnění homeo léčby o Arniku 9 CH
se bolest zmírnila a do 2 měsíců nastalo radikální zlepšení celkového
stavu s možností obnovení sportovní zátěže. Nyní užívá směs léků 2×
týdně a terénní léky Arniku a Rutu
v 9 pot. dle potřeby. V současné
době je pacientka zcela bez bolestí
a může dále sportovat. Své zranění
nebere jako životní prohru, ale jako
přínos v poznání léčení nemocí pomocí homeopatie.

ní systém. Při mém dlouhodobém
pozorování těchto stavů vyšlo najevo, že častou zátěží v organismu je
miasma TBC a porucha metabolismu kys. močové, která se ukazuje
nejen na slinivce, ale i na játrech.
K odstranění zátěže TBc podávám
Tuberculinum 9CH s drenážním
prostředkem Pelargonium reniforme 30 CH. Na zlepšení funkce jater
a slinivky pomáhá vedle konstituční
léčby podání čištěné síry a 3kombinace Lithium carb.9Ch, Arnika
montana 9 CH a Hekla lava 9CH.
Spolu s úpravou stravy a vhodnými
potravinovými doplňky dochází
ve většině případů k příjemnému
zlepšeni ba i vymizení bolestí kloubů. Na dnavé klouby a bolesti dále
pomáhá homeo lék Ledum palustrae (Rojovník bahenní) a Sabina (Juniperus sabina – jalovec)

3. kazuistika
Ve věku mezi 40 a 6O lety trpí
mnoho lidí, většinou žen bolestmi
kloubů a svalů. Jak známo analgetické léky pomohou jen na chvíli a navíc zatežují ledviny a játra a imunit-
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Testování implantátů metodou EAV
(Elektroakupunktura dle Dr. Volla)

MUDr. Pavel Prokeš
Všeobecné lékařství, odborná ordinace pro akupunkturu, EAV, Mělník, md.prokes@tiscali.cz
Implantáty jsou jako cizí těleso
vkládány do organismu. Jejich použití je rozsáhlé, a to v různých lékařských oborech, např.: Stomatologie,
orthopedie, dermatologie, estetická
chirurgie, chirurgie, urogynekologie.
O přihojení implantátu ke zdravé tkáni rozhodují různé faktory
z nichž jmenujme např.:

Poruchy biokompatibility –
podmínky pro rejekci
• Fyzikálně chemické vlastnosti
implantátu
• Infekce
• Hemorhagie
• Operační technika
• Poruchy imunity (alergie, autoimunitní reakce)????

Implantát = cizí těleso

EAV = elektroakupunktura
dle dr. Volla
• …měření
elektrofyzikálních
tkáňových vlastností… změny
iontového proudu, elektrický
odpor,
polarizační
chování
tkáně, posuvy elektrolytů…
• …rezonanční
test…
zátěže
z
ložisek,
rušivých
polí,
intoxikace, infekty, karence,
alergie, intolerance materiálů…

Výsledky s EAV, kde nedošlo
k zhojení
Odloučený
(nepřihojený)
materiál

Inkompatibilita
v EAV

Různé šicí mat.

u všech

Zubní implantáty

u všech

• Fyzikální a chemické vlastnosti
• Hydrofilní (anionické) × hydrofobní (kationické) materiály
• Kontakt s plazmou a tkáňovou
tekutinou (koagulační faktory,
komplement…)
• Monocyty, makrofágy, trombocyty (povrchové receptory)
• Makrofágy a jejich produkty (IL
-1, TNF), lokální a systemické reakce, produkce cytokinů
Otázkou je, jestli je vůbec reálné
kalkulovat všechny fyzikální, chemické, imunologické a jiné faktory,
abychom mohli rozhodnout, že implantát je z hlediska kompatibility
pro pacienta vhodný.
Jak tedy zjistit vhodnost konkrétního implantátu pro konkrétní organismus z hlediska snášenlivosti
příslušného materiálu před vlastním implantačním výkonem?
Právě tuto otázku nám pomůže zodpovědět EAV test, kterým
na principu rezonance příslušného
materiálu s konkrétním organismem, zjistíme kompatibilitu tohoto
materiálu pro konkrétního jedince.
18
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Je třeba uvést, že podle našich dosavadních zkušeností, ve všech případech, kdy test EAV nebyl před
výkonem proveden a došlo k odhojení (nepřihojení) implantátu, jsme
zjistili dodatečně inkompatibilitu
tohoto materiálu s organismem pacienta.

Testovaný soubor vůči
pásce (operace inkontinence
v urogynekologii)
Věk
12 – 63 let
Počet celkem
113 žen 100 %
Alergie
23
20 %
+ další stigmata
(malig. melanom, psoriasis, borelioza, erytema nodosum)

„Náměty“ k metodě EAV
•
•
•
•

Část vyšetřených žen (42 %) je
v EAV metodě nekompatibilní
s materiálem.
Možná rizika neznamenají nutně inkompatibilitu, část těchto
žen toleruje materiál pásky.
K ověření hypotézy nutno otestovat skupinu žen s rejekcí pásky.
V případech odhojení (zubní
impl., šití, endoprotézy) byly
pacientky vždy v EAV inkompatibilní.

•

Dle výsledků testování jiných
materiálů je možné, že mezi pacientkami s inkompatibilitou
pásky v metodě EAV je několik
takových, které testovanou pásku odhojí…

Toto zjištění nás vede k názoru, že
je velmi vhodné u pacientů s plánovaným implantačním výkonem provést test kompatibility implantačního materiálu metodou EAV.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 4 | 2011

19

originální práce

Terapie enuresy u dětí
MUDr. Ludmila Kohoutová
Frenštát pod Radhoštěm, lidikohout@centrum.cz
Souhrn
Enuresa dětí je problémem postihujícím celou rodinu. Léčba akupunkturou je pro dítě alternativní
šetrnou metodou. V článku jsou
popsány vyzkoušené metodiky
s různým výběrem akupunkturních
bodů. Reflexní masáže, baňkování
a psychoterapie. Vypracovaná metodika vznikla v průběhu 20 let práce s dětmi s touto diagnosou.

Klíčová slova
Enuresa, baňkování, akupunktura
u enuresy, léčba enuresy.
Při léčbě různých onemocnění
akupunkturou vycházíme většinou
z výběru a doporučení akupunkturních bodů. Dětské pacienty jsem
zpočátku akupunkturou nechtěla
ošetřovat, ale rodiče se často ptali
na možnosti akupunktury u dětí
a to hlavně ve třech diagnosách:
dětské mozkové obrny nebo lehké
mozkové dysfunkce, alergie s kožními projevy a nočním pomočováním. Začala jsem tedy v roce 1985
ošetřovat i dětské pacienty od kojeneckého věku.
V popisovaném období jsem ošetřila akupunkturou pro diagnosu
enuresy 114 dětí, terapii dokončilo
82 dětí. Děti byly ve věku od 4 do 13
let. Postupně jsem vyzkoušela různé
sestavy akupunkturních bodů dle
receptu i různé techniky terapie:
celotělovou akupunkturu jehlovou,
laserem, elektropunkturou, auriku-
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loterapii, baňkování, masáže. V roce
1992 až 1994 jsem absolvovala teké
výcvik v hypnoterapii a psychoterapii. Psychoterapie je pro léčbu enutretických dětí také často indikována v kombinaci s psychofarmaky.
Jehlová akupunktura byla pro děti
nejbolestivější, také hrit při elektrostimulacim je píchal a vyvolával
pláč a odpor. Výsledkem bylo že se
chodit na terapii báli. Na základě
zkušeností, jsem proto postupně
odbourala použití jehlové punktury
u dětí, protože se tím vyloučil další
stresující faktor.
Pokusila jsem se sestavit přehled
doporučených již publikovaných
akupunkturních sestav.

1. Využití celotělové
akupunktury
Body doporučené
Bachmann: Bl 62, Bl 28, Bl 23, Bl 57,
Bl 25.
Ču Lien: Bl 23, Bl 25,Bl 31, Bl 33, Bl
24, Bl 28, Bl 32, Bl 34, Bl 26,
GV 1, CV 4, Sp 6, Lr 1, St 36, GV 4.
V jednom sezení napichovat 2 – 4
body a to sedativně v bodech všeob.
účinku, ostatní body tonizačně.
Růžička: GV 19, Lr 1, Gl 23, Bl 25, Bl
28, Bl 62, St36, CV 4, CV 6.
Barešová: Bl 28, Lr 1, Li 8, Li 9, Li 10,
CV 4, CV 6, GB 44.
V ušní akupunktuře jsem používala
lepení magreinových kuliček v bodech ledviny, moč. měchýře, stresu.
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V bodech dráhy moč. měchýře
2. masáže na dráze MM. (Barešová)
3. auriculoakupunktura
4. reflexní terapie: masážní plošky
5. hypnoterapie a psychoterapie

Výsledky
Dle mých zkušeností jsem postupně nahradila jehly baňkami a začala
ošetřovat body Bl26… atd.
Následně jsem matku poučila
o nutnosti masáže dané oblasti.
Baňkování jsem prováděla 1× týdně,
masáž matka prováděla 10 minut,
denně.
Podle rozhoru a diagnosy bylo
nutné asi 5 % případů doplnit
o hypnosu která objasnila počátek
a původ potíží,vedla k odblokování
v psychické oblasti.
Celkový počet sezení: 5 – 7.
Enuresa není jen reflexní neurolog. problém, stejně tak jako to není
jen problém v psychické rovině.
Kombinace akupunktury a masáží, které splňují účel masáže akupunkturních bodů a navíc zaručují
velmi těsný kontakt matka – dítě, se
jeví jako velmi úspěšná alternativní
neinvazivní metoda.

společenská rubrika

JUBIleum – MUDr. MiladA BarešoVÁ
Podle textu MUDr. Pavla Prokeše zpracoval a rozhovor s MUDr. Miladou Barešovou vedl Petr Sedláček
Vážené kolegyně, vážení kolegové.
V listopadu tohoto roku oslaví
významné životní jubileum, 80 let,
MUDr. Milada Barešová.

MUDr. Milada Barešová –
autobiografie
Narozena:
10. 11. 1931 v Teplicích Šanově. Začala jsem tam chodit do školy, ale
v zápětí jsme se stěhovali do Prahy.
Studia
Akademické gymnasium v Praze,
bylo to klasické gymnasium, s latinou a řečtinou, maturita 1950.
Fakulta všeobecného lékařství Karlovy university v Praze 1950, promoce 13. 7. 1956.
Na fakultě jsem pracovala 1953 – 56
jako pomocná vědecká síla na ústavu patologické fysiologie.

Známe ji všichni jako stále aktivní a pracovitou lékařku, školitelku
a učitelku, troufám si říci nás všech
(či téměř všech), která v odbornosti akupunktura vyškolila během let
jako lektorka IPVZ Praha tisíce lékařů.
Její semináře měly vždy vynikající
odbornou úroveň a její neformální
a laskavý přístup ke školentům jí získal mnoho přátel mezi lékaři – akupunkturisty u nás i v zahraničí.
MUDr. Barešová organizovala pro
lékaře akupunkturisty řadu zahraničních stáží, kterých se také sama
osobně zúčastnila, např. ve Vietnamu, Thajsku, na Srí Lance, v Číně,
Japonsku atd.
Na její pozvání přijelo školit také
mnoho zahraničních odborníků
do naší republiky a zde s nimi organizovala semináře a další školící
akce pro naše lékaře. Má tedy významný podíl na vzdělanosti a umu
českých lékařů v akupunktuře.
Nechme nyní ji samotnou, aby zavzpomínala na roky minulé.

