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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Koní sa rok 2015, nezvyajne bohatý na odborné akcie .
Môžeme len kladne hodnoti úas našich kolegov na svetovom kongrese ICMART na Bali, následne úspešný kongres
našich spoloností vo Zvolene, jubilejný XXX.kongres akupunktúry v Budapešti, celý blok prednášok o akupunktúre
na algeziologickom kongrese Dialógy o bolesti v Bratislave,
aktívna úas na kongresoch v íne, na kongrese v Kórei, bohatá úas našich kolegov na pražskom seminári v Lekárskom
dome. Akupunktúra predstavuje prierez všetkými medicínskymi odbormi, prednáša sa na kongresoch naturálnej medicíny,
na kongresoch celostnej medicíny, na medzinárodnom stretnutí
Image medicíny a samozrejme aj na svetovom kongrese Tradinej ínskej medicíny v Rottenburgu, ktorého sa zúastnili aj
lenovia našich spoloností. Metódy akupunktúry a jej techník prenikajú do západnej medicíny nielen pri liebe bolesti,
ale v celej svojej rozsiahlej pôsobnosti aj v iných odboroch
medicíny a s radosou konštatujeme, že akupunktúrou lieia
v nemocniciach a ambulanciách lekári nielen v íne, v Ázii,
v Európe, v USA, v Kanade, ale poda reportov z kongresu
v Kórei, ktoré nám priniesol v októbri 2015 MUDr. Boris Ivani, MSc, napr. aj v Ghane, Thajsku, Južnej Afrike, v Južnej
Amerike, v Austrálii at. Lekárska akupunktúra je zaradená
do lieebného poriadku aj v Lotyšsku, ako sa dozviete v tomto
ísle asopisu. Prajem si vážené kolegyne, vážení kolegovia,
aby sme pokraovali v tomto trende poznávania a rozvoja
nášho odboru úspešne aj v roku 2016, k tomu prajem všetkým
vea vytrvalosti, síl a odvahy v prekonávaní prekážok.
Vaša Alena Ondrejkoviová
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ANAMNÉZA PRI INTEGROVANEJ AKUPUNKTÚRE
MUDr Teodor Rosinský CSc
Odoberanie anamnézy je pre lekárov samozrejme bežná až rutínna záležitos. Poda svojej odbornosti sa zameriavajú
však obyajne /es výnimkám/ len na najbežnejšie údaje o aktuálnych ažkostiach pacienta, ich trvaní a prípadnému
vývoju príznakov a eventuálnej predchádzajúcej liebe. Povinne sa zaznamenáva i rodinná anamnéza, prípadné predchádzajúce ochorenia i úrazy alebo chirurgické zákroky, sem-tam i pracovná anamnéza a zriedkavo i otázky sociálneho
stavu. Na alšie údaje obyajne niet asu a z rozhovorov s kolegami rôznych odborností viem, že ich ani nenapadne sa
vypytova viac. Niektorí to zahovárali tým, že naši pacienti nie sú ochotní sa necha spoveda, akajú okamžitú liebu
a poúva sú ochotní nanajvýš o prognóze viac vo forme subov ako o skutoných eventualitách možného priebehu lieby. O sebe spontánne hovoria len hypochondri, ostatní neukazujú ochotu necha si siaha do súkromia.
V uebniciach akupunktúry a na
kurzoch sa hovorí o podstatnejšie
širšom sortimente anamnestických
údajov než je to bežné v klinickej
medicíne, i ke niekedy sa do anamnézy zah ajú i elementy primárnej
diagnostiky ako je aspexia rozšírená
