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TR ADIČNÍ ČÍNSK Á AKUPUNKTUR A
Čtyřleté studium 2012–2016 • Vedoucí běhu studia a odborný garant MUDr. Ludmila Bendová
Na základě dvaceti let zkušeností s výukou TČM® pro Vás na podzim roku 2012 otevíráme
kompletní čtyřleté studium tradiční čínské medicíny. Roční studium je organizováno do
pěti pětidenních seminářů a k tomu další doplňkové semináře podle potřeby. Podle zájmu
se pravidelně organizují stáže pro pokročilé studenty v Číně rozsahu 3–4 týdnů. Tyto stáže
umožňují intenzivní praxi vlastních dovedností ve všech oborech (vnitřním lékařství, akupunktuře, masážích, gynekologii, pediatrii, zevním lékařství apod.).
Po úspěšném absolvování zkoušek je studium završeno diplomem, vystaveným ve spolupráci s čínskou univerzitou.

Plán čtyřletého cyklu studia akupunktury 2012–2016
Studium je připravováno ve spolupráci s čínskými univerzitami TUTCM (Tianjinskou univerzitou tradiční čínské medicíny) a univerzitou Guangming v Pekingu. Studenti obdrží index, do
kterého bude zapisována účast na jednotlivých seminářích. Součástí studia je bodový systém,
se kterým budou studenti seznámeni. Pro absolvování studia bude potřeba obdržet určitý
počet bodů. V rámci čtyřletého studia bude třeba absolvovat ještě některé další volitelné semináře, které si studenti sami vybírají v rámci bodového systému. Témata a termíny seminářů
budou zveřejňovány na internetu a v členských informacích. Podmínkou studia je členství
v Československé SinoBiologické společnosti. Změna programu studia vyhrazena.

1. ROČNÍK 2012/2013
Teoretické základy tradiční čínské
medicíny TZTČM

3. ROČNÍK 2014/2015
Klinická akupunktura
Úvod do praktické fytoterapie

1. SEMINÁŘ: 21.–25. listopadu 2012

1. SEMINÁŘ: Listopad 2014, Orgánové
syndromy a jejich léčba s použitím
akupunkturních formulí a čínských
bylinných přípravků, 5 dní, přednášejí
čeští lektoři (zkouška z lokalizace bodů)

2. SEMINÁŘ: 6.–10. února 2013
3. SEMINÁŘ: 20.–24. března 2013
4. SEMINÁŘ: 8.–12. května 2013
5. SEMINÁŘ: 19.–23. června 2013

2. ROČNÍK 2013/2014
Základy akupunktury, seminář 1, 2
Lokalizace bodů, seminář 3–5
1. SEMINÁŘ: 20.–24. listopadu 2013,
společný, dějiny a základy akupunktury
(zkouška z TZ TČM 21. listopadu 2013)
2. SEMINÁŘ: Zima 2014, společný, léčba
bolesti v akupunktuře, formy působení na
akupunkturní body
3. SEMINÁŘ: Jaro 2014, výuka lokalizace
bodů, rozdělení do skupin
4. SEMINÁŘ: Do léta 2014, výuka lokalizace bodů, rozdělení do skupin
5. SEMINÁŘ: Do léta 2014, výuka lokalizace bodů, rozdělení do skupin. Červenec či
srpen 2014, stejný seminář v přírodě (letní
škola čínské medicíny), kapacita omezena,
v případě účasti na letní škole není třeba
absolvovat seminář v červnu v Praze

2. SEMINÁŘ: Leden 2015, Orgánové
syndromy a jejich léčba s použitím
akupunkturních formulí a čínských
bylinných přípravků, 5 dní, přednášejí
čeští lektoři
3. SEMINÁŘ: Březen 2015, Klinická
akupunktura, 5 dní, čínští profesoři
4. SEMINÁŘ: Duben 2015, Klinická
akupunktura, 5 dní, čínští profesoři
5. SEMINÁŘ: Červen 2015, Klinická
akupunktura, 5 dní, čínští profesoři

Studenti 1. ročníku

4. ROČNÍK 2015/2016
Klinická akupunktura
1. SEMINÁŘ: Listopad 2015, 5 dní, čínští
profesoři
2. SEMINÁŘ: Březen 2016, 5 dní, čínští profesoři
3. SEMINÁŘ: Duben 2016, klinický seminář –
kazuistiky, 4 dny
DIETETIKA: Červen 2016, 4 dny
PULSOVÁ DIAGNOSTIKA: 1 víkend, 2016
PRVNÍ POMOC PRO PRAKTIKY TČM: Víkendový seminář, 2016 (povinný, pokud během
posledních 5 let tento kurz neabsolvovali
studenti jinde)
PRAXE U PRAKTIKŮ: V rozsahu 150 hodin
ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE:
Duben–září 2016
ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA: Podzim 2016

editorial

OBSAH
ORIGINÁLNÍ PRÁCE
• Příjem informací světlem

4

• Deprese u dětí

8

• Dětská psychiatrie

11

• Možnosti celostní medicíny v dětské psychiatrii

14

• Poruchy slinivky z hlediska diagnostiky a terapie
akupunkturou a přidruženými technikami
17
• Akútny lumboischialgický syndróm

22

• Systémový prístup v akupunktúre

24

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
• Jubileum – MUDr. Radomír Růžička, CSc.

26

• Jubileum – MUDr. Milada Barešová
80. narozeniny, fotoreportáž

30

• Jubileum – prim. MUDr. Milan Stránecký

32

ZPRÁVY Z USKUTEČNĚNÝCH
AKUPUNKTURNÍCH AKCÍ
• 26. kongres akupunktúry v Poprade

33

• Správa z XV. lekárskeho kongresu
naturálnej medicíny

34

• Celoštátna konferencia
„Akupunktúra a onkológia“

36

oznámení a různé
• Přehled akcí

39

• Príhovor k čínskemu novému roku,
rok Vodného draka

41

• Jak se připravit na rok 2012
z pohledu čínské kosmologie

42

Vážené a milé kolegyně,
vážení a milí kolegové,

po konci loňského roku, který byl ve znamení semináře k 80. narozeninám prof. MUDr. Milady Barešové, jsme
vstoupili do roku nového a také do roku Vodního Draka
podle čínského kalendáře. Podrobněji si o něm pak můžeme přečíst v příspěvcích uvnitř tohoto čísla.
Zdálo se (alespoň mně), že máme přestávku na přípravu dalšího čísla. Ale nakonec jsme se se slovenskými kolegy domluvili tak, že připravíme první číslo letošního roku
a oni pak další. Důvodem jsou mimo jiné volby do Spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti. Nyní
na Slovensku probíhají a v druhém čísle našeho časopisu
se ve slovenském vydání dozvíme jejich výsledek.
Velmi nerad bych to zakřikl, ale naštěstí máme relativně dost příspěvků. Chtěl bych tím opět poděkovat všem,
kteří je zaslali. Velmi mě potěšilo, když se mi ozval pan
primář MUDr. Václav Vydra a poslal příspěvek, který sice
zazněl již před časem na Priessnitzových dnech v Jeseníku, ale čas mu nikterak neubral na aktuálnosti, spíše
naopak. A pak napsala i MUDr. Milada Barešová. Při její
známé časové vytíženosti a tudíž ne tak časté publikační
činnosti v poslední době to bylo také velmi radostné sdělení. Bohužel jsme to do uzávěrky nezvládli, ale věřím, že
její příspěvek se objeví v některém z dalších čísel. Ještě
bych chtěl vyzvednout neutuchající elán pravidelné přispěvatelky MUDr. Věry Dolejšové.
Nesmíme samozřejmě opominout příspěvky našich slovenských přátel, kteří nám je pro „české“ vydání poskytli
ve velkorysém množství.
Asi jste si všimli, že se snažíme také o fotodokumentaci,
autorů u jejich článků a další. Ne vždy máme k dispozici všechny fotografie a je tu také otázka kvality. Minulé
číslo vypadalo v náhledu s fotografiemi docela dobře, ale
jsem si vědom toho, že na papíře to už zdaleka tak dobré
nebylo. Po domluvě s tiskárnou, která je velmi vstřícná,
doufám, že toto číslo dopadne lépe.
Přeji Vám pohodový rok a těším se na shledanou
na březnovém semináři v Praze.

MUDr. Petr Sedláček

Za obsahovou a jazykovou formu příspěvku odpovídají autoři.
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originální práce

Příjem informací světlem

Studie a přednáška Konference Jeseník 2006 (Priessnitzovy dny)
Prim. MUDr. Václav Vydra
Aš, vaclavvydra@tiscali.cz
Odhalovat podstatu účinku informačního pole na regulaci posloupnosti změn procesů na úrovni DNA je stále v hypotetické fázi.
Hledat v tomto neobyčejně složitém
prostředí energetické pole kterým
se šíří informace je velmi obtížné.
Přesto se daří v různých oborech
výzkumu dosáhnout míry poznání
ohraničené současnými možnostmi. Při hledání spojitostí v některých oborech se ukázalo, že je třeba
vytvořit jakýsi model mostu, který
by spojování úrovně poznání vedl
k cíli lépe než nahodilé a někdy přehlížené poznatky z oborů zdánlivě
nesouvisejících. Tak vznikla metoda
nazývaná synergetika, synergetický
systém. Ten značí takovou společnou akci diskrétních subsystémů
nebo prvků systému, která má celkový větší účinek, než by odpovídalo sumě účinků získaných nezávisle.
Projevem kooperace mnoha subsystémů (atomů, prvků buněk nebo
lidí) mohou být jiné nebo nové
prostorové, časové a funkční struktury. Jejich spontánní formování
z původně chaotického (nebo jinak
uspořádaného) stavu často označujeme jako fázové proměny. Existuje
zřejmě obrovský volný prostor pro
zpracování jevů v systémech, které
nelze plně popsat ani platnými teoriemi o mikrostrukturách.
Synergetika aplikuje zákonitosti
spolupráce platné pro subsystémy
do dalších vědních oborů disponujících nespočetným množstvím individualit. Metoda shrnutí poznatků
či nalezení společných zákonitostí
má společné sféry zájmů (bionika,
biologie, kybernetika, řízení systémů, genetika, cytopatologie aj.).
Toto prolínání je ve všech oborech
lidské činnosti naprosto běžné.
Hakenova formulace syneretiky:
„Projevy spolupráce v nerovnovážných fyzikálních, chemických a biologických systémech – tedy hledání
zákonitostí a analogií pro samovol4

nou organizaci v nerovnovážných
fyzikálních, chemických a biologických systémech.“
Pro synergetiku je charakteristická velmi těsná návaznost na všechny teorie zabývající se vyšetřováním
kritických stavů systémů, a to postižením kvalitativních změn chování
systémů a jejich fázových proměn,
čímž rozumíme situaci, kdy sebemenší změna jistého parametru
systému (v našem případě paprsek
nesoucí informaci) nad takzvanou
kritickou hodnotu způsobí skokovou změnu jeho stavu.
von Bertalanfi: Jisté analogie mezi
otevřenými a uzavřenými systémy
nazval koncepcí „Flux equilibrium“
(Fliessgleichgewicht). Teorii nerovnovážných systémů a katastrof
zobecnil na chemických modelech
nositel Nobelovy ceny Ilia Prigogin.
V závěru úvodu cituji ještě britského biologa L. Volperta „univerzální
teorie systému nemá žádný praktický význam, každá upotřebitelná teorie platí pro jistou třídu soustav.“

Význam a vliv světla
Různé vlnové délky světla mají
různé vlastnosti vzhledem k živým
organismům. Absorbční spektrum
v oblasti zeleného a žlutého světla
má vliv na haemoglobin, zatím je
nejisté, zda je organismus schopen
využít světelnou energii přímo pro
biochemické reakce. Modrá složka
rozkládá bilirubin. O  biologickém
významu červeného světla svědčí
okolnost , že je pro ně kůže nejvíce
propustná. Naopak brání prostupu
ultrafialového pásma světla, které
má mutagenní vliv, je-li příliš intensivní. Hojivé účinky byly známy
již ve starověku. Léčba červeným
světlem začala v minulém století
a zintensivnila používáním prvních
laserů v medicině. Červený laser má
stejnou vlnovou délku jako moxa –
hořící oharek z pelyňkových květů,
bylo jasné, že laser vstoupil do aku-
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punktury v moderní podobě pradávné léčby.
Světlo má pro živé organismy
význam jako nositel a zdroj informace. Buňky sítnice zvýšeně reagují na světlo a umožňují zrakové
vnímání okolního světa. Pro živé
organismy, i pro jednotlivé buňky,
které nemají specialisovaný orgán
vnímající světlo, má světelná informace velký význam. Množství světla
(a tepla) informuje živé organismy
o roční době a o tom, zda jsou vhodné či nevhodné podmínky pro růst
a množení. S intensitou světla stoupá buněčná aktivita, produkce a reprodukce.
Světlo jako informace funguje
i na úrovni komunikace mezi buňkami, například ve tkáňové kultuře.
Odumírající buňky ze zbytku energetických rezerv vyzáří sérii fotonů,
které jsou pro okolní vitální buňky
podnětem k urychlení dělení a zaplnění prázdného místa. Fotony jsou
formou přenosu informace v řídké a intersticiální tkáni které jsou
ve všech částech vyšších organismů.
V oblasti centrálního nervového
systému jsou zdrojem záření mozeček a epifyza. Světelná informace je
zřetelně fylogeneticky velmi starou
formou mezibuněčné komunikace,
rychlým přenosem informací mezi
částmi živých organismů i ve vztahu
k vnějšímu prostředí.
Význam světla pro živé organismy
je velký a zdaleka neznáme všechny jeho aspekty. Světlo zásadním
způsobem ovlivňuje náš život a jen
člověk posedlý sci-fi představami
umělých světů se domnívá, že se lze
vymanit z přírodních zákonitostí
a že zákony přírody může změnit
místo toho, aby se snažil jim dokonale porozumět a snažil se je naplňovat nebo na nejvyšší úrovni napodobit.
Souhrnným pojmem pro vysvětlení projevů a vzájemného ovlivňování živých organismů mezi sebou

a uvnitř jich samotných na energetické úrovni je koncentrace a pohyb
bioplasmy. Modelová představa chápe biologickou plasmu jako samostatnou energetickou síť (variabilní
silové pole) v organismu a na něm.
Tato síť je formována spojením mezi
vnitřními procesy a zevními vlivy
a je specifickým informačním zdrojem o stavu živého organismu jako
subjektu.
Všechny živé organismy jsou protkány vodivými systémy kybernetického charakteru. Poruchy v tomto
autoregulačním systému vyvolané
různými vlivy způsobují posun diferencovaných energetických hodnot
na určitou hranici, která je pro každý subsystém specifická a tak vyvolává změny funkce normálnosti
buněčných projevů (nerovnovážný
systém).
Přenos náboje elektronem v nehomogenním
poli
organismu,
ve kterém pevná a tekutá skupenství vytváří struktury podobné
krystalinickým (relativně stabilisovaným) je v podstatě přenosem
jednoduché informace a můžeme
ji považovat za nejzákladnější biologickou reakci.
Lidský organismus je otevřený systém pod permanentními vnějšími
vlivy a současně je sám zdrojem biofysikálních polí, protože biologické
procesy realizované každou molekulární strukturou jsou spojeny se
vznikem elektrického proudu velmi
nízkého napětí a vibracemi v určitých frekvencích. Účelnou fotoemisi a transfer vzniklých biopotenciálů vykonávají přímé a nepřímé
polovodičové systémy (molekuly
bílkovin) a resonátory (různě utvářené membrány). Na informační interakci se účastní každá nenarušená
buňka, která je schopna informaci
vysílat, přijímat a modulovat.
Podle kvantové teorie se vzájemná
interakce elektromagnetických polí
jednotlivých mikro- a makrosystémů uskutečňuje prostřednictvím
jak elmag vlnění, tak výměnou světelných kvant. Takto pracuje bezkontaktní informační nitrobuněčný
i mezibuněčný přenos a pomocí
koherentního svazku fotonů i dálkový přenos mezi skupinami buněk
nebo vyššími systémy. Velmi rychlá
informační komunikace se uskutečňuje fluktuačními vlnovými poli,

které vzniknou ze sdružených fononů a vytvářejí v buňkách duté cylindrické rezonátory (vyplňují preformované prostory). Před středem
buněčného jádra se prostírá horizontální infračervená elektromagnetická vlna a kolmo k ní se formuje
vlna zvuková. Interferenci těchto
rozvinutých vln vzniká tzv. „stojaté
vlnění.“ Sdružená pole „stojatého vlnění“ se navzájem stabilizují tím, že
na povrchu buněčných membrán
se vytvářejí jakési uzlíčky umožňující minimalisaci náhodných výkyvů
napětí zpětnou vazbou.
DNK s citlivými vodíkovými můstky je dobře chráněná v oblouku
(výseči koule) infračervené vlny.
Takto vytvořená pole mají bezpečný informační monopol nejen v nitrobuněčném procesu, kde mimo
informační funkce mají i regulační,
biostimulační a ochranně-reparační
vliv, podobný význam mají i v mezibuněčném styku. Přítomnost inaktivních polí je nejcitlivějším indikátorem poruchy nebo při zániku
buňky. Činnost fluktuačních polí je
důležitá při dělení buněk, umožňuje transkribci a reduplikaci umírající či mrtvé buňky kdekoliv v těle
bez tvarových a funkčních změn.
Exaktní intracelulární přenos informací se uskutečňuje na základě
specifické resonance buněk prakticky ve všech vlnových rozsazích.
Informační přenos zprostředkovaný fotony a fonony je energeticky
minimálně náročný a i bilance přeměny elmag. energie na tepelnou je
zanedbatelná.
Přenos v optické části spektra záření je možný jen v jeho červené a infračervené oblasti, protože je v tomto rozsahu největší transparence
buněk. Buněčné molekuly dokáží
světelná kvanta všech vzruchových
hladin absorbovat, zesílit a emitovat, čímž se jejich činnost přibližuje
hranici schopnosti generátoru laserových paprsků. Charakteristickou
vlastností takovéto komunikace je
koherence, která umožňuje uskutečnit „dálkový“ transfer informace.
Porucha koherence zapřičiňuje nekoordinovanou emisi, brzdí výměnu informací s okolím a tak narůstá
entropie. Z biokybernetického hlediska lze předpokládat že aktivní
akupunkturní bod má charakter
optimálního adaptivního systému,

ve kterém jsou zakomponované paměťové i zpětnovazební vztahy. Úlohou takového systému je zajišťovat
optimální chování ovlivňovaného
regulovaného systému. Ve zmíněných akupunkturních bodech se
transformuje energie stimulujícího
podnětu (laserový paprsek s volenou frekvencí) na vlastní frekvenčně kodovaný proud bioelektrických
a biochemických stimulů, které
jsou srozumitelné pro daný systém
orgánové funkce. Takové podráždění v příznivém případě přeruší
patogenní informační šum, upraví
zpětnovazebné vztahy a vyřadí tzv.
bludné okruhy, které mechanismem reverberace udržovaly instabilitu systému a patologický stav
a posléze navodí homeostazu buď
v původních podmínkách nebo
v adekvátní možnosti přestavby
adaptačních mechanismů

Genetika a světlo
Genetická informace každé buňky může vždy použít porovnání svého současného stavu s danými podmínkami a provést možné úpravy.
Tyto mohou předejít nebo alespoň
zastavit onemocnění jako rakovinu či AIDS a navíc zpomalit proces
stárnutí (Citát z knihy Biological
Chip in our Cells).
Světlo je v podstatě nejstarší a nejdůležitější potravou světa a navíc
chápáno jako elektromagnetické
vlny – dokonalé paměťové medium.
Německý biofyzik Fritz Albert
Popp zkoumal dlouhá léta fenomen
biofotonů, přirozeného světelného
záření, které vydává každý živý organismus. Biofotonové záření je velice
slabé a zviditelnitelné jen po značném zesílení v temné komoře. Popp
se spolupracovníky udělal ohromující postřeh, že intensita záření byla
zpočátku vždy silnější, tedy krátce
poté, když přinesli vzorek tkáně
do temné komory a pak pozvolna
klesala na stabilní hodnotu běžného biofotonového záření. To znamená, že naše tělo umí světlo nejen
vysílat, ale může jej také nasávat
z okolního prostředí, což je ovšem
v temné komoře nemožné. Dochází
tedy k poklesu. Něco uvnitř našeho
těla tudíž umí skladovat světelnou
energii, a to je důkaz, že se sami
také v malém procentu živíme přímo světlem, nezávisle na potravě,
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kterou jíme. Následně se ukázalo,
že světelnou pamětí v těle není nic
jiného, než samotná DNK. Je již déle
známo, že DNK je hluboce zapojena
do biofotonového záření.
Forma obří molekuly dvojitá spirála funguje v DNK jako ideální
přijímač elektromagnetických vln.
Ze strany je to protáhlá plochá anténa s vysokou citlivostí V pohledu
na osu (shora) má tvar prstence
a tudíž je i velmi dobrá magnetická
anténa. Zachycená elektromagneticá energie je uskladněna přímo
uvnitř, prostě řečeno přivedením
molekuly do oscilace. Fyzikálně je
to harmonický oscilátor. Takový oscilátor samozřejmě pomalu ztrácí
energii (viz pobyt v černé komoře)
a doba, kterou tento proces potřebuje udává míru schopnosti uskladnění energie, jinak řečeno znamená
jakost rezonátoru. Ukázalo se, že jakost rezonátoru je mnohonásobně
vyšší než u konstruovaných technických rezonátorů. To znamená že
oscilační ztráty jsou neuvěřitelně
malé.
To je potvrzení známého předpokladu, že DNK je organický supravodič, který může pracovat při běžné tělesné teplotě.
Ve výzkumném ústavu v Cambridge fyzik Lene Vestergaard Hau
zjistil, že laserové světlo může být
při průchodu sodíkovými atomy
při teplotě –270 °C zbrzděno až
na rychlost 60 km za hodinu. Podmínkou pro tento brzdící efekt je
prostředí, které musí být změněno
ve velmi exotický stav, tzv. Bose-Einsteinův kondensát, který mimo jiné
zahrnuje i schopnost supravodivosti. Konstatntní rychlost světla platí
pouze pro vakuum. Při průchodu
hmotou se snižuje. Nevýhodou je,
že světlo je pohlcováno médiem
které je obklopuje. To ale neplatí
pro supravodiče. I když sodíkové
atomy brzdí světlo mnohem více
než každý jiný běžný materiál, zůstávají transparentní a nevznikají
žádné ztráty. Takové, či obdobné
schopnosti jsou plánem budoucnosti pokud budeme chtít skladovat
nejen světelnou energii, ale světlo
jako komplex se všemi jeho vlastnostmi, například jako paměťové
medium. Supravodivé počítačové
6