Svůj původní obor jsem si vybrala
už na fakultě – královnu medicíny,
tj. internu. Už tenkrát jsem byla jednoznačně rozhodnuta, takže jsem se
chodila ve volném čase učit a pracovat na cévní ambulanci 4. interní kliniky FN, s as. dr. Josefem Pokorným,
dokonce mne jako medičku připsali na 2 práce pro sjezd v Teplicích
v roce 1955 nebo 56. Brala jsem to
skoro jako samozřejmost, ale poučili mne, že normálně se to neděje,
jen za zvláštní zásluhy. Profesor Prusík mi jednou na velké vizitě nabídl
po promoci místo na klinice a všichni málem omdleli, když jsem to odmítla s tím, že se chci napřed naučit
celou internu. A tak jsem po promoci napřed porodila dceru a po pěti
měsících jsem v březnu 1956 nastoupila na kardiologické oddělení
VFN v Sokolské k primáři Radechovskému a po roce nás s celým oddělením přestěhovali do nemocnice
v Kubelíkově ulici na Žižkově. Tam
jsem šťastná a spokojená vydržela
do atestace 1961 a pak jsem byla
„vykopnuta“ na obvod – důvod – 3×
jste odmítla vstoupit do KSČ.
Byla jsem 3 týdny nešťastná, ale
pak jsem si zvykla na nový způsob
práce a vlastně jsem s nadšením

pracovala na obvodě, po vypuknutí
ataky roztroušené sklerózy. Po skoro 1 roce po nemocnicích, lázních
a doma jsem nastoupila v roce 1964
jako závodní lékař v Tesle Strašnice.
Tam bylo velmi mnoho pacientů s vertebrogenními algickými
syndromy, a tak jsem si vybojovala
kurs manipulační terapie. Na jeho
poslední – třetí běh jsem nastoupila v PN proti příkazu ředitele a pak
jsem odešla z OÚNZu dohodou. Hledala jsem místo na rehabilitaci a dozvěděla jsem se, že doc. Janda hledá
lékaře na rehabilitační oddělení FN
Praha 10 Vinohrady, kde jsem pak
vydržela od roku 1972 patnáct let.
Seznámení s akupunkturou,
oslovení, začátky
Po přeřazení z obvodu na závod
jsem začala docházet na klinické
dny k dr. Kajdošovi, obvodnímu chirurgovi, abych viděla malou chirurgii. On mi ale navíc ukazoval i akupunkturu, kterou dělal na vysoké
úrovni a seznamoval mne ne se základy, ale přímo s mistrovskou akupunkturou. Bylo to velmi zajímavé
a účinné! Jednou jsem na klinický
den přišla s dráždivým kašlem. Bylo
to začátkem podzimu a vydrželo
mi to vždy až do jara. Jeho můj kašel rozčiloval, a proto mi napíchal 2
jehly na LI4, a moc se zlobil, že ještě
po 5 minutách kašlu. Trvalo to více
než 10 minut, než se kašel zklidnil.
Ale pro mne to znamenalo konec
kašlů, kterými jsem předtím trpěla od podzimu do jara – jakmile se
ochladilo počasí. A to mne opravdu
oslovilo – 2 jehly 15 minut a konec
každoročního trápení.
To, co mne naučil ohledně bolestí v hybném systému, jsem s úspěchem používala na rehabilitačním
oddělení, protože by však akupunktura u doc. Jandy neprošla, psala
jsem do dokumentace suchá jehla
tam a tam. Stejně se už měnila situace. Dosud bezprizorní akupunktu-
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ru si vzal doc. Janda pod svá křídla
a připravoval první dva kurzy – pro
začátečníky a pro pokročilé. Obou
jsem se směla účastnit a následně
už dělat akupunkturu legálně. Pak
přišla nabídka – chtěla byste dělat
akupunkturu na ILFu, vést kurzy
atd.? Já na to – S Kajdošem ráda. Janda – místo Kajdoše, ten má dvě děti
emigrované v Americe a nemůže to
dostat. Šla jsem za Kajdošem na poradu. On se, zamyslel se, chvíli mlčel, po chvíli se „vrátil“ a řekl – Vezmi to, bude to tak dobře. Tak jsem
to vzala a byla vyslána na školení
do Vietnamu. Na 3 měsíce se učit
akupunkturu ve francouzštině a jet
se mělo za 6 týdnů. Jenže ve Vietnamu vypukl mor, tak se jelo až na třičtvrtě roku. Se mnou, ale jen na 1
měsíc, jel i doc. Janda a dr. Růžička.

Ve Vietnamu jsem po šesti letech
byla znovu se skupinou Prokeš, Marek, Rusnák, Holasová, ale klima se
změnilo, už to nebyla výuka, ale podívejte se, jak jsme my Vietnamci,
dobří. Hanoi, Haiphong, jako už dříve, navíc i Saigon Bylo to zajímavé,
ale už ne tak přínosné. Ale naučila
jsem se i jinde – měsíc v Číně, 2×
v Japonsku, 2× na Srí Lance, kde byl
fantastický lékař, člověk i učitel –
prof. Jayasuriya. Na kongresu v Soulu jsem viděla konstituční akupunkturu, jak o ní psal Heribert Schmit

3 měsíce ve VDR 1979 změnily
můj pohled – to je opravdová akupunktura, ne slabý odvar, jak se
prezentuje v Evropě a učilo v Československu. Chovali se ke mě velmi hezky, někdy odpověděli na mé
otázky, když nechtěli, dělali že nerozumějí. Dělala jsem to také tak. Vzájemně jsme se tam tak vychovávali.
Odešla jsem spokojená, a když už
jsem směla legálně používat akupunkturu na oddělení, opakovaně
jsem jenom zírala na skvělé výsledky.
22
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a na dalších stážích a kongresech
jsem se dozvídala mnoho zajímavého a také jsem to zkoušela doma.
S EAV jsem se seznámila u dr. Kajdoše a pak v Mnichově v kurzech pí
Pitterlingové, pak jsem ji angažovala do kursu ILF v Praze, později
dr. Rufa a spol. a dr. Werthmanna
přivedl do Česka dr. Jonáš.
Po roce 1976/77, kdy bylo vydáno
metodické opatření MZd, se u nás
akupunktura rozvíjela a dělali jsme
pracovní dny a konference. Byla
založena tradice elektrodiagnostických seminářů ve Velkých Losinách,
později přemístěných do Jeseníku.
Tam se už dělala i trochu výzkumná práce, které jsem se svým malým
dílem zúčastnila. Opakovaně jsem
publikovala výsledky svých měření
a akupunkturních postupů, neznám
už ani jejich názvy.
Zahraničních kongresů jsem se
účastnila převážně postery, poprvé
v Římě 1990 a pak průběžně dál.
Něco z toho, co jsem se naučila
v prvních letech, používám dodnes,
něco jsem očichala a opustila.
K vlastnímu školení – i já sama
jsem velice brzo, za rok nebo za dva
po metodickém opatření, 1× za měsíc organizovala semináře pro Prahu a Středočeský kraj.
Vědecké práce, publikace
Myslím, že by moje snahy o pokrok v akupunktuře, ať už se týkaly

měření na elektrodiagnostických
seminářích v Losinách nebo nějakých jiných sdělení, nemohly být
z dnešního hlediska považovány
za vědeckou práci, ale byly to nejrůznější diagnostické i terapeutické
příspěvky k metodě, která tenkrát
před 30 lety byla sama ještě z hlediska vědy v plenkách.
Většina mých prací byla převážně
přednesena, nikoliv publikována,
a to proto, že dotáhnout přednášku
do dokonalosti přesného slovního
výrazu a ještě navíc i po formální
stránce do stavu schopného zaslání
k publikaci představovalo pro mne
takovou časovou náročnost, že jsem
nebyla ochotná obětovat na to tolik života. Jedinou výjimkou je Čínská energetická gymnastika, k jejíž
publikaci mě dotáhla spoluautorka Dr. Dana Vondráčková, která
energetickou gymnastiku po kurzu
akupunktury používala u pacientů
a pro výborný efekt zajistila vydání
společné publikace. Kromě toho
pár článků je v Acupunctura bohemo slovaca.
Pedagogická činnost
Pedagogická činnost v akupunktuře je nejvýraznější kapitolou
mého života. Od návratu z Vietnamu jsem školila akupunkturu
v kurzech i stážích, zpočátku jen
s omezenými zkušenostmi, ale už
od počátku systematicky a postupem let a získáváním dalších zkušeností jsou „moje“ kurzy myslím dob-

ré. Vypracovala jsem celý program
školení, spojila jsem se s výbornými
lékaři akupunkturisty, kteří v nich
přednášejí a absolvent kurzu je naším týmem seznámen se spoustou
vědomostí a praktických poznatků
v akupunktuře. Kurzy jsem vedla
od roku 1987 až dosud v ILF, nyní
IPVZ Praha, jako asistent. Akupunkturu zastřešovaly napřed kabinet léčebné rehabilitace, pak katedra všeobecného lékařství, od roku 1991 až
doposud jde o samostatný kabinet
akupunktury, pouze v letech 1997 –
2003 byl součástí subkatedry léčby
bolesti a akupunktury.
Od roku 1987 do léta 2011 jsem
byla zaměstnankyní IPVZ.
1. 1. 2004 bylo opět zřízeno samostatné pracoviště – Kabinet akupunktury IPVZ.
Byla jsem vedoucí do konce června letošního roku, od té doby je
dr. Petr Fiala.
Od roku 1999 mám registraci pro
nestátní zdravotnické zařízení –
soukromá ordinace FBLR, orientovanou nejen na akupunkturu
Jsem garantem pro rehabilitaci
v LRS Chvaly, kde dělám rehabilitační konsiliární činnost.
Vyškolila jsem bez mála 6000 lidí
v mnoha kurzech, ILF, krajské, Slovensko, po založení kabinetu, teďy
20 let.
V rámci IPVZ Praha jsem vypracovala náplň základního školení
v akupunktuře, které prošlo 1993
schvalovacím řízením na MZ ČR a je

závazné i pro další školicí instituce
akupunktury v České republice.
Přednášela jsem na našich a slovenských kongresech a seminářích
na různá témata, organizuji teoretické semináře i praktické postupy
v akupunktuře v České republice i v
rámci nestátního zdravotnického
zařízení a účastním se i dalších aktivit (rozhlas, televize, noviny atd.).
Byla jsem konzultantem pro akupunkturu na MZ, několik let i pro
VZP.
Atestace
• Interní lékařství I. st. 1960
• Fysiatrie, balneologie a léčebná
rehabilitace 1976
• Akupunktura (na Slovenské zdravotnické universitě) 2003
Kursy
• 1971/2 manuální medicina
• Studium akupunktury od 1964
u dr. Kajdoše (klinické dny)
• Kursy akupunktury ILF 1978
pro začátečníky a pokročilé,
• Kurs akupunktury ve VDR
1979 3 měsíce
• 1979 školicí místo u dr. Umlaufa
(4 týdny), Brno
• Stáž ve VDR 1985 1 měsíc
• Základní kursy EAV 1989 Mnichov, 1989 Praha, 1992, 1993/4
semináře EAV průběžně.
• Kursy Su jok
• Od 1979 vedení veškerého školení v AP v ILF, IPVZ,
• Přednášky v krajích, v IDVPZ,
• Přednášky na Slovensku 1983,
1984, 1991
• 1995 stáž včetně její organizace
u prof. Jayasuriy na Srí Lance
(pro 20 lékařů)
• 1983 Tunis –1984 Jordánsko
a SAE – akvisiční cesty a přednášky. Krásná byla veřejná interní demonstrace akupunktury
v Jordánsku.
• Krátkodobé stáže během
a po různých zahraničních kongresech i samostatně
Od roku 1981 jako členka výboru
sekce akupunktury jsem organizovala několik konferencí a kongresů,
a ač neúspěšně, snažila jsem se spolu s doc. Párou prosadit akupunkturu jako atestační obor. Od 1991
po založení ČLAS jsem pracovala
jako místopředsedkyně, prosadili
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jsem několik kódů, placených z veřejného zdravotního pojištění, ale
potom, už nevím kdo, usoudil, že
nejsme dost vědečtí a akupunktura
přestala být hrazena pojišťovnami.
Možná je to dobře, protože z plateb
pojišťovny by nebylo možno akupunkturu dělat – znamenalo by to
umřít hlady.
V roce 2001 jsem v 70 letech odešla
z výboru, ale byl mi přiznám doživotně titul emeritní místopředsedkyně.
Jsem školitelkou akupunktury ČLAS
ČLS JEP, dále pro SZÚ (Slovenská

zdravotnická univerzita) Bratislava
a na Srí Lance.
Současná praxe akupunktury
Vykonávám ji 1× týdně v nestátním zdravotnickém zařízení Kabinet akupunktury, Praha 10, Uzbecká 2, kromě toho jako rehabilitační
garant LRS Chvaly při konsiliárních
dnech, dále při demonstracích praktických postupů v kurzech IPVZ, při
výuce na Slovensku.
Léčebně preventivní používání akupunktury provádím legálně
od ukončení základního kursu akupunktury 1978 a realizovala jsem
mnoho tisíc akupunkturních sezení pro různá onemocnění, více než
polovina z nich byla pro patologii
v hybném systému.
Ještě před rokem 1986 na rehabi24

litačním oddělení FNKV jsem měla
provedených 60000 akupunkturních sezení a od té doby jsem je
přestala počítat. Jejich počet se ale
pořád zvětšuje.
Ohlédnu-li se zpět, jsem spokojena, i když vím o začátečnických,
i pozdějších, chybách, ale nikdo
není bez chyb. A hlavně jsem se
z mnoha z nich poučila
Plány do budoucna?
Žít a pracovat jak Bůh dá.

