Vážení akupunkturisté,
milí obchodní přátelé,
vítáme vás opět na stránkách Bulletinu a oznamujeme, že i letos pro vás máme připraven široký sortiment značkových
jednorázových akupunkturních jehel a pomůcek, které naše firma dodává již celých 22 let...V průběhu roku opakovaně
dochází ke změnám a novinkám u našich zahraničních dodavatelů, které nestačíme průběžně promítat do tištěných
katalogů, ale snažíme se je doplňovat alespoň na svých dosavadních web-stránkách.
Stručné poznámky k některým položkám v sortimentu, ostatní zůstávají bez podstatných změn:
•

PHOENIX – čínské velmi ostré akup.jehly s hliníkovým držátkem - nová velikost 0,30x40 mm ve spec. balení á 5 ks
s 1 trubičkou v blistru – obj. kód PX-AZ14 – celkem 100 ks v krabičce

•

AcuMax - oblíbené jehly s měděným držátkem – po výpadku dodávek opět přislíbeny v plném sortimentu koncem května
2013 ve variantách AM-... á 100 ks i v balení AT5-... á 500 ks

•

BW-S8 – novinka – spec. jehličky pro Su-Jok 0,16x8 mm s ocel.držátkem bez očka, balení á 100 ks

Nejbližší osobní setkání nám umožní účast na XXVII. Akupunkturním Kongresu ve dnech 31. 5. – 2. 6. ve Znojmě. Zveme
vás srdečně na stánek WANK na Kogresu, kde nabídneme svůj kompletní sortiment a uvítáme Vaše podněty a připomínky.
Těšíme se na vaši návštěvu stánku a děkujeme za stálou přízeň i příjemnou spolupráci v průběhu celého roku

Váš dvorní dodavatel akupunkturních pomůcek

Ing. Wanda Kyralová

editorial
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poslední předkongresové číslo časopisu dostáváte do rukou v období
vrcholících příprav na hlavní akci naší
společnosti, tedy XXVII. Congressus
acupuncturae Bohemiae et Slovaciae, pořádaný společně
našimi oběma společnostmi, tedy Českou lékařskou akupunkturistickou společností České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně a Slovenskou spoločnosti akupunktúry.
Určitě je dobře, že obě naše společnosti takto spolupracují, ať
jsme v jednom státě či ve dvou. Z dosavadního vývoje a zkušeností předpokládám, že to je názor většiny akupunkturistů
a určitě je to ve prospěch věci.
Můžeme to vidět i na obsahu tohoto čísla, kde máme, myslím, že to mohu říci, kvalitní příspěvky v obou jazycích. (Určitě si také pořád dobře rozumíme ). Všem autorům jsem
vděčný za jejich vstřícnost, ochotu a čas a docela se těším se
na příští číslo, které bude pojato jako sborník abstrakt z kongresu.
Co se týká uskutečněných akcí, připomínáme zde slavnostní konferenci k 20. výročí založení Kliniky komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka Monada, která proběhla v říjnu
2012 v kongresovém sále Top Hotelu Praha pod názvem
Komplexní léčba pohybového aparátu dětí a dospělých. Tímto bych chtěl připomenout zakladatele kliniky Monada, pana
primáře MUDr. Jiřího Marka, jednoho ze spoluzakladatelů
akupunktury u nás a dlouholetého šéfredaktora našeho časopisu, o němž na konferenci ve svém příspěvku mile promluvil předseda naší společnosti, MUDr. Ladislav Fildán. Pan
primář Marek by určitě byl s konferencí spokojen a ze svých
obou vystupujících dětí by měl radost.
V letošním roce se nám nahromadilo více kulatých výročí
našich významných členů, než stačíme postihnout v tradičních medailonech. Velmi těžko se vybírá a posuzuje. Nakonec
jsme se rozhodli tak, jak vidíte a na obálce jsme otiskli ještě
jednu ze vzpomínkových fotografií s MUDr. Miladou Barešovou.
Kromě našeho kongresu se koná na přelomu listopadu
a prosince 2013 ve Vídni vrcholná světová akce, Mezinárodní lékařský kongres ICMART, pořádaný k 30. výročí ICMART
a ve Vídni umístěn k 60. výročí Rakouské akupunkturistické společnosti. V jeho rámci proběhne ještě 5. mezinárodní
sympózium Johana Bischka, jejího zakladatele a dlouholetého předsedy. Dále namátkou začátkem října kongres ECIM
v Berlíně. Obojí tedy v Evropě a v příznivé vzdálenosti. Vzhledem k dostupnosti bychom toho asi měli využít.
Těšit se můžeme na spoustu dalších krásných akcí, mj.
na třetí pražský koncert Leonarda Cohena 21. července. Úžasná záležitost.
Z novinek v poslední době bych chtěl uvést přelomový krok
- zařazení psychosomatiky do vyhlášky ministerstva zdravotnictví, což ještě před vydáním vyvolalo bouřlivou diskuzi.
A profesor Heřt byl pasován na Rytíře lékařského stavu…
Hezké jaro, které snad už po vydání časopisu propukne
a na shledanou v předvečer Mezinárodního dne dětí na kongresu ve Znojmě. Kromě odborného programu určitě bude
o čem diskutovat.
MUDr. Petr Sedláček
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Biorytmy člověka v celostním pojetí
Interdisciplinární seminář – Jeseník 6. 12. 2002

Prim. MUDr. Václav Vydra
Gynekologická poradna Aš, vaclavvydra@tiscali.cz
Vnímání a chápání člověka není
totožné, ale v celostním pojetí se
překrývá. Koncepce holistického
principu obsahuje nejen genetický
otisk a evoluci individua, ale i periodicitu a provázanost různých funkcí, které ve svém rytmu respektují
integritu celku. Celostní pojetí je
tedy velmi komplikované a shrnuje v sobě nejen moderní poznatky
medicinské ale i poznatky dřívější,
které se v nových souvislostech jeví
jako významné ve smyslu praekognice, prevence a prevalence. Návaznost a součinnost moderní mediciny s medicinou tradiční v sobě
má nemálo problémů, historická
dialektika však dokládá, že vývoj jde
po spirále a nikoliv po exponenciální křivce. Proto faktor časoprostoru
a regulace dějů v něm je pro další
vývoj nezbytný. To znamená uplatnění informací v časové návaznosti
na hmotu tak, aby její organisovanost byla schopná autoregulace
a komunikace s podobnými útvary tvořícími jednotu. Významným
faktorem v takovém díle je čas, ten
vymezuje dění v živé hmotě, v něm
probíhají děje které zkoumáme
a snažíme se morfologii převést
do virtuální modelace dynamiky
funkcí živé hmoty.
Časová orientace tvoří jednu ze
stěžejních os výstavby reálného světa i jedince v něm. Základní textura,
která nese temporální fenomeny je
společná všem živým bytostem, je
její rytmus, periodicita a načasování vnitřních hodin ve všech priodických procesech. Rytmické procesy
připravují, pro nově zrozeného
jedince již v praenatnálním období, podmínky dané komplexní kosmologickou (vnitřní) situací v níž
se uplatňují informace genetické,
humorální, regulační ve smyslu fysikálně chemickém z prostředí matky
a vlivy vnějšími, tedy silovými poli
různého charakteru záření a magnetismu. Vnější vlivy jsou v dominan4

ci periodické, jsou pro individuum
formující a v minoritě chaotické,
přinášejí nutnost reakce a vyvolávají změnu v různé podobě.
Vývoj temporálních operací kognitivních funkcí je podmíněn
mírou přímo sdělených informací
(vrozených) a schopností reakce
na odlišnosti toku informací z metamorfované Ens. Složité organismy s hierarchií systémů mají paměť
historickou (evoluční) a paměť
druhovou (asociační). Kromě toho
jsou vybaveny instruktáží reaktivity
od své matky, jejíž tělo a podvědomí zvládá různé vlivy vnějšího prostředí. Oddělení od matky znamená
první okamžik samostatnosti a také
tvorbu své základní reakce, jakési
matrice z vlivu složitých silových
polí i konkrétních vlivů, což má
za následek dispoziční charakteristiky daného jedince.
Pojem čas se vyvíjel od pradávna
a nauka o něm se jinak nevyučovala
než jako dělená a měřitelná. Drobná reminiscence z řeckých dějin:
definice času Anaximandrova: „Čas
je odevždy a všechno co v něm je
se odehrává v něm“. Démokritos je
polemičtější tvrdí: „je nemožné, aby
vše vzniklo, pokud dříve nevznikl
čas.“
Antifon se vyjadřuje popisněji
„Čas je ideou nebo mírou, nikoliv
věcí“ a jeho bratr Platon uzavírá:
„Čas je nezbytný činitel k redukci
Chaosu na Kosmos.“
Šíře lidského poznání posunula hranice vlivu člověka do kosmu
a současně jej nasměrovala k poznávání psychofysických vztahů v něm
samotném. Toto zpožďování sebereflexe a vývoje lidského společenství za pokrokem technickým je pro
budoucnost špatnou vizí. Poznatky
o člověku opouštějí oblast výhradně karteziánského, tedy morfologického poznávání v časovém skaláru
a přesouvají se do oblasti systémů
dynamiky jevů a dějů, srovnávání
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vnitřní organisace a vnějších vlivů.
Objevilo se obrovské množství informací, které přesahují psychické
možnosti individua, protože obohacování vědomí lidstva nabírá
závratnou rychlost. Není divu, že
se objevují tendence vyhýbat se
zdánlivému chaosu a obrácením
se k vlastnímu Já hledat rovnováhu,
byť na primitivnější úrovni, hledat
uklidnění v abstrakci nebo osvědčených, tradičních schematech.
Čas a časoprostor jsou nedílnými součástmi spojení s existencí
hmoty, i když čas může existovat
v jiné rovině samostatně. Časovými
zákonitostmi se řídí nejen záležitosti hmotné, tedy hrubohmotné,
ale i energetická pole provázející
všech pět známých interakcí. Tato
energetická pole, která jsou nositelem periodických změn, vnímaných
podvědomě, projevují se svým vlivem na funkcích systémově strukturalisovaných v živé hmotě a to
bez vyjímky. Můžeme proto mluvit
o všudypřítomnosti a pronikavosti
oscilací vznikajících v kosmických
systémech i systémech nám vlastních nebo přiřazených.
Prvním badatelem v chronobiologii byl francouz De Mayran, který
si všímal a částečně vědecky popsal
okolnost uveřejněnou v roce 1729,
že existuje rytmický pohyb listů
rostliny a že to není záležitost náhodná. Samozřejmě rozšiřováním
pozorování, empirickými a cílenými vědeckými pokusy bylo zjištěno,
že tento původně jen pozorovaný
jev byl v modifikacích velkého spektra funkcí v organismech jednobuněčných, rostlinách, živočiších
a člověka.
Biologické soustavy, charakterizované oscilacemi mohou být tříděny různými způsoby Biologickými
rytmy v pravém slova smyslu jsou
jen ty oscilace, u nichž je možno
předpokládat a prokázat, že pokračují i za nepřítomnosti periodic-

kých změn prostředí. Tedy ty, které samy od sebe udržují oscilace,
odumírající organismy periodicitu
ztrácí.
Existují endogenní systémy, které jsou samoregulovatelné a charakterisujeme je tak, že jsou schopné samy udržovat oscilaci, získávat
potřebnou energii z vnitřních konstantních zdrojů. Příkladem je srdeční rytmus, rytmus dýchání, činnost zažívacího traktu, humorální
i hormonální autoregulace.
Dále existují exogenní vlivy
na systémy, které se projevují periodičností. Organismus na vnější oscilaci reaguje, přijímá jí a tak
má možnost regulovat její vliv,
jde však o děj vnuceně existující a spontánně odeznívající, který nemá konstantní energetický
zdroj. Biologické rytmy se dále klasifikují podle délky. Mluvíme o diurnálním rytmu, tedy noc–den či
den–noc, cirkadiálním, tj. 24 hod,
rytmu lunárním tj. 28 – 29 dnů
a semilunárním rytmu, tj. 12,5 dne
a ten je shodný s přílivovým. Další
rytmy jsou 23, 28 a 33denní a týkají se člověka.
Oscilace platí jako obecný rys fysiologické organisace živé hmoty
této planety. U živočichů i člověka
oscilují snad všechny dosud sledované funkce, například chemismus
krve, činnost jater, tvorba moči,
dělení buněčné, tělesná teplota,
citlivost na léky, citlivost na radiační léčbu, psychická a emocionální
aktivita atd.
Pokud pomineme, že modrozelené řasy daly opodstatnění panspermickému názoru na vznik života,
pak je zřejmé, že na základní organické sloučeniny jako čpavek a metan, působily vnější periodické
změny účinku fysikálních projevů
jako je tlak plynů proměnlivého
složení, spektrum záření, proměny
teploty a gravitace závislá na kosmosituační kombinaci a to ve složitých vzájemných oscilacích, které
se ustálily v nějakém rytmu a dále
se měnily jen velmi pomalu.
Exogenní rytmus považujeme
tedy za primární. Rytmicita exogenní je z jednoho hlediska považována za usměrňujícího činitele,
který synchronisuje průběh biologických rytmů, v určité situaci
však může průběh endogenních

rytmů narušovat a stát se činitelem
patogenetickým až destruujícím.
Vliv prostředí přes svoji pravidelnost nemohl stačit rostoucí vnitřní
organisovanosti živé hmoty. Vznik
základních buněčných živých forem byl určen k dalšímu vývoji.
Vzájemná návaznost fysikálně-chemických reakcí musela dostat
optimalisaci v nastolení vnitřního,
tedy endogenního rytmu a tímto
rytmem byl základní cirkadiální
rytmus. Rytmus, který byl vyvolán
základní souvztažností Země – Měsíc – Slunce.
Buňka se stala skutečně objektem výzkumu a hlavním cílem bylo
hledání centra vzniku oscilací,
pacemakeru, časovače či chronodonoru. Tento výzkum stále pokračuje, je to hledání buněčného
základu cirkadiálních a kratších
oscilací.
První exaktní pokus spočíval
v přenesení jádra jedné buňky
do buňky druhé za předpokladu,
že mají biorytmus odlišný. Přenesené, nové jádro vynutilo a určilo
nový rytmus pro cytoplasmu a její
součásti. Závěr – chronodonor je
v jádru buňky.
Autoři Hastings a Karakshian
prokázali, že zabráněním přepisu
vrozené informace z buněčné desoxyribonukleové kyseliny na informační ribonukleovou kyselinu
periodické změny ustávají. Tedy
chronodonor se zastavil.
Další vysvětlení lze najít v teorii
francouze Charlese Herreta a to:
Velmi dlouhý řetězec molekul deoxyribonukleové kyseliny v jádru
časoměrného sledu považujeme
za chronodonor, přičemž základním pulsem oscilace je obsazení
kopírované informační ribonukleové kyseliny na jedné vazbě. Kopírování má přesný a na čase závislý
chod, který končí vytvořením přesné kopie, pak je tedy časová jednotka ukončena.
Nepravidelnosti, zpřeházení sledu reakcí se jeví jako patogenita
tvorby jádra a může být příčinou
nádorové přeměny nebo alespoň
mutace. Nabízí se náhled na rozdíl mezi mutací a variací, jistotu
máme v tom, že mutace je v 90 %
nereprodukovatelná.
Celý sled pak slouží jako přesný
časoměrný mechanismus, který

je nezávislý na teplotě v poměrně
širokém rozmezí. Proto nalézáme
formy života od značně nízkých až
po značně vysoké teploty nacházející se na naší planetě (Blešivci
v Antarktidě a sirné bakterie ve vřídelních pramenech).
Frank Braun, profesor biologie na Severovýchodní universitě
v USA dospěl ke dvěma domněnkám o tom, co udílí časoměrné
signály pro dosud záhadné a proti teplotě odolné délky period
biologických hodin. Podle jedné
vyvinuly organismy přírodním výběrem dědičný komplex vnitřních
biochemicky oscilujících systémů,
které probíhají zcela souběžně se
všemi přírodními geofysikálními
periodami v lidském organismu.
Podle druhé domněnky organismus, i když je zbaven všech zřejmých faktorů prostředí, jako je
světlo a teplo, osciluje dále se všemi přírodními geofysikálními frekvencemi a to v důsledku odpovědí
na rytmické změny v pronikajících
silových polích z okolí. Takto navozené oscilace znamenají základní
časomíru pro biorytmy.
Nabízí se otázka – při kosmických letech uvnitř sluneční soustavy lze oscilace vnějšího pole dotvářet, modelovat vzájemná postavení
planet a simulovat jejich vliv, nikoliv však působení naší hvězdy. Přidáme-li astrologii měřitelné hodnoty silových polí planet třeba se
uplatní i ve vědě.
Do dneška bylo skutečně prokázáno, že živoucí organismy
(systémy) jsou překvapivě citlivé
na slabá pole geostatického magnetismu, na pole elektrostatická,
snad i na slabá pole elektromagnetická a gravitační. Taková citlivost
je dostatečná pro reakce na přirozená energetická pole zemská.
Zůstává velkým přáním, aby bylo
dokázáno, že organismy mají zcela
nezávislé časoměrné systémy vůči
přírodním geofysikálním periodám v opakovaných generacích.
Skoro každý proces probíhající v lidském organismu je více či
méně vázán na 24hodinový rytmus. Ten je nejvýznamnější a je
zřejmě více spjat s biologickými
hodinami. Není však stacionární.
Pokud se vyloučí vliv okolí, např.
dlouhodobým pobytem v jeskyni,
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má tendenci se prodloužit na 24,7
eventuelně na 25,l hodiny. Tato
okolnost je závislá na vzdálenosti
od rovníku. Podobné potíže nastávají u lidí žijících za polárním kruhem a překonávající polární noc či
polární den.
Spánek patří rovněž do periodických aktivit. Skupina lidí, která spí
méně než 6 hodin je tvořena lidmi
aktivními, energickými, rozhodnými a ambiciosními. Druhá skupina
lidí spící déle než 9 hodin je tvořena
lidmi nerozhodnými, pomalejšími
se sklonem k depresím a vytváření
subjektivních problémů. Skupina
mezi nimi je indiferentní a tvoří asi
50 %.
Pozoruhodná oblast, která byla
probádána, je kolísání tělesné tepoty a pracovní schopnosti. Teplota
je nejnižší ráno, zvyšuje se po celý
den, maxima dosahuje večer a klesá ve spánku. Průměrný rozdíl tvoří
0,7 °C. Zpočátku se tento jev vysvětloval jako následek svalové činnosti, ale rozdíly jsou bohužel stejné
i u osob zcela nehybných, upoutaných na lůžko. V experimentech
byla kontinuálně měřena teplota
i při změnách fází LD, (tj. označení
poměru světla a tmy v cirkadiánním čase), teplota však nepodléhala
ovlivnění. Tedy teplota těla na rozdíl např. psychických reakcí je daleko hůře ovlivnitelná, pokud je ovlivnitelná vůbec. Pracovní schopnost
vzhledem k cirkadiálnímu cyklu
rozděluje lidi na „sovy“ a „skřivánky“. „Sovy“ chodí pozdě spát a pozdě vstávají. Probuzení je dlouhé
a maximum pracovní schopnosti
dosahují spíše ve večerních hodinách. „Skřivánci“ chodí brzy spát
a brzy a rychle vstávají. U nich
rychle stoupá pracovní výkonnost
a je maximální v dopoledních hodinách. Tato diference je zřejmě podložena rozdílnou fotosensitivitou
epifysy, která ovlivňuje regeneraci
citlivosti oční sítnice. O schopnostech epifysy existuje mnoho nejasností, zvláště jejím vztahem k paleocerebelárním strukturám.
Jiný experiment se týkal autogenního odbourávání hladiny alkoholu
a některých léků. Při konstantním
přísunu alkoholu byla zjištěna rychle stoupající hladina do 12. hodiny,
6

pak prudký pokles, kdy je hladina
až 7× nižší, tedy kolem 15. hodiny
a pak se udržuje na zhruba stejné
úrovni až do 23. hodiny, pak opět
stoupá. Odbourávání alkoholu je
nejintensivnější v odpoledních a večerních hodinách, kdežto požití
v dopoledních hodinách znamená
neobyčejné zvýšení vlivu alkoholu.
Není jasné, kde dochází k tak intensivní degradaci, když jaterní orgánová hodina je úplně mimo sdělené
časové úseky.
Podobně probíhal výzkum pohybu hladiny účinnosti léčiv v závislosti biorytmického metabolismu,
jejich interakce a odbourávání. Vyplývá z toho, že dávkování léku k dosažení účinné hladiny je výhodnější
při znalosti biorytmu orgánů nebo
funkcí pro jejichž úpravu je lék určen. Je proměnlivá nejen rychlost
odbourávání, ale také reaktivita
na tonickou hladinu léku. Podobně
u lidí, kteří trpí různými alergiemi
bylo zjištěno, že alergisace se projevuje nejsilněji kolem 22. hodiny
a nejslabší je kolem 11. hodiny. Práh
pro bolest je nejnižší od 0. do 18.
hodiny, nejvyšší je od 18. do 24. hodiny. Člověk umírá nejčastěji kolem
6. hodiny ranní a kolem 16. hodiny
odpolední.
Považuji za nutné se zmínit o desynchronisaci circadiálního rytmu
za zvláštních okolností, jako je např.
práce v jeskyních, v dolech, v podzemních laboratořích a ponorkách
se často rozkolísaly biorytmy, protože pozbyly souvztažnosti k vnějším
vlivům. O procesech, které způsobují desynchronisaci, tedy narušují
rytmicitu mluvíme většinou jako
o stressových. Při nich dochází v organismu ke změnám, kterým říkáme
faktory přetížení. V běžném životě
vznikají přechodné desynchronisace poměrně často. Příčinou může
být příliš krátký a pozdní spánek,
příliš časné nebo překotné vztávání.
Pokud je třeba někoho násilně nutit
vstávat a ihned pracovat, pak začíná
ve stressovém stavu a ten přetrvává
několik hodin.
Souboj circadiálního rytmu den–
noc a stressových faktorů se odehrává hlavně v noci, ve vícesměnných provozech. Je však možná
značná adaptace. Pokud je jedinec
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méně adaptabilní, stress se prohlubuje a narušuje fysiologické funkce.
Není správné porovnávat výkony
pracovní denní a noční, když víme,
že noční výkonnost je podstatně
menší. Je-li nutno podávat v noci
vysoký výkon s velkou koncentrací
jako např. noční operace, jízdy, lety
či stráže, dochází často k většímu
narušení cirkadiálního rytmu.
Náchylnost k hlubokému vlivu stressu s disbalancí biorytmu
je v nočních hodinách vyšší než
za dne.
K desynchronisaci také patří
adaptace na časový posun osoby
při pohybu přes časová zeměpisná
pásma. Adaptace na 1hodinový posun trvá zhruba 1 den.
Biorytmy jak krátké, tak dlouhé
se uplatňují prakticky u všech onemocnění. První pozorování byla
prováděna již před 180. lety. Podrobné rozbory byly známy ve 20.
letech minulého století a dodnes to
nijak nerespektujeme.
Kurt Paul Richter v průběhu 42
let své činnosti jako profesor chirurgie pozoroval u orgánových postižení svých pacientů periodické
výkyvy četnosti a periodické průběhy chorob postihujících klouby,
kostní dřeň, mízní uzliny, žaludek
a dvanácterník, pobřišnici, slinné
žlázy, potní žlázy, ledviny, oči, kůži
a mozek. Ovšem nemoci postihující tyto orgány s nápadnou periodicitou sahaly od prostých otoků až
po nekrosy. Zkoumání cykličnosti
je náročnější, protože většina epidemií chorob zejména infekčních
se opakuje až po měsících či létech. Tím problémem se zabývá
bratislavský lékař Dr. Pivárči. Cirkadiální cyklus rozdělený na jednotlivé hodiny byl již dosti podrobně prozkoumán a pro zajímavost
porovnán s akupunkturistickými
„orgánovými hodinami“. Energetická teorie se shoduje v tomto případě se systémovou regulací organismu.
Plné orgány jsou reservoáry energie, která z nich proudí meridiány,
v místech, kde vystupuje na povrch
vytváří jakési prameny ze kterých
se stává spodní část zevního obalu
biopole. Cirkulace energie je stálá.
Je třeba upozornit na existenci me-

diátoru, který reguluje energetický
meridiánový oběh.
Jsou známy a z historie akupunktury tradované energie zděděná
(vázaná na genetický základ od rodičů a obsahující informace o tvaru
a funkci), všeobecná-universální
tj. provozní, získávaná z potravy
a vzduchu a mentální, která se týká
koordinace všech fysiologických
funkcí a reakcí na exogenní podněty. Číňané přiřazují energii vitální
(zděděná + všeobecná) jejíž protiváhou je energie mentální, tedy
poměr materiální (korpuskulární)
energie a energií psychickou (charakter silového pole). Zjednodušení
na yang a yin vyhovuje!
Pro úplnost jmenují energii výživnou, která cirkuluje v dráhách
(Qi), v krvi (Xue) a obrannou (Oe)
která je mimo akupunkturní dráhy,
má schopnost emise a je přenosně léčivá. Meridiány zjišťujeme jen
u živočichů, kteří prošli vývojem
intrauterinním (mammalia), dá se
předpokládat, že tato fáze ve vývoji
individua je význačná tím, že vitální energie je již v hotové formě přiváděna od matky. V plodové vodě
vodivost kůže nejeví žádné rozdíly
a akupunkturní body jakoby neexistují, energie Oe tvoří souvislý
obal (vejce). Energie na povrchu
těla je tedy převážně mentální, proto plody a novorozenci mají zcela
homogenní biopole kulovitého
tvaru. Teprve po omytí novorozence a oschnutí jsou AKU body zřetelné. V takovém krátkém časovém
úseku se tedy novorozenec stává
energeticky samostatným ve vztahu
k silovým energetickým polím, v té
prvotní chvíli se jeho vybavenost
vlastní obrannou energií se uplatní.
Není pochyby, že toto období je pro
jeho celý další život určující v reaktivnosti a schopnosti adaptace.
Védy učí, že člověk existuje v okamžiku splynutí pohlavních buněk,
nelze to chápat jinak než jako energetické jádro individua vznikajícího působením aktivované energie
vitální (vír vrilu). To je však jen část
energetického systému člověka. Podle mého názoru je nejdůležitější
fáze 52 –54. den vývoje embrya, kdy
je mozek principiálně již formován
a existuje jako zdroj a koordinátor
psychické energie. V této době již
můžeme mluvit o monádě indivi     

dua. Nepřímým důkazem toho je výpověď při retrográdní psychoanalyse, před 52. dnem je tma! Jiným
nepřímým důkazem pro energetickou teorii je okolnost, že pokud
zajistíme převod energie universální (provozní) tedy živiny, vzduch
a tepelné optimum, pak lze nahradit prostředí intrauterinní i u plodů
od 300 g váhy. Opačně pěstování
embrya v živném roztoku nikdy
nepřesáhlo 44 dnů. U předčasných
porodů je nejasné vytváření dynamické rovnováhy mezi základními
energiemi novorozence. V těchto
případech totiž známé biorytmy –
fysický, intelektuální a emocionální
nemají stejný začátek.
Pozoruhodný experiment proběhl při zkoumání radioterapeutického zásahu v závislosti na biorytmu.
Myši, které dostaly dávku 200 R
v 21. hodině, zemřely všechny do 6
hodin od aplikace. Myši, které dostaly stejnou dávku v 7 hodin, žily
10 dnů. V dalším experimentu byly
myši infikovány leukemií a byly léčeny běžným způsobem velmi brzy
zemřely. Ty které byly léčeny radiací s ohledem na biorytmus zůstaly
50% živé. Podobné je to s podáváním cytostatik. Poloviční dávka podaná v noci má stejný účinek jako
plná dávka denní.
Orgánové hodiny jsou pro akupunkturisty užívající klasická pravidla nezbytnou vědomostí. Energie
proudící 12 meridiány během 24
hodin projde vlastně všemi funkčními orgány a její postup je jako vlna
na níž je energetické maximum. To
znamená, že v určitý čas orgán pracuje nejintensivněji. Názvy meridiánů nevystihují funkční a vlivový
rozsah, ale na přiřazení významů
snadněji pochopíme jejich funkci.
Tedy mezi 01 – 03 hod. vrcholí
činnost jater. Jde vlastně o detoxikační činnost s redistribucí tekutin. Je velmi důležité si uvědomit
vhodnost podaných hepatoprotektivních léků krátce předem. Pozdní
večerní zátěž alkoholem, kávou či
tuky je krajně nevhodné.
Mezi 03 – 05 hod. vrcholí činnost
plic. V tomto čase je nízký TK, mozek je zásoben minimálně, tělo má
nejpomalejší aktivitu ale zbystřuje
sluch. Jde o pozdní REM fáze spánku. Ledviny minimalisují. Při neurotisaci nastupují divoké sny spojené

