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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 V októbri tohto roku postihla našu spolo�nos� ve�ká strata. 
Navždy nás opustil jeden z nestorov slovenskej a �eskej aku-
punktúry, pedagóg, nenahradite�ný kolega, nekompromisný 
budovate� nášho odboru, autor viacerých odborných textov 
a u�ebníc akupunktúry, ale aj básnik, numizmantik, filatelista 
a cestovate� doc. MUDr. Jozef Šmirala PhD, D.Sc. A sú to 
2 roky odvtedy, ako sme sa rozlú�ili aj s našou u�ite�kou, 
kolegy�ou, �estnou �lenkou našej spolo�nosti, vzácnym �love-
kom, MUDr. Miladou Barešovou. Aj ke� sú to nenahradite�né 
straty, život v našej spolo�nosti musí pokra�ova� �alej, je treba 
pokra�ova� vo všetkých rozbehnutých aktivitách a nap��a� 
odkaz našich u�ite�ov, vytvára� podmienky pre mladých ko-
legov, pomáha� im pri preberaní štafety, ktorou je aj na�alej 
inkorporovanie akupunktúry a jej techník do dnešnej, modernej 
medicíny.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, v dnešnom �ísle sa 
do�ítate o novších modifikáciách akupunktúry, o �alších mož-
nostiach použitia akupunktúry v terapii rôznych klinických 
stavov, pozoruhodný je �lánok Puls, v	k elektroniky a zá
ení: 
v�asná detekce ako aj �lánok Úst
ední role jater v lé�b	 d	tí. 
Iste si všimnete informáciu, ktorej autorom je náš francúzsky 
kolega Dr.Yves Rouxeville, s názvom Evaluácia ú�innosti 
a bezpe�nosti akupunktúry, o ktorú požiadalo Francúzske 
Ministerstvo zdravotníctva Národný inštitút zdravia a medi-
cínskeho výskumu. V spolo�enskej rubrike spomíname aj na 
pani MUDr. Jitku Gunaratnu, ktorá tiež zanechala hlbokú stopu 
v budovaní �eskoslovenskej akupunktúry. Sú�as�ou �ísla sú aj 
oznamy a preh�ad odborných podujatí. 

 Blížia sa najkrajšie sviatky v roku, spome�me si na 
všetkých, ktorí tu medzi nami už nie sú a ktorí nám tu zanechali 
kus svojho života, svojho nadšenia a vedomostí. 

Prajem Vám príjemné prežitie viano�ných sviatkov, do 
nového roku ve�a zdravia, síl a úspechu v práci i v osobnom 
živote. Teším sa na stretnutie s Vami na kongrese akupunktúry 
v júni 2015 vo Zvolene

Vaša Alena Ondrejkovi�ová

XXVIII. Congressus acupuncturae 
Slovaciae et Bohemiae 

cum partitipatione internationali

12. - 14. 6. 2015 
Zvolen
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Primár doc. MUDr. Jozef Šmirala, 
PhD, D.Sc sa narodil d�a 29.9.1935 
v Bratislave. Vysokoškolské štúdiá 
absolvoval na Lekárskej fakulte 
v Olomouci, kde aj promoval. Prvú 
lekársku prax vykonával na gyneko-
logicko-pôrodníckom oddelení v Zla-
tých Moravciach, neskôr sa však ako 
sekundárny a obvodný lekár zameral 
na internú a všeobecnú medicínu. Už 
od roku 1962 sa za�al venova� vtedy 
ešte málo známej, ale už uznávanej 
akupunktúre. Po atestácii z interné-
ho lekárstva pracoval ako obvodný 
lekár vo Vráb�och. Konkurzom v r. 
1967 obsadil miesto vedúceho lekára 
v kúpe�och Brusno. Tu sa za�al zao-
bera� vedecko-výskumnou �innos�ou 
zameranou predovšetkým na štúdium 
a objektivizáciu jednotlivých zložiek 
komplexnej balneoterapie vrátane 
akupunktúry a štúdiom vz�ahu sta-
bilných genetických znakov a typu 
osobnosti k ochoreniam tráviaceho 
traktu. Ako zodpovedný riešite� 
viedol a realizoval nieko�ko vý-
skumných úloh, výsledky ktorých 
priniesli niektoré nové poznatky, 
ktoré publikoval a prednášal doma 
i v zahrani�í. Po�as svojho pôsobenia 
v kúpe�och sa zaslúžil o ich zve-
�adenie, zvýšenie odbornej úrovne 
a o výstavbu nových kúpe�ov. Popri 
odbornej a organizátorskej práci si 
neustále zvyšoval kvalifikáciu. Za 
týmto ú�elom absolvoval viacero štu-
dijných pobytov a odborných stáží, 
ako aj tematické kurzy manipula�nej 
a reflexnej terapie, dietológie, gastro-
enterológie a zdravotníckej proble-
matiky trópov a subtrópov. Atestoval 
z internej medicíny a z nadstavbo-
vých odborov FBLR, gastroenteroló-
gia a akupunktúra.

V roku 1979 zriadil v Bratislave, 
vo Fakultnej nemocnici samostatný 

úsek akupunktúry. Ešte v tom roku 
sa mu podarilo dosiahnu� jeho dávny 
cie� – aj napriek mnohým �ažkostiam 
- vytvori� samostatné špecializované 
pracovisko, Oddelenie akupunktúry 
vo Fakultnej nemocnici v Bratislave, 
ktoré sa stalo školiacim a odborno-
-metodickým centrom akupunktúry 
s pôsobnos�ou pre bývalý Zápa-
doslovenský kraj a neskôr pre celé 
Slovensko.

Tu, ako primár oddelenia, odbor-
ný poradca a školite� v akupunktúre 
získal nové a širšie možnosti pre 
odbornú a pedagogickú �innos�. 
Jeho zásluhou sa na oddelení v rámci 
študijných, školiacich a stážových 
pobytov vyškolilo viac ako 50 leká-
rov. S cie�om preklenú� nedostatok 
odbornej literatúry, vydal v r. 1991 
prvú kolektívnu u�ebnicu Praktická 
akupunktúra a skriptá Základy prak-
tickej akupunktúry. U�ebnica získala 
ocenenie najlepšej publikácie vyda-
vate�stva Osveta a dlhé roky slúžila 
ako základný materiál pre štúdium 
akupunktúry lekárom nielen na Slo-
vensku ale aj v �echách. 

Ako zakladajúci �len (1964) a dl-
horo�ný predseda Komisie, neskôr 
Sekcie akupunktúry pri SFS sa usi-
loval o zvyšovanie odbornosti a pre-
sadzovanie koncepcie akupunktúry, 
ako samostatného interdisciplinárne-
ho odboru medicíny. V roku 1990 sa 
pri�inil o vznik Spolo�nosti akupunk-
túry Slovenskej lekárskej spolo�nosti 
a stal sa jej predsedom, ktorým bol 
nepretržite až do volieb v r. 2012, 
kedy sa stal �estným predsedom vý-
boru spolo�nosti akupunktúry SLS. 
Už od r. 1975 na pôde SLS organi-
zoval kongresy a pracovné podujatia 
aj s medzinárodnou ú�as�ou, aktívne 
sa zú�ast�oval i zahrani�ných od-
borných podujatí. Za svoju aktívnu 

�innos� pre odbor Akupunktúra bol 
odmenený viacerými poctami SLS, 
SSA SLS a �LAS �LS J.E. Purkyn	. 

Bohatá bola aj jeho prednášková 
a publika�ná �innos�. Predstavuje 
jeho celoživotné dielo, venované 
odboru akupunktúra. Jeho práce sú 
stále aktuálne, znamenajú prínos 
pre celú akupunktúrnu obec nielen 
na Slovensku ale aj v �echách. Ako 
prvý v našej odbornej akupunkturis-
tickej literatúre rozpracoval v u�eb-
nici Praktická akupunktúra systém 
biokybernetickej koncepcie akupunk-
túry, spracoval koncepciu indikácií 
a kontraindikácií v aurikuloterapii 
a aurikulomedicíne, rozpracoval 
akupunktúrnu hypalgéziu, uskuto�-
nil komparáciu najzaužívanejších 
terapeutických akupuntúrnych postu-
pov doma i vo svete. Bol riešite�om 
9 výskumných prác s problematikou 
akupunktúry (ktoré boli zaradené 
do plánu výskumu Slovakotermy 
a odborového a rezortného výskumu 
MZ SR). Na odborných podujatiach 
doma i v zahrani�í viackrát vystúpil 
s odbornými prednáškami, realizo-
val Tematické kurzy akupunktúry 
pre lekárov, sú�asne vypracovával aj 
odborné náplne a sylaby kurzov pre 
za�iato�níkov i pokro�ilých, skúšal 
na závere�ných skúškach. Jeho publi-
ka�nou �innos�ou vyšli viaceré kniž-
né, monografické a odborné publiká-
cie, z toho niektoré v zahrani�í. Jeho 
práce boli citované v domácej i za-
hrani�nej odbornej tla�i. Je autorom 
a zostavovate�om �alšej celoštátnej 
u�ebnice Kompendium akupunktúry 
I. a Kompendium akupunktúry II. 
a u�ebnice Akupresúra, šanca pre 
zdravie, šanca pre každého. 

Meno a práca primára doc. MUDr. 
Jozefa Šmiralu, PhD, D.Sc bola už 
dlhé roky známa a uznávaná aj v za-

ODIŠIEL JEDEN Z VELIKÁNOV 
SLOVENSKEJ A ÈESKEJ AKUPUNKTÚRY

Rozlú�ka

S hlbokým zármutkom oznamujeme všetkým naším kolegom, že nás navždy opustil 
náš u�ite�, kolega, kamarát, zakladate� slovenskej akupunktúry, autor viacerých 
odborných kníh, dlhoro�ný prezident Slovenskej spolo�nosti akupunktúry SLS, 
doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD, D.Sc. Odišiel náhle, ne�akane, bez rozlú�ky, v prá-
ci. Pripravovaná �alšia u�ebnica akupunktúry zostala nedokon�ená. Slovenská 
akupunktúra v �om stráca významného odborníka a propagátora akupunktúry a ce-
lostnej medicíny, pedagóga, autora u�ebníc, skrípt a odborných publikácií. 
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Rozlú�ka
hrani�í. Absolvoval školiace a stážo-
vé pobyty v Rusku, Rumunsku, vo 
Vietname, v �íne, v Južnej Kórei, 
Srí Lanke, Dánsku a vo Francúzsku. 
V Štokholme v r. 1983 absolvoval 
kurz teórie a praxe akupunktúry a na 
základe toho získal diplom doktora 
akupunktúry od International Col-
lege of Acupuncture. V r. 1985 po 
absolvovaní študijného pobytu a skú-
šok získal titul M.D. na Univerzite 
tradi�nej medicíny v Colombe. Bol 
�estným �lenom SIMA (Société in-
ternationale de Médecine acupunctu-
rale v Paríži), IOMS (International 
OrientalMedecine Society v Soule/ 
MA Medicina alternativa v Colombe 
a LÓEDA (Organization pour l´étude 
et le développement de l´acupuncture 
v Paríži), bol �estným �lenom výboru 
Auriculo sans frontieres (A.A.S.F.-
-W.A.A.O), Loriet, France. Bol �le-
nom �estného predsedníctva SIMA 
a dopisovate�om SIMA a LÓEDA. 
Za zásluhy o rozvoj a rozširovanie 
akupunktúry bol r. 1983 odmenený 

Zlatou medailou spolo�nosti Medici-
na alternativa. V roku 1981 bol me-
novaný medzinárodným profesorom 
na College Français d‘ Enseignement 
de la Médicine acupuncturale v Paríži 
a v r. 1985 hos�ujúcim profesorom na 
Akadémii Medicina alternatíva a In-
ternational College of Acupuncture 
v Colombe. Na základe obhajoby 
súboru publikovaných prác mu bola 
v r. 1984 Akadémiou medzinárodnej 
spolo�nosti Medicina Alternativa 
v Štokholme udelená vedecká hod-
nos� doktora vied „D.Sc“.

Spolo�ensky významná bola aj 
jeho �innos� organizátorská, ktorou 
prispel k spopularizovaniu, legalizá-
cii a integrácii akupunktúry do sta-
rostlivosti o zdravie. Zaslúžil sa o vy-
pracovanie a schválenie metodického 
listu „Postup pri vykonávaní aku-
punktúry“ vydaným MZ SR v 1978 
a v r. 1993 aj Koncepcie lekárskeho 
špecializa�ného odboru akupunktú-
ra. V rr. 1993-2000 bol menovaný 
do funkcie hlavného odborníka MZ 

SR pre odbor Akupunktúra. Z titulu 
tejto funkcie, spolu s �alšími �len-
mi výboru odbornej spolo�nosti a 
spolupracovníkmi na oddelení aku-
punktúry stále vyvíjal úsilie o orga-
niza�né a legislatívne dobudovanie 
odboru a sprístupnenie akupunktúry 
v zdravotnej starostlivosti na vysokej 
úrovni.

Primár doc. MUDr. Jozef Šmirala 
PhD. D.Sc, bol vedúcou osobnos�ou 
v odbore Akupunktúra takmer 50 
rokov. Pod jeho vedením sa sloven-
ská akupunktúra stala známou nielen 
v Európe, ale aj v �alších krajinách 
vo svete. 

�akujeme Vám, pán docent, za 
Vaše úsilie, nadšenie pre náš odbor, 
za Vašu trpezlivos� a nekompro-
misnos� pri riešení problémov pri 
budovaní nášho odboru, za Vaše ve-
domosti a skúsenosti, ktoré ste nám 
odovzdal v po�etných publikáciách. 
Nezabudneme

Vaši akupunkturisti. 

Odešel skv�lý �lov�k
Velmi nás zarmoutila zpráva o náhlém skonu Doc. MUDr. Jozefa Šmiraly, PhD. Pro 

nás, �eské léka
e akupunkturisty, byl vždy velkou autoritou. Stál u samých po�átk za-
vád	ní akupunktury jako metody lé�ebn	 preventivní pé�e v �eskoslovensku. O jeho 
zásluhách pro slovenskou akupunkturu bude jist	 hodn	 napsáno slovenskými kolegy. 
Pro nás byl nejen autoritou, ale také p
ítelem, který vždy prosazoval a podporoval úzkou 
spolupráci obou národních spole�ností. Velkým p
ínosem pro nás byly jeho velmi kvalitní 
a rozsáhlé u�ebnice akupunktury, které jsme používali a dlouho používat budeme jako zá-
kladní literaturu p
i studiu akupunktury. Jist	 to byl on, který m	l nejv	tší zásluhy o pro-
sazení akupunktury jako léka
ského oboru na Slovensku, což pomáhá významn	 i nám 
v �esku p
i prosazování akupunktury do zdravotní pé�e. Osobn	 vzpomínám na jeho p
átelský vztah k našim léka
m, vynikající 
spolupráci na úrovni p
edsed spole�ností a jeho laskavý humor. Jeho odchodem nastala t	žko nahraditelná ztráta pro slovenskou 
i �eskou akupunkturu.

Milý Jožko, budeme na Tebe dlouho vzpomínat a zstaneš v našich srdcích
MUDr. Ladislav Fildán, p�edseda �LAS �LS JEP

Docent Šmirala neodišiel
S doc. MUDr. J. Šmiralom PhD, D.Sc som sa zoznámil v 1979 pred mojím odchodom do �LR,kde som pracoval ako lekár na 

ZU a mal som možnos� študova� akupunktúru. Poradil, pomohol ako starší a vzdelaný, a odvtedy si ho držím v pamäti ako kolegu-
-priate�a. Po návrate ma zapojil do aktivít okolo budovania  akupunktúry a  môžem poveda�, že v tomto vz�ahu som ostal s ním až 
dodnes. Spolupráca s ním ma vždy obohacovala o nové poznatky, názory, proste šíril správnu Qi.  Jeho pozitivizmus v živote bol 
ve�mi chyt�avý.  

Pri úmrtiach �udí �asto hovoríme, že sa s niekým  lú�ime, že odišiel. V prípade kolegu, priate�a Jozefa  Šmiralu musím poveda� 
a konštatova�, že tu vlastne zostal. Zanechal nám množstvo podnetov na �alšiu prácu, ukázal nám smer a cestu, ako by sme mohli 
pokra�ova� a rozvíja� i jeho dielo, aby sme vytvorili podmienky pre �alší rozvoj akupunktúry ale i tradi�nej medicíny, ako vy-
chováva� �alších lekárov, záujemcov o túto oblas�. Nemôžem nespomenú� jeho nesmierny elán a vytrvalos� pri riešení mnohých 
závažných problémov, jeho diplomaciu v konaní i pri prekonávaní nepríjemných prekážok, ktoré mu rozhodne nepridali na zdraví. 
S jeho skúsenos�ami sme úspešne rozbehli aj Ústav tradi�nej �ínskej medicíny LF SZU vrátane Katedry akupunktúry, úspešne 
rozbehli a pokra�ujeme v organizácií atestácií, ktoré sme s ním za�ínali vykonáva�. Na toto všetko sa nedá zabudnú�. Nelú�im sa 
Jožko, ostal si tu medzi nami. 

S úctou k Tebe             Vlado Balogh, prednosta ÚT�M LF SZU
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EVALUÁCIA ÚÈINNOSTI A BEZPEÈNOSTI AKUPUNKTÚRY
Preh�ad vedeckej lekárskej literatúry

Preklad: MUDr. Imrich Šimig

originálne práce

Francúzske Ministerstvo zdravotníctva sa pred nieko�kými rokmi obrátilo na INSERM (Národný in-
štitút zdravia a medicínskeho výskumu) so žiados�ou o evaluáciu alternatívnych a komplementárnych  
metód  lie�enia. V �alšom  je  uvedená  súhrnná informácia, autorom je Dr. Yves Rouxeville

�o je potrebné zachova� pre 
prax 

Akupunktúra je odborom ktorý 
vzišiel z �ínskej medicínskej tra-
dície a spo�íva v stimulácii „aku-
punktúrnych bodov“ so zámerom 
lie�i�. Techniky stimulácie aku-
punktúrnych bodov sú bodové (na 
povrchu ohrani�ené a centrované na 
akupunktúrny bod) a vykonávané 
rôznymi prostriedkami: fyzikálnymi 
(mechanické, elektrické, magnetické, 
tepelné, svetelné) alebo fyzikálno-
-chemickými.

Akupunktúra sa ako terapeutický 
prístup vo Francúzsku zoširoka vyu-
žíva. Pre zdravotné profesie existuje 
uznávaná odborná príprava. Výu�bu 
zabezpe�ujú lekárske fakulty formou 
medziuniverzitného Diplomu a lekár-
skej spôsobilosti. Dôvodom pre pa-
cientove vyh�adanie akupunkturistu 
sú najmä bolestivé stavy - naj�astej-
šie osteoartikulárne bolesti, cefaley, 
stres, únava alebo poruchy spánku.

Obtiažnos� ba nemožnos� evaluá-
cie tzv. „nekonven�ných“ lie�ebných 
metód je vo všeobecnosti daná nedo-
statkom dát. V prípade akupunktúry 
tomu tak nie je ke�že je k dispozícii 
nieko�ko tisíc štúdií týkajúcich sa 
ve�kého po�tu indikácií a na stovky 
sa po�ítajú syntetické literárne pre-
h�ady i iné metaanalýzy týkajúce sa 
tejto oblasti. Napriek tomu, �o sa týka 
ú�innosti metódy nemožno dnes ešte 
tvrdi� že všetko je jasné: 
� v mnohých prípadoch chronickej 

bolesti, pri lie�be nauzey a vraca-
nia sa dá s dostato�nou istotou po-
veda�, že ú�innos� akupunktúry je 
vyššia oproti nelie�eným stavom. 

� �o sa týka ostatných, dos� po�et-
ných indikácií tu už tvrdenie ne-
môže by� tak jednozna�né. 

� riziko závažných nežiadúcich ú�in-
kov¨, aspo� v kontexte západnej 
odborným doh�adom regulovanej 
praxe sa javí ve�mi obmedzené. 

Preto by akupunktúra mohla po-
núknu� zaujímavý doplnok v širšom 
podchytení choroby najmä ak kla-
sická medicína nedokáže pacientom 
poskytnú� dostato�nú ú�avu. 

Kone�ne, dnes nie je možné pove-
da� �i je akupunktúra v akejko�vek 
indikácii ú�innejšia vo forme,, lege 
artis,, alebo robená v náhodných 
zónach vpichu �i dokonca ke� sa 
vpichy jednoducho simulujú. 

Perspektívne 
Taká neistota v kontexte to�kých 

údajov kladie otázky a nabáda po-
zrie� sa bližšie na aktuálne nosné 
predpoklady evaluácie lie�ebných 
postupov. 

Historicky vzaté, modernú západ-
nú medicínu sformoval v 19.st. Clau-
de Bernard na základoch fyziológie. 
Z tohto poh�adu je poznanie mecha-
nizmu biologického ú�inku lie�by 
v procese jej evaluácie podstatné. 

Metodológia, ktorá sa používa na 
evaluáciu lie�by dnes však paradoxne 
nie je založená na fyziologických, ale 
na klinických a štatistických štúdiách. 
Inak povedané: v praxi sa ú�innos� 
danej lie�by neposudzuje pod�a prác, 
ktoré vysvet�ujú jej fungovanie, ale 
pod�a prác pozorujúcich jej ú�inky 
na pacientov priamo. 

Záverom: nemožno tiež zaml�a� 
dopad ekonomickej stávky postupne 
sa pretlá�ajúcich evalua�ných metód, 
najmä v oblasti medikamentóznej 
lie�by. Tieto sa opierajú o rigorózne 
protokoly, ktorých výsledky sú in-
terpretovate�né bez dvojzna�nosti. 
Bez randomizovanej štúdie (lie�ba 
pacientom pridelovaná žrebovaním) 
sa jednoducho nezaobídeme. Otáz-
kou však je, nako�ko je potrebné bez 
úprav (otrocky - pozn. prekl.) apliko-
va� tento evalua�ný model v prípade 
lie�by vychádzajúcej z úplne iného 
prístupu (T�M) a ktorej ekonomický 
a koncep�ný model sa tak radikálne 

líši od modelu priemyselného sveta 
medikamentov?

V prípade akupunktúry sa totiž 
jedná o silne personalizovaný lie�eb-
ný prístup (lekár pristupuje a koná 
pod�a stavu pacienta, ktorého má 
pred sebou). Táto silná personalizácia 
lie�by �ažko nachádza svoje miesto 
v rámci klasického terapeutickéího 
pokusu. Napokon: je potrebné eva-
luova� ú�innos� akupunktúry po-
rovnávajúc ju vo�i nelie�eniu alebo 
vo�i pseudoakupunktúre ? Snažíme 
sa zisti� aký je vlastný ú�inok aku-
punktúry alebo globálny efekt tejto 
lie�by, ktorý môže zah��a� prvky 
s priamou väzbou na vz�ah pacienta 
a terapeuta ? Má sa testova� ú�innos� 
akupunktúry alebo otázku náležitosti 
jej teoretických základov?

Z uvedených otázok vyplýva ve�-
ká heterogenicita publikovaných prác 
podmienená tak ich dizajnom ako aj 
metodologickou kvalitou. Táto hete-
rogenicita je taká, že techniky použité 
za ú�elom dosiahnutia kvantitatív-
nej syntézy (metaanalýzy) narážajú 
na svoje hranice a tak hoci sú dáta 
k dispozícii, nedá sa z nich vyvodi� 
plnohodnotný záver. 

