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chýlí se ke konci kongresový rok,
v němž se uskutečnil náš kongres
– XXVII. Congressus acupuncturae
Bohemiae et Slovaciae a před několika hodinami (bráno psaním tohoto
textu, při čtení už to budou dny či týdny) skončila ve Vídni
vrcholná světová akce akupunktury, Mezinárodní lékařský
kongres ICMART, pořádaný k 30. výročí ICMART a ve Vídni
umístěn k 60. výročí Rakouské akupunkturistické společnosti. Na tomto setkání akupunkturistů z celého světa jsme měli
vzhledem k velikosti našeho státu i počtu členů společnosti
slušné zastoupení a také aktivní účast – poster MUDr. Františka Filípka.
Z obou kongresů přinášíme fotoreportáže, z našeho kongresu se zaměřením hlavně na vyznamenané členy a na jubilanty, na které se nedostalo v medailonech, protože, jak je
vidno se seznamu jubilantů, je jich více než čísel časopisu.
Z vídeňského kongresu je to naopak první ochutnávka, podrobnější zprávu uveřejníme v příštím čísle.
Na obálku jsme umístili pozdrav z místa konání kongresu
ICMART, z adventně vyzdobené a nasvícené Vídně.
Následuje omluva. V několika posledních číslech časopisu
došlo k chybám a bohužel postihly opakovaně dvě autorky,
jichž si, jak asi mohu mluvit za nás všechny, velice vážíme
pro jejich odbornou fundovanost, pracovitost a elán, s nimiž propagují akupunkturu a celostní medicínu na různých
úrovních, včetně parlamentní a evropské. Já dále jako spolehlivých autorek výborných příspěvků. Byť jsem sám nepřipravoval kongresové číslo, v němž se vyskytla jedna ze jmenovaných chyb, chtěl bych se tímto oběma autorkám, z nichž
jedna je navíc ještě mou spolužačkou z fakulty, omluvit. Chtěl
jsem otisknout oficiální tiskovou opravu, kterou ale kolegyně odmítly jako již zbytečnou. Takže aspoň na tomto místě:
v čísle 1/2012, str. 17: Poruchy slinivky z hlediska diagnostiky
a terapie akupunkturou a přidruženými technikami – chybí
spoluautorka MUDr. Jana Wankatová. V čísle 1/2013, strana 22: Opakovaně nemocný pacient v ordinaci celostní medicíny – správné pořadí autorek je MUDr Jana Wankatová,
MUDr. Věra Dolejšová. V čísle 2/2013, strana 12: Neplodnost – jak dál. Komplexní přístup v terapii infeartilit. MUDr.
Bohdan Haltmar, chybí spoluautorky MUDr. Věra Dolejšová,
MUDr. Jana Wankatová. Doufám, že tentokrát šotek už neřádil.
Chtěl bych poprosit všechny autory i čtenáře – pokud zjistíte jakékoli nedopatření, k němuž může nechtíce dojít, prosím, upozorněte na ně hned. Díky všem předem.
V průběhu letošního roku došlo k významnému zlomu
v postavení akupunktury v IPVZ. Z Kabinetu akupunktury
IPVZ se stala plnohodnotná Katedra akupunktury, srovnatelná s jinými obory jako je interna, chirurgie a všechny další.
Podrobněji v článku jejího vedoucího, MUDr. Ing. Petra Fialy,
uvnitř čísla.
Na závěr bych chtěl všem popřát pohodové prožití adventu
a vánočních svátků, dobré vykročení do nového roku a v celém jeho průběhu pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti
jak s akupunkturou, tak v soukromí.
MUDr. Petr Sedláček

Za obsahovou a jazykovou formu příspěvku odpovídají autoři.
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Akupunktura v globálním světě

Originální práce z XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
MUDr. Ing. Petr Fiala
Katedra akupunktury IPVZ, petrfiala@hotmail.com
Tempora mutantur et nos
mutamur in illis.
Časy se mění
a my se měníme s nimi.
Latinské rčení
Úvod
V současné době se akupunkturou léčí na 5 mld. lidí z celého světa a kolem 70% obyvatel Evropské
Unie připouští, že v případě potřeby by se jí nechalo léčit. To nesvědčí
o ničem jiném, než že akupunktura
se stala běžnou metodou a lidé s ní
počítají jako s každou jinou lékařskou disciplínou.
Akupunktura se dnes denně používá v drtivé většině zemí na Východě i na Západě a během posledních 50 let si vydobyla všeobecně
uznávané postavení i v tradičních
baštách Západní medicíny. Už
v roce 1980 se za ni ve svém prohlášení staví Světová zdravotnická
organizace (WHO) a doporučuje
její maximální integraci do naší tzv.
„školní“ medicíny. V roce 2006 k ní
vydává svou novou strategii („Strategie WHO 2001 – 2005“, Changdu
– Daegu – Ottawa, 2006). To všechno mj. i proto, že pomáhá významně
snižovat spotřebu léků, jejichž hodnota jen u nás v r. 2012 přesáhla se
svými více než 74 mld. Kč (předběžné údaje) ¼ rozpočtu celého zdravotnictví.
Paradoxy globálního světa
Pokud si někdo myslí, že v Číně
a v ostatních zemích Dálného Východu se všechno točí kolem jejich
„tradic“, velmi se plete. Dnes už je
všechno jinak. Snad ještě na venkově nebo v odlehlých částech Číny si
člověk může připadat jako v dobách
Starého Mistra nebo Mistra Kchunga.
Když ale budete chodit po ulicích Pekingu, Šanghaje a dalších
4

čínských velkoměst, budete mít
spíš pocit, že jste mezi mrakodrapy
na Západě. Moderní doba si vyžaduje moderních lidí. Mladí kolem vás
budou popíjet coca-colu, klábosit
po mobilech a brouzdat se po internetu. V plných McDonaldech stěží
najdou volné místo. Když je bude
bolet hlava, sáhnou po aspirinu (salix), při depresích spolknou fluoxetin (inhibitor zpětného vychytávání
serotoninu) a když jim nepůjde sex,
pomohou si viagrou.

Ty tam jsou doby, kdy se popíjely
tradiční lektvary a čaje, moxovaly se
body dráhy srdce nebo početí, a stimulovaly se body perikardu, močového měchýře či ledvin, aby pomohly probudit chuť k životu.
Ale i na Západě je všechno jinak
a nemám tím na mysli jen proslavené „čínské čtvrti“ amerických
velkoměst. Lidem zevšedněla Západní kultura a jezdí na Východ,
aby poznali jiný životní styl. Už si
nechtějí ničit organismus chemií
a hledají něco jiného. Místo aspirinu vyhledávají bylinky nebo léčivé
jehly, místo ozařovací diagnostiky
si raději nechají udělat pulsovou
diagnostiku, pro povzbuzení berou
moxu a všechno ostatní ať je také co
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nejpřirozenější.
Pokud se dřív jezdilo studovat
akupunkturu a tradiční medicínu
do Číny, Koreje nebo Vietnamu,
dnes se většině jejich univerzit raději vyhněte. Ne, že byste nedostali
červené razítko na tradiční certifikát, který se bude dobře vyjímat
na zdi vaší ordinace, ale s vědomostmi můžete být i poté na štíru.
Němečtí experti vydali celý seznam univerzit tradiční medicíny
na Dálném Východě, kde sice za své
peníze dostanete své razítko, ale
v hlavě vám toho moc nezůstane.
I já jsem jen vrtěl hlavou nad tím,
co mi předváděli jejich absolventi
– moji studenti jak na fakultě, tak
na IPVZ toho musí vědět několikanásobně víc.
Mám za to, že dnes se lékaři lépe
naučí akupunkturu v Praze, ve Vídni nebo v Mnichově než v…, ale raději nebudu jmenovat.
Svět se mění a my se měníme
s ním.
Kde vlastně vznikla
akupunktura?
Objev mumie Ötziho v r. 1995
s neklamnými známkami stimulace
míst, které dnes nazýváme „akupunkturní body“ nám řádně zamíchal kartami. Do té doby se zdálo být
všechno jasné a přehledné. Představa, že by se cosi jako akupunktura
mohlo před více než pěti tisíci lety
provozovat také někde jinde než

v Číně, byla a je jako z jiného světa.
S velkou pravděpodobností ale
tomu tak je, jak už jsem k tomuto tématu kdysi psal.
V době Ötziho chybělo ještě téměř tisíc let do stavby prvních
egyptských pyramid a záhadného
keltského Stonehenge, staří Sumérové začali teprve přemýšlet, jak
na věky uchovat své záznamy a bájný Gilgameš se ještě ani nenarodil.
Čas se měřil toliko pomocí tyče zabodnuté do země. I ve staré Číně,
kde už akupunkturu v některých
oblastech nejspíš ovládali, museli
čekat ještě skoro dva tisíce let, než
o ní mohli zapsat rozsáhlá pojednání do svých kánonů. V celém světě
se teprve rodil nový pořádek, lovci
a sběratelé se usazovali a začali zpracovávat kovy.

V souvislosti s Ötzim vyvstává zásadní otázka: Jak to, že se akupunktura nedochovala v Evropě, zatímco
v Číně ano. Vysvětlení neznáme. Je
ale možné, že metodu, jejíž stáří odhadujeme na 4–10 tis. let, zavzalo
do svého systému až svérázné čínské myšlení a dalo mu novou „virtuální realitu“. Ta mu pomohla překonat čas a přežít až do dnešní doby.
A dnes prožíváme další paradox,
že akupunkturu v její původní „virtuální realitě“ přebíráme do našeho Západního myšlenkového a medicínského konceptu a oblékáme ji
do „reality“ zcela nové a opět jiné.
Tak např. místo jinu a jangu používá naše medicína pojmy sympatikus a parasympatikus, místo
energie čchi a meridiánech můžeme mluvit o informaci či informačních tocích (není ovšem jasné, je-li

informace energetické povahy či nikoliv). Místo o „životních bodech“
mluví naše medicína o dendritech
prvního neuronu, koncentraci mastocytů, H receptorech a o dalších
funkčních okruzích a strukturách,
zkrátka používá fyziologických
a patofyziologických pojmů, s nimiž umí zacházet.
Při dalších úvahách nezbývá, než
si položit otázku, kde vlastně akupunktura vznikla a jak by mohla
vypadat její časová osa? Pokud dnes
mezi antropology převažuje představa, že všichni lidé „vyšli“ z Afriky,
pak by byla na místě i otázka, zda
i pravlast akupunktury nemáme
místo Číny (či Evropy?) hledat dokonce až někde v Olduvaiská rokli
v Tanzánii, kde před dávnými časy
žila pramáti Lucy, než se její potomci vydali hledat štěstí do světa?

a téže chorobu můžeme léčit na deset i víc způsobů, neboť jsme každý
jiný a i příčiny nemocí jsou různé.
Proto je tak obtížné získat vzorky
pacientů pro dvojité slepé nebo aspoň kontrolované pokusy. Naopak,
stejné sestavy bodů někdy mohou
být použity na hypofunkci či hyperfunkci, řečeno po našem. Akupunktura zkrátka vrací člověka směrem
ke „zdraví“.
Západní medicína je medicínou
opakovatelnosti, velkých souborů
dat, průměrů a Gaussových křivek.
Jakákoliv individualita se stírá a ztrácí se ve zprůměrovaných datech.
Pokud se do nich nemocný vejde, je
„zdravý“ i kdyby měl smrt na jazyku.
Vždyť na to máme medicínu založenou na nezvratných důkazech! Proto tolik pacientů našich oddělení
končí v péči „lékařů lidských duší“
– psychiatrů. Když nepomůže ani
ten, je pacient ztracený.
Také proto armáda Spojených
států zavádí dnes akupunkturu oficiálně do svých lékařských postupů
a ruští kosmonauti jsou v ní školeni
kvůli pobytům ve vesmíru.
Je velmi zajímavé podívat se také
na aurikuloterapii. Tento evropský,
přesněji řečeno francouzský vynález je stejně přísně individuální
jako tradiční čínská akupunktura.
Naproti tomu čínská akupunktura
ušního boltce je vyloženě mechanická, pracuje s velkými soubory
dat a žádnou individualitu nezná.
Pár hlavních nebo vedlejších bodů

Tradiční a netradiční paradoxy
Naše akupunktura je plná paradoxů. Ta tradiční, čínská je navýsost
individuální. Vychází vždy z potřeb
konkrétního organismu. Jednu

se nemocnému člověku nasází podle osvědčené „kuchařky“ a ještě se
dodá, že tato sestava je u uvedené
choroby úspěšná třeba v 80% případů.
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WHO už v r. 1990 vydala prohlášení, že aurikuloterapii lze považovat ze „jednu z nepřesvědčivějších
a nejlépe zdokumentovaných vědeckých metod v rámci mikrosystémů“ a doporučuje ji využívat ve více
než 150 indikacích.
Sám jsem se na pilotních studiích přesvědčil, že dobře fungují
obě školy. Jak je to možné? Nevím
a žádné kloudné vysvětlení pro to
nemám.
Kdybychom se chtěli zabývat
dalšími paradoxy, museli bychom
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jmenovat také neuvěřitelné prolínání starého řeckého a čínského
myšlení v 7. – 4. století př. n. l., které
si je mnohdy tak podobné, že opět
nezbývá, než uvažovat o společných
kořenech. Nevím, že by se o to ještě
někdo blíže zajímal.
Shrnutí
Mám za to, že akupunktura přes
všechny paradoxy našla definitivně
svou podobu v dnešním globálním
světě. Provádí se čím dál víc v Evropě a definitivně zakotvila i v Se-
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verní a Jižní Americe. Podařilo se
jí překonat svou „báječnou izolaci“
na Dálném Východě a stala se majetkem celého lidstva.
Na prahu 21. století akupunktura vyhodnocuje svou minulost, pevně zapouští kořeny
v přítomnosti a do vínku dostává novou perspektivu do budoucnosti. Má svou metodiku,
diagnostiku i terapeutické postupy a stává se pomalu, ale jistě
jednou ze standardních lékařských disciplín.
Lékařům se nestává příliš často,
aby stáli u zrodu nového oboru, ale
před současnou generací akupunkturistů právě defiluje historie akupunktury.

originální práce

Tinitus a poruchy sluchu
(ER MING, ER LONG). je možná léčba?

Originální práce z XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
MUDr. Helena Čutová
ORL ambulance Brno, cutova@komplexnilecba-orl.cz
Rozlišujeme 2 druhy tinitu:
• subjektivní tinitus
• je vnímán bez možnosti jeho
objektivního zachycení
• má původ v sluchovém analyzátoru, nebo v centrálním nervovém systému
• Pokud si člověk s tinitem přiloží
na ucho nejcitlivější mikrofon
s reproduktorem, nezachytí žádný zvuk. Vyskytuje se v převážné
většině případů.
• objektivní tinitus
• lze mikrofonem zachytit
• vyskytuje se výjimečně jde o zvuky ze změněných nebo porušených cév nebo svalů
• může je slyšet i jiný člověk bez
použití zvukové techniky

Objektivní tinitus
Objektivní ušní šelesty cévní
• vznikají na podkladě patologie
cévního zásobení ucha nebo
jeho okolí (aneurysmata, komprese art. řečiště nebo arterio-venosní spojky)
• šelesty mají rytmický charakter
a jsou synchronní s tepem
Diagnostika
1. anamnéza (choroby kardiovaskulárního systému, endokrinní,
metabolické, profesionální prostředí, hluk, ototoxické látky)
2. auskultace a palpace ucha
a okolí
3. komplexní neurootologické
vyšetření
4. speciální vyšetření (sonografie
magistrálních tepen; angiografie – DSA (digitální subtrakční
angiografie); CT angiografie; MR
angiografie a funkční MR)
Objektivní ušní šelesty svalové
vznikají ve středoušních svalech
• v oblasti n. facialis (m. stapedius)

• n. trigeminus (m. tensor tympani)
• kratší praskavé šelesty přicházející obvykle v salvách na nejrůznější podněty, spojeny se spasmy
příslušné inervační oblasti
Tubární a palatinální šelesty
mají charakter mlaskavý, vznikají
kontrakcemi tubárních svalů, dají
se slyšet u ucha nemocného nebo
fonendoskopem.

Subjektivní tinitus
• nefysiologická percepce zvuků
vnímaného pacientem, nezávisle
na vnějším zdroji
• porucha sluchového vnímání
vznikající v kterékoliv části sluchového orgánu
• tj. od kochleárního receptoru, přes sluchové dráhy až
po jejich konečnou projekci
v temporálním laloku)
Diagnostika:
• velmi obtížná
• zásadní pro klasifikaci a patřičnou léčbu
Tinitus jako subjektivní ušní
šelest vzniká z různých příčin,
ale léčba podle západní medicíny je stejná.
Akutrauma – zvuková vlna/střelba, ultrazvuk – intensita 130 dB, infrazvuk – 13O dB/ způsobí zalehnutí a šelest, pokud ztráta sluchu, tak
na od fr 4ooo Hz
• léčba infuse s vasodilatační látkou, vitaminy, klid, betaserc
• Akutní ztráta sluchu s tinitem, ev paresou n. facialis při
virovém onemocnění
• infuse, hydrocortison, dlouhodobě betaserc, vitaminy
• Tinitus a ztráta sluchu z dlouhodobé exposice hlukem a vibracemi

• vasodilatační infuse 2× do roka,
vitaminy, tanakan, betaserc dlouhodobě
Dle diagnostiky podle TČM
dělíme tinitus na tinitus z nadbytku a nedostatku
Rychlé rozlišení– po stlačení uší
dlaněmi – tinitus se ztiší nedostatek, stejný – nadbytek
Z NADBYTKU, SHI
• větrné horko uvnitř/virosa, při které vzniká tinitus, tlak
v uchu, bolesti hlavy, strach
z chladu a větru
• oheň jater nebo žlučníku vyšlehuje nahorudif dg:
– pokud se rozčilí, hněv zablokuje
oheň jater, tinitus přestane
– hořkáchut,
nespavost,
tlak
na žebrech
• hlen a oheň ucpe čisté otvory/uši/silné hučení, dutá hlava,
pocit plnosti žaludku, vykašlávání hlenů
LÉČBA: VYPUSTIT JATERNÍ OHEŇ,
OTEVŘÍT ČISTÉ OTVORY VYSUŠENÍM HLENU.
Z NEDOSTATKU = prázdnota
XU, su
• Vyčerpání esence ledvin (jinová povaha) – vyčerpává se nestřídmým životem, sexem
• slabost kolen a beder, závratě,
ztráta sluchu, impotence, dysmenorhea
• Oslabení čchi (jangová) sleziny a žaludku, čistá čchi tedy
nemůže dostoupit až k vrcholu
hlavy a čistým otvorům (uši, oči,
rty, nos), šelest horší večer, únava, nechutenství
LÉČBA: DOPLNIT JIN LEDVIN
A ČCHI SLEZINY A PODPOŘIT
STOUPÁNÍ ČCHI DO HLAVY
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originální práce
4 nejdůležitější typy tinitu
dle TČM
1. tinitus ze stoupání jangového
ohně jater, gan huo shang rao –
stav plnosti shi, š
2. tinitus se stagnace horkých hlenů, tan huo yu jie – stav plnosti
shi, š
3. tinitus z nedostatečné ledvinné esence – esenciální vrozené
čchi, shen jing kui sun – stav
prázdnoty xu, su
4. stav prázdnoty čchi sleziny a žaludku, pi wei xu ruo
Léčba – KAŽDÝ TYP LÉČÍME JINAK!!!

(1) Syndrom vzplanutí
jaterního ohně
• Příznaky: zvonění, dmychavé
zvuky, svist větru až údery hromu v uších, kvalita sluchu kolísavá, tinitus i sluch se zhoršují dysharmonizujícími emocemi
• Vedlejší potíže: bolest uší, hlavy, závrať, červené tváře a oční
spojivky, hořká chuť a sucho
v ústech, neklid a podrážděnost,
tlak v podžebřích, zácpa, tmavá
moč.
• Jazyk rudý, zvl. po okrajích s červenými tečkami, se žlutým povlakem, puls strunovitý rychlý
Rozbor syndromu- tinitus
z ohně jater
• Stoupající oheň ucpává šaojangovou dráhu na hlavě (GB), což
vede k bolesti uší, hlavy, závrati,
• Na obličeji se objevují „vlny horka“ – “flush“
• Oči jsou zarudlé (oheň spaluje
jejich tekutiny)
• Hořké a suché hrdlo vysušené
ohněm
• Oheň sálající do mozku vede
k emoční nestabilitě a nespavosti
• Vysušení střev a tekutin způsobí
zácpu
Tinitu předchází PRODROMY
NEUZNÁVANÉ klasickou ORL
medicinou
• bolest uší, hlavy, závrať
• červené tváře a oční spojivky
• hořká chuť a sucho v ústech
• neklid a podrážděnost, špatný
8

spánek, „vzteklý typ“
• tlak v podžebřích, zácpa, tmavá
moč
Strava u ohně jater – vyloučit
horké, jangové a doplnit ochlazující, jinové
• Zákaz horkých potravin nejen
teplotou, ale i svým charakterem
(obecně jsou to alkohol, grilované, smažené, zvěřina, ostré koření – čili, kari, pepř, pro játra jsou
to ocet a rudé ovoce)
• Zákaz užívání „vzpružujících“
potravinových doplňků, které
ženou čchi a s ní i oheň do hlavy
(ženšen, léky na erekci, káva, čaj
zelený, černý, Dátá Masala)
• Zvýšení spotřeby jídel ochlazujících játra –citron, kiwi, ananas,
zelené kličky
• jogurt, rajče, okurka, salát
• Tuina a baňky – vypouštěcí
metody (otáčení loktem, silné
sání) v GB 3O, BL 18, BL 19
• guasha drah GB a LR k vypuštění
• Čchi-kung dechová cvičení
– zasvěcení o 6 slovech, na játra
se cvičí dech su a srdeční dech
kche
• Sebemasáž „tlučení na nebeský buben“ GB 20 a harmonizace celého těla, tření hlavy, obličeje, vlasů, uší
• Tchaj-ťi, joga (vyhnout se obráceným pozicím
Zásady pěstování zdraví (čchi)
dle TČM
• Moc nemluvit – chrání plíce
• Moc nejíst – chrání slezinu, krev,
čchi
• Moc nesexovat – chrání ledviny
• Moc se nezavalovat starostmi –
chrání slezinu a srdce (ducha)
• Přestat se vztekat – chrání játra
• Hodně žvýkat jídlo a hodně polykat sliny – posiluje činnost všech
břišních orgánů
Zásahy na drahách vhodné pro
všechny druhy tinitu
• TE 17 yifeng, i-feng, stahuje
„vítr“ dolů, od ucha, neutrální
ošetření
• GB 2 tinghui, tching-chuej, bod
voda ve dřevu, posílí tok čchi
do ucha, ale posiluje játra, tzn.
vypouštět

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 4 | 2013

• TE 3, zhongzhu, čung-ču, dřevo
v ohni, zeslabí vzlínání ohně nahoru, neutrální ošetření.
• GB 43 xiaxi, sia-si, voda ve dřevu, zchlazující efekt (vypouštět)

(2) Tinitus – ze stagnace
horkých hlenů (horší
na léčbu)
• Tinitus s hypacusí až ztrátou sluchu
• Závratě, silná únava, pocit plnosti
břicha a bolesti hrudi, kašel s velkým množstvím hlenu, oligurie,
zácpa, hořko v puse
• Jazyk rudý s žlutým mastným povlakem
• Puls klouzavý
Analýza syndromu hlenů:
• Hleny blokují čisté otvory hlavy,
naplňují hrudník i břicho, ucpávají dráhy jater i žlučníku
• Současný oheň (horkost) situaci
zhoršuje, protože játra jsou „přejangovaná“ (hořko v puse)
• Současná oheň (horkost) se projeví v tepu:
– čím více horkosti v těle, tím rychlejší puls.
LEČBA:
• Rozpustit a vysušit, vypudit hleny
a napravit funkci sleziny, která je
„vyrábí“.
Léčba horkých hlenů na meridiánech
Hlavní body tinitu
• TE 17, yifeng, GB 2, tinghui, TE
3, zhongzhu, GB 43, xiaoxi
• ST 40 fenglong, feng-lung luo
bod na hleny
• PC 8 laogong, lao-kung bod mělčiny, ohně v ohni, body mělčiny
léčí horkost
• TE 21 ermen – otevírá otvory,
oživuje slyšení
Harmonizace sleziny cvičení,
jídlo, léky
SP 3 taibai, tchaj-paj, hleny, bod pramene – doplnění qi SP
SP 6 sanyinjiao, san-jin-tiao/setkání
3 jin. drah, tonisaceSp, ST, LR, KI
regulace toku qi a krve
SP11 jimen, ti-men, pročištuje hlavu
SP 21 dabao, ta-pao, velké luo, harmonisace

Léčba horkých hlenů stravou
• Zákaz zahleňujících potravin:
mléko, mléčné výrobky, jogurty,
sladkosti, bonbony, čokoláda,
moučná jídla sladká z bílé mouky (buchty, rohlíky atd.), zákaz
smažení.
• Upřednostnit ve stravě: proso,
kukuřice, rýže a obiloviny celozrnné – kaše!!!, polévka 2× denně výživná, hovězí maso, ořechy
i dýně, Hokaido, lískové ořechy,
cukety, sezam, slunečnice, hlíva,
lékořice, šťáva z hroznů
		 Čchi kung dech: na játra su
a na slezinu chu
• Tchaj-ťi, cvičení 8 zvířat, joga
• Masáže hlavně MASÍROVÁNÍ
POHYBLIVÝM BAŇKOVÁNÍM –
dobře rozpouští hlen
• SU–JOK – semínka na projekci jater na hypotenaru L ruky
a moxa na projekci uší
• Samomasáž drah, ZÁKAZ PŘEMÍTÁNÍ

