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Rozlúèka 
s Miladou Barešovou

Rozlúčka s prof. MUDr.Miladou Barešovou sa konala pri 
zádušnej omši v kostole Nejsvětějšího Srdce Páně, Náměstí Jiřího 
z Poděbrad, Praha 3 dňa 22.4.2012.

„  ..Koho jsme milovali, 
milovati budeme dál..“  
        J. Seifert
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editoriál

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

S ve kou útos ou  Vám   oznamujem, že po ažkej chorobe 
navždy odišla od nás pani prof. MUDr. Milada Barešová, naša 
u ite ka, kamarátka, nezabudnute ná kolegy a.

 V ísle jej venujeme viaceré rozlú kové a spomienkové 
lánky. Tiež uverej ujeme  fotografi e z mnohých pracovných, 

odborných i priate ských stretnutí s našou Miladkou,  s týmto  
výnimo ným lovekom. Verím, že si všetci na pani profesorku 
Barešovú budete spomína  v dobrom a pripájate sa k môjmu 
želaniu: Kiež by nám  zostala navždy v pamäti a bola naším 
vzorom. Tiež verím, že kniha akupunktúry, ktorú pre nás pri-
pravovala, dokon ila  a nestihla už urobi  posledné úpravy 
pred publikovaním, bude vydaná v blízkej budúcnosti. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v ísle nájdete  okrem 
odborných podujatí, ktoré sa plánujú v našich spolo nostiach,
aj odborné lánky. Osobitne upozor ujem na  abstrakt lánku,
ktorého hlavným autorom je kolega MUDr. Boris Ivani , z Tai-
wanu. Pozitívnou správou je, že d a 2.6.2012 MUDr. Borisovi  
Ivani ovi  na China Medical University, Taiwan bol udeleny 
titul „Master of Science“ v odbore Akupunktúra. Kolegovi 
úprimne gratulujeme a tešíme sa na spoluprácu po jeho návrate 
na Slovensko.

 V ísle nájdete aj výber z pozoruhodnej  diplomovej práce 
autora Ing. Milana Hesteriaka zo Žilinskej univerzity, z Kated-
ry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva 
Elektrotechnickej fakulty v Žiline. 

Blíži sa leto, dovolenky, prázdniny. Prajem Vám všetkým 
krásne, slne né, letné dni, strávené na príjemných miestach. 
Odpo i te si a nazbierajte energiu do alšieho obdobia, kedy 
nás zase aká práca a alšie vzdelávanie v našom zaujímavom 
medicínskom odbore.

       
  Vaša Alena Ondrejkovi ová
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Milý Jožko, dovol, abych Ti ze srdce pod koval za Tvou pr kopnickou práci pro akupunkturu v našich republikách. 
Byl jsi u prvních po átk  jejího používání u nás. Zasadil jsi se o její zavedení do lé ebn  preventivní pé e. Vrcholem 
Tvého letitého neutuchajícího úsilí bylo ustavení akupunktury jako léka ského oboru na Slovensku, za což Tob  i Tvým 
koleg m pat í náš obdiv a uznání. Rovn ž d kujeme za Tvou pedagogickou innost zejména jako autora a vedoucího 
týmu obou vynikajících u ebnic akupunktury, ze kterých erpají znalosti i eští akupunkturisté. Jménem naší odborné 
spole nosti Ti d kuji za vynikající spolupráci mezi našimi spole nostmi, kterou jsi vždy prosazoval a udržoval.

P ejeme Ti mnoho zdraví a sil do dalšího života a mnoho krásných úsp ch  s akupunkturou

Za eskou léka skou akupunkturistickou spole nost LS JEP

MUDr. Ladislav Fildán

Vážené kolegyne, vážení 
kolegovia,

dovo te mi, aby som 
Vás o najsrde nejšie

pozdravil a za želal Vám ve a zdra-
via, spokojnosti a úspechov v práci 
i v osobnom živote. Pri odchode 
z funkcie prezidenta Slovenskej 
spolo nosti akupunktúry o. z. SLS 
a pri odovzdávaní ú tov by som rád 
použil vetu, ktorú prednášali rímski 
konzuli pri ukon ení mandátu, a kto-
rá najlepšie vystihuje podstatu tejto 
rozlú ky. Je totiž skuto ne pravdou, 
že pri vykonávaní svojej funkcie som 
sa vždy usiloval dosiahnu  maximum 
pre slovenskú a eskú akupunktúru. 
Avšak teraz, ke  s pribúdajúcimi rok-
mi síl akosi ubúda, treba uvo ni  pole 
pôsobnosti mladším a priebojnejším 
kolegom a kolegyniam. To bol dôvod, 
pre o som sa rozhodol neuchádza  sa 
o funkciu na alšie funk né obdobie 
v novozvolenom výbore.

Pod kování

PODÌKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU PRÁCI PRO AKUPUNKTURU 
V OBOU NAŠICH ZEMÍCH A SPOLUPRÁCI  S ÈLAS ÈLS JEP

Po mnoha letech ukon il svou innost dlouholetý p edseda
Slovenskej spolo nosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spolo nosti

doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD.

FECI, QUOD  POTUI, FACIANT  MELIORA  POTESTES 
Urobil som ako som mohol. Kto môže, nech urobí lepšie.

Doc.MUDr.Jozef Šmirala, PhD

Pri odchode z funkcie sa patrí 
bilancova , urobi  odpo et a  nalia
si istého vína. Preto pokladám za 
potrebné poobhliadnu  sa v krátkosti 
spä  na roky ažkej, ale aj radostnej 
práce vykonanej pre akupunktúru.

Písal sa rok 1973, ke  vznikla prvá 
ofi ciálna akupunktúrna inštitúcia - Ko-
misia pre akupunktúru pri Slovenskej 
fyziatrickej spolo nosti. Na jej ele
stál pplk. MUDr. Richard Umlauf, 
ktorý sa o jej vznik najviac zaslú-
žil. Ja som sa stal jedným z lenov
jej výboru. Roku 1975 však primár 
MUDr. R. Umlauf, CSc. odchádza 
z Vojenskej nemocnice Ružomberok 
do Brna, kde vo FNsP zakladá prvé 
Oddelenie akupunktúry. To bol dôvod 
pre nové vo by do výboru. Na základe 
intervencie Prof. MUDr. J. Kolesára, 
CSc., predsedu Slovenskej fyziatric-
kej spolo nosti a  gestora akupunktúry 
na MZ SR som sa stal predsedom aj 

napriek tomu, že prim. MUDr. Teodor 
Rosinský, CSc. ove a lepšie sp al
všetky predpoklady pre výkon tejto 
funkcie a v  predchádzajúcom výbore 
zastával funkciu podpredsedu.

Roky utekali a akupunktúra po-
stupne silnela a získavala pevnejšie 
postavenie v zdravotnej starostlivosti. 
Roku 1980 sa z  Komisie stala Sekcia 
a v r. 1990 vznikla samostatná Spo-
lo nos  akupunktúry ako organiza ná
zložka SLS. A  v  akejsi zotrva nosti
som v  tejto funkcii zotrval aj pri via-
cerých alších vo bách. Dovedna to 
bolo takmer neuverite ných 37 rokov 
vo funkcii predsedu a 2 roky ako len
výboru. A predsa tie roky ubehli akosi 
ve mi rýchlo, akiste azda len preto, 
lebo boli naplnené prácou. Ve  sme 
za ínali takmer od nuly. Akupunktúra 
bola medzi pacientmi neznáma a me-
dzi lekármi bola nezriedka považova-
ná za akúsi šarlatánsku praktiku, ktorú 
treba z medicíny odstráni . Lekári, 
ktorí sa jej venovali dávali v  šanc 

Rozlú ka
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svoju dobrú poves  a ut žili nemálo 
posmeškov. Tí, ktorí sa usilovali robi
svoje prvé lie ebné pokusy a zavádza
ju do praxe, boli asto diskriminovaní. 
Primári i riaditelia im zakazovali 
akupunktúru vykonáva . Zmena 
nastala až r.1979, ke  bola vydaná 
Metodická smernica MZ SR, ktorou 
bola deklarovaná za lege artis metódu 
lie ebnej a preventívnej starostlivosti. 
Ale aj tak mnohé problémy pretrvávali 
ešte ve mi dlho. Absentovala odborná 
literatúra, ihly a iné pomôcky. Ve mi
ažko sa presadzovali zmeny k  lep-

šiemu, predovšetkým na úseku legis-
latívy. Ale aj tak sme sa nevzdávali. 
Bojovali sme , písali listy a žiadosti, 
lobovali pri každej príležitosti, zhá ali
poznatky a  literatúru. Stretávali sme 
sa vo svojom vo nom ase a vymie a-
li si skúsenosti. Striedali sa iastkové
úspechy i neúspechy, dni zamra ené
a  neskôr aj slne né. Dnes by už bolo 
ve mi ažké spo íta  hodiny i dni 
venované tejto innosti, chodeniu po 
úradoch, písaniu a prepracúvaniu ná-
vrhov koncepcie, presadzovaniu od-
borných školiacich akcií a podobne. 
A nebolo by to ani potrebné. Takisto, 
ako by bolo zbyto né hovori  o úspe-
choch i neúspechoch, alebo o tom, 
o sme mohli urobi  a neurobili, o

sme mohli dosiahnu  a  nedosiahli. 
Podstatné je myslím to, že sa nám 
spolo nými silami podarilo dosta
akupunktúru na sú asnú úrove , že 
získala pevné postavenie v  našom 

zdravotníctve. Prichodí mi preto pri 
tejto príležitosti úprimne po akova
za pomoc, podporu a spoluprácu 
všetkým lenom spolo nosti, spo-
lupracovníkom a  funkcionárom vo 
všetkých výboroch. Som vám ne-
smierne pov a ný za všetko, najmä 
za to, že ste to so mnou tak dlho vy-
držali. A  last but not least sa chcem 
po akova  aj všetkým tým, ktorí nám 
akoko vek pomohli. Bez takejto širo-
kej podpory a bez pomoci Božej, by 
sme asi nemali akupunktúru na úrovni 
medicínskeho odboru, Ústav tradi nej
ínskej medicíny a Katedru akupunk-

túry, odbornú literatúru a asopis, sie
špecializo-vaných a školiacich praco-
vísk, Spolo nos  akupunktúry SLS 
a Sekciu akupunktúry SLK, vysoký 
kredit doma i v zahrani í a ve a iných 
vymožeností, ktoré sú pre nás v sú as-
nosti samozrejmos ou.

Odchádzajúc z funkcie si však uve-
domujem aj to, že zostáva ešte ve a
nedoriešených problémov a  úloh. 
Tieto bude rieši  už nový výbor na 
ele s prezidentom MUDr. Ondrejom 

Banghom. On, ako aj všetci ostatní 
zvolení lenovia výboru i Dozornej 
rady sú vysoko odborne erudovaní, 
seriózni a pracovití. Poskytujú teda 
záruku toho, že vec slovenskej aku-
punktúry je v dobrých rukách, a že 
aktivity a práca v jej prospech budú 
pokra ova  aj na alej. Želám im pre-
to aj touto cestou ve a úspechov. Je 

pritom len samozrejmé, že v prípade 
záujmu a potreby som pripravený 
prispie  aj svojou pomocou. Možnos
mojich alších aktivít si považujem 
za es  a zárove  aj v aku za to, že 
som bol zvolený do funkcie estného
predsedu našej spolo nosti. Teším sa 
na našu alšiu spoluprácu.

V ase, ke  som písal toto po a-
kovanie nás zastihla žalostná správa 
oznamujúca ve kú stratu, zarmucujú-
ci odchod našej drahej prof. MUDr. 
Miladky Barešovej. Rozlú ka s ou
je bolestná o to viac, že aj ona patrila 
k tým, ktorí ve kou mierou pomohli 
našej akupunktúre. Bola skromná, 
obetavá a ochotná vždy nezištne 
pomôc . Takmer všetci sme boli jej 
žiaci. Mala obrovský talent vysvet-
ova  a u i , a tiež ve ké vedomosti 

a bohaté praktické skúsenosti – nielen 
v  akupunktúre a v jej modifi káciách 
a technikách, ale aj vo FBLR a iných 
medicínskych odvetviach. A vlastnila 
tiež nesmierny dar chcie  a vedie
všetky tieto svoje vedomosti skromne 
odovzdáva alej. Mnohým veciam 
nás nau ila a v aka nej sme aj mnohé 
pochopili. Bola skuto ným a nenahra-
dite ným Majstrom, ktorý nám bude 
chýba . Len v a nou, tichou spo-
mienkou a vrúcnou modlitbou sa jej 
za všetko môžeme po akova  a ucti
si jej pamiatku. 

S úctou, Jozef Šmirala.

eská léka ská akupunkturistická spole nost LS JEP

oznamuje

XXVII. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE BOHEMIAE ET SLOVACIAE
se bude konat ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2013

Znojmo, Hotel Prestige

Organiza ní výbor p ipravuje pro ú astníky kongresu krom  odborného programu také bohatý spole enský
program s návšt vou Louckého kláštera s ochutnávkou vín, posezení ve vinném sklep  hotelu s cimbálovou mu-
zikou a sobotní gala ve er s tane ní hudbou a rautem.

