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Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé akupunktury,
s radostí vám oznamujeme, že XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et 
Slovaciae se uskuteční ve dnech 31. 5. – 2. 6. 2013 v historickém městě vína, 
jihomoravském Znojmě. 
Jako před každým kongresem mi dovolte pár vět ohledně místa akupunktury 
v léčebně preventivní péči v obou našich republikách a také o organizaci kon-
gresu.
Obě republiky charakterizuje stabilní postavení lékařské akupunktury, i když 
ve Slovenské republice jsou na tom kolegové nesrovnatelně lépe než u nás 
v České republice. Bylo by nošením dříví do lesa stále opakovat, jakého vý-
znamného postavení dosáhla lékařská akupunktura na Slovensku, kde je 
samostatným lékařským oborem s celou strukturou hlavního a krajských od-
borníků, se subkatedrou a atestacemi. V České republice alespoň neoficiálně 
předseda České lékařské komory prohlásil, že komora nemá proti akupunktu-
ře námitky, že ji uznává jako doplnění léčebně preventivní péče. Jako metoda 
léčebně preventivní péče je akupunktura v ČR také zakotvena  v již historic-
kém, ale stále platném Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR z roku 1981. 
Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP si udržuje už mnoho let 
konzolidovanou členskou základnu s počtem členů pohybujícím se okolo pěti 
set. ČLAS garantuje vzdělávání v akupunktuře, pořádá odborné akce a společ-
ně se slovenskými kolegy vydává časopis. Jednou za dva roky s pravidelným 
střídáním v obou republikách organizují obě národní akupunkturní společ-
nosti společný kongres. Tyto aktivity jsou nezbytné pro udržení a další rozvoj 
života naší odborné společnosti.
Domnívám se, že společné kongresy a společný časopis jsou pro obě naše od-
borné společnosti velkým přínosem. Prostě ve dvou se to lépe táhne.
Na kongres je přihlášeno téměř 100 účastníků a z toho kolem 35 ze Slovenska, 
což nás, organizátory kongresu, velmi těší. Oproti minulému kongresu jsme za-
znamenali pokles počtu účastníků, v roce 2009 jich bylo 130. Příčinou mohou 
být jednak celkově zhoršená ekonomická situace a v nemalé míře také stárnutí 
naší organizace. Noví mladí členové nestačí tento trend zastavit.
Máme radost z aktivní účasti kolegyň a kolegů, která je vyjádřená 30 přednáš-
kami, workshopem a 2 postery. Odborná úroveň kongresu může být velmi dob-
rá, jak napovídají některá abstrakta a názvy přednášek a také renomé autorů, 
zkušených akupunkturistů.
Organizace kongresu jsme opět ujali spolu s vědeckým sekretářem MUDr. Mi-
lanem Stráneckými sami dva. Získali jsme již řadu zkušeností z pořádání mi-
nulých kongresů a také tím ušetříme ČLAS nemalé prostředky, které bychom 
museli jinak uhradit profesionální agentuře. Z těchto důvodů bylo také možné 
stanovit velmi nízký kongresový poplatek. Nesrovnatelně nižší oproti běžným 
poplatkům na jiných lékařských kongresech.  
Doufáme proto, že nám odpustíte případné organizační chyby.
Dovolte, abychom poděkovali za spolupráci při organizaci kongresu pracovní-
kům hotelu Prestige, panu ing. Juliovi Geczymu z firmy Pinarto za tvorbu aktiv-
ních webových stránek, firmě Grifart za sazbu finálního programu a abstrakt, 
panu ing. Zdeňkovi Nečasovi z firmy Gran za přípravu a tisk 1. informace a di-
plomů a paní Magdaléně Menclové, vedoucí ekonomického oddělení ČLS JEP, 
za vedení účetnictví kongresu. Poděkování patří také vystavujícím firmám, kte-
ré kongres obohatí svou přítomností a nabídkou a kolegyním z organizačního 
výboru, které budou spolupracovat při registraci účastníků. Ze slovenské stra-
ny bychom rádi poděkovali za spolupráci MUDr. Aleně Ondrejkovičové, PhD., 
vědecké sekretářce SSA SLS.
Přejeme všem účastníkům kongresu získání mnoha nových poznatků a impul-
zů do další práce a příjemně strávené dny ve Znojmě.

MUDr. Ladislav Fildán 
prezident kongresu

MUDr. Milan Stránecký
vědecký sekretář kongresu

Témata kongresu a složení výborů 4
Program 7
Abstrakta 
Problematika vzdělávania v akupunktúre 10 
MUDr. Vladimír Balogh
Súčasný stav akupunktúry na Slovensku 10 
MUDr. Ondrej Bangha, MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.,  
MUDr. Vladimír Balogh
Tinnitus – je možná léčba? 
MUDr. Helena Čutová 11
Akupunktura u onemocnění ze zátěže  
ze zevního prostředí 
MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová 11
Akupunktura v globálním světě 
(staronová disciplína na prahu 21. století) 
Petr Fiala 12
Endometrióza a aurikuloterapia 
MUDr. Juraj Gajdoš  12
Neplodnost – jak dál 
Komplexní přístup v terapii infertilit 
MUDr. Bohdan Haltmar 13
Prierez teoretickou akupunktúrou 
Primár MUDr. Ján Herdics 13
Prierez praktickou akupunktúrou 
Primár MUDr. Ján Herdics 14
Bioaktivní složky potravy a vývoj nádorů 
Prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D. 14
Zasahuje akupunktúra do molekulárnych dejov bunky? 
Eva Hollá, Karol Hollý 15
EAV a polytrauma u hospitalizovaného pacienta – kazuistika 
MUDr. Margita Kormanová  15
Preventivní akupunktura 
Dr. med. Dent. Oskar Mastalier 16
IDS-M (impedance data systém - M) a TST  
(taktilný Solárov test) diagnostika v kazuistikách  
Porovnanie s TČM 
MUDr. Teodor Mochnáč, PhD 16
Využití akupunktury v terapii periferní parezy 
MUDr. Ivana Pospíšilová 17
Studená bioplazma a akupunktúra 
MUDr. Teodor Rosinský, CSc. 17
Nehtová terapie 
MUDr. Zinaida Saidová, MUDr. Lenka Kalinová 18
Tradícia versus pragmatizmus a súčasná akupunktúra 
MUDr. Gustáv Solár, PhD, PaedDr. Zlatica Solárová, PhD 18
Tři fáze ucha 
MUDr. Milan Stránecký 20
Lepek jako příčina nemocí 
MUDr. Vladimíra Strnadelová, Jan Zerzán 20
ACUM-digitální zobrazení meridiánů 
MUDr. Zdeněk Šos, ing. Miroslav Ešner, Miroslav Hokeš 20
Akupunkt-masáž dle Willyho Penzela 
MUDr. Zdeněk Šos 21
Impedančná analýza akupunktúrnych bodov 
Michal Teplan, Marek Kukučka, Alena Ondrejkovičová 21
Prínos EAV pri stanovení homeopatického lieku 
Pavol Tibenský 22
Využití kombinace akupunkturní léčby  
a léčivých hub při řešení vybraných syndromů 
MUDr. Zuzana Vančuříková 23
Postery–abstrakta
Bolesti ramenního kloubu, CB syndrom, kazuistiky (poster) 
MUDr. Barbora Daňhová 24
Zkušenosti s využitím aurikuloterapie v léčbě polékové  
tardivní retrocollis u pacienta v kompenzované fázi  
psychotického onemocnění 
MUDr. Jaroslav Nushart 24
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HlAvní témAtA kOngreSu 

PrOgrAmOvý výBOr

Vědecký Výbor

témata kongresu a složení výborů

•	 Akupunktura	v	moderní	medicíně																																						

•	 Akupunktura	a	civilizační	onemocnění

•	 Akupunktura	v	léčbě	bolestivých	stavů	

•	 a	funkčních	potíží

•	 Výzkum		v	akupunktuře,	evidence	based	medicine

•	 Akupunkturní	diagnostika

•	 Akupunkturní	mikrosystémy

•	 Tradiční	čínská	medicína	v	současné	akupunktuře

•	 Přidružené	akupunkturní	techniky

•	 Varia

MUDr.	Pavel	Prokeš	
1.	místopředseda	ČLAS	ČLS	JEP

MUDr.	Ondrej	Bangha	
prezident	SSA	SLS

Doc.	MUDr.	František	Pára,	CSc.	
čestný	předseda	ČLAS	ČLS	JEP

Doc.	MUDr.	Jozef	Šmirala,	PhD	
čestný	predseda	SSA	SLS

MUDr.	Alena	Ondrejkovičová,	PhD	
hlavný	odborník	MZ	SR	pre	odbor	akupunktúra,		
vedecká	sekretárka	SSA	SLS

MUDr.	Oskar	Mastalier	
čestný	člen	ČLAS	ČLS	JEP

MUDr.	Michal	Strnad	
2.	místopředseda	ČLAS	ČLS	JEP

MUDr.	Ivan	Vondřich	
předseda	revizní	komise	ČLAS	ČLS	JEP

MUDr.	Gabriel	Petrovics	
viceprezident	pre	kontakt	so	zahraničím

MUDr.	Teodor	Rosinský,	CSc.	
viceprezident	SSA	SLS	pre	TČM

MUDr.	Ján	Herdics	
viceprezident	SSA	SLS		

MUDr.	Milan	Môcik	
viceprezident	SSA	SLS		

MUDr.	Vladimír	Balogh	
člen	výboru	pro	kontakt	se	SLK

MUDr.	Ing.	Petr	Fiala	
viceprezident	European	Council	of	Doctors		
for	Plurality	in	Medicine	(ECPM)

MUDr.	Věra	Dolejšová	
předsedkyně	Sdružení	nekonvenční	medicíny	ČR

MUDr.	Rastislav	Korman	
predseda	dozornej	rady	SSA	SLS

MUDr.	Milan	Stránecký	
vědecký	sekretář	ČLAS	ČLS	JEP–	předseda	výboru

MUDr.	Ondrej	Bagha	
prezident	SSA	SLS		

MUDr.	Pavel	Prokeš	
1.	místopředseda	ČLAS	ČLS	JEP

MUDr.	Michal	Strnad	
2.	místopředseda	ČLAS	ČLS	JEP

MUDr.	Alena	Ondrejkovičová,	PhD	
hlavný	odborník	MZ	SR	pre	odbor	akupunktúra,		
vedecká	sekretárka	SSA	SLS



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SSA SLS • 2 | 2013 5

organizační Výbor

čestné předsednictVo kongresu

pocty a ocenění 

MUDr.	Ladislav	Fildán	
předseda	ČLAS	ČLS	JEP	–		
předseda	výboru

MUDr.	Milan	Stránecký	
vědecký	sekretář	ČLAS	ČLS	JEP	–	
místopředseda	výboru	

(dále	v	abecedním	pořadí)	

MUDr.	Vladimíra	Brychtová	
členka	ČLAS	ČLS	JEP	

MUDr.	Helena	Čutová	
členka	ČLAS	ČLS	JEP

MUDr.	Zuzana	Vančuříková	
hospodářka	ČLAS	ČLS	JEP

MUDr.	Ondrej	Bangha	
prezident	Slovenskej	spoločnosti	akupunktúry		
Slovenskej	lekárskej	spoločnosti

MUDr.	Alena	Ondrejkovičová,	PhD	
hlavný	odborník	MZ	SR	pre	odbor	akupunktúra,	
vedecká	sekretárka	SSA	SLS	

MUDr.	Milan	Stránecký	
vědecký	sekretář	kongresu,	
vědecký	sekretář	České	lékařské	akupunkturistické	
společnosti	České	lékařské	společnosti	J.	E.	Purkyně

Česká	lékařská	akupunkturistická	společnost	ČLS	JEP	navrhuje	na	ocenění:

Èestná medaile ÈLS JEP

Doc.	MUDr.	Dobroslava	Jandová	
Doc.	MUDr.	Jozef	Šmirala,	Ph.D.	
MUDr.	Alena	Ondrejkovičová,	Ph.D.