Záver
Celkovo vzaté asi bude potrebné 

vráti� sa k podstate. Akupunktúra 
ako terapeutický prístup je vo Fran-
cúzsku ve�mi rozšírená a umož�uje 
dosiahnu� odlišnú odpove� na �asté 
a invalidizujúce zdravotné problémy. 
Existujú školiace strediská. Existujú 
nežiadúce ú�inky. Tieto môžu by� 
aj vážne, avšak ich výskyt je raritný 
najmä v porovnaní k nežiadúcim 
ú�inkom liekov bežne používaných 
u rovnakých porúch. Akupunktúra 
destabilizujúcim charakterom jej nos-
nej teórie, je výzvou pre západnú ve-
deckú medicínu. Zárove� je výzvou 
k prehodnoteniu jej paradigiem.
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Diagnostika a lie�ba s využitím 
tradi�ných možností pri spojení vý-
sledkov metódy jednotného H - dia-
gramu, javia sa ako význa�ný prvok 
na zvládnutie alebo udržanie dlhej 
remisii tohto ochorenia. 

Klinické formy a ich možná lie�ba 
s využitím akupunktúry a moxo-
vania pri využití hore spomínanej 
metódy, v spolupráci s neurológom 
a o�ným lekárom, dokres�ujú tento 
�lánok. 

Riziká lumbálnej punkcie s jej 
dôsledkami a možné vysvetlenie 
patria medzi závere�né �asti tejto 
publikácie. 

Úvod
Jedná sa o ochorenie, ktoré postihu-

je mladšie vekové skupiny. Výskyt je 
ve�mi �astý, tak u žien ako aj u mu-
žov(ženy sú �astejšie postihnuté v po-
mere 6:4), prevažne vo veku okolo 40 
rokov. Pri podozrení na túto diagnózu 
nad 50 rokov treba by� opatrným 
a musíme bra� v úvahu iné diferenci-
álno - diagnostické možnosti. 

Pri vyvinutom Charcotovom trias je 
diagnóza klinickej formy istá(nystag-
mus, skandovaná re� a inten�ný 
tremor). 

Za�iato�né príznaky klinickej for-
my pod�a Iversa a Goldsteina(ako 
sú parestezie, slepota, problémy pri 
chôdzi, diplopia, vertigo, pareza 
alebo nekoordinované pohyby HK), 
hovoria s ve�kou pravdepodobnos�ou 
o za�iato�nom štádiu tejto formy. 

Pri vyvinutej klinickej forme sú 
dôležité hlavne: „parestezie, parezy, 
slabos� DK alebo ich nekoordino-
vané pohyby, retrobulbárna neuritis 
a oslabené brušné reflexy“. 

SCLEROSIS MULTIPLEX
Primár MUDr. Ján Herdics

PREMED-OKO s.r.o., Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny
Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Autor  poukazuje na základné �rty tohto ochorenia tak z h�adiska orientálneho ako 
aj z poh�adu školskej medicíny. Hlbšie rozoberá nazna�ené orientálne formy, ich 
charakteristiku a vysvet�uje podstatu niektorých tradi�ných pojmov. Prináša novšie 
názory na starodávne pojmy ako je XIN-BIAO a Trojitý ohrieva�. Usmer�uje  po-

zornos� na bod alebo centrum MING-MEN z dráhy Dumai, na jeho možnú modernejšiu interpretáciu. 
Poukazuje na možnos� diagnostiky ochorenia už v preklinickom štádiu  za pomoci jedine�nej  metódy 
jednotného H-diagramu a zárove� aj na možnosti lie�by.

Orientálni vedci tvrdia, že „duša“ 
pri pôrode preniká do fyzikálneho 
tela pod pupkom niektorí to lokali-
zujú na „koronárnu �akru“. Pri tejto 
udalosti dôjde údajne k „zapáleniu-
(k aktivácii)“ dolného ohrieva�a, 
následne stredného a potom horného, 
kde sa duša aj usadí. 

Táto lokalita, tzv. duchovné srdce, 
je spomínané v strede hrudníka - 
mierne vpravo. 

Pod�a orientálnych vedcov bod 
Ming-Men úzko súvisí s energetic-
kou vy�erpanos�ou, má údajne pria-
my vplyv na vitálnu energiu, ktorá 
vyživuje orgány a dráhy. 

Tvrdia �alej, že organizmus je 
vyživovaný s dvomi druhmi energie. 
(jeden druh je jangový, ktorý sa dá 
ovplyvni� napríklad moxovaním 
bodu CU-SAN-LI a s jinovou ktorá 
sa dá vypudi� pri moxovaní bodu 
Ming-Men napríklad, alebo súhlasné-
ho bodu obli�ky - VU 23. 

Delenie a niektoré príznaky 
ochorenia

Orientálne rozdelenie uznáva dva 
druhy tohto ochorenia. 

Pod�a tohto rozdelenia jedno 
vzniká energetickou blokádou bodu 
(centra) Ming-Men na dráhe Dumai. 
Je to 4. bod, ktorý sa nachádza medzi 
procesus spinosus L 2 - 3. 

Druhá forma pod�a tohto delenia je 
tá ktorú vyvolá „vy�erpanos�“origi-
nálnej energie žalúdka. 

Pri využití akupunktúrnej diagnos-
tiky a zvláš� metódy jednotného H 
- diagramu, môžeme tieto formy aj 
objektivizova�. 

Zavedením merania impedancie 
v bodoch degenerácie pod�a Lupi�e-

va a v bode Ming-Men, dostávame 
obrazy bioaktivít úrovní degenerácie 
a aj ich lateralizáciu, �o umož�uje 
zasiahnu� aj elektrostimuláciou na 
postihnutej úrovni tak vpravo ako aj 
v�avo, zárove� je tu aj možnos� pre-
klinickej diagnostiky, ktorá sa preja-
vuje spomínanou zmenou impedancie 
v hore uvedených bodoch. 

I. Forma sa zis�uje s odmeranou 
impedanciou v zmysle hypoaktivity 
bode Ming-Men. 

II. Varianta, ktorá je vyvolaná vy-
�erpanos�ou „originálnej energie“ ža-
lúdka sa prejaví s prázdnym pulzom 
na palpa�nej pozícii žalúdka. 

Sem sa radí aj energetickú vy�er-
panos� obli�ky a pe�ene ktoré môžu 
vyvola� až svalové atrofie. 

Prázdnota žl�níka nie je menej 
závažná, nako�ko táto dráha(pod�a 
orientálneho tvrdenia) pôsobí na 
miechu. 

Príznaky ktoré sa vyskytujú 
v bežnej praxi

Pacient k nám prichádza už s neu-
rologickou diagnózou SM. 

S�ažuje si na neur�ité obtiaže (pr-
chavé až ustálené parestézie v kon�a-
tinách, rozli�né vertigá, pocit neistoty 
pri chôdzi až na pocity chodenia 
na „vlnovitom“ teréne, prechodné 
zahmlenie videnia, náhla slabos� 
kon�atín, svalová stuhlos�, ktorá 
pretrváva). 

Porucha videnia (zahmlenie na ur-
�itú dobu až prechodná slepota) s o�-
ným nálezom (retrobulbárna neuritis) 
pri intaktnej papile alebo aj s bledou 
papilou. 

Pri vyšetrení s metódou jednotného 
H-diagramu - hoci aj v bezpríznako-
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vom období - máme napríklad hypo-
aktivitu v bode Ming-Men. 

Prázdnota pulzu žalúdka doprevá-
dzaná s parestéziami v kon�atinách, 
nazna�uje II. formu. 

Body degenerácie pod�a Lupi�eva 
(ich hypoaktivita) - v spomenutej 
diagnostickej metóde - hoci aj bez 
príznakov varujú a upozor�ujú na 
za�iatok degeneratívnych procesov 
v mozgomiešnej oblasti. 

Terapeutické možnosti
Sclerosis multiplex, jej forma, 

ktorá je vyvolaná blokádou „vitál-
nej energie obli�iek“, je lie�ite�ná 
s prostriedkami školskej medicíny. 
Ochorenie prebieha s remisiami až 
desiatky rokov. 

Túto formu máme možnos� lie�i� 
aj cez akupunktúrny systém. Pod�a 
D. Tomeka je ideálne moxovanie ce-
lej chrbtice zdola nahor. Maximálne 
využívame krížovú kos� a kostr�. 
Prednos� majú body na ktoré pacient 
reaguje pozitívne a tie na ktoré je re-
akcia negatívna - vynecháme. 

Pri moxovaní sa nám osved�ilo mo-
xova� body CU-SAN-LI (u formy II. 
) a harmoniza�ný kríž. 

Výsledky bodov Ming-Men a bo-
dov degenerácie pod�a Lupi�eva 
zis�ujeme z metódy jednotného 
H-diagramu a pod�a potreby robíme 
elektrostimuláciu. 

Diskusia
Zamyslíme sa nad pojmom trojitý 

ohrieva�!
Trojitý ohrieva�, San Jiao v u�eb-

niciach akupunktúry sa vyskytuje 
ako šiesty orgán Fu. Toto tvrdenie nie 
je celkom presné lebo v troch ohrie-
va�och sa jedná o takú anatomicko 
- funk�nú jednotku, ktorú by sme 
�ažko mohli chápa� ako jeden orgán. 

Podstata jej funkcie je tvorenie 
energie a jej „rozdelenie“. Historicky 
tiež nemá miesto medzi orgánmi, ve� 
- pod krídla prvku Ohe� - bola pride-
lená len za�iatkom nášho letopo�tu. 

San Jiao je lokalizované na troch 
anatomických úrovniach, v anglickej 
literatúre figuruje aj ako Three Body 
Cavities - tri telesné dutiny. 

Horný, ktorý sa nachádza nad 
bránicou obsahuje dva organy Zang, 
p�úca a srdce, spolu s ich funkciami. 

Horný brušný, tzv. stredný ohrie-
va�, obsahuje jeden Zang a jeden Fu 
orgán, slezinu a žalúdok. 

Dolný obsahuje pe�e� a obli�ky, 
dva dôležité orgány Zang. 

Stredný a dolný je spojený pomo-
cou tenkého �reva „vnútorným kaná-
lom“ San Jiao. Nie je to anatomické 
spojenie ale je to spojka medzi asimi-
la�nými funkciami. 

�i�ania predpokladali, že trojitý 
ohrieva� musí by� spojený s každým 
orgánom. Pod�a tradi�ného u�enia Qi 
dodávalo jednotlivým �astiam tela 12 
hlavných meridiánov. 

Pre prastarú formu šiesteho orgánu 
Zang, ktorý mal Yin-ový chrakter, 
boli vy�lenené mastné, šlachovité 
tkanivá spolu s cievnymi zväzkami, 
ktoré sa nachádzajú v strede hrud-
níka, nazývané: „Xin Biao“ (vládca 
srdca a ciev). 

V európskych prekladoch - celkom 
chybne - je to ozna�ené za pericar-
dium. Ako keby to bol anatomický 
útvar. V diele Nei Ching, tento orgán 
mal skôr psychickú funkciu: „vyba-
vuje funkcie ministra, ktorý je zodpo-
vedný za rados�“. 

Za pár storo�í, pri h�adaní Fu páru 
tohto orgánu vytvorili jeden „su-
per orgán“ San Jiao, ktorý sa zú�astní 
v každej dôležitejšej funkcii pri tvor-
be a rozdelení energie. 

Zabezpe�uje napríklad teplo, kto-
ré je potrebné pre správnu mobilitu 
Yuan Qi, pre spracovanie tvrdých 
a tekutých �astí potravy, ktoré je dô-
ležité pre zachovanie plodnosti, na 
vyprázdnenie prebytku. San Jiao aj 
„zavlažuje“. 

Japonský lekár Micia Koki v 19. 
storo�í trojitý ohrieva� dáva do súvis-
losti s lymfatickým systémom. Pod�a 
neho pod dolným ohrieva�om máme 
rozumie� cysternu chyli, stredný by 
mal by� okolo mesentéria a pancrea-
su sa nachádzajúci lymfatický systém 
a horný by reprezentoval ductus tho-
racicus. 

Ak sa pozrieme na existujúce názo-
ry sumárne a modernejšie, treba da� 
za pravdu tým názorom, ktoré v San 
Jiao vidia neuro - hormonálny kom-
plex modernej anatomie. 

Japonský profesor Sugirawa Mo-
riyuki tvrdí, že endokrinný systém, 
ktorý sa nachádza v hlave v hrudi 
a v bruchu je reprezentantom trojité-
ho ohrieva�a. 

Jacques Lavier, francúzky lekár, 
predpokladá, že trojitý ohrieva� re-
prezentuje parasympatický nervový 
systém. Poukazuje na fakt, že sa 

jedná o taký regulátor ktorý regu-
luje funkciu žalúdka, tenkého �reva 
a hrubého. Toto je hlavnou doménou 
blúdivého nervu. 

�ínski lekári presne zistili aj spo-
luú�as� n. vagus pri depresívnych 
stavoch. Latinsky vagus znamená 
blúdenie, zodpovedný za „blúdenie 
ducha“. Pod�a klasikov je to nerv 
„blúdiaceho chodenia“. 

Pod�a moderných názorov trojitý 
ohrieva� a jeho Zang pár (Xin Biao) 
sú komplexom neuro-hormonálne-
ho systému, kde trojitý ohrieva� je 
zodpovedný za fungovanie para-
sympatiku a jeho Zang partner za 
sympatikus. 

Pozrime sa na bod alebo centrum 
Ming-Men (Bránu Života) hlbšie. 

Ak si predstavím moment inkar-
nacie, kde Duša preniká do fyzikál-
neho tela (obsahujúca okrem iného 
komponent kozmického tvorivého 
programu), tento komponent má asi 
afinitu alebo je súzvu�ný s bodom 
Ming-Men, „aktivuje“ toto centrum, 
ktoré potom v tomto stave naštartuje, 
zapáli, dolný, stredný a horný ohrie-
va�. 

Môžeme tu pripusti�, že pod týmto 
názorom sa skrýva aj prípadná aktivá-
cia energo - informa�ného systému. 
Preto je bod Bránou Života, nako�ko 
po aktivácii bodu, „otvorení brány“, 
je už jedinec pripravený na „plný“ 
život aj so schopnos�ou prispôsobo-
va� sa na jemné a momentálne zmeny 
výsledného energo - informa�ného 
po�a. 

Bod alebo centrum Ming-Men po 
pôrode a po naštartovaní troch ohrie-
va�ov spolu s energo-informa�ným 
systémom, prechádza na funkciu dô-
ležitej „poistky“, ktorá pri jemnejšej 
poruche, môže okrem iného „rozto-
�i�“ aj toto ochorenie. 

Táto funkcia „poistky“ s opot-
rebovaním organizmu môže po 
ur�itej dobe slabnú�. �ažké opako-
vané stresové situácie trvajúce roky, 
urých�ujú tento proces. Spomínaná 
„poistka“ za�ne „rap�ova�“, následne 
energo-informa�ný systém sa stáva 
„neistým“, za�ína viaznu� prispôso-
bovanie sa k jemným zmenám vý-
sledného energo-informa�ného po�a, 
za�nú rozli�né parestézie prchavého 
charakteru na dolných potom aj na 
horných kon�atinách, prechodné po-
ruchy zraku (hmlisté videnie až pre-
chodná slepota pri normálnej papile 
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- hovorí sa o retrobulbárnej neuritis). 
Postupne sa stav prehlbuje, objaví sa 
bledá papila. 

Už aj v tomto štádiu môžeme vy-
uži� diagnostické možnosti metódy 
jednotného H-diagramu, kde bod 
Ming-Men vykazuje oby�ajne hy-
poaktivitu a body degenerácie pod�a 
Lupi�eva sú už tiež hypoaktívne. 

Ak sa k tejto vy�erpanosti pridá 
i energetická vy�erpanos� žalúdka, 
môže sa jedna� o ve�mi vážny stav. 

Dráha žalúdka údajne silne ovplyv-
�uje celý mozgomiešny systém, lebo 
ho vyživuje a riadi. 

Táto forma je prakticky nelie�ite�-
ná postupmi školskej medicíny, pri-
�om moxovanim bodu CU-SAN-LI 
môžeme by� úspešní. Doplnili sme 
chýbajúcu energiu typu Yang?

Moxujeme denne každý bod aj 30 
minút. Použitie harmoniza�ného krí-
ža dopl�uje túto lie�bu 

Otázka lumbálnej punkcie je do-
dnes otvorenou otázkou, ktorá sa robí 
pre diferenciálnu diagnostiku aj pri 
sclerosis multiplex. Robí sa vo výške 
L4 - 5, kde leží 3. bod dráhy Dumai 
ktorý má priamy vz�ah k hybnosti 
a citlivosti dolných kon�atín. Pôsobí 
na senzitívno-motorické funkcie dol-
ných kon�atín. 

Dlhoro�né vlastné skúsenosti po-
tvrdzujú fakt, že po vykonaní lumbál-
nej punkcie sa rapídne zhoršuje stav, 
dolné kon�atiny vypovedajú, pacient 
napríklad prestáva chodi�, ostáva tr-
vale pripútaný na lôžko. 

Mechanicky sa „podarilo“ naruši� 
oblas� (megareceptor bioenergetické-
ho okna) 3. bodu alebo centra z dráhy 
Dumai?

Uvádzam stru�nú kazuistiku
Pacientka Sz. Mária nar. v r. 1971, 

ktorá je lie�ená v našom centre od 
l2.  l0.  2009. 

Menovaná je v lie�be neurológa od 
roku 1996 pre demyeliniza�né ocho-
renie t. sclerosis multiplex. 

Pred zistením ochorenia predchá-
dzali roky trvajúce �ažké psychické 
ataky (rozvod, ktorý znášala ve�mi 
�ažko) pri�om vo svojom „bazálnom 
programe“ získala rozhodne náchyl-
nos� k tomuto ochoreniu(matka trpí 
na �ažkú formu SM). 

MRI mozgu 11.  10.  1996 vykazuje 
nieko�ko drobných ložísk v bielej 
hmote periventriculárne a supraten-
torialne. 

Pod�a MR obrazu predpokladajú 
demyeliniza�né ochorenie typu SM. 

Kontrolné vyšetrenie z 6.  10.  2003 
popisuje viac po�etné demyeliniza�-
né ložiská bilaterálne, predovšetkým 
v�avo v radiatio c. callosi charakteru 
SM. 

O�ný nález z 15.  1.  2002: „Atrofia 
n. optici partialis o. u. “

Rovnaké vyšetrenie z 15.  4.  2014 
už popisuje negatívny fundus, bez 
predošlého tvrdenia. 

Pretrvavajúce �ažkosti, ktoré možno 
poveda�, že sú už minulos�ou (poru-
chy rovnováhy, opakované zvracania 
porucha chôdze, zakopávanie, náva-
ly tepla do PDK, pri kýchaní a pri 
dvíhaní �ažších bremien sa dostavil 
malý únik mo�a), sa minimalizovali 
na pocit neistého chodenia, ktorý po 
lie�ebnej kúre vymizne. Únik mo�u 
pri dvíhaní bremena sa zmenilo len 
na �asté nutkanie na mo�enie, ktoré 
pri nasadení akupunktúrnej kombiná-
cie, ktorá pôsobí sedatívne, zlepšuje 
prekrvenie CNS a ruší hyperspazmus 
drobných intertransversálnych svalov 
kr�nej chrbtice - všetko to ustupuje. 

Tento stav sa podarilo dosiahnu� 
napriek progresii procesu pod�a MRI 
(pri�om neurológ popisuje v obraze 
tak progresívne ako regresívne zme-
ny) a pri pozitívnej zmene o�ného 
nálezu (papila je bez patologického 
nálezu). 

Pacientka je pod pravidelnou kon-
trolou neurológa. 

Pred 10-mi rokmi mala plánované 
nasadenie lie�by Interferonom. Zahá-
jenie lie�by malo by� spojené s lum-
bálnou punkciou, ktorú menovaná 
odmietla a odmieta dodnes. Má pred 
sebou svoju matku, ktorá po „úspeš-
nej“ punkcii asi za mesiac sa stala 
imobilnou a stále je na vozíku. 

Za rok raz sa podrobuje intenzívnej 
lie�be na našom centre, kde domi-
nantou je vyšetrenie s metódou jed-
notného H-diagramu a pod�a zistenej 
kardinálnej poruchy je prelie�ená 
(harmonizovaná) na každej úrovni. 
Body degenerácie pod�a Lupi�eva 
sú maximálne dva zo šiestich, tieto 
sú hypoaktívne a po prelie�ení sa 
znormalizujú. 

Lie�ba je dopl�ovaná s moxovaním 
bodu CU-SAN-LI a harmoniza�ného 
kríža. 

Vertebrogenná problematika je rov-
nako riešená akupunktúrou. 

K lie�ebným zásahom patrí aj kom-

binácia proti depresii akupunktúrou. 
Za toto obdobie je v slušnej remi-

sii bez neurologickej lie�by od roku 
2009. V obtiažiach prevláda prechod-
ná neistá chôdza a nutkanie na mo�e-
nie, ktoré po lie�ebnej kúre ustúpia. 

Záver
Existuje seriózna možnos� už 

v preklinickom, bezpríznakovom 
období s využitím metódy jednotné-
ho H-diagramu (aj pri preventívnom 
meraní) upriami� našu pozornos� na 
ur�ité príznaky, ktoré by nazna�ili 
vývoj daného ochorenia. Využitím 
elektrostimulácie a moxovania doká-
žeme aj v tomto štádiu harmonizova� 
a vlastne predís� vzniku klinickej 
formy. Vyvinuté klinické štádium pri 
spolupráci s neurológom a o�ným 
lekárom, až na terminálne formy, mô-
žeme úspešne lie�i�. 

Metóda jednotného H-diagramu 
zabezpe�í aj objektivizáciu priebehu 
tohto ochorenia z h�adiska akupunk-
túry. 
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Energie d
eva se p
edevším ma-
nifestuje v orgánech souvisejících 
se d
evem - v játrech a žlu�níku na 
úrovni element�. V plicích a v tlus-
tém st
evu na úrovni sezónních ener-
gií (vysv	tlení pojmu sezónní energie 
najdete v p
edposledním odstavci 
tohoto �lánku). Játra jakožto jinový 
orgán elementu d
eva vyjad
ují ener-
gii d
eva zásadním a hlubokým zp-
sobem. 

Na energetické úrovni jsou d	ti pod 
vlivem jangu. Jejich životní rytmus 
je aktivní, dynamický, orientovaný 
na rst, charakterizovaný rychlou 
prom	nou a horkostí. Na úrovni du-
chovní jsou d	ti v jangovém stadiu 
a jejich spojení se zemí je k
ehké 
a zdánliv	 slabé - tém	
 na pokraji 
odlou�ení. Bez vn	jší podpory by 
nedokázaly p
ežít a reagovat na své 
okolí.

Na emo�ní úrovni d	ti jeví zna�-
ný dynamismus, a v tomto smyslu 
je možno je srovnávat s játry, která 
uchovávají a reflektují emoce. D	ti 
rychle p
echázejí od jedné emoce 
k jiné, plá� se �asto rozplyne ve 
smíchu a naopak. Ú�inek vn	jšího 
d	ní na emo�ní stav d	tí a d	tská ex-
ternalizace emocí ukazují na emo�ní 
dynamismus a minimální blokády 
a inhibice.  

V chování d	tí se odráží jang i d
e-
vo. Jsou rychlé, aktivní, neúnavné 
a ob�as až manické - tak je alespo� 
v	tšina rodi� vnímá. Když má v	t-
šina rodi� popsat aktivitu svých d	tí, 
užívá výraz vyjad
ujících výrazný 
p
ebytek, �ímž nazna�ují energetický 
rozdíl mezi sebou samými a svými 
d	tmi. D	ti se pohybují rychle, i je-
jich jednání je rychlé a náhlé. Mluví 
hodn	 nahlas, prožívají náhlé zm	ny 
nálad a chování, usínají rychle a budí 
se také rychle. Rychle ztrácejí zájem 
o v	ci - to znamená v porovnání s do-
sp	lými, ale neustále vyhledávají dal-
ší výzvy a podn	ty. Na fyzické úrov-
ni rychle rostou - b	hem prvních t
í 

originálne práce

ÚSTØEDNÍ ROLE JATER V LÉÈBÌ DÌTÍ
Ephrat Abramson

Autorem �lánku je Efrat Abramson, Izrael, p�ekladatel Mgr. Jana Hollanová

V �ínské medicín� jsou játra a d�ti neodd�liteln� spojeny kauzálním vztahem p�í�iny a následku. D�ti jsou 
totiž na své životní cest� ve fázi d�eva, kterou charakterizuje rychlý r	st, velká dynamika, jangovost, hor-
kost, zv�davost, zkoumání a objevování a neustálá prom�na. 

m	síc života zdvojnásobí svou váhu 
a poté rostou jen o n	co pomalejí, což 
ale znamená stále velmi rychle.

