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editoriál

Vážené kolegyne. vážení kolegovia. 

Končí nám ďalší rok, bohatý na udalosti v našich spoločnos-
tiach. Spomeniem len niektoré, najvýznamnejšie. Začiatkom 
nového funkčného obdobia vo výbore Slovenskej spoločnosti 
akupunktúry, vo februári, po mnohých rokoch aktívnej práce, 
ukončil svoju činnosť vo výbore prezident doc. MUDr.Jozef 
Šmirala, PhD, jeden z priekopníkov československej akupunk-
túry. Aj touto cestou mu ďakujeme za jeho dlhoročnú prácu 
a úsilie, ktoré vyvinul pre náš odbor. V apríli, cez veľkonočné 
sviatky, nás zastihla smutná správa. Navždy odišla z našich 
radov legenda československej akupunktúry, vzácny človek, 
pani profesorka MUDr.Milada Barešová. Spomíname na ňu, 
jej pamiatka žije v našich srdciach.V novembri sme sa navždy 
rozlúčili aj s primárom Rehabilitačného oddelenia v Karlovej 
Vsi v Bratislave, akupunkturistom, MUDr. Lacom Meňušom.

 Po dlhých prípravách a schvaľovaniach, bol konečne v júli 
2012 akreditovaný MZ SR nadstavbový špecializačný odbor 
Akupunktúra, čo umožňuje cestu k  absolvovaniu špecializač-
nej skúšky a získaniu samostatnej licencie z odboru Akupunk-
túra. Mnohým kolegom na Slovensku táto cesta otvára ďalšie 
profesijné možnosti. V novembri 2012 bol menovaný nový 
hlavný odborník MZ SR pre náš odbor.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v poslednom tohoroč-
nom čísle nášho časopisu uvádzame niekoľko zaujímavých 
článkov. Významnou je informácia z konferencie z Európskeho 
parlamentu, ktorej sa zúčastnil prezident SSA SLS MUDr. O. 
Bangha, rovnako je zaujímavý, hlavne pre začínajúcich budú-
cich akupunkturistov, výber z prednášok Úvod do tradičnej 
čínskej medicíny MUDr. T. Rosinského, CSc., ktorý tu uve-
rejňujeme. Verím, že Vás zaujmú preklady sumárov článkov 
z najnovších čísiel zahraničných  odborných časopisov, ako 
i ďalšie publikované články a informácie. 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, prajeme Vám príjemné 
prežitie vianočných sviatkov, v novom roku dobré zdravie, 
úspech a dobrú pohodu v práci i v súkromnom živote.

Za Redakčnú radu časopisu a výbor SSA SLS

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD 
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Informácie z EU

KOMPLEMENTÁRNA A ALTERNATÍVNA MEDICÍNA V EURÓPE
ALEBO DOBRÉ SPRÁVY Z EURÓPSKEHO PARLAMENTU

MUDr. Ondrej Bangha. prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry SLS. 
vedúci Katedry akupunktúry. Lekárska fakulta. ÚTČM. Slovenská zdravotnícka univerzita. Bratislava

Konferencia o Komplementárnej a alternatívnej medicíne (CAM) s názvom “Komplementárna a alternatívna 
medicína - inovácia a pridaná hodnota pre európsku zdravotnícku starostlivosť “ sa konala dňa 9. 10. 2012. na 
pôde Európskeho parlamentu v Bruseli. Belgicko. Pôvodný názov (CAM Conference and CAM Exhibition ‘Com-
plementary and Alternative Medicine - Innovation and Added Value for European Healthcare’ 9th October 2012. 
European Parliament. Brussels. Belgium) presne vystihuje ciele tejto prevratnej akcie. 

Nie je žiadnym tajomstvom. že 
sa predstavitelia akupunktúry (AP) 
a iných súčastí medicíny mimo hlav-
ného prúdu (CAM). dlhodobo snažia 
v Európe zaradiť medzi uznané špe-
cializácie. Snahy tohto typu doteraz 
narážali na tvrdý odpor. 

Existuje výnimka v rámci Eu-
rópskej únie - na Slovensku je aku-
punktúra špecializačným odborom 
s trojročnou prípravou a špecializač-
nou skúškou. O tom však skoro nikto 
v Europe nevie. 

 Je pozoruhodné. že ani Globálny 
atlas tradičnej. komplementárnej a al-
ternatívnej medicíny Svetovej zdra-
votníckej organizácie (WHO Global 
Atlas of Traditional. Complementary 
and Alternative Medicine. 2005) 
neuvádza žiadne údaje o Slovenskej 
republike. 

A práve o tomto fakte bolo potreb-
né informovať zahraničie. 

Je zásluhou vedenia ICMART. že 
upozornila na konferenciu svoje člen-
ské spoločnosti. Dokonca nemecká 
lekárska spoločnosť AP (DäGfA) pre-
vzala na seba časť nákladov na akciu. 

Samotná konferencia bola zorga-
nizovaná za pomoci europoslancov 
(MEP – Member of Europa Parla-
ment). ktorí majú záujem o proble-
matiku CAM a vytvorili pracovnú 
skupinu. Pozostávala mimo nich aj 
z reprezentantov pacientských a lie-
čiteľských združení. Je pozoruhodné. 
že existujú spolky pacientov. ktorí 
využívajú určitú odnož CAM - napr. 
spolok pacientov využívajúcich ho-
meopatiu alebo antropozofickú medi-
cínu. Spolok pacientov ktorí sú liečení 
akupunktúrou som nezaznamenal. Je 
faktom. že z CAM je v EU najpočet-
nejšia AP. 

Pracovný deň tvorilo päť tematic-
kých celkov:

Skúmal sa záujem o CAM u pa-
cientov a populácie Európy. druhý 

blok referoval o význame CAM pre 
európske zdravotné systémy. Tretia 
téma bola o zdravotnej politike EU 
a CAM. štvrtá sa venovala budúcnosti 
CAM v EU. V poslednej časti sa ana-
lyzovali možnosti CAM v rámci EU 
a možné odporúčania pre európsku 
zdravotnú starostlivosť. 

Konferencia končila so záverom. 
poznatkami o CAM a s výzvou na 
prácu do budúcnosti (CAM Conferen-
ce Resolution – Call for Action). 

Jednanie zahájila MEP Sirpa Pieti-
käinen (Fínsko). John Dalli (Európsky 
komisár) pomocou video prezentácie. 
a pani Enid Segall. pacientka. 

Moderátorom bol profesor Ha-
rald Walach. z Európskej univerzity 
Viadrina. Frankfurt/Oder. Nemecko

Prvý panel sa zaoberal významom 
CAM pre európskeho pacienta a eu-
rópskej populácie. Prvá prednáška 
bola o inovatívnej úlohe CAM pre 
európsku medicínu. prednesenú pro-
fesorom A. Long z univerzity v Leeds 
vo Veľkej Británii. Nasledovala pani 
profesorka H. Johannessen z Dán-
ska. Témou bola motivácia pacienta 
pre využitie CAM. Porovnala údaje 
z Dánska a z Itálie – Toskánska. 
Kým v Itálii ľudia očakávali od CAM 
zlepšenie svojho zdravia. v Dánsku aj 
prevenciu pred ďalšími ochoreniami. 
Rozdiely sú aj v ponímaní jednotli-
vých terapeutických a diagnostických 
oblastiach: v Dánsku je napríklad aku-
punkturista alternatívny. v Toskánsku 
súčasť konvenčnej medicíny. 

Zásadným príspevkom bola pred-
náška profesora G. Dobosa z Nemec-
ka (Univerzita Duisburg-Essen). Svoj 
prednes fokusoval na tri hlavné oblasti 
zdravotnej starostlivosti v našich kon-
činách: choroby malígne (karcinóm 
prostaty). choroby kardiovaskulárne 
(stabilná angina pectoris) a chronickú 
bolesť (lokomočný aparát). Porov-
nal výsledky konvenčnej medicíny 

s výsledkami CAM. Záver: účinnosť 
modernej medicíny je menej dobrá 
ako sa traduje. a CAM môže prispieť 
k zlepšeniu zdravotného stavu popu-
lácie a asi za menej peňazí s menšími 
vedľajšími nepriaznivými účinkami. 
Odporúča do pozornosti EP. 

Profesorka C. Witt z Berlínskej 
Charité univerzity analyzovala finanč-
nú efektivitu CAM. Záverom je kon-
štatovanie. že samotné finančné analý-
zy sú ťažko vykonávateľné. nepresné. 
u CAM ale sa ukazuje preukázateľná 
finančná úspora. 

Profesorka S. Dragan z univerzity 
Timisoara (Rumunsko) zdôraznila ho-
listický prístup pri prevencii a liečbe 
kardiovaskulárnych ochorení. 

Profesor E. Baarns z Holandska 
vyzdvihol prínos CAM u chronických 
ochorení. On sám je profesorom an-
tropozofickej medicíny v holandskom 
Leidene a mne sa veľmi páčila jeho 
ínformácia o priaznivom vplyve AP na 
artrotické obtiaže. Všetky ostatné info 
sú dostupné aj na portáli ICMART. 

O inovatívnom partnerstve s CAM 
a školskej medicíne referoval D. Ir-
nich. univerzita Mníchov. anestezio-
lóg. Ide o jedného z najvýznamnejších 
osobností v našej agende a zaslúži si 
pozornosť. Je vecou budúcnosti. ako 
sa daná téma ujme v rámci univerzit-
nej a CAM oblasti. 

Docent T. Falkenberg. Karolin-
ska institute. Švédsko sa venoval 
podrobnostiam inovatívnej spolupráce 
v zdravotnej starostlivosti a verejného 
zdravotníctva. 

Pred záverom stretnutia vystúpil 
europoslanec Alojz Peterle zo Slovin-
ska a pani Monika Kosinska. generál-
na sekretárka EPHA. Rozobrali tému 
ďalšieho postupu na pôde Európskeho 
parlamentu a zaujali záväzné stano-
visko - v ceste za uznanie CAM v EU 
je nutné pokračovať pre dobro veci. 
Nakoniec odoznel referát z úst dok-
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tora W. Weidenhammera. CAMbrella 
project – terajší stav a jeho impakt 
z Centra pre výskum komplementár-
nej medicíny Univerzitnej nemocnice 
„Recht des Isar“. technická univerzita 
v Mníchove. Je to projekt zmapovania 
stavu CAM v EU a bude 29. novem-
bra 2012 zreferovaný jej konečný 
záver v Bruseli. 

O celej akcii sú zverejnené dáta na 
internete. 

Cieľom účasti na EP konferencii 
bolo získať informácie o aktivitách 
Európskej únie v uvedenej problema-
tike a podať správu o stave akupunk-
túry v Slovenskej republike.  

Súhrnom:
V rámci Európy silnie záujem oby-

vateľstva o nekonvenčné zdravotníc-

ke techniky a spôsoby zdravotnej sta-
rostlivosti. Konferencia mala za cieľ 
poukázať na túto skutočnosť na pôde 
Európskeho parlamentu a podporiť 
realizovať tento zámer. Na viacerých 
univerzitách v SRN. Holandsku. 
Švédsku. Dánsku a inde. už pracujú 
pedagogické bázy so zámerom mo-
nitorovať a vyučovať niektoré CAM 
techniky a dozerať na ich bezpečné 
vykonávanie. Kontrolovanými štú-
diami a analýzami sa darí dokázať. 
že Európania. ktorí využívajú služby 
a návody CAM. žijú dlhšie a majú 
kvalitnejší život. Finančné náklady 
oproti konvenčnej medicíne a výskyt 
vedľajších nepriaznivých účinkov 
oproti modernej farmakoterapii sú vý-
znamne nižšie. Účinnosť akupunktúry 
(AP) je u niektorých ochorení loko-

močného aparátu niekoľkonásobne 
väčšia ako u konvenčnej zdravotnej 
starostlivosti. Závažná je aj skutoč-
nosť. že CAM podporuje u konzu-
mentov zdravotnú uvedomelosť. ak-
tívnu účasť na prevencii a udržiavaní 
svojho zdravia v čo najlepšom stave. 
upevniť odolnosť organizmu a zlepšiť 
salutogenézu. 

Nemožno nespomenúť ani aktív-
nu výpomoc nášho europoslanca. 
MUDr. Miroslava Mikolášika. ktorý 
sa na tejto akcii aktívne zúčastnil a po-
mohol prezentovať Slovenskú repub-
liku. Pridal sa k ostatným obetavým 
MEP-om a zaslúžil sa o pozitívny 
výstup celej akcie. 

Úvod
Kašeľ je náhly explozívny výdychový ma-
néver. Je potrebný na odstránenie hlienu, 
alebo iného materiálu z dýchacích ciest. 
Vzniká dráždením receptorov v dýchacích 
cestách a prenosom aferentných impulzov 
do centra pre kašel v predlženej mieche. 
Za fyziologických okolností kašel vzniká 
len vtedy, ak do dýchacích ciest náhle 
vniknú tekuté alebo tuhé súčasti potravy, 
prípadne pri vdýchnutí dráždivých plynov. 
Vždy, ak pacient kašle bez uvedených 
fyziologických príčin, musíme predpokla-
dať, že v dýchacích cestách je prítomný 
patologický proces. Zdravý človek nekaš-
le. Vo svojej práci by som chcela priblížiť 
kašeľ z pohľadu západnej a východnej 
medicíny. 

História
V staršej literatúre je definovaný kašeľ ako 
fyziologický reflex, pri ktorom vzdušný 
prúd unikajúci z pľúc, pod tlakom strháva 
v prieduškách hlien. Slúži tiež na odstra-
ňovanie cudzích telies z pľúc. V priebehu 
histórie ľudstva sa v podstate na takom 
jednoduchom symptóme ako kašeľ vlastne 
nič nezmenilo, aj keď si rôzne civilizácie 
vysvetľujú tento obranný mechanizmus, 
ktorým ľudský organizmus zachraňuje 
svoju existenciu, rôzne. Aj liečba tohto 

originálne práce

KAŠEL - SYMPTÓM CHORÝCH P¼ÚC 
RIEŠENIE PROBLÉMU

MUDr. Soňa Šimková, 
Súkromná ambulancia akupunktúry a pľúcnych chorôb, 

Spišská Nová Ves.

symptómu sa v priebehu tisícročí menila, 
rovnako ako názory, prečo kašeľ trvá krát-
ko a prečo obťažuje pacienta dlhodobo. 

Kašeľ z pohľadu  modernej medicíny
V modernej medicíne je kašeľ najčas-
tejším symptómom, pre ktorý pacienti 
navštevujú pľúcnych lekárov. Prevalencia 
kašľa je častejšia u mužov (41,3%) z cel-
kovej mužskej populácie, kým u žien je to 
len 27,2%. Prevalencia kašľa v populácii 
závisí od prevalencie fajčenia a množstva 
nečistôt v ovzduší a pohybuje sa v rôznych 
oblastiach od 5-40%. Kašeľ je symptómom 
ochorení aj mimo respiračného traktu. 
Zhoršuje kvalitu života pacienta, obťažuje 
ho v bežných denných aktivitách, limituje 
jeho uplatnenie v niektorých zamestna-
niach a obmedzuje jeho spánok. Opačne 
mu často pacienti, najmä fajčiari nepri-
pisujú veľký význam, pretože je jediným 
príznakom ochorenia. Vzhľadom na epidé-
miu fajčenia je tento symptóm pre nich len 
príznakom, často však jediným vážneho 
ochorenia. Vzhľadom na epidémiu fajče-
nia je tento symptóm považovaný takmer 
za normu. Pacienti nenavštívia z tohto 
dôvodu včas lekára, prídu až v čase, kedy 
už možno kašel definovať ako chronický 
a stáva sa problémom pre liečbu. 
Kašeľ je definovaný ako chronický, keď 

trvá viac ako 3 týždne. Jeho diagnostika je 
spojená s jeho etiológiou, trvaním a zhor-
šujúcimi sa faktormi. 
Ranný dráždivý kašeľ úporný až do vykaš-
lania sfarbeného spúta signalizuje chronic-
kú bronchitídu. 
Suchý kašeľ je charakteristický pre hy-
pertenznú chorobu, pri liečbe inhibítormi 
enzýmu konvertujúceho angiotenzín
Suchý kašeľ s dýchavicou po námahe cha-
rakterizuje intersticiálne pľúcne choroby
Suchý kašeľ s pískaním a dýchacími ťaž-
kosťami najmä nad ránom súvisí s diagnó-
zou bronchálna astma
Suchý kašel s rhinokonjuktivitídou sezón-
neho charakteru je alergickej etiológie
Chronický kašeľ s pyrózou a kyslou chu-
ťou v ústach sprevádza gastroezofageálny 
reflux
Chronický kašeľ so zatekaním hlienu do 
naso a oropharyngu je nasal drip syndrom

Podľa frekvencie výskytu v pneumofti-
zeologickej ambulancii je poradie nasle-
dovné:
- syndróm zatekania do naso 

a oropharynfu ....................................................(41%)
- bronchiálna astma .........................................(24%)
- gastroezofageálny reflux........................(21%)
- chronická bronchitída...................................(5%)
- bronchiektázie......................................................(4%)
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Z klinických skúseností možno vyvodiť, 
že neproduktívny kašeľ môže pretrvávať 
aj niekoľko týždňov po vyliečení akútneho 
zápalu horných dýchacích ciest a potom 
spontánne vymizne. Liečbou možno túto 
dobu skrátiť, aby sa predišlo záchvatom 
intenzívneho kašľa, ktorý môže viesť k zá-
važným komplikáciám ako sú : kašľová 
synkopa, zlomeniny rebier, pneumothorax 
a pneumomediastinum. Úspešné tera-
peutické zvládnutie ochorenia závisí od 
presnosti diagnózy a dostatočne špecific-
kej liečby. 

Diagnostika kašľa z pohľadu západnej 
medicíny
Najvhodnejším diagnostickým algoritmom 
u kašľa je: 
1.  dôkladná anamnéza (najmä prejavov 

symptómu kašľa, ktorá zahrňuje 
podrobné údaje o fajčení a mediaka-
mentóznej liečbe

2.  Fyzikálne vyšetrenia
3.  Rtg snímky hrudníka
4. V prípade negatívneho nálezu pokračo-

vať vyšetrením:
- alergologickým
- otorhinolaryngologickým
- gastroenterologickým
- kardiologickým

Ak ani títo špecialisti nenájdu príčinu 
kašľa je potrebné psychologické, resp. 
psychiatrické vyšetrenie, prípadne pátrať 
po menej častých, resp. zriedkavých príči-
nách kašľa, ako napr. 
-intraluminálne a extraluminálne procesy 
dráždiace tracheu a bronchy(nádory medi-
astina, ochorenia štítnej žlazy, parazitárne 
ochorenia)
- bronchiektázie
- aspirácia pri dysfunkcii prehĺtania pri 

neuromuskulárnych ochoreniach
- ochorenia pleury a perikardu
-  nasálne polypy
- procesy na vonkajšom zvukovode
- subklinické zlyhanie ľavej komory 

Pri fyzikálnom vyšetrení môže byť po-
môckou aj zvuk kašľa:
1.  Kašeľ vysoký – „sopránový“ až stup-

ňovite piskľavý, spazmus, napätie, 
žiadna expektorácia-obštrukcia v dý-
chacích cestách, alergický terén

2.  Nízky rachotivý „ basový“ hrubo 
spastický kašel, žiadna expektorácia, 
záchvatovitá dušnosť, suspektný gas-
troezofageálny reflux

3.  Kašeľ vlhký, produktívny, „ hladký“ 
- infekcia, sinobronchiálny syndróm

4.  Kašeľ neprízvučný, suchý „krčný“ rhi-
nitídy, choroby HCD

Zvuk kašľa môže naznačiť smer ďalších 
diagnostických postupov. Pri frekvencii 
výskytu a najčastejších príčin pretrvávajú-
ceho kašľa v dennej praxi pneumologickej 
ambulancie u nefajčiarov, bez dokázaných 
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chronických ochorení dýchacích ciest, 
pri kašli trvajúcom v priemere 1 rok boli 
zistené:
1.  Neliečené alebo nedoliečené ochorenia 

horných dýchacích ciest (jednoduché 
resp. mukopurulentné rinitídy, sínusi-
tídy)

2.  Nepoznané, neliečené alebo nedosta-
točne liečené alergické zápaly horných 
dýchacích ciest

3.  Alergické zápaly dolných dýchacícj 
ciest / incipientná bronchiálna astma)

4.  Refluxová choroba (nepoznaná)
5.  Recidivujúce infekty dolných dýcha-

cích ciest mukopurulentného alebo 
purulentného charakteri pri oslabenom 
imunitnom systéme (latentný diabetes)

6.  Psychogénne faktory, znížená toleran-
cia psychickej záťaže. 

Terapia kašľa z pohľadu západnej me-
dicíny:
Liečba kašľa sa delí do troch základných 
skupín
1. Etiologická u presne definovaných 

ochorení dýchacích ciest, kde je kašeľ 
jedným zo symptómov napr. bakteriál-
nej pneumónie, tuberkulóza, sarkoidó-
za

2.  Symptomatická
3.  Respiračná rehabilitácia s manévrami 

na zlepšenie expektorácie, bronchi-
álnej hygieny (asistovaný kašeľ a ex-
pektoranciá, polohovanie) na nácvik 
správnej techniky dýchania s dôrazom 
na bránicové dýchanie. 

Ad2/ Symptomatická liečba kašľa sa delí 
 na:

a/ antitusickú, ktorá predchádza kašli ale-
bo ho eliminuje
b/ protusickú, ktorá je zameraná na zvýše-
nie efektívnosti kašľa inhaláciou (hyperto-
nického roztoku NaCl, alebo beta mimeti-
ka terbutalínu, alebo salbutamolu)
ad a/ Antitusická liečba môže byť:
1.  nešpecifická, ktorá ovplyvňuje kašeľ 

ako symptóm mechanizmom zme-
ny mukociliárnych faktorov, napr. : 
znížením produkcie hlienu, zmenou 
konzistencie hlienu(mukolytiká), regu-
láciou tvorby hlienu, zvýšením objemu 
sekrécie (expektoranciá), zvýšením 
mukociliárneho klírensku (ipratopium 
bromid), mechanizmom zmeny sen-
zitivity kašlových receptorov, alebo 
aferentných nervových vlákien (lido-
kain), mechanizmom pôsobenia na 
kašľové centrum (narkotikum codein, 
alebo nenarkotikum dextrometorfán), 
mechanizmom redukcie sily konrakcie 
respiračného skeletálneho svalstva (ne-
uromuskulárne blokády)

 Efekt najrozšírenejších expektorancií 
a mukolytík (guanefezín, bromhexin, 
ambroxol, karbocysteín) nebol spoľah-
livo dokázaný v žiadnej z kontrolova-
ných štúdii

2. špecifická, ktorá je liečbou základnej 
príčiny kašľa, napr. ukončenie fajče-
nia, vynechanie inhibítorov enzýmu 
konvertujúceho angiotenzín a ich 
náhrada inými vasodilatanciami, prí-
padne celková revízia antihypertenzív-
nej liečby

- Antirefluxná liečba pri gastroezofage-
álnom refluxe (proteínová, beztuková 
dieta s nízkou aciditou a vynechaním 
jedál znižujúcich tlak esofageálneho 
sfinktera,

- Liečba postinfekčného chronického 
kašla, ktorý reaguje na bronchodilatač-
nú liečbu inhalačnými betamimetikami 
a antichilinergikami, nedocromilom 
sodným alebo inhalačnými kortikoste-
roidmi, 

- Liečba vo forme liekových testov pri 
podozrení na prítomnosť alergickej 
zložky, resp. pri prítomnosti vírusovej 
alebo nealergickej rhinitídy vo forme 
prvej generácie antihistaminík v spojení 
s dekongestívami, resp. antihistaminika-
mi II. a III. generácie, intranasálne kor-
tikoidy, pri akútnej sinusitíde s pridaním 
antibiotickej liečby. 

Metodická smernica pre moderný dia-
gnostický a liečebný postup pri mana-
gementechronického kašľa zatial nebola 
zostavená. V praxi sa pri liečbe kašľa aj 
v akútnom období (do troch týždňov) 
stále viac doporučuje namiesto antitu-
sík a expektorancií pochybného účinku 
podávanie beta 2 mimetík v inhalačnej 
forme, cromoglykátov, resp nedocromylu 
sodného. Čoraz radikálnejšie sa doporuču-
je čo najvčasnejšie podávanie inhalačných 
kortikoidov pri liečbe dráždivého kašľa 
v spojení s použitím inhalačných kortiko-
idov i intranazálne pri ochorení horných 
dýchacích ciest, resp. v kombinácii ocho-
renia horných a dolných dýchacícj ciest. 
Táto liečba má pomerne dobrý a rýchly 
efekt, ale nie u každého a takí pacienti sa 
nakoniec vracajú späť k liečbe v tekutej 
forme sirupov a roztokov. 
Nie zanedbateľným faktorom je vysoká 
cena doporučovaných moderných in-
halačných prípravkov i histamínových 
antagonistov, ktorá limituje ich nesporne 
dobrý a rýchly účinok v indikovaných 
prípadoch. 
Komplexná diagnostika a následná liečba, 
najmä ak sa jedná o liečbu len symptómov 
kašľa testovacím spôsobom pri nedostatku 
iných diagnostických faktov, je veľmi ná-
kladná, najmä ak hodnotíme neistý efekt. 
Aj to je dôvod, prečo kašeľ ako symptóm 
ostáva v ambulanciách obvodných lekárov, 
ale aj špecialistov nepovšimnutý, alebo 
trpený, alebo je ovplyvňovaný lacnejšími 
antitusikami či expektoranciami, v nádeji, 
že raz prestane, čo sa naozaj stáva, že po 
kratšom či dlhšom čase väčšinou tento 
symptóm spontánne ustúpi. 
V priebehu posledných 15 rokov sa cha-
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spôsobu liečby treba vysvetliť pojmy dys-
harmónia a funkcia orgánu pľúca v chápa-
ní TČM. 
Hlavným cieľom čínskej filozofie a kultú-
ry je harmónia. Harmónia človeka, rodiny, 
štátu, prírody. Poznávaním zákonitostí prí-
rody a úsilím o harmóniu celku si človek 
chráni svoje zdravie, napĺňa svoj život. 
Lekár tradičnej čínskej medicíny pri iden-
tifikácii patológie postupuje stanovením 
škodlivostí. Snaží sa určiť charakter prí-
padnej nerovnováhy – prvým krokom je 
zistenie či ide o problém vnútorný alebo 
vonkajší., Potom sa lekár snaží určiť cha-
rakter prípadnej nerovnováhy-problémy 
spojené s  chladom alebo s teplom. Ďal-
ším skúmaním je charakter nerovnováhy 
medzi jangom a jinom, dvomi základnými 
energetickými princípami. Posledným štá-
diom je rozhodnutie, či sa jedná o nadmer-
né alebo naopak nedostatočné vnútorné 
hladiny energie. Tento diagnostický proces 
je známy ako 8 diagnostických princípov 
v tradičnej čínskej medicíne. Diagnóza je 
vecou logického zváženia týchto možností 
a určenie zásadnej príčiny problému. 
Päť tzv. plných orgánov, ktorými sú Pečeň, 
Srdce, Slezina, Obličky, Plúca považuje 
TČM za najdôležitejšie orgány ľudského 
tela, ktoré riadia chod celého organizmu 
po stránke fyzickej aj psychickej. Čínsky 
výraz zang v spojení s piatimi orgánmi 
možno preložiť ako úschovňa. Súvisí 
s úlohou uchovávania životnej energie 
(čchi). Okrem tejto úlohy sa  podieľajú na 
vytváraní psychického a emočného života, 
tiež riadia činnosť zmyslových orgánov. 
Pľúca ležia zo všetkých plných orgánov 
najvyššie, rozkladajú sa nad ostatnými 
orgánmi ako ochranný krov. Sú úzko 
spojené s telesnými tekutinami a vodným 
metabolizmom. 