Èestné èlenství Èeské lékaøské 
akupunkturistické spoleènosti ÈLS JEP:
(v	abecedním	pořadí)

MUDr.	Vladimíra	Brychtová	
MUDr.	Helena	Čutová	
MUDr.	František	Filípek	
MUDr.	Milan	Stránecký	
MUDr.	Michal	Strnad	
MUDr.	Zuzana	Vančuříková	
MUDr.	Ivan	Vondřich

MUDr.	Ladislav	Fildán	
prezident	kongresu	

předseda	České	lékařské	akupunkturistické	společnosti	České	lékařské	společnostiL	J.E.	Purkyně

(dále	v	abecedním	pořadí)
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míStO kOnání kOngreSu

Hotel Prestige **** 

Pražská	100,	669	02	Znojmo

Tel:	+420-515-224-595	
Mobil:	+420-724-318-518	
Fax:	+420-515-246-621

www.hotel-prestige.cz

Videoprezentace	hotelu	je	dostupná	na:		
www.youtube.com/watch?v=wgdiJ6yP8VA

JEdnací Jazyk:		
čeština	a	slovenština

VystaVující firmy (v abecedním pořadí)

acUM s.r.o. 	
(akupunkturní	pero	e-Acupen,		
Promed	a	softwarový	systém	ACUM)		
HoršovskýTýn	
www.acum.cz

Embitron, s r.o. 	
(přístroje	pro	EAV	a	rehabilitaci)	
Borská	2718/55,	301	00	Plzeň-Jižní	Předměstí	
e-mail:	embitron@embitron.cz	
www.embitron.cz

Energy Group a.s.–	zast.	Celomed	s.r.o.	
MUDr.	Bohdan	Haltmar		
Zábřeh	na	Moravě	
www.celomed.cz

Inpharm - Edukafarm	
Fyziologická	regulační	medicína,	Praha	
www.inpharm.cz

JUkO – ing. Juraj kozáèek		
(akupunkturní	jehly	a	další	pomůcky),		
Slovensko	
www.jukozo.com

Pragon s.r.o. 	
(houbová	výživa,	akupunkturní	pomůcky,		
odborná	literatura)			
Dělnická	54,	170	00	Praha	7	
www.pragon.cz

Škola TÈM Longmen (Brána draka)		
Hradec	Králové	
www.tcmlongmen.cz

Wank, spol. s. r. o.		
(akupunkturní	jehly	a	další	pomůcky)		
Květnového	vítězství	1742,	149	00	Praha	4	
e-mail:	wankspol@iol.cz	/	info@wank.cz	
www.wank.cz

Slovenská	spoločnosť	akupunktúry	SLS	navrhuje	na	ocenění:	

Na čestné členství SSA SLS byli navrženi

z Èeské republiky:

Doc.	MUDr.	Dobroslava	Jandová		
MUDr.	Milan	Stránecký

ze Slovenské republiky:

doc.	MUDr.	Jozef	Šmirala,	Ph.D.		 strieborný	odznak	SLS		
MUDr.	Teodor	Rosinský,	CSc.		 strieborný	odznak	SLS	
MUDr.	Ján	Herdics		 čestné	členstvo	SSA	SLS	
MUDr.	Rastislav	Korman		 zlatá	medaila	SSA	SLS	
MUDr.	Danuša	Siveková		 strieborná	medaila	SSA	SLS

témata kongresu a složení výborů
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PrOgrAm kOngreSu

Pátek 31. 5. 2013 

13.00
Slavnostní	zahájení
Předání	ocenění	

Předsednictvo	slavnostního	zahájení:
Fildán	L.,	Stránecký	M.,	Bangha	O.,	Ondrejkovičová	A.

13.30 – 13.45
1|		Česká	akupunktura	v	období	2009–2013		

Fildán	L.

13.45 – 14.00
2|	Súčasný	stav	akupunktúry	na	Slovensku		

Bangha	O.	

14.00 – 14.15
3|		Problematika	vzdelavania	v	akupunktúre		

Balogh	V.	

14.15 – 14.35
4| Akupunktura	v	globálním	světě	

Fiala	P.

14.40 – 15.00
5|	Tradícia	versus	pragmatismus		

a	súčasná	akupunktúra	
Solár	G.,	Solárová	Z.

15.05 – 15.30 
Coffee	break,	výstava	firem

Blok přednášek je věnován významnému životnímu 
jubileu Doc. MUDr. Dobroslavy Jandové.

Pracovní	předsednictvo:
Loskotová	A.,	Herdics.	J,	Balogh	V.

15.30 – 15.55
6|	Preventivní	akupunktura	

Mastalier	O.	(pozvaný	přednášející)

16.00 – 16.20
7| Prierez	teóriou	akupunktúry		

Herdics	J.

16.25 – 16.45
8| Prierez	praktickou	akupunktúrou	

Herdics	J.

16.50 – 17.10
9|	 Posttraumatický	stres	a	jeho	terapie		

v	traumatologii	
Loskotová	A.,	Loskotová	J.	

17.15 – 17.35
10|	Využití	akupunktury	v	terapii	periferních	paréz	

Pospíšilová	I.

17.40 – 18.00
11|	Kombinovaný	postup	při	léčbě		

periarthritis	humeroscapularis	
Strnad	M.,	Hamarová	Z.

18.40 – 21.30 
Prohlídka	Louckého	kláštera	s	ochutnávkou	vín		
Znovín.	Odjezd	a	návrat	společně	autobusy	od	hotelu.

21.45 – 24.00  
Posezení	u	cimbálu	ve	vinárně	hotelu	s	malým	
občerstvením.

Registrace úèastníků:
Pátek	31.	5.	2013	 10	–	15	hod.	
Sobota	1.	6.	2013	 08	–	11	hod.

Pozvaní pøednášející:
Prof.	RNDr.	Jiřina	Hofmanová,	Ph.D.	
Biofyzikální	ústav	AV	ČR,	v.v.i.,	Brno	
hofmanova@ibp.cz

Dr.	med.	dent.	Oskar	Mastalier	–		
INCOMED-Institute,	Holistic	Medicine/	
Stomatology-Naturopathy-Algesiology	
Oberaudorf,	Německo	
incomed@t-online.de

Pøednášky	
Zelený	sál

Workshop (neděle)		
Vinařský	salonek	

Prodejní výstava firem		
podkrovní	učebna
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program kongresu

Sobota 1. 6. 2013

Blok přednášek je věnován památce MUDr. Milady 
Barešové a MUDr. Jaroslava Debefa.

Pracovní	předsednictvo:
Dolejšová	V.,	Pára	F.,	Rosinský	T.

9.00 – 9.20
12|	Akupunktura	u	onemocnění	ze	zátěže		

ze	zevního	prostředí	
Dolejšová	V.,	Wankatová	J.

9.25 – 10.00
13|	Impedančná	analýza	akupunktúrnych	bodov		

Teplan	M.,	Kukučka	M.,	Ondrejkovičová	A.

10.05 – 11.25
14|	 Studená	bioplazma	a	akupunktura	

Rosinský	T.

10.30 – 11.00  
Coffee	break,	výstava	firem

Blok přednášek je věnován doc. MUDr. Jozefovi 
Šmiralovi, PhD., dlouholetému předsedovi SSA SLS. 

Pracovní	předsednictvo:
Balková	D.,	Korman.R.,		Filípek	F.

11.00 – 11.15
15|	 Prínos	EAV	při	stanovení	homeopatického	lieku		

Tibenský	P.	

11.20 – 11.35
16|	Synergia	EAV	a	homeopatia	

Korman	R.,	Kormanová	M.

11.40 – 11.55
17| EAV	při	vyšetrovaní	dojčat	a	dětí	do	3–4	let		

cez	matku	
Kormanová	M.,	Korman	R.

12.00 – 13.30 
Společný	oběd	v	hotelu	Prestige

Blok přednášek je věnován významným životním 
jubilejím MUDr. Theodora Rosinského, CSc., 
MUDr. Jána Herdicse a MUDr. Rastislava Kormana

Pracovní	předsednictvo:
Kučerová	L.,	Saidová	Z.,	Urbanová	M.,	Mastalier	O.

13.30 – 13. 50
18|	Nehtová	terapie	SU	JOK	

Saidová	Z.,	Kalinová	L.

13.55 – 14.15
19|	Tři	fáze	ucha	

Stránecký	M.

14.20 – 14.40
20|	Endometrióza	a	aurikuloterapia	

Gajdoš	J.

14.45 – 15.05
21|	IDS-M	a	TST	diagnostika	v	kasuistikách.	

Porovnanie	s	TČM	
Mochnáč	T.

15.10 – 15.40  
Coffee	break,	výstava	firem

Blok přednášek je věnován čestným členům 
ČLAS ČLS JEP MUDr. Ludmile Kučerové, 
MUDr. Magdaléně Urbanové, MUDr. Zinaidě Saidové, 
doc. MUDr. Františkovi Párovi, CSc. a Dr. med. dent. 
Oskaru Mastalierovi.

Pracovní	předsednictvo:
Hollý	K.,	Brychtová	V.,	Solár	G.

15.40 – 16.00
22|	Zasahuje	akupunktúra	do	molekulárních	dějů		

buňky?	
Hollá	E.

16.05 – 16.25
23| Miesto	akupunktúry	v	manažmentě	drogových	

závislostí	
Hollý	K.

16.30 – 16.50
24|	ACUM	digitální	zobrazení	meridiánů	

Šos	Z.

16.55 – 17.15
25|	Akupunkturní	masáž	dle	W.	Panzela	

Šos	Z.

17.20 – 17.35
WANK	–	aktuálně	i	po	22	letech	(firemní	sdělení)	
Kyralová	W.

17.35
Ukončení	odpoledního	bloku	přednášek,	
individuální	program	–	wellness	hotelu	Prestige,		
prohlídka	Znojma

19.30 
Společné	zasedání	výborů	společností	–		
Zelený	sál	

20.00 
Společenský	večer	s	rautem	a	tancem	–		
restaurace	hotelu
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neděle 2. 6. 2013

Blok přednášek je věnován významným životním 
jubileím  MUDr. Ing. Petra Fialy, MUDr. Miroslava 
Holuba, MUDr. Milana Kantorka, MUDr. Michala 
Strnada, MUDr. Ivana Vondřicha.

Pracovní	předsednictvo:
Hofmanová	J.,	Strnadelová	V.,	Gajdoš	J.

9.00 – 9.20
26|	Lepek	jako	příčina	nemocí		

Strnadelová	V.,	Zerzáň	J.

9.25 – 10.25
27|	Bioaktivní	složky	potravy	a	vývoj	nádorů	

Hofmanová	J.	(pozvaná	přednášející)

10.30 – 11.00  
Coffee	break,	výstava	firem

Pracovní	předsednictvo:
Čutová	H.,	Vančuříková	Z.,	Vondřich	I.

11.00 – 11.20
28|	Využití	kombinace	akupunkturní	léčby		

a	léčivých	hub	
Vančuříková	Z.

11.25 – 11.45
29|	Neplodnost	–	jak	dál?	

Haltmar	B.,	Dolejšová	V.,	Wankatová	J.

11.50 – 12.10
30| Tinnitus-je	možná	léčba?	

Čutová	H.	

12.30 
Slavnostní	ukončení	kongresu

Předsednictvo	slavnostního	ukončení
Fildán	L.,	Stránecký	M.,	Bangha	O.,	Ondrejkovičová	A.

Workshop • Vinařský	salonek	

9.00 – 12.00  
Výběr	funkčních	bodů	pro	léčbu		
podle	nálezu	na	jazyku	
Strnad	M.

Poster • Zelený	sál
(diskuze	k	posterům	s	autory	–		
sobota	1.	6.	2013	v	době	15.30	–	15.40)	

1| Bolesti	ramenního	kloubu,	CB	syndrom,	kazuistiky	
Daňhová	B.

2|	 Přínos	aurikuloterapie	u	pacienta	v	kompenzované	
fází	psychotického	onemocnění	s	tarditivní	
polékovou	retrocollis	
Nushart	J.
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problematika VzděláVania V akupunktúre

súčasný staV akupunktúry na sloVensku

MUDr. Vladimír Balogh 
Ústav tradiční čínské medicíny LF SZU, Limbova 14, Bratislava

vbalogh@szu.sk

MUDr. Ondrej Bangha, MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD., MUDr. Vladimír Balogh  
Katedra akupunktúry ÚTČM LF SZU Bratislava, 

Slovenská spoločnosť akupunktúry, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti

Povinné	 celoživotné	 vzdelávanie	
a	sústavné	vzdelávanie-	kontrola	zo	
strany	 SLK-	 5	 ročné	 cykly,	 získava-
nie	kreditov,	penalizácia.
Semináre	 a	 odborné	 prednášky	

z	akupunktúry,	z	TČM	i	homeopatie	
v	návaznosti	na	akupunktúru,	práca	
akreditovaných	školicích	pracovísk	
ÚTČM	LF	 SZU,	 spolupráca	 s	 I.	 čes-
kou	školou	TČM,	časopis.