Návštěva se ptá: „Miládko a čím
bys chtěla být?“ Milada (asi 6letá):
„Profesorkou.“
A to se mi tedy nakonec podařilo.
Začala jsem učit za úplatu (tenkrát
počty na základě doporučení pana
učitele) svoji spolužačku, když nám
bylo 12 let a vydrželo mi to až dosud.
Seznam prací
Je hodně defektní...
Nepamatuji se, co vše jsem přednášela. Tady jsou přednášky domácí
akce, o nich jsem nevěděla, že jsem
je napsala např. 1981 kongres akupunktury v Brně a další.
Končí mi to v roce 1986, pak už
jsem to přestala psát.
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Čestná členství
• Open University Sri Lanca 1995
• ČLAS ČLS JEP 1996
• SA SLS 1997
• ČLS JEP 1998
• Stříbrná medaile SLS 1999 • zlatá medaile SLS 2001 • medaile
GLEM Lyon 1998
• medaile ČLS JEP 2003
• Profesorský titul z Open University na Sri Lance 2005
Aktivní účast
na mezinárodních kongresech
a symposiích – je zapsaná jen
do roku 2001. Po roce 2001
přednášky byly, ale záznamy chybí.
Témata:
• Magnetopunktura
• Stomatologické postupy – neuralgie trigeminu
• AP u interních onemocnění
• Výběr bodů akudiastem
• Pre a postmenopausální obtíže
• Piezoelektrická stimulace aktivních bodů
• Tinitus – komplexní terapie
• Excesivní hluk při traumatu
a terapie akupunkturou
• Akupunkturní terapie na základě EAV diagnostiky
• Klasické a moderní AP postupy
• Drogové závislosti a využití akupunktury
• Bolest v hybném systému
• Akupunkturní terapie sterilit
na podkladě somatických známek
• Pět elementů a možnosti jejich
použití
Bylo toho ještě mnohem víc, ale
hlavně jsem zpracovala všechna témata základního kursu, což je 160
hodin ze 200 přednášených.
Aktivní účast na mezinárodních
kongresech a symposiích:  
• BAREŠOVÁ M.: Das Wirken der
magnetischen Felder, appliziert
auf die Akupunkturpunkte bei
wertebrogenen Schmerzsyndromen. Přednáška, Symposium
ISOM (International Society of
Oriental Medicine) Lausanne,
Švýcarsko 1983
• BAREŠOVÁ M.: Acupuncture in
Trigeminal Neuralgia. Přednáška, Symposium stomatologic-

•

•
•

•

•

•

kých léčebných postupů, Amman, Jordánsko 1984
BAREŠOVÁ M.: Acupuncture in
Internal Diseases. Přednáška, veřejný seminář Fakultní nemocnice Amman, Jordánsko 1984
BAREŠOVÁ M.: Výběr bodů Akudiastem. (video, angl.) Kongres
ICMART. Praha 1988
BAREŠOVÁ M., PÁRA F.: Treatment of the Pre- and Postmenopausal Complaints. Poster,
Kongres ICMART, Řím, Italie
1990
PÁRA F., DEBEF J., BAREŠOVÁ
M.: Treatment of Vertebral Disturbances of Cervical Spine.
Poster, Kongres ICMART, Řím,
Italie 1990
BAREŠOVÁ M.: The Effect of
Piezoelektrical Pulses in Acupuncture Points. Přednáška, kongres WFAS, Beijing, Čína 1991
BAREŠOVÁ M.: Tinitus Treatment by Acupuncture. Přednáška, Kongres ISOM Kyoto, Japonsko 1993

• BAREŠOVÁ M.: Tinitus Treatment by Acupuncture. Poster,
Kongres
ISOM Seul, Korea,
1995
• BAREŠOVÁ M., PÁRA F.: Complex Tinitus Treatment by Acupuncture. Poster, Symposium
ICMART Nikosia, Kypr 1997
• BAREŠOVÁ M.: Komplexní terapie tinitu akupunkturou. Poster,
Congressus Acupuncturae Bohemo Slovacae, Bratislava, SR 1997
• BAREŠOVÁ M.: Factors Enhancing the Results of Tinitus Treatment by Acupuncture. Poster,
Kongres ICMART Miyazaki, Japonsko 1998
• BAREŠOVÁ M.: Acupuncture Treatment after Injury with Excessive Noise. Poster, Kongres ICMART Miyazaki, Japonsko, 1998
• BAREŠOVÁ M.: Akupunkturní terapie po EAV diagnostice. Přednáška, Congressus Acupuncturae Bohemo Slovacae, Košice, SR
1999

• BAREŠOVÁ M.: Klasické a moderní AP postupy. Přednáška, Nové
trendy v akupunktuře, Štrbské
Pleso, SR 2000
• BAREŠOVÁ M.: Acupuncture Treatment of Chronic Trouble Due
To Excessive Noise. Poster, Symposium ICMART, Berlin, SRN
2OO1
• BAREŠOVÁ M.: Obezita, tabakizmus, alkohol, závislosti. Přednáška, Súčasné trendy v liečbe
drogových závislostí a využitie
akupunktúry v ich liečbe, Prešov, SR 2001
• BAREŠOVÁ M.: Bolest v hybném
systému. Přednáška, Congressus
Acupuncturae Bohemo Slovacae.

foto MUDr. P. Sedláček

Na závěr přejme
MUDr. Miladě Barešové
především pevné zdraví,
optimismus a dobrou mysl.
Přejme sobě, abychom se mohli
ještě dlouho těšit
z její přítomnosti mezi námi
a mohli se s ní setkávat
často na akcích odborných
i společenských.
Všechno nejlepší do dalších let,
milá Milado!
Ku gratulácii sa pripájajú
aj slovenskí akupunkturisti,
žiaci i priatelia.
Všetci prajeme oslávenkyni veľa
zdravia a dobrej pohody!
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JUBIleum – MUDr. ALENA ONDREJKOVIČOVÁ, ph.D.
doc. MUDr. Jozef Šmirala, Ph.D.
Prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry o.z. SLS
Tohto roku si pripomíname vzácne
jubileum, ktorého sa dňa 12. 2. dožila naša milá kolegyňa MUDr. Alenka
Ondrejkovičová, Ph.D. Je mi potešením a privilégiom, že môžem využiť
túto príležitosť na to, aby som jej
touto cestou okrem zvyčajnej gratulácie a želaní zdravia, šťastia a spokojnosti vyjadril aj svoju hlbokú
úctu a úprimné poďakovanie za jej
angažovanú spoluprácu a prítomnosť medzi nami.
Jubilantka sa narodila v Leviciach a pochádza z lekárskej rodiny.
Stredoškolské štúdiá absolvovala
v Nových Zámkoch. Po ukončení
vysokoškolského štúdia na LF UK
v Bratislave r. 1975 nastúpila do práce na detskom ARO Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave. Tu roku
1979 atestovala z odboru Anesteziológia a resuscitácia, atestáciu druhého stupňa z tohto odboru zložila r. 1989. Od júna 1990 pracovala
na ARO NsP Staré Mesto Bratislava
na Bezručovej ulici.
Už na týchto pracoviskách sa začala
zaujímať aj o akupunktúru a hľadala súvislosti medzi ňou a anesteziológiou. Ako pediater s 15 ročnými
skúsenosťami bola presvedčená,
že chronická bolesť je samostatné
ochorenie, ktoré často vzniká už
v detstve a ktorému sa dá vyhnúť
prevenciou po nájdení základnej
príčiny. Jej snahou bolo v terapii
nepoškodzovať už vzniknuté chronické ochorenie ďalšími farmakami.
Preto sa intenzívne usilovala študovať akupunktúru, aurikuloterapiu,
homeopatiu,
elektroakupunktúrnu diagnostiku podľa Dr. Volla aj
v modifikácii podľa akad. Lupičeva a súčasne si dopĺňala vzdelanie
v algeziológii. Aktívne i pasívne sa
zúčastňovala kongresov a iných odborných podujatí, publikovala svoje
prvé práce o možnostiach použitia
akupunktúry v liečbe bolesti.
Roku 1991 sa stala spoluzakladateľ26

kou ambulancie chronickej bolesti
a akupunktúry na ARO NsP Staré
Mesto Bratislava. Paralelne si dopĺňala vedomosti a vzdelanie v kurzoch, seminároch, doma i v zahraničí ako v novovzniknutom odbore
akupunktúra, tak aj v novovznikajúcon odbore algeziológia. Roku
1992 absolvovala Základný kurz
akupunktúry a liečby bolesti vo FN
v Košiciach u prim. MUDr. K. Kunajovej, CSc. Nasledovali kurzy a školenia na renomovaných pracoviskách:
v rokoch 1994 – 1995 postgraduálne
kurzy v algeziológii I. a II. na LF UK
v Martine, r. 1995 Tématický kurz
v problematike akútnej a chronickej
bolesti v Bratislave, v rokoch 19951996 Kurz akupunktúry na IPVZ
Praha u prim. MUDr. J. Marka a r.
1996 Kurz tradiční akupunktury
s prvky naturální mediciny na IPVZ
Praha.
Po delimitácii Nemocnice a zrušení
Polikliniky Staré Mesto v júli 1997
pokračovala v ambulantnej praxi.
Ako anesteziológ s dvomi atestáciami z odboru však mohla v ambulantnej sfére pracovať len dočasne,
pretože v tom čase neexistovala žiadna anesteziologická ambulancia.
Ambulantný odbor algeziológia sa
ešte len začínal formovať. Od r. 1994
sa zapojila do spolupráce pri dobudovávaní odboru akupunktúra aj
v oblasti legislatívy.
V rokoch 1996 – 1997 pracovala
v prvej neštátnej poliklinike PROBIOS v Bratislave a bola aj pri jej
založení. O rok neskôr založila a
prevádzkovala ambulanciu chronickej bolesti v Nemocnici Milosrdní
bratia v Bratislave. Pre neukončenú
legislatívu a problémy s financovaním zdravotnými poisťovňami
však bola činnosť tejto ambulancie
po roku prerušená. V poliklinike
Staré Mesto, ktorá bola od júla 1997
pričlenená k Dérerovej nemocnici
na Kramároch pracovala do júna
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2001. Roku 2000 absolvovala I. a II.
časť školenia Multidisciplinární léčba chronické bolesti na IPVZ Praha.
Na základe výzvy MZ SR od júla
2001, aj napriek nedokončenej
legislatíve v odbore algeziológia
odštátnila ambulanciu a založila
neštátne zdravotnícke zariadenie
Ambulancia chronickej bolesti
a akupunktúry. Po zrušení polikliniky Staré Mesto r. 2005 transformovala pracovisko na väčšie neštátne
zdravotnícke zariadenie LIMING
s.r.o. so sídlom v Bratislave na Mýtnej ulici. Pracovisko má dnes ambulanciu chronickej bolesti, ambulanciu akupunktúry, poradňu tradičnej
čínskej medicíny, vertebrologickú
ambulanciu a poradňu pre zdravý
životný štýl.
V rokoch 1999 – 2003 absolvovala
štvorročné diaľkové štúdium na I.
škole Tradiční čínské mediciny
v Prahe. V roku 2003 súčasne aj
atestovala z odboru Akupunktúra
a preukázala excelentné vedomosti. O rok neskôr atestovala aj z odboru Algeziológia. Svoje vedomosti
potom ešte precizovala roku 2004
na kurze EAV v Budapešti u prof.
MUDr. G. Hegyi, Ph.D. V marci 2008
ukončila externé doktorandské
štúdium dizertačnou skúškou a získala vedecko-pedagogickú hodnosť Ph.D. prácou Nefarmakologické
postupy v liečbe chronickej bolesti
– akupunktúra. Nuž a samozrejme,
nebola by to Alenka, aby sa zastavila
a odpočívala na vavrínoch. Naďalej
pokračuje v štúdiu tradičnej čínskej medicíny, prednáša na Sinbiose
a na postgraduálnych kurzoch pre
lekárov, publikuje. V súčasnosti je
už v príprave pred habilitačným konaním.
Treba konštatovať, že MUDr. Ondrejkovičová významne prispela
k rozvoju slovenskej akupunktúry aj
svojou rozsiahlou organizátorskou
prácou. Od roku 1996 je funkcionár-