čipy takto budou moci ukládat světlo a užívat ho k ukládání dat. Je vidět to, co příroda vynalezla všechno
už před miliardami let. Živé bytosti
tedy nosí v každé tělesné buňce vysokorychlostní technické vybavení“
mikročip o paměťové kapacitě 3 gigabity. Takový přijímá elmag informace z okolního prostředí, ukládá
je a možná v pozměněné formě je
může vysílat.
Technické údaje DNK – roztažená
molekula by byla asi dva metry dlouhá. Má přirozený kmitočet okolo
150 Mhz. Tato frekvence je přesně
v rozsahu našeho vnitřního radaru
a platí i pro telekomunikační a mikrovlnnou techniku. Využíváme
stejný kmitočtový rozsah pro účely
telekomunikace a detekce.
DNK navíc může akumulovat veškeré harmonické vlny této základní
frekvence, tedy i viditelné světlo.
22. oktáva 150 Mhz leží v tomto rozsahu. Barva tohoto světelného záření je modrá. Shodně je sluneční
světlo lámáno v atmosféře a tak žijeme pod modrou oblohou.
Nejnovější ruské výzkumy ukázaly, že DNK nezávisle na své biochemické funkci producenta proteinů
je složitý elektronický biologický
čip komunikující s okolním prostředím.
Skupina akademiků vedená Pjotrem Garjajevem usoudila, že do té
doby byl výzkum lidského genomu
omezen na biochemii, což znamenalo, že mnoho vlastností DNK zůstávala skryta. Došli k revolučním
poznatkům, které ukazují DNK i lidskou genetiku v úplně novém světle.
Dnes běžně hovoříme o „genetickém kódu.“ tedy o systematickém
kodování informace. Na tom se dřívější genetika zastavila a snažila se
dokončit výzkum výlučně za pomoci biochemie.
Lingvistika je nauka o struktuře
jazyků ale také o umělých jazycích
používaných při programování počítačů. Při zkoumání poznatků o genetickém kodu lze rozpoznat, že se
řídí stejnými pravidly jako naše lidské jazyky. Jsou to pravidla na úplně
základní úrovni na níž mají všechny
lidské jazyky porovnatelnou strukturu. Struktura DNK neodpovídá
struktuře lidského jazyka, ale pravi-
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dla lidských jazyků následují strukturu genetického kodu!
Genetický kod a DNK existovaly
daleko dříve než první člověk poprvé artikuloval článkované slovo. Každý lidský jazyk, který se od té doby
vyvinul následoval základní vzorec
daný v uspořádání genetického
kodu. Toto se netýká orthodoxní
materialistické představy o světě,
podle níž je schopnost řeči jen vedlejší účinek proteinů usazených
na nějakých genech. Uspořádání základních bází v DNK se řídí gramatikou, nehmotným plánem, který se
podobá skladbě lidských jazyků. Podobnost struktury DNK a lidského
jazyka je nejzřetelnější právě v těch
částech obří molekuly, které nejsou
používány pro syntezu proteinů!
Už dlouho je známo, že k nastavení
genů je využíváno jen asi 10 % molekuly DNK. Zbývajících 90 % má
jakousi funkci klasické vědě neznámou a proto bylo označeno jako
„němá DNK.“
Garjajevovo poznání tudíž znamená revoluci v celé oblasti genetiky.
Pokud zkoumáme jen známé geny
a zbytky dáme stranou jako „němou
DNK“ uniknou nám velmi důležité
poznatky! Je to paradoxem, právě
„němá DNK“ hovoří, obrazně vyjádřeno.
Experimenty moskevské skupiny prokázaly, že obsáhlé části kodu
DNK nejsou žádným způsobem
užívány k syntéze nějakých dosud
neznámých komponent našeho těla
jako je tomu v případě genů. Tento kód je využíván ve skutečnosti
ke komunikaci – přesněji k hyperkomunikaci. Hyperkomunikace je
výměna dat na úrovni DNK za použití genetického kódu. Jako taková může být přepravována vyšší
informace, jež pak může vstupovat
do lidského vědomí a být jím interpretována.
Garjajev s kolegy analyzovali odezvu systému DNK na vibrace a zjistili, že následuje poměrně komplikovaná avšak ve fyzice známá reaktivní
resonance jako takzvané solitonové
vlny. Byly rozpoznány pozorováním, jsou však natolik komplikované, že je lze vypočíst jen s pomocí
moderních počítačů. Solitonové
vlny jsou vyjimečně stabilní v čase

a proto si mohou dlouho podržet
vloženou informaci.
Citát Dr Garjajeva:“ Většina pokusů porozumět principům biologického počítače DNK probíhala
s výlučným uplatňováním pravidel
postupu, jejž zavedli Watson, Crick
a Chargraf: AT, G-C. Je to správné,
ale to nestačí! Chromozomální kontinuum DNK v živých systémech má
vlastnosti vlnění, což nám dovoluje
odvodit neznámý program, podobný software v počítačovém kodu,
sloužící k nastavení funkcí organismů. Známý genetický kod slouží jen
k syntéze proteinů, nic víc.Chromozomy v živém organismu pracují
jako solitonové holografické počítače využívající endogenního záření
laseru DNK.“
Závažnost těchto poznatků je stejně nepochopitelná, jak jsou ony
samy o sobě prosté a logické. Jestliže přizpůsobíme laserový paprsek
frekvenci vln DNK a takto můžeme
ovlivnit i samotnou genetickou informaci.
Pokud by byly dodrženy správné
rezonanční kmitočty, reaguje substance DNK v živém organismu
(to znamená v živém těle, nikoliv
ve zkumavce) na řečí modulované
laserové světlo, stejně jako na rádiové vlny.
Tím se otevírají dosud neznámé
možnosti. Jde o to, sestavit zařízení, jímž bude pomocí vhodně mo-

dulovaného
vysokofrekvenčního
nebo světelného záření ovlivňován
metabolismus buněk oprava genetických defektů pak bude možná
bez dosavadních rizik a vedlejších
účinků klasického biochemického
přístupu.
Trendem západní vědy je vyvíjet
podle co nejvíce možných informačních položek z genů nové chemické léky. Tento postup není prost
velkých rizik a jde o potenciálně velký obchod. Ruští vědci usilují o holistické porozumění DNK směřující
k vývoji terapeutických zařízení, jež
mohou mnohé nákladné a nebezpečné léky dlouhodobě nahradit.
Každá tělesná funkce, obvzlášť
v oblasti látkové výměny a produkce hormonů je ovlivnitelná sugestivní silou slova ačkoliv funguje
naprosto autonomně, s vyloučením
vědomé vůle, to dosud nebylo možné vysvětlit vědecky.
Lékařský model psycho-neuro-imunologie vede zpět k efektu
hypnotické sugesce až dosud řídící
výlučně mechanizmy v mozku, zejména v oblastech kde se předpokládá vrstva podvědomí. Dnes to
vypadá jednodušeji – DNK může
reagovat přímo na mluvené slovo.
Některé léčebné postupy a metody jejich princip účinku byl nevysvětlitelný, příklad čínská akupunktura, může být pomocí vlnové
teorie vědecky vysvětlen.

Světlo skutečně představuje důležitý faktor při zásobování naší dědičné molekuly DNK energií. Stará
se o zdraví prospěšný průběh všech
funkcí v našich buňkách. Jistě jsou
velmi důležité světlem předávané
informace. DNK tímto způsobem
zřejmě komunikuje s ostatními organismy nebo s nadřazeným záměrem uloženým v morfogenetickém
poli, což vědecký výzkum poprvé
prokázal.

Literatura:
Haken: Synergetics. An introduction.
Springer Verlag
Hudec: Funkcionální stabilita a příklad
její stabilisace.
Zeeman: Catastrofe teory Scient Amer.
Katětov Jedlička: Teorie katastrof: Souvislosti a aplikace PMFA 24
http:/www.john.lerwill,binternet.co.uk/
spirit/lifejourney.html.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2012

7

originální práce

DEPRESE U DĚTÍ

Seminář ČLAS, 5. 3. 2011, Praha
MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Zuzana Peterová
v.dolejsova@seznam.cz, z.peterova@seznam.cz
Deprese je duševní porucha, která představuje jednu z největších
zdravotních zátěží vyspělé společnosti. Postihuje cca 12 – 13 % populace v Evropě, přičemž její výskyt se
v posledním desetiletí zdvojnásobil
a to bez rozdílu věku či pohlaví.
Velkým problémem zůstává skutečnost, že tato afektivní porucha
nebývá často dobře diagnostikována, chybí určení příčiny vzniku
onemocnění a následně tedy chybí
i vhodná léčba.
Klasická medicína zavádí systém
tzv. „sequenced treatment measurement based care“. Jedná se o systém, v rámci kterého jak lékaři první
linie, tak psychiatři postupují podle
algoritmů medicíny založené na důkazech a přitom používají standardizovanou škálu ke screeningu, diagnostice a měření výsledků léčby
duševní poruchy. K  dispozici jsou
v zásadě dotazníky jak v tištěné, tak
v computerizované podobě s několika otázkami týkajícími se nálady,
schopnosti se radovat, pracovat
apod. Dotazníky může vyplnit pacient sám nebo za pomoci sestry
nebo lékaře. (viz Aktuální pohledy
na diagnostiku a léčbu depresivní poruchy, prof. Dr. Jiří Raboch,
DrSc.) Diagnostický proces je možno objektivizovat a verifikovat podle škály PHQ (Patient Health Questionnaire) se 2 nebo 9 otázkami.
Následně je vhodné pacienta
odeslat o odbornému dovyšetření
a péči na psychiatrii, nebo po stanovení jiné příčiny obtíží zahájit příslušnou vhodnou léčbu.
Deprese je v podstatě zevní projev nějakého onemocnění, které
může a nebo také nemusí mít svoji
příčinu v postižení CNS, může se
vyskytovat celoročně, nebo pouze
sezónně, má velmi rozdílnou intenzitu příznaků atd.
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1. Definice deprese
a) Klasická
Slovo deprese je odvozeno z latinského deprimo, což znamená stlačovat, potlačovat, tisknout.
Deprese je obecný pojem pro
souhrn příznaků od pocitů smutku
a sklíčenosti až po celkovou apatii.
Patří sem i lhostejnost k podnětům,
nechuť k jakékoliv činnosti, neschopnost se radovat apod. Vedle psychických příznaků ale pod obraz deprese
patří i celá škála fyzických příznaků
v rámci somatizace obtíží, jako je
únava, bolesti hlavy, poruchy spánku, neklid, palpitace, bolesti v zádech, zácpa, ale i subfebrilie apod.
U dětí na rozdíl od dospělých nebývá v popředí obtíží smutná nálada, častěji jsou rozmrzelé, bez zájmu
o činnosti, které je dříve bavily.
Deprese bývá tzv. larvovaná, což
se projevuje především příznaky
jako je přejídání, zlobení, špatný
spánek, případně i zhoršení prospěchu ve škole. Úzkosti jsou u dětí
s depresemi vyjádřeny prakticky
vždy. Mohou se objevit úvahy o smrti a sebevraždě. Čím blíže k pubertě,
tím více se obraz podobá obrazu deprese u dospělých.
Příznaky deprese se mohou měnit
v průběhu dne, v závislosti na slunečním světle, na ročním období
apod.
b) Podle Dethlefsena
Jak bylo řečeno výše, deprese znamená potlačení nebo útisk. Čím se
tedy pacient cítí utlačován nebo co
sám potlačuje?
Dethlefsen nabízí tři tématické
okruhy:
1) agrese – jedná se o potlačenou agresi, která se otáčí dovnitř,
do vlastního těla. Tím vyvolává
bolest a řadu somatických obtíží
od únavy, přes alergii, po depresi
a všechny průvodní jevy. Může ale
skončit i sebevraždou. Tento problém se týká dětí poměrně často.
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2) odpovědnost – patří sem obava
z převzetí odpovědnosti za své činy,
za svůj život. I to je problematika
dětské deprese.
3) rezignace – zde uvádíme pouze
pro úplnost. Pacient se zabývá konečnou fází života, smrtí, cítí se osamělý, opuštěný, starý. Tato fáze je
provázena apatií, pasivním čekáním
na smrt. Týká se zejména opravdu
starých osamělých lidí.

2. Příčiny deprese
Základem správné léčby je řádné stanovení příčiny onemocnění.
Deprese je soubor příznaků na psychické i fyzické úrovni, ale pouhé
tlumení obtíží nevede k uzdravení. Zmírní se obtíže nemocného
a uklidní se jeho okolí. Ukazuje
se, že nalezení příčin onemocnění a jejich léčba vede k uzdravení
a zabraňuje recidivám. Nejdůležitějším momentem je dobře udělaná
anamnesa, s přihlédnutím ke všem
okolnostem vzniku onemocnění,
kde nesmíme zapomenout na zátěže ze zevního prostředí – zejména
virové, chemické apod.
Nezastupitelným vyšetřením
zde je elektroakupunktura podle
dr. Volla.
a) viry – Coxsackie viry, VZV, HSV,
CMV, EBV
b) chemicko-toxická zátěž – formaldehyd, dřevoochranné prostředky,
těžké kovy, zejména olovo a hliník
c) extrakce zubů osmiček v celkové
anestesii – vede k rozkolísání psychiky a poruše imunitního systému
d) porucha el. statického a el. magnetického pole
e) vztahy v rodině – nejistota, ztráta
zázemí, pocity viny za rozchod rodičů, nebo i obecně ztráta jednoho
z rodičů, strach z násilí, pocity křivdy za „chudobu rodičů“ – nejsou
schopni zajistit značkové oblečení,
nejnovější mobil apod. Dále sem pa-

tří perfekcionismus rodičů, výchova zaměřená na výkon – to se často
týká sportovců – kdy zejména otec
vozí dítě v 5,00 hod ráno na trénink
hokeje a připomíná mu, kolik stojí
výbava a tudíž, že očekává výsledky.
f) vztahy ve škole – šikana, násilí,
kastování
g) změny hodnotového žebříčku –
peníze, majetek, sociální rozdíly…
h) změněná identita – komunikace
přes facebook pod změněnou identitou apod. a potom neschopnost
unést realitu (střet s realitou)
i) EMO
j) únavový syndrom
k) pracovní přetížení – příliš mnoho kroužků, neschopnost splnit ambice rodičů
l) drogy – v dnešní době i pasivní
příjem, např. v čajovnách, kde se
kouří opium, aktivně tzv. lehké drogy (marihuana), které ale mohou
u citlivého jedince vyvolat vážné
psychotické obtíže (zejména u dětí
s poruchou funkce jater např. po infekční mononukleose nebo jiném
virovém onemocnění).
m) somatická onemocnění – především hepatopathie, ale i onemocnění ledvin a plic nejrůznější etiologie
n) autoimunní onemocnění – zde
především m. Crohn nebo colitis
ulcerosa

na u adolescentů a představuje obsedantní jednání – přehnané mytí
rukou při strachu z nečistoty, patologické kontrolování věcí a situací –
kontrola zamčených dveří, zavřené
vody, vypnutého plynu apod.
Často se u dětí setkáme se somatizací deprese a úzkostí, kdy projevem mohou být bolesti hlavy nebo
břicha, zvracení ráno před odchodem do školy, časté močení. Vždy
se jedná o postižení neurovegetativního systému a projevy odpovídají
v systémech pod jeho kontrolou.
Zejména u dívek se setkáváme s projevy neurocirkulační astenie, palpitacemi apod.
Stejně tak může být projevem kašel nebo škytavka, dráždivý tračník.

3. Projevy deprese u dětí

3) hypnoterapie

U dětí nebývá při depresi v popředí smutná nálada, ale jsou rozmrzelé, nesoustředěné, úzkostné. Mohou
mít poruchy příjmu potravy, často
se přejídají, střídají chutě, nebo
potravu odmítají a vyžadují pouze
pití. Úzkosti jsou vyjádřeny při depresi prakticky vždy. Diferenciální
diagnostika úzkostných poruch je
velmi široká a EAV je opravdu ideální pomůckou k rozklíčování příčin
onemocnění.
Připomeňme, že do skupiny úzkostných poruch patří nejrůznější
fobie: klaustrofobie – strach z uzavřených prostor, resp. z nemožnosti
opustit určitý prostor (tedy i auto
v dopravní zácpě), agorafobie –
strach z davu lidí nebo veřejných
prostranství, sociální fobie – strach
z vlastního selhání nebo zesměšnění se, strach z kritiky ostatních
a dále různé úzkostné poruchy
včetně obsedantně kompulzivní
poruchy, která se objevuje zejmé-

4. Možnosti léčby
a) Klasickou medicínou
1) psychoterapie – podle literatury
v současné době existuje více než 400
nejrůznějších psychoterapeutických
postupů. Základem ale vždy je navázání dobrého vztahu mezi terapeutem
a pacientem. Psychoterapie může být
individuální nebo skupinová.
2) biofeedback – pacient se naučí
ovládat řadu svých fyziologických
projevů vůlí (např. pocení, krevní
tlak, tep, teplotu) v reálném čase.

4) relaxační metody – zejména autogenní trénink
5) farmakoterapie – benzodiazepiny, antidepresiva, antipsychotika,
atypická anxiolytika
b) Nekonvenční medicínou
1) akupunktura
Celotělová akupunktura: TM 20,
Lu 7, LI 4 bilat., St 36, Pc 6, 4, H 7, 9
Ušní akupunktura: Jeromeho
bod, omega 1, častěji vpravo, Milaniho trojúhelník, vždy vlevo, bod
agresivity, body jater, ledvin, sleziny a plic, případně protizánětlivé
a protialergické body.
2) homeopatie
IGNATIA – smích i pláč, úzkost spojená s pocením, palpitacemi, fobie,
zejména klaustrofobie.
ACONITUM – panika, neklid, prekolapsový stav.

AURUM METALLICUM – pocit,
že musí vykonávat práci, která
je za hranicemi jeho schopností
a možností, pracovitost a odpovědnost bez kompromisů, sebevražedné sklony.
CHINA – má své cíle a plány, ale
stále musí překonávat nějaké překážky, nedokáže nalézt kompromis
mezi svými ideály a možnostmi.
ACIDUM PHOSPHORICUM – vyčerpávající práce, nedostatek pochvaly,
nadměrně jí a tloustne, má velkou
žízeň.
CUPRUM METALLICUM – nedostatek sebevědomí se silnou touhou
dokázat, že není bezcenný, onemocnění z nedostatku pochvaly nebo
neustálého nesouhlasu.
CARBO VEGETABILIS – vyčerpání
na hranice možnosti, zoufalství, úzkost, plachost.
PAEONIA – červenání se, nedostatek sebedůvěry, strach ze selhání.
ARGENTUM NITRICUM – katastrofické scénáře, přetížení, plno kroužků, nestíhá, tlak v žaludku.
GELSEMIUM – strach ze zkoušky,
průjem před ní, slabost, vnitřní slabost, třes.
ANACARDIUM – malé sebevědomí,
jakmile začne psát písemnou práci,
vše se mu z hlavy vymaže.
3) Bachova květová terapie
LARCH – strach před zkouškou, nedostatek sebedůvěry.
HORNBEAM – pocit neschopnosti
cokoliv dokázat.
MIMULUS – strach ze selhání.
ROCK ROSE – panický strach.
4) zvířata
Zvíře dává dítěti bezpodmínečnou lásku, učí ho lásku dávat i přijímat a zároveň ho vede k zodpovědnosti za něčí život tím, že se dítě
naučí se starat a zajišťovat zvířeti
potravu, pití apod.
Velmi důležitým momentem je
také nutnost se dělit – dítě např.
dává část peněz ze svého kapesného
na potřeby zvířecího miláčka.

5. Diskuse
Depresivní poruchy u dětí se
vyskytují stále častěji, v současné
době se uvádí dokonce až 100 suicidálních pokusů u dětí za rok. Důvodem jsou stresové situace doma
i ve škole, rozvody rodičů nebo vol-
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né vztahy rodičů, kdy dítě nemá jistotu pevného zázemí, neschopnost
komunikace mezi dětmi – dnes sedí
všichni u internetu a komunikují
přes sociální sítě. Mnohdy přes ně
i volají o pomoc, ale málokdy jsou
včas vyslyšeny. Rodiče se s dětmi
dnes moc nebaví, takže si změny nálad nebo jejich problémů všimnou
také až příliš pozdě.
Děti jsou často ve škole vystavovány šikaně a to nejen ze strany spolužáků, ale i ze strany učitelů, kteří
s problematickým chováním nemají
trpělivost.
Učitelé jsou pod velkým tlakem,
kdy mají mnoho povinností a téměř
žádná práva, děti mohou diktovat,
kdy chtějí psát písemné zkoušky
a nebo, co a jak se chtějí učit a učitelé potom nezvládají jejich problémy.
Mnoho příznaků bývá podceňováno, pokud se vyskytují v lehčích
formách – zejména somatické obtíže typu nechutenství, průjem nebo
kašel a nemoc potom nekontrolovaně přeroste ve vážnější psychické
obtíže, které již vyžadují složitější
terapii. Je tedy nutné, aby se rodiče
dětem věnovali, aby si všímali jejich
nálad, výkyvů v chování, prospěchu

10

ve škole a zejména změn v této oblasti a včas dovedli dítě na vyšetření.
Nekonvenční metody rychle odhalí
příčinu a vedou k včasnému zahájení příčinné terapie.

6. Závěr
S projevy úzkosti, depresemi
nebo somatizací obtíží se setkává
každý lékař každý den. Prakticky neexistuje chorobná jednotka, která
by neměla souvislost s psychickým
stavem nemocného a to už od nejútlejšího dětství.
Nutno si uvědomit, že u dětí může
být původ jejich psychických obtíží
v psychických problémech matky
v době jejího těhotenství a tedy zakotven v podvědomí. Projevy psychického onemocnění mohou být
jak na úrovni psychiky, tak na úrovni fyzického těla.
Pomocí metod nekonvenční medicíny se rychle dostáváme k nalezení příčin onemocnění a to nám
umožní zahájit vhodnou etiologickou léčbu.
Při léčení dětí je vždy nezbytně
nutná úzká spolupráce s rodiči dítěte, jejich pochopení příčin a sou-
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vislostí onemocnění. Při léčbě lze
kombinovat klasické postupy s nekonvenčními.