Vzdelávací	 e-portál	 SLK	 „i-med“	
vytvorený	 na	 základe	 financí	 EU	
v	 súčasnosti	 obsahuje	 takmer	 600	
odborných	prispevkov	vrátane	aku-
punktúry.
Uverejňovanie	 odborných	 člán-

kov	na	I-med	má	svoje	ISSN,	čím	zís-
káva	kredit	aj	v	zahraničí	pre	svojích	
autorov.	Příspěvky	sú	možné	aj	pre	
zahraničných	autorov.	

definícia:
Akupunktúra	(AP)	je	v	súčasnosti	

na	 Slovensku	 špecializačný	 odbor	
s	trojročnou	prípravou,	ukončenou		
špecializačnou	skúškou.
Skúšky	 prebiehajú	 na	 Katedre	

akupunktúry	 Ústavu	 tradičnej	 čín-
skej	 medicíny	 Lekárskej	 fakulty	
Slovenskej	 zdravotníckej	univerzity	
Bratislava	(ÚTČM	LF	SZU).

Èlenská základňa:
Máme	registrovaných	209	členov	

v	 Slovenskej	 spoločnosti	 akupunk-
túry,	 organizačnej	 zložky	 Sloven-
skej	lekárskej	spoločnosti	(oficiálna	
skratka	S.S.A.	oz	SLS).

Výuèbové základne:
Päť	 akreditovaných	 pracovísk			

SZU.	 Štyri	 akreditované	 pracoviská	
Ministerstvom	 Zdravotníctva	 Slo-
venskej	republiky	(MZ	SR).

akreditácia odboru:
Žiadosť	o	 akreditáciu	 špecializač-

ného	odboru	AP	ministerstvo	zdra-
votníctva	na	jar	roku	2012	odsúhlasi-
lo.	Tým	bolo	umožnené	pokračovať	
v	prechodne	pozastavených	špecia-
lizačných	 skúškach	AP.	Vo	 februári	
2013	 sa	 uskutočnili	 špecializačné	
skúšky	desiatich	záujemcov.

Voľby 2012:
V	 jarných	 voľbách	 Spoločnos-

ti	 akupunktúry	 SLS	 sa	 vymenila	
osoba	 prezidenta	 –	 náš	 dlhoročný	
prezident	 Doc.	 MUDr.	 Jozef	 Šmi-
rala,	PhD.,	bol	zvolený	za	čestného	
prezidenta.	Výbor	 zvolil	 za	nového		
prezidenta	MUDr.	Ondreja	Banghu.	
Členov	 výboru	 uvedieme	 v	 plnom	
texte	prednášky.

Hlavný odborník Mz SR: 
Od	 jesene	 2012	 je	 vymenovaná	

nová	hlavná	odborníčka	pre	odbor	

AP	na	MZ	SR:	MUDr.	Alena	Ondrej-
kovičová,	PhD.

ciele Spoloènosti akupunktúry:
Obnoviť	 hradenie	 výkonov	 aku-

punktúry	zdravotnými	poisťovňami	
(ZP).
Upraviť	medzinárodné	vzťahy.
Prítomnosť	 našej	 Spoločnosti	

akupunktúry	 v	 Európskej	 únii	 sa	
podarilo	 predstaviť	 na	Konferencii	
európskeho	 parlamentu	 v	 Bruseli	
v	 októbri	 2012.	 Významnú	 pomoc	
nám	 poskytol	 náš	 europoslanec,	
MUDr.	Miroslav	Mikolášik.
Záujem	 európskych	 spoločností		

medicíny	 so	 zameraním	 na	 nekon-
venčné	 postupy	 rastie.	 Spolupráca	
s	nimi	sa	ukazuje	ako	sľubná.
Priebežne	 informovať	 Svetovú	

zdravotnícku	 organizáciu	 o	 stave		
AP	v	SR.

abstrakta
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MUDr. Helena Čutová
ORL ambulance, Mendlovo nám 1a, 603 00 Brno

cutova@komplexnilecba-orl.cz

MUDr. Věra Dolejšová, MUDr. Jana Wankatová
Dejvická 38, Praha 6

v.dolejsova@seznam.cz

Příčiny	tohoto	onemocnění,	staré-
ho	jako	lidstvo	samo,	 jsou	většinou	
u	každého	jedince	specifické,	a	pro-

to	 i	 léčba	 by	 měla	 být	 pacientovi	
ušita	 na	míru.	 Srovnání	 klasického	
a	holistického	přístupu	léčby.

Souhrn
Moderní	 doba	 upřednostňuje	

ekonomický	 profit	 před	 zdravím	
lidí	 a	 tak	 se	 stále	 častěji	 setkáváme	
s	 onemocněními	 ze	 zátěží	 ze	 zevní-
ho	prostředí.	Patří	sem	problematika	
openspace,	 vliv	 elektrosmogu,	 Sick	
Building	 Syndrom,	 nízkoenergetic-
ké	 domy,	 zateplování	 starých	 staveb	
apod.
Klasická	 medicína	 nemá	 žádné	

možnosti,	 jak	najít	přímé	 souvislosti	
onemocnění	 lidí	 zatížených	 těmito	
vlivy	 a	 může	 tedy	 pouze	 léčit	 pří-
znaky	 onemocnění.	 Naproti	 tomu	
nekonvenční	 medicína	 dokáže	 sou-
vislost	odhalit	a	proto	může	léčbu	za-
měřit	kauzálně.

klíèová slova
Openspace,	Sick	Building	Syndrom,	

elektrosmog,	 nízkoenergetické	 a	 pa-
sivní	domy,	chemická	zátěž	z	bytové-
ho	prostředí,	celostní	medicína

Summary
Modern	 time	 prefers	 economical	

profit	 much	 more	 than	 health	 of	
people.	 So	 we	 face	 more	 and	more	
diseases	 from	 ballast	 from	 external	
environment.	This	includes	openspa-
ce	offices,	 influence	of	electrosmog,	
Sick	 Building	 Syndrom,	 low-energy	
houses,	 insulation	 of	 old	 buidings,	
etc.
Conventional	medicine	has	no	po-

ssibilities	to	find	a	direct	connection	

of	persons	suffering	by	by	these	fac-
tors	 and	 therefore	 it	 can	 only	 treat	
the	 symptoms.	On	 the	other	hand	–	
alternative	medicine	 can	 detect	 this	
connection	 and	 therefore	 it	 can	 fo-
cus	the	treatment	causally.

key words
Openspace,	 SickBuilding	 Syndro-

me,	 electrosmog,	 low-energy	 and	
passive	 houses,	 chemical	 burden	
from	 the	 housing	 enviroment,	 com-
plementary	aleternative	medicine

tinnitus – je možná léčba?  

akupunktura u onemocnění ze zátěže  
ze zeVního prostředí
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akupunktura V globálním sVětě 
(staronová disciplína na prahu 21. století)

Petr Fiala 
Kabinet akupunktury IPVZ, 1. LF UK Praha

V	současné	době	se	akupunkturou	
léčí	 kolem	 pěti	 miliard	 lidí	 na	 ce-
lém	 světě.	 Zdá	 se,	 že	 tato	 lékařská	
disciplína,	sahající	až	do	doby	před	
deseti	 tisíci	 nezestárla	 ani	 ve	 svě-
tě	 vyspělé	 západní	medicíny,	 která	
člověka	rozebere	na	atomy,	prosvítí	
až	do	morku	kostí	a	poté	jej	léčí	nej-
modernějšími	 preparáty	 nabízené	
naším	farmaceutickým	průmyslem.
V	průběhu	dějin	prošla	akupunk-

tura	 dlouhým	 vývojem.	 Ve	 staré	
Číně	ji	můžeme	sledovat	už	do	dob	
mladšího	neolitu	(„a-ši body“),	přes	
bájné	císaře	až	do	doby	vzniku	tra-
diční	čínské	filosofie,	která	ji	zavza-
la	 do	 svého	 myšlení	 a	 pomohla	 ji	
přenést	 až	 do	 dnešní	 doby	 („kon-
cepce wu-sing“).
Překvapivý	 nález	 tetování	 v	 mís-

tech	 „čínských akupunkturních 
bodů“	na	mumii	„Ötziho“	v	r.	1991	
ukazuje,	 že	 podobné	 znalosti	 se	
patrně	 objevily	 přibližně	 ve	 stejné	
době	 také	 na	 druhém	 konci	 světa.	
O	 čem	 to	 svědčí?	 O	 univerzalitě	
lidského	 myšlení	 a	 lidských	 vědo-
mostí?	O	podobném	programovém	
„hardwaru a softwaru“	 člověka	
rodu	 „homo sapiens“?	 Přinesli	 si	

snad	tyto	znalosti	naši	předkové	už	
z	Olduvaiské	rokle	v	Tanzánii,	z	ko-
lébky	 lidstva?	 Tyto	 otázky	 se	 musí	
zákonitě	 vynořit	 v	 hlavě	 každého,	
kdo	se	touto	disciplínou	zabývá.
I	 naše	 nová	 doba	 přináší	 v	 aku-

punktuře	 řadu	 překvapivých	 mo-
mentů	a	paradoxů.	Tradiční	čínské	
pojetí	 (TCM)	 je	 doplňováno	 nový-
mi	 biofyzikálními,	 biochemickými	
a	 biokybernetickými	 (informač-
ními)	 poznatky	 západní	 medicíny	
a	 zdá	 se,	 že	 obě	 „akupunkturní 
školy“	dobře	fungují.	 Jak	na	to	rea-
govat?
	Zajímavé	momenty	přinesl	nepo-

chybně	 také	nebývalý	 rozvoj	měře-
ní	parametrů	akupunkturních	bodů	
na	celém	světě,	ať	už	to	je	Akabane-
ho	 měření,	 Ryodoraku	 anebo	 mě-
ření	 elektrických	 vlastností	 podle	
Volla.
V	 současné	 akupunktuře	 však	

můžeme	pozorovat	i	zajímavé	para-
doxy.	 Jedním	 z	 největších	 je	 nepo-
chybně	 velmi	 individuální	 přístup	
tradičního	 čínského	 pojetí	 v	 kor-
porální	akupunktuře,	který	je	v	roz-
poru	 s	 až	 neuvěřitelně	 mechanis-
tickým	 přístupem	 k	 akupunktuře	

ušního	boltce.	Na	rozdíl	od	ní	využí-
vá	 západní	 aurikuloterapie	 (zejmé-
na	 francouzská	 škola)	 nanejvýš	 in-
dividuálního	přístupu	k	pacientovi	
(velmi	 blízkého	 čínské	 korporální	
akupunktuře),	 zatímco	 v	 té	 korpo-
rální	si	všímá	spíš	biologických	pa-
rametrů,	opakovatelnosti	a	měřitel-
nosti	výsledků…	Co	s	tím?
K	 tomu	 všemu	 v	 posledních	 le-

tech	ve	všech	vyspělých	zemích	zá-
padního	 světa	 přibývá	 požadavek	
na	 „bezpečnost, účinnost a efekti-
vitu“	a	tím	se	objevilo	nové	kritéri-
um	pro	zkoumání	všech	prostředků	
naší	medicíny.	Má	tomuto	pojetí	co	
říci	 také	akupunktura?	Patří	do	 ru-
kou	 „široké veřejnosti“	 anebo	 má	
zůstat	 toliko	 v	 rukou	 vyškolených	
lékařů?
Má	 akupunktura	 ještě	 své	 místo	

v	 současné	medicíně	 i	 v	nadcháze-
jícím	století?	Jakou	má	budoucnost	
a	perspektivu?	
Těmito	a	podobnými,	často	velmi	

zásadními	 otázkami	 našeho	 oboru	
se	 bude	 ve	 své	 přednášce	 zabývat	
autor	tohoto	příspěvku.

abstrakta

MUDr. Juraj Gajdoš 
Akupunkturista, všeobecný lekár pre dospelých

Koniarekova 20, Trnava 
gajdosi@tt.psg.sk

V	 prednáške	 rozoberám	 a	 po-
rovnávam	 diagnostické	 metódy	
akupunktúry	 pri	 endometrióze.	
Popisujem	 najčastejšie	 rozdiely	

v	diagnostike	a	vysvetľujem	možnos-
ti	 ovplyvnenia	 energoinfor-	mačné-
ho	systému	organizmu.

endometrióza a aurikuloterapia
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neplodnost – jak dál
komplexní přístup V terapii infertilit

prierez teoretickou akupunktúrou

MUDr. Bohdan Haltmar 
Masarykovo nám 18, Zábřeh na Moravě 78901

haltmar@rps.cz 

Primár MUDr. Ján Herdics 
PREMED - OKO s.r.o., Centrum akupunktúry a predklinickej medicíny
Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

Mesačná 30, Komárno

Souhrn
Infertilita,	 nebo-li	 neschopnost	

zplodit	potomka	je	stále	větším	pro-
blémem	dnešní	doby.	Příčin	je	celá	
řada,	 od	 sociálních	 aspektů,	 kdy	
ženy	začnou	toužit	po	dítěti	v	poz-
dějším	věku,	poté,	co	mají	vybudo-
vanou	 kariéru,	 přes	 imunologické	
a	 patofyziologické	 příčiny	 u	 žen,	
psychosomatiku,	 až	 po	 problémy	
spojené	 s	 mužskou	 neplodností.	
Celostní	medicína	a	komplexní	pří-
stup	může	velmi	významně	pomoci	
tento	problém	řešit.	
Ve	 sdělení	 ukazujeme	 na	 soubo-

ru	 60	 žen	 možnosti	 komplexního	
přístupu,	 zlepšení	 celkového	 stavu	
pacientek,	 úpravu	 imunologických	
poměrů	 a	 psychického	 stavu,	 což	

vše	 vede	 k	 úspěšnému	 otěhotnění	
a	donošení	dítěte.

klíèová slova
Infertilita,	autoimunita,	psychoso-

matika,	 akupunktura,	 homeopatie,	
fyziologická	regulační	medicína

Summary
Infertility,	or	the	inability	to	con-

ceive	a	child	is	still	a	major	problem	
today.	There	is	a	lot	of	causes:	soci-
al	aspects	–	when	women	begin	to	
long	 for	 a	child	 later	 in	 their	 lives,	
after	 having	 built	 their	 career,	 im-
munological	 and	 pathophysiolo-
gical	 causes	 of	 women,	 psychoso-
matics,	 problems	 associated	 with	
male	 infertility.	 Complementary	

alternative	 medicine	 and	 compre-
hensive	 approach	 can	 very	 signifi-
cantly	 help	 to	 solve	 this	 problem.	
In	our	communication	we	point	at	
the	 sample	of	60	women	possibili-
ties	 of	 a	 comprehensive	 approach	
to	 improve	 general	 conditions	 of	
the	patiens,	modification	of	 immu-
nological	 conditions	 and	 mental	
conditions	of	patiens,	which	all	lead	
to	a	 successful	pregnancy	and	 full-
-term	infant.

key words
Infertility,	autoimmunity,	psycho-

somatice,	acupuncture,	homeopaty,	
physiological	regulating	medicine.

