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Èeská lékaøská akupunkturistická spoleènost
Èeské lékaøské spoleènosti Jana Evangelisty Purkynì
a SpoloènosĢ akupunktúry Slovenskej lekárskej spoloènosti

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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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
S veĐkou ĐútosĢou Vám oznamujem, že po Ģažkej chorobe
navždy odišla od nás pani prof. MUDr. Milada Barešová, naša
uþiteĐka, kamarátka, nezabudnuteĐná kolegyĖa.
V þísle jej venujeme viaceré rozlúþkové a spomienkové
þlánky. Tiež uverejĖujeme fotograﬁe z mnohých pracovných,
odborných i priateĐských stretnutí s našou Miladkou, s týmto
výnimoþným þlovekom. Verím, že si všetci na pani profesorku
Barešovú budete spomínaĢ 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 pripravovala, dokonþila a nestihla už urobiĢ posledné úpravy
pred publikovaním, bude vydaná v blízkej budúcnosti.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v þísle nájdete okrem
odborných podujatí, ktoré sa plánujú v našich spoloþnostiach,
aj odborné þlánky. Osobitne upozorĖujem na abstrakt þlánku,
ktorého hlavným autorom je kolega MUDr. Boris Ivaniþ, z Taiwanu. Pozitívnou správou je, že dĖa 2.6.2012 MUDr. Borisovi
Ivaniþovi 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 þísle nájdete aj výber z pozoruhodnej diplomovej práce
autora Ing. Milana Hesteriaka zo Žilinskej univerzity, z Katedry teoretickej elektrotechniky a biomedicínskeho inžinierstva
Elektrotechnickej fakulty v Žiline.
Blíži sa leto, dovolenky, prázdniny. Prajem Vám všetkým
krásne, slneþné, letné dni, strávené na príjemných miestach.
OdpoþiĖte si a nazbierajte energiu do ćalšieho obdobia, kedy
nás zase þaká práca a ćalšie vzdelávanie v našom zaujímavom
medicínskom odbore.

Vaša Alena Ondrejkoviþová

Tlaþ:
Graf. úprava: BEST Publishing
ýasopis vychádza 4x roþne, príspevok pre þlenov ýLAS ýLS JEP 200,-Kþ
Pre þlenov SA SLS 8 Eur.
Pre potrebu ýLAS ýLS JEP a SA SLS.
ISSN 1335-5627, EV 2989/09
Uzávierka najbližšieho þísla þasopisu 30. sept. 2012
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PodČkování

PODÌKOVÁNÍ ZA DLOUHOLETOU PRÁCI PRO AKUPUNKTURU
V OBOU NAŠICH ZEMÍCH A SPOLUPRÁCI S ÈLAS ÈLS JEP
Po mnoha letech ukonþil svou þinnost dlouholetý pĜedseda
Slovenskej spoloþnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoloþnosti
doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD.

Milý Jožko, dovol, abych Ti ze srdce podČkoval za Tvou prĤkopnickou práci pro akupunkturu v našich republikách.
Byl jsi u prvních poþátkĤ jejího používání u nás. Zasadil jsi se o její zavedení do léþebnČ preventivní péþe. Vrcholem
Tvého letitého neutuchajícího úsilí bylo ustavení akupunktury jako lékaĜského oboru na Slovensku, za což TobČ i Tvým
kolegĤm patĜí náš obdiv a uznání. RovnČž dČkujeme za Tvou pedagogickou þinnost zejména jako autora a vedoucího
týmu obou vynikajících uþebnic akupunktury, ze kterých þerpají znalosti i þeští akupunkturisté. Jménem naší odborné
spoleþnosti Ti dČkuji za vynikající spolupráci mezi našimi spoleþnostmi, kterou jsi vždy prosazoval a udržoval.
PĜejeme Ti mnoho zdraví a sil do dalšího života a mnoho krásných úspČchĤ s akupunkturou
Za ýeskou lékaĜskou akupunkturistickou spoleþnost ýLS JEP

MUDr. Ladislav Fildán

Rozlúþka

FECI, QUOD POTUI, FACIANT MELIORA POTESTES
Urobil som ako som mohol. Kto môže, nech urobí lepšie.
Doc.MUDr.Jozef Šmirala, PhD
Vážené kolegyne, vážení
kolegovia,
dovoĐte mi, aby som
Vás þo najsrdeþnejšie
pozdravil a zaželal Vám veĐa zdravia, spokojnosti a úspechov v práci
i v osobnom živote. Pri odchode
z funkcie prezidenta Slovenskej
spoloþnosti akupunktúry o. z. SLS
a pri odovzdávaní úþtov by som rád
použil vetu, ktorú prednášali rímski
konzuli pri ukonþení mandátu, a ktorá najlepšie vystihuje podstatu tejto
rozlúþky. Je totiž skutoþne pravdou,
že pri vykonávaní svojej funkcie som
sa vždy usiloval dosiahnuĢ maximum
pre slovenskú a þeskú akupunktúru.
Avšak teraz, keć s pribúdajúcimi rokmi síl akosi ubúda, treba uvoĐniĢ pole
pôsobnosti mladším a priebojnejším
kolegom a kolegyniam. To bol dôvod,
preþo som sa rozhodol neuchádzaĢ sa
o funkciu na ćalšie funkþné obdobie
v novozvolenom výbore.
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Pri odchode z funkcie sa patrí
bilancovaĢ, urobiĢ odpoþet a naliaĢ
si þistého vína. Preto pokladám za
potrebné poobhliadnuĢ sa v krátkosti
späĢ na roky Ģažkej, ale aj radostnej
práce vykonanej pre akupunktúru.
Písal sa rok 1973, keć vznikla prvá
oﬁciálna akupunktúrna inštitúcia - Komisia pre akupunktúru pri Slovenskej
fyziatrickej spoloþnosti. Na jej þele
stál pplk. MUDr. Richard Umlauf,
ktorý sa o jej vznik najviac zaslúžil. Ja som sa stal jedným z þlenov
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 voĐby do výboru. Na základe
intervencie Prof. MUDr. J. Kolesára,
CSc., predsedu Slovenskej fyziatrickej spoloþnosti a gestora akupunktúry
na MZ SR som sa stal predsedom aj
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napriek tomu, že prim. MUDr. Teodor
Rosinský, CSc. oveĐa lepšie spĎĖal
všetky predpoklady pre výkon tejto
funkcie a v predchádzajúcom výbore
zastával funkciu podpredsedu.
Roky utekali a akupunktúra postupne silnela a získavala pevnejšie
postavenie v zdravotnej starostlivosti.
Roku 1980 sa z Komisie stala Sekcia
a v r. 1990 vznikla samostatná SpoloþnosĢ akupunktúry ako organizaþná
zložka SLS. A v akejsi zotrvaþnosti
som v tejto funkcii zotrval aj pri viacerých ćalších voĐbách. Dovedna to
bolo takmer neuveriteĐných 37 rokov
vo funkcii predsedu a 2 roky ako þlen
výboru. A predsa tie roky ubehli akosi
veĐmi rýchlo, akiste azda len preto,
lebo boli naplnené prácou. Već sme
zaþínali takmer od nuly. Akupunktúra
bola medzi pacientmi neznáma a medzi lekármi bola nezriedka považovaná za akúsi šarlatánsku praktiku, ktorú
treba z medicíny odstrániĢ. Lekári,
ktorí sa jej venovali dávali v šanc

svoju dobrú povesĢ a utĚžili nemálo
posmeškov. Tí, ktorí sa usilovali robiĢ
svoje prvé lieþebné pokusy a zavádzaĢ
ju do praxe, boli þasto diskriminovaní.
Primári þi riaditelia im zakazovali
akupunktúru vykonávaĢ. Zmena
nastala až r.1979, keć bola vydaná
Metodická smernica MZ SR, ktorou
bola deklarovaná za lege artis metódu
lieþebnej a preventívnej starostlivosti.
Ale aj tak mnohé problémy pretrvávali
ešte veĐmi dlho. Absentovala odborná
literatúra, ihly a iné pomôcky. VeĐmi
Ģažko sa presadzovali zmeny k lepšiemu, predovšetkým na úseku legislatívy. Ale aj tak sme sa nevzdávali.
Bojovali sme , písali listy a žiadosti,
lobovali pri každej príležitosti, zháĖali
poznatky a literatúru. Stretávali sme
sa vo svojom voĐnom þase a vymieĖali si skúsenosti. Striedali sa þiastkové
úspechy i neúspechy, dni zamraþené
a neskôr aj slneþné. Dnes by už bolo
veĐmi Ģažké spoþítaĢ hodiny þi dni
venované tejto þinnosti, chodeniu po
úradoch, písaniu a prepracúvaniu návrhov koncepcie, presadzovaniu odborných školiacich akcií a podobne.
A nebolo by to ani potrebné. Takisto,
ako by bolo zbytoþné hovoriĢ o úspechoch þi neúspechoch, alebo o tom,
þo sme mohli urobiĢ a neurobili, þo
sme mohli dosiahnuĢ a nedosiahli.
Podstatné je myslím to, že sa nám
spoloþnými silami podarilo dostaĢ
akupunktúru na súþasnú úroveĖ, že
získala pevné postavenie v našom

zdravotníctve. Prichodí mi preto pri
tejto príležitosti úprimne poćakovaĢ
za pomoc, podporu a spoluprácu
všetkým þlenom spoloþnosti, spolupracovníkom a funkcionárom vo
všetkých výboroch. Som vám nesmierne povćaþný za všetko, najmä
za to, že ste to so mnou tak dlho vydržali. A last but not least sa chcem
poćakovaĢ aj všetkým tým, ktorí nám
akokoĐvek pomohli. Bez takejto širokej podpory a bez pomoci Božej, by
sme asi nemali akupunktúru na úrovni
medicínskeho odboru, Ústav tradiþnej
þínskej medicíny a Katedru akupunktúry, odbornú literatúru a þasopis, sieĢ
špecializo-vaných a školiacich pracovísk, SpoloþnosĢ akupunktúry SLS
a Sekciu akupunktúry SLK, vysoký
kredit doma i v zahraniþí a veĐa iných
vymožeností, ktoré sú pre nás v súþasnosti samozrejmosĢou.
Odchádzajúc z funkcie si však uvedomujem aj to, že zostáva ešte veĐa
nedoriešených problémov a úloh.
Tieto bude riešiĢ už nový výbor na
þele s prezidentom MUDr. Ondrejom
Banghom. On, ako aj všetci ostatní
zvolení þlenovia výboru i Dozornej
rady sú vysoko odborne erudovaní,
seriózni a pracovití. Poskytujú teda
záruku toho, že vec slovenskej akupunktúry je v dobrých rukách, a že
aktivity a práca v jej prospech budú
pokraþovaĢ aj naćalej. Želám im preto aj touto cestou veĐa úspechov. Je

pritom len samozrejmé, že v prípade
záujmu a potreby som pripravený
prispieĢ aj svojou pomocou. MožnosĢ
mojich ćalších aktivít si považujem
za þesĢ a zároveĖ aj vćaku za to, že
som bol zvolený do funkcie þestného
predsedu našej spoloþnosti. Teším sa
na našu ćalšiu spoluprácu.
V þase, keć som písal toto poćakovanie nás zastihla žalostná správa
oznamujúca veĐkú stratu, zarmucujúci odchod našej drahej prof. MUDr.
Miladky Barešovej. Rozlúþka s Ėou
je bolestná o to viac, že aj ona patrila
k tým, ktorí veĐkou mierou pomohli
našej akupunktúre. Bola skromná,
obetavá a ochotná vždy nezištne
pomôcĢ. Takmer všetci sme boli jej
žiaci. Mala obrovský talent vysvetĐovaĢ a uþiĢ, a tiež veĐké vedomosti
a bohaté praktické skúsenosti – nielen
v akupunktúre a v jej modiﬁkáciách
a technikách, ale aj vo FBLR a iných
medicínskych odvetviach. A vlastnila
tiež nesmierny dar chcieĢ a vedieĢ
všetky tieto svoje vedomosti skromne
odovzdávaĢ ćalej. Mnohým veciam
nás nauþila a vćaka nej sme aj mnohé
pochopili. Bola skutoþným a nenahraditeĐným Majstrom, ktorý nám bude
chýbaĢ. Len vćaþnou, tichou spomienkou a vrúcnou modlitbou sa jej
za všetko môžeme poćakovaĢ a uctiĢ
si jej pamiatku.
S úctou, Jozef Šmirala.