(3) TINITUS Z PRÁZDNOTY
ESENCE – nejčastější
u seniorů
• Esence, ťing je získaná čchi
od rodičů, sídlí v ledvinách, až se
vyčerpá zcela, umřeme
• Vyčerpává se stresem a sexem
• příznaky – v uších „cvrkot cikády“, zvonění, zhoršení v noci,
zlepšení ve dne
• Je to stav prázdnoty jinu ledvin,
kdy relativně převažuje jang jater rozených ledvinami
• Doprovodné příznaky: bolest
a slabost beder a kolen, noční
poluce, neklid a nespavost
• Jazyk – rudý, povlak není, puls je
slabý
• Analýza: nevyživují se otvory hlavy, protože jim chybí ledvinná
esence, nespavost a rychlý puls
jsou z prázdnoty jinu až prázdnoty srdce – dle postupu nemoci – voda nehasí oheň (ledviny
nehlídají srdce)
LÉČBA při tomto typu tinitu
vzniká OHEŇ Z PRÁZDNOTY
JINU, NIKOLI Z PŘEJANGOVÁNÍ
jako u tinitu z ohně jater
• Musíme dodat jin do ledvin a jater, ev. srdce
• Lék „lesk nefritového šperku“,

„tišení mingských zvonů,“ elixír
nebes. císaře, radost přicházejícího spánku
• Aku:
BL 23 shenshu, šen-šu a KI 3 taixi,
tchaj-si doplní jin ledvin
Strava a život u oslabení esence
ledvin
• Přestat nadměrně sexovat
• Cvičit čchi-kung dech „čchuej“
na ledviny
Jídlo:
NE: grilované, hořké, alkohol, skopové, koza, jehně, ovce, plísňové
sýry, pepř, chilli, česnek, salámy,
klobásy, kardamon, hořčice, kečup,
kumín
ANO: hrách, luštěniny, fazole mungo, olivy, umeboši, miso, vepřové,
kapr, losos, pstruh
• Akupresura BL 23 shenshu a KI
3 taixi
• Moxa BL 20 pishu a BL 21 weishu
• Semínka či magnety – jižním pólem – na SUJOK projekci ledvin,
možno i moxovat
• LR 8 ququan, čchü-čchüan bod
vody ve dřevě výrazně doplní jin
do jater, ten možno stimulovat
jakkoli kromě moxy

(4) Tinitus s prázdnoty
sleziny a žaludku
• Pi wei xu ruo
• Tinitus a sluch se zhoršují při námaze, vstanutí a sednutí. V uších
někdy pocit chladu.
• Doprovodně: velká lenost, nechutenství, průjem, plynatost
a nafouklé břicho, otoky, bledost
jazyka i rtů i pokožky
• L04BA
Léčba – k hlavním bodům přidáme:
• BL 20 pishu, pchi-šu, u Th11 šu
bod SP
• ST 36 zusanli, cu-san-li, bod dřeva ve dřevě
• Vhodná MOXA a to i na další
body dráhy sleziny, žaludku
• SP 3 taibai, zem v zemi a SP 1
yinbai, dřevo v zemi – doplňujeme
ANO: dýně všechny, včetně Hokaido, cukety, lilek, vše ale DUSIT
NEBO VAŘIT V PÁŘE, celozrnné
obiloviny jako kaše, mrkev, bram-

bor, kedluben, kapusta, máslo, mléko, med, slad, třtinový cukr, oříškylískové, dýně, slunečnice, pistácie,
mandle, sezam. Houby – hlíva ústřičiná, šitaké, lékořicový čaj.
NE: přeslazené pokrmy, cukroví,
smažené, grilované
• Su-jok: podporovat trávení masáží dlaně ve směru hodinových
ručiček
• Moxovat ST 36, zusanli, SP 1, yinbai; SP 3, taibai; BL 20, pishu;
• BL 21, weishu; a body k nim psychické z 2. větve dráhy BL
• Dech na slezinu „chu“
• Dobré je pohyblivé baňkování
dráhy sleziny na stehnech a břiše
5 prvků a jejich harmonisace
• Dřevo 0 – 12 let, vítr
• játra, žlučník, kyselá chuť
• okno oči, visitka – nehty
• svaly, šlachy, pohybový aparát,
emoce hněv
• psychika originalita, zvědavost,
dráždivost
Harmonisace
• Dřevo – dětství, jaro, vítr – inteligence, kreativita
• neschopnost dotáhnout věci
do konce, nepořádnost
• pickles, pšenice, kuskus
• špalda, zelené saláty výhonky, citron, kyselá
• jablka, ostružiny borůvky
• Čaje ibišek, slez, meduňka zelené čaje kukiča, banča
• kachna, tvaroh, sýr, kefír
• Oheň 12 – 24 let, teplo
• srdce, tenké střevo, hořká chuť
• Okno jazyk, visitka barva obličeje, emoce radost
• psychika přání
• Oheň 24 – 36 let žár dosažení
zralosti v životním cyklu /mozek,
mícha – perikard, TW, sladkokyselá chuť
• okno, visitka, emoce uklidnění,
• psychika duchovno, záměr
Harmonisace
• Oheň – mladost, léto, láska
• bláznění, halucinace, srdce řídí
ducha shen, spánek
• Amarant, quinoa, žito, zelí
• basalka, česnek, červená řepa
pampeliška, kurkuma
• černé čaje, káva
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• Země 36 – 48 let, vlhkost
• žaludek, slezina, sladká chuť
• okno ústa, visitka podkožní
tuk, lymfatický systém
• emoce obavy, starost
• psychika odpovědnost
Harmonisace
• Země – dospělost, babí léto, vlhkost
• vyrovnanost, zodpovědnost
• zádumčivost, starostlivost
• pšenice, žito, oves, rýže, pohanka, quinoa
• dýně, tykve, kmín, olivy, anýz, fenykl
• Kov 48 – 60 let, sucho
• plíce, tlusté střevo, chuť pikantní
• okno nos, visitka ochlupení
těla
• emoce smutek, nostalgie
• psychika konzervatismus
Harmonisace
• Kov – stárnutí, podzim, suchost
• cílevědomost, tvrdost, umíněnost
• pedantnost, smutek, deprese
• oves, rýže, pórek, cibulka, česnek, zázvor
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• čili, husa, krůta, vepřové, čaj
Dátá Masala
• podzimní nastuzení POVAŘENÝ
zázvor + šalotka
• Voda, 60 – 72 let, chlad
• ledviny, moč. měchýř, chuť slaná,
okno ucho, vizitka vlasy
• emoce strach
• psychika moudrost, při dekompenzaci mazanost, chamtivost
Harmonisace
• Voda – konec, stáří, zima
• inteligence, uchovávání – strach,
děs
• noční můry
• luštěniny – mungo, čočka, dály
miso, ryby
• vepřové maso, v zimě grilované,
tvrdé sýry, čaje – bylinné, roibos,
teplá voda
• moxování
Odpověd na otázku TINITUS JE
MOŽNÁ LEČBA?
Ano, ale nejlépe by bylo, kdyby pacient přišel ještě ve stádiu
prodromů (protože celý stav také
může skončit jako vysoký TK, ev.
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i následnou CMP), TČM má určitě
schopnost ovlivnit i tinitus trvající
déle než udávané 2 měsíce, ALE záleží na individualitě pacienta – NEJVÍC NA TOM, JAK SPOLUPRACUJE
doma – jídlo, cvičení, moxa, akupresura, sujok.

originální práce

TŘI FÁZE UCHA

Originální práce z XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
Prim MUDr. Milan Stránecký
Rehabilitační odd. nemocnice Havlíčkův Brod, stranecky@volny.cz
Ve své praxi často používám
v diagnostice a léčení techniky aurikulomedicíny. Během studia této
metody jsem opakovaně narazil
na popisy tří fází ucha, ovšem vždy
mi unikalo, jak je využít v praxi. Zakoupil jsem 3 filtry na určování fází
ucha, odložil je do zásuvky a tím to
skončilo.
Na kongresu ICMARTu 2011 jsem
poznal dr. Briana Franka, který s fázemi pracuje a jeho přednáška mě
inspirovala k tomu, aby to také zkusil.
Zakoupil jsem jeho knihu „Auricural medicine and auricular therapy,

a practical approach“, prostudoval
jsem ji a začal. V tomto článku se
s vámi chci podělit o své zkušenosti.
Nejdříve je třeba definovat, co je
fáze ucha. Fáze ucha poprvé popsal
dr. Paul Nogier 1980. Fáze ucha znamená přechodnou projekci tkání
nebo orgánů na ucho odpovídající
jejich fyziologickému, morfologickému a energetickému stavu. Při
změně stavu se změní i projekce
tkáně na uchu.
Při svém výzkumu si totiž Nogier
uvědomil progresi ušních bodů
z akutní fáze, kterou představuje
fáze 1, do chronicity (fáze 3) a degenerace (fáze 2).
Zdá se pochopitelné, že musí

být rozdíl v projekcí bodů žaludku
na uchu u pacienta s lehkou gastritidou a u pacienta s žaludečním vředem.
P. Nogier dále zjistil, že somatotopie ušních bodů má vztah k embryologii. Umístění bodů na uchu
odpovídá původu tkání v ekto,
mezo a entodermu. Projekce zárodečných listů na uchu v dalších
fázích rotují po směru hodinových
ručiček. Posun zárodečných listů
vysvětluje fakt, že není posloupnost
1, 2, 3 tedy třetí fáze jako obraz nejhlubší patologie, ale 1, 3, 2, což mě
původně mátlo.

Nejhlubší patologii vyjadřuje fáze
2, odpovídá degenerativním chorobám a zhoubnému bujení.
Neplatí, že při vývoji choroby je
vždy zachovaná posloupnost 1., 3.,
2. fáze, to znamená, že nejdříve jsou
nemoc či úraz vyjádřeny ve fázi jedna a po určité době postoupí hlouběji. Např. při těžkém úrazu kolena
se ihned objeví body kolena v 1. fázi
a současně i ve druhé nebo třetí fázi.
Původně jsem si myslel, že celé
ucho je v jedné fázi. Není tomu tak.
Každý orgán nebo tkáň se mohou
vyskytovat současně v různých fázích podle svého stavu.
Například u pacienta s akutní exacerbací ulcerosní kolitidy najdeme
body pro střevo v l. fázi, odpovída-

jící akutnímu zhoršení a současně
střevo ve druhé nebo třetí fázi.
Za geniální považuji Nogierův
poznatek, že každá fáze odpovídá
jedné frekvenci světla, a barevný filtr příslušné frekvence se dá použít
k diagnostice.
Dalším nutným poznatkem k práci s fázemi je odlišná reakce částí
těla na přiložení filtru. Hlava, krk
a trup reagují na přiložení nosod,
filtrů opačně, než končetiny.

Konkrétně položením barevného
filtru příslušné fáze na čelo zesiluje
reakci bodů příslušné fáze a po přiložení stejného filtru na horní končetinu mizí. Tím můžeme jednoduše zjistit, k jaké fázi bod na uchu
patří.
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Jaký je tedy algoritmus
vyšetřování?
K práci s fázemi ucha potřebujeme know-how tj. umět detekovat
Nogierův puls, znát projekce tkání
v jednotlivých fázích, tři barevné
filtry jednotlivých fází a černobílé
kladívko.

bod příslušné fáze, zjistíme pulsovou reakci na filtr 1 cm od povrchu ucha. Pokud je pulsová reakce
ve větší vzdálenosti, přiložíme filtr
na čelo a hledáme aktivní body oběma konci černobílého kladívka.

Pacient leží na zádech, levou rukou palpujeme puls nad a. radialis
a pravou rukou přibližujeme filtry
k uchu. Pokud na uchu není žádný

Po vyšetření body napíchneme
a zkontrolujeme reakci na filtr.
Body nepřestaneme hledat, dokud
není reakce normální.

12
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Takto zkontrolujeme všechny tři
fáze a na závěr použijeme všechny
tři filtry najednou a reakce musí být
do 1 cm. Je důležité zkontrolovat
obě uši, nejenom to dominantní,
do kterého vpichujeme jehly.
Závěrem lze říci, že lokalizace
a ošetření ušních bodů ve třech fázích přináší výrazné rozšíření diagnostických i terapeutických možností, zvlášť u chronických případů.
Ošetření bodů pouze v 1. fázi přináší efekt hlavně u akutních onemocnění. Pokud u déletrvajících či
vyloženě chronických nemocí neošetříme body v dalších fázích, těžko můžeme očekávat dlouhodobý
efekt naší léčby.

originální práce

Využití kombinace akupunktury
a léčivých hub u vybraných syndromů
dle TČM a ZM

Originální práce z XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
MUDr. Zuzana Vančuříková
Homeopatická klinika Praha, zuzanavancurik@seznam.cz
Akupunktura patří k preventivním a léčebným metodám, které
byly využívány tradiční čínskou medicínou po tisíciletí. Působí zvenku
na tělo s cílem harmonizovat organismus, spouští, kontroluje a urychluje fyziologické funkce těla. Rovněž
léčivé houby byly tisíce let užívány,
především v Asii, k udržení zdraví,
pěstování dlouhověkosti i k očistě
těla.
Pozitivní efekt kombinace akupunktury s podáváním léčivých hub
spočívá za prvé v podpoře základního léčebného záměru akupunktury,
dále v ošetření doprovodných potíží,
které nebyly při daném sezení ošetřovány akupunkturou, v posílení
a navýšení čchi a krve (adaptogenní
účinek). Dostatek čchi a krve je základní podmínkou dobrého fungování akupunktury (akupunktura má
s čím hýbat i co harmonizovat). Lze
dobře využít i detoxikačních účinků
hub a jejich hepatoprotektivního
působení. Výhodou je, že podávání
hub má malé nebo žádné nežádoucí
účinky a pomůže nám terapeuticky
překlenout období mezi jednotlivými akupunkturními sezeními.
Podle tradiční čínské medicíny se většina léčivých hub řadí mezi
léčiva nejvyšší kategorie (Shennong
bencao jing), tedy mezi ty, které lze
užívat bez nežádoucích účinků dlouhodobě a ve vysokých dávkách s cílem nastolit rovnováhu yin a yang,
podpořit tvorbu a oběh qi-xue, podpořit obnovu esence jing (tj. hlavně
posílit funkce sleziny a ledvin), pročistit a ochránit játra, zprůchodnit
dráhy a vyloučit hleny.
Dle výzkumů západní medicíny
jsou tyto houby využitelné k posílení
celkové imunity organismu (tj. jako
adaptogen), ke zlepšení odolnosti
těla vůči infekčním zánětům i aler-

giím, k ochraně proti nádorovým
onemocněním a pomocně při jejich léčbě, k omezení účinku toxinů
i klasických léčiv (antioxidační, antiradiační, …účinek), k ovlivnění autoimunitních zánětů, regulaci krevního tlaku, hladiny krevního cukru,
lipidů, kyseliny močové, k ovlivnění
funkce jater, koagulačního systému
(opatrnosti je třeba u pacientů léčených antikoagulancii) i k ovlivnění
psychiky (nespavost, neurózy, depresivní stavy…).

Příkladem využití
kombinace mohou být
poruchy imunitního
systému
Při oslabení imunitního systému a atopických onemocněních
východní medicína hledá kořen nemoci, tedy základní poruchu, která
vede k viditelným projevům. Nejčastěji se poruchy týkají systému plic,
sleziny a ledvin. Základními syndromy jsou:
• Prázdnota čchi ev. jangu plic – fei
qi xu (fei yang xu)
• Prázdnota jin plic – fei yin xu
• Prázdnota čchi sleziny a žaludku
– pi wei qi xu
• Prázdnota jangu sleziny – pi
yang xu
• Prázdnota jin a jangu ledvin –
shen yin yang xu
Z akupunktury se mohou využívat kombinace shu a mu bodů
příslušných orgánů, yuan body příslušných jinových drah (body země
dle 5 prvků) ev. v kombinaci s body
luo drah sdružených, body se specifickým účinkem i jiné systémy (aku
podle 5 prvků, ušní akupunktura
apod.).

BL 13,20, 21, 23, LU 1, LR 13, CV 12,
GB 25,
LU 9, SP 3, KI 3
ST 36, SP 6, CV 4, 6, 17, LU 5, LI 4,…
Jak bylo již řečeno většinu léčivých hub můžeme považovat
za prostředky podporující nebo
harmonizující určitým způsobem
imunitu. Z nich se nejčastěji užívají:
• Cordyceps sinensis, housenice
čínská, čín. název donghong xiacao
• Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá, Lingzhi (reishi – japonsky)
• Agaricus blazei, žampion brazilský (mandlový), jisongrong
• Poria Coca, pórnatka kokosová,
fuling
• Lentinula edodes, houževnatec
jedlý, xianggu (shiitake – jap.)
• Coriolus versicolor, Outkovka
pestrá, yunzhi
• Grifola frondou, Trsnatec lupenitý, huaishuhua, (maitake –
jap.)
• Pleurotus ostreatus, hlíva ústřičná, pinggu…

Syndrom – prázdnota čchi
plic feiqixu
Základní příznaky: častá nemocnost, kašel, krátký dech, slabý
hlas, spontánní pocení, únava, bledý obličej, obava z chladu.
AKU: vybíráme např. z bodů BL13,
BL 43, LU 1, LU 9, CV 6, CV 17, ST
36, GV 14.
MOXA – není-li přítomen tan = hleny CV 4, 6, 8.
V přítomnosti hlenů přidáme ST 40
Houby: Ganoderma, Cordyceps,
Agaricus blazei (Blazei).
Pokud je stav spojen s nedostatkem
jin plic a ledvin přidáváme Coriolus
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LINGZHI, Ganoderma lucidum
Podle tradiční čínské medicíny je vyrovnané povahy / tedy ani
příliš neohřívá ani příliš neochlazuje, je sladké a hořké chuti, s tropismem k drahám srdce plic a sleziny,
ale také ledvin a jater.
Účinky TČM charakterizuje
takto: LINGZHI doplňuje prázdnotu posiluje čchi sleziny (může proto
pomáhat řešit stavy fyzické a duševní únavy, nechutenství, sklony
k průjmům, k měkké neformované
a stolici…), posiluje esenci ledvin,
vyživuje srdce, uklidňuje ducha
shen (bušení srdce, nespavost, zapomnětlivost, stavy vyčerpání i pooperační…), napomáhá řešit stavy
feiqixu a hleny /především chladného typu, řídké a hojné.
Podle západní medicíny podporuje ganoderma imunitní systém,
má prokazatelně imunostimulační,
antivirové a antibakteriální účinky
(podporuje funkci makrofágů, reguluje činnost T a B lymfocytů,…).
Má schopnost potlačovat uvolňování histaminu, proto může působit protialergicky a protizánětlivě.
Podporuje síly organismu po vyčerpání, operacích, napomáhá detoxikaci jater, odstraňování těžkých
kovů, podporuje terapii cukrovky
II. Typu, dny,…
DONGHONG XIACAO,
Cordyceps sinensis
Podle tradiční čínské medicíny je teplé povahy a sladké chuti,
s tropismem k drahám plic a ledvin.
Doplňuje čchi, podporuje esenci
ledvin a obrannou wei qi, vyživuje
jin plic a jang ledvin, přeměňuje
hleny a zastavuje kašel, utišuje dušnost, může podpořit ochabující sexuální funkce, napomoci terapii při
pomočování…
Podle západní medicíny má
imunomodulační účinky, púsobí
příznivě při oslabené obranyschopnosti, u bakteriálních nákaz (streptokoky, pneumokoky, stafylokoky…)
u alergických onemocněních. Pozitivní výsledky jsou zaznamenávány
i při ovlivňování autoimunitních
a nádorových onemocnění (stimu14

lace aktivity leukocytů, stimulace
NK buněk…). Podporuje látkovou
výměnu, funkce jater, jsou pozorovány účinky na správné reologické
vlastnosti krve (antikoagulační účinek…).
JISONGRONG, Agaricus blazei
Dle tradiční čínské medicíny je teplé povahy, štiplavé a sladké chuti, má tropismus především
k drahám sleziny, žaludku a střeva.
Posiluje tělo a doplňuje prázdnotu, reguluje tok čchi, přeměňuje hleny, zastavuje kašel, uvolňuje křeče,
podporuje funkci střev a žaludku.
Podle západní medicíny je
využitelný pro svůj vysoký obsah
betaglukanů (více než např. Ganoderma či Cordyceps) na podporu
oslabené imunity, podporuje činnost imunokompetentních buněk
(NK buněk, T a B lymfocytů, makrofágů, LAK buněk…), podporuje
tvorbu granulocytů v kostní dřeni.
Je možné ho doporučit i v případě
autoimunitních onemocnění při respektování jeho ohřívající teplé povahy. Podporuje terapii alergických
projevů i nádorových onemocnění
(podpora funkce cytokinů- interferon, interleukin). Má prokazatelně
antioxidační účinky (enzymatická
aktivita –např. superoxidismutáza).
Podporuje správný stav kostí (obsah vit. B1, B2, ergosterolu).

Syndrom – nedostatek jin
plic feiyinxu
Základní příznaky: hubnutí,
periodicky zvýšená teplota odpoledne a k večeru, pocity horka v noci
a noční pocení, často horké dlaně,
chodidla i střed hrudi, žízeň, sucho
v ústech suchá stolice, začervenalá
líčka hlavně odpoledne, suchý kašel, ev. vykašlávání malého množství
suchého, nažloutlého hlenu, může
být dušnost, častá nemocnost, závratě, málo žluté moči…
AKU: vybíráme např. z bodů BL 13,
23, GB 25, LU 5, 9, 10, SP 6… nemoxujeme
Houby:
• Coriolus – pročišťuje horko
z prázdnoty jin (hl. ledvin
a jater)
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• Cordyceps – doplňuje jin plic
a současně jang ledvin
YUNZHI – Coriolus versicolor
Podle TČM je mírně teplé povahy
a sladké chuti, s tropismem k drahám sleziny a srdce.
Doplňuje slezinu, vysušuje vlhkost, přeměňuje hleny, ovlivňuje
stav nedostatku jin jater a ledvin,
ochlazuje horko, vyživuje ducha,
řeší únavu z různých příčin. Léčí
poruchy funkce plic jako je kašel,
dušnost, častá nemocnost, stagnaci
hlenů v plicích.
Západní medicína sleduje houbu Coriolus především v souvislosti
s léčbou nádorových onemocnění
(lze ji podávat pacientům v průběhu chemoterapie, radioterapie
a po ní), virových infekcí (AIDS,
EBV, HPV, HS…), chronického únavového syndromu, autoimunitních
chorob.
Využívá komplexního
působení houby k prevenci úrazů
i k regeneraci u vrcholových sportovců, užívá jejího hepatoprotektivního i detoxikačního účinku. Z imunologického hlediska je zajímavé
její působení na udržení správné
rovnováhy mezi buněčnou a humorální imunitní odpovědí, zvýšení aktivity NK buněk…

Syndrom – nedostatek čchi
sleziny a žaludku piwei qixu
Základní příznaky – únava fyzická i duševní, nechutenství, řídká
stolice, nestrávené zbytky stravy
ve stolici, nechuť mluvit, špatné vnímání chutí, sklony k zahlenění, pocity tíže těla, končetin, otoky, matný
žlutý obličej, anemie,…
AKU: vybíráme např. z bodů BL 20,
21, LR 13, CV 12, BL 17, CV 4, 6, ST
36, SP 6.
Moxu použijeme, pokud nejsou přítomny hleny.
Houby: Ganoderma, Poria, Lentinula =Shii-take, Pleurotus, Coriolus,
Agaricus blazei, Hericium, Grifola
frondosa = Mai-take.
FU LING, Poria cocos
Podle tradiční čínské medicíny je vyrovnané povahy, sladké
a mdlé chuti, s tropismem k drahám
srdce, sleziny a ledvin

Posiluje funkce sleziny, odvádí
vodu, vylučuje patologickou vlhkost, uklidňuje ducha, léčí příznaky
vyplývající ze stavu prázdnoty sleziny – stavy vyčerpání, nechutenství,
průjmy,…
Podle západní medicíny má tonizační a imunitu stimulující účinky
(podpora funkce makrofágů, lymfocytů), léčí otoky, zahlenění, průjmy
podporou močení (nepůsobí dehydrataci), používá se u nervozity,
nespavosti, vyčerpání, palpitacích…
XIANG GU, Lentinula edodes
Dle TČM je vyrovnané povahy
a sladké chuti, tropismus k drahám
sleziny, žaludku a plic
Doplňuje čchi a krev, posiluje
funkce sleziny, žaludku, plic i ledvin, zvlhčuje suchost, přeměňuje
hleny, léčí únavu, kašel, častá nachlazení, alergie i závratě
Podle západní medicíny má
imunostimulační, imunoregulační,
protinádorové účinky (stimulace
fagocytozy makrofágů, činnost NK
buněk, T-helpers buněk apod.), má
prokazatelně protivirové (herpes
viry, chřipkové viry…), protibakteriální (Staphylococcus, E. coli…)
a protiparazitární aktivitu. Upravuje alergické reakce, léčí kašel
i dušnost, užívá se v prevenci jaterních a kardiovaskulárních nemocí,
upravuje metabolismus cholesterolu, krevního cukru. Udává se vliv
na harmonizaci osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny.
PING GU, Pleurotus ostreatus
Dle TČM je mírně teplé povahy
a sladké chuti, tropismus k drahám
jater, žaludku a sleziny
Doplňuje slezinu a žaludek, odstraňuje vlhkost, doplňuje čchi, vylučuje větrný chlad, posiluje cévy,
uvolňuje šlachy, působí na parazity
Podle západní medicíny podporuje imunitu (obsahuje např.
ATB pleurotin), má imunomodulační a protinádorové účinky. Je zdrojem minerálů a vitaminů, podporuje funkce jater a kardiovaskulárního
systému, zasahuje do metabolismu
cholesterolu (potlačuje hromadění v játrech, zvyšuje transport v lipoproteinech…), příznivě působí
u kožních alergií.

HOUTOUGU, Hericium erinaceus, Korálovec ježatý
Dle TČM je vyrovnané povahy,
sladké a mdlé chuti, tropismus
k drahám jater a ledvin.
Prospívá pěti orgánům ZANG,
doplňuje slezinu, navyšuje čchi, nepomáhá trávení, odstraňuje zánět,
pročišťuje, uklidňuje ducha. Tím, že
ovlivňuje střední ohniště léčí únavu, nechutenství, průjmy, častou
nemocnost, harmonizuje žaludek,
utišuje bolesti břicha, říhání, nadýmání, pocity pálení,…
Podle západní medicíny léčí
záněty žaludku, střev, vředovou
chorobu, ovlivňuje chronickou hepatitidu, příznivě působí na trávicí
potíže, které jsou svázané s emocemi a stresem, ochraňuje zažívací
systém před nežádoucími účinky
tučné stravy. Je sledován a prokázán
jeho vliv při terapii imunitní slabosti, nádorových onemocněních i degenerativních chorobách nervové
soustavy.
HUAISHUHUA, Grifola
frondosa, MAITAKE
Dle TČM je vyrovnané povahy
a sladké chuti, s tropismem k plicím, ledvinám a tlustému střevu
Navyšuje čchi a posiluje slezinu,
doplňuje prázdnotu a podporuje
řádné, pročišťuje horkost, odstraňuje vlhkost, léčí příznaky jako je
nechuť k jídlu, fyzická i psychická
únava, roztažení břicha po jídle, zapáchající průjmy.
Dle západní medicíny podporuje imunitu (betaglukany, aktivita
makrofágů, NK buněk, cytotoxických T buněk), podporuje regulaci
váhy, je přírodním zdrojem minerálů, napomáhá regulaci krevního tlaku, hladiny cukrů a tuků.