kou výboru Slovenskej spoločnosti
akupunktúry o. z. SLS v rôznych
funkciách, naposledy od r. 2008 ako
vedecký sekretár spoločnosti. Svoje
povinnosti si vykonáva vždy vzorne,
usilovne a iniciatívne. Veľmi ochotne a často aj na úkor vlastného osobného voľna sa zapája do riešenia
problémov spoločnosti a slovenskej
akupunktúry. Je mimoriadne aktívna pri organizovaní kurzov, kongresov, seminárov a iných školiacich
akcií. Až dojímavá je starostlivosť,
s ktorou rieši problémy prednášajúcich i účastníkov. Zabezpečuje ich
organizačne a angažuje sa osobne
pri zabezpečovaní ubytovania, dopravy, alebo aj odvozu vlastným autom. Ochotne informuje, mailuje,
telefonuje a nepozerá pritom ani
na čas, ani na peniaze. Je usilovná,
iniciatívna a dochvíľna pri vykonávaní agendy spoločnosti, pri práci
v rôznych komisiách, pri vybavovaní legislatívy, pri osobných rokovaniach na MZ SR a SLS a pri plnení
všetkých ostatných úloh. Je vždy
ochotná pomôcť a zastúpiť aj iných
funkcionárov. Na spoločných stretnutiach je vždy vítaná, nielen ako
aktívna organizátorka, ale aj milá
kolegyňa pre jej priateľskú povahu,
osobný šarm, vedomosti, nezlomnú
vôľu a pracovné nadšenie.
Spolu s českými kolegami sa roku
1999 ujala znovuvydávania bulletinu Acupunctura Bohemo Slovaca
po dvojročnej vynútenej prestávke
a má veľké zásluhy aj na jeho vysokej odbornej úrovni. Ako šéfredaktorka slovenskej časti sa oň stará ako
o vlastné dieťa. Nielenže absolvovala maratón vybavovaní pri jeho obnove, ale angažuje sa aj pri každom
čísle – píše, rediguje, naháňa príspevky, zháňa sponzorov, vybavuje. Pridelenim ISSN Ministerstvom kultúry SR sa Acupunctura Bohemo
Slovaca stala odborným časopisom
a reálnou je aj nádej, že sa stane časopisom karentovaným.
Nemenej záslužná je tiež jej činnosť v Slovenskej lekárskej komore.
Bola prvou predsedníčkou Sekcie
akupunktúry SLK po jej založení
v roku 2000. Túto funkciu vykonávala vzorne do roku 2009, odvtedy
až doteraz je členkou jej Predsedníctva.
V novembri v roku 2000 bola iniciátorkou a spoluzakladateľkou

Sinobiologickej spoločnosti na Slovensku SINBIOS a od roku 2009 je
predsedníčkou tejto organizácie.
Dr. Ondrejkovičovej treba poďakovať za jej dobrú a plodnú spoluprácu so Slovenskou spoločnosťou akupunktúry.
Nemožno nespomenúť výchovnú
a pedagogickú činnosť oslávenkyne. Svoje vedomosti a pracovné skúsenosti ochotne odovzdáva
mladším kolegom. Má priateľské
a ľudské vystupovanie, je chápavá
a vždy ochotná poradiť a pomôcť.
V súčasnosti je externou spolupracovníčkou Katedry akupunktúry
Ústavu tradičnej čínskej medicíny
SZU. Centrum chronickej bolesti,
akupunktúry a TČM LIMING s.r.o. je
aj školiacim pracoviskom Lekárskej
fakulty SZU v Bratislave.
Publikačná a prednášková činnosť
MUDr. Ondrejkovičovej nie je malá.
Na domácich a zahraničných fórach
predniesla 26 prednášok a v odborných lekárskych časopisoch publikovala 12 prác (ako prvý, alebo
jediný autor) a 23 vedeckých prác
v spoluautorstve. V odborných časopisoch v zahraničí publikovala 6
prác. Okrem toho napísala 5 kvalifikačných prác a viac ako 40 populárno-vedeckých článkov z oblasti
akupunktúry, algeziológie a liečby
drogových závislostí. Je spoluautorkou učebnice Kompendium
akupunktúry 1 a spoluautorkou
i spoluzostavovateľkou učebnice
Kompendium akupunktúry 2.
Za svoju obetavú, angažovanú
a iniciatívnu prácu, ako aj zásluhy
o slovenskú akupunktúru bola odmenená bronzovou a striebornou
medailou SLS, ako aj čestným členstvom odbornej spoločnosti akupunktúry SLS. Bola poctená tiež
čestným členstvom ČLAS (České
lékařské akupunkturistické společnosti ČLS) a Medzinárodnej
spoločnosti ušnej akupunktúry
Acupuncture sans frontiére vo Francúzsku. V júni t.r. na kongrese v Poprade bola vyznamenaná Medailou
založenia Společnosti lékařsko-slowanskej.
Milá Alenka! Dovoľ, aby som Ti pri
príležitosti Tvojho životného jubilea v mene Slovenskej spoločnosti
akupunktúry o.z. SLS, ako aj v mene
svojom úprimne poďakoval za angažovanú prácu, ktorú si pre našu

spoločnosť i slovenskú akupunktúru vykonala. Súčasne Ti chcem poďakovať za to, že som mal to šťastie
spolupracovať s Tebou niekoľko
krásnych a úspešných rokov. Dovoľ,
aby som Ti poprial veľa pevného
zdravia, životnej pohody, šťastia,
spokojnosti a Božieho požehnania.
A do ďalších rokov práce aj veľa tvorivého elánu a mnoho ďalších úspechov.
Ad multos annos!
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společenská rubrika

MUDr. František Filípek – 70. narozeniny
fotoreportáž
Opava, červen 2011
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zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí

XXVI. Congressus Acupuncturae
Slovaciae et Bohemiae
MUDr. Ladislav Fildán
Ordinace léčby bolesti Brno, fildan.ladislav@quick.cz
3. – 5. 6. 2011, Poprad

V červnu t.r. se konal letos již 26.
kongres našich akupunkturních
společností, tentokrát v organizaci
slovenských kolegů.
Místem konání bylo hezké podtatranské město Poprad, kongres

kami. Čeští přednášející přednesli
6 přednášek (5 odborných, 1 obecnou o stavu akupunktury v ČR)
a představili postery. Je škoda, že
aktivní i pasivní česká účast nebyla vyšší. Odráží to však skutečnost,

se konal ve stejnojmenném hotelu
a za krásného počasí. Všichni členové ČLAS a Slovenskej spoločnosti
akupunktúry obdrželi již začátkem
léta dvojčíslí našeho společného
Bulletinu Acupuncturae Bohemiae et Slovacae č. 2 – 3, ročník 2011,
který bylo současně sborníkem
všech abstrakt z kongresu. Čtenář
si tak mohl udělat jasnou představu
o přednesených tématech a zhruba
i o odborné úrovni kongresu. Nebudu se tedy již zabývat hodnocením
některých přednášek, ale spíše celkovým dojmem nás, českých účastníků kongresu.
Musím vyslovit obdiv slovenským
kolegům, že při poměrně malé členské základně čítající do 300 členů,
jsou schopni kongres nejen uspořádat, ale také jej naplnit přednáš-

že se okruh potenciálních tvůrců
odborných akupunkturních prací
v ČR neustále zužuje. Je zajímavé, že
počet slovenských účastníků řady
českých kongresů již dlouhodobě
převyšuje počet českých akupunkturistů na kongresech na Slovensku. Výbor akupunktury z ČR by se
měl v budoucnu zaměřit na zainteresování většího počtu účastníků
kongresů v SR.
Odborná úroveň celkově byla
na velmi dobré úrovni. Jako obvykle zazněly některé výborné přednášky a některé, kterým by se dalo
něco vytknout z hlediska formálního i odborného. Věřím, že vybrané
kvalitní přednášky budou postupně publikovány v časopise a budou
nám sloužit jako studijní materiál
rozšiřující naše možnosti a postupy.
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Individuálně můžete konzultovat
k jednotlivým pracím prostřednictvím e-mailu s autory přednášek.
U většiny abstrakt je uvedena jejich
e-mailová adresa.
Kongres byl obohacen i účastí
dvou zahraničních kolegů, prof. Hegyi z Maďarska a dr. Mastaliera z Německa.
Velmi se vydařila i společenská
část kongresu. Navštívili jsme historickou část Popradu – Spišskou
Sobotu a druhý den kongresu proběhl společenský večer s bohatým
programem a bohatou tombolou.
Musím se se čtenáři podělit o velký zážitek, totiž manželka vyhrála
v tombole první cenu, let utralehkým letadlem nad Tatrami, a tuto
cenu mi věnovala. Díky tomu budu
na popradský kongres dlouho vzpomínat, i když to bylo chvílemi docela adrenalinové.
Závěrem mi dovolte vyslovit obdiv generální sekretářce kongresu,
MUDr. Valérii Králikové, která ještě
nikdy takovou akci neorganizovala,
a přesto se svým týmem odvedla vynikající práci.
Příští kongres, XXVII., se bude konat v roce 2013 v Česku. Místo již
vybíráme a věříme, že se nám podaří udržet dobrou úroveň našich
kongresů.