ýeská lékaĜská akupunkturistická spoleþnost ýLS JEP
oznamuje

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

Organizaþní výbor pĜipravuje pro úþastníky kongresu kromČ odborného programu také bohatý spoleþenský
program s návštČvou Louckého kláštera s ochutnávkou vín, posezení ve vinném sklepČ hotelu s cimbálovou muzikou a sobotní gala veþer s taneþní hudbou a rautem.
Hotel nabízí mj. VITAL stravovací program, založený na respektování pravidel pČti elementĤ a vnitĜní bazén
s wellness.
PĜihlášky na kongres budou rozeslány na podzim t. r.
SrdeþnČ vás zveme
za organizaþní výbor
MUDr. Ladislav Fildán
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originálne práce

NIEKTORÉ MOŽNOSTI AKUPUNKTÚRNEJ DIAGNOSTIKY
Z POH¼ADU JIN - JANGOVEJ TYPOLÓGIE
MUDr.Anna ďuptáková
MUC. Robert ďupták
Ambulancia akupunktúry, Bratislava
Filozoﬁcká podstata þínskej medicíny
vychádza z 5 prvkovej symboliky, energie þchi, ktorá sa podieĐa na všetkých
životných pochodoch a tiež aj Đudskom
organizme.
Jej podstatou je vzájomná harmónia dvoch
protikladných princípov jinu a jangu, ktoré
predstavujú v systéme dynamickú rovnováhu.
PodĐa TýM podstatu þloveka vyjadrujú 3
základné princípy:
Duch (shen) - ktorý „sidli “ v srdci
Životná energia (þchi) - ktorá sa spája s
pĐúcami
Esencia Ģing (jing) - ktorá je uschovaná
v obliþkách
Esencia Ģing
Ɣ je hmotnou substanciou a základom pre
þchi a ducha - šen.
Ɣ je jinovej povahy
Ɣ má dvojaký pôvod - prenatálny a postnatálny
1. Prenatálny
- získaný z prenatálnej esencie oboch rodiþov
- uschováva sa v obliþkách
- z nej sa transformuje tzv. prenatálna (t.j.
vrodená, prvopoþiatoþná) þchi
- koncentruje sa v dolnej þasti trojitého
ohrievaþa (= dolné more Qi), odtiaĐ
potom postupuje do celého systému akupunktúrnych dráh
2. Postnatálny
- získaný z postnatálnej esencie a to z
esencie potravy (získanej procesmi trávenia v žalúdku a slezine) - a dáva vznik
vyživovacej þchi, ktorá sa pomocou þchi
sleziny a trojitého ohrievaþa dostáva nahor do pĐúc - a tu sa zmiešava s þistou
vdychovanou þchi
- vrodená þchi sa spája s vyživovacou þchi
a s þchi z dýchania a ich zjednotením
vzniká tzv. osnovná þchi
- vzniká a sídli v pĐúcach a transformuje sa
do horného mora þchi - t.j. hornej þasti
trojitého ohrievaþa (JM17)
Osnovná þchi vstupuje ako:
1. vyživovacia þchi (jinová) - do hlavných
a mimoriadnych akupunktúrnych dráh,
do ciev a krvi a
2. ochranná wej þchi (jangová) - vyplĖuje
priestor mimo dráh a ciev
Sila esencie Ģing má významný podiel na:
- našej konštitúcii
- obranyschopnosti
- celkovom zdravotnom stave
6



Silu esencie Ģing môžeme ovplyvĖovaĢ:
- životosprávou, vhodnou fyzickou aj psychickou aktivitou, stravou, akceptovaním biorytmologických zákonov, a pod.
Duch -šen
Ɣ predstavuje našu psychiku, vedomie,
myslenie, osobnosĢ.
Ɣ je jangovej povahy
Ɣ pre svoju existenciu nevyhnutne potrebuje svoj jinový protiklad - esenciu
Ģing
Z esencie Ģing vychádza tak jang ako aj
jin, energia þchi a krv. Preto esencia Ģing
urþuje typológiu þloveka, ktorú môžeme
vyþleniĢ do troch základných typov :
I. Jangový typ - s absolútnym alebo relatívnym nadbytkom jangu
II. Jinový typ - s absolútnym alebo relatívnym nadbytkom jinu
III. Typ nestabilný jang
Typ nestabilný jin
1. Jangový typ - s absolútnym nadbytkom jangu, silný jang (horúþosĢ z
plnosti jangu)
Príþinou vzniku tohto typu je prebytok
jangu - hlavne v þreve (ale aj v peþeni,
srdci, žalúdku), þo vyvoláva hlavne vysušovaniue a zateplovanie organizmu.
Hlavnými príznakmi sú -þervená tvár,
hyperaktivita v celom organizme, uponáhĐanosĢ, pocity tepla a neznášanlivosĢ
tepla, pálenie oþí, podráždenosĢ -zlosĢ,
nenásytný hlad (spavosĢ po jedle),veĐký
smäd, obstipácia, hemoroidy, krvácnie z
hemoroidov, oligúria až anúria, epistaxa,
výtoky - z genitálií, hypersexualita, poruchy spánku,svrbenie, pálenie, akútne
zápalové ochorenia.
Tento typ je charakteristický tým, že
konzumuje priveĐa jangových potravín,
ktoré zateplujú a vysušujú - ako alkohol,
káva, korenisté jedlá.
Lieþbou sa usilujeme schladiĢ organizmus zvnútra a spomaliĢ trávenie.
Odporúþajú sa preto schladzujúce potraviny s nižším obsahom energie (surová
zelenina a ovocie, chudé mäso), chute
- horká a kyslá (pre ich sĢahujúce úþinky),
vylúþiĢ mastné jedlá, mlieþne jedlá, ktoré
sú bohaté na tuky, semená a orechy, cukry,
dráždivé koreniny (škorica, þierne korenie
zázvor, cibuĐa, cesnak zeler), alkohol,
kávu, sladené nápoje.
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2. Jangový typ - s relatívnym nadbytkom
jangu, slabý jang (horúþosĢ z prázdnoty jinu)
Príþinou vzniku je nedostatoþná þinnosĢ
sleziny a pĐúc (t.j. nedostatoþná výživa a
obeh)
Hlavnými príznakmi je chudosĢ, koža
- suchá, voskovo žltá, znížená potivosĢ,
nechty lámavé, predþasná alopécia, nervózita, nepokoj, preto sa neustále pohybuje,
je depresívny, má poruchy koncentrácie
a pamäti, poruchy spánku. Býva chronicky unavený, stráca svalovú silu. Trpí na
þasté palpitácie. Konþatiny tenké a teplé,
prítomné varixy. Nos - suchý, krvácajúce
ćasná, þasté problémy GIT - ﬂatulencia,
zápalové, vredové ochorenia sliznice, suchá obstipácia sa strieda s pálivou hnaþkou
(hl. po dietnej chybe). Frigidita a ejaculatio praecox.
Popísaný obraz organizmu vzniká aj
þasto pri dlhodobej vyþerpávajúcej záĢaži
organizmu - hlavne u starších þi starých
Đudí, ale tiež u ambicióznych stresovaných
mladých Đudí.
Lieþbu zameriavame na posilnenie sleziny a pĐúc.
Odporúþajú sa schladzujúce potraviny
- ovocie, zeleninu, chute sladké - lebo spomalujú trávenie a kyslé, ktoré rozptyĐujú
oheĖ.
VylúþiĢ je nutné stimulujúce a zahrievajúce potraviny (silné koreniny- zázvor,
cibuĐa, cesnak, korenie, škoricu),vajcia,
syry, tuþné mäsá, orechy, kávu, alkohol,
ocot.
3. Jinový typ - s absolútnym nadbytkom
jinu, silný jin (chlad z plnosti jinu)
Príþinou je nedostatoþný jang žalúdka
(nedostatoþná þinnosĢ žalúdka a zahrievanie) - þo spôsobuje zadržiavanie tekutín
Hlavnými príznakmi sú obezita a to
hlavne v oblasti bedrovej,stehien, brucha,
celulitída, guĐatá tvár, biela resp. voskovožltá pokožka, ktorá je chladná. Dýchanie
spomalené, dyspnoe pri námahe, hlas
hlboký. Hnaþky a redšie stolice, moþenie
hojné, edémy- brucha, studené konþatiny.
Trpí þasto na nedoslýchavosĢ, zvýšenú
tvorbu ušného mazu, þasté katary HDC,
vodnaté nádchy.
Lieþbou sa snažíme posilĖovaĢ a zahrievaĢ žalúdok.
Odporúþajú sa zateplujúce jedlá ako
zelenina- varená a ostrých chutí, koreniny
ostré, mäso - ryby, hydina, chute - kyslé a
korenisté.

VylúþiĢ by bolo vhodné potraviny schladzujúce, ktoré spôsobujú ﬂatulenciu a potrebujú veĐa energie na trávenie - surovú
zeleninu, Ģažké mäsá, mlieþne výrobky,
citrusové plody, cukor, alkohol, kávu len
obmedzene
4. Jinový typ - s relatívnym nadbytkom
jinu, slabý jin (chlad z prázdnoty
jang)
Príþinou je nedostatoþnosĢ jangu obliþiek (zlé vstrebávanie a tiež aj transformácia þchi zo stravy)
Môže sa jednaĢ o vrodenú alebo získanú
formu.
Získaná je vyvolaná najþastejšie intenzívnymi stresmi, nedostatkom spánku, þi
nevhodným stravovaním.
Hlavnými príznakmi je chudosĢ, krehkosĢ, zimomravosĢ, ustráchanosĢ. Asténia
- veĐmi nízka fyzická aktivita, „trpiteĐ
“- neustále má s nieþím problémy, hlas má
slabý a tichý, koža jemná, priesvitná, presvitajú cievy, potreba dlhého spánku, stolica - mäkká, nie je formovaná, moþ - svetlý,
hojný, þastý a hlavne v noci,nízke libido,
veĐká únava po sexe, svaly a niektoré tkanivá sú hypotroﬁcké, pokles orgánov napr.
žalúdka, uteru, rekta a pod. SlabosĢ, bolesti a deformácie kĎbov a kostí, problémy s
chrbticou. Typická je ranná stuhnutosĢ.
Lieþbou sa snažíme podporiĢ vznik tepla
v organizme - (jang obliþiek) napr. moxo-

vaním, tiež zvýšiĢ prísun energeticky bohatej stravy, ktorá vytvára teplo.
Odporúþajú sa jedlá energeticky bohaté,
rôznorodých chutí a veĐa tekutín. Chute sladké, ktoré spomaĐujú trávenie a slané,
ktorá posilĖujú obliþky.
VylúþiĢ je potrebné schladzujúce potraviny (napr. surovú zeleninu, citrusy),
chladné živoþíšne produkty, lebo spomalujú funkciu orgánov.
5. Typ - Nestabilný Jang
Príþinou je nadbytok v dráhe žlþníka v
dôsledku zlého trávenia mastných a Ģažko
straviteĐných potravín.
Najþastejšie postihuje atletické typy, u
ktorých prevláda striedanie nálad, impulzivita, úzkosĢ, netrpezlivosĢ, zhoršovanie
problémov s nárastom dĖa. Ide o typy
dynamické doobeda, ale poobede trpia
únavou a spavosĢou. ýasto sa striedajú pocity tepla a zimomravosti až triašky.. Potia
sa výraznejšie hlavne v oblasti hlavy. Trpia
na þasté migrény, opresie, palpitácie. Majú
tráviace problémy- typické pomalé trávenie, koliky, výraznú ﬂatulenciu, obstipácia
sa strieda s hnaþkami.
Základným znakom je strata rovnováhy
v oblasti psychickej aj fyzickej.
V lieþbe sa snažíme vyrovnaĢ energetický nesúlad. Odporúþajú sa schladzujúce
potraviny, obmedziĢ horúce a stimulujúce
jedlá.