Pľúca sú hlavným orgánom, ktorý zabez-
pečuje pohyb a výmenu čchi, základnej 
hybnej a životodarnej sily v celom tele. 
Riadenie čchi pľúcami sa uskutočňuje cez 
dva základné procesy: 
1. pľúca riadia jej vdychovanie a vydy-

chovanie
2. riadia pohyb čchi a jej vznikanie v or-

ganizme. 

Dýchanie je jedným z troch zdrojov 
vytvárania a ustavičného obnovovania 
telesnej čchi. Pri nádychu sa dvíha hrudník 
a prijíma sa tzv. čistá čchi zo vzduchu a pri 
výdychu sa vylučuje tzv. kalná čchi, ktorá 
je opotrebovanejšia a zahustená. Prebieha 
tak proces nahradzovania starého novým. 
Pľúca nie sú jediným orgánom, ktorý sa 
podieľa na dýchaní. Ich partnerom sú 
obličky. Iba dobrý stav pľúc zaručuje 
dobrú funkciu obličiek, ako aj funkcie 
priedušnice a priedušiniek. Príčina porúch 
dýchania, kašľa, zápalu priedušiek, astmy, 
je podľa čínskej medicíny v oslabení pľúc 
a ich životnej energie.

Okrem svojej lokálnej funkcie pľúca pod-
porujú, dopĺňajú a regulujú čchi všetkých 
orgánov. Deje sa to dvojako:
Pľúca sú miestom, kde sa čchi rodí, kde 
sa vytvára. Vzniká miešaním čistej čchi 
prijímanej zo vzduchu s esenciou, ktorá 
vzniká pri trávení potravy, a ktorú čchi sle-
ziny dopravuje hore do pľúc. Miesto, kde 
sa energia pľúc zo vdychovaného vzdu-
chu a energia sleziny z prijatej potravy 
miešajú, je uprostred hrudníka, nazýva sa 
„horným morom energie“, je lokalizované 
do 17. bodu JM (Shanzhong). Tam vzni-
ká základná čchi, ktorá vystupuje jednak 
nahor do hrtana a touto cestou sa podieľa 
na dýchacej činnosti pľúc a jednak cez 
srdce vstupuje do aorty a krvného obehu, 
stáva sa silou ktorá podporuje pohyb krvi 
a látkou, ktorá dopĺňa krv a rozptyľuje sa 
do celého tela, aby ho vyživovala, zatep-
ľovala a privádzala ku všetkým orgánom 
stále nové zásoby energie.Kvalita dýcha-
nia, miera funkčnosti plúc, spolu s kva-
litou vdychovaného vzduchu ovplyvňujú 
množstvo a kvalitu základnej čchi a teda 
čchi v tele vôbec.Plúca dýchaním udržu-
jú v chode a regulujú celý mechanizmus 
pôsobenia životnej energie. Tento mecha-
nizmus sa prejavuje základným modelom 
jej pohybu, t,j, smerom nahor, nadol, do 
vnútra i von. Pravidelný nádych a výdych 
robí z pľúc akúsi čerpaciu stanicu, ktorá 
nasáva a rozháňa po tele čchi a starú opot-
rebovanú vydychuje.

Dýchanie a riadenie čchi sú dve na sebe 
závislé funkcie pľúc. Ak sa z nejakého 
dôvodu oslabí dýchanie, bude sa oslabo-
vať i tvorba a doprava čchi v tele a s ňou 
i tvorba a preprava krvi, tekutín, výživy. 
Postupne sa budú prejavovať príznaky 
nedostatku- prázdnoty životnej energie. 
Opačne, z nejakého dôvodu existujúca 
prázdnota čchi vedie k oslabovanou dy-
chovej kapacity a činnosti pľúc.
Pľúca sa podieľajú na pohybe a vylučova-
ní tekutín. S touto činnosťou súvisia dve 
funkcie-rozptyľovanie a filtrovanie. Roz-
ptyľovaním sa dostávajú tekutiny v krát-
kom čase ako rozprášená rosa do celého 
organizmu, aby ho zvlažovali, vyživovali 
a chránili a ich nadbytočná časť sa vyluču-
je von potením.
Filtrovanie je funkcia, pri ktorej tekutiny 
klesajú dolu, prechádzajú premenou až sa 
nakoniec činnosťou čchi ľadvín a močové-
ho mechúra zhromažďujú a menia na moč, 
ktorý je vylučovaný von z tela.
 Keď sú tieto funkcie pľúc narušené, odra-
zí sa to nepriaznivo na priechodnosti vod-
ných ciest a pohybe tekutín, v dôsledku 
čoho môže dôjsť k zahusťovaniu hlienov, 
vzniku mäkkých vodnatých opuchov na 
očiach, a v okolí členkov.
Čínsky výraz: - pľúca sú dvoranou 
všetkých ciev vyjadruje skutočnosť, že 
všetka krv prechádza pľúcami a teda ur-
čitým spôsobom sú s nimi spojené všetky 
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rakter ochorení pacientov, ktorí navštívia 
pneumoftizeológa veľmi prudko mení 
v prospech pacientov s prevahou nedo-
liečených ochorení horných a dolných 
dýchacích ciest vírusovej alebo sekundár-
nej bakteriálnej etiológie s perzistujúcim 
dráždivým kašľom u nefajčiarov
- pacientov fajčiarov s rôznymi štádiami 

chronickej obštrukčnej bronchopulmo-
nálnej choroby. 

Sú to ľudia, ktorí si okrem akútnych štádií 
málo uvedomujú svoje ťažkosti, neprikla-
dajú im dostatočný význam v zmysle pre-
vencie recidív a nie sú v tomto ohľade ani 
prístupní osvete. Tento trend v „pneumo-
logickom „ stave obyvatelstva podporuje 
prognózy o tom, že chronická obštrukčná 
bronchopulmonálna choroba sa dostane 
v krátkej dobe na tretie miesto v počte 
úmrtí a vysoko prevýši jej výskyt v  popu-
lácii (teraz 1,34%obyvateľstva). 

Kašeľ z pohľadu tradičnej čínskej me-
dicíny
V priebehu histórie človeka sa na zemi 
vystriedali rôzne kultúry a národy, a každý 
z nich mal vlastný spôsob myslenia a ko-
nania najmä v oblasti poznávania chorôb 
a ich liečenia. Čínska medicína je u nás 
známa z jej  jednotlivých praktických 
disciplín ako akupunktúra, akupresúra, 
liečba bylinami, pohybom, iným životným 
štýlom. Pre tradičnú čínsku medicínu sú 
najcharakteristickejšie dva rysy:
1. celostný prístup k chápaniu človeka, 

pričom človek je chápaný ako bunka 
v organizme vesmíru, ktorá je s ním 
spojená a podlieha rovnakým zákonom 
ako celý vesmír. Tá istá jednota platí aj 
vo vnútri ľudského tela, kde sú jednot-
livé časti spojené do jedného, vzájom-
ne prepojeného a ovplyvňujúceho sa 
celku. 

2. používanie tzv diferenciálnej, alebo 
rozlišovacej diagnostiky, ako hlavnej 
metódy pre stanovenie diagnózy cho-
roby i následne liečebného postupu 
a jeho konkrétnych metód. 

Tento spôsob vyžaduje veľmi starostlivé 
skúmanie a rozlišovanie chorobných 
príznakov u každého človeka a každej 
choroby, prípadne jej jednotlivých štádií. 
Typické je, že liečebný postup sa nestano-
vuje paušálne podľa zistenej choroby, ale 
určuje ho vždy podľa chorobných symptó-
mov konkrétneho človeka zaradených do 
kontextu skúmaných vzťahov a podľa ich 
prípadných pribežných zmien. 
Kašeľ, v tradičnej čínskej medicíne je 
jedným z príznakov dysharmónie pľúc. 
V diferenciálnej diagnostike sú dve kľú-
čové otázky:
- aký druh kašľa?
- aké sú iné, sprievodné príznaky kašľa?

Pre pochopenie významu týchto otázok 
v diferenciálnej diagnóze a preto, aby sme 
odpovede na ne mohli použiť na určenie 



8 � Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SSA SLS • 4|2012

originálne práce
krvné cesty (celé krvné riečisko). Orgá-
nom, ktorý riadi krv a cievy je srdce, ale 
pľúca sú jeho pomocníkom, oni totiž riadia 
čchi v celom tele. Medzi čchi a krvou je 
tesný vzťah, pretože čchi neustále dopĺňa 
krv a sama naopak potrebuje krv pre svoj 
vznik. Životná energia je hybnou silou, 
ktorá udržuje prúdenie v cievach.
Túto funkciu pľúc vyjadruje ich spoluprá-
cu so srdcom vo vzťahu ku krvi a krvnému 
obehu. Keď ju pľúca v dôsledku oslabenia 
svojej životnej energe nedokážu dostatoč-
ne plniť, prejavia sa príznaky ochorenia- 
pocity dušnosti, búšenie srdca, zmodranie 
perí a jazyka, a pod.
Pľúcna čchi má odstredivý smer pohybu, 
t.j. šíri sa z pľúc do všetkých strán. Toto 
umožňuje a ovplyvňuje viacero procesov 
v organizme
a/ rozvádzanie životnej energie, krvi, 

výživnej esencie z potravy a telesných 
tekutín do všetkých častí tela, aby ich 
zvlhčovali a vyživovali

b/ vypudzovanie opotrebovanej, kalnej 
čchi z organizmu. Táto je z celého tela 
zvádzaná dráhami i cievami do pľúc, 
ktoré časť z nej vydychujú nosom 
a pokožkou von a súčasne namiesto 
nej nasávajú čistú čchi zvonka.

- privádzanie na povrch tela tzv. ochran-
nej čchi, ktorá ho chráni pred vonkajší-
mi vplyvmi a zatepľuje, súčasne s tým 
reguluje i otvárane a zatváranie potných 
otvorov a taktiež vylučovanie potu.

Keď je rozptyľovacia funkcia pľúc naru-
šená, dochádza k celému radu chorobných 
procesov a s ňou súvisiacich ako sú napr. 
znížená odolnosť voči vonkajším chorob-
ným činiteľom, vysušovanie pokožky, 
záduch, zahusťovanie hlienov.

Niekoľko ďalších aktivít pľúc vyjadruje 
funkcia riadenia filtrovania. Filtrovať zna-
mená v tomto prípade prečisťovať a klesať 
dolu. Prečisťovaním sa rozumie schopnosť 
pľúc vytlačovať, vypudzovať, zo seba to, 
čo do nich nepatrí, samočistenie, udržiava-
nie čistoty a priechodnosti celej dýchacej 
sústavy a bránenie hlienom a tekutinám, 
aby sa v nich zahusťovali a zrážali.

Klesanie dolu súvisí aj s tromi činiteľmi:
2. Čistá čchi vdychovaná zvonku zostu-

puje v tele smerom dolu, spája sa s čchi 
obličiek, a tým zabezpečuje pravidelné 
a hlboké dýchanie, striedanie nády-
chov a výdychov. 

3. Spolu s čchi pľúc klesajú dolu i te-
kutiny, prechádzajú premenou a ich 
nepotrebná časť sa nakoniec zhromaž-
ďuje na najnižšom mieste- v močovom 
mechúre, odkiaľ je vylučovaná von. 

4. Klesanie pľúcnej čchi umožňuje, aby 
spolu s ňou klesala ( presakovala aj 
esencia potravy, ktorú do pľúc vysie-
la slezina a okrem toho zabezpečuje 
aj zostupný pohyb zvyškov potravy 
v črevnom trakte.

Pri poruchách filtrovacej schopnosti pľúc 
sa objavuje napr. zrážanie hlienov v pľú-
cach a následný silný kašeľ, obrátenie toku 
životnej energie čchi do protismeru a teda 
dušnosť a lapanie po dychu, prekážka 
v zostupe tekutín a z toho vyplývajúce 
poruchy močenia, inkontinencia, cestovité 
opuchy DK, zápcha a pod.
Rozptyľovanie a filtrovanie sú procesy, 
ktoré sa vzájomne ovplyvňujú a podmie-
ňujú. Čchi môže voľne prestupovať telom, 
krv, tekutiny a potrava sa v ňom pohybujú 
bez prekážok a dostávajú sa na svoje 
miesto iba vtedy, keď sú tieto dve funkcie 
bez porúch. Poruchy rozptyľovania sú väč-
šinou spojené s kašľom, poruchy filtrova-
nia sú spojené s obrátením toku čchi pľúc 
a z toho vyplývajúcou dušnosťou.
 Všetky uvedené funkcie tela majú mak-
roregulačný charakter. Zodpovedajú za 
celkový chod organizmu. 
Regulačná úloha pľúc sa prejavuje : 
1. Pľúca regulujú dýchanie, výmenu sta-

rej čchi za novú
2. Pľúca regulujú mechanizmus pôsobe-

nia čchi v tele, prívod čchi k orgánom 
a všetkým ostatným častiam tela

3. Pľúca spolu so srdcom regulujú pohyb, 
výmenu a vylučovanie tekutín

Prípadné poruchy v činnosti pľúc majú 
ďalekosiahly dopad, pretože zasahujú do 
základných životných pochodov ľudského 
organizmu.

Vzťah pľúc k ďalším častiam tela:
1. Zdravé pľúca sa prejavujú aj zdravou 

pokožkou a silnou ochrannou čchi 
ktorá zaisťuje dostatočnú obrany-
schopnosť organizmu. Keď je čchi 
pľúc oslabená, prázdna, menia sa aj 
vlastnosti kože a ochlpenia, narušuje 
sa regulačná funkcia potných žliaz 
a otvorov, znižuje sa aj celková obra-
nyschopnosť. Vonkajšie škodlivé čini-
tele potom ľahšie vnikajú do pokožky, 
čím blokujú rozptyľovaciu funkciu 
pľúc a spätne oslabujú pľúca a ochran-
nú čchi, prípadne ich poškodzujú. 
Spolu s pľúcami dýcha i celý povrch 
tela, hlavnými miestami výmeny čchi 
sú potné otvory. Svojím otváraním 
a zatváraním okrem vylučovania potu 
reguluje tiež i prenikanie čchi smerom 
dovnútra a tým reguluje aj telesnú tep-
lotu. Nedostatočnosť pľúc sa v tomto 
smere prejavuje ako oslabený povrch 
tela a s ním súvisiace samovoľné po-
tenie, oslabenie dychu, vysušovanie 
pleti, alebo sa kožné otvory pod tla-
kom vonkajších činiteľov upchajú, čo 
vedie k blokovaniu čchi pľúc a teda 
k dušnosti a neschopnosti vypotiť sa.

2. Vývodom pľúc je nos.Cez nos sú pľúca 
priamo spojené s vonkajším prostre-
dím. Okrem dýchania, nos rozlišuje 
čuchové vnemy. Nos spolu s ústami je 
vstupnou bránou vonkajších činiteľov, 
ktoré cez priedušnicu priamo napáda-

jú pľúca. Po vniknutí do dýchacieho 
ústrojenstva zahradzujú a brzdia tok 
čchi, preto sa spomaľuje aj pohyb 
hlienov, ktoré sa zrážajú, nos sa upchá-
va, stráca čuchové schopnosti. Kašeľ 
vzniká ako obranný mechanizmus, 
ktorým sa chcú pľúca zbaviť vniknu-
tých prekážok. Podobné príznaky však 
môžu byť vyvolané i z vnútorných prí-
čin, keď pľúca trpia prázdnotou čchi. 
V tomto prípade platí, že vonkajšie 
a vnútorné chorobné činitele sa vzá-
jomne vyvolávajú časté útoky na pľúca 
zvonku, vedú k ich oslabovaniu a táto 
oslabenosť podporuje vstup ďalších 
vonkajších agresorov. Čínska medicína 
chorobné stavy nosa pripisuje predo-
všetkým k dysharmónii pľúc, pľúcnej 
čchi a preto pri ich liečení sa v prvom 
rade liečia pľúca.

3. Pľúca riadia hlas. Hlas vzniká pomo-
cou životnej energie čchi, ktorá prúdi 
cez rečové orgány a rozochvieva hla-
sivky. Podľa čínskej medicíny sa na 
tejto činnosti zúčastňuje čchi pľúc ale 
aj čchi obličiek ( vedľajšia vetva dráhy 
obličky vedie cez hrdlo ku koreňu ja-
zyka) Podiel týchto dvoch orgánov na 
tvorbe hlasu sa vyjadruje tak, že pľúca 
sú bránou hlasu a obličky sú koreňom 
hlasu. Harmonická čchi pľúc robí hlas 
zvučným a jasným. Pri prázdnote pľúc 
je hlas tichý, slabý alebo sa až úplne 
stráca. Pri preplnenosti pľúc je drsný, 
silný ale niekedy aj v tomto prípade 
môže dôjsť k jeho strate. Je to vtedy, 
keď pľúca zahradí veterný chlad, vtedy 
sa hlas mení na sípavý, až nezreteľný, 
niekedy sa až celkom stráca.

4. Citom pľúc je zármutok. Zármutok 
a jeho vystupňovaná forma žiaľ, vy-
čerpávajú čchi pľúc. Pľúca riadia čchi 
v celom tele, preto časté podliehanie 
týmto emóciám má za následok nielen 
oslabovanie pľúc, ale postupné chrad-
nutie celého organizmu.

5. Tekutinou pľúc sú hlieny. Nos je von-
kajším vývodom pľúc a hlieny, ktoré 
majú za úlohu zvlhčovať nosnú dutinu 
sú ovládané pľúcami.Ich vlastnosti 
množstvo pohybu závisí na kvalite 
pľúcnej čchi. Podľa ich zmien sa dá ro-
zoznať k akým poruchám došlo v čin-
nosti pľúc. Napr. keď sú pľúca napad-
nuté veterným chladom, z nosa tečie 
množstvo vodnatých,svetlých hlienov, 
keď došlo k vzniku veternej horúčavy, 
hlieny sú husté a tmavšie, pri zvýšenej 
suchosti prostredia je v nose málo 
hlienov, alebo chýbajú celkom. Keď 
je čchi pľúc prázdna, môže dôjsť k za-
nášaniu nosných a čelných dutín, lebo 
oslabená čchi nedokáže udržať hlieny 
v patričnom pohybe.

6. Pľúca sú strieškou plných orgánov. 
Z ich polohy a z bezprostredného 
spojenia s vonkajším prostredím cez 
priedušnicu, nos a hrdlo vyplýva sku-
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točnosť, že sú vo vzťahu k vonkajším 
škodlivinám, teda vetru, chladu, 
horúčave, vlhkosti a suchu prvým 
a najčastejšie napádaným orgánom. 
Citlivé sú najmä na chlad a horúčavu, 
ktoré blokujú ich rozptyľovaciu sústa-
vu a tým spôsobujú rôzne patologické 
stavy. Pretože pľúca riadia aj povrch 
tela, dochádza v týchto prípadoch aj 
k oslabovaniu ochrannej čchi. Pľúca 
sú krehký orgán a neunášajú chlad 
a horúčavu, a to nielen zvonka, ale ani 
chorobný chlad alebo chorobnú horú-
čavu zvnútra. Životná energia pľúc je 
spojená s čchi jesene. Pľúca patria prv-
ku kov, jeho ročným obdobím je jeseň, 
keď v prírode dominuje sucho. Sucho 
práve v tomto ročnom období poško-
dzuje pľúca, spôsobuje vysychanie 
tekutých zložiek v pľúcach, následný 
suchý kašeľ, vysušovanie pleti, sucho 
v ústach a v nose. 

7. Pri pozorovaní symptómu kašľa mô-
žeme definovať príznaky disharmónie 
pľúc. V tradičnej čínskej medicíne 
neexistuje symptomatická liečba 
kašľa. Liečba závisí na charaktere 
príznakov disharmónie z ktorých kašeľ 
tvorí jednu zložku a na individuálnej 
potrebe okolia. Odpovede na polože-
né otázky diferenciálnej diagnostiky 
: aký druh kašľa, aké iné príznaky ho 
sprevádzajú? Sú nasledovné: Akútny 
kašeľ s množstvom priesvitného spú-
ta indikuje napadnutie pľúc vetrom 
a chladom. Akútny kašeľ s hustým žl-
tým spútom indikuje napadnutie pľúc 
vetrom a horúčavou. Príznaky vietor-
-chlad a vietor-horúčava by sa dali 
na západe klasifikovať ako varianty 
bežných prechladnutí, slabšej frekven-
cie dýchacích ciest, bolesti vo svaloch, 
alebo chrípka. Čínska medicína pova-
žuje kombináciu vietor –chlad za váž-
ne prechladnutie s miernou zimnicou, 
neprítomnosťou potenia, bolesťami 
hlavy, bolesťami rôznych častí tela.

 Vietor, klimatický faktor je normálnou 
súčasťou prírody. Keď je telo slabé, 
vietor ako klimatický faktor môže spô-
sobiť a poškodiť telo. Príznaky poško-
denia chladom nastúpia po vystavení 
sa chladu, najmä pri nedostatočnom 
oblečení, potení sa, dlhšom kontakte so 
studenou vodou, pri státí na chladných 
povrchoch, pri konzumácii studených 
potravín a nápojov. Vietor ešte môže 
umocniť príznaky chladu v tele a obi-
dva faktory úzko súvisia napr. studený 
vánok v lete, štipľavý, ľadový vietor 
v zime. Príznaky vietor-horúčava 
sú komplexné, zahrňujú pravdepo-
dobnosť kožných zmien a horúčky. 
Typické príznaky sú vysoká horúčka, 
sucho v ústach a v krku, smäd, červené 
zafarbenie špičky a okrajov jazyka. 
Príznaky horúčosti môžu vzniknúť 
po vystavení tela horúčosti okolitého 

prostredia. Korešponduje s relatívne 
včasnými štádiami horúčkovitých in-
fekčných chorôb v západnej medicíne. 
Pulzy sú povrchné a pomalé, resp. 
povrchné a rýchle. Ak sú pulzy hlbšie 
a kašeľ plný a chronický, potom množ-
stvo  priehľadného spúta môže indi-
kovať stav hlienovitého chladu v pľú-
cach, husté žlté spútum indikuje stázu 
hlienovitej horúčosti v pľúcach. Stáza 
hlienu v pľúcach má tieto príznaky: 
kašeľ s bohatým spútom, rachoty, pocit 
plnosti pľúc, spojené s nechutenstvom, 
nauzeou a vracaním. Kĺzavý pulz 
a jazyk s hrubým mastným povlakom. 
Okrem toho sa vyskytujú príznaky 
horúčavy, alebo chladu podľa toho či 
je stáza hlienovej vlhkosti v pľúcach je 
prevažne charakteru hlienového chla-
du, alebo hlienovej horúčosti.

a/ Hlienový chlad: spútum biele( riedke 
vodnaté). Príznaky vniknutia chladu- 
zimnica, slabé alebo žiadne potenie, ne-
znášanlivosť chladu, pulz je povrchný 
a napnutý, dyspnoe, nosná obštrukcia, 
vodnatý nosný výtok. 

b/ Hlienová horúčosť: spútum žlté, prí-
znaky vniknutia horúčavy-horúčka, 
potenie, červené boľavé, opuchnuté 
hrdlo, dýchavica, hrubý kašeľ so žltým 
lepkavým spútom, suchý nos a krváca-
ním, smäd, obstipácia, tmavý moč, pulz 
je rýchly a povrchný, jazyk červený 
s tenkým žltým suchým povlakom, pulz 
kĺzavý, rýchly. 

8. Sporadický kašeľ s bolesťou v bokoch 
s príznakom disharmónie pečene indi-
kuje napadnutie pľúc ohňom pečene. 
Vanutie pečeňového ohňa môže vy-
šľahnúť nahor a zasiahnuť zostupnú 
filtrovaciu funkciu pľúc a zapríčiniť 
tak kašeľ, alebo zasiahnúť rozptylo-
vaciu funkciu pľúc a zapríčiniť tak 
suchosť. Pričom horúčava môže zaprí-
činiť, že krv opustí svoje riečisko, čo 
sa prejaví vykašlaním krvi. Sprievodné 
príznaky sú :podráždenosť a hnev, pá-
livá bolesť na hrudi a v bokoch, suché 
hrdlo, vykašliavanie krvi, alebo hlienu 
s krvou, červené oči, horká chuť, tma-
vý moč, zápcha, tvrdý rýchly pulz, čer-
vený jazyk s tenkým žltým povlakom.

 Vzťah orgánu pľúc a orgánu peče-
ne vyplýva z ich dvoch základných 
funkcií pľúca riadia pohyb čchi te-
lom a pečeň zaisťuje jej voľný tok. 
Obidva orgány poškodzujú emócie, 
ako je depresia, smútok, melanchólia 
a žiaľ, u pľúc dochádza ku zhoršeniu 
pohybu čchi s jej stagnáciou v pľúcach 
s prejavmi ako boli vyššie. U pečene 
sa oslabenie čchi prejavuje depresiou, 
podráždenosťou, častým vzdychaním, 
tráviacimi a menštruačnými ťažkosťa-
mi.

9. Chronický kašeľ s predlženým ex-
píriom, slabosťou nôh a bedrových 
kĺbov indikuje slabosť obličkovej čchi 

a obličkového jangu, a neschopnosť 
obličiek zachytiť čchi, ktorá zostupu-
je z pľúc. Je to dôsledok prázdnoty 
čchi obličiek, ktorá sa prejavuje ich 
insuficienciou pri ich podiele na pro-
cese dýchania. Obličky sú koreňom 
životnej energie v tele a keď je ich čchi 
riedka, nemôže dostatočne priťahovať 
čchi z hornej časti tela. Táto sa potom 
nemôže vracať k zdroju a dýchanie sa 
stáva plytším. V tomto štádiu už býva 
v prázdnote aj čchi pľúc -preto sa poru-
cha nazýva prázdnotou pľúc aj ľadvín. 
Príznaky poruchy sú : dušnosť, predl-
žené expírium, nepravidelné dýchanie, 
zhoršenie dýchania po námahe, kašeľ 
s inkontinenciou spontánne potenie, 
psychická únava, slabý hlas, píska-
nie v ušiach, slabosť kolien a bedier, 
vyblednutý zväčšený jazyk s bielym 
klzkým povlakom, ponorený, tenký 
alebo plávajúci veľký pulz, červené 
líca, nervozita, sucho v ústach, studený 
pot, studené končatiny.