Autor	 sa	 zameral	na	 stručnú	ana-
lýzu	 niektorých	 teoretických	 pro-
blémov	v	akupunktúre.	Na	základe	
vlastných	skúseností,	ktoré	získal	28	
ročným	výskumom,	štúdiom	odbor-

nej	literatúry,	kozmológie,	teozofic-
kých	 učení,	 poukazuje	 na	 cielené	
„novšie“	 názory	 v	 oblasti	 chápania	
akupunktúrneho	 systému.	 Snaží	 sa	
dešifrovať	 	určité	výrazy	používané	

v	akupunktúre,	upraviť	ich	doteraj-
šie	 chápanie	 a	 zaradiť	 na	 patričné	
miesto,	pre	lepšie	chápanie	nádher-
ného	odkazu	–	jazyka	mudrcov	sta-
rej	východnej	medicíny.
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bioaktiVní složky potraVy a VýVoj nádorů

Prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D. 
Biofyzikální ústav AV ČR,v.v.i. 

Královopolská 135, Brno, hofmanova@ibp.cz 

Nádorové	 onemocnění	 má	 jasně	
genetický	základ,	ale	 jeho	rozvoj	 je	
významně	ovlivňován	životním	sty-
lem	 a	 různými	 složkami	 životního	
prostředí,	 mezi	 něž	 patří	 zejména	
výživa.	 Její	 podíl	 u	 jednotlivých	
typů	 nádorů	 je	 však	 stále	 diskuto-
ván.	 K	 tzv.	 bioaktivním	 složkám	
potravy	patří	 také	 tuky	neboli	 lipi-
dy,	 jejichž	 kvantita	 i	 kvalita	 může	
významně	ovlivňovat	vznik	a	rozvoj	
patologických	 stavů	 jako	 jsou	 kar-
diovaskulární,	zánětlivá	a	nádorová	
onemocnění.
Tuky	nejsou	jenom	zdrojem	ener-

gie,	 ale	 mají	 důležité	 strukturál-
ní	 	 a	 regulační	 funkce	 s	 dopadem	
na	 fyziologický	 stav	 organismu.	
Představují	 základní	 stavební	 slož-

ku	 buněčných	 membrán	 a	 mění	
její	strukturální	a	funkční	vlastnosti	
ovlivňující	příjem	a	přenos	signálů	
do	buněk.	Mnohé	 lipidy	nebo	pro-
dukty	 jejich	 metabolismu	 působí	
jako	mediátory	a	modulátory	vnito-
buněčné	signalizační	sítě	a	regulač-
ních	molekul	s	dopadem	na	výsled-
né	chování	buněk.
Takové	 látky	představují	zejména	

esenciální	 vícenenasycené	 mast-
né	kyseliny	 (VNMK),	které	 si	 savčí	
organismus	 nedovede	 syntetizovat	
a	musí	je	přijímat	v	potravě	podob-
ně	 jako	 vitamíny.	 Jsou	 obsaženy	
v	 rostlinných	 olejích	 (typ	 n-6)	 či	
v	mořském	planktonu,	řasách	a	tuč-
ných	rybách	(typ	n-3)	a	mohou	zce-
la	odlišně	ovlivňovat	funkce	buněk	

i	 celého	 organismu.	 Velmi	 důleži-
tým	 aspektem	 je	 zejména	 poměr	
VNMK	typu	n-6:n-3	ve	výživě.	

Jednotlivé	 typy	 VNMK	 mohou	
také	podporovat	nebo	naopak	brz-
dit	 rozvoj	 některých	 typů	 nádorů,	
např.	 prsu,	 tlustého	 střeva	 či	 pro-
staty	 a	 ovlivňovat	 imunitní	 systém	
i	 celkový	 stav	 organismu.	 Navíc	
mohou	 interagovat	 s	 působením	
fyziologických	 regulačních	 mole-
kul	nebo	posilovat	či	tlumit	účinky	
terapeutik.	Představují	tak	netoxic-
ké	přírodní	 látky,	které	mohou	být	
do	budoucna	na	základě	dalších	so-
lidních	 vědeckých	poznatků	 využi-
telné	jak	v	prevenci,	tak	terapii	řady	
onemocnění	včetně	nádorových.

prierez praktickou akupunktúrou

Primár MUDr. Ján Herdics 
PREMED - OKO s.r.o., Centrum akupunktúry a predklinickej medicíny
Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

Mesačná 30, Komárno

V	prednáške	sa	autor	pokúsi	pou-
kázať	na	niektoré	možnosti	 	 v	 lieč-
be,	 (harmonizácii)	 akupunktúrou.	
Presnejšie	 chápania	 „novších„	 teo-
retických	súvislostí,	 spresnenie	ob-

sahu	 „súzvučných“	 Vollových	 ťing	
bodov	s	využitím	metódy	jednotné-
ho	H-diagramu,	dávajú	možnosť	pri-
meranejšej	 diagnostiky	 a	 presnej-
šieho	terapeutického	„zásahu“.		

abstrakta



Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SSA SLS • 2 | 2013 15

zasahuje akupunktúra  
do molekulárnych dejoV bunky?

Eva Hollá, Karol Hollý  
hollaheva@gmail.com

TCM	 (tradičná	 čínska	 medicína)	
zahŕňa	 mnoho	 základných	 princí-
pov,	ktoré	vysvetľujú	prírodu,	 svet,	
život	 a	 ľudské	 telo.	 Terminológia	
týchto	konceptov	definuje	choroby	
a	 ľudské	 zdravie,	 ale	 nedokážeme	
ju	použiť	pri	definovaní	biochemic-
kých	 alebo	 biologických	 pohľadov	
na	vec.	
Štúdie	 zaoberajúce	 sa	 bioche-

mickými	 odpoveďami	 na	 podnety	
použité	 pomocou	 akupunktúry	
jasne	 hovoria	 o	 biologickom	 efek-
te	 akupunktúry.	Môžeme	 tvrdiť,	 že	
akupunktúra	 koriguje	 reverzibilné	
poruchy	 tela	 priamou	 aktiváciou	
signálnych	 dráh	 v	 bunkách	 tela	
a	teda	prispieva	k	rovnováhe	(Yang	
et.	all	2008).	Štúdie	vykonané	v	neu-
ronálnom	tkanive	a	častiach	mozgu	
jasne	hovoria	o	schopnosti	navodiť	
vyplavenie	 serotonínu	 pomocou	
akupunktúry,	 či	 už	 klasickej	 alebo	

elektroakupunktúry.	Ďalším	faktom	
potvrdzujúcim	 biologický	 základ	
akupunktúry	sú	štúdie	ktoré	pouka-
zujú	na	zmenu	expresie	transkripč-
ných	 faktorov	 po	 akupunktúrnej	
liečbe	 a	 teda	 schopnosť	 ovplyvniť	
kvalitu	 a	 kvantitu	 novosyntetizova-
ných	 proteínov	 v	 bunke.	 Príklad-
mi	 sú	c-fos,	CREB	 (cAMP	response	
element-binding	 protein)	 a	 BDNF	
(Brain-derived	neutrophic	factor).
Najnovšie	štúdie	hovoria	aj	o	epi-

genetike,	ktorá	by	mohla	reprezen-
tovať	jeden	z	terapeutických	cieľov	
TCM.	 Aj	 keď	 práce	 o	 zásahu	 aku-
punktúry	do	epigenómu	zatiaľ	nee-
xistujú	alebo	nám	neboli	prístupné,	
dôkazy	o	vplyve	bylinných	receptov	
tradičnej	 čínskej	medicíny	už	 exis-
tujú.	Hsieh	a	 spol.	 (2011)	zistili,	 že	
z	 200	 receptov	 schválených	 čín-
skou	vládou	má	signifikantná	väčši-
na	modulačné	účinky	na	epigenóm	

a	miRNA	(mitochondriálnu	RNA).
Advent	 technológii	 ako	 genomi-

ka,	 metabonomika,	 proteomika,	
ktoré	 skúmajú	 vždy	 časť	 ľudského	
komplementu	 a	 integrácia	 týchto	
rôznorodých	údajov	do	kompletné-
ho	 obrazu	 podporila	 nový	 náhľad	
v	 medicíne	 v	 podobe	 systémovej	
biológie.	 Pre	 mnohých	 TCM	 ved-
cov	 je	 tento	 smer	 spôsob	 ako	 po-
chopiť	 TCM	 s	 použitím	 západnej	
vedeckej	 metodológie.	 Najväčšou	
výzvou	 integrácie	 TCM	 a	 moder-
nej	medicíny	 je	 pretaviť	 tisícročné	
skúsenosti	 a	 koncepty	 do	 bioche-
mického	 a	 biologického	 vnímania,	
ktorými	západná	medicína	poznáva	
a	chápe	súvislosti.	Systémová	bioló-
gia	sa	podľa	niektorých	vedcov	javí	
ako	 ideálna	 teória	 s	 analytickými	
nástrojmi,	ktoré	by	mohli	premostiť	
tieto	dva	systémy.

MUDr. Margita Kormanová  
Akupunktúra s.r.o.  