6. Typ - Nestabilný Jin
Príþinou je nedostatok v dráhe žlþníka
a trojitého ohrievaþa v dôsledku oslabenej
transformácie potravín a poruchy koordinácie vnútorných orgánov
Najþastejšie postihuje statnejšie postavy, citlivých, plachých, nerozhodných,
ale popudlivých jedincov, ktorí sú prevažne introverti, so zníženou celkovou
aktivitou, zníženou adaptabilitou, slabším
hlasom. Sú výrazne meteorosenzitívni, so
sĢaženým trávením, ﬂatulenciou, s bolesĢami brucha a obstipácou. ýasté mávajú
aj urolologické problémy ako oligúria a
opakované infekty moþových ciest þi gynekologické problémy ako vaginizmus,
sexuálnu zdržanlivosĢ, sklon k zápalom a
cystám, menštruaþné bolesti.
Koža býva skôr mäkká a teplá, so
sklonom k tvorbe benígnych tumorov rôznych výrastkov, bradavíc, a podobne.
Trpia þastejšie na migrény.
V lieþbe sa snažíme vyrovnaĢ energetický nesúlad
Odporúþa sa strava, nevytvárajúca
oheĖ, ale podporuje energiu þchi a teplo,
silné energetické zeleniny, obilniny a
neutrálne mäsá. Chute - horkú, lebo posilĖuje srdce, sladkú, lebo posilĖuje slezinu a slanú, lebo podporuje obliþky.

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 Chen 3
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.

Kokaín patrí medzi þasto zneužívané
psycho-stimulaþné drogy (Haasen et al.,
2004). Okrem jeho vysokého potenciálu
závislosti, je zneužívanie kokaínu spojené aj s vysokým rizikom rôznych zdravotných komplikácií (Benowitz, 1993).
Generalizované tonicko-klonické kĚþe
a status epilepticus, sú dobre zdokumentované neurologické následky zneužívania
kokaínu (Benowitz, 1993; Spivey a Euerle, 1990). Záchvaty môžu byĢ 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 užívateĐov kokaínu sa udáva
2-10% (Pascual-Leone et al., 1990), napriek tomu , že akupunktúra je v dnešnej
dobe používaná, ako metóda voĐby pri
lieþbe závislosti od kokaínu, t. þ. však nie
je žiadny dôkaz o úþinku akupunktúry na

priebeh záchvatov , spôsobených podaním
vysokých dávok kokaínu.
Testovali sme vplyv elektroakupunktúry
(EA) na priebeh kĚþovej aktivity, vyvolanej jednorazovým podaním kokaínu
(75 mg/kg) u myší. Následne sme stanovili expresiu c-Fos1/ v mozgu, použitím
imunohistochemických metód. Dve skupiny zvierat, boli zahrnuté do štúdie, tj.
kontrolná skupina, ktorej bol podaný kokaín bez predprípravy EA, a EA skupina,
kde laboratórne zvieratá boli predlieþené
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 podania boli obidve skupiny usmrtene a za pomoci immunohistochemických metód bola
stanovená expresia c-fos v deﬁnovaných
oblastiach mozgu.
Zistili sme, že predpríprava pomocou
EA, s použitím bodov GV14 a GV20,
ovlivĖuje závažnosĢ kokaínom indukovaných kĚþov a znižuje mortalitu. EA následne znížila expresiu c-Fos v oblastiach
paraventricular. nucleus thalami, gyrus
dentate hippocampi, laterálna oblasĢ hypothalamu a oblasĢ 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 ukázaĢ, ktoré neuróny, v ktorých
oblastiach mozgu sa aktivovali. My sme tuto metodiku použili, aby sme zistili, ktoré þasti mozgu
u myši sa aktivovali po podaní kokainu a þi je rozdiel, keć použijeme akupunktúru.
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BIO-ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI TKANÍV
Ing. Milan Hesteriak

Každý biologický organizmus je
zložený z rôznych druhov tkanív. Tkanivá pritom obsahujú vodu (58 – 62%,
prípadne viac podĐa zdravotného stavu
a iných faktorov), a hlavne ióny, ktoré
spolu s inými zložkami zodpovedajú
za energetické vzruchy a prenosy zabezpeþujúce správny chod organizmu.
Je známe, že každé tkanivo v tele má
špeciﬁcké vlastnosti, a teda aj rozdielne
elektrické charakteristiky. Toto je spôsobené rôznym zastúpením iónov v danom
tkanive. Ako najkomplikovanejšie pri
bioimpedanþných meraniach a analýzach sa ukázalo práve tkanivo kože.
Koža je slabo vodivý materiál v prieþnom smere, a ak nechceme robiĢ invazívne metódy meraní, musíme poznaĢ
jej charakteristiku z dôvodu správneho
namodelovania. Jej vodivosĢ závisí od
mnohých faktorov, najmä ale od vlhkosti a od druhu vrstvy a jej hrúbky.
Výskum v oblasti elektromagnetických polí chápaných ako energia
alebo þchi
Jednou z diskutovaných otázok koncepcie tradiþnej þínskej medicíny je spor
o „energiu ýchi“. V súþasnosti nie je
žiadny dôkaz o existencii þchi (Filshie,
1988), ale hromadí sa evidencia o tom,
že východná koncepcia þchi a západná
koncepcia bio-elektromagnetickej energie môžu predstavovaĢ rovnaký pojem.
V tradiþnej þínskej medicíne sú príznaky cirkulácie þchi pocity, ktoré pacient prežíva v oblasti akupunktúrnych
bodov (Filshie, 1988), zatiaĐ þo v západnej medicíne sa takéto pocity spájajú
s aktiváciou A-delta vlákien periférnych
nervov (Leake et al. 1999). Preto sa
navrhuje uvažovaĢ o „þchi“ ako o ﬁlozoﬁckom termíne, ktorý odráža jeden
z najhlbších koreĖov þínskej civilizácie
a je všeobecným menovateĐom zjednocujúcim všetok reálny svet od minerálov
po þloveka
Endogénne elektromagnetické polia
AkýkoĐvek živý organizmus je systémom pozostávajúcim z atómov, molekúl
a energetických polí, kde látka a energie
8



nie sú oddelenými diskrétnymi stavmi,
ale vytvárajú kontinuitu od najnižších
frekvencií (hmota) k vyšším frekvenciám (Energie), priþom energia sa môže
pretváraĢ na hmotu. Je dokázané, že
živé organizmy plnia svoje funkcie
prostredníctvom chemických reakcií
medzi svojimi atómami a molekulami
aj vćaka tokom rôznych foriem (chemické, mechanické, tepelné, elektrické,
magnetické) energie vo vnútri zložitých
funkþných systémov. Uvažuje sa (Blank
et al. 1997), že hlavným mechanizmom
interakcie elektromagnetických polí
v živých štruktúrach je premiestĖovanie
elektrónov a zmeny v syntéze nových
zlúþenín. Dvoma dôležitými aspektami
elektromagnetických polí sú rezonancia
a koherencia. Rezonancia predstavuje
zväþšenie amplitúdy oscilácií telesa pri
koincidencii periódy vonkajších oscilácií s periódou vnútorných oscilácií telesa a koherencia ukazuje þasovo koordinovaný priebeh niekoĐkých oscilaþných
procesov (Limansky et al., 2007). Ako
subsystémy v systéme vyššieho poriadku sa všetky úplné systémy charakterizujú urþitou úrovĖou organizovanosti so
zachovaním koherencie, nehĐadiac na
prejavy chaotickosti. Tým je koherencia
funkciou rezonancie a odráža systém,
ktorého subjednotky pôsobia spoloþne.
Endogénne fyzikálne pole energií
vytvárané organizmom je zložitým
dynamickým elektromagnetickým poĐom, ktoré sa skladá z mnohonásobne
sþítaných elektromagnetických polí.
Toto pole (Liboff, 2004) sa zúþastĖuje
všetkých funkcií živého organizmu.
Jeho zložkami sú elektromagnetické
polia, vytvárané v organizme elektricky
nabitými þasticami – iónmi a tiež molekulami, bunkami, tkanivami, orgánmi
a systémami. Dôležitou vlastnosĢou
fyzikálnych polí organizmu je ich
zjednotenie cez jedineþné rezonanþné
frekvencie.
V živých organizmoch boli merané
endogénne konštantné elektrické polia,
premenné elektrické polia a magnetické polia (Levin, 2003; Robinson et al.,
2003) generované srdcom, mozgom,