s dechovou tísní. Dochází k uvolňování karbonylhemoglobinu z vazby
na CO a k regulaci prokrvení horní
poloviny těla. Profusní poty u hormonálních poruch a skrytých plicních závad.
Mezi 05 – 07 hod. vrcholí funkce
tlustého střeva, TK stoupá, pulsová
frekvence také, motilita střeva se
zvyšuje. Dochází k zástavě absorpce
tekutin, k tonisaci a zvýšení rychlosti peristaltiky. U cyklofrenie manická fáze je výraznější.
Mezi 07 – 09 hod. vrcholí funkce
žaludku charakterizovaná balancí
vegetativních inervací, v tomto období podpora sympatiku. Stoupá
psychická aktivita, klesá citlivost
pro bolest, roste srdeční aktivita.
Acidobasická rovnováha v optimu.
Optimální čas pro léčení vředové
choroby akupunkturou.
Mezi 09 – 11 hod. je čas maxima
pro slezinu a slinivku, intensivní
absorbce a distribuce živin, vychytávání hemu a uvolňování nových
krvinek, vysoká aktivita leukocytů. Optimální doba pro infusní
a transfusní léčbu.
Mezi 11 – 13 hod. je čas srdečního meridiánu. Hlavní funkce je neurovegetativní stabilisace, tendence
harmonisace, snižuje se napětí, je
tendence ke klidu. Současně se prohlubují poruchy srdečního rytmu
a infarkty v tomto čase jsou výrazně
nebezpečnější. Je vhodné u risikových osob zavést monitoring a aplikovat antiarytmika.
Mezi 13 – 15 hod. období tenkého střeva je charakterisováno nízkou energetickou aktivitou. Reakce
jsou obleněny. Optimální doba k léčení neuralgií a paréz v obličeji a CC
a CB syndromu akupunkturou.
Mezi 15 – 17 hod. maximum
meridiánu močového měchýře,
v tomto období stoupá glykaemie,
zlepšuje se nervosvalová regulace
a aktivita, zvyšuje se diuresa, zvyšuje se teplota a regulace teploty
je rychlá. Je dobře snášena fysická
zátěž. Ideální doba pro rehabilitaci a nácvik léčení pohybových poruch.
Mezi 17 – 19 hod. dominuje meridián ledvin lépe označeno nadledvinek, lépe se tak popisuje jejich,
v tuto dobu funkční dominance.
Poruchy jsou charakterisovány
tmavou pigmentací kůže, tělesnou
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originální práce
slabostí, přecitlivělost na chlad,
nočním pocením, nízkým tlakem.
Význačné úspěchy s moxováním
podle pravidla matka–syn.
Mezi 19 – 21 hod. jde o meridián
perikardu (dříve oběh–sex)v něm
jsou psychické reakce obvykle nejrychlejší, tento meridián je určující
pro harmonisaci funkcí jiných meridiánů, srdeční činnosti, smyslových
poruch. V této době se nejlépe daří
akupunktura příznaků typických
pro symptomatologii klimakteria.
Od 21 do 23 hod. dominuje meridián tří ohňů, zjednodušeně období etáží parasympatického nervu. Vrcholí regulace vegetativního
systému hrudní a břišní dutiny,
nastává pokles tlaku i tělesné teploty, významné snížení schopnosti koncentrace, tonus psychiky je
nízký.Užití akupunktury na tento
meridián v orgánovém časovém optimu je nevýhodné, protože je tento
meridián spojen vlivem (typově)
s meridiánem tenkého střeva tak
požadovaný vliv provádíme podle
pravidla oposice ve 13 hodin s použitím pátého bodu srdeční dráhy
a příslušných bodů dráhy tenkého
střeva. Hodí se zejména při poruchách spánku, předráždění, nesnášenlivosti větru a vlhka a zánětů
v obličeji a krku.
O době 23–01 hod. orgánová
dvouhodina žlučníkového meridiánu, období detoxikační činnosti,
vyplavování žluči do střeva, snižuje
se aktivita spánku a obnovuje se citlivost smyslových orgánů, typické
období snů, které mají diagnostický
význam. Lidé s dlouhodobým psychickým stresem se budí a jsou neklidní z pocitu ohrožení na zdraví.
V této době se nejlépe uplatní večer
vypité očistné čaje s choleretickým
a hepatoprotektivním účinkem.
U dlouhodobých cyklů je sledování nepoměrně náročnější než u cyklu čtyřiadvacetihodinového, tehdy
dochází k subjektivním chybám ať
ze strany sledovaného objektu tak
ze strany subjektu výzkumu. Nicméně tyto cykly byly prokázány
a více či méně v praxi užívány. Moje
snaha byla zaměřena na souvislost
biorytmu meridiánových významností a třemi základními biorytmy
dlouhodobými.
8

Promiňte malou rekapitulaci:
23denní fysický rytmus se týká
kolísání odolnosti vůči fysické námaze, úrovně imunity vůči infekci,
rychlosti reparačních pochodů a rekonvalescence, odolnosti vůči bolesti, rychlosti nervosvalové reakce
a odstupu vzniku fysické únavy.
28denní emocionální rytmus
se týká kolísání emocionální stability, balance euforie–deprese, intuitivní reakce, neurohormonální regulace, citlivosti vůči hormonálním
hladinám, sexuální aktivity a emotivního chování (tvůrčího a vyjadřovacího).
33denní intelektový cyklus se
projevuje kolísáním úrovně vštípivosti, kvatity zapamatování, schopnosti abstraktního myšlení, schopnosti myšlenkových kombinací,
stupně soustředěnosti, pohotovosti
k výbavnosti informací a rychlosti
adekvátní verbální reakce.
Každý cyklus je rozdělen na poloviny, z nichž jedna je positivní a druhá negativní, v polovině je průsečík
označovaný za polokritický. Dolní
úvrať za kritický. Co se týká kritických a polokritických dnů, je třeba
říci, že vzájemně se prolínající křivky a hodnoty, které připadají na ten
který den se vzájemně nenásobí
a nesčítají, ale dělá se jejich průměr.
Navíc kritický den není absolutně
přesný. Kritický či polokritický den
je variabilní a lze říci, že má rozptyl
jednoho až jednoho a půl dne. Asynchronisace nebo přetrvávání stresů
má podobný vliv. Absolutisování
křivky je nebezpečné, nekritické
přijímání danosti a naopak naprosté
odmítání vede zase k nepříjemným
překvapením. Značná část z nás se
obvykle rozhodne zhodnotit svůj
přístup k části cyklů, které již proběhly, z nich si ověřuje realitu, ale
málokdy vyhodnotí okolnosti značně pravděpodobného předurčení.
Je lidskou vlastností pohodlně se
omluvit než se s rozvahou a vědomými možnostmi do něčeho pustit.
Na základě již řečeného jsem se
pokusil zjistit, zda circadiální cyklus akupunkturních meridiánových
hodin má nějakou paralelu v cyklech delších. Došel jsem k závěru,
že velmi pravděpodobně ano. Nešlo to jinak, než využít učení o pěti
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prvcích, takže v základní řadě jsem
fysickému rytmu přiřadil vodu, tedy
meridián ledviny m. měchýř, emocionálnímu biorytmu dřevo tedy
meridián jater a žlučníku a konečně
intelektuálnímu biorytmu kov tedy
plíce a tlusté střevo. Usuzoval jsem
z toho, že charakteristické vlastnosti meridiánu i jeho použití konvenuje s charakteristikou přiřazeného biorytmu. Protože v koloběhu
energie nejsou skoky, vytvořil jsem
si teorii o dalším spojovacím a kompensačním stupni kam jsem přiřadil meridiány sleziny a žaludku jako
elementu země, přesně pasuje mezi
zmíněnou vodu a dřevo. Ve stejném
stupni jsem přiřadil meridiány srdce a tenkého střeva, tedy element
ohně mezi mezi dřevo a kov (játra
a plíce). Poslední stupeň s vlastností regulace a integrace jsem obsadil
zbývajícími meridiány tří ohňů a perikardu. Podařilo se mi ve schematu
pochopit, proč byl meridiánový pár
perikard a tři ohně nutný jako šestý,
když prvků je pět. Přitom posloupnost ovládání K=che je zachována.
Biorytmus fysický se opakuje 16×,
emocionální 13× a intelektuální 11×
v roce. Sledujeme-li sinusoidy jednotlivých biorytmů pak si můžeme
odvodit z jejich protínání či kopírování a v různých úsecích jejich
antagonismus i synergii. Z klasické
akupunktury známe posuny vlivu
prvků v souvislosti s ročními obdobími, proto je třeba respektovat
úlohu spojovacího a kompensačního stupně zde představovaného
elementy země a ohně, kterých se
přechody mezi ročními obdobími
opravdu týkají. Takovýto model skutečně pomáhá překlenout pojmovou inkompatibilitu mezi aspektem
klasické a tradiční mediciny. Z uvedeného je patrné, že mezi starou
filosofií akupunktury a v moderní
biorytmologií není rozpor. Pouze
moderní medicina čchi neuznává.
Je pochopitelné, že u různých
onemocnění není jejich průběh
čistě vázán na biorytmus, protože
biorytmus se děje ve větším prostoru než je lidské tělo a duše. Vnitřní situace a vnější vlivy jsou příliš
komplexní, proto nelze říci, že jde
o záležitost vysloveně vnitřního
krokovače nebo chronoru. Vnější

komponenty – fysikální, jako je atmosférický vliv, fáze měsíce, sluneční aktivita, množství UV světla, geomagnetická aktivita geopatogenní
zona a vlivy psychické a sociální, jejich vzájemná kombinace, to vše má
nezanedbatelný, ale zanedbávaný
význam. Trvalo velmi dlouho, než
se výzkum, který vedli hlavně internisté a epidemiologové domohl, že
je veřejnost rámcově informována
o výsledku a stupni předpokládaného vnějšího vlivu. Úroveň takových
zpráv je v praxi dosti formální.
V roce 1937 byla založena mezinárodní společnost pro studium
biologických rytmů. Dnes již není
možné, aby jedinec problematiku
zvládl. Nejde již jen o lékaře, ale
o spolupráci s kybernetiky, teoretiky energie oscilátorů, synergetiky, s disciplinami zabývajícími se
basimetrií, zákony iniciálních hodnot, fysikálních a matematických
modelů a statistické analýsy časových sérií. V souladu s ekologií se
objevují závislosti vnitřních rytmů
na vnějších, ty jsou určující. Impulsy přicházející z vnějšího prostředí
z větší části neprochází (není využito) receptory smyslových orgánů
v plné míře, ale obcházejí je a působí na orgány, které jsou zapojeny do reciproční cyklické aktivity
uvnitř organismu přímo.
Vzhledem k tomu, že má přednáška se má zabývat také vztahem
biorytmů k celostnímu – holistickému pojetí dovolte mi několik méně
otřelých aspektů.
Složitost našich interakcí je tak
velká, že nejsme schopni ani logisticky zjistit, co si vzájemně činíme.
V principu však stačí, mít dobrý
úmysl, vědomí že se stále vzájemně
ovlivňujeme a že hlavním pravidlem
je interakce. Tento faktor byl v rámci modelu zdraví opomíjen, protože
vycházel z koncepce isolovanosti
a vyjímečnosti. Pojem zdraví, tedy
dynamickou harmonii tělesných
funkcí redukujeme na statickou
koncepci, která biologicky a fysiologicky nemá žádné koreláty. Zřekneme-li se své starosti o zdraví –
manického pudu mít nebo získat,
vytvoří se podmínky pro to, abychom byli zdravějšími. Zde hraje
velikou roli schopnost „nechat být“.
Často dokážeme být zdrávi, pře-

staneme-li usilovat o to, abychom
zdraví získali, protože úzkostlivost
o zdraví se ukázala být faktorem,
který způsobuje nemoc. Zdraví je
přirozeným stavem pro většinu lidských bytostí, platí to pro většinu
života každého jedince, i když příčinou smrti je choroba. Tělo je úžasně
moudré. Pokud dokážeme udržet
absenci spěchu a stresu, což je většinou vzácné, jsme ve stavu optimální
„moudrosti zdraví“ a rozkvétáme tělesně i psychicky.
Moderní medicina nám ukázala
vztah mezi úzkostí a nemocí. Krajní
úzkost je náš strach ze smrti a ten je
závislý na našem pojetí lineárního
času. Ve všech teoriích existence
a zdraví i v nejextrémnějším behaviorismu nalézáme model, kde
všechny entity se vzájemně dotýkají
a ovlivňují a jsou naladěny na rytmus, který prochází každou z nich
a celým celkem.Význačným rysem
této propojené jednoty je její řád.
Vesmír přirozeně směřuje k řádu
(Pythágoras a Platon – 5. století
před n. l.) Tedy primárním a přirozeným stavem entit je řád a celistvost
ve spojení s rytmem, jenž nalaďuje
každou entitu na rytmus vesmíru
a zdravě ovlivňuje účastníky kosmologie. Prožitek kosmického rytmu, pokud se nacházíme „ve stejné
fázi“, vnímáme jako plynutí, radost,
spontánnost, vhled a intuici, vnitřní spřízněnost a tedy i soucítění se
vším co žije. Výsledný pocit „dobrého bytí“ lze tedy považovat za ideální stav zdraví organismů, protože
se odvozuje od harmonie s celkem.
V tomto spočívá velký vliv umění
meditace. Naproti tomu zkušenost
„bytí mimo fázi“ s tímto pohybem
blokuje positivní a zdraví prospěšné rytmy a jejich místo nahrazují
„disrytmy“ vedoucí k nemoci, termín, který holistické teorie pokládají za synonymum k „ne-řádu“
(porucha, nepořádek). Současné
příčiny těchto disrytmů jsou četné
a komplexní. Zdají se být propojené vzájemně s mnoha druhotnými
a spolupůsobícími faktory. Mezi
tyto faktory patří naše emoce, energetické výdaje a hodnoty – vzorce,
které jsou schopny buďto rozrušit
nebo zachovat naši organickou integritu. Doplňujícími faktory jsou
životní styl a předchozí podmínky a to nedávné i časově vzdálené

označované pojmem karma. Kteroukoliv z nich či jejich vzájemnou
kombinací organismus přerušuje
rytmy, určené vlastním plánovaným vzorem což negativně ovlivňuje čakry v oblasti jejich elektrického
pole a pole jemných energií, které
v zásadě řídí naše zdraví. Teorie subtilních energetických polí je nepostradatelná a tvoří nezbytný základ
hypotézy uzdravování. Neviditelná
skutečnost předchází a následně
plodí skutečnost viditelnou. V jisté
obměně se tento princip projevuje
znovu v současné fysice. Subtilnější
stavy hmoty jsou prvotnější nežli
hrubé fysické – obojí v řádu jevů
a nadřazenosti nad hustšími formami (Bohm 1978). Tato antická
koncepce obrací vzhůru nohama
naivní realismus zdravého rozumu.
Duchovní skutečnost je základem
a dává vyrůst fysikální skutečnosti,
kterou rovněž udržuje a ovládá prostřednictvím universálních zákonůEnergetická úroveň, kterou nacházíme v modelu holistické mediciny, odkazuje na oblasti, které klasická či orthodoxní medicina jasně
nedefinuje. Ideím silových polí se
blíží kvantová fysika a fysika subatomických částic. Einsteinova teorie
vzájemného vztahu mezi energií
a hmotou se může uplatnit i v lékařství. Technika založená na těchto
koncepcích se samozřejmě v této
oblasti již používá – laser, rentgen,nukleární a jiné zářiče, počitačová
tomografie, nukleární magnetická
resonance apod. Kromě toho, že
léčíme tělo (hmotu), ovlivňujeme
i energetický aspekt (hmota a energie jsou zaměnitelné) a tím se dostáváme do nové úrovně diagnostiky
a vnímání chorobného stavu což
je poněkud odlišné od wirchoviánské morfologické systematiky. Navíc energetická koncepce a přenos
informací již vytvořila několik tradičních lékařských teorií konkrétně homeopatii, čínskou medicinu
a systém arjuvédy, léčení magnety
a biofeedbeckem.
V lidské historii byla období, kdy
duch stál ve středu zájmu o zdraví,
problém nemoci a léčení poněkud
stranou. S nástupem vědy se tento
stav změnil. Oblast ducha byla přenechána náboženství a filosofii, které stály mimo sféry vědy. Protože
věda je měřitelná, pozorovatelná,
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neosobní, objektivní a racionální,
tím stojí v protikladu k neměřitelnému, nepozorovatelnému, těžko
popsatelnému, subjektivnímu a intuitivnímu. Někde na cestě vývoje společnosti bylo rozhodnuto,
že zdraví, nemoc a léčení má více
společného s prvou oblastí než
se druhou. Duchovní přirozenost
a potřeby pacientů se v moderní
zdravotní péči ignorují. Zdraví se
stalo zbožím, jednodenní chirurgie
moderním, ekonomickým trendem,
podstata mnohých chorob imunit-

10

ním deficitem a genetika předurčuje poměr zdraví a nemoci u lidí.
Nic z toho se nezajímá o psychiku
a emocionalitu.
Zvýšený zájem o práva jedince
a etické a legální záležitosti všech
lidí značně přispívají k rozvoji holistické mediciny. Zřejmě všichni holisticky zaměření lékaři upřednostňují prevenci. Je přece nemorální
připouštět vznik zbytečné nemoci
nebo předčasné smrti. V prevenci
můžeme bohužel používat jen takové moci, kterými nás společnost
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chce obdařit. Při používání moci,
kterou nám svěřili, musí být chráněna a zachována práva jedince.
Hippokratova přísaha není bezobsažná, je jen společností znevážena.
Ptal jsem se historiků, zda existuje
biorytmus ve společnosti, potvrdili že ano a že se týká generací. Přál
bych si, aby náš generační cyklus
byl něčím pozoruhodný, třeba tím
že v něm začala holistická medicina
nové generace.

BIORYTMY V NAŠEM ŽIVOTĚ
MUDr. Miroslav Holub
Rehabilitační centrum Semily
mirhol@netair.cz
Hippokrates:
Zdraví je výraz harmonické
rovnováhy mezi různými složkami v povaze člověka, jeho okolí
a způsobu života…Příroda je lékařka nemoci.
Každý živý tvor je ve svém regulačním systému ovlivňován řadou
přírodních zákonitostí. Jedním
z takových systémů jsou například
biorytmy. Biorytmy jsou vibrace,
které dosahují maximálních a minimálních hodnot, vždy po uplynutí
přibližně stejných časových úseků.
Opakují se vždy v cyklech, které lze
názorně vyjádřit sinusoidou. Jakýkoliv biologický proces v organizmu je totiž v neustálém pohybu a má
svůj předem stanovený cyklický
charakter. Cyklické děje tak probíhají na všech úrovních živých systémů. Biorytmy zajišťují možnost
adaptace na podmínky zevního
prostředí, ale musí být zároveň
vůči těmto vlivům odolné. Fungují
tak podle vlastního růstu a vývoje
organizmu (interní) nebo zajišťují
životaschopnost organizmu vzhledem k působení faktorů zevního
prostředí (labilní). Vzestupná fáze
je pro organizmus vždy příznivá,
sestupná je nepříznivá. Je popsáno
asi 70 různých biorytmů, které můžeme u člověka studovat, známých
a prozkoumaných je však mnohem
méně. Víme, že každý orgán má svůj
vlastní biorytmus. Nejznámější jsou
biorytmy denní, týdenní, měsíční, roční a sedmiletý. Ale nejde jen
o tyto známé biorytmy, vždyť tím
nejjednodušším, základním biorytmem je dýchání. Zde se pravidelně
střídá nádech a výdech. S novým nádechem načerpáváme novou čistou
energii, s výdechem odstraňujeme
mnoho nepotřebného. Každý nový
život začíná nádechem a stejně tak
v období smrti končí výdechem –

v tom je hluboká symbolika dechu.
Rytmus dýchání je natolik pravidelný, že člověk vydechne za den
25 920krát. Což je délka vesmírného – Platónského – roku, který se
opakuje pravidelně za 25 920 let.
To je doba potřebná k tomu, aby
Jarní bod prošel všemi znameními
zvířetníku, přičemž počítáme průměrnou délku života jedince 72 let.
Obdobná je i řada dalších fyziologických pochodů, které jsou řízeny
vegetativním systémem a podléhají
zákonitostem biorytmů – srdce (systola – diastola). Tak bychom našli
řadu dalších orgánů a tkání, které
jsou na těchto jednoduchých biorytmech závislé.

Denní biorytmus
Denní biorytmus je pro člověka jeden z nejdůležitějších. Východní filozofický systém ho uvádí
jako tzv. orgánové hodiny. Ty znají
především všichni akupunkturisté. Jde o koloběh životní energie
(čchi, ki), který probíhá podle určitých zákonitostí. Vzhledem k tomu,
že máme 12 párových drah, každý
meridián má tak 2 hodiny maximální a 2 hodiny minimální aktivity.
Z maxima aktivity předává energii
dalšímu meridiánu, který podle
přesných zákonitostí následuje. Tak
je celý koloběh energie ukončen
po 24 hodinách a začíná znovu. Při
maximu aktivity je příslušná dráha
a především jí odpovídající orgán
zranitelný přetížením, při minimální aktivitě je ohrožen vyčerpáním. To souvisí s nesouladem
orgánových sítí, která vede k funkční poruše orgánu. Pokud dojde
k funkčnímu bloku kdekoliv v průběhu dráhy nebo v příslušném orgánu, dochází tak k nerovnovážnému
stavu toku energií, což způsobí určitou funkční poruchu.
Východní medicína pak hovoří

například o tom, že „bolest je tam,
kde je nedostatek energie“. Z tohoto důvodu se vždy při ovlivňování
různých bolestivých stavů snažíme
co nejrychleji obnovit optimální
tok energie v příslušné dráze a pacienta tak zbavit bolesti. V bolestivém
místě je vždy nižší pH tkáně, než odpovídá normě. Dráždění volných zakončení kyselými látkami tak vyvolá
bolest. To souvisí s tím, že bychom
měli dodržovat určité zásady, které
tuto jemnou a křehkou rovnováhu
neporuší. Velmi důležité je v tomto
směru stravování. Ze svých stravovacích návyků bychom měli vyloučit takové kyselinotvorné látky, jako
jsou např. maso, cukr, některé druhy ovoce apod.
Energie je střídavě dodávána
do drah jangových, následují jinové a opět jangové. Tento rytmus
se pravidelně střídá. Koloběh energie tak z didaktického hlediska začíná v dráze (meridiánu) plic od 3.
do 5. hodiny ranní. Svou energii
pak dráha plic – jinová – předává
dál, do komplementárního meridiánu tlustého střeva – dráhy jangové.
Dále následuje žaludek, slezina, srdce, tenké střevo, močový měchýř,
ledvina, osrdečník, trojí ohřívač,
žlučník a játra. Klasické orgánové
hodiny zde neuvádím, neboť všichni akupunkturisté je detailně znají
a určitě s nimi i pracují.
Jak známe z běžné klinické praxe, nejvíce astmatických záchvatů
je právě nad ránem po 3. hodině,
neboť orgán plic je při maximální
aktivitě přetížen. Stejně tak víme, že
nejvíce infarktů myokardu je kolem
poledne, žlučníkových záchvatů kolem půlnoci.
Známe kolem sebe mnoho lidí,
kteří se nepravidelně stravují,
protože jsou stále pracovně vytížení, zaneprázdnění, na služebních
cestách, mají různá jednání, nebo
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jen prostě nemají na jídlo čas nebo
zrovna jen nemají hlad. Jsou to
většinou ti, kteří mají mnoho různých funkčních obtíží, které jim
nejprve znepříjemňují život, ale
později ohrožují celkový zdravotní
stav. Bývají to adepti žaludečních
a duodenálních vředů, infarktů,
žlučníkových a ledvinných kolik,
ale i diabetu a jiných metabolických
onemocnění, způsobených rozvratem vnitřního prostředí. Často bývají obézní, neboť jejich tělo nedokáže
zpracovávat potravu tak, jak by bylo
optimální v souladu s biorytmem
života. Dříve u nich dochází k ukládání nevhodných produktů metabolizmu nejen do mezibuněčného
prostoru s následným přetížením
lymfatického systému (ten tvoří
základ vylučovacího systému), ale
i do cév, které tak rychleji stárnou
a dochází k ranému vývoji klinických příznaků aterosklerozy nebo
jiných cévních onemocnění. Známá
je stará pravda, že „Člověk je tak
starý, jak opotřebovaný a přetížený má cévní systém“. Pamatujme
si jednu důležitou poučku: „Člověk je to, co přijímá.“ Myslíme
tím vše, co organizmus přijímá ze
svého okolí, ze zevního prostředí – vzduch, vodu, tekutiny, jídlo,
léky, různé chemikálie a škodliviny,
cestou dýchacích cest, zažívacího
traktu a kůží. Můžeme tedy doplnit:
„Člověk je to, co přijímá, ale i to,
jak má v pořádku svůj vylučovací
systém.“
Všechny negativní složky potravy
přijaté do organizmu se musí zpracovat, některé použít, jiné vyloučit. K tomu nám slouží na úrovni
orgánové zvláště naše metabolická
továrna – játra. Ale systém vylučování probíhá i na úrovni sleziny,
slinivky a především tlustého střeva
a ledvin. Na úrovni celulární dochází k jevu, kdy nepotřebné produkty
buněčného metabolismu jsou přes
buněčnou membránu vylučovány do mezibuněčného prostoru.
Zde se hromadí, ale jsou prostřednictvím tkáňového moku „nasávány“ do drobných mízních kapilár,
následně dále do celé lymfatické
sítě, odkud se dostávají do žilního
oběhu. V tomto systému velmi často dochází k zahlcení a zaplavení
12

škodlivinami, což můžeme přirovnat k plnění popelnice. Dokud je
kam sypat „odpadky“, organizmus
se s tím srovnává a koriguje, ale
i kompenzuje drobné výkyvy. Když
je však „popelnice“ plná, začnou se
škodliviny hromadit v mezibuněčném prostoru. Dochází k přetěžování lymfatického oběhu, který díky
tomuto přetížení kolabuje a nestačí tak odvádět všechny metabolity do krevného oběhu. Hovoříme
o prvním stupni přetížení. Krevním
oběhem se metabolity dostávají
do jater, kde dochází ke složitým
biochemickým reakcím, kdy jsou
tyto škodliviny detoxikovány
a připraveny k vyloučení z organizmu. Zde je další – druhý článek, který bývá velmi často přetížen. To vidíme zejména při vyšetření pomocí
EAV. Jaterní dráha, ale i jaterní buňka, tak jeví obvykle přetížení, játra
nemohou dostatečně detoxikovat
a vylučovat, neboť nahromaděných
škodlivin je v těle příliš mnoho.
Škodliviny připravené k vyloučení se tak dostávají buď do tlustého
střeva, kudy jsou vyloučeny pomocí
pevné složky stolicí. Častěji do ledvin, kde se vylučují tekutou formou
– močí. To je další, již třetí článek
vylučovacího systému, kde dochází
k přetížení. Ledvina hraje klíčovou roli ve vylučování škodlivin, proto musíme s drenáží a čistěním těla začít právě zde. Ale je vždy
třeba podpořit všechny vylučovací
články. Pokud se škodliviny hromadí a nelze je vyloučit přirozenou fyziologickou cestou, tělo je vylučuje
zpravidla cestami alternativními.
Kůží, kde se projevují jako ekzémy,
akné či jiné kožní erupce a vyrážky.
Nebo sliznicemi, pak trpíme chronickou rýmou, jsme neustále zahlenění, máme kašel nebo vaginální
výtoky. Proto je tak důležité vědět,
co můžeme jíst a pít, abychom se
zbytečně „nezanášeli“. Ale důležité
je i vědět, kdy máme jíst a kdy pít,
abychom nezatěžovali náš energetický systém jako celek. K optimalizaci slouží respektování
denního biorytmu. Po 15. hodině
energeticky nastupují močový měchýř a následně ledvina, což nám
signalizuje, že by celý tento systém
měl v tomto období dostat větší pří-
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děl tekutin, aby mohl prostřednictvím moče vyloučit vše nepotřebné.
To vše souvisí s vhodným pitným
režimem. Ne nadarmo zvou v Anglii
na „čaj o páté“. Po 19. hodině dochází již k maximální aktivitě oběhové,
hormonální, sexuální a nervových
regulací, což opět souvisí více s odpočinkovým režimem než s prací.
Závěr nočního biorytmu patří žlučníku od 23. do 1. hodiny a především játrům, která v této klidné noční době mezi 1. až 3. hodinou ranní
detoxikují a zpracovávají škodliviny
přijaté během dne, které je potom
možné enterohepatálním systémem
vyloučit stolicí v ranních hodinách
pomocí tlustého střeva.
V klidovém režimu noci mezi 3.
až 5. hodinou ráno člověk i klidně
dýchá a získává tak aktuální energii,
nutnou k probuzení a k optimálnímu prožití následného dne. Celý
systém se začíná opakovat po probuzení očistou… To je logický princip denního biorytmu.
V průběhu dne dochází k nárůstu
jangové aktivity, která vrcholí v poledne aktivitou srdeční. Potom ustupuje a kolem 18. hodiny přechází
v aktivitu jinovou, která postupně
narůstá až do půlnoci, aby mohla
předat opět vládu jangu, který začíná narůstat.