Neslušská cesta 2011, 02401 Kysucké Nové Mesto  
dr.korman @seznam.cz

V	tejto	prezentácii	sú	zdokumen-
tované	vyšetrenia	dojčiat	a	detí	do	4	
rokov	veku	a	 tiež	detí,	 ktoré	odmi-
etajú	spoluprácu	pri	vyšetrení	EAV,	
prípadne	deti,	ktoré	nie	sú	schopné	
udržať	sa	v	kresle.
Vyšetrenie	 sa	 vykonáva	 cez	 aku-

punktúrne	 dráhy	 a	 odpovedajúce	

body	 matky,	 pričom	 dieťa	 je	 usa-
dené	v	 lone	matky.	Pre	zdokumen-
tovanie	 je	 ešte	 priložené	 následné	
vyšetrenie	 matky	 už	 bez	 dieťaťa.	
Príspevok	je	ukážkou	ako	je	možné	
realizovať	 vyšetrenie,	 diagnostiku	
a	 liečbu	 týchto	 detí.	 Získané	 infor-
mácie	 niekoľkých	 desiatok	malých	

pacientov	 presvedčivo	 informujú	
o	 zdravotnom	 stave	 dieťaťa	 a	mož-
nostiach	úspešnej	terapie.

eaV a polytrauma u hospitalizoVaného pacienta – 
kAzuiStikA
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ids-m (impedance data systém - m) a tst  
(taktilný solároV test) diagnostika V kazuistikách  
poroVnanie s tčm

MUDr. Teodor Mochnáč, PhD
Pod vinohradmi 14 A, 949 01 Nitra

AKUPUNKTUM, Centrum akupunktúry a diabetickej nohy 
tmochac.akupunktura@gmail.com

Úvod
Diagnostika	 podľa	 TČM,	 také	

ako	diagnostika	podľa	8	princípov,	
podľa	príčin	ochorenia	–	vonkajších	
a	vnútorných	vplyvov,	podľa	Qi,	xue	
a	tekutín,	diagnostika	podľa	vrstiev	
ochrany,	qi	xue	a	ying,	diagnostika	
podľa	 troch	 ohrievačov,	 podľa	 6	
dráh,	podľa	syndrómov	dráh	qi,	dia-
gnostika	 podľa	 orgánov.	 Hovoríme	
o	 syndromologickej	 diagnostike..
Mikrosystémová	 diagnostika,	 ktorú	
rozpracovali	 východní	 aj	 západní	
autori,	ako	napr.	jazyka,	pulzová	dia-
gnostika,	 SUJOK,	 ucha	 a	 iné,	majú	
svoje	úskalia.	Poukazujú	na	funkciu	
alebo	 orgánovú	 projekciu	 ocho-
renia.	 Často	 krát	 to	 vnímame	 ako	
diagnostika	 ochorenia	 a	 nie	 člove-
ka.	 Objektivizácia	 liečby	 je	 často	
stanovená	len	subjektívnym	stavom	

pacienta.	Moderná	 akupunktúra	 sa	
snaží	pochopiť	podstatu	javov	odo-
hrávajúcich	 sa	 v	organizme	 a	 kom-
parovať	ich	s	terminológiou	východ-
nej	medicíny.	Nachádza	vysvetlenie		
vo	 fyzikálnych	 javoch	kvantovej	 fy-
ziky,	 na	 podklade	 ktorej	 sa	 rozvíja	
diagnostika	 energo-interakčnej	 ro-
viny,	 ktorej	 podstatou	 sa	 zdajú	 byť		
zadefinované	 hlavné	 fyzikálne	 sily.	
Jednou	z	nich	je	elektromagnetická	
interakcia.	 Na	 základe	 týchto	 po-
znatkov	sa	dá	priblížiť	archetypálna	
podstata	elementov,	z	čoho	vychád-
za	aj	diagnostika	TST	a	IDS.	Z	toho	
vyplýva	aj	taktika	a	výsledky	liečby.	

cieľ 
Porovnať	závery	TST	a	inštrumen-

tálneho	vyšetrenia	IDS-M	so	závermi	
podľa	TČM.

záver
Autor	v	práci	podáva	porovnanie	

výsledkov	 diagnostiky	 podľa	 TST	
a	Impedance	data	system-M	a	TČM.	
Rozoberá	 následnú	 možnú	 liečbu	
podľa	„kuchárky“	a	aj	podľa	diagnos-
tického	 záveru	 inštrumentálneho	
vyšetrenia.	 Poukazuje	 na	 odlišnosť	
liečby	príčiny	od	syndromologickej	
liečby.

kľúèové slová 
diagnostika,	 taktilný	 Solárov	 test,	

impedance	data	system-M,	TČM.

abstrakta

Dr. med. Dent. Oskar Mastalier 
INCOMED-Institute, Holistic Medicine/Stomatology-Naturopathy-Algesiology 

Oberaudorf, Německo
incomed@t-online.de

Pacienty	 k	 preventivní	 akupunk-
tuře	vede	snaha	zachovat	 si	 zdraví,	
aby	 nemuseli	 podstupovat	 různá	
vyšetření	a	nemuseli	užívat	dlouho-
době	 léky	s	 jejich	negativními	ved-
lejšími	účinky.
Pokud	člověk	již	onemocněl,	aku-

punktura	ho	může	vyléčit	a	zabránit	

přechodu	jeho	nemoci	do	chronici-
ty.	Pomocí	akupunktury	lze	zvládat	
i	bolest,	zklidnit	psychiku	a	tím	po-
sílit	imunitní	systém	a	jeho	funkce.
Akupunktura	je	regulativní	léčba,	

která	 pomůže	 navrátit	 tělu	 rovno-
váhu	a	má	proto	před	sebou	velkou	
budoucnost.

Preventivní AkuPunkturA
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Využití akupunktury V terapii periferní parezy

MUDr. Ivana Pospíšilová  
Monada – Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Nad Opatovem 2140, 149 00 Praha 4 

MUDr.I.Pospisilova@centrum.cz

Periferní	 pareza	 v	 praxi	 netvoří	
vymezenou	klinickou	jednotku,	do-
chází	 k	 poškození	 mimo	 centrální	
nervovou	 soustavu,	 přičemž	 poru-
cha	může	nastat	v	kterémkoli	místě	
míšního	motorického	 oblouku,	 vy-
jímaje	motorickou	ploténku	 a	 sval.	
Etiologie	je	velice	pestrá	(např.	me-
chanické	 postižení,	 zánět,	 toxické	
poškození,	cévní	příčiny,	degenera-
tivní	příčiny,	 nádory).	V	 této	práci	
jsem	použila	zjednodušené	rozděle-
ní	 na	parézy	 jako	 součást	polyneu-
ropatií,	 radikulopatií,	 plexopatií	
a	 mononeuropatií.	 Z	 pohledu	 tra-
diční	čínské	medicíny	vzniká	pare-

za	působením	patogenního	větru	či	
chladu,	 v	případě	neuropatie	kvůli	
vlhkosti,	které	se	stěhují	do	konče-
tin	a	tak	brání	proudění	energie	Qi	
a	krve	v	nich.	
Na	 naší	 klinice	 používáme	 aku-

punkturu	 v	 rámci	 komplexního	
přístupu	 při	 konzervativní	 terapii	
i	 v	 rámci	 pooperační	 léčby.	 Cílem	
je	 odstranit	 bolestivou	 aferentaci,	
reedukace	 základních	motorických	
a	 senzitivních	 funkcí	nervu,	 tj.	pri-
márně	zvýšit	svalový	tonus	poškoze-
ného	svalstva	a	následně	pak	snaha	
o	 zvětšení	 svalové	 síly	 v	 postižené	
oblasti,	 udržení	 trofiky	 svalů,	 kůže	

i	 adnex.	 Terapie	 je	 individuální	
a	odvíjí	se	od	konkrétního	klinické-
ho	 stavu,	 používáme	 tzv.	 klasickou	
tělovou	 akupunkturu,	 elektroaku-
punkturu,	 akupunkturní	 kladívko,	
baňkování	 i	 moxování.	 Existuje	
mnoho	 akupunkturních	bodů,	 kte-
ré	můžeme	využít,	běžně	používané	
body:	 horní	 končetiny	 LI-15	 LI-11	
TE-5	LI-4	Baxie	body,	dolní	končeti-
ny	GB-30	GB-34	GB-39	SP-6,	tělo	GV	
-14	GV	 -12	GV-9	BL-14	BL-16	BL-60	
LI	11.
Kazuistika	 –	 radikulopatie	 L5,S1,	

pareza	n.	radialis

MUDr. Teodor Rosinský, CSc. 
Malinová 3, 949 01 Nitra

Bioplazmu	 organizmu	 objavil	
a	nazval	studenou	po	prvý	krát	v	r.	
1960	 molekulárny	 biológ	 Sedlak	
z	Katowic	 a	 nezávisle	 na	 ňom	bio-
fyzik	 Iňušin	 z	 vtedajšej	 Alma-Aty	
v	r.	1966	a	tento	jav	nazval	rovnako	
ako	 Sedlak.	 Išlo	o	 zmes	 	 korpusku-
lárnych	 i	 vlnových	 žiarení	 zo	 živé-
ho	organizmu.	Studenou	 ju	nazvali	
na	 rozdiel	 od	 tzv.	 teplej	 plazmy,	
identifikovanej	pri	nukleárnych	po-
kusoch.	Ďalší	výskum	vrátane	pou-
žitia	 fyzikálnych	 postupov	 na	 pra-
coviskách	 Akadémie	 vied	 ZSSR,	
publikovaných	 v	 r.	 1968	 ukázal,	 že	
ide	 i	 o	 veľmi	 komplexný	 fyzikálny	
jav,	 v	 ktorom	 participuje	 okrem	
spomenutých	i	žiarenie	svetelné	a	-	
pri	výskumoch	u	ľudí	–	že	zloženie	
a	 obsažnosť	 emitovanej	 bioplazmy	
je	 v	 korelácii	 s	 emotívnym	 stavom	

človeka,	k	čomu	ako	nóvum	prispeli	
i	výsledky	pôvodne	celkom	inak	za-
meraného	výskumu	 lekára	 Sergeje-
va	na	Ústave	vojenskej	medicíny	vo	
vtedajšom	Leningrade	v	r.	1973.
Celá	 problematika	 sa	 postupne	

vytratila	 z	medicínskeho	 výskumu,	
pretože	 Sedlak	 zomrel	 a	 nemal	 na-
sledovníkov	 a	 Iňušin	 a	 jeho	 nasle-
dovníci	 sa	 venovali	 viac	 praktickej	
aplikácii	 tých	 poznatkov	 v	 poľno-
hospodárstve	 a	medicína	na	 to	ne-
mala	ani	dostatok	fyzikálnych	vedo-
mostí,	ani	prístrojov	a	záujmu.
Rozvoj	 nových	 poznatkov	 fyziky,	

najmä	 kvantovej,	 lepšie	 poznanie	
biofyzikálnych	 dejov	 v	 organizme	
človeka	a	taktiež	na	tom	postavené	
novšie	koncepcie	mechanizmov	po-
písaných	 v	 teórii	 tradičnej	 čínskej	
medicíny	však	nás	vedú	k	presved-

čeniu,	že	práve	koncepcia	studenej	
bioplazmy	a	jej	stálej	úlohy	v	dejoch	
prebiehajúcich	 v	 organizme	 môže	
vysvetliť	 niektoré	 fyziologické	 sku-
točnosti	 a	 prispieť	 i	 k	 vysvetleniu	
závažných	 patologických	 javov.	
Ukázalo	sa	tiež,	že	sú	tu	súvislosti	aj	
s	 aplikáciou	akupunktúry	 a	 to	 i	 čo	
do	vlastnej	techniky	a	sprievodných	
javov	aplikácie	i	čo	do	terapeutickej	
odozvy	a	jej	podmienok.	Badateľné	
je	 to	 najmä	 pri	 stavoch	 spojených	
s	 výraznejším	 emotívnym	 prežíva-
ním	patologického	stavu,	čo	 je	naj-
viac	 pozorovateľné	pri	 bolestivých	
traumách.	 Sú	 tu	 však	 aj	 	 poznatky,	
ktoré	 by	 bolo	 možné	 použiť	 i	 pre	
prevenciu	patologických	stavov,	čo	
sme	predtým	nebrali	do	úvahy,	lebo	
neboli	 na	 to	 dostatočné	 teoretické	
východiská.	

studená bioplazma a akupunktúra
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MUDr. Zinaida Saidová, MUDr. Lenka Kalinová 
Vojtova 23, 63900 Brno 

zina.saidova@gmail.com

MUDr. Gustáv Solár, PhD, PaedDr. Zlatica Solárová, PhD 
Centrum akupunktúry Bratislava SR 

Ivánska cesta 23, 821 04 Bratislava 
solar@akupunktura.sk

Nový	směr	v	terapii	SU	JOK,	objev	
jihokorejského	 lékaře	 Prof.	 PARK	
JAE	 WOO,	 umožňuje	 diagnózu,	
léčení	 a	 prevenci	 chorob	 v	mikro-
systému	 výjimečném	 svojí	 stavbou	
a	 umístěním	 na	 distální,	 funkčně	
nejaktivnější	 části	 těla.	 Má	 dvě	 di-
menze.	

Fyzické	pojetí	by	měl	znát	každý,	
je	 určeno	 při	 masáži	 pro	 obnovu	
vlastních	 sil.	 Energetické	 poje-
tí	 by	 měli	 znát	 všichni	 lékaři,	 aby	
mohli	 nabídnout	 pacientům	 cestu	
k	 uzdravení	 a	 hlavně	 k	 prevenci,	
k	 obnovení	 energetického	 systé-
mu,	HOMEOSTÁZE,	která	je	TAJEM-
STVÍM	ŽIVOTA	ORGANISMU.