na také v bežnej medicíne neskúmané
javy ako je držanie tela pri chôdzi,
zameranie pohadu, sýtos a hlasitos
rei, výslovnos, práca s dychom,
ochabnutos pri držaní tela a alšie.
S anamnézou to má ma pochopitene tiež uritú súvislos, môže to totiž
vyvola presnejšie cielené otázky.
V praxi u nás sa ešte anamnéza dop a otázkami, ktoré by mali ukáza
na situáciu v jang-jinovom vyvážení,
prípadne typizáciu jangového alebo
jinového rázu. Len zriedka sa nájde
akupunkturista, ktorého diagnostické
postupy, najmä pulzová diagnostika,
dovedie k potrebe doplnenia anamnézy o tým vyprovokované doplnenie
údajov o pacientovi.
Všeobecne však možno poveda, že
naše medicínske vzdelanie i zvyklosti sa bez bližšieho uvedomovania i pri
akupunktúrnej anamnéze upriamujú
zväša len na situáciu vychádzajúcu z aktuálneho stavu pacienta.
V prírukovej literatúre máme dos
podkladov na priradenie symptomatiky k uritým konkrétnym stavom
narušenia jednotlivých meridiánov,
prvkov i jang-jinovej harmónie a to
mnohým celkom postauje na vytvorenie si obrazu o stave pacienta
a vhodnosti použitia akupunktry. Zostavenie terapeutického scenára je už
potom rutínnou záležitosou.
Snahy o lepšie pochopenie i štúdium podstaty diania v aktívnych bodoch i meridánoch vedú k aplikáciám
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modernejších výskumných možností
najmä fyzikálnych i niektorých biologických, o je iste chvályhodné
a potrebné. Tak ako v medicíne všeobecne, ani v rámci akupunktúry sa
však stále nehadá odpove na otázky predchádzajúcich situácií i udalostí, ktoré bu viedli alebo umožnili
zapríinenie príslušného patologického stavu. To však brali do úvahy
starí majstri v Ázii. Už v r. 1986 som
v Ústave akupunktúry v Hanoji videl
bežné tlaivá na anamnézu, ktoré
mali štyri strany formátu A4, priom na dvoch boli otázky a rubriky
na všetky u nás bežne praktizované
všeobecné medicínske anamnestické
údaje plus výsledky laboratórnych
i zobrazovacích vyšetrení, na alších
dvoch stranách boli otázky špecifické
pre akupunktúrnu anamnézu vrátane takých, ktoré boli vlastne vyššie
spomenutými vyhadávami príin
ochorenia u konkrétneho jednotlivca
poda jeho predchádzajceho života,
charakteristík prostredia i jeho psychického nastavenia, objektívnych
zážitkov i subjektívnych prežitkov.
To sa k nám neprenieslo v dostatonej miere, možno len v celkom
malých fragmentoch bez fundamentálnych poznatkov. Je faktom, že zrejme pri nedostatku poznatkov o tých
prapríinných okolnostiach a ich súvislostiach dávno spoznaných a málo
publikovaných by u nás bol problém
ich správne vyhodnoti. A naviac, tu
musíme bra do úvahy interkultúrne
rozdiely, teda to o platí v Ázii, neplatí rovnako v Európe, nehovoriac
už i o rozdieloch v rámci nášho kontinentu. Aj tu nás aká vea práce
so štandardizáciou vyhodnocovania
týchto údajov na našej populácii.
Až teraz sa dostávame však k vlastnej téme, teda integrovanému poha-