oznámení a různé

20 rokov Slovenskej spoločnosti
akupunktúry o.z. SLS
doc. MUDr. Jozef Šmirala, Ph.D.
Prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry o.z. SLS
Začiatky procesu integrácie akupunktúry do starostlivosti o zdravie
na Slovensku (a súčasne aj v Českej
republike, pretože začiatky boli spoločné) siahajú do rokov 1960 – 1961.
Zásluhou MUDr. Umlaufa a niektorých ďalších kolegov, ktorí akupunktúru už ovládali a aktívne vykonávali – zo slovenských lekárov to bol
MUDr. Rosinský, CSc., MUDr. Rosina a MUDr. Šmirala, z českých
MUDr. Karský, MUDr. Soukup
a MUDr. Kajdoš, MUDr. Hovorka sa
roku 1963 zišla prvá vedecko-pracovná konferencia o akupunktúre
v Banskej Bystrici. Po nej nasledovali I. a II. Celoštátna pracovná
konferencia o akupunktúre v Ružomberku v rokoch 1965 a 1969.
10. 10. 1969 – na II. Celoštátnej pracovnej konferencii bola z iniciatívy
MUDr. Umlaufa, MUDr. Rosinského
a MUDr. Karského založená Československá spoločnosť akupunktúry.
Do celoštátneho prípravného výboru boli zvolení: MUDr. R. Umlauf,
MUDr. T.Rosinský, CSc., MUDr. A.
Rosina, MUDr. J.Šmirala, MUDr. J.
Mach, MUDr. L. Pavlík a MUDr. G.
Škvaril. Počínajúc rokom 1973,
od III. Celoštátnej pracovnej konferencie o akupunktúre v Brne sa
spoločné odborné podujatia konajú
striedavo na Slovensku a v Čechách.
Táto tradícia sa udržiava dodnes, aj
po rozdelení na samostatné republiky. Doteraz sa uskutočnilo 25 bilaterálnych konferencií – kongresov
väčšinou s medzinárodnou účasťou
(dva z nich sa konali spoločne so
Svetovým kongresom a Sympóziom
ICMART v Prahe) a 21 vedeckých
schôdzí a pracovných sympózií či
konferencií. (Viď pripojený zoznam
odborných podujatí). Úsilie o zastrešenie a registráciu v Slovenskej
lekárskej spoločnosti sa naplnilo
v novembri 1973 vznikom Komisie
akupunktúry pri Slovenskej fyziatrickej spoločnosti (SFS). Komisia

mala 36 členov, ktorí si zvolili výbor
v tomto zložení: MUDr. R. Umlauf –
predseda, MUDr. T. Rosinský, CSc.
– podpredseda, MUDr. G.Škvaril –
tajomník, MUDr. I. Béreš, MUDr. A.
Rosina a MUDr. J. Šmirala – členovia
výboru.
Po odchode MUDr. R. Umlaufa
do Brna bol 5. 1. 1976 do funkcie
predsedu Komisie akupunktúry SFS
zvolený MUDr. J. Šmirala, do funkcie podpredsedu MUDr. T. Rosinský,
CSc., do funkcie tajomníka MUDr. G.
Škvaril. Členmi výboru sa stali:
MUDr. I. Béreš, MUDr. E. Haspelová.
MUDr. M. Môcik a MUDr. A. Rosina.
Rovnaké zloženie výboru zostalo aj
po voľbách pre funkčné obdobie
1977/1980.
Legislatívne zázemie získala československá akupunktúra vydaním
Metodického opatření MZ ČSR pro
zabezpečení jednotného postupu
při vykonávaní akupunktury roku
1977 a Metodickej smernice MZ SSR
č. 20/1979 Postup pri vykonávaní
akupunktúry, ktoré akupunktúru
deklarovali ako lege artis metódu
liečebnej a preventívnej starostlivosti a určili podmienky pre jej
vykonávanie v praxi. Československo sa tak stalo druhým európskym
štátom v ktorom bola akupunktúra
oficiálne uznaná. V súlade s týmito
legislatívnymi normami sa začalo
s postgraduálnym doškoľovaním lekárov, vzápätí začali vznikať aj samostatné špecializované pracoviská.
Už r. 1961 vzniklo Oddelenie akupunktúry VN Ružomberok, roku
1979 vznikli oddelenia akupunktúry v OÚNZ Nitra, v ÚTaRCH v Bratislave-Podunajských Biskupiciach
a vo FN Bratislava. Toto pracovisko
bolo stanovené do pôsobnosti Odborno-metodického centra s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho
náplňou bolo popri vykonávaní liečebnej a preventívnej starostlivosti
a výskumu aj doškoľovanie. Formou

stážových a študijných pobytov tu
bolo v akupunktúre vyškolených 48
lekárov.
Komisia akupunktúry pri SFS sa
v januári 1980 po zohľadnení jej aktivít, ako aj v dôsledku nárastu členskej základne (67 členov) pretransformovala na Sekciu akupunktúry
pri SFS. Zoznam funkcionárov v prvom funkčnom období bol nasledujúci: MUDr. J. Šmirala – predseda,
MUDr. T. Rosinský, CSc., – podpredseda, MUDr. G. Škvaril – ved. sekretár, členovia výboru: MUDr. I. Béreš, MUDr. E. Haspelová, MUDr. M.
Môcik, MUDr. A. Rosina, MUDr. F.
Semrič. V septembri 1982 bol do výboru kooptovaný MUDr. O. Bangha, ktorý sa neskôr stal vedeckým
sekretárom. Inak v zložení výboru
nenastali ani v ďalších volebných
obdobiach výraznejšie zmeny.
Roku 1982 výbor Sekcie akupunktúry pri SFS spolu s výborom Sekcie
akupunktúry pri ČFS vytvorili Federálny výbor sekcií akupunktúry
pri ČsFS. Vo funkcii predsedu FV sa
v dvojročných funkčných obdobiach striedali predseda sekcie akupunktúry pri ČFS MUDr. R. Umlauf
a predseda Sekcie akupunktúry pri
SFS MUDr. J. Šmirala.
Po schválení na mimoriadnom
zasadaní ÚV SLS 22. 2. 1990 bola
dňa 27. 4. 1990 na ustanovujúcej
konferencii konštituovaná Spoločnosť akupunktúry a alternatívnej
medicíny ako samostatná odborná
a organizačná zložka SLS s počtom
282 členov. V priamych demokratických voľbách bol zvolený nový
výbor v zložení: MUDr. J.Šmirala –
predseda, MUDr. T. Rosinský, CSc.,
– prvý podpredseda, MUDr. M. Môcik – druhý podpredseda, MUDr. O.
Bangha – vedecký sekretár. Členovia výboru: MUDr. I. Béreš,
MUDr. J. Gmitrov, MUDr. J. Herdics,
MUDr. K. Hollý, MUDr. J. Chovanec,
MUDr. A. Rosina a MUDr. R. Sedlák.
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oznámení a různé
Náhradník: MUDr. I. Šimig. Revizori: MUDr. Ľ. Bada a MUDr. V. Balogh.
V januári 1991 po tragickom úmrtí
MUDr. R. Sedláka bol do výboru kooptovaný MUDr. I. Dobrík. Medzi
hlavnými úlohami, ktoré si výbor vytýčil a ktoré predstavovali kontinuálne pokračovanie predchádzajúcej
činnosti boli: – organizovať odborné podujatia s cieľom výmeny informácií, – stimulovať výskum a vedecké rozpracúvanie akupunktúry
a alternatívnej medicíny a možnosti
ich klinického uplatnenia, – objektivizovať ich liečebné účinky a najosvedčenejšie integrovať do klinickej
praxe, – vytvárať optimalizované
integračné modely celostnej medicíny, – zasadzovať sa o dosiahnutie
postavenia akupunktúry na úroveň
samostatného interdisciplinárneho
odboru medicíny, – určovať smery
výuky a na vysokej odbornej úrovni
vykonávať vzdelávanie a postgraduálnu prípravu, – usilovať o zaradenie problematiky akupunktúry
do pregraduálnej výchovy, – iniciatívne spolupracovať pri príprave
a schvaľovaní legislatívnych noriem
upravujúcich postavenie akupunktúry a alternatívnej medicíny, – vyvíjať maximálne úsilie pre prípravu
a vydanie kvalitnej študijnej literatúry, – podnecovať prednáškovú a publikačnú činnosť, – vytvárať priestor pre vznik a činnosť záujmových
zoskupení, – podporovať vznik špecializovaných pracovísk v súlade
s dislokačnými potrebami, –aktívne
spolupracovať s domácimi i zahraničnými odbornými spoločnosťami
a lekármi akupunkturistami z iných
krajín.
Výbor vypracoval a navrhol rámcové indikácie a kontraindikácie
akupunktúry. Na svojom prvom
rokovaní – v máji 1990 prijal rozhodnutie o zriadení Sekcie akupresúry. Na základe záujmu členov bol
vypracovaný tiež návrh na zriadenie sekcie TČM. Tento však nebol
Prezídiom SLS schválený. Pôvodne
zvolený názov spoločnosti sa r. 1992
z logických príčin a v súlade s aktuálnou situáciou pri schvaľovaní koncepcie zmenil na Slovenská spoločnosť akupunktúry o.z. SLS. V marci
1990 začal vychádzať informačný
bulletin Československá akupunk32

túra. Roku 1993 sa premenoval
na Acupunctura Bohemo Slovaca.
Podľa stanov SLS sa voľby do výboru mali uskutočniť v roku 1994.
Pre nával práce a potrebu plnenia
veľkého množstva neodkladných
úloh, najmä na organizačnom a legislatívnom úseku však nebolo možné túto úlohu realizovať.
Po mnohoročnom úsilí sa postavenie akupunktúry ďalej upevnilo
v decembri 1993 vydaním Koncepcie lekárskeho špecializačného odboru akupunktúra (V-MZ SR 1993,
čiastka 14 – 18). Ním bola akupunktúra schválená ako samostatný interdisciplinárny odbor medicíny
v celej sieti zdravotníckych zariadení v SR. Slovensko sa tak stalo prvým a jediným štátom Európy s takýmto postavením akupunktúry.
V nadväznosti sa postupne riešili aj
ďalšie čiastkové aspekty integrácie
akupunktúry do organizovanej starostlivosti o zdravie napr. Vyhláška
MZ SR o spôsobilosti odborných
pracovníkov v zdravotníctve a ich
ďalšom vzdelávaní, Vyhláška MZ SR
o kvalifikačných predpokladoch
na výkon funkcií v zdravotníctve, Smernice MZ SR o odbornom
usmerňovaní zdravotnej starostlivosti Orientálneho normatívu obsadenia zdravotníckych zariadení
zdravotníckymi pracovníkmi, Štandardov technického vybavenia pracovísk a iných. Dňa 1. 2. 1993 bol
menovaný hlavný odborník pre odbor akupunktúra MUDr. J. Šmirala.
R. 1996 bol menovaný expert SLK
pre akupunktúru MUDr. O. Bangha.
S účinnosťou od 1. 2. 1997 boli vymenovaní krajskí odborníci. V ich
súčinnosti s hlavným odborníkom
bola vypracovaná pasportizácia
špecializovaných pracovísk v SR
a lekárov vykonávajúcich akupunktúru. V apríli 1997 bola vypracovaná analýza stavu odboru v krajských
nemocniciach. V súlade s takto zistenými skutočnosťami sa podľa dislokačných potrieb postupovalo pri
výbere uchádzačov do kurzov akupunktúry.
Zriadenie Subkatedry akupunktúry IVZ – SPAM Bratislava od 1. 5.
1997 vytvorilo optimálne podmienky pre organizovanie postgraduálnej prípravy lekárov v akupunktú-
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re. V jej rámci sa uskutočňujú kurzy,
v ktorých lekári získavajú spôsobilosť pre vykonávanie certifikovanej
činnosti v akupunktúre, okrem toho
aj kurzy v jednotlivých modifikáciach akupunktúry – napríklad v aurikuloterapii, v elektroakupunktúre
podľa Dr. Volla a iných.
V mesiacoch február a marec 1999
sa uskutočnili opakované korešpondenčné voľby do výboru na funkčné obdobie 1999 – 2002. Jeho zloženie pri obsadzovaní funkcií podľa
počtu získaných hlasov bolo nasledovné: prezident: MUDr. J. Šmirala
vedecký sekretár: MUDr. O. Bangha,
1. viceprezident: MUDr. T. Rosinský, CSc., 2. viceprezident: MUDr. V.
Balogh, hovorca: MUDr. M. Môcik,
hospodár: MUDr. G. Solár, organizační referenti: MUDr. A. Ondrejkovičová a MUDr. K. Hollý. Členovia
výboru: MUDr. I. Dobrík, MUDr. J.
Herdics, MUDr. D. Hollá, náhradníci: MUDr. D. Šinkovičová, MUDr. G.
Petrovics. Revízna komisia: predseda: MUDr. R. Korman, členovia:
MUDr. D. Siveková, MUDr. J. Gmitrov. Roku 2000 sa uskutočnila v zložení výboru zmena – MUDr. I. Dobrík a MUDr. D. Hollá boli odvolaní
pre pasivitu a nahradení náhradníkmi. 27. 1. 2001 sa MUDr. G. Solár
vzdal funkcie hospodára.
Na generálnom zhromaždení delegátov v Kodani dňa 11. 5. 1996
získala Slovenská spoločnosť akupunktúry plnoprávne kolektívne
členstvo v ICMART (International
Council of Medical Acupuncture
and Related Technics).
Z volieb, ktoré sa uskutočnili koncom roka 2003 vzišiel 11 členný
výbor, ktorý mal aj funkciu šéfredaktora slovenskej časti bulletinu
Acupunctura Bohemo Slovaca a tiež
4 podpredsedov v tomto zložení:
Doc. MUDr. J. Šmirala, Ph.D. – prezident, MUDr. V. Balogh – viceprezident pre legislatívu, MUDr. O.
Bangha – viceprezident pre zastupovanie v EÚ a v zahraničí, MUDr. T.
Rosinský, CSc. – viceprezident pre
TČM, MUDr. M. Môcik – viceprezident pre organizačné a vnútorné záležitosti, MUDr. A. Ľuptáková – hospodár, MUDr. A. Ondrejkovičová
– šéfredaktor slovenskej časti ABS,
členovia výboru: MUDr. J. Herdics,