Fyziologické chování d	tí je také 
dynamické, což odráží nap
íklad je-
jich t	lesná teplota, rychlé dýchání, 
krevní ob	h a puls, pocení, rychlejší 
vym	šování a zarudlé obli�ejíky - 
a také horkost vyplývající z vysoké 
úrovn	 energetické, fyziologické 
a fyzické aktivity. 

Vysoká úrove� horkosti, která je 
pro d	ti charakteristická, je dsled-
kem akcentované jangové složky 
a elementu d
eva, které se na ener-
getické rovin	 manifestují v játrech. 
Tato vysoká úrove� horkosti p
ispívá 
k nerovnováze jater, která mají ve 
stavech horkosti a p
ebytku tendenci 
k p
epln	nosti. Za takových okolností 
jsou všechny aspekty jater v nerovno-
váze. Emoce vybuchují, imunitní sys-
tém reaguje s velkou silou a t	lesná 
teplota rychle stoupán. 

Horkost jako taková se koncentruje 
v horním ohništi, což má za následek 
relativní slabost dolního ohništ	. Tato 
situace je p
í�inou mnoha p
ípad fy-
ziologické i emo�ních nerovnováhy, 
v�etn	 obtížného usínání, narušeného 
spánku, pocení (které p
ebyte�nou 
horkost odvádí), kožních problém, 
páchnoucí stolice, zvýšené t	lesné tep-
loty a nemocí spojených s horkostí.

Aby vyvážily vnit
ní horkost, d	ti 
velmi snadno “chytají” d	tské ne-
moci, z nichž v	tšina obnáší i kožní 
symptomy spojené s horkostí. Tyto 
nemoci umož�ují t	lu odvést patolo-
gickou horkost, je to podobný mecha-
nismus, jako když se po “horkých” 
nemocech objevují opary a puchý
ky. 
Dnes jsou však d	ti proti d	tským 
nemocem o�kovány, a tudíž mnoho 
d	tí trpí nadm	rnou vnit
ní horkostí. 
V dsledku toho pak d	ti mnohem 
�ast	ji trpí “horkými” nemocemi, 
zán	ty st
edního ucha, hyperaktivi-
tou, neklidem a respira�ními �i kož-
ními onemocn	ními. 

„Horké” nemoci se koncentrují 
v horním ohništi a �asto souvisejí 
se sliznicemi, které rovn	ž pat
í 
k játrm a jsou postiženy p
i mnoha 
onemocn	ních, jimiž d	ti trpí (vztah 
mezi játry a sliznicemi je vysv	tlen 
v posledním odstavci tohoto �lánku). 

Imunitní systém produkující obran-
né látky, který je u d	tí velmi aktivní, 
rovn	ž energeticky souvisí s játry. 
Tento systém reaguje rychle, což má 
za následek rychlé zvýšení t	lesné 
teploty, a to je op	t projevem aktivity 
imunitního systému. 

Z klinického hlediska v	tšinu 
problém, jimiž d	ti trpí, p
edstavují 
zán	ty st
edouší, kožní onemocn	-
ní a emo�ní problémy, to vše má 
n	jakou souvislost s játry - zán	ty 
st
edouší a respira�ní onemocn	ní 
se týkají sliznic, kožní problémy 
jsou projevem nadm	rné horkosti 
v játrech, emo�ní problémy se týkají 
samotného orgánu jater.

Na záv	r ješt	 shr�me souvislost 
mezi d	tmi a energií jater:

Játra
• se projevují hojností jangu.
• P
edstavují d	tství - fáze d
eva.
• �ídí procesy rstu a vývoje u d	tí.
• Ovliv�ují horkost a jsou ovliv�o-

vána nadm	rnou horkostí, která je 
pro d	ti typická.

• P
edstavují a integrují energii d
e-
va a zem	, pro n	ž je charateristic-
ký stav nerovnováhy v d	tském 
organismu - zem	 svou slabostí 
a d
evo p
ebytkem jangu a celko-
vým p
ebytkem.

• Mají vztah ke sliznicím, které 
p
edstavují velké procento klinic-
kých problém u d	tí. 

Sezónní energie
Pojem sezónních energií je koncep-

tualizací vztahu mezi orgány a ele-
menty (v �ínském pojetí), které se 
liší od mnohem znám	jšího systému 
p	ti element, podle n	hož jsou játra 
spojena se d
evem, srdce s ohn	m, 
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slezina se zemí atd. Podle této kon-
ceptualizace je energetická souvislost 
mezi elementy a orgány založena 
na pozici daného orgánu na orgáno-
vých hodinách, které ve skute�nosti 
p
edstavují ro�ní doby, nikoli denní 
hodiny (viz ilustrace). Výsledkem je 
jiná energetická souvislost mezi or-
gány a elementy. Tak nap
íklad podle 
konceptu sezónních energií jsou játra 
spojena s elementem zem	. 

Sliznice
Sliznice  jsou tkán	, které pokrý-

vají povrch mnoha dutých t	lních 
orgán, nap
íklad jícnu, dýchacích 
cest, hlavových dutin, plic, trávicího 
traktu a mo�ového m	chý
e. Tyto 
membrány hrají významnou roli p
i 
nejrzn	jších projevech nemocí, kte-
ré jsou u d	tí b	žné. Nerovnováha se 
projevuje nadm	rnou produkcí hlenu, 
což p
edevším pozorujeme u dýcha-
cích cest.

Z hlediska fyziologického je nad-
m	rná produkce hlenu zpsobena 
akumulací horkosti, která se p
iro-
zen	 koncentruje v horním ohništi 
a zpsobuje roztažení množství cév 
vyživujících sliznice. To zpsobuje 
zrychlení transportu tekutin z cév do 
sliznic. Dsledkem p
ebytku horkosti 
je zahušt	ní a v	tší viskosita hlenu, 
který se hromadí v horním ohništi 
a zpsbuje blokády. Tato situace se 
typická pro mnoho nemocí, které 
jsou u d	tí moderní doby velmi �asté, 
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jako nap
íklad zán	ty st
edního ucha 
a onemocn	ní dýchacích cest. V p
í-
pad	 zán	tu ucha hustý hlen blokuje 
Eustachovu trubici, která vede z ucha 
do nosohltanu, takže st
ední ucho se 
zm	ní v jakousi vlhkou jeskyni, kde 
se výborn	 da
í bakteriím a virm. 
Pokud jde o onemocn	ní dýchacích 
cest, pozorujeme otok sliznic, který 
zpsobí zúžení dýchacích cest. Hlen, 
který se hromadí v dýchacím traktu je 
rovn	ž výte�nou živnou pdou pro 
zán	ty. 

Na energetické úrovni mají sliznice 
podle �ínské medicíny mnoho atribu-
t, k nimž nap
íklad pat
í rychlý rst 
související s energií d
eva a hojnost 
vlhkosti, která zase souvisí s energií 
zem	. Játra jsou jediný orgán, který 
v systému �ínské medicíny p
edsta-
vuje spojení dvou typ energie - d
e-
va a zem	. Na úrovni element jsou 
játra spojena se d
evem a na úrovni 
sezónních energií jsou spojena se 
zemí.

originálne práce

Úvod 
Mimoriadne dráhy, zvláštne, �ud-

né- takto sú popisované v dostupnej 
literatúre. Problematika mimoriad-
nych dráh bola ucelene rozpracovaná 
v roku 1980 v publikácii D. M. Tabe-
eva (Rukovodstvo po igloreflexotera-
pii). Kompendium akupunktúry 1, od 
autorov Jozef Šmirala a kolektív z ro-
ku 2005, podrobne a výstižne podáva 

obraz o danej problematike.
Vlastné dlhoro�né skúsenosti 

a praktické poznatky ma inšpirovali 
doplni� danú oblas� so zrete�om na 
konkrétne využitie mimoriadnych 
dráh v praxi.

Diskusia
K �omu slúžia, na �o sú využívané 

tieto dráhy?

Vychádzam zo skuto�nosti, že 
akupunktúrne dráhy tvoria súzvu�né 
bioenergetické okná a medzi nimi 
prúdi informa�ná energia spolu s Qi. 
Spájajú sa (sú najviac súzvu�né) 
s ur�itým konkrétnym vnútorným 
orgánom, ktorý „zavlažujú“ so spo-
mínanými atribútmi. Po�as tohto 
prúdenia �asto dochádza k poruchám, 
pri ktorých v priebehu dráhy a v re-

MIMORIADNE AKUPUNKTÚRNE DRÁHY
Primár MUDr. Ján Herdics

PREMED-OKO s.r.o., Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny
Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Autor poukazuje na niektoré známe alebo menej známe vlastnosti týchto dráh. Vychádza aj z modernejších 
poznatkov viacerých autorov, napr. Mantak Chia, ktorý nazna�uje už širší význam spojení, ktoré presa-
hujú naše bezprostredné vonkajšie prostredie a za pomoci  „mikrokozmickej“ dráhy, ktorá je súzvu�ná s 
„makrokozmickou dráhou“ rysuje sa o.i. neustály kontakt medzi �alekým kozmickým priestorom a medzi 
naším mikrokozmom, aspo� do ukon�enia puberty. Využitím aj svojich dlhoro�ných skúseností, podáva 
preh�ad  o jednotlivých mimoriadnych dráhach, o ich vlastnostiach. Nazna�uje formu ich praktického 
využitia a ich spojenia s riadnymi  dráhami. Zavedením spolo�ných indikácií pri použití párov a bodu sku-
pinové LUO, umož�uje širší záber pri aktivácii mimoriadnej dráhy . Otázky �i mimoriadna dráha jinizuje 
alebo jangizuje, spolu s charakterom niektorých typických pulzov pri použite�nosti danej dráhy, u�ah�uje  
správny výber.
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prezentujúcom orgáne sa spomínané 
množstvo informa�nej energie preby-
to�ne nahromadí, alebo je v nedostat-
ku. Ve�mi �asto sa stáva aj to, že je 
postihnutých naraz viacej dráh. Je to 
stav, ktorý treba rieši�. Pre zvládnutie 
tejto skuto�nosti slúži systém ôsmich 
mimoriadnych dráh.

Pod�a dostupnej literatúry sú „ko-
rytami, nádržami“, do ktorých možno 
vypusti� prebyto�nú energiu, alebo 
z nich �erpa� v prípade núdze.

V literatúre je popísaný aj priebeh 
týchto dráh a body riadnych, ktorými 
sa uskuto��uje kontakt s danou mi-
moriadnou dráhou.

Predpokladám, že klasici, ktorí 
informovali o tomto priebehu, boli 
senzibilní (videli presne prúdenie 
energie v ur�itej oblasti, kde dochá-
dzalo k doplneniu alebo vypusteniu 
prebytku z postihnutých dráh v prípa-
de aktivácie mimoriadnej dráhy). 

Zis�ovali toto prúdenie a harmoni-
záciu pri použití špeciálnych bodov 
klasickej dráhy, napríklad tzv. kardi-
nálnych alebo k�ú�ových.

Jednoduchá logika potom nazna-
�uje, že sa nejedná o žiadne korytá 
alebo nádrže, ale o skuto�nos�,ak po-
užijeme spomenutý kardinálny alebo 
k�ú�ový bod, dochádza k vyrovnáva-
niu prúdiacej energie na ur�itých kon-
krétnych dráhach. Vytvorí sa „skrat“ 
a dôjde k prelievaniu energie medzi 
postihnutými dráhami. 

 Mantak Chia tvrdí, že do ukon�enia 
puberty, kde už zasahujú hormonálne 
vplyvy a rozli�né stresové situácie, 
dráhy Dumai a Renmai, tvoria tzv. 
mikrokozmickú dráhu, sú v stave 
„riadi�, vládnu�“ nad ostatnými šies-
timi mimoriadnymi dráhami.

Pretrváva tu spojenie s makrokoz-
mickou dráhou (dráha zeme okolo 
slnka ), ktoré je garantom úzkej 
spätosti nášho mikrokozmu s celým 
makrokozmom. Možno aj s mega-in-
formáciami z �alekého kozmu?

Akupunktúrny systém zabezpe�u-
je prevažne spojenie s výsledným 
energo -informa�ným polom (s bez-
prostredným vonkajším prostredím 
), pri�om fungujúca mikrokozmická 
dráha pri súzvu�nosti s makrokoz-
mickou, nás môže spája� aj s �ale-
kým kozmom?

Kon�í sa puberta, klesá táto nád-
herná väzba (užšia spojitos� s celým 
kozmickým priestorom) a vzniká 
jedna z prí�in nášho prirodzeného 
starnutia a zranite�nosti?

Mimoriadne dráhy, ktoré do spo-
menutého obdobia, pod vládou mik-
rokozmickej dráhy aj „ko�írovali“ 
aktívne deje v otázke strednej ener-
getickej náplne dráh, a sú doplnené 
s mega-informáciami z �alekého 
kozmu, prechádzajú do pasivity, fun-
gujú už len ako spomenuté „nádrže 
alebo korytá“, ktoré len po stimulácii 
patri�ných akupunktúrnych bodov 
(kardinálnych alebo k�ú�ových), vy-
volajú stav, kedy sa doplní chýbajúca 
energia alebo sa uvo�ní prebyto�ná 
energia z postihnutých dráh. 

Pri ktorých stavoch indikujeme po-
užitie mimoriadnych dráh?
1. Polysymptomatické ochorenia. 
2. Chronické stavy. 
3. Plnos� alebo prázdnota viacerých 

dráh pri pulzovej diagnostike. 

Pred konkretizáciou mimoriadnych 
dráh spome�me v stru�nosti otázky 
yin-yang.

Tieto polarity sú odôvodnené od 
archetypovej, prapôvodnej sily. Sú 
lokalizované do subkvantovej ob-
lasti. Je to teoretická lokalita, kde 
vedomie neustále znova a znova tvorí 
hmotu. Každý jedinec nosí v sebe, vo 
všeobecnosti, ur�itú formu yin- yan-
govej polarity.Pri využití špeciálnej 
anamnézy metódy jednotného H-di-
agramu, dostávame túto všeobecnú 
charakteristiku. Je ve�mi dôležité 
práve v �ase vyšetrenia, ako „sto-
jí“ pacient s touto polaritou. Došlo 
k zmene (k posunu) oproti forme vo 
všeobecnosti? Pomôžu tu staré známe 
skuto�nosti v pulze. Vieme že u mu-
žov strana yangová je �avá a u žien 
pravá. Yinová strana u mužov je 
pravá a u žien �avá. Vz�ahuje sa to 
na pravákov, pretože u �avákov je to 
presne naopak.

Ak hmatáme pulzy (naraz všetky tri 
pozície ) povrchovou palpáciou pra-
vej ruky u ženy a silu pulzovej vlny 
porovnáme so silou pulzovej vlny na 
a.carotis vo výške cartilago thyroi-
dea, dostávame momentálny YANG. 
To isté zis�ujeme na opa�nej strane 
pri hlbokej palpácii pulzov, kde do-
stávame momentálny YIN.

U mužov je to na opa�nej strane. 
Výsledok môže by� taký, že sa jedná 
o prehnane silný alebo slabý yin ale-
bo yang (hovoríme o absolútnom yin 
alebo absolútnom yang).

Ak je momentálny yin a yang stred-
ný, zis�ujeme zostávajúci, tzv.relatív-
ny yin a yang.

 Porovnávame so strednou palpá-
ciou obe ruky a zis�ujeme na ktorej 
strane je silnejší pulz. 

Pod�a hore nazna�enej laterali-
ty rozhodujeme o tom, �i sa jedná 
o prevahu yinovej alebo yangovej 
komponenty.

Následný krok je porovnanie s cha-
rakterom vo všeobecnosti, ktorý sme 
získali zo špeciálnej anamnézy, z me-
tódy jednotného H-diagramu. Takto 
sa dopracujeme k výsledku, �i došlo 
k posunu alebo nie. Prevláda potom 
yin alebo yang ?

Toto všetko je dôležité z h�adiska, 
že spomenuté mimoriadne dráhy ale-
bo jinizujú alebo yangizujú (prehlbu-
jú yin alebo yang).Ak pacient v �ase 
vyšetrenia napríklad vykazuje posun 
polarity v smere k yin, nebudem 
používa� mimoriadne dráhy, ktoré 
yinizujú (prehlbujú yin), aby sme mu 
neuškodili. Ak je pulzová diagnosti-
ka komplikovaná, niekomu aj menej 
sympatická, potom je tu �alšia mož-
nos� na zistenie momentálneho stavu 
yin-yang polarity.

1/ Ochorenie typu yin má tieto 
príznaky:

Pacient je bledý, �asto mu je zima, 
neznáša chlad, chýba mu pocit smä-
du, je unavený a má slabý hlas, rea-
guje podráždene. �asto má meteoriz-
mus, ve�a mo�í, mo� je svetlý, stolica 
je �asto mäkká (vodnatá). Má slabé 
libido, skrátenú je menštruáciu, cykly 
sú pred�žené. Ak z týchto príznakov 
možno konštatova� vä�šinu, jedná 
sa o prehnaný yin (absolútny) alebo 
o ochorenie tipu yin.

2/ Ochorenie typu yang: 
Pacient je �ervený, má teplé ruky, 

viac ho smädí. Je nek�udný, málo 
mo�í ( má tmavý mo�). Má dobrú 
chu� do jedenia, má zvýšenú ten-
denciu k obstipácii, hypermenorhoe 
(tmavá menštrua�ná krv). Pri prevahe 
týchto príznakov hovoríme o prehna-
nom alebo o absolútnom yang-u.

3/ Ochorenie s nedostatkom yin 
má tieto príznaky:

 Pokožka je suchá, stolica je su-
chá a tvrdá, s�ažuje si na pocit su-
cha v ústach a v hrdle, má poruchy 
spánku a intenzívne sny. Zvýšená 
potivos�, horúce dlane a planta pedis 
spolu s nek�udom dokres�ujú ob-
raz.Aj v tomto prípade ak prevážna 
vä�šina príznakov je aktuálna jedná 
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sa o ochorenie s prehnaným nedo-
statkom yin (absolútnym), ak len 
niektoré, potom sa jedná o relatívny 
yin v zmysle mínus.

4/ Ochorenie s nedostatkom 
yang sa vyzna�uje nasledovný-
mi príznakmi:

�astý pokles orgánov, stále riedka 
stolica, bolesti chrbta, impotencia 
u mužov. Ak je vä�šina príznakov 
aktuálna, jedná sa o prehnaný nedo-
statok yang. Opakovane spomínam 
„absolútny a relatívny“ yin a yang. 
Absolútny znamená vážnejšiu poru-
chu a relatívny menšiu.

Ak zistené údaje o momentálnom 
stave porovnávame so stavom vo 
všeobecnosti, dostávame výsledok 
o „posune“ smerom k yin alebo 
yang.

Tieto „drobnosti“ nás vyvarujú 
od nesprávne vybratej mimoriadnej 
dráhe.

Pri preventívnom (bezpríznako-
vom) vyšetrení s metódou jednotného 
H-diagramu spomenutý posun v yin-
-yang, môže figurova� aj ako vážne 
varovanie („tiká v organizme �asova-
ná bomba“) pred vývinom klinického 
stavu. Napríklad pentagram pod�a 
Dr.Truong-Tin-a (kardinálny prvok), 
môže už nazna�i� alebo odhali� sku-
pinu orgánov, ktoré môžu aj ochorie�. 
Ak úspešne harmonizujeme na každej 
úrovni odhalené „tajomstvo“ aj so sú-
vislos�ami, môžeme predís� naštarto-
vaniu konkrétneho ochorenia.  

Ak sa rozhodnete, že nebudete sle-
dova� posun yin-yang, tak máte ešte 
šancu využi� len momentálny stav 
pod�a hore uvedených údajov a zis-
ti�, �í sa jedná momentálne o stav(typ 
ochorenia ) yin alebo yang. 

Zvláštne dráhy možno používa� 
tak sólove ako aj v pároch.V praxi sa 
nám osved�ila párová kombinácia.

Využívam metódu krížového pi-
chania. K doteraz známym bodom 
(kardinálny a pridružený) pridávam 
takzvaný pomocný bod v prípade, ak 
používam meridiánový pár. Jedná sa 
o skupinové LUO. 

Konkretizácia využitia mimo-
riadnych dráh v praxi

I. pár mimoriadnych dráh je 
Yinwei Mai a Chong(�ung) Mai

Yinweimai -vnútorný udržiavajúci, 
udržuje meridiány yin Je to I.mimo-
riadna dráha.

Je spojená s dráhami Sleziny ( LP), 
Pe�ene (H) a s dráhou Obli�ky (R). 
Pri využite�nosti tejto mimoriadnej 
dráhy pulz obli�ky býva ponorený 
a plný. Yinizuje!

Indikácie: stenocardie, hemoroidy, 
hypertenzia, nek�ud, porucha pamä-
ti, depresie, delírium manické stavy, 
poruchy koordinácie, pocit chladu 
v DK, nek�udné nohy. 

Kardinálny bod: PC 6(Neigu-
an) Bod spojenia (pridružený ):LP 
4(Gonsun)

Chongmai II. mimoriadna dráha. 
Dvíha sa ( hore po vnútorných or-
gánoch ).Pod�a klasikov je to „nádrž 
skríženia“, ktorá riadi všetku Qi a krv 
dráh. Preto ju volajú „morom 12-ich 
dráh a morom Krvi“. Yinizuje!

Spojená je len s dráhou Obli�ky 
(R). Pri použití palpovaný pulz Ob-
li�ky je plný na všetkých úrovniach.

Indikácie: �ažká asténia, poruchy 
pe�ene, k��ovité bolesti brucha, me-
teorizmus, anorexia vredová choroba 
žalúdka a dvanástorníka, chronické 
metabolické poruchy, inkontinencia, 
dyzúria, enuréza, poruchy menštru-
ácie, insomnia, poopera�né bolesti, 
príprava k akupunktúrnej hypalgézii.

 Kardinálny bod: LP 4( Gonsun) 
Bod spojenia (pridružený): PC6 (Ne-
iguan)

Spolo�né indikácie pri využití páru: 
hysteria, fobie, arytmia, stenokardie, 
chronická gastritída, vredy žalúdka 
a duodena (nie však pri exacerbacii), 
zápcha, poruchy menštruácie, kli-
makterické obtiaže.

Spolo�ná aktivácia prvého páru 
(krížový postup):

Musím prízvukova�, že pri spo-
lo�nom použití sa využíva a aktivuje 
aj takzvaný pomocný bod (býva to 
skupinové LUO ). Silnejšie dráždenie 
bodu PC6 (v�avo u mužov a vpravo 
u žien)

Slabšie dráždenie tzv. pomocného 
bodu PC 5 (czjan-ši) (vpravo u mu-
žov a v�avo u žien)

Silnejšie dráždenie bodu LP 4 
(u mužov vpravo a u žien v�avo)

II. pár mimoriadnych dráh
Renmai, „Predno-stredná“ dráha 

a Yinqiaomai 
Ren Mai predno-stredná, III. mi-

moriadna dráha, meridián za�iatku, 
kontrolujúci a zodpovedný za yin 
meridiány. Spomínaný je aj ako more 
yinových dráh. Vládne aj maternici 
a plodu. Yangizuje!