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 4|2015

du na chorého loveka a adekvátnos
použitia všetkých dostupných poznatkov na pochopenie jeho celkovej
situácie v ase, teda od momentu jeho
poatia a v priestore, teda i v jeho pohybe materiálnom, sociálnom, vzahovom a postojovom. Až tam je možné získa o najviac podkladov pre
pochopenie preo ten lovek a v tom
ase utrpel také zdravotné problémy.
Len tým možno vytvori podmienky
pre adekvátny terapeutický scenár.
K tomu je však nutné zostavi - a stále dopl ova - poznatky o všetkých
relevantných aspektoch možného
vplyvu i súvislostí z náznakov starých majstrov, ktoré stále nemáme
dostatoné bu pre malú dostupnos
autentických prame ov, zavádzajúce
nevhodné preklady i interpretácie
nedostatone kompetentných tlmoníkov, alebo prosté zanedbávanie
takých zdrojov. Druhou zásobár ou
s dynamickým rozvojom sú súasné
poznatky najbližších vedných odborov, ale niekedy prekvapivo i celkom
neoakávaných. Tu je potrebné plné
otvorenie sa omukovek, o môže
prinies riešenie o len malikej dielej otázoky. Tá totiž môže by práve
chýbajúcim detailom vekej skladaky, ktorej doplnenie ukáže podstatné
súvislosti.
V medicíne zriedka, v klinickej
psychológii astejšie sa používa tzv.
štrukturovaný rozhovor, teda súbor
potenciálnych otázok, ktoré sú len
všeobecným vodítkom zostaveným
pre konkrétne potrebné údaje, o je
možné poda potreby dopl ova i
varírova, ale pritom nepusti zo zretea tú požadovanú nasmerovanos
na zistenie potrebných údajov. Takéto
nieo je možné vysledova i u starých majstrov. Ich otázky neboli pre
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rozliných klientov stereotypné, vždy
sa prispôsobovali úrovni klienta, ale
nestrácali smer a tak mali možnos
vyaži i od menej v rei zbehlého
klienta maximum údajov. A naviac,
starí majstri zdôraz ovali, že práve
sledovanie takého rozhovoru ukazuje viac na schopnosti a vedomostí
terapeutického u a ako jeho znalos
lokalizácie bodov a všeobecných poznatkov o ich použití. To samozrejme
chcelo neustrnú na uritej vedomostnej pozícii, ale stále ju prehlbova. I ke toto vyjadrenie je v súlade
s modernými trendmi kontinuálneho
odborného vzdelávania, i jeho teoretickí podnecovatelia a dohliadatelia
ho chápu len v úzko medicínskom
pseudotradinom po atí. To by som
chcel týmto posunú alej.
V ostatných rokoch pri doplnení
výsledkov fyzikálnych výskumov
i postavení viacerých hypotéz s logickými možnosami dôsledkov na
loveka a jeho telesné javy a postupujúcom znovunachádzaní už i zabudnutých objavov z minulosti alebo
ich pochopenia po ase vaka spájajúcim novým poznatkom, sa objavujú
netušené etipatogenetické súvislosti.
Tie je možné využi len ak skonkretizujeme situáciu každého individuálneho pacienta práve z hadiska týchto
nových ponatkov, o je samozrejme
možné len anamnestickým rozhovorom. Málo z toho nového máme
totiž možnos nejako objektivizova
inštrumentálne, lebo ak aj už existujú
prístroje na také merania, nie sú pre
medicínu vonkoncom dostupné. No
a samozrejme mera sa nedá všetko
a naviac mnohé merania zachytia
a kvantifikujú vlastne len sekundárne
alebo terciárne javy.
Teraz aspo
pár konkrétnych
príkladov. Už od konca 50. rokov
minulého storoia / Sedlak 1960,
I ušin 1967/ vieme, že udské telo
pri jeho fyzikálnych dejoch vyžaruje navonok rozliné druhy žiarení
i korpuskúl, samozrejme poda fyzikálnych pravidiel, teda vzhadom na
nevekú energetickú kapacitu len do
blízkeho okolia. Deje v organizme
sú však okrem iného dos podstatne
ovplyv ované aj emotívnym stavom
jednotlivca - to predsa tvrdili aj starí

majstri i bez poítaovo dokázaných
emisií - a niektoré negatívne pôsobiace emócie, najmä hnev, dokážu podstatne zmnoži fyzikálne deje v organizme na kvantovej úrovni a tak
i zvýši kvantitu i kvalitu tých emisií.
Naopak, strach alebo chronický obavový stav majú tendenciu stimulova
nasávanie do organizmu fyzikálnych
javov z okolia. Jedno i druhé je iste
pre organizmus nevhodné a teda je
potrebné pri anamnestickom pohovore zisti, i pacient nemá tendencie
k hnevlivosti, zvláš výbuchom hnevu alebo i nie je preplnený obavami
o svoje zdravie, o osudy blízkych i
o uskutonenie katastrofických scenárov. Ak nieo z toho je prítomné,
iste sa to podiea na charakteristických slabých miestach základov jeho
organizmu a teda tu ide i o prognostickú stránku - ak svoje emócie nedostane pod kontrolu, žiadna terapia,
akupunktúrna ani bežne medicínska
nemôže dotiahnu efektívnos do
úplneho uzdravenia. Toto dokonca
nahráva i uritému akoby alibizmu
terapeuta. V rozmenení na drobné,
spomínané emotívne problémy, ak sú
akútne prítomné, napríklad pri popáleninách a prípadne iných traumatických stavoch, možno ich vhodným
sedovaním dovies do vhodnejšieho
stavu a napomôc k bezkomplikovanému hojeniu /Loskotová/. Hnevom
i inými nielen tzv. negatívnymi
nezvládnutými emóciami si lovek
vlastne zra uje povrchové vrstvy tela
tými nepotrebnými hyperaktivovanými emisiami a to sa pochopitene
musí prejavi pri súasne prebiehajúcich ochoreniach alebo i pri záažiach pôsobiacich na telo zvonka. Týmito poznámkami som samozrejme
nevyerpal všetky súvislosti ktoré sa
tu núkajú, ale možno som ukázal aspo na smer, ktorým sa možno ubera
v tejto dielej problematike.
Osta me ešte chvíu pri psychike.
Jej riadica funkcia pre somatickú situáciu sa stále nedoce uje, ešte menej
sa však berie do úvahy jej nevhodné
miešanie sa do automatických dejov
v organizme. Formálne sa síce už
v medicíne uznáva rozširujúci sa
rozsah psychosomatických chorôb,
riešia sa však obyajne bez zretea
na tú psychickú etiologickú stránku