Akupunktúra	 je	 dnes	 aj	 v	 západ-
ných	 krajinách,	 napriek	 mnohým	
turbulenciám	 akceptovaná	 a	 v	 SR	
etablovaná	ako	odbor	medicíny.	Ako	
každý	 medicínsky	 odbor,	 by	 mala	
disponovať	 vlastnou	 špecifickou	
diagnostikou,	 terapiou,	prevenciou	
a	výskumom,	ktoré	sú	v	súlade	s	na-
jmodernejšími	 poznatkami	 ostat-
ných	 vedných	 disciplín.	 Napriek	
takto	 deklarovaným	 atribútom	 je	
realita	iná	a	v	súčasnej	akupunktúre	
na	 Slovensku	pozorujeme	niektoré	
vcelku	vyhranené	tendencie	nepro-
spievajúce	jej	rozvoju.	Každý	človek	
je	 jedinečnou	 neopakovateľnou	
entitou,	 čo	 platí	 aj	 pre	 pacientov.	
Jedným	 z	 handicapov	 nielen	 aku-
punktúry	 je	 pseudovedecká	 snaha	
prispôsobiť	sa	tragickému,	ale	dnes	
už	čoraz	menej	akceptovanému	blu-
du	medicíny	založenej	na	dôkazoch	
(EBM),	ktorá	má	svoje	korene	v	kar-

teziánskom	spôsobe	myslenia.	
Keďže	v	akupunktúre	nie	je	mož-

né	 uplatňovať	 	 účelové	 metódy	 sl-
úžiace	 záujmom	 farmakobiznisu	
a	 je	 nutné	 rešpektovať	 individuali-
tu	 pacienta,	 neprichádzajú	 reálne	
do	 úvahy	 rôzne	 typy	 veľkých	 ran-
domizovaných	 štúdií	 používajúce	
kúry	 a	postupy	 vo	 vzťahu	k	 západ-
nej	 diagnostike,	 ktorá	 nemá	 dosta-
točné	 analógie	 k	 akupunktúrnej	
diagnostike.	
Pokusy	 prispôsobiť	 akupunktúr-

ne	 štúdie	 týmto	 zásadám	 zákonite	
často	 krát	 vedú	 k	 anekdotickým	
výsledkom,	 na	 ktoré	 by	 sa	 exaktný		
výskum	v	akupunktúre	nemal	opie-
rať.	Napriek	tomu	je	potrebné	získa-
vať	 seriózne	 výskumné	 aj	 klinické	
informácie,	ku	ktorým	sa	nemožno	
dopracovať	cez	tzv.	EMB.	To	platí	aj	
pre	 iné	medicínske	disciplíny.	Pro-
blém	 je	 v	 tom,	 ako	 sa	 dopracovať	

k	akceptovateľným	výsledkom	v	kli-
nike	aj	vo	výskume.	
V	 súčasnej	 dobe	 v	 akupunktúre	

dominujú	nielen	u	nás	dve	základné	
tendencie:	 prvou	 je	 stotožňovanie	
akupunktúry	 s	 tradičnou	 čínskou	
medicínou	 a	 druhou	 je	 pragmatiz-
mus.	
TČM	 nemožno	 uprieť	 značný	

príspevok	 poznatkov	 a	 zákonitos-
tí	 akupunktúry,	 ani	 zásluhy	 o	 jej	
zachovanie	 od	 historických	 dôb	
do	 dnešných	 čias.	 Odhliadnuc	
od	 samotného	 problematického	
pojmu	 TČM	 v	 intenciách	 čínskej	
histórie	 a	 politicko-mocenských	
zmien,	TČM	nemá	dnes	všeobecné	
akceptovateľné	postupy	a	nástroje,	
ani	 predpoklady	 pre	 kompatibilitu	
so	 súčasnou	 vedou.	 Výskumne	ori-
entovaná	 akupunktúra	 dnes	 dosť	
podstatne	 presahuje	 rozsah	 scho-
lastických,	 často	 mytologizujúcich	

neHtOvá terAPie

tradícia Versus pragmatizmus  
a súčasná akupunktúra

abstrakta
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prístupov	 TČM.	 Ako	 príklad	 mož-
no	 uviesť	mýtus	 o	 tzv.	 vzdialených	
a	 blízkych	 bodoch,	 bodoch	 všeo-
becného	účinku	a	iných,	ktoré	jed-
nak	nemajú	klinické	opodstatnenie	
a	nie	sú	akceptovateľné	na	základe	
najnovších	poznatkov	v	akupunktú-
re.
Metódy	a	diagnostické	kritéria	za-

ložené	 len	 na	 TČM	 (hovoríme	 len	
o	akupunktúre),	sú	vo	svojej	podsta-
te	 veľmi	všeobecné	a	 schematické,		
častokrát	 založené	 a	 rozpracované	
na	problematickej	diagnostike.	Ako	
príklad	 možno	 uviesť	 pulzovú	 dia-
gnostiku,	 ktorá	 je	 síce	 všeobecne	
akceptovaná	a	 teoreticky	rozpraco-
vaná,	ale	samotní	čínsky	majstri	po-
ukazovali	na	jej	možné	zvládnutie	až		
po	dlhoročnej	a	systematickej	praxi	
pod	 supervíziou.	 Z	 tohto	 hľadiska	
ju	nemožno	v	západných	podmien-
kach	akceptovať	ako	spoľahlivú	dia-
gnostickú	metódu.	
Snaha	 o	 inkorporáciu	 TČM	

do	 súčasnej	medicíny	 spravidla	 vy-
úsťuje	 do	 odporúčaných	 postupov	
tradičnej	 akupunktúry	 u	 jednot-
livých	 západných	 nosologických	
jednotiek,	čo	napr.	aj	P.	Mole	opráv-
nene	 označuje	 za	 principiálne	 ne-
pochopenie	TČM	a	ani	akupunktú-
ry.	 Problematika	mikrosystémov	 je	
z	 pohľadu	 TČM	 marginálna.	 TČM	
väčšinu	 dnes	 používaných	 mikro-
systémov	 (napr.	 rotačných)	ani	ne-
pozná	 a	 modernejšie	 diagnostické	
postupy	 na	 mikrosystémoch	 nie	
sú	 čínskej	 proveniencie	 a	 nepatria	
od	 TČM	 (napr.	 Su-Jok,	 Nogierova	
akupunktúra,	a	pod.).	
Opisné	a	kvetnaté	pojmy	ako	napr.	

zvýšenie	pečeňového	ohňa“	sú	síce	
v	 TČM	 rozpracované,	 ale	 sú	 príliš	

všeobecné	 a	 nehovoria	 napr.	 o	 lo-
kalizácii	poruchy,	ktorá	má	zásadný	
význam	 v	 terapii.	 Treba	 na	 tomto	
mieste	upozorniť,	že	vo	svetle	súčas-
ných	poznatkov	nie	 je	na	 všetkých	
systémoch	 nález	 rovnaký,	 ide	 len	
o	 časť,	 ktorá	 je	 často	 generalizova-
ná,	alebo	vytrhnutá	z	kontextu	a	ako	
vodítko	pre	terapiu	je	celkom	nedo-
statočná.
Tradicionalizmus	 a	 stotožňova-

nie	akupunktúry	 s	TČM	 je	napriek	
všetkému	 u	 nás	 zaužívané	 a	 často		
cielene	 administratívne	 forsírova-
né,	ale	k	rozvoju	dnešnej	akupunk-
túry	 neprospieva	 a	 často	 nahráva	
na	 oprávnené	 námietky	 odporcov	
akupunktúry.	 Diagnostický	 a	 ani	
terapeutický	 diapazon	 TČM	 nie	 je	
už	 dostatočný	 pre	 uplatnenie	 aku-
punktúry	 v	 klinickej	 medicíne	 ani	
vo	výskume.
Druhou	 tendenciou	 v	 súčasnej	

akupunktúre	 je	 pragmatizmus	 vy-
chádzajúci	 z	 pragmatických	 dia-
gnostických	a	terapeutických	postu-
pov,	ktorý	je	pohodlný,	nezriedka	aj	
úspešný,	 ale	 insuficientný	 v	 exakt-
nom	výskume,	pre	unikajúce	širšie	
súvislosti.	Do	tejto	kategórie	možno	
zaradiť	 tých	 kolegov,	 ktorí	 pracujú	
temer	 výhradne	 s	 jednotlivými	mi-
krosystémami	 (aurikulomedicína,	
Su-jok,	metóda	EAV).	Takýto	prístup	
môže	 zakladať	na	 jednej	 strane	kli-
nickú	úspešnosť,	na	druhej	strane	je	
jeho	záber	značne	determinovaný	a		
preceňovaný.	
Prax	ukazuje,	že	aj	v	akupunktúre	

je	nevyhnutné	vyvíjať	nové	diagnos-
tické	 postupy,	 ktoré	 umožňujú	 zís-
kať	 podstatne	 komplexnejší	 obraz	
o	stave	pacienta	a	tým	aj	podstatne	
zefektívniť	terapiu.	Takáto	diagnos-

tika	presahuje	rámec	TČM.	Doteraj-
šie	 dlhoročné	 skúsenosti	 kolegov,	
ktorí	 používajú	 na	 rôznej	 úrovni	
napr.	TST	v	diagnostike	a	terapii	po-
tvrdzujú	vyššiu	efektivitu	diagnosti-
ky	aj	terapie,	pričom	ich	výrazne	aj	
u	 pacientov	 favorizujú	 pred	 lekár-
mi,	ktoré	tieto	metódy	neovládajú.	
Tieto	 skutočnosti	 a	 výhody	 no-

vých	 diagnostických	 postupov	
v	 praxi	 demonštrujeme	 na	 kauzis-
tických	príkladoch.	

kľúèové slová:	 akupunktúrna	
diagnostika,	TST,	TČM
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tři fáze ucha

MUDr. Milan Stránecký 
Rehabilitační oddělení nemocnice Havlíčkův Brod

stranecky@volny.cz

1980	si	dr.	Paul	Nogier	uvědomil	
progresi	ušních	bodů	z	akutní	fáze,	
kterou	 představuje	 fáze	 1,	 do	 fáze	
chronicity	 a	 degenerace	 a	 popsal	
další	dvě	fáze	ucha.
Ošetření	ušních	bodů	ve	fázi	1,	tj.	

ve	fázi	se	kterou	pracují	všichni	au-

rikuloterapeuti,	 přináší	 efekt	 hlav-
ně	u	akutních	onemocnění.	Pokud	
u	 déletrvajících	 či	 vyloženě	 chro-
nických	 nemocí	 neošetříme	 ucho	
v	 dalších	 fázích,	 nemůžeme	očeká-
vat	 výraznější	 a	 hlavně	 déletrvající	
efekt	léčby.

V	přednášce	je	popsán	algoritmus	
při	 vyšetřování	 a	 na	 několika	 pří-
kladech	 často	 používaných	 ušních	
bodů	ukázáno,	co	představují	v	dal-
ších	fázích.

lepek jako příčina nemocí

MUDr. Vladimíra Strnadelová, Jan Zerzán
Na Florenci 35, Praha 
strnadelova@cbox.cz

V	posledních	letech	přibývá	CELI-
AKIE,	tedy	autoagresivního	onemoc-
nění,	 kde	 rozjíždějícím	momentem	
je	 lepek	 (obilná	 bílkovina).	 Lepek	
se	spojuje	i	s	jinými	autoagresivními	
onemocněními	jako	je	diabetes	prv-
ního	typu,	roztroušená	sklerosa,	rev-
matoidní	artritída	a	mnoho	dalších.	
Je	 to	však	 jen	vrcholek	 ledovce.	Le-
pek	může	vyvolat	–	poškození	střev-
ní	 sliznice	 s	 následnou	 poruchou	
imunity
–	 alergickou	reakci
–	 autoagresivní	onemocnění

Příčina	není	v	obilovinách	a	jejich	
bílkovině,	ale	ve	stavu	našeho	střeva	
a	změně	stravovacích	zvyků	naší	po-
pulace.	 Prvotní	 příčinou	 je	 změna	
úpravy	zrna	ve	smyslu	zavedení	vál-
cových	mlýnů	a	následná	úprava	bílé	
mouky	zapékáním.	Druhým	krokem	
je	 pak	 obliba	 pečiva,	 které	 se	 stalo	
každodenním	základem	stravy.	V	ne-
poslední	řadě	se	 jedná	o	významné	
zhoršení	 stavu	 sliznice	 střeva	 díky	
špatnému	složení	stravy,	které	neod-
povídá	 schopnosti	 našeho	 trávení,	
nadužívání	antibiotik,	nedostatečná	

doba	kojení	a	podobně.
Žádná	 nemoc	 nevznikne	 z	 jedné	

příčiny.	 Lepek	 a	 jeho	negativní	pů-
sobení	však	můžeme	najít	v	mozaice	
příčin	 mnoha	 nemocí.	 Od	 častých	
nemocností	 u	 dětí,	 přes	 zažívací	
problémy,	kožní	nemoci	až	po	auto-
agresivní	a	nádorové	nemoci.
Léčbou	 je	 pak	 nejen	 vynechání	

lepku,	 ale	 i	 regenerace	 střevní	 sliz-
nice	pomocí	vhodně	zvolené	stravy.