Hotel nabízí mj. VITAL stravovací program, založený na respektování pravidel p ti element  a vnit ní bazén 
s wellness.

P ihlášky na kongres budou rozeslány na podzim t. r.

Srde n  vás zveme
      za organiza ní výbor
      MUDr. Ladislav Fildán
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Filozofi cká podstata ínskej medicíny 
vychádza z 5 prvkovej symboliky, ener-
gie chi, ktorá sa podie a na všetkých 
životných pochodoch a tiež aj udskom
organizme. 
Jej podstatou je vzájomná harmónia dvoch 
protikladných princípov jinu a jangu, ktoré 
predstavujú v systéme dynamickú rovno-
váhu.
Pod a T M podstatu loveka vyjadrujú 3 
základné princípy:

Duch (shen) - ktorý „sidli “ v srdci 
Životná energia ( chi) - ktorá sa spája s 
p úcami
Esencia ing (jing) - ktorá je uschovaná 
v obli kách
Esencia ing

 je hmotnou substanciou a základom pre 
chi a ducha - šen.

 je jinovej povahy
 má dvojaký pôvod - prenatálny a post-
natálny

1. Prenatálny
- získaný z prenatálnej esencie oboch rodi-

ov
- uschováva sa v obli kách
- z nej sa transformuje tzv. prenatálna (t.j. 

vrodená, prvopo iato ná) chi
- koncentruje sa v dolnej asti trojitého 

ohrieva a (= dolné more Qi), odtia
potom postupuje do celého systému aku-
punktúrnych dráh

2. Postnatálny
- získaný z postnatálnej esencie a to z 

esencie potravy (získanej procesmi trá-
venia v žalúdku a slezine) - a dáva vznik 
vyživovacej chi, ktorá sa pomocou chi
sleziny a trojitého ohrieva a dostáva na-
hor do p úc - a tu sa zmiešava s istou
vdychovanou chi

- vrodená chi sa spája s vyživovacou chi
a s chi z dýchania a ich zjednotením 
vzniká tzv. osnovná chi

- vzniká a sídli v p úcach a transformuje sa 
do horného mora chi - t.j. hornej asti
trojitého ohrieva a (JM17)

Osnovná chi vstupuje ako:
1. vyživovacia chi (jinová) - do hlavných 

a mimoriadnych akupunktúrnych dráh, 
do ciev a krvi a

2. ochranná wej chi (jangová) - vypl uje
priestor mimo dráh a ciev

Sila esencie ing má významný podiel na:
 - našej konštitúcii
 - obranyschopnosti 
 - celkovom zdravotnom stave 

originálne práce

NIEKTORÉ MOŽNOSTI AKUPUNKTÚRNEJ DIAGNOSTIKY 
 Z POH¼ADU JIN - JANGOVEJ TYPOLÓGIE

MUDr.Anna uptáková
MUC. Robert upták

Ambulancia akupunktúry, Bratislava

Silu esencie ing môžeme ovplyv ova :
- životosprávou, vhodnou fyzickou aj psy-

chickou aktivitou, stravou, akceptova-
ním biorytmologických zákonov, a pod.

Duch -šen
 predstavuje našu psychiku, vedomie, 
myslenie, osobnos .

 je jangovej povahy
 pre svoju existenciu nevyhnutne po-
trebuje svoj jinový protiklad - esenciu 
ing

Z esencie ing vychádza tak jang ako aj 
jin, energia chi a krv. Preto esencia ing
ur uje typológiu loveka, ktorú môžeme 
vy leni  do troch základných typov :

 I. Jangový typ - s absolútnym alebo rela-
tívnym nadbytkom jangu 
 II. Jinový typ - s absolútnym alebo rela-
tívnym nadbytkom jinu
 III. Typ nestabilný jang 
 Typ nestabilný jin

1. Jangový typ - s absolútnym nad-
bytkom jangu, silný jang  (horú os  z 
plnosti jangu)

Prí inou vzniku tohto typu je prebytok 
jangu - hlavne v reve (ale aj v pe eni,
srdci, žalúdku), o vyvoláva hlavne vysu-
šovaniue a zateplovanie organizmu.

Hlavnými príznakmi sú - ervená tvár, 
hyperaktivita v celom organizme, upo-
náh anos , pocity tepla a neznášanlivos
tepla, pálenie o í, podráždenos  -zlos ,
nenásytný hlad (spavos  po jedle),ve ký
smäd, obstipácia, hemoroidy, krvácnie z 
hemoroidov, oligúria až anúria, epistaxa, 
výtoky - z genitálií, hypersexualita, po-
ruchy spánku,svrbenie, pálenie, akútne 
zápalové ochorenia.

Tento typ je charakteristický tým, že 
konzumuje prive a jangových potravín, 
ktoré zateplujú a vysušujú - ako alkohol, 
káva, korenisté jedlá.

Lie bou sa usilujeme schladi  organiz-
mus zvnútra a spomali  trávenie. 

Odporú ajú sa preto schladzujúce po-
traviny s nižším obsahom energie (surová 
zelenina a ovocie, chudé mäso), chute 
- horká a kyslá (pre ich s ahujúce ú inky),
vylú i  mastné jedlá, mlie ne jedlá, ktoré 
sú bohaté na tuky, semená a orechy, cukry, 
dráždivé koreniny (škorica, ierne korenie 
zázvor, cibu a, cesnak zeler), alkohol, 
kávu, sladené nápoje.

2. Jangový typ - s relatívnym nadbytkom 
jangu, slabý jang (horú os  z prázd-
noty jinu)

Prí inou vzniku je nedostato ná innos
sleziny a p úc (t.j. nedostato ná výživa a 
obeh)

Hlavnými príznakmi je chudos , koža 
- suchá, voskovo žltá, znížená potivos ,
nechty lámavé, pred asná alopécia, nervó-
zita, nepokoj, preto sa neustále pohybuje, 
je depresívny, má poruchy koncentrácie 
a pamäti, poruchy spánku. Býva chronic-
ky unavený, stráca svalovú silu. Trpí na 
asté palpitácie. Kon atiny tenké a teplé, 

prítomné varixy. Nos - suchý, krvácajúce 
asná, asté problémy GIT - fl atulencia, 

zápalové, vredové ochorenia sliznice, su-
chá obstipácia sa strieda s pálivou hna kou
(hl. po dietnej chybe). Frigidita a ejacula-
tio praecox.

Popísaný obraz organizmu vzniká aj 
asto pri dlhodobej vy erpávajúcej zá aži

organizmu - hlavne u starších i starých 
udí, ale tiež u ambicióznych stresovaných 

mladých udí.
 Lie bu zameriavame na posilnenie sle-

ziny a p úc.
Odporú ajú sa schladzujúce potraviny 

- ovocie, zeleninu, chute sladké - lebo spo-
malujú trávenie a kyslé, ktoré rozpty ujú
ohe .

Vylú i  je nutné stimulujúce a zahrie-
vajúce potraviny (silné koreniny- zázvor, 
cibu a, cesnak, korenie, škoricu),vajcia, 
syry, tu né mäsá, orechy, kávu, alkohol, 
ocot.
3. Jinový typ - s absolútnym nadbytkom 

jinu, silný jin  (chlad z plnosti jinu)
Prí inou je nedostato ný jang žalúdka 

(nedostato ná innos  žalúdka a zahrieva-
nie) - o spôsobuje zadržiavanie tekutín 

Hlavnými príznakmi sú obezita a to 
hlavne v oblasti bedrovej,stehien, brucha, 
celulitída, gu atá tvár, biela resp. voskovo-
žltá pokožka, ktorá je chladná. Dýchanie 
spomalené, dyspnoe pri námahe, hlas 
hlboký. Hna ky a redšie stolice, mo enie
hojné, edémy- brucha, studené kon atiny. 
Trpí asto na nedoslýchavos , zvýšenú 
tvorbu ušného mazu, asté katary HDC, 
vodnaté nádchy.

Lie bou sa snažíme posil ova  a zahrie-
va  žalúdok.

Odporú ajú sa zateplujúce jedlá ako 
zelenina- varená a ostrých chutí, koreniny 
ostré, mäso - ryby, hydina, chute - kyslé a 
korenisté.



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 2|2012 7

Vylú i  by bolo vhodné potraviny schla-
dzujúce, ktoré spôsobujú fl atulenciu a po-
trebujú ve a energie na trávenie - surovú 
zeleninu, ažké mäsá, mlie ne výrobky, 
citrusové plody, cukor, alkohol, kávu len 
obmedzene

4. Jinový typ - s relatívnym nadbytkom 
jinu, slabý jin (chlad z prázdnoty 
jang)

Prí inou je nedostato nos  jangu obli-
iek (zlé vstrebávanie a tiež aj transformá-

cia chi zo stravy)
Môže sa jedna  o vrodenú alebo získanú 

formu.
Získaná je vyvolaná naj astejšie inten-

zívnymi stresmi, nedostatkom spánku, i
nevhodným stravovaním.

 Hlavnými príznakmi je chudos , kreh-
kos , zimomravos , ustráchanos . Asténia 
- ve mi nízka fyzická aktivita, „trpite
“- neustále má s nie ím problémy, hlas má 
slabý a tichý, koža jemná, priesvitná, pre-
svitajú cievy, potreba dlhého spánku, stoli-
ca - mäkká, nie je formovaná, mo  - svetlý, 
hojný, astý a hlavne v noci,nízke libido, 
ve ká únava po sexe, svaly a niektoré tka-
nivá sú hypotrofi cké, pokles orgánov napr. 
žalúdka, uteru, rekta a pod. Slabos , boles-
ti a deformácie k bov a kostí, problémy s 
chrbticou. Typická je ranná stuhnutos .

Lie bou sa snažíme podpori  vznik tepla 
v organizme - (jang obli iek) napr. moxo-

vaním, tiež zvýši  prísun energeticky bo-
hatej stravy, ktorá vytvára teplo.

Odporú ajú sa jedlá energeticky bohaté, 
rôznorodých chutí a ve a tekutín. Chute - 
sladké, ktoré spoma ujú trávenie a slané, 
ktorá posil ujú obli ky.

Vylú i  je potrebné schladzujúce po-
traviny (napr. surovú zeleninu, citrusy), 
chladné živo íšne produkty, lebo spoma-
lujú funkciu orgánov.

5. Typ - Nestabilný Jang
Prí inou je nadbytok v dráhe žl níka v 

dôsledku zlého trávenia mastných a ažko
stravite ných potravín.

Naj astejšie postihuje atletické typy, u 
ktorých prevláda striedanie nálad, impul-
zivita, úzkos , netrpezlivos , zhoršovanie 
problémov s nárastom d a. Ide o typy 
dynamické doobeda, ale poobede trpia 
únavou a spavos ou. asto sa striedajú po-
city tepla a zimomravosti až triašky.. Potia 
sa výraznejšie hlavne v oblasti hlavy. Trpia 
na asté migrény, opresie, palpitácie. Majú 
tráviace problémy- typické pomalé tráve-
nie, koliky, výraznú fl atulenciu, obstipácia 
sa strieda s hna kami.

 Základným znakom je strata rovnováhy 
v oblasti psychickej aj fyzickej.

 V lie be sa snažíme vyrovna  energe-
tický nesúlad. Odporú ajú sa schladzujúce 
potraviny, obmedzi  horúce a stimulujúce 
jedlá.

6. Typ - Nestabilný Jin
Prí inou je nedostatok v dráhe žl níka

a trojitého ohrieva a v dôsledku oslabenej 
transformácie potravín a poruchy koordi-
nácie vnútorných orgánov

Naj astejšie postihuje statnejšie posta-
vy, citlivých, plachých, nerozhodných, 
ale popudlivých jedincov, ktorí sú pre-
važne introverti, so zníženou celkovou 
aktivitou, zníženou adaptabilitou, slabším 
hlasom. Sú výrazne meteorosenzitívni, so 
s aženým trávením, fl atulenciou, s boles-
ami brucha a obstipácou. asté mávajú 

aj urolologické problémy ako oligúria a 
opakované infekty mo ových ciest i gy-
nekologické problémy ako vaginizmus, 
sexuálnu zdržanlivos , sklon k zápalom a 
cystám, menštrua né bolesti.

Koža býva skôr mäkká a teplá, so 
sklonom k tvorbe benígnych tumorov - 
rôznych výrastkov, bradavíc, a podobne. 
Trpia astejšie na migrény.

V lie be sa snažíme vyrovna  energetic-
ký nesúlad

Odporú a sa strava, nevytvárajúca 
ohe , ale podporuje energiu chi a teplo, 
silné energetické zeleniny, obilniny a 
neutrálne mäsá. Chute - horkú, lebo po- 
sil uje srdce, sladkú, lebo posil uje slezi-
nu a slanú, lebo podporuje obli ky.