a teda i pri uritom efekte terapie na
somatickej strane sa nevhodný psychický postoj ponecháva nedotknutý
a tým sa preduruje neistá budúcnos
pacienta. I u viacerých narušení typických pre indikácie akupunktúry je
táto psychická zložka vedúca - zasa
ni nového pre starých majstrov
- avšak jej hlbšie zmapovanie anamnézou a následné pouenia pacienta
i odporuenie vhodnej kombinácie
s psychoterapiou sa nevyskytujú tak
asto ako by bolo potrebné.
Nemáme pacientov žijúcich v celoživotnej samotke i izolácii. Každý
je nejako vlenený do spolonosti
a teda je s ou v interakcii. Nejde tu
len o vyššiespomenuté vystavenie sa
žiareniu iných v tlaenici, samozrejme i s vlastnou emisnou „politikou“
a reakciou na u, ale i o psychicky
a osobnostne podmienené postoje
loveka k sebe, k iným a - žia, až
naposledy - k bytiu. Tie predurujú
mnohé javy, ktoré lovek si neraz
neuvedomuje - a len vhodne volené
otázky mu ich dokážu pripomenú
a tým aj ich prípadne rieši. Vyrovnanie sa v tom je najvhodnejším
prognostickým preventívnym postupom. I tu však môže terapeut uspie
len ak konkrétnu situáciu u konkrétneho pacienta spozná a na to nie sú
žiadne inštrumenty, len rozhovor. Tu
ako vhodný taktický manéver sa dá
použi rozplietanie sekvencie príin
a následkov od opaného konca. Nevhodné postoje vedú k nevhodným
skutkon voi sebe i voi iným, o vyvoláva reakcie, na ktoré lovek odpovedá opä v intenciách svojich postojov a osobnostných t. Uvedomuje si
však len sekundárne následky reakcií
a teda len cez ich prediskutovanie sa
dostaneme k pochopeniu príiny udalosti na ktorú tá reakcia vznikla a až
potom k príine tej udalosti vyvolanej
pacientom a k jej príine vychádzajúcej z jeho postoja. Poukázanie na to
má súasne podstatný anamnestický,
ale i pre pacienta pouný a neraz priamo katartický úinok.
Spolonos sa neskladá len z udí
priaznivo naklonených pacientovi
a množstva udí neutrálnych. I ke
by sme vedeli odfiltrova tých, ktorí
sú neutrálni, ale pacient ich mýlne
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vníma alebo hodnotí z rozliných dôvodov ako nepriateov, iste sa nájdu
u niekoho i naozajstní nepriatelia,
o ktorých pacient môže a nemusí vedie. Dnes už odhaované i odhalené
pradávne poznatky udstva vrátane
našej tunajšej minulosti ukazujú bez
pochýb na možnosti zlodejania na
báze fyzikálnej i informanej. Máme
už dos poznatkov o okolnostiach,
typických situáciách, asových faktoroch i charakteristických znakoch
takto podmienených telesných problémov až ochorení. Tu je naviac tá
nevýhoda, že ich nepoznanie vedie
k sklamaniu pacienta i terapeuta, lebo
ak pretrváva príina, ktorú bežná diagnostika nepostihne a ktorá teda ostáva a liebe bráni, nemôže sa dostavi
efekt žiadnej lieby vrátane akupunktúry. Všeobecná medicínska zásada
nutnosti kauzálnej terapie tu teda tiež
platí, ale fakticky sa nenap a, pretože pravá príina sa nezisuje.
Problémom je však chápanie kauzality tak ako som to v dielej téme