acum-digitální zobrazení meridiánů

MUDr. Zdeněk Šos, ing. Miroslav Ešner, Miroslav Hokeš 
Rehabilitace Šos s.r.o., H. Týn, MH system, Praha

zdeneksos@seznam.cz

Acum	 umožňuje	 údaje	 získané	
z	 akupunkturního	 pera	 E-Acupen/	
Promed	 aj/	 přenést	 do	 počítače,	
na	základě	získaných	dat	vyhodnotit	
energetický	 stav	 meridiánů	 a	 celé-
ho	organismu,	a	navrhnout	základní	

energetické	 ošetření.	 SW	 obsahu-
je	 řadu	 grafů,	 které	 poslouží	 pro	
rychlou	 orientaci	 ze	 strany	 ošetřu-
jícícho	 a	 zároveň	 jako	 přesvědčivá	
argumentace	pro	ošetřovaného.	SW	
dále	 umožňuje	 vedení	 dokumenta-

ce,	export	a	import	klientů,	vedení	
anamnézy,	 obsahuje	 doprovodnou	
knihovnu	a	help.	Je	připraven	v	ně-
mecké	a	anglické	jazykové	mutaci.

abstrakta
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akupunkt-masáž dle Willyho penzela

impedančná analýza akupunktúrnych bodoV

Napriek	 tomu,	 že	 akupunktúra	
je	 v	 západnej	 medicíne	 už	 pomer-
ne	 dobre	 etablovaná,	 jej	 fyzikál-
na	 a	 lekárska	 charakterizácia	 je	
stále	 do	 značnej	 miery	 neznáma.	
V	 rámci	 fyzikálnych	 vlastností	 ide	
okrem	 mechanických	 (anatomic-
kých)	 charakteristík	 predovšetkým	
o	 vlastnosti	 elektrické.	 Niektoré	
z	 predchádzajúcich	 štúdií	 ukázali,	
že	 elektrický	 odpor,	 impedancia	
a	elektrická	kapacita	môžu	vykazo-
vať	 zmenené	 hodnoty	 v	 akupunk-
túrnych	 bodoch,	 v	 porovnaní	
s	hodnotami	získanými	z	okolitých	
kontrolných	bodov.	
Avšak	 prehľad	 relevantných	

výskumných	 štúdií	 nedáva	 jedno-
značnú	 odpoveď	 na	 otázku,	 či	 sa	
dajú	 akupunktúrne	 body	 po	 elek-
trickej	 stránke	 rozlíšiť	 od	 okolité-
ho	 tkaniva	 (Ahn	 2008).	 Množstvo	
a	úroveň	základného	výskumu	v	tej-

to	oblasti	sú	kriticky	nízke.	Existuje	
len	jedna,	dnes	už	historická	štúdia	
(Becker	 1976),	 v	 ktorej	 autori	 pu-
blikovali	 mapy	 akupunktúrnych	
bodov.	Body	v	nich	 vychádzali	 ako	
kruhovité	 útvary	 s	 elektricky	 vý-
znamnou	stredovou	časťou.	
Našou	 snahou	 je	 zopakovať,	 zdo-

konaliť	 a	 rozšíriť	 tento	 typ	meraní	
pomocou	 viacerých	 hardvérových	
inovácií.	 Prezentované	 budú	 impe-
dančné	 mapy	 získané	 s	 pomocou	
64	 teleskopických	 ihlových	 elek-
tród	 umiestnených	 na	 mriežke.	
Prístrojom	 boli	 merané	 napäťové	
rozdiely	 medzi	 aktívnymi	 elektró-
dami	 a	 referenčnou	 pri	 prechode	
nízkofrekvenčného	prúdu.	Z	našich	
predbežných	 výsledkov	 analýzy	
impedančných	 máp	 z	 10	 rôznych	
akupunktúrnych	 bodov	 meraných	
na	niekoľkých	 subjektoch	nevyplý-
va	jednoznačná	možnosť	lokalizovať	

akupunktúrne	body	ako	povrchové	
štruktúry	s	odlišnou	elektrickou	vo-
divosťou.	Obtiažnosť	merania	súvisí	
tiež	 s	 ďalšími	 faktormi:	 prítlakom	
elektród,	 kožným	 povrchom,	 prí-
tomnosťou	 potných	 žliaz;	 okrem	
toho	 s	 materiálom,	 veľkosťou	
a	 tvarom	 elektród.	 Navyše	 do	 vý-
sledkov	 vstupujú	 ďalšie	 premenné	
súvisiace	s	časovou	dynamikou	sys-
tému	(24	h	cykly	aktivity	telesných	
orgánov),	zdravotným	a	psychofyzi-
ologickým	stavom.
Na	 základe	 získaných	 skúseností	

vyvíjame	novú	metódu	zlepšenia	vi-
zualizácie	 akupunktúrnych	 bodov.	
Prezentovaný	 bude	 koncept	 dife-
renciálnych	máp,	pri	ktorom	sa	od-
čítavajú	 impedančné	mapy	získané	
počas	 a	 pred	 stimuláciou.	 Ako	 sti-
muláciu	 používame	 predovšetkým	
elektro-akupunktúrnu	 stimuláciu	
slabým	elektrickým	prúdom.

MUDr. Zdeněk Šos 
Rehabilitace Šos s.r.o., H. Týn 

zdeneksos@seznam.cz

Michal Teplan1,2, Marek Kukučka2,3, Alena Ondrejkovičová4 

1Ústav merania, Slovenská akadémia vied, Bratislava 
2Centrum pre pokročilé humánne štúdie, Bratislava 

3Ústav elektroniky a fotoniky, FEI Slovenská technická univerzita, Bratislava 
4Katedra akupunktúry ÚTČM LF SZU, Bratislava 

michal.teplan@savba.sk

Akupunkt-masáž	 dle	 W.	 Penzela	
je	 variantou	čínské	masáže,	připra-
venou	 jako	 komplexní	 diagnostic-
ký	 a	 léčebný	 systém	 německým	
masérem	W.	 Penzelem.	 Podélnými	
tahy	 speciální	 tužkou	 masírujeme	
celé	 meridiány	 nebo	 jejich	 části	

při	 respektování	 všech	 základních	
pravidel	 čínské	medicíny.	 Význam-
né	 akupunkturní	body	 se	využívají	
k	doplnění	masáže.	Důraz	je	kladen	
na	 ošetření	 jizev.	 Metodu	 doplňují	
mobilizační	 hmaty,	 některé	 i	 origi-
nální	 od	 W.	 Penzela,	 kterými	 řeší	

problémy,	 které	 se	 nepodařilo	 od-
stranit	energetickou	přípravou.	Au-
tor	má	licenci	pro	výuku	v	ČR	a	SR,	
metoda	je	vhodná	pro	maséry,	fyzio-
terapeuty	i	lékaře.	
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prínos eaV pri stanoVení homeopatického lieku

Pavol Tibenský 
Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom

tibus@stonline.sk

Ako	 homeopat	 sa	 snažím	 o	 sta-
novenie	 konštitučného	 lieku	 a	 nie	
vždy	sa	to	darí.	Obdivujem	skúsené	
kolegyne,	 ktoré	 po	 20minútovom	
EAV	 vyšetrení	 naordinujú	 liek,	 ku	
ktorému	 sa	 pomocou	 homeopatic-
kého	vyšetrenia	dopátrame	po	nie-
koľkých	hodinách.	A	to	nie	vždy.

Uvediem	 niekoľko	 prípadov,	 kde	
stanovenie	 konštitučného	 lieku	
urýchlilo	či	overilo	EAV	vyšetrenie,	
včítane	doporučenej	sady	liekov	zo	
skupiny	lantanoidov.
EAV	 je	 vynikajúcim	 pomocní-

kom	v	práci	homeopata:	mimo	nie	
celkom	 bežných	 prípadov	 vyššie	
uvedených	 pomôže	 odhaliť	 lieky,	
ku	ktorým	sa	dostávame	v	praxi	ob-
ťažnejšie:	 ku	manipulatívnej	 Thuji,	
chameleónovi	Mercuriu,	uzavretým	
Káliám	či	Nátriám.	

1.	 Šesťročné	dievčatko	malo	opa-
kovane	angíny.	Vždy	po	ATB	terapii	
sa	 stav	 zlepšil	 ale	 recidívy	 boli	 stá-
le	 častejšie.	Na	 základe	požiadavky	
starej	 mamy,	 u	 ktorej	 vnučka	 bola	
na	 návšteve	 som	 vykonal	 vyšetre-
nie	 v	 domácnosti:	 zápalové	 hod-

noty	 na	 dráhe	 lymfy,	 výraznejšie	
na	ľavej	potvrdzovali	klinický	nález.	
KMB	pľúc	 a	 lymfa	pľúc	boli	 v	nor-
me.	 Po	 vložení	 cefuroximu,	 ktorý	
opakovane	 dievčatko	 užívalo	 pri	
ochoreniach	sa	nález	na	mandliach	
i	KMB	lymfy	upravil,	ale	stúpla	hod-
nota	na	 lymfe	pľúc	na	80.	Lachesis	

D200	 zrovnalo	 túto	 odchýlku	 i	 pri	
podávaní	antibiotika.	Recidívy	spô-
sobila	dostatočne	silná	vis	vitalis	cit-
livá	na	ATB	supresiu.

2.	 Trojročná	 Radka	 prekonala	
v	 dvoch	 rokoch	 sepsu,	 pri	 ktorej	
skoro	 zomrela	 a	 odvtedy	 je	 veľmi	
slabá,	nevýkonná.	Po	pár	krokoch	sa	
berie	na	 ruky,	neopúšťa	byt,	 nevlá-
dze	sa	hrať	s	deťmi.	Liečil	som	celú	
rodinu	a	ich	rodinným	liekom	bolo	
Veratrum	album,	ktoré	by	zodpove-
dalo	 i	 uvedenému	 stavu.	 Hodnoty	
merných	bodov	boli	medzi	 20	–	30	
na	 všetkých	 dráhach.	 Bolo	 to	 prvé	
takéto	 vážne	 choré	 dieťa	 v	 mojej	
ambulancii.	 Veratrum	 nezrovnalo	
prakticky	 žiadnu	 dôležitú	 odchýl-
ku.	 Tak	 som	 skúšal	 prakticky	 všet-
ky	 lieky,	 prichádzajúce	 do	 úvahy.	

Skoro	 ideálne	 zrovnanie	 nastalo	
po	 lieku.Phosphoric	 acid.	 Reakcia	
bola	 dramatická.	 Vzostup	 teploty	
na	 40	 st.	 C.	 Odporučil	 som	 sym-
ptomatickú	 terapiu,	 bez	 nasadenia	
ATB	aspoň	počas	prvých	24	hodín.	
Zostali	u	príbuzných	v	našom	meste	
na	noc.	Na	druhý	deň	prišli	domov,	
dievčatko	vyskočilo	z	auta	a	odvtedy	
bola	zdravá.	Po	troch	rokoch	liečby,	
počas	 ktorých	 opakovane	 užívala	
uvedený	liek,	je	zdravá.	V	priebehu	
času	som	prišiel	pomocou	EAV	tes-
tu	na	to,	že	liek	nebol	úplne	presný:	
vyrovnanie	hodnôt	nastalo	po	lieku	
Veratrum	 viride.	 Nasledovala	 úpra-
va	medikácie	 u	matky,	 tety	 i	 starej	
mamy	 pacientky	 s	 výborným	 efek-
tom.	A	telesná	zdatnosť	Radky?	Ne-
posedné	decko,	ktoré	za	deň	stokrát	
urobí	šnúru.

3.	Christopher	je	sedemročný	syn	
holandského	 imigranta.	 Má	 opako-
vané	 zápaly	 dutín	 a	mandlí,	 rhino-
láliu	 a	 ľahkú	 poruchu	 reči.	 Tento	
neposedný	 chlapec,	 ktorý	 neznáša	
teplo,	má	rád	adrenalín,	neznáša	ne-
spravodlivosť,	 je	 veľmi	 nadaný.	 To,	
že	hodnoty	na	mandliach,	sinusoch	
a	Peyerových	plakoch	nezrovnal	liek	
Iodum,	ma	prekvapilo.	Jedine	Bary-
ta	carbonica,	ktorá	má	diametrálne	
odlišný	 obraz,	 zrovnala	 hodnoty	
ideálne.	Liek	účinkoval	vždy	niekoľ-
ko	mesiacov.	Pri	jednom	z	vyšetrení	
som	 zaradil	 do	 obvodu	 preparáty	
jódu,	 ktoré	 som	 mal	 v	 testovacích	
sadách:	 Iodium,	 Kalium	 iodatum,	
Sulfur	 iodatum	 a	 Neodymium	 io-
datum.	 Bolo	 to	 strieľanie	 od	 pása:	
Neodým	 však	 zrovnal	 hodnoty	
a	mal	na	chlapca	dlhodobý	pozitív-
ny	efekt.	Zlepšila	sa	reč,	zmenšili	sa	
mandle	 a	 infetky	 sa	minimalizovali	
a	ak	nastali,	trvali	kratšie.