Dětská psychiatrie
Seminář ČLAS, 5. 3. 2011, Praha

MUDr. Zuzana Peterová
psychiatrická ordinace, Praha 2, z.peterova@seznam.cz
Dětská psychiatrie se drží po léta
na okraji zájmu laické i odborné
veřejnosti. Přetrvávají předsudky,
obavy jít na psychiatrii. Je to vysoce individualistický obor – zjednodušeně co psychiatr, to názor, co
pacient, to originál. Nejvíce to platí
u dětí, kde hraje roli ještě rodinné
a školní klima, rozdílná rychlost dozrávání CNS, genetická výbava, dokonce i počasí ovlivní aktuální stav.
Oproti psychologii, kam jdou
lidé poměrně ochotně, na psychiatrii chodí většinou až když to jinak nejde, takže se často zlobím
nad zanedbanými případy – např.
zneurotisovaný dyslektik přijde až
s poruchou chování, protože to už
vadí ve škole i doma.
Další problém je s názory jak rodičů, školy a leckdy i kolegů na medikaci a různá doporučení – všichni
vědí lépe než psychiatr. S chirurgem o nutnosti dát ruku do sádry
nikdo nepolemizuje, ale psychiatrovi do toho mluví nekompetentně
všichni zmínění.
To, co ode mne uslyšíte, jsou moje
názory na problematiku podložené
lety praxe v ambulanci. Pokud jste
čekali vědecké pojednání s obrázky
zobrazovacích vyšetřovacích metod
a rozbory fungování neurotraansmiterů, budete zklamaní.
Nejprve bych pohovořila o nejčastější diagnose posledních let
a to o ADHD, což se v praxi téměř
kryje s hyperkinetickou poruchou,
v dřívější terminologii LMD. Dominuje porucha pozornosti, dítě často
imponuje jako hloupější než je, protože pro problémy se soustředěním
nedovede kvalitně využívat vrozené disposice. Trpí impulsivitou,
nebržděností v projevech, vydrží
u činnosti jen tehdy, když si ji samo
zvolilo. Většinou se projevuje celkový psychomotorický neklid, který je
mylně považován za nadbytek energie. Tyto děti jsou naopak snadno
unavitelné, zvláště psychickou ná-

mahou. Velmi často nesoustředěné
děti tvrdí o škole a činnostech, které
se jim nezamlouvají, že je to nuda.
Nedokáží se soustředit na rozumnou aktivitu a nudí se třeba i doma
u televizoru.
O příčinách této poruchy se stále
bádá. Část autorů vidí dědičné vlohy, jiní drobné hypoxie CNS v těhotenství, během porodu nebo v 1.
roce života, také vliv infektů a vysokých teplot během nich. Mluví se
o vlivu umělých barviv a nadměrné
konzumace coca coly na zhoršování
neklidu zvl. u dětí do 8 let.
Velmi často je hyperkinetická porucha provázena primární noční
enuresou, opožděným rozvojem
řeči, poruchou spánku, zvýšenou
anxietou, tiky nebo obsesemi.
Na hyperkinetickou poruchu je třeba myslet již u kojenců, kteří jsou
významně dráždivější, málo a špatně spí. Matky takovýchto dětí bývají
velmi vyčerpané při péči o ně. Později v mateřské škole jsou obtížné
neposedností, neochotou podřídit
se, vydržet u zadané činnosti, pošťuchováním ostatních dětí. Tím
strhávají větší pozornost učitelek,
které se bojí, aby sobě nebo jiným
dětem neublížily. Často je vhodné
doporučit odklad nástupu do školy
o rok, aby dítě dozrálo a trénovalo
výdrž u řízené práce a respektování
autorit a tím bylo schopné podřídit
se požadavkům školy.
Začátkem školní docházky se objeví problémy se zvládáním učiva,
zapomínání pomůcek, úkolů, ztrácením věcí. Často se přidružuje specifická porucha učení – dyslexie,
dysortho-grafie, dysgrafie, dyskalkulie. Diagnosu dělají pedagogicko-psychologické poradny a doporučují vhodné nácviky a metody práce
při určitém typu poruchy.
Je velká škoda, když takové dítě
pediatr nepošle na psychologické
a psychiatrické vyšetření a místo
toho klidní matku, že z toho dítě

patrně vyroste. Z praxe jednoznačně vyplývá, že neléčené hyperkinetické poruchy se na prahu puberty
velmi často zvrhnou do výrazných
poruch chování, protože se v dítěti
po léta hromadí negativní emoce
z trvalých školních neúspěchů a nepochopení okolí, dostane se do role
padoucha, ze které nedokáže vykročit. Pak může být pozdě a při slabém
rodinném zázemí se takové dítě dostane až do takových poruch chování, že končí s nařízenou ústavní
výchovou. Předstupeň takovýchto
poruch chování je hyperkinetická
porucha chování, která je spojením
nesoustředěnosti, neklidu s ničením věcí, útěky z domova, záškoláctvím. Pokud se zvládne dítě zklidnit
a pochopí, že si nemůže všechno
dovolit, někdy se to povede až hospitalisací v PL Bohnice nebo u dětí
do 10 let v Krči.
Jiné děti imponují jako neurotici, kteří všechno předem vzdávají
z obav z neúspěchu. To je hodně časté u nesoustředěných dětí
v kombinaci s pomalým pracovním
tempem.
V posledních letech je oficiálním lékem na poruchu pozornosti
Ritalin a jeho retardovaná forma
Cocerta. Je na opiátovém receptu,
takže jde o návykový preparát s rizikem vzniku závislosti. V kontraindikacích jsou tiky, úzkost, napětí
a neklid, což jsou běžné komorbidity, takže Ritalin vůbec neordinuji. Nesoustředěné děti bývají často
úzkostné latentně, takže se pro ně
psychostimulans nehodí. Také vedlejší účinky jako je nechutenství,
oploštění emotivity jsou víceméně
nepřijatelné. V ordinaci mám asi 10
dětí, které se při Ritalinu od jiných
kolegů spíš zhoršily. Po opatrném
vysazení a změně na Chlorprothixen večer a Gingio ráno se jejich
stav a fungování ve škole zlepšily.
Další doporučovaný preparát je
Strattera, která má ale rovněž jako
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vedlejší účinek nechutenství, nemá
být návyková. Zatím nemám moc
zkušeností, abych posoudila, jestli
funguje tak dobře, jak jsem slyšela
na přednášce o ní.
Úprava spánku je první úkol v terapii dítěte s libovolným problémem. Poruchou usínání trpí převážná většina hyperkinetických dětí.
jakoby večer nedovedly vypnou
předrážděný mozek. Bohužel se to
často vykládá jako snížená potřeba
spánku. Chronická spánková subdeprivace může vést k totálnímu
kolapsu při zvýšené námaze nebo
psychasthenii v adolescenci. Když
přijde do ordinace matka, která
lpí jen na přírodních preparátech
a psychofarmaka pro dítě odmítá,
doporučím alespoň bylinné preparáty tapu Persenu nebo Antistres,
kde je kozlík, chmel, meduňka a další klidnivé byliny. Velmi potřebné je
omezit čas strávený u počítače nebo
televize – zvláště ve večerních hodinách. Mžikání obrazovek zhoršuje
usínání.
Jako dobrou metodu na zklidnění
před spaním doporučuji nácvik autogenního treningu, což zabere asi
10 minut, když už je dítko v posteli.
S dětmi nacvičujeme v ordinaci každé pondělí odpoledne a matka si
může přijít poslechnout, aby měla
návod na práci doma. Tady se dá
využít možnost takzvané formulky,
která má pomáhat tvorbě lepších
návyků – jakoby se vypracovával
v podvědomí hlídač, který zabrzdí
udělat první hloupost, která bleskne v mysli. Užíváme slovní spojení
nejdřív myslím, potom konám. U AT
je problém s vytrvalostí, s jakou se
musí provádět – má v názvu trening,
což ukazuje na potřebu dlouhodobého nácviku, aby fungoval. Někdy
přidám laser na ušní body, protože
dle MUDr. Jonáše podpoří efekt
psychofarmaka a psychofarmakum
efekt akupunktury. Také pak lépe
působí homeopatie.
Nejdůležitější součástí terapie hyperkinetické poruchy je změna přístupů k potížím dítěte, což shrnuji
do zásady pro matky: co je dobré,
vidím a chválím, co není, vydržím.
Leckdy je obtížné to dodržet, protože projevy dítěte vypadají jako naschvál.To dělá větší problém ve ško12

le, kde jsou tyto děti často za svoji
diagnosu vysloveně trestané. Doporučuji pro rodiče a učitele brožurky
autorek Žáčkové a Jucovičové, kde
je výborný popis všeho, co patří
k diagnose a co už je mimo. Vyšla
jim kniha Nesoustředěné dítě doma
i ve škole, kde jsou návody na práci s dětmi a také hry a cvičení. Také
mají návody na práci s dětmi s různými poruchami učení, rovněž dobře napsané.
Jde o děti obtížněji vychovatelné,
kdy jsou rodiče nuceni k mnohem
větší trpělivosti, klidu a důslednosti
než u dítěte bez potíží. Nácvik tzv.
mantinelů je úplný základ, ale musí
na tom pracovat v předškolním
věku. Co se nepovede natrénovat
než jde dítě do školy, velmi pomalu
a obtížně se dohání. Hyperkinetické děti bývají navzdory živosti často
neobratné, proto je dobré včas zařadit je na míčové hry nebo do Sokola,
aby se motorika trénovala.
Pokud nesoustředěné dítě netrpí
zjevným psychomotorickým neklidem mívá častěji psychosomatické
obtíže jako je bolest hlavy, břicha,
ranní nevolnost až zvracení nebo
subfebrilie. Tady se celkem osvědčil
Prosulpin. Pro zneurotisované nesoustředěnce máme v létě psychoterapeutický stacionář, kde si při
práci v malých terapeutických skupinách při hrách a soutěžích zlepšují psychickou a fysickou odolnost.
Stacionář je komponovaný jako tábor s celopobytovou hrou, do které
je zakomponovaná muziko-, ergo-,
arte-, hippo a herní terapie. Rovněž se kultivují vztahy mezi vrstevníky, učí se spolupráci ve skupině,
prohrávat i vyhrávat. Výsledky jsou
dobré – děti si při úspěších zlepší
sebevědomí nebo naopak srovnají
do reálné úrovně při překonávání
různých překážek. Jezdí děti od 10
do 15 let od r. 1992.
Přejdu k další diagnose, která je
velmi vzácná, je vyjímečně vidět
na psychiatrické klinice – a to je
dětská psychosa. Musím přiznat,
že jsem viděla asi tak 3 psychotické
děti za víc než 30 let praxe. Začátek může vypadat jako prosté školní selhávání s únikem do vlastního
světa. Poruchy spánku jsou prvním varovným příznakem téměř
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všech psychiatrických onemocnění. Na psychosu je potřeba myslet
při velké změně chování dítěte, při
náhlém zhoršení prospěchu ve škole, ztrátě zájmu o obvyklé činnosti,
unikání do nereálného vlastního
světa, zhoršené komunikaci ve škole i doma. Prvním krokem je poslat
dítě na psychologické vyšetření,
pak na psychiatrii. Psychotické stavy jsou daleko častější v adolescenci a časné dospělosti. Mohou být
transitorní psychotické poruchy při
zvýšené zátěži predisponovaného
jedince v časné adolescenci, což jde
zvládnout krátkou dobou užívání
antipsychotik a omezení zátěže.
V poslední době vidím psychotické fenomény vyprovokované kouřením marihuany. Ordinací mi prošli
jen asi 3 pacienti, ale jednomu se
tím rozjela opravdu schizofrenie,
další se nezbavil halucinací ani po 3
letech užívání antipsychotik a třetí
je t.č. hospitalisován, protože se mu
potíže vrátily, když se na Silvestra
opil. Posledně zmiňovaný už několik let ignoruje doporučení ke změně spánkového režimu – spí málo
a ještě dlouho do noci sedí u počítače.
Takže řeči, že není návyková nejsou nejvhodnější, protože riziko
psychotických epizod u disponovaných jedinců je evidentní a dopředu se nepozná, kdo co vydrží.
Autismus je v poslední době celkem frekventovanou diagnosou
oproti době před 20 a více lety.
Špatně se diagnostikuje u dětí
s výraznou hyperkinetickou poruchou, protože imponují jako nevychované a další zvláštnosti jsou
jakoby schované pod extrémním
neklidem. Dobrou diagnostiku dělají centra pro autisty jako je APLA
a SPC Chotouňská, kde mají série
testů a dotazníků, kterými se odliší
PAS – porucha autistického spektra od jiných diagnos. Autismus se
dělí lépe podle schopnosti fungovat
v běžném životě na vysoce funkční,
středně a málo funkční. Aspergerův syndrom se vyznačuje minimálně průměrným IQ a podivnostmi
v projevech, v zálibě v technických
předmětech a má nějakou schopnost neobvyklou vzhledem k věku

a ostatním projevům – např. znalost
jízdních řádů, tras MHD apod. Nejběžnéjší je autismus atypický, kdy
jsou autistické rysy a podivnosti
v chování spojeny s mentální retardací lehkého nebo středního stupně. Za starých časů byly tyto děti
většinou zbaveny povinnosti školní docházky. Nyní jsou třídy i pro
autisty atypické. Vznikají centra,
která pomáhají rodinám, denní stacionáře nebo poradny. Celotýdenní
zařízení je např. Sluneční domov
v Praze 9, kdy do speciální třídy pro
autisty dovážejí svoje obyvatele, kteří jsou již plnoletí. Při práci s autisty
je potřeba velká trpělivost, vhodné
je používání piktogramů – obrázků
s denními činnostmi, které má každý na nástěnce v pořadí, v jakém
činnosti na sebe navazují. U vysoce
funkčních autistů nejsou zapotřebí,
ale vždy je nutné respektovat neochotu autisty ke změnám běžného
denního pořádku, neschopnost
orientovat se v sociálních vztazích,
nerozumí často ani mimice okolí –
např. jednoho chlapce jsme dlouho učili poznat podle mimiky, kdy
se někdo zlobí a kdy mu jen něco
připomíná. Pro autisty je typická
neochota k fyzickému kontaktu , nesnášenlivost hluku – jako bylo vidět
ve filmu Rainmann, zájem o technické předměty jako jsou svítidla,
stroje apod. Malé dítě se odmítá

s matkou mazlit, když chce hračku,
chytí matku za ruku a její rukou si
hračku podá. Velký problém nastane v situaci, se kterou si autista neví
rady – tam upadne do afektu, který
se někdy zvrtne v agresivní raptus.
Velký diagnostický problém nastává při kombinaci autistických rysů
se smyslovým postižením nebo
dysfasií. Je problém se začleněním
dítěte s vadou sluchu a autismem,
zvláště je-li k tomu po DMO a zůstává na vozíku.
Terapie autismu není známá. Tlumí se medikamentosně přidružený
neklid, afektivní labilita a agresivita
za použití antipsychotik a antiepileptik. Etiologie je rovněž nejasná,
proto je autismus ve stejné diagnostické přihrádce s dětskou psychosou. Uvažuje se proběhlé psychotické atace v útlém věku, o vlivu
špatné dědičné výbavy, problémů
v těhotenství typu infektů, dříve se
hovořilo o schizofrenogenní matce,
která nedávala dítěti jasné signály,
ale dvojnou vazbu, kdy neodpovídá
co matka cítí tomu co říká. Dítě tak
nedostane signál, že je přijímané
a nenaučí se, co je správně a co ne.
Závěrem bych chtěla připomenout základní pravidla pro zdravý
vývoj dítěte. Dle prof. Matějčka je
období do 3 let věku potřeba úzký
kontakt s matkou, protože se tvoří
základ osobnosti dítěte. Dítě potře-

buje láskyplné, ale pevné vedení,
aby pochopilo mantinely, ve kterých je ve světě bezpečně. Dřív se
lpělo na pevně stanoveném časovém rozvrhu od narození, nyní se
pohybujeme v opačném extrému,
kdy se dítě kojí kdykoliv ono chce,
demokraticky se diskutuje s úplně malými dětmi, ale nevychovává
se ochota něco vydržet, počkat až
matka něco dodělá apod. Malé děti
potřebují jistotu a vedení, matku,
která je trpělivá, ale důsledná, jinak
jsou úzkostné a špatně se začleňují
mezi vrstevníky. Také velmi špatně
zvládnou příchod sourozence a situace, kdy nejsou středem pozornosti. Dítě, které nemá vytvořené
mantinely, často přeroste ve vysloveného domácího tyrana a rodina si
s tím neví rady. Z toho vyplývá, že
je rozumné s libovolnými problémy
s malým dítětem dojít na vyšetření,
protože otálením a čekáním, že dítě
z něčeho vyroste, nastává fixace patologických stereotypů a mnohem
hůř se něco napravuje. Říká se, že
trvají-li potíže dobu ×, léčí se 5 – 7×.
Je sice problém přemluvit rodiče
k návštěvě psychiatra, ale je lepší jít
zbytečně než něco zanedbat.
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MOŽNOSTI CELOSTNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ
PSYCHIATRII • Seminář ČLAS, 5. 3. 2011, Praha
MUDr. Věra Dolejšová
Centrum komplexní diagnostiky a terapie Praha 6, v.dolejsova@seznam.cz
Svoje sdělení začnu poněkud burcující otázkou – existují ještě dnes
šťastné a zdravé děti? Vždyť téměř
každé dítě trpí alergiemi, mění se
vztahy v rodině, žije se velmi rychle a intensivně, není čas na klidné
hry… Zdá se, že téměř každé dítě
trpí nějakými obtížemi, nejčastěji
psychosomatickými. Důvodů je samozřejmě více – na prvním místě
stojí již problematika těhotenství.
Stoupá věk budoucích maminek,
mladé ženy si nejprve užívají života, hodně cestují, dlouho studují,
potom budují kariéru, obtížně hledají vhodného partnera – vždyť jak
všichni víme, muže nelákají feministky, ale touží po tradičním modelu
ženy hospodyňky.
Když se nakonec vše povede
a žena otěhotní (a to v naprosté většině nikoliv hned jak si řekne, ale
spíše po mnoha neúspěšných pokusech, případně za asistence) – je vystavena stresu v průběhu celého těhotenství a s ní, pochopitelně i dítě.
Žena v těhotenství dnes prochází
složitým procesem ultrazvuků, laboratorních odběrů, genetických
vyšetření a opakovaným dlouhým
čekáním na výsledek vyšetření
(2 – 3 týdny), kdy neví, zda nebude
stát před rozhodnutím, zda si dítě
ponechá a nebo ne. Je velmi těžké
v této situaci se nerušeně těšit, plánovat jméno, chystat výbavičku…
Dítě to vše vnímá a také je tím stresováno… Chtějí mne vůbec? Stojí
o mne? Mám právo na život ?
Dítě potřebuje od početí láskyplné přijímání. Podle prof. Matějíčka
do tří let věku potom úzký kontakt s matkou a harmonické vztahy
doma. To vše vytváří osobnost dítěte, jeho stabilitu v okolním světě.
Dítě prostě potřebuje řád a mantinely, které mu dávají jistotu a pocit
bezpečí. Čím je dítě starší, tím mohou být mantinely širší.
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Jak víme, v dnešní době se hlásá,
že „dítěti se nesmí ničím křivit dušička“, což znamená, že děti rostou
jako „dříví v lese“, jsou na prvním
místě v rodině a všichni a všechno
se podřizuje jejich potřebám a přáním.
Několikrát jsem zažila, že se rodiče ptaly na souhlas dvou- až tříletého dítěte ve věcech, o kterých dítě
nemůže seriozně rozhodnout, protože o nich vůbec nic neví – např.,
zda dítě dovolí, aby ho lékař vyšetřil
nebo aby se obléklo apod.
Dětem dnes často chybí jakýkoliv řád. Jsou kojeny někdy do 2 – 3
let, kdykoliv se jim zachce, ve dne,
v noci. Matky jsou následně vyčerpané, protože celou noc se budí
po dvou hodinách a kojí. Přes den
ale dítě posadí před televizi, dají mu
do ruky ovladač a jdou si po svém.
Děti ve dvou letech umějí ovládat
mobily, TV ovládače, mají ale pleny
a neumějí mluvit! To, co vidí na obrazovce jim mnoho klidu a pocitu
bezpečí nepřidá. Vyžadují potom
přítomnost matky, která se domnívá, že dítě chce pít a nakojí ho.
Dnešní děti jsou odvážné a rády
poznávají okolní svět, ale chtějí
mít krytá záda a mají silnou vazbu
na matku. Dlouhou dobu se pomočují (je mnohem jednodušší vyměnit papírovou plenu, než si dát práci s nácvikem na nočník), vyžadují
přítomnost matky a mají hysterické
záchvaty při jejím odchodu (i pouze
do vedlejší místnosti).
Téměř 100 % dětí má nějakou formu alergie, jako např. potravinové
intolerance, atopický ekzém, bronchitidy. Fyzické projevy onemocnění nutí rodiče být s dítětem doma
a to tak dosahuje svého. Za fyzickými obtížemi ale nacházíme psychické latentní problémy, např. touhu
po kontaktu (když matka ošetřuje
ekzém, vlastně dítě hladí).
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1. Definice dětských
psychiatrických
onemocnění, která lze léčit
nekonvenčně
Některá psychiatrická onemocnění lze úspěšně léčit v kombinaci
klasické a nekonvenční medicíny,
případně pouze nekonvenčně. Patří
sem:
a) hyperkinetická porucha –
resp. ADHD, vyskytuje se u cca
6 % dětí, které jsou neklidné,
mají poruchu pozornosti, jsou
vzrušivé,impulzivní
b) autismus, podtyp Aspergerův syndrom – porucha mentálního vývoje dítěte,které se
aktivně brání kontaktu, je extrémně úzkostné. Častá je mentální retardace.
c) depresivní syndrom – neschopnost se radovat, nízké sebevědomí, snížená chuť k jídlu,
poruchy spánku
d) poruchy chování – opozice,
agresivita, výbuchy zlosti, krutost k jiným lidem nebo zvířatům, ničení majetku, krádeže,
lhaní, záškoláctví

2. Projevy onemocnění
Projevy psychické poruchy u dítěte mohou být velmi pestré – od viditelných poruch psychiky, poruch
chování, až po fyzické obtíže typu
poruchy přijímání potravy, bolestivé stavy – zejména bolesti hlavy,
břicha apod.