už vyššie naznail. Ak pri infekcii berieme ako kauzu príslušného mikróba
i virus a jeho toxické pôsobenie ako
podstatu etiopatogenézy, pri hereditárnej chorobe poítame s modifikáciou génov a tak podobne, ide vlastne
o koniec kauzálneho reazca. Spravidla sa nezaujímame o to, o umožnilo, aby sa zistená príina uplatnila
u konkrétneho loveka, hoci u iných
v podobnej situácii k tomu nedošlo.
Ak zistíme nejaké miesto menšej
odolnosti, ostáva hadanie jeho príiny - a tu nestaí zistenie, že tam prebiehal v minulosti nejaký patologický
proces - a to prvotnejšej než bolo to
o sa na tom miesto udialo. I ke sa
môže zda, že takéto spätné vyhadávanie príinného reazca je nekonené alebo musí koni v predpôrodnej
dobe, prípadne až poatím a dokonca
i genetickými podmienkami v predchádzajúcich generáciách, nemusí to
by tak.
Už samotný exploraný proces
v rámci anamnestických rozhovorov

samozrejme má svoje ukonenie
i poda možností spomínania si pacienta i v postupne zdokonalených
schopnostiach terapeuta vedie kedy
má dos údajov aby mohol to podstatné o pacientovi ma pred sebou. To
mu má stai na pochopenie dostatoného objemu dianí a príin, reakcií a postojov, faktov a udalostí, ktoré
viedli u tohto loveka teraz k takému
stavu na takom podklade telesnom
i psychickom, fyzikálnom i emocionálnom, sociálnom i genetickom.
Netvrdím, že je to vždy takto nutné
pracova, ale tam, kde cítime, že to
nutné je, i ke by to bol len zlomok
prípadov, malo by to by otázkou
profesionálneho postoja zabezpei
si všetky potrebné anamnestické údaje. Niekedy to bude chcie dni, niekedy však len pár minút. Oplatí sa to
však i pre pacienta a i pre terapeuta.
A hlavne, je to v našich možnostiach
i silách. Probatum erit.