10. Prázdnota čchi pľúc a obličiek neu-
možňuje dostatočnú transformáciu, 
ani pohyb telových tekutín, preto tieto 
stagnujú v pľúcach a nútia ku kašľu 
a vykašliavaniu vodnatých hlienov. 
Neovládanie močového mechúra zo 
strany obličiek spôsobujú únik moču 
pri pokašliavaní, prípadne rôzne 
formy inkontinencie. Slabý kašeľ so 
sťaženým dýchaním, nízkym hlasom 
a častými prechladnutiami a chrípkami 
indikuje slabosť pľúcnej čchi a celko-
vé oslabenie plúc. Prejavuje sa ako : 
nedostatočný výkon funkcie riadenia 
životnej energie a z toho vyplývajúca 
porucha rozptyľovania, s prejavmi 
kašeľ a dušnosť. Porucha kompakt-
nosti ochrannej čchi a tým náchylnosť 
k častému prechladnutiu. Príčiny 
vzniku tohto stavu bývajú: vrodená 
predispozícia, chronické ochorenia. 
Príznaky: bezvládny kašeľ, dušnosť 
po námahe, dychová nedostatočnosť, 
slabý hlas, psychická vyčerpanosť, 
spontánne potenie, výrazne bledá tvár, 
zimomravosť, časté nádchy, bledý, 
zväčšený jazyk, prázdny slabý pulz. 
Prázdnota čchi pľúc nebýva, vzhľa-
dom k jej funkcii riadenia čchi v tele 
izolovaným syndrómom, ale sa vysky-
tuje zároveň s celkovým oslabením. 
Tento stav sa vyskytuje u ľudí starých, 
resp. vysilených, chorých chronickými 
chorobami. Zo vzťahu pľúc k dýchaniu 
a tvorbe zvukov vyplýva, že prázdnota 
ich čchi vedie k dušnosti, dychovej ne-
dostatočnosti a oslabení hlasu a zvuku 
kašľa. A tieto ťažkosti sa stupňujú pri 
pohybe, ktorý sám o sebe spotrebová-
va čchi.

11. Oslabenie rozptyľovacej funkcie naj-
mä v prípade súčasnej prázdnoty čchi 
sleziny vedie k akumulácii a stagnácii 
hlienov v pľúcach, tieto hlieny sú 
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riedke a priezračné. Výsledkom prázd-
noty čchi je aj rozriedenie ochranného 
jangu, preto sa povrch tela uvoľňuje 
a dochádza k spontánnemu poteniu, 
ľahkému vnikaniu vonkajšieho chladu 
a vetra, sprevádzanému zimomra-
vosťou. Potenie býva častejšie v lete 
a bývajú s ním aj závraty, slabosť, 
poruchy vedomia a skrátenie dychu. 
Precitlivelosť na chlad a vietor sa viac 
prejavia na jeseň a v zime. Suchý kašeľ 
so suchým hrdlom indikuje nedostatok 
jinu pľúc. Je dôsledkom poškodenia 
a úbytku tekutín, zníženého zvlhčova-
nia pľúc a následnej tvorby prázdnej 
horúčavy, ktorá vysušuje ich prostre-
die. Vnútornou príčinou je disharmó-
nia funkcií orgánov, ktorá sa prejavuje 
suchým kašľom z vonkajších príčin 
môže byť horúčkové ochorenie spôso-
bené vonkajšími faktormi. Príznaky sú 
suchý kašeľ, málo hlienov, resp. hlieny 
husté, a krvavé, sucho v krku, sípavý 
hlas, chudnutie, popoludňajšie návaly 
tepla, červené líca, červený suchý ja-
zyk, tenký rýchly pulz. 

Pľúca sú krehkým orgánom, ktorý vyžadu-
je čistotu a primeranú vlhkosť. Nedostatok 
vlhkosti, či už z vnútorných alebo vonkaj-
ších príčin, spôsobuje vysýchanie prostre-
dia pľúc, čo obmedzuje ich rozptyľovaciu 
funkciu a vyvoláva suchý kašeľ, vysy-
chanie hlienov a ich obtiažne vykašlia-
vanie. Zníženie množstva tekutín vedie 
k chudnutiu, pretože svalstvu sa nedostáva 
potrebná výživa. Oslabenie jinu vyvoláva 
prirodzenú prevahu jangu, výsledkom 
čoho je v pľúcach horúčava z prázdnoty 
a táto sa šíri do celého tela. Prejavuje sa to 
mierne zvýšenou teplotou, návalmi horú-
čavy, pálením dlaní a chodidiel, červenými 
škvrnami na tvári. Stúpanie horúčavy na-
hor spôsobuje ťažkosti s hlasom a pokiaľ 
je horúčava už silná, spaľuje cievy, čím sa 
krv dostáva do hlienov v pľúcach, resp. je 
prítomná epistaxa. Suchý kašeľ so suchým 
hrdlom, ak je sprevádzaný príznakmi na-
padnutia vonkajšími škodlivinami, môže 
byť zapríčinený napadnutím pľúc vonkaj-
ším suchom. Zvýšená suchosť prostredia 
pľúc je vyvolávaná priamo vonkajšou 
suchou škodlivinou. Príznaky: suchý ka-
šeľ, málo, alebo zaschnuté hlieny, ktoré 
sa ťažko vykašliavajú, bolesti v hrudi pri 
kašli, sucho v nose i v krku, prípadne i prí-
znaky napadnutia vonkajšími činiteľmi 
napr. horúčka so zimnicou, vysušovanie 
pleti, bolesti hlavy, rýchly pulz, červený 
jazyk so žltým alebo bielym povlakom, 
väčšinou tenkým. Sucho najprv spôsobje 
nedostatok tekutín v pľúcach, následne 
brzdí čchi a obracia čchi plúc do protisme-
ru, čo vyvoláva znovu suchý kašeľ, resp. 
aj s minimálnym zahlienením. Dýchacie 
cesty sú tiež vysušené, preto vzniká pocit 
sucha v krku, v ústach a v nose. Pretože sa 
zo sucha ľahko generuje oheň, dochádza 
k poškodzovaniu cievok v pľúcach, z čoho 

rezultuje krv v hlienoch, bolesti na hrudi, 
pri kašli. Tieto príznaky sa môžu vyskyt-
núť, keď sa spí v izbe so suchým horúcim 
vzduchom, ktorý býva pri ústrednom 
kúrení, alebo v niektorých zemepisných 
šírkach.

Prehľad druhov kašľa, dif. dg:
1. Kašeľ akútny, s bohatým priesvitným 

spútom, príznaky- škrabanie a svrbenie 
hrdla, zimnica, odpor ku chladu, pulz 
povrchový a napnutý povlak jazyka 
tenký a biely. Dg: napadnutie pľúc 
veterným chladom, 

2. Kašeľ akútny, s vlhkým, žltým, lep-
kavým spútom, príznaky- červené bo-
lestivé hrdlo, pulz povrchový, rýchly, 
povlak jazyka tenký a žltý Dg. napad-
nutie pľúc veternou horúčavou.

3. Kašeľ akútny, s bohatým priesvitným 
spútom, príznaky- plnosť v hrudníku, 
nauzea, pulz klzavý, pomalý, povlak 
jazyka hrubý, biely, mastný. Dg: stáza 
hlienového chladu v pľúcach.

4. Kašeľ s bohatým, hustým, žltým spú-
tom, príznaky- plnosť v hrudníku, pulz 
kĺzavy, žltý, mastný povlak jazka. Dg: 
stáza hlienovitej horúčosti v pľúcach.

5. Kašeľ slabý, príznaky- slabý hlas, 
záchvatovitá dýchavica, spontánne po-
tenie, pulz slabý, povlak jazyka bledý, 
vlhký, tenký, biely.Dg: nedostatok čchi 
v pľúcach

6.  Kašeľ suchý, neproduktívny, prízna-
ky- začerveňanie tváre, nočné potenie, 
pulz tenký, rýchly, povlak jazyka ten-
ký, suchý, jazyk červený. Dg: nedosta-
tok jinu v pľúcach. 

7. Kašeľ chronický s predĺženým expí-
riom, príznaky- dušnosť, zhoršujúca 
sa po námahe, inkontinencia pri kašli, 
spontánne potenie, pulz: ponorený, 
tenký, alebo plávajúci veľký,povlak 
jazyka biely,klzký, jazyk vyblednutý, 
zväčšený.Dg: obličky nedržia čchi

8. Kašel chronický s vykašliavaním 
hlienu s krvou alebo krvi, sporadicky 
s bolesťami v bokoch. príznaky- po-
dráždenosť, hnev, pálivá bolesť v hru-
di a v bokoch, suché hrdlo, pulz tvrdý, 
rýchly, povlak jazyka je tenký so žltým 
povlakom. Dg. napadnutie ohňom pe-
čene.

Pri porovnaní s terminológiou a pojmo-
lógiou západnej medicíny, samozrejme 
nachádzame paralely, veď sa jedná o ten 
istý subjekt s tými istými poruchami. Iba 
filozoficko-metodologicky hodnotený 
z iných uhlov.
Korelácia v názvoch a príznakoch je mož-
ná, iný je celkový pohľad na symptóm. 
Kašeľ v západnej medicíne je symptóm 
ako súčasť určitej, viac-menej presne 
definovanej jednotky, v tradičnej čínskej 
medicíne si symptóm v sebe nesie určenie 
príčiny, čo umožňuje špecifickú cielenú 
liečbu.Pri diagnostike a liečbe v západnej 
medicíne zaraďujeme ťažkosti pacienta do 

určitých vopred určených schém, pre ktoré 
definujeme ďalšie liečebné schémy, podľa 
ktorých sa snažíme eliminovať chorobné 
procesy. Spoliehame sa na účinky chemi-
kálií v organizme a väčšinou nerozlišuje-
me, nerešpektujeme, ba ani neberieme do 
úvahy vlastné obranné sily organizmu, ich 
reakciu na vznik cudzorodých látok, aký-
mi liečivá nesporne sú, a ktoré mnohokrát 
zapríčiňujú v organizme nové iatrogénne 
procesy, resp. zvyšujú v organizme chaos.
Pri tomto spôsobe liečby je táto špecifická, 
pre mikroorganizmus, ktorý má byť elimi-
novaný alebo symptómy, ktoré potrebu-
jeme potlačiť. Nedefinuje a nerešpektuje 
však individualitu pacienta, jeho vlastného 
organizmu, orgánov, telesných tekutín 
a buniek, ktoré nemusia reagovať podľa 
všeobecne platného očakávania. Medika-
mentózna liečba potom buď je efektívna 
iba čiastočne, alebo sa celkom minie účin-
kom, alebo naviac predĺži a skomplikuje 
základnú poruchu. Medikamentózna lieč-
ba je vlastne liečebným testom, pri ktorom 
čakáme, akým spôsobom organizmus 
zareaguje, ba tento test sa spätne používa 
aj diagnostiky ( ak porucha zareaguje na 
liečbu a jedná sa o predpokladaný typ 
poruchy).
Liečba v tradičnej čínskej medicíne je 
adresnejšia, „ šije sa na mieru pacienta“, 
jej efekt záleží na správnej diagnostike 
poruchy, na správnom odhadnutí a lokali-
zácii poruchy ( čo závisí na vedomostiach, 
skúsenostiach a schopnostiach pozorovať, 
analyzovať a syntetizovať u lekára) a ve-
die na cielenom vyburcovaní organizmu 
k odstráneniu poruchy. Ak uznáme, že 
každý pacient je iný, teda aj každý kašeľ 
je iný a k pacientovi treba pristupovať 
v zmysle týchto zásad, definovať jeho 
vlastnú poruchu a opäť špecificky cielene 
ju ovplyvňovať.
 Toto sú kritériá liečby v TČM. Popisova-
né syndrómy sú piliermi,,medzi ktorými 
existuje množstvo kombinácií a variantov, 
poznanie ktorých a cielená liečba je ume-
ním, ku ktorému sa možno dopracovať len 
postupne cez vedomosti a skúsenosti.

Porovnanie liečebných postupov :
1. Napadnutie veterným chladom -akút-

ny kašeľ, spojený s výtokom z nosa, 
charakter sekrécie je vodnatý v znač-
nom objeme. Sprievodné príznaky: 
prechladnutie, upchatý nos, kýchanie, 
bolesti hlavy, zimomravosť, mierna 
horúčka bez potenia, svrbenie a bo-
lesti v krku, nepríjemný pocit po tele. 
Jazyk: povlak biely tenký, pulz: pláva-
júci, napnutý.

 Ako lieči pneumológ: nosné dekonges-
tívum, prípadne lyofylizát z oslabených 
baktérií, kloktadlo, expektoranciá, 
analgetiká, antipyretiká, priedušková 
čajovina, teplo, tekutiny, kľud.

 Ako lieči akupunkturista: princípom 
liečby je rozptýliť vietor a chlad. Ošet-
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rujú sa body: IC 4 Hegu, rozptyľuje 
veterný chlad.

  P7 Lieqe, luo bod pľúcnej dráhy, po-
silňuje rozptyľovaciu a filtračnú funk-
ciu pľúc. 

 TO 5 Waiguan-spojovací bod luo drá-
hy troch ohrievačov a dráhy žalúdka, 
rozptyľuje vonkajšie vplyvy, najmä 
veterný chlad

 VF 20 Fengchi- priesečník dráhy žlč-
níka a  žalúdka, rozptyluje vonkajšie 
vplyvy, medzi nimi aj veterný chlad, 
zbavuje bolestí hlavy, nosného pre-
siaknutia, prekrvenia. Pomocné body 
pre veterný chlad môžu byť pridané 
k hlavným vybraným bodom

 TM 16 Fengfu-eliminuje vietor a von-
kajšie príznaky, uľavuje pri bolestiach 
hlavy

 VU 13 Feishu posilňuje rozptyľujúcu 
sa, filtračnú a zostupnú funkciu pľúc, 
eliminuje vietor a vonkajšie vplyvy.

 R7 Fuliu spolu s Hegu spôsobujú pote-
nie ako pomoc pri úľave od vonkajších 
vplyvov

2. Napadnutie veternou horúčosťou-akút-
ny kašel so sfarbeným spútom, vlhký.

 Sprievodné príznaky- kašeľ, hlieny 
žltej farby, horúčka, precitlivelosť na 
prievan, upchatý nos, sucho v ústach, 
bolesti v krku.Jazyk-červená špička, 
tenký žltý povlak, pulz plávajúci, rých-
ly.

 Ako lieči pneumológ: podobne ako po 
napadnutí veterným chladom, nosové 
dekongestívum, prípadne lyofilizát 
z oslabených baktérií, antipyretikum, 
kloktadlo, expektorans, priedušková 
čajovina, tekutiny, pokoj, pri teplo-
tách zábaly. Vo väčšine prípadov an-
tibiotiká, najmä syntetické penicilíny. 
Pri prudších, alebo dlhšie trvajúcich 
ťažkostiach sa často podáva antihis-
taminikum I. rady, prípadne nosové 
kortikoidy.

 Ako lieči akupunkturista: princípom 
liečby je prečistiť pľúca a uvoľniť ich, 
rozptýliť vietor a horúčosť.

 Hlavné body: IC 4 Hegu –rozptyľuje 
veternú horúčosť

 L7 Liege –Luo bod dráhy pľúc, posil-
ňuje rozptyľujúcu a filtračnú funkciu 
pľúc.

 TO5 Waiguan –spojovací bod dráhy 
troch ohrievačov a dráhy žalúdka, roz-
ptyľuje vplyv vonkajších podmienok

 VF 20 Fengchi –priesečník dráhy žlč-
níka a  dráhy žalúdka.

 Pomocné body pri veternej horúčave 
môžu byť:

 P11 Shaoshang –treba pichnť tak, aby 
vzniklo krvácanie na rozptýlenie veter-
nej horúčosti v dráhe pľúc a uľavenie 
bolestí v hrdle.

 TM 14 Dazhui- uľavuje od vetra a von-
kajších vplyvov a rozptyľuje horúčosť.

 IC 11 Quchi- rozptyľuje vonkajšie 
vplyvy a horúčosť. Ďalšie pomocné 

body môžu byť pridávané pri iných 
špecifických ťažkostiach, ako sú boles-
ti hlavy, nosné zdurenie a pod. Všetky 
body sa ošetrujú sedatívne.

3. Stáza hlienovitej horúčosti-chronický 
kašeľ s mukopurulentnou expektorá-
ciou.

 Sprievodné príznaky: husté žlté hlieny, 
vysoká teplota, prímes krvi v hlienoch, 
menej moču, tmavší moč, suchá stoli-
ca, bolesti v hrudi. Pulz : rýchly, jazyk 
červený so žltým povlakom.

 Ako lieči pneumolog: expektorancium, 
antibiotikum, antipyretikum,hemo-
staptikum, analgetikum, priedušková 
čajovina, tekutiny, bronchodialtans.

 Ako lieči akupunkturista: princíp 
liečby- prečistiť a rozptýliť horúčosť 
v pľucach, zastaviť kašeľ a utíšiť duš-
nosť, odstrániť hnis

 Používajú sa body: P 9 Taiyuan 
a VU13 Feishu posilňujú pľúca a roz-
ptyľujú hlieny, pridať VU12 Fengmen, 
táto kombinácia eliminuje vietor, 

 IC 4 Hegu rozptyluje vonkajšie vplyvy, 
TM 14 Dazhu a IC 11 Quichi pridávajú 
sa na rozptýlenie vetra 

4. šlahanie pečeňového ohňa- suchý ka-
šeľ s krvácaním ( hemoptýza)

 Sprievodné príznaky: dráždivosť 
a hnev, pálivá bolesť na hrudníku 
a v bokoch, suché hrdlo, vykašliavanie 
krvi, alebo spúta s krvou, červené oči, 
horná chuť, tmavý moč, obstipácia. 
Pulz : strunovitý, rýchly, jazyk s čer-
venými okrajmi a špičkou v strede 
s tenkým žltým povlakom.

 Ako lieči pneumológ: anxiolytiká, 
analgetiká, kloktadlo, hemostyptiká, 
antitusiká resp. expectoranciá, tekuti-
ny.

 Ako lieči akupunkturista: princíp 
liečby: prečistiť pečeň a vypustiť oheň 
použitím sedatívnej metódy a pone-
chaním krvácania niektorých bodov. 
Moxa je kontraindikovaná. Používajú 
sa body: 

 H 2 Xinjiang –ukľudňuje akútne vyšla-
hávanie pečeňového ohňa

 VF 20 –ukľudňuje pečeň a  horúčavu 
v hlave

 VU2 Zhanzhu nechať krvácať na roz-
ptýlenie horúčosti

 R1 Yongquan- môže byť pridaný 
na upokojenie ohňa, posilnenie jinu 
a upokojenie ducha, pri bolestiach, pri 
vertigu, pri rozmazanom víze

5. prázdnota, nedostatok čchi pľúc- suchý 
kašeľ s dušnosťou

 Sprievodné príznaky: bezvládny kašeľ, 
skrátenie dychu po námahe, dychová 
insuficiencia, slabý hlas, psychická 
vyčerpanosť, spontánne potenie, biela 
tvár, zimomravosť, časté nádchy, ne-
chuť rozprávať, záchvatovitá dušnosť, 
bohaté, priesvitné, riedke spútum. 
pulz:prázdny a slabý, jazyk: bledý, 

zväčšený s tenkým bielym povlakom
 Ako lieči pneumológ: Antitusiká, pero-

rálne, ale najmä inhalačné bronchodi-
latanciá, inhalačné kortikoidy, niekedy 
aj perorálne, sedatíva, antipyretiká, 
nosné dekongestíva, antihistaminiká 
I.resp. II.rádu, expektoranciá

 Ako lieči akupunkturista: princíp 
liečby je doplniť a podporiť čchi pľúc 
a spevniť povrch. Táto porucha sa 
vyskytuje v kombinácii s inými napr. 
prázdnota obličiek, a sleziny, čchi 
alebo jangu. Pri tuberkulóze sa napr. 
jedná o prázdnotu jangu. Liečba sa ria-
di podľa toho, ktorý plný orgán je ešte 
v disharmónii a podľa toho či sa riadi 
podľa toho, či sa jedná o akútne, alebo 
chronické ochorenie: teplo alebo chlad, 
vnútro alebo povrch. Záleží na tom či 
sa jedná o vplyv vonkajších faktorov, 
alebo ich stagnáciu, či príznaky prázd-
noty nevystupujú do excesu od špeci-
fických potrieb pacienta v tom čase. Vo 
všeobecnosti sa používajú body ako pri 
invázii pľúc vonkajším chladom a pri 
stáze hlienu v pľúcach.

Záver: 
Na hodnotení kašľa, ako jedného zo zá-
kladných symptómov ochorenia dýchacích 
ciest bol predstavený konkrétny odlišný 
spôsob jeho hodnotenia zo zorného uhla 
dvoch medicínskych prístupov- západ-
nej euroamerickej medicíny a tradičnej 
čínskej medicíny. Subjekt hodnotenia je 
rovnaký- chorobný prejav u chorého or-
ganizmu človeka. Cieľ, pre ktorý sa koná 
hodnotenie je rovnaký-návrat zdravia 
človeka. Metódy diagnostiky sú rozdielne- 
ale odrážajú rovnaké pochody v ľudskom 
organizme. Západná medicína skúma 
dopodrobna jednotlivé súčasti bio sveta, 
pozná ich a predpokladá ich účinkovanie 
v experimentálnych podmienkach, ale oni 
sa chovajú v skutočnosti inak.

Tradičná čínska medicína má nadhľad nad 
mikrosvetom, ktorý ani netúži poznať, 
pretože pozná mechanizmus informačného 
spojenia, ktorý sa javí v zmysle vyplnenia 
cieľa efektívnejší a bezpečnejší.To možno 
povedať o liečbe. Správne uskutočnená je 
efektívnejšia a bezpečnejšia tá, ktorá ide 
cez riadenie informačných procesov- vý-
skumný dualizmus západnej medicíny je 
zaujímavý, ale liečebne neprináša očaká-
vaný efekt. 

Zdravie je stav dynamickej rovnováhy 
jang-jin. Poslaním lekára je liečiť. Aby 
lekár mohol liečiť musí poznať, aby mo-
hol poznať, musí mať otvorené oči a čisté 
srdce. Potom môže z databázy vedomostí 
a skúseností s istotou vyberať jedinú pra-
vú, ktorá pomôže jeho pacientovi.
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Vo vývoji ľudstva existoval popri postup-
nom zdokonaľovaní kultúry, techniky 
a ekonomiky i vývoj medicínskych praktík, 
názorov a neskoršie aj teórie v závislosti na 
kultúrnych a enviromentálnych situáciách 
príslušných etník. Pretože sa vývoj neube-
ral rovnako, došlo k rozličným systémom 
medicíny. V súčasnosti sú tendencie vzá-
jomného poznávania a hľadania možností 
pochopenia i obohatenia svojho systému 
elementmi z iných systémov. Preto je 
vhodné sa zoznámiť s princípmi tradičných 
systémov medicíny.

I. PREČO SA OBOZNAMOVAŤ S TRA-
DIČNOU MEDICÍNOU
Ľudstvo od svojich začiatkov rozumného 
chápania života sa stretalo i s chorobami, 
zraneniami a inými narušeniami zdravia. 
Nevieme aké boli začiatky svojpomoci 
a vzájomnej pomoci pri zdravotných na-
rušeniach, vieme si však predstaviť, že 
sa postupne vyčlenili jednotlivci, ktorí 
sa bolo schopní lepšie postarať o svojich 
súkmeňovcov po ošetrovateľskej stránke 
a tak sa v priebehu vekov vyvinuli profesie 
liečiteľov. Ak sa nejaké etnikum dokázalo 
rozmnožiť, politicky ujednotiť, štátopráv-
ne uchytiť a rozvinúť materiálnu i tvorivú 
kultúru a pritom vydržalo bez asimilácie 
či podrobenia inými etnikami dostatočne 
dlhý čas - stáročia až tisícročia - mohla 
sa v jeho rámci vyvinúť i teória medicíny. 
Išlo samozrejme o medicínu, ktorá mohla 
zachytiť len časť súvislostí a možných zá-
konitostí biologického i psychologického 
rázu. Teoretické zovšeobecnenia jednak ako 
výsledok prehodnotenia skúseností generá-
cií profesionálov a jednak ako východisko 
pre nové poznatky boli však obmedzované 
celkovým kultúrnym stavom etnika. Do 
toho sa premietali i filozofické, politické 
a prípadné predvedecké názory a samozrej-
me i ich vývoj, ktorý nemusel byť ani pra-
videlne vzostupný, ani dostatočne otvorený 
novým prúdom. Tak sa vlastne stalo, že po-
známe tradičné medicínske teórie (a z nich 
vyplývajúce praktické postupy) indické, vý-
chodoázijské, staroegyptské, staromalajské, 
staroarabské i neúplné fragmenty mnohých 
iných, ktoré sa v mnohých aspektoch na 
prvý pohľad líšia tak, ako by boli celkom 
odlišné až inkompatibilné.