3. Příčiny onemocnění –
znalosti z EAV
a) virová etiologie – zejména
HSV, Varicella zooster, Coxsackie viry, CMV, EBV
b) alergie, zejména potravinová
intolerance a iritace CNS
c) chemická zátěž – zejména dřevoochranné prostředky, formaldehyd

d) porucha el. magnetického
a el. statického pole – počítače, televize – u dětí déle než 1
hod. denně
e) stresy v těhotenství
f)		zátěž očkovacími látkami

4. Možnosti léčby
Musíme si uvědomit, že při terapii
dětí, musíme nejprve léčit rodiče!
Informace nalezneme již v anamnese, kdy zjišťujeme, jak probíhalo těhotenství matky, jak porod, nejútlejší dětství, jak dítě snášelo očkování,
stravu apod.
Také se soustředíme na všechny
výše uvedené zátěže a to i v průběhu těhotenství.
a) Akupunktura
Akupunktura u psychosomatických onemocnění má naprosto
nezastupitelnou roli. Zejména akupunktura ušního boltce přispívá
k diferenciálně diagnostické rozvaze o možných příčinách onemocnění.
Podrobným vyšetřením zjistíme
aktivní body a můžeme zvážit etiologii obtíží. Po aktivaci příčinného
bodu totiž zrudne ve zlomku vteřiny celý ušní boltec, zatímco při
aktivaci bodu příznakového pouze tento. Rychle se tak dostáváme
k pochopení příčinných souvislostí
a můžeme zahájit správnou léčbu.
Podle etiologie onemocnění potom podle našich zkušeností používáme nejčastěji body alergie, protizánětlivé body, body jater a sleziny
a body vegetativního nervového
sytému. Podpůrně používáme nejčastěji Milaniho trojúhelník vlevo
a body agrese.
b)Homeopatie
V těhotenství matce dáváme IGNATIA – protichůdné pocity, smích
i pláč, neklid, palpitace nebo ARGENTUM NITRICUM – katastrofické scénáře, nic nestíhá, žije hekticky.
Na porodní stres můžeme novorozenci dát CALCAREA CARBONICA
15 CH – rozpustit tři kuličky a kápnout na fontanellu.
Pro děti používáme tyto léky:
Jedním z nejčastějších léků je KALIUM CARBONICUM – je pro pacienty, kteří mají silný odpor k samotě,
zácpu a astma. Kalium carbonicum
se hodí pro děti, které odmítají do-

tyky, zejména nesnesou dotek nohou, stříhání nehtů je boj.
Je zde velká přecitlivělost na průvan, zhoršení v chladu, v noci mezi
2 – 3, případně po 5 hod ranní.
Po jídle jsou ospalí, zlepší se teplem,
pohybem a ve dne.
Více příznaků je vpravo.
Druhým lékem je CHAMOMILLA –
dítě je neklidné, chce být nošeno,
mívá záchvaty zuřivosti až se záchvatem dušnosti. Hodí se pro růst
zubů, kdy jedna tvář je červená. Dítě
pláče, když je mu něco odepřeno. Je
náladové, touží po věcech, ale odmítá je, když jsou mu nabízeny. Ospalé
přes den, ale po ulehnutí nemůže
usnout. Část záněty středouší.
ANACARDIUM ORIENTALE je lékem pro neurastenické typy s nedostatkem fyzických i duševních
sil, kteří žijí sedavým způsobem
života a trpí duševní vyčerpaností.
Mají výrazný nedostatek sebevědomí, pocit méněcennosti a snahu se
prosadit. Často mají horší paměť,
zejména na jména a slova. Může zde
být i obraz ztráty smyslu pro realitu, kdy vidí vše jakoby ve snu. Chybí
jim morální cítění, mohou být krutí, zlomyslní, nenávistní a bezcitní.
Na fyzické úrovni jsou zimomřiví,
mají temné kruhy pod očima, slabost dolních končetin.
MAGNESIA MURIATICA – pro nechtěné děti, které jsou velmi citlivé
na nespravedlnost, nesnesou pohled na násilí, jsou snadno unavitelné, zhoršené mlékem, mají odpor
k zelenině a touhu po sladkostech.
c) Bachova květová terapie
AGRIMONY – má potřebu harmonie, ale nechce bojovat. Překážky
v něm vyvolávají strach.
CERATO – nedostatek sebedůvěry, pacient se neustále ptá na radu,
moc mluví.
CHERRY PLUM – strach před opuštěností, pokusy o sebevraždu
CHESTNUT BUD – problémy s učením, nepozornost, netrpělivost
CHICORY – dítě vyrůstá bez lásky
GENTIAN – má neustále neúspěchy
ve škole, skepse, pesimismus, málo
odvahy
IMPATIENS – dítě má záchvaty vzteku, neumí v klidu posedět
LARCH – koktavost, nedostatek sebedůvěry
MIMULUS – dítě pláče, i když nemá

žádný důvod
PINE – pro nechtěné děti
SCLERANTHUS – dítě neustále přebíhá od jedné věci ke druhé, u ničeho nevydrží
VINE – pere se s ostatními děti, brutálně je mlátí
d)Další
Pro uklidnění také používáme
čaje z meduňky nebo kozlíku lékařského, případně třezalkový čaj.
Na uklidnění také dobře působí aromaterapie – např. levandule nebo
jehličí (borovice).

5. Diskuse
Dětská psychika je velmi citlivé
téma. Ukázaly jsme na možné souvislosti s různými somatickými onemocněními a zátěžemi a na možnosti léčby.
Nezastupitelné je zde vyšetření
pomocí elektorakupunktury podle
dr. Volla, které umožňuje nalezení
možných příčin onemocnění nezjistitelných jinými metodami (zejména zátěže ze zevního prostředí
jako je porucha elektromagnetického nebo elektrostatického pole,
chemické zátěže, potravinové intolerance a alergie apod.) a také
ozřejmí vztahové vlivy, které jsou
v dětském věku zásadní. Při léčbě
dětí je nezbytné zároveň léčit i rodiče. Zejména matka je úzce spjata
s dítětem a její postoje, nálady, ale
i psychosomatický stav dítě ovlivňují. A to již od těhotenství, proto
je výhodné zahájit léčbu již v tomto
období.V době vývoje dítě musí mít
jasně dané hranice, ale zároveň mu
moudří rodiče a vychovatelé umožní rozvíjet všechny jeho dovednosti.
Pokud dojde k poruše těchto pravidel, může se rozvinout onemocnění.
Samozřejmě provádíme vyšetření
k potvrzení diagnosy pomocí klasické medicíny tam, kde je to možné,
včetně konzultace s daným odborníkem.
Na rozvaze lékaře je potom metoda volby terapie v celostním schematu:
• vlastní motivace
• dietní opatření
• fyzioterapie
• akupunktura
• homeopatie
• homotoxikologie
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• zastupující farmakoterapie (doplnění stopových prvků, minerálů,
vitamínů, hormonů apod.)
• alopatie
V léčbě volíme jakoukoliv kombinaci výše uvedených metod, přičemž se osvědčilo začít klidně šířeji
a postupně zužovat léčbu, až nakonec zůstane pouze vlastní motivace
být zdráv.
Ideální je spolupráce rodičů dítěte, jejich práce s dítětem doma,
vhodný přístup k nemocnému dítěti ve škole a dalších kolektivech
a také úzká spolupráce mezi příslušnými lékařskými odborníky.
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6. Závěr
Pokusili jsme se ukázat nejčastější
psychosomatická onemocnění vyskytující se v dětském věku, jejich
etiologii, diagnostiku a možnosti
léčby.
Vždy musíme mít na paměti, že žijeme v jednotě těla a ducha a pokud
porozumíme jejich řeči, pochopíme, kde je příčina obtíží nemocného a můžeme mu ukázat, jak opět
nalézt harmonii. Je přece velmi důležité, aby děti vyrůstaly v klidném
harmonickém prostředí a rozvíjely
všechny své schopnosti a dovednosti v radosti z úspěchů a ocenění.
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PORUCHY SLINIVKY Z HLEDISKA
DIAGNOSTIKY A TERAPIE AKUPUNKTUROU
A PŘIDRUŽENÝMI TECHNIKAMI
Přednáška na oslavu 80. let dr. Milady Barešové,
Praha 12. 11. 2011

MUDr. Věra Dolejšová
Centrum komplexní diagnostiky a terapie Praha 6, v.dolejsova@seznam.cz
1. Úvod

2. Klasická medicína

Onemocnění slinivky

Žijeme v době, kdy dochází
k bouřlivým změnám ve vztazích.
Ve vztazích mezi lidmi, v rodinách,
mezi přáteli, spolupracovníky atd.
atd. Vztahy velmi úzce souvisí s trávicími procesy v těle – něco musíme skousnout (nebo máme chuť naopak někoho překousnout…), něco
nemůžeme spolknout, někdo nebo
něco nám leží v žaludku a naopak
zase je nám s někým tak dobře, jako
bychom seděli v cukrárně a bylo
nám velmi příjemně… V poslední
době ale lidé přestávají komunikovat mezi sebou. Stahují se do sebe,
svoje domy a zahrádky ohraničují
tujemi a uzavírají se před okolním
světem. S tím komunikují buď kratičkými sms nebo prostřednictvím
sociálních sítí ve virtuálním světě.
V rodinách vymizela pravidelná setkávání u večeře nebo nedělního
oběda – každý si bere svůj talíř k televizi nebo počítači a bezmyšlenkovitě jí cokoliv, aniž by vnímal kvalitu
jídla. O  své blízké a okolí se téměř
nezajímá. Mnoho zejména mladých
lidí žije více ve virtuálním světě
a opravdové vztahy nahrazuje těmi
vymyšlenými. To vše se přenáší
i na fyzické úrovni do reakcí příslušných orgánů a systémů. Mezi ně jednoznačně patří štítná žláza (komunikace) a slinivka břišní (trávení).
Orgán, který je jedním z nejdůležitějších systémů v těle, orgán na kterém závisí celé trávení, orgán, který
produkuje většinu trávicích šťáv
a umožňuje tak asimilovat do organismu to potřebné, co nám dodává
energii a sílu. V dnešním sdělení se
pokusíme nastínit, s jakou problematikou se u postižení slinivky můžeme setkat.

Slinivka břišní byla známa podle
některých pramenů již ve 3. stol.
př. n.l., kdy byla popsána řeckým
lékařem a anatomem Herophilusem
Chalcedonským. Své jméno orgán
dostal o 400 let později od řeckého chirurga Rufose z Effesu. Jiné
prameny uvádějí jako autora jména
římského lékaře Claudia Galena.
Název pochází z řeckého pan = všechen a kreas = maso. Do 19. století
šlo pouze o popisy morfologické
a o funkcích orgánu se prakticky
nevědělo. Teprve významný český
lékař Jan Evangelista Purkyně prokázal, že sekret slinivky břišní má
schopnost emulgovat tuky a štěpit škrob s bílkovinami. Poznatky
o exokrinní funkci pankreatu přinesl až v r. 1869 Paul Langerhans,
který popsal buňky, u nichž bylo
později prokázáno, že se podílejí
na tvorbě a sekreci inzulinu. Samotný inzulín byl ale objeven až v letech
1920 – 1921 Bantingem a Bestem.
Slinivka břišní je žlázou se zevní
a vnitřní sekrecí. Třičtvrtě objemu
žlázy tvoří zevně sekretorická tkáň.
Pankreas dospělého člověka produkuje denně cca 1500 ml pankreatické šťávy, která obsahuje řadu enzymů potřebných ke štěpení bílkovin,
tuků a cukrů. Je silně zásaditá.
Jedná se o nejaktivnější žlázu našeho zažívacího systému.
Endokrinní funkce je představována shluky buněk nazývaných Langerhansovy ostrůvky produkující
inzulín a glukagon.
Řízení tvorby pankreatické šťávy
je částečně reflexní, větší vliv má ale
humorální řízení prostřednictvím
sekretinu.

a) Záněty – akutní, chronické
aa) akutní pankreatitida
Jedná se o akutní stav projevující
se krutou bolestí v epigastriu, spojenou případně až se šokovým stavem. Laboratorně lze nalézt zvýšené
koncentrace pankreatických enzymů v krvi i moči a obecné zánětlivé
markery – CRP, leukocytosu apod.
Dělí se na
•		edematozní formu: plně reverzibilní, edém v intersticiu
• hemorrhagicko-nekrotická forma: nejtěžší forma poškození
slinivky, dochází k samonatrávení žlázy, bývá komplikována
vznikem pankreatického abscesu
nebo pseudocysty.
Příčinou může být alkohol, toxiny, viry, zejména Coxsackie, HSV.
Leptospiry, zátěž alopatickými léky,
jako např. kortikosteroidy, Indometacin, Furosemid, Azathioprim.
Léčba výhradně za hospitalizace,
totální parenterální výživa, tlumení
bolesti, případně etiologická – antibiotika a potlačení pankreatické
sekrece (somatostatin, proglumid,
loxiglumid, H2blokátory).
bb) chronická pankreatitida
Hlavními příznaky jsou bolest, cca
20 minut po jídle, většinou kolem
pupku. Nemocný se proto bojí jíst
a začíná hubnout. Následně se objevuje ikterus. Typický je charakter
stolice – objemná, lesklá, jílovitého
vzhledu, s nestrávenými tuky a zbytky. Postupný rozvoj malabsorpčního syndromu. Může dojít i k nedostatečné funkci exokrinní části
pankreatu s projevy diabetu.
b) Nádory
1. benigní nádory – jsou velmi vzác-
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né, např. mucinozní cystický tumor nebo serozní cystadenom.
Často v nich bývají kalcifikace
2. maligní nádory – v 90 % se jedná o duktální adenokarcinom,
rychle rostoucí, vysoce maligní,
většinou lokalizován v hlavě pankreatu. V 10 % jde o mucinosní
karcinom. Příznaky jsou necharakteristické, objevují se pozdě,např. občasné průjmy, ztráta chuti k jídlu, nevolnosti, nadýmání,
případně i emese a celková slabost. Může vzniknout i obstrukční ikterus. Proto je prognosa špatná.
3. endokrinně inaktivní a aktivní
nádory – inaktivní dosahují značné velikosti a většinou jsou hypovaskularizované, aktivní jsou
většinou malé, hypervaskularizované vycházejí z buněk Langerhansových ostrůvků (insulinom,
gastrinom a další).
c) Poruchy metabolismu
Mohou vzniknout jako následek
zánětlivých nebo nádorových procesů ve slinivce. Jedná se o trvalé
omezení exokrinní funkce pankreatu. V důsledku nedostatku pankreatických enzymů štěpících tuky a bílkoviny v tenkém střevě se následně
rozvine syndrom maldigesce. To se
projeví hubnutím, slabostí, svalovými atrofiemi, edémy, bolestmi v kostech z osteoporosy, anemií.
d) Poruchy hormonální
Nejznámější poruchou funkce
pankreatu je diabetes mellitus. Jedná se o chronické onemocnění se
značnou spoluúčastí genetických
faktorů, spočívající v absolutním
nebo relativním nedostatku inzulínu. T.č. se používá nomenklatura
WHO z r. 1980 :
1. Diabetes mellitus
A. idiopatický
a) inzulinodependentní I. typu
b) nezávislý na inzulínu II. typu
aa) bez obezity
bb) s obezitou
B. jiné formy diabetu spojené s určitými nemocemi či syndromy
a) nemoci pankreatu
18

b) endokrinopatie
c) vyvolané léky
d) poruchy receptorů pro inzulín
e) některé genetické syndromy
2. Těhotenský DM
3. Porušená glukózová tolerance
4. Statistické rizikové třídy
a) patologická glukozová tolerance
v anamnese (těhotenství, stres)
b) potenciálně abnormální glukozová tolerance (těžká rodinná zátěž,
nadváha při porodu nad 4000 g,
jednovaječné dvojče diabetik,
oba rodiče diabetici)
DM je svojí povahou multifaktoriální onemocnění. Při určování etiologie musíme vzít v úvahu kromě
genetických faktorů a stresu také
virovou zátěž (Coxsackie B, adenoviry, herpes viry, virus parotitidy
a kongenitální rubeola), působení
potravinových faktorů, zejména časná expozice bílkovinami kravského
mléka v kojeneckém věku. Vliv mají
samozřejmě také zátěže ze zevního
prostředí, zejména chemické faktory (těžké kovy, barviva apod.).
Diabetes mellitus je dnes chápán
jako autoimunitní onemocnění, které se může vyskytnout v jakémkoliv
věku.
Při inzulinové deficienci dochází
u DM nejen k vzestupu glykémie
a glykosurie s projevy nadměrné
žízně, ale postupně i k poruchám
metabolismu lipidů, což ústí v degeneraci drobných krevních cév (diabetická retinopathie, neuropatie,
nefropathie). Nemocní s diabetem
mellitus mají také větší riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění.
Celá problematika je pochopitelně velmi složitá a přesahuje rámec
tohoto sdělení.
e) Vrozené vady – hypoplazie, aplazie. Ektopický pankreas, cystická
fibroza, pankreas anulace, pankreas
divis, pankreatické cysty.

3. Psychosomatika
Slinivka břišní má v organismu
dvě základní funkce. Její exokrinní
část produkuje trávicí šťávy,týká se
tedy vnější sekrece , jejichž působení má ryze agresivní charakter.
Endokrinní část, tzv. Langerhansovy ostrůvky produkuje několik hor-
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monů, včetně inzulínu. Symbolika
činnosti slinivky by se dala shrnout
jako věčný boj mezi Venuší a Marsem, láskou a agresí, cukrem a kyselinami.
Tělo nám napovídá, že kdo nemiluje zkysne. Lásku může přijímat
jen ten, kdo ji také umí rozdávat.
Diabetik touží po sladkostech, jako
náhražce jiných sladkých pocitů,
pocitů lásky, přijímání, pochopení.
Nemá ale odvahu svoji touhu realizovat a je omezován vnitřním pocitem, že nemá právo lásku přijímat.
Hmotná podstata lásky, tedy cukr
proto nemůže asimilovat a ten jím
propadá a je vylučován močí. To
následně vede k překyselení celého
organismu a zatrpklosti.
Připomeňme si paralelu mezi
enuresis nokturna, kdy ve stresu se
napětí uvolňuje taktéž prostřednictvím močového měchýře. Podle našich zkušeností se u dětí DM rozvíjí
často na podkladě potravinových
alergií, nedostatečně projevených
virových onemocnění a stresu. Dítě
touží nadměrně po lásce svých rodičů a chce být trvale s nimi a k rozvoji DM dochází při odloučení nebo
pocitu ohrožení z nedostatku pozornosti – např. při narození sourozence nebo při pobytu na dětském
táboře apod.

4. Terapie
a) Dieta
Dieta je základem jakékoliv léčby.
Ze třech desetin léčí lék, ze sedmi
desetin správná životospráva. Kdo
léky polyká,ale správné životosprávy nedbá, toho lékař léčí marně.
Uvědomme si, že slinivka patří k orgánům Země, je zdrojem vyživujícího jinu, který s pomocí čchi dává
vzniknout hmotě a životu.Přísluší jí
vlhkost. Její největší aktivita spadá
do období pozdního léta, tedy času
sklizně. Nedostatek čchi způsobují
potraviny ochlazující, příliš zvlhčující a těžko stravitelné. Potravinám
a správné výživě je dnes věnována
velká pozornost, ale dochází k mnoha chybám, které mohou velmi vážně ovlivnit zdravotní stav nemocného. Největším problémem jsou
diety, které jsou jednostranné, ignorují energetický aspekt vyvážené
stravy a termické působení potra-

vin. Samozřejmě, že je nutný individuální přístup, který bere v úvahu i další komorbidity a zejména
potravinové alergie a intolerance.
Je potřeba myslet také na to, že ani
léčebná dieta nesmí být pro pacienta stresující, měla by mu co nejvíce
vyhovovat a měla by obsahovat potraviny, které rád jí. To samozřejmě
zajistí i lepší spolupráci nemocného. Dietní opatření se řídí tíží onemocnění, jeho stadii apod., to znamená, že na začátku bývá přísnější,
postupně se uvolňuje. Jídlo by mělo
vždy být chápáno jako příjemná záležitost, která vhodným způsobem
dodává tělu energii a neoslabuje ho
v nemoci.
Nevhodné potraviny u onemocnění slinivky jsou zejména: sýry,
mléko a mléčné výrobky, syrová
zelenina, vločky, musli, velké množství ovoce, stejně jako hladovění
nebo absence snídaně. Dále je nutno se vyhýbat potravinám chemicky
zpracovaným – uzeniny, limonády,
tavené sýry, cukrovinky, hotové výrobky, konzervy, výrobky typu light.
Vhodné je teplé jídlo v podobě
vařeného obilí, krupice, vloček či
polévky. Doporučuje se zelenina,

nem, bazalkou, majoránkou nebo
libečkem…).
Z obilovin je nejvhodnější proso,
rýže, jáhly a pšeničné klíčky.
Ovoce je možno jíst také v klidnějších fázích onemocnění a to zejména grapefruit, hroznové víno, jablka,
papáju, kterou po staletí používali
indiáni jako prostředek podporující trávení. Obsahuje totiž enzym
papain, který je podobný lidskému
trávicímu enzymu pepsinu.
Vždy jsou vhodné byliny – prakticky všechny sezónní ve formě
čerstvých bylinných čajů. Kopr, skořice, hřebíček pomáhají štěpit tuky
a zvyšují aktivitu enzymů, kurkuma
zvyšuje aktivitu inzulínu. Vhodný je
i bobkový list. K přípravě jídla jsou
vhodné za studena lisované oleje.
Z masa lze použít ryby a drůbež.
Nesmíme
také
zapomenout
na dostatečný přísun stopových
prvků. S ohledem na metabolismus cukrů je nejdůležitější chrom
(hl. v celozrnném pečivu), hořčík
(v celozrnném pečivu, banánech
a pšeničných otrubách, zdrojem
jsou také ořechy) a zinek (ústřice,
tmavé maso, arašídy, slunečnicová
semínka).

c) akupunktura
Slinivka je vlastně mozkem břicha – tak jak mozek tráví informace ze zevního světa, tak slinivka
tráví hmotné podněty ze zevního
světa. Tato souvislost je nám známa i z toho, že všechny viry, které
mají afinitu k nervovému a zejména
centrálnímu nervovému systému
napadají zároveň i slinivku. Při měření EAV nalézáme prakticky vždy
při těžších virosách zánětlivé hodnoty na dráze pankreatu, čemuž je
nutno věnovat pozornost, protože
jinak přetrvává nález a to se projeví
na fyzické úrovni pacienta únavou,
dyspeptickým syndromem, nechutenstvím, výkyvy nálad apod. Laboratorně nemusíme však nalézt žádný odpovídající korelát.
Při onemocnění slinivky se velmi
osvědčila akupunktura ušního boltce – volíme body protizánětlivé –
Zero, ShenMen, body na psychiku
– zejména omega 1 vpravo, případně Jeromeho bod podle citlivosti,
bod alergie, bod slinivky vpravo,
možno je aplikovat stimulaci bodu
endokrinního systému v blízkosti
epifysy.

především kořenová – mrkev, pórek, cibule, celer, pastinák, dýně, cukety, zelí a luštěniny – fazole a soja,
které mají příznivý vliv na stabilizaci hladiny cukru v krvi. Nadýmání
po požití luštěnin lze snížit jejich
přípravou spolu s kořením (kmí-

b) klasická medikamentosní
léčba
substituce pankreatických enzymů (Panzytrat, Kreon, Pancreolan
forte, Nutrizym a další), spasmolytika, analgetika