Syndrom – nedostatek jangu
sleziny a ledvin pishen
yangxu
Hlavní příznaky: studené tělo
a končetiny, zimomřivost, pocity
chladu a bolesti v břiše, v oblasti
beder, slabost v kolenou, únava,
vodnaté průjmy, nestrávené zbytky
ve stolici, hojně světlé moci, močení
v noci, otoky, bílý obličej…
AKU: vybíráme např. z bodů BL 20,
23, CV 4,6, GV 4, ST 36, KI 3, SP 3, 6,
ST 25, moxa na shu body, CV4, 6, 8…

Houby: Cordyceps Agaricus blazei,
Poria, Ganoderma

Syndrom – nedostatek jin
ledvin shenyin xu
Nejčastější příznaky: obecně
příznaky yinxu – přílivová horečka,
pocení v noci, sucho v ústech, suchá stolice, …bolesti a slabost v bedrech, kolenou, poruchy močení,
málo tmavé moči.
AKU: BL 23, CV 4, KI 3, 6, SP 6…
Houby: Coriolus

Krátký přehled:
Oslabená imunita a léčivé
houby:
I.		 Vyčerpání, stavy po porodu,
operacích, před a po chemo-, radioterapii – Ganoderma (posiluje esenci jing, krev
srdce, čchi sleziny, rozpouští
hleny, utišuje ducha)
II. Astmatické potíže se suchým
kašlem, studené končetiny,
chlad a slabost v bedrech
(nadbytek, horko nahoře, nedostatek, chlad dole), častá nemocnost – Cordyceps (posiluje jang ledvin, jin plic, obrannou
weiqi, rozpouští hleny)
III. Únava, zimomřivost, častá
nemocnost, alergie – Blazei
(doplňuje prázdnotu, ohřívá
tělo, podporuje trávení, vylučuje hleny, uvolňuje křeče)
IV. Zažívací potíže, říhání, pálení žáhy, zánět žaludku,
i v souvislosti se stresy – Hericium (napomáhá trávení, prospívá žaludku a slezině, odstraňuje
záněty, uklidňuje ducha)
V. Únava, nechutenství, měkká stolice – Poria (přítomnost
vlhkosti, nervozita, nespavost),
MAI TAKE (pročištění vlhké
horkosti, podpora sleziny), SHII
TAKE (alergie, krátký dech, častá nachlazení, podpora kloubů,
doplňuje čchi a krev, posiluje slezinu a plíce), Pleurotus
(podpora šlach, kostí a kloubů,
křeče, poruchy metabolismu
krevních tuků…)
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VI. Horkokrevnost, noční pocení, autoimunita, probíhající
chemo- a radioterapie – Coriolus (posiluje jin jater a ledvin,
čchi sleziny, pročišťuje horko,
vylučuje vlhko a hlen)
Další možností využití kombinace akupunktury a léčivých
hub mohou být různé trávicí
obtíže s projevy nechutenství, žaludeční obtíže, bolesti, regurgitace
potravy, nauzea, zvracení, průjmy,
bolesti břicha, zácpy…
Podle západní medicíny může
jít o celou škálu poruch, o psychosomatické obtíže, záněty žaludku,
střev, vředovou chorobu, záněty
žlučníku, žlučové kameny, záněty
jater, steatosu, cirhozu jater, střevní
infekce, parazitární onemocnění…
Dle TČM může jít např. o následující stavy:
1.		 Akumulační porucha (stagnace
potravy žaludku)
2.		 Weire – horko v žaludku
3.		 Piewi qixu – nedostatek čchi
sleziny a žaludku
4.		 Pishen yangxu – nedostatek
jangu sleziny, často spojená s nedostatkem jangu ledvin
5.		 Weiyin xu – nedostatek jin žaludku
6.		 Ganyu, piqi xu – stagnace čchi
jater, nedostatek čchi sleziny
7.		 Ganqi fanwei – čchi jater napadá žaludek
8.		 Vlhko, horko ve střevech, žlučníku
9.		 Chlad ve střevech

1. Akumulační porucha
Cílem léčby je napomoci strávit
potravu, uvolnit stagnace, povzbudit sestup čchi žaludku.
AKU:
• CV 12 – mu bod žaludku, povzbudí sestup žaludeční čchi,
(CV 10, 11)
• ST 36 – harmonizuje funkce sleziny, žaludku,
• ST 21 – povzbudí sestupnou
funkci žaludeční čchi, rozpouští
stagnující potravu
• BL 21 – shu bod žaludku, posiluje jeho funkce
• SP4 – rozpouští stagnace potra16

vy, LUO bod sleziny, mistrovský
bod na průjmy, léčí zvracení, křeče v břiše
• PC 6 – harmonizuje emoce, napravuje tok čchi
• Pří přítomnosti horka + ST 44,
LR 2, LI 4, 11, při vlhkosti + ST40
Houby: Hericium

2. Horko v žaludku
Cílem je pročistit horkost, harmonizovat střed, podpořit tvorbu tekutin, napravit tok čchi.
AKU:
• CV 12, PC 6, BL 21, BL 17, ST 36,
SP 4 – body podporující funkce
žaludku, sleziny, napravující tok
čchi
• ST 44 , LI 4 – pročišťuje horkost
Houby: Hericium

3. Nedostatek čchi sleziny
a žaludku
Je třeba posílit střed, podpořit
tvorbu čchi, event. pročistit vlhkost
a napravit tok čchi.
AKU:
• BL 20, 21 – shu body sleziny a žaludku spolu s mu body CV13, LR
13 posílí funkce orgánů
• ST 36, SP 3, 6, CV 4
Houby: Poria, Ganoderma, shii
-take, Pleurotus (hlíva), Blazei,…

4. Nedostatek jangu sleziny
a ledvin
Cílem je ohřát slezinu, doplnit
jang sleziny a ledvin, napravit trávení, odstranit otoky.
AKU a moxa: vybíráme z b. BL 20,
23, CV 4, CV 12, GV 4, ST 25, 36…
Houby: Cordyceps, Blazei, Ganoderma

5. Prázdnota jin žaludku
Vyživit jin, harmonizovat žaludek,
rozhojnit tekutiny.
AKU:
• PC 6, CV12 – stahují vzbouřenou
čchi žaludku
• BL 20, 21 – shu body sleziny a žaludku
• SP 6 – podporuje jin a tekutiny,
ST 44 – odstraní přebytečné horko
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• KI 3, 6 – účinek na jinovou čchi
těla
Houby: Coriolus, Hericium

6. Stagnace čchi jater
a nedostatek čchi sleziny
Uvolnit stísněná játra, posílit slezinu.
AKU: BL 18, 20, 21, CV 12, LR 3, 13,
PC 6, ST 36
Houby: Hericium, Pleurotus,
Coriolus, Poria, Ganoderma

7. Čchi jater napadá žaludek
Cílem je uvolnit játra, napravit tok
čchi, harmonizovat žaludek.
AKU:
Vybíráme z bodů, které pročišťují
játra, horko jater, uvolňují tok blokované jaterní čchi, napravují žaludek – LR 2, 3, 13, 14, ST 25, 36, 41,
CV 12, GB 34, 29, LI 4, 11, PC 6, TE 5
Houby: Hericium, Coriolus, Auricularia

Kontraindikace podávání
léčivých hub:
• Většina hub užívaných tradiční
čínskou medicinou je netoxická
• Mohou být používány dlouhodobě, ve vyšších dávkách
• Kontraindikací jsou alergické reakce na podanou houbu
• Nepodávají se pacientům s trans–
plantovanými orgány
• Opatrnosti vyžaduje podávání pacientům léčeným imunosupresivy a mnohonásobně kombinovanou léčbou západními
medikamenty
• Sledovat pečlivě je nutno pacienty léčené antikoagulačními léky
• Někteří autoři doporučují nepodávat houby v léčebných dávkách při podávání širokospektrálních antibiotik, vyčkat cca 14
dní po ukončení této terapie
• Vedlejší účinky – ve 2 – 5 % se
vyskytují krátkodobé žaludeční
potíže (většinou jsou spojené
s detoxikačním účinkem hub).
Pokud trvají déle než 5 dní je doporučeno terapii upravit nebo
přerušit.

Obecné dávkování hub

Existují i jiná dávkovací schémata.

Dospělí pacienti
• léčebně 3 – 6 g/den v 1 – 3 dávkách
• preventivně 1 – 3 g/den
Děti
1 – 3 roky 150 – 750 mg/den
3 – 6 let
250 mg – 2 g/den
Od 6 let 500 mg – 3 g/den sušené
houby

Některé houby se akutně podávají
v dávkách až 12 – 15 g Shii-take, Ganoderma, u otrav houbami až 25 g
nárazově.

Závěrem
Na předchozích příkladech, ať
již z oblasti poruch imunity, nebo
zažívacího systému, jsem chtěla
přiblížit možnosti, jak lze pozitivně kombinovat ve prospěch našich
pacientů jednak poznatky západní
i východní medicíny, jednak dvě
terapeutické cesty v rámci tradiční
čínské medicíny.

Porovnání probíraných mezi sebou
Sumarizační tabulka charakteristik probíraných léčivých hub v TČM
CORDYCEPS
dongchong
xiacao

sladká

teplá

plíce, ledviny

doplňuje čchi, vyživuje jin plic, doplňuje jang, doplňuje jang ledvin,
přeměňuje hleny, zastavuje krvácení

CORIOLUS
yun zhi

sladká

mírně teplá

slezina, srdce

dopňuje slezinu, přeměňuje vlhkost a hleny, vyživuje ducha

PLEUROTUS
pinggu

sladká

mírně teplá

játra, žaludek,
slezina

doplňuje slezinu a odstraňuje vlhkost, doplňuje čchi, posiluje cévy a uvolňuje
šlachy, vylučuje větrný chlad, zabíjí parazity

POLYPORUS
zhuling

sladká, mdlá

vyrovnaná

ledviny,
močový
měchýř

PORIA
fuling

sladká, mdlá

vyrovnaná

srdce, slezina,
ledviny

sladká,
hořká (mírně
štiplavá)

vyrovnaná

srdce, plíce,
ledvina

vyživuje srdce a uklidňuje ducha, zastavuje kašel a vyrovnává dušnost,
doplňuje čchi a vyživuje krev

sladká

vyrovnaná

žaludek,
slezina, plíce

dopňuje čchi a krev, posiluje slezinu a žaludek, přeměňuje hleny a zvlhčuje
suchost

REISHI
lingzhi
SHIITAKE
xianggu

odvádí vodu a odfiltrovává vlhkost
odvádí vodu a odfiltrovává vlhkost, posiluje slezinu, uklidňuje ducha

Srovnání účinků hub dle TČM I.

Srovnání účinků hub dle TČM II.

Název

Název

Účinky

Agaricus blazei
(jisongrong)
žampion brazilský
(mandlový)

doplňuje chladnou prázdnotu
podporuje a ohřívá trávení
podporuje vylučování hlenů,
uvolňuje křeče

Grifola frondosa
(huishuhua-maitake)
trsnatec lupenitý

navyšuje čchi
podporuje slezinu a trávení
vylučuje vlhkou horkost
reguluje váhu

Polyporus umbellatus
(zhuling-chorei)
choroš oříš

odvádí škodlivou vlhkost a vodu

Hericium erinaceus
(houtougu-yamabusitake)
korálovec ježatý

napomáhá trávení
odstraňuje záněty, pročišťuje
a přeměňuje
prospívá slezině a žaludku
uklidňuje ducha
řeší trávicí obtíže spojené
s psychickými zátěžemi

Účinky

Ganoderma lucidum
podpora základu, esence jing
(lingzhi-reishi) lesklokorka posiluje krev srdce, doplňuje čchi
lesklá
sleziny
rozpouští hleny
utišuje ducha
Coriolus versicolor
(yunzhi)
outkovka pestrá

doplňuje jin jater a ledvin
doplňuje čchi sleziny
(mírně) pročišťuje horkost
rozpouští hleny tan
mírně odvádí vlhkost

Lentinula edodes
(xianggu-shiitake)
houževnatec jedlý - šitake

doplňuje slezinu a plíce
doplňuje čchi a krev

Cordyceps sinensis
(dongchongxiacao)
housenice čínská

doplňuje jang ledvin a jin plic
doplňuje čchi obrany (weiqi)
přeměňuje hleny tan

Zuzan Vančuříková, XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae,
Znojmo, 31. 5. – 2. 6. 2013

Výchozí materiály:
Studijní materiály Československé Sinobiologické společnosti
Materiály firmy Mycology Research Laboratories /MRL/
Informace z časopisů Clinical Journal of Mycology
Zkušenosti z vlastní ordinace
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VYUŽITÍ AKUPUNKTURY V TERAPII POSTIŽENÍ
PERIFERNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
Originální práce z XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae

MUDr. Ivana Pospíšilová
Monada – Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka, Praha 4, ivcapospa@centrum.cz
Hlavní funkcí periferního nervového systému (PNS) je jednoduše
řečeno zprostředkování a zajišťení
obousměrné komunikace mezi centrálním nervovým systémem (CNS),
vnějším prostředím a cílovými orgány (svaly, žlázy).
Pod pojmem periferní neuropatie
se řadí postižení jakékoliv části periferního nervového systému (Shy
2003). Patří mezi základní a častější
neurologická onemocnění. V praxi
periferní neuropatie netvoří vymezenou klinickou jednotku, spíše je
to příznak mnoha různých, nejen
primárně neurologických onemocnění. Poškození či porucha přenosu
informací z periferie do CNS a naopak může nastat v kterékoli etáži míšního motorického oblouku,
počínaje dolním motoneuronem
v předních rozích míšních a konče
vlastním periferním nervem, vyjímaje motorickou ploténku (problematika myastenie gravis a myastenických syndromů) a sval (myopatie,
myodystrofie).
Většina periferních nervů je smíšených (obsahují vlákna motorická,
senzitivní i autonomní), z toho vyplívá i základní symptomatika.
Příznaky onemocnění
periferního nervového
systému:
Z hlediska poruchy motoriky
je to chabá paréza v příslušné inervační oblasti, která se projevuje svalovou slabostí a únavou. Testujeme
ji šesti stupni svalového testu dle
Jandy. Pro některé periferní nervy
existují funkční zkoušky, které jsou
založeny na cílené aktivaci svalových skupin, zásobených jedním
periferním nervem. Se sníženou
svalovou sílou souvisí hyporeflexie
až areflexie šlachovo-okosticových
reflexů, svalový tonus je charakteristicky snížen (hypotonie).
18

Je-li postižen nerv se sensitivní složkou pak jsou to poruchy čití,
které můžeme dělit dle různých
hledisek.
• Dle kalibru a typu vláken se jedná
o poruchu disociovanou s postižením jen některých modalit čití,
nebo globální, kdy jde o poruchu
pro všechny kvality čití. Postižení tenkých vláken (taktilní, algické, termické čití) x postižení
silných vláken (propriocepce,
čití vibrační).
• Nejčastější jsou příznaky negativní (výpadové) – hypestezie
až anestezie v odpovídající kožní inervační oblasti. Méně často
jsou projevy pozitivní (iritační)
– hyperestezie, parestezie, dysestezie.
• Parestezie a bolesti vnikají
na podkladě tzv. ektopická excitace kdy při částečném poškození nervových vláken dochází
ke generaci neurálních impulsů
i v průběhu axonu, za fyziologických podmínek jsou generovány
jen v buňkách, tzv. ektopická
generace impulsu.
Při postižení autonomních vláken
vznikají projevy vegetativní dysfunkce – poruchy vazomotoriky,
sudomotoriky, termoregulace, ale
i příznaky dysautonomie kardiovaskulární, gastrointestinální nebo urologické.
Z dalších příznaků může být:
• Bolest, bolestivé křeče svalů
(krampy).
• Fascikulace – samovolné záškuby svalových vláken, které nezpůsobují pohyb svalu jako celku, ale
mohou být viditelné pod kůží.
Vznikají při poruše míchy a předních kořenů míšních a jsou známkou funkčního nervosvalového
přenosu.
• V závislosti na délce trvání poru-
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chy bývá často porušená trofika
svalů, kůže i adnex.
• Fibrilace – spontánní výboje
motorické jednotky patrné při
EMG vyšetření, volním okem nerozeznatelné.
• Tinelův příznak – tlaková bolestivost v místě léze při místním
mechanickém poškození, při
silnější palpaci nebo poklepu
zabrnění v místě probíhající regenerace axonu s parestéziemi
distálně.
• Nejsou přítomny patologické
spastické příznaky iritační (pyramidové) jevy a klony.
Postižení jednotlivých etáží
PNS má svoje specifika:
Postižení předních rohů míšních, tedy doního motoneuronu
(př. poliomyelitis anterior acuta,
amyotrofická laterální sklerosa –
kombinace centrálního i periferního postižení).
• svalová slabost, hypotonie a další
projevy chabé paresy v oblasti odpovídající rozsahu postižených
buněk předních rohů míšních,
nemusí odpovídat area radicularis. Vždy jsou přítomny trofické změny, nejvýraznější projevy
atrofie jsou na akrech končetin.
• typickým příznakem oproti ostatním periferním parézám jsou fascikulace
• není porušena senzitivita
Další etáží je kořenové postižení, tedy radikulopatie: nejčastější
příčinou je komprese nervového
kořene při diskopatii, degenerativní
změny páteře, spinální stenosa, fraktury, tumor, infekce (herpes zoster,
Lymská boreliosa).
Postižení předního kořene
míšního:
• motorický deficit v distribuci

area radicularis motorica, tzv.
myotom (oblast svalů motoricky
inervovaná z jednoho předního
míšního kořene). Většina svalů
má vlákna ze 2 – 3 kořenů, tedy
při monoradikulární lézi je malý
výpadek funkce, výraznější projevy poškození motoriky jsou až
od postižení alespoň dvou předních kořenů.
• charakteristická je tzv. segmentová obrna, při které je postižena
určitá pohybová funkce (např.
oslabená extenze palce (fen. palce) a nohy – L5)
• není porucha čití, není bolest,
jsou svalové fascikulace
Postižení příslušného zadního
kořene bývá obvykle přidružené:
• porucha čití a bolest v příslušných kožních okrscích – area
radicularis sensitiva, tzv. dermatomech (promítají se na povrch
těla jako podélné pruhy)
• není svalová slabost, nejsou svalové fascikulace
• v důsledku ztráty propriocepce
dochází ke snížení až vymizení
myotatických reflexů, pokud
není kompensováno ze sousedních kořenů zásobujících tentýž
sval
Postižení nervové pleteně
(plexopatie):
• trauma, thoracic outlet syndrom,
nádorová infiltrace či komprese,
pozdní postradiační plexopatie,
idiopatická neuropatie brachiálního plexu, infekce herpes
zoster, systémové a metabolické onemocnění (př. diabetická
plexopatie)
• motorický deficit a poruchy čití
v distribuci neodpovídající area
nervina či radicularis, je plurisegmentální – zasahují větší oblasti
končetiny, někdy se běžným klinickým vyšetřením nedají odlišit
od kořenového postižení.
Postižení periferního nervu:
• příznaky periferní obrny (svalová slabost, hypotonie a hyporeflexie) v inervační oblasti poškozeného nervu – area nervina.
V závislosti na délce trvání se rozvíjí hypotrofie svalů.
• v distribuci area nervina může
být bolest

• v případě smíšeného nervu lokalizovaná porucha kožní citlivosti.
Klasifikace postižení
periferního nervu dle
distribuce:
Mononeuropatie – fokální léze
jednoho periferního nervu. Příčiny:
mechanické poškození-trauma (otevřené, uzavřené, trakční ). Komprese nervu vnější, kdy nerv povrchně
lokalizován je komprimován proti
tvrdému podkladu kosti (př. n. peroneus v krajině hlavičky fibuly), nebo
vnitřní, kdy nerv probíhá ve fyziologické, anatomicky predisponované
úžině (př. n. medianus v karpálním
tunelu), jde o tzv. úžinové nebo tunelové syndromy.
Mononeuropatia
multiplex
– fokální léze několika periferních
nervů, která vznikla simultánně či
následně. Při těžkých a mnohočetných formách mohou léze až splývat a napodobovat polyneuropatii.
Příčinou mohou být vaskulitidy
(infekční u Lymské boreliosy, HIV,
jako součást autoimunitních chorob
– SLE, polyarteritis nodóza, revmatoidní artritis, Sjögrenův syndrom),
diabetes melitus, hypothyreosa,
sarkoidosa, charakteristické pro hereditární neuropatii, tumory (lymfom), trauma.
Polyneuropatie – difusní nebo
vícečetné postižení periferních nervů. Dědičné, nebo získané, které
vzniká působením různých endogenních i exogenních vlivů (zánětlivé, metabolické, toxické, vitaminové
a nutriční deficience, degenerativní
i paraneoplastické). Může jít jak
o postižení symetrické, tak asymetrické s příznaky spíše senzitivními
nebo motorickými (Ambler, 1999).
Klinickým průběhem je rozdělujeme na akutní, chronické, remitující,
trvale progredující.
Z pohledu tradiční čínské medicíny vzniká pareza atakou vnějších patogenních faktorů, tj. působením patogenního větru či chladu
a tepla. V případě neuropatie kvůli
vlhkosti, která se stěhuje do končetin, způsobuje obstrukci a blokuje
hladké a volné proudění energie
Qi a krve v nich (meridiánech kon-