Týdenní biorytmus
I když má týdenní biorytmus
pro člověka menší význam, daleko
větší uplatnění má v medicíně. Kopíruje fáze Měsíce, které se pravidelně střídají po 7 dnech, aby svůj
celý cyklus dokončily po 28 dnech,
tj. po měsíci – o tom všem v dalším
textu. Souvisí jednak s pracovním
rytmem v průběhu týdne a relativním klidem o víkendu. Svůj význam
má ale především v účinku některých léčebných procedur, především v rehabilitaci a akupunktuře.
Každý léčebný zásah na aktivních
bodech vyvolá v organizmu určitý stav vedoucí k normalizaci toku
energií. Čím menší je energetická
dysbalance, tím rychleji může léčebný zásah vést k optimalizaci.
Když je nerovnováha energií větší,
akupunktura se snaží vracet energie
k normě. Celý tento výkyv doznívá
po 5 až 7 dnech, takže k optimál-

nímu léčebnému využití musíme
zásah opakovat. Proto se trvalejší
efekty akupunktury u chronických
nemocí zpravidla dostavují po 3–4
týdnech, neboť teprve po této době
se daří přeladit energetický systém
návratem k optimálním hodnotám. Po stabilizaci můžeme již přejít na interval delší, což je mnohdy
i výhodnější. Stejně tak zásahy
provedené na hybném systému,
především na svalech musíme vždy
v průběhu týdne opakovat, aby byly
dostatečně efektní. Klasická masáž
svalstva 1x týdně je jen kosmetickou a příjemnou záležitostí, nikoliv
však léčebným postupem k ovlivnění napětí přetíženého svalu. Jedná
se i o jiné procedury, například fyzikální terapie, kdy je praktické opakování 3–5× týdně.

Měsíční biorytmus
Měsíční biorytmus má svůj velký význam nejen u člověka, ale především v kontextu celého přírodního běhu. Vždyť přes 200 živočichů
je vázáno ve svém rozplozovacím
systému na měsíční biorytmus.
Děje se tak většinou při úplňku.
Známé je zvláště působení měsíce
pro zahrádkáře. O tom byla napsána
i řada odborných publikací.
Ale i pro člověka je měsíční rytmus spojen zvláště s hormonální
aktivitou, především rozmnožovacích orgánů. Ženy znají menstruační krvácení pod krásným českým
názvem – měsíčky. Ale fázím měsíce se podřizují i další orgány, např.
hybný systém, především svaly.
V období úplňku tak často pozorujeme zvýšenou frekvenci výskytu
některých entezopatií, zvláště pak
v oblasti úponu m. levator scapulae, m. piriformis, ale i jiných svalů.
Znám je i v období úplňku výskyt
zánětlivých procesů, např. akutní
appendicitis.
Jednotlivé fáze Měsíce jsou velmi důležité pro řadu fyziologických
funkcí v organizmu. Obecně platí,
že po fázi novolunní s přibývajícím Měsícem postupně dochází
k budování, absorbci, vdechování,
ukládání energií, sbírání sil a zotavování. Při ubývajícím Měsíci se
organizmus vyplachuje, vypocuje
a vydechuje, vysouší a vydává energie. V době novoluní se můžeme

nejlépe zbavovat všech škodlivin
a čistit se. Vlivů Měsíce je vhodné
využívat při plánovaných operacích, které jsou vždy vhodnější při
ústupu Měsíce, kdy dochází ke zlepšenému hojení a reparaci. Kdo se
zajímá o vlivy fází Měsíce na člověka a přírodu, tak také ví o různých
vhodných kombinacích biorytmu
měsíčního s biorytmem ročním,
který souvisí s postavením planet.
V průběhu měsíce tak rozlišujeme
dny vzdušné (pod vlivem znamení
Blíženců, Vodnáře a Vah), dále dny
mokré (Rak, Štír, Ryby), dále dny
země (Býk, Panna, Kozoroh) a dny
teplé (Beran, Lev, Střelec).
S měsíčním biorytmem souvisí
populární tvorba kondiciogramů.
Ty dávají do souvislostí tři biorytmy
člověka, známé jako fyzický, emocionální a intelektuální.
Význam kondiciogramů je především k optimalizaci naší aktivity, zvl.
ve sportu, při důležitých jednáních
a rozhodováních, ale i k prevenci
úrazů. Hovoříme tak o optimálních
a kritických dnech.

Biorytmus roční
Biorytmus roční je známý především díky pravidelně se střídajícím čtyřem ročním obdobím.
V průběhu roku tak člověk cyklicky
prožívá postupně jaro, léto, podzim
i zimu. Čínská medicína díky teorii
pěti prvků rozděluje čas mezi létem
a podzimem ještě na tzv. pozdní
léto. Každé období má svou charakteristickou energii sezóny,
která ovlivňuje jak fyziologické, tak
především patologické pochody
v organizmu.

odvodíme i náchylnost jednotlivých
orgánů k onemocnění díky příslušné energii sezóny. Víme například,
že v létě převládá energie HORKO, což odpovídá elementu ohně.
V tomto období je srdce jako orgán
nejvíce náchylné k přetížení, což
se může projevit větším výskytem
infarktů nebo onemocnění srdce.
Stejná analogie je u ledviny a močového měchýře v zimním období
– větší náchylnost k prochlazení
s následnou energetickou, funkční
nebo i organickou poruchou. Když
však dojde v období horka ke změně energie sezóny – např. se ochladí
nebo je vlhko, projeví se tento stav
zvýšenou citlivostí a náchylností
k onemocnění. Typické jsou v tomto období třeba angíny nebo projevy poruch imunity (alergie). To souvisí s tím, že orgán je v nedostatku,
má málo životní energie.
Další biorytmus roční je znám
ze znamení ve zvířetníku. U každého znamení se tak objevují podobné vlastnosti a způsoby chování a reakcí, které se opakují, takže
můžeme vytvořit systém 12 ročních
znamení:
Ryby
Beran
Býk
Blíženci
Rak
Lev
Panna
Váhy
Štír
Střelec
Kozoroh
Vodnář

Jaro

– energie vítr,
prvek dřevo

– orgány jater
a žlučníku

Léto

– energie horko,
prvek oheň

– orgány srdce
a tenkého střeva

Pozdní – energie vlhko,
léto
prvek země
Podzim
Zima

– energie sucho,
prvek kov
– energie chlad,
prvek voda

– orgány sleziny,
žaludku
– orgány plic
a tlustého střeva
– orgány ledviny
a močový měchýř

Pokud si uvědomíme, jaká energie
v kterém období převládá, logicky

plíce
tlusté střevo
žaludek
slezina
srdce
tenké střevo
močový měchýř
ledvina
oběh, perikard
trojí ohřívač
žlučník
játra

V průběhu roku dochází
k naplňování různých přírodních zákonů, které mají
k biorytmu velmi úzký vztah.
Na jaře dochází k růstu, v létě
ke kulminaci, na podzim k poklesu, v zimě ke klidu. To se
pravidelně střídá.

Biorytmus sedmiletý

Jde o velmi zajímavý, dobře
známý a propracovaný biorytmus, se kterým pracuje
především anthroposofie.
Ta se zabývá mimo jiné i vývojem
člověka v souvislosti s pravidelnou

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2013

13

originální práce
výměnou substancí. Střed života je
tak určen na 35. rok věku. Naopak
42. rok věku je z hlediska vývoje klíčovým, ale o tom až dále.
Lidský život má dvě hlavní fáze –
evoluční (inkarnační) a involuční
(exkarnační). Zlom mezi oběma nastává ve 42. roce věku. Vlastní přelom života je ale již v 35. roce věku.
Hovoříme tak o určitém středu života, který můžeme přirovnat k zrcadlu. Vše co se děje po 35. roce věku
má svůj původ před tímto rokem –
ale zrcadlově. Co je např. v období
let 30–33 nabídnuto jako dar, osudové setkání, to musíme v létech
35–42 zpracovat a zduchovnit. Co
nás vedlo v letech 21.–28. roku věku
jako duševní síla k prožívání světa,
to polarizujeme v letech 35.–42.
roku věku v duchovní impulz pro
další život.
Obecně lze říci, že vývoj člověka prochází obdobím tělesného
(věk 0–21), duševního (věk 21–
42) a duchovního vývoje (věk 42
a dále). První měsíční uzel je v 18
letech, kdy vrcholí tělesný vývoj,
druhý v 37 letech, kdy je na vrcholu vývoj duševní, a třetí v 55 letech,
kdy vrcholí vývoj duchovní.
0–21 – léta učednická
Jsou charakterizována tělesným
vývojem člověka po narození, který je ukončen zpravidla kolem 21.
roku věku. Tělesný vývoj člověka je
dán vývojem a růstem hlavy. Poměr
hlavy k tělesné výšce se v průběhu
života mění. V raném dětství jde
o „projevy hlavy“, dítě je prakticky
pouze smyslovým orgánem. V průběhu růstu se mění poměr hlavy
k ostatním orgánům, především
končetinám. Ten dosahuje vrcholu
v období puberty, kdy zvláště růst
končetin výrazně převládá. Člověk
je v tomto období odkázán na své
okolí, takže nesprávné působení zevního prostředí se později projeví
ve vnitřním životě člověka. Je dokončeno tělesné zrání člověka.
1. perioda – věk 0–7
Je známá jako významný projev tělesnosti, charakterizovaný
růstem, který akceleruje kolem 6.
roku věku, kdy dochází k následné výměně zubů, což je projevem
14

ukončení tohoto stadia a kritériem zralosti pro nástup dítěte
do školy. Prvním projevem tělesnosti je nástup motoriky kolem 1.
roku věku – dítě zpravidla začíná
chodit. Ve druhém roce se formuluje další motorický projev, který
umožňuje kontakt těla s okolním
světem – řeč. Dítě poznává mateřský jazyk. Ve třetím roce věku dochází k zrození vědomí a prvnímu
uvědomování si vlastního JÁ.
S tím se rozvíjí i smyslové vnímání.
Od tohoto okamžiku si dítě zpravidla pamatuje některé hluboké
prožitky ve svém dalším životě. Jde
o období vzdoru, kdy dochází k prvnímu uvědomování si vlastní tělesnosti. Fyzické tělo je obklopeno tepelnou schránkou, která umožňuje
zdárný vývoj vůle. Tepelná pohoda
v tomto období je velmi důležitá
pro jeho další vývoj. To je i problematika horečky u řady infekčních
chorob, které si dítě v tomto období
prodělá. Proto se tento tepelný proces nesmí nikdy potlačovat nebo
vyřazovat, jak je tomu zejména při
neindikovaném a nadměrném podávání antibiotik nebo při očkování.
V tomto období by se nemělo dítě
ani příliš otužovat, nepotřebuje ani
hodně přímého sluníčka, pouze vliv
modré oblohy a vzduchu. Dítě potřebuje naopak potravu pro smyslové orgány – hodně barev, setkávání s přírodou – jako je voda, země,
vzduch i oheň (teplo). To je i otázka vhodných hraček, které by měly
být z přírodních materiálů, měly by
podporovat vlastní tvořivou fantazii. Důležitou roli zde hrají pohádky, které mají být pouze vyprávěny
a čteny, ne předkládány ke sledování v televizi. Tím si dítě nevytváří
svou fantazii, ale představa mu je
naopak pouze vnucována. V tomto období je autoritou rodič, který
dává i základ při výchově malého jedince. Neměl by však dítěti mnoho
zakazovat a vše pojmově a kauzálně
vysvětlovat, neboť dítě má v té době
jiné vnímání. V opačném případě
tak dochází k šokové reakci, která
se v pozdější době projeví různými
změnami, jako jsou poruchy chování, spánku, stavy úzkosti, ale i noční
pomočování nebo vznik epilepsie.
Zvláště je třeba zdůraznit negativ-
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ní působení televize, která svým
množstvím smyslových vjemů vede
k tělesné i duševní deformaci. Dítě
totiž nedokáže zpracovat takové
množství informací, které mu jsou
předkládány a svoje vnímání tak
zahltí řadou „balastních“ informací,
jejichž význam pro svůj vývoj nedokáže rozlišit. Zvláště negativní informace se vtisknou hluboko do našeho vědomí, což má za následek
různé psychické poruchy v pozdějším období.
2. perioda – věk 7–14
Je charakteristická vývojem duševním, kdy dochází k základnímu
vzdělávání ve škole, ve vývoji pak
k vytváření životní síly, myšlení
a vývoji paměti. Tělo je přepracováno na organizaci našeho já, síly
dědičnosti bojují se silami individuality. Dochází k růstu a zrání jednotlivých orgánů. Tato perioda je
zakončena pohlavní zralostí. Na začátku období se rodí životní organizace – schopnost vzpomínek, paměti, myšlení – proto je dítě od tohoto
věku zralé pro školní výuku. V tomto období se stává autoritou kromě
rodičů i učitel. Pro dítě školního
věku je charakteristický vývoj rytmického života – mezi rodinným
kruhem spolu s domovem a školou.
Dochází k síle myšlení – duševnímu
uvědomování, formování konstituce člověka. Vývoj dítěte se začíná
polarizovat, vytváří se projevy pohlavní zralosti – dualita pohlaví. Kolem 9. roku věku se začleňuje naše
já do metabolismu. Dochází k druhé růstové akceleraci kolem 12.
roku věku, prodlužují se zejména
končetiny. Cílem tohoto období je
dokončení pozemské zralosti a dosažení pohlavní zralosti. Lidské
tělo se přetvoří, mění se výška hlasu (mutace), objeví se menarche.
Biorytmy se musí správně zakotvit,
jinak se projeví v pozdějším období
formou různých chorob. Velmi důležitý rytmický orgán je páteř – zakládají se tak počátky nemocí, jako
např. M. Scheuermann, scoliosis,
vadné držení těla, různé funkční
poruchy páteře. Životní síly v tomto období formují vůli, cit a jednání (úsudek), takže dochází k vývoji
„osobnosti“.

3. perioda – věk 14–21
Je dokončen základní proces
vzdělávání a učení, dokončen tělesný růst – hovoříme o tělesné
dospělosti. Jedinec ovládá samostatně svoje myšlení, začíná jeho
svébytnost. V tomto období se začínají více vytvářet prožitky s vnímáním polarity, která je spojena
se sexualitou. Dochází k duševnímu přerodu, což se projevuje
v období, nazývaném pubertou
a následně adolescencí. Začíná
se projevovat protiklad mezi subjektivním a objektivním, zvláště
významný ke vztahu k okolnímu
světu a k vnímání života. V té době
je patrné výrazné generační napětí.
Krize puberty je zejména krizí
identity člověka s pochopením
smyslu života. Začíná se vytvářet
vztah ke světu, který se postupně
harmonizuje. Proto je tak důležitá
společnost, ve které se jedinec pohybuje. Stejně důležitý je i pozitivní kontakt s druhým pohlavím. Velmi nebezpečná je v tomto období
přílišná vazba na tělesnost (sexuální svoboda) a zejména cesta k závislostem, kterou současný svět nabízí – nikotin, alkohol, drogy. Častý
je výskyt krize kolem 18. roku věku
(první měsíční uzel), kdy opouštíme svou tělesnost, která nás do té
doby formovala. Připravujeme se
na další periodu našeho života
ve světě duševních sil – myšlení,
cítění, vůle. Formujeme si svůj
názor na svět (myšlení), prožíváme první lásku (cítění) a dospíváme k představě o svém budoucím povolání (vůle). Životní síly
v tomto období formují vůli, cit
a jednání (vlastní úsudek), takže
dochází k vývoji „osobnosti“. Úsudky bývají vždy absolutní povahy.
Kolem 16. roku věku se rodí naše
já v oblasti hlavy, kolem 18. roku
je to zrod v oblasti citové. Kolem
20. roku pak dojde ke zrození vůle,
která je projevem plnoletosti. Mění
se kvalita vnímání světa. Individualita začíná hledat sebe sama. Závěr
období je dán ukončením tělesného růstu, kdy ovládáme své tělo.
Prostřednictvím své tělesnosti totiž prožíváme plnoletost.
21–42 – léta tovaryšská
Je to období charakteristické vývojem duševního zrání. Duševní

vývoj se tak staví mezi vývoj tělesný
(který je nutností) a vývoj duchovní, který je charakteristický svobodou. Dochází k projekci duševních
prožitků navenek. Ke krizi dochází
kolem 28. roku věku. V závěru tohoto období se dostáváme k nejdůležitější životní křižovatce, která
umožní výběr naší další orientace.
4. perioda – věk 21–28
Je nazývána obdobím duše vnímavé, dochází k uvědomování
sebe sama, začíná i sociální výchova. V tomto období jsou plně
otevřené brány zrození, rozvíjí se
sympatie pro vyšší síly lásky,
v uměleckém světě se vytváří estetika. Tvoří se duševní síly vědomého poznání s pocitem převzít
odpovědnost za druhou osobu. To
umožňuje tvůrčím způsobem zplodit nový život. Je to doba velké citlivosti k vnímaným dějům, romantická etapa našeho života. Rozvíjí
se poznání našich vloh a vazeb,
nejen k lidem, ale i ke světu – k přírodě, literatuře, divadlu, umění,
zvl. pak k hudbě. Důležité jsou
v tomto období naše vjemy, to,
jak prožívám svůj svět. Ty mohou
být vybičovány až k různým extázím, opojení, závislostem, zejména
na alkoholu a drogách, což nás vrací zpět do naší tělesnosti. Období,
ve kterém musíme něco dokázat,
ukončit svoje vzdělání, složit „mistrovskou“ zkoušku. Opouštíme domov a své rodiče, jsme připraveni
jít do světa a uplatnit tak všechno
to, co jsme se do té doby naučili.
Podporu vnějšího světa tak můžeme očekávat do 28. roku věku, potom si hledáme místo ke své další
realizaci sami. V tomto období nás
potkává druhá životní krize kolem
28. roku věku, která vzniká tím, že
neumíme žít z vlastních vnitřních
sil, které jsme do té doby budovali
poznáváním světa a vlastní zkušeností. Právě umění může v tomto
období velmi pozitivně ovlivnit
náš další vývoj, neboť nás harmonizuje s okolním světem. Důležitá
je tvorba vlastního individuálního
úsudku, který nás vyvádí ze závislostí na kolektivních tlacích a soudech (různé party, politické strany,
dříve i vojenská prezenční služba)
Na konci období hovoříme o duši
prociťující.

5. perioda – věk 28–35
Dochází ke konfrontaci se světem,
zesilují otázky vlastního bytí a uvědomování individuálního vztahu
ke světu. Dochází tak k harmonizaci mezi vnitřním a zevním
světem, vytvoření rovnováhy
mezi myšlením a jednáním.
Smyslové prožívání lépe ovládáme, harmonizujeme vyváženost
myšlení, jednání a cítění, kdy prožíváme vnitřní svobodu svého života.
Období je typické pro základní získávání životních zkušeností. Do popředí se dostává sociální otázka,
zvláště otázka dostatku peněz, odpovídajícího postavení, vyrovnávání se s rodinným životem. Hlavní
nebezpečí tohoto období spočívá
v přílišné svázanosti se zevními poměry (závist, ješitnost, nezdar, starosti), které jsou brzdou naší vlastní
svobody. Pokud žijeme z dosavadních návyků, stáváme se konzervativní a dogmatičtí, negujeme svoji
niternost a ztrácíme tak vlastní svobodu s náhledem na okolní svět.
Hledáme místo v životě a ve světě,
do života přinášíme individuální
osud. K myšlení, pocitům, vůli a cítění se tak přidává rozum. Klíčový
bod je kolem 31,5 roku věku, který
může být přesnou polovinou našeho života a zrcadlem, kolem kterého
vedeme pomyslnou osu života. Jde
o střed vnitřní proměny. Perioda dá
vznik duši uvažující.
6. perioda – věk 35–42
Typické jsou probouzející se
duševní síly v duši vědomou,
proces dozrávání, kdy je člověk
na vrcholu svých tvůrčích sil.
Dochází tak k určité seberealizaci. Prohlubuje se otázka smyslu
života nebo na druhé straně jeho
nesmyslnosti. Toto období má však
úskalí v možnosti nebezpečné
vazby na tělesnost. Dochází k celkovému zklidnění člověka, je mu
dána větší svoboda. 35. rok věku je
druhým pomyslným středem života vnějších změn. V období po 37.
roku věku přicházíme do druhého
měsíčního uzlu, což je další zlomové
období v našem životě. Ve 42. roce
věku se dostáváme pod vliv Marsu,
který má konfliktní a konfrontační
povahu. Záludností je zcela zásadní rozhodnutí, jak dál. Období je
zakončeno 42. rokem věku, který
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je klíčový pro náš další vývoj.
Ocitáme se tak na životním rozcestí
a vývoj dalšího našeho života závisí
na našem rozhodnutí právě v tomto věku. První možnost vývoje jde
ve své podstatě k regresi, involuci, materializaci našeho dalšího
života, což se projeví ustrnutím
našeho dalšího duševního vývoje,
dojde k lpění na majetku a materiálních statcích tohoto světa. Tím
je vlastně zahájen proces stárnutí
a degenerace. Druhá cesta je dána
možností uvědomování si určité duševní zralosti, která se projeví v duchovním vědomí. Člověk
tak plynule přejde do další periody
vývoje a svým dalším duchovním
růstem si zajistí pokračování plnohodnotného života do pozdního
věku. Zřejmý je zejména ústup a odklon od materialistického světa.
Dochází tak k zásadnímu průlomu
do duchovního života.
42 - ?... léta mistrovská
Duchovní vývoj člověka je zahájen v období 42. roku věku. Celé
toto období je charakteristické svou
zralostí. V této době však dochází
i k některým krizovým jevům. Největší krizi života prožíváme v 56
letech – docházíme k dalšímu měsíčnímu uzlu. To si člověk začíná
uvědomovat svoje stáří a blížící se
odchod z aktivního života mnoho
lidí nezvládne. V tomto roce dochází také k četnější úmrtnosti. Stejně
tak může docházet v 63. roku života
k určitému vnitřnímu zhroucení,
kdy účtujeme se životem a hodnotíme, čeho jsme chtěli dosáhnout
a co se nám ve skutečnosti zdařilo.
Po 63. roce věku naopak dochází
k celkové úlevě a zduchovění. V dalším období již není periodizace
našeho života tak výrazná.
7. perioda – věk 42–49
Toto období je charakteristické
vzestupnou duchovní linií, kdy
dochází k uvědomování naší duchovní svébytnosti. Začínáme rozvíjet své budoucí články naší duchovnosti. Jde o období vědomého
sociálního působení ve světě.
8. perioda – věk 49–56
Charakteristické období pro du16

chovní zralost, životní moudrost. Životní síly, které sloužily biologické regeneraci a reprodukci se
nyní uvolňují a polarizují se na síly
duchovní. Prohlubují se schopnosti uměleckého tvoření a vnímání. Při uplatnění těchto tvůrčích
sil hovoříme o životní moudrosti. Negativní vývoj je dán návratem k tělesnosti. Kdo nenajde sílu
ke zduchovnění, ten zpravidla lpí
na své tělesnosti a nepřipouští si, že
ho opouštějí mladistvé síly. U mužů
se projeví tento zvrat jako „druhá
míza“ – se všemi svými důsledky,
především dochází k manželským
krizím. Projevují se zvyky, stereotypy. Na tělesné úrovni se tak projevují problémy s prostatou u mužů či
klimakterické obtíže u žen.
9. perioda – věk 56–63
Vývojem duchovních sil označujeme člověka jako duchovního.
Tato léta jsou nazývána jako „mystická“. Dále se odbourávají fyzické
síly, dochází ke zrání a dalšímu zduchovňování s objektivním pohledem a hodnocením svého života.
Je obdobím přípravy na duchovní
znovuzrození.
10. perioda – věk 63–70 let
Toto období je charakteristické
svou zvýrazněnou duchovností, ztrátou tělesnosti. Dochází
k poslední konfrontaci s vlastním
tělem, pohledem zpět na náš život.
V tomto období vznikají často velmi cenné vlastní životopisy. Novým
vnitřním vnímáním můžeme ve stáří prospívat lidskému společenství.
Jde o období stáří, které dává pocit
svobody, člověk se ocitá na prahu
smrti…
Periodičnost v tomto období se
ztrácí, svůj význam má velmi malý.
Další léta prožíváme jako opravdový dar, kdy můžeme realizovat duchovno v souladu se svou
moudrostí stáří – jde o projev
milosti. Narůstá naše vnitřní svoboda.
Naše současná doba pohlíží
na proces stárnutí a na stáří z pohledu materialistického, upíná se
na obtíže, nemoci, krize a deprese.
Proces involuce chápe jako negativní, bezvýchodný, zvláště v pohledu
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na smrt, který je chápán jako absolutní konec. Konec všeho. Dochází
k depresím ze smrti, nemůžeme
se osvobodit od zevních závislostí,
jako je majetek, životní postavení
a určité role. Upadáme do bezmocnosti, osamělosti a s množstvím
výčitek hledáme nějakou oporu
a východisko ze své situace. Pokud
se vzdáme svých starých vazeb
(majetek, postavení), uvolňujeme
své duchovní síly a procitáme
k vlastnímu osvobození. Otázka
smrti se stává procesem uvolnění.

Ostatní biorytmy
Jak jsem již uvedl na začátku, je
známo velké množství různých periodických dějů v organizmu, které můžeme označit za biorytmy.
Můžeme vycházet z pohledu čínské
filozofie a uvést si zde 12letý biorytmus střídání různých znamení
zvířetníku, který při začlenění 5
prvků ke každému znamení uzavírá 60letý cyklus. Ten zase koresponduje s pohledem antroposofů
na saturnský rytmus, který je 30letý.
Takových analogií bychom našli jistě ještě mnoho jak při studiu čínské
číselné symboliky, tak i studiem astrologie.
Z ostatních biorytmů, přímo se
dotýkajících lidského organizmu,
uvedu jen několik příkladů. Neurony v mozku mají biorytmus 1000
period za sekundu – což je rytmus
přenosu informace. Pomalé rytmy
v mozku se pohybují v různých
frekvencích v závislosti na vjemech
a úrovni bdění – od 50 period
za sekundu až po 3 periody (delta
rytmy). Na začátku jsem uvedl nejtypičtější pravidelný biorytmus našeho těla, který zná i každý laik, a to
je rytmus srdeční (72 za minutu)
a rytmus dechu (18 za minutu).
Žaludek má 3 kontrakce za minutu, střeva pouze 1 kontrakci. Ledviny mají rytmus 24 hodin. Cyklus
svalů je uváděn v délce 12 dnů, již
uvedený menstruační cyklus 28
dnů, cyklus červených krvinek 128
dnů a cyklus metabolizmu vápníku
v kostech 200 dnů. Regenerační
cyklus přírody trvá 40 dnů. Tak bychom mohli pokračovat dále. Ale to
vše přesahuje rámec tohoto sdělení.
Musíme si ale uvědomit, že všech-

ny cykly – krátkodobé i dlouhodobé – směřují k zvýšení úrovně
života na Zemi. Vše je v souladu
s cyklickými ději v přírodě a ve vesmíru obecně – vztahy ke Slunci,
Měsíci, různým planetám – vždy
vztaženo k tzv. Jarnímu bodu, kterým právě procházíme v rámci celé
Sluneční soustavy.

Závěr
Význam biorytmů pro pochopení vývoje člověka je nezbytný.
To si můžeme ověřovat na každém
kroku našeho všedního života, zvl.
při studiu fyziologických pochodů,
které mnohdy pokládáme za úplnou samozřejmost, jindy jen za určitou náhodu. Při hlubším studiu zjistíme vždy určité zákonitosti vývoje,
které jsou zdrojem našeho dalšího
poznání v chápání lidského života.