Kokaín patrí medzi asto zneužívané 
psycho-stimula né drogy (Haasen et al., 
2004). Okrem jeho vysokého potenciálu 
závislosti, je zneužívanie kokaínu spoje-
né aj s vysokým rizikom rôznych zdra-
votných komplikácií (Benowitz, 1993). 
Generalizované tonicko-klonické k e
a status epilepticus, sú dobre zdokumen-
tované neurologické následky zneužívania 
kokaínu (Benowitz, 1993; Spivey a Euer-
le, 1990). Záchvaty môžu by  vyvolané 
po náhodnom predávkovaní kokaínom, 
rovnako ako aj pri dlhodobom užívaní 
relatívne nízkych dávok kokaínu (Dhuna 
et al, 1991; .. Kramer et al, 1990). Výskyt 
záchvatov u užívate ov kokaínu sa udáva 
2-10% (Pascual-Leone et al., 1990), na-
priek tomu , že  akupunktúra je v dnešnej 
dobe používaná, ako metóda vo by pri 
lie be závislosti od kokaínu, t. . však nie 
je žiadny dôkaz o ú inku akupunktúry na 

PREDPRÍPRAVA POMOCOU ELEKTROAKUPUNKTÚRY OCHRAÒUJE PRED 
NEUROTOXICKÝMI NÁSLEDKAMI, PO PODANÍ KOKAINU U MYŠÍ: PILOTNÁ ŠTÚDIA

Pretreatment of electroaupuncture protects cocaine-induced neurotoxicity in a murine model: a pilot study

Boris Ivanic,1  Jaung-Geng Lin,2  Yi-Hung Chen3

1: Graduate Institute of Acupuncture Science- International Master Program,  China Medical University, Taichung, Taiwan
2: School of Chinese Medicine,  China Medical University Taichung, Taiwan.

 3: Graduate Institute of Acupuncture Science,  China Medical University, Taichung, Taiwan.

priebeh záchvatov , spôsobených podaním 
vysokých dávok kokaínu.

Testovali sme vplyv elektroakupunktúry 
(EA) na priebeh k ovej aktivity, vyvo-
lanej jednorazovým podaním kokaínu 
(75 mg/kg) u myší. Následne sme stano-
vili expresiu c-Fos1/ v mozgu, použitím 
imunohistochemických metód. Dve sku-
piny zvierat, boli zahrnuté do štúdie, tj. 
kontrolná skupina, ktorej bol podaný ko-
kaín bez predprípravy EA, a EA skupina, 
kde laboratórne zvieratá boli predlie ené
EA (50 Hz, 1 mA) po dobu 15 minút, na 
akupunktúrnych bodoch GV14 (Dazhui) 
a  GV20 (Baihui) pred podaním kokaínu. 

Následne 1 min. po EA stimulácii sme 
podali intraperitoneálnu injekciu kokaínu 
(75 mg/kg). Po dvoch hodinách od poda-
nia boli obidve skupiny usmrtene a za po-
moci immunohistochemických metód bola 
stanovená expresia c-fos v defi novaných 
oblastiach mozgu.

Zistili sme, že predpríprava pomocou 
EA, s použitím bodov GV14 a GV20, 
ovliv uje závažnos  kokaínom induko-
vaných k ov a znižuje mortalitu. EA ná-
sledne znížila expresiu c-Fos v oblastiach 
paraventricular. nucleus thalami, gyrus 
dentate  hippocampi, laterálna oblas  hy-
pothalamu a oblas  amygdalae v mozgu 
u myší.

1/ c-fos je protoonkogen , ktorý kóduje  skupinu tzv. proteinov skorej fázy odpovede v bunkách. 
Stanovenie c-Fos sa používa ako metodika, ktorá nám môze ukáza , ktoré neuróny, v ktorých 
oblastiach mozgu sa aktivovali. My sme tuto metodiku použili, aby sme zistili, ktoré asti mozgu 
u myši sa aktivovali po podaní kokainu a i je rozdiel, ke  použijeme akupunktúru.
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Každý biologický organizmus je 
zložený z rôznych druhov tkanív. Tka-
nivá pritom obsahujú vodu (58 – 62%, 
prípadne viac pod a zdravotného stavu 
a iných faktorov), a hlavne ióny, ktoré 
spolu s inými zložkami zodpovedajú 
za energetické vzruchy a prenosy za-
bezpe ujúce správny chod organizmu. 
Je známe, že každé tkanivo v tele má 
špecifi cké vlastnosti, a teda aj rozdielne 
elektrické charakteristiky. Toto je spôso-
bené rôznym zastúpením iónov v danom 
tkanive. Ako najkomplikovanejšie pri 
bioimpedan ných meraniach a analý-
zach sa ukázalo práve tkanivo kože. 
Koža je slabo vodivý materiál v prie -
nom smere, a ak nechceme robi  inva-
zívne metódy meraní, musíme pozna
jej charakteristiku z dôvodu správneho 
namodelovania. Jej vodivos  závisí od 
mnohých faktorov, najmä ale od vlhkos-
ti a od druhu vrstvy a jej hrúbky.

Výskum v oblasti elektromagnetic-
kých polí chápaných ako energia 
alebo chi

Jednou z diskutovaných otázok kon-
cepcie tradi nej ínskej medicíny je spor 
o „energiu chi“. V sú asnosti nie je 
žiadny dôkaz o existencii chi (Filshie, 
1988), ale hromadí sa evidencia o tom, 
že východná koncepcia chi a západná 
koncepcia bio-elektromagnetickej ener-
gie môžu predstavova  rovnaký pojem. 

V tradi nej ínskej medicíne sú prí-
znaky cirkulácie chi pocity, ktoré pa-
cient prežíva v oblasti akupunktúrnych 
bodov (Filshie, 1988), zatia o v západ-
nej medicíne sa takéto pocity spájajú 
s akti váciou A-delta vlákien periférnych 
nervov (Leake et al. 1999). Preto sa 
navrhuje uvažova  o „ chi“ ako o fi lo-
zofi ckom termíne, ktorý odráža jeden 
z najhlbších kore ov ínskej civilizácie 
a je všeobecným menovate om zjedno-
cujúcim všetok reálny svet od minerálov 
po loveka

Endogénne elektromagnetické polia
Akýko vek živý organizmus je systé-

mom pozostávajúcim z atómov, molekúl 
a energetických polí, kde látka a energie 
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absolventa Žilinskej univerzity v Žiline, Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva Elektrotechnickej fakulty
s názvom Impeda ná analýza akupunktúrnych bodov a dráh. Meranie bolo realizované na  Ústave merania SAV v Bratislave, pod 
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BIO-ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI TKANÍV
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nie sú oddelenými diskrétnymi stavmi, 
ale vytvárajú kontinuitu od najnižších 
frekvencií (hmota) k vyšším frekvenci-
ám (Energie), pri om energia sa môže 
pretvára  na hmotu. Je dokázané, že 
živé organizmy plnia svoje funkcie 
prostredníctvom chemických reakcií 
medzi svojimi atómami a molekulami 
aj v aka tokom rôznych foriem (che-
mické, mechanické, tepelné, elektrické, 
magnetické) energie vo vnútri zložitých 
funk ných systémov. Uvažuje sa (Blank 
et al. 1997), že hlavným mechanizmom 
interakcie elektromagnetických polí 
v živých štruktúrach je premiest ovanie
elektrónov a zmeny v syntéze nových 
zlú enín. Dvoma dôležitými aspektami 
elektromagnetických polí sú rezonancia 
a koherencia. Rezonancia predstavuje 
zvä šenie amplitúdy oscilácií telesa pri 
koincidencii periódy vonkajších oscilá-
cií s periódou vnútorných oscilácií tele-
sa a koherencia ukazuje asovo koordi-
novaný priebeh nieko kých oscila ných
procesov (Limansky et al., 2007). Ako 
subsystémy v systéme vyššieho poriad-
ku sa všetky úplné systémy charakteri-
zujú ur itou úrov ou organizovanosti so 
zachovaním koherencie, neh adiac na 
prejavy chaotickosti. Tým je koherencia 
funkciou rezonancie a odráža systém, 
ktorého subjednotky pôsobia spolo ne.

Endogénne fyzikálne pole energií 
vytvárané organizmom je zložitým 
dynamickým elektromagnetickým po-
om, ktoré sa skladá z mnohonásobne 

s ítaných elektromagnetických polí. 
Toto pole (Liboff, 2004) sa zú ast uje
všetkých funkcií živého organizmu. 
Jeho zložkami sú elektromagnetické 
polia, vytvárané v organizme elektricky 
nabitými asticami – iónmi a tiež mole-
kulami, bunkami, tkanivami, orgánmi 
a systémami. Dôležitou vlastnos ou
fyzikálnych polí organizmu je ich 
zjednotenie cez jedine né rezonan né
frekvencie.

V živých organizmoch boli merané 
endogénne konštantné elektrické polia, 
premenné elektrické polia a magnetic-
ké polia (Levin, 2003; Robinson et al., 
2003) generované srdcom, mozgom, 

svalmi, kostným tkanivom a v zásade 
akýmiko vek živými bunkami. Endo-
génne fyzikálne pole loveka zah ajú
elektromagnetické polia v infra erve-
nom, rádiovo-tepelnom a optickom 
rozmedzí, konštantné a premenné 
magnetické polia a akustické vlnenie. 
Pri prechode loveka zo stavu pokoja 
do aktívneho stavu bol zaznamenaný 
charakteristický vzrast infra erveného
tepelného žiarenia, zvýšenie intenzi-
ty ve mi slabého optického žiarenia, 
zvä šenie intenzity magnetického po a
a vznik nízkofrekven ných oscilácií 
elektrického po a (Popp et al., 1992).

Hustota endogénnych prúdov na po-
vrchu udského tela súvisí s elektrickou 
aktivitou nervových buniek a predstavu-
je zhruba 1 μA/m2. Frekvencia týchto 
prúdov v mozgu sa mení v rozmedzí 
od 1 do 40 Hz, pri om zložky s naj-
vyššími amplitúdami ležia okolo 10 Hz. 
Štruktúry buniek sa vyzna ujú vysoko 
organizovaným systémom tvorby en-
dogénnych koherentných elektromagne-
tických polí širokého spektra frekvencií. 
Tieto frekvencie ležia v rozmedzí od 
250 nm do 800 nm a pokra ujú alej do 
infra erveného rozmedzia. Plne koinci-
dujú s frekven nými charakteristikami 
elektromagnetických polí vyžarovaných 
slnkom, ktoré dopadajú na povrch Zeme 
(Aristarchov, 2002).

Hlavné informa né biopolyméry 
- DNA, mitochondrín, chromozómy, cy-
toskelet, ribozómy, bunkové membrány 
a tiež štruktúry kvapalných kryštálov 
vonkajšej bunkovej matrice, jadra a in-
tracelulárna voda vytvárajú elektromag-
netické oscilácie v rozmedzí frekvencie 
108 - 1015 Hz. Pritom pracovné rytmy 
funk ných systémov udského organiz-
mu ležia prevažne v nízkofrekven nom
rozmedzí a pohybujú sa od 0, 5 do 13 Hz 
(Aristarchov, 2002). 

Endogénne polia mozgu sa vytvárajú 
výbojmi neurónov a iónmi, ktoré sa 
pohybujú medzi bunkami a extracelu-
lárnym priestorom. Priame meranie po-
tenciálov lokálnych polí v kôre mozgu 
živo íchov objavilo extracelulárne gra-
dienty polí zhruba do 20 V / m (Amzica 
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et al., 2000) a v hipokampe - do 50 - 100 
V / m (Swann et al., 1986). Pritom hus-
tota endogénnych elektrických prúdov 
vyvolaných mechanickou zá ažou kosti 
sa mení od 0, 1 do 1, 0 μA/cm2. Zna né
elektrické polia boli objavené v kostnom 
tkanive živých organizmov. Dosahujú 
200 mV/cm2 a súvisia s piezoelektric-
kými odpove ami kalcifi kovanej asti
kosti na mechanickú zá až, s elektric-
kými procesmi v živých bunkách kosti, 
a tiež s rozdielom potenciálov medzi 
nábojmi vo vláknach kolagénu a iónmi 
obklopujúcich kvapalín, ktoré vznikajú 
pri zá aži a ochabnutí kosti (Borgens, 
1988).

Ukázalo sa, že bunky organizmu ge-
nerujú elektromagnetické polia a ultra-
slabé fotóny (Fröhlich, 1982). Pohyby 
subatomických astíc, prúdov a elektro-
magnetických polí, ktorými prechádza-
jú, vytvárajú všeobecnejšie endogénne 
pole organizmu, ktorého úloha spo íva
v regulácii a normalizácii všetkých 
funkcií (Rein, 2004) a tiež v odovzdáva-
ní informácií medzi bunkami a vo vnútri 
buniek (Popp et al., 1994).