četin). Tím vázne nezbytná výživa
a zvlhčení svalů. Neuropatie může
vzniknout i z interních důvodů,
jako je nadměrný emocionální stres
nebo jakákoliv nerovnováhou stavu
Jin a Jang. Pro trofiku svalu je podstatný tok nervových impulsů (ekvivalent energie čchi) a požadavek
vyváženosti autonomního systému
Pasy a Sy (ekvivalent Jin a Jang ).
Terapie je individuální a odvíjí se od konkrétního klinického
stavu, základem je vždy co nejdokonalejší diagnóza (zjistit rozsah
poškození, přesnou lokalizaci léze
a její stupeň, příčinu, nezbytné provést EMG).
Chirurgická léčba je nutná
u většiny poranění s částečným
nebo úplným přerušením kontinuity nervu. Včasná a dokonalá sutura
je základní podmínkou regenerace,
optimálně do 3 týdnů, nejdéle do 2
měsíců od poranění. U uzavřených
traumat (př. fraktury, luxace), u úžinových syndromů, pokud je jasný
objektivní a EMG nález a nedochází
ke zlepšení a ústupu denervačního
syndromu po konzervativní terapii
se provádí chirurgická dekomprese
a uvolněním nervu.
Konzervativní léčba spočívá
hlavně v rehabilitaci, tam kde není
porušena kontinuita nervu a nerv
není komprimován.
Farmakoterapie má podpůrný význam na metabolismus svalů
i nervů, př. reologika, vasodilatancia, vitamín C, vitamíny skupiny B,
panthenol.
Rehabilitace:
• metody fyzikální medicíny: elektrostimulace, elektrogymnastika
• LTV jednak analyticky dle
funkčního svalového testu, dále
na neurofyziologickém podkladě se snahou zapojit sval do určité funkce, reedukovat základní
motorické a senzitivní funkce, tj.
zvýšit svalový tonus a následně
snaha o zvětšení svalové síly v postižené oblasti, dbát na správnou
pohybovou koordinaci, vyvarovat se souhybům, synkinézám.
• důležitá je včasná léčba, udržet
funkční stav periferních struk-
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tur… udržet denervovaná svalová
vlákna co nejdéle funkce schopná, udržet trofiku svalu, kůže
i adnex, bránit atrofii svalů a zpomalit jejich přeměnu na vazivo,
předejít retrakci vaziva a vzniku
kontraktur a deformit… než dojde k reinervaci, aby měl nerv
kam reinervovat.
• odstranit bolestivou aferentaci
• edém (podporuje proliferaci vaziva a fibrózní změny) – polohování, tejpování, lymfodrenáž manuální či přístrojová
• bojujeme proti chladu (kritická
venkovní teplota je 15° C) – rukavice, návleky, vlněné přikrývky
Tradiční čínská medicína
(TCM)
Na naší klinice používáme metody
TCM v rámci komplexního přístupu k pacientovi při konzervativní
terapii i v rámci pooperační léčby.
Akupunktura je terapie regulativní
se snahou nastartovat v organizmu
samoregulativní a homeostatické
pochody, přispívá tak k funkční restituci při akutních i chronických
lézích periferních nervů. Akupunkturou se snažíme léčit základní
příčinu stagnace energie Qi a krve
v meridiánech, obnovit pravidelný
a hladký tok energie Qi a krve v meridiánech. Zlepšení prokrvení v postižené oblasti včetně průtoku krve
ve vasa nervorum a kapilárních lůžek zásobujících neurony, se vytváří
předpoklady pro úpravu nervové
funkce a současně zlepšením mikrocirkulace dochází k ústupu otoku
a ke snížení bolesti.
Využít můžeme různé techniky TCM a početné modifikace
působení na akupunkturní bod
(AB):
• akupunktura tzv. klasická tělová,
aurikuloterapie či jiné subsystémy, ektroakupunktura
• akupresura, akupunkturní kladívko, baňkování, moxa
• manipulativní a masážní techniky (Tuina a Gua sha)
• herbální medicína, dietologie,
úprava životního stylu
• duchovní cvičení a meditace (qigong, tai chi)
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Vybíráme lokální body, Ashi body
v postižené obasti – působíme tonizačně (krátké rychlé podráždění AB
s vyvoláním lehkého bolestivého pocitu, síla podráždění je celkem malá,
ve směru dráhy, po směru energie
Qi, rotace zaváděných jehel po směru hodinových ručiček). Při převaze
svalů antagonistických sedativně
tlumíme přetahující svaly. Dále využíváme body pramene na drahách
postižených oblastí ev. přidat bod
pramene sdružené dráhy.
Parézy HK: LU-3, LU-7, PC-3, PC-7,
HT-3, HT-5, LI-6, LI-10, LI-11, GB-21,
LR-2
Parézy DK: LR- 2, LR-8, SP-5, SP-6, SP9, KI-1, KI-2, KI-8, ST-34, ST-36, GB30, GB-34, GB-39
Vzdálené body hlavně z dráhy jang-ming: LI-4, LI-6, LI-10, LI-11, ST-36,
ST-40, ST-41, GB-34, TE-5, TE-8, GV12, GV-14, GV-4 (dle prof. M. Barešové).
Jak již jsem zmínila na naší rehabilitační klinice Monada používáme
akupunkturu doplňkově v rámci
komplexní terapie, nebudu prezentovat pacienty s parezou n. facialis,
kde je výborný efekt akupunktury
v dnešní době snad i u laické veřejnosti již notoricky znám. Ráda bych
seznámila s méně častým užitím.
S výhodou využíváme akupunkturu
u pacientů s radikulopatií s neurologickým senzitivně – motorickým
deficitem.
Radikulopatie L5
• bolest a senzitivní deficit lampasovitě na zevní ploše stehna,
anterolaterální ploše bérce, dorsum nohy a I. – IV. prstu.
• motorický deficit a atrofie: m.
ext. hallucis et digitorum, částečně i m.tibialis ant., m. gluteus me
et mi, m. TFL. Oslabená extenze
palce (fen. palce) a nohy, pozitivní Trendelenburgovo znamení
(abduktory kyčle). Stoj a chůze
po patách vázne, zakopává.
• reflexy zachovány, napínací manévr Lasegue pozitivní
Vybíráme lokální body, Ashi body
a body dle průběhu drah (dermatomu L5 odpovídá zvl. dráha žlučníku): př. GB-30, GB-31, GB-34, GB-37,
GB-38, GB-41, GB-43, GV-4, GV-3,
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Hua Tuo Jia Ji body bederní páteře,
ST-36, BL-22, BL-23, BL-24, BL-25, BL31, BL-32, BL-51, BL-53, BL-55, BL-40,
BL-60, BL-62, BL-67. Bafengy – aplikujeme malou dávku Mesocainu
a vit. B6.
Radikulopatie S1
• bolest a senzitivní deficit na zadní ploše hýždě, stehna a bérce,
zevní okraj nohy a V. prst.
• motorický deficit a atrofie na m.
triceps surae (vázne plantární
flexe nohy, stoj a chůze na špičce), flexory bérce, m. gluteus maximus (extense kyčle)
• snížen rr. L5-S2 (rr. Achillovy šl.
a medioplantární ), pozitivní napínací menévr Lasegue
Lokální body, Ashi body, body dle
průběhu drah: př. BL-22, BL-23, BL24, BL-25, BL-31, BL-32, BL-40, BL-50,
BL-51, BL-53, BL-54, BL-57, BL-60,
BL-62, BL-67, GV-3, GV-4, GV-11, Hua
Tuo Jia Ji body, GB-30, GV-31, GV-34,
GV-35, GV-37, GV-38, ST-36, bafengy.
Polyneuropatie (PNP) – terapie by měla být vždy komplexní
a optimálně by měla ovlivnit základní příčinu, tj. metabolickou i neurologickou složku onemocnění. Cílem celkové léčby je minimalizovat
následky postižení a využít zbylých
schopností ke zlepšení celkového
stavu a kvality života. Úprava životního stylu, zdravé návyky, vyvážená
strava, optimální váha, cvičební program. Využití TCM v terapii PNP je
svízelnější, protože akupunktura je
tím méně účinná, čím pokročilejší
je poškození struktury, není vhodná
pro závažná onemocnění spojená
s pokročilými patologicko – anatomickými změnami. Symptomatická
léčba je důležitá u pozitivních senzitivních příznaků (dysestezií nebo
neuropatických bolestí).
Symptomy na HK: LI-15, LI-11, TE5, LI-4, Baxie body. DK: GB-30, GB34, GB-39, SP-6, BL-60 LR-2, LR-3, KI
-1, KI-2, bafengy. Tělo: GV -14, GV-12,
GV-9, BL-14, BL-16, BL-60, LI-11.
Meralgia paresthetica (Bernhardt-Roth syndrom) – úžnový sy n.cutaneus femoris lateralis (L2-3), jedná
se o mononeuropatie čistě senzitivního nervu projevující se parestezií

a bolestí s poruchou čití na vnější
straně stehna.
Příčinou je:
• těsné oblečení (skinny jeans sy),
spodní prádlo, pracovní oděvy,
řemeny, opasek kalhot
• obezita, těhotenství, zjizvená
tkáň kolem tříselného vazu.
• delší stání, chůze, jízda na kole
nebo cvičení zvyšující napětí
na tříselném vazu.
• méně často poškození v důsledku diabetické nebo jiné neuropatie (alkoholismus, thyreopatie)
Léčba tkví v odstranění příčiny
komprese změnou chování pacientů (nosit volnější oblečení, redukce
hmotnosti, úprava fyzické aktivity
včetně rehabilitace), v kombinaci se
zmírněním zánětu a bolesti (NSA).
Zkouší se i tricyklická antidepresiva,
amitriptylin, karbamazepin nebo gabapentin. Vyjímečně je nutná nervo-

vá blokáda, chirurgická dekomprese
či resekce nervu.
Akupunktura: SP-10, SP-12, SP-13,
GB-29, GB-31, GB-32, GB-34, LR-3.
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Akupunkt-masáž dle Willyho Penzela
(Meridiánová masáž)

Originální práce z XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
Prim. MUDr. Zdeněk Šos
Rehabilitace Šos s.r.o., Horšovský Týn, zdeneksos@seznam.cz

I. Podklady a metoda
Willy Penzel (1918 – 1985, viz obrázek výše) byl původním povoláním
stavební inženýr, později se vyučil
masérem a působil v Bad Pyrmontu.
Založil léčbu pomocí masáže meridiánů s kořeny v tradiční čínské
medicíně nazvané po autorovi Akupunkt – masáž dle W. Penzela (zkráceně APM). Od r. 1971 vyučuje APM
v institutu v Heyenu u Bodenwerderu, později v Rakousku, Švýcarsku,
v Heyenu sídlí Europäische Penzel-Akademie. Od r. 1971 se vyučuje
APM v institutu v Heyenu u Bodenwerderu, později v Rakousku, Švýcarsku, v Heyenu sídlí Europäische
Penzel-Akademie. V letošním roce
jsme oslavili uspořádáním 1.konference APM dle W. Penzela 15. výročí
výuky masáží v České republice. Pokud bychom charakterizovali stručně tuto metodu, tak motto metody
je: Dělejte vše jednodušše!
Dalšími přívlastky metody je respektování základních energetických pravidel, pracuje se především
22

s pojmem přesunu energie v organismu. Metoda využívá axiomu, že
vše je vzájemné spojené (celostní,
holistický koncept), zdraví je spojené s rovnoměrným rozložením
energie, pracuje s pojmy přebytku
a nedostatku energie.
Masáž se dá využít s dobrým efektem především u funkčních onemocnění, ale také jako adjuvans
u většiny organických onemocnění,
kde zlepšujeme jejich funkční komponentu. Tato léčebná metoda se zakládá na učení a pravidlech klasické
akupunktury.
Bříškem prostředního prstu vykonává léčitel přiměřený tlak na malou
kovovou kuličku na konci kovové tyčinky, kterou táhne podél léčeného
meridiánu, aby povzbudil proudění
energie ve směru proudění energie
v této dráze. Přitom na kůži vzniká
jako odpověď na dráždění většinou
lehké zčervenání ve smyslu dermografismu anebo viditelné vyblednutí, které je známkou na úspěšnou
stimulaci daného meridiánu. Vznikají tak rozdílné reakce jednotlivých
meridiánů a jejich úseků na tento
stále stejný podnět, a tyto změny
mohou potom dále velice rychle vymizet anebo nejsou vůbec vyvolatelné, z čehož my dále činíme
závěry o rozdělení energie
v organismu. Tato známka
je však okrajovým nálezem
a neslouží primárně jako
diagnostický
indikátor.
Průkaz existence proudění v jednotlivých meridiánech byl opakovaně experimentálně ověřen (Darras
aj.). Radionuklid byl zaveden do akupunkturních
bodů a dále scintilační kamerou sledován jeho pohyb v průběhu meridiánu
zcela rozdílnou rychlostí
od rychlosti krve a lymfy
v příslušných cévách krev-
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ního a lymfatického oběhu. Klasický
požadavek, že před každou terapií
má být stanovena diagnoza, platí samozřejmě i u této metody, zvláště ze
dvou hlavních důvodů:
1. Klinickým vyšetřením a diagnózou se stanoví, zda pacient je
vhodný pro fyzikální léčbu a tedy
i pro APM.
2. Před každým léčebným zákrokem je stanoven energetický
nález, kterým se řídí léčebný postup a je základem pro úspěšnou
APM, neboť musí být stanoveno,
které meridiány mají dostatek
anebo nedostatek energie.
Vyrovnání těchto rozdílů, tedy
rovnoměrné rozdělení v celém meridiánovém systému je terapeutickým cílem APM. Energie protéká
stále v 12 meridiánových párech, přičemž přechází z jednoho meridiánu
na druhý skrze spojovací dráhy, tzv.
přechody. Meridiány ještě rozdělujeme na 3 okruhy vždy po 4 meridiánech (2 jangové a 2 jinové) na každé straně těla. Jednotlivé pořadí
a sled meridiánů a jejich 3 okruhů je
vyjádřeno v tzv. meridiánových hodinách (růžici, hvězdici, viz obrázek
níže).

Asi vždy 2 hodiny je vždy jeden
z 12 meridiánů a potom vždy následující ve stavu plnosti, jako by tělem
procházela jedna vlna po dobu 24
hodin. Na meridiánových hodinách
můžeme tedy odečíst, ve kterém
okamžiku vykazuje ten který meridián své maximum a jeho kontralaterální meridián své minimum energetického naplnění.
Jestliže je normální rozdělení
energie v těle z jakéhokoliv důvodu
porušeno, vede to k poruše proudění ve smyslu prázdnoty v některém
meridiánu anebo jeho úseku a naopak k plnosti druhých meridiánů
většinou na kontralaterální straně.
Tyto stavy plnosti a prázdnoty korespondují s pocity bolesti příslušných tělesných partií, s funkčními
poruchami jednotlivých orgánů
nebo úseků, které jsou v topografickém vztahu k danému meridiánu. Tak například nalézáme při bolestech v kříži vždy buď přeplnění
nebo nedostatek energie v dráze
močového měchýře, především
v jeho úseku, který leží nad bolestivým místem. Zcela analogická je
situace i u jiných meridiánů a tím
v jejich průběhu nalézáme bolestivá
místa, omezení hybnosti anebo jiné
poruchy orgánů.
Zda se jedná o stav přeplněnosti nebo prázdnoty, závisí hodně
na tom, zda se jedná o akutní nebo
chronické degenerativní onemocnění. Na příkladu onemocnění z nachlazení si můžeme ozřejmit jednotlivé fáze z energetického hlediska:
nejprve (ve stadiu třesavky s prochlazení) nalézáme stav prázdnoty
v meridiánovém systému. V tomto
stadiu je léčení otázkou volby mezi
jakýmkoliv přívodem energie, např.
tepla.
Toto prodromální stadium přechází do akutního stadia s hyperémií, hypersekrecí, hyperthermií
s horečkami a my nalézáme v meridiánovém systému stav přeplnění.
Zde spočívá terapie v opatřeních,
které odvádějí energii, např. studené obklady apod. Akutní stadium
přechází někdy i z hlediska obranných sil organismu, do chronického
stadia, při kterém se opět objevuje
v systému stav prázdnoty, nedostatku, a ten zase můžeme léčit pomocí opatření přivádějících energii
do organismu.

Tento všeobecně vyjádřený postup nachází své praktické uplatnění v naší strategii při aplikaci např.
fyzikální terapie. Vzpomeňme si
jen např. na kryotherapii u akutních úrazů, kdy samozřejmě z energetického pohledu je takový stav
vždy spojen s přebytkem energie
v daném úseku meridiánu. Stejně
samozřejmým je i přívod tepla v jakékoliv podobě (obklady, diathermie) u chronických degenerativních onemocnění. Ale ne vždy jsou
energetické poměry tak jasné jako
při akutním traumatu anebo při jasných známkách zánětu.
Základním léčebným principem
efektivní a cílené APM dle Penzela
je energetické vyrovnání a nové rozdělení při rozdílném energetickém
naplnění mezi jednotlivými meridiány a jejich skupinami, přičemž masáží pomocí tyčinky jsou prázdné
dráhy naplňovány, energie je přitahována z plnějších meridiánů.
Tak se nechají nepřímo přeplněné meridiány sedovat tím, že se
jejich přebytečná energie odvádí
do prázdnějších meridiánů. Přitom
se postupuje dle platných pravidel
akupunktury.
To samozřejmě vyžaduje stanovení okamžité energetické situace.
Byly proto vyvinuty různé diagnostické strategie, aby byl umožněn
co nejpřesnější diagnostický nález
a aby bylo možné i následně kontrolovat účinek léčení.
II. Specifické vyšetřovací
metody
Vyšetřovací metody se rozdělují
do dvou skupin:
a) testy přítomnosti bolesti nebo
omezení hybnosti v okamžiku léčení, takže pacient může vyjádřit své
pocity o zlepšení nebo zhoršení potíží během testu.
1) Testovací tah – tyčinkou se
stimuluje několikrát intenzivně začátek přední střední dráhy od symfýzy až k pupku. Přitom se mění rozložení energie ve dvou podřízených
drahách, přední a zadní střední dráze, protože se zvyšuje podíl energie ve stimulovaném oddíle přední
střední dráhy. Toto naplnění se však
děje na úkor zadní střední dráhy,
ze které je energie odebírána. toto

přemístění energie vede v konečném důsledku ke stimulaci jinových
drah, kterým je přední střední dráha nadřízena.
Pacienta se nyní zeptáme, zda se
jeho potíže zlepšují nebo zhoršují.
Ve většině případů to může jednoznačně posoudit, může se občas
i stát, že jeho potíže krátkodobě zcela vymizí. Zlepšení je potom důkazem pro to, že potíže pacienta byly
způsobeny původním nedostatkem
energie v jinu nebo původním přebytkem energie v jangu. Pokud pacient nemůže poznat žádné zlepšení
nebo dokonce udává zhoršení stavu, potom jsou poměry obrácené,
tzn. že potíže jsou způsobeny původním přeplněním jinu a nedostatkem v jangu, protože tento stav
se stimulací zkušebním tahem ještě
zesiluje.
2) Test dle pravidla poledne-půlnoc – nejprve zjistíme, který meridián má nejužší souvislost
s oblastí potíží, tedy který meridián
vede přes oblast potíží nebo přes
orgán, který nám způsobuje obtíže.
Abychom zjistili, zda se meridián nachází ve stavu prázdnoty nebo přeplnění, vyšetříme kontralaterální
meridián na nejvzdálenějším místě
přes tonizační bod a bod pramene
a tím odtáhneme energii od postiženého meridiánu.
Opět se ptáme pacienta, zda se
jeho potíže zlepšují nebo zhoršují,
stejně jako v případě testovacího
tahu na úseku přední střední dráhy.
Podle nálezu buď přivádíme energii
do postiženého meridiánu anebo
odvádíme do jiných úseků těla.
b) Pokud v okamžiku vyšetření
pacient nemá žádné potíže, které
nám mohou říci o zlepšení nebo
zhoršení, např. víkendové migrény
apod.
3) Energetický nález nad ušními reflexními zónami – Zde platí, že při palpaci tyčinkou s malou
kuličkou tlaková bolest na lobulu,
na okraji ušního boltce nebo v sulcus hellicis odpovídá nedostatku
energie v odpovídajícím periferní
oblasti těla a tlaková oblast v ostatních úsecích ucha odpovídá přeplnění energií. Tato testovací metoda
nabízí možnost, že poznáme rozdělení energie nejen co se týče jinu
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a jangu, ale i dle jednotlivých meridiánů a jednotlivých orgánů, jak odpovídá reflexním zónám ucha.
4) Hrubý a jemný pohmat –
Tento test vychází z toho předpokladu, že ve stavu přeplnění při hlazení
ve směru toku energie máme pocit
hrubosti (jako když přejíždíme přes
písek), a proti směru toku energie
máme pocit hladké kůže. Opačný
pocit máme při stavu, kdy meridián
je prázdný. Tato metoda vyžaduje
určitý trénink, vede ovšem potom
k jistým a reprodukovatelným výsledkům.
5) Palpace pulzu na a.radialis – tato metoda se používá u APM
hlavně v souvislosti s léčením přes
teorii 5 elementů.
Toto jsou nejčastější vyšetřovací
metody v APM, ale každý terapeut
samozřejmě využívá i další dle svých
vědomostí a možností. Samostatnou
kapitolou je přístrojové stanovení
energetické úrovně organismu.
III. Léčení
Po provedeném energetickém vyšetření můžeme pokračovat přímo
v léčení pomocí tyčinky. V podstatě
vždy provádíme stimulaci, tedy přivádíme energii, pracujeme ve směru toku energie, čímž se naplňují
stavy nedostatku v meridiánech
a obnovuje se rovnováha.
Směr toku energie odpovídá způsobu číslování jednotlivých akupunkturních bodů. Pouze o směru
toku energie v přední a zadní střední dráze DU MAI, TOU MO se vedou
diskuse, neboť v klasickém a moderním pojetí existují různé názory. Na rozdíl od v Evropě běžného
číslování se v APM u zadní střední
dráhy předpokládá opačný směr
pohybu energie. Logiku vidíme
v tom, že zadní střední dráha tvoří
oběh spolu s přední střední drahou
a tedy zadní střední dráha probíhá
od horního rtu přes hlavu a záda
ke konečníku, kde předává energii
přední střední dráze.
Na počátku léčení vždy provádíme tzv. „dvojí dělení“, tj. dle nálezu
plošné léčení všech meridiánů buď
na celé jin oblasti na přední straně
těla anebo na jang oblasti na zadní
straně těla, event. totéž přeložení
24

energie z jedné strany těla na druhou anebo z dolní poloviny na horní a obráceně.
Cílem léčení je, jak jsme se již zmínili výše, naplnit prázdné meridiány v oblasti jinu, abychom zlepšily
obtíže pacienta a aktivizovali samoléčitelské schopnosti organismu,
protože tímto masivním přesunem
energie samozřejmě dojde k nárazu
do celého organismu. Tento zákrok
má mnohdy velmi dramatický, ale
také silně harmonizující efekt. Většinou první APM je pro pacienta
největším zážitkem, co se týče celkových změn organismu.
Stimulace všech jin meridiánů volíme tehdy, je-li dle nálezu některý
nebo většina jang meridiánů ve stavu plnosti. Stimulací jinu přemisťujeme energii do oblasti jinu a tím
ulehčíme oblasti jangu. Léčení jinových drah nazýváme také vyrovnávací masáž ventrálně. Protože
při APM provádíme vždy stimulaci,
tedy prázdné meridiány jsou při
dráždění ve směru toku energie
stimulovány, při stavu plnosti v oblasti jinových drah a při nedostatku
energie v jangových drahách provádíme stimulaci v oblasti jangu, a potom mluvíme o vyrovnávací masáži dorzálně. Při poruše v rozdělení
vpravo-vlevo se provádí vyrovnávací masáž vpravo nebo vlevo, eventuelně při rozdílech v horní a dolní
polovině těla vyrovnávací masáž nahoře a dole dle toho, kde se nachází
nedostatek energie.
S přibývajícím počtem sezení se
léčba specifikuje, takže nakonec
léčíme až jednotlivé meridiány či
rozdílné akupunkturní body. To ale
stále dle akupunkturních pravidel
a učení dle 5 elementů.
W. Penzel se významně zajímá
o ošetření jizev. Považuje je za překážku a bariéru v toku energie
a ošetřuje je v rámci masáží specifickým APM krémem, který zvyšuje
vodivost tkáně. Jizvy můžeme zkoumat i specificky, zda některá z oblastí jizvy je v přebytku nebo nedostatku energie.
W. Penzel je názoru, že dlouhodobě působící porucha toku energie nakonec vede k blokádám především v pohybovém ústrojí, a tak
po energetické přípravě doporuču-
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je blokované oblasti uvolnit mobilizačními technikami. Některé z nich
jsou zcela originálním vlastnictvím
Penzelovy metody.
Autor sdělení je nositelem licence
pro výuku metody v ČR a SR.
Literatura u autora
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Digitální zobrazení meridiánů – ACUM

Originální práce z XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
Prim. MUDr. Zdeněk Šos
Rehabilitace Šos s.r.o., Horšovský Týn, zdeneksos@seznam.cz
Existuje mnoho způsobů k určení energetické dysbalance a určení energetické úrovně meridiánů
a bodů. Namátkou bych jmenoval
pulzní diagnostiku, diagnostiku z mikrosystémů (ucho, jazyk apod.), symptomatologie pěti elementů, testování svalů a v neposlední řadě digitální
zobrazení meridiánů.
Vyhledání akupunkturních bodů,
resp. jejich stimulace slouží jako
pomůcka pro všechny, kteří se zabývají akupunkturou, akupresurou,
elektropunkturou, moxováním,
baňkováním a dalšími obory, kdy potřebují vyhledat akupunkturní body.
Přístroje jsou v drtivé většině založeny na měření změn vodivosti kůže
v místě akupunkturního bodu, tedy
je to v podstatě měřič kožního odporu. Pamětníci si jistě pamatují velice
sofistikovaný Stimul či Akudiast a je
jen škoda, že jejich vývoj a výroba
ustaly a nepokračovaly v době prudkého rozkvětu elektroniky v posledních desetiletích.
Digitální zobrazení meridiánů je
proces měření elektrického odporu
v akupunkturních bodech a matematickými metodami jejich vyjádření v diagnostických grafech. Je to
situace podobná příbuzným metodách jako je ekg a eeg v allopatické
medicíně. Celý koncept je založen
na měřeních a pokusech japonského
lékaře Yoshio Nakataniho a Kobei
Akabaneho a německého lékaře Reinholda Volla v 50. Létech minulého
století. Dr. Nakatani vyjádřil exaktně,
že akupunkturní body vedou elektrický proud jinak než okolní kůže
a zjistil, že zobrazují i anomálii v meridiánové dysfunkci. Vypracoval pracovní protokoly o úrovni meridiánů
a nazval celý proces Ryodoraku. Nakataniho pionýrská práce doznala
mnoha validizací v četných pracech
(www.RyodorakuResearch.com).
Elektroakupunktura podle Volla
(EAV), vyvinutá v minulém století

německým lékařem dr. Vollem měří
také v koncových bodech rukou
a nohou, v těchto bodech má být
standardní dotykový odpor 95 kohmů, což odpovídá relativní hodnotě
50 na stupnici se 100 délky. Hodnoty
mezi 50 – 60 jsou považovany za dobré, hodnoty přes 70 ukazují na zánět,
hodnoty pod 40 ukazují na nestandardní tkáň, např. karcinom.
Digitální zobrazení meridiánů většinou pracuje na stejném principu
měření v kombinaci s moderními
statistickými metodami. Software vytváří sumarizaci měření a doporučení v grafech.
Postupně byly vytvořeny poměrně robustní
systémy a programové
vybavení s názvy Bio-Meridian, Electrical
Meridian Imaging, Prognos a jeho varianta pro
APM Sphinx a Acugraph,
na našem trhu např. Acucomb od firmy Embitron.

Výhoda systému Acum tkví v možnosti samostatného používání akupunkturního pera E-Acupen, tedy
pouze k vyhledávání a stimulaci
bodů a teprve při nutnosti získání
objektivnějšího pohledu na celý meridiánový systém možnost připojení
k převodníku a počítači.

Acum – charakteristika systému
Acum je založen na originálním
spojení s vyhledavačem a zároveň
stimulátorem ak upunkturních
bodů a možností připojení k systému vyhodnocení naměřených hodnot. Prakticky všechny dosavadní
systémy pracují s možností přenášet naměřené hodnoty, aniž došlo
k přesné lokalizaci akupunkturního
bodu.
Zvolili jsme jednoduché a i cenově
dostupné vyhledávací akupunkturní
pero E-Acupen, které jsme dokázali
připojit k převodníku dat do počítače. Postupně jsme zjistili, že totéž
dokážeme i s akupunkturním perem
firmy Promed (dříve Medisana).
Z principu se domníváme, že jsme
schopni připojit i ostatní měřící systémy k našemu zobrazovacímu systému.