MUDr. G. Solár, MUDr. J. Gajdoš.
Revízna komisia: MUDr. R. Korman – predseda, MUDr. D. Siveková
a MUDr. O. Motošková– členovia.
Pôvodne zvolení lekári MUDr. R. Važan, MUDr. K. Hollý a MUDr. Ľ. Želinský sa kandidatúry vzdali.
Treba konštatovať, že členovia
všetkých výborov (komisie, sekcie
i spoločnosti) aktívne a iniciatívne plnili všetky odborné a organizačné úlohy spojené s rozvojom
a integráciou akupunktúry do starostlivosti o zdravie. Dosiahnuté
úspechy a súčasné postavenie akupunktúry v našom zdravotníctve
sú v mnohom výsledkom tejto aktivity. Netreba akiste ani zdôrazňovať – a starší kolegovia to veľmi
dobre poznajú z vlastnej skúsenosti, že uplynulá doba nebola vždy
žičlivá pre akupunktúru a že každý
krôčik vpred znamenal vynaloženie nemalého úsilia. Narážali sme
na nepochopenie a často aj na otvorené nepriateľstvo a odpor nielen
u riadiacich orgánov, ale často aj
u kolegov. Situácia bola napríklad
nepriaznivá v takých inštitúciách,
akou bola Vedecká rada ministra
zdravotníctva, pretože v nej mali
zastúpenie aj otvorení nepriatelia
akupunktúry. Azda preto sa stalo, že
návrh Koncepcie odboru akupunktúra bol predkladaný na rokovanie
Rady ministra (pokiaľ mi pamäť siaha) najmenej 15 ráz a celý proces
schvaľovania trval asi 10 rokov. Bolo
však dobré, že sme nerezignovali
a neustúpili, i keď nám to niektorí
nanucovali a niektorí zasa považovali našu vytrvalosť za drzú či
trápnu. Zamietnutý návrh sme vždy
po preštudovaní pripomienok priaznivcov i neprajníkov prepracovali
ich zohľadnením a zapracovaním
do nového návrhu. Tento teda už
nebol pôvodný, ani ideálny a odrážali sa v ňom aj určité kompromisy.
Ale dochádzalo postupne k tomu,
že argumentov nežičlivcov ubúdalo,
že sa zmenšovali trecie plochy a postupne pribúdali aj naši sympatizanti. A tak sa stalo, že Návrh koncepcie
bol nakoniec za dramatických okolností schválený.
Všetky výbory počas ich funkčného obdobia dôsledne hájili záujmy
slovenskej akupunktúry a lekárov
akupunkturistov proti tendenciám
prieniku zahraničných, hlavne čín-

sko – honkongských skupín lekárov
a liečiteľov, ako aj domácich šarlatánov a ľudových liečiteľov.
Na úseku publikačnej činnosti,
popri desiatkach publikácií v odbornej a odborno-popularizačnej
tlači sa podarilo vydať dovtedy absentujúcu odbornú a študijnú literatúru. Roku 1991 vyšla učebnica
Praktická akupunktúra (autori: Šmirala, J. a kol.) ktorá získala ocenenie
vydavateľstva Osveta v Martine ako
najlepšia odborná publikácia roka.
Roku 1991 bola vydaná aj knižka
Základy praktickej akupunktúry
(autor J. Šmirala), ktorá bola určená predovšetkým pre potreby frekventantov kurzov akupunktúry ako
základná učebnica. Roku 1992 vo
vydavateľstve Medipress vyšla odborná publikácia autorov O. Banghu a J. Grmana Moxa. Prínosom
boli aj publikácie A. Rosinu Atlas
akupresúry pre masérov zrakovopostihnutých (1993) a J. Pukluša Zdravie na ruke vždy poruke (1996). Vo
vydavateľstve Actuell bola vydaná
odborno-popularizačná
publikácia J. Šmiralu Akupresúrou k zdraviu, sile a kráse (1997). Roku 2005
bolo vo vydavateľstve Osveta vydané Kompendium akupunktúry 1
(autori J. Šmirala a kol.) a v tomto
roku konečne aj Kompendium akupunktúry 2. Autori: J. Šmirala, A.
Ondrejkovičová a kol. Od začiatku
roka 1999 po dvojročnej prestávke
znova vychádzal odborný časopis
Acupunctura Bohemo Slovaca, pri
vydávaní ktorého Slovenská spoločnosť akupunktúry participuje
s ČLAS. Roku 2000 bol opatrený
číslom ISSN a je reálna nádej, že sa
stane karentovaným časopisom.
V októbri 2007 sa uskutočnili
ostatné voľby do výboru Slovenskej
spoločnosti akupunktúry a do Dozornej rady.
Noví funkcionári sa pustili do práce v tomto zložení: Doc. MUDr. J.
Šmirala,
Ph.D.
–
prezident,
MUDr. O. Bangha – viceprezident
pre medzinárodné vzťahy, MUDr. T.
Rosinský, CSc., – viceprezident pre
TČM, MUDr. J. Herdics – viceprezident pre techniku v akupunktúre,
MUDr. M. Môcik – viceprezident pre
organizačné záležitosti, MUDr. A.
Ondrejkovičová, Ph.D., – vedecký
sekretár, MUDr. G. Petrovics – hospodár, MUDr. V. Balogh a MUDr. A.

Ľuptáková – členovia výboru, MUDr.
K. Hollý – náhradník do výboru. Dozorná rada: MUDr. M. Waszczuková – predsedníčka, MUDr. G. Solár
a MUDr. J. Šmirala jr. – členovia.
Člen výboru – MUDr. V. Balogh bol v súlade s návrhom výboru
menovaný za nového hlavného
odborníka pre medicínsky odbor
Akupunktúra. Vzápätí vymenoval
aj krajských odborníkov a všetci sa
pustili do práce. Sústredeným úsilím všetkých funkcionárov, členov
komisií a prívržencov akupunktúry
sa podarilo dosiahnuť zmiernenie
najpálčivejších problémov a deformácií nahromadených tzv. reformami, ktoré postihli zdravotníctvo
na Slovensku. Kontraproduktívne dianie, ktoré sa uskutočňovalo
do konca 90-tich rokov spočívalo
hlavne v postupnom oslabovaní
pozícií a dostupnosti akupunktúry
a v zhoršovaní jej postavenia prostredníctvom niektorých legislatívnych úprav.
Degradácia priaznivého postavenia akupunktúry sa začala v septembri 1997 novelizáciou Liečebného
poriadku. Pôvodne totiž v zákone
98/1995 o LP bola zaradená medzi
výkonmi hradenými zdravotnými
poisťovňami zo zákona. Novelizovaný zákon NR SR č. 271/1997 ju
napriek všetkým odporúčaniam
a dohovorom zaradil na úroveň nadštandardnej zdravotnej starostlivosti. Ďalším negatívnym krokom bolo
to, že v rámci tzv. rekonštrukcie inštitútu hlavného odborníka bol odvolaný z funkcie hlavný odborník
pre odbor akupunktúra a vykonávaním jeho funkcie bol poverený hlavný odborník pre odbor FBLR.
K ďalšej redukcii došlo v marci
2002, keď boli vydané Nariadenia
vlády SR č. 156/2002 O odbornej
spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve a 157/2002 O ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.
Akupunktúra v nich bola zaradená
ako nadstavbový špecializačný odbor nad základnými odbormi FBLR
a Neurológia, pričom v ostatných
odboroch bola iba certifikovanou
činnosťou. Poznačilo to aj prvé atestácie, ktoré sa uskutočnili v dňoch
9. – 10. 12. 2003. Zúčastnilo sa ich 18
lekárov (14 zo Slovenska a 4 z ČR).
Atestačné skúšky zložili všetci, pretože vedomosti mali vynikajúce,
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avšak odbornosť bola priznaná len
tým, ktorí už mali atestáciu z FBLR
alebo Neurológie. Boli to 4 lekári,
ostatní dostali iba certifikát.
Zmenu takéhoto stavu, o ktorú
sme sa usilovali, nedarilo sa dosiahnuť ani s vynaložením maximálneho úsilia. Ba naopak, nepriaznivé postavenie akupunktúry sa ešte
zhoršilo. Arogancia štátnej moci
a ignorovanie všetkých návrhov odborníkov viedli k tomu, že aj toto
nariadenie bolo nahradené ešte
horším. Najbližšie Nariadenie vlády
SR č. 213/2004 Z.z. O ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve,
aj keď bolo v rozpore s Koncepciou
odboru degradovalo akupunktúru
tým, že ju definovalo len ako certifikovanú činnosť v certifikovaných
metódach.
Takýto stav však našťastie netrval dlho. Maximálnym sústredením
spojených síl sa podarilo znovu získať stratené postavenie akupunktúry na Slovensku. Najbližšia novela
Nariadenie vlády SR č. 743/2004
Z.z. už akupunktúru zaradila medzi
tzv. subšpecializácie. Bol pripravený
špecializačný študijný program pre
špecializačný odbor akupunktúra
(č. A 059), ktorý bol predložený
Akreditačnej komisii MZ SR. V júli
2005 bol za hlavného odborníka
v odbore akupunktúra vymenovaný
MUDr. G. Solár. V máji 2006 vyšlo
Nariadenie vlády SR č. 322/2006 čiastka 112, ktoré umožňuje napraviť
nedostatky a deformácie z predchádzajúcich období. V jeho intenciách
sa podarilo získať diplom odbornosti aj všetkým účastníkom prvej
atestácie. V júni 2006 nadobudla
účinnosť novelizovaná Koncepcia
zdravotnej starostlivosti v odbore
akupunktúra a následne bol Ministerstvom zdravotníctva akreditovaný Špecializačný študijný program
akupunktúry a Program sústavného
vzdelávania v odbore akupunktúra.
Ďalšie atestačné skúšky sa uskutočnili v dňoch 16. – 17. 6. 2010 a odbornosť získalo ďalších 6 lekárov zo
Slovenska.
Akupunktúra na Slovensku získava pozície aj na akademickej pôde.
V problematike akupunktúry bola
obhájená docentúra a dve vedecko-pedagogické hodnosti Ph.D., pri34