4.	Kristián	je	50ročný	štíhly	muž,	
ktorý	 ma	 vyhľadal	 pre	 hnačkovité	

abstrakta
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ochorenie.	 Ochorenie	 budilo	 do-
jem	virózy	a	na	základe	mojich	zna-
lostí	 o	 jeho	 zdravotnom	 stave	 som	
mu	 naordinoval	 liek	 Silicea,	 ktorý	
v	minulosti	bral	s	dobrým	efektom.	
Prekonal	 parézu	 brachiálneho	 ple-
tenca	po	očkovaní	FSME,	trpel	into-
leranciou	mlieka.	Ako	malý	chlapec	
bol	 veľmi	 neprospievajúci,	 mával	
veľa	 infetkov	 –	 jednoducho	 obraz	
lieku	Silicea	bez	pochybností.	(a	sa-
mozrejme,	bez	EAV	testu).	Na	druhý	
deň	sa	vrátil	pre	nelepšenie	stavu	–	
zápalové	hodnoty	na	dráhe	tenkého	
i	 hrubého	 čreva	 nereagovali	 na	 Si-
liceu,	 čiastočné	 zlepšenie	 nastalo	
po	China	rubra.	Z	preparátov,	ktoré	
užíval,	mal	čiastočný	efekt	na	dráhy	
čriev	Endiex.	Pri	kontrole	po	troch	
dňoch	 po	 nasadení	 lieku	 China	 sa	
znížil	počet	riedkych	stolíc,	ale	stá-
le	sa	cítil	unavený,	nepokojný,	ráno	
sa	 skoro	budil.	 Začal	 som	uvažovať	
v	zmysle	pohybu	po	periodickej	ta-
buľke:	v	10.	stľpci	sa	nad	kremíkom	
nachádza	uhlík,	pod	ním	nikel,	 pa-
ládium,	platina	a	gadolínium.	Vzhľa-
dom	k	ochoreniu	z	očkovania	 som	
sa	priklonil	k	lantanoidu	gadolíniu.	
Soľ	 som	 nevedel	 stanoviť	 –	 vložil	

som	oxyd,	uhličitan	a	síran	do	obvo-
du:	zrovanie	hodnôt	nastalo	po	lie-
ku	 Gadolinium	 sulfuricum	 C30.	
Pri	kontrolnom	meraní	o	3	dni	bol	
sstav	 normalizovaný,	 klinické	 prí-
znaky	pominuli.

5.	 Eliška	 je	hádzanárska	 trénerka	
a	 učiteľka	prírodopisu	 a	 telocviku.	
Bola	vyšetrená	pre	ekzém	dva	týžd-
ne	 po	 seminári	 Rajana	 Sankarana	
v	 Antverpách,	 kde	 som	 sa	 obozná-
mil	s	liekom	Falco	peregrinus,	ktorý	
je	vyrobený	z	peria	sokola	sťahova-
vého.	 Dráhu	 alergie	 i	 nervovej	 de-
generácie	 liek	 Falco	 C200	 zrovnal	
ideálne.	 Postupne	 som	 jej	 naor-
dinoval	 liek	 v	 potencii	 1M	 a	 10M.	
Po	niekoľkých	rokoch	začala	 trpieť	
depresiami,	 pocitom	 menejcen-
nosti,	 neschopnosti	 etc.	 Liek	 ne-
mal	 žiaden	 efekt.	 Nevedel	 som,	 čo	
ďalej:	 pacientku	 som	 prezentoval	
niekoľkokrát	 na	 seminároch	 ako	
učebnicový	 príklad	 vtáčieho	 lieku.	
Videl	 som	 ju	 teda	 dosť	 často	 nato,	
aby	 som	 si	 liekom	bol	 istý.	Navyše	
jej	deti,	ktorým	som	nemohol	dlho	
pomôcť	 trvalejšie,	 sa	 zlepšili	 tiež	
po	 lieku	 Falco.	 Komplementárne	

lieky	 k	 tomuto	 novému	 homeopa-
tiku	 nepoznáme	 a	 tak	 som	 skúšal	
testovať	 lieky	 naslepo,	 bez	 efektu.	
Nechal	 som	 si	 čas	 na	 rozmyslenie	
a	nakoniec	som	sa	odhodlal	k	zúfa-
lému	kroku	–objednal	som	si	do	tes-
tovacej	sady	potenciu	50M.	po	jeho	
doručení	 som	 pacientku	 objednal	
na	nasledujúci	deň.	Keď	som	prišiel	
domov,	dcéra,	 ktorá	bola	prvý	deň	
v	 škole	 po	 dvojtýždňovej	 chorobe,	
ma	uvítala	slovami:	„Ani	som	nestih-
la	 hubu	 otvoriť	 a	 už	mi	 tá	 hnusná	
Eliša	 naparila	 guľu!“	 –	 jednoducho	
–	5	nedostatočných	pre	premiantov	
triedy	za	dve	minúty	svedčili	o	tom,	
že	je	najvyšší	čas	nájsť	jej	liek.	Efekt	
bol	 dokonalý:	 zrovnanie	 hodnôt	
a	 následne	 vzostup	 psychických	
síl.	Po	rokoch	bol	podaný	 liek	ešte	
raz.	A	pohľad	žiakov?	„Keď	na	lyžo-
vačku,	tak	jedine	s	Eliškou!“	EAV	je	
vynikajúcim	 pomocníkom	 v	 práci	
homeopata:	mimo	nie	 celkom	bež-
ných	 prípadov	 vyššie	 uvedených	
pomôže	odhaliť	lieky,	ku	ktorým	sa	
dostávame	 v	 praxi	 obťažnejšie:	 ku	
manipulatívnej	 Thuji,	 chameleóno-
vi	 Mercuriu,	 uzavretým	 Káliám	 či	
Nátriám.

Využití kombinace akupunkturní léčby 
a léčiVých hub při řešení Vybraných syndromů

MUDr. Zuzana Vančuříková 
Homeopatická klinika, Praha

zuzanavancurik@seznam.cz

Léčivé	 houby	 se	 používají	 v	 tra-
diční	 čínské	 medicíně	 k	 podpoře	
zdraví	a	pěstování	dlouhověkosti	již	
tisíce	let.	Dají	se	proto	velmi	dobře	
využít	v	kombinaci	s	akupunkturou	
při	 řešení	 různých	zdravotních	ob-
tíží.	Mohou	podpořit	 akupunkturu	
jednak	při	terapii	základních	příčin	
–	kořene	nemoci	dle	TČM,	a	tím	na-
výšit	 její	účinek,	 jednak	mohou	na-

pomoci	řešení	doprovodných	zdra-
votních	potíží.	
Nejen	TČM	si	všímá	léčivých	vlast-

ností	hub.	V	posledních	desetiletích	
sleduje	 možnosti	 využití	 léčivých	
hub	i	západní	medicína	a	na	výzku-
my	 a	 statistická	 zpracování	 vyna-
kládá	 nemalé	 částky.	 Sleduje	 účin-
ky	 jednotlivých	 látek,	 obsažených	
v	houbách	(imunoglukany,	enzymy,	

jednotlivé	 prvky…),	 a	 současně	 vy-
hodnocuje	účinky	hub	na	choroby	
klasifikované	dle	západní	medicíny.	
Ve	svém	příspěvku	bych	se	chtěla	

pokusit	částečně	přiblížit	kombino-
vanou	 terapii	 z	 těchto	 obou	 hledi-
sek.
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MUDr. Barbora Daňhová
Jana Drdy 501, Příbram VII

Ve	své	práci	předložím	kasuistiku	
pacienta,	který	byl	před	operací	ra-
menního	kloubu	a	po	4	sezení	aku-
punktury	se	uzdravil	a	byl	úplně	bez	
obtíží.	Práce	rozebírá	problematiku	
bolesti	 ramenního	 kl.	 a	 možnosti	

terapie,	lokální	body	a	dále	uvádím	
body	 celkového	 účinku.	 Akupunk-
tura	je	velmi	účinná	metoda,	je	nut-
né	najít	 vhodnou	kombinaci	bodů,		
správnou	techniku	a	způsob	ošetře-
ní	akupunkuturních	bodů.	

bolesti ramenního kloubu, cb syndrom, kazuistiky 
(poster)

postery–abstrakta

MUDr. Jaroslav Nushart 
Soukromá neurologická ambulance  

Lovosická 40, Praha 9, nushart@volny.cz

Tardivní	 dystonie,	 mezi	 které	 se	
retorocollis	 řadí,	 jsou	 vzácnější	 va-
riantou	pozdních	komplikací	 léčby	
s	užitím	typických	(ale	v	menší	míře	
i	 většinou	 atypických)	 neurolep-
tik.	Častější	variantou	 jsou	 tardivní	
dyskineze,	 jejich	 výskyt	 se	 udává	
u	15	–	20	%	všech	pacientů	léčených	
neuroleptiky,	výskyt	tardivních	dys-
tonií	je	udáván	v	1	–	4	%.	V	patogene-
si	se	uplatňuje	princip	hypersenziti-
vity	a	vzestup	počtu	dopaminových	
D-2	 receptorů	 v	 ncl.	 caudatus	 jako	

důsledek	 jejich	 chronické	 blokády	
neuroleptikem.	V	léčbě	TD	je	první	
volbou	přechod	na	atypické	neuro-
leptikum,	dále	lze	užít	anticholiner-
gika,	 přidat	 benzodiazepin,	 apliko-
vat	 botulotoxin	 do	 zúčastněných	
svalů.
Všechny	 tyto	 postupy	 byly	 již	

u	našeho	pacienta	před	konzultací	
neurologa	zkoušeny	bez	zřetelného	
efektu,	 s	výjimkou	aplikace	botulo-
toxinu,	 ke	které	byl	pacient	objed-
nán	 za	 2	 měsíce.	 Po	 tu	 dobu	 bylo	

dosaženo	velmi	uspokojivé	kontroly	
bolestivosti	 stavu	 i	 vlastních	proje-
vů	 dystonie	 využitím	 aurikulotera-
pie,	 pacient	 vyhledává	 tuto	 léčbu	
i	 nadále	 ke	 konci	 intervalu	 čekání	
na	 další	 aplikaci	 botulotoxinu.	 Bu-
dou	uvedena	schémata	použité	léč-
by	a	její	časování,	jejich	literární	od-
kazy	a	teoretické	zdůvodnění,	a	dále	
vedlejší	palpační	nálezy	výrazně	ak-
tivních	bodů,	vztahující	se	k	někte-
rým	možným	 patogenetickým	 úva-
hám	o	psychotickém	onemocnění.

zkušenosti s Využitím aurikuloterapie V léčbě  
polékoVé tardiVní retrocollis u pacienta  
V kompenzoVané fázi psychotického onemocnění
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registrace účastníků:
Hotel	PRESTIGE****	 
Pátek	31.	5.	2013	 10	–	15	hod. 
Sobota	1.	6.	2013	 08	–	11	hod.

oběd v sobotu 1. 6. 2013
•	pro	všechny	účastníky	kongresu,	včetně	doprovodných	osob	
•	oběd	se	bude	skládat	z	polévky	a	hlavního	chodu
•	zájemci	o	vegetariánské	jídlo	se	přihlásí	u	registrace
•	pro	urychlení	obsluhy	bude	jen	jedno	jídlo	s	masem	a	jedno	jídlo	vegetariánské
•	nápoje	si	hradí	každý	sám

pokyny přednášejícím
Bezpodmínečně	nutno	dodržet	čas	vymezený	pro	prezentaci.

Pracovní	předsednictvo	bude	dbát	na	dodržování	časového	limitu	a	prezentace	může	být	ukončena	 
při	překročení	limitu	před	jejím	koncem!

Prezentaci	je	nutno	odevzdat	vždy	nejpozději	30	min.	před	zahájením	bloku	technické	obsluze	
v	hlavním	sále	kongresového	centra.

Soubory	jsou	přijímány	na	CD,	DVD	nebo	flash	disku.	Po	ukončení	bloku	si	autoři	vyzvednou	 
své	materiály	sami,	za	jejich	ztrátu	organizační	výbor	neodpovídá.

postery – zelený sál
Diskuze	k	posterům	bude	v	době	odpolední	přestávka	v		sobotu	1.	6.	2013	v	době	15.30	–	15.40	hod.	
Autoři	posterů	by	se	v	této	době	měli	vyskytovat	v	blízkosti	svých	posterů.

Pro	pomoc	při	připevnění	bude	určen	člen	organizačního	výboru.

Postery	lze	pověsit	na	začátku	kongresu	a	sejmout	na	konci	kongresu.

Organizační výbor nezodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození posteru.

pokyny pro parkování
Parkování	je	možné	na	parkovišti	hotelu.	