JUBILEJNÝ XXX. KONGRES MAOT
MUDr. Ondrej Bangha, prezident SSA SLS
Jubilejný XXX. Kongres MAOT
(Magyar Akupunktúrás Orvosok
Társasága)-Spolonosti
lekárov
akupunkturistov Maarska - sa konal v Budapešti v hoteli Continental v d och 5.-6. septembra 2015.
Vzhadom na slávnostnú udalos
boli pozvaní ako zahraniní estní
hostia Prof. Dr. Jochen Gleditsch
z Nemecka, Prof. Dr. Leonello Milani z Talianska, MUDr.Ondrej Bangha
a MUDr. Ladislav Fildán. Zo Slovenskej republiky sa kongresu zúastnili
aj MUDr. Alena Ondrejkoviová,
PhD., MUDr. Gabriel Petrovics
a MUDr. Bibiána Bajteková, MUDr.
Katarína Svitková, všetci ako aktívni
úastníci.
Samotný názov kongresu, teda
preo už XXX. Kongres MAOTvysvetlil MUDr. J. Pesztenlehrer, dlhoroný predseda MAOT. Zhostil sa
tejto úlohy v prvej sekcii kongresu.
Organizácia vznikla až v roku 1989,
teda nebolo od tej doby dos asu na
usporiadanie tridsiatich kongresov.
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Realita je však taká, že prvé pracovné
stretnutia lekárov, ktorí sa venovali
akupunktúre (AP), zaínali už v prvej
polovici 80-tych rokov XX. storoia
- spoiatku ako nelegálne akcie. Rozhodujúcu úlohu v legalizácii maarskej AP zohrala situácia v zahranií.
Susedné štáty ako Rakúsko, esko
- Slovensko, Sovietsky zväz už AP
bežne praktizovali a mali aj príslušné legislatívne normy. Mínikom
v ponímaní AP ako vedecky podloženej súasti lieebno-preventívnej
starostlivosti bol prvý svetový kongres vedeckej akupunktúry vo Viedni–Hofburgu na jese v roku 1983.
Organizovali ho na najvyššej možnej
vedeckej, sociálnej a prestížnej úrovni priekopníci medicínskej verejnosti
Rakúska pod vedením profesora
Johannesa Bischka, zakladatea a riaditea Ludwig Boltzmann Institut für
Akupunktur vo Viedni. Kongresu
sa zúastnili i viacerí akupunkturisti
z okolitých krajín socialistického
režimu –z SSR, M R, Poska,
NDR, ZSSR, ktorí tam nadviazali
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prvé osobné a pracovné kontakty.
Významným faktom je aj to, že
MUDr. Richard Umlauf z SSR bol
jedným zo zakladajúcich lenov tam
vzniknutého medzinárodného koncilu ICMART ( International Council
of Medical Acupuncture and Related
Techniques ).
V roku 1987 vláda M R - ako posledná v strednej Európe- sa rozhodla
akceptova tlak verejnosti a uzna
AP ako legálnu lieebnú metódu.
Pozvánka, vies prvý oficiálny kurz
AP na Ústave pre alšie vzdelávanie
lekárov v Budapešti mi došla od štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva Maarskej udovej republiky
na jar v roku 1987. Kurz prebiehal
na Katedre Reumatológie Štátneho
Ústavu Reumatológie a Fyzioterapie
(ORFI) v Budapešti.
Po týchto dramatických zaiatkoch
sa rozbehla práca, plná entuziazmu.
V Maarsku organizovali súkromné
zájazdy do ázijských štátov prví le-

originálne práce
kári so záujmom o akupunktúru. Od
roku 1988 zaali na Ústave pre alšie
vzdelávanie lekárov v Budapešti prvé
odborné školenia a kurzy v akupunktúre. Zlegalizovaná AP bola povolená
výlune školeným lekárom.
Postupne sa uskutonilo niekoko
desiatok vedeckých stretnutí a naposledy tridsiaty jubilejný kongres
v septembri t.r., pod heslom „ Traditional Chinese Medicine in the
International Practice“. Hlavné témy
kongresu boli : Akupunktúra a komplementárna medicína, Manažment
bolesti, Rehabilitácia, Lieba zmenou
životného štýlu, Fytoterapia, Varia.
Odzneli príspevky 45 autorov v šiestich sekciách a v plánovaných troch
workshopoch. Reálne to boli dva
workshopy, nakoko pozvaný prof.
Gleditsch, ktorý mal vies workshop
o nových smeroch mikrosystémov
v akupunktúre, sa nezúastnil kongresu. Vlakové spojenia z Viedne do
Budapešti boli v tieto dni kvôli návalu migrantov, zrušené...
Oficiálne slávnostné zahájenie
Kongresu zaalo o 11.00 hodine za
úasti významných osobností, ako
boli rektor Univerzity Pécs, akademik
Prof. Dr. Bódis, predseda Maarskej
Rektorskej Konferencie a pán Wu
Hua z vevyslanectva  R, vedúci
departementu pre vedu, ako aj iní významní hostia. Ceremoniál bol ukonený slávnostným odhalením busty
Konfucia, nakoko sa v Maarsku
založil Konfúciov inštitút.
V druhej sekcii boli prednášky zo
Slovenska, eskej republiky a z Talianska (Dr. Ondrej Bangha: History
and current status of acupuncture in
Slovak Republic, Dr. Ladislav Fildán: Algic and dyspeptic syndrome
of epigastric region-neurosis of the
stomach. Possibility of acupuncture
and other methods of the holistic medicine in diagnostics and treatment.
Prof.Dr. Leonello Milani: MD orvosi
kolagén infiltrációja akupunktúrás
pontokba vs UH kezelés subacromiális vállfájdalom kezelésében. Dr.
Bibiána Bajteková: Uterine myomas
from the view of modern Western
and traditional Chinese medicine.
Dr. Gabriel Petrovics: Infertility,EAV
diagnostic and treatment method). Dr.
Alena Ondrejkoviová, Dr.Gabriel
Petrovics, Dr. Katarína Svitková, Dr.