Čínské přísloví:
Na minulost nemysli, dnešek klidně snášej a zítřka se neboj!

Březen 2013
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NESPECIFICKÉ STŘEVNÍ ZÁNĚTY
Z HLEDISKA PSYCHOSOMATIKY
Sedmihorky, 21. 4. 2012

MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová
Centrum komplexní diagnostiky a terapie, Praha 6
v.dolejsova@seznam.cz, wankatova@seznam.cz
Souhrn
Nespecifické střevní záněty se stávají stále větším problémem dnešní
doby. Ve sdělení se zabýváme diagnostikou příčin onemocnění, souvislostmi s psychikou a možnostmi
léčby.

Úvod
Jak všichni vidíme každý den
ve své ordinaci, mění se v poslední
době spektrum nemocí, se kterými
k nám pacienti přicházejí. V subjektivních stescích dominují bolestivé
stavy, alergické obtíže, únava a výkyvy nálad. Prakticky vždy zjistíme,
že se jedná o psychosomatické onemocnění. Současně s tím narůstá
i počet onemocnění spjatých s autoimunitními procesy v lidském těle.
Proč tomu tak je? Musíme si přiznat, že doba se velmi výrazně změnila – zrychlilo se tempo, zmenšil se
svět, změnily se vztahy mezi lidmi,
změnily se pozice jednotlivých členů rodin atd.
Každá generace nyní řeší zcela odlišné problémy a to navíc zcela odlišným způsobem. Z toho vyplývá,
že není, s kým se radit, (resp. pouze
mezi svými vrstevníky, ale ti často
dělají stejné chyby), a tak lidé přestávají komunikovat běžným způsobem a problémy somatizují.
Řečí těla tak organismus volá
o pomoc a snaží se o nápravu. Pokusme se přiblížit si problematiku
jedné skupiny z těchto onemocnění a zamyslet se nad možnostmi diagnostiky i terapie.
1. definice nespecifických
střevních zánětů
Pojem „nespecifické chronické
záněty střev“ zahrnuje různá zánětlivá onemocnění s překrývajícími se
18

klinickými, patologickoanatomickými a epidemiologickými nálezy, ale
bez definitivně vyřešené etiologie.
Z nich jsou nejvýznamnějšími
nosologickými jednotkami Morbus
Crohn a ulcerozní kolitida. Udává
se, že nespecifické střevní záněty
jsou druhým nejčastějším chronickým zánětlivým onemocněním pacientů.
Klasická medicína vidí jako příčinu zánětu celou kaskádu jevů, které
vznikly jako reakce na antigen. Ten
ovšem dosud není znám. Může se
jednat o neznámé etiologické agens
nebo o patologickou imunitní odpověď na běžnou mikroflóru střeva. Z výzkumů vyplývá, že základní
chyba vzniká při předkládání antigenu T lymfocytům. Buňky epitelu
střevní sliznice se následně mohou
atypicky stát předkladateli antigenu
nebo zprostředkují neobvyklý přenos cytokinů, chemokinů a dalších
prozánětlivých látek sliznici. Za normálních okolností by byla navozena
tolerance, ale zde je vyvolána zánětlivá odpověď. Bylo identifikováno
mnoho faktorů, které se na rozvoji
zánětu podílí, ale o příčinách onemocnění existují pouze hypotézy.
Morbus Crohn: nebo-li regionální
enteritida, či granulomatosní ileitis
je nespecifické chronické zánětlivé
onemocnění, nejčastěji postihující distální ileum a tračník, může se
však objevit v kterékoliv části GIT
od úst až po anus.
Největší výskyt je ve Velké Britanii
a Švédsku, u nás se udává cca 20 případů na 100 000 obyvatel. V poslední době výskyt stoupá.
Etiologie je nejasná, předpokládá se vliv dědičnosti, vlivy zevního
prostředí – infekce, zátěže těžkými
kovy, ale i vliv talku obsaženého
v zubních pastách, který způsobuje
granulomatosní zánět sliznic. Jed-
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noznačné jsou odchylky v imunitních mechanismech.
Colitis ulcerosa: je chronické nespecifické zánětlivé ulcerosní onemocnění, které vychází ze sliznice
tlustého střeva, kde se tvoří vředy. Je
charakterizované krvavými průjmy,
ve stolici může být navíc obsažen
i hnis nebo hleny. Krvácení i průjem mohou mít i velmi dramatický
průběh. Mohou se přidat i teploty,
břišní bolesti, celková nevolnost.
Ataky se objevují nepravidelně, někdy řádově za měsíce, jindy častěji, případně i denně. Nebezpečná
může být následná anemie.
Ke komplikacím patří vytvoření
se megacolon, vyrážky, afty, záněty
očí – conjunktivitidy, ale i uveitidy.
Toto onemocnění může také vyústit
do vzniku nádorového procesu.
2. imunologický pohled
Jak bylo řečeno, etiologie není
známa. Je jasné, že se jedná o multifaktoriální onemocnění, které
je podmíněno i geneticky a velmi
pravděpodobně vlivy zevního prostředí. Bylo vytipováno několik kandidátních genů, jako např. polymorfismy v genu pro antagonistu IL-1
(IL-1 Ra). TNF alfa a TGF beta.
Z klinického pohledu je velmi významný nález specifických protilátek proti Saccharomyces cerevisiae
(ASCA – AntiSaccharomyces Cerevisiae Antibodies), které lze nalézt
u cca 70 % nemocných s Crohnovou chorobou a u 5 % nemocných
s ulcerozní kolitidou. Na základě
současných imunologických znalostí je Crohnova choroba považována
za onemocnění se vztahem k Th 1
lymfocytů a ulcerozní kolitida se
vztahem k Th 2. Celá problematika
je samozřejmě mnohem složitější
a vykazuje celou škálu imunopatologických pochodů vedoucích

ke granulomatoznímu zánětu sliznice střevní.
Výzkum na tomto poli stále pokračuje. Z dosavadních znalostí vyplývá
i možnost léčby, která vyžaduje vždy
komplexní přístup. Z hlediska klasické medicíny se stanovuje aktivita
nemoci, k čemuž slouží skórovaní
systém, jehož součástí je i stanovení
některých imunologických parametrů, zejména hladin bílkovin akutní
fáze a nověji také prozánětových
cytokinů, např. IL- 6 a IL-8 a hladiny
solubilní formy s IL-2R. Zcela nově
se do léčby Crohnovy choroby zavádějí protilátky namířené proti TNF
alfa.
3. psychosomatika
Při trávení dochází k něčemu velmi podobnému jako při dýchání.
Přijímáme tím okolní svět, asimilujeme jej, vyhodnocujeme, co je potřebné a co ne a to nepotřebné vylučuje z těla ven.
Trávení je podřízeno živlu Země,
je tedy mnohem materiálnější než
dýchání a zasahuje hlouběji do látkové výměny těla. Trávení má také
mnoho společného s funkcemi
mozku, v němž dochází k trávení
nehmotných projevů tohoto světa
(neboli nejen chlebem živ je člověk).
Trávicí systém zpracovává tedy
hmotné projevy tohoto světa a to
znamená, že
a) přijímání okolního světa
ve formě látkových produktů
b) rozlišování mezi „užitečným“
a „neužitečným“
c) asimilace prospěšných látek
d) vylučování nestravitelných látek
Symbolika výživy je také dostatečně známá – „řekni mi, co jíš a já
ti řeknu, jaké máš problémy a kdo
jsi“. Něco nám není po chuti, něco
nedokáže strávit, něco nebo někdo
nám leží v žaludku atd.
Hlad je symbolem vlastnické touhy, potřeby brát, výrazem jisté lakoty. Z potřeby udržet si alespoň to, co
mám na úrovni mysli, vyplývá i fyzický projev ve formě úporné zácpy.
Naopak potřeba se rozdávat může
vést k projevům průjmů. Stejně tak,
když člověk něco nedokáže strávit,
objeví se potřeba uchýlit se někam
do ústraní a nechat věcem volný
průběh.

Známe případy, kdy rodina žila
po nějakou dobu ve stavu nouze
a musela šetřit takřka na každém
kroku, ale potřeba šetřit jí zůstala,
i když se poměry již výrazně zlepšily. Např. rodina, kde bylo několik
dětí, jediným živitelem rodiny byl
otec. Ten tedy měl rodinou přiznaná určitá privilegia – např. on jediný
směl jíst salám, který měl pověšený
ve spíži. Všichni členové rodiny to
respektovaly. Časem se ale poměry
zlepšily, ale privilegia zůstala stejná.
Nejmladší dcera se rozhodla alespoň jednou salám ochutnat a tak
o něj požádala. Rodina jí to ale zakázala. Následkem toho si dcera
jednoduše salám v noci ukrojila,
dala do postele, že si ho sní časem,
až bude klid. Jenomže usnula, na salám zapomněla a ten byl následně
objeven matkou druhý den ráno.
Došlo k neuvěřitelnému procesu
obviňování, výčitkám a pochopitelně i ke stanovení trestu. Výsledkem
toho bylo, že se dcera zcela odcizila
na velmi dlouhou dobu…
Chybějící naplnění emocí se také
projevuje určitým hladem. Hladoví-li někdo po lásce a neutiší svůj hlad
adekvátním způsobem, vynoří se
v těle touha po sladkostech. Lidé,
kteří hodně přemýšlejí a pracují duševně, mívají chutě na slanou či kořeněnou potravu. Ten, kdo se „pere“
s určitým problémem, má potřebu
se do toho zakousnout, tak zatouží
po bifteku, který mu nahradí nepřítele a jeho rozžvýkáním se uvolní zaťaté svaly a dojde k uvolnění
i na úrovni mysli.
Do oblasti střev se promítá problematika podvědomí. To, co bylo
dávno zapomenuto, zasunuto hluboko a čeká na vyřešení. Mohou se
sem vázat i rodové problémy, emoční strádání kdysi, které nebylo zpracováno na úrovni mysli a přeneslo
se na úroveň těla.
Již při získávání anamnesy musíme zjistit všechny okolnosti vzniku
onemocnění a klást důraz na zjištění
psychických souvislostí. Při vyšetření potom potřebujeme rozlišit, zda
se jedná o funkční poruchu (jako je
např. dráždivý tračník) a nebo jde
opravdu o organické poškození části trávicího traktu (např. colitis ulcerosa nebo m. Crohn). Velmi často se
sem promítají strachy a obavy, pacienti bývají úzkostnější spod.

Chronická zánětlivá střevní onemocnění mohou tedy být psychosomatická. Ale také somatopsychická
s multifaktoriální etiologií. Klinický obraz je totiž tak obtížný a pro
nemocného mnohdy limitující, že
vede k významným psychický problémům ve smyslu zvýšené úzkostlivosti, depresím, případně až strachu o život. Nemocný si připadá
bezmocný velmi ponižujícím způsobem, nemoc ho oslabuje, bere mu
chuť od života, má pocit, že sám již
nedokáže nic zvládnout a že je odkázán pouze na cizí pomoc. Ze strachu z recidivy onemocnění se bojí
jíst, nadměrně se šetří, úzkostně se
pozoruje a svým strachem „nakažuje“ i celé okolí.Samozřejmě, že zde
velmi často vzniká i kancerofobie.

Možnosti EAV v diagnostice
a dif. dg.
EAV velmi významnou měrou
může pomoci k diagnostice onemocnění. Může také určit, zda se
opravdu jedná o autoimunní zánět
střevní a nebo jde spíše o funkční
poruchu.
Při vyšetření vždy postupujeme
podle daného schématu:
a) změřit všechny KMB
na drahách, podrobně postižené
dráhy
b) zjistit zátěže:
• viry, bakterie, plísně, prvoky
• chemická zátěž
• fyzikální zátěž
• alergeny
• toxiny
c) nalézt základní příčinu a zahájit
terapeutický program
d) změřit vhodné medikamenty
– alopatické, homeo, bylinné
preparáty a další
e) vyměřit základní dietní režim

Možnosti terapie
(a)	  Akupunktura
Tenké i tlusté střevo patří k šesti
orgánům FU. Funkcemi tenkého střeva je řízení příjmu a naplňování se
a dále řízení přeměňování věcí. Potrava v tenkém střevě zůstává po určitou
dobu, je trávena, přeměňuje se na vyživující esenci potřebnou pro život
a chod organismu. Tenké střevo se
dále podílí na metabolismu tekutin
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v těle a proto mu čínská medicína přisuzuje úlohu řízení tělesných tekutin.
Z toho vyplývá úzký vztah k tlustému
střevu a močovému měchýři.
Funkční poruchy tenkého střeva
se projevují jako příznaky vycházející přímo ze střeva – kručení, bolesti
břicha, průjmy atd., dále poruchy
močení a také poruchami na dráze,
k nimž patří např. bolesti v krku,
bolesti ramene a nadloktí, bolesti
v podbřišku rozpínavé, bolesti krční a bederní páteře (což jsou oblasti
kam se také střevo promítá). Vstřebávání v tlustém střevě se týká hlavně tekutin, tzv. proces vysušování.
Partnerským orgánem tenkého
střeva je srdce, patří k prvku oheň,
k tlustému střevu patří plíce, tedy
prvek kov. Z těchto vztahů vyplývají
i příslušné emoce, chuti, apod. Emocí tenkého střeva a srdce je radost,
k plicím a tlustému střevu patří
smutek.
(b) Homeopatie
V homeopatii využíváme tři skupiny léčebných prostředků a to
aa) homeopatika drenážní
– jejich úkolem je „vyčistit organismus“ od nejrůznějších škodlivin
ze zevního i vnitřního prostředí.
Používáme taková, která vyčistí orgán nebo systém, o který se jedná
a dále taková, kterými posílíme další
drenážní systémy v těle, případně
systémy detoxikační. Používají se
v nízkém ředění, tedy nejčastěji v 9
CH, případně 12 D. Drenážní jsou
všechny tělní otvory a kůže, detoxikace probíhá především na úrovni
jater, vaziva, případně na sliznicích
a samozřejmě v krvi.
Na ovlivnění GIT se nejvíce osvědčila tato homeopatika:
OKOUBAKA – na akutní průjmy
s nadýmáním, říháním a nevolností
spojenou s únavou.
NUX VOMICA – zejména po dietní
chybě
ARSENICUM ALBUM – vodnatý průjem, silná pálivá bolest v oblasti konečníku, extrémní slabost, zhoršení
kolem půlnoci a chladem, zlepšení
teplem pitím tekutin po malých
doušcích.
PODOPHYLLUM – prudké průjmy
s křečemi, vyčerpávající, pacient
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nesnese dotek na břiše, zhorší se
teplem.
ANTIMONIUM CRUDUM – hojná,
silně páchnoucí stolice, po níž přetrvává bolestivé, neúčinné nucení
na stolici. Chybí pocit žízně.
VERATRUM ALBUM – vodnatý průjem, spojený se slabostí až kolapsovým stavem, ledový pot na čele,
zhoršení námahou, rozčilením,
zlepší se pitím chladných nápojů,
kyselým ovocem a ležením.
CHINA – po velkých ztrátách tekutin, opět slabost, mražení.
bb) homeopatika situační
Homeopatika situační podáváme
ve vyšším ředění – 30 nebo 200 CH,
případně i vyšší, často jen jednorázově tehdy, když spouštěcím momentem byla nějaká situace, která
byla pro daného nemocného zcela
nepřijatelná a on ji nezvládl. Emoce,
které vyvolala potlačil a somatizoval
právě průjmovitým onemocněním
a zánětem GIT. Často se jedná o pocity křivdy nebo viny, bezmocný
vztek, lítost a nebo pocity zneužití.
Nejčastěji podáváme lék STAPHYSAGRIA, který většinu těchto pocitů
dokáže zvládnout, přijmout a odpustit.
Samozřejmě, že můžeme podat jakýkoliv jiný lék podle příznaků, který „vykolejený nemocný“ vykazuje.
cc) homeopatika konstituční
Konstituční homeopatický lék je
takový, který svým obrazem nejvíce odpovídá samotnému naturelu
daného nemocného a svým působením zajišťuje maximální fungování
všech systémů a subsystémů v organismu. Podává se také ve vyšším
ředění, minimálně 30 CH, lépe ale
200 CH, případně i 1M. Tento lék
podáváme pravidelně v intervalech
podle zvoleného ředění – 1× týdně
– 1× měsíčně.
Patří sem kterýkoliv lék z Materia
medica, jeho volba záleží na schopnosti lékaře pochopit základní charakteristiky nemocného – jeho povahu, psychickou reaktivitu, fyzické
znaky, modality apod.
(c) Bachovy květy
Bachovy květové esence ovlivňují především oblast podvědomí
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a emoce. Umožní tak opět lépe se
vyrovnat se stresovou situací, která
vedla ke vzniku onemocnění. Zde se
osvědčily:
MIMULUS – průjem z obav před konkrétní situací
ASPEN – ze strachu z neznámé situace
ROCK ROSE – průjem způsobený
panikou
(d) EPAM
Preparáty EPAM jsou bylinné směsi
sestavené k regeneraci určitých orgánů či systémů v organismu, Obsahují
např. propolis, ženšen, schizandru
a mnoho dalších v unikátních bylinných komplexech vzniklých z výzkumu ruských vědců a bylinářů.
Pro onemocnění typu nespecifických střevních zánětů se osvědčily:
EPAM hojivý, protizánětlivý, psychický, alergický nebo univerzální.
(e) FRM
Fyziologická regulační medicína
pracuje s biologicky aktivními molekulami, které kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince.
Využívá znalosti imunitních mechanismů ve vzájemné spolupráci endokrinního, imunitního a nervového
systému a vytváří určité komplexy,
obsahující např. cytokiny, interleukiny, neuropeptidy, homeopatické
drenážní prostředky, apod. Tyto
komplexní prostředky potom navozují zpět homeostázu vnitřního prostředí pacienta.
Pro terapii nespecifických střevních zánětů se nám osvědčily tyto
preparáty:
1) pro m.Crohn: Eubioflor, GUNA –
Bowel, G- Flam – jako specifická
terapie, jako drenážní používáme G- Matrix, psychiku můžeme
posílit pomocí G – Mood nebo
G- Anti Age stress. K přímému
ovlivnění imunity lze použít G –
Anti IL -1 (IL- 1stimuluje syntézu
proteinů akutní fáze, je endogenní pyrogen), případně G – IL-10 (,
který má protizánětlivé působení).
2) Pro colitis ulcerosa: Eubioflor, GBowel, G – Flam, jako specifickou
terapii,
Jako drenážní: G – Cell
Psychika: Eubiomed, Anti Age stress

(f) Klasická medicína
Dříve se k léčbě nespecifických
střevních zánětů používaly aminosalicyláty, antibiotika, kortikosteroidy,
imunosupresiva. I dnes jsou základní terapeutickou volbou. Dnes k nim
ale přibyly „modulátory imunitní odpovědi“.
Původním cílem léčby dříve bylo
zmírnění příznaků a posléze dosažení stavu remise. Ukázalo se ale,
že mezi těmito cíli není přímá souvislost – je totiž možné dosáhnout
zlepšení klinického obrazu, aniž by
došlo k odstranění zánětu, Potom
bylo mnohdy přistoupeno k chirurgickému řešení a odstranění postižené části střeva.
Modulátory imunitní odpovědi se
zavádějí zcela nově a jedná se např.
u m. Crohn o protilátky namířené
proti TNF alfa. Jejich aplikace vede
k navození klinické odpovědi a často i k remisi onemocnění. Zkouší se
zavádění protizánětlivého cytokinu
IL-10, protilátek proti CD 4 apod.
(g) Dieta
Nejlépe se nám osvědčilo individuální měření potravin, zavedení
dietního režimu na dobu minimálně
tří týdnů a poté postupné zavádění
potravin do stravy, až nakonec nemocný je schopen strávit vše. K dietním opatřením potom přistupuje
tehdy, když se dostane do zátěžové
situace a 1× ročně v rámci čistících
procesů po vánocích.

(h) Další
Doplňujeme i vitamíny a stopové
prvky, protože porušená a zánětlivě
změněná sliznice trávicího traktu
způsobuje nedostatky těchto látek.
Ke stanovení používáme EAV.

Diskuse
Jak bylo již opakovaně řečeno,
klasická medicína často není schopná zjistit řadu příčin onemocnění, které diagnostikuje. Mnohdy
dochází k matení pojmů a příznaky jsou zkoumány do největších
podrobností, až na molekulární
úroveň a následně tyto nálezy jsou
vydávány za příčinu onemocnění.
Nic to ale nevypovídá o skutečné
příčině onemocnění, tedy o tom,
proč vůbec příznaky s celou škálou
fyzikálních či chemických nálezů
vznikly. A to je úkol pro celostní medicínu. Každý nemocný je potom
chápán jako individualita, která má
svůj jedinečný příběh a lékař pátrá
po příčině onemocnění jako detektiv, zvažuje všechny indicie, časové
souvislosti a nakonec určuje viníka
– tedy vlastní příčinu, resp. souhrn
všech zjištěných příčin onemocnění. Na základě takové analýzy, ve které svoji naprosto nepostradatelnou
roli hraje EAV, potom navrhuje
terapeutický plán, který obsahuje
různé možnosti celostní medicíny –
tedy kombinace klasické medicíny
i nekonvenčních metod tak, aby se

organismus nejprve vyčistil nebo-li detoxikoval, následně vyspravil
a obnovil svoje přirozené funkce.
Celý proces trvá orientačně tak
dlouho, jako dlouho choroba vznikala a to tak, že jeden rok se rovná
2 – 3 měsícům zpětného chodu.

Závěr
Nespecifická střevní onemocnění
jsou velmi častým problémem, se
kterým se setkáváme ve svých ordinacích. Komplexní přístup k nemocnému jej může výrazně zlepšit,
případně i zcela vyléčit. Přestože
diagnostika onemocnění je náročná a rozhodně není spolehlivě úplná, může upřesnit pohled terapeuta
na příčiny vzniku onemocnění, následně umožní pochopení nemocného proč k onemocnění došlo
a postupnou detoxikací organismu
a jeho regenerací vede k úpravě
zdravotního stavu. Lékař si musí být
vědom toho, že ne všechny kroky je
schopen potvrdit i metodami klasické medicíny, ke shodě ale dojde
při použití jakékoliv jiné metody nekonvenční medicíny.
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OPAKOVANĚ NEMOCNÝ PACIENT
V ORDINACI CELOSTNÍ MEDICÍNY
MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová
Centrum komplexní diagnostiky a terapie, Praha 6
v.dolejsova@seznam.cz, wankatova@seznam.cz
(1) Úvod
Opakovaně nemocný je crux medicorum. Jsou to nemocní, kteří plní
ordinace, mají velké množství nejrůznějších stesků a hledají pomoc.
Definice není zcela jasná, základní charakteristikou je, že pacient
přichází opakovaně se stejným problémem. Nadstandardní je 8 – 12 návštěv za rok pro stejné obtíže. V ČR
obecně je nejvyšší návštěvnost pacienta u lékaře z celé EU. Následuje
Maďarsko, Slovensko. Nejméně návštěv má Švédsko.
Otázkou ale je, zda nemocný má
opravdu obtíže nebo pouze „opakovaně chodí“ k lékaři. Jak všichni
víme, populace stárne, a tak se často jedná pouze o psychosociální
problematiku. Chceme-li však k takovým nemocným přistoupit zodpovědně a pomoci jim s jejich problémy, musíme především správně
určit diagnosu. Lékař musí vědět,
co má vlastně léčit. Zda léčí příčinu
a nebo následek onemocnění, zda
odstraňuje závadu a nebo kontrolku
(tedy pouhý příznak onemocnění).
Právě opakovaně nemocný pacient ukazuje úskalí klasické medicíny, tedy medicíny založené na důkazech…
Nedávno vyšla americká studie,
která prokázala, že až 80 % současných nemocí nelze spolehlivě odhalit pouze pomocí vyšetřovacích metod klasické medicíny. Nazvala tyto
nemoci zkratkou MUPS (medically
unexplained physical symptoms),
tedy medicinsky neodhalitelné příznaky.
Z hlediska klasicky vzdělaného lékaře to znamená, že se dostáváme
do slepé uličky. Máme před sebou
pacienta, který uvádí řadu problémů, symptomů, některé jsme schopni i objektivně vidět, ale nejsme
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schopni pro ně nalézt vysvětlení,
příčinu. Většina nemocných proto
končí s diagnózou psychického onemocnění nebo s tvrzením, že obtíže
má z tloušťky, nedostatku pohybu
a nebo ze stresu.Většina nemocných
se s tím na přechodnou dobu spokojí a snaží se uvedenou „příčinu“
upravit. Často ale zcela bez efektu.
Podle vlastní trpělivosti, případně
podle závažnosti symptomů potom
nemocný hledá jiné cesty k nalezení příčiny onemocnění a odstranění
obtíží.
Často se dostává do našich ordinací a my jsme tedy stavěni před problém, jak tu hledanou příčinu obtíží
nalezneme. Nekonvenční medicína
má celou řadu možností. Je velmi
důležité umět propojit jak klasickou,
tak nekonvenční medicínu. A to jak
v diagnostice, tak v léčbě. Musíme
umět rozlišit, kdy jsme schopni příčinu potvrdit metodami klasické medicíny a kdy to v daném okamžiku
není možné. To také nemocnému vysvětlíme. EAV je v těchto případech
zcela nepostradatelným pomocníkem. Právě pomocí této metody
jsme schopni určit, kdy máme šance
na potvrzení objektivními metodami a kdy ne. Máme ale vždy možnost
potvrzení pomocí jiných metod nekonvenční medicíny – to, co nalezneme pomocí např. pulsové diagnostiky, můžeme potvrdit na některém
z mikrosystémů a stejně tak pomocí
EAV. Z našich nálezů potom vyplývá
i volba vhodné terapie.

(2) Základní diagnostické
rozvahy – při vyšetření
opakovaně nemocného
pacienta
Nejprve si připomeneme základní rozdíl pohledu na zdraví a nemoc
v klasické a nekonvenční medicíně.
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Klasická medicína podle definice WHO hodnotí zdraví jako stav
biologické, psychické a sociální
pohody. Nemoc je patologický stav
těla nebo mysli, který je projevem
změny funkcí buněk a v důsledku
i morfologickým poškozením těchto buněk, tkání a orgánů. Podle
normativní definice zdraví a nemoci je nemocí pouze takový stav,
který nemocnému jedinci způsobuje subjektivní obtíže.
Existuje ještě funkcionalistická definice zdraví a nemoci, která
definuje některé funkce organismu
jako správné a jiné už jako patologické, bez ohledu na to, zda ty patologické způsobují nějaké subjektivní obtíže.
Nekonvenční medicína v kybernetickém modelu chápe zdraví
jako schopnost organismu účinně reagovat na změny zevního či
vnitřního prostředí. Rozlišuje mezi
akutním onemocněním, které je
chápáno jako smysluplný obranný
boj organismu proti zevním nebo
vnitřním škodlivinám a chronické
onemocnění chápe jako poruchu
regulační schopnosti organismu,
nejde tedy již o účelnou reakci.
Tradiční čínská medicína chápe
zdraví jako rovnováhu mezi jinovou
a jangovou složkou čchi a současně
optimální kvalitu čchi jako celku.
Chorobné stavy jsou způsobeny disharmonií, nevyváženým jin- jangem
a jsou klasifikovány následně:
Syndromy jinové
Syndromy jangové
Povrchové
Vnitřní
Chladné
Horké
Z prázdnoty
Z plnosti

Pro úplnost uvedeme i pohled
na zdraví a nemoc psychologický. V historii lidé pokládají nemoc
za ránu osudu, rozmar přírody nebo
nehodu, která někoho postihne.
Tak jako tak, je nemoc považována
za nějakou poruchu, kterou musíme
co nejrychleji odstranit, abychom
zase mohli žít svým zavedeným
způsobem života. To, co nazýváme
nemocí je pouze její příznak, její
tělesné vyjádření. Nemoc sama je
disharmonií ve vědomí člověka,
známkou vybočení z přírodního
řádu a narušení celé bytosti, nikoliv
jen těla.
Musíme si především uvědomit,
že každé onemocnění je vlastně voláním organismu o pomoc a že má
nějaké souvislosti s děním v době
vzniku obtíží. Základem je tedy pečlivá anamnesa. Ptáme se na všechny souvislosti vzniku onemocnění
a postupně vytváříme časovou osu
podle dr. Chvály. Necháme nemocného vyprávět o všem, co se dělo
na začátku vzniku onemocnění –
zda se stěhoval, měnil místo, dokončoval školu, došlo k nějaké závažné
události v rodině nebo blízkém okolí (úmrtí, úrazy, apod.).
Víme, že nemoc se projevuje tam,
kam ji směřuje psychika – např.
někdo nebo něco leží v žaludku,
pacient by se měl na nějaký problém vykašlat nebo
něco jiného v ústraní… má
problém se vztahy (tedy problém s ledvinami a tak podobně).
Proto nemocného při vyprávění můžeme upozornit,
jestli by se nevyjádřil k danému tématu… V naprosté většině případů se dozvíme zásadní údaje ihned při anamnese.
Někdy si je ale nemocný
nedokáže uvědomit nebo vybavit ( zejména,když mu nepřipadají tak závažné a nebo
naopak je CNS vytěsnil ,aby
nemocného ochránil před
větším traumatem…).
Zde pomáhá „papírková
metoda“. Nemocný si cca
2 – 3 měsíce píše na kartičky
vše, na co si vzpomene, co
ho zaujme, co ho potěší nebo
rozlítostní, na co si vzpomněl
k okolnostem vzniku onemocnění atd.