Medicína stredomorskej kultúrnej oblasti 
Európy, teda najmä pôvodná starogrécka 
a ňou ovplyvnená starorímska boli vlastne 
zdrojom postupne sa vyvíjajúcej európskej 
medicíny. Súčasná americká medicína je len 
dieťaťom európskej, z indiánskych medicín 
neprevzala vlastne nič a ak, tak len v oblasti 
strednej a severnej časti Južnej Ameriky. 
Európska medicína, do ktorej samozrejme 
patrí i naša medicína, sa vyvíjala spočiatku 
v úzkom vzťahu s ľudovým liečiteľstvom, 
avšak ovplyvnená poznatkami prírodných 

vied, spočiatku najmä chémie a následne 
techniky s jej mechanickou predstavou 
fungovania človeka ako stroja, sa zamerala 
na materialistické poňatie človeka i jeho 
patológie a teda aj liečby. Teória sa tak 
uzavrela novým podnetom, ktoré by mohli 
prekročiť vytýčené hranice chemicko-me-
chanické. Až v priebehu 20. storočia sa 
postupne presadzovali poznatky psycholó-
gie a patopsychológie, bio-psycho-sociálny 
model a psychosomatika. Poznatky biológie 
vrátane genómu sa pomerne rýchlo integ-
rovali do povedomia lekárov. Podstatne 
pomalšie to ide s poznatkami fyziky, teda 
základnej prírodovednej oblasti, hoci rýchlo 
sa objavujúce nové poznatky kvantovej me-
chaniky, teórií superstrún a symetrie i extra-
dimenzionálných modelov ukazujú na mož-
nosti ich prínosného využitia v medicínskej 
teórii a z nej generujúcej sa praxi. 
Tradičné teórie medicíny z iných kultúr 
sa síce v menšej miere dostali ako základ-
né informácie do Európy už začiatkom 
novoveku, napríklad vďaka jezuitskému 
misionárovi Matteovi Riccimu z Číny do 
Talianska alebo v l9. storočí informácie 
o akupunktúre Dr. Berliozom do Francie, 
v skutočnosti však zapadli do zabudnutia. 
Záujem o ne sa začal prejavovať až v tretine 
20. storočia. Motivácia bola širokospektrál-
na. Od hľadačov niečoho nového, exotic-
kého a senzačného a teda i marketingovo 
využiteľného na jednej strane, po lekárov, 
ktorí si uvedomili nedostatočnú efektívnosť 
vtedajšej európskej medicíny a potrebu 
dodržania Hippokratovskej prísahy o po-
moci chorému všetkými prostriedkami, nie 
teda len obmedzenými a naučenými, ale aj 
novonadobudnutými bez ohľadu na zdroj 
a tradičné európske pocity nadradenosti nad 
všetkými inými.
Problém však nastal - a trvá vlastne do 
súčasnosti - a to je jazyková bariéra. I keď 
už existuje množstvo prekladov základných 
i vedľajších textov tradičnej medicíny do 
európskyxh jazykov, ide buď o preklady 
znalcov príslušného jazyka, ale nie medi-
cíny alebo o preklady znalcov medicíny, 
ale nie pôvodného jazyka a preto obyčajne 
prekladajú z nejakého sprostredkujúceho 
jazyka, teda preklad z prekladu. V prvom 
prípade ide neraz o filologicky správny 
preklad, ale medicínske pojmy prekladateľ 
nepoznal a nahradil ich viacvýznamovými 
slovami, ktoré lekár ako čitateľ chápe ako 
nedokonalé, symbolické či alegorické a tým 
celok vyznieva ako nemedicínske pojedna-
nie, ktoré sa nedá s našou medicínou dať 
do súvislosti. V druhom prípade mohol 
dvojitý prekladateľ ako odborník korigovať 
medicínske nezrovnalosti prvého prekladu, 
ale súčasne vlastne zameniť skutočný ori-
ginálny význam niečím iným, významovo 
posunutým a teda zasa výsledok je nepresný 
a porozumeniu tradičnej medicíny neposlú-
ži. Sú však už aj skutočne vhodné preklady, 

aspoň do niektorých frekventovanejších 
jazykov, ktoré urobili lekári pôvodom zo 
zemí tradičnej medicíny dobre oboznámení 
s jazykom, do ktorého prekladali.
Je fakt, že napriek prekladom sú mnohé 
pojmy tradičných teórií a pokiaľ sa zame-
riame len na tradičnú čínsku medicínu, tak 
jej špecifické a nepreložiteľné pojmy stále 
v nedostatočne vysvetlenej podobe čo by 
mohlo byť prekážkou porozumenia. V tejto 
sérii článkov sa preto pokúsime práve tento 
nedostatok odstrániť.
Napriek tomu, že západná, teda euroame-
rická medicína dosiahla enormný pokrok 
v diagnostike i terapii a jej použitie sa roz-
šírilo i v zemiach tradičnej medicíny ako 
súčasť tam integrovanej medicíny, stále je 
dosť prípadov, kde nie sme napriek použitiu 
všetkého tu možného schopní dosiahnuť 
dostatočný liečebný efekt. Iste, ani tradičné 
medicínske postupy nie sú všeliekom a tiež 
nedokážu všetko vyliečiť, ba v niektorých 
oblastiach je západná medicína podstatne 
úspešnejšia, ale ide práve o to, aby sa spojili 
sily tam, kde to bude pre pacienta prínosné. 
K tomu je však nutné jednak poznať to čo 
vie tá akoby druhá strana, jednak mať vôľu 
a možnosti využiť tieto poznatky. Z vlastnej 
skúsenosti zo študijných pobytov v Číne, 
Vietname a Kórey môžem potvrdiť jednak, 
že sa tam už pred dvomi-tromi desaťročia-
mi dokázali prispôsobiť integrácii západnej 
i tradičnej medicíny na jednej strane, ale na 
druhej strane i využitiu len tradičných po-
stupov tam, kde západná medicína zlyhala 
rovnako ako využitiu len západnej medicí-
ny, kde tradičné postupy nemali želateľný 
efekt. Takýto integrovaný prístup bol ešte 
nedávno u nás utópiou. Teraz však i vďaka 
v Európskej únii ojedinelému faktu, uznania 
akupunktúry ako atestačného odboru a zria-
deniu Inštitútu tradičnej čínskej medicíny 
SZU, je i na Slovensku aspoň u zaintereso-
vaných lekárov, taký integrovanejší prístup 
k možnostiam diagnostiky i terapie, bližší.
Psychologické prekážky zo strany tých, 
ktorí stále vidia v tradičných medicínach 
nevedecké špekulácie a nemedicínske prí-
stupy, pričom sami ani nemajú záujem sa 
oboznámiť s ich základmi, aby nemuseli 
tento svoj v podstate neracionálne či len 
emotívne podložený postoj zmeniť, sa zrej-
me len tak neprekonajú.
Okolo tradičných medicínskych teórií 
a zvlášť okolo čínskej, sa nahromadilo na 
Západe veľa celkom nepravdivých a his-
tórii odporujúcich tvrdení až presvedčení. 
Nebudeme spomínať všetky, lebo niektoré 
zastávajú len laickí jednotlivci, ale spome-
niem len jednu, neraz prejavovanú aj lekár-
mi. Podľa nich je čínska tradičná medicína 
prejavom čínskeho tradičného náboženstva, 
jej interpetácie i terminológia sú odvodené 
z taoizmu ako náboženstva a jej prakti-
kovanie je vlastne praktikovaním tohto 
náboženstva.
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I keď by sme sa pozreli na toto tvrdenie len 
z religionistického hľadiska, čo nie je ten 
najpodstatnejší pohľad, videli by sme, že ta-
oizmus nie je dominantným čínskym nábo-
ženstvom, tým je - i keď komunistickou ideo-
lógiou oslabený - stále buddhizmus a na vi-
dieku pretrváva u mnohých stovák miliónov
obyvateľov vrátane národnostných menšín 
polyteizmus vcelku nesystematický a primi-
tívny. Nič z toho nemá vzťah k medicíne.
Historické hľadisko je však tu podstatnej-
šie. Čínska prírodná filozofia je známa vyše 
7000 rokov a začiatky tradičnej medicínskej 
teórie sa taktiež vystopovali od tej doby. Vý-
voj išiel teda súbežne a je pochopiteľné, že 
sa navzájom inšpirovali. V tej dobe okrem 
celkom elementárneho vidieckeho či roľ-
níckeho polyteizmu nemožno hovoriť ešte 
o žiadnom náboženskom systéme a teda 
ani filozofia, ani medicínska teória nemohli 
byť vtedy ničím takým ovplyvnené. Taká 
situácia trvala tisícročia. Až asi 500 rokov 
pred Kristom sa sformuloval taoizmus ako 
filozofický smer, ktorý jednak zovšeobec-
nil predchádzajúce závery a interpretácie 
rozličných filozofických škôl a súčasne 
absorboval i niektoré prírodovedné poznat-
ky vrátane tých, ktoré obsahovala tradičná 
medicínska teória. Ovplyvnenie, pokiaľ vô-
bec možno o tom hovoriť, bolo teda z príro-
dovednej praktickej i teoretickej disciplíny 
do novoformovanej prírodnej a humanitnej 
filozofie. Taoizmus ako náboženstvo vznik-
lo omnoho neskoršie. Za jeho vznik sa 
zhodne považuje rok l74 nášho letopočtu, 
kedy skupina literátov a politikov sa roz-
hodla čeliť šíriacemu sa buddhizmu ako 
cudziemu, indickému, náboženstvu. Pretože 
Čína nemala vlastné náboženstvo, rituály 
cisárskeho dvora boli viac ceremoniálom 
ako nejakou vierou, existujúci vidiecky po-
lyteizmus bol regionálne chaotický, nemal 
žiadny systém ani hierarchiu a už vonkon-
com žiadnu vypracovanú teológiu, nebolo 
na čom vlastnom stavať. Vtedy sa ukázalo, 
že jedine nejaký systemizovaný filozofický 
základ môže byť vhodným fundamentom na 
vytvarovanie náboženstva ako štátnej ideo-
lógie. No a voľba padla práve na taoizmus, 
ako vtedy jediný medzi vzdelancami etablo-
vaný systemizovaný filozofický systém. 
A tak v uvedenom roku vydali kolektívne 
dielo, akúsi základnú teologickú interpretá-
ciu taoistickej filozofie, ale s náboženskými 
interpretáciami prírodného i politického 
diania. Je teda absurdné tvrdenie, že o vyše 
päťtisíc rokov staršia teória medicíny mohla 
byť nejako ovplyvnená pri svojom vzniku 
a vývoji niečím, čo vzniklo o ten dlhý časo-
vý interval neskoršie. 
Týmito materiálmi chcem však informovať 
tých, ktorí sú nastavení na postup: najskôr 
byť informovaný a potom informácie zhod-
notiť a zaujať k nim svoj postoj. Iste nie 
je podmienkou pochopenia všetkého, čo 
v ďalších textoch mienime prezentovať, ne-
dostatok poznatkov o spomínaných nových 
výsledkoch výskumov fyziky, i keď mnohé 
fakty, ktoré podkladajú teoretické predstavy 
starobylé i moderné, sú fyzikálnymi fakta-
mi - ukazuje sa totiž, že deje v organizme sú 

primárne fyzikálne, avšak nie v tom starom 
mechanickom alebo len elektrickom zmys-
le, ale v zmysle informačnom i kvantovom, 
na ktorý až podstatne ďalej nasadajú deje 
biochemické a biologické subcelulárne 
a až potom ostatné. Tvorcovia tradičných 
medicínskych teórií nejakým spôsobom 
boli na tieto poznatky pripravení a jednak 
dešifrovanie starých textov, ale i výsled-
ky celkom obyčajných inštrumentálnych 
pokusov a meraní v súčasnosti ukazujú, 
že vysvetlenie je tu možné práve vďaka 
novým poznatkom fyziky. Pokúsime sa ich 
vo forme vhodnej pre medicínu prezentovať 
a vysvetliť i s metodickými návrhmi pre ich 
využitie v praxi

II. ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA 
TRADIČNEJ MEDICÍNY. 
Najviac rozšíreným a teda aj najfrekven-
tovanejším pojmom vo východoázijskej 
tradičnej medicíne ja výraz „čchi“, písaný 
i pomocou oficiálnej transliteračnej pomôc-
ky pchin-jin ako „qi“ a v japončine „ki“. 
V európskych jazykoch sa najčastejšie pre-
kladá ako „energia“, ale pretože tento pojem 
ako termín má vyhradený fyzika, ktorej 
definičným požiadavkám čchi nevyhovuje, 
stretávame sa čoraz častejšie so zlepencom 
„energia čchi“. To vedie k mylnému obrazu 
nejakej po tele prúdiacej energie, ktorú je 
možné, respektíve nutné pri patologických 
situáciách nejako regulovať, dopĺňať, pri jej 
nekvalitnosti vymieňať, skrátka s ňou mani-
pulovať, na čo má slúžiť akupunktúra, fy-
toterapia, dietológia či iné tradičné terapeu-
tické techniky. Fyzikálna nedefinovateľnosť 
a celková primitívna predstava o prúdení či 
tečení nejakej energie po anatomicky neur-
čených dráhach k presvedčivosti koncepcie 
a z nej vyplývajúcej teórii iste neslúži.
O čo teda vlastne ide a prečo sa mohla táto 
koncepčná predstava udržať ako nosná 
a podstatná po tisícročia a prečo i v súčas-
nosti je stála prínosná a stáva sa objektom 
výskumu? V prvom rade je tu potrebné 
priblížiť súčasné chápanie tohto pojmu. 
Preklad ako energia kedysi vychádzal z vše-
obecne i fyzikálne prijatej predstavy sily, 
ktorá udržuje biologický život, čosi ako 
Aristotelova entelechia alebo Virchowova 
vis vitalis, len s tým obohatením, že je 
nejako v tele priestorovo usporiadaná a or-
ganizovaná a teda exploračne i terapeuticky 
cielene dosiahnuteľná.
Ak sa však pozrieme trochu na etymologic-
kú históriu tohto výrazu, čo i v tomto kon-
texte by nemalo byť zbytočným prídavkom, 
vidíme, že starogrécke ergeín vo význame 
činiť - viď cheir ergeín, činiť rukami a z to-
ho chirurgia - a energeia čiže to, čo činí, 
neobsahuje významovo charakteristiku sub-
stancie, ale len popis badateľného efektu. 
Ak si k tomu pridáme čínsky znak pre čchi, 
ktorý sa pôvodne skladal z dvoch znakov 
a to znaku pre ryžu a znaku pre vzduch, 
vidíme, že presnejší preklad by bol asi 
„živina“ alebo nešikovnejšie „materiál pre 
metabolizmus“. Pôvodný filozofický a pre-
bratý prírodovedný či medicínsky význam 
toho termínu je však širší a možno povedať 

abstraktnejší. Pri vývoji starej gréčtiny 
a asimilovaní viacerých gréckych termínov 
do koptštiny na začiatku nášho letopočtu sa 
grécko-koptskému energeia už priraďoval 
prekladový význam ako „pôsobnosť“, teda 
proste to, čo má tendenciu i potenciu pô-
sobiť. Zdá sa, že je to najlepšie vyjadrenie 
toho, čo sa rozumie pod termínom čchi, kto-
rý sa už obyčajne nijako neprekladá a po-
užíva sa v textoch v európskych jazykoch 
podobne ako mnohé odborné anglicizmy či 
český robot alebo ruský sputnik.
Ak sa teda pokúsime si teraz priblížiť 
význam čchi pre naše navyknuté medicín-
ske chápanie, bude vhodné sa presunúť od 
zjednodušeného fyzikálne poznamenaného 
„energetického“ predstavovania si niečoho 
pohybujúceho ako expandujúca energia či 
voda v zavlažovacom systéme. Dostaneme 
sa k podstatne abstraktnejšej predstave ší-
riacej sa informácie, ktorá pôsobí komplex-
ne ako podnecovač dejov od elementárnych 
fyzikálnych cez biochemické po biologické 
a to jednak na udržanie vitálnych funkcií, 
jednak na logistické zabezpečenie aktu-
álnych dynamicky sa meniacich potrieb 
organizmu. Vzhľadom na tradične vždy 
zdôrazňované prepojenie organizmov 
s prostredím a na tradičnú predstavu o čchi 
ako faktore pôsobenia v celej živej i neživej 
prírode, nemožno čchi v tele človeka brať 
celkom izolovane. Je treba pochopiť, že 
pôsobnosť je tu diferencovaná či štruktú-
rovaná nielen podľa individuálnej situácie, 
aktuálneho stavu organizmu a jeho potrieb, 
vrátane boja, s prípadnou patologickou situ-
áciou, ale i podľa situácie v prostredí, ktoré 
sa tiež dynamicky mení a ktorého štruktúra 
a množstvo premenných, hrá úlohu i v sa-
motnom fungovaní čchi v organizme.

Čchi sa preto oddávna chápala ako štruk-
túrovaný jav, ktorého charakteristiky 
možno posudzovať a kategorizovať podľa 
viacerých na sebe nezávislých postupov. 
Najviac všeobecným je kategorizácia pod-
ľa princípov jang a jin, ktorým sa budeme 
venovať zvlášť niečo nižšie. Kategorizácia 
podľa pôvodu a funkčného zamerania čchi 
odlišuje zárodočnú čchi, teda tú jej časť, 
ktorá sa dedí cez gaméty ako zárodok, 
kvások, či modernejšie povedané program, 
z ktorého sa pri vývoji plodu postupne 
vyvíja i situácii primeraný systém čchi. 
Už po narodení sa rozlišuje čchi, ktorú 
organizmus prijíma potravou a dýchaním 
a čchi, prijímaná z prostredia ako žiarenie 
či iná fyzikálne definovateľná zložka. 
Z nich sa spolu vytvára zásobná čchi i čchi 
pre okamžitú potrebu. Tá sa zasa delí na 
čchi vnútornú, teda používanú na pokrytie 
funkcií organizmu a vonkajšiu čchi, ktorá 
slúži ako obranné zabezpečenie organizmu 
pred škodlivými vplyvmi z prostredia. Tie 
škodliviny sú tiež kategorizované už tisíc-
ročia. Spomenieme ich len na ilustráciu. Je 
to horúčosť, chlad, vlhkosť, suchosť, vietor 
a ich možné kombinácie. Zásobná čchi sa 
využíva v prípadoch zvýšených nárokov na 
organizmus alebo ako pomoc pri patologic-
kých situáciách.
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S čchi sa podrobnejšie stretneme ešte v ďal-
šej časti pri výklade základných pojmov 
používaných pri akupunktúre. 
Výrazy jang a jin sú tiež všeobecne rozšíre-
né a ich interpretácia je niekedy veľmi svoj-
rázna. Používame ich v pôvodnom znení 
podobne ako čchi, pretože ani neboli žiadne 
pokusy o preklad alebo aspoň nejaký prevod 
do žiadneho európskeho jazyka. V starej 
prírodnej filozofii sa tak chápal dynamicky 
sa meniaci jav vonkajšieho, teda prírodného 
prostredia nielen v rámci prírodných ryt-
mov podľa častí roka v miernom zemepis-
nom pásme, cirkadiánny rytmus, prirodzený 
rytmus ľudského života, ale i komplexnosť 
pôsobenia na biologické deje v tele človeka 
vrátane funkčne rozdielnych častí tela. Do 
chápania týchto procesov hneď spočiatku 
vniesli starí majstri nepretržitú dynamiku. 
Nikdy nešlo o nejaké absolútne dichotomic-
ké delenie funkčnosti, ale vždy o prelínanie 
sa charakteristík diania so stálou zmenou 
prevahy jednej či druhej zložky respektíve 
ich dočasnej vyrovnanosti. To chápali ako 
základ života. Je pochopiteľné, že vyvíja-
júca sa teória medicíny prevzala chápanie 
týchto princípov a ešte viac zvýraznila ich 
neantagonistický charakter a nutnosť ich 
dynamickej rovnováhy pre zdravie človeka 
a taktiež pochopiteľne súvislosť ich nerov-
nováhy s patologickými javmi.
V starých i nových učebniciach tradičnej 
medicíny nachádzame rozličné prímery 
či charakteristiky jangu a jinu ako keby 
išlo o protiklady, napríklad chlad a teplo, 
dynamiku a pokoj, svetlo a tmu, mužský 
a ženský princíp, Slnko a Mesiac, vonkaj-
šok a vnútrajšok, hore a dolu a množstvo 
ďalších. V podstate však ide len o snahu 
vyjadriť v bežných príkladoch len zdanli-
vé protiklady, pretože spomenuté pojmy 
vlastne potrebujú pre svoje vyjadrenie 
vždy aj ten zdanlivo opačný jav aby mohli 
mať samé svoju charakteristiku a zmysel. 
Vzájomnú podmienenosť a vlastne stálu 
doplnkovosť vyjadrili pred tisícročiami gra-
fickým znázornením princípov jangu a jinu 
obrázkom dvoch symetrických vzájomne sa 
dotýkajúcich „rybičiek“ v kruhu, ale najmä 
tým, že každá z nich obsahuje v sebe „oko“ 
s charakteristikou toho druhého. Tým sa 
zvýrazňuje základné pravidlo, že ani jeden 
z týchto princípov nemôže existovať a teda 
ani fungovať bez toho druhého.
Vidieť to ako stálu relativizáciu rozčlenenia 
ľudského tela na jangovú hornú polovicu 
a jinovú dolnú, jangovú prednú stranu tela 
a jinovú zadnú, jangový povrch tela a jinové 
vnútro, čo však platí nielen pre telo ako ce-
lok, ale i pre každú jeho časť, ktorej horná, 
periférna a predná časť má vždy jangovú 
funkčnosť a opak jinovú bez ohľadu na to či 
ide o časť tela patriacu z celkového pohľadu 
k jangovej alebo jinovej. Takéto relativizo-
vané charakterizovanie je pre naše európske 
medicínske myslenie nezvyklé a môže sa 
zdať prefantazírovane zložité. V praxi však, 
ak to berieme do úvahy, môžeme naozaj 
zistiť že fyziologické i patologické charak-
teristiky tomu zodpovedajú a ako si to uká-
žeme v častiach venovaných tradičnej dia-

gnostike a tradičnej terapii, rešpektovanie 
týchto poznatkov má význam pre presnosť 
a efektívnosť medicínskeho konania.
Okrem tohto, akoby lokálne fixovaného 
pohľadu na jangové a jinové charakteristiky 
počasia, prostredia i tela človeka sa ukázalo 
ako vhodné i celkové charakterizovanie 
rovnako javu ako i človeka jeho dlhodo-
bými znakmi, ktoré ho zaraďujú viac do 
jangového alebo jinového
spektra. Naše staré a azda už prežité charak-
teristiky konštitúcie, napríklad na sangvini-
kov, cholerikov a melancholikov alebo inak 
na piknikov, astenikov a atlétov, či pavlo-
vovské charakteristiky prevahy prvej či dru-
hej signálnej sústavy mali spoločné delenie 
ľudí podľa určitých vlastností . Z tohto od-
vodené predpoklady odlišného reagovania 
i na patogénne podnety, boli vlastne takým 
istým prejavom snahy charakterizovať ľudí, 
aby im bolo možné lepšie porozumieť v ich 
odlišných potrebách a z medicínskeho 
hľadiska, reagovanie v ich odlišných mož-
nostiach na patologické situácie. Naviac, 
v spomínaných klasifikačných schémach 
zhodne s jangovo-jinovými konšteláciami, 
ide aj o spoznanie náchylnosti k určitým 
druhom ochorení a teda, aj o ich využitie 
pre primárnu prevenciu. Tento odstavec by 
mal práve preto ukázať na blízkosť snahy 
o lepšie pochopenie a praktické využitie 
individuálnych rozdielov medzi ľuďmi ako 
v západnej, tak aj vo východnej medicínskej 
teórii a teda aj praxi, pričom sa vychádzalo 
zo zdanlivo rozdielnych východísk a samo-
zrejme s použitím rozdielnej terminológie.
Priblíženie rozlíšenia jangového a jinového 
funkčného pôsobenia nášmu medicínskemu 
mysleniu prešlo tiež vývojom. Analógia 
sympatiku pre jang a parasympatiku pre jin 
a podobne katabolických procesov pre jang 
a anabolických pre jin vyjadrili len malú 
časť ich funkcií, i keď mali určitú vypove-
daciu hodnotu. Veľmi stručne by sme súčas-
né poznatky o nich mohli charakterizovať 
ako vzájomne dynamicky na seba naviazané 
potencie funkcií iniciačných, stimulačných 
a efektivizujúcich pre všetky vitálne funk-
cie. Zároveň, zabezpečenie náročnejších 
a akútnych potrieb organizmu pre jang 
a potencie funkcií stavebných a tkanivá 
udržujúcich, metabolických, zásoby živín 
skladujúcich a logisticko-distribučných, pre 
jin. Jang je naviac zodpovedný za ochranné 
funkcie organizmu vrátane primeranej imu-
nity, pričom jin je tu zábezpekou pred ich 
neprimerané prejavy, ako je napríklad aler-
gia. Analogický mechanizmus vzájomnej 
pomoci i kontroly oboch princípov je mož-
né vysledovať v mnohých ďalších vitálnych 
javoch. Tradičná teória hovorí o vzájomnej 
závislosti trochu pre nás nadnesenými vy-
jadreniami, že totiž jin je živiteľom jangu 
a jang ochrancom jinu. Ak jeden princíp sa 
stane absolútne alebo aspoň relatívne silnej-
ším a tým naruší dynamickú rovnováhu, do-
chádza k turbulenciám v prírode a k ocho-
reniu v organizme. Vcelku zrozumiteľným 
ilustračným príkladom, použitým novšími 
majstrami niekedy koncom 18. storočia, je 
pripodobnenie jangu k nafúknutému baló-

nu, ktorý je pripútaný na kotvu jinu. Ak je 
balón preplnený a kotva slabšia, balón uletí 
prípadne i s kotvou, alebo sa odtrhne a to 
znamená, že jang, ktorý má tendenciu cen-
trifugálnu, ako funkčná potencia vymizne 
a organizmus tým stratí ochrannú funkciu 
a dynamické možnosti reagovania na záťaž. 
Naopak, ak je kotva príliš silná a náplň ba-
lóna slabá, teda jang nemá silu sa prejaviť 
dostatočne v svojej náplni, jin sa prejaví 
nadmernými a nedotknuteľnými zásobami, 
ktoré organizmus nemôže využívať v čase 
potreby, čo je zdrojom patológie s čiastočne 
opačnou symptomatikou.
Do tejto kapitoly patrí ešte učenie o piatich 
elementoch, niekedy prekladané aj ako päť 
prvkov. Ide tiež o predstavy, ktoré mali 
spočiatku všeobecný prírodno-filozofický 
význam. Dianie v prírode, pri už spomí-
nanom braní do úvahy ročných rytmov, 
a tiež iných rytmických dianí vrátane dejov 
v organizme človeka, viedlo k rozčleneniu 
charakteristík tých procesov do štyroch 
a neskoršie piatich kategórií, ktoré na seba 
dynamicky nadväzujú v čase, ale fakticky 
sa prejavujú v prelínaní všetkých naraz, 
vždy však s prevahou jednej charakteris-
tiky. Tradičná medicína túto koncepciu 
aplikovala na dianie v organizme, ktoré 
vykazuje zhodné dynamické charakteristi-
ky. Názvy elementov sú veľmi jednoduché, 
ide však o kódy, ktoré sú zvolené tak, aby 
predsa len v širšom významovom podklade 
mali nejaké väzby na základné vlastnosti 
jednotlivých elementov. Nazvali ich Oheň, 
Zem, Kov, Voda a Drevo. Je treba si uve-
domiť, že v starej Číne každá pomenovaná 
vec mala aj určité abstraktnejšie významy, 
ktoré samozrejme poznali len vzdelanci. 
A tak Drevo predstavovalo aj rast, vývoj, 
nádej, Oheň predstavoval rozmach, prílev, 
odovzdávanie, Zem predstavovala útočište, 
zavŕšenie, príležitosť, Kov predstavoval sta-
bilitu, príťažlivosť, trvanlivosť a Voda pred-
stavovala prísľub budúcnosti, zábezpeku 
života, nádej. Povedané zasa trochu vzletne: 
to, čo sa vyvinulo na jar z dreva a dozrelo 
v ohni leta, koncom leta sa dalo zozbierať 
a zhromaždiť na zemi, v jeseni skoncentro-
vať a zakonzervovať v kove, zimná voda 
z toho vytvorila zásoby ako prísľub jarného 
vzrastu a nádeje na celý nasledujúci rok. 
Podľa tradície sa toto dialo nielen v prírode, 
ale aj v organizme, ktorý síce nemusel byť 
závislý len na súlade s prírodným cyklom, 
ale ktorý si analogicky, i keď v rámci celé-
ho života vytváral podobný kolobeh a ten 
sa premieňal na drobné v kratších cykloch, 
i individuálne prispôsobených potrebám 
a situácii organizmu. Logicky sa potom za 
patogénne až patologické chápalo narušenie 
tohto potrebného cyklu vonkajšími škodli-
vinami či vnútornými, najmä nevhodnými 
emotívnymi vplyvmi.
Tu spomínané termíny z všeobecnej tradič-
nej teórie medicíny teda mali pôvod v dáv-
no existujúcej prírodnej filozofii, teória me-
dicíny ich prevzala a prispôsobila pre svoje 
potreby. Na nich potom mohla budovať 
pojmy už výlučne medicínskeho pôvodu, 
tak ako sa vyvíjala prax, skúsenosti a samo-
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statná medicínska teória. Prax sa postupne 
rozčleňovala podľa osvojovaných metodík 
a postupov, teória však vcelku úspešne zjed-
nocovala terminológiu a tak vo viac-menej 
samostatných postupoch akupunktúry, ako 
špecifickej metodiky východoázijskej medi-
cíny, ale i vo fytoterapii, masážnych a iných 
fyzikálne pôsobiacich postupoch i dietetike 
zaznamenávame v podstate zhodné apliko-
vanie spomenutých všeobecných pojmov. 
Akupunktúra ako prepracovaný a relatívne 
ucelený súbor poznatkov si však vytvorila 
naviac vlastné pojmy. O tých bude reč v na-
sledujúcej kapitole. 