Ultraslabé emisie fotónov živých 
systémov sú prekvapivým biologickým 
javom spôsobené molekulami buniek 
(Schwabl et al., 2005). Organizmy
a tkanivá spontánne emitujú mera-
te né intenzity fotónov vidite nej asti
elektromagnetického spektra (380 až 
780 nm), pri om táto emisia sa pohybuje 
v rozmedzí od 1 do 1 000 fotónov na 1 
cm2 a závisí od stavu a životaschopnos-
ti organizmov a tkanív (Schwabl et al., 
2005). Ukázalo sa (Popp et al., 1998), 
že zdrojom biofotónov sú koherentné 
polia fotónov organizmu a prevládajúcu 
úlohu vo vzniku a využití fotónov majú 
molekuly DNA (Popp, 2003).

Podstatným zdrojom elektrických 
prúdov a elektromagnetických polí v or-
ganizme je piezoelektrický efekt, ktorý 
je charakteristický pre mnoho typov 
tkanív. Ukázalo sa (Fukada et al., 1964), 
že piezoelektrický efekt je schopnos
kryštálov generova  elektrický prúd
pri ich stla ení a roztiahnutí. Bolo
zistené, že tlak na spojivové tkanivo 
vrátane masáží vytvára piezoelek-
trické prúdy (Fukada et al., 1957). 

V živom organizme existuje mnoho 
biologických štruktúr vykazujúcich pie-
zoelektrické vlastnosti. Zah ajú kosti, 
š achy, fascie, kožu, dentín, tkanivo 
aorty, iných krvných ciev, trachey, riev, 
vlákna kolagénu a elastínu a nukleové 
kyseliny. Bolo ukázané, že spojivové 
tkanivo plní nielen funkciu mechanic-
kého spojenia orgánov a tkanív, ale 
zú ast uje sa tiež na odovzdávaní in-
formácií a prenosu energie vo forme 
elektrónov a vykazuje termoelektric-
ké vlastnosti (Oschman, 2000). Bolo 
zistené, že elektrická innos udského
tela tiež vytvára magnetické polia (Gu-
lyar et al., 2006), ktoré sú prítomné vo 
vnútri i okolo tela. Intenzita endogén-
nych magnetických polí v organizme 
sa pohybuje od 50 000 fT pre svaly a do 
500 000 fT pre srdce (Williamson et al., 
1989; Gulyar, 2006).

Biofotóny
V živých organizmoch sú procesy 

metabolizmu sprevádzané emisiou 
elementárnych astíc - biofotónmi. 
Biofotóny boli objavené v roku 1923 
A. Gurvi emom a potom ich skúmal 
F. A. Popp. Tento autor vytvoril teóriu 
biofotónov, preukázal ich existenciu, 
miesto vzniku v živom organizme a sú-
držnos , a tiež objasnil biologickú úlohu 
a cesty riadenia funkciami organizmu. 
Dôležitos  objavu F. A. Poppa potvrdili 
G. Frohlich a laureát Nobelovej ceny I. 
Prigožnyj (Bischof, 1995). Objav emisie 
biofotónov poskytol vedeckú podporu 
teóriám homeopatie a akupunktúry 
založených na koncepcii homeostázy 
(samoregulácia organizmu). Teória bio-
fotónov poskytla možnos  pochopenia 
fyziologických procesov a môže sa sta
elementom budúcej teórie života.

Biofotóny (Popp, 2003) sú fotóny 
emitované spontánne živými orga-
nizmami v rozmedzí od infra ervenej
do vidite nej a ultrafi alovej oblasti 
elektromagnetického spektra. Je 
známe, že každej biochemickej reakcii 
predchádza elektromagnetický signál. 
Prenos nábojov biofotónmi je základom 
primárnych bioenergetických proce-
sov organizmu. Emisie biofotónov sú 
kvantovým procesom, pre ktorý je 
charakteristická relatívne stála, ale su-
pernízka frekvencia tvorby týchto astíc
živými organizmami. Dochádza k nej 
pri fyziologických procesoch a psycho-
logických reakciách. Emisia biofotónov 
tiež odráža zdravotný stav organizmu 
a odpovede na rôznu stimuláciu (Hossa 
et al., 2006). Jej intenzita sa mení od 
nieko kých fotónov za sekundu na 
cm2 do nieko kých stoviek fotónov 
na živý organizmus, kedy pri biolumi-

niscenci dosahuje 103 - 1011 fotónov za 
sekundu (Herring, 1987).

Energia biofotónov je uložená v bun-
kách organizmu, presnejšie v moleku-
lách DNA jadier. Uvažuje sa (Popp, 
2003), že molekula DNA je exiplex 
- nestála chemická zlú enina, ktorá za-
chováva zásobu biofotónov a môže by
ich zdrojom. Bol predložený biofyzikál-
ny model (Popp, 2003), v ktorom sa bi-
ofotóny zachytávajú a emitujú dvojitou 
špirálou DNA plniacou úlohu bunko-
vého fyzikálneho usporiadania pre re-
zonanciu (Niggli et al., 2005). Existuje 
zmienka (Albrecht-Buehler, 1997), že 
zdrojom fotónov sú tiež mitochondrie.

DNA vytvárajú s pomocou biofo-
tónov dynamickú sie  elektromagne-
tických polí spájajúcu organoidy bu-
niek, bunky, tkanivá a orgány v rámci 
tela. Slúži ako hlavná komunika ná sie
organizmu a je regulátorom životných 
procesov (Popp 2003). Procesy morfo-
genézy, rastu, diferenciácie a regenerá-
cia sa tiež vysvet ujú štruktúrovaním 
a reguláciou innosti koherentného 
po a biofotónmi (Popp, 2003). Pomo-
cou biofotónov v bunke sa reguluje 
až 109chemických reakcií za sekundu 
a predpokladá sa, že to plne dosta uje
pre riadenie biochemických procesov 
(Pitkäanen, 2006).

Je dokázané, že každá bunka živého 
organizmu má vlastné špecifi cké elek-
tromagnetické pole. Pritom bunky tej 
istej štruktúry majú identické pole a na-
proti tomu bunky, ktorých štruktúra sa 
líši, majú rôzne polia. Medzi bunkami, 
tkanivami, orgánmi a systémami or-
gánov zdravého loveka existuje stála 
elektromagnetická väzba a prejavuje 
sa vysoký stupe  koherentnosti (Popp, 
2003). Rezonancia v živých organiz-
moch využíva rad nízkofrekven ných
elektromagnetických polí v rozmedzí 
medzi 10 Hz a 150 kHz, v ktorých 
je energie fotónov neoby ajne slabá. 
V aka zrozumite nému správaniu sa 
systémov organizmu sa uskuto ujú
rôzne zložité funkcie. Pritom je zdravý 
organizmus vždy v rezonancii s obklo-
pujúcim elektromagnetickým po om,
ak je ale rezonancia narušená, potom 
organizmus ochorie. Takáto rezonancia 
prebieha aj vo vonkajšom elektromag-
netickom poli okolo živých organizmov 
(Schwabl et al., 2004).

Koža sa vyzna uje spontánnou emi-
siou biofotónov (Kim et al., 2002), ktorá 
je u loveka najintenzívnejšia v oblasti 
od zápästia po konce prstov (Van Wijk 
et al., 2006). Koža prepúš a svetlo do 
h bky zhruba medzi 600 nm až 1 100 nm 
a je pre organizmus „optickým oknom“ 
(Sunlight, 1989). Dlhšie vlny prenikajú 
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hlbšie (Popp, 2003). Tkanivá za ínajú
po osvietení svetlom vypúš a  krajne 
slabé fotóny v priebehu ur itého aso-
vého obdobia, o sa nazýva „oneskorená 
luminiscencia „(Mitchell et al., 1970).

V roku 1965 Kim Bon Khan zazname-
nal, že mikrónové granule, ktoré objavil, 
a ktoré sa pohybujú pozd ž trubi iek, sa 
za ínajú pohybova  aktívnejšie pri pôso-
bení slne ného svetla (soh, 2004). Bola 
navrhnutá hypotéza, že tieto trubi ky
môžu slúži  ako kanály pre biofotóny 
(soh, 2004) a môžu predstavova  jednu 
z anatomických štruktúr meridiánov. Je 
možné, že biofotóny využívajú systém 
Kim Bon Khana ako optické kanály pre 
spojenie v biologickom systéme (Lee et 
al., 2005; Shin et al., 2005) a pre akti-
váciu molekúl DNA (Hug et al., 1991). 
Tým môžeme pochopi  úlohu koherent-
ných biofotónov a mechanizmy regulá-
cie organizmu ako celok. Tento obraz je 
vedeckým základom terapie akupunktú-
rou a môže vies  k novému kvantovému 
systému prepojenia v organizme.

Týmto spôsobom by sa dalo pochopi ,
ako interagujú molekuly, najmä komple-
xy nukleových kyselín s elektromagne-
tickými po ami, a objasni  jednu z ciest 
riadenia v živých systémoch. Pretože 
komplex „DNA - chromozómov“ v or-
ganizme bezprostredne zodpovedá za 
všetky fyziologické pochody organizmu, 
je zrejmé, že akéko vek prerušenie jeho 
harmonickej interakcie s obklopujúcim 
prostredím uvádza do innosti mecha-
nizmy obnovenia štruktúr a funkcií. 
Tieto mechanizmy pôsobia na rušiace 
vplyvy a navracajú organizmus do stavu 
homeostázy a tiež ho zbavujú patolo-
gických produktov vzniknutých po as
narušeného metabolizmu. Pri prechode 
patologického stavu do chronickej for-
my v ase, ke  jej prí ina nie je úplne 
odstránená, sa organizmus prispôsobuje 
novým funk ným vz ahom. Ak je pato-
logický stav úplne odstránený, navracia 
sa organizmu optimálne zdravie. Vo 
svetle toho, o bolo vysvetlené, možno 
s ve kou pravdepodobnos ou uvažova ,
že udalosti vyvolávajúce v zdravom 
organizme odchýlky od rezonancie 
a narušenia vysokej úrovne koheren-
cie biofotónov s fyzikálnymi poliami 
obklopujúceho prostredie, sú priamou 
prí inou choroby (Limansky et al., 
2007). V chorom organizme oslabenie 
procesu odovzdávania energie vždy 
vyvoláva porušenie správania a fyziolo-
gických mechanizmov homeostázy. Ak 
takýto stav pretrváva po ur ité asové
obdobia, potom v orgánoch a tkanivách 
vzniká patologický proces a vytvára sa 
poškodenie.

Charakteristika akupunktúrnych 
bodov a dráh
Nedávne výskumy ukázali, že prvky 
klasickej akupunktúry majú svoj ma-
teriálny základ. Akupunktúrne body sú 
polymodálne štruktúry, ktoré sa aktivu-
jú adekvátnymi podnetmi a tiež vply-
vom elektromagnetických a magnetic-
kých polí a vykazujú lie ebné ú inky
(Mayer, 2000). Taktiež sa preukázala 
klinická bezpe nos  a ú innos  aku-
punktúry, avšak jej mechanizmus nie je 
dodnes vysvetlený.

Výskum venovaný akupunktúrnym 
bodom

Akupunktúrne body sú rozmiestnené 
na koži s vysokou hustotou nervovo 
cievnych štruktúr, nad priestormi me-
dzi svalmi, okolo periférnych nervov, 
väzív, šliach a tiež v blízkosti krvných 
a lymfatických ciev. Sú bohaté na krvné 
cievy a sú citlivejšie k zavedeniu ihly, 
než koža mimo týchto bodov (Fei et al., 
2000). Distribúcia receptívnych polí ko-
inciduje s lokalizáciou rady akupunktúr-
nych bodov. Uvažuje sa, že akupunktúr-
ne body sú ahko excitovate né kožno-
-svalové komplexy s vysokou hustotou 
nervových zakon ení (Sierpina et al., 
2005). Tieto poznatky však pravdepo-
dobne vyvracia fakt, že iba málokedy 
pri aplikáciách akupunktúrnej ihly od-
bornou osobou dochádza ku krvácaniu, 
a to ide o zavádzanie ihly do h bky až 1, 
5 cm (niekedy aj viac).

Bolo preukázané, že akupunktúrne 
body a meridiány majú zna nú elektric-
kú vodivos  v porovnaní s paralelnými 
meridiánnymi segmentmi spojivového 
tkaniva, aj ke  existuje názor, že je to 
vyvolané kontaktom ihly a spojivového 
tkaniva (Ahn et al., 2005). Vysoká elek-
trická vodivos  akupunktúrnych bodov 
v meridiánoch sa zais uje zna nou
hustotou tesných spojivových buniek 
epitelu (Zheng et al., 1996). Tesné spoje 
sú tvorené bielkovinovými komplexmi, 
ktoré vytvárajú kanály medzi pri ahlý-
mi bunkami. Zrejme u ah ujú medzi-
bunkové spojenie a zvyšujú elektrickú 
vodivos . Bolo zistené, že akupunktúrne 
body a meridiány majú vyššiu teplotu 
a úrove  metabolizmu a produkujú oxid 
uhli itý (Pomeranz, 1997). Elektrická 
vodivos  a rozdiel potenciálov medzi 
akupunktúrnymi bodmi ležiacimi na 
meridiánoch sú zna ne vyššie než v ob-
lastiach kože, ktorá nepatrí k meridiá-
nom (Lee et al., 2005). 