Ondrej Bangha, Dr. Vladimír Balogh:
Acupuncture in modern medicine
(poster).

usporiadateom a domácim úastníkom a odovzdávanie troch Cien za
najlepšie prednášky. Druhú cenu za
prednášku si odniesla MUDr. Bibiána
Bajteková.

Prednášky i poster z nášho bloku
boli vemi kladne hodnotené.
Tretia a štvrtá sekcia boli zasvätené
príspevkom domácich autorov. Zaujali prednášky prof.Dr. Kéry Agnes,
Dr. Simoncsics Péter, Dr. Hamvas
Szilárd, Dr Rideg Sándor Dr. Lipóczki Imre, Dr. Kovalenko Marina.
Prvý workshop viedol prof.Dr. Milani
Leonello, PhD.
Nasledovalo odovzdávanie pôct,
v prvom rade Ceny Antala Lánera
( názov cene dal prvý maarský
autor dizertanej doktorskej práce
o akupunktúre v roku 1830 v Budapešti). Cenou Antala Lánera boli
poctení traja významní domáci akupunkturisti. Pamätné listy na XXX.
jubilejný Kongres MAOT dostali
prezident Slovenskej Spolonosti
Akupunktúry SLS MUDr. O. Bangha
a predseda eskej lekárske akupunkturistickej spolonosti JEP, MUDr. L.
Fildán.

• vekou pomocou je využitie poítaového programu, ktorý na premietanej ploche ukazuje odpoet
pridelených minút, ktoré vidí aj
publikum, aj vedenie sekcie, aj samotný prednášajúci. Nie je potom
nevyhnutné to chronicky rušiace
upozor ovanie vedúceho panelu na
poslednú minútu prednášky. Je vekou pomocou použitie samostatnej
poítaovej obrazovky na stole
vedenia - dá sa tak vyhnú nepohodlnému sledovaniu premietania za
chrbtom, prípadne presadaniu si do
radov publika.

Slávnos uzavrel komorný koncert
nadšených amatérov, ( ponajviac
fyzikov ) komorného orchestra „
Albinoni„ dielami barokovej hudby
Vivaldiho a Albinoniho. Hudobný
dodatok bol od J. S. Bacha. Nasledoval kultivovaný spoloenský veer
v hoteli Continental.

• Preloženie predstavení kultúrneho
programu na veer po náronom
pracovnom dni bolo rozumné zo
strany usporiadateov. Doteraz boli
asto súasou zahajovania kongresov, kedy ešte úastníci nie sú
unavení ale predlžuje sa aj tak dlhá
príprava na odbornú as.

Nedené predpoludnie, piata a šiesta sekcia, bolo venované prednáškam
a workshopom.

• Finanne podporené Ceny za
najlepšie práce, zacielené hlavne
na zaínajúcich autorov, sú dobrým
stimulom pre ich následnú tvorivos a výkony. Znamenajú teda
podporu v rozvoji nášho odboru
v budúcnosti.

V piatej sekcii sme pouli prednášky Dr. Kellermann,A.T., Dr. Le
Thuy Oanh, Dr.Schéder,A., Dr. Nádas
P., Dr. Kusper Zs., Dr. Dravetzky E.,
Dr. Lukás I.

Záverom je možné konštatova,
že XXX. Kongres MAOT sa vydaril
a priniesol niekoko ponauení :
• Ukázalo sa, že aj na hustý program
môžu postai necelé dva dni.

Workshop 2. viedla prof. Dr. Hegyi
Gabriella PhD.
Posledné dve hodiny kongresu,
šiesta sekcia, patrili taktiež domácim
autorom Dr.Nagy M, Dr. Bencze B.,
Dr. Palotai K., Dr. Nagy G., Dr. Lukács I., Dr. Csiczár R.
Kongres ukonila prof. Dr.Gabiella
Hegyi, PhD. Vyslovila poakovanie
prítomným za úas, podporovateom a sponzorom, potom nasledovala zdravica zahraniných hostí