III ZÁKLADNÁ TERMINOLÓGIA 
AKUPUNKTÚRY
Najcharakteristickejšími osobitosťami 
terminológie i celkového pochopenia aku-
punktúry, ako u nás uznaného atestačného 
nadstavbového odboru medicíny, sú aku-
punktúrne aktívne body /v ďalšom AAB/ 
a akupunktúrne dráhy /v ďalšom AD/.
V histórii rozvoja akupunktúry od jej pred-
pokladaných začiatkov asi pred 6-7000 rok-
mi, objavovanie a potvrdzovanie účinnosti 
jednotlivých bodov a spresnené rozloženie 
ich projekcie na povrchu tela, bolo postup-
né. Konečný počet AAB a ich priradenie 
k jednotlivým dráham sa definitívne po-
tvrdil a kodifikoval asi pred 3000 rokmi. 
Niečo neskoršie sa postupne vypracovali aj 
schémy AAB u zvierat, najmä u domácich 
zvierat, zvlášť u koní, psov a hovädzieho 
dobytka, čiastočne aj u iných malých domá-
cich zvierat. My sa samozrejme budeme za-
oberať len situáciou u človeka, i keď princi-
piálny rozdiel medzi výsledkami výskumov 
u ľudí a u zvierat nie je a teda aj vlastnosti 
AAB sú v podstate zhodné.
AAB sa nachádzajú pod kožou v rozličnej 
hĺbke, závislej i od anatomickej situácie, 
teda body pri končekoch prstov sú po-
vrchnejšie ako na trupe, kde je na viac 
rozhodujúca i hrúbka tukovej vrstvy, kde 
sa pochopiteľne nachádzajú AAB pod ňou, 
teda hlbšie. Bez ohľadu na hĺbku sa bod 
vždy prejavuje i na mieste jeho projekcie, 
teda na mieste, skadiaľ je vpichom ihly 
najlepšie dosiahnuteľný, čo platí i pre iné 
novšie spôsoby ovplyvnenia, napríklad la-
serom, magnetom, usmerneným teplom či 
akupresúrou.
Jednotlivé AAB majú rozličné funkcie, väč-
šina z nich sú jednofunkčné s regionálnym 
dosahom, aktivované v rámci cirkadiánne-
ho rytmu len po určitý čas dňa. Podobne 
viac regionálny dosah majú AAB, postupne 
odhalené len v ostatných storočiach, ktoré 
však nie sú napojené na AD, preto sa na-
zývajú mimodráhovými alebo extrameridi-
álnymi. Niekoľko desiatok viacfunkčných 
bodov s účinkom systémovým až globál-
nym je aktívnych nepretržite. Objektívnym 
dôkazom aktivity bodu je jeho elektrická 
charakteristika. Miesta projekcie bodu vy-
kazujú totiž zníženie kožného odporu a teda 
zvýšenie impedancie, teda kožnej vodivosti. 
Na meranie tohto fenoménu sa konštruo-
vali i u nás meracie prístroje, najčastejšie 
kontaktné ohmmetry a vyrábajú sa i teraz 

v inovovaných formách. 
AAB nemajú žiadny anatomický ani his-
tologický podklad, preto sa na Západe 
spočiatku chápali ako výmysel alebo len 
ako predstava čínskych akupunkturistov 
a ich efekty ako autosugestívny výsledok 
- o účinku u kojencov a zvierat v súvis-
losti s autosugesciou sa zdvorilo mlčalo. 
Výsledky elektromeraní po ich umožnení 
poznatkami a výkonnosťou techniky, ako 
i také čiastočné výskumy, ako napríklad 
publikované výskumy rumunských rádio-
lógov o šírení sa roztokov, ktoré obsahovali 
rádioaktívne látky pri intramuskulárnych - 
kontrolovane nie intracievnych - podaniach 
do končatín u psov. Tam sa ukázalo, že roz-
toky sa šírili prevažne po AD a rádioaktivita 
sa kumulovala práve v AAB, čo dokazovalo 
ich reálnu existenciu ako javov priestorovo 
fixovaných nie anatomicky, ale funkčne. 
Elektrické charakteristiky zasa naznačili, 
že sa v AAB dejú nejaké elektrické, asi 
sekundárne až terciárne javy, ktoré vyvolá-
vajú ionizáciu a teda elektrický prúd medzi 
bodom a najkratšou cestou k povrchu tela 
a preto na koži v malom priestore dochádza 
k zvýšenej impedancii a teda aj menšiemu 
odporu ako je na okolitom kožnom povrchu 
možno porovnať.
S týmito dovtedajšími poznatkami sme pri-
stúpili na výskumnú úlohu v štátnom ofici-
álnom výskume v rokoch 1981-82. Jedným 
z dvanástich vtedajších výskumných úloh, 
zameraných na nepreskúmané fyzikálne 
javy, bol výskum energetických vlastností 
AAB. Uvádzam len dva výstupy z via-
cerých zložitejších. Zistilo sa, že veľkosť 
AAB je od 2 mm na končekoch prstov cez 
5 mm, čo sa týka väčšiny bodov, až po 
zriedkavé extrémne veľkosti od 7 do 9 mm, 
pričom vždy išlo o tvar gule s uvedeným 
priemerom. Druhým ešte zaujímavejším až 
prekvapivým výsledkom bolo matematické 
modelovanie dejov v AAB bez ovplyvnenia 
pri fyziologickom stave organizmu, pri 
patologickom stave u AAB indikovaných 
pre zákrok pri danom ochorení a zvlášť 
počas zákroku. Množstvo takto získaných 
matematických rovníc ako výsledkov sme 
konzultovali s vtedajšou Katedrou bioky-
bernetiky Ostravskej univerzity a jej pred-
nosta doc. Šoch bol prekvapený faktom, 
že podstatná časť matematických modelov 
aktivity AAB bola totožná s ich výpočtami 
aktivity neurónových sietí v mozgu. Vysvet-
lenie tohto neočakávaného faktu sa však ne-
podarilo dokončiť.
V ostatných asi 20 rokoch sa i v západných 
zemiach rozbehol výskum AAB zlepšený-
mi histologickými metodikami s cieľom 
nájsť anatomicko-histologické osobitosti 
miest kde sa nachádzajú alebo projikujú 
AAB. Iný smer výskumu je zameraný fy-
zikálne a biochemicky. Vyberáme len malú 
vzorku literárnych údajov na ilustráciu 
skutočnosti o prebiehajúcich výskumoch 
v oboch smeroch. Všetky citácie preberáme 
z prehľadovej literárnej časti diplomovej 
práce Ing. Milana Hesteriaka z Katedry 
teoretickej elektroniky a biomedicínskeho 
inžinierstva Elektrotechnickej fakulty Ži-

linskej univerzity s názvom Impedančná 
analýza akupunktúrnych bodov a dráh. Tak 
podľa Fei et al. 2000 miesta projekcie AAB 
na koži sa vyznačujú vyššou hustotou ner-
vovo-cievneho zásobenia. Podľa Sierpina 
et al. 2005 sú AAB na miestach s vysokou 
hustotou nervových zakončení a teda ich 
možno brať ako ľahko excitovateľné kožno-
-svalové komplexy.
Druhým smerom výskumu sú merania 
elektrických osobitostí AAB, pričom sa po-
tvrdili už spomínané staršie fakty o nižšom 
odpore a vyššej impedancii. Okrem toho 
napríklad Zheng et al. 1996 sa tento jav 
snažili vysvetliť značnou hustotou tesných 
spojivovývh buniek epitelu na miestach 
projekcie AAB. Podľa niečo starších vý-
skumov Beckera 1990 je táto elektrická 
charakteristika AAB v dobe fyziologického 
stavu organizmu nižšia ako pri patologickej 
situácii, kedy AAB v postihnutých dráhach 
vykazujú výraznejšie elektrické anomálie 
vrátane transformácie polarity. Iné fyzikál-
ne a biochemické výskumy ukázali podľa 
Shlaya et al. 1998 na zoslabenie šíriaceho sa 
ultrazvuku v AAB v porovnaní s okolitým 
tkanivom. Podľa Pomeranza 1997 AAB 
majú vyššiu teplotu a rýchlejší metaboliz-
mus a aj väčšiu produkciu oxidu uhličitého. 
V koži na miestach projekcie AAB podľa 
Chana et al. 1998 je zvýšená akumulácia 
substancie P-mediátora.
Akupunktúrne dráhy /AD/ zvané u nás tiež 
meridiány sa kodifikovali spočiatku v počte 
10 párov - teda na pravej a ľavej strane tela, 
pričom 5 z nich malo prevažne jangovú a 5 
jinovú charakteristiku pôsobenia rozličného 
rozsahu a tak vytvárali 5 jang-jinových pá-
rov, ktorých charakteristiky na viac zodpo-
vedali piatim elementom. Až neskoršie, asi 
pred 2000 rokmi došli majstri k poznatku, 
že element ohňa je zložitejší a kontroluje 
ešte dva páry dráh, ktoré bolo nutné pridať 
k existujúcim, a tak vytvoriť komplex 12 
párov dráh. Tomu zodpovedalo aj spres-
nené rozloženie AAD a celkové teoretické 
podloženie aktivity celého systému. Okrem 
týchto dráh existujú ešte dve nepárové 
dráhy v strede tela spredu a zozadu, ktoré 
sa zaraďujú medzi takzvané mimoriadne 
dráhy. Tu nám ide len o objasnenie termí-
nov, takže nebudeme uvádzať celý komplex 
náuky o AD, len uvedieme podobne ako 
u AAB výsledky výskumov. AD totiž ako 
spojnice AAB sa chápali na Západe ako 
virtuálne či formálne výsledky prostého 
zoradenia bodov na ich lepšie zapamätanie. 
Tradičná teória však mala veľmi podrobne 
prepracovanú náuku o jednotlivých dráhach 
a ich funkciách a vzájomných vzťahoch vo 
fyziologickej situácii a diferencovane pri 
rozličných patologických stavoch. Snaha 
o histologické preukázanie existencie dráh 
nebola spočiatku úspešná, analogicky ako 
to bolo pri AAB, ako sme spomenuli. V r. 
1964 síce kórejský anatóm Kim Bon-chan 
publikoval monografiu, v ktorej doložil na 
množstve histologických snímkov útvary, 
ktoré zistil v priebehu AD, ale napriek 
značnej publicite - dokonca KĽDR vydala 
celú veľkú sériu poštových známok s tými 

originálne práce
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obrázkami - to iní autori, najmä na Západe 
nepotvrdili, a tak sa celá vec dostala do zá-
vozu ako artefakty. Nové výskumy v ostat-
ných rokoch i na Západe však ukázali, že 
Kim sa až tak nemýlil. 
V r. 1989 som mal možnosť priamo vo 
Výskumnom ústave AD v Akadémii tra-
dičnej medicíny v Pekingu zoznámiť sa 
s práve ukončeným výskumom šírenia 
zvuku v tele zdravého človeka. Na horných 
končatinách zvuk vysielaný naraz z 300 ge-
nerátorov do hĺbky tkanív sa šíril na šiestich 
miestach - práve tam kde boli projekcie AD 
- štatisticky signifikantne rýchlejšie ako na 
ostatných 294 miestach, hoci tkanivá a ich 
rozmanitosť sa ničím nelíšili. AD teda mu-
sia mať ešte nejakú charakteristickú vlast-
nosť, ktorá ich fyzikálne odlišuje od okolia. 
Toto neskoršie potvrdili i Shlay et al. 1998 
pri skúmaní šírenia sa mechanických vĺn 
s frekvenciou 400 Hz, avšak tu došlo u AD 
k spomaleniu na 4 m/s kým štandardné 
šírenie v miestach mimo AD bolo 5 m/s. 
Rôzne druhy fyzikálneho pôsobenia sa teda 
správajú v AD odlišne. Schlebusch et al. 
2005 zistili, že svetelné podráždenie AAB 
svetlom 350 nm vyvoláva v príslušnom 
meridiáne vytvorenie dočasného javu, ktorý 
pomenovali svetelným kanálom.
Zaujímavé sú výsledky výskumov spojitostí 
AAB s tradíciou deklarovaným miestom 
účin ku ich podráždenia a teda aj úlohy AD 
pri tomto procese. Narongput et al. 2005 na-
príklad pri nabodnutí 67. bodu dráhy močo-
vého mechúra na periférii dolnej kon čatiny 
zaznamenal vytvorenie elektromagnetic-
kého lokálneho poľa v senzorickej oblasti 
zraku v mozgu. A naopak, akupresúra 2. 
bodu tej istej dráhy, ktorý je pri oku, vy-
volala v spomenutom 67. bode výrazné zvý-
šenie emisie biofotónov. Najdlhšia dráha 
na tele človeka sa tak ukázala byť naozaj pre-
viazaná doslova „od hlavy k päte“. Jednodu-
ché dávnejšie rumunské experimenty so šíre-
ním rádioaktivity, už spomenuté, sa doplnili
 viacerými novými pokusmi s technéciom 
99, ktoré sa šírilo priamo po dráhach pod-
statne rýchlejšie ako v okolitom tkanive.
Snahu o vysvetlenie faktu, že AD existujú 
a sú podkladom šírenia signálov prejavil 
Becker v 1990. Predpokladá, že odovzdá-
vanie signálov v CNS sa deje pomocou 
polovodičových vlastností perineurálnych 
gliových buniek, čo je nezávislé na akti-
vite neurónov. Podľa Kostyuka et al. 2005 
by tu mohlo ísť o kombináciu úlohy iónov 
kalcia, účinkujúcich v cytoplazme, endocy-
toplazmatickom retikule a mitochondriách, 
ktoré vytvárajú koncentračné rozdiely na 
viacerých úrovniach intracelulárnych a ex-
tracelulárnych. Toto podľa Denga 2003 
účinkuje spolu s bielkovinami konexonov, 
ktoré by mohli tvoriť vlastnú materiálnu 
podstatu AD. Spolu by taký funkčný kom-
plex mohol obsahovať a šíriť informáciu 
o dejoch v AD. 
I keď je toho na odhalenie ešte veľmi veľa, 
doterajšie výskumy ukazujú, že koncepcia 
AAB a AD je reálna a i keď vznikla v do-
be, kedy žiadne podobné výskumy neboli 
možné, vychádza z poznania skutočne zod-

povedajúceho realite. Efekty využitia tohto 
poznania sa preukázali po tisícročia, čo by 
u vymyslených a nereálnych koncepcií bolo 
asi nemožné.
Úsilie o vysvetlenie účinku zásahov na 
AAB a AD aktuálne dostupnými poznat-
kami európskej medicíny a prírodných vied 
všeobecne, sa už v 20. storočí rozšírilo, ale 
v podstate išlo spočiatku len o špekuláciu 
o tom, ktorý z vtedy objavených mecha-
nizmov by mohol mať aj takú úlohu. Išlo 
o koncepcie elektromagnetické, najmä telu 
prirodzené bioelektrické, fotónové, ale 
i vychádzajúce zo zloženia tkanív, z čoho 
sa zvlášť vyčlenili úvahy o úlohe kolagénu 
ako média pre šírenie signálov. Ďalej sa 
brali do úvahy aj piezoelektrické javy a vo 
výpočte by sme mohli pokračovať. Žiadna 
z týchto možností sa nepreukázala ako je-
diná validná hypotéza, je však možné, že 
realita je skrytá zatiaľ v komplexnej účasti 
spomínaných i zatiaľ neznámych zložiek. 
Stále však viac sa tu dostáva do popredia 
teória informácií, na ktorej zrejme bola za-
ložená, aj keď to vtedy tak nechápali a teda 
ani nepomenovali, i tradičná teória.

IV. TRADIČNÁ TEÓRIA MEDICÍNY 
A DIAGNOSTIKA
I keď sa v euroamerickej medicíne stá-
le viac žiada celostný prístup k človeku 
v zdraví i v chorobe, ako-tak sa vďaka 
inej zakorenenej tradícii presadil len bio-
-psycho-sociálny prístup, avšak ani ten sa 
v každodennej praxi neuplatňuje dôsledne 
s odôvodnením nedostatku času, ale viac 
pre nedostatočnú prípravu lekárov a ne-
zvyklosť takého zamerania. V tradičných 
medicínskych teóriách a praxi, však taký 
prístup bol integrálnou súčasťou a to sa 
pochopiteľne musí odrážať i v prístupoch 
k diagnostike. Výstupy by mali zachytiť 
všetky potrebné údaje nielen o aktuálnom 
patologickom stave u jednotlivca, ale najmä 
fakty o jeho celkovej charakteristike v syn-
chrónnom i diachrónnom pohľade.
Všeobecne, vychádzajúc najmä z indic-
kej a čínskej tradičnej teórie ako najviac 
prepracovaných, ale z určitých prvkov 
tradičnej arabskej a malajskej medicíny, 
musíme konštatovať, že pri zaoberaní sa 
s pacientom nešlo u nich nikdy k izolo-
vanému pohľadu na chorobu ako nejakú 
vyčlenenú nozologickú jednotku, stanovenú 
prakticisticky. Pozerali vždy na človeka ako 
celok, ktorý je postihnutý aktuálne nejakou 
chorobou. Táto choroba však vždy vznikla 
na určitom individuálnom teréne a to jej 
prepožičalo individuálne znaky a súčasne 
prítomnosť choroby tento terén organizmu 
menila a vplývala naň vždy komplexne 
a celkove. Lokálne patologické zmeny 
majú celkovú odozvu v organizme a úlohou 
diagnostického postupu je teda nielen zistiť 
a analyzovať aktuálny stav, jeho rozsah, 
dosah a dynamiku, ale spoznať vývoj tých 
charakteristík pacienta, ktoré vytvárajú 
terén, a tým sa aspoň snažiť odpovedať 
na otázku prečo tento človek v tomto čase 
ochorel chorobou s takými príznakmi. Ďal-
šou položkou poznávania situácie je určenie 

dynamiky ochorenia a jeho možného vply-
vu na organizmus vcelku. V každom dia-
gnostickom analytickom dianí sa berie do 
úvahy psychický stav pacienta a to nielen 
z prípadného psycho-patologického zreteľa, 
ale i z jeho osobnostného vývoja, kde sa 
vyhľadávajú možné javy, ktoré napomohli 
rozvoju konkrétneho ochorenia, individuál-
ne črty osobnosti a postojov, ktoré ochore-
nia modifikovalo, a ktoré tak by mohli buď 
ochorenie udržiavať a komplikovať, alebo 
naopak ho dostať pod kontrolu. Taktiež ne-
malá pozornosť sa venuje posúdeniu emócií 
pred a pri ochorení, ich zameraní, trvaní 
a možnostiam ich ovládania. Spoločnými 
charakteristikami spomenutých národných 
teórií sú i sociálne aspekty opäť chápané 
ako danosti napomáhajúce rozvoju choroby, 
ale i napomáhajúce úprave stavu. Spomenu-
té národné teórie sa však aj rôznia pri iných 
položkách, ktoré vyplývajú z teritoriálneho, 
klimatického a čiastočne i ideologického 
stavu príslušných národných celkov.
Pri pohľade na diagnostické postupy tra-
dičnej čínskej medicíny vidíme, že berú 
do úvahy popísané predpoklady ochorení 
a pridávajú k nim pre rozľahlú Čínu a cisár-
sku organizáciu správy ríše, typickú mobi-
litu úradníkov a ich početných služobníkov 
a príslušníkov rodín, mobilitu vojenských 
jednotiek a prípadne i obchodné cesty, 
teda množstvo ľudí, ktorí museli zmeniť 
svoje miesto pobytu za iné, celkom klima-
ticky, prírodnými podmienkami a niekedy 
i spoločensky odlišné a teda, muselo prísť 
u nich všetkých k stresovej situácii, nutnos-
ti následnej adaptácie na celkom nezvyklé 
životné podmienky. Také presuny v iných 
krajinách nebývali, alebo neboli také počet-
né a preto ich ani ako anamnestické položky 
nenachádzame. Na viac, čínska prírodná 
filozofia bola od svojich začiatkov impreg-
novaná vnímaním rytmu času, najmä číslom 
60. To sa muselo odraziť i v hodnotení pa-
tologických situácií. Možno táto zvláštnosť 
nás prekvapí, ale nemá prečo, veď i v našej 
kultúrnej histórii a civilizácia je 60-ka za-
korenená. Máme kruh s 360-imi stupňami, 
hodina má 60 minút a minúta 60 sekúnd, 
kedysi bola u nás kusová miera kopa /60 
kusov, alebo 5 tuctov, teda 5x12 či 4 vertele, 
teda 4x15 / a napokon aj jazykové pozostat-
ky minulosti ukazujú na dominanciu 60, 
napríklad vo francúzštine sa počítanie de-
siatok končí 60, čo je soixante, ale 70 je už 
soixante-dis, teda 60-10 a 80 quatre-vingt, 
teda 4 dvadsiatky. To tiež na niečo pouka-
zuje i v európskom poňatí. V Číne však bol 
z čísel skoro niečo ako kult, a to sa muselo 
odraziť i v medicíne. A nie sme celkom 
úprimne schopní povedať, že je to len náho-
da, niečí po tisícročia udržiavaný výmysel 
alebo odhalenie nejakej zákonitosti, ktorej 
dosah nás zatiaľ ani nenapadol.
Vráťme sa však k praktickej diagnostike 
podľa tradičných postupov. Je samozrejmé, 
že pri prvom kontakte terapeuta s pacientom 
má byť diagnostický postup podrobnejší, pri 
opakovaných kontaktoch je pochopiteľne 
už tá všeobecnejšia časť preskúmaná, a tak 
by malo ísť len o doplnenie nových úda-
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jov. Okrem toho - tak ako je to i v našich 
bežných postupoch - sú predsa prípady 
vcelku skutočne banálne, nie len tak sa nám 
zdajúce, takže tam sa neukazuje potreba 
skutočne komplexnej diagnostiky nutná. 
To platilo i u starých majstrov, a práve to 
majstrovstvo sa prejavovalo aj v správnom 
ohodnotení potreby rozsahu diagnostických 
postupov bez ujmy na serióznosti diagnos-
tického prístupu.
Vychádzajúc z tradičných teoretických 
princípov už popísaných v predchádzajú-
cich častiach, možno praktické diagnostické 
postupy rozdeliť na zisťovanie daností orga-
nizmu a osobnej charakteristiky konštitúcie 
i osobnosti pacienta a zisťovanie aktuálne-
ho patologického stavu a jeho celkových 
dôsledkov na všetky zložky organizmu 
pacienta. V časovom slede diagnostických 
postupov tu nejde o fázovanie, teda najprv 
položky všeobecné a potom špeciálne, ale 
pre analýzu je nutné ich vedieť odlíšiť. Pre-
to majstri odporúčali všímať si pacienta od 
momentu jeho vstupu do zorného poľa tera-
peuta. Môže to byť moment vstupu pacienta 
do ambulancie, ale aj pre nás nezvyklý 
postup, ktorý som videl vo Vietname. Lekár 
si vyšiel opakovane popozerať pacientov do 
čakárne a bez ohľadu na ich časové poradie 
si vybral takých, u ktorých videl aktuálne 
vážnejšie porušenie zdravia, i keď sa nám, 
lekárom z Európy, vôbec nezdal nejaký roz-
diel medzi čakateľmi. Pri ďalšom vyšetrení 
sa však vždy ukázalo, že dynamika pato-
genézy u takto uprednostnených pacientov 
bola naozaj výrazne závažnejšia.
Prvým pozorovaným faktom teda má byť 
celkový výzor pacienta, a to nielen jeho 
držanie tela, farba pokožky tváre, prípadne 
viditeľné opuchy či kožné zmeny, namá-
havé dýchanie alebo mimické či gestiku-
lačné zvýraznenie prítomných bolestí, ale 
i také fakty, ktoré u nás prechádzajú bez 
diagnostického povšimnutia, ako je cha-
rakter chôdze, teda dôraznosť krokov, ich 
pravidelnosť, kladenie nôh a prenášanie 
ťažiska, zvučnosť a plynulosť reči, súhlas-
nosť mimiky a obsahu reči, očný kontakt, 
pohotovosť a včasnosť odpovedí na otázky, 
rýchlosť prirodzenej straty napätia počas 
rozhovoru. To všetko ukazuje jednak na 
jang-jinové pomery konštitučné a prípadne 
patologicky zmenené, i na psychickú strán-
ku osobnostných vlastností pacienta. 
Ešte malá exkurzia do našej prítomnosti. 
V súčasnosti samozrejme nebudeme - a to 
sa už nerobí ani v Ázii - brať do úvahy len 
samotné tradičné diagnostické postupy, ale 
tak ako to žiadajú i naše zvyklosti a pravi-
dlá, oboznámime sa najprv s výsledkami 
všetkých bežných diagnostických postupov 
našej medicíny vrátane laboratórnych a prí-
padne zobrazovacích metód. Pri znalosti 
tradičných postupov ostáva naša medicína 
vždy prvou v poradí a jej diagnostické 
závery východiskom pre ich doplnenie tra-
dičnými postupmi, ako je to indikované, 
teda skrátka povedané, ak použitie našich 
terapeutických postupov nie je efektívne, 
alebo ak by mohli poškodiť pacienta vzhľa-
dom na jeho stav a je predpoklad, že tradič-