V akupunktúrnych bodoch bolo po-
písané zoslabenie ultrazvuku (Shlay et 
al., 1998) a boli zaznamenané rozdiely 
v šírení mechanických v n (okolo 400 
Hz) cez meridiány a kontrolné pri ahlé

oblasti. Ich stredná rýchlos  v meridiáne 
perikardu je nižšia (4 m/s) v porovnaní 
s pri ahlou kontrolovanou oblas ou (8, 
5 m/s). Medzi meridiánmi a kontrolnými 
bodmi boli zistené rozdiely vrcholovej 
aktivity oscilácií a ich zoslabenie. Tieto 
skuto nosti potvrdzujú rozdiely medzi 
tkanivami meridiánov a kontrolnými 
oblas ami (Lee et al., 2004). Akupunk-
túrne body majú slabú elektrickú aktivi-
tu, pokia  sú v spojení so zdravým orga-
nizmom, avšak pri jeho poškodení alebo 
ochorení kože, ktorá má vz ah k tomuto 
procesu, sa vlastnosti akupunktúrnych 
bodov menia, prebieha transformácia 
ich polarity a vznikajú lokálne poruchy 
(Becker, 1990).

V klinicky efektívnych akupunktúr-
nych bodoch je vyššia koncentrácia 
zakon ení tenkých nervových vlákien 
(C vlákien) a nahromadené tenké krvné 
a lymfatické cievy, než v akupunk-
túrnych bodoch s nízkou klinickou 
ú innos ou. V akupunktúrnych bodoch 
je podstatne zvýšená koncentrácia gly-
koproteínov a kolagénu, ktoré tvoria 
ochranné a regula né funkcie. Tieto 
zložky spojivového tkaniva boli tiež 
pozorované v meridiánoch (Ifrim-Chen 
Feng, 2004). V koži a svalových tkani-
vách v oblasti akupunktúrnych bodov je 
akumulácia substancie P – mediátoru, 
ktorý súvisí so vznikom bolesti, vyššej 
než je v okolitých tkanivách (Chan et 
al., 1998). Meranie imunoreaktivity 
endorfínov v mozgu a pred ženej mie-
che potkana a ich korelácia s efektom 
utíšenia bolesti, ktorý je vyvolaný elek-
troakupunktúrou, preukázalo podstatný 
vzrast ich koncentrácie v hippokampe, 
hypotalame a v corpus striatum. Po 
elektroakupunktúre tiež dochádza k vý-
raznému poklesu koncentrácie substan-
cie P v pred ženej mieche. Tento efekt 
bol blokovaný naloxonom (Li et al., 
1989).

Výskum venovaný akupunktúrnym 
dráham

udské telo je nasýtené elektrickými 
signálmi, ktoré súvisia s metabolizmom, 
s innos ou mozgu, s tvorbou potenci-
álov, so skracovaním svalov a piezoe-
lektrickými efektmi. Ich amplitúda sa 
pohybuje od nieko ko μV do 2mV. Ex-
citácia nervov i telesná námaha môžu 
ešte viac zvä šova  ich amplitúdu. Tieto 
elektrické signály a tiež spontánna emi-
sia fotónov a zvýšenie telesnej teploty 
sú produktami bunkového dýchania, 
pri ktorom sa používa kyslík pre oxi-
dáciu molekúl. Základným produktom 
dýchania je zmena lokálnych elektric-
kých polí, ktoré sú rozšírené v celom 
organizme. Tradi ná ínska medicína 

originálne práce
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predpokladá, že distribúcia týchto polí 
prebieha pozd ž meridiánov, pri om
každý meridián súvisí s ur itým vnútor-
ným orgánom (Limansky et al., 2007). 

Ako prvý sa pokúsil dokáza  existen-
ciu meridiánov Kim Bon Khan (Kim, 
1964), ktorá sa javí ako sie  trubi iek
a mikrotrubi iek, ktoré sa zrete ne líšia 
od nervového systému, systému krvnej 
a lymfatickej cirkulácie. Mnoho autorov 
považuje meridiány za cesty tvorené 
kvapalnými systémami, nie však krvou 
a lymfou. Sú as ou tohto systému sú 
aj perivaskulárne priestory (Ma et al., 
2003; Hashimoto, 2005). Dokázalo 
sa, že kolagén – jedna zo základných 
zložiek spojivového tkaniva, je tvore-
ná re azcami molekúl tropokolagénu, 
ktoré sa chovajú ako štruktúra s polo-
vodi ovými vlastnos ami. Pri naviazaní 
vody má kolagén vlastnosti kvapalných 
látok (Campbell et al., 1998; Pankratov, 
1991). Ukázalo sa, že štruktúra kolagénu 
s vodíkovými mostíkmi je najvhodnejšia 
pre prechod elektromagnetického po a
(Musil, 1984). 

Výskumy pomocou nukleárnej
magnetickej rezonancie ukázali, že 
akupunktúrny bod VU 67 ( B 67 Zhyiin) 
súvisí s vytváraním elektromagnetické-
ho po a v senzorickej oblasti systému 
videnia. Tiež akupresúra bodu VU 2 ( 
B 2, Zan zhu) , ktorý leží v blízkosti 
oka, vyvolala najvyššiu emisiu tepel-
ných biofotónov v bode VU 67 ( B 67, 
Zhiyin) na nohe loveka (Narongpunt et 
al., 2005). Taktiež v oblasti meridiánov 
sa nevysvetlite ne rýchlo šírila aj vpich-
nutá látka rádioaktívneho 99Tc. 

Po stimulácii akupunktúrneho bodu 
svetlom s vlnovou d žkou 350 nm sa 
na udskom tele pozorovali „svetelné 
kanály„, ktoré boli identické s klasic-
kými cestami meridiánov (Schlebusch 
et al., 2005). Tieto výsledky potvrdzujú 
existenciu meridiánov a odkrývajú nový 
poh ad na pochopenie dynamiky pohy-
bu energie v udskom tele. 

Bola navrhnutá teória (Becker, 1990), 
pod a ktorej meridiány a ich kolaterálne 
zložky súvisia s innos ou centrálnej 
nervovej sústavy. Bolo tu zistené, že 
v nervovej centrálnej sústave sa pre-
dávanie energie a väzby so systémom 
meridiánu uskuto uje v aka polovo-
di ovým vlastnostiam perineurálnych 
gliálnych buniek. Tiež tu bolo dokázané, 
že v aka polovodi ovým vlastnostiam 
buniek glie v mozgu existujú konštantné 
prúdy nezávislé na aktivite neurónov. 
Predpokladá sa, že klasická sie  meridi-
ánov akupunktúry koinciduje s obrazom 
siete buniek glie, ktoré tvoria obálky 
myelínových vlákien.

Ukázalo sa, že elektrické prúdy nútia 

bunky k diferenciácii a k vytváraniu 
nových buniek, ím vyvolávajú rege-
neráciu tkaniva po poškodení (Becker 
et al., 1985). Zistilo sa tiež, že vážnym 
lánkom v postupe regenerácie tkaniva 

sú ur ité parametre elektrického prúdu 
v rozmedzí 3 - 6 nA (Becker et al., 1985; 
Nuccitelli et al., 1985). Toto zistenie po-
skytlo podklad k úvahe, že akupunktúra 
vyvoláva prúdy optimálne k prúdom or-
ganizmu, o urých uje proces reparácie 
tkaniva.

Medzi molekulárnymi systémami 
organizmu, ktoré predávajú informá-
ciu, hrajú dôležitú úlohu vápenaté ióny 
(Kostyuk et al., 2005), ktoré sú univer-
zálnymi signálnymi molekulami, ktoré 
riadia rôzne bunkové procesy. Vytvárajú 
signálny systém s troma intracelulár-
nymi kompartementami (cytoplazma, 
endoplazmatické retikulum a mitochon-
drie), ktoré tvoria koncentra ný rozdiel 
vo vnútri buniek a rovnako medzi bun-
kami a obklopujúcim extracelulárnym 
prostredím (Kostjuk et al., 2005). Vý-
skumníci (Hua et al., 2006) pod iarkujú
dôležitos  tohto systému prenosu in-
formácií. Spolu s bielkovinami tesných 
kontaktov (konexonov), ktoré by mohli 
tvori  materiálnu podstatu meridiánov, 
môže amplitúda signálu a frekvencie 
intracelulárnych oscilácií vápenatých 
iónov a medzibunkových v n vápen-
cových iónov, obsahova  informáciu 
o priebehu meridiánov a regulácii funk-
cií (Deng, 2003)

Teórie lie by akupunktúrou
Existuje mnoho teórií akupunktúry, 

ktoré sa však týkajú iba jednotlivých 
stránok, ale neposkytujú odpove  na 
otázku: aké funkcie plnia akupunktúrne 
body a meridiány v organizme(Liman-
sky, 1990; Carlsson, 2002). Teória „pra-
hovej kontroly“ bolesti bola prvá teória, 
ktorá iasto ne objasnila proces aku-
punktúry (Melzack et al., 1988). Pod a
nej stimulácia hrubých nebolestivých 
vlákien akupunktúrnou ihlou uzatvára 
prúd bolestivých impulzov tenkými 
aferentnými vláknami a vyvoláva anal-
getické pôsobenie. Existujú anatomické 
údaje ukazujúce na súvislos  medzi 
nervovým systémom a akupunktúrnymi 
bodmi. Klinická identifi kácia 110 aku-
punktúrnych bodov u 200 sledovaných 
osôb ur ila anatomické koreláty medzi 
topografi ou a akupunktúrnymi bodmi 
(Dung, 1997). Teória neurohumorálnych 
mechanizmov vznikla v aka schopnosti 
akupunktúrnej metódy vyvoláva  anal-
getické pôsobenie aplikáciou mozgo-
vomiechového moku zviera a, ktoré sa 
podrobilo akupunktúre do epidurálneho 
priestoru iného zviera a. Pritom sa zis-

tilo podstatné zvýšenie prahu bolesti 
u skúmaného zviera a. Bolo zistené, 
že akupunktúra stimuluje uvo ovanie
endogénnych látok podobných morfínu 
- endorfínov (Stux et al., 2001; Han, 
2004), ktoré sa viažu s opiátovými 
receptormi a blokujú odovzdávanie 
signálov bolesti. Vpich ihlou stimuluje 
sekréciu nielen endorfínov, ale i radu 
neurotransmiterov vrátane monoamí-
nov, ím sa blokuje pocit bolesti (Stux 
et al., 2001). Inými zlú eninami, ktoré 
sa objavujú pri akupunktúre v oblastiach 
blokády bolestivých signálov v mozgu, 
sú dinorfi n a serotonín.

Teória endogénnych polí a prúdov je 
koncepciou 19. storo ia.

Jej rozvoj v 20. storo í viedol vedec-
kých pracovníkov k záveru o existencii 
zložitého elektrického systému živých 
organizmov, ktorý súvisí s procesmi po-
škodenia, obnovy a rastu tkanív (Liboff, 
2004). Bola zistená schopnos  kosti pre-
tvára  mechanické napätie na piezoelek-
trinu. Okrem toho bol na vyvíjajúcich sa 
kostiach objavený elektrický potenciál 
súvisiaci s rastom kosti (Friedenberg et 
al., 1973). Tento proces tiež prebieha vo 
vláknach kolagénu ve kých skupín bio-
logických štruktúr (Fukada et al., 1957, 
1964; Shamos et al., 1967). Rad autorov 
ukazuje, že endogénne elektromagnetic-
ké pole reguluje fyziologické procesy, 
biologické a cirkadiánne rytmy a tiež 
imunitné a endokrinné funkcie (Becker 
et al., 1985; Rubik,1995; Oschman, 
2000). Ich zvláštny obraz spo íva v tom, 
že sa mimoriadne podobajú elektromag-
netickým poliam vznikajúcim v or-
ganizme pri akupunktúre. Preto môže 
nízka frekvencia a slabá intenzita exo-
génnych elektromagnetických polí sti-
mulova  a regulova  rôzne fyziologické 
procesy (Oschman, 2000). Je možné, že 
akupunktúra obnovuje narušené kolísa-
vé signály, a tým uvádza fyziologické 
funkcie spä  k normálnemu režimu.

Teória elektromagnetickej stimulácia 
bola navrhnutá radom autorov (Mana-
ka et al., 1995;Rubik, 1995). Existujú 
podmienky (napríklad termo lánkya bi-
metal), pri ktorých prebieha pôsobenie 
elektromagnetického po a na akupunk-
túrne ihly (Langevin et al., 1999). Tým 
môže vznika  elektrické napätie medzi 
koncom ihly, ktorý leží mimo organizmu 
a as ou ihly v organizme. Toto napätie 
umož uje vedenie prúdu pozd ž ihly 
a vytvorenie elektromagnetického po a.
Telo ihly mimo organizmu môžu prijí-
ma  a odovzdáva  elektromagnetické 
pole z vonkajšieho prostredia, podobne 
ako je tomu u rádiových antén. Okrem 
toho vonkajšie elektromagnetické pole 
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priamo interaguje s akupunktúrnymi 
bodmi, ktoré vykazujú vysokú citli-
vos  k širokému rozmedziu frekvencie 
elektromagnetických polí. V živých 
organizmoch boli objavené štruktúry 
- senzory elektromagnetického po a.
K nim patria proteíny tepelného šoku 
citlivé na energiu (HSP - proteíny), pro-
teázy - aktivátory plazminogénu (PAS 
proteíny), magneticky citlivé zlú eniny, 
fytochrómy živo íchov, extraokulárne 
fotoreceptory kože (Campbell et al., 
2001). Rozmanitos  elektromagne-
tických polí vedie k zmenám úrovne 
energie v bunkách, ktoré sa pôsobením 
týchto proteínov premie ajú na signály 
vyvolávajúce odpovede.