Obrázky z knihy: MUDr. M. Eslera –
Akupunktura ucha
V rámci celotělové akupunktury
volíme podle podobného systému
– protizánětlivé body, např. He-gu,
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Zu-san-li, dále body působící na psychiku – Zu-san-li, TM 20, Lu7, který
zlepší i protialergickou složku problému a dále body místní, bod klíčový pro slinivku (Sp 8), případně
bod pramene (Sp3) nebo bod sedativní (Sp5).
Mnoho informací o souvislostech
a vztazích při onemocnění slinivkou nám poskytuje EAV, kdy můžeme vyhodnotit, co bylo příčinou
(resp. příčinami) vzniku onemocnění a kde tedy léčbu začít, případně jakou volit kombinaci zvolených
terapeutických prostředků.
d) homeopatie
Používáme drenážní homeopatické léky, především Phosphorus
a Chelidonium maius, nebo Lycopodium clavatum. Vhodným lékem je
i Phytolacca decandra nebo Spongia, které drénují všechny parenchymatosní orgány. Vhodným lékem při postižení slinivky po virose
je Arsenicum album nebo Acidum
phosphoricum. Belladonna snižuje
bolestivost, Conium působí proti
zatvrdlinám, Iodum snižuje psychickou tensi, otoky a indurace, zlepší
trávení.
Pro úplnost uvádíme ještě Iris
a Hydrastis, které se osvědčily v léčbě akutní pankreatitidy.
Jako situační lék pro onemocnění
slinivky se nejčastěji objevuje Pulsatilla – lék pro pacienty s mírnou,
poddajnou povahou, kteří nedokáží nikomu nic odmítnout a snaží se
všem vyhovět. Potom však očekávají pochvalu nebo odměnu a když
se jim jí nedostane jsou smutní, pláčou, cítí se opuštěni a zrazeni. Touží po čerstvém vzduchu a zmrzlině.
Zlepšují se útěchou. Téměř nikdy
nemají žízeň.
Dalším vhodným lékem je Magnesia muriatica.Nemocní se cítí jakoby
za sklem, nepřijímaní okolím, přestože se snaží být vstřícní.
e) fyziologická regulační
medicína
V poslední době se stále více setkáváme s možností přidat do léčebného programu léky z řady GUNA
preparátů používaných ve fyziologické regulační medicíně.
FRM využívá k léčbě stejné biolo20

gicky aktivní molekuly, které jsou
přítomny v lidském těle a které
kontrolují a řídí fyziologické funkce jednotlivých systémů a orgánů
u zdravého jedince. Tyto biologicky
aktivní látky se nazývají regulační
nebo komunikační molekuly. Patří
mezi ně neuropeptidy, hormony,
cytokiny, růstové faktory. Tyto látky
jsou seřazeny do aktivních komplexů spolu s homeopatickými drenážními prostředky a organopreparáty
tak, aby regulovaly co nejúčinněji
funkci narušeného systému nebo
orgánu. Působí prostřednictvím
psycho-neuro-endokrino-imunitního systému.
U onemocnění slinivky se nám
osvědčily tyto: GUNA-Matrix, GUNA-Flam, GUNA-Bowel a GUNA-Rerio.
f) Bachovy květy
Bachova květová terapie slouží
k překonání nemoci cestou sebepoznání, harmonickým rozvojem
osobnosti a větší stabilitou vůči psychickým a somatopsychickým poruchám. Dr. Edward Bach chápal psychiku jako nadřazený systém pro
udržení zdraví a vznik nemoci jako
poruchu nebo disharmonii na emocionální úrovni. Květové esence
tyto poruchy harmonizují, odstraňují psychické bloky a stávají se tak
důležitou součástí léčby.
Jako vhodné se jeví Mimulus (kejklířka), který odstraňuje strach před
světem, bázlivost a plachost, Aspen (topol osika), který odstraňuje
strach před nemocí, případně Agrimony (řepík lékařský) s neutuchající potřebou harmonie, vnitřním
neklidem, který zahání přejídáním.
Dále se nám osvědčil lék Willow
(vrba), u nemocných plných zahořklosti, vnitřní zlosti s pocitem,
že jsou obětí osudu. Podobné pocity má i Beech (buk lesní), který je
největším kritikem druhých, s malou sebedůvěrou, což se opět projeví překyselením organismu.
g) další
V léčbě slinivky používáme i další preparáty od různých firem. Tak
jako každý lékař si vybírá ze široké
nabídky několik, které se mu osvědčily na dané onemocnění. Chtěli
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bychom upozornit na možnost doplnění terapie o preparáty EPAM –
především psychický nebo tkáňový
a případně preparáty Vironal nebo
Drags imun od f. Energy pro posílení imunity.

5. Kasuistika
Pro ilustraci, jak snadno vznikne onemocnění slinivky uvádíme
tento případ. Jedná se o rodinu –
rodiče a dvě dcery. První návštěvu
uskutečnila matka se starší dcerou,
která měla diabetes mellitus téměř
nekompensovaný, přestože používala k ovlivnění glykemie inzulínovou pumpu. Matka dceru, které
tehdy bylo 11 let předhodila do ordinace se slovy, že už jí má dost, že
se kvůli ní nevyspí a stále ji musí
hlídat, protože ta holka upadá každou chvíli do bezvědomí a sanitka
je u nich častěji, než kdekoliv jinde.
A ty pitomí doktoři si s tím nevědí
rady. Dcera byla smutná, zakřiknutá, jen mlčky seděla a matka hlasitě
nadávala na celý svět, nejvíc ovšem
na dceru. Je pravda, že glykémie kolísaly od 2,8 do 24 mmol/l během
dne a pumpa opravdu nestíhala.
Podle EAV měření vyšly tyto příčiny: herpesvirová infekce (dcera
měla kontakt s neštovicemi, ale
sama měla jen pár pupínků) a jednoznačně stres. Nebyla vůbec milovaná, matka ji od nejútlejšího věku,
co si pamatovala jen a jen nadávala
a něco jí vyčítala. Matka dávala přednost druhé, mladší dceři, o které
mluvila pochvalně, že je milá a přátelská a nejsou s ní žádné starosti.
Mladší dcera se dostavila až po dvou
kontrolách své sestry a v ordinaci
ji ihned začala pomlouvat za nadšeného souhlasu matky. Situace
byla jasná. Starší dcera dostala lék
Magnesia muriatica, po kterém se
uklidnila a glykémie se vyrovnaly.
Samozřejmě, že bylo nezbytně nutné zahájit léčbu u matky, která se
během prvních 3 kontrol zpěčovala. Potom ale souhlasila – jejím lékem byla Staphysagria, lék na pocit
křivdy a vztek. Mladší sestra dostala Ignatiu. Mezitím i mladší sestra
onemocněla cukrovkou, protože se
jí nedařilo ve škole a matka i na ni
spustila své litanie o problematických dětech. Po komplexní léčbě

se všechny tři významně zlepšily,
upravily se jejich vztahy a onemocnění se stabilizovalo. U obou dcer
se během let snížila denní spotřeba
inzulínu na cca polovinu až třetinu
původní dávky.

6. Závěr
Funkce slinivky symbolizují lásku,
se kterou máme přistupovat k životu. Kde není láska a spokojenost,
tam vznikají poruchy trávení. Chronický stres, nezpracované zatěžující

životní zážitky a psychosociální problémy jsou častými spouštěči dyspeptických obtíží. Nedostatek trávicích enzymů slinivky je výrazem
nedostatku lásky k prožívanému
životu a radosti z něj, nepřijímání
emocí a somatizace nepříjemných
prožitků. Pacienti s těmito obtížemi
nemusí mít trpčí zážitky než jiní,ale
posuzují je negativněji. Onemocnění pankreatu je vlastně zrcadlem
našeho přístupu k životu. Je nesmyslné a nebezpečné přesvědčení, že

na zdraví máme přirozený nárok
a že v případě nemoci je lékař, popřípadě stát povinen náš problém
řešit a zbavit nás ho. Zde je více než
jinde na místě rčení „že sami jsme
strůjci svého osudu!“
Na závěr bychom chtěli poděkovat za pozornost a místo dalších teorií čínská moudrost:
„Lékař může zvládnout nemoc,
ne však osud nemocného“.
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Akútny lumboischialgický syndróm
Kazuistika

MUDr. Katarína Svitková
I. škola TČM, Praha
Pacient je mladý hyperaktívny
muž. Jedná sa o športovo založeného človeka, ktorý napriek poučeniu, športuje celý rok. Jeho ťažkosti sa začali po futbalovom zápase,
ktorý hral na jeseň vo veternom,
chladnom, vlhkom a sychravom
počasí. Pacient mal bolesti v drieku, ktoré si liečil bylinnou náplasťou. Bolesti mu mierne ustúpili, ale
jeho hyperaktivita a nadmerné zastúpenie jangovej konštitučnej formy mu vnukli myšlienku ďalšieho
tréningu, samozrejme v rovnakom
nepríjemnom počasí, čo vyústilo
do ťažkostí západnou medicínou
pomenovaných ako akútny lumboischialgický syndróm. Pacient
mal silné bolesti v oblasti drieku,
ktoré vyžarovali do pravého bedrového kĺbu a do pravého kolena,
nedokázal samostatne chodiť, jeho
stav vyžadoval oporu barly. Horúčku ani infekciu dýchacieho a uropoetického traktu nemal. S močením
ani so stolicou ťažkosti nemal, stolicu mal pravidelnú, formovanú, moč
mal číry, bez patologickej prímesí.
Udával, že mierne bolesti chrbta
pociťuje už asi šesť rokov, bolesti sa
zvýraznia po námahe, ale nepripisoval tomu žiadny význam. Bolesti sa
nevyskytujú pravidelne, nie sú stále
prítomné, len po námahe. Jeho obľúbenou a vyhľadávanou chuťou je
sladká. Svojimi dominantnými emóciami nazval radosť a nervozitu, ale
keďže nedávno stratil blízkeho človeka, často pociťuje smútok a nepokoj. Ako svoje obľúbené farby
označil červenú a modrú. Pacient
je narodený v apríli 1969 v znamení
kohúta podľa čínskeho horoskopu.
U pacienta som po odobratí
anamnézy
vyšetrila
jazyk,
na ktorom bol bledý povlak hlavne
v oblasti tenkého a hrubého čreva,
taktiež bol jazyk zväčšený, čo svedčilo o oslabenej slezine, jeho farba
a vitalita boli prirodzené, bez patológie. Jemný tras jazyka upozornil
22

na prítomnosť poranenia vetrom.
Po vyšetrení pulzov na zápästiach
rúk som zaznamenala oslabenie pulzu v priebehu dráhy tenkého čreva,
hrubého čreva, sleziny, močového
mechúra a obličiek. Pacienta som
vyšetrovala koncom októbra.
Konštitučne sa jedná o pacienta
normálneho habitu, s miernym sklonom k asténii, veľmi aktívnym (neustále rozprával, alebo niečo robil,
teda snažil sa aj napriek obmedzeniu pohyblivosti bolesťou, o to bolo
pre neho fyzické obmedzenie viac
nepríjemné). Typologicky u neho
prevláda jangová konštitúcia.
Celkovo som jeho stav diagnostikovala na základe princípov tradičnej čínskej medicíny ako oslabenie a blokádu prúdenia čchi
v meridiánoch močového mechúra,
obličiek, sleziny, tenkého a hrubého čreva v dôsledku vniknutia vonkajšieho patogénu (chlad, vlhko, vietor), s nadbytkom jangu.
V liečbe som postupovala nasledovne. U pacienta som najprv použila vypúšťanie nadbytku na dráhe
obličiek a sleziny prostredníctvom
bodov R 3, IT 8 a LP3. Tieto body
sú bodmi III priehrady, bod R 3 slúži na prečistenie horúčosti, posilňuje kolenné a bedrové kĺby, bod
LP3 podporuje funkciu sleziny,
rozpúšťa hlieny, vypudzuje vlhkosť
a posilňuje chrbticu. Bod IT 8 prečisťuje horúčosť a vietor, taktiež
pôsobí analgeticky. Použila som aj
lokálne na pohmat citlivé body (ah-shi) v priebehu týchto dráh. V priebehu prednej strednej dráhy som
použila body JM 9, ktorý pôsobí aj
proti bolesti chrbtice a poplašný
bod mu pre orgány dolného ohrievača – JM 7.
Keďže pacient mal obrovskú
bolesť hlavne v oblasti pravého
bedrového kĺbu, inšpirovala som
sa metódou profesora Li- Jianzhonga a použila som metódu takzvanej
stračej nôžky s tým, že centrálne
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vbodnutú ihlu som aplikovala penetračne. Lokálne som ešte pacientovi
po aplikácii ihiel na oblasť bedrového kĺbu aplikovala kosodrevinovú
a kostihojovú masť, čo už ale spadá
pod účinky fytoterapie.
Z aurikuloterapie som použila lokálne citlivý bod na uchu v priebehu tej lokality aurikuly, na ktorú sa
projikuje chrbtica.
Takto som pacienta ponechala oddychovať pri relaxačnej hudbe 45
minút, keďže sa jednalo o závažný
akútny stav. Musím podotknúť, že
pacient odmietol analgetiká, teda
z prostriedkov západnej medicíny
nepoužil žiadne medikamenty.
Po uplynutí 45 minút a odstránení ihiel pacient zaujal polohu
na bruchu. Nabodla som mu citlivé
body na dráhe močového mechúra. Jednalo sa hlavne o shu body
a samozrejme som použila schému
profesora Li – Jianzhonga na bolestivý chrbát, teda som napichla extrabody – takzvané oči drieku, body
na priebehu hlavnej zadnej dráhy
a shu body na priebehu meridiánu
dráhy močového mechúra v lumbosakrálnej oblasti. V tomto prípade
boli vybrané body VU 12 posilňujúci močový mechúr, odstraňujúci
vietor a posilňujúci ochrannú čchi,
VU 20- shu bod sleziny odstraňujúci vlhkosť a posilňujúci krv, VU 21shu bod žalúdka a bod VU 22- shu
bod trojitého ohrievača, ktoré oba
odstraňujú vlhkosť a stagnáciu čhi.
Ihly boli aplikované aj do bodu VU
23- shu bodu obličiek posilňujúceho obličky a odstraňujúceho vlhkosť a do bodu VU 24- shu bodu mora
energie posilňujúceho chrbticu,
krv a čchi. Na zadnej strednej dráhe
som napichla bod TM 4, ktorý odstrňuje horúčosť a používa sa hlavne
pri vertebrogénnom algickom syndróme.
Pacienta som nechala relaxovať
20 minút. Po vyššieuvedenej liečbe
popisoval pacient významný ústup

bolesti, ale ešte cítil miernu bolesť
v pravom bedrovom kĺbe. Nakoľko
išlo o akútny stav, siahla som po holistickom prístupe riešenia problému v tradičnej čínskej medicíne, t.j.
zvolila som aj manipuláciu bedrového kĺbu a uvoľnenia dráh VU a TM
prostredíctvom metód tuina masáže.
Pacient síce zo začiatku trocha
protestoval a nastolil mi otázku, či
citujem: ,,tou manipuláciou nezni-

číme hodinovú snahu ihličiek“, no
uistila som ho, že určite nie a napokon s manipuláciou súhlasil. Myslím si, že práve manipulácia zavŕšila proces liečby, pretože pacient
odišiel na vlastných nohách a tvrdil,
že bolesti náhle ustúpili. Nasledovne som ho poučila, že aspoň týždeň
by sa nemal venovať športu a mal by
mať kľudový režim. Napriek tomu
som ho samozrejme o tri dni stretla ako spoluhráča na rekreačnom

volejbalovom zápase. Bol vysmiaty,
nič ho nebolelo a ako vždy krásne,
hyperaktívne tvrdohlavo, hral s plným nasadením. Zamyslela som
sa a skonštatovala som, že terapia,
ktorú dostal ešte predsa len má svoje nedostatky, pretože nadbytok jangu som u tohto pacienta nevyriešila... Ale aspoň viem ktorým smerom
sa pobrať pri ďaľšej terapii, ktorej sa
pacient odvtedy pravidelne dožaduje aj preventívne.
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Systémový prístup v akupunktúre
MUDr. Teodor Mochnáč
AKUPUNKTUM, Centrum akupunktúry a diabetickej nohy, Nitra
tmochnac.akupunktura@gmail.com
Úvod
Najprv niekoľko slov o tom, čo hovorí Všeobecná teória systémov.
Zovšeobecňuje princípy celostnosti a organizovanosti, ekvifinality
(všeobecná vlastnosť otvorených
systémov dosiahnuť dynamickú
rovnováhu) a izomorfizmu (vzájomná podobnosť matematických systémov. Ak sa systémy podobajú, čo
i len v jednom prvku, sú si podobné) otvorených systémov.
Ak sa systém nachádza v dynamickej rovnováhe, znamená to, že spĺňa
charakteristiky aj určitých priestorovo-časových vzťahov. V časovej
dimenzii je systém vždy iný, nachádza sa vždy v inom stave, aj rovnováha má iné funkčné charakteristiky.
Vtedy hovoríme energo-interakčnom stave systému.
Dynamická rovnováha systémových stavov závisí od vzťahov medzi
nimi, ktoré nazývame organizácia
systémov, čo sa prejaví informáciou
o systéme a jeho vzťahoch.
V akupunktúrnej diagnostike
a liečbe využívame filozofiu akupunktúrnych mikrosystémov, ktoré
sú anatomickou projekciou, prípadne projekciou orgánových funkcií.
Subsystémy a ich použitie v liečbe
nesie alopatický zámer, ovplyvniť
jeden systém, nejakú orgánovú patológiu a vyliečiť patologický prejav.
Diagnostické a terapeutické mikrosystémy, ktorých podstatou je
projekcia dynamiky základných
energo-interakčných stavov (elementov), umožňuje cielený systémový prístup ovplyvnením cez projekciu jedného bodu. Tento prístup
je široko využívaný na základe diagnostiky taktilným Solárovým testom.
Ako chápeme systém v akupunktúrne diagnostike? Systém nie je
len skupina štruktúr v kvantitatívnom slova zmysle. Každá hmotná
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štruktúra, ktorá vstupuje do interakcie s inou štruktúrou je systém.
Za systém považujeme aj projekciu
jedného akupunktúrneho bodu
ako energo – interakčnej štruktúry.
Nelieči však bod ale terapeut, ktorý vstupuje do interakcie ako ďalší
subsystém.

Cieľ práce
1. Zodpovedať otázku, prečo rôzni
terapeuti efektívne liečia pacienta s rovnakým ochorením rôznym spôsobom.
2. Potvrdiť existenciu princípu podobnosti (izomorfizmu) matematických otvorených systémov
a princípu ekvifinality (smerovania k dynamickej rovnováhe) systému v akupunktúre

Hypotéza
Ak považujeme akupunktúrny
bod za systém a platí princíp ekvifinality a izomorfizmu vo vzťahu
medzi otvorenými systémami, pri
použití 1 alebo 2 bodov sa vyšetrované mikrosystémy vyrovnajú spolu
s ústupom psycho-somatických obtiaží.

Metodika
Za obdobie od 1. 1. 2009 do 30.4
2011 sme taktilným Solárovým testom urobili u pacientov 1134 vyšetrení. Vytvorená skupina 657 (58 %)
vyšetrení pacientov, u ktorých sme
liečili cez systém jedného lebo
dvoch bodov. Jednalo sa o polymorbídnych pacientov. U každého pacienta sme vyšetrili systémy mimoriadnych dráh, systémy Ma Danyang
doposiaľ známych 12 bodov, Sun
Simiao doposiaľ známych 14 bodov,
meridiánových blokov. Definícia
bloku v rovine taktilnej TST – ak je
iná taktilná citlivosť (hypersenzitivita alebo hyposenzitivita) na dráhe
v smere rastu potencie qi, hovoríme
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o bloku na dráhe.
Ak je hypersenzitivita v mieste
projekcie bodu nad blokom v smere
rastu potencie qi, hovoríme o taktilnom klesajúcom gradiente.
Ak je hypersenzitivita v mieste
projekcie bodu pod blokom v smere rastu potencie qi, hovoríme a stúpajúcom taktilnom gradiente.
Pre potreby práce sme vytvorili 5
skupín vyšetrených pacientov.
1. Skupina pacientov u ktorých sme
použili charakteristiky systému
kardinálnych bodov mimoriadnych dráh.
2. Skupina pacientov u ktorých sme
použili charakteristiky systému
dvoch bodov kardinálneho bodu
a a iného bodu dráhy vytvárajúceho gradient.
3. Skupina pacientov s charakteristikami systému bodov Ma Danyang.
4. Skupina pacientov s charakteristikami systému bodov Sun Simiao
5. Skupina pacientov s charakteristikami systému meridiánových
blokov.

Výsledky

Záver
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společenská rubrika

JUBIleum – MUDr. Radomír Růžička, Csc.
MUDr. Pavel Prokeš
l. místopředseda ČLAS ČLS JEP
MUDr. Radomír Růžička, CSc.
oslavil v únoru 2012 své 80. narozeniny.

Gratulujeme k tomuto významnému jubileu jednoho
z nestorů nyní české a dříve
česko-slovenslé akupunktury
a přejeme stálé zdraví a ještě
mnoho tvůrčího elánu, kterým po celý svůj dosavadní
„ a k u p u n k t u r i s t i c k ý “ ž i vo t
MUDr. Růžička oplýval.

vystudovali medicínu, navštěvoval
pitvy prováděné policejním lékařem.
Během studia na lékařské fakultě
UP již od prvního ročníku pracoval
jako demonstrátor na ústavu lékařské fysiky a biologie. Zajímaly ho zejména pokusy na krysách na nichž
byl studován vliv záření na rakovinu.
Po 1. rigorózu pracoval na chirurgické klinice prof. Rapanta jako demonstrátor, později jako pomocná
vědecká síla. Zde se dostal zprvu
k malým operačním zákrokům, později k asistenci při operacích až konečně k operacím. Již v době studií
jako demonstrátor na chirurgii se
zúčastnil studentské vědecké konference prací: Získaná esofagobronchiální píštěl.
Po promoci nastoupil jako většina
lékařů na Slovensko, do nemocnice
v Trenčanských Teplicích. Nejprve
na ORL ambulanci, později na dětském oddělení a prodělal kolečko
na interně a gynekologii – porodnici.
Zde přednášel různá témata na seminářích lékařů a podle zahraniční

Podle osobních materiálů, zaslaných MUDr. Růžičkou, je zpracován
následující pohled do jeho života,
do života svědomitého lékaře, akupunkturisty.