né postupy tu budú efektívne alebo menej 
nebezpečné. Nuž a práve naše diagnostické 
závery alebo aspoň symptomatika vychá-
dzajúca zo západných metodík môže byť 
súčasťou komplexu diagnostických zistení, 
spolu s výsledkami tradičných postupov. 
Po tom, čo by sme mohli nazvať aspexiou, 
nasleduje vlastný anamnestický rozhovor. 
Sem patrí vyťaženie pacienta na témy 
jeho miesta bydliska i z hľadiska prírod-
ných pomerov, trvania jeho pobytu a prí-
padných presunov a ich času, samotných 
okolností a charakteristík obydlia, situácie 
chorobnosti u spolubývajúcich, ale i suse-
dov, vzdialenejších príbuzných a celkove 
regiónu. Potom nasledujú otázky, ktoré 
u nás súhrnne nazývame životosprávou. 
Ide však o podrobnejšie zoznámenie sa 
so stravovacími návykmi, ale i vzťahom 
pacienta k výžive, napríklad majú význam 
i také u nás celkom neznáme otázky ako sú: 
či sa podriaďuje rodinným alebo miestnym 
zvykom jesť len ohraničený sortiment jedál, 
i keď mu nechutia alebo si presadzuje indi-
viduálny výber toho, čo mu osobne chutí 
napriek zvyklostiam jeho blízkych a ak áno, 
čo uprednostňuje z druhov živín a príchutí. 
To sú veľmi cenné poznatky o jeho jang-
-jinovom stave potreby, jej napĺňania alebo 
deficitu. Z psychických a osobnostných 
položiek je potrebné vedieť ako reaguje na 
nepriaznivé a stresujúce situácie, či sa vie 
rýchlo nastrašiť, nahnevať, stratiť dobrú 
náladu, a či sa tieto stavy rýchlo upravu-
jú, alebo ide to len pozvoľna a čo z toho 
rýchlejšie a čo pomalšie. Dôležité je taktiež 
zistiť, či máva negatívne vzťahy voči iným 
ľuďom, či vie opanovať svoje negatívne 
emócie,a tiež či v prípade radosti a iných 
pozitívnych emócií nestráca nad nimi kon-
trolu. To sú totiž údaje, ktoré ukazujú na 
jeho situáciu primeranosti funkcií s charak-
teristikou piatich prvkov a ich rovnováhu 
i prípadné patogénne riziká.
Priame ukazovatele jang-jinovej konštitúcie 
poskytnú odpovede na otázky o preferencii 
klimatických podmienok - milovníci tepla 
a slnečného počasia ako prevažne jinové 
a ľudia, preferujúci viac chladnejšie a za-
mračené počasie ako prevažne jangové kon-
štitúcie sa v takej výraznej podobe vyskytu-
jú zriedka, skôr nájdeme určité len relatívne 
prevahy jedného či druhého funkčného 
princípu ako konštitučné znaky v predcho-
robí. A práve takáto miešaná konštitučná 
konštelácia by mohla byť podkladom pre 
menšiu odolnosť a tým aj ľahší nástup 
choroby. Preto je potrebné podrobnejšie 
preskúmanie i z hľadiska možných časo-
vých zmien takých preferencií v súvislosti 
s vývojom chorobných príznakov, čo zasa 
napovie o patologických dysharmonických 
zmenách u týchto princípov, a to má nielen 
diagnostický, ale i prognostický význam.
Obsah odpovedí pacienta na všetky spome-
nuté okruhy môže u skúseného alebo aspoň 
zainteresovaného diagnostika vyprovokovať 
ďalšie spresňujúce otázky alebo upozorniť 
na oblasti, ktoré sa bežne neexplorujú, ale 
u konkrétneho pacienta by mohli mať rele-
vantný význam pre plné pochopenie jeho 

stavu. Tu však ani tradičná teória nedáva 
nejaké priame návody, je to vec majstrov-
stva. I keď to tak u nás nenazývame, je to aj 
súčasťou našich diagnostických postupov - 
ak sme dostatočne skutočne zainteresovaní.
Starí majstri radili neponáhľať sa s neja-
kými závermi po tejto aspektívno-anam-
nestickej fáze procesu diagnostiky, pretože 
by sme mohli prísť k nepresnému záveru, 
ktorý by sme si zafixovali, a to by ovplyv-
nilo nezaujatosť pri ďalšej, už výkonovej 
diagnostike. K tej treba vraj pristupovať 
celkom nezaujate, teda bez nejakých 
konkrétnych očakávaní takého či onaké-
ho nálezu. Nevieme posúdiť, či už vtedy 
pochopili úlohu psychicky podmienených 
javov, teda jednosmernej pozornosti, a tým 
neuvedomovanej skotomizácie toho, čo sa 
neočakáva. Možno dokonca si boli nejako 
intuitívne vedomí toho, čo odhalila fyzika 
až v druhej polovici 20. storočia a stále viac 
toto poznanie prehlbuje, že totiž ľudská 
pozornosť, vedomie a myslenie, ako tvorca 
informácií, môže ovplyvniť hmotu na kvan-
tovej úrovni. Tým by vlastne pri jej analýze 
mohol človek dospieť k skresleným výsled-
kom nezodpovedajúcim v skutočnosti jej 
východziemu stavu. Inými slovami pove-
dané, v procese diagnostiky presvedčením 
o určitom výsledku by bolo možné zmeniť 
zistené parametre tak, aby zodpovedali náš-
mu predpokladu, i keď ich východisková, 
a teda pre daný stav relevantná, realita bola 
pôvodne iná.
Využitie existencie mikrosystémov na koži 
a slizniciach človeka má kratšiu históriu 
a okrem tradičných postupov vo viacerých 
východoázijských tradičných medicínach 
sa rozvíja i v Európe, kde sa spresnili údaje 
o niektorých mikrosystémoch, napríklad 
na ruke, prstoch, tvári, chrbte, bruchu, ale 
najmä na ušnici. Tu sú najproduktívnejšie 
objavy francúzskeho lekára Nogiera z prvej 
polovice 20. storočia. Bežné mikrosystémy, 
teda reprezentácie jednotlivých orgánov 
a častí tela na malej ploche, použiteľné tak, 
že miesto projekcie určitého orgánu sa pri 
jeho patologickej zmene stane citlivým až 
bolestivým, a tým aj diagnosticky vyťaži-
teľným, pretože iné príznaky ešte nemuseli 
prekročiť prah citlivosti a teda len mik-
rosystém podáva správu o predklinickom 
poškodení. Toto sa ukázalo i na ušnici, tá 
sa však na viac stala aj miestom, kde sú 
aktívne body - možno trochu inak funkčné 
a štruktúrované ako AAB, ale sú použi-
teľné na priame terapeutické pôsobenie 
ihličkami, teda aurikulopunktúrou. Niektoré 
novoobjavené telové mikrosystémy možno 
dešifrovať i z hľadiska posúdenia stavu 
funkcií zodpovedajúcich piatim elementom, 
čo má význam nielen pre diagnostiku, ale 
i pre sledovanie efektu liečby pri zmenách 
týchto nálezov.
Starí majstri však praktizovali najstaršie 
dokumentovaný mikrosystém, ktorý sa od 
spomenutých nových mikrosystémov prin-
cipiálne odlišuje tým, že nejde o priemety 
orgánov na určitú plochu kože, ale len na 
artériu radialis, pričom jej sledovaný pulz sa 
sníma v oblasti zápästia na troch miestach, 
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teda tromi prstami vedľa seba, a to pri 
povrchnom a hlbokom palpovaní pulzu na 
oboch stranách, čo vytvára vlastne 12 miest 
sledovania, čo zodpovedá 12 AD. 
V priebehu doby sa vyčlenilo viac druhov 
patologických typov vnímaného pulzu. 
Prevažujúca väčšina z nich mala kvalitatív-
ny charakter, len niekoľko bralo do úvahy 
kvantitu, teda počet pulzov. Na rozdiel od 
našich zvyklostí nadmernosť či nedostatoč-
nosť frekvencie pulzov, teda tachykardia či 
bradykardia sa nepočítala počtom pulzov za 
jednotku času, ale počtom pulzov na jeden 
spontánny vdych a výdych. Normálne mal 
človek behom jedného dýchacieho cyklu 
mať 4-6 pulzov. Kvalitatívne charakteris-
tiky patologických nálezov na pulzoch sú 
rozdielne a pochopiteľne je nutné sa ich 
naučiť pociťovať a rozlišovať, čo vyžaduje 
skúsenosti. Nejde však o nič ťažké i keď je 
to pre nás nezvyklé. Z množstva predtým 
vyčlenených druhov sa v súčasných učeb-
niciach uvádza obyčajne 27 rozličných 
druhov pulzov. Každý z nich má koreláciu 
s nejakým druhom narušenia harmonizácie 
na jang-jinovej, ale i iných špecifickejších 
úrovniach fungovania organizmu. Význam 
má i zistenie, či sa patologický pulz vy-
skytuje len na jednom mieste, teda len na 
reprezentácii jednej dráhy alebo ide o po-
stihnutie viacerých dráh a to rovnaké alebo 
diferencované, čo však vždy znamená horší 
chorobný nález a svedčí buď o rozširovaní 
patologického stavu na ďalšie oblasti tela 
alebo o nejakých komplikáciách. Pri kon-
trole účinku liečby je zasa možné z posú-
denia pulzov a ich porovnania s nálezom 
pri základnej diagnostike usúdiť na efekt 
skoršie ako sa klinicky prejaví, a podobne 
i na neúspech liečby či nabehnutie nejakých 
iných patologických skutočností. I z našej 
osobnej praxe možno potvrdiť starobylý 
názor, že na pulzoch je možné zistiť nové 
patologické situácie krátko pred ich skutoč-
ným prejavením sa. Týka sa to napríklad 
záchvatov urolitiázy u predtým zdravých 
ľudí ale i iných stavov.
Starí majstri tvrdili, že v prípadoch, kedy 
anamnéza a ostatné vyššie spomenuté dia-
gnostické postupy vedú k určitému záveru, 
ale nález na pulze im nezodpovedá, alebo 
je v rozpore s nimi, pravdu má vždy pulz. 
Súčasné názory i v zemiach, odkiaľ tra-
dičná medicína pochádza, ale i u nás však 
ukazujú, že všetky korektne a s prísluš-
nými vedomosťami urobené diagnostické 
postupy treba brať vážne a po ich analýze 
má byť syntéza komplexná, teda brať do 
úvahy všetky výsledky a snažiť sa využiť 
ich na komplexný obraz. Nakoniec, je pred-
sa logické, že za tú dobu došlo v poznaní 
fyziológie i patológie k novým poznatkom, 
ktoré dokážu zdanlivo rozporné výsledky 
tradičnej diagnostiky vidieť inak a teda ju 
ako integrovanú súčasť kompletnej dia-
gnostiky aj novo využiť.
Podobne novo objavené či revitalizovane 
používané mikrosystémy sa ukázali ako 
vhodný doplnok diagnostických postupov. 
Dajú sa využiť aj na určenie základnej kon-
štitúcie, teda v prvých krokoch diagnostic-

kého procesu a niektoré aj ako veľmi citlivý 
ukazovateľ priebehu upravujúceho procesu 
počas liečby. Vieme i o akomsi mixe už vo 
viacerých zemiach uplatňovanom. Ide o vy-
užitie práve spomínaných diagnostických 
a kontrolných postupov pri sledovaní efektu 
a prípadných komplikácií liečby euro-ame-
rickými metódami. Tieto majú totiž viac 
výhod, pretože nepotrebujú žiadne drahé 
inštrumentálne či laboratórne vybavenie 
a ich použitie je časovo nenáročné.
Celkom pochopiteľný je tradičný postulát, 
že diagnostický proces musí vyústiť do ma-
ximálneho možného pochopenia všetkých 
okolností chorobného stavu pacienta, lebo 
len to je dostatočným podkladom pre vy-
tvorenie individualizového terapeutického 
scenára.˝

V. TRADIČNÁ TEÓRIA MEDICÍNY 
A TERAPIA
V tradičnej teórii i praxi sa všade zdôrazňo-
valo, že akékoľvek liečebné činnosti je do-
volené robiť výhradne po ukončení diagnos-
tickej činnosti. To malo platiť i pre situácie, 
kedy išlo o super akútne stavy s nutnosťou 
vitálnych zákrokov bez meškania. Lekár 
mal mať schopnosť sa v takých prípadoch 
diagnosticky i terapeuticky rozhodnúť na 
možnom a pre danú situáciu najsprávnej-
šom postupe okamžite a súčasne. Bol však 
povinný hneď po život zachraňujúcom zá-
kroku urobiť všetky potrebné diagnostické 
kroky. Napríklad nejaké zranenie sa totiž 
nechápalo ako izolovaný jav, ktorý nemá 
iné telesné súvislosti, ale ako jav, ktorého 
hojenie bude závislé i na individuálnych 
osobitostiach pacienta, ktoré sa anamnes-
ticky majú vždy zistiť. Tomu sa má potom 
prispôsobiť individuálny liečebný plán, 
ktorý musí obsahovať i opatrenia na pred-
chádzanie možným komplikáciám, ktoré 
by vyplývali práve z tých individuálnych 
osobitostí. Samozrejme analogicky sa tieto 
zásady museli uplatňovať i pri zložitejších 
ochoreniach, kde tiež mohlo prísť k akút-
nym situáciám, ktoré nedovolili strácať čas 
anamnézou, tá sa však musela potom dopl-
niť v plnom rozsahu.
Z nášho pohľadu by sme mohli tradičné 
teoretické poňatie základného východiska 
úvahy o chorobe u konkrétneho pacienta 
vidieť v dvoch modalitách. Choroba mohla 
byť dôsledkom osobitostí celkového stavu, 
konštitúcie a ďalších položiek spomenutých 
v časti o diagnostike, teda vlastne akýmsi 
sekundárnym úkazom, mohla však byť 
prvotným javom, ktorý však zasadený do 
konkrétnych individuálnych daností mohol 
tieto základné charakteristiky pacienta špe-
cificky ovplyvniť. V prvom spomenutom 
prípade sa malo liečebné snaženie najprv 
generalizovať na celý organizmus a potom 
dotiahnuť úpravu chorobného stavu, v dru-
hom prípade bolo rozumné zamerať sa na 
zvládnutie choroby a potom podľa potreby 
ešte pridať postupy na celkovú úpravu 
organizmu. Rozlíšenie týchto dvoch mož-
ností bolo na diagnostickom postupe, ktorý 
v rámci analýzy zistených faktov a nálezov 
mal rozhodnúť i o uvedenom rozlíšení. Ten-

to prístup sa uplatňuje stále až po súčasné 
použitie tradičných postupov, ak sú integ-
rované so západnou medicínou. Dôkazom 
sú výskumy v Číne i Kórey o konštitučnej 
kategorizácii ochorení, ktoré sú podľa me-
dzinárodných štandardov nozografickými 
jednotkami, ale podľa tradičných kritérií 
ide o celú skupinu chorobných jednotiek 
a teda sa jedná o nutnosť použitia celkom 
odlišných liečebných postupov - vrátane 
i medikamentóznej a inej západnej liečby 
- striktne podľa konštitučných osobitostí pa-
cienta. Tak sa dá zvýšiť liečebná efektivita 
viacnásobne.
K integrácii tradičných východných a zá-
padných postupov osobná poznámka: V Čí-
ne som mal možnosť vidieť takú integráciu 
v praxi. Členenie oddelení v jednej veľkej 
nemocnici v Pekingu bolo síce podľa od-
borov ako u nás, ale napríklad interná bola 
rozdelená na sedem oddelení so samostat-
nými primármi a každý z nich mal určitú 
terapeutickú špecifikáciu od len západných 
a len východných metodík po miešané. Pa-
cient bol dvakrát denne prešetrený, aby sa 
posúdilo, či jeho aktuálny stav nevyžaduje 
preloženie na iné oddelenie, kde by dostal 
také zloženie liečebných postupov, ktoré je 
aktuálne u neho najvhodnejšie. A tak som 
videl sťahovanie pacientov z oddelenia na 
oddelenie aj dvakrát denne. Vždy to bolo 
samozrejme s posteľou i primontovanou 
skrinkou s osobnými vecami, takže pacient 
len ležal na posteli a všetko zariadil perso-
nál a technika.
Vhodnosť integrácie oboch skupín postupov 
má racionálny základ, nejde o nejaké núte-
né prispôsobovanie sa „pokročilejšiemu“ 
západnému ani romantické prispôsobovanie 
sa „starobylejšiemu“ východnému medicín-
skemu mysleniu. Len zriedka možno hovo-
riť o alternatíve, teda v konkrétnom prípade 
a čase očakávať rovnaký efekt jednými či 
druhými postupmi. Podstatne častejšie ide 
o situácie, kedy jeden smer by proste nesta-
čil na zvládnutie patologického stavu alebo 
by to trvalo podstatne dlhšie či by hrozili 
vedľajšie účinky liečby, druhý smer však 
je tu výhodnejší z niektorého či všetkých 
uvedených hľadísk. Ide predsa o blaho 
pacienta, nie o nejaké odborno-ideologické 
preťahovanie sa. 
Teória liečby pochopiteľne vychádzala 
a vytvárala sa z daností prírodných mož-
ností, všeobecných znalostí a iste i zo soci-
álnej situácie. V priebehu tisícročí sa teória 
liečby vyvíjala len pozvoľna, čo nebolo 
spôsobené tým, že by ju nemal kto prispô-
sobovať moderným postupom, ale preto, 
že jej tvorcovia vo všetkých generáciách si 
uvedomovali - a písali o tom - že prírodné 
možnosti sa menia a teda možností ich 
využitia pre liečenie je stále viac, niektoré 
nové prostriedky sú lepšie ako staré a tak 
tie staré sa zákonite opúšťajú. Teória však 
nebola liekopisom ani podrobnými pra-
vidlami postupov. Obsahovala všeobecné 
princípy, ktoré sa dali aplikovať i na nové 
produkty, prípravky a postupy a preto sa 
podľa nich nemusela novelizovať. Tento 
fakt mnohí západní kolegovia nepochopili 
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a keď sa oboznámili s teóriou východoázij-
skej medicíny minulosti v citáciách starých 
diel a porovnali to s novými publikáciami, 
s nevôľou komentovali, že sa za tisícročia 
nezmenila, že je teda zastaralá, nevhodná 
a nepoužiteľná. Ak porovnáme teoretické 
podklady v rámci nových učebníc rozlič-
ných metodík, napríklad akupunktúry, fyto-
terapie, dietoterapie a podobne, nájdeme vo 
všetkých rovnaké teoretické zdôvodnenie 
jednotlivých dielčich postupov príslušnej 
metodiky.
Ani tu však nejde o niečo nedotiahnuté, ale 
o vyjadrenie reality človeka, ktorého pato-
logické procesy majú stále rovnaký teoretic-
ký základ, voľba liečebných postupov musí 
teda vychádzať z rovnakých podkladov, ale 
je treba stále viac využívať širšie možnosti 
a pred žiadnymi sa neuzatvárať. Z tradičné-
ho hľadiska - a to isté predsa logicky platí 
i pre moderné - chorý človek je taký aký je, 
bez ohľadu na náš terapeutický scenár, pod-
mienkou terapeutickej serióznosti je však, 
aby obsahoval tie metódy, postupy a pro-
dukty, ktoré pacientovi pomôžu a neublížia.
I tradičné postupy môžeme rozdeliť na kau-
zálne, symptomatické a paliatívne, i keď ich 
starí majstri pochopiteľne tak neoznačovali. 
Prednosť mali vždy kauzálne pôsobiace, 
teda upravujúce narušenú konštitúciu, ktorá 
mala potom spolupôsobiť pri zastavení po-
stupu škodliviny, jej likvidácii v organizme 
a úprave následkov. Ak však išlo o stav, 
kedy už škodlivina nebola aktívna a teda 
vlastne išlo len o následky, používali sa 
postupy, ktoré mali viac lokálne navodiť 
potrebné anabolické a reštitučné procesy, 
teda vlastne išlo o symptomatický prístup. 
Ak však bol organizmus ako celok už tak 
zničený, že žiadne vonkajšie snahy o jeho 
znovu naštartovanie nemohli mať účinok, 
bolo treba použiť prostriedky, ktoré uľah-
čili utrpenia pacienta a zabezpečili mu čo 
najlepšie podmienky pre posledné chvíle ži-
vota. V tomto prístupe naozaj niet žiadnych 
rozdielov oproti súčasným trendom. 
Z tých metodík a postupov, ktoré sa použí-
vajú stále v rámci tradičnej medicíny je naj-
rozšírenejšia fytoterapia vrátane používania 
živočíšnych produktov. Tu sa dá teoreticky 
uvažovať, že zloženie rastlín, ktoré sa dajú 
ako liečivé používať, sa mení podľa geo-
logicko-klimatických podmienok, a to sa 
v dobách problematického dopravovania 
prejavovalo podstatnejšie ako dnes. Vcelku 
bolo samozrejmé, že ľudia žijúci v určitej 
oblasti s náchylnosťou na určité miestne 
podmienené ochorenia sa dali liečiť rast-
linami, ktoré pochádzali z tej istej oblasti 
spolu s rastlinami pestovanými pre výživu. 
Ľudia z inej oblasti mali často i na výživu 
iné produkty a pochopiteľne iné i na lieče-
nie. Vždy však ich liečivé vlastnosti museli 
mať rovnako cielený efekt. Z toho vznikol 
predpoklad, že liečivé rastliny z iných 
oblastí nebudú účinné inde. Skúsenosti 
z novších dôb to popreli. Samozrejmým 
predpokladom rovnakého účinku je rovnaká 
liečebná potencia rôznych rastlín. Je však 
možné, že niektorá rastlina nebude mať 
zhodne efektívnu alternatívu inde. To však 

už pri dnešnej dopravnej možnosti nie je 
podstatné. Prípadné rozdiely etnicko-rasové 
sa naznačene objavili len pri niektorých 
liečivách, nie sú však známe nejaké sku-
točné antagonizmy či hrozba komplikácií. 
Marketing však priniesol nové zvyklosti, 
ktoré nezodpovedajú princípom individuál-
neho prístupu. Na rozdiel od tradičnej praxe 
osobitých receptov pre komplexy rastlín pre 
konkrétneho pacienta v konkrétnej dobe, 
s častou praktikou ich obmien i v krátkych 
časových intervaloch sa ponúkajú i na 
európskom trhu zmesi určené pre určité 
pomenované ochorenia alebo orgánové 
subsystémy a to pre každého rovnako, čo 
je v rozpore s teóriou i serióznou praxou 
a môže viesť k poškodeniu pacientov a dis-
kreditácii tradične založenej fytoterapie ako 
takej.
Dietoterapia, presnejšie výber vhodných 
jedál na podporu chýbajúcich a vylúčenie 
nadbytočných zložiek vo väzbe na jang-
-jinovú harmóniu má takú starú tradíciu 
ako fytoterapia. Je tu taktiež závislosť na 
oblasti a tam produkovaných potravinách, 
ale základné pravidlá posudzovania úlohy 
tej-ktorej potraviny i chute v úprave naruše-
nej harmónie sú zhodné s liečivami, a preto 
v praxi často išlo o kombináciu fyto- a die-
toterapie. Aplikácia v západných zemiach 
je však otázna - východné potraviny sú 
k dispozícii len konzervované a to už nie 
je autentické použitie, chuťové návyky tu 
môžu viesť k odmietaniu niektorých potra-
vín, neindividuálny prístup to ešte zhoršuje, 
takže vlastne nejde o postupy, ktoré by boli 
u nás prínosné. Využitie tradičnej teórie 
na výskum a kategorizáciu u nás bežných 
potravín, a nakoniec i liečivých rastlín, sa 
nerozbehlo a tak o nejakej analógii tradič-
ných postupov s využitím našich produktov 
nemožno hovoriť. 
Akupunktúra je u nás najznámejšou meto-
dikou, prevzatou z tradičnej medicíny, roz-
víjanou od 60. rokov 20. storočia postupne 
inštitucionálne, v súčasnosti už ako postgra-
duálny odbor s vlastnou katedrou v rámci 
SZU. Jej viac ako päťtisícročný vývoj vie-
dol k praktickým postupom, založeným na 
tradičnej teórii, ale stále inovovaným a roz-
širovaným. Výskumy postupne odhaľujú na 
jednej strane mechanizmy pôsobenia, na 
druhej strane teoretické súvislosti s tradič-
nými predstavami a možnosťami modernej 
interpretácie, najmä na báze fyziky.
Samotné terapeutické použitie akupunktúry 
málo oboznámení lekári chápu viac ako 
symptomatickú analgetickú pomoc, prípad-
ne zástupnú anestéziu a v krajnom prípade 
nejaké antialergické zásahy. Všetko toto sa-
mozrejme akupunktúra môže zabezpečiť, je 
to však len akási jej vedľajšia činnosť. Pod-
statné je podporné zasahovanie do takých 
funkcií organizmu, ktoré majú upravujúce 
a hojivé pôsobenie a upravujúce zasahova-
nie do narušených funkcií organizmu buď 
navodením normálneho režimu alebo zasta-
vením šírenia sa patologických javov. I keď 
sa medzi akupunkturistami používa vlastná 
terminológia tradičného znenia - predsa 
každý odbor má svoju terminológiu - je 

možné niekedy presne, niekedy len približ-
ne pomenovať jednotlivé postupy, fázy či 
metodické kroky terapeutických zákrokov 
i všeobecnou medicínskou terminológiou. 
Je to však už dnes veľmi obsiahla téma - 
veď naša najnovšia učebnica akupunktúry 
má v dvoch dieloch vyše tisícky strán. 
Tu sa môžeme obmedziť len na pripomien-
ku, že i keď všetky zásahy akupunktúry sa 
navonok zdajú stereotypné, veď vždy ide 
len o vpichy ihiel a ich krátkodobé alebo 
dlhšie ponechanie v mieste vpichu, varia-
bilita používaných aktívnych bodov, ich 
synchrónnej alebo diachrónnej kombinácie, 
vždy v súlade s diagnosticky potvrdenými 
komplexnými vedomosťami o pacientovi 
a jeho stave, ide o veľmi variabilný liečeb-
ný proces. Striedajú sa tu utlmujúce i sti-
mulačné či tonizačné postupy s lokálnym, 
regionálnym alebo celotelovým zameraním, 
špeciálne postupy zamerané len na vyrov-
nanie funkčných nerovnovážnych stavov 
v rozličných subsystémoch organizmu, ale 
i zásahy do subtílnych dysharmónií s lokál-
nou reprezentáciou ak sa zistí v predstihu, 
že by mohli mať tendenciu postupného 
celkového deštruktívneho efektu na orga-
nizmus. No a tu je práve pre akupunktúru 
typická možnosť využiť vyskúšané postupy 
na ovplyvnenie mimoriadnych dráh na úpra-
vu takých dysregulácií v organizme, ktoré 
si naša bežná medicína nevšíma, pretože sú 
prierezové cez viaceré odbory a klinicky sa 
manifestujú, až keď je už ich riešenie one-
skorené a tým ťažko zvládnuteľné.
Z množstva jednotlivých osobitostí by 
som chcel vyzdvihnúť jednu, všeobecne 
málo známu a svojim spôsobom nevšednú. 
Pri úprave nejakej nadmernej reakcie or-
ganizmu, napríklad hypertenzie, účinok 
akupunktúry na normalizáciu krvného tlaku 
nebýva sprevádzaný prípadným prešvihom 
do hypotenzie, ako je to možné pri niekto-
rých iných liečebných postupoch, ale pri 
dosiahnutí úrovne pre konkrétneho pacienta 
normálnej, sa už tlak neznižuje, i keby ne-
dopatrením liečba pokračovala. Podobne je 
to i pri iných kvantifikovateľných stavoch.
Zo všetkého uvedeného logicky vyplýva, 
že žiadna liečba vychádzajúca z tradičnej 
teórie nie je všeliekom a nie je oslobode-
ná od prípadných komplikácií. Na rozdiel 
od praktických aplikácií inak vyvinutých 
medicínskych komplexných teórií, však 
všetky tunajšie komplikácie nevyplývajú 
z nedostatočných teoretických poznatkov, 
alebo z nevhodných vlastností použitých 
materiálov či inštrumentov, ale len z nedo-
držania teoretických zásad, pravidiel alebo 
proste z nedostatočných vedomostí prakti-
kujúcich terapeutov. Je jasné, že použitie 
opačne zameraného postupu než je potrebný 
- následkom nevedomosti alebo omylom či 
nedostatočným poznaním stavu organizmu 
pacienta v jeho komplexnosti - môže mať 
podľa trvania a hĺbky i závažné následky.