Ne jako poslední výhodu spatřujeme v nalezení příznivého poměru
mezi výsledky měření, jejich použitelností v praktické medicíně a ošetřování klientů a cenovou relací s podobnými systémy.
Měření je prováděno tradičně dle
našich předchůdců na sadě terminálních bodů (Tsing points, někdy
nazývaných Akabaneho body), o kterých se traduje, že jsou výrazem dlouhodobějšího stavu organismu, dále
na sadě bodů pramene (Yuan points,
nazývané někdy také jako Nakataniho body), které by měly více odrážet
akutnější stav organismu. Někteří
autoři je považují za 4 – 6 aktivnější
než jiné body a považují je za nejaktivnější body meridiánu. Poslední sadou bodů, které nabízíme k proměřování, jsou body biorytmu (horary
points, home points neboli vlastní

Parametry sondy e-Acu-Pen
Měřící proud max 2,5 µA, typický
1 µA snížená spotřeba a tím prodloužená životnost baterií.
Na obrázku č. 1 je znázorněn průběh stimulačního napětí e-Acu-penu:
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body elementů), které by měly ukázat nejcitlivěji stav meridiánů.
Výsledky jsou zobrazeny v několika
grafech:
• Základní, prosté zobrazení všech
naměřených hodnot meridiánů,
seřazených v pořadí energetického oběhu
• Rozdělení na jinové a jangové meridiány
• Rozdělení dle elementů, zde kromě sloupcového grafu nabízíme
i zobrazení v „koláčovém grafu“
s rozdělením jak jin-jang dle elementů, ale i stranově na pravou
a levou stranu organismu
• Pro potřebu metody APM (Akupunkt-masáž dle Willyho Penzela) jsou uvedeny grafy s dvojím
dělením a rozdělením energetického oběhu na okruhy.
Na obr. č. 2 a 3 uvádím pr ilustraci
histogramy vyšetření dvou pacientů.
Všechny grafy potom nabízejí jednoduchý expertní systém vyhodnocení
s ukázkou, jak postupovat v ošetření
nalezených odchylek. Použití daných návodů považujeme pouze
za doporučující a samozřejmě závisí od zkušenosti jednotlivých léčitelů, jak budou postupovat a na tom,
jaké metody preferují (jehly, jehly
s elektrostimulací, laser, akupresuru,
masáže apod.).
Software umožňuje i současné zobrazení tří libovolných grafů dle výběru, což umožňuje především srovnávání výsledků v průběhu času, před
ošetření m, po ošetření atd. Všechny
výsledky je možné vytisknout s možností výběru položek, které chceme
tisknout.
Nezbytným doplňkem programu
je možnost záznamu anamnézy a doporučení ošetření .
Samostatnost použití E-Acupenu
a jeho jednoduché ovládání umožňuje dále používání tohoto akupunkturního pera i samotnými klienty dle
našeho návodu.
Software je nabízen v modulu pro
TCM (tradiční čínskou medicínu)
a v modulu pro APM (Akupunkt-masáž dle W. Penzela), neboť se obě metody mírně liší v umístění některých
měřících bodů. Současně je software
nabízen i zatím v několika jazykových mutacích (angličtina, němčina,
je připravena ruská mutace).
26

Nejblíže systému ACUM má americký Acugraph. Tento systém je
na trhu již mnoho let a má nepopiratelně více prostředků k ověření své
účinnosti. Nedávná studie, která shrnuje výsledky 311 léčitelů na 43 088
probandech na 117 725 měřeních
v létech 2005 – 2010 z celého světa, a shrnovaly především přesnost
a spolehlivost měření. Určitým limitem výsledků je právě spolehlivost
měření u takového počtu vyšetřovatelů, jejich kvalita měření a zkušenost. Acugraph používá měřící
proud 0 – 40 mikroA k měření elektrického odporu a potom konvertuje
tuto hodnotu do vodivosti 1/R informuje o vodivosti na škále 0 – 200,
která koresponduje s hodnotami odporu od 75 Kohmů do 2 Mohmů.
Průměrná vodivost pro ženy byla
86,5 a pro muže 98,5. Průměrné hodnoty dále sledovaly u jednotlivých
meridiánů v různých věkových skupinách. 4tyři meridiány (St, KI, Liv,
GB) měly signifikantně vyšší vodivost u mužů ve všech věkových kategoriích. Ve skupině dětí do 15 let nebyly žádné rozdíly mezi pohlavími.
Hodnoty rozdílů stoupají do věku
41 – 50, potom mírně klesají, muži
mají vyšší vodivost s výjimkou LI
ve věkové skupině 61 – 70. Větší rozdíly jsou na bodech na nohou. Vyšší
hodnoty u obou pohlaví se objevují
po 1 hodině odpolední.
Vzhledem k podobnosti systémů
a rozsáhlosti uvedené studie, která nemá obdobu u jiných přístrojů,
jsme porovnávali náš systém ACUM
právě s Acugraphem. Výsledky zatím
nemáme statisticky hodnotitelné,
protože počet měření není zatím
dostatečně veliký k nějakému signifikantnímu závěru, přesto výsledky
jsou nadějné a ukazují, že jsou porovnatelné u obou systémů. Měření
jsme prováděli opakovaně u stejného klienta, vždy s opakováním
na stejné sadě bodů jak Acumem tak
i Acugraphem.
Diskuse
Nejstabilnější výsledky ukazuje
měření na terminálních bodech,
z pohledu vyšetřovatele je výhodné
i snadností měření. Body jsou bezprostředně na povrchu, není nutné
tlačit na sondu. Problémem je pouze
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přítomnost četných záděrek v oblasti nehtů, resp. různých deformit
a zrohovatělých míst na noze, především v oblasti malíku. U dalších
dvou sad měřených bodů vstupuje
již více faktorů do hry, především
z hlediska nutnosti většího přítlaku,
resp. u bodů biorytmů body umístěné ve dlani (H8, PC8), kde je většinou rušivým faktorem i vyšší vlhkost
kůže.
Prováděli jsme kontrolní měření na corneometru – přístroj k měření vlhkosti kůže a dále kontrolní
měření s potřením bodů krémem
APM (používá se k ošetření jizev,
ke zvýšení vodivosti). Snažili jsme se
tím vyrovnat rozdíly v kvalitě kůže,
ale na základě dosavadních měření
máme zatím spíše pocit, že měříme
samotný krém a ne vodivost klienta.
V těchto měřeních budeme pokračovat.
Vyslechl jsem názor, že ACUM je
k použití pro „píchače“, tedy pro
akupunkturisty, kteří pracují s „kuchařkami“, ale myslím si, že při
rozumném nadhledu nad diagnostickými metodami je každý objektivizační prostředek užitečný. Jistě
metody tradiční čínské medicíny
citlivěji určují energetické poměry
organismu, ale myslím, že v našich
zeměpisných poměrech a tradičním
způsobu uvažování může být ACUM
vhodným pomocníkem.
Literatura:
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Acupoints in 8637 Patients: Influence
of Age, Gender and time of Day, http://
www.jams-kpi.com/article/S20052901/11/60003-4/fulltext
Smith, M.: Innovation in Acupuncture through Digital Meridian Imaging,
http://www.acupuncturetoday.com/
mpacms/at/article.php?id=32452
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produktů – metoda EAV, http:// www.
milanhein.cz/studie_eav.php

Obr. č. 2: Záznam měření u ženy , 38 let, s dlouhodobými potížemi v oblasti kříže, pánve a kostrče.
Nápadné snížení u meridiánu močového měchýře koreluje s potížemi pacientky.

Obr. č. 3: Záznam měření u ženy, 37 let, výrazné zažívací potíže, recidivující blokády v oblasti páteře, výrazná somatizace
psychického přepětí v zaměstnání. Snížení elementu ohně a močového měchýře při současném zvýšení elementu dřeva
a země koreluje s potížemi klientky.
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LEPEK JAKO PŘÍČINA NEMOCÍ

Originální práce z XXVII. Congressus acupuncturae
Bohemiae et Slovaciae
MUDr. Vladimíra Strnadelová, Jan Zerzán
Na Florenci 35, Praha, strnadelova@cbox.cz
Lepek je obilná bílkovina, tedy bílkovina, která by měla být pro výživu člověka velmi pozitivní a zdravá.
Mnoho století tomu tak bylo a pšenice, žito, oves i ječmen žili s člověkem v symbióze. V posledních
letech přibývá nemocí při kterých
je lepek jedním z významných příčinných faktorů. O šíří problému
svědčí i následné kazuistiky.
KASUISTIKA I.
Dítě JŠ, 7 let
První vyšetření 30. 5. 2006
Anamnéza:
Ve 3 letech diagnostikován Aspergerův syndrom. Otec popisuje chování dítěte v době první návštěvy
takto:
• Budí dojem, že žije ve svém světě, na kontakt (pozdrav, příchod
návštěvy…) nereaguje.
• Obtíže v oblasti motoriky, hlavně jemné.
• Nechápe význam sociálních situací (například v závodě nechtěl
děti předběhnout)
• Spí neklidně často se budí a volá
matku.
• Není s ním možné nikam cestovat, odmítá mimo domov jíst, pít,
chodit na záchod.
• Má stereotypní a omezené zájmy,
které jsou abnormální ve své intenzitě. Když koníček opustí, odmítá se k němu vrátit.
• Fobie z výšek
• Zuřivě reaguje na pohádky, kde
je něco negativního.
• Celý den je protkaný rituály.
Z další anamnézy: ve 4 letech
prodělala Salmonelosu, mezi 5 – 6
rokem 5× antibiotika pro těžké laryngitídy, velmi málo jí. Jídlo si programově zakazuje.
Na EAV: porucha střevní imunity,
dysbióza, významné přemnožení
28

plísní zatížené játra, zátěž na očkování. Významná zátěž na lepek a kasein.
Léčba:
Doporučená dieta, vysazení veškerých lepkových obilovin v jakékoli
formě, vysazení mléčných výrobků
a mléka. Dále doporučené vysazení
jednoduchého cukru, snížení masa,
náhrada živočišných tuků za rostlinné. Strava postavena na bezlepkových obilovinách, zelenině a luštěninách. Pročištění tenkého střeva
střeva, nosoda Salmonely, comp. homeopaticum Apis regina.
Kontrola za dva měsíce: podstatné zlepšení chování, chuť na jídlo
dobrá.
V léčbě: bylina na doplnění krve,
posílení imunity, dieta.
Kontrola 14. 11. 2006: přibral 3 kg,
psychické chování zlepšeno.
Na začátku roku 2007 přinesl
otec přehled změn chování, které
pozoroval u syna za posledního půl
roku po zavedení diety a léčby.
• Syn vyhledává kontakt s vrstevníky.
• Začal odpovídat na pozdrav, poprvé v životě po návratu otce
z práce k němu běžel a objal ho,
poprvé šel k otci sám a řekl mu,
že ho má rád.
• Motorika se zlepšila, začal driblovat míčem (pravou i levou rukou, obléká se sám, začal hrát
počítačové hry, kde je třeba
koordinace obou rukou, každá
ruka ovládá jiné klávesy).
• Téměř zmizel noční neklid, spí
klidně a vyrovnaně, spí déle.
• Spontánně si říká o jídlo, pití,
sám si v cizím prostředí řekne,
že chce na záchod. Sám si řekne,
že má hlad a na jídlo se těší. Jí
s chutí.
• Vrací se ke koníčkům, které
opustil.
• Přestali mu vadit pohádky.
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• Postupně opouští rituály.
Poslední zpráva o pacientovi je
z ledna 2013. Chodí na Gymnasium s výborným prospěchem, hraje
amatérsky divadlo, je zdravý.
KASUISTIKA II.
TŠ ročník 1956, otec
První návštěva 15. 8. 2006
Anamnéza:
Od dvou let Atopický ekzém i Astma. Od dětství těžké migrény. Vše
trvá až dosud.
Na příkladu syna zavedl před
měsícem bezmléčnou a bezlepkovou dietu: během měsíce zmizely
úplně bolesti hlavy, ekzém se zlepšil o 75 %, Astma se také významně
zlepšilo.
Na EAV zjištěna dysbiosa, významná zátěž na játrech,oslabený zvláště
jin jater, plísně. Významné degenerativní hodnoty na dráze cévní.
Léčba:
Pročištění tenkého střeva, byliny
na doplnění jinu jater, dieta.
Kontrola 20. 9. 2006
Pacient udává, že před 14 dny měl
náhlou významná porucha rovnováhy, závratě. Byl odvezen do nemocnice kde stav po 24 hodinách odezněl. Neurologický závěr zněl Cévní
mozková příhoda, charakteru TIA.
Nyní pacient bez problémů, Migrény nejsou, kůže dobrá, Astma není.
Kontrola 24. 7. 2007: pacient dodržuje dietu je bez všech obtíží.
Kontrola 9. 1. 2013: vysoký TK asi
3 měsíce. Neporušil bezlepkovou
ani bezmléčnou dietu, ale začal jíst
asi 3 roky více tuku, méně tepelně
upravené zeleniny a vrátil se částečně k masu a cukru.
EAV – významné zatížení jater.

Léčba:
Doplnění jinu jater, úprava diety
Kontrola duben 2013
Tlak v normě, obtíže nejsou.
PŘEDNÁŠKA
V posledních letech přibývá
diagnostikované CELIAKIE, tedy
autoagresivního onemocnění namířeného proti sliznici tenkého
střeva. Dříve se na toto onemocnění myslelo pouze v dětského věku
a bylo spojeno s objemnými průjmy
a vzedmutým bříškem u dětí, které
neprospívaly. Dnes je celiakie diagnostikovaná ve všech věkových kategoriích a souhrn příznaků je velmi dlouhý a rozmanitý. Odhaduje se
zhruba postižení ve 3 % populace.
Celiakie je však jen vrcholkem ledovce. Šíře nemocí, kde hraje lepek
zásadní roli, je však daleko větší.
Problém lepku a jeho vlivu
na zdraví může být na třech úrovních:
• Intolerance lepku s poškozením
střevní sliznice a střevní imunity. Intolerance je v posledních
letech uznávaná i vědecky. Není
prokazatelná krevními testy, či
jinými klinickými vyšetřeními.
Kriteriem stanovení této diagnosy je to, že po vysazení lepku ze
stravy se zlepšují příznaky nemocí, zvláště imunitních.
• Alergie na lepek
• Celiakie – autoagrese
Ve všech formách této nemoci
je základem problémů poškození
střevní sliznice v různých stupních
od lehčích forem až po těžké vyhlazení střevního reliéfu a tím i poškození funkce střeva ve smyslu
imunitním i trávicím. To může vést
k mnoha klinickým projevům, které
jsou u každého člověka jiné.
IMUNITNÍ PROJEVY:
ve střevě vzniká velká část imunitní odpovědi organismu. Při jejím
porušení pak různé formy imunitních poruch od časté nemocnosti
po těžší formy včetně alergických
reakcí, atopického ekzému a podobně. U plně kojených dětí s atopickým ekzémem či imunitními
nebo zažívacími problémy mizí
velmi často tyto nemoci po úpravě

stravy kojící maminky.
ZAŽÍVACÍ OBTÍŽE:
způsobená následnou dysbiozou,
přemnožením bakterií a plísní, to
vše vytváří zažívací problémy. Se
zhoršující se střevní sliznicí, se zvyšuje propustnost střevní bariery,
kdy se toxiny dostávají do krve a s ní
do jater. Dochází k zatížené funkci jater, které pak vede k různým
příznakům například bolesti hlavy,
oslabení slinivky břišní, obrácení
toku a zablokování funkce žaludku
a podobně. Výsledkem pak mohou
být řidší stolice, nadýmání, zácpy,
nejrůznější formy únav, žaludeční
vředy a podobně. Přemnožené bakterie a plísně vedou pak k častým
gynekologickým výtokům, zánětům
močových cest či prostaty u mužů.
AUTOAGRESIVNÍ NEMOCI:
do krevního oběhu se dostávají
nerozložené molekuly bílkovin, které vyvolávají autoagresivní reakci
vůči různým tkáním. Výsledkem je
nejen celiakie, ale autoagrese na lepek byla zjištěna u různých autoagresivních onemocnění např. Diebetes I. typu, autoagrese štítné žlázy,
progresivní polyartritída, roztroušená sklerosa a podobně.
METABOLICKÉ POŠKOZENÍ:
dojde k porušení střední bariery i bariery nervového systému,
nestrávené molekuly lepku se dostávají do nervového systému a vyvolá tvorbu opioidních látek, které
poškozují nervový systém a vedou
například k vzniku Autismu, nebo
v pozdějším věku k vzniku depresí. V prenatálním období je popsán
i vznik Dawnova syndromu.
PROČ LEPEK JAKO PŘÍČINA
NEMOCÍ?
Lepek je obilná bílkovina, která
je obsažena v pšenici, žitu, ječmeni
a ovsu (oves je nejméně lepkovou
obilovinou). Všechny tyto obiloviny
provází člověka v celé jeho historii
a nedělali mu problémy. Proč tedy
se lepek stal nepřítelem člověka
a způsobuje mu zdravotní problémy?
Má to dva aspekty:
1. Způsob zpracování pšenice
Pšenice se používala a stále použí-

vá v Arabii, kde jí převážně konzumovali ve formě kuskus a bulgur.
U nás se pšenice mlela na mouku, ze
které se vařily kaše a občasně se používala i na pečení. Mlela se na žernovech, tedy mezi dvěma mlýnskými kameny. Mouka je tedy složená
z celého zrna, tedy z jádra, obalu
i klíčku. Tato mouka velmi lehce
žlukne, neboť je zde rozemlet i klíček. To bylo velmi nevýhodné pro
potravinářský průmysl. Na konci 19
století se to vyřešilo válcovými mlýny, kde se zrno zbaví klíčku i obilky
a zůstane jen škrob a lepek. Takto
vznikne bílá mouka, která se ve velké většině dále zapéká do různých
forem pečiva.
Teď si vysvětleme způsob trávení
pšenice. Pokud přijde do úst uvařená pšenice, ptyalin postupně oddělí škrob od lepku a lepek se rozloží
v žaludku na jednotlivé aminokyseliny. Pokud se škrob a lepek spolu
zapečou, nedojde k důslednému oddělení a natrávení lepku a ten pak
putuje do střeva, kde doslova zalepuje mikroklky a poškozuje sliznici
a vyvolává imunitní reakci. V průběhu druhé poloviny minulého století
se pečivo stalo každodenní součástí
jídla. Nyní většina populace jí nejrůznější formy pečiva několikrát
denně. Změna mletí pšenice a hlavně to, že základní forma úpravy je
pečení, se stala předpokladem pro
poškození střeva lepkem. Pochopitelně s každou další generací se
citlivost na lepek stupňuje a bohužel stále stoupá konzumace pečiva od nejútlejšího věku dítěte. Je
pochopopitelné, že v této době již
situaci neřeší ani pečivo celozrnné
a bohužel je většinou již i reakce
střeva u nemocných lidí na kuskus,
bulgur, pšeničné těstoviny.
2. Druhá složka je špatný stav
střevní sliznice populace –
To je způsobené špatným složení
stravy, (nadbytek masa, jednoduchý
cukr, nadbytek mléčné produkce,
nedostatek zeleniny…). Ale pochopitelně i nadbytek antibiotik, nedostatečné kojení…
Lepek může být jedním z vyvolávajících faktorů mnoha nemocí
a je třeba ho testovat na EAV a to jak
na dráze tenkého střeva, tak na dráze alergie, ale i na drahách jiných
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systémů jako je kloubní, nervový,
nebo na bodech štítné žlázy a podobně.
Ve většině případů se jedná o zátěž (intoleranci) na pšenici a žito.
Někdy se k tomu přidává ječmen
a oves. U autoagresivních onemocnění většinou vidíme zátěž
na všechny lepkové obiloviny.
LÉČBA:
Vysazení lepku je jen prvním a naprosto nedostačujícím krokem. Je
třeba upravit stravu tak, aby nezatěžovala střevo, regenerovala střevní sliznici a zlepšila trávicí orgány.
Proto je třeba základ stravy postavit
na bezlepkových obilovinách a to
všech: rýže, jáhly, pohanka, kukuřice, anarant, quinoa, hato mugi, tef.
Tyto obiloviny dáváme jako základ
stravy ve vařené formě a mouky
z těchto obilovin využíváme pouze
někdy na dohuštění těsta připraveného z celých uvařených obil-
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ných zrn. Běžné bezlepkové pečivo je špatné neboť obsahuje nejen
množstí chemie, ale i nestravitelnou sojovou mouku, bramborový
škrob a rozhodně nepůsobí příznivě na regeneraci střeva. Bílkovinou
složku je třeba hradit kombinací
obiloviny a luštěniny a tím snížit
podíl masité stravy, a přidat tepelně upravenou zeleninu jako zdroj
zásadotvornosti. K tomu olejnatá semena. Nezapomeňme testovat i další zátěže. Lepek jde většinou ruku
v ruce a zátěží na kasein a proto je
třeba vysadit obě tyto nestravitelné
bílkoviny.
Další léčba je podle individuálního poškození toho kterého organismu.
Další celostní léčba se odvíjí od individuálního stavu pacienta a odvíjí
se od přesné diagnostiky toho kterého pacienta. K léčbě využíván
čínskou fytoterapii, akupunkturu,
homeopatii.
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ZÁVĚR:
Zdravotní obtíže způsobené lepkem stoupají. Nemůže za to pšenice. Může za to člověk, který změnil
svou stravy tak, že neodpovídá charakteru našeho trávicího systému
a to vede k postupné degeneraci.
Proto je třeba se zamyslet nejen nad
lepkem, ale nad stravou vůbec.

originální práce

Bolesti ramenního kloubu –
CB syndrom, kasuistiky

Originální práce z XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
Prim. MUDr. Barbora Daňhová
RHB centrum Příbram, bmichl@seznam.cz
1. kasuistika
Pacient B.J., nar. 1956
Při první návštěvě si stěžuje na bolesti ramenních kloubu asi 1/4,
vpravo je po laparoskopické operaci, vlevo dle RTG artroza AC skloubení, zůžení štěrbiny. Doporučena
také operace. Bolesti jsou i v noci,
když spí, budí se bolestí a musí LHK
pohybovat.
OA: s ničím se neléčí, pracuje jako
sanitář na LDN.
Obj. páteř v ose, svalová dysbalance, omez. lehce dynamika C páteře
C/Th přechodu, hybnost v ramenním kl. bolestivá abdukce i flexe
nad 90st, více vlevo, bolesti jdou
do LDK po laterální straně i přední
straně.
Provedeny jen 4 akupunktury
k odstranění bolesti
1× týdně:
1. Vlevo: LU1, LI15, TE14, TE15,
GV 20.
2. bolesti uvnitř ramenního
kloubu: TE14, TE15, TE 5,
LI15, LI4 bilat, ST 39 – dolní
Ch SI, BL 57 dx, GV 20, + Ruta
graveolens 9Ch 3×D2kul.
3. 2 dny neměl bolesti, potom se
bolesti zase objevily, ale jsou
menší: GV14, LI4 bilat, TE 14,
15, 5 sin, ST 39 sin, BL 57 dx.

4. 2 dny měl horší bolesti, ale potom již bolesti LHK nemá, obj.
hybnost norm rozsahu LHK,
cítí se dobře v noci se nebudí,
akup. ukončena.
2. kasuistika:
Pacient S.R., nar. 1963
Pacientka má bolesti L ramenního kl. asi půl roku, bez efektu RHB
a veškerá péče, analgetika krátkodobě působí, RTG norm. nález, MRI
norm. nález.

Po 8 akupunktuře již měla plný
rozsah pohybu a bolesti ramenního
kl. vlevo neměla žádné.
Případ byl klasickou medicínou
uzavřen jako neřešitelný, nebylo
možné nic operovat, kvalitní RHB
nepomáhala, přesto pacientka nebyla zdravá. Udávám tento případ pro
ilustraci, protože jich mám ve své
praxi více a bolesti ramenního kloubu, pokud nejsou zapříčiněny těžkými degenerativními změnami se
dají akupunkturou vyléčit.