Je v spojení s dráhami:
P�úc ( P), (palpovaný pulz v prípa-

de použite�nosti býva silný a hlbo-
ký). Perikardu( PC) (Xin Biao,vládca 
srdca a ciev) Srdca(C), Sleziny (LP) 
Pe�ene (H), Obli�iek (R)

Indikácie:
porucha termoregulácie, choroby 

dýchacieho aparátu (chronická laryn-
gitída), alimentárne nákazy, porucha 
funkcie pankreasu,obstipácie, hernie 
u mužov, endometritída, leukorea, 
klimakterické �ažkosti, akné, ekzémy, 
herpesy,zápaly semenných kanálikov, 
dysuria, výtok, nepravidelná menštru-
ácia, opakované potraty, neplodnos�. 
Je zodpovedná za rast a za prijímanie 
potravy plodu.

Kardinálny bod: P7 (Lieque) Bod 
spojenia(pridružený): R6 Zhaohai

Yinquiaomai, IV.mimoriadna drá-
ha, vnútorný pätný meridian

Spojenia s dráhami: Obli�iek (R),-
pri použite�nosti býva silnejší pulz. 
Sleziny(LP), Pe�ene (H)

Yangizuje!
Indikácie: ochorenia obli�iek, 

mo�ového mechúra, metrorhagia, 
bolesti v hypogastriu, intoxikácia 
�riev, žlta�ka, chronická laryngitída, 
astma, chronická rhinitída, synusi-
tídy, epilepsia, kontraktúry svalov 
pleca, hrudníka a dolných kon�atín 
(hlavne ich vnútorná strana), hyper-
somnia, migréna, tinitus, diabetes, 
pokles obranyschopnosti, poruchy 
koordinácie chôdze, s�ažené otvára-
nie a zatváranie vie�ok.

Kardinálny bod: R6 (Zhaohai) Bod 
spojenia(pridružený) P7 (Lieque)

Spolo�né indikácie pri využití 
páru:

chronická bronchitis, astma (bez 
p�úcnej a srde�nej dekompenzácie 
), cholecystitis (bez kame�ov), dis-
kinéza žl�ových ciest, enterocolitis, 
cystitis, endometritis, salpingitis, 
ooforitis, sexuálne poruchy na psy-
chickom podklade, narcolepsia. 

Spolo�ná aktivácia II.páru mimo-
riadnych dráh

Silnejšie dráždenie P7 (u mužov 
v�avo a u žien opa�ne), slabšie dráž-
denie pomocného (skupinové LUO) 
bodu LP 6 (san-in-czjao) na opa�nej 
strane a rovnako na tejto strane pou-
žijeme silnejšie dráždenie bodu R 6 
(�žao-chaj). 

III. pár mimoriadnych dráh
Yanngweimai a Daimai
 Yangweimai, povrchový podporu-
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júci (podporuje yang dráhy) V. mimo-
riadna dráha 

 Spojenia s dráhami: 
Hrubé �revo(IC), Trojitý ohrieva� 

(San Jiao, TO), Mo�ový mechúr(-
VU), Žl�ník(VF), Žalúdok( G). Pri 
použite�nosti dráhy pulz nad pozíciou 
Pericardu (Xin Biao,vládca srdca 
a ciev) je výrazný.

Yangizuje
Indikácie: krvácanie do vnútorných 

orgánov, stav po mozgocievnej prího-
de, hypertonická kríza, zvýšená úna-
va, pokles pozornosti a výkonnosti, 
slabos� kon�atín, diskoordinácia po-
hybov, bolesti hlavy -(parieto-occipi-
tálna oblas�), artritis drobných k�bov 
ruky alergické dermatózy, ekzém, 
furunkuly.

Kardinálny (k�ú�ový) bod: T 5 Wa-
iguan, Bod spojenia(pridružený): VF 
41 Zulinqi

Daimai, obopínajúci meridian (obo-
pína chrbticu a chráni a zosil�uje ju), 
VI.mimoriadna dráhaYangizuje!

Spojenie s dráhami: Spája sa len 
s dráhou Žl�níka (VF)

Pri využite�nosti pulz palpovaný na 
pozícii Žl�níka je silný a výrazný.

Kardinálny (k�ú�ový)bod, VF 41 
Zulinqi, Bod spojenia (pridružený) T 
5 Waiguan

Indikácie: slabos� svalov chrbtice, 
reumatické bolesti v k�boch, neural-
gie, depresie, impotencia, frigidita, 
biely výtok, unavené a oslabené peri-
neum, astenia, meteorizmus, ekzém.

Spolo�né indikácie tohto páru: ne-
urózy, vegetatívne cievne poruchy, 
prechodné poruchy mozgovej cir-
kulácie, PAP(I-II. štádium), ekzém, 
zvýšená únava a pokles pozornosti, 
dermatitis

Pri aktivácii tohto páru použijeme:
Silnejšie dráždenie bodu T 5 Wai-

guan (lateralitu vyberáme pod�a hore 
spomínaných zásad), napichávame 
pomocný bod (skupinové LUO) VF 
39 sjan-�žun kontralaterálne -slab-
ším dráždením a na záver silnejšie 
dráždime bod VF 41 Zulinqi na tejto 
strane.

IV. pár mimoriadnych dráh
Dumai, kontrolný (kontroluje yang 

meridiány), „zadno - stredný“ 
Yangquiaomai, povrchový - pätný 

(za�ína sa od päty a pokra�uje po 
laterálnej �asti tela)

Dumai VII. mimoriadna dráha
yinizuje!
Spojenia s dráhami: Tenké �revo 

(IT), pri použite�nosti dráhy je povr-
chový a oslabený pulz.

 Trojitý ohrieva�(San Jiao,TO), 
Hrubé �revo(IC), Mo�ový mechúr 
(VU) Žl�ník (VF), Žalúdok (G)

Indikácie: bolesti v ramene, šijovej 
oblasti, bolesti chrbáta a hlavy, kon-
traktúry svalov kon�atín, parestézie 
akrálnych �astí, asthenia,

Kardinálny (k�ú�ový) bod: IT 3 
Houxi, Bod spojenia(pridružený) VU 
62 Shenmai

Yangquiaomai (povrchový- pätný) 
VIII.mimoriadna dráha

Yinizuje!
Spojenia s dráhami: Tenké �revo 

(IT), Hrubé �revo (IC), Mo�ový me-
chúr (VU)

 Žl�ník (VF). Pri použití dráhy pal-
povaný pulz je silný.

 Žalúdok (G). Pri použití máme 
rovnako silný pulz.

Indikácie: NCMP, hemiplegie, po-
rucha re�i pri príhode, kontraktúry 
svalov, k��e, bolesti chrbáta a celej 
chrbtice, bolesti kostné a k�bové, po-
ruchy spánk, epilepsia, furunkulóza, 
abscesy.

Kardinálny(k�ú�ový) bod: VU 62 
Shenmai, Bod spojenia(pridružený):
IT 3 Hauxi

Spolo�né indikácie daného páru:
Osteochondróza, LIS, epicondi-

litis, periartritis humero-scapularis, 
syndróm karpálneho tunela, NCMP, 
hemiparézy, poruchy re�i, migréna, 
tiky, torticollis, poruchy spánku, 
epilepsia.

Terapia: aktivácia IV.páru: Silnejšie 
dráždenie bodu IT 3 Houxi, kontra-
laterálne ako pomocný bod T8 san-
-jan-lo(skupinové LUO) s jemnejším 
dráždením. Na tejto strane silnejšie 
dráždime bod VU 62 Shenmai.

Harmonizácia pri použití mimo-
riadnych dráh trvá od 30 – 60min. pri 
jednom ošetrovaní. 

Využívame ich v priemere raz až 2x 
týždenne.

Záver
Máme ucelený komplex praktic-

kého využitia mimoriadnych dráh. 
Po možných teoretických úvahách 
nasledujú zostavy, ktoré umožnia 
preh�adné diferencovanie a použitie 
mimoriadnych dráh tak jednotlivo 
ako aj v pároch. Autor v �lánku po-
ukazuje aj na kontakty s riadnymi 
dráhami. Cielené zoskupenia jed-
notlivých indikácií tak jednotlivých, 
ako aj tých, ktoré sa vz�ahujú na pár 

mimoriadnych dráh, zlepšuje preh�ad 
v diagnostike i v lie�be. Pridané po-
mocné body (skupinové LUO) pri 
použití párov, zvyšujú efekt lie�by. 
Charaktery niektorých pulzov pri 
použite�nosti mimoriadnej dráhy 
zlepšujú a u�ah�ujú správny výber.

Upozornenia oh�adne toho, �i drá-
ha yinizuje alebo yangizuje, slúžia 
tiež k prevencii prípadného preh�be-
nia patologického stavu.
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�lánek se v	nuje tématu p
etížení 
lidského organismu mikrovlným 
zá
ením. O negativním vlivu užívání 
mobilního telefonu, bezdrátových sítí 
a v té nejhrubší podob	 i mikrovlné 
trouby se mluví již dlouhou dobu. 
Zem	, kde mobilní telefony za�ali 
svou kariéru, Austrálie, vyslovila 
jako první hypotézu o negativním 
vlivu mikrovlného zá
ení díky 
enormnímu nárstu rakovin mozku 
za pom	rn	 krátkou dobu a v epide-
miologické studii na toto téma jako 
nejsiln	jší faktor, který se v prost
edí 
pozorovaných nemocí objevil, bylo 
užívání mobilních telefon. Auto
i 
studie (která však byla velmi siln	 
lobisticky zpochyb�ována výrobci 
mobilních telefon) zjistili, že 20 
minut telefonování s p
iložením tele-
fonem k uchu zvyšuje teplotu mozku 
o jeden stupe�. Jak víme z užívání 
mikrovlné trouby, to, co oh
ívá zvy-
šováním vibra�ní frekvence je voda. 
Nikoliv pevná tká�. Tudíž lidské t	lo 
vystavené  mikrovlnému zá
ení zvy-
šuje teplotu své vody. Voda je z �ín-
ského hlediska jin, a jin v t	le slouží 
k harmonizaci jangu. Když je jangu 
p
íliš, narstá a objevuje se ohe�, kte-
rý spaluje (cévy, tkán	), vyvolává kr-
vácení, spot
ebovává enzymy, t	lesné 
tekutiny, zahuš�uje krev a veškeré 
tekutinové prostory, zpomaluje cir-
kulaci tekutin a krve a narušuje tak 
psychické funkce. 

Jin, tj. t	lesné tekutiny a krev, se 
regenerují p
edevším v noci, a to 
spánkem. Pot
ebují ke své regeneraci 
malinko jangu (pohybu), v noci p
e-
devším dýchacího, p
es den pohybu 
daného chzí. Proto je no�ní spánek 
tak nesmírn	 dležitý, protože jak 
tušíme v západní patofyziologii, stár-
nutí je mimo jiné dáno i ubýváním 
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PULS, VÌK ELEKTRONIKY A ZÁØENÍ: VÈASNÁ DETEKCE
(Dr. Leon Hammer, MD, Ross Rosen, LAc)


lánek vyšel r. 2009 v �asopise American Acupuncturist, vol. 47.

Abstraktum: léta byla naše populace vystavována detekovatelným a stran množství vzr	stajícím jed	m 
(toxin	m) z b�žných zdroj	 (aerosolové partikule a kontaktní látky); v sou�asné dob� stále více i neobvyk-
lým toxin	m (uhlovodíkové plasty). Používáme-li metodu „sou�asné �ínské pulsové diagnostiky“ (CCPD), 
nacházíme vzr	stající incidenci zadrhávajícího pulsu – d�íve tak vzácného, nyní b�žného. P�ed nedávnem 
jsme objevili vzr	stající nár	st koženého pulsu, což spojujeme s elektromagnetickým zá�ením, také d�íve 
vzácného a nyní b�žného. V tomto �lánku diskutujeme o p�í�inách (mobilní telefony, bezdrátové sít�, 
i-pody atd.), patogenezi, diagnostický pulsový nález, patologii a lé�bu t�chto jemných, by� rozší�ených to-
xin	 a p�edevším pak roli pulsové diagnostiky v �asném záchytu toho, co nazýváme „radia�ní epidemie“.

t	lesných tekutin. Typické sympto-
my prázdnoty jinových složek jsou 
sou�ástí  menopauzálního syndromu, 
ve kterém se objevují návaly hor-
kosti jako p
íklad jangového p
ílivu 
p
i ubývání ochlazujících, jinových 
složek. Tolik co se tý�e pot
ebné fy-
ziologie k tomu, abychom pochopili 
procesy vedoucí k pulsovému nálezu 
tak, jak prezentují auto
i �lánku. 

Pulsové diagnostika Shen/Hammer 
(CCPD) vychází z �ínské medicíny 
s jedním podstatným rozdílem. Cílo-
vou skupinou tohoto diagnostického 
modelu je sou�asný �lov	k s léky, 
emo cemi, mobilními telefony, vak-
cina�ní zát	ží, smogem. To vše se 
v pulsové diagnostice podle doktora 
J.F.Shen a psychiatra Leon Hammera 
z USA zohled�uje. Koukáme se p
es 
naše diagnostické prsty na sou�asné-
ho �lov	ka, nikoliv na �lov	ka p
ed 
dv	ma tisíci let, kde hlavním pato-
genním faktorem bylo prochladnutí. 
Tak jak se zm	nil �lov	k a spole�-
nost, tak se zm	nil pulsový nález. 

Hlavní pulsové nálezy popsané 
v �lánku jsou puls s anglickým ná-
zvem choppy, jež p
ekládáme jako 
zadrhávající, a leather, kožený.

Choppy puls je dle tradi�ní �ínské 
pulsové diagnostiky považován za 
puls ukazující na nedostatek krve. 
V CCPD je však považován za 
známku krevních stagnací. A krevní 
stagnace (xüe-yü) jsou patogene-
tickým mechanismem, který velmi 
dob
e známe v západní medicín	 jako 
sraženiny krve. Víme o viditelných 
nálezech - trombóza, embolie - i o ne-
viditelných - trombocytopenická pur-
pura, disseminovaná intravaskulární 
koagulace. V �ínské medicín	 jsou 
krevní stagnace považovány za p
í-
�inu nemocí - od t	ch viditelných viz 
výše, až po ty neviditelné - psoriáza, 
postvakcina�ní komplikace, žalude�-
ní v
edy, rakovina krve, chronické 
bolesti zad, optická neuritis. Krevní 
stagnace obvykle vznikají za ur�itých 
etiologických podmínek tehdy, když 
tyto psobí po n	jakou dobu. Opti-
máln	 n	kolik let. S výjimkou (jako 
jsou vakcina�ní komplikace) nepat
í 
krevní stagnace k normálnímu ná-
lezu u d	tských pacient. V �lánku 
(a v mé praktické zkušenosti) je však 
nález choppy pulsu registrován jak 
u d	tí, tak u mladých lidí bez pat
i�né 
(krevní stagnace zpsobující) anam-
nézy.  
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Již p
edcházející �lánky (the Li-

ver in Chinese medicine, 2008) 
a v knize Leona Hammera (Chinese 
Pulse diagnosis, 2005) definovaly 
diagnostický nález a efekt jed� v na-
ší populaci. Jedy (jedovatost podle 
dr. Anda) jsou terminus technicus 
s pom	rn	 vyhran	ným symptomato-
logickým schématem (p
íznaky). P
i 
jejich diagnóze hraje puls hlavní roli. 
Práv	 choppy puls nacházející se na 
celém pulsu (ve všech t
ech pozicích 
na obou radiálních tepnách) a nebo 
na levé prost
ední pozici (kde se 
nachází jaterní systém) �i jeho nález 
v orgánové (nejhlubší) úrovni pulsu 
nám ukazují na chronický zadržený 
patogen (tzv. chronický reziduální 
patogenní faktor, jehož pochopení 
a lé�ba je nesmírn	 dležitá v pre-
venci VZNIKU všech chronických 
nelé�itelných onemocn	ní). Patogen, 
který psobil dlouho nebo m	l schop-
nost vejít rychle do velké hloubky. 
A tím je jedovatost. 

Praktici metody CCPD zkoumali 
souvislost mezi choppy pulsem a ex-
pozicí jedovatosti, konkrétn	 uhlo-
vodíkovými deriváty. Jaterní systém 
se snaží svou metabolickou �inností 
(jangem, horkostí) vylou�it jedovaté 
metabolity do žlu�e. Zvyšuje svou 
aktivitu tak, že se jeho metabolická 
�innosti (jang) stává nadm	rným, což 
je pro tento orgán nebezpe�né. Proto 
vypouští tuto horkost p
es žlu� do 
žlu�níku (a dále do st
eva). Je-li této 
horkosti p
íliš (zát	ž jedovatostí p
íliš 
velká), jde horkost do krve (podobn	 
jako žlu�), ve které se „zachytí“ 
(skladuje). Horkost vysušuje tekuté 
složky krve i krevní st	ny (jin), což 
zpsobuje jejich poruchu a vede 
ke zvýšení srážlivosti krve (tvorb	 
krevních stagnací). Tento proces je 
reflektován v nálezu choppy pulsu. 
(Snížení pružnosti cév pak v nálezu 
ropy pulsu, více informací o tomto 
pulsu však není obsahem tohoto 
�lánku). Co je však podstatné je nález 
choppy pulsu na celé pulsové vln	 
(tj. na obou záp	stích ve všech t
ech 
pozicích). V praxi �ínské medicíny 
by takový nález byl spojený se život 
ohrožujícím stavem krevních stagna-
cí, jako disseminovaná intravasku-
lární koagulace, krvácení kdekoliv, 
krevní a jiná rakovina s metastázami 
v mnoha lokalizacích. Nicmén	 tento 
pulsový nález nacházíme i u relativn	 
zdravých jedinc a dokonce i u d	tí. 

V každém p
ípad	 to zna�í systémo-
vé postižení, nikoliv lokalizovaný 
proces, a v tomto konkrétním p
ípad	 
systémovou (celý organismus) toxi-
citu. Více na toto téma se dovídáme 
z oboru hemorrheologie, jehož detail-
ní vyšet
ení funkcí krve ukazuje na 
silnou vzájemnou propojenost mezi 
�ínskou a západní medicínou (více 
viz. Gunter Neeb - Blood stasis in 
TCM). 

 
Jak píší auto
i �lánku,takový pul-

sový nález byl p
ed Válkou v zálivu 
vzácností, od té doby již nikoliv. 
Vyšet
ovací komise Kongresu USA 
našly souvislost mezi syndromem 
Války v zálivu a otravou jedy (orga-
nofosfáty).

 Odhadem se množství látek dete-
kovatelných v krvi zvýšilo za posled-
ních 60 let o 50 až 170; p
edevším 
jde o dlouhé slou�eniny uhlovodíku 
pocházející z olej a plast. Co je 
však mnohem h
e m	
itelné je efekt 
jedovatosti, jež narstá mnohem 
rychlejším tempem - a tím je elektro-
magnetické zá
ení. 

„Doktor Ronald B. Herberman 
z Institutu Pittsburské Univerzity 
zabývajícího se rakovinou prohlásil 
p
ed Kongresem USA: ´Mezinárodní 
tým expert z 
ad onkolog, pato-
log a specialist na ve
ejné zdraví 
považuje elektromagnetické zá
ení 
produkované mobilními telefony za 
rizikový faktor pro lidské zdraví.´ 
V 
ad	 zemí (Indie, Francie, N	mec-
ko) tudíž vyšlo doporu�ení týkající 
se omezení expozice tomuto zá
ení. 
Týká se to zá
ení produkovaného 
mobilními telefony, za
ízeními typu 
blue-tooth, bezdrátového internetu, 
po�íta�, i-pod, mikrovlných trub, 
elektrických kytar a varhan. Nemoci, 
které mohou souviset s tímto zá
e-
ním, jsou jiným léka
em, Davidem 
Carpenterem, pravd	odobn	 tyto: 
d	tské rakoviny (p
edevším leukemie 
a nádory mozku), rakoviny u do-
sp	lých (p
edevším rakovina prs), 
Alzheimerova choroba, chronické 

zán	tlivé procesy. Vzhledem k tomu, 
že zá
ení proniká do mozku p
es he-
matoencefalickou bariéru, ovliv�uje 
mentální procesy a tím ducha shen 
(studie ukadzují na zm	nu elektrické 
aktivity po vystavení se zá
ení z mo-
bilního telefonu).“ 

�lánek hovo
í o pulsovém nálezu 
praktik metody CCPD, který od-
ráží signifikantní poškození dané 
dlouhodobou expozicí zá
ení - tzv. 
kožený puls (�i kožená kvalita pulsu, 
jež nemá u sebe ani kvalitu dutou, 
ani prázdnou, kteréžto kvality jsou 
u pvodn	 definovaného koženého 
pulsu v �ínské medicín	 nutností). 
Pacienti s typickým koženým pulsem 
byli nalézání u skupiny lidí, kte
í byli 
lé�eni na rakovinu oza
ováním. Od-
tud se vzal nápad p
i
adit tento puls 
k následkm zá
ení. Kožený puls byl 
v tradi�ní �ínské medicín	 p
i
azen 
úbytku esence ledvin (muži), úbytku 
jin a krve (ženy). Esence má v �ínské 
medicín	 t
i rzné funkce, zde je však 
p
edevším mín	ná výživa-energie 
kolující po celém organismu a do-
dávající palivo všem metabolickým 
procesm.  Esence a její úbytek se 
vztahuje p
edevším ke stá
í. Dorstání 
a ubývání esence v prb	hu života 
�lov	ka se d	je v ur�itých cyklech 
- u ženy sedmiletých, u muž v osmi-
letých. A od šestého opakování t	chto 
cykl (tj. u ženy od 35, u muž od 
40 let) esence v organismu  ubývá 
(neboli ubývá jinových složek t	la). 
Proto je normální nalézat takový puls 
u lidí st
edního a vyššího v	ku, event. 
trpících na n	jakou chronickou cho-
robu. Naopak není normální nalézt 
takový puls u mladých a relativn	 
zdravých lidí. 

Co lze nalézt i u relativn	 mladých 
lidí (od 20 roku v	ku) je puls s ná-
zvem ropy (provazovitý). Je to puls, 
který vzniká p
i nadm	rné horkosti, 
kterou organismus vyrábí jako snahu 
o zprchodn	ní stagnace (emocionál-
ního �i dietního pvodu). Neda
í-li 
se organismu stagnaci rozbít (zm	nit 
emocionální schémata daná zvyky 
v rodin	, škole �i spole�nosti), hor-
kost vy�erpává krev a jin a to vede ke 
snížení elasticity krevní st	ny. Infark-
ty myokardu a cévní mozkové p
í-
hody známe ostatn	 �ím dále �ast	ji 
i u mladých lidí. U pulsu koženého je 
však p
í�ina jiná, a to elektromagne-
tické zá
ení, nikoliv prostá emocio-
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nální �i dietní záležitost, i vzhledem 
k tomu, že ubývání esence je záleži-
tost vyššího v	ku (od 50 let výše). 
Auto
i a praktici metody CCPD byli 
p
ekvapeni narstajícím množstvím 
koženého pulsu u mladých lidí a to je 
též dvodem k napsání tohoto �lánku 
a upozorn	ní na neobvyklou p
í�inu 
neobvyklého pulsového nálezu. 

Auto
i �lánku navrhují, aby ten-
to pulsový nález - koženého pulsu 
u mladých lidí - byl za
azen do kate-
gorie „nového zadrhávajícího (chop-
py)“ pulsu vzhledem k jeho narsta-
jící incidenci odrážející vliv našeho 
životního stylu a životního prost
edí 
na zdraví. (Mezi jiné p
í�iny tohoto 
pulsu pat
í záležitosti kolem porodu, 
nadm	rné b	hání a zneužívání kokai-
nu, to však nebudu v tomto okamžiku 
komentovat  vzhledem k celkovému 
cíli komentá
e). 