Teória matrice spojivového tkaniva 
súvisí s vlastnos ami vlákien kolagénu 
riedkeho spojivového tkaniva (Lange-
vin, 2006). Spojivové tkanivo vyp a
v organizme priestory medzi orgánmi 
a tkanivami a vytvára súvislú sie  vlá-
kien kvapalných kryštálov kolagénu 
v celom tele. Vlákna kolagénu majú 
dielektrické a vodivé vlastnosti, ktoré 
ich robia citlivými k tlaku, k zmene 
pH, k lokálnym kolísaniam zloženia 
iónov v okolitých elektromagnetických 
poliach.

Ukázalo sa, že akupunktúrne ihly 
interagujú so spojivovým tkanivom 
vlastnej vrstvy kože. Táto interakcia sa 
môže pretvára  na biochemický signál 
prostredníctvom procesu mechanické-
ho prevodu. Mechanický signál pôsobí 
miestne (okolo úseku zavedenie ihly) aj 
na vzdialenos  (Langevin et al., 2002; 
Langevin, 2006). Vlákna kolagénu 
vytvárajú ideálne vodivé prostredie, 
v ktorom dochádza k mnohým elek-
tromagnetickým javom. Dokonca len 
uvo nenie i natiahnutie týchto vlákien 
vyvoláva elektrické potenciály. Spoji-
vové tkanivo pôsobí ako mechanicky 
citlivý systém celého tela a môže pô-
sobi  ako komunika ná sie  organizmu. 
Ke že tesne súvisí s inými tkanivami, 
môže odovzdávanie signálov v tomto 
tkanive koherentne pôsobi  na normál-
ne i patologicky fungujúce systémy 
organizmu (a môže sa podrobova  ich 
vplyvu) s riadením zdravotného stavu 
a priebehu choroby (Langevin, 2006).

Hypotéza o „ekoceptívnom“ systé-
me nutnom pre zachovanie elektro-
magnetickej homeostázy. Výskumy, 
ktoré za ali v 80. rokoch minulého 
storo ia, položili základ hypotézy vy-
svet ujúcej mechanizmy fyziologického 
pôsobenia akupunktúry. Výsledky štúdie 
nervových, endokrinných, imunologic-
kých a cievnych odpovedí na stimuláciu 
akupunktúrnych bodov a tiež zistenie 
principiálne nových dôkazov o regula -

ných funkciách mozgu a endokrinného 
systému umožnili navrhnú  hypotézu 
o existencii senzorického „Ekoceptivní-
ho“ alebo elektromagnetického systému 
v organizme (Limansky, 1990; Liman-
sky et al., 2004; Limansky et al., 2004). 
Tento systém je v interakcii s nervovým 
a endokrinným systémom, stabilizuje 
kolísanie endogénnych elektromagne-
tických polí organizmu, meniacich sa 
pri kritických odchýlkach komplexu 
fyzikálnych faktorov vonkajšieho 
prostredia (Limansky, 1990; Limansky 
et al., 2004; Limansky et al., 2004), 
ako sú elektromagnetické pole Zeme 
a zmeny atmosféry, ktoré ako bolo 
preukázané, vykazujú výrazný vplyv 
na živé organizmy. Rozvojom tohto 
prístupu došlo k opodstatneniu prítom-
nosti samostatného funk ného systému 
regulácie elektromagnetickej rovnováhy 
v organizme (Gulyar, 2003; Gulyar et 
al., 2003, 2006). Experimentálne boli 
tiež potvrdené zákonitosti popísané pre 
punktúru polarizovaným svetlom (Gu-
lyar et al. 2003, 2006, 2006). „Ekocep-
tívny systém“ pri udržiavaní schopnosti 
zachováva  v organizme optimálne 
elektromagnetické parametre zložiek, 
po núc od molekúl a kon iac celým or-
ganizmom, vytvára zrejmú výhodu pre 
udržiavanie života tým, že umož uje
prispôsobenie sa organizmu zmenám 
fyzikálnych charakteristík okolitého 
prostredia a udržiavanie stavu dynamic-
kej stability (Limansky et al., 2007).
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člen IAMP, Svetovej asociácie medicínskych akadémií

člen EUA , Európskej asociácie univerzít

MUDr.Milada Barešová D.Sc. 

Praha  
 

Ústav tradičnej čínskej medicíny LF SZU

S profesorkou Barešovou sa priatelíme 
asi 15 rokov. Hovorím priatelíme, lebo 
nejde iba o m a, ale aj o 10 mojich ko-
legov z rôznych kútov Slovenska. Asi 
v tom ase sme už pri uchli k akupunktúre 
a pochopili sme, že prof. Barešová je pre 
nás ohromný zdroj informácií. Tak sme ju 
za ali pozýva  raz ro ne na Slovensko, 
striedali sme sa v organizácii týchto stret-
nutí v rámci našej skupiny, a pretože sme 
naozaj z rôznych kútov, boli sme s ou
všelikde, napr. v Tren ianskych Tepli-
ciach, Lu enci, Vyšných Ružbachoch, 
Pieš anoch, na Orave apod. Vždy sme sa 
stretli pri nejakej téme, ktorú sme si vybra-
li, a o tej sa diskutovalo.

Postupom asu tieto naše odborné stret-
nutia a kontakty nadobudli rozmer vrúc-
neho obojstranného priate stva. Miladka 
s nami prežívala naše choroby a choroby 
našich drahých, riešila s nami manželské 
krízy, problémy v práci, tešila sa s nami, aj 
s nami plakala. Na tie spolo né akcie sme 
sa všetci tešili.

Bareška, ako sme ju volali, sa nám 

dokonale prispôsobila: ke  sme vymys-
leli plávanie, dala si plavky a išla s nami 
do bazéna. Ke  sa išlo do sauny, išla do 
sauny. Ke  sa opekalo, opekala s nami. 
Ke  sme tancovali, tancovala s nami, 
a ke  nevládala, dala si donies  na parket 
stoli ku, sadla si na u a my sme okolo nej 
krep ili ako Indiáni. Ke  sa pilo víno, pila 
víno, ke  slivovica, slivovicu, ke  sme 
mali štrúd u, dala si štrúd u, ba dokonca 
si aj pridala, lebo štrúd u ona mala ve mi
rada...U ila nás, okrem tradi nej ínskej
medicíny aj to, ako si udrža  manželstvo, 
ako si pestova  vz ahy, ako zbiera  bylin-
ky, ako vari .

Od Barešky si vždy dostal radu, ke  si 
o u požiadal..

Skrátka, v Miladke sa snúbila noblesa 
dámy, ktorá vždy myslela na malé ozdo-
by, napr. šál, náramok, kamienok, broš a.
Snúbila sa s múdros ou vekov, pokorou, 
vyžarovala okolo seba pokoj a mier, nie-
o, o voláme aura. V posledných rokoch 

tá aura slabla, a tak sme si všetci vedome 
užívali naše spolo né chvíle.

PRE NAŠU BAREŠKU
MUDr. Eva Svr ková, Stará ubov a.

Nepamätám si, že by Miladka bola nie-
kedy nahnevaná alebo namrzená. Naozaj 
si nepamätám... Unavená, to áno, ale na-
hnevaná- nikdy! Vždy venovala pozornos
tomu, s kým sa rozprávala a rozmýš ala
o om.

Pamätám sa, ako som ju asi pred rokom 
zoznámila s mojím ažko chorým synom. 
Stáli v chodbe, málo svetla, ona územ istá,
pevná, on vysoký astenický bledý mladí-
ek, musela zakloni  hlavu, aby mu videla 

do o í. Zadívala sa na ho prenikavým 
poh adom, ako to ona vedela, držala jeho 
ruku vo svojich a tuším ho aj srde ne po-
bozkala. Asi po polhodine, ke  sme sa už 
bavili o celkom iných veciach, sa zrazu ku 
mne oto ila a povedala: Hele, Evo, a víš, 
co by si ješ  pro n j mohla ud lat?

Áno, to bola typická Bareška. Vždy nám 
povedala to, o sme potrebovali vedie
a po u . Vždy, aj ke  bola unavená. Ona 
sa pacientom venovala celým telom a ce-
lou dušou. To ju nikdy neotravovalo..

Mohli sme jej dovies  / aj sme doviedli!/ 
našich pacientov, s ktorými sme si nevede-
li rady, našich príbuzných, aj nás samých. 
Nikoho neodmietla. Ke  nestihla vyšetri
a napicha , aspo  poradila.

Nepoznala som Babi ku od Boženy 
N mcovej, ale poznala som Barešku, 
ktorá bola taká istá: pokojná, rozvážna, 
spokojná so svojím životom, Pavlíkom, 
de mi, prácou, vysoko mravná, nikdy 
neposudzovala, neohovárala, neodsudzo-
vala, nes ažovala sa, hoci v posledných 
rokoch by sa mala na o... Ak by som sa 
chcela na niekoho podoba , tak na u: s jej 
vnútorným svetlom, neuverite nou syste-
matickou pamä ou, vedomos ami, láskou 
a dobrotou.

A platí na u to, o na Babi ku Boženy 
N mcovej- š astná to žena!

Barešku sme milovali a ona milovala 
nás. Odpo ívaj v pokoji, drahá Miladka. 
Tešíme sa na stretnutie s Tebou niekde 
na lúke, kde vo ajú kvety, kde svieti sl-
nie ko, kde netreba ni  rieši - v raji...

Nikdy na teba nezabudneme.
      Nikdy...

Tvoje slovenské deti: 
Dada, Erika, Alenka, Ivetka, usko,
Dáška, Miro, Mišela, Biserka, Jarka a Eva 
Svr ka, ktorá to za všetkých napísala.

na pamiatku Miladky

Ústav tradi nej ínskej medicíny LF SZU
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Miladka bola nesporne prvou dámou 
eskej akupunktúry - trvaním, vedomos a-

mi i výdržou. O jej odbornej kariére sa pri 
výro iach už popísalo vari všetko v našom 
asopise i pri iných príležitostiach. Poznal 

som ju skoro od jej za iatkov v branži, 
ve  patrila k prvým adeptom v druhej 
vlne eskoslovenskej akupunktúry. Ako si 
spomínam a beriem do úvahy i spomien-
ky iných z tej doby, prvá vlna bola len 
mužskou záležitos ou. Brali sme vtedy do 
úvahy kto v tej dobe kedy použil prvú ihlu 
a trafi l do aktívneho bodu, takže sme mali 
aké-také /ak nie sú v tom spomienkové 
klamy/ poradie. Už len pre pripomenutie 
mien, niektorých možno zabúdaných: 
1960: Umlauf, Rosinský. 1961: Kajdoš, 
Soukup, Marek. 1962: Ruži ka, Volák, Ro-
sina. 1963: Šmirala, Szarowski. Potom na-
stúpila v neskorších 60. rokoch druhá vlna, 
niektorí protagonisti ktorej sú ešte na žive. 
A alšie vlny naš astie nasledovali. Pri ich 
vedení i podnecovaní zohrala Miladka pod-
statnú úlohu.

Nebudem viac sledova  jej dráhu v záku-
tiach akupunktúry. Chcem len pripamäta
to, o možno nie je tak celkom známe. 
Miladka mala po celú dobu - tie desa ro ia,
kedy sme boli v kontakte pri rozli ných
odborných príležitostiach - neutúchajúcu 
snahu dozvedie  sa o najviac a najhlbšie 
o javoch, ktoré sa síce medicíny a zvláš

INÉ  SPOMIENKY  NA  MILADKU  BAREŠOVÚ
MUDr. Teodor Rosinský, CSc

tradi ných prístupov dotýkali, ale neboli 
dokonca ani viacerými akupunkturistami 
brané na zrete , nie to, že by sa o to aktívne 
zaujímali. Také výnimo né renesan né
osobnosti ako napríklad Vašek Kajdoš 
Miladku inšpirovali a tak ke  sa naskytla 
príležitos  a možnosti dozvedie  sa viac 
i o veciach „spoza roha“, Miladka tam 
vždy bola a pod a možnosti vždy v prvom 
rade, aby jej ni  neušlo. A nešlo len o té-
matiku medicínsku v pravom slova zmysle, 
ve  vždy chápala, že medicína napriek jej 
zložitosti a záberu, je len jednou sú as ou
všeobecného poznania a to zasa nie je len 
o veciach prvého kontaktu a povrchného 
vnímania, ako sa u nás všeobecne abso-
lutizuje, ale že najdôležitejšie sú otázky 
„pre o“, „ako“ a „ o z toho vyplýva“. 
Ne udoval som sa preto jej sklamaniu, ke
mi po as zjazdu v Jind ichovom Hradci 
roz arovane referovala ako sa tešila, že si 
tam pozrie v kostole nejaké záhadné skulp-
túry, o ktorých sa písalo i v publikáciách 
o záhadách v echách. O akávala, že tam 
nie o objaví a potom sa s tým podelí s nami 
ostatnými. V ase, ke  jej vyšlo sa tam ís
pozrie  bol však kostol z nejakých technic-
kých dôvodov zatvorený a už potom bol 
koniec zjazdu a z jej zámeru neostalo ni .