Vlk samotář aneb přes 50 let
s akupunkturou
Na studium medicíny se připravoval již řadu let. Ještě na měšťanské
škole dostal od rodičů mikroskop,
skalpel, operační korkové destičky
a knížku Mladý biolog od profesora Herčíka. Podle ní dělal pokusy
a také pitvu uhynulého psa. Spolu
s kamarády, kteří všichni později
26
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literatury se také snažil o chemickou diagnostiku zhoubných nádorů
z moče. Pobyt v okresní nemocnici
byl pro něj kladem, neboť se dostal
k řadě případů a výkonů, ke kterým
by se ve velké nemocnici nikdy nedostal. Tak například diagnostikoval
porcelánové srdce, které pak pitva
potvrdila. Také měl možnost (vzhledem k dřívější práci na chirurgické
klinice v Olomouci) provést portosplenografii.
Na gynekologicko porodním oddělení měl zase možnost provést
klešťový porod. Takže pobyt na Slovensku se mu po odborné stránce
velmi vyplatil.
Vzhledem k tomu, že měl manželku a nemocné rodiče na Moravě,
snažil se dostat zpět na Moravu. Podařilo se mu vyhrát konkurs na železničního lékaře u Střední dráhy
v Olomouci, kam nastoupil v září
1957.
Nemocný otec, který využíval
kromě klasické medicíny i alternativní medicínu, našel jednou v novinách zprávu o akupunktuře. To
se MUDr. Růžičkovi stalo víceméně
osudem, neboť se jí začínal zabývat.

Hledal všemožné články a literaturu
o ní. Podařilo se mu sehnat starou
francouzskou literaturu z roku 1921
od dr. Gouxe a od roku 1957 začal
akupunkturu jako samouk studovat a aplikovat. Nejprve ji zkoušel
na otci, později na ostatních členech rodiny a posléze s úspěchem
i u svých pacientů. Dalším jeho literárním učitelem byl dr. Bachmann.
Avšak nejvíce mu pomohl radami
profesor MUDr. Vogralik, se kterým
byl od roku 1961 v písemném styku.
Začátkem 60. let 20. století navázal styky s tehdejším nejvýraznějším
československým akupunkturistou
dr. Richardem Umlaufem. S ním,
spolu s dr. Kajdošem, Rosinou,
Rosinským, Vanžurou a Volákem,
založili první přípravný výbor akupunkturistické společnosti, tenkrát
kabinet akupunktury a pořádali
pravidelné celostátní semináře akupunkturistů. Zprvu v Ružomberku,
kde dr. Umlauf působil ve vojenské
nemocnici.
Z tohoto kabinetu se později stala
lékařská společnost akupunktury,
jako sekce Purkyňovy lékařské společnosti. V jejím výboru dlouhá léta
dr. Růžička působil a za svou práci
obdržel 2× čestné uznání.
Ve spolupráci s ORL oddělením
prováděl akupunkturu u pacientů
a několikaleté zkušenosti a výsledky prezentoval v roce 1969 na 2.
celosvětové konferenci akupunktury v Paříži (Akupunktura v léčbě
poruch sluchu, tinitu a Méniérovy
choroby). Byla to zřejmě první práce u těchto onemocnění. Zde se
seznámil s významnými akupunktu-

risty, jako von Leitnerem, dr. Schmidtem a zejména s prof. dr. Bischkem
u něhož ve Vídni později také krátce působil.
V 60. letech vytvořil skupinu nadšenců pro akupunkturu sestávající
z lékařů, kybernetiků a elektroinženýrů. Začali provádět akupunkturu
a zejména její propagaci přednáškami na nejrůznějších lékařských
seminářích.
Z Paříže dovezl také poznatky
o detektoru akupunkturních bodů
a přístroje na jejich detekci se podařilo zhotovit a vybavit jimi celou
skupinu, takže všichni byli schopni
pracovat na stejné úrovni. Úkolem
bylo ověřovat, pokud možno vědecky, účinky akupunktury. Jako odpovědný řešitel, spolu s doc. I. Šalanským, zúročil tuto práci obhájením
3 státních výzkumných úkolů týkající se detekce a elektrické charakteristiky kůže a akupunkturních bodů.
Elektrometrických vyšetření plně
využíval i v praxi. Zejména jako lodní lékař v diagnostice a léčbě námořníků. Zde hlavně měřil elektrické hodnoty bodů podle Akabaneho
a určoval harmonii energie u pacientů během časového posunu, což
se velmi osvědčilo v diagnostice vegetativních poruch. Jako lodní lékař
používal akupunkturu v léčbě, zejména v tlumení bolesti při úrazech.
Byl také povolán na sovětskou loď,
kde úspěšně provedl komplikovanou břišní operaci s akupunkturní
analgesií.
Získané dobré výsledky z léčby
akupunkturou a zkušeností s ní prezentoval přednáškami na celé řadě

tuzemských i zahraničních kongresů a symposií. Přednesl nejméně
na 100 přednášek na různých konferencích a to z nejrůznějších oborů.
Byl pozván na kongres do Budapešti, dále se zúčastnil kongresu v Sofiii
a Bukurešti, semináře v Oděse.
Zajímal se hlavně o experimentální práci a tak s prof. J. Jezdinským (ještě v době asistentské práce na farmakologii v Olomouci)
a prof. ing. J. Hálkem aplikovali
akupunkturu a laseropunkturu
u uměle vyvolaného zánětu tlapek
pokusných krys a srovnávali jejich
analgetický efekt. Výsledky této práce přednesl na kongrese akupunkturistů ve Vatikánu a v Baltimoru.
V průběhu 60. a 70. let byla vytvořena v Olomouci skupina nadšenců pro akupunkturu. Z nich to
byli zejména prof. Šoch, dr. Beran,
dr. Jandová, ing. Janča, dr. Růžička.
Pořádali kursy akupunktury a zejména semináře ve Velkých Losinách na nichž pravidelně přenášel
a pravidelně předsedal jednáním.
Stejně tak i na mnohých kongresech
akupunktury, ať tuzemských či mezinárodních.
V rámci spolupráce s fakultou
přírodních věd university Palackého – s katedrou optiky a jemné
mechaniky začal pracoval s lasery.
Vedle akupunkturního laseru (snad
prvního v Československu) pracoval s velkými lasery. Zprvu v léčbě chronických vředů a dekubitů,
později používal laser k běžné akupunktuře. I z tohoto oboru vznikla
publikace v odborném časopise
a přednášky.
Zájem o experimentální práci ho
vedl k myšlence objasnit průběh
vnitřních akupunkturních drah.
Proto při operacích a zejména pak
na sekčním materiálu měřil impedanci žaludeční sliznice. Zjistil na ní
místa s odlišnou impedancí, podobně jako tomu bylo na povrchu těla.
Bylo zajímavé, že výskyt vředové
choroby žaludku a duodena byl právě na těchto místech. Spojení s laseroterapií využil i v tomto případě
a ve spolupráci s gastroenterology
léčil vředovou chorobu laserem
endoskopicky. Zkušeností pak využil při obhajobě kandidátské práce
a v řadě přednášek.
Náhoda ho přivedla k léčbě DMO,
kde jako první u nás použil aku-
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punkturu. Mediální ohlas na kladné
výsledky vyvolal velký zájem o tuto
léčbu. Vedle článků v časopisech natočil o akupunktuře také řadu rozhlasových a televizních pořadů. Byl
členem první skupiny lékařů, vyslané tehdejším MZ do Vietnamu. Stáž
absolvoval spolu s prof. dr. Jandou
a dr. Barešovou.

llovy metody a zúčastnit se školení
vedeného firmou Pitterling.
Vztah k technice ho vedl také
ke spolupráci s firmou Metra Blansko, jednak s konstruktéry laserů,
jednak s konstruktéry měřících přístrojů. Výsledkem této spolupráce
byl Akudiast 3 a Akuterm na měření
podle Akabaneho. I když se přímo
nezúčastnil na vývoji přístroje Stimul, byl firmou jej vyrábějící požádán o příručku jak s ním pracovat
a o jakýsi receptář léčby. Podobně
tomu bylo i pro přístroj Akudiast.
Zájem o vše nové ho přivedl
k testování a práci s přístroji Life,
Oberon a Titanium, AGES, Akutest,
přístroji na Ryodoraku aj. Také se
zajímá o Rifeho harmonizační proudy a přístroj Carterové. S oběma
také pracuje.
Spolupráce s kybernetiky, zejména ing. Nitschem byla završena
vydáním počítačového programu
na výpočet otevřeného bodu a stanovení konstituce.
V roce 1977 ještě jako lodní lékař
během plavby napsal první Příručku praktické akupunktury, kterou
v roce 1978 vydal Ústřední ústav železničního zdravotnictví a která byla

Díky velmi kladnému vztahu s vedením železničního zdravotnictví a jeho pokrokovému nazírání
na akupunkturu byl v Československu první, který měl možnost léta
pracovat s Dermatronem podle Vo-

distribuována všem železničním
lékařům. Později rozšířená ve spolupráci s dr. Milánkem vyšla ve sborníku Rehabilitace. Tu první knížku
zcela bezostyšně opsal dr. Fráz a vydal ji pod svým jménem jako příruč-
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ku akupunktury pro přístroj Stimul.
Později při soudním jednání o autorská práva byl odsouzen k omluvě
v lékařských časopisech.
Pokud se týká další literární činnosti vydalo nakladatelství Nadas základní knihu, „Akupunktura v teorii
a praxi“, která sloužila jako učebnice v kursech akupunktury a dočkala se celkem 4. vydání. Později následovaly další knihy. Do dnešního dne
vydal dr. Růžička 22 titulů knih.
Také vydal pravidla tradiční medicíny v obrazech a tabulku pro
výběr akupunkturních bodů, mapy
akupunkturních bodů tělesné ušní
akupunktury, mikrosystémů akupunktury, Su-joku a reflexní terapie.
Zájem o celostní medicínu ho
přivedl také ke studiu medicíny
starých civilizací. Na svých cestách
po Orientě, zejména po Indii, Pakistánu, Egyptě, ale také po Africe
a Americe konsultoval s tamějšími
lékaři a výsledkem byla kniha: „Medicína dávných civilizací.“
Dlouhá léta působil také jako školitel akupunktury v ústavu pro další
doškolování lékařů v Praze (ILF),
Košicích a Bratislavě. Pro tyto kursy natočil více jak 12hodinový videozáznam. Několik let vedl kursy
akupunktury v Institutu dalšího
vzdělávání zdravotnických pracovníků v Brně. Vyškolil tak stovky akupunkturistů. V rámci IDVZP byl také
garantem školení Su-joku a sám se
souhlasem prof. Parka vedl základní
kursy této metody.
Byl soudním znalcem z oboru
akupunktury a laseroterapie. Také
oponentem při diplomových, kandidátských a doktorských pracích.
Vedoucí pracovníci železničního
zdravotnictví byli natolik prozíraví,
že souhlasili nejen, aby prováděl
akupunkturu ve své praxi závodního lékaře, ale také odsouhlasili
její provádění vůbec. Proto byly
vytvořeny podmínky vlastního školení akupunktury podle osnov Akupunkturní společnosti (ČLAS JEP)
a školením byl pověřen dr. Růžička.
Ten se stal také ústředním metodologem (odborníkem) pro akupunkturu.
Koncem 80. let uspořádal dr. Růžička v Luhačovicích seminář akupunkturistů z Čech a Slovenska

za účelem srovnání a objektivizace
jednotlivých diagnostických metod
v akupunktuře pulsové diagnostiky,
aurikulokardiálního reflexu, přístrojových metod. Z tohoto sezení
později vznikly semináře „Nové
trendy v akupunktuře“, konané jednak v Luhačovicích, jednak na Štrbském plese.
Koncem 70. let byl dr. Růžička
jmenován náčelníkem Železniční
nemocnice s poliklinikou v Olomouci. Během svého působení ji
vybavil řadou nejmodernějších
technik a přístrojů. Jako např. měla
ultrazvukový diagnostický přístroj.
Snad jen nemocnice na Homolce

jej měla také. Administrativní práce
ho však příliš nezaujala a vrátil se
ke svým pacientům.
Až do roku 2009 léčil akupunkturou. Při diagnostice vedle Vollovy
metody a měření z ušního boltce
používá hlavně klasické diagnostické metody, včetně pozorování jazyka a hlavně pulzovou diagnostiku,
jejímž byl velkým propagátorem.
V praxi využívá nejen klasickou tělovou akupunkturu, ale také aurikuloterapii a některé mikrosystémy
akupunktury. Podle reakce pacienta používá klasickou jehlovou akupunkturu nebo elektro- či laseropunkturu a moxu. Svým pacientům

také doporučuje dodržování pravidel životosprávy, herbální a gemoterapii a zejména tělesná (čchi-kung)
a dechová cvičení.
Nyní MUDr. Jaromír Růžička užívá zasloužilého důchodu a věnuje
se literární práci a přednáškové činnosti.
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MUDr. MiladA BarešoVÁ – 80. narozeniny
fotoreportáž
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JUBIleum – 60 let
Prim. MUDr. Milan Stránecký
MUDr. Ladislav Fildán
předseda ČLAS ČLS JEP

Náš vědecký sekretář, prim.
MUDr. Milan Stránecký, oslavil
22. 1. 2012 šedesátku. To je vhodná
příležitost k bilancování.
Funkci vědeckého sekretáře vykonává druhé volební období, tedy
již přes 6 let. Vědecký sekretář je
něco jako výkonný manažer, převedeno do současného pojetí popisu
činnosti vedoucích pracovníků. Při
organizování života odborné společnosti je pravou rukou předsedy.
Z mého hlediska se v této funkci velmi osvědčil. Přinesl také svým noblesním vystupováním, schopnostmi komunikovat a spolupracovat
dobrou atmosféru do našeho týmu
– výboru společnosti.
Narodil se v Havlíčkově Brodě,
po promoci se specializoval v ortopedii, ve které má druhou atestaci a jako ortoped působil 13 let.
Po revoluci byl rok a půl ředitelem
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nemocnice v Havlíčkově Brodě
a od roku 1991 nastoupil na místo
přednosty rehabilitačního oddělení, které zastává dodnes.
Mnoho let se zajímal o akupunkturu, kterou začal v rehabilitaci využívat a rozšířil ji i na další diagnózy
mimo tento obor. Jeho zájmem je
především aurikuloterapie a aurikulomedicína, kterou zvládá jako
málo kolegů v naší republice s využitím aurikulokardiálního reflexu.
Během svého působení ve výboru
společnosti již přednášel na dvou
mezinárodních kongresech tématiku aurikulomedicíny a uveřejnil

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2012

závěry ze své praxe i v našem časopise.
Milý Milane, dovol, abych Ti jménem členů na společnosti, jménem
výboru a revizní komise a jménem
svým popřál k Tvému významnému
jubileu do dalších let pevné zdraví,
mnoho osobního a rodinného štěstí
a úspěchů u pacientů s rehabilitací
i akupunkturou.

zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí

26. kongres akupunktúry v Poprade
Pohľad prezidenta kongresu

MUDr. Ondrej Bangha
vedúci Katedry akupunktúry LF SZU Bratislavad
Dňa 3. – 6. 6. 2011 sa konal v Poprade XXVI. Congressus acupuncturae
Slovaciae et Bohemiae cum participatione internationali.
Priaznivý ohlas zo strany českých
kolegov vyjadril vo svojom príspevku prezident ČLAS MUDr. Ladislav
Fildán v časopise Acupunctura Bohemo-Slovaca (č. 4/2011 str. 30).
Dovoľte mi niekoľko poznámok
z domáceho pohľadu:

Úvod
Vo svojom uvítacom prejave som
sa zmienil o prítomných kongresu
ako o elite, ktorá má poslanie posunúť vývoj akupunktúry dopredu.
Priebeh podujatia ma presvedčil, že
označenie zďaleka nebolo nadnesené.
Odborná, vedecká a spoločenská
úroveň kongresu presiahla viaceré
očakávania a objavenie sa mladej
generácie v radoch domácich autorov a prednášateľov dáva podnet na
optimizmus pre budúcnosť.
Teší nás aj prinavrátenie sa stomatológie do spoločnosti akupunktúry po rokoch negácie zo strany tvorcov legislatívy. Dnes znie bizarne,
že z výučby akupunktúry boli jeden
čas v SR vylúčení nielen zubní lekári, ale aj anestéziológovia.

Program kongresu
bol bohatý a rozmanitý
V úvodných referátoch predniesli
prezidenti oboch spoločností akupunktúry stav rozvoja akupunktúry
na Slovensku a v Čechách. Docent
Šmirala sa venoval podrobnému popisu a analýze za posledných 20 rokov. Referát o rozvoji akupunktúry
na Slovensku je zverejnený v časopise Acupunctura Bohemo-Slovaca
(č. 4/2011 str. 31 – 34). Doktor Fildán informoval hlavne o stave člen-

skej základne a o činnosti od roku
2005. Počet a vysoká úroveň podujatí vzbudzuje úctu, zmienka o chýbajúcej mladej generácii v radoch
členov ČLAS naopak nepoteší.
Žánrovo podobné boli príspevky
o činnosti, súčasnom stave a perspektívach akupunktúry z Ústavu
tradičnej čínskej medicíny (prednosta MUDr. V. Balogh Alokácia
TČM na Slovensku) a Katedry akupunktúry (vedúci MUDr. O. Bangha, Aktuality vo výučbe a legislatíve odboru akupunktúra).

Svojmu vysokému štandardu
plne obstáli zahraniční
prednášatelia
Jubilujúca pani prof. MUDr. M. Barešová s praktickými zvláštnosťami
odboru, prof. Dr. G. Hegyi, PhD.–
ktorá viedla workshop o YNSA,
ako aj stále mladý Dr. med. dent.
O. Mastalier, D.M.D., D.S.D s novinkami akupunktúry a pridružených
techník.

Teoretické práce predniesli
autori:
MUDr. T. Rosinský, CSc. (Metaanalýza publikácií o akupunktúre).
MUDr. J. Herdics (Poslanie akupunktúrneho systému), (Informačná energia a čchi).
MUDr. G. Solár (Pôvod a súčasnosť
akupunktúry).
MUDr. A. Ľuptáková et. al. (Niektoré
možnosti akupunktúrnej diagnostiky z pohľadu jinjangovej typológie).

Vedecké

práce si zasluhujú
obdiv. Súčasná finančná mizéria
a malá ochota investovať svoj čas
a úsilie do materiálne neatraktívnej
vedeckej činnosti ohrozujú rozvoj
vedy. O to cennejšie sú dôkazy opaku. Pred ich výkonmi rád vyjadrím
svoj rešpekt.

MUDr. J. Gabrhel, CSc., et al.: objektivizovali pomocou termovízie
účinok vákuových baniek. Ing. M.
Cifra, PhD. a MUDr. Š. Cifra pojednávali o použití elektromagnetického žiarenia extrémne vysokých
frekvencií na akupunktúrne body.
MUDr. T. Mochnáč predniesol výsledky svojich bádaní v oblasti akupunktúry a systémových vzťahov.

Praktické skúsenosti dali cenné návody pre každodennú prácu.
S týmto zámerom predniesla svoj
referát MUDr. H. Sedláčková-Řezníčková o akupunktúre v praxi
praktického lekára. O liečbe drogovej závislosti bola prednesená práca MUDr. A. Ondrejkovičovej, PhD.
a spoluautorov.
MUDr. G. Petrovics prispel kazuistikou EAV diagnostiky u chorého s malígnym lymfómom.
MUDr. R. Korman taktiež použil
EAV vo svojom odbore ženského
lekárstva i v diagnostike zdanlivo
neriešiteľných chorobných stavov.
MUDr. Stránecký demonštroval testovanie potravín lieku pomocou
Nogierovho pulzu.
Inšpirujúco pôsobila prednáška MUDr. P. Tibenského o následkoch očkovania u detskej pacientky
a o dôkladnej diagnostike.
Noví autori na našej kongresovej scéne boli príjemným prekvapením. Spomeniem prednášku
na tému stomatológie (MUDr. E.
Janská, PhD. et al.: Akupunktúra
pri stomatologických ochoreniach), a na IVF (MUDr. H. Čutová:
Akupunktura pred IVF ano či ne?).
Pekne vypracovaná bola aj prednáška o nefarmakologických postupoch v liečbe neuropatickej bolesti
(MUDr. V. Králiková) a kazuistika
debutujúcej kolegyne (MUDr. K.
Svitková) o akútnom lumboischiadickom syndróme.
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Záverom
Mali sme možnosť vypočuť si nevšedne širokú paletu prác na akupunkturistickú tému. A to často
metodologicky čisté a bohato zadokumentované práce, autori nie
vždy boli bezpodmienečne lekári,

skúmané oblasti nie vždy bigotne
ortodoxné. Našli sa šťastlivo spájané archaické staročínske teórie
s modernou medicínou, preukázala sa vôľa zaťať aj do problémových
oblastí hraničných vied, zdokonaľovať ponímanie reality za pomoci
modernej prístrojovej techniky, od-

vaha predstaviť často pertraktované
a starším akupunkturistom chronicky známe chorobné jednotky svojou mladíckou optikou.
Za daných okolností sa možno pozerať do budúcnosti našej akupunktúry predsa len s nádejou.