Auto
i dále citují klinické nálezy 
u pacient s koženou a ropy kvalitou 
pulsu - výb	rem z nich pacientka 32 
letá s ADD syndromem, s potížemi 
p
i u�ení a generalizovým zán	tem 
kloub. Další je 43 letý pacient 
s poruchou funkce štítné žlázy a sys-
témovým zán	tlivým onemocn	ním 
pokožky nejasné etiologie. Další 
skupinkou s tímto pulsovým nálezem 
byla skupina pacient ve v	ku 21 až 
32 let, z nichž dva spali na matracích 
s infra�erveným zá
i�em a jeden pra-
coval léta v Silicon Valley, kde byl 
vystaven velké expozici zá
ení. Evi-
dentní je , že vystavení se nadm	rné-
mu zá
ení spot
ebovává jinové složky 
organismu (tekutiny, krev, esenci), 
vede ke zvýšení tuhosti krevní st	ny 
a pulsovému nálezu koženého (a ro-
py) pulsu. Dsledkem je „vysušení“ 
a destrukce tkání podobné pacien-
tm, kte
í prod	lali oza
ování jako 
lé�bu rakoviny. Navíc koreluje tento 
pulsový nález u mladých lidí se vzni-
kem aterosklerózy, d
íve objevující se 
až u lidí st
edního a vyššího v	ku. 

„Zá
ením vyvolané patologické 
horko dává výzvu adapta�ním schop-
nostem lidského organismu. Nadm	r-
ná horkost je vyvažována mobilizací 
tekutin (jin) nebo p
inášena z orgán 
(dutých �i plných) do nekone�n	 
cirkulující krve a p
es sí� odbo�ek 
a šlacho-svalových drah do kloub, 
smyslových otvor, dutin, fascií, sva-
l, šlach. Zá
ení vytvá
í nadm	rnou 

horkost  a zárove� vysušuje t	lesné 
tekutiny a snižuje tvorbu krve (díky  
vy�erpané esenci, která tvo
í kostní 
d
e�, jež ji produkuje). T	lo nemá 
v�i tomuto patogenu žádnou obranu, 
a nej�asn	jší vážnou konsekvencí je 
mutace bun	k a nakonec neoplastická 
aktivita (tumoru a rakovina).“

Cílem tohoto sd	lení je upozornit 
na vzrstající zdraví ovliv�ující pato-
logii, ur�it její patogenetický mecha-
nismus, symptomy, uvést kazuistiky, 
diferenciáln	 diagnostický mecha-
nismus (p
edevším puls), navrhnout 
zpsob terapie a p
edevším rozší
it 
mezi praktiky �ínské medicíny pov	-
domí o tomto zdravotním riziku.  Ne-
mžeme jako praktici zm	nit zákony 
týkající se omezení expozice tomuto 
zá
ení,mžeme ale pomoci pacien-
tm, kte
í jsou tímto postiženi. 

Navrhované terapeutické vstupy: 
1. Odstranit toxické zá
ení
2. Vyživit jin
3. Vyživit krev
4. Vyživit esenci (jing)
5. Odstranit horkost (z krve a tkání)

Akupunktura - je mnoho možností 
p
i jejím použití. Na prvním míst	 je 
vhodné použití mimo
ádných drah 
(které oslovujeme s cílem vyživit jin, 
krev a odstranit jedovatost), stejn	 
tak v druhém kroku použití 
ádných 
drah (se stejným cílem). Žádný z na-
vrhovaných postup není nejlepší. 

Užijeme dráhy v tomto po
adí 
1. Renmai (CV)
2. Yinqiaomai (jinová Jzová drá-

ha)
3. Chongmai (úst
ední dráha - výži-

va esence)
4. Daimai (opasková dráha - odstra-

n	ní toxicity)
5. Dráha ledvin
6. Dráha sleziny
7. Dráha jater

Se znalostí princip užívání t	chto 
drah dále navrhujeme použití kon-
krétních bod takto : 
1. Odstran	ní jedovatosti: LI16, 

KI9, GB36
2. LU9 na ovlivn	ní cév
3. Prázdnotu esence (jin) a ochlaze-

ní krve: 
a. CV 2,4,6,8, 12, 17
b. CV15 
c. SP6 (jin a krev) 

d. SP12 (krev vstupuje do 
chongmai)

e. ST30 (bod k
ížení chong, 
ren,dumai; qi zde vstupuje do 
chongmai, dopl�uje esenci 
ledvin-jater)

f. ST33 tonizuje akutní prázdno-
tu jin ledvin

g. ST42 rodí tekutiny 
h. KI2 ochlazuje krev, bod yi-

nqiaomai
i. KI 22, 23, 24, 25, 26, 27 
j. KI3, 7, 9,10, 15, 16
k. KI6 utišuje ucha výživou 

esence (jing)
l. LR3,8 (výživa jin, krve)
m. LU5 p
i prázdnot	 jin plic 
n. HT6 p
i prázdnot	 jin srdce 

o. BL11 mo
e krve a esence 
(posiluje kosti)

p. GV12 („sloup t	la“) q.BL23 
vyživuje jin, krev, esenci 

r. BL43 vyživuje esenci 
s. BL31 skrze 34 vyživuje esenci
t. ST25 dopl�uje yuan qi ledvin
u. SP10 moxa ochlazuje krev
v. ST32 pro�iš�uje horkost a vy-

živuje esenci

Nakonec je v �lánku uvedená bylin-
ná lé�ba, kterou však uvád	t nebudu, 
neb není pro léka
e praktikující aku-
punkturu nezbytná. 

Další literární zdroje se vztahem 
k uvedeným okolnostem: 

Chinese pulse diagnosis A contem-
porary approach, rev. Ed., Leon I. 
Hammer, M.D., Eastland Press, ISBN 
0-939616-49-1

Klasická �ínská medicína Základy 
teorie, III. Díl, Vladimír Ando, ISBN 
80-901 788-6-3

MUDr. Ji�í Ma�ádek, Hri�ová
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Tradi�ná �ínska medicína je dnes 
jedným z najmocnejším medicín-
skych systémov na svete, pri�om jej 
výdobytky využíva skoro polovica 
planéty. Pod�a Na�atoja (2011)  vyso-
ko civilizovaná a organizovaná �ína 
nasáva aj výdobytky západnej medi-
cíny, lebo jej obyvatelia pochopili, že 
medzi týmito lekárskymi sústavami 
nie sú rozpory a majú sa vzájomne 
dop��a�. Výsledok je o�ividný. Prie-
merný vek dožitia mužov v �íne je 
73-76 rokov (v Rusku 58 rokov). 
Na Slovensku pod�a posledného šta-
tistického zis�ovania v r. 2010 je to 
71,62 – 78,84 rokov. 

Je len málo tých, ktorí pochybujú, 
že západná medicína je ú�elnejšia 
oproti �ínskej, hlavne v prípadoch 
kde je efektívna chirurgia, alebo je 
potrebný vysoko ú�inný liek v akút-
nej situácii. Na celom Východe sa 
používajú oba systémy a je len na 
pacientovi, ktorú si vyberie, hlavne 
ak jedna z nich zlyhá. V samotnej 
�íne zaviedli tzv. „tri cesty“: západ-
nú medicínu, T�M a kombinovanú 
alebo novú akupunktúru. V novej 
akupunktúre je akupunktúra vsadená 
do rámca západnej a je zna�ne re-
dukovaná na symptomatickú lie�bu, 
�ím vznikol akýsi kompromis, ale aj 
zníženie kvality. (Mole, 1992). 

Stále naliehavejšie požiadavky 
pacientov na využívanie tradi�nej 
�ínskej medicíny aj v západnej �asti 
zemeguli si našli cestu k jej štúdiu 
a používaniu zdravotníckymi odbor-
níkmi západu. Úlohou práce bolo 
stru�ne popísa� doterajšie poznatky 
z podávania rôznorodých látok do 
akupunktúrnych bodov, ako �asti 
lie�enia dávno známeho v tradi�nej 
�ínskej medicíne (T�M). V teoretic-
kej �asti sme sa zamerali na rôzne 

cesty a spôsoby aplikácií rozli�ných 
látok do akupunktúrneho systému 
a dôvody použitia tejto formy lie�by. 
Na porovnanie okrajovo spomíname 
aj iné techniky, ktoré spadajú skôr do 
oblasti neurálnej lie�by. 

V sú�asnosti už je známych do-
statok vedeckých štúdií, �ím napo-
mohli k rozvoju lie�by, pri ktorej je 
ovplyvnený akupunktúrny systém 
cudzorodými látkami, ale zárove� 
došlo k na�rtnutiu množstva �alších, 
ešte neobjasnených otázok, ktoré 
treba preskúma�. Uviedli sme aspo� 
nieko�ko prác, ktoré dokladujú jej 
ú�innos� av záveroch týchto vedec-
kých prác autori sami otvárajú �alšie 
témy na prebádanie, resp. v meta-
-analýzach upozor�ujú na rozli�né 
nedostatky. 

Cie�om práce bolo priblíži� túto 
formu lie�by pre našich lekárov, na-
ko�ko je nedostatok literárnych diel 
s touto témou au nás je málo známa, 
a aj biedne rozvinutá po�as štúdia 
T�M, tobôž vykonávanie vedeckých 
pozorovaní. 

FARMAKOPUNKTÚRA, 
BODOVÁ INJEK�NÁ 
LIE�BA 

Bodová injek�ná lie�ba, v širšom 
slova zmysle nazývaná farmakopunk-
túra je lie�ebná aj preventívna modi-
fikácia akupunktúry, teda v žiadnom 
prípade nie je náhradou akupunktúry. 
Nejde ani o potlá�anie príznakov, 
pretože bolestivý bod skôr vyzýva 
k lie�be prí�iny, ako je obvyklé v po-
nímaní T�M. Dokonca ide o lie�ebnú 
techniku dávno známu v T�M. 

Stimuláciou aktívnych akupunk-
túrnych bodov a zón mikrosystémov 
pomocou cudzorodých látok môžeme 
ovplyvni� organizmus na hlbšej úrov-

ni, a tak optimalizova� podmienky 
pre samo lie�iace mechanizmy. Cie-
�om je navodi� intenzívnejšie a pre-
d�žené ú�inkovanie aktívnych bodov 
v spojení s ú�inkom podanej látky, 
ktorá má takýmto spôsobom efektív-
nejší ú�inok už pri nízkych dávkach. 
Vstrekovaním roztoku možno obís� 
nutnos� udrža� ihlu v aktívnom bode, 
napríklad u �ažšie spolupracujúcich 
pacientov, prípadne u zvierat. 

Výber bodov 
Pod�a Šmiralu (In Šmirala, J., On-

drejkovi�ova, A., a kol., 2011) meto-
dika pri výbere aktívnych bodov je 
v princípe rovnaká ako pri klasickej 
akupunktúre. Preferujú sa spontán-
ne bolestivé aktívne body, prípadne 
body so zvýšenou hmatovou citlivos-
�ou. Naj�astejšie sú to poplašné body, 
súhlasné body, symptómové body, 
majstrovské, �i body lokálne aktívne 
a body ah shi. 

Z mikrosystémov najdlhšie zauží-
vaných v praxi je to ušná akupunk-
túra, prípadne su-jok, ktoré môžu 
by� použité pri bodovej injek�nej 
akupunktúre. Barešová (In Debef, 
2011)  referovala o pichaní 0,05 ml 
vitamínu B 12 do bodu sleziny na 
ušnici slabým de�om vo vietnam-
ských jasliach. Po tejto lie�be deti 
dostávali chu� do jedenia, priberali 
na váhe a boli zdravšie. Akupunktúra 
2000 je objavená Johnom Boelom. 
Ide o k�bový mikrosystém, v ktorom 
sú body usporiadané do kruhu a tieto 
sú priamo prepojené s ur�itými �as-
�ami v CNS, ktoré priamo spúš�ajú 
vylu�ovanie endorfínov. Pod�a H. P. 
Wutty sa týmto spôsobom zvyšuje 
úspešnos� akupunktúry ako takej, 
hlavne o�nej, s prevahou výberu tzv. 
„very point“, bodov so zvýšenou cit-
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FARMAKOPUNKTÚRA
MUDr. Danuša Siveková

Filozofické ponímanie tradi�nej �ínskej medicíny je možné porovna� s u�ením Hippokrata, ktorého nazý-
vame otcom západnej medicíny. Hippokrates veril, že �lovek je ve�mi tesne spätý so všetkými prírodnými 
prvkami. U�il, že je treba lie�i� �loveka, a nie len samotné ochorenie. Neobmedzoval svoje pozorovanie na 
konkrétny chorý orgán alebo �as� tela. Pri diagnostike prihliadal na pacientove návyky, na spôsob života, 
zamestnanie, myslenie, spánok, niekedy aj k jeho snom a obavám. Dôležité bolo bra� do úvahy aj ro�né 
obdobie, a �alšie prípadné javy tvoriace sú�as� prostredia, v ktorom chorý žije. Na neš�astie sa Hippo-
kratov odkaz v lie�be prerušil. Podobné aspekty sú ale stále dôležité v tradi�nej �ínskej medicíne,a to jej 
umož�uje lie�i� prí�inu  problému, nie len príznaky. Tradi�ná �ínska medicína sa dnes vyvinula do ve�mi 
ú�inného lie�enia a �o je dôležité, rozvíja sa na�alej. (Berniová In Encyklopedie �ínske medicíny, 2001). 
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livos�ou. (Brucker, Wutta, 2007). 

Yamamotova akupunktúra v oblas-
ti �ela a lebky tiež využíva bodovú 
injek�nú akupunktúru a akupunktú-
ru s vkladaním cattguttu pri �ažko 
ovplyvnite�ných chronických �až-
kostiach. 

Ako uvádzajú Brucker a Wutta 
(2007), �alšie možnosti výberu bo-
dovej injek�nej lie�by sa ukazujú 
relatívne nové cesty v akupunktúrnej 
lie�be, akými sú „Embryo Contai-
ning the Information of the Whole 
Organism“ (ECIWO) a Akupunktúra 
2000. ECIWO zaviedol do praxe 
v roku 1973 profesor Jing-�ching 
�ang z univerzity v Šang-tungu v �í-
ne, na základe nového biologického 
smeru ECIWO. Už prvé výskumné 
práce hovorili o vyše 95 lie�ebnej 
úspešnosti. (Tab. 1.) 

Tab. 1. Z analýzy 1931 lie�ených ECIWO, 
u ktorých boli ošetrené len body na dru-
hej záprstnej kosti. (Zdroj: Brucker, Wut-
ta, 2007. s. 37). 

Výber lie�ivých prostriedkov 
Priamo do aktívnych akupunktúr-

nych bodov sa naj�astejšie zavádzajú 
sterilné roztoky dvomi cestami: bu� 
namo�enou akupunktúrnou ihlou 
v lie�ivom roztoku alebo tenkou in-
jek�nou strieka�kou sa vstrekne asi 
0,01-3,00 ml, pod�a lokality, podáva-
nej substancie a indikácie. Samozrej-
me, že pacient musí vníma� tzv. deqi. 
Lie�ivami sú naj�astejšie roztoky 
ur�ené na intramuskulárne podanie. 

Pôsobenie na aktívny akupunktúrny 
bod však nemusí by� len invazívnou 
bodovou lie�bou, pretože farmakolo-
gicky ú�inný produkt možno apliko-
va� aj lokálne, prípadne v súvislosti 
s akupunktúrou poda� aj inou cestou 
(per os, rektálne, vaginálne, aj intra-
venózne, �i muskulárne) vo forme 
masti, gélu, kvapiek, �apíkov, tabliet, 
sprayov, sterilných injek�ných rozto-
kov.  

Chirurgickou obdobou bodovej 
injek�nej lie�by je implantácia tu-
hých materiálov do miesta aktívneho 

akupunktúrneho bodu. Šijací materiál 
sa vpravuje punk�nou technikou, 
penetráciou medzi dvomi bodmi 
atraumatickou ihou, prípadne sa vloží 
po incidovaní a spätnom zašití kože 
v mieste akupunktúrneho bodu. Zla-
té ihly sa ponechávajú v aktívnych 
akupunktúrnych bodoch, prípadne 
v hyperalgických oblastiach pri me-
tóde hari. Japonská faldža má za cie� 
vytvori� jazvovité tkanivo. Dôvodom 
týchto chirurgických zásahov bývajú 
ve�mi �ažko ovplyvnite�né chronické 
stavy (obštruk�ná bronchiálna astma, 
tachykardia, impotencia, obezita, ver-
tebrogénny algický syndróm, vredová 
choroba a pod.). (Šmirala, In Šmirala, 
J., Ondrejkovi�ova, A., a kol., 2011). 

Pod�a použitej lie�ivej látky roz-
lišujeme viacero druhov bodovej 
injek�nej lie�by, ktoré majú svoje 
osobitosti: aquapunktúra, farmako-
punktúra (chemopunktúra), bodová 
injek�ná lie�ba v tradi�nom �ínskom 
lie�ite�stve, apiterapia, homeosi-
niatria. Okrajovo súvisia s bodovou 
injek�nou lie�bou neurálna terapia, 
mezoterapia a biopunktúra, ktoré 
aplikujú lie�ivé látky do postihnutých 
oblastí (do podkožia alebo svalu), ale 
nie vždy priamo do aktívneho aku-
punktúrneho bodu. �

DRUHY FARMAKOPUNKTÚ-
RY, BODOVEJ INJEK�NEJ 
LIE�BY 
Aquapunktúra 

Pri tejto technike je aplikovaná ste-
rilná voda. Vhodná je u motorických 
porúch a vpichovanie je ú�elné do 
akupunktúrnych bodov v priebehu 
poškodených tkanív. 

Apikopunktúra 
Obvykle ide o vpichovanie malých 

dávok sterilného v�elieho produktu, 
naj�astejšie apitoxínu, do aktívneho 
bodu. Zriedkavo je možné použi� 
v�eliu akupunktúru, teda priloži� 
živú v�elu nad aktívny bod, s pred-
pokladom, že sa priamo do aktívneho 
bodu dostane žihadlo. V prípade apli-
kácie v�elieho produktu do hyperal-
gických zón, ide o apikoterapeutickú 
algopunktúru. Bez porušenia kožného 
krytu sa používa tzv. apiterapeutická 
bodová masáž masážou v kožnej 
projekcii aktívneho bodu, pri ktorej je 
v�elí jed v mas�ovom základe. Popri 
stimulácii aktívneho bodu využívajú 
ú�inky v�elieho jedu na organizmus: 
ú�inok blokujúci gangliá, antiflogis-

tický, antiexsudatívny, desenzibili-
za�ný a vazodilata�ný. Indikáciami 
bývajú neurologické, reumatické, 
cievne, zápalové a alergické ocho-
renia. Samozrejme nezabúdame, že 
práve v�elí jed je �astým zdrojom 
alergických reakcií, preto by každý, 
kto chce použi� túto formu lie�by, 
mal ma� po ruke lieky prvej pomoci, 
hlavne adrenalín a kortikoid, prípad-
ne kyslík.  

Farmakopunktúra 
Farmakopunktúra je spojovací 

�lánok klasickej a komplementárnej 
medicíny. V užšom význame ide 
o priamu aplikáciu farmakologicky 
ú�innej látky v sterilnom roztoku 
do akupunktúrneho bodu. Bu� pria-
mo strieka�kou alebo namo�ením 
akupunktúrnej ihly do sterilného 
roztoku. Naj�astejšie ide o sterilné 
roztoky ur�ené pre svalovú aplikáciu. 
Obsiahnuté látky musia by� �ahko 
vstrebate�né, bez ved�ajších ú�inkov 
a u pacienta nesmú vyvola� alergiu. 
Najviac sa používajú vitamíny (A, B 
1, B12, D), fyziologický roztok, síran 
hore�natý, chlorid vápenatý, mezoka-
in, strychnín, atropín, rezerpín, anes-
tetikum, antipyretikum, antibiotikum 
a podobne. 

Zaujímavé sú literárne údaje 
Maydla (1897), ktorý v historickom 
preh�ade uvádza aj metodiky spôso-
bujúce zápal alebo upchatie jazvou 
pri lie�be prietrží v chirurgii: vstreko-
vanie iódových preparátov pod�a Vel-
peaua, akupunktúru pod�a Bonneta 
a vpravovanie cudzích telies, ktoré sa 
vstrebajú (pod�a Belmasa), založenie 
setacea pod�a Mössnera, skarifikáciu 
pod�a Julesa Guérina a obstrek okolo 
prietrže pod�a Lutona. 

Pod�a lokality a povahy ochorenia 
je vhodné použi� menší po�et výraz-
ne aktívnych akupunktúrnych bodov 
(2-4), pri�om najvhodnejšie sú nad 
oblas�ami svalov. Odporu�ené sú 
dávky pod�a lokality: na hlave 0,01 
-0,5 ml, na ušnici do 0,1 ml, na kon�a-
tinách 1 -2 ml, na trupe do 2 ml, v dol-
nej �asti chrbta a v oblasti sedacieho 
svalu do 5 ml. 

Na výber aktívnych bodov nie je 
všeobecne platný návod. V praxi 
sa osved�il výber aktívnych bodov, 
ktorý rešpektuje viacero pravidiel 
sú�asne. Systém syndromologického 
poh�adu T�M na ochorenia a výberu 
bodov by presiahol hranice tejto prá-
ce, pretože akúko�vek diagnózu kla-
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sickej západnej medicíny možno roz-
loži� do viacerých syndrómov �ínskej 
medicíny so špecifickými symptóma-
mi a obrátene, rôznym nozologickým 
jednotkám medicíny odpovedá jeden 
a ten istý syndróm v T�M. 

Vo farmakopunktúre sú naj�astejšie 
používané lokálne body alebo ah shi 
body spolu s distálnymi špecificky 
ú�innými bodmi s celkovým ú�in-
kom. Z �alších bodov sa používajú 
body poplašné, súhlasné a ich kom-
binácia, tzv. shu -mu metóda. Pod�a 
symptómov ochorenia sú vyberané 
body symptómové, hlavne pri akút-
nych �ažkostiach. Majstrovské body 
majú výhodu jedného ú�inného vpi-
chu s rýchlym nástupom ú�inku. 

Lokálne body lie�ia ochorenia 
v mieste lokalizácie a blízkom oko-
lí. Pod�a Omuru (In Šmirala, 2005) 
vznikajú po vpichu do aktívneho bodu 
zmeny v regionálnej mikrocirkulácii 
a aktivácia miestnych reflexných 
oblúkov. Indikáciou bývajú lokálne 
bolesti, poruchy citlivosti a rozli�né 
k�bové, svalové a kožné ochorenia. 

Ah shi body sú bolestivé miesta 
na povrchu tela, tzv. trigger body, 
prípadne zóny, vznikajúce v priebe-
hu ochorenia. Ide o tzv primitívnu 
akupunktúru, pri�om sa využívajú 
viscerokutánne reflexy a miestne 
reakcie na samotný vpich ihly, alebo 
aj podanej chemickej látky. Vpich sa 
vykonáva do najbolestivejšieho mies-
ta bez oh�adu na uloženie aktívnych 
akupunktúrnych bodov na dráhach. 

Distálne body sú vzdialené body 
s celkovým ú�inkom a sú lokalizo-
vané na kon�atinách nadol od ko-
lena alebo lak�a. Pre svoju vysokú 
ú�innos� bývajú nadradenými vo�i 
ostatným aktívnym bodom. Rôzni 
autori odporú�ajú ako ú�inný roz-
dielne podaný vpich, bu� bilaterálne 
alebo homolaterálne, �i kontralate-
rálne. Príklady niektorých lokálnych 
a distálnych bodov uviedol Conghua 
(1993). (Tab. 2.) 

Shu body (súhlasné body) majú 
vplyv na príslušný orgán s ktorým sú 
vo vz�ahu. Používajú sa pri chronic-
kých ochoreniach alebo na zvýšenie 
sedatívneho ú�inku. 