Obj. hybnost je význ. omezena
a bolestivá, abdukce a flexe v ramenním kl. 30 vlevo, posit test
na m. supraspinatus, m. subscapularis vlevo.
Provedeno celkem 8
akupunktur:
Užity lokální body: GV 14, TE 14,
15, LI 15, 16, LI 4, TE 5, dále body
SI 9, 10, 12, 13, 14, SI 3, hua tuo C/
Th páteře – podle refl. změn a podle průběhu bolesti, vždy aplikován
bod BL 57 dx, dále některé z bodů
dolního spojení: LI (ST 37) a SI
(ST39), a ST38 sin.
Pacientka po 4 akupunktuře udávala zlepšení hybnosti v ramenním
kloubu vlevo, abdukce a flexe byla
do 90 st, potom se stav ještě zlepšoval, docházela i na RHB.
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Aurikuloterapie v léčbě
polékové tardivní retrocollis
u pacienta v kompenzované fázi
psychotického onemocnění

Kazuistika z XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
MUDr. Jaroslav Nushart
Soukromá neurologická ambulance, Praha
Úvod
Patofyziologie cervikálních dystonií – tzv. idiopatických i tardivních
polékových – není jednoznačně objasněna. Obojí etiologii je ale společný symptomatický léčebný efekt
anticholinergik, který podporuje
představy o mechanismu relativní
cholinergní převahy při výrazném
poklesu aktivity noradrenalinu, serotoninu a/nebo dopaminu v subkortikálních strukturách. Podání
anticholinergika je přímo diagnostickým testem pro akutní tardivní
dystonie vzniklé v souvislosti s dávkou antidopaminergně působícího
neuroleptika. U tardivní dyskineze
(většinou orofaciální) naopak chybí
jasná terapeutická odpověď na anticholinergikum, takže se předpokládají odlišné patogenetické
mechanismy – nejspíše vývoj hypersenzitivity dopaminových receptorů v nucleus caudatus jako adaptace na jejich chronickou blokádu.
Dystonický pohyb není výsledkem
chaotických svalových kontrakcí/
dekontrakcí. Jde o děj mimovolní,
aberantní, ale stále vysoce organizovaný, který jen málo a pozvolna
může měnit svůj charakter (2). Je
tedy představa, že jde o fragmenty předpřipravených motorických
programů, spouštěné možná na základě sensitisace vůči některým
senzorickým (proprio- i interoceptivním?) vstupům. Tuto představu
podporují údaje o i zpětnovazebném centrálním mechanismu účinku dlouhodobého opakovaného
podávání botulotoxinu do zúčastněných svalů. (Mimochodem tyto
poznatky nás mohou snad oprávnit
k představě o možné podobné centrální reprezentaci dějů spojených
32

s aplikací suchých jehel do aktivních svalových bodů – ať známých
akupunkturních, nebo nalezených
trigger-pointů: s přenastavováním
předpětí intrafusálních vláken svalových vřetének a to nejen v přímo
jehlou zasaženém svalu.)
Kasuistické sdělení
Na kongresu ve Znojmě jsem
v posterové sekci referoval svoji jednotlivou zkušenost s použitím aurikuloterapie v léčbě pacienta s polékovou tardivní cervikální dystonií.
Šlo o muže-praváka, se základní
diagnosou schizoafektivní psychosa – ta v kompenzovaném stavu.
Ve farmakologické anamnese bylo
několik let užívání Fluanxolu. Pátý
měsíc trpěl mimovolním ztáčením
hlavy vzad s úklonem doleva, spojeným se silnými bolestmi v krční páteři, s vyzařováním k levému
rameni. Na jiném pracovišti již
byla diagnostikována tardivní retrocollis. Pacient měl nasazen Akineton s malým subj. efektem, přidán Rivotril 1 mg NN s částečnou
úlevou. Byk převeden z Fluanxolu
nejprve krátce na Quetiapin, z něj
pro útlum na Amisulpirid 200 mg.
Tuto medikaci měl v době návštěvy
mé ordinace. Objektivně bylo patrno časté ztáčení hlavy do zákyvu
s lehkou inklinací doleva během
vyšetření, jazyk byl bez dyskinez
nebo neklidu. Bolestivá spinosní
citlivost C/Th přechodu, bolestivost
v levém horním trapesu a hlubokých extensorech subokcipitálně
vlevo. Nápadné bylo výrazné pasivní kyfotické držení Th-L páteře s výraznou protrakcí hlavy i protrakcí
ramen. Byl doprovázen matkou.
Požádal jsem o aplikaci botulotoxi-
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nu v extrapyramidové ambulanci.
Vzhledem ke stavu pacienta, již realizovaným obvyklým opatřením
medikamentosní léčby a termínu
aplikace až za 8 týdnů jsem zkusil
nabídnout pokus o zmírnění doprovodné bolesti aurikulotherapií. Aktivní ušní body vyhledávám tlakovou palpací kulovým (Su-Jokovým)
pátradlem, silou tlaku nejvýše přibližně do vyvolání citlivosti v bodě
„Z“ citlivějšího boltce. S ohledem
na neznámou reaktivitu pacienta a nejistotě o možné modifikaci
účinku některých ušních projekcí
CNS antipsychotickou medikací
jsem se při prvním kontaktu nesnažil o kompletní palpační diagnostiku boltce a vyhnul jsem se ošetření
oblastí lobulu a tragu. Pro stimulaci
nalezených AB jsem užil vaccariová
semínka na max. 5 dní. Ošetřil jsem
bod „Z“ citlivější vlevo a body odpovídající projekci paravertebrálních
svalů dolní krční páteře na přední ploše (AH9) a okciputu (AT3),
vpravo jsem použil jen ShenMen.
Díky rychlé úlevě od bolesti s částečným zklidněním i dystonických
pohybů jsem získal důvěru v možný
prospěch metody. Při kontrole po 2
týdnech byl pacient velmi spokojený s přetrvávajícím efektem, zopakoval jsem body z 1. sezení, jen
bod Z již pravo. Pacient obnovil své
aktivity VŠ pedagoga, po dalších 2
týdnech přišel se subj. mírnější ale
patrnou recidivou retrocollis, zmírnění na místě dosaženo opět aplikací lokálních bodů z 1. sezení vlevo.
Po palpační diagnostice a rozvaze
o kontextu zhoršení (únavnost, napětí z práce) přidán výrazně aktivní
bod CR2 (jater? / horní Cp.-F2? / stellatum?), pravostranně výrazně citlivý IH3-nuclei intermediolaterales

míšního sympatiku a výrazně citlivé
body.alergie(HX7) a n.occipitalis
minor (IH10) .Vynechal jsem již –
přestože citlivý – bod Shen Men.
Po měsíci od poslední návštěvy byl
aplikován botulotoxin s výrazným
zlepšením. U mne pak při kontrole
již byl pacient bez Akinetonu, občasné potíže řešil ještě Rivotrilem
1 mg večer. Týden po druhé aplikaci botulotoxinu navštívil ambulanci
pro nepříjemné pocity v C/Th přechodu a v jugulu a opět nepříjemnou únavu po delším pracovním
vytížení, další návštěva 2 týdny před
termínem další aplikace botulotoxinu. Byly užity podobné sestavy jako
při 3. návštěvě. Naposledy pacient
byl u mne 5 měsíců po poslední
aplikaci botulotoxinu, měl jen občasné menší bolesti C/Th přechodu,
již bez patrné dyskinesy.
Diskuse
K pozvolnému vymizení dyskinezy u pacienta jistě došlo především
díky změně neuroleptika. Zcela
uspokojivé kontroly symptomu
bylo dosaženo až s botulotoxinem.
Do jeho aplikace byl částečně přínosný nejméně 2týdenní zklidňující efekt aurikuloterapie. Nalezené
ušní aktivní body ve fázích lehké recidivy s náznaky projevů přepracování/zvýšeného napětí (a i bod occiputu a ShenMen ve vstupní sestavě)
by bylo možné vnímat třeba jako
projekce nabízející vyrovnání hrozícího konfliktu relativně slabého
integrujícího Shenu(vědomě prožívané Já? – odpovídala převládající
velmi pasivně-kyfotická postura?)

se zatím alespoň lokálně (ve fragmentárním programu dystonie) se
prosazující impulzivitě „dřevěného“ – „dětského“ ducha Hun, vyjadřujícího alespoň takto fragmentárně odhodnání zbavit se nějak
aktivně zdroje bolestivého strádání
(5). Použité body mají účinky psychorelaxační a mají potenciál harmonizovat funkci jater (4). Aktivita
bodů jater, jejich sympatické inervace v helixu i antialergických bodů
korelující s projevy únavy spojené
s pocity napětí by mohla být interpretována v souvislosti s detoxikační zátěží jater medikací. Možná také
lze uvažovat zda nálezy nepodporují teorie o imunologických mechanismech v patogenesi některých
psychotických onemocnění. Bod
Játra se ale také kryje s oblastí horní
C páteře F2 dle Nogiera a projekce
z ekodermu pocházejících struktur
prefrontálního, frontocentrálního
kortexu a thalamu ve F2/N lze vidět
v použitých bodech teritoria 1 vpravo. Oleson udává možnost výskytu
této projekční fáze právě u těžších
chronických stavů s onemocněním
CNS (3). Omlouvám se za tento interpretační chaos plynoucí z mé
nedovzdělanosti jak v analýze symptomů dle principů tradiční čínské
medicíny, tak v postupech aurikulomedicíny a dovoluji si podělit
se s Vámi o zdroj mého zklidnění moudrá varující slova jednoho z našich nejváženějších učitelů: „…jako
kdyby se několik kuchařek nezávisle na sobě střídalo při vaření jedné
polévky. Byla by k jídlu?“ (1) Několik kuchařek ovšem reálně existuje,
potřebují se poznávat, obohacovat

a spolupracovat. Z velmi zajímavého článku (6) možná lze usuzovat,
že i „na důkazech založená“ medicína si díky prokázaným efektům
vagové neurostimulace u pacientů
s farmakorezistentní epilepsií nebo
depresí a vzhledem k občasným
nepříjemným vedlejším účinkům
této metody začne možná detailněji
všímat ušního boltce jako možného
místa transkutánní varianty vagové
neurostimulace. S interpretacemi
mnoha dalších pozoruhodných léčebných efektů metody pak snad
i vypomůže. Věřme že stále v duchu
základní úcty k pacientovu „vnitřnímu lékaři“ (1), bez jehož každodenní trpělivé práce proti zákonu
entropie by žádné naše léčebné
postupy, jakkoli interpretované, nemohly uspět.
Literatura:
1) Debef, J. Aurikulotherapie. Votobia
2000
2) Růžička, E. Dyskinetické syndromy
a onemocnění. Galén 2002
3) Oleson, T. Auriculotherapy Manual.
Elsevier Ltd. 2003
4) Strnad, M. Atlas čínské ušní akupunktury. Shenshou-centrum 2010
5) Jeřábková, L. Použití TČM v léčbě závislostí. (kongres TCM, Praha 2010)
6) Mravec,B.Psychické poruchy a neurologické choroby, význam nervus
vagus. Psychiatrie 2013/3,129-138.
Použita nomenklatura oblastí boltce dle Olesona.
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Životadárná voda jako energetický
systém aneb informace o vodě
a informace ve vodě
Přednáška pro konferenci v Českém ráji – Sedmihorkách

Prim. MUDr. Václav Vydra
čestný člen ČLAS, Gynekologická poradna Aš, vaclavvydra@tiscali.cz
Voda na naší planetě je mediem,
ve kterém se zrodil v procesu vývoje
po dobu mnoha milionů let život. Je
základní podmínkou pro další život
již existujících rostlinných a živočišných druhů. Množství vody v hydrosféře je neměnné proměňuje se jen
skupenství (led, voda, pára) a obsah
rozpustných minerálních solí a organických látek. Slaná voda moří
a oceánů představuje 97 % všeho
vodstva, 2,9 % je vázaných ve formě
ledovců a sněhové pokrývky a jen
0,1 % představuje tzv. sladkou vodu,
ze které je jen část k disposici jako
voda pitná.
Významným zdrojem pitné vody
je její atmosférický oběh. V důsledku energie slunečního záření se odpařuje v největší míře voda z moří
a oceánů a ve formě srážek se vrací na zem. Protože povrch oceánů
a moří tvoří 70 % povrchu Země, jen
30 % srážek padá na kontinenty, což
je přibližně 379 000 km3 kapalné
vody. Větší část srážek se však znovu
vrací řekami zpět do moří, takže jen
třetina sladké vody zůstává na kontinentech. Z tohoto množství je
využitelných přibližně 10 % ve formě pitné vody, ostatní konvertuje
na výživu rostlin a živočichů, shromažďuje se do podzemních nebo
jezerních nádrží, nebo se zpětně
odpařuje do atmosféry. K ztrátám
pitné vody je třeba počítat průmyslovou spotřebu, která se sekundárně může stát zdrojem znečištění
vodních toků a spodních vod. Při 5
miliardách obyvatel Země je z potenciálních 7 000 litrů pitné vody
na osobní spotřebu a den využitelný sotva zlomek. Zdrojem znečištění vod jsou také exhaláty SO, NO,
CH a další, které produkuje hlavně
průmysl, energetika a doprava, Je
potřeba podotknout, že konver34

zí pralesů na polnohospodářskou
půdu se snižuje přirozená konverze
CO2 rostlinami na kyslík a sacharidy a už dnes se hromadí přebytek
CO2 nad zemským povrchem, ročně asi o 0,5 %. Pro ilustraci: celosvětová emise CO2 stoupla z 8,8 miliard tun v roce 1960 na 21,8 miliard
tun v roce 1990. Skleníkový efekt se
stává reálným nebezpečím a může
způsobit nárůst průměrné teploty
na zemském povrchu v důsledku
absorpce tepla. Nárůst průměrné
teploty o +4 stupně Celsia by způsobil zvýšení hladiny oceánů o 60
metrů.
Kyselé deště, úbytek pralesů,
rozšíření pouští, skleníkový efekt,
znečišťování pitné vody avizují bezprostřední nebezpečí, na jejichž
konci stojí zánik civilizace.Už dnes
je nucené používání závadné vody
v méně rozvinutých krajinách příčinou epidemických onemocnění.
Z uvedených skutečností je zřejmá
potřeba mobilizace dostupných
prostředků k záchraně zásob pitné
vody, ke snižování průmyslových
odpadů a emisí a zavádění ekotechnologií, k záchraně lesních porostů
a pralesů, konversi kyselé a přesolené půdy, k zastavení šíření pouští,
k zlepšení čistoty a nezávadnosti
potravin, k odsolování mořské vody
a pod.
Druhým důležitým aspektem stabilního rozvoje lidské společnosti
v rovnováze se zachováním diverzity přírody a životního prostředí je
zvládnutí jaderné fúze jako zdroje
čisté energie, kde existují prakticky nevyčerpatelné zdroje. Shodou
okolností je zde klíčovým zdrojem
surovin pro jadernou fúzi voda s obsahem D2O. V jednom litru vody je
obsaženo takové množství D2O,
které je ekvivalentní energii vzniklé
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spálením 300 litrů nafty.
Postavme si otázku: známe všechny vlastnosti vody, abychom ji mohli účinně chránit a abychom ji mohli
využít při záchraně půdy, nezávadnosti potravin, při léčení chorob,
při zavádění ekotechnologií, zvýšení produkce potravin a nevytvářet
z ní svého nepřítele, který šíří infekční choroby, způsobuje chronické otravy a ve formě kyselých dešťů
ničí naši floru?
Z těchto poznatků je zřetelné, že
úprava vody pro lidskou potřebu vyžaduje fyzikálně – chemickou úpravu. Tato úprava je finančně nákladná a bude trvat dost dlouhou dobu
než se začne rozlišovat užívání vody
určené k pití a vody užitkové. Dvojí
vodovod bude stát mnoho úsilí a investic. Také znalosti obyvatelstva
o vlastnostech pitné vody se bude
jen pomalu dostávat do obecného
povědomí. Aktivace (zlepšení chemických,mikrobiologických a fyzikálních parametrů) v potřebném
množství představuje pro lidstvo
velký úkol.
Od pradávna se lidstvo různými
způsoby aktivace vody zabývalo,
bylo si vědomo její schopnosti akumulovat různé formy energie a informace do ní vtažené. Dodnes je
předmětem velkých rozepří otázka,
zda voda má či nemá pamět. Voda
díky svým jedinečným fyzikálním
a strukturálním vlastnostem „pamět“ skutečně má a je schopna
do sebe naakumulovat různé formy
energie a informace, ty pak ve vhodnou dobu uvolnovat a přenášet tam,
kde je to zapotřebí.
Nositel Nobelovy ceny hrabě de
Broglie prohlásil: Každá hmota vyzařuje ze sebe ven určité specifické
látkové informace“.

Voda díky svým fyzikálním vlastnostem umožňuje převádět nejen
zářivou energii sluneční, ale i energii z jiných zdrojů na životní energii. Těla rostlin i živočichů obsahují
65 – 95 % vody a tak plní roli nejen
transformátoru energie dodané přímo (pití) nebo nepřímo potravou.
Předávání energie probíhá na bázi
rezonance mezi atomy a molekulami jen určitého typu s jejich stejným
okolím. Mimořádně velká permisivita vody (e = 78) umožňuje uzavřít
vodou pohlcované záření.
Koloběh vody je jistě dlouho známý, nové poznatky ale připojují
fakta, že sluneční zářivá energie aktivuje meziplanetární vodík a jeho
emise je na vlnové délce 21,1 cm.
Aktivovaný vodík v interakci s vodní parou ve stratosféře předává
energii jejímu hydroxylu (OH-), který začne vyzařovat na vlnové délce
18 cm. Kyslík aktivovaný v molekule
hydroxylu začne zářit sám na infračerveném pásmu 0,844 mikrometru.
Voda díky své velké optické mohutnosti pohlcuje a uchovává velké
množství energie, kterou pak aktivuje i látky a příměsi ve vodě obsažené. Nadbytečná energie je vyzařována z organismu a obsahuje v sobě
informace o struktuře a chování organismu.
Přítomnost informací prozrazují
solitonové vlny v podobě osamocených zákmitů, které neztrácejí časem energii a svůj tvar zachovávají
ve stavu, ve kterém vznikly.
Molekuly vody se spojují a tvoří
shluky – clustery. Ve shluku obyčejné vody je průměrně 6 molekul.
Protože pole (vodíkový můstek je
tvořen v každé vazbě O a H, musí
mít cluster tolik volných kladných
a záporných “pozic“, kolik je v něm
molekul vody. Tyto volné pozice
umožňují provázání jednoho clusteru s jiným. Soubor clusterů má přibližně tvar koule. Základní cluster je
tvořen třemi molekulami, v klusteru
může být i několik desítek molekul.
Voda s třímolekulovými shluky je
nejstabilnější, nazvaná byla pí-voda.
Vodu můžeme vnímat jako směs
dvou tekutin. Jedna je amorfní
z monoformních molekul a druhá
je strukturovaná obsahující klustery
a jejich skupiny. Plně uspořádanou
vodu jen s klustery má pí-voda. Ta se

vyskytuje v ovoci a syrovém mase.
Polemika o tom, zda má voda pamět trvá velmi dlouho a přitvrdila
po vstupu homeopatie na scénu
vědy.
Wolfgang Ludwig tvrdí, že voda
má pamět jako slon ale jiní vědci
jsou názoru, že tomu může věřit jenom vůl.
Fyzikální chemik Louis Ray zjistil,
že struktura vodíkových vazeb v čisté vodě se podstatně liší od struktury
vodíkových vazeb s silně ředěných
homeopatických roztocích. Pokračoval v ředění až za Avogadrův limit
a vzorky stále zachovávaly ve vodíkových vazbách stejnou strukturu
Použil metodu termoluminiscence
Na scéně se objevila nová věda
bioinformatika zabývající se přenosem informací v živých organismech a přenosem informací z vnějšího prostředí na živé organismy.
Celý svět je stvořen z energií a informací.
K přenosu informací, které samy
o sobě energii nemají, potřebují
nosnou energii, která je přemístí
tam, kde jsou potřebné.
Zatímco již pravda o akumulačních schopnostech vody zvítězila,
tak nad několik tisíciletí známou
energií čchi se dodnes někteří lidé
tváří nechápavě a z ideologických
důvodů odmítavě, to i přes to, že
jsou si dobře vědomi, že veškerá
hmota má svůj základ v energii.
Především se zapomělo na schopnost vody přijímat energetické
účinky fysikálních polí, jakými jsou
účinky elektrického potenciálu,
magnetického pole, ultrazvuku,
infrazvuku, radiace a jiných, které
ovlivňují její vlastnosti.
Energetický účinek pole přijímají molekuly vody v elektrické dvojvrstvě na elektrodách elektrolyzéru,
v němž se molekuly vody ionisují
na nabité částice typu H3O, OH,
HO2, probíhají oxidačně-redukční
děje, jako je i tvorba částic O, H ,OH
anebo neutrálních molekul H2, O2,
H2O2, a jiných.
Informační účinek polí se projevuje tvorbou stabilních vodních
klastrů, ve kterých je řádově vázáno 10 až 100 molekul vody. Stálost
takových útvarů se zvyšuje uzavřením iontů nebo polárních molekul. Molekuly H2O2 po svém vzniku v elektrické dvojvrstvě nemusí

uniknout z vodní soustavy, mohou
se stabilisovat ve vodních klastrech
a za vhodných podmínek ionisovat
nebo chemicky reagovat.
V základním klastrovém útvaru je
5 nebo 6 molekul vázaných do kruhu. Tyto kruhy se střídavě k sobě
váží a vytvářejí vyšší klastry které
mají geometrické tvary na př. komolý ikosaedr (12 pětičlenných a 20
šestičlených kruhů H2O).
Vzhledem na polární charakter
molekuly H2O, což znamená, že atomy vodíku nejsou vůči atomu kyslíku uspořádány lineárně, ale pod
úhlem přibližně 106 stupňů, vzniká
schopnost molekul vody přebrat
náboj uzavřeného ionu a rovnoměrně jej rozdělit po povrchu klastru
ve formě malých frakčních nábojů.
Tak se klastr stabilisuje, může se
seskupovat s dalšími klastry s opačným nábojem a reagovat na vnější
elektromagnetické pole s komplexem informací.
To je zvláště důležitá okolnost, že
voda, která přijala energetický impuls vnějšího fysikálního pole a vytvořila určitou klastrovou strukturu,
representuje energeticko-informační systém, který může následně reagovat s vnějšími fysikálními poli,
s membránami živých rostlinných
a živočišných buněk, jakož i s vodními soustavami degradovanými
znečištěním, snížením obsahu kyslíku nebo i rozbitím jejich klastrové
struktury ionty rozpuštěných solí.
Každý živý organismus je totiž
soustava tvořená z vodních klastrů
(převážná část) a z jiných stavebních látek (bílkoviny, cukry tuky
a neústrojné sloučeniny). Zmíněný
klastrový vodní systém, vytvořený
účinkem fysikálních polí může působit na živou hmotu a to nejen prostřednictvím jednotlivých klastrů,
ale i jejich kooperativním účinkem.
Přitom se může projevit i účinek
uzavřených ionů a polárních molekul v centru klastrového uspořádání molekul H2O.
Je úlohou odborníků,aby účinky
takového uspořádání prozkoumali
a vytvořili podmínky pro positivní
působení vody charakterizované
kyselým i zásaditým pH. Analogicky tedy začínáme chápat, že účinnost léčivých minerálních vod není
prostoduše chemická, ale že se dostáváme do stupně poznání, kdy lé-
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čivé vlastnosti odhalené empiricky
lze zkoumat i jiným způsobem. Jak
v budoucnosti budou ceněny léčivé
prameny je logické.
Ne každý má přístup ke kvalitní
pitné vodě, proto již dlouhou dobu
výzkumníci hledají způsoby jak
zlepšení dostupné vody docílit. Jeden z posledních a jak se jeví úspěšných pokusů byla konstrukce přístroje který umožnuje klastrování
v magnetickém poli s diferencovanými frekvencemi vibrací vlastnosti
vody podstatně zlepšit.
AQUA POWER JOINT takové vlastnosti má. Dokonce je-li použita jím
ovlivněná voda při výrobě homeo-
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patických potencí tyto dobře akceptuje a konservuje. Změny jsou subtilní, a jsou prokazatelné moderní
metodou kapkového obrazu (podle
Theodora Schwenka).
Zmíněné informace se stanou
důležitými právě proto, že nabudou zatím nedoceněných vlastností
potřebných pro zdraví i léčení člověka. Poznatek, že minerální prameny nabydou velké ceny, povede
k boji o jejich vlastnictví. Manažeři
ve zdravotnictví se poučí, že v lázních nejde jen o koupání, masírování, cvičení a špacírování.
Homeopaté budou mít o argument více v informační medicině.
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Zkrátka bez dobré vody bude život svízelný.
Z pramenů Stackelberg – elektrochemie, Bušová – Význam negativních nábojů na zdraví, Hanic-Čumakov-Šmatko – Voda jako
energeticko-informační systém.
Ing. Zert Vlastimil a Mir. Hansman
– Pí-voda/ Brag P+P Sokující pravda
o vodě / Walker N.V: Wasser kann
Ihre Gesundheit zerstoren.
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OKRUH VODY JAKO ZÁKLAD
ENERGETICKÉHO SYSTÉMU ČLOVĚKA
Přednáška v rámci odborné konference holistické medicíny
Český ráj, 2013

MUDr. Miroslav Holub
Rehabilitační centrum Semily, mirhol@netair.cz
Základem energetického systému člověka je energetický okruh
ledviny, symbolizovaný elementem
vody. Voda je všudypřítomná tekutina ve všech živých systémech, jejíž
význam je naprosto zásadní. U člověka tvoří až 80 % jeho hmotnosti.
Je uložena především intracelulárně, část i extracelulárně, jen 8 %
vody proudí v cévním systému jako
součást krve. Symbolikou vody je
především očistný proces na všech
úrovních.
Dolní energetický systém je spojen s energií ledviny – jako JIN
orgánu. Ledvina je základním energetickým článkem člověka a je sdružena s druhou komplementární
dráhou – močového měchýře, což
je doplňková dráha JANG. Tyto dva
meridiány tvoří funkční jednotu
a podle principů monády se vzájemně ovlivňují. Energie ledviny
je bazální, vrozená, daná nám
do genetického materiálu od našich obou rodičů. Je také nazývána
energií podstaty. Je to energie, která
určuje, zda bude člověk zdráv nebo
nemocen, jak bude unavitelný, silný
a odolný, jaký bude jeho imunitní
systém a ke kterým chorobám bude
v průběhu svého života náchylný.
Jde o základní energetické zdroje organizmu, zdroje životní síly,
které jsou základem růstu, vývoje
i rozmnožování. To vše souvisí i s
energií zrození. Neboť právě meridián, který má v okamžiku narození
své maximum, se porodem oslabí
nebo vyčerpá, což dokáže ovlivnit
další náchylnost a oslabení příslušného orgánu, který dráze odpovídá,
v budoucím životě. Nebývá to však
příliš zřetelné u lidí, kteří přicházejí
na svět fyziologicky – bez komplikací. Ale analogii funkčního oslabení
můžeme opět hledat v biorytmech
člověka.