Správa z XV. lekárskeho kongresu
naturálnej medicíny
14. – 16. 10. 2011, Trnava

MUDr. Teodor Mochnáč
AKUPUNKTUM, Centrum akupunktúry a diabetickej nohy, Nitra
tmochnac.akupunktura@gmail.com
V dňoch 14. – 16. 10. 2011 sa v krásnom prostredí „slovenského Ríma“
v Trnave, uskutočnil XV. lekársky
kongres naturálnej medicíny s interdisciplinárnou účasťou. Na organizácii sa podieľali Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny a Sekcia
akupunktúry Asociácie súkromných lekárov SR. Jubilejný kongres
sa niesol hlavne v duchu medziodborovej spolupráce so zameraním
na zdravie človeka.
Vynikajúce materiálne a organizačné a odborné zabezpečenie
z dielne Generálneho sekretára
MUDr. Juraja Gajdoša a predsedu
kongresu MUDr. Gustáva Solára
určilo „dušu“ kongresu počas 3 dní.
Musíme konštatovať, že každoročne vzrastajúci záujem o témy
kongresu vyvrcholil na tomto kongrese bohatou účasťou predstaviteľov významných vedeckých medicínskych pracovísk a aj cirkevných
predstaviteľov. Oficiálne zaevidovaných 86 účastníkov a 29 prednášateľov, ktorí vo svojich prednáškach
poukázali na dôležité súvislosti jednotlivých odborov a konštatovali
nevyhnutnú kooperáciu. Zjednocujúcim odborom v tomto prípade bol odbor akupunktúry, ktorý
práve vďaka Lekárskej spoločnosti
naturálnej medicíny zaznamenáva
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výraznú akceleráciu na poli vedeckého výskumu od kongresu ku kongresu.
Program kongresu bol rozdelený
do 11 rokovacích blokov.
Úvodným slovom predseda Lekárskej spoločnosti naturálnej medicíny MUDr. Solár privítal účastníkov kongresu. Účastníkov kongresu
za ASLSR pozdravil viceprezident
RLK Trnava a viceprezident ASLSR pre VAS MUDr. Mário Moro.
Predstaviteľ českej lekárskej
ak upunktúrnej spoločnosti
MUDr. Ladislav Fildán taktiež pozdravil účastníkov kongresu a zaželal im zdarné jednanie.
MUDr. Gustáv Solár v úvodnej prednáške „Univerzálny mechanizmus energo-informačných
procesov“ presne zadefinoval, čo
je to naturálna medicína, odmietol chápanie naturálnej medicíny
ako súhrn naturálnych liečebných
postupov. Zdôraznil význam ponímania naturálnej medicíny ako
celostnej medicíny, ktorá chápe
energo-informačné procesy ako
univerzálne, ktoré sa najsofistikovanejšie prejavujú práve v akupunktúre, dokonca presahujú jej rámec.
PhDr. Kvetoslava Beňušová,
MPH PhD. v prednáške „Možnosti etablovania naturálnej medicíny
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v zdravotníckom systéme“ poukázala na nutnosť a cesty etablovania
naturálnej medicíny do zdravotníckeho systému. MUDr. Teodor Rosinský, CSc. sa v téme „EIS a hypotetické vysvetlenie fyziologických
a patologických funkcií organizmu“, kde zdôraznil, že tradične podložená predstava, že organizmus
človeka nie je viazaný len na kožné
ohraničenie tela, ale ho presahuje
a predstavuje energo-informačný
systém, ako účelový nástroj bez
priestorového ohraničenia, ktorý je
informačne dostupný kdekoľvek vo
vesmíre.
Prednáška ThDr. Igora Hanku
PhD. „Boh je vládca časov“ vtlačila
kongresu pamätnú pečať. Odkiaľ
sme. Podmanivou rétorikou priniesol biblicko-teologický pohľad
na Božiu nezastupiteľnú úlohu
v dejinách kozmu a ľudského sveta.
Hlavne a dotkol prvej správy o stvorení sveta, zohľadňujúc aj rozmer
sakralizácie času a eschatologický
rozmer času.
MUDr. Peter Sedlák nadviazal na predošlú tému prednáškou
„Duchovná prirodzenosť človeka
a zdravie“, kde zdôraznil, že človek
je duchovne určený kvalitatívne
prirodzeným mravným zákonom
a je nasmerovaný na najvyššie uni-

verzálne duchovné hodnoty. Človek rozhoduje, ktoré hodnoty, idey
a sily dá na vrchol svojho hodnotového rebríčka, čo ovplyvňuje jeho
zdravie.
Doc. RNDr. Vojtech Gajdoš,
CSc., RNDr. Igor Túny, CSc.
v prednáške „Človek vo fyzikálnom
prostredí“ poukázali na vplyvy externého fyzikálneho prostredia „poukázal na existenciu takých faktorov ako elektromagnetické, tepelné,
jadrové, mechanické ale aj na vplyvy vesmírnych telies, ktoré ovplyvňujú zdravie.
Prof. RNDr. František Baliak,
PhD. v prednáške „Vzťah vnútorných a vonkajších geodynamických
procesov Zeme k ľudskému organizmu“ konkretizoval ako vplývajú
tieto procesy zeme na život človeka nielen v kladnom slova zmysle.
Zdôraznil ako geofyzikálne katastrofy ohrozujú nielen bezprostredne život jednotlivca ale aj celé sociálne spoločenstvá.
Ing. Juraj Solár v prednáške
„Hranice poznania dnešnej vedy“
zadefinoval metódy poznávania
dnešnej vedy. Zdôraznil, že hranice dnešnej vedy sú zadefinované
predovšetkým popisom sveta pomocou modelovania prejavov sveta okolo nás. Zavádza pojmy, ktoré
v reálnom svete neexistujú, hoci
nám uľahčuje predvídať tieto javy.
Nie je to však realita, ktorá je oveľa
zložitejšia.
V prednáškach MUDr. Zuzany
Tomovej „Nelineárne vzťahy u živých systémov“ a Ing. Miloslava
Žirka, PhD. „Niektoré pozoruhodné vlastnosti číselných radov“ boli
rozoberané niektoré matematické
súvislosti a vzťahy fyzikálnych procesov okolo nás a v nás.
Ing. Arch. Peter Doričko
v prednáške „Vastu Šastra – staroveká veda o spojení zdravia a architektúry“ oboznámil účastníkov o starovekom ajurvédskom medicínskom
systéme a priestorových vzťahoch
ovplyvňujúcich zdravie.
Ing. Ľubica Šardíková v téme
„Voda podmienka života, determinant zdravia“ zdôraznila význam
vody v živote a jej fyzikálne vlastnosti.
Ing. Eva Kutejová, CSc. vysoko
odbornou prednáškou: Ako si mitochondrie chránia svoju DNA.“ rozo-

brala úlohu mitochondrií a organizme človeka.
V ďalšom bloku sa témy týkali
odboru apidológie a najnovších
výskumov v tomto odbor. Významní odborníci prof. Ing. Ján Brindza, CSc. v téme Včelí obnôžkový peľ v naturálnej medicine“
doc. Ing. Jozef Šimúth, DrSc.
a RNDr. Katarína Bíliková, PhD.
v téme „Včela a my“ a MUDr. Štefan
Košlík, CSc. v prednáške „Správna
výživa – univerzálny prostriedok
naturálnej medicíny“ oboznámili
účastníkov kongresu s najnovšími
výskumami včelích produktov, s ich
chemickou a molekulárnou štruktúrou, s významom včelích produktov pre zdravie.
Prednáškový blok týkajúci sa
onkologických ochorení uviedla
prof. MUDr. Jana Slobodníková,
CSc., RNDr. Krajčovičová PhD.,
RNDr. Meluš Vladimír PhD.
na tému „Onkologické ochorenia
a naturálna medicína, mammodiagnostika a naturálna medicína.“
Zdôraznila nutnosť preventívnych
diagnostických opatrení pri onkologických ochoreniach a nutnosť interdisciplinárnej spolupráce
na tomto poli.
PhDr. Etela Mišaničová v prednáške „Onkopsychológia a naturálna medicína“ poukázala na nezanedbateĺný faktor, ovplyvňujúci vývoj
malignít a to pychologický aspekt
človeka.
PaedDr. Zlatica Solárová v téme
„Dotazník MKB-S a nálezy na prsníku – možné prieniky s psychoonkológiou“ oboznámila prítomných
s najnovšími výsledkami výskumu
v akupunktúre a uvedenia nového
diagnostického systému v akupunktúrnej a onkologickej praxi.
Významnou mierou do jednania kongresu prispeli prednášatelia s vlastnou skúsenosťou
so vzťahu onkologický pacient
a súčasný medicínsky systém
Mgr. Eva Vodnáková v téme „Pacient psychológ a iný pohľad na hormonálny cyklus“ a Ing. Darina
Balková v téme „Liečba akupunktúrou a energiou lásky“, ktoré boli
zrkadlom nášho vzťahu k pacientovi. Prinútili nás k hlbokému zamysleniu a nutnosti prístupu nielen
k chorobe ale hlavne k duši pacienta.

Akupunktúrna tematika bola zastúpená prednáškami MUDr. Juraja Gajdoša „Akupunkturista –
akupunktúrna ihla – pacient“, kde
spomenul hlavné zásady akupunktúrneho prístupu k pacientovi.
MUDr. Danka Očenášová MPH
v prednáške „Možnosti liečby bolesti u vybraných rehabilitačných
pacientov“ prezentovala možnosti
širšieho akupunktúrneho prístupu
u pacientov v rehabilitačnej liečbe.
MUDr. Daniela Širolová: „Polymorbidný pacient“ prezentovala
nutnosť podrobného akupunktúrneho vyšetrenia, ktoré je základom
vynikajúcich liečebných výsledkov
u svojich pacientov.
Posledný deň sa niesol hlavne
v duchu najnovších poznatkov
v teórii, praxi a liečbe v akupunktúre.
Autori Ing. Michal Cifra PhD.,
MUDr. Štefan Cifra v príspevku
„Elektromagnetické
milimetrové
vlny a ich terapeutické možnosti“
poukázali na fyzikálny vplyv elektromagnetického vysokofrekvenčného žiarenia na človeka a jeho
zdravie a v podstatnej miere osvetlili fyzikálnu podstatu eektromagnetických procesov.
MUDr. Teodor Mochnáč v prednáške „BRR (Akupunktúrna elektromagnetická terapia rezonančným
pozadím)“ nadviazal na predošlú
tému, zadefinoval energo-interakčné vzťahy systémov a prezentoval
nový akupunktúrny diagnostický
systém (I-DS-M). V skupine 41 pacientov prezentuje nový akupunktúrny liečebný prístup rezonačným
elektromagnetickýcm
žiarením
s 92,7% úspešnosťou.
V akupunktúrnej tematike pokračovala aj MUDr. Dana Tarbajovská v téme „Mikrosystém dúhovky
– možnosti diagnostiky“, kde predstavila diagnostický systém irisdiagnostiky v akupunktúre, zatiaľ ojedinelý na Slovensku.
MUDr. Paulína Vlčeková v téme
„Larválna terapia v chirurgickej praxi“ prezentuje vlastné skúsenosti
s larválnou terapiou nehojacich sa
rán v chirurgickej praxi.
Nutnosť podrobnej a zodpovednej diagnostiky v akupunktúre
prezentuje MUDr. Eva Kováčová
v práci „Prínos akupunktúry pre pacientov počas kúpeľnej liečby“ kde
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zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí
prezentuje výborné výsledky liečby na základe celostného prístupu
k pacientovi.
Záverom MUDr. Pavol Miček
v téme „Homeopatia a fertilita“ prezentoval v niekoľkých kazuistikách
výborné výsledky homeopatickej
liečby neplodnosti.

Záverom MUDr. Gustáv Solár
ukončil kongres a poďakoval prítomným za účasť. Konštatoval, že
kongres splnil veľmi dôležitý cieľ
a to multidisciplinárny prístup k pacientovi. Zároveň nové vedecké
poznatky, ktoré boli prezentované
sú prísľubom ďalšieho rozvoja akupunktúry a naturálnej medicíny,

ako takej. Vytvára dobré predpoklady na ďalšiu širšiu spoluprácu medzi rôznymi odbormi medicíny, ale
aj inými nemedicínskymi odbormi.

Celoštátna konferencia
„AKUPUNKTÚRA A ONKOLÓGIA“
18. 11. 2011, Trenčín

MUDr. Teodor Mochnáč
AKUPUNKTUM, Centrum akupunktúry a diabetickej nohy, Nitra
tmochnac.akupunktura@gmail.com
Na pôde Trenčianskej univerzity
A. Dubčeka sa uskutočnila dňa 18. 11.
2011 zaujímavá konferencia – vôbec
prvá svojho druhu u nás – na ktorej
sa stretli lekári akupunkturisti a onkológovia, ale aj iní odborníci, aby
hľadali prieniky a možnosti spolupráce týchto dvoch medicínskych
odborov v liečbe onkologických
ochorení. Na organizácii sa podieľali Asociácia súkromných lekárov SR
a jej Sekcia akupunktúry ASL SR,
Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny a Trenčianska univerzita A.
Dubčeka v Trenčíne. Podujatie, ktoré sa nieslo vo veľmi otvorenej, konštruktívnej a kolegiálnej atmosfére,
otvoril MUDr. G. Solár, ktorý privítal účastníkov v mene ASL SR a jej
Sekcie akupunktúry ako aj v mene
Lekárskej spoločnosti naturálnej
medicíny. Účastníkov konferencie
v úvode pozdravili prof. Ing. I. Kneppo, DrSc. rektor Trenčianskej univerzity, doc. Doc. MUDr. J. Mardiak,
CSc. za onkológov a prim. MUDr. A.
Loskotová –Novotná z poverenia
Českej lekárskej akupunkturistickej
spoločnosti JEP.
V úvodnej prednáške „Akupunk36

túra v onkológii – možnosti a prieniky“ MUDr. G. Solár
z Centra akupunktúry v Bratislave poukázal na univerzálne
princípy a súvislosti energo-informačných procesov a ich podiel
na etiopatogenéze chorôb s dôrazom na onkologické ochorenia,
predstavil akupunktúru ako odbor
a vysvetlil princípy terapie vychádzajúce z najmodernejšej komplexnej akupunktúrnej diagnostiky.
Poukázal aj na možné vzájomné
súvislosti a prieniky akupunktúry a onkológie z akupunktúrneho
hľadiska. Po úvodnej prezentácii
modernej slovenskej akupunktúrnej školy s dôrazom na exaktnú diagnostiku a jej možností v onkológii
nasledovali v tomto bloku veľmi
podnetné vystúpenia špičkových
slovenských onkológov.
Doc. MUDr. Mardiak J., CSc.
z Národného onkologického
ústavu v Bratislave v súhrnnej
úvodnej onkologickej prednáške
„Novšie pohľady na etiopatogenézu nádorových ochorení“
vyzdvihol najaktuálnejšie názory
na vznik, priebeh a možnosti liečby
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nádorových ochorení. Oboznámil
účastníkov konferencie so súčasnými tendenciami návratu k staršej Ewingovej teórie, že nádorové
ochorenie je proces a aktuálnu
Pagetovu teóriu „semena a pôdy“.
V súčasnosti v onkológii prevláda
názor, že vývoj nádorovej choroby
ovplyvňuje mikroprostredie aj makroprostredie a preto aj tu vidí priestor pre hľadanie možností spolupráce aj s akupunktúrou.
Doc. MUDr. I. Andrašina CSc.,
hlavný odborník MZ pre onkológiu z Východoslovenského
onkologického ústavu v Košiciach vo svojom vystúpení „Úskalia chemoterapie nádorových
ochorení„ referoval problémy vyskytujúce sa počas liečby chemoterapiou. Zdôraznil enormný nárast
zhubných ochorení až o 24 %, 5
ročné prežívanie sa zlepšilo u žien
na 58 % u mužov len 34 %, čo je ešte
nedostatočné v porovnaní so svetovými údajmi. Spomenul cytostatickú liečbu ako jednu so základných
metód liečby. Poukázal aj na úskalia
stimulácie prirodzenej apoptózy
monoklonálne protilátky s pôsobe-

ním na intracelulárnu kaskádu bunky. Úskalia sú v indikácii chemoterapie cielenej liečby, toxicite liečby
a hodnotení liečebných výsledkov,
v adjuvantnej chemoterapii a cielenej liečby hormonálnou terapiou,
Spomenul ciele a indikácie paliatívnej liečby, kde vidí aj priestor pre
uplatnenie akupunktúry.
Prof. MUDr. S. Špánik, CSc.
z Onkologického ústavu sv. Alžbety v Bratislave v prednáške
„Symptómy pokročilej nádorovej choroby a nežiaduce účinky systémovej proti nádorovej
liečby“ poukázal na symptomatológiu nádorového ochorenia a tiež
na veľmi citlivé problémy subjektívneho prežívania onkologických pacientov. Zdôraznil neoddeliteľnosť
psychologickej a somatickej roviny
vnímania ochorenia. Sústredil sa
na závažný moment vnímania liečby
a aktuálneho stavu pacienta, pričom
naznačil rozdielne vnímanie stavu
a prežívania subjektívnych ťažkostí
z hľadiska pacienta a z hľadiska terapeuta, kde vystupujú hlavne do popredia psychologické aspekty a postoje. Komplexná starostlivosť – kde
by bol priestor aj pre akupunktúru
najmä v riešení bolestí a vedľajších
účinkov terapie – je preto jeden so
základných imperatívov v liečbe onkologických pacientov.
V druhom bloku, ktorý uviedla MUDr. M. Rečková z POKO
Poprad prednáškou „Onkológia
a akupunktúra“ zadefinovala akupunktúru ako integratívnu liečbu
z hľadiska spojenia východných a západných medicínskych systémov.
O prebehajúcom výskume na tomto
poli svedčí evidovaných 354 štúdií,
a na tému akupunktúra v onkológii
16 aktuálnych prebiehajúcich štúdií
prác s heslom akupunktúra, a 1824
prác s heslom komplementárna a alternatíva medicína.
Autori h. prof. doc. J.
MUDr.
Slobodníková,
CSc.,
RNDr. V. Meluš, PhD., Mgr. M.
Černický z Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A.
Dubčeka v prednáške „Rakovina prsníka a naturálna medicína“ poukázali aj na iné príčiny, ktoré vytvárajú riziká vzniku nádorov
prsníka. Vzniká otázka, čo môžeme
robiť vo včasnom zistení nádorového ochorenia. Prednášajúca h.

prof. doc. MUDr. J. Slobodníková,
CSc. zdôraznila princípy prevencie,
včasnej diagnostiky a potom možnosti liečby so zameraním aj na stravovacie návyky a stabilitu psychického stavu pacienta
MUDr. G. Solár vo svojej druhej
prednáške
„Mamoelektroakugrafia“ predstavil novú originálnu
diagnostickú metódu nádorových
ochorení prsníkov vyvinutú v Centre akupunktúry v Bratislave a prvé
výsledky pyramídového 3D modulu
mamoelektroakugrafie.
Poukázal
na exaktné diagnostické možnosti
vychádzajúce z najnovších poznatkov akupunktúry a ich možné uplatnenie v onkológii.
MUDr T. Mochnáč z Centra
akupunktúry a diabetickej nohy
AKUPUNKT v Nitre v prednáške „Rizikové faktory a funkcie
komplexných akupunktúrnych
dráh vo vzťahu k ochoreniam
prsnej žľazy“ prezentoval nový
originálny akupunktúrny diagnostický systém I-DS-M (Impedance
data systém podľa autora) pri určovaní rizikových faktorov pri ochoreniach prsníkov. Systém bol vyvinutý
na jeho pracovisku v Nitre a je využiteľný aj v celkovej akupunktúrnej diagnostike a výskume, pričom
môže byť ďalším exaktným príspevkom akupunktúry v onkológii.
Svoje skúsenosti pacientky s netradičnou liečbou onkologického
ochorenia predniesla Ing. D. Balková, ktorá na vlastnej skúsenosti
zdôraznila dôležitosť individuálneho osobného prístupu v liečbe pacienta s nádorový ochorením. Emotívne veľmi silný príspevok oslovil
všetkých účastníkov a bol veľmi
podnetný pre všetkých lekárov
Popoludňajší program venovaný
už aj širším otázkam otvoril v treťom
bloku MUDr. I. Bukovský PhD.
z Ambulancie klinickej výživy
v Bratislave. Vo svojom vystúpení
na tému „Liečebné možnosti výživy u onkologického pacienta“ poukázal na jednoznačný vplyv
výživy v prevencii a liečbe onkologických ochorení a vymenoval niektoré výživové faktory, ktoré môžu
ovplyvňovať vývoj týchto ochorení.
RNDr. Z. Krajčovičová PhD.
z Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka
v prednáške na tému „Antioxidan-

ty a onkológia“ referovala o úlohe
antioxidantov vo vývoji onkologického procesu a súčasne poukázala
na nedostatočné znalosti tejto problematiky aj u profesionálov.
Posledný prednáškový blok konferencie uviedla PhDr. E. Mišaničová z Ambulancie klinickej
psychológie prednáškou „Psychoonkológia“ v ktorej sa zamerala jednak na psychologické a sociálne faktory a tiež aj na závislosti
od psychologického osobnostného
typu správania človeka na vývoj onkologického ochorenia. V súhrnnej
prednáška poukázala na jednoznačnú potrebu spolupráce psychoonkológov v prevencii a liečbe onkologických ochorení.
Tento blok uzavrela PaedDr. Z.
Solárová z Centra akupunktúry v Bratislave témou „MKBD-S
v diagnostike a mamodiagnostike“ Vo svojom vystúpení referovala o možnostiach a doterajších
skúsenostiach so zatiaľ ešte menej
známou formou akupunktúrnej
diagnostiky štandardizovaným akupunktúrnym dotazníkom MKBD-S
podľa autorov Korngolda a Beinfieldovej v modifikácii autorky. Poukázala na možnosti použitia tohto
dotazníka nielen v komplexnej akupunktúrnej diagnostike a v diagnostike mamopatológie, ale aj možnosti
širšieho využitia v celkovej prevencii a včasnej diagnostike onkologických ochorení.
Konferencia vyvrcholila panelovou diskusiou, ktorú moderovali
MUDr. G. Solár a Doc. MUDr. J. Mardiak, CSc Všetci účastníci ocenili
možnosť takéhoto spoločného pracovného stretnutia pre lepšie vzájomné oboznámenie sa s problematikou a zhodli sa na tom, že existujú
prieniky medzi modernou akupunktúrou a onkológiou a je aj odborný priestor na spoluprácu týchto
dvoch odborov. Doc. MUDr. J. Mardiak a h. prof. doc. MUDr. J. Slobodníková, CSc vyjadrili nádej na
bližšiu spoluprácu v monitoringu
onkologických pacientov. Rovnako
sa účastníci zhodli na potrebe a užitočnosti vzájomných odborných
kontaktov aj v budúcnosti a rozvíjaní spolupráce vo vybraných okruhoch problémov V závere MUDr. G.
Solár vyzdvihol účasť špičkových
odborníkov na tejto konferencii
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zprávy z uskutečněných akupunkturních akcí
a poďakoval všetkým účastníkom
konferencie. Celkove možno toto
prvé podujatia svojho druhu hodnotiť ako veľmi úspešné a prínosné
pre lepšiu vzájomnú informovanosť
lekárov z oboch odborov a nadviazanie odborných kontaktov
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Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
pořádá celodenní mezioborový seminář

NEUROPATIE, CHRONICKÁ BOLEST,
POLYMORBIDITA
A MOŽNOSTI AKUPUNKTURY
A PŘIDRUŽENÝCH TECHNIK
V JEJICH DIAGNOSTICE A LÉČBĚ
Sobota 17. 3. 2012
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha

Program:
9.00 – 9.50
(1) prim. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D. (Centrum studia a léčby bolesti, FN Motol, Praha)
		
Neuropatická bolest – definice, patofyziologie,
		
aktuální trendy terapie
9.55 – 10.25
(2) MUDr. Tomáš Vilhelm (Vertebra – nezávislá ordinace, Šumperk)
		
Syndrom chronické pánevní bolesti u mužů a možnosti její léčby
		
(dry needling, trigger point terapie)
10.30 – 11.00 		

Coffee break, výstava firem

11.00 – 12.00
(3) MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Hana Wankatová
		
Polyneuropatie a neuralgie z hlediska celostní medicíny
12.10 – 13.00

Přestávka, výstava firem, jednání výboru ČLAS ČLS JEP

13.00 – 13.45
(4) doc. MUDr. František Pára, CSc., MUDr. Věra Kratochvílová, DiS.
		