 Je tu len jeden preventívny faktor pred 
takou iatropatológiou a to faktor spoločný 
pre všetky medicínske smerovania i utopic-
kú integrovanú medicínu - vedomosti.
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DEPRESE
Giovanni Maciocia, překlad MUDr. L. Bendová

ČÍNSKÝ POHLED NA DEPRESE
Čínský termín pro deprese je yu nebo 

yinyu. „Yu“ má dva významy: „deprese“, 
nebo „stísnění - stagnace“. 

Yu jako stísnění-stagnace 
Dílo „Prosté otázky“ (Suwen) v kapitole 

71 hovoří o pěti stagnacích - dřeva, ohně, 
země, kovu a vody. Říká: „Pokud stagnuje 
dřevo, rozpíná se, pokud stagnuje oheň, 
zvedá se, pokud stagnuje země, zmocňuje 
se, pokud stagnuje kov, vylučuje, pokud 
stagnuje voda, vylije se.“ 

V díle „Danxiho nejvlastnější metody“ 
(Danxi xinfa, 1347) se pojednává o šesti 
stagnacích: čchi, krve, vlhkosti, hlenu, 
horkosti a stravy. Říká se tam: „Pokud jsou 
čchi a krev v harmonii, choroba nevzniká. 
Pokud stagnují, vzniká onemocnění. Mno-
ho onemocnění vzniká kvůli stagnaci… 
Stagnace způsobuje, že se věci hromadí 
tak, že nemohou volně proudit, chtějí se 
zvedat, ale nemohou, chtějí klesat, ale 
nemohou, chtějí se proměňovat, ale nemo-
hou… Proto vzniká šest stagnací.“ 

„Jingyueova sebraná díla“ (Jingyue qu-
anshu, 1624) nabízí vysvětlení z hlediska 
emocí. Hovoří o šesti stagnacích: hněvu, 
zádumčivosti, starosti, smutku, šoku 
a strachu. To potvrzuje, že všechny emoce 
mohou vést ke stagnaci čchi. Říká: „U šes-
ti stagnací je stagnace příčinou onemocně-
ní. U emocionálních stagnací je nemoc (tj. 
emoce) příčinou stagnace.“ 

Yu jako duševní deprese 
„Yu“ kromě významu „stísnění-stag-

nace“ znamená také duševní sklíčenost, 
kterou čínské knihy obvykle přiřazují 
k obtížím plného typu, tj. stísnění čchi ja-
ter, stísněnou čchi přeměňující se v oheň, 
stísnění čchi s hleny. Hlavní důraz je 
přitom kladen na stísnění čchi jater, a to 
především v počátečních stádiích. V po-
zdějších stadiích se hovoří o prázdnotě 
čchi, krve a jin. 

V čínské medicíně jsou stísnění a sklí-
čenost téměř synonyma, což naznačuje, že 
všechna sklíčenost a deprese jsou způso-
bené stísněním. Nicméně toto v praxi ne-
platí, protože mnoho typů depresí způso-
buje prázdnota, zejména prázdnota ledvin. 

Cílem tohoto článku je hlubší pohled na jednotlivé přípravky z řad „Tři poklady“ a „Ženský poklad“, které jsou využitelné 
u duševních a emočních poruch v rozsahu od těžké deprese až po pocity úzkosti, utkvělé myšlení a znepokojení.
Lehneš si večer do postele a převaluješ se celou noc ze strany na stranu, nemůžeš spát. Co se to děje? Přepadla tě depka. Ráno 
vstaneš, sedíš na kraji postele, a i když máš kolem sebe sestru, bratra, matku a otce, nechceš s nimi mluvit. Co se to děje? Pře-
padla tě depka. Posadíš se ke stolu, díváš se do talíře a před sebou máš vše, co máš rád, ale zavrtíš hlavou, vstaneš a řekneš 
„Bože, nemohu jíst, nemohu spát“. Co se to děje? Přepadla tě depka.        Leadbelly

Je ale pravda, že i v typech způsobených 
prázdnotou se objevuje prvek stísnění, 
který se projevuje typickou rezistencí vůči 
zlepšení stavu u osob dlouhodobě trpících 
depresí. 

DUCH (shen) 
Shen je naše vědomí, které nám umož-

ňuje vnímat naše emoce. Například, když 
se zlobíme, je to způsobeno játry, ale je to 
shen srdce, který cítí zlobu a ví, že se zlo-
bíme. Proto jedna z funkcí shen je řídit náš 
emoční život a v důsledku toho je trvale 
spojen s mentálními a emočními stavy. 

To částečně vysvětluje, proč je tak běžný 
klinický nález červená špička jazyka. Ne-
musí to ale bezpodmínečně ukazovat na 
problém související výhradně se srdcem, 
může to pramenit z jakékoliv emoce a mít 
vliv na jakýkoliv orgán, např. starosti 
a zádumčivost ovlivňují slezinu, smutek 
ovlivňuje plíce, zlost játra. Takové emoce 
ovlivňují různé orgány, ale srdce je sídlo 
ducha shen, je orgánem, který je „cítí“. 

ÉTERICKÁ DUŠE (hun) 
Zatímco shen nám umožňuje uvědomění 

si sebe jako lidské bytosti, hun představuje 
svět duševna. Hun má jangovou podstatu 
a je vetknut do dítěte tři dny po narození. 

Podstatou duše hun je neustálý pohyb, 
hledání a objevování, avšak nikdy ustrnutí. 
Když hun v noci trochu putuje, sníme – je 
to normální. Nicméně, když je snění nad-
měrné, hun hledá a putuje příliš mnoho. 
Zajímavé je, že ze západního úhlu pohle-
du nejvíce snění nastává v průběhu REM 
fáze spánku, když se bulvy pod zavřenými 
víčky rychle pohybují. Z pohledu čínské 
medicíny jsou to játra, která kontrolují 
a vyživují oči. 

Hun je tedy základní složkou shen, pro-
tože mu dává pohybový rozměr (přichá-
zení a odcházení), který se projevuje naší 
schopností plánovat, mít vize, inspiraci, 
smysl pro orientaci, vztahy atd. Bez duše 
hun by byl shen jako počítač bez operač-
ního systému. 

SHEN A HUN PŘI DEPRESI 
Vztah mezi shen a hun je u depresí urču-

jící. Jeden bez druhého nemohou fungovat. 

Aby byl člověk duševně a emočně zdráv, 
musí být jejich vztah v rovnováze. Hun 
dává shen dynamiku pohybu – přicházení 
a odcházení, což se projevuje schopností 
pěstovat vztahy s druhými lidmi, s okolím, 
mít plány, sny, být tvořivý, mít inspiraci, 
tvůrčí myšlení a vize. To vše pochází 
z hun, ne ze shen a srdce. Když je člověk 
nerozhodný a nejistý, co má dělat se svým 
životem, je to proto, že hun nemá tu vol-
nost pohybu - přicházet a odcházet, jak je 
mu přirozené. 

Na druhou stranu shen kontroluje a in-
tegruje hun. Pokud shen nekontroluje hun, 
hun bude „přicházet a odcházet“ příliš. 
Dále ještě shen musí toto vše integrovat 
do mysli. Hun je moře myšlenek, které 
ustavičně probublávají. Shen může ale 
pracovat v jednom okamžiku pouze s je-
dinou, takže musí hun kontrolovat a též 
integrovat veškerý materiál pocházející 
z hun do psychiky. Můžeme být často 
svědky „hyperaktivního“ hun u dětí, které 
vdechují život neživým předmětům a mají 
překvapivě vyvinutý smysl pro představi-
vost. Po dosažení sedmi let začíná shen 
sílit a postupně přináší „řád“ a „kontrolu“ 
fantazii duše hun. 

Shen a hun hrají také svoji roli při bi-
polární depresi. Hun je v tuto chvíli „hy-
peraktivní“ a přináší nekonečné množství 
myšlenek, ale duše shen není schopna je 
integrovat. To je důvod, proč jsou lidé 
s manickou depresí často tolik kreativní. 
V manické fázi bipolární deprese hun 
přichází a odchází příliš. V extrémních 
případech mánie vzniká psychóza a způ-
sobuje „šílenství“. Avšak existuje mnoho 
různých stupňů závažnosti a nejsou vždy 
tak extrémní, jako je tento. Při mírnějším 
průběhu mají lidé mnoho nápadů, začínají 
mnoho aktivit, jsou velmi aktivní v noci, 
nejsou schopni odpočívat, jsou zmatení, 
nadmíru utrácejí – a nikdy nic nedokončí. 

Naopak, když hun nepřichází a ne-
odchází dostatečně, nastane depresivní 
fáze bipolárního onemocnění. Projevuje 
se extrémní letargií, únavou, nezájmem, 
beznadějí, apatií, skleslostí, nedostatkem 
vizí, plánů atd. 
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DEPRESE - STAVY PLNOSTI (shi)
Stagnace čchi jater 

Deprese, náladovost, úzkost, frustrace, 
podrážděnost, napětí, předmenstruační 
napětí. Strunovitý pulz. Často může utlu-
mený a depresivní vzhled osoby zakrýt 
pravou podstatu problému, ale strunovitý 
pulz ji odhalí. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Uvolnění sevření (Release Constraint, T26) 

Osvobození z pout (Freeing Constraint, T52) 

Stagnace čchi jater měnící se na oheň 
Úzkost, deprese, neklid, vznětlivost, 

pocit tlaku na hrudi, červený jazyk po 
stranách, žlutý povlak jazyka, rychlý, stru-
novitý pulz. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Osvobození slunce (Freeing the Sun, T68) 

Horkost bránice 
Neklid, deprese, pocit úzkosti pod 

srdcem, nespavost, žlutý povlak jazyka, 
rychlý pulz. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Jasná duše (Clear the Soul, T27) 

Horkost hlenů zneklidňující ducha 
Neklid, deprese, podrážděnost, neklid-

ný spánek, nadměrné snění, oteklý jazyk 
s lepkavým povlakem, klouzavý pulz. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Jasná duše (Clear the Soul, T27) 

Stísnění a stagnace krve 
Neklid, deprese, neklid v noci, vznětli-

vost, neklidný spánek, hodně snů, fialový 
jazyk, pulz strunovitý nebo zadrhávající. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Červený neklid (Red Stirring, T18) 

Stísnění čchi a hlenů 
Rozladěnost, střídání nálad, předmen-

struační napětí, také mírné příznaky „dian“ 
jako jsou apatie, zapomínání jíst, zpomale-
né myšlení, poruchy spánku, povlak jazy-
ka lepkavý, strunovitý nebo hladký pulz. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Jasná duše (Clear the Soul, T27) 

Otevření srdce (Open the Heart, T28) 

DEPRESE – SMÍŠENÉ STAVY 
Prázdnota krve jater způsobující stísně-
ní čchi jater 

Předmenstruační napětí, pocity frustra-
ce, napětí, podrážděnost před menstruací, 
pláč a únava po menstruaci, nespavost, 
bezcílnost, bledý jazyk, strunovitý-zadrhá-
vající, nebo tenký pulz. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Osvobození luny (Freeing the Moon, T32) 

Vzácné moře (Precious Sea, T59) Uklidnění ducha 
(Calm the Shen, T37) 

DEPRESE – STAVY PRÁZDNOTY 
Starost zraňuje mysl 

Deprese, zapomětlivost, úzkost, nechuť 
cokoliv dělat, sklíčenost, pláč, protahování 

a zívání, bledý jazyk, vlhký bílý povlak 
jazyka, strunovitý a tenký pulz. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37) 

Rozehnání mraků (Breaking Clouds, T66) 

Prázdnota krve srdce a sleziny 
Zádumčivost, deprese, neustálé pře-

mýšlení, bušení srdce, bázlivost, obtíže 
s usínáním, nechutenství, bledý jazyk, 
slabý nebo zadrhávající pulz. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37) 

Prázdnota jangu srdce 
Deprese, zimomřivost, choulení se, 

nechuť cokoliv dělat, zlost, bušení srdce, 
lekavost, nespavost, bledý jazyk, hluboký 
slabý pulz nebo uzlíkovitý (u závažných 
případů). 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Rozehnání mraků (Breaking Clouds, T66) 

Prázdnota jin s vyšleháváním prázdné-
ho ohně 

Deprese, večerní úzkost, nervozita, ne-
spavost, červený jazyk, strunovitý–nitko-
vitý pulz, nebo plovoucí-prázdný pulz. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Zpevněný duch (Root the Spirit, T29) 

Prázdnota jangu ledvin 
Vyčerpanost, deprese, nechuť cokoliv 

dělat nebo jít ven, malátnost, zimomřivost, 
choulení se, nedostatek vůle a iniciativy, 
velmi bledý jazyk, slabý, hluboký, pomalý 
pulz. 

Tři poklady a Ženský poklad: 
Rozehnání mraků (Breaking Clouds, T66) 
Posílení kořenů (Strengthen the Root, T02) 

TŘI POKLADY U DEPRESÍ 

Rozehnání mraků (Breaking Clouds, 
T66) 

Deprese může mít mnoho příčin. Tento 
přípravek je variantou buzhong yiqi tangu 
a je určen zejména pro deprese z prázdnoty 
čchi a druhotně ze stagnace čchi. Základní 
účinek je „pozvednutí“ jak emoční, tak 
i tělesné úrovně. 

Taková osoba může mít na jedné straně 
mírné projevy deprese jako jsou: chronicky 
špatná nálada, skleslost, depky. Na druhé 
straně může být intenzivně deprimovaná, 
mít nedostatek sebeúcty a sebedůvěry. 
Nemá z ničeho potěšení a trpí intenzivním 
pocitem viny. Ačkoliv statečně zkouší ne-
podlehnout, je neustále ve špatné náladě 
a napětí. Intenzita úsilí vynakládaná na 
zvládání stavu může být někdy pociťována 
jako neúnosná. Má pocit nereálna, těžko 
to zvládá společensky, má tendenci k zá-
chvatům pláče a často tento pocit popisuje 
jako „neschopnost uvidět světlo na konci 
tunelu“. 

Uvolnění sevření (Release Constraint, 
T26) 

Je velice účinný pro ovlivňování emoční-
ho napětí a depresí vznikajících ze stísnění 
čchi jater, a to zejména u mužů, ačkoliv ne 
výhradně. Je indikován převážně u stavů 
plnosti; tedy ne v případech, kdy stísnění 
čchi jater pramení z prázdnoty. Je určen 
pro emoční a duševní projevy stísnění čchi 
jater, které způsobuje zablokování shen 
s projevy: náladovost, duševní deprese, 
předmenstruační napětí, podrážděnost, 
frustrace, rozmrzelost a netrpělivost. 
Nejtypičtějším rysem tohoto stavu zablo-
kování ducha shen je zaprvé jistý duševní 
zmatek pramenící ze stagnace a za druhé 
silný odpor ke všem duševním nebo emoč-
ním změnám. Taková osoba může mít 
obrovské množství potlačeného hněvu, ale 
není schopna ho využít tak, aby vyvolala 
pozitivní změnu. 

Lidé trpící závažným stísněním čchi 
jater se nemusí vždy jevit jako nahněvaní 
a zuřiví. Stejně tak totiž může v některých 
případech stísnění čchi jater zapříčiňo-
vat utlumenost, zakřiknutost, deprese 
a uzavřenost. 

Osvobození luny (Freeing the Moon, 
T32) 

Je varianta klasického „Prášku pro po-
hodu“ (xiaoyaosan), která je zaměřena na 
předmenstruační emoční napětí a ovlivňu-
je stavy vznikající na pozadí stísnění čchi 
jater a některé stavy prázdnoty krve jater. 

Taková osoba cítí napětí, podrážděnost, 
ale také smutek a depresi. Může kolí-
sat mezi pláčem a hněvem. Nedostatek 
krve jater způsobuje, že duše hun není 
zakořeněná. Naopak stagnace čchi jater 
obtěžuje hun, způsobuje podrážděnost 
a depresi. 

Kombinované typy stísnění čchi jater 
s prázdnotou krve jater v pozadí se vysky-
tují zejména u žen. Hlavně když stísnění 
čchi jater převládá před začátkem men-
struace. Důvod, kvůli kterému je žena před 
menstruací depresivní, ji nemusí obtěžovat 
v ostatních obdobích měsíce. Pokud je 
však ze stejného důvodu depresivní před 
menstruací každý měsíc, je třeba stav řešit 
(i když ji nemusí obtěžovat v jinou dobu 
cyklu). 

Jasná duše (Clear the Soul, T27) 
Je variantou klasického „Odvaru na 

teplotu žlučníku“ (wendantang), která je 
zaměřena na emoční napětí a úzkost vzni-
kající na pozadí hlenové překážky v hrudi, 
tedy i v plicích a srdci. 

Nazývá se Jasná duše, protože uklid-
ňuje hun odstraněním hlenů i pročištěním 
horkosti a zároveň uvolňuje napětí tělesné 
duše uvolněním hrudníku a plic. 

Horkost hlenů znepokojuje ducha shen 
dvěma způsoby: hleny zahrazují otvory 
mysli a horkost zneklidňuje shen. Kom-
binace těchto dvou faktorů může způsobit 
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duševní neklid a manické chování střídající 
se s těžkou depresí, bezdůvodný pláč nebo 
smích, nespavost. Taková osoba může cí-
tit nervozitu a hovoří o „pocitu neklidu“ 
v oblasti srdce. To může vypadat jako vel-
mi mírná forma diankuang (viz předchozí 
příznaky). U žen se mohou někdy tyto 
problémy objevovat jen před menstruací, 
pak se přípravek užívá pouze v průběhu 
čtvrté fáze menstruačního cyklu. 

Tento syndromový model je obvykle 
způsoben zádumčivostí, žárlivostí, starost-
livostí či utkvělým myšlením po dlouhou 
dobu. Čím utkvělejší jsou myšlenky, tím 
více horkosti vzniká, a čím více je hor-
kosti, tím větší je náchylnost k utkvělému 
myšlení - vzniká tak začarovaný kruh. 

Otevření srdce (Open the Heart, T28) 
Je varianta „Odvaru s banxia a houpo“ 

(banxia houpo tang), která je zaměřena na 
emoční napětí pramenící ze znepokojení, 
frustrace nebo potlačovaného hněvu, které 
se projevuje tísní na hrudi nebo pocitem 
překážky v krku. Často je citována jako 
směs rozhýbávající čchi jater, ale ve sku-
tečnosti řeší stísnění čchi v hrudi pramení-
cí spíše z plic a srdce, než z jater. 

Taková osoba trpí úzkostlivostí a také 
smutkem. Cítí se deprimovaná, často vzdy-
chá a má typický pocit tísně na hrudníku 
a „knedlíku“ v krku. To je způsobeno se-
vřením tělesné duše po v krku a hrudníku. 
Dlouhodobé stísnění čchi srdce zahrazuje 
shen a způsobuje závažné zmatení. Z těch-
to důvodů se přípravek užívá doslovně 
proto, aby „spadl kámen ze srdce“. 

Zatímco stísnění jaterní čchi často vzni-
ká z potlačených a nevyjádřených pocitů, 
stísnění čchi srdce a plic pramení spíše 
z dlouhodobého strachu a smutku. Proto 
je indikováno „Otevření srdce“, když má 
osoba pocit, že její duše nemá klid, nebo 
třeba řeší závažné životní problémy. 

Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37) 
Je určeno pro stavy prázdnoty krve sle-

ziny a srdce, které jsou obvykle způsobeny 
smutkem, žalem, starostmi nebo dlouho-
dobým šokem. Takové pocity vyčerpávají 
čchi sleziny, srdce i plic a po určité době 
vedou k prázdnotě krve. Osoba bude 
smutná, zoufalá, depresivní a unavená, 
bude náchylná k pláči, zejména na konci 
dne, nebo když bude unavená. Takový pláč 
pramení spíše z prázdnoty než ze stísněné 
stagnující čchi, proto nepomáhá zlepšení 
duševního stavu. 

Takové chování můžeme obvykle vidět 
u studentů, kteří mají hodně duševní práce 
a špatně se stravují – oba faktory oslabují 
slezinu. Mohou pak kolísat mezi pocity 
obav a podrážděnosti ze svých úkolů na 
straně jedné a smutkem, depresí a malo-
myslností na straně druhé. 

Zpevněný duch (Root the Spirit, T29) 
Je varianta starobylého „Odvaru na-

vracejícího spánek“ (yinmeitang), která 
je zaměřena na duševní neklid, úzkost, 
trápení a nespavost pramenící z prázdnoty 
krve jater, anebo jin jater. To vede k tomu, 
že hun není zakořeněná a člověk se cítí 
neklidný a bez cíle. 

Zklamání, zlost nebo nevyřešená zášť 
mohou způsobit, že se krev jater anebo 
jin jater stávají prázdnými. Pokud byla jin 
jater strávena dlouhodobě potlačovaným 
hněvem, osoba cítí napětí, úzkost, špatně 
spí, spánek je rušen nepříjemnými sny. 
Dalším charakteristickým znakem může 
být, že má během usínání zvláštní pocit 
„jako když plave“ doprovázený nejasným 
pocitem úzkosti. 

V některých případech vyčerpává krev 
jater anebo jin jater smutek. Pak se osoba 
cítí deprimovaná, smutná, špatně spí, ale 
nemá příliš mnoho snů. 

Postrádá životní směr a je pro ni obtížné 
zaměřit se na osobní životní cíl. Může se 
jevit jako neschopná opustit vyjeté koleje 
a najít ze své současné situace cestu ven. 
Aby ulehčila svému trápení, může se 
odhodlat tvrději pracovat, což však dále 
vyčerpává jin jater; a čím více se vyčerpá-
vá jin, tím obtížněji se dokáže „vypnout“ 
a odpočinout si, a tak vzniká začarovaný 
kruh. 

Osvobození z pout (Freeing Constraint, 
T52) 

Je varianta tradičních „Pokroutek na 
překonání napětí“ (yuejuwan) a ovlivňuje 
předmenstruační napětí, které se projevuje 
výbuchy hněvu, náladovostí, depresí, roz-
mrzelostí atd. To jsou symptomy závažné-
ho stísnění čchi jater, které nevede pouze 
ke znepokojování ducha shen, ale také 
k jeho mírnému zahrazení. To se projevuje 
podrážděným chováním a křikem, nebo 
bitím členů rodiny. 

Přípravek je zaměřen na emoční a du-
ševní projevy stísnění čchi jater v přípa-
dech, kdy způsobuje zahrazení ducha shen: 
náladovost, duševní deprese, předmenstru-
ační napětí, podrážděnost, frustrace, roz-
mrzelost a netrpělivost. Typickým rysem 
zahrazení ducha shen je především určitý 
duševní zmatek pramenící ze stísnění a dá-
le výrazný odpor k jakékoliv duševní nebo 
emoční změně. 

Volnost ústřední dráhy (Penetrating 
Vessel, T57) 

Je specifický přípravek pro harmonizaci 
ústřední dráhy. Disharmonie ústřední drá-
hy a vzbouřené čchi je velmi častá u žen. 
Vzbouřená čchi je hlavní patologií této 
dráhy a způsobuje pocit popisovaný v čín-
štině jako „liji“. V duševní rovině ho mů-
žeme popsat jako pocit úzkosti. Na tělesné 
úrovni pak jako napětí v pojivové tkáni 
břicha. Obě tyto interpretace jsou platné. 

Taková osoba bude cítit úzkost, rozči-
lení, zvláště pak před menstruací, únavu 
a depresi. Snadno se může vyděsit. Bude 

bledá a v očích bude nedostatek ducha 
shen. 
Osvobození slunce (Freeing the Sun, 
T68) 

Pročišťuje horkost jater pramenící ze 
stísnění čchi jater. To je mnohem častější 
u mužů, kteří trpí dlouhodobým stísněním 
jaterní čchi (vzniká z emocionálních prob-
lémů), které vede k horkosti jater. Přípra-
vek můžeme popsat jako obdobu tablet 

Osvobození luny (Freeing the Moon, 
T32) pro muže. 

Typickou příčinou vzniku stísnění čchi 
jater je potlačovaný hněv, frustrace nebo 
vztek. Taková osoba může mít obtíže 
přiměřeně vyjádřit svůj hněv, tj. nedá 
najevo, když ji někdo zneužívá, protože 
má sklon vyhýbat se konfliktu; nebo 
se neudrží a vybuchne kvůli sebemenší 
maličkosti. Případně může pendlovat 
mezi těmito dvěma reakcemi. Když se 
hněv vyjádří, dochází obvykle k nárůstu 
jangu jater. Když se potlačuje, způsobuje 
stísnění čchi jater. Osoba je pak vznětlivá, 
náchylná k záchvatům hněvu, nebo vypa-
dá depresivně a utlumeně. Strunovitý pulz 
prozrazuje stísnění čchi jater způsobené 
hněvem. Dlouhotrvající stísnění čchi jater 
může vést k vzestupu horkosti jater, která 
způsobí úzkost a neklid. Přípravek nachází 
časté využití i u žen. 

POROVNÁNÍ SMĚSÍ 
Uvolnění sevření (Release Constraint, 
T26) 
Osvobození luny (Freeing the Moon, 
T32) 

Uvolnění sevření je na rozdíl od Osvo-
bození luny vhodnější, pokud převládá 
stísnění čchi jater a jde primárně o stav 
plnosti. Naopak Osvobození luny je indi-
kováno ve smíšených stavech prázdnoty 
a plnosti; u prázdnoty krve jater a čchi sle-
ziny se stísněním čchi jater. Pulz a jazyk 
jsou dobrými rozlišovacími znaky mezi 
oběma přípravky. Pokud je pulz strunovitý 
a jazyk červený, předepisujeme Uvolnění 
sevření. Pokud je pulz celkově zadrhá-
vající či tenký a v jednotlivých pozicích 
strunovitý, s bledým jazykem po stranách, 
předepisujeme Osvobození luny. 

Jasná duše (Clear the Soul, T27) 
Otevření srdce (Open the Heart, T28) 

Jasná duše se používá u horkosti hlenů 
v hrudi, zatímco Otevření srdce u stísnění 
čchi hrudi. U obou se mohou projevovat 
deprese, pocit tísně a překážek na hrudi. 
Při horkosti hlenů je však více neklidu, 
mohou být přítomny některé známky ma-
nického chování. V případě stísnění čchi 
nejsou manické projevy (např. nervozita, 
pocit neklidu) přítomné. 