Po skončení té doby si rozhází
kartičky na „pozitivní“ a „negativní“
a ty negativní rozdělí podle témat
(práce, rodina, přátelé…). Potom
vezme největší hromádku a snaží
se nalézt společného jmenovatele –
např. největší hromádku tvoří problém v práci, kolegiální vztahy, což
v něm vyvolává pocit křivdy, vlastního nedocenění.
Tímto způsobem získáme informaci o emoci, která spustila onemocnění. Následně můžeme volit
léčebnou metodu.
Důležité je vybavit si znalosti
z akupunktury – který orgán je spjat
s jakou emocí
Orgán

Emoce

játra

žlučník

vztek,
podráždění

plíce

tlusté střevo

smutek

srdce, 3E

tenké střevo,
perikard

radost, smích

slezina,
slinivka

žaludek  

starosti

ledviny

močový měchýř

strach

V anamnese získáváme také časové údaje o denní době, kdy se nemocný cítí nejhůř nebo kdy má největší obtíže. I to nás navádí na nejvíc
oslabený orgán –

Jestli se nemocný cítí nejhůř dopoledne mezi 9-11 hod, víme, že má
oslabenou slezinu, tedy imunitu, že
se může cítit unavený.
Potvrzení získáme i v informaci
o převládající chuti –
Orgán

Chutě

játra

žlučník

kyselá

plíce

tlusté střevo

pikantní

srdce, 3E

tenké střevo,
perikard

hořká

slezina,
slinivka

žaludek  

sladká

ledviny

močový měchýř

slaná

Tyto základní údaje nám potom
umožní zvolit nejvhodnější terapeutický postup a samozřejmě nám
umožní stanovit základní diagnosu
příčiny onemocnění.
Dále si uvědomujeme predilekci
stran – levá strana je mužská energie, pravá ženská.
Nejpřesvědčivěji vidíme tento
fakt při onemocnění prsou – pokud je problém s mužskou energií
(nevěrný manžel, žena sama „nosí
kalhoty“ a nelíbí se jí to, v práci
jsou na ni kladeny požadavky jako
na chlapa…) má tedy problém s levou mammou, pokud jsou problémy s ženskou energií (konkrétní
žena – matka, přítelkyně,
spolupracovnice a nebo
problém s dětmi), tak se
objeví afekce v oblasti pravé mammy.
Když chceme problém
vyřešit, je nezbytně nutné,
aby pacient pochopil psychické souvislosti svého
onemocnění, přijal je a odpustil.
Samozřejmě, že to nejde okamžitě. Jako lékaři
jsme potom v roli průvodce nemocného od nemoci
ke zdraví a trpělivě mu ukazujeme cestu, kterou však
musí projít sám.
Říkáme svým pacientům,
že jim jako v pohádce můžeme dát nějaké čarovné
dary, které jim cestu usnadní, ale nejdeme místo nich.
Lékař by měl mít jasno
téměř od začátku, ale nemocnému podává vysvětlení po částech tak, jak je
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originální práce
nemocný schopný je přijmout. Samozřejmě, že diagnozu stanovíme
hned na začátku – vysvětlíme mu,
o co se jedná a co budeme dělat
k jeho uzdravení.

(3) Onemocnění, která
do této problematiky
nejčastěji patří
Důvody opakovaných návštěv
se mění s věkem nemocného. Je
podstatný rozdíl mezi dětmi a dospělými. U mladších dětí, zejména
v předškolním a mladším školním
věku dominují především akutní
a recidivující infekce HCD. Za běžné se považuje 6 – 10 nekomplikovaných katarů HCD za rok. Hovoříme o tzv. fyziologické nemocnosti.
Za nemoc se považuje stav, kdy obtíže trvají nepřetržitě minimálně tři
měsíce. V dětském věku se dále setkáváme s kožními problémy. Lékař
musí umět rozlišit, zda nemoc není
únikem dítěte z prostředí, které mu
nevyhovuje (např. mateřská školka,
nebo škola), nebo chce mít rodiče
pod kontrolou – např., když se hádají nebo jsou často nebo dlouho
mimo domov a nebo, zda nemoc
nevytváří příliš úzkostná matka.
Dále se setkáváme s bolestivými
stavy, bolestmi hlavy, břicha, páteře, syndromem neklidných nohou,
se stavy únavy, kdy nemocný není
ani schopen zvednout ruku, aby si
rozsvítil vypínačem… Mnohdy nemocný uvádí subfebrilie, případně i horečky, které náhle přichází
a po dvou až třech dnech zase mizí
a objevují se pravidelně po třech
týdnech. Mnozí nemocní uvádějí
výkyvy nálad, aniž by měli nějakou
viditelnou příčinu. K pravidelným
obtížím patří pocity pruritu pokožky, zejména na hlavě, zvýšené padání vlasů, zhoršující se zrak, lomivé
nehty apod. Tyto obtíže postihují
prakticky všechny věkové skupiny.
Ve středním a vyšším věku nemocných převládají problémy srdečně-cévní, dýchací a pohybové.
I zde musíme rozlišit, zda se nejedná o víceméně podvědomou reakci
organismu na stres.
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(4) Jaké máme možnosti
ověření pomocí klasické
medicíny
Je samozřejmé, že lékař provede
nejprve objektivní vyšetření. Někdy lze nalézt zvětšené uzliny, či
otoky dolních končetin, prosáknutí
drobných ručních kloubů, někdy
je hmatná štítná žláza. Velmi často
v objektivním nálezu dominuje algický vertebrogenní syndrom, kdy
lze nalézt některé tužší skupiny svalů, vázne hybnost nebo je spojena
s výraznou bolestivostí.
V laboratorních vyšetřeních můžeme nalézt jen ojediněle hraniční
hodnoty leukocytů, trombocytů,
nebo lehčí -penie těchto skupin,
protilátky proti thyreoperoxidase
nebo thyreoglobulinu, bez poruchy funkce štítné žlázy, jaterní testy bývají zcela v normě, stejně jako
ostatní běžná laboratorní vyšetření.
Poněkud větší naději skýtají imunologická vyšetření, i když i zde
mnohdy nacházíme zcela normální
hladiny protilátek i ostatních složek
imunitního systému. Může být však
narušena jejich funkce. Nebo může
jít o přechodné potlačení imunity
např. vlivem psychické zátěže, stresu atd.
Rtg, UZ většinou nepřináší žádné
vysvětlení obtíží nemocného, ojediněle je pozitivní nález na MRI, což
se ale kvůli ceně stejně většinou
nevyšetřuje. Klasický lékař potom
nemá šanci zjistit správnou diagnozu a v rozpacích tedy léčí pouze
příznaky a snaží se zmírnit obtíže
nemocného.

(5) Zásadní pomoc EAV
při diagnostice
Pomocí EAV můžeme upřesnit
příčinu onemocnění zcela jednoznačně.
Používáme jednoduché schéma:
1. proměříme
všechny
KMB
na drahách a několik vybraných
bodů upřesňujících (ND 1a, PP,
jaterní buňka, SMB genitalií)
2. dráhy, které vykazují největší
odchylky od normy proměříme
celé
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3. proměříme celé dráhy, které
souvisí s příznaky nemocného
4. proměříme možné zátěže nemocného:
a) infekční agens – viry, bakterie,
plísně, prvoky…
b) alergeny, včetně potravinových
c) chemickou zátěž, zejména zátěž
formaldehydem, postřikovými
látkami
d) zátěž zubolékařskými materiály
e) fyzikální zátěž, zejména poruchu elektromagnetického nebo
elektrostatického pole, zátěž
elektrosmogem
f) psychická zátěž
g) zátěž léky
h) stav minerálů či stopových
prvků a vitamínů – nedostatek
nebo nadbytek
5. zvolíme pracovní verzi možných příčin onemocnění
6. např. nemocný udává zvýšenou
únavnost, bolesti hlavy a subfebrilie, pruritus pokožky a nespavost kolem 01–03 hodin.
Dále udává bolesti v oblasti Th
páteře. Při měření jsme nalezli
zátěže na drahách Ly, ND, orgánová degenerace, 3E, játra, mesenchym , tuková degenerace
a na dráze močového měchýře.
7. úvaha je tedy taková, že největší
problémy jsou od jater – návrh
terapie tedy začneme u nich.
8. Zvolíme buď akupunkturní mikrosystém – např. ušní boltec –
vpíchneme jehlu do bodu jater.
Pokud je naše úvaha správná,
zrudne během vteřiny celý boltec. Pokud jsme se mýlili, zrudne
pouze bod jater. Potom musíme
volit jinou pracovní hypotézu
– řekněme, že obtíže vznikly
po velké psychické zátěži s pocitem bezmocného vzteku. Tedy
příčina je v psychice – aplikujeme jehlu do bodu neurovegetativního systému – tedy omega 1
vpravo. A opět – pokud je úvaha
správná, zrudne celý boltec, pokud ne, zrudne jen bod omega
1. Takto postupujeme dále.
9. Pomocí EAV uděláme to samé.
Nejprve si srovnáme dráhu ja-

ter – pomocí homeopatik, bylin, případně i klasických léků
a proměříme všechny původně
patologické dráhy – pokud je
úvaha o primární příčině v onemocnění jater správná, všechny
dráhy budou vykazovat zlepšení. Pokud ne, zlepší se pouze
dráha jater. Další postup je stejný – zvolíme jinou hypotézu
a srovnáme si odpovídající dráhu a opět proměříme všechny
předchozí…

(6) Vliv psychiky
– psychosomatika
(somatopsychika)
Neexistuje nemoc těla bez nemoci duše. Nadměrná specializace
v medicíně podle různých orgánů
či systémů vede ke ztrátě komplexního pohledu na nemocného.
Nemocný se tak může cítit odcizen až ztracen v této síti vysoce
specializovaných zdravotnických
služeb. Zůstává mu mnoho nezodpovězených otázek o jeho nemoci
a to může vést k psychickým problémům, depresi, pocitům nemohoucnosti… A to nemluvě o duchovních
potřebách (otázky po smyslu života).

matu. Případně k posílení určitých
orgánů či systémů, např. drenážních nebo detoxikačních. Posilujeme tedy např. játra a ledviny, nebo
sliznice atd.
bb) situační – tyto léky používáme ve vyšším ředění – 30 CH nebo
D 30, případně i vyšší (D- CH 200, 1
M…). Tato ředění ovlivňují psychiku
nemocného a umožní změnit postoj nebo úhel pohledu na určitou
situaci, která byla spouštěcím momentem vzniku onemocnění. Např.
nemocný byl vystaven šikaně nebo
ponižování, byl zatažen do konfliktu, který nezvládl atd. Tato situace
jej vykolejila tak, že se chová nepřirozeně a somatizuje obtíže, které
nedokáže přijmout ani zpracovat.
Lék jej vrátí do přirozené polohy vědomí a nálady a umožní mu situaci
zpracovat.
cc) konstituční – tyto léky se také
podávají ve vysokých ředěních a zajišťují maximální účinnost všech
funkcí lidského organismu – jak fyzických, tak psychických či duchovních.

b) Dietní opatření
V rámci léčby nemocného je velmi důležité zařazení vhodné diety.
Ta nám poskytuje jednak ulehčení
organismu tím, že volíme pouze
potraviny pro daného nemocného vhodné – lze určit pomocí EAV
měřením. To je velmi důležité zejména u potravinových alergií a intolerancí. Tuto dietu drží nemocný
minimálně 3 – 4 týdny a dále podle
stavu a nálezu na EAV. Nebo pomocí vhodné stravy můžeme posílit některý orgán či systém.

d) Akupunktura
Pomocí akupunkturní diagnostiky získáváme informace o příčinách
onemocnění a to zejména o postižení určitých orgánů či systémů
a jejich vzájemných interakcích.
Jako velmi výhodné se jeví použití
mikrosystémů v základní rozvaze
o příčinách onemocnění, protože
reagují velmi rychle – např. ušní
boltec zrudne během zlomku vteřiny. K diagnostice možných příčin
a souvislostí se osvědčují elektrodiagnostické metody, zejména EAV
(viz výše).
V léčebném schématu potom akupunkturu zařazujeme buď ve formě
„trvalek“ – s použitím mikrosystému ušního boltce nebo ve formě
pravidelné stimulace akupunkturních bodů v rámci klasické celotělové akupunktury nebo opět za použití některého z mikrosystémů.

c) Homeopatie
Homeopatické léky používáme
ve třech různých skupinách:
aa) jako drenážní – používáme
léky v nízkých nebo středních ředěních k „vyčištění organismu“,
respektive jednotlivých systémů či
orgánů podle výše uvedeného sché-

e) FRM
Fyziologická regulační medicína
je založena na zajištění obnovy fyziologického stavu organismu za pomoci biologicky aktivních molekul,
které jsou přítomny v lidském těle
a které kontrolují a řídí fyziologické funkce u zdravého jedince. Tyto

(7) Možnosti terapie
a) Klasická medicína

molekuly se nazývají regulační nebo
komunikační molekuly a patří mezi
ně neuropeptidy, cytokiny, hormony a růstové faktory. Léčba vychází
z poznatku vzájemné spolupráce
psycho – neuro-endokrino-imunitního systému.
f) EPAM
Řadu preparátů EPAM používáme již několik let. Patří do systému
tibetské medicíny a jedná se o bylinné komplexy sestavené podle
starých receptur k posílení určitých
orgánů či systémů – např. jater, ledvin, žaludku, ale i psychiky apod.
Při užívání preparátů EPAM dochází
k postupné obnově buněk a funkcí.
Preparáty obsahují např. eleuterokok, žen-šen, echinaceu, propolis
a řadu bylin. Ukazují se jako velmi
účinné prostředky právě při léčbě
dlouhodobě nemocných nebo u pacientů v rekonvalescenci.
g) Bachovy květy
Jedná se o 38 květových esencí z divoce rostoucích květů, keřů
a nebo stromů, které vytvořil dr. Edward Bach (1888 – 1936). Esence
působí především na úrovni psychiky a to zejména v emocionální sféře a umožňují vyrovnat se se
stresy, vnitřními konflikty apod.
a nalézt harmonické řešení v zátěžových situacích. Velmi dobře působí
i na zvířata.
h) ENERGY
Preparáty f. Energy jsou bylinné
komplexy, které podporují imunitu, mají celkové antioxidační a detoxikační účinky. Zlepšují adaptaci
organismu na zátěže ze zevního či
vnitřního prostředí. Zmírňují stavy
vyčerpanosti s jsou vhodné i pro
harmonizaci psychiky.
i) Další
Do terapeutického plánu zařazujeme i doplnění chybějících vitamínů, minerálů či stopových prvků.
Nebráníme se, pochopitelně, ani
použití klasických alopatických medikamentů, ale přísně individualizujeme jejich vhodnost a denní dávku
a zakomponování do celého léčebného systému.
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(8) Diskuse

6 fází nemoci dle Reckewega

nemoci – tedy ve fázi ukládací a impregnační). Jsme ale schopni příčinu
nalézt pomocí EAV a jiných metod
nekonvenční medicíny. Potvrzení
musíme v těchto případech hledat
jinými metodami nekonvenční medicíny. Podle nálezu potom volíme
vhodný terapeutický postup, kdy
regulační postupy použijeme tam,
kde je organismus schopný regenerace. Tam, kde již své síly vyčerpal,
je vhodnější použít řídící, tedy klasickou léčbu. Samozřejmě můžeme
vše kombinovat. Pomocí EAV můžeme nalézt ideální kombinaci medi-

(Nejsme schopni dokázat patologii v tzv. mesenchymových fázích

kamentů a potravinových doplňků
a také změřit přesnou denní dávku.

Jak ukazuje naše mnohaletá praxe,
pro pacienta je nejvýhodnější, když
je lékař schopný propojit klasickou
i nekonvenční medicínu a to jak
v diagnostice, tak v terapii. Musíme
si uvědomit, že ne všechny nálezy,
které získáme, můžeme také dokázat v daném okamžiku pomocí objektivních vyšetření – laboratorních
či rtg, UZ apod. To, proč to vždy nejde vyplývá z tabulky Reckewegovy
teorie šesti fází nemoci.
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Tím můžeme vyloučit předávkování
či poddávkování v kombinacích alopatických léků nebo potravinových
doplňků (vitamínů či minerálů).

(9) Závěr
Jak jsme ukázaly v našem sdělení,
klasická medicína mnohdy nedokáže odlišit chronickou a akutní nemoc. Často zaujímá falešný postoj
k chronickým nemocem, dívá se
na ně jako na akutní onemocnění,
u kterého předpokládá, že rychle
odezní, tím, že léčí pouze příznaky
a není schopna nalézt vlastní příčinu. Nemluvě o tom, že si chronicky
nemocné vlastně sama „vyrábí“ –
jednak tím, že nemocného naprogramuje, že je vlastně už doživotně
nemocný a že jeho nemoc lze udržet
pouze pod kontrolou léčbou medikamenty. Ovšem tato léčba má mnoho vedlejších účinků, které se řeší
opět dalšími medikamenty. Navíc
v systému zdravotní péče nemocný
obíhá řadu odborníků a od každého
dostane svoji dávku léků s vysvětlením, že když je nebude brát, umře
nebo bude minimálně ve velmi těžkém a špatně spravitelném stavu.
Nikoho potom nezajímá, co všechno vlastně nemocný užívá a pochopitelně už vůbec ne, jak prožívá svůj
zdravotní stav sám.
Chronická nemoc dostává pacienta do stresu, mění se mu hodnotový
žebříček, mění se mu životní styl,
vztahy apod. Největší dopad má
chronické onemocnění na sebepojetí pacienta, který si přestává věřit,ztrácí schopnost něco řešit apod.
Je psychicky zranitelnější. Mnohdy
chronicky nemocný volí cestu úniku a snaží se nemyslet na ni, nebrat
chorobu prostě v úvahu nebo jedná
zkratově, uchýlí se k alkoholu, drogám apod. I jeho okolí se musí s novou situací vyrovnat.
Chronická nemoc se dotýká mimořádně nejbližších příbuzných,
mění se role v rodině – např. onemocnělý dominantní otec se stává
závislým na dříve submisivní manželce. Celá rodina navíc bojuje se
strachem, jak se onemocnění bude
vyvíjet a zda ten nemocný není ohrožen bezprostředně na životě. Celý

další vývoj onemocnění se bude řídit tím, jak jsou všichni zúčastnění
schopni přepracovat a přijmout své
nové role. Zda i děti budou nemocného otce respektovat nebo zda se
neobviňují z jeho nemoci.
Samozřejmě, že mluvíme o dospělých jedincích. Problematika
chronicky nemocných dětí je velmi složitá a klade nesmírné nároky
na vztahy v rodině, kdy prověřuje
soudržnost mezi rodiči dítěte, vztahy s prarodiči apod.
Pokud jde opravdu o chronické
onemocnění, kde je malá naděje
na úplnou úpravu stavu, je nutné,aby se nemocný s touto situací smířil
a přijal ji se všemi důsledky. Lékař
by měl být schopen pomoci nalézt
nemocnému i něco pozitivního, co
chronické onemocnění přináší –
např., že může déle spát, že má čas
na některé své koníčky – např. knížky, na rodinu atd.
Nesmíme ale zapomenout na ty
nemocné, kteří byli dlouhodobě
nemocní, ale uzdravili se a neumí
se vrátit zpět do normálního života.
Přicházejí totiž o určitá privilegia,
která jim nemoc přinášela, např.
pravidelné pobyty v lázních, ohledy
ze strany rodiny i přátel, delší spánek, možnost vyhovět si… V nemoci

se „uhnízdili“ a nechtějí z ní pryč,
takže potřebují od lékaře potvrzení,
že vlastně nejsou až tak zdraví a že
mají nárok např. na invalidní důchod.
Tato skupina nemocných je velmi
obtížná k řešení, vyžaduje spolupráci odborníků z oboru psychologie
nebo i psychiatrie a postupný nácvik k návratu do běžného života.
Je jasné, že chronické onemocnění velmi významně zasahuje do života celé rodiny, která následně
onemocňuje také. Jednotliví členové podle svých povah a dalších zátěží potom vykazují ve zvýšené míře
psychické problémy, sklony k depresím, únavový syndrom, nutnost
potlačovat agresivitu a zlost, objevuje se i lítost, pocity viny, že se dostatečně nevěnují nemocnému apod.
To vše se, nevyslovené, následně
somatizuje podle výše uvedených
pravidel.
Úkolem lékaře je pochopit všechny tyto aspekty onemocnění a postupně navodit harmonizaci jak
u nemocného, tak i v celém jeho
okolí.
Přejme si tedy dostatek sil i znalostí a schopností být dobrým průvodcem našim chronickým pacientům.
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AKUPRESÚRA V OSOBNEJ
LETECKEJ DOPRAVE
MUDr. Vladimír Šafčák, PhD, MPH
Letecká vojenská nemocnica, Košice • safcak@lvn.sk
Úvod
Vedľa už známej akupunktúry sa
u nás postupne rozšírila aj ďalšia
z liečebných metód tradičnej čínskej medicíny, pre ktorú sa uchoval
názov akupresúra, alebo tiež manupresúra, manuspunktúra či prstová akupunktúra. Býva charakterizovaná ako špecifický spôsob liečby
príbuzný akupunktúre, pri ktorom
sa však na rozdiel od nej aktívne
body neošetrujú ihlami, ale stláčajú
sa bruškami prstov alebo vybraným
tupým predmetom, prípadne sa
na nich pozdĺž určitých dráh vykonáva masáž. Podľa toho akupresúra
býva diferencovaná na akupresúru
samotnú (tlak na body) a na lineárnu masáž. V tejto súvislosti je však
nutné podotknúť, že takéto poňatie akupresúry nevystihuje presne
miesto, ktoré jej patrí v kontexte
čínskej medicíny. Masážne pôsobenie na body a dráhy podľa zásad
platných i v akupunktúre, teda naša
širšia definícia akupresúry – predstavuje totiž len jednu z viacerých
disciplín iného liečebného odboru
– čínskych masáží. Samotné stláčanie bodov (čínsky an-fa, technika
stláčania) teda naša užšia definícia
akupresúry – je potom jedna z mnohých desiatok rozličných techník
používaných v masážnej terapii. To,
čo sa v modernej západnej medicíne nazýva akupresúra, sa nazýva
v tien-sue liao-fa (bodová terapia,
alebo č´-ja liao-fa, terapia stláčaním
prstom).
V mojej práci k špecializačnej
skúške v odbore Akupunktúra
predkladám stručný popis zásad
staročínskej predstavy o zdraví
a chorobe, o jej liečbe a o symbolických príčinách ochorenia. Poznať
ich je veľmi praktické aj v neštandardných životných situáciách, akými sú napríklad rôzne situácie či
28

poruchy zdravia, ktoré sa vyskytnú
mimo zdravotníckeho zariadenia.V
priebehu môjho profesionálneho
života lekára, aj letca, som sa stretol
s rôznymi zdravotnými problémami ľudí, cestujúcich v lietadle. Moja
skúsenosť i vedomosti z oblasti diagnostiky, prevencie i terapie tradičnej medicíny pomohli ľudom
v rôzne komplikovaných zdravotných problémoch. Je potrebné si
uvedomiť, že najlepším postupom
je prevencia, čo je ideálnym riešením v predchádzaní predovšetkým
následkov úrazov, civilizačných
chorôb, predchádzaní niektorých
funkčných porúch, atď. Keď sa zdravý človek stará o svoje zdravie, každý novovzniknutý problém sa lepšie
lieči už v jeho počiatku.

Požiadavky pre bezpečnú
leteckú dopravu
Pre bezpečnú leteckú dopravu je
okrem dobre fungujúcej mechaniky najdôležitejší ľudský faktor. Sú
to ľudské schopnosti, ktoré viedli
k tvorbe leteckej techniky a ľudským faktorom sú tiež schopnosti
pozemných technikov, personálu,
ktorý riadi letovú prevádzku, pilotov a cestujúcich – ktoré hrajú hlavnú úlohu v bezpečnej činnosti leteckej techniky počas každého letu.
Problémy človek – letecká technika – letecké prostredie a ich vzájomné prispôsobenie sa, sú približne také staré, ako samotné letectvo.
S postupujúcim technickým vývojom letectva sa stávajú aktuálne
otázky spolupráce viacčlenných posádok a stúpajúceho množstva pasažierov. Prudký nástup automatizácie
v letectve na jednej strane predstavuje ohromné uľahčenie a zjednodušenie práce leteckých posádok
i pozemného leteckého personálu,
avšak na druhej strane predstavuje
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ďalší „balík“ problémov z hľadiska ľudského faktora. Tieto majú
v súčasnosti kľúčový význam nielen
v otázkach efektívnosti práce leteckého personálu a komerčnej úspešnosti leteckých firiem, či leteckých
spoločností. Sú priamym faktorom ,
ktorý sa odráža v bezpečnosti leteckej práce. Ľudský faktor hrá hlavnú
úlohu nielen v bezpečných letových
operáciách, ale aj v nebezpečných,
tých, ktoré vedú k leteckým nehodám, alebo ich predpokladom. Ak je
letecká činnosť nižšie ako na úrovni optima, je možné ju považovať
za neefektívnu – časovo a finančne
náročnú a stresujúcu, v takom prípade je lepšie sa jej vyhnúť. Cieľom
má byť optimálny výkon a učenie sa
z každého letu tak, aby každý nasledujúci bol lepší a bezpečnejší.
ĽUDSKÝ FAKTOR JE O ĽUDOCH,
O ICH ŽIVOTE A PRACOVNÝCH
SITUÁCIACH, O ICH VZŤAHOCH
SO STROJMI, POSTUPMI A PROSTREDÍM, KTORÉ ICH OBKLOPUJE, A TIEŽ O VZŤAHOCH MEDZI
ĽUĎMI NAVZÁJOM.
ĽUDSKÉ FAKTORY V LETECKEJ DOPRAVE PREDSTAVUJÚ
OSOBNOSTNÉ, PSYCHOLOGICKÉ,
FYZIOLOGICKÉ, MEDICÍNSKE
A BIOLOGICKÉ HĽADISKÁ, KTORÉ JE NUTNÉ VZIAŤ DO ÚVAHY
ZA ÚČELOM DOSIAHNUTIA OPTIMÁLNEJ PREVÁDZKY LETECKÝCH
SYSTÉMOV.
(ICAO Circular 216 – AN/131
Human Factors Digest, str. 4 )

Niečo z histórie letectva
Prvý let motorového lietadla ťažšieho ako vzduch s ľudskou posádkou sa uskutočnil v Kittyhawk
v Severnej Karolíne v Amerike, v r.
1903, keď Orville Wright vykonal
12 sekundový let v lietadle s vlast-

ným názvom „Flyer“. Tento krátky
let nás uviedol do etapy vývoja, ktorá priniesla obrovský vedecký pokrok v letectve. Spolu s lietadlami
prišli aj letecké nehody. Začiatkom
minulého storočia sa odohral obrovský počet leteckých nehôd, väčšina bola dôsledkom technického
zlyhania a iných faktorov, ktoré boli
mimo ľudskej kontroly. Časom sa
konštrukcie lietadiel stali spoľahlivejšie, moderné motory, navigačné
prostriedky, meteorologické zariadenia a súvisiace vybavenie len
výnimočne zlyhávajú. Faktor, ktorý
sa nezmenil, je človek. V správach
o leteckých nehodách môžeme často počuť, že príčinou nehody bola
„chyba pilota“, avšak vhodnejšie je
použiť výraz „ľudská chyba“.
Faktorom letovej bezpečnosti je
výchova a výcvik letových posádok
a pozemného personálu. Pri porovnaní s inými druhmi dopravy má
letecká doprava najpriaznivejšie
štatistiky. Nehodovosť v leteckej
doprave predstavuje v súčasnosti 1 leteckú nehodu na 1 milión
vzletov. V dobe rozvinutej leteckej
dopravy, keď sa veľa cestuje do rôznych častí sveta, môžu byť niekedy
cestujúci odkázaní pri poškodení
zdravia na svojpomoc, ktorá predstavuje vlastnú diagnostiku i liečbu, na vzájomnú predlekársku pomoc, prípadne aj lekársku pomoc,
mimo zdravotníckeho zariadenia.
V takýchto prípadoch je užitočná
znalosť tradičnej medicíny a jej
techník na diagnostiku i terapeutické ovplyvňovanie aktívnych bodov
a dráh na tele postihnutého. Jednou
z nich je ošetrenie akupresúrou.

si predstavovali v harmonickom
kmitaní medzi dvomi pólmi, medzi
jin a jang. Jedna z najstarších klinických diagnostík, pulzová diagnostika, sa používa v tradičnej čínskej
medicíne tisíce rokov a je súčasťou
klinickej diagnostiky dodnes.
Princíp rovnováhy protikladov je
starý ako vesmír a orientálna filozofia sa ním v plnej miere zaoberá.
Zákon ustavičného boja a dynamického vyrovnávania panuje ako v prírode a v kozme, tak aj v organizme
človeka.