Ledvina a její vztahy. Ledvině je
přiřazen element vody, barva černá
nebo tmavá zelená, světová strana
sever, roční období zima, energie
chlad. Podle znamení zvěrokruhu
ledvině odpovídají lidé narození
ve znamení Váhy a močovému měchýři narození ve znamení Panny.
To determinuje i možné slabé články v jejich zdravotním stavu.
Ledvina ovlivňuje energeticky nejen ledvinu jako orgán, ale
i nadledvinku, všechny urogenitální orgány malé pánve – dělohu,
vaječníky, vejcovody, ale i prostatu,
močový měchýř, močovod. Významný je vliv na oblast bederní páteře.
Z ostatních orgánů pak vládne nad
kostmi a kostní dření. Dále řídí sexuální aktivitu člověka. Ledvina
ovlivňuje sluch a uši jako smyslový
orgán, dále tělní otvory – močovou
trubici a konečník. Na psychické
úrovni řídí naši vůli a rozhodnost.
Energie ledviny řídí a kontroluje tělesné tekutiny – vodní
a minerální hospodářství. Při nerovnováze dochází k otokům nebo
naopak k polyurii. Komplementární
orgán močový měchýř navíc reguluje tvorbu a vylučování moče a dále
kontroluje činnost ledviny jako orgánu. Oba tyto orgány jsou významnou součástí vylučovacího systému.
Energie ledviny řídí prostřednictvím šlachosvalových drah i některé klinicky významné svaly v oblasti hybného systému. Především
m. psoas (součást m. iliopsoas), m.
piriformis, m. gluteus a m. trapezius. Močový měchýř pak m. peroneus longus, m. tibialis anterior
a především mm. erectores trunci.
Z klinického hlediska jsou tak významné psychosomatické vazby

svalů a negativních emocí, které
se na nich projevují. Potlačované
negativní emoce související s meridiánem ledviny jsou strach, úzkost
a obavy, hodnotíme je především
jako anticipační. Jsou zdrojem zvýšeného napětí svalového, který
za určitých okolností vede k výskytu bolestivých myofasciálních bodů.
Jejich lokalizace nás vede k negativní emoci, která bolest vyvolala. Klinicky významný je m. piriformis,
který bývá hypertonický u všech
bolestí v zádech v bederní oblasti
s iradiací do DK. Díky mechanickému dráždění či útlaku n. ischiadicus
tak vyvolává zcela typickou propagaci do dolních končetin ve formě
bolestí, ale i parestezií, dysestezií či
svalových křečí. M. psoas může vyvolávat různé bolesti v oblasti malé
pánve, mnohdy imitující apendicitidu, adnexitidu či jiné akutní náhlé
příhody břišní.
Dráha močového měchýře je
velmi významná v souvislosti s existencí souhlasných bodů, lokalizovaných podél páteře. Hraje významnou roli v patogenetickém řetězci
u vertebrogenního algického syndromu.
Energetický rozvrat na meridiánu ledviny se projeví především hučením v uších, závratěmi, celkovou slabostí, malátností,
pocitem únavy, zimomřivostí, ale
i slabostí svalstva dolních končetin.
Dále poruchami při močení, poruchou potence. Z celkových příznaků se vyskytují otoky, dušnost,
horečky, noční pocení, vegetativní
příznaky spojené s bušením srdce
a nespavostí.
Ledvina je velmi citlivá na chlad,
což se projeví navenek studenými
končetinami, pocitem studených

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 4 | 2013

37

originální práce
nohou, celkovou únavou, malátností nebo bolestmi kostí. Často bývají
i bolesti hlavy a bolesti v bederní
oblasti. Dochází ke ztuhlosti kloubů
nebo ke křečím kosterního svalstva.
Rozvrat na meridiánu močového měchýře se projeví nočním
pomočováním, retencí moče. Při
zasažení chladem a větrem se objeví
ucpávání nosu, bolesti hlavy, záněty
očí, omezení hybnosti krční, hrudní
i bederní páteře, bolesti v průběhu
dráhy.
Z výše uvedených příznaků je
velmi snadné určit vhodnou péči
o ledvinu a celý její energetický potenciál. To je nesmírně důležité, neboť energii ledviny nelze posilovat,
v průběhu života ji můžeme jen doplňovat. K tomu vedou dvě základní
opatření: TEPLO a TEKUTINY.
Teplo je pro ledvinu a močový
měchýř velmi důležité, to nepopírá ani klasická medicína. Proto je
tak důležité vhodné oblékání, které nedovolí prochlazení celé dráhy
ledviny. Musíme se zejména chránit proti vlhkému chladu a větru,
na které jsou oba tyto orgány citlivé.
A to nejen v oblasti orgánu ledviny,
ale i v průběhu celého meridiánu,
který končí uprostřed plosky nohy.
Proto je prvním příznakem vyčerpané energie ledviny pocit studených
nohou.
Tekutiny jsou pro činnost ledviny naprosto klíčovou záležitostí.
To vše souvisí s vhodným pitným
režimem v průběhu celého dne.
Každý zdravý člověk by měl denně
přijímat v průměru 2,5 až 3 litry
tekutin, v létě a v horkém prostředí mnohem více, neboť se více potí
a tekutin tak ztrácí podstatně více.
Navíc pocením ztrácí i významné
minerální látky a stopové prvky. Tekutiny tak udržují správnou funkci
ledvin, rychleji odplavují všechny
nepotřebné a škodlivé látky z těla
ven, podporují správnou funkci
všech orgánů ledvinou řízených
a energeticky ledvinu ochraňují
před vyčerpáním. Proto tak často trpíme pocity únavy, malátnosti a slabosti nebo bolestmi hlavy v době,
kdy máme snížený příjem tekutin.
Po dostatečném přísunu tekutin
38

tyto příznaky zpravidla velmi rychle
mizí a ustupují bez nutnosti dalšího,
třeba i medikamentozního ovlivnění. V poslední době zaznamenávám
zvýšený výskyt pacientů s výrazným
oslabením na dráze ledviny.
Otázkou pro mnoho lidí zůstává,
co vlastně pít. Odpověď je velmi
snadná – co nejvíce jednoduchých
tekutin, jako je čistá nebo minerální voda nebo různé druhy čajů.
Zdůrazňuji především čistou pramenitou vodu, nikoliv tu prodávanou v plastových láhvích! Voda má
nesmírný očistný účinek. Minerální vody jsou na našem trhu ve velmi omezené nabídce, zpravidla ale
pouze ochucené chemickým sladidlem. Aquila, Mattoni ani jiné vody
nejsou minerální vody podle našich norem. Jde o stolní vody s nepatrným obsahem minerálů. Navíc
ošetřené sterilizací nebo ozářené.
Optimální je pití dobré vody přímo
z kohoutku. jsou také čaje především zelené, neboť mají fyziologické účinky. Zelený čaj (Camellia
sinensis) je považován v určitém
smyslu za léčivou bylinu, kterou
uvádí i různé herbáře. Zelený čaj
příznivě ovlivňuje cévy, které rozšiřuje, navrací jim pružnost, zpomaluje proces sklerotizace cévní stěny,
snižuje hladinu kyseliny mléčné,
která je průvodním znakem únavy.
Působí antibioticky (především virostaticky), zlepšuje krevní oběh.
Působí na ledvinu, zlepšuje vylučování toxických látek. Je vhodným
termoregulátorem, chrání před UV
zářením při opalování. Přitom minimálně zvyšuje krevní tlak. Podle
tradiční čínské medicíny je navíc
prokázána účinnost v prevenci tumorů, regulaci krevního tlaku, hladiny cholesterolu a cukru v krvi.
Působí antioxidačně, tím oddaluje
proces stárnutí. Snižuje kazivost
zubů. Osvěžuje nejen tělo, ale u ducha. Jeho pití je preferováno především v letních měsících, neboť nás
energeticky ochlazuje.
Vhodné jsou i čaje černé (především v zimě, neboť prohřívají),
výborné jsou i čaje bylinkové.
Ideální je jejich pravidelné střídání. Z bylinek, které jsou významně schopné pozitivně energeticky
ovlivnit ledvinu a močový měchýř
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uvádím především Kopřivu dvoudomou, Přesličku rolní, Celík zlatobýl, Tužebník jilmový, Břízu list,
Řepík lékařský, Svízel, Vrbovku, Srdečník lékařský.
Pitný režim bychom měli rovnoměrně rozložit do celého dne,
ale asi třetinu denního příjmu tekutin máme směřovat do období
maximální aktivity těchto orgánů
ledvin a močového měchýře podle
denního biorytmu, tedy mezi 15.
až 19. hodinu. Proto by vás v Anglii
pozvali na „čaj o páté“, to má svůj
hluboký smysl. Nevhodné jsou dnes
oblíbené čaje (nebo spíše „nečaje“) ovocné, neboť nás překyselují.
Ale i ovocné džusy a nektary pro
svůj vysoký obsah cukru a konzervačních látek a pro možnost zdravotních obtíží, jako je pálení žáhy
u citlivých jedinců. Navíc silně
překyselují naše vnitřní prostředí
a ohrožují tak přísně nastavenou
homeostazu. Naprosto nevhodné
jsou potom všechny limonády, které obsahují velké množství pro zdraví člověka škodlivého cukru. Jde zejména o komerčně velmi úspěšné
a zvláště dětmi preferované nápoje,
jako Coca-cola, Sprite, tonic, různé
ochucené limonády. Všechny sladké nápoje tak významně překyselují organizmus s následným metabolickým rozvratem a výrazným
energetickým oslabením. To má
svůj důsledek především v oslabených imunitních reakcích organizmu a zvýšeném výskytu alergických
a zánětlivých reakcí organizmu.
Cukr podporuje růst plísní a kvasinek. Cukr navíc negativně zasahuje
do řady metabolických pochodů,
způsobuje nezdravou hypovitaminozu, zvláště komplexů vitaminu B.
A to se nezmiňuji o vlivu na vznik
obezity, metabolického syndromu
a zhoršení diabetu.
Zásadně však neodmítáme ani
pití malého množství piva nebo
vína. Zde se ještě zastavím u problematiky pití kávy. Káva je požívána
prakticky na celém světě pro své
jistě povzbudivé účinky, kdy odstraňuje pocit únavy, mnohdy i bolesti
hlavy, zlepšuje myšlení a urychluje
vybavování myšlenek díky kofeinu
v kávě obsaženém. Ale káva působí
na lidský organizmus jako buněčný

jed – buňku totiž vybičuje k maximálnímu výkonu a z hlediska fyziologie musí zákonitě následovat
útlum spojený s poklesem aktivity.
Tento útlum musí být tak velký, jako
bylo předchozí podráždění. Tím je
buňka rozkmitána ve větší amplitudě a dochází k jejímu metabolickému rozvratu, neboť se nedokáže tak
rychle vracet do harmonického stavu s jemnými oscilacemi. Tím každá
buňka v těle trpí, rychleji se energeticky vyčerpává a stárne. Kromě
jiného působí káva velmi agresivně
na sliznici zažívacího traktu – zvláště její produkty pražení především
na sliznici žaludku. Významně zvyšuje hladinu tolik diskutovaného
a „škodlivého“ cholesterolu v krvi
se všemi nám dobře známými neblahými účinky na cévní systém.
Odbourává vápník z kostí a napomáhá osteoporoze. Celkově káva
„zanáší“ náš cévní, ale i lymfatický
systém. Další negativní působení
kávy směřuje přímo na ledvinu, kde
„přeprogramuje“ membrány zodpovědné za očistnou funkci ledviny
a dochází tak k dalšímu zadržování
škodlivin v organizmu. Z těla se tak
nadměrně vylučují látky tělu potřebné, které by se měly za normálního stavu zadržet (jako například
minerální látky a stopové prvky)
a naopak v těle jsou zadrženy látky
tělu škodlivé, které zdravé ledviny
bez problému vyloučí. Tento mechanizmus tak narušuje základní
funkci ledviny, o které je známo, že
je nesmírně důležitým vylučovacím
orgánem v našem těle a má tudíž
nezastupitelnou roli. Káva a její požívání se tak stává toxikománií, kterou označujeme sice za nevinnou,
ale díky tomu, že zpravidla dochází
k výrazné závislosti psychické, nelze plně hovořit o nevinnosti této
drogy. Obecně převládá názor, že
právě kofein je návykovou látkou.
Ale kofein člověku v přiměřených
dávkách nevadí, dokonce je v určitém životním období pro člověka
velmi prospěšný. Kofein je obsažen
i v čaji – jak černém, tak zeleném
a zde má ve vazbě na látky v čaji obsažené pozitivní vliv na fyziologické
funkce organizmu.
Důležité je i stravování, zpravidla
s omezováním nebo i vyloučením
acidifikujících potravin. Neblaze

proslulé jsou v tomto ohledu zvláště cukr, sladkosti, ale i maso a živočišné výrobky. Snažíme se omezit
příjem brambor a vyloučit přípravu
jídel smažením nebo fritováním.
Naopak zařazujeme potraviny, které
se ledvině nejvíce podobají – fazole.
Posilující vliv na ledvinu je prokázán u odvaru z ječných krup, který
můžeme pít i ochucený. Pro optimalizaci minerálního hospodářství
zařazujeme mořské řasy, zeleninu,
ale i různé druhy ořechů či semínka. Zásaditou povahu má především
zelenina, houby, obiloviny a různá
semínka. Dbáme na dostatečný přísun tekutin.
Ledvina kromě své vylučovací
a filtrační funkce zastává funkci
detoxikační. Udržuje rovnováhu
mezi kyselým a zásaditým. Energie
ledviny je podle určitých východních filosofických principů řízená
druhou a třetí čakrou. Z hlediska
duchovních principů dobře fungující ledvina odpovídá za kvalitu
mezilidských vztahů. To má svou
symboliku, neboť navazování nových kontaktů probíhá zpravidla
se skleničkou v ruce. Pokud chceme být s někým v kontaktu, nabízíme mu zpravidla nějakou tekutinu
(kávu, čaj, vodu, alkohol) k udržení
vzájemného vztahu. To platí i v partnerském vztahu. Voda vždy spojuje,
zaplňuje vždy jen takový prostor,
který ji vymezíme. Je přizpůsobivá.
Symbolizuje prostřednictvím ledviny vzájemný vztah s nejbližšími,
ale i vztah s partnerem. Symbolizuje
lásku. Voda ředí agresivitu a strachy,
tím nás uvolňuje a harmonizuje.
Energii dráhy ledviny můžeme
pozitivně ovlivnit také akupunkturou. Vzhledem k tomu, že se
většinou setkáváme v klinických
obrazech s oslabenou energií dráhy ledviny, používáme při ošetření
tonizační techniky. Výhodné je užití
souhlasných bodů ledviny na dráze
močového měchýře. Z dráhy močového měchýře pak ovlivňujeme
prakticky všechny algické stavy
v oblasti páteře – vertebrogenní obtíže. Velmi silný analgetický bod je
znám jako 60. bod na dráze močového měchýře. Ale význam mají především paravertebrální body obou
linií dráhy močového měchýře.

Ledvinu lze harmonizovat rovněž
pomocí homeopatik. Významné
jsou především drenážní prostředky jako je Equisetum, Berberis, Cantharis. Ledvinu významně ovlivní
i Phosphorus, Cardus marianus, Arsenicum album, Acidum nitricum,
Lachesis. Močový měchýř ovlivní
Mercurius corrosivus, Argentum nitricum. Významným lékem k celkové harmonizaci slouží Gelsemium,
které svým účinkem v emotivní rovině odstraňuje nebo zmírňuje anticipační úzkosti, strachy, obavy nebo
trému.
Ledviny a čakry
Druhá čakra souvisí obecně
s oblastí břicha (zvláště pak malou
pánví), pohlavními orgány, ledvinou, močovým systémem, střevy,
ale i s bolestmi v zádech. Je centrem
našich pocitů (emocí) a tvořivosti,
výrazně podléhá našim negativním
nevyjádřeným emocím. Kde více je
na úrovni fyzického těla zvýrazněna
polarita muže a ženy? Proto poruchy této čakry se projevují především gynekologickými obtížemi, neplodností, ale i onemocněním střev.
Druhá čakra má vztah k ženskému principu.
Z hlediska psychosomatiky je
klíčovou čakra třetí, čakra solar
plexu, která je centrem síly, ale i čakrou vzájemných vztahů. Vztahů
na různých úrovních, i ve vnímání
k okolnímu světu. Názory, úsudky,
mínění, důvěra či nedůvěra. Ale
i sebedůvěra či sebevědomí. Třetí
čakra má vztah k mužskému elementu, ovlivňuje rozhodování, vůli
a názory. A tady opět musím poukázat na naši nemocnou společnost.
Narušením správného fungování
dochází k nerovnováze ve vztazích.
Nejen ve vztazích mezilidských
obecně, ale především ve vztazích
partnerských. Nerovnováha v oblasti třetí čakry na úrovni energetické
tak vede k řadě obtíží našeho fyzického těla, neboť pod jejím vlivem
jsou orgány jako slezina, žaludek,
slinivka břišní, játra, žlučník, ale
i ledvina. Což jsou životně důležité
orgány, které jsou základem celého energetického systému člověka
a úzce souvisí s našimi emocemi
– především strachy, úzkostí, obavami, starostmi, ale i zlobou, záští.
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originální práce
Proto dochází k metabolickým poruchám (cukrovka), poruchám výživy (obezita, podvýživa), častým
bolestem v zádech v bederní a dolní
hrudní oblasti.
Ledviny a psychika – psychosomatika
Ledvina má ve svém obraze jako
pozitivní emoci vůli a rozhodnost.
Negativní emocí ledviny jsou naše
strachy, úzkosti a obavy. Především
anticipační. Máme strach, co by se
mohlo stát, aniž to nastalo. Díky
tomu, že své emoce většinou potlačujeme, projevují se pak na úrovni
fyzického těla, kde nám způsobují
různé poruchy zdravotního stavu.
Především na orgánech a svalech,
které jsou pod řídícím vlivem meridiánu ledviny. Proto narůstá množství sexuálních poruch, urologických a především gynekologických
onemocnění, ale i bolestí v zádech
v bederní a křížové oblasti. Lokalita, která jeví patologickou reakci
nás tak zpětně přivádí k negativní
a potlačované emoci strachu. Díky
situaci v současné společnosti je tak
nárust energetické dysbalance meridiánu ledviny se svými klinickými
důsledky zcela pochopitelný.

40

Ledviny – duchovní souvislosti.
Ledviny mají na starosti rovnováhu mezi kyselými (mužskými)
a zásaditými (ženskými) silami a zajištění jejich vzájemné harmonie.
Problémy ledvin se objevují vždy
v souvislosti s partnerskými konflikty, ale v oblasti mezilidských vztahů
obecně. Ve starořečtině agapé vyjadřuje duchovně-duševní splynutí.
Lidská sounáležitost je díky navazování kontaktů téměř vždy doprovázena příjmem tekutin. Připíjíme si
na zdraví, na bratrství, zveme někoho „na skleničku“ či na šálek kávy či
čaje. Vždy s cílem navázat nebo udržovat kontakt s jinou osobou.
Pokud se nahromadí partnerské
konflikty, které se zhmotňují, vytváří se krystalické látky, které vedou ke vzniku ledvinových kamenů.
Častější výskyt nefrolithiasy u mužů
je vysvětlován tím, že uskutečňování harmonie je pro muže principiálně mnohem těžší než pro ženy.
Nutnost dialýzy (umělá ledvina)
je symbolikou touhy po svobodě
a snahy po osamostatnění, kdy nám
náš „umělý partner“ nedělá již žádné problémy. Jde o neřešené partnerské problémy, které nechceme
či neumíme jinak vyřešit, než umělou závislostí.
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Močový měchýř je orgánem
k hromadění odpadních látek produkovaných ledvinou, kdy příslušný tlak nás nutí měchýř vyprázdnit.
Tím dojde k uvolnění jak na fyzické,
tak i na duševní úrovni. Enuresis
nocturna u dětí se objevuje vždy,
když je dítě během dne „pod tlakem“ svého okolí a teprve ve spánku se uvolní, dojde k vypuštění. Jde
o pláč prostřednictvím měchýře.
Záněty močového měchýře bývají spojeny se zlobou a symbolikou
zklamání. Ze svého okolí, svého
partnera nebo i sám ze sebe. Proto
je uvolnění vždy bolestné.
K energetické harmonizaci
ledviny a močového měchýře
tak přispívají nejen vlivy fyzikální, jako je teplo, tekutiny, ale
i vhodně zvolené akupunkturní
techniky či správně indikované
podání homeopatik. Nesmíme
však nikdy zapomínat i na odstranění negativních a zvláště pak potlačovaných emocí.
Snažíme se pochopit všechny
duchovní souvislosti, které
nás přicházejí cestou „řeči našich orgánů“ na něco upozornit. Spolu s vyváženou stravou
a optimálním pitným režimem
tak docílíme optimální funkce
obou orgánů okruhu vody.

společenská rubrika

Významná životnÍ jubilea členů ČLAS ČLS JEP
v ROCE 2014
– 80 –

– 60 –

– 50 –

MUDr. Plechač Jaroslav

MUDr. Adámek Pavel

MUDr. Borek Miloslav

MUDr. Bäumlová Milena

MUDr. Brychta Tomáš

MUDr. Benešová Pavla

MUDr. Maňásek Vladimír

MUDr. Beránková Irena

MUDr. Severa Karel

MUDr. Brychta Leopold

MUDr. Štarhová Daniela

MUDr. Budková Věra

MUDr. Zipsenová Jarmila

– 70 –
MUDr. Bobysud Vlastimil
MUDr. Baborková milada
MUDr. Trachová Marie
MUDr. Kosová Libuše
MUDr. Nováková Václava
MUDr. Trachtová Marie
MUDr. Vejběra Jiří

MUDr. Dolejšová Věra
MUDr. Doleželová Ilja
MUDr. Dvořáková Věra
MUDr. Förmel Jaroslav
MUDr. Galambošová Anna
MUDr. Hanousková Naděžda
MUDr. Hos Viktor
MUDr. Hvězda Zdeněk
MUDr. Chvojková Lenka
MUDr. Konstantinidis Georgis
MUDr. Machovská Jana
MUDr. Michek Miloslav
MUDr. Nejepínská Věra
MUDr. Procházková Ivana
MUDr. Procházková Věra
MUDr. Raisiglová Marie
MUDr. Sýkora Tomáš
MUDr. Šabová Eva
MUDr. Zábranská Zdenka
MUDr. Zavrská Ivana

Všem jubilantům přeje výbor společnosti do dalších let pevné zdraví a mnoho akupunkturních úspěchů!
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společenská rubrika

MUDr. Miroslav Holub – medailonEK
Od chirurgie k akupunktuře

Dnes bychom chtěli blíže představit dalšího letošního jubilanta, člověka širokého záběru nejen v medicíně, přednášejícího, autora mnoha
prací a publikací, neúnavného organizátora, v poslední době známého
hlavně Konferencemi v Českém ráji,
které navazují na dlouholeté konference ve Velkých Losinách a Jeseníku, organizované Doc. MUDr. Dobroslavou Jandovou, jejíž medailon
jsem uvedli v prvním čísle roku
2010.
Po delší době začneme obligátní otázkou na původní obor?
V roce 1981 jsem atestoval z chirurgie I. stupně a následovala nástavbová atestace FBLR II. stupně
(rehabilitace) v roce 1986
A jak vypadala cesta od chirurgie k akupunktuře?
S akupunkturou jsem se paradoxně seznámil na vojně, kde jsem
pracoval na ošetřovně s lékařem,
jehož sestra byla v diplomatických
službách v Japonsku. Vyprávěl
mi o akupunktuře, přivezl knížku. To byl začátek. Po absolvování
atestace z chirurgie (bylo nezbytnou podmínkou) byl první kurz
akupunktury vypsán ILF Praha
na podzim 1981, kam jsem poslal přihlášku. Kurz vedla tehdy
42

MUDr. Miládka Barešová, přednášel
nám MUDr. Kajdoš, MUDr. Pokorný,
Doc. Véle. Na všechny z nich s láskou vzpomínám, neboť mi otevřeli
novou cestu k poznání. Pak následovaly další kurzy pokračovací, včetně
kurzu pro školitele.

stravovací návyky pacientů, které se
snažím individuálně korigovat a zapojit tak každého pacienta aktivně
do procesu léčení a uzdravování.
Spolu s pacienty se snažím zjistit
skutečnou příčinu jejich obtíží, využívat „řeči našeho těla“.

A následná praxe?
Ihned po absolvování kurzu jsem
aktivně začal s terapií. Po nástupu
na rehabilitaci v roce 1982 jsem dokonce dostal od ředitele polikliniky
nabídku na oficiální úvazek 0,2 LM
na akupunkturu. Byl jsem v té době
asi jediný lékař v republice, který
měl v pracovní smlouvě tento úvazek. To byla i další motivace k dalšímu rozšiřování léčebných indikací.
Až do roku 1989 jsem pak absolvoval řadu kurzů a školení, dokonce
jsem se spolupodílel na vedení kurzu AP ve FN Hradec Králové (kurz
vedl Doc. MUDr. František Pára,
CSc.). V roce 1995 mi Miládka Barešová nabídla účast na odborné stáži
akupunktury na klinice u prof. Antona Jayasuriy v Colombu na Srí
Lance, kterou organizovala Jitka
Gunaratna. Tam došlo k zásadnímu
zlomu v mém životě, neboť jsem
se seznámil s buddhismem, který
na dlouhá léta ovlivňoval můj další
život, včetně toho profesního. Otevřela se mi další cesta k informacím,
objevilo se mnoho knih s odbornou
tematikou přeložených do češtiny.
Další studium, další stáže v Thajsku
a Číně, kurz EAV. Po roce 1997 pokračovala moje cesta v poznávání
širších souvislostí. Začal jsem ve své
praxi využívat nejen základy klasické medicíny, obohacené o pohledy
východní filosofie, ale k nim jsem
postupně přidával i pohledy s psychosomatickými souvislostmi. To
vyústilo ve skutečnost, že jsem začal s holistickou medicínou, kterou
rozšiřuji a uplatňuji dodnes. Ve své
praxi využívám nejen akupunkturu, ale i homeopatii, v rámci holistické medicíny doporučuji vhodné
bylinky. Zaměřuji se také na chybné

Vědecká práce, publikace
Centrem mé „vědecké“ činnosti
se staly přednášky. Pocházím z kantorské rodiny, tak mi je tato činnost blízká. Přednáším často a rád
na různá témata – čínská medicína a dnešek, akupunktura, bolesti
v psychosomatických souvislostech, životospráva, psychosomatická a holistická medicína, biorytmy
v našem životě, řada přednášek je
o stravování.
Pravidelné přednášky na konferencích ve Velkých Losinách, v Jeseníku, v Sedmihorkách, na celostátních kongresech akupunktury
– prakticky od roku 1985 dodnes.
Publikace odborných článků v časopise Acupuntura Bohemoslovaca.
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Publikace:
• Kuchařka – náměty k sestavení
jídelníčku v souladu s přírodou
(2004)
• Vařte s láskou – doplněná kuchařka (2008)
• Zdraví a nemoc (TU Liberec –
skripta – 2011)
• Kapitola o celostní medicíně
v knize prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc.
• Jak přežít dobu jedovou? (2013)
Pedagogická činnost
Především přednášková činnost
pro veřejnost, ale i odborníky z řad
lékařů a fyzioterapeutů. Pravidelná
aktivní účast na celostátních odborných konferencích i v rámci Libereckého kraje.
Dlouholetá organizační práce
–Sedmihorky aj.
Organizátor řady setkání akupunkturistů – od roku 1999 (Semi-

ly).
Od roku 2007 hlavní organizátor
celostátní Konference v Českém ráji
(Lázně Sedmihorky), která je zaměřena na holistickou medicínu a navazuje na konference ve Velkých
Losinách a v Jeseníku, dříve organizované Doc. MUDr. Dobrou Jandovou, CSc. V letošním roce se uskutečnil již 7. ročník této konference
(na Zámku Hrubá Skála).
Současná praxe?
Současná praxe zahrnuje jak odbornou lékařskou praxi v oboru
rehabilitace (FBLR), tak i v akupunktuře, homeopatii a především
v holistické medicíně, kde se snažím uplatňovat všechny získané teoretické i praktické poznatky z předchozí medicínské praxe obohacené
o dlouholeté zkušenosti.
Ohlédnutí za kvantem vykonané práce, vědecké a pedagogické činnosti, jaký pocit z toho
člověk má (určitě dobrý)
Domnívám se, že moje dlouholetá medicínská praxe je korunována
množstvím pacientů, kteří přijíždějí
nejen z našeho okresu, ale z celého kraje, mnohdy z různých koutů
republiky. Práce se pro mne stala

zároveň i koníčkem a to je nejlepší
motivace k jejímu dalšímu úspěšnému vykonávání.
Plány do budoucna?
Pracovat, pomáhat těm, kteří to
potřebují a kteří vyhledávají mou
pomoc. Dále přednášet a své odborné názory šířit na veřejnosti,
dále publikovat. Nyní mám připravených několik publikací a nových
přednášek…
Seznam publikovaných a přednesených odborných prací
Přednášky:
• Okruh elementu vody a onemocnění ledvin
• Játra a element dřeva, EAV
• Okruh sleziny – součást energetického systému
• Element ohně a nemoci srdce
• Energetické projevy elementu
kovu
• Výběr vhodných potravin pomocí EAV
• Čínská medicína a dnešek
• Biorytmy v našem životě
• Životospráva – cesta ke zdraví
• Hranice mezi tělem a duší
• Medicínská mozaika
• Psychosomatická medicína
• Základní principy holistické

medicíny
• Víme, co jíme?
• Bolest v hybném systému
• Bolest v psychosomatických
souvislostech
• Procházka asijskou kuchyní
• Čaj o páté – nejen o čajích Srí
Lanky
• Bolesti v zádech a akupunktura
• Akupunktura a její léčebné
možnosti
• EAV a CK (computerová kineziologie)
• Vertebrogenní algický syndrom
– psychosomatika
• Čínské symboly
Cestovatelské přednášky:
• Po prašných cestách Tibetu
• Jak jsem prožil Srí Lanku
• a mnoho dalších…
Jsem trochu bezradný se seznamem publikovaných a přednesených prací, neboť si to nikam nezapisuji a nikde to nesleduji. Od roku
1985 toho bylo skutečně mnoho.
Uvedený seznam je pouze výčet
těch přednášek, které mám nyní
zpracované. Jsou tak připraveny
k prezentaci. Nejsem však vědec,
ale praktik. Takže snad bude stačit
jen to, co je uvedeno v textu…