Účinek přípravků vyplývá i z jejich ná-
zvů. Horkost hlenů v hrudi vyžaduje pro-
jasnit duši. Stísnění vyžaduje otevřít, aby 
se rozhýbala čchi a zablokované emoce. 
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jsou však pulz a jazyk. Jasná duše se 
používá, když má jazyk lepkavý, silný, 
žlutý povlak a pulz je klouzavý a rychlý. 
Otevření srdce se používá, pokud není pří-
tomen silný povlak jazyka a pulz je v hor-
ní pozici mírně strunovitý, tj. protikladně 
k hladkému. 

Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37) 
Zpevněný duch (Root the Spirit, T29) 

Oba se používají u prázdnoty krve 
s úzkostí a nespavostí. Uklidnění ducha 
se ale používá, když je prázdnota krve 
primárně způsobena slezinou a srdcem, 
zatímco Zpevněný duch je určen na vyži-
vení krve jater. Z hlediska pozorovaných 
projevů je Uklidnění ducha více vhodné 
pro někoho, kdo trpí smutkem, únavou 
a pláčem společně s příznaky oslabení 
čchi sleziny. ˝

Zpevněný duch je vhodný pro toho, kdo 
trpí úzkostí, napětím, nespavostí a bezcíl-
ností společně s příznaky prázdnoty krve 
nebo jin jater. U prázdnoty krve sleziny 
a jater je duch neklidný, úzkostlivý, jsou 
narušeny spánek i schopnost se radovat; 
a tak duch potřebuje býti uklidněn, což 

vyplývá i z názvu přípravku. Pokud je tu 
ale prázdnota krve nebo jin jater, hun nemá 
vhodné místo k odpočinku a začíná puto-
vat; potřebuje proto býti spíše zpevněn, 
než jen uklidněn. 

Osvobození slunce (Freeing the Sun, 
T68) 
Osvobození luny (Freeing the Moon, 
T32) 

Osvobození slunce (z řady Tří po-
kladů) i Osvobození luny (z řady Ženský 
poklad) jsou indikovány u stísnění čchi 
jater vznikající na pozadí prázdnoty krve 
jater. Osvobození slunce se však využívá, 
když dlouhodobé stísnění čchi jater vede 
k horkosti jater, která způsobuje další 
symptomy jako jsou pocity horka, mírná 
žízeň nebo mírný pocit hořka v ústech. 
Červené strany jazyka (v oblasti jater) 
jsou samy o sobě dostatečným potvrzením 
přítomnosti horkosti jater. Pokud by byl 
jazyk po stranách bledý, používalo by se 
Osvobození luny. 

V obou případech se může osoba pohy-
bovat mezi výbuchy hněvu a pocity úna-
vy, plačtivostí či letargií. Pokud jsou ale 
přítomny též známky neklidu a úzkosti, 
používá se Osvobození slunce. 

Rozehnání mraků (Breaking Clouds, 
T66) 
Uklidnění ducha (Calm the Shen, T37) 

Už názvy těchto dvou přípravků vyvo-
lávají představu typů depresí, pro které 
jsou určeny. Zamračená obloha je tíživá, 
skličující, tmavá a zakrývá výhled. Ta-
ková osoba trpí prázdnotou a poklesem 
čchi sleziny, bude mít pocity tíhy a tísně, 
ztrátu nadhledu, ponurou a chmurnou ná-
ladu. Rozehnání mraků umožňuje světlu 
procházet, tíha a tíseň se zmírní, výhled 
se vyjasní. Pozvedání a posilování čchi 
sleziny může být přirovnáno k umožnění 
slunci nakukovat skrz mraky. Výsledkem 
je projasňování nálady. 

A naopak u prázdnoty krve sleziny, 
jako protikladu čchi sleziny, nebude mít 
osoba dostatek pocitu uzemnění a stabi-
lity. Uklidnění ducha pomáhá zakořenit 
a udržet ducha člověka díky uklidnění 
nadměrně aktivní mysli. A tak má přípra-
vek větší účinek na ukotvování, na rozdíl 
od Rozehnání mraků, které má pozvedá-
vací účinek. 

Zkompilováno Rebeccou Avern 

Vážení priatelia, v duchu prichádzajúcej 
jesene bohatej na farby a plody,mnohotvár-
nosť chutí,empíriu a harmóniu racia s emó-
ciou, s fluidom osobitým pre toto ročné 
obdobie niesol sa v dňoch 26.-27.októbra 
2012 v Bratislave IV. Homeopatický kongres 
so zahraničnou účasťou. 

Odozneli tu hodnotné homeopatické 
prednášky a prínosom boli aj odovzdané 
skúsenosti a skĺbenie diagnostickej zložky 
elektroakupunktúry podľa Volla /EAV/ 
s hľadaním súvislostí a využitím metodiky 
v rozhodovaní homeopatickej liečby. Mno-
hotvárnosť jesene ako by sa naozaj bola 
pretransformovala do oveľa širšej súvislosti 
ponímania choroby a liečby pacienta. 

Čoraz častejšie totiž zaznieval termín 
komplexnej medicíny a to tak v súvislosti 
s diagnostickými možnosťami, metódami 
a formami vyšetrení,ako aj hľadaní príčin 
a súvislostí. Prostredníctvom nich zhodno-
cujeme v praxi komplex vonkajších a vnú-
torných, fyzických a psychických aspektov 
a hľadáme najoptimálnejšiu a najefektnejšiu 
verziu liečby.

V prezentácii na tému „EAV a rezonan-
cia homeopatie“ MUDr. Korman prešiel 
históriou EAV metódy a úspešnou praxou 
predstaviteľa tejto metodiky Dr.Volla. Pre-
pojil a snažil sa ozrejmiť vzájomné pôso-

Podujatia

IV. HOMEOPATICKÝ KONGRES V BRATISLAVE Z POH¼ADU 
EAV METÓDY

MUDr. Čverhová Jarmila

benie subsystémov spätnou kybernetickou 
reguláciou. V duchu našich znalostí vieme, 
že imunológia spolu s CNS a endokrinným 
systémom tvorí trias hlavných riadiacich 
a regulačných systémov nášho tela. Stimul 
v podobe homeopatického lieku v duchu 
Rec kewekovej teórie potom upraví riadia-
cimi mechanizmami patologické procesy 
a nasmeruje ich k regenerácii, postupnému 
uzdravovaniu, alebo aspoň stabilizácii stavu.

MUDr.Petrovics v svojej prezentácii 
pojednal o „EAV diagnostike a možnosti 
homeopatickej liečby, zmene stravovacie-
ho režimu a fytoterapie pri problematike 
neplodnosti manželských párov“ Kazuistiky 
ako aj prezentácia súborov pacientov a vý-
sledky liečby boli pre mnohých prítomných 
inšpirujúce v hľadaní možností a odpovedí aj 
v tejto tak citlivej problematike.

MUDr. Dolejšová a Wankatová, tak ako 
ich poznáme s nadhľadom im vlastným, 
brilantnou analýzou a následnou syntézou 
poznatkov predniesli „Prínos elektrodiagnos-
tických metód v celostnej medicíne“. Takýto 
pohľad si však už naozaj žiada komplexné 
myslenie, zvolenie správnych diagnostic-
kých metodík, široké a komplexné spraco-
vanie možných etiologických agens záťaže 
systémov a orgánov a následne vedieť v pra-
xi zvoliť liečebný postup,event. kombináciu 

postupov v danom konkrétnom prípade. Jed-
ným z možností je aj homeopatická drenážna 
detoxikačná event. situačná či konštitučná 
liečba. EAV môže napomôcť harmonizácii 
organizmu cez poznanie poruchy nielen 
samotnému jedincovi, ale aj vzťahovému 
ozdraveniu pri partnerských problémoch,ako 
bolo prezentované v kazuistike lekárok.

Táto mozaika tak diagnostických mož-
ností,ako aj liečebných postupov z pohľadu 
lekára, mnohorakosti etiologických príčin 
a klinických prejavov,prepojení a jedineč-
nosti vzhľadom k pacientovi ma znova vra-
cia k asociácii plnosti a farebnosti jesene tak 
ako nám ich komplexná celostná medicína 
ponúka. Je to však o nekonvenčnosti mysle-
nia,kreatívnosti a rešpektovaní individuálne-
ho,jedinečného s prítomnosťou a rešpekto-
vaním vnútorného duchovného bytia. 

Všetko so všetkým súvisí a len v komplex-
nom pohľade máme možnosť objaviť to jed-
noduché, ktoré je osobité a jedinečné a mys-
lím si, že táto myšlienka sa niesla v kontexte 
spolupráce EAV metódy a homeopatických 
liečebných možností. 

Táto symbióza a poznanie však tiež museli 
postupne dozrievať „ako dobré víno“. Takže 
na zdravie nás a našich pacientov a nových 
symbióz.“ 
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CIELE: Akupunktúra je bežne používa-
ná terapia na liečbu funkčnej dyspepsie 
(FD), hoci mechanizmus jej účinku 
zostáva nejasný. Cieľom tejto štúdie 
bolo preskúmať rozdiely v metabolizme 
mozgu vyvolané akupunktúrou, place-
bo akupunktúrou a preskúmať možné
korelácie medzi mozgovými odpoveďami 
a klinickou účinnosťou.
Metodika: Celkovo na štúdii participovalo 
72 pacientov s funkčnou dyspepsiou. Boli 
náhodne rozdelení do skupín liečených 
akupunktúrou a „ placebo“ akupunktúrou 
počas 4 týždňov. Desať pacientov v kaž-
dej skupine boli náhodne vybraných na 

pozitrónovú emisnú tomografiu s cieĺom 
detekovať zmeny metabolizmu mozgu. Na 
hodnotenie terapeutického účinku boli po-
užité škály Nepean dyspepsia Index (NDI) 
a Symptom Index dyspepsia (SID) .
Výsledky: Klinické údaje ukázali, že po 
liečbe pokles skóre SID v skupine lie-
čených akupunktúrou bola signifikantne 
vyššia, než v skupine liečenej „placebo“ 
akupunktúrou (P <0,05). Zvýšenie NDI 
skóre medzi oboma skupinami sa nelíšilo 
(P> 0,05) Zobrazovacie dáta ukazujú, že 
skupina pacientov liečených akupunktúrou 
vykazovala rozsiahlu deaktiváciu mozgo-
vej činnosti v porovnaní s skupinou lieče-

nou placebom. V akupunktúrnej skupine, 
došlo k deaktivácii v oblasti mozgového 
kmeňa, v oblasti cingulárnej kôry, talame 
a hypotalame 
Záver: Akupunktúra a placebo akupunk-
túra majú relatívne odlišný klinický účinok 
a mozgové reakcie.
Akupunktúra liečba signifikantne zlepšuje 
klinický stav a kvalitu života pacientov 
s FD.
Špecifický mechanizmus akupunktúry 
môže významnejšie modulovať homeosta-
tické aferentné mchanizmy, vrátane insuly, 
prednej cingulárnej kôry a hypotalamu.

ŠTÚDIA ADDOPT
The ADDOPT Study (Acupuncture to Decrease Disparities in Outcomes of Pain Treatment):
Feasibility of Offering Acupuncture in the Community Health Center Setting
M. Diane McKee, MD, MS,1 Benjamin Kligler, MD, MPH,1 Arthur E. Blank, PhD,1 Jason Fletcher, PhD, Anne Jeffres, DOM,2 Wil-
liam Casalaina, MS, LAc,3 and Francesca Biryukov, MS, LAc3
THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE
Volume 18, Number 9, 2012, pp. 839–843
ª Mary Ann Liebert, Inc.
DOI: 10.1089/acm.2011.0193
Abstrakt

PREH¼ADY ODBORNÝCH ÈLÁNKOV 
MUDr. Miriam Polanová

VPLYV AKUPUNKTÚRNEJ LIEÈBY NA CEREBRÁLNU AKTIVITU PRI FUNKÈNEJ 
DYSPEPSII A JEJ VZ�AH K ÚÈINNOSTI AKUPUNKTÚRY
Influence of Acupuncture Treatment on Cerebral Activity in Functional Dyspepsia Patients and Its Relationship With Efficacy
Fang Zeng, PhD 1, 7, Wei Qin, PhD 2, 7, Tingting Ma, PhD 3, 7, Jinbo Sun, PhD 2, Yong Tang, PhD 1, Kai Yuan, PhD 2, Ying Li, PhD 
1, Jixin Liu, PhD 2, Xuguang Liu, PhD 1, Wenzhong Song, MS 4, Lei Lan, MD 1, Mailan Liu, MD 1, Shuguang Yu, MD 1, Xin Gao, 
MS 5, Jie Tian, PhD 2, 6 and Fanrong Liang, MD 1
Am J Gastroenterol 2012; 107:1236–1247; doi: 10.1038/ajg.2012.53; published online 29 May 2012

Ciele: Tento článok popisuje prijateľnosť 
a realizovateľnosť liečby akupunktú-
rou v štúdii ADDOPT (Acupuncture to 
Decrease Disparities in Outcomes of Pain 
Treatment), ktorá zahŕňa akupunktúru 
ako doplnok k obvyklému spôsobu liečby 
chronickej bolesti v mestských zdravot-
ných strediskách.
Dizajn: Štúdia posudzuje možnosti využi-
tia (schopnosť vykonávať v reálnej praxi, 
primeranosť zdrojov; prijateľnosť,pre 
pacientov) akupunktúru v primárnej lekár-
skej starostlivosti.
Nastavenie štúdie: Štyri (4) komunitné 
centrá zdravia v Bronxe, NY. Ktoré sú sú-
časťou výskumu New York City a Networ-
king Group (NYC RING), t. j. praktický 

výzkum určený k znižovaniu zdravotných 
rozdielov prostredníctvom primárnej sta-
rostlivosti a zlepšovanie kvality v mest-
skom prostredí 
Súbor: Pacienti s chronickou bolesťou v dô-
sledku osteoartrózy, s bolesťou krku alebo
bolesťou chrbta ošetrovaní v štyroch 
zdravotníckych strediskách v Bronxe 
slúžiace rodinám s nízkymi príjmami.
Liečba: 14 týždenné akupunktúrne ošet-
renie.
Výsledky: Bolesť a funkčný stav je hod-
notený v priebehu 6-týždňového období 
pred, počas, a po  akupunktúrnej liečbe 
dotazníkovou metódou pomocou Brief 
Pain Inventory a SF-36. 
Výsledky: Z 400 pacientov uvedených, 

185 začali liečbu. Väčšina pacientov pre bo-
lesti v chrbte (n = 103; 60,6%). Priemerný 
vek účastníkov je 53,9 ([SD] 14,1); 54,1% 
hispánci. Polovica (48%) uvádza „zlý‘‘ 
alebo „priemerný“celkový zdravotný stav.
Pacienti uvádzali priemernú disabilitu 74 
(SD 27,0) a priemerný bolestivý stav Brief 
Pain Inventory 6. (SD 1.9). 
Záver: Lekári podľa výsledku štúdie za-
členili v tejto mestskej časti akupunktúru 
do manažmentu liečby chronickej bolesti. 
Napriek nedostatočnej úrovni povedomia, 
pacienti začali využívať možnosť liečby 
akupunktúrou a ukázali vysokú úroveň 
spolupráce. 
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AKUPUNKTÚRA AKO LIEÈBA CHRONICKEJ BOLESTI DRIEKOVEJ CHRBTICE 
PRI LUMBÁLNEJ SPINÁLNEJ STENÓZE: KAZUISTIKY
Acupuncture for Treatment of Chronic Low-Back Pain Caused by Lumbar Spinal Stenosis: A Case Series
Allyson Augusta Shrikhande, MD,1 Robert A. Schulman, MD,2 Brian S. Lerner,3 and Alex Moroz, MD,
MEDICAL ACUPUNCTURE, Volume 23, Number 3, 2011
# Mary Ann Liebert Inc. DOI: 10.1089/acu.2011.0819
preklad MUDr. Miriam Polanová

Cieľ: Chronická bolesť spôsobená stenó-
zou spinálneho kanála v lumbálnej oblasti 
ostáva stále významným klinickým prob-
lémom. Neexistuje konsenzus o možnosti 
použitia akupunktúry ako potenciálnej 
liečby lumbálnej stenózy.
Cieľom tejto štúdie bolo posúdiť skúse-
nosti s používaním akupunktúrnej liečby 
k zníženiu bolestivých symptómov, zlep-
šeniu funkčnej mobility a denných aktivít 
(ADL) u pacientov s lumbálnou stenózou.
Dizajn, Nastavenie, Pacienti: Retrospek-

tívne tlf. rozhovory boli hodnotené u 7 do-
spelých pacientov s lumbálnou stenózou, 
ktorí dostali akupunktúrnu liečbu. Pacienti 
dostávali rôzne množstvo akupunktúrnych 
ošetrenie, a niektorí pacienti podstúpili aj-
djuvantnú fyzikálnu terapiu. Pacienti mali 
posúdiť zlepšenie v škále 0-5.
Zlepšenie 5 (bolesť aj príznaky eliminova-
né, funkčná mobilita sa vrátila k normálu) 
a žiadne zlepšenie pacienti uvádzali 0.
Hlavný výsledok: Hlavnými požadovaný-
mi výstupmi boli zníženie bolesti, zlepše-

nie funkčnej mobility a ADL.
Výsledky: Zo 7 osôb u 2 osôb bolo za-
znamenané zníženie bolesti a zlepšenie 
funkcie. Zvyšných 5 pacientov neudávalo 
zlepšenie. Pacienti, ktorí udávali zlepšený 
stav nemali radikulárnu bolesť.
Závery: Akupunktúra môže byť užitočná 
prídavná liečba u pacientov s lumbálnou 
spinálnou stenózou bez radikulárnej bo-
lesti. Súčasne aplikovana fyzikálna terapia 
môže zlepšiť výsledky liečby akupunktú-
rou

odborné články

PRÙJEM -XIEXIE
Průjem jako symptom může mít z pohledu 
tradiční čínské medicíny mnoho příčin. 
Průjmy mohou být chronické - z celkové-
ho oslabení, popř. ze vzájemné nerovno-
váhy jednotlivých orgánů, nebo akutní - z 
vnějšího napadení ap. Při výběru metody 
nápravy je třeba zohlednit nejen konkrétní 
stav, ale i vzájemné vztahy orgánů, které 
jsou do procesu trávení zapojeny. 
Hlavní odpovědnost za trávení nese prvek 
země, tj. slezina a žaludek. Slezina je 
zdrojem guqi (čchi z obilí a tekutin), řídí 
přepravu přijaté potravy žaludkem a její 
transformaci - tzv. vzestup čistého. Žalu-
dek řídí příjem potravy a sestupný pohyb 
čchi - tzv. sestup kalného. Slezina nemá 
ráda vlhkost a chlad. Žaludek nemá rád 
suchost a horkost. 
Další orgány zapojené v trávení jsou: ten-
ké střevo s pomocí žluči vylučované do 
něj ze žlučníku (pokračování oddělování 
čistého od kalného); tlusté střevo vysušu-
jící zažitinu a následně vylučující stolici; 

játra podporující trávení zajišťováním 
průchodnosti organismu (vlastnost prvku 
dřevo); ledviny zahřívající svým jangem 
slezinu a pomáhající správou mechanismu 
otevírání a zavírání dvou jinových otvorů 
tlustému střevu vylučovat; srdce náležící 
prvku ohně, jenž je matkou prvku země 
(sleziny) a podporuje rozvedení výživy do 
celého těla za pomoci čchi plic; plíce jsou 
párový orgán tlustého střeva a podporují 
sestupný pohyb čchi. I z prostého výčtu vi-
díme komplexnost a provázanost procesu 
trávení potravy. 
U průjmů budeme určovat, zda jsou způ-
sobeny plností (vlhká horkost, chladná 
vlhkost, nebo chlad z vnějšího napadení), 
nebo prázdnotou (čchi sleziny, jangu 
sleziny, jangu ledvin, nebo z celkového 
oslabení středu). Z pohledu průchodnosti 
budeme posuzovat stísnění a zauzlení čchi 
jater; nerovnováhu mezi slezinou a játry; 
chronickou přítomnost chladu v dolním 
ohništi, a tím zablokovanou transformaci 

tekutin. U prázdnoty sleziny (čchi, popř. 
jangu) je velmi důležité, aby nedocházelo 
k dalšímu zatěžování trávicího systému 
přísunem chladných potravin, jako jsou sy-
rová zelenina a ovoce (obzvláště tropické), 
zmrzliny, ledové a studené nápoje, mléčné 
výrobky (mléko, jogurty, sýry) atd. 
Průjem je vždy doprovázen dalšími přízna-
ky, které v komplexu slouží jako vodítko 
pro celostní zhodnocení stavu organismu, 
neboť jen tak je možno vybrat správnou 
metodu nápravy. Wang Bing v komentáři 
k Suwen říká: „Čchi jater je teplá a har-
monická. Čchi srdce je horká. Čchi plic je 
svěží. Čchi ledvin je chladná. Čchi sleziny 
kombinuje toto vše.“ 

Nechť je tedy u obtíží ze špatného trávení 
péče o pohodu prvku země ve středu na-
šich úvah! 

Preklad MUDr. Ludmila Bendová

Rozlúčili sme sa s primárom MUDr. Lacom Meňušom
Slovenská spoločnosť akupunktúry oz SLS s hlbokým zármutkom oznamuje, 

že dňa 17.11.2012 nás navždy opustil kolega, kamarát, primár MUDr. Ladislav Meňuš. 

Odišiel nečakane a náhle vo veku nedožitých 63 rokov 
po rokoch vyčerpávajúcej choroby srdca - pre akútne zlyhanie obličiek.

Česť jeho pamiatke.
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aktuality

Přítomni:
Brychtová, Fildán, Fílípek, Kalinová, Prokeš, Stránecký, Strnad, Van-

čuříková
Revizní komise: Kohoutová, Sedláček, Vondřich
Omluveni: Čutová 
Program: 
1. dr. Fildán – informace o přípravě kongresu  - XXVII.Congressus 

acupuncturae Bohemiae et Slovaciae, 31.5.-2.6.2013 Znojmo, ho-
tel Prestige – 1.informace již předána do tisku, rámcový program, 
financování kongresu.

2. dr. Fildán – informace o průběhu konference k příležitosti 20. 
výročí založení Rehabilitační kliniky Monáda a 10. výročí úmrtí 
MUDr. Jiřího Marka, zakladatele Monády, dlouholetého člena 
výboru ČLAS ve funkcích místopředsedy a vědeckého sekre-
táře – konference skvěle zorganizována s bohatou účastí, velmi 
dobrým odborným programem i společenskou úrovní. Dr. Fildán 
přednesl pozdrav ČLAS a Vzpomínku na prim. MUDr. Jiřího 
Marka ve formě prezentace s fotografiemi, bývalého místopřed-
sedu, dlouholetého vědeckého sekretáře a šéfredaktora časopisu 
Acupunctura Bohemo Slovaca. Dr. Fildán dále přednesl odbornou 
přednášku.

3. dr. Fildán – informace o XVI. Lékařském kongresu naturální me-
dicíny v Nitře.ČLAS ČLS JEP byly spolupořadatelem kongresu.

 Velmi dobrý multioborový program, kde zaznělo několik příspěv-
ků z akupunktury a přidružených technik. Z naší společnosti vy-
stoupili:Dr. Anna Loskotová, Dr. Jana Wankatová a Dr. Věra Do-
lejšová, Dr. Fildán. Některé příspěvky slovenských přednášejících 
bychom uvítali na akcích v ČR. Velmi dobrá byla i společenská 
část kongresu.

4. dr. Sedláček – časopis č. 4/2012 vydává slovenská strana, ČLAS 
bude vydávat 1. a 2. č. 2013, přičemž 2. číslo bude souhrnem ab-
strakt z kongresu

5. dr. Vančuříková – stav hospodaření k 30.6. 2012 – ve fondu JEP je 
362 000 Kč.

6.  dr. Vančuříková – předložila rozpočet na r. 2013 – navýšen rozpo-
čet na kongres na 100 000 Kč, rozpočet schválen

7. Přijetí nových členů:
MUDr. Jaroslav Čupera, 

ARO Ivančice,Chaloupky 41/26, Popůvky
MUDr.Veronika Bederková, 

gynekologie a porodnictví, nemocnice Ústí nad Orlicí 
MUDr. Alena Jonášová, 

neurologie nemocnice Kolín
MUDr. Ivana Pospíšilová, 

Monáda –Klinika komplex. rehabilitace, Praha
Kredit I. st.
MUDr. Alena Jonášová, 

neurologie nemocnice Kolín
MUDr. Jana Irskáková, 

všeobecné lékařství, Lichnov
MUDr.Veronika Bederková, 

gynekologie a porodnictví, nemocnice Ústí nad Orlicí
Kredit II. stupně
MUDr. Petr Hoffmann, 

pediatrie, Dobrá Voda u Českých Budějovic
8. Legislativní zakotvení akupunktury ve zdravotnictví v ČR. Aku-

punktura je zakotvena ve Věstníku MZ ČR z r. 1981. Výbor kon-
statoval, že stávající Věstník obecně vyhovuje, ale byly by vhodná 
aktualizace  s ohledem na změny ve zdravotnictví za uplynulých 
30 let. Tyto případné změny bude nutno řádně připravit a předjed-
nat. 

9. Dr. Fildán zařídí tisk Oprávnění-Kreditu II st. pro dr. Vančuříko-
vou.

10. dr. Kouhoutová navrhla, aby během kongresu byli členové vy-
zváni k umístění svých kontaktů na našich webových stránkách. 
Zabezpečí získávání těchto kontaktů.

11. Příští zasedání výboru: Výbor bude zasedat v průběhu kongresu 
ve Znojmě

zapsal dr. Fildán

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLAS ČLS JEP

Zápis č. 22 
ze zasedání výboru ČLAS ČLS JEP ze dne 24.11.2012 Lékařský dům Praha

PROGRAM:  
Otvorenie  zasadnutia  MUDr. O. Bangha, prezident SSA SLS
1. Akreditácia odboru
2. Špecializačné skúšky
3. Rôzne

Uznesenie: 
UZV 1. :  Výbor poveril MUDr.Balkovú organizovaním kurzov v spo-
lupráci s Katedrou akupunktúry UTČM LFSZU
UZV 2. :  Výbor súhlasil so zakúpením programu k evidencii kreditov  
frekventantom kurzov  a preplatenie čítačky kreditov, ktorú zakúpila 
MUDr.Ondrejkovičová

Zápisnica č. 3 
zo zasadania výboru Slovenskej spoločnosti akupunktúry oz SLS. 
z 26.9.2012  o  14.hod., zasadačka SLS, Cintorínska 3, Bratislava

UZV 3. : Výbor súhlasil s preplatením cestovných nákladov na cestu 
MUDr. Banghu do Bruselu na konferenciu 9.10.2012
Zasadnutie výboru SSA SLS bude dňa 28.11.2012 v zasadačke na 
Cukrovej 3 v Bratislave.

Overovatelia zápisnice:
MUDr. Balogh V.
zapísala MUDr. Ondrejkovičová,PhD
Ved. sekr. SSA SLS
MUDr. Balková D.



IV. Homeopatický 

kongres - EAV 

v Bratislave

Pulzová diagnostika

kongres

kurzy a semináre

Kurz tichý èchi kung, SZU Seminár Prvok KOV v TÈM