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ýLAS ýLS JEP a SSA SLS • 2|2012

svalmi, kostným tkanivom a v zásade
akýmikoĐvek živými bunkami. Endogénne fyzikálne pole þloveka zahĚĖajú
elektromagnetické polia v infraþervenom, rádiovo-tepelnom a optickom
rozmedzí, konštantné a premenné
magnetické polia a akustické vlnenie.
Pri prechode þloveka zo stavu pokoja
do aktívneho stavu bol zaznamenaný
charakteristický vzrast infraþerveného
tepelného žiarenia, zvýšenie intenzity veĐmi slabého optického žiarenia,
zväþšenie intenzity magnetického poĐa
a vznik nízkofrekvenþných oscilácií
elektrického poĐa (Popp et al., 1992).
Hustota endogénnych prúdov na povrchu Đudského tela súvisí s elektrickou
aktivitou nervových buniek a predstavuje zhruba 1 μA/m2. Frekvencia týchto
prúdov v mozgu sa mení v rozmedzí
od 1 do 40 Hz, priþom zložky s najvyššími amplitúdami ležia okolo 10 Hz.
Štruktúry buniek sa vyznaþujú vysoko
organizovaným systémom tvorby endogénnych koherentných elektromagnetických polí širokého spektra frekvencií.
Tieto frekvencie ležia v rozmedzí od
250 nm do 800 nm a pokraþujú ćalej do
infraþerveného rozmedzia. Plne koincidujú s frekvenþnými charakteristikami
elektromagnetických polí vyžarovaných
slnkom, ktoré dopadajú na povrch Zeme
(Aristarchov, 2002).
Hlavné informaþné biopolyméry
- DNA, mitochondrín, chromozómy, cytoskelet, ribozómy, bunkové membrány
a tiež štruktúry kvapalných kryštálov
vonkajšej bunkovej matrice, jadra a intracelulárna voda vytvárajú elektromagnetické oscilácie v rozmedzí frekvencie
108 - 1015 Hz. Pritom pracovné rytmy
funkþných systémov Đudského organizmu ležia prevažne v nízkofrekvenþnom
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 extracelulárnym priestorom. Priame meranie potenciálov lokálnych polí v kôre mozgu
živoþíchov objavilo extracelulárne gradienty 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 hustota endogénnych elektrických prúdov
vyvolaných mechanickou záĢažou kosti
sa mení od 0, 1 do 1, 0 μA/cm2. Znaþné
elektrické polia boli objavené v kostnom
tkanive živých organizmov. Dosahujú
200 mV/cm2 a súvisia s piezoelektrickými odpovećami kalciﬁkovanej þasti
kosti na mechanickú záĢaž, s elektrickými procesmi v živých bunkách kosti,
a tiež s rozdielom potenciálov medzi
nábojmi vo vláknach kolagénu a iónmi
obklopujúcich kvapalín, ktoré vznikajú
pri záĢaži a ochabnutí kosti (Borgens,
1988).
Ukázalo sa, že bunky organizmu generujú elektromagnetické polia a ultraslabé fotóny (Fröhlich, 1982). Pohyby
subatomických þastíc, prúdov a elektromagnetických polí, ktorými prechádzajú, vytvárajú všeobecnejšie endogénne
pole organizmu, ktorého úloha spoþíva
v regulácii a normalizácii všetkých
funkcií (Rein, 2004) a tiež v odovzdávaní 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 merateĐné intenzity fotónov viditeĐnej þasti
elektromagnetického spektra (380 až
780 nm), priþom táto emisia sa pohybuje
v rozmedzí od 1 do 1 000 fotónov na 1
cm2 a závisí od stavu a životaschopnosti 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 organizme je piezoelektrický efekt, ktorý
je charakteristický pre mnoho typov
tkanív. Ukázalo sa (Fukada et al., 1964),
že piezoelektrický efekt je schopnosĢ
kryštálov generovaĢ elektrický prúd
pri ich stlaþení a roztiahnutí. Bolo
zistené, že tlak na spojivové tkanivo
vrátane masáží vytvára piezoelektrické prúdy (Fukada et al., 1957).

V živom organizme existuje mnoho
biologických štruktúr vykazujúcich piezoelektrické vlastnosti. ZahĚĖajú kosti,
šĐachy, fascie, kožu, dentín, tkanivo
aorty, iných krvných ciev, trachey, þriev,
vlákna kolagénu a elastínu a nukleové
kyseliny. Bolo ukázané, že spojivové
tkanivo plní nielen funkciu mechanického spojenia orgánov a tkanív, ale
zúþastĖuje sa tiež na odovzdávaní informácií a prenosu energie vo forme
elektrónov a vykazuje termoelektrické vlastnosti (Oschman, 2000). Bolo
zistené, že elektrická þinnosĢ Đudského
tela tiež vytvára magnetické polia (Gulyar et al., 2006), ktoré sú prítomné vo
vnútri i okolo tela. Intenzita endogénnych 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 þastíc - biofotónmi.
Biofotóny boli objavené v roku 1923
A. Gurviþemom a potom ich skúmal
F. A. Popp. Tento autor vytvoril teóriu
biofotónov, preukázal ich existenciu,
miesto vzniku v živom organizme a súdržnosĢ, a tiež objasnil biologickú úlohu
a cesty riadenia funkciami organizmu.
DôležitosĢ 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 biofotónov poskytla možnosĢ pochopenia
fyziologických procesov a môže sa staĢ
elementom budúcej teórie života.
Biofotóny (Popp, 2003) sú fotóny
emitované spontánne živými organizmami v rozmedzí od infraþervenej
do viditeĐnej a ultraﬁalovej oblasti
elektromagnetického spektra. Je
známe, že každej biochemickej reakcii
predchádza elektromagnetický signál.
Prenos nábojov biofotónmi je základom
primárnych bioenergetických procesov organizmu. Emisie biofotónov sú
kvantovým procesom, pre ktorý je
charakteristická relatívne stála, ale supernízka frekvencia tvorby týchto þastíc
živými organizmami. Dochádza k nej
pri fyziologických procesoch a psychologických reakciách. Emisia biofotónov
tiež odráža zdravotný stav organizmu
a odpovede na rôznu stimuláciu (Hossa
et al., 2006). Jej intenzita sa mení od
niekoĐkých fotónov za sekundu na
cm2 do niekoĐkých stoviek fotónov
na živý organizmus, kedy pri biolumi-

niscenci dosahuje 103 - 1011 fotónov za
sekundu (Herring, 1987).
Energia biofotónov je uložená v bunkách organizmu, presnejšie v molekulách DNA jadier. Uvažuje sa (Popp,
2003), že molekula DNA je exiplex
- nestála chemická zlúþenina, ktorá zachováva zásobu biofotónov a môže byĢ
ich zdrojom. Bol predložený biofyzikálny model (Popp, 2003), v ktorom sa biofotóny zachytávajú a emitujú dvojitou
špirálou DNA plniacou úlohu bunkového fyzikálneho usporiadania pre rezonanciu (Niggli et al., 2005). Existuje
zmienka (Albrecht-Buehler, 1997), že
zdrojom fotónov sú tiež mitochondrie.
DNA vytvárajú s pomocou biofotónov dynamickú sieĢ elektromagnetických polí spájajúcu organoidy buniek, bunky, tkanivá a orgány v rámci
tela. Slúži ako hlavná komunikaþná sieĢ
organizmu a je regulátorom životných
procesov (Popp 2003). Procesy morfogenézy, rastu, diferenciácie a regenerácia sa tiež vysvetĐujú štruktúrovaním
a reguláciou þinnosti koherentného
poĐa biofotónmi (Popp, 2003). Pomocou biofotónov v bunke sa reguluje
až 109chemických reakcií za sekundu
a predpokladá sa, že to plne dostaþuje
pre riadenie biochemických procesov
(Pitkäanen, 2006).
Je dokázané, že každá bunka živého
organizmu má vlastné špeciﬁcké elektromagnetické pole. Pritom bunky tej
istej štruktúry majú identické pole a naproti tomu bunky, ktorých štruktúra sa
líši, majú rôzne polia. Medzi bunkami,
tkanivami, orgánmi a systémami orgánov zdravého þloveka existuje stála
elektromagnetická väzba a prejavuje
sa vysoký stupeĖ koherentnosti (Popp,
2003). Rezonancia v živých organizmoch využíva rad nízkofrekvenþných
elektromagnetických polí v rozmedzí
medzi 10 Hz a 150 kHz, v ktorých
je energie fotónov neobyþajne slabá.
Vćaka zrozumiteĐnému správaniu sa
systémov organizmu sa uskutoþĖujú
rôzne zložité funkcie. Pritom je zdravý
organizmus vždy v rezonancii s obklopujúcim elektromagnetickým poĐom,
ak je ale rezonancia narušená, potom
organizmus ochorie. Takáto rezonancia
prebieha aj vo vonkajšom elektromagnetickom poli okolo živých organizmov
(Schwabl et al., 2004).
Koža sa vyznaþuje spontánnou emisiou biofotónov (Kim et al., 2002), ktorá
je u þloveka najintenzívnejšia v oblasti
od zápästia po konce prstov (Van Wijk
et al., 2006). Koža prepúšĢa svetlo do
hĎbky 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 zaþínajú
po osvietení svetlom vypúšĢaĢ krajne
slabé fotóny v priebehu urþitého þasového obdobia, þo sa nazýva „oneskorená
luminiscencia „(Mitchell et al., 1970).
V roku 1965 Kim Bon Khan zaznamenal, že mikrónové granule, ktoré objavil,
a ktoré sa pohybujú pozdĎž trubiþiek, sa
zaþínajú pohybovaĢ aktívnejšie pri pôsobení slneþného svetla (soh, 2004). Bola
navrhnutá hypotéza, že tieto trubiþky
môžu slúžiĢ ako kanály pre biofotóny
(soh, 2004) a môžu predstavovaĢ 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 aktiváciu molekúl DNA (Hug et al., 1991).
Tým môžeme pochopiĢ úlohu koherentných biofotónov a mechanizmy regulácie organizmu ako celok. Tento obraz je
vedeckým základom terapie akupunktúrou a môže viesĢ k novému kvantovému
systému prepojenia v organizme.
Týmto spôsobom by sa dalo pochopiĢ,
ako interagujú molekuly, najmä komplexy nukleových kyselín s elektromagnetickými poĐami, a objasniĢ jednu z ciest
riadenia v živých systémoch. Pretože
komplex „DNA - chromozómov“ v organizme bezprostredne zodpovedá za
všetky fyziologické pochody organizmu,
je zrejmé, že akékoĐvek prerušenie jeho
harmonickej interakcie s obklopujúcim
prostredím uvádza do þinnosti mechanizmy obnovenia štruktúr a funkcií.
Tieto mechanizmy pôsobia na rušiace
vplyvy a navracajú organizmus do stavu
homeostázy a tiež ho zbavujú patologických produktov vzniknutých poþas
narušeného metabolizmu. Pri prechode
patologického stavu do chronickej formy v þase, keć jej príþina nie je úplne
odstránená, sa organizmus prispôsobuje
novým funkþným vzĢahom. Ak je patologický stav úplne odstránený, navracia
sa organizmu optimálne zdravie. Vo
svetle toho, þo bolo vysvetlené, možno
s veĐkou pravdepodobnosĢou uvažovaĢ,
že udalosti vyvolávajúce v zdravom
organizme odchýlky od rezonancie
a narušenia vysokej úrovne koherencie biofotónov s fyzikálnymi poliami
obklopujúceho prostredie, sú priamou
príþinou choroby (Limansky et al.,
2007). V chorom organizme oslabenie
procesu odovzdávania energie vždy
vyvoláva porušenie správania a fyziologických mechanizmov homeostázy. Ak
takýto stav pretrváva po urþité þasové
obdobia, potom v orgánoch a tkanivách
vzniká patologický proces a vytvára sa
poškodenie.
10