Okolo roku 200 n. l. napísal doktor‘ Čang-Čung-Čing vo svojom zápise Šan Han Lun, že kým niektoré
choroby predstavujú Jin a niektoré
Jang, má rozvoj choroby šesť stupňov. Obr. 2

zmena smerom k hlbšiemu stavu,
jangové ochorenie smeruje k jinu,
teda dovnútra.
2. MALÝ JANG je prejav po zahájení vhodnej terapie, ochorenie
je mierne. Môžu síce pretrvávať
niektoré príznaky jang-u ako sú nevoľnosť, kŕče, zápcha a žltý povlak
na jazyku, ale horúčka ustupuje
a nastupuje rovnovážny stav.
3. JASNÝ JANG sa vytvára, keď sa
ochorenie nelieči a celkove zdravotný stav nie je dobrý. Z prvého štádia sa môže rozvinúť závažný stav,
prejavy jang-u sú výraznejšie, exces
jang-u: pulz je hlboký, je bolestivý žalúdok, zápcha, tvrdé brucho,
zvracanie, závraty, horká pachuť
v ústach, smäd, búšenie srdca, strata
chuti k jedlu. Ak je liečba správna,
ochorenie môže ustupovať, ak nie,
prechádza do ochorenia jin.
4. JIN je prejavom prvého stupňa každého vážnejšieho ochorenia,
a v sledovanej stupnici celkove štvrtým stupňom ochorenia. Hladinu
Jin možno cítiť v žalúdku, ktorý je
mäkký a bolestivý. Pacient nemá
chuť do jedla, zápcha sa môže zmeniť na hnačku a zvracanie. Nohy
začínajú byť studené a hlboký pulz
oslabne. Primeranou liečbou sa pacient ešte môže dostať do normálneho stavu homeostázy, stavu zdravia.
5. MALÝ JIN. V tomto štádiu
predchádzajúce symptómy pretrvávajú, liečba je neúčinná, pulzy sú
oslabené. Stav je spojený s katabolizmom, s poklesom váhy, slabosťou

1. JANG. Na začiatku je každá
choroba jang. Jang je na povrchu
tela: výrazný povrchový pulz, určitá
bolestivosť, mrazenie, horúčka, kašeľ, bolesť hlavy, alebo ztuhlosť šije.
V tomto štádiu sa pacient môže vyliečiť aj sám, použije fyzikálnu liečbu, klud, zábaly, alebo potné kúry.
Môže nastať rýchle vyliečenie, alebo

srdca a pacient sa nevládze posadiť.
V tomto štádiu môžu ľudia typu
jang náhle zomrieť, pretože ochorenie má rýchly priebeh a postihuje
srdce a pečeň. Ľudia typu jin sa ešte
môžu zotaviť.
Prvé tri štádia sú jangové, človek
čerpá svoje zásoby energie, môže sa
sám zotaviť. Ak prejde do štádia jin,

Obr. 1. Čínska Monada, predstavuje
fyziologický stav – rovnováha  jang-jin.

Princip Jin-Jang v chorobe:

Holistický prístup
k diagnostike v tradičnej
čínskej medicíne
Liečebné systémy iné, ako je západná, konvenčná medicína, sú
napr. čínsky, japonský, indický,
arabský alebo aj tibetský liečebný
systém, majú tendenciu postaviť
svoju diagnózu na holistickom názore, ktorý predpokladá, že každé
narušenie jednej časti tela ovplyvní
rovnováhu i ostatných častí organizmu. Podľa starovekých orientálnych
filozofov ide o trvalý proces ustavičných premien všetkého, kozmického i pozemského. Vesmír a človeka

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2013

29

originální práce
pacient stráca energiu, stáva sa neschopným sám si pomôcť. Jeho stav
sa postupne zhoršuje.
6. FINÁLNY JIN. Toto je najzávažnejší stupeň ochorenia, keď dochádza k zhoršeniu všetkých orgánov. Chýba chuť k jedlu. Hlava môže
byť horúca, periféria býva chladná,
nastáva centralizácia cirkulácie.
Chýba chuť k jedlu, telo je vo výraznom katabolizme, strácajú sa telesné tekutiny. Terapeutické postupy
sa míňajú účinku, pacient zomiera.
Obr.3 Rôzne štádia princípov jang a jin
(podľa Šmiralu 1995)

Aktívne body a dráhy
4.1. Aktívny bod
Charakteristika a morfológia aktívnych bodov.
Vpich ihly, alebo iný spôsob podráždenia sa robí na koži, alebo
na slizniciach v určených miestach,
ktoré nazývame „aktívne body“. V záujme lepšej orientácie sa súčasne
k číslu bodu pridáva aj skratka názvu dráhy. V tradičnej akupunktúre
sa opisovalo 365 aktívnych bodov,
no používa sa ich asi 200.
Aktívne body majú zvýšenú citlivosť na tlak, vyššiu teplotu, zvýšenú
hladinu metabolických procesov,
nižší elektrický kožný odpor a vyšší elektrický potenciál. Elektrické
vlastnosti sú vo vzájomnom vzťahu
s funkčným stavom vegetatívneho
nervového systému.
30

Sychra a Kajdoš (1985) experimentálne dokázali, že aktívne
body akupunktúry sú zdrojom
slabého elektrického prúdu, ktorý vzniká premenou chemickej
energie na elektrickú na princípe
galvanického článku. Prúd je merateľný. V aktívnom bode existujú
biologické štruktúry, ktorých elektrická aktivita zodpovedá funkčnému stavu príslušných orgánov. Sú
uložené v povrchových vrstvách
kože a sú styčnými miestami medzi
organizmom a vonkajším prostredím. Vpichom ihly, alebo tlakovým
ovplyvnením aktívneho bodu sa
podráždia
senzorické
nervové
zakončenia.
Klinicky sa prejaví ako
fenomén „Deqi“, s charakteristickými pocitmi
tŕpnutia, mravenčenia
a tlaku.
Väčšina
aktívnych
bodov je nad nervovými vláknami, alebo
v ich tesnej blízkosti.
Ich lokalizácia korešponduje s lokalizáciou
Headových zón, či motorických bodov. Aktívne body majú intímny
vzťah s vegetatívnou
nervovou
inerváciou
vnútorných
orgánov
a tkanív. Z toho vyplýva informačný
vzťah k stavu a funkcii týchto orgánov. Z topograficko-anatomickej
lokalizácie a rozsahu inervačných
spojení vyplývajú indikačné možnosti. Tieto kožnoviscerálne vzťahy možno využívať v diagnostike,
kde sú korešpondujúce body citlivé na tlak pri poruchách orgánov
a s postupujúcou úpravou poruchy
klesá ich citlivosť.
Ide o informačne energetickú
reguláciu zameranú na obnovu narušenej rovnováhy biosystému využívajúcu nervový systém a mnohoúrovňové reflexné spojenia.

Akupresúra
Popri
klasickej
akupunktúre
a moxe je manupresúra jednou
z najstarších techník patriacich
do systému akupunktúry. V masovom meradle sa používa v Japonsku
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a v Číne ako prostriedok prevencie,
domácej liečby a samoliečby. Využíva systém dráh akupunktúry a niektorých aktívnych bodov, ktoré sa
ovplyvňujú pôsobením lokalizovaného tlaku a rozličných masážnych
úkonov. Akupresúra používa celú
filozofickú a teoretickú základňu
tradičnej čínskej medicíny. Predpokladá sa, že tlakové podráždenie
aktívneho bodu generuje terapeutický informačný šum. Moduláciou
prenosu signálov bolesti na aferentnej dráhe spolu s vyplavovaním
neuromediátorov (enkefalínov, endorfínov a ostatných transmiterov),
možno interpretovať jej analgetické
pôsobenie. Výrazne sedatívne účinky spočívajú v normalizácii tonusu
a reaktibility nervového systému.
Účinky akupresúry sú imunostimulačné, homeostatické (pramenia
z aktivácie endokrinného systému).
Akupresúrou sa tiež pôsobí na cievy
a lymfatický systém, čím sa zlepšuje
perfúzia. Výhodou je neinvazívnosť
a bezpečnosť. Pri správnom vykonávaní nemá vedľajšie účinky.
Možno ju používať aj ako preventívnu metódu na odstránenie únavy,
vyčerpania, na zlepšenie celkovej
výkonnosti i na dlhodobé ovplyvňovanie chronických algických stavov a funkčných porúch. Možno ju
vykonávať ako samoliečbu doma,
v zamestnaní, výhodou je možnosť
použiť ju pri poskytovaní prvej pomoci – napr. pri kolapse, šoku, aj
ako súčasť resuscitačných postupov
a pri tlmení bolesti. U chronických
pacientov pravidelne vykonávaná
akupresúra, ako súčasť komplexnej
liečby, je účinný spôsob na prevenciu recidív
Použitie akupresúry v praxi je prínosom pre liečebne – preventívnu
starostlivosť, pretože:
• umožňuje znížiť spotrebu liekov,
hlavne analgetík a sedatív
• pôsobí preventívne proti vzniku
funkčných porúch
• zlepšuje celkový stav, kondíciu
a pracovnú schopnosť
Metodika a technika akupresúry
Metodika a technika akupresúry
– podstatou liečby je tlaková stimulácia aktívnych bodov. V praxi pou-

žíva veľa rozličných techník akupresúry. Podľa charakteru ochorenia,
stavu pacienta, miesta aplikácie,
hĺbky uloženia efektívnej štruktúry
aktívneho bodu, ktorý treba ošetriť,
sa používa diferencovaný tlak rozličnej intenzity a smeru pôsobenia.
Vodidlom na určenie intenzity tlakového pôsobenia na aktívny bod je
predovšetkým stupeň pocitu bolesti, ktorý sa objavuje pri diagnostickej palpácii. Ak je bolesť intenzívna
už pri ľahkom dotyku, treba aj pri
liečebnom ovplyvnení používať iba
mierny tlak. Naopak, ak sa veľká
bolesť zjaví až pri hlbokej palpácii,
indikujeme použitie silného tlaku.
Tlak podľa intenzity delíme na:
• mierny, ktorý znáša pacient bez
nevoľnosti pri tlaku na očný
bulbus.
• stredný, ktorý u pacienta vyvoláva príjemný pocit hraničiaci
s pocitom neveľkej bolesti
• veľký tlak, pri ktorom je intenzita
ešte väčšia, nesmie vyvolávať pocit intenzívnej bolesti. Možno ho
použiť len u pacientov v dobrom
kondičnom stave.
Podľa prostriedkov tlakového dráždenia poznáme techniky:
A. Bodová masáž tlakom končekov prstov v účinných bodoch
jednotlivých dráh, pričom končeky
prstov sú v uhle 60 – 90 stupňov
k povrchu tela. Najpoužívanejšie
tvary prstov a palca pri akupresúre
vytvoríme:
1. Palec je pre vykonávanie
akupresúry najdôležitejší. Pri liečbe musí byť extendovaný a na povrch tela priložený tak, aby tlačil
celou plochou bruška kolmo proti
podložke. Na vykonanie silnejšieho tlaku sa odporúča položiť palce
na seba a obidvoma tlačiť súčasne.
Uplatňuje sa to pri pôsobení na aktívne body uložené hlbšie v oblasti
paravertebrálnych svalov.
2. Ukazovák položíme na prostredník. Posledný článok prostredníka podoprieme palcom. Malíček
a prostredník tesne zovrieme. Prostredník mierne ohneme. Túto polohu používame pri silnej akupresúre vzdialených bodov (viz horní
obrázek).

až jednu minútu. Na zintenzívnenie
tlaku dlane, najmä ak treba pôsobiť
do väčšej hĺbky, možno ruky preložiť cez seba. Dôležité je, aby tlak
vychádzal z tela cez natiahnuté ruky
do uvoľnených dlaní.

3. Spojíme prostredník a ukazovák a navzájom ich ľahko zohneme.
Podoprieme posledný článok ukazováka palcom. Malíček a prostredník tesne zovrieme. Tento tvar používame pri strednej, alebo ľahkej
akupresúre bodov na tvári, u detí,
žien a vysoko citlivých osôb.

4. Palec úplne vystrieme a oddelíme ho od ostatných prstov a položíme ho vedľa miesta presúry. Prsty
bez palca zovrieme do päste. Druhý
kĺb palca pritisneme k palcovej strane ukazováka. Je to jedna z obvykle
používaných techník. Palec je k povrchu tela pod uhlom 45 – 90 stupňov.

B. Dlaň sa používa na vykonávanie tlaku na mäkšie a citlivejšie časti
tela, krk a brušnú dutinu. Tlak dlaňou je jemný a aplikuje sa dlhší čas,

C. Silná presúra lakťom. Používa sa na ošetrenie aktívnych bodov
uložených veľmi hlboko vo svalstve,
napr. na stehnách i v gluteálnej oblasti. Tlak lakťa sa nesmeruje kolmo
na povrch tela, ale k terapeutovi. Pacient pri tejto technike leží na boku,
terapeut stojí vedľa lôžka a nakloní sa nad pacienta. Lakeť umiestni
na miesto aktívneho bodu a vykonáva s ním pohyb, ktorým ošetrovanú
časť pacienta priťahuje k sebe.
D. Bodová masáž rôznymi pomôckami, ako je drevená palička,
ceruzka, sklenená tyčinka a pod. Pri
tomto spôsobe postupujeme opatrne, aby sme prílišným tlakom nepoškodili kožu.
Výber techník podľa:
• charakteru ochorenia
• stavu pacienta
• miesta aplikácie,
• vodidlom na určenie intenzity je
stupeň pocitu bolesti pri diagnostickej palpácii.
• pri intenzívnej bolesti používame
veľmi mierny tlak
• pri miernej citlivosti u hlbokej
palpácie indikujeme silný tlak
Intenzita stredného tlaku má u pacienta vyvolať príjemný pocit hraničiaci s pocitom miernej bolesti.
Technika.
• Tonizačná, u chorých s výraznou
prevahou jin, pri hypofunkcii vnútorných orgánov, pri celkovej
slabosti, zvýšenej únave. Pri tonizačnej technike sa aplikuje rýchlejšie nastupujúci, tvrdší a kratšie
trvajúci tlak, 3 – 5 sekúnd s náhlym uvoľnením, pričom jednotlivé body ošetrujeme v poraní
kolobehu čchi. Po uvoľnení tlaku
nasleduje rovnako dlhá prestávka
3 – 5 sekúnd. Prst ostáva v mieste aktívneho bodu a celý postup
opakujeme 6 – 10 ráz.
• Sedatívna, je veľmi jemná a pomalá pri nástupe a uvoľňovaní
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tlaku, aktívne body sa ošetrujú
v opačnom poradí, ako prúdi čchi.
Tlak na aktívny bod sa stupňuje
pomaly a plynule v priebehu asi
30 sekúnd až do dosiahnutia pocitu De qi a pretrváva 2 – 3 minúty.
Uvoľňovacia fáza trvá tiež približne 20 – 30 sekúnd. Celý postup sa
robí len raz. V prípade nedostatočného klinického efektu ho môžeme opakovať, no treba počkať
5 – 10 minút. Sedatívna metodika
sa používa u pacientov s prevahou jang, pri zvýšenej činnosti
orgánov, pri zrýchlenej činnosti
srdca, pri zrýchlenej peristaltike
a bolestiach, pri kŕčoch.
• Neutrálna, sa používa pri preventívnom použití akupresúry. Spočíva v postupne sa zväčšujúcom
tlaku na aktívny bod, až do vyvolania charakteristických pocitov.
Tlakové pôsobenie pretrváva 5 – 6
sekúnd, na krku maximálne 3 – 4
sekundy. Po uvoľnení tlaku nasleduje prestávka 4 – 5 sekúnd, prst
ostáva v mieste aktívneho bodu.
Postup sa opakuje 5 – 6 ráz. Fáza
stlačenia sa robí pri výdychu.
Ošetrenie sa opakuje 10 – 15 krát,
najskôr denne, neskôr 2 – 3 razy
týždenne. Pri ošetrovaní aktívnych
bodov orgánových dráh sa tlak aplikuje súčasne na obe strany, alebo
najprv vpravo, potom ten istý bod
vľavo. Dôležitým vodidlom pre výber bodov je ich citlivosť na tlak až
bolestivosť, ktorá signalizuje poruchu príslušného orgánu, alebo jeho
funkcie. Odporúča sa ošetrovať
všetky aktívne body, ktoré sú citlivé na tlak, tak isto i všetky bolestivé miesta- Ashi. Tlakové pôsobenie
na aktívne body je len jednou časťou komplexu liečebných výkonov,
druhou je požitie rozličných masážnych úkonov v miestach kožnej
projekcie aktívnych bodov a v priebehu dráh. Izolované použitie iba
jednej techniky je v praxi zriedkavé.
Každá metodika predstavuje určitý
druh podráždenia, ktoré generuje terapeutický informačný šum
vyznačujúci sa rozličnou mierou
rozptylu a účinnosti. Konečným cieľom a v priaznivom prípade aj výstupom je zmena pozitívnej spätnej
väzby na negatívnu, čo sa v klinickej
32

terminológii označuje ako priaznivý efekt liečby, alebo zlepšenie stavu pacienta. Pre každého, kto chce
akupresúru vykonávať je dôležité
aby teoreticky aj prakticky zvládol
celý systém akupresúry vrátane diagnostiky a jej metodiky.
2. Tlakové pôsobenie nalepených
predmetov na aktívne body sa
využíva na lokalizovaný či difúzny, ale vždy prolongovaný tlak
rozličných predmetov. Tlakové
pôsobenie sa vykonáva v kožnej
projekcii aktívnych bodov korporálnej akupunktúry, v bodoch
Ashi a v reflexných zónach ušnice a nohy.
Lokálne pôsobenie nalepených
kovových predmetov
Prikladanie kovov na bolestivé
miesta a body má v ľudovej medicíne dlhú tradíciu. Liečebná účinnosť
metodík využívajúcich lokálne pôsobenie kovových predmetov bola
overená mnohoročnou empíriou,
ale aj používaním v podmienkach
modernej medicíny. Ide o neinvazívne postupy, ktoré sa pre svoju jednoduchosť a bezpečnosť čoraz častejšie používajú v praxi. Podľa hrúbky
a tvaru používaných predmetov sa
rozlišujú :
1. Metodika „Cubo“ používajú sa
malé kovové guľôčky, ktoré sa fixujú
leukoplastom na aktívne body . Ponechávajú sa 24 hodín, až niekoľko
dní. Tlak guľôčky na kožu a podkožie pôsobí ako prolongovaná
presúra a po určitom čase spôsobí
lokálnu ischémiu a mikronekrózu.
Metodika a jej názov „Cubo = bod“
pochádzajú z Japonska.
2. Lokálna aplikácia kovových fólií a platničiek na kožnú projekciu
aktívnych bodov, spočíva v nalepovaní lístkového zlata, ktoré pôsobí tonizačne, alebo striebra, ktoré
pôsobi sedatívne, na aktívne body
akupunktúry, na body Ashi, hyperalgické zóny, bolestivé jazvy a podobne. V súčasnosti sa používajú tenké
kovové platničky a fólie aj z iných
kovov, ocele, medi, platiny a molybdénu. Sú 1 – 1,5 mm hrubé a majú
priemer 5 – 15 mm. Používajú sa aj
mince a kúsky alobalu. Kov sa prilepí kúskom leukoplastu a necháva
sa pôsobiť niekoľko dní, spravidla
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až do vymiznutia subjektívnych ťažkostí. Ak sa po aplikácii subjektívne
ťažkostí zvýraznia, odporúča sa použitý kov zameniť za polárne odlišný.
Biely kov za farebný a naopak.
Táto metodika je indikovaná pri
liečbe algických stavov zapríčinených chronickými zápalovými zmenami, pri traumatických i metabolických artritídach, neuralgiách, pri
svalových spazmoch, radikulitídach,
bolestivých jazvách, myozitídach,
zápaloch žíl, pri bronchiálnej astme.
Postup má veľké možnosti využitia
pre jednoduchosť, účinnosť, ekonomickosť a nebýva spojený s komplikáciami a bolesťou. Veľkou výhodou
je možnosť využiť metodiku v prípadoch kontraindikácie akupunktúry
– napr. pri gravidite, u hemofílie.
Využíva sa tiež v miestach pre vpich
ihly v tzv. „zakázaných bodoch, napr.
blízko nervovo cievnych zväzkov“,
v pediatrii, u oslabených pacientov.
Mechanizmus taktilného liečebného pôsobenia kovových predmetov
spočíva v prolongovanej povrchovej stimulácii kožných receptorov,
najmä baroreceptorov. Špecifické
pôsobenie kovu na organizmus nie
je objasnené. Známy je bakteriostatický a oligodynamický účinok.
Predpokladá sa pôsobenie elektromagnetických polí, ktoré vznikajú
napätím z rozdielu elektrických
potenciálov kovom a povrchom
tela. Experimentálne sa dokázala
súhra biologických efektov z pôsobenia elektromagnetických polí.
Tieto účinky možno pozorovať pri
všetkých biologických systémoch,
od makromolekúl až po najvyspelejšie organizmy. Výsledným efektom
je generalizovaná reakcia organizmu prejavujúca sa na miestnej, segmentálnej a celkovej úrovni.
Pri výbere aktívnych bodov sa
preferujú lokálne a bolestivé body
i body všeobecného pôsobenia
ovplyvňujúce príslušnú oblasť tela.
Pre diagnostiku a ovplyvnenie orgánových porúch sú dôležité súhlasné
body Shu na dráhe močového mechúra a poplašné body Mo uložené
na bruchu a prednej strane hrudníka. Stimulujú sa jemným tlakom,
alebo ľahkým poklepom. Tradičná
akupresúra odporúča na zvýšenie
účinnosti liečby ošetrenie jednotli-

vých aktívnych bodov v súlade s časovým optimom ich dráhy. Ošetrovať aktívne body je potrebné vtedy,
kým sú citlivé na tlak. Vymiznutia
tlakovej citlivosti bodu by malo byť
indikátorom upravenia sa poruchy.
Body sa doporučuje ošetrovať podľa
symptómov a indikačného zoznamu. Ak je bolesť v prvom bode veľká, je vhodné pri prvých sedeniach
ošetrovať iba tento bod a až po ústupe bolesti prechádzať i na ostatné
body.
Liečbu pomocou akupresúry
musí predchádzať dôkladné vyšetrenie pacienta a stanovenie diagnózy
ochorenia, alebo funkčnej poruchy.
Pri dlhšie trvajúcej liečbe sa kontrolné vyšetrenie vykonáva minimálne
v 2 – 3 týždňových intervaloch, určite pri každom zhoršení stavu.

Kontraindikácie
akupresúry:
• neurčená, alebo nepresná diagnóza
• gravidita
• hemofília a iné krvácavé stavy
• abdominálne, intratorakálne a intrakraniálne krvácanie
• závažné ochorenia srdca, pľúc,
obličiek a pečene
• závažné poruchy krvného obehu
• prenosné kožné ochorenia
Kontraindikácie na použitie
lokálnych a bolestivých bodov:
• vredová choroba žalúdka a duodena
• neuritídy
• varixy a tromboflebitídy
• zlomeniny
• body v axille, nad prsníkom a veľkými cievami
• povrchové zranenia, popáleniny,
narušenia celistvosti kože
Samoliečba je kontraindikovaná
pri nadmernej únave, celkovom vyčerpaní, potení a palpitáciach. Nemôže ju vykonávať pacient trpiaci
dekompenzovanými psychickými
ochoreniami a bez dostatočného
IQ. Pri nádorových ochoreniach
možno akupresúru vykonávať ako
súčasť analgetického a regeneračného pôsobenia.