Po as študijných pobytov vo Vietname 
i alších ázijských zemiach tiež aktívne vy-
h adávala veci a javy, ktoré pre Európanov 

nie sú turisticky atraktívne. Ke  som išiel 
do Vietnamu, kde bola ona rok predtým, 
presne ma inštruovala kde o je také, o je 
potrebné vidie . Po as kongresu orientál-
nej medicíny v Seule, kde bola z vlastnej 
iniciatívy, lebo vtedy v 1996 R nevyslala 
ofi ciálneho predstavite a, stihla za tých pár 
dní i v meste, ktoré nie je bohaté na sve-
dectvá histórie, nájs  naozaj zaujímavé až 
záhadné objekty, nespomínané v žiadnych 
turistických sprievodcoch. 

Všetko toto a mnohé iné, o sme v roz-
hovoroch stihli prebra , ukazuje, že popri 
takom vy ažení priamou praxou, u ite ský-
mi aktivitami, rodinnými staros ami i pri 
charnejšom zdraví doká zala si nájs as i na 
stále rozširovanie svojho poznania a neuza-
tvárala sa „akademickými“ klapkami na 
o iach ako je v západnom svete už dlhšiu 
dobu zložkou povinného imidžu. Taký imi-
dž však deformuje tvár - a Miladka svoju 
podržala v úplnej svojskosti až do konca.

Bolo to niekedy v 80. rokoch, po sveto-
vom kongrese v Prahe.

Sedeli sme s Ka anom v autobuse, 
(prof. MUDr. Alexander Trofi movi  Kat-
chan, prednosta Katedry akupunktúry 
Inštitútu pre alšie vzdelávanie lekárov 
v Leningrade - pozn. red. ) pred odchodom 
na schôdzku výboru akupunkturistickej 
spolo nosti a jej hostí, do Brna. K nášmu 
autobusu sa priblížili dvaja páni a Mi-
lada Barešová. Ako som sa dozvedel od 
prekvapeného Ka ana, bol to prof. Chou 
( ou), riadite  medicínskeho inštitútu 
v Hanoji a ako sme sa dozvedeli neskôr , 
prišiel k nám aj so svojím bodyguardom, 
ktorého s ním do socialistického esko-
slovenska vyslali z rodného Vietnamu. 
Miladka Barešová, ako jeho bývalá žia ka,
ho dostala na staros  a mala ho sprevádza
po najvýznamnejších akupunkturistických 
pracoviskách v celom eskoslovensku.

V rámci týchto pracovných ciest za-
vítal prof. Chou, jeho strážca a Milada 
Barešová aj ku mne do Nitry. V jeho od-
bornom programe bolo aj hos ovanie na 
opera ných sáloch, konkrétne na stoma-
tochirurgii a ORL. Urobili sme nieko ko

chirurgických výkonov v akupunktúrnej 
hypalgézii na stomatológii a jeden, pre 
m a ve mi pamätný výkon, na ORL.

Pán primár MUDr. Ján Droppa sa podu-
jal vykona  tonzilektómiu v akupunktúrnej 
hypalgézii u mladej pacientky, študenky 
strednej zdravotníckej školy v Nitre. Pán 
prof .Chou napichal príslušné body na 
ušnici a bod Hegu. Operácia prebiehala 
bez lokálnej anestézie, lege artis, (s krvá-
caním, sušením a zastavovaním krvácania 
s následným kašlom a nauzeou pacientky), 
ale v tichosti. Pacientka necítila žiadne bo-
lesti, aj ke  bola bez „lokálky“. 

Jediné o bolo odstrašujúce pre m a na 
tomto výkone, bol „krvný masaker“. Pán 
primár bol postriekaný krvou od hlavy po 
päty. Miladka, ktorá stála pri mne, vidiac 
tú hrúzu, zašepkala mi do ucha „Milane, 
zlatá akupunktúra...“ 

Napokon všetko dobre dopadlo. Ton-
zilektómia sa vydarila, aj krvácanie sa 
postupne obmedzilo až zastavilo. Mladá 
študentka zdravotnej školy nemala žiadne 
bolesti ani po operácii.

alšiu spomienku mám na Miladku 
a našich hostí v reštaurácii „Buganka“.

Boli sme všetci štyria, prof . Chou, 
jeho osobný strážca, Milada a ja na ve eri
v reštaurácii na Zobore. Štýlová reštaurá-
cia, krásny výh ad na Nitru, výborné jedlo, 
bohato naložené taniere, dobré vínko. Naši 
vietnamskí hostia opatrne skonzumovali 
asi tretinu predložených jedál a s ve kým
ospravedl ovaním sa vyhovárali, že oni sú 
slabí konzumenti, že u nich neexistujú také 
ve ké porcie a pod. Bol som v rozpakoch, 
neš astný, skoro všetko jedlo sa vracalo 
spä  do kuchyne. o budeme robi , o
im ponúkneme, aby im chutilo? Milada 
na m a v nestráženej chvíli sprisahanec-
ky žmurkla, akoby ma chcela povzbudi .
A naozaj, Miladka mala pravdu.. O pár dní 
sa už naši hostia prestali obáva  našich je-
dál a v reštauráciách sa cítili ako doma...

 Milada, odišla si od nás. Navždy. 
Je nám všetkým ve mi, ve mi smutno. 

akujem Ti, že si nám venovala svoju 
lásku, dobrotu, priate stvo, pohostinnos ,
nazbierané vedomosti, ne utovala si pre 
nás aj svoj vo ný as. Budeme a navždy 
spomína  . Odišiel vzácny lovek. Odpo í-
vaj v pokoji, Miladka.

Za Tvojich zlatých chlapcov Milan Môcik.

SPOMIENKA NA MILADU.
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

v d och 22.-24.6 2012 sa koná v Bratislave, na LF SZU 

kurz chi - kung.

Kurz je ur ený lekárom, ktorí sa zaujímajú o tradi nú ínsku medicínu.   Ú elom tohto školenia je oboznámi  sa s alším
aspektom T M, chi-kungom, konkrétne s tzv. tichým chi-kungom, ktorého významným predstavite om je smer ung-jüan
chi-kung. Tento smer je uceleným systémom umož ujúcim reguláciu vlastného organizmu za ú elom zlepšenia zdravia a roz-

voja skrytých schopností osobnosti.

Lektorom kurzu je akupunkturista  MUDr. Ladislav Janiš.

MUDr. Ladislav Janiš, nar v.r. 1954 v Žiline, absolvoval Lekársku fakultu UK v Bratislave v odbore detské lekárstvo ( 1978), 
v ktorom dosiahol špecializáciu 1.st. v r. 1983 ( ILF Bratislava).Následne sa špecializoval v detskej neurológii ( 1987, ILF Bra-
tislava), pôsobil ako ordinár a konziliárny neurológ na viacerých pracoviskách.  Za iatkom 80. rokov sa za al  zaobera  orien-
tálnou medicínou, najmä ínskou ihlovou akupunktúrou, ktorú za al vykonáva  od roku 1989. Od roku 1992 po absolvovaní 
nadstavbového kurzu v elektroakupunktúre pod a dr. Volla v modifi kácii akad.Lupi eva ( EAV-L) sa postupne preorientoval na 
túto metódu, ktorú charakterizuje široký rozsah diagnostických a terapeutických možností, schopnos  rieši  ochorenia s kom-
plikovanou etiopatogenézou, medziodborový rozsah a predur enos  na realizáciu myšlienky prevencie v praxi. Od roku 1996 
v súkromnej ambulancii poskytuje služby detským i dospelým pacientom s ažiskom v EAV-L. V r. 2003 absolvoval  špeciali-
za nú skúšku v odbore akupunktúra na Fakulte zdravotníckych špecializa ných štúdií SZU v Bratislave. Vo svojej prednáško-
vej innosti oboznamuje laickú i odbornú verejnos  s poznatkami klasickej ínskej akupunktúry, ako aj najnovšími poznatkami 
modernej energoinforma nej medicíny, ím sa klasické ezoterické ponímanie akupunktúry posúva na pole sú asnej modernej 
medicíny, aj  v aka poznatkom základného výskumu vo fyzike. Popri týchto profesijných aktivitách dlhodobo praktizoval v rám-
ci tradi nej ínskej medicíny lie ebné cvi enia tai chi (škola ang San Feng), neskôr sa za al venova  tichému chi-kung-u
( škola ung – juan chi-kung), kedy v r. 2005-2009 absolvoval základné kurzy I.-IV.stup a, intenzívny kurz meditácií a kurz 
Image Therapy. 

alšie informácie o kurze:   UT M LF SZU, ved. MUDr. Vladimír Balog. vbalogh@szu.sk, 
 aondrejk@hotmail.com., tel. 0903 792 228, 0905,615 689.

Ubytovanie na ubytovacom oddelení SZU, 
prihlási  sa treba individuálne, tel. íslo 02/59370671, 672.

pozvánky

eská léka ská akupunkturistická spole nost LS JEP
po ádá 24. 11. 2012 v Léka ském dom  v Praze

odborný seminá  na téma:

Nová legislativa ve zdravotnictví a její aplikace p i používání akupunktury. 
Kazuistiky - výb r zajímavých p ípad  našich len

Pozvánky obdržíte poštou a také e-mailem

Za výbor spole nosti zve     MUDr. Ladislav Fildán
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aktuality

Prítomní: pod a prezen nej listiny 
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia prítomných o priebehu volieb 
3. Odstúpenie starého výboru
4. Vo by funkcii v novozvolenom výbore SSA SLS
5. Vo by predsedu v novozvolenej dozornej rade
6. Plán innosti výboru 
7. Rôzne

Ad 1. Doc. MUDr.Jozef Šmirala, PhD privítal prítomných a vyzval 
predsední ku volebnej komisie, aby pre ítala zápisnicu z volieb. 
Ad 2. MUDr. Beáta Sokolová informovala prítomných o výsledku 
volieb a pre ítala zápisnicu. JUDr.Mistríková, ktorá sa tiež zú astnila
s ítania hlasov, informovala výbor o s ažnosti MUDr. Solára, ktorý 
údajne nemohol voli , lebo nedostal volebný lístok. Nakolko sa potvr-
dilo, že sa vrátila neotvorená obálka spä  na adresu SLS, je predpoklad, 
že si MUDr. Solár neprevzal doporu enú zásielku. Okrem tejto udalos-
ti vo by prebehli bez alších komplikácií. 
- MUDr. Ondrejkovi ová pre ítala ospravedl ujúce listy od 

MUDr. uptákovej. MUDr. Kormana, MUDr. Sivekovej 
a MUDr. Šmiralu jr, ktorý sa nemohli z objektívnych dôvodov zú-
astni  dnešného zasadania. MUDr.Šmirala jr. poslal výboru list, 

v ktorom doporu uje, aby predsedom dozornej rady bol MUDr. Kor-
man. Dozorná rada sa zíde na najbližšom zasadnutí výboru a zvolí si 
medzi sebou tajným hlasovaním predsedu.

- MUDr. Balogh ospravedlnil MUDr.Herdicsa a MUDr.Petrovicsa 
ktorí sa tiež nemohli zú astni  dnešného zasadnutia s odkazom, že 
zostávajú vo výbore a budú sa podiela  na aktivitách výboru.

- MUDr. Ondrejkovi ová po akovala všetkým za dôveru, ktorú 
dostala vo volbách, napriek tomu, že dostala najvyšší po et hlasov 
sa pre zaneprázdnenos  zriekla funkcie prezidenta. Vo výbore však 
zostáva pracova  na alej. Tiež pre ítala list od MUDr.Waszczuko-
vej, ktorá z rodinných aj pracovných dôvodov odstúpila z funkcie 
i z lenstva v dozornej rade. 