...a s MUDr. Ladislavem Fialou,
předsedou České lékařské
homeopatické společnosti

Věnování panu prim. MUDr. Vydrovi

Vzpomínka na osmdesátiny
MUDr. Milady Barešové - s MUDr. Jiřím Nedělkou...
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zprávy z uskutečněných akcí

XVII. Lekársky kongres naturálnej medicíny
s interdisciplinárnou účasťou
18. 10. – 20. 10. 2013, Trnava

MUDr. Ladislav Fildán
Ordinace celostní medicíny Brno, info@fildan.cz
V dlouhodobé strategii ČLAS ČLS
JEP je podpora odborné aktivity našich i slovenských akupunkturistů
prioritní oblastí činnosti naší odborné společnosti. Z tohoto důvodu
jsme přijali pozvání jako spolupořadatelé kongresu Lékařské společnosti naturální medicíny v Trnavě.
Dalším spolupořadatelem byla Asociace soukromých lékařů SR.
Kongresu se zúčastnilo asi 50
účastníků, za ČR MUDr. Anna Loskotová a já. Přednášejícími byli lékaři
a vysokoškolští docenti a profesoři. Nosným tématem kongresu byl
element Vody, a proto se přednášky
nesly v tomto duchu: PaeDr. Z. Solárová, PhD. – Element Vody a její některé souvislosti v diagnostické analýze, Doc. Ing. J. Brindza, CSc. et al.
- Efekty aktivované vody souvislosti,
Prof. RNDr. F. Baliak et. al. – Voda
jako geofaktor životního prostředí
a její vliv na člověka, Doc. RNDr. V.
Gajdoš, CSc. – Voda v horninovém
prostředí – pohled geofyzika.
Dále zazněla zajímavá obecná
přednáška Prof. Ing. J. Košturiaka,
CSc. – Choroba ekonomického
růstu a její důsledky na společnost
a člověka.
Mgr. L. Svršek představil možnosti
získávání odborných informací a literatury v elektronické podobě pro
vzdělávání a praxi. Účastníci kongresu dostali možnost bezplatného
připojení k velké zdravotnické databázi na jeden měsíc.
Z akupunktury pak MUDr. T.
Mochnáč, PhD. přednesl první zkušenosti s řízenou pulzní akupunkturou, prim. MUDr. A. Loskotová
velmi dobře dokumentovanou práci „Inner model of itself“ v terapii
popálenin akupunkturou.
Nedělní dopoledne MUDr. G. Solár, PhD. vedl workshop Zákonitosti, vztahy a modely v akupunktuře
– nejnovější poznatky. Workshop
byl následován panelovou diskuzí
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a poté byl kongres ukončen.
Přednášky měly vysokou odbornou i informativní úroveň. Abstrakta přednášek, či celé práce si bude
možné přečíst v e-časopise LSNM
na adrese:
www.naturalnamedicina.com.
Druhým pilířem kongresu bylo
setkání s představiteli Asociace
korejské medicíny (AKOM) v osobě prezidenta dr. Kima a jednoho
z ředitelů této asociace dr. Yeonga.
Toto setkání bylo nejen pro mne
velmi zajímavé, protože jsme mohli
konfrontovat diametrálně odlišné
postavení nekonvenčních způsobů
léčby v Jižní Koreji a v našich zemích.
Cílem jejich cesty do Evropy je
globalizovat korejskou tradiční
medicínu do světa, před návštěvou Slovenska byli v Ruské federaci. Představitelé AKOM a LSNM
uzavřeli smlouvu o vzájemné spolupráci, na jejímž základě se mohou rozvinout vztahy mezi oběma
společnostmi v mnoha úrovních.
V sobotu odpoledne představili
vyslanci AKOM principy KM, která je postavena na akupunktuře
s pulzovou diagnostikou a herbální
medicíně. Kongres byl následován
dvoudenním satelitním kurzem
úvodu do Korejské medicíny se zaměřením na pohybový aparát a korejskou tradiční herbologii (fytoterapii).
Jižní Korea – oficiálním názvem
Korejská republika – má kolem
52 mil obyvatel a 15. nejvyšší HDP
na světě. Přestože to je vysoce vyspělá a moderní země, tak staví
tradiční korejskou medicínu (KM)
legislativně na roveň západní medicíně. Veškerou činnost v oblasti
KM zastřešuje Asociace korejské
medicíny (AKOM). Tato organizace
má více než 100letou historii, která započala vznikem Union of the
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Korean Medicine Doctors v roce
1898. V současné době je jejími členy 22 000 KM lékařů pracujících
v 15 000 ambulancích, 180 KM nemocnic. Legislativně jsou postaveni na stejnou úroveň jako lékaři
vzdělaní v západní medicíně a stomatologové. O jejich vzdělání se
stará 11 KM univerzit a jedna vysoká škola. Pregraduální vzdělávání
absolvuje přes 700 studentů ročně. Studium trvá 6 let, další 4 roky
jsou klinické praxe v univerzitních
nemocnicích. Každá univerzita má
také postgraduální vzdělávání master a PhD.
Ačkoliv je KM svou podstatou holistická, je možno se specializovat
v různých oborech.
AKOM zaštiťuje finančně a administrativně Společnost Korejské
medicíny, která sdružuje 36 odborných společností a 11 přidružených
společností. Např. Společnosti –
pro meridiány a akubody, meridiánové diagnostiky, orientální patologie, herbologie, tradiční onkologie,
pro cévní mozkové příhody, orientální interní medicíny, porodnictví
a gynekologie, chirurgie, orientální
neuropsychiatrie atd.
AKOM má sídlo v Soulu v moderní několikapatrové budově, poblíž
je krásné muzeum věnované zakladateli KM Heo Jungovi s parkem
Gu-am.
Pro ilustraci si na protější stránce prohlédněte strukturu AKOM
a úkoly jejích jednotlivých úřadů
(v angličtině).
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zprávy z uskutečněných akcí

fotoreportáž
Mezinárodní kongres ICMART
Vídeň 29. 11. – 1. 12. 2013

Zahájení
Dr. Helmut Nissel,
prezident kongresu
a Rakouské
akupunkturistické
společnosti

Zahájení Dr. Helmut Liertzer, Rakousko
Dlouholetý sekretář a nyní čestný prezident ICMART,
Dr. Francois Beyens

Naši lékaři pozorně sledují přednášky

...a večer při uvítacím punči
46
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Před posterem Dr. Františka
Filípka (uprostřed)

O přestávce

Dva čestní předsedové představovat asi netřeba

Závěr - vedení ICMART s organizátory, uprostřed Prof. h. c. Walburg
Maric-Oehler, MD, generální sekretář ICMART
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Zápis č. 23 ze zasedání výboru ČLAS ČLS JEP
ze dne 1. 6. 2013

Znojmo, hotel Prestige v průběhu XXVII. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
Přítomni:
Brychtová, Čutová, Fildán, Fílípek,
Kalinová, Prokeš, Stránecký, Strnad,
Vančuříková
Revizní komise:
Kohoutová, Sedláček, Vondřich
Omluveni: –
Program:
1) dr. Fildán – informace o průběhu
kongresu – kolem 125 přihlášených
účastníků, z toho 38 se SR, řada doprovodných osob. 9 vystavujících
firem. Program probíhá jen s minimálními změnami. Obecně jsou
účastníci spokojeni.

2) dr. Fildán – končí volební období
stávajícího výboru a revizní komise.
Na podzim t.r. by měly proběhnout
volby. Máme dobrou zkušenost
s korespondenčními volbami, proto
volby proběhnou opět tímto způsobem. Dr. Fildán zorganizuje volby,
výsledky voleb a volba funkcionářů nového výboru a revizní komise
proběhne v přestávce semináře dne
16. 11. 2013 v Lékařském domě.

kongresů jako velmi přínosnou pro
lékaře-akupunkturisty obou našich
republik. Obě společnosti se shodly, že budou v této úspěšné spolupráci pokračovat.
4) Další zasedání výboru ČLAS bude
dne 16. 11. 2013 v Lékařském domě
v Praze
Zapsal MUDr. Ladislav Fildán

3) Na kongresu ve Znojmě proběhlo
tradiční zasedání obou výborů pořádajících národních společností. Výbory obou společnosti zhodnotily
spolupráci při vydávání společného
časopisu a organizaci společných

Zápis č. 24 ze zasedání výboru ČLAS ČLS JEP
ze dne 16. 11. 2013
Lékařský dům, Praha

Přítomni:
Brychtová, Čutová, Fildán, Filípek,
Kalinová, Prokeš, Stránecký, Strnad,
Vančuříková
Revizní komise:
Kohoutová, Sedláček
Omluveni:
Vondřich
Program:
1) dr. Fildán – Ukončení práce výboru a revizní komise ve funkčím
období 2009 – 2013. Dr. Fildán poděkoval všem členům výboru a revizní komice za práci, kterou vykonali v minulém funkčním období.
2) Volby do výboru a RK ČLAS pro
funkční období 2013 – 2017. Volby
byly korespondenční. Ze zájemců
o práci ve výboru a RK byla sestavena kandidátní listina, kterou byli
obesláni všichni členové ČLAS. Vo48

lební lístky zpracovala volební komise ve složení: MUDr. Jana Wankatová – předsedkyně, MUDr. Věra
Dolejšová, MUDr. Galina Krejčová.
MUDr. Wankatová seznámila výbor
a revizní komisi se součtem hlasů
z došlých volebních lístků, kterých
bylo 88. Poté vedla volby funkcionářů výboru a revizní komise, které
byly tajné.
Výsledky voleb a složení výboru
a RK pro nadcházející funkční období jsou v zprávě volební komise.
Na závěr dr. Fildán poděkoval členkám volební komise za velmi dobře
odvedenou práci. MUDr. Wankatová poté seznámila s výsledky voleb
členy ČLAS přítomné na odborném
semináři.
Zapsal MUDr. Ladislav Fildán
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Zápis č. 25 ze zasedání výboru ČLAS ČLS JEP
ze dne 16. 11. 2013
Lékařský dům, Praha

Po volbě nového výboru a revizní
komise proběhlo první zasedání
Program:
1) dr. Strnad informoval o jednání s ředitelem Fakultní nemocnice
UK V H. Králové, kde vznikl záměr
vytvořit Kliniku tradiční čínské
medicíny s určitou účastí čínských
lékařů. Dr. Strnad byl informován
o počínajících úvahách o organizaci
této zamýšlené kliniky.
Jako náš zástupce hovořil o tom, že
ČLAS by měla zájem o případnou
spolupráci s touto klinikou, zejména v oblasti vzdělávání a že považuje
za zásadní požadavek, aby zahraniční lékaři pracující na této klinice byli

vzděláni v západní medicíně a prošli
nostrifikačním procesem. Dr. Strnad
bude výbor informovat o dalším postupu uvažované kliniky TČM.
2) dr. Čutová – členská základna.
Počet členů se snižuje, jednak stárnutím a jednak o odhlášené členy.
O ukončení členství požádalo v t.r.
cca 20 členů. Přírůstek nových
nový členů nestačí tento úbytek vyrovnat.
Schválení nových členů:
MUDr. Helena Kostková, praktická
lékařka, Plzeň
MUDr. Petra Trdličková, praktická
lékařka, Plzeň

3) dr. Vančuříková – sestavení rozpočtu na r. 2014. Významnou položkou bude úhrada slavnostního semináře k 45. výročí vzniku lékařské
společnosti akupunktury v ČR i SR.
4) dr. Fildán navrhl uspořádat slavnostní seminář k 45. výroční vzniku
lékařské společnosti akupunktury.
Seminář by měl mít 2 části – odbornou a následně pak společenskou.
Dr. Fildán zahájí přípravu tohoto
semináře.
Zapsal MUDr. Ladislav Fildán

KORESPONDENČNÍ VOLBY DO VÝBORU ČLAS ČLS JEP
Na období 2013 – 2017 ze dne 16. 11. 2013
V termínu od 1. 11. do 11. 11. 2013 proběhly korespondeční volby do orgánů ČLAS ČLS JEP.
Volební komise pracovala ve složení:
MUDr. Jana Wankatová
MUDr. Věra Dolejšová
MUDr. Galina Krejčová
Výsledky voleb:
Sčítání proběhlo dne 13. 11. 2013
Celkem došlo 88 hlasovacích lístků
Z toho platných 84, neplatné 4, po ukončení voleb došly ještě 2 hlasovací lístky, které již nebyly započteny.

Revizní komise
1. MUDr. Prokeš Pavel
2. MUDr. Kohoutová Ludmila
3. MUDr. Vondřich Ivan

Počet hlasů
69
63
62

Následně během pracovní schůze ČLAS ČLS JEP dne
16. 11. 2013 bylo zvoleno předsednictvo:
Předseda: MUDr. Fildán Ladislav
Místopředseda: MUDr. Filípek František
Vědecký sekretář: MUDr. Stránecký Milan
Hospodář: MUDr. Vančuříková Zuzana
Předseda revizní komise: MUDr. Vondřich Ivan
Zapsala MUDr. Jana Wankatová

Všichni kandidáti byli zvoleni s následujícím počtem
hlasů:
Výbor ČLAS ČLS JEP
Počet hlasů
1.MUDr. Brychtová Vladimíra
77
2. MUDr. Strnad Milan
75
3. MUDr. Fildán Ladislav
74
4. MUDr. Vančuříková Zuzana
71
5. MUDr. Stránecký Milan
66
6. MUDr. Sedláček Petr
65
7. MUDr. Čutová Helena
62
8. MUDr. Filípek František
59
9. MUDr. Kalinová Lenka
57
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NABÍDKA ELEKTRONICKÉ VERZE ZDRAVOTNICKÝCH NOVIN
Vážený pane předsedo,
s Vaším laskavým svolením bychom rádi nabídli členům České akupunkturické společnosti plnohodnotnou elektronickou verzi vydání aktuálního čísla Zdravotnických novin s přílohou Kongresový list.
K tomu navíc kompletní balíček Zdravotnických novin
vč. jejich příloh Lékařské listy a Kongresový list prvního pololetí 2013 a ukázkové číslo Florence, odborného
časopisu pro ošetřovatelství a ostatní zdravotnické profese.
Touto formou bychom chtěli také nabídnout výhodné předplatné elektronického nebo i tištěného vydání
Zdravotnických novin a jejich příloh.

Chtěli bychom Vás požádat o Váš souhlas, a v jeho případě o informaci, jak byste mohli naši nabídku integrovat do některé z Vašich nejbližších komunikačních
možností (např. zpravodaj, bulletin, intranet apod.)
se členy odborné společnosti.
Předem děkujeme za Váš čas, který jste věnoval naší nabídce, a těšíme se na Vaši odpověď.
Se srdečným pozdravem a díky za spolupráci,
RNDr. Martin Slavík
ředitel společnosti

Oznámení o daru
MUDr. Jiří Soukup, dlouholetý člen
ČLAS a člen výboru společnosti,
který společně s prim, MUDr. Jiřím
Markem vydávali náš časopis
od počátku do roku 1997, věnoval
Národní lékařské knihovně přes 50
zahraničních knih, časopisů a publikací s akupunkturní tématikou.

4) PATHOGÉNIE ET PATHOLOGIE
ÉNERGÉTIQUES EN MÉDECINE
CHINOISE
Nguyen Van Nghi, 1971

Věříme, že tento dar prospěje našim
lékařům při studiu akupunktury.

6) AIDE – MÉMOIRE DU
PRATICIEN ACUPUNCTEUR
Borsarello, J., 1974

Za výbor ČLAS děkuje
MUDr. Ladislav Fildán
1)Leitfaden der Akupunktur
Bachman, G., 1961
2) Systematik der Ohrakupunktur
Kropej, H.,
3) Ľ ACUPUNCTURE
Guillaume, M.,J., 1975
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5) ELEKTROAKUPUNKTUR –
FIBEL
Werner, F., 1988

7) Akupunktur in
Einzeldarstellungen
Zulla, H., 1974
8) L‘ACUPUNCTURE RAISONNÉE
Risch, H., 1976
9) Beeinflussung des
experimentellen Schmerzes beim
Menschen durch Akupunktur
Umlauf, R., 1982
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10) BIODYNAMIQUE –
ACUPUNCTURE
Mussat, M., 1976
11) TRAITÉ D‘ACUPUNCTURE
Roger de La Fuy¨e, 1955
12) Lehrbuch der Neuraltherapie
nach Huneke
Dosch, P., 1966
13) Ratschläge für den
Akupunkteur
Brodde, A.,
2. ergänzte Aufl.
14) PHYSIQUE de
L‘ACUPUNCTURE
Mussat, M., 1972
15) Akupunktur als
Behandlungsprogramm
Kirsch, H.B., 1975

16) THE MERIDIANS OF
ACUPUNCTURE
Mann, F.,
ISBN: 0 433 20303 X
17) Praxisnahe Einführung in die
Elektro – Akupunktur
Werthmann, K.,
18) Einführung in die chinesische
Ohrakupunktur
Wancura, I., 1973
19) Le Grand Classique de la
Médecine Chinoise
Nguyen Van Nghi, 1973
20) Die Akupunktur eine
Ordnungstherapie
Bachmann, G., 1959
21) Acupuncture from Ancient…
Macdonald A., 1982
22) Lehrbuch der
Schröpfkopfbehandlung
Abele, J., 1985
23) ACUPUNCTURE ENERGY IN
HEALTH AND DISEASE
Mc. Lean, C., J., 1979
24) Akupunktur für mäßig
Fortgeschrittene
Meng Chao-Lai, A., 1981
25) AIDE - MÉMOIRE DU
PRATICIEN ACUPUNCTEUR
Borsarello, J.,
(Planches)
26) Akupunktur-Fibel
Busse, P.,
3., neubearbeitete Aufl.
27) Akupunktur für
Fortgeschrittene
Bischko, J., 1973
28) TRAITÉ D‘ACUPUNCTURE
Roger de La Fuy“e, 1956
Tome I
29) TRAITÉ DE MÉDECINE
CHINOISE
Nguyen Van Nghi, 1969
30) STIMULOTHÉRAPIE CUTANÉE
Daniaud, J., 1964

31) HUANG DI NEI JING SU WEN
Husson, A.,

46) Akupunktur als Neuraltherapie
Stiefvater., E., W., 1956

32) Die Akupunktur eine
Ordnungstherapie
Bachmann, G., 1959

47) Familiengeheime Ein-StichAkupunktur
Yanagiya, S., 1956

33) Primo Ciclo di Studio sulla
Agopuntura Cinese e sulla
Grenier, L., 1968

48) Acupuntura
Ańo 11, No. 37

Osteopatia
34) BIODYNAMIQUE –
ACUPUNCTURE
Mussat, M.,
Tome I, 1976
35) BIODYNAMIQUE –
ACUPUNCTURE
Mussat, M.,
Tome II, 1976
36) L‘ACUPUNCTURE CHINOISE
Atlas
Morant de Soulie George, 1972
37) L‘ACUPUNCTURE CHINOISE
Texte
Morant de Soulie George, 1972
38) Leitsymptome
Klatt, R., 1979

49) American journal of
Acupunture
Vol., 4., No., 2, 1976
50) MECHANISM ON PAIN AND
ACUPUNCTURE
Takase, K., 1983
51) L‘ACUPUNCTURE PRATIQUE
Lebarbier, A.,
52) ANATOMICAL CHARTS OF
THE ACUPUNCTURE POINTS AND
14 MERIDIANS
53) Grundlagen der
Elektroakupunktur nach Voll
Leonhardt, H., 1986
54) Akupunktur für
Fortgeschrittene
Bischko, J., 1981

39) Diagnostik innerer
Krankheiten in Tabellenform
Cemach, A.,J., 1929

55) Akupunktur in
Einzeldarstellungen
Zulla, H.,
3-7760-0302-2

40) PRÉCIS DE STIMULOTHÉRAPIE
TÉGUMENTAIRE
Daniaud, J., 1945

56) LES MOUVEMENTS D‘ENERGIE
EN ACUPUNCTURE
Mussat, M., 1975

41) Klassische Akupunktur Chinas
LING KŰ KING, 1974

57) BIODYNAMIQUE –
ACUPUNCTURE
Mussat, M.,
TOME III

42) hoang ti nei king SO OUENN
Nguyen Van Nghi, 1975
43) Akupunktur für mässig
Fortgeschrittene
Bischko, J.,
3. Auflage

58) Die moderne Akupunktur
Schmidt, H., 1952
Theorie und Praxis

44) Akupunktur in die Akupunktur
Bischko, J.,
4. Auflage
45) Agopuntura Moderna
Anno I., Suppl. N. 1/1975
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Od Kabinetu ke Katedře
MUDr. Ing. Petr Fiala • Katedra akupunktury IPVZ, petrfiala@hotmail.com
K historii naší akupunktury neodmyslitelně patří i její výuka. Není
spjatá jen se známými jmény našich
akupunkturistů, nýbrž i se zcela konkrétní vzdělávací institucí, kterou je
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Cesta k
nynější samostatné „Katedře akupunktury a tradiční čínské medicíny“ v rámci IPVZ však byla trnitá.
Pokud bereme za počátek československé akupunktury rok 1969,
kdy byl v Bánské Bystrici ustaven
první celostátní výbor pro akupunkturu, pak na oficiální výuku bylo třeba ještě nějaký čas počkat. Rozhodujícím momentem se stal ministerský
Věstník, který v r. 1976 poprvé vzal
její existenci na vědomí.
Hned v r. 1977 se mohlo začít s výukou. Ujal se jí nezapomenutelný V.
Kajdoš a v r. 1979 jej vystřídala M.
Barešová. Od r. 1978 se výuka organizačně začlenila pod tehdejší ILF
Praha (Institut pro další vzdělávání
lékařů a farmaceutů, dnes pod jmé-

nem IPVZ) a na Slovensku v r. 1980
pod ILF Bratislava.
Samostatnost výuky akupunktury
ovšem nebyla na pořadu dne. Prakticky celá 80. léta byla organizačně přičleněna k výuce všeobecného lékařství (jak se tehdy říkalo praktickým
lékařům). Mnozí si ještě vzpomenou
na malý kumbálek za pracovnou tehdejší vedoucí katedry všeobecného
lékařství Dr. Válkové, kde se akupunktura prakticky prováděla.
Posun nastal až po listopadu 1989.
V r. 1991 se podařilo získat ordinace
závodního lékaře čerstvě zrušeného
OPBH (Obvodní podnik bytového
hospodářství). Ordinace pronajal
IPVZ od Prahy 10 pro nově vzniklé
multioborové pracoviště „Kabinet
akupunktury“ v Uzbecké ulici č. 2
v Praze 10. Dekret nám osobně předal tehdejší ředitel IPVZ prof. Hána.
Naše „Uzbečka“ se pak stala symbolem porevoluční výuky akupunktury
až do r. 2012.
I existence vlastního „Kabinetu“

prošla řadou peripetií. Hned v roce
1994 ředitel IPVZ Dr. Pečenka pronájem zrušil a nechal jej převést
z IPVZ na mne jako na jednoho z vyučujících a současně radního Prahy
10. Spolu s M. Barešovou jsme jej pak
provozovali a pronajímali IPVZ na
výukové akce „Kabinetu“ …dodnes
nevím, proč ty složitosti.
O dva roky později byl do té doby
samostatný „Kabinet“ organizačně
včleněn pod „Katedru bolesti“ IVPZ.
To vydrželo několik let a po dalších
rozpacích, „co s tím Kabinetem“, se
ve vedení IPVZ prosadila představa,
že by měl být (z nám neznámých důvodů) začleněn pod „Katedru paliativní medicíny“. Pro náš zásadní nesouhlas z reorganizace nakonec sešlo
a „Kabinet“ byl znovu osamostatněn.
V srpnu 2013 se rozhodnutím současného ředitele IPVZ Dr. Pavelky
stal „Kabinet“ samostatnou „Katedrou akupunktury a TCM“. Tím se akupunktura v rámci oficiální postgraduální výuky výrazně emancipovala.

ICMART Congress 2014
XVI. World Congress on Medical Acupuncture
6. 6. – 8. 6. 2014
Harbiye Military Museum, Istanbul, Turecko

www.icmart2014.com
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Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2013 do XI/2017
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti,
Tyršova 56,
612 oo Brno

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

Filípek František MUDr.
místopředseda ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

Tel. prac.: 553 713 040
Mobil: 721 614 894
E-mail: mudr.filipek@centrum.cz

Stránecký Milan MUDr.
vědecký sekretář ČLAS

Rehabilitační odd. nemocnice
Primář rhb. 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

Homeopatická klinika Praha
Komornická 8, 160 00 Praha 6

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

Sedláček Petr MUDr.
člen výboru ČLAS
vedoucí redaktor bulletinu Acupunctura
Bohemo Slovaca

Ordinace
Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

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

Strnad Michal MUDr.
člen výboru ČLAS

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

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

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

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

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23,
639 00 Brno

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

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2013 do XI/2017
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

Prokeš Pavel MUDr.
člen revizní komise ČLAS

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
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