Charakteristika akupunktúrnych
bodov a dráh
Nedávne výskumy ukázali, že prvky
klasickej akupunktúry majú svoj materiálny základ. Akupunktúrne body sú
polymodálne štruktúry, ktoré sa aktivujú adekvátnymi podnetmi a tiež vplyvom elektromagnetických a magnetických polí a vykazujú lieþebné úþinky
(Mayer, 2000). Taktiež sa preukázala
klinická bezpeþnosĢ a úþinnosĢ akupunktúry, 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 medzi 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 koinciduje s lokalizáciou rady akupunktúrnych bodov. Uvažuje sa, že akupunktúrne body sú Đahko excitovateĐné kožno-svalové komplexy s vysokou hustotou
nervových zakonþení (Sierpina et al.,
2005). Tieto poznatky však pravdepodobne vyvracia fakt, že iba málokedy
pri aplikáciách akupunktúrnej ihly odbornou osobou dochádza ku krvácaniu,
a to ide o zavádzanie ihly do hĎbky až 1,
5 cm (niekedy aj viac).
Bolo preukázané, že akupunktúrne
body a meridiány majú znaþnú elektrickú vodivosĢ v porovnaní s paralelnými
meridiánnymi segmentmi spojivového
tkaniva, aj keć existuje názor, že je to
vyvolané kontaktom ihly a spojivového
tkaniva (Ahn et al., 2005). Vysoká elektrická vodivosĢ akupunktúrnych bodov
v meridiánoch sa zaisĢuje znaþnou
hustotou tesných spojivových buniek
epitelu (Zheng et al., 1996). Tesné spoje
sú tvorené bielkovinovými komplexmi,
ktoré vytvárajú kanály medzi priĐahlými bunkami. Zrejme uĐahþujú medzibunkové spojenie a zvyšujú elektrickú
vodivosĢ. Bolo zistené, že akupunktúrne
body a meridiány majú vyššiu teplotu
a úroveĖ metabolizmu a produkujú oxid
uhliþitý (Pomeranz, 1997). Elektrická
vodivosĢ a rozdiel potenciálov medzi
akupunktúrnymi bodmi ležiacimi na
meridiánoch sú znaþne vyššie než v oblastiach kože, ktorá nepatrí k meridiánom (Lee et al., 2005).
V akupunktúrnych bodoch bolo popísané zoslabenie ultrazvuku (Shlay et
al., 1998) a boli zaznamenané rozdiely
v šírení mechanických vĎn (okolo 400
Hz) cez meridiány a kontrolné priĐahlé
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oblasti. Ich stredná rýchlosĢ v meridiáne
perikardu je nižšia (4 m/s) v porovnaní
s priĐahlou kontrolovanou oblasĢou (8,
5 m/s). Medzi meridiánmi a kontrolnými
bodmi boli zistené rozdiely vrcholovej
aktivity oscilácií a ich zoslabenie. Tieto
skutoþnosti potvrdzujú rozdiely medzi
tkanivami meridiánov a kontrolnými
oblasĢami (Lee et al., 2004). Akupunktúrne body majú slabú elektrickú aktivitu, pokiaĐ sú v spojení so zdravým organizmom, avšak pri jeho poškodení alebo
ochorení kože, ktorá má vzĢah k tomuto
procesu, sa vlastnosti akupunktúrnych
bodov menia, prebieha transformácia
ich polarity a vznikajú lokálne poruchy
(Becker, 1990).
V klinicky efektívnych akupunktúrnych bodoch je vyššia koncentrácia
zakonþení tenkých nervových vlákien
(C vlákien) a nahromadené tenké krvné
a lymfatické cievy, než v akupunktúrnych bodoch s nízkou klinickou
úþinnosĢou. V akupunktúrnych bodoch
je podstatne zvýšená koncentrácia glykoproteínov a kolagénu, ktoré tvoria
ochranné a regulaþné funkcie. Tieto
zložky spojivového tkaniva boli tiež
pozorované v meridiánoch (Ifrim-Chen
Feng, 2004). V koži a svalových tkanivách 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 predĎženej mieche potkana a ich korelácia s efektom
utíšenia bolesti, ktorý je vyvolaný elektroakupunktúrou, preukázalo podstatný
vzrast ich koncentrácie v hippokampe,
hypotalame a v corpus striatum. Po
elektroakupunktúre tiež dochádza k výraznému poklesu koncentrácie substancie P v predĎženej mieche. Tento efekt
bol blokovaný naloxonom (Li et al.,
1989).
Výskum venovaný akupunktúrnym
dráham
ďudské telo je nasýtené elektrickými
signálmi, ktoré súvisia s metabolizmom,
s þinnosĢou mozgu, s tvorbou potenciálov, so skracovaním svalov a piezoelektrickými efektmi. Ich amplitúda sa
pohybuje od niekoĐko μV do 2mV. Excitácia nervov þi telesná námaha môžu
ešte viac zväþšovaĢ ich amplitúdu. Tieto
elektrické signály a tiež spontánna emisia fotónov a zvýšenie telesnej teploty
sú produktami bunkového dýchania,
pri ktorom sa používa kyslík pre oxidáciu molekúl. Základným produktom
dýchania je zmena lokálnych elektrických polí, ktoré sú rozšírené v celom
organizme. Tradiþná þínska medicína
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predpokladá, že distribúcia týchto polí
prebieha pozdĎž meridiánov, priþom
každý meridián súvisí s urþitým vnútorným orgánom (Limansky et al., 2007).
Ako prvý sa pokúsil dokázaĢ existenciu meridiánov Kim Bon Khan (Kim,
1964), ktorá sa javí ako sieĢ trubiþiek
a mikrotrubiþiek, ktoré sa zreteĐne líšia
od nervového systému, systému krvnej
a lymfatickej cirkulácie. Mnoho autorov
považuje meridiány za cesty tvorené
kvapalnými systémami, nie však krvou
a lymfou. SúþasĢou tohto systému sú
aj perivaskulárne priestory (Ma et al.,
2003; Hashimoto, 2005). Dokázalo
sa, že kolagén – jedna zo základných
zložiek spojivového tkaniva, je tvorená reĢazcami molekúl tropokolagénu,
ktoré sa chovajú ako štruktúra s polovodiþovými vlastnosĢami. 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 poĐa
(Musil, 1984).
Výskumy pomocou nukleárnej
magnetickej rezonancie ukázali, že
akupunktúrny bod VU 67 ( B 67 Zhyiin)
súvisí s vytváraním elektromagnetického poĐa v senzorickej oblasti systému
videnia. Tiež akupresúra bodu VU 2 (
B 2, Zan zhu) , ktorý leží v blízkosti
oka, vyvolala najvyššiu emisiu tepelných biofotónov v bode VU 67 ( B 67,
Zhiyin) na nohe þloveka (Narongpunt et
al., 2005). Taktiež v oblasti meridiánov
sa nevysvetliteĐne rýchlo šírila aj vpichnutá látka rádioaktívneho 99Tc.
Po stimulácii akupunktúrneho bodu
svetlom s vlnovou dĎžkou 350 nm sa
na Đudskom tele pozorovali „svetelné
kanály„, ktoré boli identické s klasickými cestami meridiánov (Schlebusch
et al., 2005). Tieto výsledky potvrdzujú
existenciu meridiánov a odkrývajú nový
pohĐad na pochopenie dynamiky pohybu energie v Đudskom tele.
Bola navrhnutá teória (Becker, 1990),
podĐa ktorej meridiány a ich kolaterálne
zložky súvisia s þinnosĢou centrálnej
nervovej sústavy. Bolo tu zistené, že
v nervovej centrálnej sústave sa predávanie energie a väzby so systémom
meridiánu uskutoþĖuje vćaka polovodiþovým vlastnostiam perineurálnych
gliálnych buniek. Tiež tu bolo dokázané,
že vćaka polovodiþovým vlastnostiam
buniek glie v mozgu existujú konštantné
prúdy nezávislé na aktivite neurónov.
Predpokladá sa, že klasická sieĢ meridiánov 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, þím vyvolávajú regeneráciu tkaniva po poškodení (Becker
et al., 1985). Zistilo sa tiež, že vážnym
þlánkom v postupe regenerácie tkaniva
sú urþité parametre elektrického prúdu
v rozmedzí 3 - 6 nA (Becker et al., 1985;
Nuccitelli et al., 1985). Toto zistenie poskytlo podklad k úvahe, že akupunktúra
vyvoláva prúdy optimálne k prúdom organizmu, þo urýchĐuje proces reparácie
tkaniva.
Medzi molekulárnymi systémami
organizmu, ktoré predávajú informáciu, hrajú dôležitú úlohu vápenaté ióny
(Kostyuk et al., 2005), ktoré sú univerzálnymi signálnymi molekulami, ktoré
riadia rôzne bunkové procesy. Vytvárajú
signálny systém s troma intracelulárnymi kompartementami (cytoplazma,
endoplazmatické retikulum a mitochondrie), ktoré tvoria koncentraþný rozdiel
vo vnútri buniek a rovnako medzi bunkami a obklopujúcim extracelulárnym
prostredím (Kostjuk et al., 2005). Výskumníci (Hua et al., 2006) podþiarkujú
dôležitosĢ tohto systému prenosu informácií. Spolu s bielkovinami tesných
kontaktov (konexonov), ktoré by mohli
tvoriĢ materiálnu podstatu meridiánov,
môže amplitúda signálu a frekvencie
intracelulárnych oscilácií vápenatých
iónov a medzibunkových vĎn vápencových iónov, obsahovaĢ informáciu
o priebehu meridiánov a regulácii funkcií (Deng, 2003)
Teórie lieþby akupunktúrou
Existuje mnoho teórií akupunktúry,
ktoré sa však týkajú iba jednotlivých
stránok, ale neposkytujú odpoveć na
otázku: aké funkcie plnia akupunktúrne
body a meridiány v organizme(Limansky, 1990; Carlsson, 2002). Teória „prahovej kontroly“ bolesti bola prvá teória,
ktorá þiastoþne objasnila proces akupunktúry (Melzack et al., 1988). PodĐa
nej stimulácia hrubých nebolestivých
vlákien akupunktúrnou ihlou uzatvára
prúd bolestivých impulzov tenkými
aferentnými vláknami a vyvoláva analgetické pôsobenie. Existujú anatomické
údaje ukazujúce na súvislosĢ medzi
nervovým systémom a akupunktúrnymi
bodmi. Klinická identiﬁkácia 110 akupunktúrnych bodov u 200 sledovaných
osôb urþila anatomické koreláty medzi
topograﬁou a akupunktúrnymi bodmi
(Dung, 1997). Teória neurohumorálnych
mechanizmov vznikla vćaka schopnosti
akupunktúrnej metódy vyvolávaĢ analgetické pôsobenie aplikáciou mozgovomiechového moku zvieraĢa, ktoré sa
podrobilo akupunktúre do epidurálneho
priestoru iného zvieraĢa. Pritom sa zis-