POUŽITIE AKUPRESÚRY
PRI POSKYTOVANI PRVEJ
POMOCI
Je doba leteckej dopravy. Ľudia,
letecký personál i cestujúci, trávia
cestou na letisko, na letisku a v lietadle desiatky hodín, zažívajú časový posun, jedia netradičnú stravu
a dostávajú sa do cudzieho prostredia. Toto všetko v jednotlivosti i
komplexne môže u nich vyvolať
zdravotné ťažkosti. Na palube lietadla sú možnosti odbornej lekárskej
pomoci značne obmedzené, len výnimočne sa medzi spolucestujúcimi
nachádza pasažier s adekvátnym
zdravotníckym vzdelaním, ktorý
je ale bez prístrojového vybavenia.
Pacient je odkázaný na poskytnutie
prvej pomoci leteckým personálom. Prax ukazuje, že ani personál
veľkých leteckých spoločností, nie
je na poskytnutie zdravotníckej pomoci pasažierom, ani sebe navzájom, pripravený.
Keďže pracujem v zariadení, ktoré vyšetruje, posudkovo rieši a vzdeláva o špecifikách zdravotnej starostlivosti v podmienkach vojenskej
i civilnej letovej prevádzky, nachádzam priestor pre zhrnutie aspoň elementárnych liečebných postupov,
ktoré po vhodnom školení letecký
personál dokáže zvládnuť. Takým
liečebným postupom by mohla byť
akupresúra.
Od teoretických úvah ohľadom
možnosti poskytovania prvej pomoci pacientom na palubách lietadiel ma k praktickým krokom , teda
k zhrnutiu základných liečebných
postupov akupresúrou, použiteľnou na palubách lietadiel, priviedol nepríjemný zážitok popísaný
cestujúcim z transkontinentálneho
letu. Po konzumácii rybacej ponuky
– lososa, dostal jeden z cestujúcich
(a ukázalo sa, že nebol jediným,
pretože podobné ťažkosti mali aj
niekoľkí ďalší spolucestujúci, zrejme tí, ktorí si z ponuky jedál vybrali
lososa), ťažké tráviace ťažkosti, ktoré sa prejavovali zvracaním a hnačkou. Letecký personál vyjadroval
účasť s trpiacimi, zháňal im vrecká
na zvracanie, ale inak im nevedel
poskytnúť žiadnu inú pomoc. A tak
strávili postihnutí pasažieri, väčšinu 12 hodinového letu v bolestiach
a nepohode. Som lekár, neurológ,
avšak vo svojej neurologickej ambu-

lancii okrem postupov alopatickej
medicíny používam pri liečení pacientov aj prostriedky tradičnej medicíny, najmä akupunktúru. V súvislosti s popísaným prípadom som
sa zamýšľal nad tým, ako by som ja,
ak by som bol na palube lietadla,
vedel pomôcť zmieniť ťažkosti spomínaného pasažiera pomocou akupunktúry. Keďže z bezpečnostných
dôvodov by mi iste na palubu lietadla moje ihličky ochranka nepovolila preniesť, musel by som vystačiť
mojimi rukami. Moje ruky by sa tak
v súčinnosti s vedomosťami toho,
čo som popísal vyššie, mohli stať
účinným liečebným nástrojom...
Prednášku na tému „akupresúra
v leteckej doprave“ som predniesol na medzinárodnej konferencii
“Leteckej medicíny“ v Meřine, pri
Prahe v roku 2011. Bola so záujmom
prijatá a otvorila debatu na tému,
ako náročný časovo i obsahovo by
mal byť minimálny kurz leteckého
personálu, ak by sa k nemu pristúpilo. Sledujem aj svetové trendy v tejto
oblasti a zaujímavou bola pre mňa,
ako neurológa, práca MUDr. Richarda Niemtzowa, PhD. MPH o liečbe akupunktúrou a akupresúrou
v podmienkach amerického vojenského letectva „Battlefield Acupuncture“. MUDr. Niemtzow sa zaoberá postupmi, ako rýchlo a účinne
blokovať signály bolesti bez užitia
liekov. Vyvinul napríklad variáciu
korporálnej akupunktúry, ktorá je
založená na vkladaní veľmi malých
semi-permanentných ihiel do špecifických akupunktúrnych bodov
na ušnici.Toto všetko ma utvrdzuje
v presvedčení, že akupresúra v leteckej doprave môže mať svoje dôležité miesto a letušky okrem na podávanie jedál a nápojov môžu byť
v budúcnosti vyškolené aj na poskytovanie prvej pomoci akupresúrnymi postupmi. Pri poskytovaní prvej
pomoci sa osvedčila akupresúra
pri bezvedomí, kolapse a šoku, závratoch, bolestiach, popálení a astmatických záchvatoch. Je vhodný
počas dlhých letov do stretnutia
s lekárom, lebo je okamžite použiteľná prístupná a bezpečná.
Po poskytnutí prvej pomoci
akupresúrou odporúčame oboznámiť lekára s vykonanými zásahmi.
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Prvá pomoc akupresúrnymi
technikami:
I. Bezvedomie, kolaps, šok
Z používaných bodov dráždime
len jeden, ktorý je najlepšie prístupný a ovplyvniteľný. Dráždenie bodu
pôsobí protišokovo a navodzuje
vegetatívnu stabilitu. Akupresúru
robíme s veľkou razanciou. Pacient
príde k sebe spravidla do 10 – 15
sekúnd.
Používame
1) bod TM 26 (Shugou). Akupresúru robíme razantne nechtom palca, alebo ukazováka, až má pacient
na koži pod nosom zreteľný odtlačok nechta.
2) Pc 8 (Laogong) leží v strede dlane pri ruke mierne zovretej v päsť
medzi špičkami prostredníka a prstenníka. Masírujeme aj pri zvracaní
3) R 1 (Yongquan) leží uprostred
chodidla
4) Budivé body – sú počiatočné,
alebo koncové body hlavných
dráh a extra body, ležia na špičkách všetkých prstov. Tieto body
ostro podráždime nejakým predmetom, či nechtom dosiahneme,
že človek sa preberá aj z hlbšieho
bezvedomia. Tieto body sú zároveň
protišokové a zabraňujú, aby človek
upadol do bezvedomia. Vyberieme
len jeden až dva body, ktoré ošetrujeme akupresúrou.
II. Nevoľnosť, napínanie
na zvracanie, morská nemoc,
bolesti žalúdka
Najbežnejším prípadom zdravotných ťažkostí sú problémy spojené
so zažívaním z otravy jedlom, alebo
pitím kontaminovanej vody. Začiatok tejto poruchy je prudký. Prejavuje sa nevoľnosťou, zvracaním,
žalúdočnými bolesťami, stratou
chuti do jedla a hnačkami, čo môže
spôsobiť veľkú stratu tekutín. Konfliktné a psychicky náročné situácie
môžu za určitých okolností vyvolať
tzv. funkčné ťažkosti. Akupresúra sa
hodí k ošetrovaniu ľahkých žalúdočných bolestí, nevoľnosti, nutkania na zvracanie, morskej choroby
do návštevy lekára. Pri ľahkých
žalúdočných ťažkostiach ošetrujeme najprv body vzdialené a potom
lokálne v oblasti žalúdka. Ostatné
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spomínané ťažkosti ošetrujeme masážou vzdialených bodov – bodov
všeobecného účinku.
Používame
1) Pc 6 (Neiquan), ktorý leží na vnútornej strane predlaktia, 2,5 prsta
nad zápästím medzi šľachami. Masírujeme silne 2 minúty.
2) G 36 (Zusanli), leži na šírku prsta od hrany výbežku holennej kosti
pod kolenom. Masírujeme ho silne
2 minúty.
3) G 25 (Tianshu) leží 2,5 prsta
bočne od pupka. Masírujeme ho
silne krúživým
pohybom asi jednu minútu.
4) G 21 (Liangmen) leží 5 prstov
nad G 25 (Tianshu). Masírujeme ho
silne krúživým pohybom 1 minútu.
5) JM 12 (Zhongwan) leží 5 prstov
nad pupkom. Masírujeme ho 1 minútu.
6) TM 20 na vrchole hlavy v strednej čiare. Masírujeme ho 1 minútu.
III. Popálenie kože
Používame
1) P 7 (Lieque), leží 2 prsty nad zápästnou rýhou, akupresúra zmierňuje bolesť a zvyšuje protizápalový
účinok
2) JM 16 (Zhongting) leží v strede
hrudníka, medzi hrudnou kosťou
a mečíkom
3) Ren 17 (Tanzhong) leží v IV. medzirebrí, vo výške bradaviek
4) IC 4 (Hegu) leží na svalovej vyvýšenine medzi palcom a ukazovákom
IV. Astmatický záchvat
Používame
1) R 27 (Shufu) leží 2 prsty od strednej línie, pod dolným okrajom kľúčnej kosti
2) P 7 (Lieque) 2 leží prsty nad zápästnou rýhou
3) JM 17 (Tanzhong) leží vo výške
bradavie
4) JM 22 (Tiantu) leží na hornom
okraji sterna. Používame ho pri
dráždivom neutíšiteľnom kašli
5) Extra 33 (Dingchuan), tzv “antiastmatický bod” leží pol prsta la-
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terálne od stavca C7 pri predklone
hlavy. Masírujeme ho silne l minute.
6) Pc 6 (Neiquan) leží 2,5 prsta nad
zápästnou rýhou medzi šľachami,
používa sa po odoznení hlavných
symptómov na stabilizáciu stavu,
neutíšiteľnom čkaní, vracaní a morskej nemoci.
V. Rôzne bolesti
Používame
1) IC 4 (Hegu) akupresúra zmierňuje bolesť v hornej polovice tela
2) P 7 (Lieque) a R 6 (Zhaobai) sú
body, ktoré výrazne ovplyvňujú
najmä žalúdočnú migrénu
3) VU 60 (Kunkun) leží medzi vonkajším členkom a Achilovou šľachou.
Zmierňuje všetku bolesť. Masírujeme ho každú hodinu 2 minúty
4) H 3 (Taichong) leží na priehlavku medzi bázami 1. a 2. záprstnej
kosti.
Akupresúra zmierňuje kŕče hladkého svalstva, kolikové bolesti.
5) G 44 (Neiting) leží nad okrajom
kožnej riasy medzi 2. a 3.prstom
nohy, masírujeme ho silne nechtom
2 minúty každú polhodinu. Zmierňuje bolesť hlavy.
6) G 45 (Lidui) sa nachádza 1 fen
proximálne od fibulárneho okraja
bázy nechta druhého prsta nohy.
Má špecifické pôsobenie na afekcie
hlavy.

Závery pre realizáciu
prevencie akupresúrou
Dráždením aktívnych bodov sa
nevytvára nová energia v ľudskom
organizme, ale sa harmonizujú pomery medzi jangom a jinom. Komplexnú liečbu začíname diétnou
stravou, aby sa do organizmu dostal
energetický potenciál. Ďalej, aby sa
posilnili orgány, ktoré produkujú
a rozdeľujú čchi. Vlastným ošetrovaním sa harmonizuje čchi jednotlivých dráh a orgánov podľa chorobných symptómov. V kritických,
nepredvídaných podmienkach
môžu byť pacienti odkázaní do príchodu odbornej lekárskej pomoci
na svojpomoc – samoliečenie.

Mojou prácou som chcel poukázať na skutočnosť, že hoci oficiálne
najviac preferovaným odborom tradičnej čínskej medicíny je akupunktúra, aj pôsobenie na aktívne body
masírovaním – akupresúra, s možnosťou realizácie ošetrovania v podmienkach, keď je lekárska pomoc
vzdialená a nedostupná, má svoje
miesto.
Ak by letecký personál mal minimálne vedomosti o možnostiach využitia akupresúry v podmienkach
svojpomoci a vzájomnej predlekárskej pomoci, nemusel byť let spomínaného pasažiera (pasažierov) letu
z Paríža do Los Angeles takým utrpením.
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Akupunktura v legislativním kontextu
MUDr. Petr Fiala, Kabinet akupunktury, IPVZ Praha
petrfiala@hotmail.com
Legislativní postavení české
akupunktury není v současné
době optimální. Ačkoliv naše
porevoluční zákonodárství reagovalo v prvních letech na „přežitky minulosti“ obvykle dosti
svižně, problémy, které se nejevily jako priority, zůstávají dodnes namnoze nevyřešené. Zdá
se, že legislativní zakotvení akupunktury dnes nikoho netrápí
natolik, aby se kvůli němu měnily nebo novelizovaly zákony.
Otcové-zakladatelé naší dnešní české akupunktury (Růžička,
Kajdoš, Umlauf atd.) měli v prvních
letech základní problém – akupunktura jako disciplína či obor „de iure“
vůbec neexistovala, protože o ní
v žádném zákonu nebyla ani zmínka.
Pěstovala se sice na Východě
(v podobě TČM) i na Západě (de la
Fuye, Bachmann, Bischko aj.), posléze byla importována i k nám, a své
kořeny zde zapustila svým způsobem dokonce už v době „K. und K.
monarchie“. Nicméně naše „socialistické“ zákonodárství o ní zpočátku
nevědělo vůbec nic. Pomineme-li
zákony z 50. let, zcela o ní pomlčel dokonce i zákon č. 20/1966 Sb.
o péči o zdraví lidu.
A tak se v prvních letech pěstovala akupunktura takříkajíc „mimo
zákon“. Naši pacienti ji po prvních
zkušenostech čím dál víc požadovali, ale tím vyvstal před zdravotnictvím základní problém: Co to je
akupunktura? Je dost vědecká? Je
dost materialistická…? Průkopníkům naší akupunktury přibyly další
starosti.
Počátkem šedesátých let naštěstí
vál už i u nás poněkud svěžejší vítr,
a tak, když na tyto a podobné otázky
neexistovala uspokojivá odpověď,
vyřešil se problém typicky česky:
nechalo se to být. Lékaři-akupunkturisté a jejich pacienti byli tu více
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tu méně tolerováni ve smyslu „když
už jim nepomůže nic jiného, ať to
zkusí s jehličkami“. To jistě podpořily i četné osobní zkušenosti
stranických funkcionářů a jejich
rodinných příslušníků s touto „podivnou, ale fungující“ metodou.
V neposlední řadě pomohlo i to,
že „igloreflexotěrapiju“ pěstovali
v SSSR i v bratrské Číně.
První legislativní předpis, který
u nás akupunkturu řešil (po pravdě řečeno, byl také vynucen až realitou), bylo Metodické opatření
č. 41, které vyšlo ve Věstníku MZd.
ČSR až v r. 1976 a řešilo „postup
při provádění akupunktury“. Brzy
na to byl tento předpis upraven
novějším „metodickým návodem“
z 26. 11. 1980, který vyšel ve Věstníku MZd. ČSR 31. 1. 1981. Tady však
veškerá euforie končí: Od té doby
k akupunktuře v ČR žádný další legislativní předpis nevyšel. Ano, tento „metodický postup“ u nás platí
dodnes.
Metodický pokyn vymezuje obor
jako takový, dále říká, že patří do rukou lékařů, určuje jak a kdo je školí atd. Tento pokyn by po určitých
úpravách, reflektujících aktuální vývoj v zemích EU i u nás, mohl ostatně platit i dnes. Lepší by ovšem byla
moderní právní úprava, odpovídající situaci v EU a ve světě.
Např. náš systém výuky je se svými 200 hodinami základního vzdělání naprosto srovnatelný s výukou
lékařů-akupunkturistů v zemích
EU (100 – 200 výukových hodin)
a v současné době se vedou jednání o vzájemném uznávání diplomů
z akupunktury podle našeho platného curricula (schváleného MZd.
ČR) mezi námi a Německem.
Citovaný „metodický pokyn“ má
dodnes svá pozitiva a negativa. Tím
pozitivním momentem je bezesporu fakt, že akupunktura dle jeho dikce začala „de iure“ existovat a byla
definována. V této podobě by v oné
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době byla svým způsobem stravitelná i v ostatních evropských zemích.
Velkým negativnem je nepochybně fakt, že předpis výrazně zastaral
a stal nekonzumovatelným, např. už
kvůli rozporům s aktuálním právem
v EU i u nás. Měl se už dávno novelizovat. Evropa i medicína šly dál, náš
obsolentní předpis trvá.
V porevoluční legislativě o akupunktuře najdeme už jen dvě zmínky. Ta první je v „Bojarově sazebníku“ z r. 1992 (první „Seznam
výkonů“), v němž byly oceněny
čtyři akupunkturní výkony. Tím
druhým je dosud platný zákon č.
48/1997 Sb. o veřejném zdravotním
pojištění, který ve svých úvodních
ustanoveních praví, že mezi výkony,
nehrazené z veřejného zdravotního
pojištění, patří i „akupunktura“.
Z toho lze explicitně dovodit minimálně její prostou existenci, neboť
„není hrazena z titulu v.z.p.“, a tudíž přinejmenším „je“.
Dlužno podotknout, že za jejím
vyřazením ze „Sazebníku“ stál prostý fakt, že po relativně štědrém
ohodnocení z r. 1992 se brzy stala
druhým nejčastěji vykazovaným
výkonem (hned po „kontrolním vyšetření praktickým lékařem“). Pamětníci si ještě vzpomenou na pravidelné souboje s pojišťovnami o její
úhradě. Pak jsme dostali na vědomí,
že jsme vyřazeni ze systému v.z.p.
a ať si sami účtujeme, kolik chceme.
V řadě indikací je to ke škodě věci
(např. děti s DMO atp.).
Dnes o akupunktuře jako o vědecké lékařské disciplíně „západní“ medicína nepochybuje ani podle kritérií „EBM“. To vidíme jak v zákonech
EU, tak i v USA, kde FDA („Federal
Drug Administration“) drží značně
vysokou laťku pro všechny používané medikamenty a léčebné metody.
Také WHO vydává základní seznam
indikací a pravidelně jej aktualizuje
podle toho, co nového se v této oblasti prokáže.

EU mj. i v rámci akupunktury sleduje zejména tři základní parametry: „bezpečnost, účinnost a efektivitu“. To je ovšem více méně toliko
příspěvkem do diskuse nad tím, zda
ji hradit či nehradit ze solidárních
zdravotnických fondů. Ve většině
zemí tomu tak je přinejmenším
částečně. Pravidelně její kompletní
úhradu nacházíme v rámci soukromého pojištění nebo připojištění.
Velmi zajímavým a poučným příkladem je Švýcarsko. Tam si v rámci
přímé demokracie v r. 1999 odsouhlasili, že akupunkturu spolu s dalšími metodami „komplementární
medicíny – CAM“ budou pět let hradit z povinného zdravotního pojištění. Poté vyhodnotí jejich „bezpečnost, účinnost a efektivitu“ a pokud
se prokáže jejich přínos, budou hrazeny i nadále. Všechno potřebné se
prokázalo, ale změnila se vláda, která v r. 2006 rozhodla, že nic hradit
nebude.
Švýcaři si to nenechali líbit a vyvolali nové referendum. To znovu
rozhodlo (17. 5. 2009), že se dotyčné
metody budou hradit z povinného
zdravotního pojištění. Tak se nyní
děje (1. 1. 2012 – 31. 12. 2017) a pak
se opět vše vyhodnotí…

V asijských zemí je akupunktura
doma. Proto je i dnes integrovanou
součástí jejich zdravotnických systémů. Provádí se ovšem na různé
úrovni – od univerzit vybavených
nejmodernější akupunkturní technikou až po „bosonohé lékaře“
(zpravidla nelékaři, odpovídající
postavení „léčitelů“ v Evropě).
Největší organizací sdružující asijské akupunkturisty je WFAS („Světová federace akupunkturních společností“), kterou vede v současné
době prof. Teng z Univerzity v Henanu. V minulém roce navštívil i ČR.

Největší lékařskou organizací akupunkturistů na světě je ICMART
(„Mezinárodní rada lékařské akupunktury a přilehlých technik“),
sdružující na 90 lékařských organizací akupunkturistů ze všech zemí
světa. ICMART dnes nepochybně
udává tón ve vzdělávání, vědeckém
výzkumu a vydává i mezinárodní
certifikáty o vzdělání v akupunktuře. Jsme jeho členem, nikoliv nevýznamným.
Co dodat závěrem? Akupunkturou se dnes léčí kolem 5 mld. obyvatel naší Země a na 70 % obyvatel ČR
uvádí, že by léčbu
akupunkturou využili, pokud by to potřebovali. Už proto
si tato „staronová“
lékařská disciplína
zaslouží nové a lepší
legislativní zakotvení v našem zdravotnictví.
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Spolupráce mezi ordinací fyzioterapie
a parodontologie
Tomáš Dvořák
Klinika komplexní rehabilitace MUDr. J. Marka • tomdv@seznam.cz
Markéta Dvořáková
Ordinace parodontologie MUDr. E. Dúbravské • ma.fialova@seznam.cz
Snahou tohoto sdělení je poukázat na opomíjený význam orálního
zdraví v celkové péči o pacienta
s bolestmi pohybové soustavy. A to
zejména v době, kdy většina populace trpí nějakou formou onemocnění parodontu.
Problematikou orofaciální oblasti
a jejími vztahy na celou pohybovou
soustavu se zabývám sedm let. Během této doby jsem se několikrát
setkal s tím, jak stomatologický zákrok zlepšil, nebo zhoršil funkční
poruchy
temporomandibulárního kloubu (TMK). Následně došlo
ke zlepšení/zhoršení v horním úseku páteře, nebo i na jiném místě
v pohybové soustavy. Pro optimální
zatížení TMK je daleko důležitější
vzájemné postavení zubů a jejich
pevnost něž vlastní měkké tkáně
orofaciální oblasti.(5) Z tohoto důvodu jsem se dostal do kontaktu
s ordinací parodontologie, kde je
možné sledovat funkční i strukturální změny TMK daleko výrazněji
a klinické projevy jsou jasnější.
Zásadním onemocněním závěsného aparátu zubu je parodontitis,
chronické zánětlivé onemocnění, které prochází několika stadii.
Ve své konečné fází končí ztrátou
zubu s celkovou imunitní reakcí organismu. V konečném důsledku dochází i ke změně okluzálních vztahů, biomechanického zatížení TMK
a samozřejmě i oblasti hlavových
kloubů. Tato oblast hraje i významnou roli v ovlivnění celkového tonu
paravertebrálních svalů.
V průběhu onemocnění dochází
k osídlení periodontální štěrbiny
různými druhy patogenních bakterií, které jsou ve své činnosti velmi
organizované. Produkcí enzymů
těchto bakterií se jejich účinky
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na strukturu parodontu ještě vzájemně podporují. Jsou zde enzymy,
které inhibují imunitní reakci, zvyšují permeabilitu buněčné stěny,
enzymy způsobující degradaci tkání
pojiva a kolagenu, enzymy s osteolytickými účinky.(1,4) Právě bakterie
představují ono pojítko mezi dutinou ústní a pohybovou soustavou.
Patogenní bakterie mohou totiž
díky bohaté cévní architektuře periodontální štěrbiny migrovat do celého těla. Možné projevy účinků
výše zmíněných enzymů v pohybové soustavě jsme shrnuli v následující kazuistice:
Muž 58 let – 3 měsíce trvající bolesti podél celé krční páteře (Cp)
a v oblasti occiputu, bolest byla
provokována rychlejším nečekaným pohybem (špatné došlápnutí, dobrzďování v autě, kýchnutí).
Z klinického vyšetření za zmínku
stojí přítomnost bolesti při aktivních i pasivních pohybech hlavou
a krční páteří, výrazný tonus svalů
na dorsální i ventrální straně krku,
výrazný dermografismus tohoto
regionu. RTG snímky Cp pořízené
v předozadní a boční projekci neprokázaly významné patologické
změny či procesy. Anamnesticky
bylo zjištěno, že pacient je již 6 let
léčen v ordinaci parodontologa
a v průběhu posledních 6 měsíců
mu bylo doporučováno subgingivální ošetření všech úseků chrupu,
včetně následné přeléčení antibiotiky. To opakovaně odmítal. Pacient
byl během první návštěvy edukován
k autoterapii v podobě polohování
dle Brugerova konceptu a doporučeno navrhovanou terapii v ordinaci parodontologa podstoupit.
Další kontrola proběhla za měsíc,
pacient byl během této doby ošet-
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řen dentální hygienistkou subgingiválně ve všech úsecích chrupu,
přeléčen antibiotiky. V rámci klinického vyšetření již nebyl přítomen
dermografismus, došlo ke zmenšení tonu svalů krčního regionu, rovněž nebyla přítomna bolestivost při
aktivních či pasivních pohybech.
Další naplánovaná kontrola za 3 týdny proběhla se stejným výsledkem
a ku spokojenosti pacienta.
Dentální hygienistky, nezatížené
terminologií fyzioterapie, ve velké
shodě používají termín „nešikovný
pacient“. Nešikovnost se v terminologii fyzioterapie používá v souvislost s pacienty, kteří vykazují tyto
poruchy (2):
1. porucha ideomotoriky
2. poruchy schopnosti vykonávat
selektivní pohyb
3. poruchy gnostických funkcí
v jedné či více modalitách
Rozhodli jsme se proto zjistit, zda
existuje nějaká vazba mezi výše zmíněnými poruchami a chronickou
recidivující parodontitidou. Pokud
ano, tak jak častý je to fenomén.
Celkem bylo vyšetřeno 41 pacientů
s chronickou recidivující parodontitidou. Věkové rozmezí pacientů se pohybovalo od 20 do 65 let.
Celá jedna třetina těchto pacientů
pak vykazovala poruchu selektivního pohybu očí, která se úzce váže
i na poruchu selektivní hybnosti
jazyka.(3) Zajímavé bylo i zjištění, že
během vyšetřování se tento poměr
neměnil, byl stejný při počtu 10 pacientů i při počtu 41 pacientů.
Na základě těchto zjištění jsme
navrhli v zásadě jednoduchá doporučení, využitelná v ordinaci parodontologa:

1. jednoduchým testem lze detekovat skupinu pacientů, která
bude vyžadovat jiný přístup
v podobě výběru vhodnějších
dentálních pomůcek
2. u těchto pacientů se kromě
vlastní edukace práce s pomůckami zaměřit i na rozvoj gnostických funkcí orofaciální oblasti
Poslední bod je i v souladu s doporučením Společnosti preventivní stomatologie, která klade důraz
na schopnost pacienta pracovat
s pomůckami bez kontroly optické
kontroly v zrcadle.
Toto doporučení ve svém důsledku vede k rozvoji výše zmíněných
gnostických funkcí (stereognozie,
somatognozie) orofaciální oblasti.

Literatura:
1) KILIAN J., et al., Prevence
ve stomatologii, Galen 1999, str. 42
2) KOLÁŘ P., CKP a vývojové
dyspraxie – jedna nebo dvě
diagnózy, Centrum Pohybové
Medicíny, květen 2012
3) KOLÁŘ P., Poruchy koordinace
v etiologii ortopedických
některých onemocnění, Berounský
rehabilitační den,listopad 2012
4) KOVAĽOVÁ E., KOVAĽOVÁ-MULLER
A., KLAMÁROVÁ T.,
Zápal parodontu na molekulárnej
úrovni, DentalCare magazin
č. 6/2011, str. 35-38
5) VACEK J., ZEMANOVÁ M.,
Temporomandibulární dysfunkce,
Rehabilitace a fyzikální lékařství
č. 3, 2003, str. 103-108
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Významná životnÍ jubilea členů ČLAS ČLS JEP
v ROCE 2013
– 80 –

– 60 –

– 50 –

MUDr. Jezdinský Jaroslav, Olomouc

MUDr. Benedikt Petr, Praha

MUDr. Šotková Naděžda, Zlín

MUDr. Strnad Michal,
Hradec Králové, 29 .11.

MUDr. Vašková Adria, Ústí nad
Orlicí

MUDr. Vondřich Ivan,
Praha, 17. 5.

MUDr. Hušková Barbora, Prostějov

MUDr. Holub Miroslav,
Semily, 1.5.

MUDr. Nedělka Zdeněk, Brno

– 70 –
MUDr. Jandová Dobroslava,
Zvole, 11. 1. 1943
MUDr. Burešová Olomouc
MUDr. Hahnová Blanka, Bilina
MUDr. Havlova Miluše, Praha
MUDr. Hejl Jaromír, Brno
MUDr. Kořínek Pavel, Frýdlant
MUDr. Kotrányi Josef, Liberec
MUDr. Krobová Emilie, Ostrava
MUDr. Podlipná Květoslava,
Karlovy Vary

MUDr. Hilšerová Iveta, Olomouc
MUDr. Moráňová Kateřina, Brno

MUDr. Kanorek Milan,
Jevišovka, 28. 12.
MUDr. Fiala Petr, Praha, 4. 1.
MUDr. Jurajdová Hana, Karlova
Studánka
MUDr. Káňová Marcela, Petrovice
MUDr. Fiala Ladislav, Odolena Voda
MUDr. Friedrich Karel, Boskovice
MUDr. Gruber Petr, Žihle
MUDr. Capko, Jeseník
MUDr. Hájičková Marie, Zliv
MUDr. Hovorka Vladimír, Poděbrdy

MUDr. Stachová Hana, Studénka

MUDr. Jechová Renata, Most

MUDr. Zikmundová Vítězslava,
Praha

MUDr. Krupičková Ivana, Ostrava

MUDr. Zahradníková Marta, Plzeň

MUDr. Machytka Roman, Sezemice

MUDr. Valečková Marie, Praha

MUDr. Matoušek Pavel, Prachatice

MUDr. Laksa Václav, Staré Louny

MUDr. Paszanda Marcel,
Český Těšín
MUDr. Potoček Vladimír, Praha
MUDr. Randáková Lenka, Praha
MUDr. Peterková Věra, Praha
MUDr. Metušil Jiří, Liberec
MUDr. Sikora Vladimír, Ostrava
MUDr. Soldán Jiří, Domažlice
MUDr. Stehlík Václav, Manětín
MUDr. Stieber Otakar, Bavorov
MUDr. Svobobová Alena, Brno
MUDr. Vít Petr, Žatec
MUDr. Veselý Miroslav, Prostějov
MUDr. Štroblová Božena, Jemnice

Všem jubilantům přeje výbor společnosti do dalších let pevné zdraví a mnoho akupunkturních úspěchů!
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MUDr. Petr Fiala – medailon k šedesátinám

Nestává se často, že by vystudovaný ekonom šel ještě na medicínu. Ještě méně často se stává, že by ji šel studovat kvůli
akupunktuře. Pokud však přesto někoho takového potkáte,
pak s pravděpodobností hraničící s jistotou potkáte Petra Fialu.
Petr Fiala promoval nejprve na Vysoké škole ekonomické v Praze
(1977) a teprve potom na lékařské
fakultě UK v Praze (1989). Mezitím
jeho životem zamíchal osud.
Protože nebyl členem SSM, ROH,
KSČ, LM atd. a nespolupracoval ani
s Stb., měl jako kádrově nespolehlivý člověk obtíže odpromovat už
poprvé. Tehdy zažil zvláštní věc:
některé komunistické funkcionáře
provokovala už jeho prostá přítomnost na fakultě zahraničního obchodu, zatímco druhým z téže skupiny
byly jeho postoje sympatické, a tak
se ho aspoň v skrytu zastávali. S tímto jevem se pak setkával častěji.
Kádrový škraloup jedince nepohodlného režimu se s ním v letech
kolem Charty 77 táhl dál. Tak se stalo, že na vojně ho zavřeli a chystali
s ním protistátní proces. Ten však
nestihli dokončit, protože to se
zacházením s „nebezpečným špionem“ přehnali, a pak už nezbývalo

nic jiného, než poslat ho do invalidního důchodu v civilu – éra 50. let už
přece jen pominula. Jeho „špionáž
pro cizí velmoc“ spočívala v tom, že
měl tu drzost mít u sebe českou Bibli kralickou, vydanou ale k jeho smůle v Londýně „by the British Bible
Society“… Jakkoliv se to dnes může
zdát absurdní, život tehdy takový
byl. V invalidním důchodu pak strávil deset příštích let, které ale využil
k dalšímu studiu, a tak si nestěžuje.
V době svého civilního léčení se
potkal s Čecho-Indonézanem Rodym Wyriou, mimořádnou a svéráznou postavou pražské akupunktury,
s nímž se dostal na interní kliniku
LF UK k profesoru Kordačovi. Internista Kordač, jeden z mála funkcionářů, kteří namísto kádrování
ve svých spolupracovnících hledali
jejich potenciál, jej pak poslal studovat medicínu. Tím se jeho profese
i život otočily o 180°.
V klinické medicíně se vzdělával
na interně u prof. Kordače a na tehdy slavné chirurgii ve Vimperku.
U prof. Bischka ve Vídni se vyučil
akupunktuře. Ke svým dalším velkým učitelům počítá i prof. Barešovou, Jayasuriu, Oskara Mastaliera
a řadu dalších. V průběhu několika
let pak v rychlém sledu absolvoval řadu kursů a studijních pobytů
na univerzitách a vědeckých pracovištích po celém světě – v USA, Kanadě, Německu, Švýcarsku, na Sri
Lance atd. Základní a pokračovací
kurzy absolvoval i v Československu
a postupně dosáhl vzdělání „Školitel
v akupunktuře“.
Pravidelně přednáší na kongresech u nás i v zahraničí, kde velmi
dobře reprezentuje českou akupunkturu. Publikoval desítky odborných statí a v současné době je
v přípravě jeho rozsáhlá monografie „Akupunktura pro 21. století“,
shrnující didakticky naše současné
poznatky o akupunktuře v celé její
šíři. Kromě ČLAS JEP je členem dalších zahraničních akupunkturistických společností.