Mu body (poplašné, alarmové 
body) sa stávajú citlivými pri poru-
chách vnútorných orgánov. Sú�asné 
použitie súhlasných a poplašných 
bodov, tzv. metóda shu – mu býva 
úspešná samostatne pri bežnej lie�-
be vzdorujúcich chronických ocho-

reniach vnútorných orgánov alebo 
pridružených zmyslových orgánov. 
(Tab. 3.) 

Pri farmakopunktúre by mal pa-
cient pohodlne sedie� alebo leža�. 
Po dezinfekcii kože, rýchlom pre-
pichnutí kože a pomalým zasúvaním 
striekacej ihly by sme mali zasiahnu� 
akupunktúrny bod s charakteristic-
kým pocitom deqi. Ak sme nezasiahli 
cievu, môžeme zaháji� techniku pod-
�a požiadavky lie�enia, napr. ak ide 
o syndróm z nedostatku, použijeme 
rýchlu techniku vstrieknutia, naopak 
pri plnosti alebo horú�osti je instilá-
cia pomalá. (Tab. 4.). 

Frekvencia použitia farmakopunk-
túry sa odvíja od stavu pacienta, ale 
obvykle sa používa denne 1-2 x pri 
akútnom ochorení, neskôr ob de�. 
Množstvo opakovaných ošetrení tou-
to technikou je odporú�aných do 10. 

Táto lie�ba je vhodná u všetkých 

ochorení, ktoré sú indikované aj pre 
klasickú akupunktúru. 

Nemali by sme zabúda� na bežné 
opatrenia po�as lie�enia ako sú: far-
makologický ú�inok lieku, dávkova-
nie, kvalita a exspirácia materiálov, 
prípadne nezabúda� na anamnestické 
údaje na možné alergické reakcie. 
Odporú�a sa použi� menej bodov 
s menšími dávkami u detí, starých 
�udí a ve�mi oslabených pacientov. 
Kontraindikácie sú podobné ako 
u akupunktúry, takže u tehotnej ženy 
sa vyvarujeme bodov LP 6 (Sanyin-
jiao), LI 4 (Hegu) a VF 21 (Jianjing). 

V �ínskom návode ako postupova� 
pri ušnej farmakopunktúre je ve�mi 
podrobne vysvetlený každý krok. Na-
príklad ako treba stabilizova� ušnicu 
�avou rukou s potrebou napnú� kožu 
v okolí. Injekciu s lie�ivom treba apli-
kova� podkožne pravou rukou, ale až 
ak sa nevracia krv ihlou, potom môže 

VU 1, G 1, VF 16, VF 20 IC 4, IT 6 H 2

G 4, G 6, G 7 IC 4, IC 5 H 3, G 44, R 6

Jazyk JM 23, TM 15 C 5 H 3, LP 3

IT 19, T 21, T 17 T 3, T 5 VF 43

VU 13, TM 17, TM 22 P 5, P 7, P 9 R 3, G 40

JM 12, VU 21, G 21 PC 6, IC 4 G 36, G 40, G 34, LP 4

VU 32, JM 3 LP 6, VF 34

Shu bod  (shu bod)   Mu  bod

Perikard
Srdce

Slezina/pankreas 

Nos
Jazyk 
Jazyk 
Jazyk 

Jazyk 

Nos
Jazyk

VU 13 Feishu 
VU 14 Jueyinshu 
VU 15 Xinshu
VU 17 Geshu 
VU 18 Ganshu 
VU 19 Danshu 
VU 20 Pishu 
VU 21 Weishu 
VU 22 Sanjiaoshu 
VU 23 Shenshu 
VU 25 Dachangshu 
VU 27 iaochangshu 
VU 28 angguangshu

Th 3
Th 4
Th 5
Th 7
Th 9
Th 10
Th 11
Th 12
L 1
L 2
L 4
S 1
S 2 

P 1 Zhongfu 
JM 17 Shanzhong 
JM 14 Juque 
JM 12 Zhongwan 
H 14 Qimen 
VF 24 Riyue 
H 13 Zhangmen 
JM 12 Zhongwan 
JM 5 Shimen 
VF 25 Jingmen 
G 25 Tianshu 
JM 4 Guanyuan 
JM 3 Zhongji

Tab. 2. Niektoré lokálne a distálne body. (Zdroj: Conghua, 1993, s. 5-6)

Tab. 3. Metóda shu – mu. (Zdroj: Tab. 7.5 a 7.6, Šmirala, 2005, s. 363-364). 

Tab. 4. Syndrómy nedostatku a nadbytku 
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by� lie�ivo pomaly vstrekované. 
Po aplikácii injekcie je treba jemne 
sta�i� miesto vpichu sterilným bavl-
neným tampónom. Obvykle sa takto 
ošetrujú postupne obe uši, jedenkrát 
za 2-3 dni, terapeutický cyklus je 
3-7 ošetrení, potom treba vynecha� 
5-7 dní a pokra�ova� �alším cyk-
lom. Odporú�a aj tieto bezpe�nostné 
opatrenia: bodov nesmie by� príliš 
ve�a, musia by� striktne dodržané 
aseptické podmienky, neaplikova� 
silne stimulujúce lie�ivá a pre lie�ivá, 
u ktorých je riziko vzniku anafylak-
tického šoku by sa mal spravi� kožný 
test senzitivity. (Shiying, J., 2002). �

Homeosiniatria 
Lie�ba, pri ktorej je v súvislosti 

s akupunktúrou podaný homeopa-
tický liek. Najviac sa používa na 
západnej �asti zemeguli a v Austrálii, 
ale prvé kurzy homeopatie už za�ali 
v Japonsku, �íne aj Thajsku, teda je 
predpoklad, že táto metóda sa rozvi-
nie aj tam. Homeopatia je lekárska 
lie�ba používajúca jednotlivé lieky 
skúšané na zdravých �u�och, ktoré 
sú ordinované v potenciovanej (dy-
namizovanej) forme pod�a princípu 
podobnosti. Je to individuálna lieko-
vá regula�ná terapia, ktorá zoh�ad-
�uje telesné, duševné, konštitu�né, 
biografické, sociálne a prostredím 
podmienené faktory. Výroba homeo-
patických liekov vychádza zo smer-
níc platného liekopisu. 

Prvenstvo v technike aplikovania 
homeopatických liekov patrí mladu�-
kému nemeckému homeopatovi, Dr. 
Augustusovi Weihe, ktorý publikoval 
svoje pozorovania už v r. 1886. Zistil, 
že ochorenia sa už v latentnom štádiu 
prejavujú na telesnom povrchu ako 
hyperalgické body, ktoré sú citlivé 
a dajú sa vyhmata�. Zhodné citlivé 
body našiel aj u �alších pacientov, 
u ktorých indikoval ten istý home-
opatický liek. Našiel 195 takýchto 
bodov. Mimochodom Head publiko-
val svoje poznatky o kožnej projekcii 
narušených orgánov až o 3 roky ne-
skôr. V r. 1935 rozpracoval Weiheo 
techniky Bonne-Lemaire. 

Roger de la Fuye, francúzsky aku-
punkturista, v r.1956 našiel zhodu 
u 105. Weiheo bodov s lokalizáciou 
a symptomatológiou akupunktúrnych 
bodov a nazval ich homeosiniatric-
kými bodmi. Túto metodiku detailne 
rozpracoval a pridal �alšie aktívne 
homeosiniatrické body. Spolo�né 

znaky homeopatie a akupunktúry sú: 
1. Lekárske lie�ebné metódy založe-

né na empírii. Pôsobia na regula�-
né mechanizmy organizmu s cie-
�om navodi� nápravu narušenej 
rovnováhy, a tak zvýši� odolnos� 
organizmu ako celku. 

2 Kauzálne lie�by odstra�ujúce prí-
�inu ochorenia 

3 Malým podnetom vyvolávajú cel-
kovú reakciu organizmu 

4 Ú�inné aj bez použitia chemicky 
aktívnych látok 

Odlišnosti: 
HOMEOPATIA
 •Podanie homeopatického lieku 
 •Ú�inok podobný
AKUPUNKTÚRA 
 �Stimulácia aktívnych bodov 
 �Ú�inok opa�ný 

Podanie homeopatického lieku v sú-
vislosti s akupunktúrou 
1 Miesto: Sliznice (sublinguálne). 

Pokožka (lokálne, subkutánne). 
Muskulárne. Cievy (venózne, ar-
teriálne). K�by ( intraartikulárne, 
periartikulárne). Akupunktúrny 
bod. 

2 �as: Pred akupunktúrou. Po�as 
akupunktúry. Po ošetrení akupunk-
túrou 

3 Forma: Globule. Granule. Kvapky. 
Injekcie. �apíky. Masti. Tablety. 

Homeopatikum a aktívny bod 
1 Priloženie homeopatika, príp. jeho 

prilepenie na bolestivý alebo na 
akupunktúrny bod. 

2 Pokožka natretá homeopatikom 
nad akupunktúrnym bodom – bez 
akupunktúry, pred �ou, alebo po 
nej. 

3 Akupunktúrna ihla namo�ená v in-
jek�nom roztoku homeopatického 
lieku. 

4 Injek�ná instilácia homeopatika do 
akupunktúrneho bodu. 

Podobne ako v systéme akupunk-
túry má jeden bod viacero ú�inkov 
a je používaný pri rozli�ných syndró-
moch, aj homeosiniatrický bod má 
viacero priradených homeopatík, 
resp. jedno homeopatikum má prira-
dených viacero aktívnych bodov. Vý-
ber vhodného homeopatika je daný 
súborom charakteristických prízna-
kov a modalít (zhoršenie, zlepšenie), 
a tým sa stáva metóda prístupná len 
pre tých, ktorí majú pomerne bohaté 

znalosti z oboch odborov. U�ah�enie 
poskytuje systém tabu�kového zora-
denia akupunktúrnych bodov a ho-
meopatických liekov.  

Príklady výberu akupunktúrnych 
bodov a homeopatík 

Lieque, P 7: rozhá�a vietor, uvo�-
�uje povrch, uvedie do pohybu weiqi, 
otvára vodné priechody, reguluje 
dráhu renmai, je v spojení s dráhou 
IC, ju luo bod dráhy p�úc k dráhe IC. 
Priradené homeopatiká: Phosphorus, 
Ipecacuanha. Ich spolo�né príznaky 
sú krvácanie, kaše� a vracanie. 

Chize, P 5: pre�istí horú�os� v p�ú-
cach, potla�uje rozbúrenú qi, vytlá�a 
hlieny z p�úc, uvo��uje š�achy, seda-
tívny bod, bod voda, je analgetický 
bod a majstrovský bod na kaše�. 
Priradené homeopatiká: Ferrum 
phosphoricum a Agaricus lie�ia kaše� 
a boles� pravého ramena. 

Zusanli, G 36: reguluje slezinu, ža-
lúdok, krv a Qi pri stavoch prázdnoty, 
zdvíha jang, vypudzuje vietor a vlh-
kos�, rozpty�uje opuchy, rozhá�a 
chlad, hlavný bod biorytmu, bod zem. 
Priradené homeopatiká: Arsenicum 
iodatum a Pulsatilla lie�ia poruchy 
trávenia, s celkovým zlepšením stavu 
na vzduchu.   

Neiguan, PC 6: upokojuje ducha, 
reguluje Qi, tlmí boles�, reguluje srd-
ce, harmonizuje žalúdok, bod luo. 

Priradené homeopatiká: Calcium 
carbonicum, Zincum metallicum 
lie�ia tráviace, nervové a kardiovas-
kulárne poruchy, k��e. 

Shenmen, C 7: upokojuje ducha 
a srdce, vyživuje krv srdca, pre�is�u-
je dráhy, otvára otvory, bod srdca, se-
datívny bod, bod zem, bod pre srdce, 
cievny a nervový systém. 

Priradené homeopatiká: Aurum me-
tallicum, Spigelia, Crataegus, Aconi-
tum lie�ia choroby srdca a strach. 

Taichong, H 3: upokojuje pe�e� 
a myse�, reguluje krv, otvára dráhy, 
rozhá�a vnútorný vietor, mierni k��e, 
potlá�a pe�e�ový jang a rozpty�uje 
vlhkú horú�os� z dolného žiari�a, bod 
prame�a, bod na spazmy a sliznice. 

Priradené homeopatiká: Cuprum 
a Phosphorus. V ich obraze majú 
spolo�né k��ovité bolesti, hna�ky, 
spastické zápchy, krvácania. 

Príklady priradených bodov k home-
opatikám

Aconitum napellus: na dráhe peri-
kardu bod PC 9 (Zhongchong) a na 
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dráhe srdca bod C 7 (Shenmen). Am-
monium carbonicum: na dráhe p�úc 
bod  P 9 (Tajyuan). Apis mellificata: 
na dráhe obli�iek bod R 6 (Zhaohai), 
na dráha mo�ového mechúra vpravo 
VU 17 (Geshu) a VU 64 (Jinggu) 
bilaterálne. Bryonia alba: na dráhe 
žalúdka bod G 23 (Taiyi) vpravo a na 
dráhe pe�ene bod H 2 (Xingjian) bila-
terálne. Rhus toxicodendron: na pred-
nej strednej dráhe JM 3 (Zhongji), na 
dráhe žl�níka bod VF 30 (Huantiao) 
bilaterálne.  

Vyšetrovacie metódy 
Pozorovanie: ducha shen (symptó-

my mysle, bludy), farieb, tela a pohy-
bov, jazyka, výtoky, kože a nechtov. 

Vyšetrovanie sluchom a �uchom: 
hlasu, re�i, dýchania, kaš�ania, ký-
chania, �kania, grgania, zvuky v bru-
chu. 

Vyšetrovanie otázkami: terajšie 
aj minulé �ažkosti; chlad, horú�os�, 
potenie, bolesti, jednotlivé �asti tela, 
spánok a sny, prijímanie potravy, 
tekutín, vylu�ovanie, h�adanie etio-
lógie. 

Vyšetrovanie pohmatom: pulzu, 
jednotlivých �astí tela, bolestivých 
lokalít. 

Príklady aplikácie vyšetrovacích me-
tód v homeosiniatrii 
1 Prominujúca fontanela: Prí�inou je 

horú�os� a plnos�, oby�. z vonkaj-
ších prí�in. Homeopatiká: Arnica, 
Cacarea fluorica, Mercurius, Sili-
cea. 

2 Prelia�ená fontanela: Poškodenie 
tekutín, prázdnota a chlad v slezi-
ne a žalúdku. Homeopatiká: Apis, 
Calcarea, China. 

3 Oneskorené uzavretie fontanely: 
Nedostatok qi obli�iek. Neprospie-
vanie. Homeopatiká: Apis, Calcara 
phosphorica, Calcarea carbonica, 
Ipeca, Mercurius, Sepia, Silicea, 
Sulphur, Syphyllinum. 

4 Pred�asné uzavretie fontanely: 
Temeno je malé, špicaté, �elo zra-
zené, zaostáva psychicky. Vrodená 
nedostato�nos� esencie a qi. Ho-
meopatiká: Calcarea fluorica 

Dôležitý je údaj oh�adom používa-
nia homeopatických sterilných rozto-
kov. Na Slovensku je platný Zákon �. 
362/2011 Z. z. o liekoch a zdravot-
níckych pomôckach a § 50 predkladá 
Osobitné požiadavky na zjednodu-
šený postup registrácie humánneho 

homeopatického lieku (odst. 1) : 
„Výsledky toxikologicko-farmakolo-
gického skúšania a výsledky klinic-
kého skúšania sa nevyžadujú pri re-
gistrácii humánneho homeopatického 
lieku, ktorý a) je ur�ený na perorálne 
alebo vonkajšie použitie“ atd. Všetky 
lieky ur�ené pre parenterálnu výživu 
musia prejs� riadnou registráciou. �o 
znamená, že nemáme registrované 
sterilné roztoky homeopatík a u nás 
musíme vykonáva� homeosiniatriu 
inými, v texte uvedenými spôsobmi 
použitia homeopatík. 

Bodová injek�ná terapia v T�M 
Táto technika je mimo ázijskú 

�as� zemegule málo známa, aj ke� 
sa dlhodobo používa a aj o nej �o to 
vieme. Využíva naj�astejšie tepelne 
spracované, prírodné prostriedky, 
ktoré aplikujú do akupunktúrnych 
bodov. 

U nás platí posledné znenie Zákona 
�. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravot-
níckych pomôckach a § 65 vymenúva 
podmienky registrácie rastlinných 
prípravkov a tradi�ných rastlinných 
liekov. V § 64, �asti 4. sa uvádza: 
„Tradi�ný rastlinný liek je rastlinný 
liek, ktorý a) je ur�ený na používa-
nie bez dozoru lekára na diagnostiku 
chorôb, lie�enie chorôb alebo mo-
nitorovanie lie�by, b) je ur�ený na 
podávanie len pod�a špecifikovaného 
obsahu a dávkovania, c) je ur�ený na 
perorálne podanie alebo na vonkajšie 
použitie alebo na inhaláciu, d) sa dl-
hodobo používa bez dozoru lekára na 
diagnostiku chorôb, lie�enie chorôb 
alebo monitorovanie lie�by pod�a 
požiadaviek uvedených v § 65 ods. 1 
písm. e), e) nie je za špecifikovaných 
podmienok používania škodlivý; úda-
je o jeho farmakologických ú�inkoch 
a o jeho ú�innosti sú hodnoverne po-
tvrdené jeho dlhodobým používaním 
a skúsenos�ami.“ 

Z týchto dôvodov je v našich pod-
mienkach prijate�né lokálne ovplyv-
nenie akupunktúrnych bodov bez 
porušenia kožného povrchu pomocou 
tradi�ných �ínskych prostriedkov 
a ešte vhodnejšie pomocou našich 
tradi�ných bylín alebo z nich spra-
covanými výrobkami ur�enými na 
lie�enie. Inou cestou môže by� pe-
rorálne podanie v sú�innosti s aku-
punktúrou. 

Stále viac autorov h�adá spojitosti 
medzi ú�inkami tradi�ných �ínskych 
bylín a bylín, ktoré sú tradi�né v na-

šich oblastiach. Výhodne možno 
používa� aj rozli�né druhy semien, 
opä� zvolených pod�a teórie T�M. 
Príkladom je bežne používané vaká-
riove semia�ko, avšak je ve�a druhov 
iných, farebných semien, s odlišným 
ú�inkom, ktoré možno použi� nielen 
pri aurikulopresúre, ale aj na dlho-
dobé pôsobenie v oblastiach iných 
akupunktúrnych systémov. 

Pri reumatických a nervových 
bolestiach, cukrovke, po zahojení 
pásového oparu a proti svrbeniu 
spôsobenému psoriázou sa využíva 
kapsaicín, �o je prírodná látka pat-
riaca do skupiy kapsaicinoidov. Jeho 
najvýznamnejším zdrojom sú parpika 
ro�ná (Capsicum annuum) a paprika 
krí�ková (Capsicum frutescens) z �e-
�ade �ú�kovité (Solanaceae). (Fialo-
vá, 2012). 

Vlastnosti dostupných rastlinných 
drog v Európe z poh�adu T�M 
sprístupnil Valí�ek (2007). Raabo-
va (2010) poukazuje na vlastnosti 
dostupných rastlinných produktov 
z poh�adu T�M. „Chu� kyslá, ú�inok 
s�ahujúci, zadržiavajúci jin a š�avy, 
pôsobiaci smerom von, chu� trpká 
má ú�inok vysušujúci, adstringentný 
(zadržiava š�avy), klesajúci, chu� 
sladká produkujúca š�avy, harmoni-
zuje, vyrovnáva, ostrá chu� má ú�i-
nok dynamizujúci (pohybujúci), roz-
pty�ujúci, pôsobiaci smerom nahor 
a von, a nakoniec slaná, ktorej ú�inok 
je produkujúci a viažuci š�avy, zvlh-
�ujúci, zmäk�ujúci, klesajúci.“. 

Pod�a Banghu (2007) existujú úda-
je o lie�ebnom ú�inku dymu tlejúcej 
paliny, ktorá má baktericídne vlast-
nosti pri zápalových procesoch. Preto 
ju prikladáme ako �alšiu možnos� 
lokálneho ovplyvnenia akupunktúr-
neho bodu bylinnou lie�bou, napriek 
tomu, že fyzikálny efekt tepla je viac 
vyzdvihovaný a nejde o porušenie 
kožného krytu ihlou. 

V tejto �asti nám nedá neuvies� 
odkaz, ktorý pripomína, že nie len 
povrchovými cestami pomáhame 
navodi� homeostázu v organizme. 
„�asto poznáme a vieme používa� 
dobre akupunktúrne body, homeopa-
tiu a iné prírodné lie�ebné postupy. 
�asto nám však uniká to, �ím �lovek 
ovplyv�uje svoje zdravie nieko�ko-
krát denne,a tým je jedlo. Tam, kde 
je porušená slezina, podžalúdková 
ž�aza a žalúdok, sú všetky prírodné 
postupy slabé, pokia� neovplyvníme 
jedlo. Pri správne zvolenej strave 
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nám potom bude odmenou pevná 
pôda pod nohami a dostatok energie 
na uskuto�nenie svojich cie�ov.“ (Str-
nadelová, 2010, s. 7). 

Neurálna terapia 
Neurálna terapia je injek�ná techni-

ka známa ú�inkom zmenšenia bolesti, 
zníženia zápalu, zlepšením pohybli-
vosti, návratom normálnych funkcii 
regula�ných nervových systémov na 
rôznych fyziologických úrovniach, 
ktoré nie je možné zvládnu� inými 
metódami. Je indikovaná hlavne pri 
bolestivých funk�ných poruchách 
chrbtice a kon�atín. 

Segmentová lie�ba neurálnej tera-
pie patrí do skupiny metód reflexnej 
lie�by. Be�o (2012) spomína medzi 
ostatnými zložkami tejto skupiny 
napr. elektroterapiu, mechanoterapiu, 
hydroterapiu a iné postupy fyzikálnej 
terapie, ako aj rôzne metódy lie�by 
podráždením chemickými látkami 
(derivanciami), teplom (napr. pri tzv. 
moxe) alebo ihlou (pri akupunktúre, 
�i Lewitom propagovanej „metóde 
suchej ihly“) a podobne.. Pod�a neho 
neurálna terapia cieli nielen na miesta 
reflexných zmien na koži, v podkoží, 
v svalstve, na perioste, ale �asto aj na 
centrálnejšie úseky reflexných okru-
hov (periférne nervy, nervové plexy, 
perivaskulárne pletene, gangliá at�.), 
ke�že ide o odbor, ktorý sa zaoberá 
výhradne chorobami vznikajúcimi na 
podklade porúch spätno-väzobných 
vz�ahov („patologických reflexov“) 
a následných narušení funkcií ria-
diacich systémov organizmu, a to 
nezávisle na tom, akým spôsobom, 
a na ktorom orgáne sa tieto poruchy 
prejavujú. Vä�šina neuralterapeu-
tov spoznala, že neuralterapeutický 
ú�inok nie je závislý od chemického 
zloženia lokálneho anestetika. Pod�a 
teórie neurálnej lie�by nie je ani tak 
dôležité aké lokálne anestetiká budú 
použité, ako to a kam sa aplikuje. Len 
nesmie ís� o „depotný“ prípravok 
a nesmie obsahova� inú vazopreso-
rickú prímes (napr. adrenalín). 

Do tejto oblasti je, mimo iného, 
zahrnutý aj obstrek lokálnym anes-
tetikom bolestivých jaziev, �i jaziev, 
u ktorých sa predpokladá zdroj iri-
tácie prenesený aj vo vzdialenejších 
�astiach organizmu. Je to druhá 
technika neurálnej lie�by (prvou je 
segmentová), tzv. lie�ba sekundovým 
fenoménom. Be�o (2012, s. 54) cituje 
neurológa Vymazala: „Nepatrná jaz-

va po zranení spôsobí reflektoricky 
prevažne cez vegetatívnu nervovú 
sústavu difúzne svalové atrofie, po-
ruchy citlivosti a zvláš� narušenie 
vazomotoriky a termoregulácie s cy-
anózou a hyperhydrózou. Trofické 
poruchy sa týkajú všetkých štruktúr 
postihnutej �asti, nielen svalov, ale 
aj kostí, k�bov, kože a nechtov. Kon-
traktúry sú také hlboké, že perzistujú 
až do hlbokého štádia narkózy“. 