tilo podstatné zvýšenie prahu bolesti
u skúmaného zvieraĢa. Bolo zistené,
že akupunktúra stimuluje uvoĐĖovanie
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 monoamínov, þím sa blokuje pocit bolesti (Stux
et al., 2001). Inými zlúþeninami, ktoré
sa objavujú pri akupunktúre v oblastiach
blokády bolestivých signálov v mozgu,
sú dinorﬁn a serotonín.
Teória endogénnych polí a prúdov je
koncepciou 19. storoþia.
Jej rozvoj v 20. storoþí viedol vedeckých pracovníkov k záveru o existencii
zložitého elektrického systému živých
organizmov, ktorý súvisí s procesmi poškodenia, obnovy a rastu tkanív (Liboff,
2004). Bola zistená schopnosĢ kosti pretváraĢ mechanické napätie na piezoelektrinu. 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 veĐkých skupín biologických štruktúr (Fukada et al., 1957,
1964; Shamos et al., 1967). Rad autorov
ukazuje, že endogénne elektromagnetické 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 spoþíva v tom,
že sa mimoriadne podobajú elektromagnetickým poliam vznikajúcim v organizme pri akupunktúre. Preto môže
nízka frekvencia a slabá intenzita exogénnych elektromagnetických polí stimulovaĢ a regulovaĢ rôzne fyziologické
procesy (Oschman, 2000). Je možné, že
akupunktúra obnovuje narušené kolísavé signály, a tým uvádza fyziologické
funkcie späĢ k normálnemu režimu.
Teória elektromagnetickej stimulácia
bola navrhnutá radom autorov (Manaka et al., 1995;Rubik, 1995). Existujú
podmienky (napríklad termoþlánkya bimetal), pri ktorých prebieha pôsobenie
elektromagnetického poĐa na akupunktúrne ihly (Langevin et al., 1999). Tým
môže vznikaĢ elektrické napätie medzi
koncom ihly, ktorý leží mimo organizmu
a þasĢou ihly v organizme. Toto napätie
umožĖuje vedenie prúdu pozdĎž ihly
a vytvorenie elektromagnetického poĐa.
Telo ihly mimo organizmu môžu prijímaĢ a odovzdávaĢ 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 citlivosĢ k širokému rozmedziu frekvencie
elektromagnetických polí. V živých
organizmoch boli objavené štruktúry
- senzory elektromagnetického poĐa.
K nim patria proteíny tepelného šoku
citlivé na energiu (HSP - proteíny), proteázy - aktivátory plazminogénu (PAS
proteíny), magneticky citlivé zlúþeniny,
fytochrómy živoþíchov, extraokulárne
fotoreceptory kože (Campbell et al.,
2001). RozmanitosĢ elektromagnetických polí vedie k zmenám úrovne
energie v bunkách, ktoré sa pôsobením
týchto proteínov premieĖajú na signály
vyvolávajúce odpovede.
Teória matrice spojivového tkaniva
súvisí s vlastnosĢami vlákien kolagénu
riedkeho spojivového tkaniva (Langevin, 2006). Spojivové tkanivo vypĎĖa
v organizme priestory medzi orgánmi
a tkanivami a vytvára súvislú sieĢ vlákien 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 pretváraĢ na biochemický signál
prostredníctvom procesu mechanického prevodu. Mechanický signál pôsobí
miestne (okolo úseku zavedenie ihly) aj
na vzdialenosĢ (Langevin et al., 2002;
Langevin, 2006). Vlákna kolagénu
vytvárajú ideálne vodivé prostredie,
v ktorom dochádza k mnohým elektromagnetickým javom. Dokonca len
uvoĐnenie þi natiahnutie týchto vlákien
vyvoláva elektrické potenciály. Spojivové tkanivo pôsobí ako mechanicky
citlivý systém celého tela a môže pôsobiĢ ako komunikaþná sieĢ organizmu.
Kećže tesne súvisí s inými tkanivami,
môže odovzdávanie signálov v tomto
tkanive koherentne pôsobiĢ na normálne þi patologicky fungujúce systémy
organizmu (a môže sa podrobovaĢ ich
vplyvu) s riadením zdravotného stavu
a priebehu choroby (Langevin, 2006).
Hypotéza o „ekoceptívnom“ systéme nutnom pre zachovanie elektromagnetickej homeostázy. Výskumy,
ktoré zaþali v 80. rokoch minulého
storoþia, položili základ hypotézy vysvetĐujúcej mechanizmy fyziologického
pôsobenia akupunktúry. Výsledky štúdie
nervových, endokrinných, imunologických a cievnych odpovedí na stimuláciu
akupunktúrnych bodov a tiež zistenie
principiálne nových dôkazov o regulaþ12



ných funkciách mozgu a endokrinného
systému umožnili navrhnúĢ hypotézu
o existencii senzorického „Ekoceptivního“ alebo elektromagnetického systému
v organizme (Limansky, 1990; Limansky et al., 2004; Limansky et al., 2004).
Tento systém je v interakcii s nervovým
a endokrinným systémom, stabilizuje
kolísanie endogénnych elektromagnetických 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 prítomnosti samostatného funkþného systému
regulácie elektromagnetickej rovnováhy
v organizme (Gulyar, 2003; Gulyar et
al., 2003, 2006). Experimentálne boli
tiež potvrdené zákonitosti popísané pre
punktúru polarizovaným svetlom (Gulyar et al. 2003, 2006, 2006). „Ekoceptívny systém“ pri udržiavaní schopnosti
zachovávaĢ v organizme optimálne
elektromagnetické parametre zložiek,
poþnúc od molekúl a konþiac celým organizmom, vytvára zrejmú výhodu pre
udržiavanie života tým, že umožĖuje
prispôsobenie sa organizmu zmenám
fyzikálnych charakteristík okolitého
prostredia a udržiavanie stavu dynamickej stability (Limansky et al., 2007).
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na pamiatku Miladky

PRE NAŠU BAREŠKU
MUDr. Eva Svrþková, Stará ďubovĖa.
S profesorkou Barešovou sa priatelíme
asi 15 rokov. Hovorím priatelíme, lebo
nejde iba o mĖa, ale aj o 10 mojich kolegov z rôznych kútov Slovenska. Asi
v tom þase sme už priþuchli k akupunktúre
a pochopili sme, že prof. Barešová je pre
nás ohromný zdroj informácií. Tak sme ju
zaþali pozývaĢ raz roþne na Slovensko,
striedali sme sa v organizácii týchto stretnutí v rámci našej skupiny, a pretože sme
naozaj z rôznych kútov, boli sme s Ėou
všelikde, napr. v Trenþianskych Tepliciach, Luþenci, Vyšných Ružbachoch,
PiešĢanoch, na Orave apod. Vždy sme sa
stretli pri nejakej téme, ktorú sme si vybrali, a o tej sa diskutovalo.
Postupom þasu tieto naše odborné stretnutia a kontakty nadobudli rozmer vrúcneho obojstranného priateĐstva. 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 spoloþné akcie sme
sa všetci tešili.
Bareška, ako sme ju volali, sa nám

dokonale prispôsobila: keć sme vymysleli plávanie, dala si plavky a išla s nami
do bazéna. Keć sa išlo do sauny, išla do
sauny. Keć sa opekalo, opekala s nami.
Keć sme tancovali, tancovala s nami,
a keć nevládala, dala si doniesĢ na parket
stoliþku, sadla si na Ėu a my sme okolo nej
krepþili ako Indiáni. Keć sa pilo víno, pila
víno, keć slivovica, slivovicu, keć sme
mali štrúdĐu, dala si štrúdĐu, ba dokonca
si aj pridala, lebo štrúdĐu ona mala veĐmi
rada...Uþila nás, okrem tradiþnej þínskej
medicíny aj to, ako si udržaĢ manželstvo,
ako si pestovaĢ vzĢahy, ako zbieraĢ bylinky, ako variĢ.
Od Barešky si vždy dostal radu, keć si
o Ėu požiadal..
Skrátka, v Miladke sa snúbila noblesa
dámy, ktorá vždy myslela na malé ozdoby, napr. šál, náramok, kamienok, brošĖa.
Snúbila sa s múdrosĢou vekov, pokorou,
vyžarovala okolo seba pokoj a mier, nieþo, þo voláme aura. V posledných rokoch
tá aura slabla, a tak sme si všetci vedome
užívali naše spoloþné chvíle.

člen IAMP, Svetovej asociácie medicínskych akadémií
člen EUA , Európskej asociácie univerzít

Ústav tradiþnej þínskej medicíny LF SZU
Ústav tradičnej čínskej medicíny LF SZU
MUDr.Milada Barešová D.Sc.
Praha

Vec:
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Nepamätám si, že by Miladka bola niekedy nahnevaná alebo namrzená. Naozaj
si nepamätám... Unavená, to áno, ale nahnevaná- nikdy! Vždy venovala pozornosĢ
tomu, s kým sa rozprávala a rozmýšĐala
o Ėom.
Pamätám sa, ako som ju asi pred rokom
zoznámila s mojím Ģažko chorým synom.
Stáli v chodbe, málo svetla, ona územþistá,
pevná, on vysoký astenický bledý mladíþek, musela zakloniĢ hlavu, aby mu videla
do oþí. Zadívala sa naĖho prenikavým
pohĐadom, ako to ona vedela, držala jeho
ruku vo svojich a tuším ho aj srdeþne pobozkala. Asi po polhodine, keć sme sa už
bavili o celkom iných veciach, sa zrazu ku
mne otoþila a povedala: Hele, Evo, a víš,
co by si ješĢČ pro nČj mohla udČlat?
Áno, to bola typická Bareška. Vždy nám
povedala to, þo sme potrebovali vedieĢ
a poþuĢ. Vždy, aj keć bola unavená. Ona
sa pacientom venovala celým telom a celou dušou. To ju nikdy neotravovalo..
Mohli sme jej doviesĢ / aj sme doviedli!/
našich pacientov, s ktorými sme si nevedeli rady, našich príbuzných, aj nás samých.
Nikoho neodmietla. Keć nestihla vyšetriĢ
a napichaĢ, aspoĖ poradila.
Nepoznala som Babiþku od Boženy
NČmcovej, ale poznala som Barešku,
ktorá bola taká istá: pokojná, rozvážna,
spokojná so svojím životom, Pavlíkom,
deĢmi, prácou, vysoko mravná, nikdy
neposudzovala, neohovárala, neodsudzovala, nesĢažovala sa, hoci v posledných
rokoch by sa mala na þo... Ak by som sa
chcela na niekoho podobaĢ, tak na Ėu: s jej
vnútorným svetlom, neuveriteĐnou systematickou pamäĢou, vedomosĢami, láskou
a dobrotou.
A platí na Ėu to, þo na Babiþku Boženy
NČmcovej- šĢastná to žena!
Barešku sme milovali a ona milovala
nás. Odpoþívaj v pokoji, drahá Miladka.
Tešíme sa na stretnutie s Tebou niekde
na lúke, kde voĖajú kvety, kde svieti slnieþko, kde netreba niþ riešiĢ- v raji...
Nikdy na teba nezabudneme.
Nikdy...
Tvoje slovenské deti:
Dada, Erika, Alenka, Ivetka, Ćusko,
Dáška, Miro, Mišela, Biserka, Jarka a Eva
Svrþka, ktorá to za všetkých napísala.

INÉ SPOMIENKY NA MILADKU BAREŠOVÚ
MUDr. Teodor Rosinský, CSc
Miladka bola nesporne prvou dámou
þeskej akupunktúry - trvaním, vedomosĢami i výdržou. O jej odbornej kariére sa pri
výroþiach už popísalo vari všetko v našom
þasopise i pri iných príležitostiach. Poznal
som ju skoro od jej zaþiatkov v branži,
već patrila k prvým adeptom v druhej
vlne þeskoslovenskej akupunktúry. Ako si
spomínam a beriem do úvahy i spomienky iných z tej doby, prvá vlna bola len
mužskou záležitosĢou. Brali sme vtedy do
úvahy kto v tej dobe kedy použil prvú ihlu
a traﬁl 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: Ružiþka, Volák, Rosina. 1963: Šmirala, Szarowski. Potom nastúpila v neskorších 60. rokoch druhá vlna,
niektorí protagonisti ktorej sú ešte na žive.
A ćalšie vlny našĢastie nasledovali. Pri ich
vedení i podnecovaní zohrala Miladka podstatnú úlohu.
Nebudem viac sledovaĢ jej dráhu v zákutiach akupunktúry. Chcem len pripamätaĢ
to, þo možno nie je tak celkom známe.
Miladka mala po celú dobu - tie desaĢroþia,
kedy sme boli v kontakte pri rozliþných
odborných príležitostiach - neutúchajúcu
snahu dozvedieĢ sa þo najviac a najhlbšie
o javoch, ktoré sa síce medicíny a zvlášĢ