čom ďalšie sú v príprave. V rámci
SZU v Bratislave vznikol v januári
2010 Ústav tradičnej čínskej medicíny (ÚTČM), ktorý vyvíja aktivity
na poli edukácie a výskumu TČM
a akupunktúry. Vo februári 2011 sa
Subkatedra akupunktúry pretransformovala na Katedru akupunktúry
ÚTČM SZU. Vedúcim Katedry zostáva naďalej MUDr. O. Bangha, vedúcim ÚTČM SZU je MUDr. V. Balogh.
Prednedávnom sa úspešne ukončil
proces vnútornej akreditácie piatich špecializovaných pracovísk
akupunktúry. Veľmi intenzívne pokračuje program odborných školiacich akcií na ktorom sa zúčastňujú
všetky vrcholové akupunkturistické
ustanovizne. V ostatnej dobe sa stáva reálnou aj nádej na postupné zvyšovanie dostupnosti akupunktúry
jej aspoň čiastočným financovaním
cez zdravotné poisťovne. Žiaľ doteraz sa však ešte nepodarilo presadiť
vykonávanie pregraduálnej prípravy v akupunktúre.
Slovenská spoločnosť akupunktúry o.z. SLS má v súčasnosti 222
členov. Schôdzky výboru sa uskutočňujú priemerne 8× ročne podľa
potreby aj spolu s výborom Sekcie
akupunktúry SLK, vedením Katedry
akupunktúry ÚTČM či výborom Sekcie akupunkturistov ASLS. V súčasnosti je na Slovensku v akupunktúre vyškolených viac ako 600 lekárov
rôznych odborností, z nich asi 300
vykonáva akupunktúru v praxi
v štátnych i neštátnych (približne
50) zdravotníckych zariadeniach.
Výbor spoločnosti spolupracuje
s ÚTČM SZU, Československou sinobiologickou spoločnosťou, Homeopatickou spoločnosťou a inými
odbornými zoskupeniami doma
aj v zahraničí (ICMART, Auriculothérapie sans frontiére, Medicina
alternativa a i.), s poprednými lekármi akupunkturistami v Česku, vo
Francúzsku, v Rusku, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, ČĽR, Rumunsku
a v iných krajinách.
Záverom možno konštatovať,
že akupunktúra na Slovensku má
v súčasnosti už pomerne dobré
zázemie a stabilné postavenie ako
súčasť komplexnej starostlivosti
o zdravie. V dôsledku serióznej práce akupunkturistov a dosahovaných
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dobrých výsledkov liečby nadobúda
čoraz väčší imidž a ohlas tak u obyvateľstva, ako aj medzi ostatnými
lekármi. Samozrejme mnoho úloh
je ešte pred nami a našimi pokračovateľmi. Ale práca na poli akupunktúry je krásna aj napriek tomu, že je
niekedy veľmi ťažká.
Doc. MUDr. Jozef Šmirala, Ph.D.,
prezident SSA o.z. SLS
XXVI. Congressus acupuncturae
Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali.
4 – 5. 6. 2011, Poprad

Zápis z JEDNÁNÍ
15. 9. 2011, Praha, hotel IRIS
Přítomni: dr. Fildán, dr. Fiala,
dr. Běleš, dr. Wankatová, dr. Dolejšová

d) Česká lékařská společnost homotoxikologie – počet platících
členů 0 z původních cca 80. I zde
se jedná o převedení této společnosti jakožto sekce pod SNM.

•		

PROGRAM
Jednání proběhlo jen v úzkém kruhu zástupců lékařských společností
zabývajících se některými metodami nekonvenční medicíny (dále jen
CAM) z důvodů dohod o dalším fungování těchto metod v ČR, případně legislativním zakotvení těchto
metod v zákonech ČR.
Situace v ČR je t.č. velmi složitá, nepřehledná a problematická.
1. Zájem o metody CAM ze strany
pacientů je obrovský a stále narůstá.
2. Zájem o školení v metodách
CAM je stálý, počet lékařů je ale
minimální oproti zájmu nelékařů.
Z tohoto důvodu (a zejména z finančních důvodů) je nelékařům
umožněno kurzy a školení navštěvovat, i když nedostanou povolení
oficiálně tyto metody provozovat.
3. Počet platících členů lékařských společností provádějících
některé metody CAM neustále klesá:
a) ČLAS – počet platících členů klesl na cca 50 % za posledních 15
let, zatímco počet lékařů vyškolených v akupunktuře stoupnul
10×.
b) ČLHS – počet platících členů je
t.č. 280 z původních 800, vyškolených lékařů je kolem 5000.
c) EAV – počet platících členů je
20 z původních 300, z tohoto
důvodu se jedná o převedení
této společnosti pod SNM jakožto samostatné sekce. Stejně tak
jako samostatná sekce je zřízena
v rámci ČLAS. Školení probíhají
každoročně – počet lidí v kurzu
je kolem 25 – 30.

4. Situace na trhu homeopatických léků se mění – firma Schwabe koupila f. Peithner, jsou staženy
některé monokomponenty, některé
polykompozitní preparáty, zejména f. Heel zůstávají. Cca 1,5 roku se
otevřel trh pro firmu GUNA – preparáty polykompozitní v rámci fyziologické regulační medicíny. T.č. se
provádí výzkum na klinikách.

•		
•		

•		
5. V ČR některé metody CAM provozuje řada nelékařů (existuje např.
5 nelékařských homeopatických
společností), nelékaři provozují
i akupunkturu v rámci TČM a sinobiologie. S nelékaři se ale v ČR nelze
dohodnout, i když byla učiněna již
řada pokusů o toto. V okolních zemích mají tuto problematiku ošetřenu – např. v Německu mají systém
tzv. Heilpraktikerů, kteří musí složit
státní zkoušky ze základů zdravotní
péče a z metody, kterou chtějí provádět. Podobně mají zajištění i např.
v Maďarsku.
6. Problematika lékaři – nelékaři se řeší i v rámci celé EU a probíhají jednání, na která je delegován
dr. P. Fiala, případně dr. P. Sedláček.
7. Lékaři jednotlivých zemí mají
navrhnout, zda jejich země podpoří provozování metod CAM pouze
lékaři a nebo i nelékaři –
•		 v současné době je výhodnější,
aby za možnost používání CAM
v EU spojili své síly všichni poskytovatelé, kteří poskytují některé metody CAM za přesně
daných podmínek – vzdělávání,
pravidla poskytování apod., tedy
i nelékaři (jako např. heilpraktikeři v Něm.) Některé metody mohou poskytovat nelékaři

•		

po dosažení určitého daného
vzdělání – např. některé druhy
masáží (Tuina, Schia-tzu…) apod.
Spojením sil – lékaři, nelékaři,
pacienti a farmakologické firmy
se získá výrazně větší síla k prosazení těchto metod do systému
léčebné péče.
Není jednota v otázce co je a co
není CAM – např. ve Francii patří
do CAM sexuologie.
V Rakousku patří metody CAM
pod kontrolu Lékařskou komorou, která vystavuje příslušné
diplomy po dosažení vzdělání
v dané metodě.
Na Slovensku je akupunktura lékařským oborem
Ve Švýcarsku bude od 1. 1. 2012
do r. 2017 hrazeno 5 metod CAM
z veřejného zdravotního pojištění (týká se to anthroposofické
medicíny, homeopatie, neurální
terapie, fytoterapie a tradiční
čínské medicíny).

8. Akupunktura má v ČR dlouhou tradici a její provádění je zatím dáno vyhláškou, která je součástí stávajícího zákona o péči o zdraví
lidu, která ale pozbude platnosti
schválením nového zákona.
9. Homeopatický lék je lékem
ze zákona (platí pro nás evropský lékopis a léky jsou schváleny
SÚKLem), chybí ale zcela jakákoliv
oficiální pravidla pro vzdělávání
a nabývání způsobilosti k provádění
homeopatie.
10. Dohodnuto, že vzhledem
ke všem okolnostem je potřeba
pokusit se zajistit legislativní
rámec metodám CAM a dostat
alespoň ty základní do systému
zdravotních služeb v rámci nově
vznikajícího zákona. Probíhá již jednání s právníky v tomto ohledu. Dohodnuta podpora od VIP osobností
a stranických kolegů stávajícího ministra zdravotnictví.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 4 | 2011

35

oznámení a různé
11. Dohodnuto, že zůstává Sdružení nekonvenční medicíny jakožto zastřešující organizací, která
má právo jednat oficiálně za CAM
v ČR a jejímiž členy jsou zástupci
ČLAS a ČLHS – dr. P. Fiala, dr. P. Běleš, dr. L. Fiala, dr. J. Wankatová
a dr. V. Dolejšová.
12. Současnou snahou je zajistit legislativně používání akup.
a homeop. v ČR a zřídit komisi pro
otázky CAM při Min. zdravot. – tedy
bude se zabývat především otázka-

mi způsobu nabývání způsobilosti
a regulemi provádění metod CAM.
13. Lékařské společnosti budou
platit 1 Euro/rok/platícího člena
do SNM, které z těchto prostředků bude hradit členské poplatky
do ECPM a cesty svým zástupcům
na jednání.
Zapsala dr. V. Dolejšová

Zápis z jednání výboru SNM
18. 4. 2011, Praha 6, Dejvická 38
Přítomni: dr. Milada Barešová,
dr. P. Běleš, dr. V. Dolejšová, dr. L.
Fiala, dr. P. Fiala, dr. L. Chvojková,
dr. P. Sedláček, dr. J. Wankatová
Omluveni: dr. G. Krejčová, dr. V.
Strnadelová
PROGRAM
1. Zpráva dr. P. Fialy
Podrobný text přiložen v příloze.
Dr. Fiala seznámil se situací CAM
v ECPM a v Evropě. Základním problémem je otázka možné spolupráce mezi lékaři a nelékaři. Tyto problémy je nutno vyřešit do konce
roku 2011. Každá země by se měla
k problému vyjádřit a její zástupce
by měl stanovisko přednést na zasedání ECPM na podzim 2011.
Je nutno jednat s akcionáři CAM,
což jsou lékaři ECPM, farma-průmysl, nelékaři a pacienti.V minulosti
opakovaně snaha zmapovat situaci
v jednotlivých zemích – např. formou dotazníků. Bohužel ale zcela
chybí zpětná vazba, jak tato činnost
dopadla. Dr. Fiala vidí jako vhodný
vzor postoj DAGFA, kdy celý výbor
zaujal stanovisko, že je nutno spolupracovat, ale umírněně.
36