V r. 1996 se stal spolupracovníkem univerzity CAM v Colombu
a v r. 2005 tam byl jmenován profesorem. Stal se tak jedním z několika
uznávaných Evropanů, kteří získali
profesuru v pravlasti akupunktury
na Východě. Českou akupunkturu
zastupuje v evropském sdružení
lékařských
akupunkturistických
společností ECPM, kde byl v minulém roce zvolen statutárním viceprezidentem. V ČR se spolu s dalšími účastnil prací na přípravě nové
legislativy ke sladění akupunktury
s doporučeními WHO a obvyklými
normami v EU.
Jako každý akupunkturista přichází do styku s pacienty z nejrůznějších oborů medicíny, ale ve své
profesi se v posledních letech intenzivně zaměřuje zejména na pacienty po CMP a s kraniocerebrálními traumaty. To umožnilo i založení
a otevření rehabilitačního ústavu
Léčebné a rehabilitační středisko
Chvaly v Praze (1997), který dodnes
vede a kde se těmto pacientům věnují už patnáct let. Jeho další oblastí
jsou děti s DMO, pro které vyvinul
novou metodiku.
Akupunktura se (nejen jemu)
v těchto „cerebrálních“ indikacích
výborně osvědčuje a to jej inspiruje k dalšímu zkoumání této široké,
dosud málo probádané oblasti. Sám
k tomu říká: „Periferní stimulace
dendritů 1. neuronu a degranulace
mastocytů v místě akupunkturních
bodů jsou jen předehrou k široké,
neprobádané škále dalších reakcí,
jejichž lepším poznáním můžeme
akupunkturu posunout o další generační stupeň dál a pomoci i tam,
kde dosud selháváme – k tomu potřebujeme dobrou spolupráci Západní i Východní medicíny.“
V r. 1991 pomohl Dr. Barešové
založit v nových prostorách ve Vršovicích známý Kabinet akupunktury při IPVZ, který se od té doby
stal základním vzdělávacím pracovištěm lékařské akupunktury v ČR.
Od r. 1992 vede výuku akupunktu-
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ry na 1. LF UK v Praze (letos otevřel
již 21. ročník), která je u nás v současnosti jediným univerzitním pracovištěm poskytujícím medikům
ucelené pregraduální akupunkturní vzdělání. Zároveň vede katedru
akupunktury při Institutu postgraduálního vzdělávání zdravotníků
v Praze, která u nás po absolvování
předepsaného curricula uděluje
examinovaným lékařům oprávnění
k provádění akupunktury. V současné době jedná o uznání tohoto
diplomu v zemích EU.
Významná je také jeho práce
na poli řízení českého zdravotnictví
po r. 1989. Jako ekonom byl požádán
o pomoc s jeho transformací a to jak
na úrovni celostátní, tak i v Praze
v roli zastupitele hl. m. Prahy. Působil v řadě institucí a komisí a v letech 2001 – 2006 zastával opakovaně
funkci poradce ministrů zdravotnictví. Přes deset let vyučoval ekonomiku zdravotnictví a zdravotnické systémy na LF UK (1998 – 2010).
42

Jako
ekonomický
odborník
na problematiku zdravotnickou
i sociální byl často žádán o pomoc
v neziskovém sektoru a působil
v několika správních radách (Domov Sue Ryder, Diakonie aj.). I nadále spolupracuje, jak říká, se všemi „lidmi dobré vůle“. V současné
době je místopředsedou Asociace
českých a moravských nemocnic.
V jeho osobě vidíme zvláštní fenomén: většina české veřejnosti, včetně zdravotnické, jej z televizních
vystoupení a diskusí vnímá víceméně jako ekonoma, zatímco o jeho
(podle něj) důležitější roli v akupunktuře vědí jen ti nejzasvěcenější
– jeho kolegové, studenti a pacienti.
Zcela naopak je tomu v zahraničí
– tam je obvykle vítán jako významný mezinárodní expert v akupunktuře, a nikomu ani nepřijde na mysl,
že by mohl působit ještě i v jiném
oboru. On sám ale říká, že „oba obory si jsou kupodivu velmi blízké
– lidský organismus, akupunktu-
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ra i ekonomika fungují na analogických principech hierarchického
uspořádání hardwaru i softwaru
(anatomie a fyziologie), což jim
díky vyladěným zpětným vazbám
dovoluje fungovat jako systém.“
Podstatnou, i když méně viditelnou součástí jeho života, stojící
za vším, co dosud stihl udělat, je
i manželka Dáša a jejich čtyři, dnes
již dospělé děti.
Traduje se, že když T. G. Masaryk
oslavoval své šedesátiny (1910), prohlásil: „Teď to teprve začíná …“
Přejeme Petru Fialovi do dalších let jen vše dobré, pevné
zdraví, hodně štěstí, spokojenosti a pohody, což vše potřebuje nejen pro sebe, ale i pro
rozsáhlý a úctyhodný záběr
svého působení v akupunktuře
i mimo ni.
Za všechny – redakce

MUDr. Ján Herdics – JUBILEUM
MUDr. Ondrej Bangha
prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry • ondrej.bangha@gmail.com
Vážené slávnostné zhromaždenie,
milý oslávenec!
Zišli sme sa na oslavu životného
jubilea nášho dlhoročného spolupracovníka, váženého kolegu a priateľa, primára MUDr. Jána Herdicsa.
Narodil sa 8. 2. 1943 v Komárne.
Po ukončení gymnázia v rodnom
meste absolvoval LFUK Bratislava,
kde promoval roku 1966. Po absolvovaní základnej prezenčnej služby v armáde začal pracovať ako obvodný lekár v galantskom okrese.
Samoštúdiom získané vedomosti
z AP využíval na ošetrovanie svojich
pacientov – prevažne s vertebrogénnymi ťažkosťami. Atestácie z vnútorného lekárstva a všeobecného
lekárstva zložil do roku 1980.
Roku 1980 vycestoval do Mongolska a pracoval ako lekár Medzinárodnej geologickej expedície
a ako lekár čs. ambasády do konca
roku 1983. Mimo toho sa venoval
štúdiu a dennej praxi akupunktúry
na oddelení akupunktúry II. Vládnej nemocnice u dr. Badarča v Ulan-Batare. Získal najvyššiu kvalifikáciu

v odbore AP, ktorú nostrifikoval
na MZ SR po návrate do vlasti.
Od r. 1980 sa venuje vývoju svojej diagnosticko – liečebnej metódy: modifikovanému H-diagramu.
Za štyri roky zakladá v Komárne
samostatnú ambulanciu AP, neskôr
Centrum AP a preklinickej medicíny, kde pôsobí dodnes. Spomenuté
pracovisko získalo akreditáciu najprv na úrovni vnútornej akreditácie
SZU r. 2010, neskôr akreditáciu MZ
SR r. 2012.
Po návrate z misie v Mongolsku sa
zapája do práce SA SLS – spočiatku
ako člen, neskôr člen Výboru a posledné volebné obdobia ako viceprezident pre prístrojovú techniku.
Je pozývaný prednášať na kurzoch
AP na ILF Bratislava, ale aj na akciách Spoločnosti maďarských lekárov akupunkturistov v Budapešti.
Je členom Medzinárodnej lekárskej
spoločnosti AP v Goteborgu od r.
1986.
Pravidelne prednáša na domácich
a medzinárodných vedeckých podujatiach AP, publikuje v odborných
a osvetových periodikách, vydal tri
knižné publikácie. Roku 2000 vyvi-

nul prístroj Acuspider-2000. Roku
2004 zložil špecializačnú skúšku
SZU z odboru AP a získal certifikát
spôsobilosti vykonávať AP.
Je nositeľom bronzovej, striebornej a zlatej medaily SLS za zásluhy .
Záverom dovoľte odcitovať slová,
ktoré dokresľujú obraz celoživotného postoja nášho oslávenca:
„Sledovanie jedinej skutočnosti a jej čiastkových komponentov
tak v makro ako aj v mikrokozme,
miesto, význam a poslanie akupunktúrneho systému a jej miesto
v tomto kontexte, sú mojim hobby
a som presvedčený, že aj životným
poslaním.“
Vážené slávnostné zhromaždenie,
milý Janko,
je mi cťou popriať Ti tak
v mene SA SLS ako i v mene svojom, ešte dlhý plodný život, veľa
úspechov a zdravia k spokojnosti ako sebe, tak i okruhu ľudí,
ktorí Ťa uznávajú a majú radi.
Ad multos annos!

Sedící oslavenec prim. MUDr. Ján Herdics
a gratulujúci prezident SA SLS  MUDr. Ondrej Bangha
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zprávy z uskutečněných akcí

Komplexní léčba pohybového aparátu
dětí a dospělých
Odborná konference Monada 12. 10. 2012, Praha

12. října 2012 se v kongresovém
sále Top Hotelu Praha konala slavnostní odborná konference k 20. výročí založení Kliniky komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka Monada.
V úvodu krátce vystoupili hosté,
mj. primátor hlavního města Prahy
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

MUDr. Ladislava Fildán, předseda
České lékařské akupunkturistické
společnosti ČLS JEP, připomněl zakladatele kliniky Monada MUDr. Jiřího
Marka – jednoho ze spoluzakladatelů akupunktury v České republice
a dlouholetého šéfredaktora našeho
časopisu.
doc. MUDr. František Véle, CSc.
při diskuzi

Zahájení konference –
PaedDr. Kateřina Marková

Homeopatické sympózium Prague 2012
12. – 13. 10. 2012, Praha

Ve stejný víkend jako konference Monady se konala další akce,
pořádaná Homeopatickou lékařskou asociací.
Ústředním tématem byl metabolický
syndrom.

Zleva prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.,
předsedkyně HLA MUDr. Hana Váňová
a moderátor MUDr. Tomáš Janíček
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oznámení a různé

Aký bude čínsky rok Hada?
MUDr. Katarína Svitková
katysvitkova@gmail.com
Rok 2013 je podľa čínskeho horoskopu rokom čierneho Vodného
hada, začína sa 10. februára 2013
a končí 30. januára 2014.
Had obsahuje hlavne Oheň, ale aj
Kov a Zem. Živel Vody roku 2013
a Oheň Hada sú elementy proti
sebe. Preto väčšina ľudí, hlavne tí
zo znamenia ohňa v čínskom horoskope, budú mať veľkú zmes dobrých aj zlých situácií. Farba vody je
v čínskej astrológii čierna, preto je
rok čierneho vodného Hada. Hada
volali i malý Drak a je 6. v poradí
čínskeho horoskopu. Šesť je párne
číslo. Párne čísla predstavujú Yin,
čiže ženský princíp. Had však obsahuje veľa Ohňa a Kovu, čiže i mužského princípu Yang. Aj preto budú
energie tohto roku veľmi zložité.
Vodný Had je Oheň pod Vodou. Ak
Oheň nie je váš obľúbený prvok,
potom by ste mali udržiavať odstup
od Ohňa v roku 2013. Vďaka tohoročnej dobre vyváženej kombinácií
prvkov, by sme mali vidieť aj zlepšujúci sa trend.
Had je tajomné zviera a všetky
národy sveta mu pripisujú osobitný význam, či už v dobrom alebo
zlom zmysle: falošný ako had, jedovatý ako had, hada chovať na srdcito je tá zlá, nepríjemná stránka. No
na druhej strane je had v mnohých
legendách a rozprávkach zakliatym
princom, oceňuje sa jeho múdrosť.
Podľa niektorých kultúr mať hada
v dome prináša požehnanie a chráni pred chorobou a nešťastím.
Človek narodený v znamení hada
býva obdivovaný ako múdry, ostrovtipný, rozhodný a príťažlivý tvor.
Pokiaľ sa jedná o muža, väčšinou
je šarmantný, citlivý a má príjemné
správanie. Je taktiež múdry a má
zmysel pre humor. Žena narodená
v znamení hada je často pôvabná
až krásna, čo jej neraz dopomáha
k veľkému úspechu. Najväčším
komplimentom zloženým žene

v Japonsku je prirovnanie krásna
ako had. V našej zemepisnej šírke
by asi žiadna žena toto prirovnanie
neprijala s veľkým nadšením… Had
je intelektuál, rád filozofuje a má vynikajúcu intuíciu. Pokiaľ je rozhodnutý dosiahnuť svoj cieľ, bude neúprosne postupovať a rýchlo konať.
Neznáša porážku a nevie prehrávať.
Nadovšetko miluje peniaze, k človeku, ktorý sa ocitne v núdzi prejavuje
síce súcit, je ochotný mu pomôcť radou i činom, no nikdy nie peniazmi.
Svojho chránenca si vie privinúť
pravým hadím inštinktom na hruď
tak, že sa chudák nemôže pohnúť
a dusí sa… Preto je vhodné dopredu
zvážiť, či od hada prijmete pomoc.
Had si nemusí robiť starosti s financiami, obvykle si peniaze ľahko zarobí, dobre ich investuje a nevydá
ich. Obvykle sa riadi heslom „čo je
moje, to je moje“, preto sa na staré
kolená z hada stáva často nepríjemný lakomec (Stačí si len spomenúť
na legendy o pokladoch strážených
starým hadom…).
Had je v láske žiarlivý a majetnícky, aj vtedy, keď už sám neľúbi. Svoju obeť si často privinie tak silno, až
pokiaľ sa nedokáže ani pohnúť. To
všetko robí ale len pre zábavu, pretože had je vo svojej podstate neverný, má sklon zahýbať, čím si veľmi
komplikuje svoj život. Toto je jeho
Achillova päta. Ak sa mu však podarí zvládnuť svoje sklony, prežije svoj
život v harmónii a pokojnom rodinnom okruhu. Máva obvykle početnú rodinu, najmä ak si za partnera
zvolí byvola alebo kohúta. Svini a tigrovi by sa mal vyhýbať.
Had potrebuje teplo a bezpečie,
zima, mráz, dážď a búrka mu škodia.
Had narodený v teplé letné poludnie bude oveľa šťastnejší ako had narodený za búrlivej zimnej noci.
V znamení hada sa narodili Ghandi, Koperník, Darwin, Dostojevskij, Sartre, Baudelaire, Audrey

Hepburn, Grace kelly, Jacqueline
Kennedy, Jan Werich, Václav Klaus.
Aký teda bude rok 2013? Pripravte sa na množstvo meditovania, leňošenia a flirtovania, dokonca Vám
hrozia aj drobné nevery. Je to aj rok
múdrych politických rozhodnutí,
nachádza kompromisy a riešenia
pre väčšinu problémov.Tento rok
je priaznivý tiež pre veľké objavy,
učencov, vedcov a filozofov – nájdu
podporu, úctu a uznanie.
Heslom tohto roku je: Udržať si
rovnováhu a nestrácať energiu!
Ak vôbec nerelaxujete, hrozí vám
vyčerpanie. Je čas na odpočinok
a uvedomiť si, že vy sami ste to, čo
budete doživotne potrebovať. Je
možné, že sa vám objaví alergia, tak
ju nepodceňujte. Alergie majú pôvod i v tom, že na niečo, alebo niekoho ste alergickí psychicky. Vymazávanie starých spôsobov myslenia,
mení váš vonkajší vzhľad, vytvára
nový, krajší a zmyselnejší vzhľad.
Očakáva sa vzrušujúci rok, ale nie
nevyhnutne pre ľudí so slabým
srdcom! Kardiovaskulárny systém
môže priniesť problémy, najmä pre
ľudí so sedavým zamestnaním. Sexualita je povýšená na novú úroveň
a mnohí začnú i v tejto sfére viac
experimentovať. Taktiež sa aspoň
snažte obmedziť alkohol a cigarety.
Záťaže budú i v obličkách, močovom mechúre a celom urologickom
systéme. Venujte pozornosť aj bezpečnosti potravín a hygiene. Tak
sa dá vyhnúť problémom s črevami
a žalúdkom.
I na pracoviskách bude emocionálne silný rok. Opatrnejšie a menej
vážne. V prípade nutnosti sa vráťte
o krok naspäť. Možno to nakoniec
ani neostane také vážne, ako sa to
v zložitej situácii vám mohlo zdať.
Had je taký veľký mediátor, vie doviesť rozhádané strany k dohode.
Má záujem, aby sa doriešili hlavne
vzťahy. Ziskom tohto roku je obno-
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viť svoju energiu a načerpať vnútornú rovnováhu. Vyhnite sa práci nadčas alebo akékoľvek prekročenia,
ktoré budú nasledovať s depresiou.
Nechoďte v ničom príliš ďaleko ani
príliš rýchlo. Tohtoročný vplyv prvku Vody bude spoločensky prospešný, upokojujúci a prispeje k rozjímaniu a medziľudským kontaktom.
Pozor však na ostrý a útočný hadí
jazyk.
Kariéra bude pre mnohých dôležitá natoľko, že sa rozhodnú pre
štúdium. Nebude sa v nej však
v tomto roku postupovať tak rýchlo, ako by chceli, pretože tento rok

nie je o kariérnych ambíciách a výsledkoch z tvrdej práce, ale o diplomatických vyjednávaniach. Ak ste
odhodlaní dostať to, čo chcete, aj
keď budete musieť začať trochu pod
vašu úroveň odbornej spôsobilosti,
musíte sa o to zaujímať rýchlo. Umenie sa dostáva do popredia záujmu
v mnohých kruhoch. Ľudia pracujúci s financiami, ako je bankovníctvo,
obchodovanie alebo účtovníctvo,
ich investície majú lepšiu príležitosť. Investície založené na možnom
veľkom návrate a riskantné podnikanie sa neodporúčajú, hlavne nie
Mačkám (Zajacom).

V konečnom dôsledku platia pre
hada všetky charakteristiky, ktoré sa
mu prisudzujú – či už kladné alebo
záporné. Múdrosť, priam jasnovidecká intuícia, pohotovosť, gracióznosť a pôvab. Ovláda umenie zvádzať, ale aj umenie získať a strážiť
poklady: skrátka je rovnako hadom
v Aeskulapovom znaku, ako aj hadom z raja…
Prajeme Vám všetko dobré v roku
Vodného hada!

Zprávy z ČLAS ČLS JEP
Začátkem roku jsme přijali nové členy do naší společnosti:
• MUDr. Pavlína Zaoralová,
pediatrie, Olomouc

• MUDr. Ivan Dejl, rehabilitace,
Prachatice

• MUDr. Dana Šraierová, praktická
lékařka pro dospělé, Praha

Těšíme se na spolupráci s novými
členy.

Dr. Fildán

Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP

Informace organizačního výboru

XXVII. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE
BOHEMIAE ET SLOVACIAE
31. 5. – 2. 6. 2013
Hotel Prestige, Znojmo
Zatím je přihlášeno kolem stovky účastníků, několik vystavujcích firem.
Program je již prakticky uzavřen, protože jsou naplněny všechny přednáškové bloky.
Ještě je však možné se přihlásit. Nezbytné je zavčas si zajistit ubytování v hotelu.
Veškeré informace a on-line přihláška na webových stránkách kongresu:

www.akukongres. cz
Za organizační výbor
MUDr. Ladislav Fildán
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ICMART 2013
Světový kongres lékařské akupunktury
Vídeň 29. 11. – 1. 12. 2013

www.icmart.org
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oznámení a různé

Jednorázové akupunkturní jehly
a certifikace ISO a CE
Ing. Wanda Kyralová
wankspol@iol.cz
MZ ČR zaslalo ČLAS k posouzení rozsáhlý materiál týkající se certifikace
akupunkturních jednorázových jehel, které mohou být používány v EU.
Požádal jsem ing. Kyralovou, aby nám doplnila informace ohledně certifikace ISO a CE. Ve svém článku shrnuje informace, které jsou pro nás
nezbytné.
Výbor ČLAS ČLS JEP již mnoho let upozorňuje členy ČLAS, aby používali
pouze jednorázové akupunkturní jehly. Opakovanou sterilizaci jehel považujeme za v dnešní době již nepřijatelnou praxi a předpokládáme, že
ji nikdo nepoužívá.
V souvislosti s níže uvedenými informacemi je navíc nutno používat pouze jehly s certifikací CE vyznačenou na obalu.
MUDr. Ladislav Fildán
předseda ČLAS ČLS JEP, 12. 4. 2013
K dotazu z MZ ohledně certifikace
ISO u jednorázových akupunkturních jehel ráda sděluji své poznatky
z praxe distributora, který s pojmy
ISO a CE-certifikát přichází do styku již od samého počátku činnosti
své firmy.
Informace snad přijdou vhod i lékařům – uživatelům akup. jehel,
kteří se v této oblasti podrobněji
neorientují.
Pojem ISO (International Organization for Standardization) je
jednak název Světové federace národních normalizačních organizací sídlící v Ženevě od r. 1947, ale
v tomto kontextu představuje ISO
soubor norem udržujících neměnnou kvalitu určité skupiny výrobků,
aniž by se musel zkoumat každý jednotlivý produkt.
V současném globalizovaném světě je nemyslitelné, aby byly shodné
výrobky posuzovány v každé zemi
dle vlastních norem, takže pro identifikaci slouží odkaz na příslušnou
normu ISO – např. ISO 9001 pro
jednotné řízení výroby obecně,
nebo ISO 13485 je systém kvality
pro zdravotnické prostředky, apod.
Výrobce kdekoliv na světě musí
o udělení certifikátu ISO požádat
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příslušnou certifikační společnost
a splnit spoustu velmi přísných podmínek, což je zejména u menších
firem finančně natolik náročné, že
ve výrobě nemohou pokračovat
a vyloučí se tak z možnosti nabízet
své výrobky doma i za hranicemi
své země.
Pro čínské či jiné výrobce, kteří
nejsou členy EU, je navíc podmínkou pro prodej zboží v zemích EU
tzv. „CE“ – certifikát (v agnlickém
označení EC Certificate) „CE“ je
unikátní značka zaručující nezaměnitelnost určitého výrobku s jiným
výrobkem. Nedílnou součástí označení CE na výrobku je čtyřmístné
identifikační číslo autorizované
certifikační společnosti (tzv. „Notified Body“), podle kterého je možno pravost uděleného označení CE
snadno ověřit.
V zemích EU jsou nezávislými institucemi běžně prováděny namátkové a velmi přísné kontroly, zda
tyto normy nejsou při výrobě či
distribuci výrobků porušovány. Při
absenci certifikátů, nebo nepravdivém označení CE na výrobku, který
certifikován není, hrozí výrobcům
i distributorům vysoké pokuty až
po příkaz ke stažení výrobku z trhu.
Dotaz z MZ ohledně certifikace
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právě u jednorázových akupunkturních jehel naznačuje, že by tato
kritéria mohla být konečně přísněji
sledována i v ČR, což seriózní dodavatelé vč. firmy WANK jistě uvítají.
U
jednorázových,
sterilních,
akupunkturních jehel zařazených
do třídy IIa jsou oba certifikáty naprosto nezbytné!
Solidní zahraniční výrobci a dodavatelé – už z prestižních důvodů
– uvádějí čísla svých certifikátů ISO
a CE ve všech nabídkových materiálech a katalozích, někdy i s vyobrazením miniatur certifikátů.
Nemocnice, ale i další zdravotnická zařízení v ČR, často vyžadují tzv.
„Prohlášení o shodě“, které spolu
s fakturou přikládáme k dodávce
akupunkturních jehel. Prohlášení
však může vystavit pouze ten distributor, který má k dispozici ISO
i CE-certifikát výrobce, resp. jeho
pověřeného dodavatele na území
EU. Navíc jsou v „Prohlášení“ vyjmenované pouze ty značky a typy
akupunkturních jehel, na které se
jeho platnost vztahuje. Prohlášení
se předkládají kontrolním orgánům
(např. hygienikům, ap.) ve zdravotnických zařízeních.
Cílem mého vysvětlení je apelovat
na lékaře – uživatele akupunktur-

ních jehel, aby při jejich koupi nesledovali jen mnohdy až podezřele
lákavou cenu, ale vybírali si takové
distributory, kteří otevřeně nabízejí pouze certifikované výrobky.
Ani kvalitní čínská jehla, která však
nemá ověřitelné označení CE, se
na legálním trhu v EU nesmí prodávat a ve zdravotnických zařízeních
ani používat.
WANK samozřejmě disponuje
celou řadou všech aktuálních zahraničních i původních tuzemských certifikátů ISO a CE platných
od roku 1991 a na svém stánku
v rámci Aku-Kongresu ve Znojmě je
zájemcům rádi předvedeme.
Pro ilustraci zde uvádím miniatury obou certifikátů vydaných jap.firmě SEIRIN a jejímu zástupci pro EU
– firmě 3B Scientific GmbH v Německu. Akupunkturní jehly SEIRIN
mají tudíž označení CE 0123 uvedeno na každé jednotlivé krabičce.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 1 | 2013

49

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2009 do XI/2013
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS
privátní lékař

Ordinace léčby bolesti,
Tyršova 56,
612 oo Brno

Tel. prac.: 541 217 726,
Mobil: 777 011 778
E-mail: fildan.ladislav@quick.cz

Prokeš Pavel MUDr.
1. místopředseda ČLAS
privátní lékař

Odborná ordinace pro akupunkturu,
manuál. med., EAV, VL.
Kamenická 3633,
276 01 Mělník

Tel./Fax: 315 628 798,
Mobil: 602 334 049
E-mail: md.prokes@tiscali.cz

Strnad Michal MUDr.
2. místopředseda ČLAS
privátní lékař

TCM, angiologie
E. Beneše 1549,
500 12 Hradec Králové

Tel. prac.: 495 266 799
E-mail: info@tcmcentrum.cz

Stránecký Milan MUDr.
vědecký sekretář ČLAS
primář rhb. odd. nemocnice

Rehabilitační odd. nemocnice
580 01 Havlíčkův Brod

Tel. prac.: 569 472 335
Mobil: 604 296 581
E-mail: stranecky@volny.cz

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS
privátní lékařka

Homeopatická klinika Praha
Komornická 8, 160 00 Praha 6

Tel. prac.: 224 319 938
Mobil: 607 654 262
E-mail: zvancurikova@cete.cz

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Neurologická ambulance, akupunktura,
homeopatie, EAV
Březinova 62a,
586 01 Jihlava

Tel. prac.: 567 323 078
Mobil: 777 183 134
E-mail: vladimira.brychtova@seznam.cz

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Ordinace ORL a akupunktury
Mendlovo nám. 1a,
603 00 Brno

Tel. prac.: 543 233 472
Mobil: 606 408 739
E-mail: cutova@cmail.cz

Filípek František MUDr.
privátní lékař
člen revizní komise ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

Tel. prac.: 553 713 040
Mobil: 721 614 894

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS
privátní lékařka

Vojtova 23,
639 00 Brno

Tel. prac.: 543 213 998
E-mail: lkalinova@seznam.cz

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2009 do XI/2013
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Vondřich Ivan MUDr.
předseda revizní komise ČLAS

Pain s.r.o.
Dukelských hrdinů 13,
170 00 Praha 7

Tel. prac.: 233 379 053
Mobil: 602 180 715
E-mail: ivondrich@seznam.cz

Kohoutová Ludmila MUDr.
členka revizní komise ČLAS

Dolní 497,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel. prac.: 556 836 909
E-mail: kohout@frenstat.cz

Sedláček Petr MUDr.
člen revizní komise ČLAS

CO ORD-MED CS s.r.o.
Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

Mobil: 776 253 713
E-mail: sedlacek@coord-med.cz
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