tradiþných prístupov dotýkali, ale neboli
dokonca ani viacerými akupunkturistami
brané na zreteĐ, nie to, že by sa o to aktívne
zaujímali. Také výnimoþné renesanþné
osobnosti ako napríklad Vašek Kajdoš
Miladku inšpirovali a tak keć sa naskytla
príležitosĢ a možnosti dozvedieĢ sa viac
i o veciach „spoza roha“, Miladka tam
vždy bola a podĐa možnosti vždy v prvom
rade, aby jej niþ neušlo. A nešlo len o tématiku medicínsku v pravom slova zmysle,
već vždy chápala, že medicína napriek jej
zložitosti a záberu, je len jednou súþasĢou
všeobecného poznania a to zasa nie je len
o veciach prvého kontaktu a povrchného
vnímania, ako sa u nás všeobecne absolutizuje, ale že najdôležitejšie sú otázky
„preþo“, „ako“ a „þo z toho vyplýva“.
Neþudoval som sa preto jej sklamaniu, keć
mi poþas zjazdu v JindĜichovom Hradci
rozþarovane referovala ako sa tešila, že si
tam pozrie v kostole nejaké záhadné skulptúry, o ktorých sa písalo i v publikáciách
o záhadách v ýechách. Oþakávala, že tam
nieþo objaví a potom sa s tým podelí s nami
ostatnými. V þase, keć jej vyšlo sa tam ísĢ
pozrieĢ bol však kostol z nejakých technických dôvodov zatvorený a už potom bol
koniec zjazdu a z jej zámeru neostalo niþ.
Poþas študijných pobytov vo Vietname
i ćalších ázijských zemiach tiež aktívne vyhĐadávala veci a javy, ktoré pre Európanov

nie sú turisticky atraktívne. Keć som išiel
do Vietnamu, kde bola ona rok predtým,
presne ma inštruovala kde þo je také, þo je
potrebné vidieĢ. Poþas kongresu orientálnej medicíny v Seule, kde bola z vlastnej
iniciatívy, lebo vtedy v 1996 ýR nevyslala
oﬁciálneho predstaviteĐa, stihla za tých pár
dní i v meste, ktoré nie je bohaté na svedectvá histórie, nájsĢ naozaj zaujímavé až
záhadné objekty, nespomínané v žiadnych
turistických sprievodcoch.
Všetko toto a mnohé iné, þo sme v rozhovoroch stihli prebraĢ, ukazuje, že popri
takom vyĢažení priamou praxou, uþiteĐskými aktivitami, rodinnými starosĢami i pri
charnejšom zdraví dokázala si nájsĢ þas i na
stále rozširovanie svojho poznania a neuzatvárala sa „akademickými“ klapkami na
oþiach ako je v západnom svete už dlhšiu
dobu zložkou povinného imidžu. Taký imidž však deformuje tvár - a Miladka svoju
podržala v úplnej svojskosti až do konca.

SPOMIENKA NA MILADU.
Bolo to niekedy v 80. rokoch, po svetovom kongrese v Prahe.
Sedeli sme s Kaþanom v autobuse,
(prof. MUDr. Alexander Troﬁmoviþ Katchan, prednosta Katedry akupunktúry
Inštitútu pre ćalšie vzdelávanie lekárov
v Leningrade - pozn. red. ) pred odchodom
na schôdzku výboru akupunkturistickej
spoloþnosti a jej hostí, do Brna. K nášmu
autobusu sa priblížili dvaja páni a Milada Barešová. Ako som sa dozvedel od
prekvapeného Kaþana, bol to prof. Chou
(ġou), riaditeĐ medicínskeho inštitútu
v Hanoji a ako sme sa dozvedeli neskôr ,
prišiel k nám aj so svojím bodyguardom,
ktorého s ním do socialistického ýeskoslovenska vyslali z rodného Vietnamu.
Miladka Barešová, ako jeho bývalá žiaþka,
ho dostala na starosĢ a mala ho sprevádzaĢ
po najvýznamnejších akupunkturistických
pracoviskách v celom ýeskoslovensku.
V rámci týchto pracovných ciest zavítal prof. Chou, jeho strážca a Milada
Barešová aj ku mne do Nitry. V jeho odbornom programe bolo aj hosĢovanie na
operaþných sáloch, konkrétne na stomatochirurgii a ORL. Urobili sme niekoĐko

chirurgických výkonov v akupunktúrnej
hypalgézii na stomatológii a jeden, pre
mĖa veĐmi pamätný výkon, na ORL.
Pán primár MUDr. Ján Droppa sa podujal vykonaĢ 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 krvácaním, sušením a zastavovaním krvácania
s následným kašlom a nauzeou pacientky),
ale v tichosti. Pacientka necítila žiadne bolesti, aj keć bola bez „lokálky“.
Jediné þo bolo odstrašujúce pre mĖa 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. Tonzilektómia sa vydarila, aj krvácanie sa
postupne obmedzilo až zastavilo. Mladá
študentka zdravotnej školy nemala žiadne
bolesti ani po operácii.
Ćalšiu spomienku mám na Miladku
a našich hostí v reštaurácii „Buganka“.

Boli sme všetci štyria, prof . Chou,
jeho osobný strážca, Milada a ja na veþeri
v reštaurácii na Zobore. Štýlová reštaurácia, krásny výhĐad na Nitru, výborné jedlo,
bohato naložené taniere, dobré vínko. Naši
vietnamskí hostia opatrne skonzumovali
asi tretinu predložených jedál a s veĐkým
ospravedlĖovaním sa vyhovárali, že oni sú
slabí konzumenti, že u nich neexistujú také
veĐké porcie a pod. Bol som v rozpakoch,
nešĢastný, skoro všetko jedlo sa vracalo
späĢ do kuchyne. ýo budeme robiĢ, þo
im ponúkneme, aby im chutilo? Milada
na mĖa v nestráženej chvíli sprisahanecky žmurkla, akoby ma chcela povzbudiĢ.
A naozaj, Miladka mala pravdu.. O pár dní
sa už naši hostia prestali obávaĢ našich jedál a v reštauráciách sa cítili ako doma...
Milada, odišla si od nás. Navždy.
Je nám všetkým veĐmi, veĐmi smutno.
Ćakujem Ti, že si nám venovala svoju
lásku, dobrotu, priateĐstvo, pohostinnosĢ,
nazbierané vedomosti, neĐutovala si pre
nás aj svoj voĐný þas. Budeme ġa navždy
spomínaĢ . Odišiel vzácny þlovek. Odpoþívaj v pokoji, Miladka.
Za Tvojich zlatých chlapcov Milan Môcik.
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pozvánky
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v dĖoch 22.-24.6 2012 sa koná v Bratislave, na LF SZU

kurz ýchi - kung.
Kurz je urþený lekárom, ktorí sa zaujímajú o tradiþnú þínsku medicínu. Úþelom tohto školenia je oboznámiĢ sa s ćalším
aspektom TýM, þchi-kungom, konkrétne s tzv. tichým þchi-kungom, ktorého významným predstaviteĐom je smer ýung-jüan
þchi-kung. Tento smer je uceleným systémom umožĖujúcim reguláciu vlastného organizmu za úþelom zlepšenia zdravia a rozvoja 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 Bratislava), pôsobil ako ordinár a konziliárny neurológ na viacerých pracoviskách. Zaþiatkom 80. rokov sa zaþal zaoberaĢ orientálnou medicínou, najmä þínskou ihlovou akupunktúrou, ktorú zaþal vykonávaĢ od roku 1989. Od roku 1992 po absolvovaní
nadstavbového kurzu v elektroakupunktúre podĐa dr. Volla v modiﬁkácii akad.Lupiþeva ( EAV-L) sa postupne preorientoval na
túto metódu, ktorú charakterizuje široký rozsah diagnostických a terapeutických možností, schopnosĢ riešiĢ ochorenia s komplikovanou etiopatogenézou, medziodborový rozsah a predurþenosĢ na realizáciu myšlienky prevencie v praxi. Od roku 1996
v súkromnej ambulancii poskytuje služby detským i dospelým pacientom s Ģažiskom v EAV-L. V r. 2003 absolvoval špecializaþnú skúšku v odbore akupunktúra na Fakulte zdravotníckych špecializaþných štúdií SZU v Bratislave. Vo svojej prednáškovej þinnosti oboznamuje laickú i odbornú verejnosĢ s poznatkami klasickej þínskej akupunktúry, ako aj najnovšími poznatkami
modernej energoinformaþnej medicíny, þím sa klasické ezoterické ponímanie akupunktúry posúva na pole súþasnej modernej
medicíny, aj vćaka poznatkom základného výskumu vo fyzike. Popri týchto profesijných aktivitách dlhodobo praktizoval v rámci tradiþnej þínskej medicíny lieþebné cviþenia tai þchi (škola ýang San Feng), neskôr sa zaþal venovaĢ tichému þchi-kung-u
( škola ýung – juan þchi-kung), kedy v r. 2005-2009 absolvoval základné kurzy I.-IV.stupĖa, intenzívny kurz meditácií a kurz
Image Therapy.
Ćalšie informácie o kurze:

UTýM LF SZU, ved. MUDr. Vladimír Balog. vbalogh@szu.sk,
aondrejk@hotmail.com., tel. 0903 792 228, 0905,615 689.

Ubytovanie na ubytovacom oddelení SZU,
prihlásiĢ sa treba individuálne, tel. þíslo 02/59370671, 672.

ýeská lékaĜská akupunkturistická spoleþnost ýLS JEP
poĜádá 24. 11. 2012 v LékaĜském domČ v Praze
odborný semináĜ na téma:

Nová legislativa ve zdravotnictví a její aplikace pĜi používání akupunktury.
Kazuistiky - výbČr zajímavých pĜípadĤ našich þlenĤ
Pozvánky obdržíte poštou a také e-mailem
Za výbor spoleþnosti zve
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MUDr. Ladislav Fildán

aktuality
Zápisnica þ. 1
zo zasadania výboru Slovenskej spoloþnosti akupunktúry oz SLS,
zo 7.3.2012 14.hod., Cukrová 3, Bratislava
Prítomní: podĐa prezenþnej listiny
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia prítomných o priebehu volieb
3. Odstúpenie starého výboru
4. VoĐby funkcii v novozvolenom výbore SSA SLS
5. VoĐby predsedu v novozvolenej dozornej rade
6. Plán þinnosti výboru
7. Rôzne
Ad 1. Doc. MUDr.Jozef Šmirala, PhD privítal prítomných a vyzval
predsedníþku volebnej komisie, aby preþítala zápisnicu z volieb.
Ad 2. MUDr. Beáta Sokolová informovala prítomných o výsledku
volieb a preþítala zápisnicu. JUDr.Mistríková, ktorá sa tiež zúþastnila
sþítania hlasov, informovala výbor o sĢažnosti MUDr. Solára, ktorý
údajne nemohol voliĢ, lebo nedostal volebný lístok. Nakolko sa potvrdilo, že sa vrátila neotvorená obálka späĢ na adresu SLS, je predpoklad,
že si MUDr. Solár neprevzal doporuþenú zásielku. Okrem tejto udalosti voĐby prebehli bez ćalších komplikácií.
- MUDr. Ondrejkoviþová preþítala ospravedlĖujúce listy od
MUDr. ďuptákovej. MUDr. Kormana, MUDr. Sivekovej
a MUDr. Šmiralu jr, ktorý sa nemohli z objektívnych dôvodov zúþastniĢ dnešného zasadania. MUDr.Šmirala jr. poslal výboru list,
v ktorom doporuþuje, aby predsedom dozornej rady bol MUDr. Korman. 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 zúþastniĢ dnešného zasadnutia s odkazom, že
zostávajú vo výbore a budú sa podielaĢ na aktivitách výboru.
- MUDr. Ondrejkoviþová poćakovala všetkým za dôveru, ktorú
dostala vo volbách, napriek tomu, že dostala najvyšší poþet hlasov
sa pre zaneprázdnenosĢ zriekla funkcie prezidenta. Vo výbore však
zostáva pracovaĢ naćalej. Tiež preþítala list od MUDr.Waszczukovej, ktorá z rodinných aj pracovných dôvodov odstúpila z funkcie
i z þlenstva v dozornej rade.
Ad 3. Doc. MUDr. Šmirala, PhD poćakoval všetkým þlenom starého
výboru za ich spoluprácu a ohlásil odstúpenie výboru. ZároveĖ oznámil, že sa zrieka þlenstva v nastávajúcom výbore a odovzdal slovo
najstaršiemu þlenovi výboru.
Ad 4. MUDr. Rosinský CSc prevzal vedenie zasadnutia výboru, rozdal þlenom hlasovacie lístky a požiadal, aby zvolili medzi sebou prezidenta. Prítomní þlenovia jednohlasne zvolili do funkcie prezidenta