Základní problém je ten, že lékaři
nesou právní zodpovědnost nejen
vůči svým pacientům ale i vůči zastřešujícím organizacím (např. Lékařská komora). Nelékaři hájí pouze své zájmy, převážně ekonomické.
Přesto mají nelékaři stále větší sílu
a větší vliv v EU strukturách.
Dr. Kempenich zaujímá kategorické stanovisko a požaduje okamžité
odstoupení ECPM od spolupráce
s nelékaři. Nakonec bylo dohodnuto, že každá země vyjádří své postoje po prodiskutování ve svých
společnostech na podzimním zasedání, které je předběžně plánováno
na 29. 10. 2011.
2. Situace v NM v ČR nyní
V ČR v posledních letech došlo
k vážným problémům v komunikaci mezi jednotlivými subjekty – ať
již jednotlivými lékařskými společnostmi, nebo i mezi jednotlivými
členy výborů. Společnosti jsou nejednotné, tříští se zájmy.
Přestože jsme malá země a oslovujeme v podstatě malou skupinu lidí,
kteří by měli mít zájem o školící
akce, vymizela schopnost koordinovat akce tak, aby se posluchači mohli zúčastňovat většiny těchto akcí.
V důsledku toho jsou akce pořáda-
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né lékařskými společnostmi navštěvované méně. Organizátoři se proto
uchylují k možnosti doplnit posluchače z řad nelékařů.
Situace v homeopatii: t.č. existují 2
lékařské homeopatické společnosti
a 5 nelékařských. Každá tato společnost pořádá nějaké akce a vyžaduje
členské příspěvky. Počet členů se
tím tříští a klesá. Také jen velmi malá
část členů platí členské příspěvky.
Důvodů proč je samozřejmě víc –
od zapomnětlivosti přes vědomou
nechuť platit vysoké částky bez určitých a jasně definovaných výhod.
V akupunkturní lékařské společnosti je situace lepší, ale i zde počet
platících členů klesá. Velkých akcí
(cca 3 ročně) se zúčastňuje okolo
100 lékařů. Tč. se ale otevírá prostor
i řadě nelékařů – TČM, SU JOK.
3. Otázka spolupráce lékaři –
nelékaři
Spolupráce mezi lékaři a nelékaři
je do určité míry možná, musí se
ale přesně definovat, jaké kdo má
povinnosti, zodpovědnost apod.
Diagnostika a léčba pro pacienta
musí být bezpečná, účinná a její
poskytovatel za ni musí nést zodpovědnost. To u léčitelů zatím zcela
chybí. Je možno podniknout určité

kroky, které by tuto situaci změnily
– některé již byly učiněny a v některých zemích fungují (např. v Něm.
„instituce“ Heilpraktikerů…). Z dosavadních jednání je ale zřejmé, že
nelékaři nemají sebemenší zájem
současnou situaci jakkoliv měnit –
je pro ně t.č. zcela výhodná, bezpečná a nenapadnutelná.
Naší snahou je, aby nelékaři měli
alespoň základní zdravotnické minimum,které by bylo odpřednášeno
na fakultách, v přesně daném rozsahu. Jednalo by se o placenou aktivitu. Otázkou zůstává, zda zakončit
nebo ne toto vzdělávání zkouškou
– zdá se, že kvůli obavám ze zkoušky by přednášky nebyly navštěvovány…
4. Možnosti další činnosti SNM
Výbor SNM se jednoznačně dohodnul, že SNM bude v práci pokračovat, bude zastřešovat stávající lékařské společnosti, pokud tyto budou
souhlasit a bude podnikat kroky
k upevnění těchto metod v léčebně
preventivní péči.
Za tímto účelem bude spolupracovat s Výborem pro lidská práva
a biomedicínu (zajistí dr. Dolejšová), osloví některý ze svazů pacientů – t.č. existují tři a následně obnoví jednání na Min.zdrav.
Základem jednání je fakt, že většina nemocných vyžaduje kombinovanou léčbu pomocí klasické i nekonvenční medicíny, chce mít ale
jistotu, že léčba je regulerní, bezpečná a účinná. Z našeho hlediska
je dalším důležitým momentem, že
kombinovaná léčba je navíc jednoznačně levnější, než pouze klasická a dále pokrývá mnohem větší
spektrum nemocných, kde klasická
medicína ani není schopna nalézt
příčinu onemocnění a léčí pouze
příznaky, což z dlouhodobého hlediska je nevýhodné jak pro pacienta, tak ekonomicky (toto potvrdil
5letý pokus ve Švýcarsku, kdy hradili z veřejného pojištění některé

metody nekonvenční medicíny
a ukázalo se, že celý proces léčby se
tím výrazně zlevnil. Následně referendum odhlasovalo hrazení CAM
z veřejného pojištění, t.č. se zakládají katedry apod.). Dr. Běleš uvedl,
že podobný výzkum byl proveden
v Německu – pokusí se najít odpovídající materiály.
5. Otázka výzkumu
Tato otázka opakovaně ve výboru
diskutována, proběhla řada pilotních studií, které vypadají velmi
slibně. Podle pravidel platných pro
výzkum ve zdravotnictví musí studii
schválit etická komise, spoluředitelem musí být tým lékařů, kteří již
nějakou studii prováděli (nejlépe
z fakultní nemocnice), studie musí
být multicentrická, alespoň roční
a nejlépe probíhající ve třech zemích zároveň (což by pravděpodobně byl nejmenší problém). Návrhy
studií rozešle výbor SNM jednotlivým společnostem ke schválení
v dalším období.

Léčba nekonvenčními metodami
by měla být pro pacienta bezpečná, účinná a ekonomicky výhodná,
měla by být poskytována lékaři, kteří za ni nesou plnou zodpovědnost
a mají řádné vyškolení.
Pro nelékaře by měla platit také zásada zodpovědnosti za poskytovanou péči a také by měli mít alespoň
základní zdravotnické minimum garantované akreditovanými pracovišti a dané certifikátem.
Zapsala dr. V. Dolejšová

6. Zakotvení NM v legislativě
v ČR
Opakovaně proběhla jednání na nejrůznějších úrovních, přes Mininsterstvo zdravotnictví, poslaneckou
sněmovnu apod., do návrhu zákona
se dostala věta, že některé metody
nekonvenční medicíny jsou řádnou
součástí léčebně preventivní péče
a jejich provozování upravuje zvláštní vyhláška. Zákon prošel dvěma
čteními a poté byl zastaven ministrem Rathem. Je tedy naším úkolem
ohlídat,aby věta ze zákona nevymizela. Ukazuje se, že nejbezpečnější
cesta je přes Výbor pro lidská práva
(zajišťuje dr. Dolejšová).
Prozatím platí vyhláška z r. 1981
platná při zákonu č. 20, týkající se
akupunktury.
7. Závěr
Výbor SNM navrhuje společnou
akci na jaře 2012, téma bude upřesněno.
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Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá celodenní seminář

MOŽNOSTI AKUPUNKTURY
VE VNITŘNÍM LÉKAŘSTVÍ
Seminář je věnován významnému životnímu jubileu
MUDr. Milady Barešové

Sobota 12. 11. 2011
Iris Congress Hotel, Vladivostocká 1856/16, 100 00 Praha 10,
www.jerome.cz

Program semináře:
9.00 – 9.30 hodin
Slavnostní zahájení, po kterém budou následovat gratulace
naší vážené a milé oslavenkyni
Přání MUDr. Milady Barešové:
„I přemíra květin může vyvolat nerovnováhu,
kterou ani jehlami nenapravíme.
Máme malý byt, prosím, šetřete květinami.
Velmi mne potěší jen jedna květina
nebo nevadnoucí drobnost…“
Předem vám všem děkuje Milada

Odborný program:
9.30 – 10.10
(1) MUDr. Michal Strnad:
		
Meridián žlučníku v pojetí TCM
10.15 – 10.55
(2) MUDr. Milada Barešová:
		
Srdce a akupunkturní body kolem něho
11.00 – 11.30 		

Coffee break, výstava firem

11.30 – 11.55
(3) MUDr. Ladislav Fildán:
		
Algický dyspeptický syndrom epigastria
		
a možnosti jeho ovlivnění akupunkturou
12.00 – 12.40
(4) MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová:
		
Poruchy slinivky z hlediska diagnostiky a terapie
		
akupunkturou a přidruženými technikami

38

12.45 		
		

Zahájení slavnostní části semináře
k významnému životnímu jubileu MUDr. Milady Barešové

12.45 – 13.15 		
		
		

Jak šel život
(prezentace fotografií z významných životních a profesních událostí
jubilantky – MUDr. L. Fildán, MUDr. M. Barešová)

13.15 – 16.00 		

Setkání akupunkturistů spojené s rautem
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Organizační pokyny:
Důrazné upozornění a žádost výboru společnosti:
Přihlášku zasílejte jen ti, kteří se semináře opravdu zúčastníte. Děkujeme.
Hotel Iris je součástí stadionu fotbalových klubů Slavia a Bohemians 1905 (Synot Tip aréna),
parkování je možné před hotelem.
MHD:
Iris Congress Hotel se nachází 15 minut od centra Prahy (Václavské náměstí) městskou hromadnou
dopravou. Stanici tramvaje 6, 7, 22, 24 naleznete v bezprostřední blízkosti hotelu. Stanice metra A
Strašnická je vzdálena 3 zastávky tramvají č. 7.
Po celou dobu semináře bude probíhat i výstava firem s možností zakoupení akupunkturního i jiného vybavení.
Akce je zařazena do systému vzdělávání lékařů a je oceněna KREDITY!
Členové ČLAS vstup zdarma, členové Slovenskej spoločnosti akupunktúry SLS 300 Kč
(platba nutná v Kč), nečlenové poplatek 500 Kč.
Poplatek bude uhrazen při prezenci na seminář.
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
dovoľujem si Vás informovať, že v mesiaci jún 2011 konečne uzrela svetlo sveta
kniha Šmirala, J., Ondrejkovičová, A. a kol.

Kompendium akupunktúry 2
vo vydavateľstve Osveta v Martine
Kniha má 441 strán a je doplnená vloženou nástennou mapou ušnice.
Niektorí z Vás, účastníci kongresu v Poprade už knihu aj vlastnia. Tým však, ktorí ju ešte nemajú
a hodlajú si ju kúpiť ponúkame ju touto cestou za výhodných podmienok
(pretože ako viete autori dostali vyplatený honorár knihami).

Cena knihy Kompendium akupunktúry 2 činí 27,00 EUR
(a je teda nižšia než bežne v kníhkupectvách) + dobierka (balné grátis)
Súčasne ponúkame na predaj aj knihu
Kompendium akupunktúry 1 v cene 26,50 EUR + dobierka

V prípade zakúpenia obidvoch dielov ich spoločná cena činí rovných 50,00 EUR.

Okrem toho ponúkame na predaj aj tieto knihy:
Šmirala, J.:
Základy praktickej akupunktúry (skriptá),
cena: 3,50 EUR
Šmirala, J., Šmirala, J. jr.:
Akupresúra-šanca pre zdravie, šanca pre každého
Vyd. VEDA, 326 strán, cena:13,00 EUR
Lupičev N.L.:
Homeopatie a energoinformatika.
Vyd. Aspekt, 160 strán, cena: 5,00 EUR

Pri odbere kníh v úhrnnej hodnote nad 55,00 EUR je aj poštovné dobierkou zdarma.
Záväzné objednávky zasielajte prosím na adresu:
doc. MUDr. Jozef Šmirala, Ph.D.,
82105 Bratislava, Fibichova 9
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Ústav tradičnej čínskej medicíny LF SZU v Bratislave, Subkatedra homeopatie
Otvára 3ročný kurz:

HOMEOPATIA
Téma:
I/1 Základy homeopatie – princípy homeopatie, história, Hahnemann,
homeopatický liek, lieky prvej pomoci
Arnica montana, Apis mellifica, Aconitum napellus

Kedy:
4. – 6. 11. 2011
Kde:
LF SZU, Limbová 14, 833 03 Bratislava

Pre koho:
lekári, zubní lekári, farmaceuti v rámci kontinuálneho vzdelávania a študenti LF od 4. ročníka

Prednášajú:
MUDr. D. Štúrová, MUDr. D. Siveková
Kredity:
15

Prihlášky:
študijné odd. LF SZU p. Prevožňáková, 02 59370356
iveta.prevoznakova@szu.sk • sivekova@sivekova.sk

Nasledujúce termíny:
I/1...04. – 06. 11. 2011
I/2...02. – 04. 12. 2012
I/3...27. – 29. 01. 2012
I/4...02. – 04. 03. 2012
I/5...27. – 29. 04. 2012
Skúšky... 02. 06. 2012
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Ústav TČM LF SZU v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou akupunktúry
organizuje v zimnom semestri školského roku 2011/2012

odborné podujatia
14. 10. 2011
Výklad teórie tradičnej čínskej medicíny so zameraním na klinickú diagnostiku
Lektor: MUDr. Jiří Mařádek

22. – 23. 10. 2011
Prvok KOV v teórii tradičnej čínskej medicíny
Lektor: MUDr. Gabriel Petrovics

5. – 6. 11. 2011
Indikácie akupunktúry z hľadiska tradičnej čínskej medicíny
Lektor: MUDr. Milada Barešová

28. – 29. 1. 2012
Úvod do štúdia tradičnej čínskej medicíny
Lektor: MUDr. Teodor Rosinský, CSc.

18. 2. 2012
Akupunktúra v stomatologii
Lektor: MUDr. Emília Jánska, PhD

42
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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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