V našej praxi ide o relatívne �astý 
problém, ktorému sa venuje málo 
odborníkov v sú�asnej starostlivosti 
o zdravie. Techniku ošetrenia nás 
nau�il v r. 1990 nemecký ambulantný 
chirurg, ktorý takto ošetroval všetky 
�erstvé (hne� po vybratí stehov), 
aj dávno vytvorené jazvy u svojich 
pacientov, ako prevenciu možných 
komplikácií práve z tohto ložiska. 
Postup je mierne odlišný od bežne 
zaužívanej hlbokej instilácie lokál-
neho anestetika. Po dezinfekcii jazvy 
a vpichu �o najtenšou ihlou tesne 
pod povrch skontrolujeme prípadné 
napichnutej cievy. Potom sa vstrek-
ne malé množstvo anestetika (napr. 
Mesocain 1-2%) a po chvíli, po�as 
ktorej predpokladáme znecitlivenie, 
pokra�ujeme vo vytlá�aní roztoku 
bez posunu ihly. Samotný roztok si 
razí cestu v jazve a prakticky nepre-
kra�uje jej hranice. Ihlu vsúvame len 
do �astí, v ktorých už ú�inkuje anes-
tetikum, až kým nie je celá jazva ošet-
rená. Na záver sta�í vpich, prípadne 
viac vpichov pri dlhých jazvách, pre-
trie� tampónom, alebo je možné pre-
lepi� náplas�ou pri vzniku drobného 
krvácania. Jazvy po zákroku mierne 
prominujú nad niveau kože, avšak 
po vstrebaní sa reakcia utíši, o �om 
informujeme pacienta. Následne na 
jazvu je vhodné aplikova� �istý olej, 
vždy po kontakte pokožky s vodou, 
aspo� pol roka. U všetkých, takto 
ošetrených jaziev u pacientov sme 
sa viac nestretli s komplikáciami, ani 
s keloidnými zmenami, ktoré bývajú 
�alšou indikáciou pre tento postup. 

Pri sledovaní tzv. neurálnych schém 
vzniká zaujímavý poh�ad na miesta 
ošetrenia, ktoré sa prinajmenšom �as-
to ve�mi približujú k nám známym 
akupunktúrnym bodom. „Napríklad 
o�ná zostava“, ktorá je indikovaná 
pri ochoreniach o�í, niektorých bo-
lestiach hlavy a alergickej rinitíde. 
Ošetrujú sa vpichom 0,5 -1,0 ml 
lokálneho anestetika bilaterálne 
body nad laterálnym okrajom orbity, 

(v akupunktúre Tongziliao, VF 1, bod 
používaný pri ochoreniach o�í a mig-
rénach z horú�osti, rozpty�uje vietor 
a pre�is�uje dráhu) a bod medzi obo-
�iami nad kore�om nosa (Yintang, 
EM 2, používaný najviac pre ochore-
nia nosa a o�í). Obr. 1 aobr. 2 (Be�o, 
2012, s. 103).   

Obr. 1. Obr. 2.
1 - o�ná zostava 5 - „o�ný bod“ 

Mezoterapia 
Je subkutánna alebo intrakutánna 

aplikácia sterilných roztokov do zme-
nených, prípadne bolestivých oblastí. 
Zasahované sú oblasti mezodermál-
neho pôvodu Je obdobou biopunktú-
ry, ale podmienkou nie je zasiahnu� 
aktívny akupunktúrny bod. Je vhodná 
na ovplyvnenie mikrocirkulácie, 
imunitného a neurovegetatívneho 
systému (Gleditsch, In Šmirala, On-
drejkovi�ová a kol., 2011, s. 84). Na 
ovplyvnenie bolestivých ochorení 
pohybového systému, pri poruchách 
prekrvenia a poúrazových stavoch 
sa používajú analgetiká, antireuma-
tiká, antiflogistiká, neuroleptiká, 
naj�astejšie s lokálnym anestetikom. 
Najviac sa využíva v kozmetických 
programoch, napríklad aplikácia 
botulotoxínu, kyseliny hyalurónovej, 
vitamínu B 12 a podobne. 

Biopunktúra 
Akupunktúrne injekcie sú bezpe�né 

ú�inné techniky používané v tradi�-
nej �ínskej medicíne. Stimuláciou 
akupunktúrnych bodov osved�enými 
prírodnými látkami alebo biologic-
kými produktmi môžeme ovplyvni� 
telo na hlbšej úrovni a vytvori� lie-
�ivú klímu. Túto techniku používajú 
lekári aj v mnohých programoch pri 
ovplyvnení rozli�ných druhov boles-
tí, ale aj na chudnutie, tiež v kozme-
tických akupunktúrnych programoch 
a podobne.  

Hemopunktúra je druh biologickej 
lie�by, kedy sa do akupunktúrneho 
bodu vstrekuje kvapka vlastnej krvi 
pacienta, tzv. autohemopunktúra. 
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Cellpunktúra, akupunktúra s kme-
�ovými bunkami. Možno je to tento 
druh biopunktúry hudbou budúcnosti 
alebo až nereálny, no príchodom Spo-
lo�nosti Celltherapy na Slovensko 
v r. 2012 sa �rtá aj vízia spolupráce 
slovenských akupunkturistov s klini-
kou Medicom VIP, ktorá už úspešne 
spolupracuje na odberoch tukového 
tkaniva, z ktorého sa získavajú kme-
�ové bunky. Firma Celltherapy sa 
zameriava na skladovanie odobratých 
tukových tkanív a kme�ových bu-
niek pre medicínske lie�ebné ú�ely. 
Momentálne sa terapia kme�ovými 
bunkami vo svete úspešne aplikuje 
v plastickej chirurgii alebo v lie�be 
mnohých chorôb z oblasti ortopédie, 
neurológie, kardiológie, dermatoló-
gie, autoimunitných chorôb a trans-
plantácie s použitím alogénnych 
kme�ových buniek. (Spolo�nos� 
Celltherapy, 2012). �

VEDA 
Farmakopunktúra je rozšírená 

v Kórei a �íne. Tieto krajiny pou-
žívajú injekcie do akupunktúrnych 
bodov s farmakologickým ú�inkom 
alebo bylinnými lie�ivami aj pri 
onkologických ochoreniach. Dôka-
zy ú�innosti sú však nepotvrdené. 
Cie�om preh�adovej štúdie Soyeon 
Cheona a kol. (2013) bolo nájs� 
randomizované kontrolované štúdie 
ú�innosti farmakopunktúry u onkolo-
gických pacientov, aby mohli pomôc� 
v rozhodovaní sa klinickým lekárom 
a pacientom. Pre hodnotenie kvality 
použili Cochrane riziko skreslenia 
(ROB). Všetky štúdie pochádzali 
z �íny, z toho 1 bola dizerta�ná práca 
a 21 bolo publikovaných v recenzo-
vaných �asopisoch. Autori štúdie sa 
vyjadrili s opatrnos�ou, napriek mno-
hým záverom publikovaných štúdií 
so zlepšenými klinickými symptóma-
mi a zmiernením mnohých príznakov 
u pacientov s rakovinou (nevo�nos�, 
vracanie a podobne), pretože išlo 
o klinickú heterogenitu (rôzne štádiá 
rakoviny, rozli�né typy, �as sledova-
nia a pod.) a vysokú ROB v zahrnu-
tých štúdiách. Autori upozornili na 
potrebu interpretova� nájdené fakty 
a prihliada� na sledované obmedze-
nia, sú�asne kladú dôraz na �alšie 
sledovanie pre potvrdenia ú�innosti 
farmakopunktúry. Z metaanalýzy 
museli vyradi� štúdie, v ktorých 
autori nevysvetlili dôvody adôkazy 
ú�innosti vybratých akupunktúrnych 
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bodov, napríklad pri porovnávaní 
ú�inku podaného lieku v PC 6 a LI 
4, ale bez poskytnutia úplnosti údajov 
a transparentnosti vo vykazovaných 
štúdiách, �o sú údaje potrebné pre 
prípadné budúce interpretácie a repli-
kácie. Je potrebné pozorne navrhova� 
a vykonáva� štúdie. Vyzývajú, aby 
v randomizovaných kontrolovaných 
štúdiách boli dôsledne definované 
aj nežiaduce ú�inky a hlásenie škôd. 
Uvádzajú príklad štúdie, v ktorej 
hlásili nežiaduce ú�inky v oboch 
skupinách bez vysvetlenia prí�in pri 
podávaní inosidaminu, akými boli 
rozmazané videnie, návaly horú�osti, 
�o sú však bežne známe ú�inky aniso-
daminu samotného. Napriek tomu sú 
potrebné presved�ivé dôkazy posúde-
nia bezpe�nosti farmakopunktúry. 

Silnou stránkou tohto systematické-
ho preh�adu je to, že bola zozbieraná 
elektronická databáza �lánkov v ang-
li�tine, kórej�ine a �ínštine. �alšou je 
zistenie, že farmakopunktúra získava 
na popularite, výsledky sú s�ubné 
a tieto súhrnné informácie môžu po-
skytova� základ pre �alšie štúdium. 
S rastúcim záujmom a zvyšujúcim sa 
využívaním CAM (komplementárnej 
a alternatívnej medicíny) všeobecne, 
pacienti s rakovinou majú výraz-
nejší záujem o tento spôsob pomoci 
a zvyknú ho zobrazova� pozitívnym 
spôsobom a spokojnos�ou. Preto stojí 
farmakopunktúra za povšimnutie, 
a nielen pre efektivitu, ale aj nízke 
náklady. Autori opä� upozornili na 
publika�né skreslenia a obmedzenie 
je dané aj kvalitou štúdií. Nasledujú-
ce štúdie by mali sp��a� prísne krité-
ria klinických štandárd. 

V priereze sledovaných údajov 
sa však môžeme dozvedie� viac 
o farmakopunktúre. Jedna austrálska 
štúdia uvádza, že pocit de-qi je vý-
raznejší ako u klasickej akupunktúry, 
�o môže by� známkou aj silnejšej kli-
nickej odpovede. Podobne niektoré 
štúdie uvádzali lepší ú�inok farmako-
punktúry u pacientov s herniou me-
dzistavcovej platni�ky v porovnaní 
s klasickou akupunktúrou. 

Výber akupunktúrnych bodov bol 
vykonávaný pod�a typu rakoviny. 
Príkladom boli ú�astníci s rakovinou 
p�úc, ktorí dostali farmakopunktúru 
do P 1,P 2, VU 13 a VU 17. Lepšie 
analgetické ú�inky farmakopunktúry 
s petidínom sa prejavili v štúdii, ktorá 
porovnávala klasickú akupunktúru 
v istom akupunktúrnom bode (G 36) 

a i.m. podanou látkou. Podobná štú-
dia porovnávala ú�inok vitamínu B 6 
pacientkam s rakovinou vaje�níkov 
podaným bilaterálne do akupunktúr-
neho bodu PC 6 alebo intramuskulár-
ne a akupunktúrou v tomto bode bez 
podania vitamínu. V skupine s farma-
kopunktúrou boli epizódy vracania 
významne znížené (P < 0,01). Len 5 
štúdií z 22 uvidelo, že v interven�nej 
skupine sa neprejavili žiadne ne-
žiaduce ú�inky.  

Ve�ké rozdiely sú v prácach vedec-
kých tímov západu a východu. V ázij-
ských prácach skúmajú ú�inok podá-
vania vhodne upravených tradi�ných 
látok do akupunktúrnych programov 
v lie�be, pod�a diagnostiky platnej 
v celej tradi�nej �ínskej medicíne. 
Avšak pod�a legislatív na západe je 
možné podáva� len lieky registrova-
né ústavmi pre kontrolu lie�iv, ktoré 
sú ú�inné a bezpe�né a majú vyko-
nané klinické a toxikologické skúšky 
V západných vedeckých tímoch pre-
vládajú aplikácie chemických látok 
v injek�ných roztokoch, viac zamera-
né na výsledky aplikované v ur�itých 
bodoch pri ur�itých diagnózach, �o 
samozrejme prináša mnoho nepres-
ností a takouto cestou však zanikajú 
aj pravidlá T�M. 

Na ilustráciu uvádzame Kórejskú 
kazuistiku sledovania zmien hladín 
PSA u dvoch pacientov s karcinómom 
prostaty lie�ených farmakopunktúrou 
so ženšenom a v�elím jedom spolu 
s konven�nou protinádorovou te-
rapiou. Ú�elom bolo zisti� ako far-
makopunktúra so ženšenom (MGP) 
a v�elím jedom (SBV) sú ú�inné 
u pacientov s karcinómom prostaty 
pomocou sledovania hodnôt prosta-
tického špecifického antigénu (PSA). 
Metódy: Lie�ili dvoch pacientov 
s karcinómom prostaty s MGP a SBV 
od októbra 2008 až do apríla 2011. Je-
den pacient mal lokalizovanú rakovi-
nu prostaty, druhý bol v terminálnom 
štádiu rakoviny prostaty s p�úcnymi 
a kostnými metastázami a obaja boli 
lie�ení tzv. západnou protinádorovou 
terapiou. Výsledky: V prípade u 1.pa-
cienta sa zdali by� užito�né MGP 
a SBV lie�by v prevencii recidívy 
lokalizovaného karcinómu prostaty. 
V prípade 2. pacientka PSA hodnota 
bola znížená lie�bou MGP. Záver: Je 
možné, že MGP a SBV sú ú�innými 
lie�bami pre pacientov s rakovinou 
prostaty. 
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ZÁVER 

Bodová injek�ná lie�ba, farmako-
punktúra nezaniká, skôr má tendenciu 
nahrádza� masívne predpisovanie pri-
ve�kých dávok liekov, ktoré prinášajú 
neblahé dôsledky na celé �udstvo, ak 
nie pre celú našu planétu. Javí sa 
lie�bou ú�innou,s minimálnym za�a-
žením organizmu chemikáliami, teda 
strategicky vyznieva ako perspektív-
na lie�ba 21. storo�ia. Spája výho-
dy akupunktúry s ú�inkami lie�iv, 
pri�om dosahuje úspešné klinické 
výsledky. Je však ešte potrebnej ve�a 
práce na stanovenie najvhodnejších 
ciest v lie�be, na objektivizácii jed-
notlivých druhov a vhodnom spopu-
larizovaní medzi lekármi. 

V súkromnej ambulantnej praxi 
jednotlivca je priam nemyslite�né 
skuto�né bádanie, ktoré si vyžaduje 
nielen znalosti na odbornej úrovni, 
ale aj na poli vedeckých relevantných 
údajov. A dnes bez podpory odbor-
ných spolo�ností, vzdelávacích inšti-
túcií, a aj grantov, sa dobrý výskum 
nezaobíde. Ústav tradi�nej �ínskej 
medicíny bude „vykonáva� adek-

vátnu podporu výskumu aktuálnych 
problémov v oblasti T�M“, uviedol 
Balogh (2010). A týmto sa nám �rtá 
vhodná cesta akou môžeme za�a� 
vykonáva� kvalitné vedecké štúdie 
aj na Slovensku, prípadne v spolu-
práci s �alšími odborníkmi u nás, 
�i v zahrani�í. V zmysle témy tejto 
práce myslíme hlavne na skúmanie 
rozli�ných techník bodovej injek�-
nej, prípadne podobnej, neinvazívnej 
akupunktúrnej metódy. Mohli by to 
by� skúmania vplyvu rozli�ných che-
mických �i prírodných látok na ur�ité 
akupunktúrne body a ich preventívny 
alebo lie�ebný vplyv, ako aj cesty, 
ktorými sa uvedené látky dostanú do 
akupunktúrneho systému. Táto oblas� 
je pramálo spomínaná v literárnych 
odkazoch, a aj mnohé vedecké práce, 
ktoré boli vykonané mali príliš ve�a 
pochybení, aby ich závery, aj ke� 
�as to so skvelými výsledkami v pro-
spech farmakopunktúry, mohli by� 
brané do úvahy. Frambach, J. M., Van 
der Vleuten, C., Durning, S. J. (2013) 
uvádzajú dôležité kritériá sú�asného 
štandardného a kvalitného výskumu 

v zdravotníctve. Dôraz kladú na 
dôveryhodnos�, použite�nos�, kon-
zistentnos� a objektivitu. Ponúkajú 
preh�ad kritérií a technických rád, 
s ktorými sa vedec stretáva, a ktoré 
by sme mohli uplatni� aj u nás. 

Na za�iatku by sme mohli aspo� 
za�a� zbiera� údaje, kazuistiky od 
jednotlivých lekárov, ktorí si vedú 
kvalitnú dokumentáciu o svojich 
pacientoch a využívajú rozli�né 
druhy farmakopunktúry v širšom 
slova zmysle. Podobne spolupráca 
s �alšími odbormi by mohla prinies� 
viac svetla do rozvoja týchto druhov 
lie�enia. A najlepšie je za�a� od 
seba, preto si kladieme �alšie úlohy: 
rozširova� svoje vedomosti, najmä 
v oblasti využitia našich tradi�ných 
prostriedkov, s prihliadnutím na ich 
vlastnosti aj z poh�adu teórie tradi�-
nej �ínskej medicíny, vhodne doku-
mentova�, a aj publikova�, prípadne 
prezentova� kolegom na odborných 
seminároch a kongresoch úspechy, 
ako aj neúspechy v tomto druhy lie�-
by tradi�nej �ínskej medicíny. 
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História 
Prvé zmienky o aplikácií cudzieho 

materiálu do tela, za ú�elom terapie, 
boli popisované už 2000 rokov pred 
Kristom  v Egypte. V 10 st. nášho 
letopo�tu v �íne používali ov�iu vlnu 
a jej vlákna zavádzali do bolestivých 
miest. Najvä�ší rozmach tejto tech-
niky nastal v 60 rokoch minulého 
storo�ia najmä v �íne , ale postupne 
aj v Kórei , kde sa od terapeutického 
využitia prešlo ku kozmetickému. 

Spôsoby  stimulácie akupunktúr-
nych bodov cudzorodým materiálom  
1. Tetovanie. Hlavne z historického 

h�adiska, tetovanie sa ukázalo, 
ako tiež jedna z foriem zavedenia 
cudzorodého materiálu na miesta 
aktívnych bodov. Zaujímavým 
príkladom je práve praveký lovec 
Otzi najdený v rakúskych Alpách. 

2. Incízie, iritácie kože v mieste 
aktívnych bodov. Pri tejto me-
tóde nedochádza jednozna�ne 
k zavedeniu cudzieho materiálu 
do aktívneho bodu, ale dochádza 
tu k podobnému procesu. Nevý-
hodou je iba povrchová stimulácia 
a �asté ved�ajšie ú�inky v zmysle 
progresie zápalového ložiska. 
V �íne sa používala skarifika�ná 
metóda pomocou aplikácie moxy. 

3. Chirurgické sutúry v mieste ak-
tívnych bodov 

4. Hari systém – metodika použí-
vaná v japonskej akupunktúre, pri 
ktorej sa používajú jemné zlaté 
ihly. Tieto ihly po zavedení zlo-
míme tak , že �as� špi�ky zostáva 
v tele pacienta. 

5. Ihlové systémy na zavedenie cu-
dzieho materiálu – sú dnes naj-
�astejšie používanou metodikou, 
nako�ko predstavujú najjedno-
duchší systém zavedenia cudzieho 
materiálu. Skladajú sa z jednorá-
zovej ihly, ktorá slúži na zavede-
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BIODERMÁLNE NITE V AKUPUNKTÚRE
MUDr. Boris Ivani� MSc. 

Aklinik Bratislava, Jela�i�ova 8

Biodermálne nite predstavujú vynikajúci doplnok našej akupunktúrnej praxe, hlavne v oblastiach, kde 
potrebujeme dlhodobejšiu stimuláciu, prípadne ak sa pacient nemôže pravidelne dostavi� na terapiu. 
V dnešnej dobe sa využívajú hlavne prírodné materiály, ktoré po zavedení do organizmu majú rôznu dobu 
vstrebate�nosti, bez výraznejšieho irita�ného efektu v mieste vpichu. Jednorázové zavádzacie ihly výrazne 
znižili po�et infek�ných komplikácií  spojených so zavedením cudzorodého materiálu do aktívneho bodu.

nie nite, naj�astejšie z prírodných 
biopolymérov. V organizme sa 
postupne takáto ni� rozloží. V dô-
sledku toho dochádza k rôznym 
sprievodným javom, ktoré vedú 
k stimulácií aktívneho bodu (akti-
vácia nešpecifických pro aj proti-
zápalových komponentov, tvorba 
„kolagénovej kostry“). 

Indikácie 
Vo všeobecnosti môžeme poveda�, 

že indikácie používania tejto formy 
akupunktúry sú rovnaké, jako u 
bežnej akupunktúry. Sú však oblasti, 
kde pomocou tejto techniky získáme 
rýchlejšie a lepšie výsledky, ktoré sú 
založené na dlhodobejšej stimulácií 
aktívnych bodov a procesov súvisia-
cich so zavedením cudzieho materiá-
lu. Indikácie sú zhrnuté v tab. � 1. 

NCMP  a jej komplikácie
Športové zranenia
Bolestivé stavy
Degeneratívne ochorenia CNS
Detská mozková obrna
Následky úrazov

Tabu�ka: Indikácie použitia biodermál-
nych nití. 

Obrovskou výhodou tejto formy 
akupunktúry je to, že pacient nemusí 
chodi� pravidelne každý týžde� na 
terapiu. V  závislosti od použitého 
materiálu, sa môžu sedenia pred�ži� 
až na termín 1 x do mesiaca, prípadne 
ešte dlhšie. 

Výber ihiel a materiálu 
na zavedenie 

Náš trh neposkytuje ve�ký výber 
pomôcok pre túto terapiu. V minu-
losti to riešili napr. použitím detských 
epidurálních ihiel, do ktorých sa 
sterilne zaviedol vstrebate�ný šicí 

materiál a takto sa zavádzal pod 
kožu. Nevýhodou tohto spôsobu  je 
bolestivos� (hlavne u detí ), pri zave-
dení hrubých epidurálních ihiel pod 
kožu, alebo do svalu, nedostato�né 
sterilné podmienky. V našich pod-
mienkach, asi jediným na trhu, je ko-
rejský výrobca BIO-MEYISUN ihiel, 
ktorý ako základ pre bio-nite používa 
materiál z výhonku zemiaka a ich 
vstrebate�nos� je približne 150 dní. 
�alšou výhodou BIO – MEIYSUN je 
široký výber ve�kostí ihiel s vä�šou 
možnos�ou použitia napríklad aj u 
pediatrického pacienta.  

Aplikácia ihiel 
Pri aplikácií vždy striktne dodržu-

jeme aseptické podmienky. Nikdy 
neaplikujeme do infikovaných miest. 
Po zavedení ihly dbáme na to, aby  
ni�  „nevyt��ala“ z vpichu. Takúto ni� 
vždy odstraníme, pretože môže by� 
zdrojom infekcie. 

Využitie mikrosystémov 
pri použití biodermálnych nití 

Hlavne v terapii �ažkých neurolo-
gických ochorení môžeme kombino-
va� dlhodobé pôsobenie biodermál-
nych nití, so zavedením do rôznych 
mikrosystémov. V praxi je �asto 
používaná YNSA (Yamamoto scalp 
acupuncture) a je aj najviac osved�e-
nou metódou, vzh�adom na jej jedno-
duchos�. Podobne sa osved�il o nie�o 
zložitejší model �ínskej skalpovej 
akupunktúry a v poslednej dobe sys-
tém abdominálnej akupunktúry. Pri 
použití mikrosystémov aplikujeme 
ihly raz za mesiac , prípadne pod�a 
efektu tento �as predlžujeme. 