Ad 3.  Doc. MUDr. Šmirala, PhD po akoval všetkým lenom starého 
výboru za ich spoluprácu a ohlásil odstúpenie výboru. Zárove  ozná-
mil, že sa zrieka lenstva v nastávajúcom výbore a odovzdal slovo 
najstaršiemu lenovi výboru. 
Ad 4.  MUDr. Rosinský CSc prevzal vedenie zasadnutia výboru, roz-
dal lenom hlasovacie lístky a požiadal, aby zvolili medzi sebou pre-
zidenta. Prítomní lenovia jednohlasne zvolili do funkcie prezidenta 

SSA SLS MUDr. Ondreja Banghu. 
Ad 5.  MUDr. Bangha sa ujal vedenia schôdze a navrhol do alších
funkcií vo výbore 
 ostatných lenov novozvolených lenov výboru v poradí. 
- Viceprezident pre vnútorné záležitosti MUDr. Milan Môcik
- Viceprezident pre zahrani né záležitosti MUDr. Gabriel Petrovics
- Viceprezident pre T M MUDr. Teodor Rosinský CSc
- Viceprezident pre prístrojovú problematiku MUDr Ján Herdics
- Vedecký sekretár MUDr. Alena Ondrejkovi ová, PhD
- Organiza ný manager MUDr. Dagmar Balková
- Hospodár MUDr. Anna uptáková
- len výboru, splnomocnený pre kontakt so SLK MUDr.Vladimír 

Balogh
Na novú funkciu vo výbore estný predseda navrhol doc. MUDr. Jo-
zefa Šmiralu, PhD 
Všetci lenovia výboru ako aj estný predseda svoje funkcie do nastá-
vajúceho funk ného obdobia prijali. 
Ad 6. innos  nového výboru sa bude riadi  aktuálnymi udalos ami
v odbore ako aj  v odbornej spolo nosti. MUDr. Balková sa ujme svo-
jej úlohy pri organizovaní odborných podujatí. Plánované zasadnutia 
výboru budú 4x do roka, v roku 2012 to budú  dátumy 25.4.2012, 
26.9.2012, 28.11.2012. V prípade potreby rieši  niektoré mimoriadne 
dôležité záležitosti, sa výbor zíde na mimoriadnych zasadnutiach.
Ad 7. MUDr.Ondrejkovi ová referovala o asopise ABS 1/2012, ktorý 
je v tla i, a eskí kolegovia ho rozpošlú aj na Slovensko za iatkom bu-
dúceho týžd a. Výsledky volieb sú  už uverejnené na web stránke SSA 
SLS, stránka bude doplnená o aktuálne informácie 

Uznesenia:
UZV 1/. Plánované zasadnutia výboru budú 4x do roka, v roku 2012 to 
budú ešte dátumy 25.4.2012, 26.9.2012, 28.11.2012.
UZV 2/. MUDr. Ondrejkovi ová pridá na web stránku spolo nosti
najnovšie informácie
 UZV 3/. Na budúcom zasadnutí výboru bude prítomná aj dozorná rada 
a zvolí si medzi predsedu.

S uzneseniami všetci prítomní jednohlasne súhlasili. 
Overovate mi zápisnice budú MUDr. Balogh a MUDr. Bangha.

zapísala:         MUDr. Alena Ondrejkovi ová, PhD
Overili:           MUDr.Vladimír Balogh, MUDr. Ondrej Bangha. 

Zápisnica . 1
zo zasadania výboru Slovenskej spolo nosti akupunktúry oz SLS, 

zo 7.3.2012 14.hod., Cukrová 3, Bratislava

Prítomní: pod a prezen nej listiny 
Program: 
- Privítanie prítomných a spomienka na estnú lenku našej spolo -

nosti MUDr. Miladu Barešovú (MUDr. O. Bangha)
- Kronika našej spolo nosti, vo ba „kronikára“
- Informácie zo SZU a MZ SR ( MUDr.Balogh)
- Základný kurz akupunktúry, C kurz (zmeny)
- Odborné podujatia v roku 2012 ( zmeny)
- Kongres ICMART v Aténach (26. 5. 2012 a vo by do výboru) 
- Rôzne 
UZV 1. Plánované zasadnutia výboru budú 4x do roka, v roku 2012 to 

budú ešte dátumy  26. 9. 2012 a  28. 11. 2012.

Zápisnica . 2 
zo zasadania výboru Slovenskej spolo nosti akupunktúry oz SLS, 

zo 25.4.2012 o 14.hod., Prievozská 14/a, reštaurácia Shanghai, Bratislava

UZV 2. MUDr.Dagmar Balková zabezpe í na kurzy prednášate ov
UZV 3. MUDr. Ondrej Bangha zabezpe í odpove  výboru ICMART
UZV 4. MUDr. Danuša Siveková, lenka dozornej rady, odprednáša 

na kurze C katedry akupunktúry ÚT M LF SZU prednášku  
Homesiniatria.

UZV 5. MUDr.Ondrejkovi ová zabezpe í prípravu asopisu ABS 
2/2012

UZV 6. MUDr.Korman po zvolení za predsedu Dozornej rady prevzal 
svoju funkciu.

S uzneseniami všetci lenovia výboru jednohlasne súhlasili. 
zapísala:         MUDr. Alena Ondrejkovi ová, PhD
Overili:           MUDr.Anna uptáková, MUDr. Dagmar Balková
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aktuality

P ítomni: Brychtová, utová, Fildán, Fílípek, Kalinová, Prokeš, 
Stránecký, Strnad
Revizní komise: Vond ich, Sedlá ek
Omluveni: Van u íková, Kohoutová
Hosté: MUDr. V. Doješová, MUDr. J. Wankatová
Program:              Kontrola zápisu z minulého zasedání - spln no
1. MUDr. Dolejšová seznámila výbor s iniciativou Sdružení nekon-
ven ní medicíny jako reakce na výzvu Klubu Sysifos zaslanou MZ R
zakázat nekonven ní metody provád t léka m, v etn  akupunktury. 
Dr. Fildán seznámil p ítomné s dopisem MUDr. Heleny Sajdlové, e-
ditelky odboru zdravotnických služeb MZ R, ve kterém reaguje na 
výzvu o.s. Klub Sysifos. V dopise vysv tluje len m klubu legislativní 
postavení akupunktury v R a EU se záv rem, že nejsou odborné ani 
legislativní podklady u nás a v EU, které by vedly k zákazu provád t
akupunkturu léka m. Vyzvala výbor LAS k zaslání posledních od-
borných podklad , které prokazují p sobení akupunktury. 

Zajistí dr. Fildán.
Výbor se rovn ž zabýval záv ry v decké rady LK k používání alter-
nativních metod v onkologii. Zde je mezi mnoha metodami citována 
také akupunktury, u které VR p ipouští podp rné efekty p i lé b
onkol. pacient . Což j e zcela ve shod  se stanoviskem LAS. Výbor 
doporu il napsat dopis prezidentovi LK, MUDr. Milanu Kubkovi, 
s naším stanoviskem k záv r m V decké rady ohledn  akupunktury. 

Zajistí dr. Fildán

2. Dr. utová - lenská základna:
P ijetí nových len :
MUDr. Ma ásek Vladimír, Nový Ji ín
MUDr. Ma ásek, Nový Ji ín
MUDr.Šiška Viktor, Prost jov
MUDr.Vrba Václav, Jilemnice
3. Dr. Strnad - Oprávn ní - Kredit I.st. 
MUDr. Kamila Cerhová, Bradlec, MUDr. Lenka Radková, í any
MUDr. Dana Stehlíková, Praha 7 
Oprávn ní - Kredit II.st.     MUDr.Zuzana Van u íková, Praha 5 
Kredit Školitele akupunktury 
MUDr.Dagmar Komárková, Praha 8 
4. XXVII. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovaciae 2013. 
Dr. Fildán zahájil p edb žná jednání v místech, kde by bylo možno 
kongres konat. Navrhuje Znojmo, za átkem kv tna osobn  navštíví 
zdejší kongresový hotel a na míst  prov í možnosti.
5. Seminá  v Léka ském dom  24.11.2012 - p edb žné návrhy na 
program - legislativa ve zdravotnictví a kazuistiky. Další návrhy na 
p ípadná témata seminá e musí být podána do konce kv tna, aby se 
mohli p ednášející na seminá  p ipravit.
7. Zasedání výboru prob hne v pr b hu seminá e v Praze 24. 11. 
2012

Zapsal   MUDr. Ladislav Fildán

Zápis .21
ze zasedání výboru LAS LS JEP ze dne 17.3.2012 Léka ský d m Praha

Novozvolený výbor Slovenskej spolo nosti akupunktúry, o.z. 
Slovenskej lekárskej spolo nosti

funk né obdobie 2012-2016.
Adresy lenov výboru 

1. MUDr. Bangha Ondrej   prezident SSA SLS
Katedra akupunktúry UT M LF SZU,  Limbova 14, Bratislava   Tel: 0903 418416. ondrej.bangha@gmail.com, ondrej.bangha@szu.sk
Doc.MUDr. Jozef Šmirala, PhD estný predseda
TAO AKU centrum celostnej medicíny, rehabilitácie,akupunktúry   a EAV,  Fibichova 9, 821 05 Bratislava, 
Tel.:02/43292396   livia.smiralova@gmail.com

2. MUDr. Rosinský Teodor CSc, viceprezident pre T M
Malinova 3, 949 01 Nitra, utajené tel íslo

3. MUDr. Herdics Ján
Školiace pracovisko SZU, PRE MED OKO  s.r.o.- Centrum akupunktúry,  preklinickej medicíny, Mesa ná 30, 945 01 Komárno
Tel.: 035/7704109  , 0908 306636   herdicm1@wmx.sk.

4. MUDr. Petrovics Gabriel 
Školiace pracovisko SZU,  Súkromná ambulancia, akupunktúra, ortopédia, EAV diagnostika, revná sprcha, Mäsiarska 58, 04001 Košice
Tel: 055/6226281,  0903592450,  petrovics@petrovics.sk

5. MUDr. Môcik Milan
MONADA Nitra s. r. o., akupunktúra, rehabilitácia, Poliklinika Kloko ina, Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra
Tel: 037/7730170,  0905 748011  mudr.mocik@gmail.com

6. MUDr. Balogh Vladimír 
prednosta UT M LF SZU, Limbova 14, Bratislava   Tel: 0905 615689,  vlado.balogh@gmail.com, vbalogh@szu.sk

7. MUDr. Ondrejkovi ová Alena, PhD
Školiace pracovisko SZU, LIMING s.r.o,  ACHB a akupunktúra, Poliklinika Mýtna 5, 81107 Bratislava, 
Tel.:02/52494022,   0903 792228    aondrejk@hotmail.com

8. MUDr. uptáková Anna
Zdravotné stredisko, Ambulancia akupunktúry, Bajzova 2, 82108 Bratislava,   Tel: 0903160166  annaluptakova@gmail.com

9. MUDr. Dagmar Balková
Školiace pracovisko  SZU  RE-GYN-A s.r.o., so sídlom v Lu enci, Lermontovova 3, 984 01   Lu enec,
Tel: 0904 533408   balkovad@gmail.com   

Adresy lenov Dozornej rady Slovenskej spolo nosti akupunktúry oz.SLS
1. MUDr. Korman Rastislav,  predseda

Centrum preklinickej medicíny, akupunktúry, EAV, gynekológia. Neslušská cesta 457/12, Kysucké Nové Mesto
Tel: 041/421 4087, 0903 906328  dr.korman@seznam.cz

2. MUDr. Siveková Danuša
Ambulancia akupunktúry, Sú ažná 15, 82108 Bratislava,  Tel,: 02/55960323,  0907091977, sivekova@sivekova.sk

3. MUDr. Jozef Šmirala, jr.
Falc Healthcare, RHB a akupunktúra, J. Jonáša 1. Bratislava,  Tel.: 0903856073    jozefsmirala@hotmail.com
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1. ŠKOLA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY   TČM,® ZALOŽENA 1990
ČESKOSLOVENSK Á SINOBIOLOGICK Á® SPOLEČNOST • SINBIOS • TRADIČNÍ ČÍNSK Á MEDICÍNA, O. S.

T R A D I Č N Í  Č Í N S K Á  A K U P U N K T U R 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, aku-

punktuře, masážích, gynekologii, pediatrii, zevním lékařství apod.).

Po úspěšném absolvování zkoušek je studium završeno diplomem, vystaveným ve spo-

lupráci s čínskou univerzitou.

Studium je připravováno ve spolupráci s čínskými univerzitami TUTCM (Tianjinskou univerzi-
tou 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 se-
mináře, 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.

Plán čtyřletého cyklu studia akupunktury 2012–2016

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 lokaliza-
ce bodů, rozdělení do skupin

5. SEMINÁŘ: Do léta 2014, výuka lokaliza-
ce 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

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

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: 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

1. ROČNÍK 2012/2013 
Teoretické základy tradiční čínské 
medicíny TZTČM
1. SEMINÁŘ: 21.–25. listopadu 2012

2. SEMINÁŘ: 6.–10. února 2013

3. SEMINÁŘ: 20.–24. března 2013

4. SEMINÁŘ: 8.–12. května 2013

5. SEMINÁŘ: 19.–23. června 2013

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: Víken-
dový 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

ČSBS, Revoluční 20, 110 00 Praha 1, e-mail: csbs@tcm.cz, fax: +420 224 311 373, tel.: +420 723 555 313, 220 873 124, www.tcm.cz
SINBIOS, Palackého 6, 811 09 Bratislava, e-mail: info@sinbios.sk, tel.: +421 907 726 238, www.sinbios.sk

Studenti 1. ročníku