SSA SLS MUDr. Ondreja Banghu.
Ad 5. MUDr. Bangha sa ujal vedenia schôdze a navrhol do ćalších
funkcií vo výbore
ostatných þlenov novozvolených þlenov výboru v poradí.
- Viceprezident pre vnútorné záležitosti MUDr. Milan Môcik
- Viceprezident pre zahraniþné záležitosti MUDr. Gabriel Petrovics
- Viceprezident pre TýM MUDr. Teodor Rosinský CSc
- Viceprezident pre prístrojovú problematiku MUDr Ján Herdics
- Vedecký sekretár MUDr. Alena Ondrejkoviþová, PhD
- Organizaþný manager MUDr. Dagmar Balková
- Hospodár MUDr. Anna ďuptáková
- ýlen výboru, splnomocnený pre kontakt so SLK MUDr.Vladimír
Balogh
Na novú funkciu vo výbore ýestný predseda navrhol doc. MUDr. Jozefa Šmiralu, PhD
Všetci þlenovia výboru ako aj þestný predseda svoje funkcie do nastávajúceho funkþného obdobia prijali.
Ad 6. ýinnosĢ nového výboru sa bude riadiĢ aktuálnymi udalosĢami
v odbore ako aj v odbornej spoloþnosti. MUDr. Balková sa ujme svojej 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 riešiĢ niektoré mimoriadne
dôležité záležitosti, sa výbor zíde na mimoriadnych zasadnutiach.
Ad 7. MUDr.Ondrejkoviþová referovala o þasopise ABS 1/2012, ktorý
je v tlaþi, a þeskí kolegovia ho rozpošlú aj na Slovensko zaþiatkom budúceho týždĖa. 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. Ondrejkoviþová pridá na web stránku spoloþnosti
najnovšie informácie
UZV 3/. Na budúcom zasadnutí výboru bude prítomná aj dozorná rada
a zvolí si medzi predsedu.
S uzneseniami všetci prítomní jednohlasne súhlasili.
OverovateĐmi zápisnice budú MUDr. Balogh a MUDr. Bangha.
zapísala:
Overili:

MUDr. Alena Ondrejkoviþová, PhD
MUDr.Vladimír Balogh, MUDr. Ondrej Bangha.

Zápisnica þ. 2
zo zasadania výboru Slovenskej spoloþnosti akupunktúry oz SLS,
zo 25.4.2012 o 14.hod., Prievozská 14/a, reštaurácia Shanghai, Bratislava
Prítomní: podĐa prezenþnej listiny
Program:
- Privítanie prítomných a spomienka na þestnú þlenku našej spoloþnosti MUDr. Miladu Barešovú (MUDr. O. Bangha)
- Kronika našej spoloþnosti, voĐba „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 voĐby 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.

UZV 2. MUDr.Dagmar Balková zabezpeþí na kurzy prednášateĐov
UZV 3. MUDr. Ondrej Bangha zabezpeþí odpoveć výboru ICMART
UZV 4. MUDr. Danuša Siveková, þlenka dozornej rady, odprednáša
na kurze C katedry akupunktúry ÚTýM LF SZU prednášku
Homesiniatria.
UZV 5. MUDr.Ondrejkoviþová zabezpeþí prípravu þasopisu ABS
2/2012
UZV 6. MUDr.Korman po zvolení za predsedu Dozornej rady prevzal
svoju funkciu.
S uzneseniami všetci þlenovia výboru jednohlasne súhlasili.
zapísala:
MUDr. Alena Ondrejkoviþová, PhD
Overili:
MUDr.Anna ďuptáková, MUDr. Dagmar Balková
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aktuality
Zápis þ.21
ze zasedání výboru ýLAS ýLS JEP ze dne 17.3.2012 LékaĜský dĤm Praha
PĜítomni: Brychtová, ýutová, Fildán, Fílípek, Kalinová, Prokeš,
Stránecký, Strnad
Revizní komise: VondĜich, Sedláþek
Omluveni: VanþuĜíková, Kohoutová
Hosté: MUDr. V. Doješová, MUDr. J. Wankatová
Program:
Kontrola zápisu z minulého zasedání - splnČno
1. MUDr. Dolejšová seznámila výbor s iniciativou Sdružení nekonvenþní medicíny jako reakce na výzvu Klubu Sysifos zaslanou MZ ýR
zakázat nekonvenþní metody provádČt lékaĜĤm, vþetnČ akupunktury.
Dr. Fildán seznámil pĜítomné s dopisem MUDr. Heleny Sajdlové, Ĝeditelky odboru zdravotnických služeb MZ ýR, ve kterém reaguje na
výzvu o.s. Klub Sysifos. V dopise vysvČtluje þlenĤm klubu legislativní
postavení akupunktury v ýR a EU se závČrem, že nejsou odborné ani
legislativní podklady u nás a v EU, které by vedly k zákazu provádČt
akupunkturu lékaĜĤm. Vyzvala výbor ýLAS k zaslání posledních odborných podkladĤ, které prokazují pĤsobení akupunktury.
Zajistí dr. Fildán.
Výbor se rovnČž zabýval závČry vČdecké rady ýLK k používání alternativních metod v onkologii. Zde je mezi mnoha metodami citována
také akupunktury, u které VR pĜipouští podpĤrné efekty pĜi léþbČ
onkol. pacientĤ. Což j e zcela ve shodČ se stanoviskem ýLAS. Výbor
doporuþil napsat dopis prezidentovi ýLK, MUDr. Milanu Kubkovi,
s naším stanoviskem k závČrĤm VČdecké rady ohlednČ akupunktury.
Zajistí dr. Fildán

2. Dr. ýutová - ýlenská základna:
PĜijetí nových þlenĤ:
MUDr. MaĖásek Vladimír, Nový Jiþín
MUDr. MaĖásek, Nový Jiþín
MUDr.Šiška Viktor, ProstČjov
MUDr.Vrba Václav, Jilemnice
3. Dr. Strnad - OprávnČní - Kredit I.st.
MUDr. Kamila Cerhová, Bradlec, MUDr. Lenka Radková, ěíþany
MUDr. Dana Stehlíková, Praha 7
OprávnČní - Kredit II.st. MUDr.Zuzana VanþuĜíková, Praha 5
Kredit Školitele akupunktury
MUDr.Dagmar Komárková, Praha 8
4. XXVII. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovaciae 2013.
Dr. Fildán zahájil pĜedbČžná jednání v místech, kde by bylo možno
kongres konat. Navrhuje Znojmo, zaþátkem kvČtna osobnČ navštíví
zdejší kongresový hotel a na místČ provČĜí možnosti.
5. SemináĜ v LékaĜském domČ 24.11.2012 - pĜedbČžné návrhy na
program - legislativa ve zdravotnictví a kazuistiky. Další návrhy na
pĜípadná témata semináĜe musí být podána do konce kvČtna, aby se
mohli pĜednášející na semináĜ pĜipravit.
7. Zasedání výboru probČhne v prĤbČhu semináĜe v Praze 24. 11.
2012
Zapsal MUDr. Ladislav Fildán

Novozvolený výbor Slovenskej spoloþnosti akupunktúry, o.z.
Slovenskej lekárskej spoloþnosti
funkþné obdobie 2012-2016.
Adresy þlenov výboru
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

MUDr. Bangha Ondrej prezident SSA SLS
Katedra akupunktúry UTýM LF SZU, Limbova 14, Bratislava Tel: 0903 418416. ondrej.bangha@gmail.com, ondrej.bangha@szu.sk
Doc.MUDr. Jozef Šmirala, PhD þestný predseda
TAO AKU centrum celostnej medicíny, rehabilitácie,akupunktúry a EAV, Fibichova 9, 821 05 Bratislava,
Tel.:02/43292396 livia.smiralova@gmail.com
MUDr. Rosinský Teodor CSc, viceprezident pre TýM
Malinova 3, 949 01 Nitra, utajené tel þíslo
MUDr. Herdics Ján
Školiace pracovisko SZU, PRE MED OKO s.r.o.- Centrum akupunktúry, preklinickej medicíny, Mesaþná 30, 945 01 Komárno
Tel.: 035/7704109 , 0908 306636 herdicm1@wmx.sk.
MUDr. Petrovics Gabriel
Školiace pracovisko SZU, Súkromná ambulancia, akupunktúra, ortopédia, EAV diagnostika, þrevná sprcha, Mäsiarska 58, 04001 Košice
Tel: 055/6226281, 0903592450, petrovics@petrovics.sk
MUDr. Môcik Milan
MONADA Nitra s. r. o., akupunktúra, rehabilitácia, Poliklinika Klokoþina, Hviezdoslavova 1, 949 01 Nitra
Tel: 037/7730170, 0905 748011 mudr.mocik@gmail.com
MUDr. Balogh Vladimír
prednosta UTýM LF SZU, Limbova 14, Bratislava Tel: 0905 615689, vlado.balogh@gmail.com, vbalogh@szu.sk
MUDr. Ondrejkoviþová 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
MUDr. ďuptáková Anna
Zdravotné stredisko, Ambulancia akupunktúry, Bajzova 2, 82108 Bratislava, Tel: 0903160166 annaluptakova@gmail.com
MUDr. Dagmar Balková
Školiace pracovisko SZU RE-GYN-A s.r.o., so sídlom v Luþenci, Lermontovova 3, 984 01 Luþenec,
Tel: 0904 533408 balkovad@gmail.com

Adresy þlenov Dozornej rady Slovenskej spoloþnosti akupunktúry oz.SLS
1.

2.
3.
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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
MUDr. Siveková Danuša
Ambulancia akupunktúry, SúĢažná 15, 82108 Bratislava, Tel,: 02/55960323, 0907091977, sivekova@sivekova.sk
MUDr. Jozef Šmirala, jr.
Falc Healthcare, RHB a akupunktúra, J. Jonáša 1. Bratislava, Tel.: 0903856073 jozefsmirala@hotmail.com
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Zopár momentov zo života
Milady Barešovej na Slovensku

1. ŠKOLA TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY  TČM,® ZALOŽENA 1990
ČESKOSLOVENSK Á SINOBIOLOGICK Á® SPOLEČNOST • SINBIOS • TR ADIČNÍ ČÍNSK Á MEDICÍNA, O. S.
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

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