Príklady použitia:

Tenisový lake� 
Pri vyšetrení h�adáme miesta 

s maximom bolesti. Ihly pri laterál-
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ním epikondyle zavádzame súbežne 
s bodom LI 11.  Orientujeme ich viac 
smerom do kosti. Maximálne apliku-
jeme do 5 ihiel. 

Aplikácia do spúš�acích bodov 
a  spastických oblastí

V takomto prípade biodermálne 
nite aplikujeme priamo do miesta 
s najvä�šou bolestivos�ou a ošetríme 
tak všetky citlivé miesta. Dominantne 
doporu�ujem tento spôsob na ošet-
renie oblastí tzv. opakovane sa vy-
skytujúcich spúštacích bodov , �asto 
v miestach prekonaného zranenia, 
chirurgickej jazvy. �astou  oblas�ou 
sú napríklad aj podlopatkové sval-
stvo, kedy ihly aplikujeme v smere 
pod lopatku v celom jej priebehu. 
Technicky môžeme použi� jednu 
ihlu, alebo vytvoríme tzv. „slnie�ko“ 
okolo celej oblasti. V prípade typic-
kého vyžarovania z miesta bolesti, 
aplikujeme ihly aj v priebehu radiácie 
bolesti. 

Bolesti v priebehu chrbtice, radi-
kulopatie. 

V takomto prípade sa osved�ilo 
ošetrenie tzv. Hua tuo jia ji bodov ( 
extrabody , 0,5 cun od chrbtice), aj 
v prípadoch kore�ovej symptomato-
lógie , ošetríme jia ji body zodpove-
dajúcich segmentov . 

Kontraktúry svalov 
Ihly aplikujeme súbežne so šla-

chou, ak sa dá, za�ínáme od úponu 
svalu. Vyh�adáme  miesta s najvä�šou 
kontraktúrou a do každého takéhoto 
miesta zavedieme po jednej ihle. 

Abdominálny typ obezity 
V terapii obezity majú biodermál-

ne nite svoje výsostné zastúpenie. 
Existujú viaceré spôsoby aplikácie, 
ktoré môžu kombinova� aj teórie 
akupunktúry. Biodermálne nite naj-
�astejšie aplikujeme do miest s naj-
vä�ším nahromadením tuku. Pod�a 
rozsahu aplikujeme ihly v rade, 2 

prsty  od seba. Podobným spôsobom 
aplikujeme ihly aj na iné problema-
tické miesta, ako boky, vnútorná 
strana stehien a ramená. Pridávame 
zostavu akupunktúrnych bodov a to : 
CV4, CV6,CV9,CV12, a ST25, SP6,-
SP9,ST36,PC6 bilat. Postup sa dopo-
ru�uje aplikova� raz za 3 týždne. 

„Zmrznuté rameno“ 
Pri použití biodermálnych nití  sa 

sústredíme hlavne na spúštacie body 
v oblasti ramenného pletenca a vyža-
rovanie bolesti. Aplikujeme 2-3 ihly 
súbežne do spúš�acieho bodu a 3-5 
ihiel pozd�ž vyžarovania bolesti. Ne-
treba zabudnú� prepalpova� aj oblas� 
lopatky  a ošetri� príslušné body. 

Zdroje 
Taiwan 2010-2012 stáže na China medical uni-
versity 
Semináre Praha 2013 a Bratislava 2014 s Profes-
sor Ph. Dr. Hong Seong Gyun OMD. 
16 th International congress of oriental medicine 
Soeul, Korea 2012
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Skupina akupunkturistov zo Slovenska a z �iech si pripomenula 2.výro�ie úmrtia MUDr. Skupina akupunkturistov zo Slovenska a z �iech si pripomenula 2.výro�ie úmrtia MUDr. 
Milady Barešovej. V d�och 19.-22.6. sa stretli v Ostrohu ne�aleko Františkových Lázní. O od-Milady Barešovej. V d�och 19.-22.6. sa stretli v Ostrohu ne�aleko Františkových Lázní. O od-

borný program sa t.r. postarala MUDr. Zelenayová. Prizvala si MUDr. Wankatovú, MUDr. borný program sa t.r. postarala MUDr. Zelenayová. Prizvala si MUDr. Wankatovú, MUDr. 
Dolejšovú a prim. MUDr. Vydru. Odborný program sa už tradi�ne za�al audiovizuálnou na-Dolejšovú a prim. MUDr. Vydru. Odborný program sa už tradi�ne za�al audiovizuálnou na-
hrávkou prednášky v podaní Miladky na tému moxa. Potom sme pokra�ovali v holistickom hrávkou prednášky v podaní Miladky na tému moxa. Potom sme pokra�ovali v holistickom 

po�atí vertebrogénneho algického syndrómu a o biorytme v širších súvislostiach.po�atí vertebrogénneho algického syndrómu a o biorytme v širších súvislostiach.
My, žiaci MUDr. Barešovej, by sme radi z týchto stretnutí urobili tradíciu. V�aka mojim My, žiaci MUDr. Barešovej, by sme radi z týchto stretnutí urobili tradíciu. V�aka mojim 

kolegom, menovite MUDr. Hubnerovej, máme audio aj video materiálov dostatok a môžeme  si kolegom, menovite MUDr. Hubnerovej, máme audio aj video materiálov dostatok a môžeme  si 
sprítomni� nesporné pedagogické majstrovstvo našej u�ite�ky. Stále ostáva otvorená otázka, sprítomni� nesporné pedagogické majstrovstvo našej u�ite�ky. Stále ostáva otvorená otázka, 

kto bude pokra�ova� v praktických postupoch v akupunktúre. Veríme, že neprete�ie ve�a vody kto bude pokra�ova� v praktických postupoch v akupunktúre. Veríme, že neprete�ie ve�a vody 
vo Vltave a Dunaji, a na túto parketu sa postaví niekto z jej žiakov a nasledovníkov.vo Vltave a Dunaji, a na túto parketu sa postaví niekto z jej žiakov a nasledovníkov.

To je  naše vrúcne prianie.To je  naše vrúcne prianie.
Dovo�te mi aj touto cestou po�akova� prípravnému aj organiza�nému výboru  podujatia, Dovo�te mi aj touto cestou po�akova� prípravnému aj organiza�nému výboru  podujatia, 

ktorý bol dvo�lenný: manželia Zelenayovci.Vložili do prípravy celé �eské srdcia, ukázali nám ktorý bol dvo�lenný: manželia Zelenayovci.Vložili do prípravy celé �eské srdcia, ukázali nám 
Cheb, Františkovy Lázne, boli sme na koncerte v starobylom kostole a stále sme nad sebou cí-Cheb, Františkovy Lázne, boli sme na koncerte v starobylom kostole a stále sme nad sebou cí-
tili ich ochranné krídla. Potešili sme sa navzájom, nie�o sme sa nau�ili   a vymenili si skúsenos-tili ich ochranné krídla. Potešili sme sa navzájom, nie�o sme sa nau�ili   a vymenili si skúsenos-

ti z akupunktúry v rôznych �astiach našich štátov.ti z akupunktúry v rôznych �astiach našich štátov.

�es� tvojej pamiatke, Miladka!�es� tvojej pamiatke, Miladka!

Za všetkých ú�astníkov napísala MUDr. Eva Svr�ková, Stará �ubov�aZa všetkých ú�astníkov napísala MUDr. Eva Svr�ková, Stará �ubov�a

Spomienka
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24.  1. 2015 Lu�enec 
Akupunktúrne dráhy a topografia akupunktúr-
nych bodov 
31. - 1. 2. 2015 Bratislava, SZU
Úvod do fytoterapie podla T�M, III �as�
7. - 8. 2. 2015 Bratislava, SZU
Elektroakupunktúrna diagnostika, I. �as�
21. -  22. 2. 2015 Bratislava, SZU
Úvod do T�M , prvok Drevo.  
14. 3. 2015 Bratislava
Využitie mikrosystémov v diagnostike a terapii 
(SU JOK, ECIWO)

Dr. Solár a Dr. Solárová predstavili 
svoje poznatky o pyramidovom dyna-
mickom modele v akupunktúre. Išlo 
o kombináciu tradi�ných poznatkov 
o piatich elementoch s výsledkami 
moderných inštrumentálnych meraní 
a už i praktických skúseností a na ich 
základe o zostavenie modelu na lep-
šie pochopenie akupunktúrenho dia-
gnostického i terapeutického procesu. 
Naviac tu ide i o na�rtnutie možných 
súvislostí s inými medicínskymi i vše-
obecne biologickými poznatkami.

Toho sa dotýkal i druhý príspevok 
Mgr. Šimovej a Dr. Solára o princí-
poch kódovania genetickej informácie 
a možných jeho analógiách v aku-
punktúre. Ukázalo sa tak na súvislosti, 
ktoré sa predtým nepodozrievali. Je 
pravdepodobné, že takých súvislostí 
a sty�ných rovín i s inými odbormi 
a akupunktúrou bude viac.

Dr. Balážová predniesla tiež nie bež-
né poznatky z jej praxe veterinárneho 
lekára používajúceho akupunktúru. 
Okrem praktickej stránky je tu i roz-
hodný dôkaz faktu ú�innosti akupunk-
túry bez pseudokritického prístupu 
hlásate�ov jej placebového �i autosu-
gestívneho mechanizmu.

Samostatným blokom prednášok 
a panelovej diskusie bola tématika 

využitia akupunktúry v onkológii. Po 
krátkom úvode Dr. Solára hlavný re-
ferát predniesla prof. Dr. Pastoreková. 
Týkal sa hypoxie ako významného 
faktora progresie a terapeutickej re-
zistencie nádorov. Sama priznala, že 
predtým netušila, že by akupunktúra 
mohla ovplyvni� práve úrove� hypo-
xie a teda kyslíkového metabolizmu 
a tým ú�inkova� na nádorové bunky. 
Prakticky zameraný referát o �alších 
možnostiach využitia akupunktúry 
predniesli Mgr. �ernický a prof. Dr. 
Slobodníková a to v aplikácii na lym-
fedém kon�atín ako �astý následok 
chirurgických onkologických zákro-
kov. Prof. Špánik hovoril o možnos-
tiach akupunktúry v podpornej lie�be 
onkologických pacientov a prof. Slo-
bodníková sa zamerala na poopera�né 
zmeny a �ažkosti pri karcinóme prsníka 
a akupunktúru ako nádejný prostriedok 
ich zmiernenia.

Tretí de� kongresu bol venovaný vý-
lu�ne akupunktúre. Za�ala ho odborná 
esej Dr. Rosinského o akupunktúre 
v �ase a priestore i mimo nich. Vy-
chádzajúc zo všeobecnej medicínskej 
predstavy, že zdravie i choroba sa odo-
hrávajú v priestore tela a v �ase, �o je 
brané ako samozrejmos� i v akupunk-
túre,  mala by by� už braná do úvahy 

i iná realita. Sú�asné stále dop��ané 
poznatky fyziky ukazujú na možnosti 
ne�asovosti a pluridimenzionality 
priestoru popri dávnych vedomostiach 
o inom plynutí �asu v tele a možnej 
inopriestorovosti alebo nepriestoro-
vosti niektorých dejov, �o sa nutne 
odráže i v mechanizmoch akupunktúry. 
Dr. Baumann/ová/ ako reprezentantka 
najmladšej generácie akupunkturistov 
predniesla súhrnný referát o �chi a krvi. 
Dr. Mochná� pokra�oval v referovaní 
o svojom dlhodobom výskume kore-
lácií TST s diagnostickými a terapeu-
tickými výsledkami u pacientov. Dr. 
Hruška predniesol kazuistiku z gyne-
kologickej pohotovosti, kde vlastne len 
v�aka akupunktúrnej diagnostike sa 
podarilo skorigova� nesprávne postupy 
predchodcov a pacientke pomôc�. Na 
záver Dr. Gajdoš referoval o najnovších 
poznatkoch akupunkúry a ich použití 
v praxi všeobecného lekára.

Vcelku všetky prezentácie týkajúce 
sa akupunkúry boli informatívne a prí-
nosné. Ukázali tiež na zatia� menej 
frekventované �i celkom nevšímané 
možnosti aplikácie a tiež na témy 
výskumu a h�adania súvislostí s ostat-
nými medicínskymi i prírodovednými 
odbormi.

oznamy

TÉMATIKA  AKUPUNKTÚRY  NA  KONGRESE  NATURÁLNEJ  
MEDICÍNY

MUDr Teodor Rosinský CSc 

XVIII. kongres naturálnej medicíny s interdisciplinárnou úcastou prebehol 3.-5. l0. 2014 v Šamoríne. 
Organizovali ho Lekárska spolocnost naturálnej medicíny a Sekcia akupunktúry Asociácie súkromných 
lekárov. Okrem prednášok interdisciplinárneho zamerania a to teoretických i praktických bola asi polovi-
ca prednášok a väcšina diskusií venovaná akupunktúre.

odborné podujatia
Odborné podujatia  Ústavu T�M LF SZU a Katedry akupunktúry 

v spolupráci so Sekciou akupunktúry SLK a Slovenskej spolo�nosti akupunktúry SLS 
v letnom semestri 2015 

21. - 22. 3. 2015 Bratislava, SZU
Elektroakupunktúrna diagnostika II. �as�
28. 3. - 29. 3.  2015 Bratislava, SZU
Pulzová diagnostika I.  �as�.
18. 4. 2015 Bratislava, SZU
Farmakopunktúra
8. - 10. 5. 2015 Bali
Svetový kongres akupunktúry ICMART 
25. 4. - 26. 4. 2015 Bratislava, SZU
Úvod do fytoterapie podla T�M.  IV.  �as�
16. 5. 2015 Bratislava, SZU
Systém YNSA 

23. 5. - 24. 5. 2015 Bratislava, SZU
Elektroakupunktúrna diagnostika III. �as�
30. 5. 2015 Lu�enec
Akupunktúrne dráhy a topografia akup.  bodov
12. - 14. 6. 2015 Zvolen
Congressus acupuncturae Slovaciae et 
Bohemiae
20. 6. 2015 Bratislava, SZU
Využitie piatich elementov v diagnostike a 
lie�be
27. - 28. 6. 2015 Lu�enec
8 kusov brokátu ( Qigong v teórii a praxi) 
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P	ítomni:
Brychtová, �utová, Fildán, , Kalinová, Sedlá�ek, Strá-
necký, Strnad
Omluveni:
Van�u
íková, Filípek, Kohoutová, Prokeš
Revizní komise:
Vond
ich

Program:
1. dr. Fildán informoval o dopisu z MZ �R s žádostí 

o stanovisku naší spole�nosti k uvažované legisla-
tivní úprav	 "alternativních lé�ebných metod". Naše 
stanovisko bylo zasláno MZ a p
edsedovi �LS JEP, 
prof. BLahošovi. Další informace k této iniciativ	 
nemáme.

2. dr. Fildán - delegace naší spole�nosti se zú�astnila 
poh
bu doc. MUDr. Jozefa Šmiraly, PhD, dlouho-
letého p
edsedy Slovenské spole�nosti akupunktury 
a jednoho z nejvýznamn	jšich akupunkturist obou 
našich republik. Poh
eb se konal 3. 11. v Bratislav	, 
za �LAS se zú�astnili Fildán, Filípek, Pára, Fiala.

3. XVII World Congress ICMART 2015 Bali.
V kv	tnu prob	hne sv	tový kongres akupunktury, za 
�LAS se zú�astní pom	rn	 velká skupina �len, p
i-
pojí se i kolegové ze Slovenska.

4. XXVIII. Congressus Acupuncturace Slovaciae et 
Bohemiae prob	hne 12. - 14. 6. 2015 ve Zvolenu. 
Informace poskytne Slovenská spol. akupunktury.

5. dr. Van�u
íková zpracovala rozpo�et �LAS na 
p
íští rok 2015, ve kterém jsou zohledn	ny odborné 
a vzd	lávací akce, vydávání �asopisu, provozní ná-
klady.

6. Pravidelný odborný seminá
 v Léka
ském dom	 
prob	hne na podzim 2015, téma bude up
esn	no.

7. dr. Fildán zajistil svázání našich �asopis od po�átku 
vydávání v roce 1999 do roku 2013. �asopisy jsou 
svázány do �ty
 díl a budou dány do inventá
e spo-
le�nosti, deponovány budou vždy u p
edsedy spole�-
nosti. Tato unikátní sbírka mohla vzniknout jen díky 
laskavosti MUDr. Ivana Vond
icha, který svj archiv 
prvních ro�ník v	noval k vazb	. Další výtisky v	no-
vali dr. Fildán, dr. Ondrejkovi�ová, Národní léka
ská 
knihovna Praha.

8. dr. Sedlá�ek zpracovává fotoknihu z historie �LAS, 
postupn	 shromaž�uje vhodné materiály.

9. dr. Kalinová - P
ijetí nových �len. Výbor schválil 
p
ijetí 17 �len, které získal dr. Fiala na kurzu aku-
punktury. Seznam bude uve
ejn	n v �asopise.

10. dr. Kalinová  - vy
azení neplatících �len. Dopisem 
vyzve �leny, kte
í neuhradili �lenské p
ísp	vky za 2 
roky, k pokra�ování v �lenství a uhrazení p
ísp	vk. 
V koordinaci s dr.Fildánem aktuilizuje databázi zasí-
lání �asopisu.

Dr. Fildán zjistí podmínky zasílání �asopisu prost
ed-
nictvím �LS JEP.

Zápisnica

�eská léka
ská akupunkturistická spole�nost JEP �.60

Zápis �. 27 z jednání výboru dne 22. 11. 2014 
v Léka	ském dom� v Praze

zapsal
MUDr. Fildán

Seznam nov� p	ijatých �len
 �LAS �LS JEP:

MUDr. Miroslav Urban, Medicalhelp pracovn	 léka
ské 
služby, 
editel, Praha
MUDr. Petra Moziková, radiologie, P
erov
MUDr. Jana Sedlá�ková, interní a cévní, Brno
MUDr. Lucie �erná, praktická léka
ka, Praha
MUDr. Dana �echová, chirurgie, Brandýs nad Labem
MUDr. Róbert Tirpák, anesteziolog, celostní medicína, Praha
MUDr. Vašicová Karolína, anesteziologie, Opava
MUDr. Silvie Glogarová, neurologie, Opava

MUDr. Beáta Patacká, fyziatrie, Luže-Košumberk
MUDr. Lucie Kinclová, neurologie, Beroun
MUDr. Nicol Probstová, endokrinologie, Praha
MUDr. Renáta B
e�ková, praktická léka
ka, Ostrava
MUDr. Markéta Žá�ková, neurologie, Rumburk
MUDr. Jana Pruklová, infek�ní, M	lník
MUDr. Ta�ána Rumpíková, gynekologie, Zlín
MUDr. Regina Koní
ová, Praha
MUDr. Radana Dymá�ková, onkologie, Brno
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Jitka Gunaratna se narodila ve zna-
mení Berana, což následn	 ovlivnilo 
celý její život. Za�ala studovat medi-
cínu. Po seznámení se se studentem 
FAMU ze Srí Lanky, do kterého se 
zamilovala, opouští ve svých tém	
 
20 letech nejen fakultu, ale i rodné 
�eskoslovensko. Ihned po svatb	 
v Praze odlétá, poté spokojen	 žije 
na Srí Lance celých 24 let. Medicín-
ské základy, které si osvojila v naší 
republice, poté uplatnila na Klinice 
akupunktury, kterou vedl sv	toznám	 
proslulý profesor Anton Jayasuriya. 
Pod jeho vedením se u�ila akupunk-
tu
e, kterou v nemocnici praktikova-
la. 

P
i pokusu o komunistický p
evrat 
na Srí Lance narychlo ostrov za dra-
matických okolností opouští spole�n	 
se svou rodinou, aby ji na krátký �as 
poskytla azyl Spolková republika 
N	mecko. Ko
eny byly p
íliš silné, 
takže ihned po listopadové revoluci 
hledala možnost vrátit se do �eské 
republiky. Nový domov našla v Led�i 
nad Sázavou, kde za�ala vyu�ovat 
angli�tinu na místním gymnaziu. 

Své znalosti akupunktury nejen 
teoretické, ale p
edevším praktické 
uplat�ovala ve výuce v rámci doško-
lování léka
 na ILF Praha, kdy vedla 
tyto odborné kurzy spolu s MUDr. 
Miládkou Barešovou. Mezi svými 
studenty byla pro své znalosti a lidský 
p
ístup velmi oblíbená.

Celý svj profesní život zasv	tila 
své milované akupunktu
e. Po revo-
luci, kdy se seznámila s Miládkou, 
zorganizovala odbornou stáž pro 20 
akupunkturist s celé naší republiky, 
kterou realizovala v zá
í 1995. Tehdy 
jsme díky ní m	li naprosto otev
ené 
dve
e na kliniku profesora Jayasuriy v 
Colombu, kde jsme se poprvé setkali 
s akupunkturou, jakou jsme dosud u 
nás neznali. Celé naší skupin	 se pe�-
liv	 v	novala, byla p
ekladatelkou, 
pozornou hostitelkou i profesionální 
prvodkyní po Srí Lance. Po návratu 
se upevnilo naše spole�né p
átelství. 
S touto skupinou jsme se každoro�n	 
setkávali a p
edávali si odborné zku-
šenosti. Zárove� se rozvíjel i vztah na 
úrovni spole�enské, lidské a duchov-
ní. Ten vykrystalizoval po 10 letech 

nabídkou na další poznávání kouzel-
ného tropického ostrova. Srí Lanku 
jsme navštívili jako turisté v roce 
2005. Jitka byla pro nás prvodkyní, 
seznamovala nás s p
írodními krása-
mi Srí Lanky, navštívili jsme mnoho 
pam	tihodností, sloní sirot�inec, 
adu 
buddhistických chrám, továrnu na 
zpracování �aje, botanickou zahradu, 
manufakturu na výrobu batiky, dl na 
t	žbu adulár. Ale i typické tržnice. 
Seznamovala nás s místními zvyky, 
u�ila nás znát tropické ovoce a zeleni-
nu, které jsme neznali. Pochopiteln	 
také místní jídlo.     

Jitka pro nás byla nejen odbornou 
autoritou, ale i úžasnou kamarádkou, 
která um	la naslouchat. Její smysl 
pro humor byl nakažlivý, mnohdy 
zleh�il 
adu problém v rzných 
situacích. Nade vše milovala svou 

rodinu, svého manžela Siriho a p
e-
devším svého syna. Když Vidu do-
kon�il vysokoškolské studium, byla 
nesmírn	 š�astná. 

Svou lásku mohla rozdávat ješt	 
dlouho, ale záke
ná choroba se 
vracela, až jí nakonec podlehla. Ze 
svého fyzického t	la odešla v p
ítom-
nosti svých nejbližších, aby mohla 
dál žít v jiné form	 bytí. Ale v našich 
srdcích bude žít navždy. Milá Jitko, 
chci Ti pod	kovat jménem všech pa-
cient, kterým jsi pomáhala, jménem 
všech, které jsi u�ila akupunktu
e, 
jménem všech, kte
í byli Tvými p
á-
teli a kamarády a p
edevším za to, že 
jsi tu byla s námi. Díky za vše…

Spolo�enská rubrika

MUDr. JITKA GUNARATNA

*3.4.1944 PRAHA    �3.8.2014 LEDEÈ NAD SÁZAVOU

MUDr. Miroslav Holub 
autor textu a fotografií 

(mimo portrét Jitka 2010) 
Vidu Gunaratna – autor fotografie 

Portrét 2010

Srí Lanka 2005 – Jitka spolu s 
Miládkou Barešovou

Srí Lanka 2005 – S buddhistickou mniškou

Srí Lanka 2005 – Se studentkami

Sedmihorky duben 2009
p
ednášející na konferenci
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