Periferní paréza n. facialis – diagnostika a léčba z pohledu
		
současné medicíny a akupunktury
13. 50 – 14.15
(5) prim. MUDr. Anna Loskotová
		
Nové přístupy v RHB léčbě periferní parézy n. facialis
		
v komplexní terapii
14.20 – 14.55

(6) MUDr. Irena Svitáková (Léčebné a rehabilitační středisko, Chvaly, Praha)
Polymorbidita u gerontologických pacientů.
		
Možnosti ovlivnění akupunkturou

		

15.00 – 15.15

(6) Přestávka s výstavou firem

15.15 – 16.15
(7) MUDr. Michal Strnad
		
Polyneuropatie a neuralgie z hlediska tradiční čínské medicíny

Akce je zařazena do systému vzdělávání lékařů a je oceněna KREDITY!
Členové ČLAS vstup zdarma, členové Slovenskej spoločnosti akupunktúry SLS 250,- Kč,
nečlenové poplatek 500,- Kč.
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Odborné podujatia Ústavu Tradičnej
čínskej medicíny Lekárskej fakulty SZU
a Sekcie akupunktúry Slovenskej
lekárskej komory
3. 3. – 4. 3. 2012		
Úvod do teórie Tradičnej čínskej medicíny
		
Lektor: MUDr. Teodor Rosinský, CSc.
16. 3. – 17. 3. 2012
Prvok Drevo v TČM
		
Lektor: MUDr. Gabriel Petrovics
28. 3. – 1. 4. 2012
Základy elektroakupunktúry podľa Dr. Volla
		
Lektorky: MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová, ČR
21. 5. 2012
Homeosiniatria
		
Lektor: MUDr. Danuša Siveková
22. – 23. 6. 2012		
Homeosiniatria
		
Lektor: MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.

Na Lekárskej fakulte SZU už od decembra 2011 Ústav TČM garantuje aj trojročné vzdelávanie
v homeopatii. Prvý ročník Homeopatickej školy pokračuje v dňoch 2. – 4. marca 2012 a 27. – 29. 4. 2012.
Skúšky za prvý ročník budú 2. 6. 2012. Lektormi Homeopatickej školy sú MUDr. Danuša Siveková,
MUDr. Pavol Tibenský, MUDr. Darina Štúrová, MUDr. Zuzana Horváthová.
Prihásiť sa možno na študijnom oddelení Lekárskej fakulty SZU,
tel.: 02/593 70 356 – pani Prevožňáková, iveta.prevoznakova@szu.sk
tel.: 02/593 70 560 – pani Lukáčová, ivana.lukacova@szu.sk
Plánované prednášky s MUDr. Jirkom Mařádkom, ČR, kurz Akupresúry lektor: MUDr. Jozef Šmirala,
jr., a kurz: Základy energetických cvičení Čung Juan Čchi kung 1. st., budeme anotovať v budúcom
čísle časopisu.
Bližšie informácie Vám poskytnú:
MUDr. Vladimír Balogh, vedúci ÚTČM LF SZU
e-mail: vbalogh@szu.sk
alebo organizátorky podujatí:
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.
e-mail: aondrejk@hotmail.com
MUDr. Sylvia Sárkányiová
e-mail: sarkan33@gmail.com
MUDr. Danuša Siveková
e-mail: sivekova@sivekova.sk
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Príhovor k čínskemu novému roku,
rok Vodného Draka
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD., MUDr. Katarína Svitková
I. škola TČM
Podľa starej legendy si raz Budha
pozval k sebe všetky zvieratá. Sľúbil
im odmenu, keď k nemu prídu. Pozvaniu vyhovelo iba dvanásť zvieratpotkan, byvol, tiger, mačka, drak,
had, kôň, koza, opica, kohút, pes
a sviňa. Budha venoval každému
zieraťu jeden rok a pomenoval ho
po ňom. A tak odvtedy je každý rok
pomenovaný po jednom zo zvierat.
A nielen ľudia narodení v danom
roku, ale i udalosti toho roku podliehajú vplyvu vládnuceho zvieraťa.
Čo nás čaká v období od 23. 1. 2012
do 9. 2. 2013? Toto obdobie spadá
pod rok draka. Symbolika tohto
znamenia je názorná a realistická,
z draka srší nielen zlato ale aj iskry...
Aké sú osoby narodené v období
vlády draka? Drak prekypuje životným elánom a podnikavosťou, je
úprimný, spoľahlivý, dokonalý. Nie
je síce naivný, ale je ľahkovážny
a dôverčivý, preto ho možno ľahko
oklamať. Všade hľadá dokonalosť, je
náročný voči sebe aj voči druhým
a je neuveriteľne svedomitý. Síce má
vysoké požiadavky, ale taktiež rád
rozdáva plným priehrštím. Je však
popudlivý a tvrdohlavý, napriek
tomu sú jeho názory a rady správne.
Má pevnú vôľu, všestranné nadanie,
inteligenciu a veľkorysosť. Blahobyt
a úspech v povolaní idú ruka v ruke
s týmto znamením. Žiaľ toto platí aj
vtedy, keď sú jeho úmysly zlé.
V partnerskom živote máva drak
veľa obdivovateľov, ženy dračice dostávajú veľa ponúk k sobášu. Drak
sa však nerád viaže, manželstvo ho
neláka, a preto často zostáva slobodný. Samota mu nevadí, dalo by sa povedať, že mu skôr vyhovuje. Dobre
vychádza so znameniami potkana,
hada, kohúta a opice. Vyhýbať by sa
mal tigrovi a psovi.
V znamení draka boli narodení napríklad. Marlene Dietrich, Salvador
Dalí, Oscar Wilde, Siegmund Freud,
J. J. Rousseau, František Dibarbora,
ale aj Milan Rastislav Štefánik...

Čo môžeme v tomto roku očakávať? Drak je šťastné znamenie. Stelesňuje nebeskú moc a stojí v priaznivej astrologickej konštelácii. Je
symbolom života a rastu, prináša
štvoraké požehnanie: bohatstvo,
cnosť, harmóniu a dlhý život. Ale
všetko má svoj rub aj líc, drak ľahko
dosiahne úspech, ale nesmieme zabudnúť, že sa jedná o rozprávkovú
bytosť, ktorá síce chrlí oheň, zlato,
alebo vodu, ale na konci slávnosti
zhorí, aby pri novej slávnosti vstal
ako fénix z popola...
Preto v tomto roku vodného draka buďte ctižiadostiví, podnikajte.
Aj keď to bude rok únavný, bude
naplnený leskom a parádou. Môže
vám priniesť oslnivé slávnosti, veľkolepé víťazstvá, ale taktiež aj veľké
porážky a straty. Dosiahnuté úspechy tiež môžu byť často iluzórne...
Napriek tomu je tento rok vhodný
na uzatváranie manželstiev a narodenie detí.
Pre potkana je to vcelku priaznivý rok, hlavne z hľadiska financií
a obchodov mu vytrvalosť prinesie
úspech. Môže sa však stretnúť so
závažnými zdravotnými ťažkosťami. Byvola tento rok síce očarí, čo
sa týka spoločenského života, ale
nemal by sa nechať oklamať leskom
draka a mal by ďalej vytrvalo a tvrdo pracovať, tento rok mu nič nedá
zadarmo... Tiger zažije v tomto roku
všetko, či už dobré, alebo zlé, nudiť sa nebude. Dariť sa mu bude aj
v kariére aj po zdravotnej stránke.
Mačka (zajac) by sa mala venovať
rodine a obchodom, bude to pre ňu
vcelku úspešný rok, nezadaní majú
šancu stretnúť lásku svojho života.
Pre draka je tento rok naplnením
jeho túžob, aj keď sa stretne s množstvom prekážok a problémov. Na pozore by sa mal mať hlavne pred neuváženými finančnými investíciami.
Hadovi sa bude dariť v oblasti lásky
a zdravia, ale mal by sa vyhnúť väčším finančným investíciám, taktiež

mu hrozí väčšia finančná strata. Kôň
miluje pompéznosť, a preto mu tento rok prinesie spokojnosť. Napriek
úspechu v práci sa ale môže stretnúť so stratami, nešťastím, alebo
rozchodmi v partnerskom a v osobnom živote. Koza sa bude tiež ctiť
v tomto roku vynikajúco, dariť sa jej
bude hlavne v práci a v oblasti zdravia. Nesmie však podľahnúť konfliktom v rodine. Opica si v tomto roku
príde na svoje, drak ju potrebuje
a ona bude s pôžikom hrať svoju
veľkú rolu. Vyskytnú sa pre ňu nové
pracovné možnosti a príliv financií. Mala by si dávať pozor na oblasť
medziľudských vzťahov.Kohút by sa
v tomto roku mal oženiť, je to pre
neho veľmi priaznivý rok plný zdravia, šťastia a lásky, pokiaľ si ho nepokazí zbytočnými konfliktmi. Pre psa
bude toto obdobie dosť nepriaznivé, mal by byť veľmi opatrný, čo sa
týka financií aj lásky. Sviňa považuje
rok draka len za falošnú pozlátku,
napriek tomu sa ale v kruhu svojich
priateľov bude v tomto roku cítiť
dobre. V oblasti kariéry sa jej bude
dariť dobre, ale nesmie zanedbať
svoje zdravie.
Každé znamenie má svoje dobré
aj zlé stránky, ideálom v živote je dosiahnúť aj harmóniu.
Prajeme Vám len tie najlepšie
a najúspešnejšie momenty v živote,
aké Vám drak môže v tomto roku
ponúknuť.
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JAK SE PŘIPRAVIT NA ROK 2012
z pohledu čínské kosmologie
Výtah z přednášky Ing. J. Černáka, www.byu.cz
zina.saidova@gmail.com
ROK VODNÍHO DRAKA
• dle čínského kalendáře rok 2012
začíná 23. 1. (resp. 22. 1. ve 23:00)
• energie roku 2012 začaly působit
již od 22. 11. 2011
Potencialita roku
Číňané tvrdí:
„Štěstí není náhoda…
štěstí se dá naplánovat.“
Energie času roku 2012

Vládce: DRAK
Jak nám může pomoci
• Drak má obrovskou sílu, je nejsilnější zvíře zvěrokruhu, dávám
nám moc věci zvládat, ale potřebuje základní pravidla.
• Navazuje na předchozího Zajíce
(2011), kdy jsme měli vnitřně řešit, co chceme.
• Musíme vědět, co chceme, aby
nám drak pomohl uskutečnit velké vize.
• Pomáhá v plánování.
• Velkou podporu bude mít vše, co
roste, stoupá, čas na expanzi firmy, businessu, rodiny, …
• Naopak nebude mít podporu
času nic, co klesá, zmenšuje se
(špatný čas na škrty a šetření –
nepokoje, odpor).
• Zaměřit se tedy na růst.
• Využijeme vše, co má stoupající
energii – např. do výšky rostoucí a kvetoucí rostliny (bambus,
fíkus), pořídit si užší a vyšší nábytek, papíry A4 užívat na výšku,
i třeba vizitky!
•	Kanceláře ve vyšších patrech
na tom budou lépe (ideálně 3. – 4.
patro, pozor, aby nebyla zas moc
vysoko – větrná energie draka by
jí smetla, nemusela by to ustát).
• Buďme velkorysí, pomocí draka
dostaneme sílu, vše ustojíme.
42

• Rozlet, vytvořit velký prostor, vše
rozšiřovat, expandovat.
• Detaily nás budou vyčerpávat
• Vše, co jsme začali a připravili si
vnitřně, to ve 2012 máme velký
potenciál zrealizovat!
• Ještě do 22. 1. se zastavit a udělat
si jasno, čeho chceme dosáhnout,
jít do sebe – kontemplace a vše si
dobře promyslet do detailu, stanovit si principy, pravidla, vytyčit
si a ohraničit si hřiště, na kterém
budeme hrát, stanovit si řád a systém tomu, co jsme začali ve 2011
(současná situace v EU!), sepsat
si vše do detailu, jak to chceme
udělat, co, s kým, kde, ujasnění si
vnitřku sebe sama.
• Pokud se nepřipravíme teď, budeme mít pocit, že ve 2012 nic
nestíháme, budeme dělat tisíc
věcí najednou a nic neuskutečníme, nebude čas na detaily, drak
má vize, vidí příležitosti, ale pokud mu nedáme hranice toho, co
chceme uskutečnit, sílu nedostaneme, utopíme se v chaosu.
Jak nám může uškodit
• Detaily, úzkoprsost, malichernost, „jsem malý člověk“, žádné
cíle, vize, plány – cítíme tu energii draka, ale nemáme kam jí nasměřovat.
•Klesání – raději utrácet, než šetřit! Neblokovat tok peněz.
Zdraví
• Pozor na játra, žlučník, oči, nevyjádřené emoce, na vítr.
• Energie draka působí na jaře:
únor, březen!
• Nepřejídat se, pozor na alkohol
• chodit ven do přírody, oči – koukat do zeleného, dobře nám bude
u vody, ve vodě.
• Nedusit v sobě emoce – vykřičet
se, rozchodit to, ulevit vzteku.
•	Obecně drak přináší velmi dobré
zdraví, nefňukat nad každou bolístkou, vše bychom měli dobře
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přečkat, silné zdraví.

Energie: VODA
Jak nám může pomoci
• Je to voda rychlá, ještě přidává
drakovi energii.
• Dodává „drive“, tah na branku.
• Nic neblokovat, nebránit ničemu, neblokovat plynutí – jinak
hrozí, že voda prorazí a může přijít i katastrofa (voda prorazí hráz
a přijde záplava).
• Čas přeje informovaným – zjišťovat si vše dopředu – to pak pomáhá plynutí (např. než jdu na úřad,
zjistím si předem vše, co je třeba
k vyřízení žádosti – jinak se to zasekne a budu tam muset jít znovu
– velmi nás to vyčerpá).
• Buďme hladoví po informacích.
• Voda je komunikace – nesedět
na informacích, ale předávat je
dál.
• Voda jsou peníze – nesedět
na nich, pouštět je dál, investovat, zpracovávat, vytvářet tok, neblokovat je.
• Voda je moudrost – běžte s informacemi do hloubky, chtějte vědět co nejvíc, ověřujte si.
Jak nám může uškodit, co nám
sebere
• Strach – nebudeme-li mít dost informací, přinese nejistotu, uteče
nám hodně příležitostí.
• Nebýt povrchní! jinak vše krachuje.
• Je to velká voda, takže mohou být
opět záplavy, drak zvedá energie
nahoru – může přijít i další tsunami.
• Řešit finance! – jinak zablokujeme vodu (př. v EU musí dojít
k dohodě, jinak to špatně dopadne).
Zdraví
•Voda ovlivňuje ledviny, močový

měchýř, kosti, klouby, páteř – NEPROCHLADNOUT!
• Deprese, strach – fobie
• Závratě
•Pozor hlavně v zimě: nápor v listopadu a prosinci

Letící hvězda: NEBESA
• Třetí energie, která nás bude
ovlivňovat
• Nebesa = intuice, duchovní vnímání
Kde nám může pomoci
• Pravidla, pořádek, řády
•	Oporu přináší ve smlouvách, zákonech a v našich přátelích, v našem okolí, ve spolupráci s ostatními.
• Vše si napsat! (smlouvy písemně), nastavit si pravidla pro spolupráci, kdo co budou přesně dělat, sepsat to na papír – voda nám
pak pomůže.
• Jasná formulace a komunikace!
– přesvědčovat se, že nám druhý
rozuměl, vše jasně formulovat.
• Schopnost
přijmout
pomoc
od druhých – v tomto roce nedělat věci sám!
• JASNĚ žádat druhé o pomoc
v nouzi, jasně říct, co od nich
chceme.
• Týmová práce – ne sám!
• Být otevřený, chodit do společnosti s druhými.
• Nebesa dávají novou energii –
dají se dělat velké věci!
• Mohou se dít i tzv. nevysvětlitelné věci.
• Pozitivní energie je na severozápadě! – vydat se tam, hledat
tam příležitosti, partnera, pomoc
apod.
•	Harmonizace – pocit naplnění,
dělat věci, které mi dělají dobře,
které mi dělají radost.
• Dotahovat věci do konce! – nedotažené nás bude velmi vyčerpávat
•oslavovat jakýkoli úspěch! – oslavovat s ostatními, ne sám, užívat
si radost.
• Dělat věci s vášní, naplno.
• Chodit za kulturou, na velká prostranství, do velkých prostor.
• Energie tepla, bude nám dobře
na jihu (př. dovolená na jihu nám
přinese zklidnění)

Co nám uškodí
• Porušování pravidel (např. když
pojedeme načerno, určitě nás
chytí, pozor na nevěry apod.).
• Uzavření se.
•	Harašení zbraní – nevyhrožovat
soudy, apod.!
• Ne-komunikace.
• Vyvarovat se zmatku, ve kterém
se nikdo nevyzná, ztratíme se
v něm.
• Nedělat příliš mnoho věcí najednou, ohraničit se!
• Jihovýchod – pozor na Řecko!,
Sýrie, Írán, Turecko.
Zdraví
•Pozor na imunitu, plíce, tlusté
střevo, kůže, játra
• Sucho
• Posilovat zdraví hlavně po létě

1. Energie ZEMĚ = realita, objektivita
Je reálné to, čeho chci dosáhnout, co chci dělat?
Vše si předem ověřit, jestli to je reálné, objektivní, není to „pocitovka“

3. Energie VODY = plynutí, drive
Jdu do toho, vše plyne.
4. Energie DRAKA (dřevo) = síla
uskutečnit, co chceme, vize,
vidí příležitosti

2. Energie KOVU (kov podporuje vodu) = řád, pravidla
Jak toho chci dosáhnout? Vytvořit si systém, pravidla.
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oznámení a různé
Kolo štěstí – má být vycentrováno = harmonizováno

PAKUA

1. Životní cesta a kariéra – poslání, osud.
2. Vztahy, manželství – úzké
vztahy, i pracovní, obchodní.
3. Rodina, tradice – kam patřím,
naše „DNA“ (vždycky budeme
Češi, i když emigrujeme).

4. R o z m a n i t o s t , b o h a t s t v í
(ve smyslu bohatost života, ne
peníze), zdraví.
5. Já – můj střed.
6. Přátelé, příležitosti – lidé, kteří nás obklopují, i sousedé, kolegové, otevřenost tomu, co nám
přichází do života.

7. Budoucnost, radost, děti –
nové může být starosti i radost
(o nové auto se musíme starat).
8. Domov, kontemplace – meditace, zklidnění, promýšlení si
věcí, být sám sebou, i místo, kde
pracujeme.
9. Naplnění, sláva – co děláme,
má mít smysl.

6 otevřít se novým vztahům, chodit s partnerem do společnosti,
neuzavírat se doma
1 pozor na přílišný tlak na kariéru!
Může vztahy oslabit

Přátelé/příležitosti
(7-1-5)
7 přinášet něco nového do svého
okolí, radovat se s okolím
1 nebuďte sami na svou cestu
5 neprosazovat své ego, sebe sama

Rok 2012
Já
(6-9-4)
6 stanovit si pravidla, řád, otevřít
se, nebýt na věci sám, žádat o pomoc, připravit se
9 přináší vnitřní naplnění, radost,
spokojenost
4 nebýt v chaosu, soustředit se
na menší počet věcí
Životní cesta/kariéra
(2-5-9)
2 partnerství, být v úzkém kontaktu s každým, s kým spolupracuji,
„family business“, přijetí partnera, odpovědnost (jsme MY, nejen já)
5 životní cesta a kariéra musí odpovídat mému já, mým hodnotám
9 nic nedělat jen pro úspěch,
abych si dokázal, jak jsem dobrý
Vztahy/manželství
(3-6-1)
3 posilovat širší rodinu, dobré generační vztahy, vytvářet tradice
nebo na ně navazovat
44

Rodina/tradice
(4-7-2)
4 jezdit společně jako rodina
na NOVÉ výlety, NOVÁ místa, zavést NOVÉ zvyky
7 vnést do rodiny rozmanitost, bohatost, mohou přijít nové děti
2 velký důraz na vztah může oslabit rodinu jako celek
Rozmanitost/bohatství/zdraví
(5-8-3)
5 vnést do života rozmanitost, ale
jen to, co mi dělá dobře, pro své
posílení (ne aby mě to vyčerpávalo) a dopřejte to i ostatním
8 obohacovat svůj domov a udělat
si čas na sebe
3 pozor na lpění na minulosti, nelpět na tradicích, nenechat se
jimi svazovat (udělat současně
něco jinak, nově)
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Budoucnost/radost/děti
(8-2-6)
8 nové promýšlejte v klidu doma,
nebuďte zbrklí, udělejte si čas
na sebe, nové nás posune dál
2 o novém se vždy poraďte s partnerem
6 nenechte se ovlivnit okolím
Domov/kontemplace
(9-3-7)
9 vytvořit teplo domova, těšení se,
že jsem doma
3 rodina - scházet se doma, společné stolování!!!
7 honba za novým může ničit vás
i domov (pořádně si vše promyslet!)
Naplnění/sláva
(1-4-8)
1 věnovat se práci, která nám dává

radost, pozor na lpění na slávě!
4 nesmí být nuda, jednotvárnost,
PESTROST do uskutečňování
cílů!
8 neuzavírat se před dokončením
cílů (přílišné přemýšlení, zacyklení), raději konat, než přešlapovat, zviditelnit se!
Ti, co mají v astrotypu VODU, DRAKA a KOV budou v roce 2012 „vyvoláváni“, aby něco dělali. Mají potenciál dobře zvládnout cíl, pokud se
zároveň vymezí.
• dobrá energie bude plynout ze
severozápadu a dobře nám bude
i na jihu – pokud něco hledá-

me do svého života, tak se dívat
na severozápadě – např. nyní
v EU čeká Německo a Francie
na Anglii (SZ Evropy), kam se
přikloní (paralela rok 1938).
• pokud např. hledáme nové bydlení, partnera, … hledat na SZ a J
od nás.

!!!ZDAR PŘIPRAVENÝM!!!

Výbor ČLAS ČLS JEP
oznamuje s hlubokým zármutkem,
že dne 29. 2. 2012 zemřel

MUDr. Jaroslav Debef
Skvělý lékař a člověk, zakladatel
aurikulomedicíny u nás.
Jeho památce se za naši společnost pokloní

při rozloučení dne 3. 3. 2012
v kostele sv. Petra a Pavla v Lichnově
MUDr. Ladislav Fildán,
předseda ČLAS ČLS JEP

a doc. MUDr. František Pára, CSc.,
čestný předseda ČLAS ČLS JEP
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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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