Bratislava, 02.10.2015
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VAKCINACE Z HLEDISKA TCM
MUDr. Jií Maádek
HISTORIE
To, že žijeme v systému aplikujícímu biochemickou a p ístrojovou
medicínu, ješt neznamená, že k jejímu rozvoji nelze p isp t užitím alternativních pohled. Dokonce je zcela
b žné v rozvinutých zemích této
planety - Austrálie, Kanada, Anglie,
USA, Japonsko, ína - že se jak medicína biochemická, tak energetická
(v tomto kontextu myšleno akupunktura) spolu kombinují, dopl ují. To
nejen na úrovni léby klienta, ale i na
úrovni klinických studií a hledání
optimální cesty nápravy zdravotního
stavu populace. V souvislosti s tím
uvedu p íklad hematologického oboru - n kolik posledních rok se rozvíjí
tzv. hemorheologie, t.j. vyšet ování
dynamiky fluidního chování krve
a jejích složek. Obor, který již p ímo
konkretizuje (ili definuje) problematiku vzniku krevních stagnací tak, jak
je uený v ínské medicín více než
1500 let.
Pro užívám ke zkoumání vlivu
vakcinace metody tradiní ínské medicíny ? Práv proto, že v péi o pacienta má nejv tší efekt zkoumání
a pozorování konkrétního lov ka
s jeho konkrétním p íb hem metodami, které respektují individualitu
a dokáží reagovat na její dynamiku
komplexn - jinak se nap . chová krev
ráno, jinak po jídle, jinak p i usínání,
jinak v noci. Ostatn celý biologický
pohled na „molekuly emocí a v domí“ americké bioložky Candance
Pert o tom sv dí. Proto chci zdraznit, že koncepty popisující chování
lidského organismu z hlediska Šesti
Oddíl, ty Vrstev a z hlediska uení o Krevních stagnacích jsou nejen
stále platné, ba dokonce v dnešní
dob vysoce praktické a z hlediska
popisu dlouhodobých úink vakcinací jednoznan nejp esn jší.
CO JE TO VAKCINACE Z HLEDISKA TCM
Podotýkám úvodem, že se budu
soust edit na injekní formu vstupu
vakcíny do lidského, resp. d tského
t la. Co je to vakcinace z hlediska
TCM ? Vstup horké (vlhké, jedovaté, vtrné) škodliviny (re-xie,
shi-xie, re-du, feng-xie) do krve (p i
6



parenterálním podání, t.j. do svalu,
podkožn ). Vstup (injekní) aplikace
obchází vrozenou (slizniní, kožní)
imunitu, jejímž dsledkem je „shift“
organismu z vrozené do získané imunity, t.j. z bariérové, bun né obranyschopnosti do humorální, protilátkové imunity. Už to je samo o sob
nep irozené, tudíž rizikové z hlediska
p ílišné stimulace protilátkové imunity - vysv tlím dále. Z hlediska TCM
jde o akutní napadení vnjší škodlivinou, která vstupuje p ímo do krve
(t.j. do Vrstvy Krve z hlediska pojm
ínské medicíny, viz. dále).
Škodlivina = choroba (um le
oslabená), t.j. neúplná, nevytvá ející
PLNOU imunitní odpov , tudíž mající potenciál vytvá et chronický reziduální patogenní faktor (horkost,
vlhkost, hleny, vítr, suchost). Pozastavím se u oslabených infekních
agens, které tvo í základní složku
vakcín. Lidský organismus se vyvíjí
ve smysluplných krocích - nejprve se
aktivuje tzv. vrozená (slizniní, bariérová, bun ná) obranyschopnost,
až okolo druhého roku života (spolu
s ubýváním mate ského mléka a protilátek od matky v n m obsaženém)
obranyschopnost humorální, protilátková, získaná. Toto je fyziologický
proces. Dít je chrán né matinými
protilátkami a má as dotvo it si
prvotní obrannou linii, tzv. bun ný
typ obranyschopnosti. P edstavme
si to jako skupinku „t žkood nc“
se svým brn ním, sekyrami, mei,
možná t žkými kopími, kte í se i se
svými ko mi staví nep átelským bytostem (virm, bakteriím) do cesty.
Bijí kolem sebe svými zbran mi,
jejich kon kopou do nep átel a tak
realizují svou obranyschopnost. Mají
však krom této „primitivní“ funkce
jednu pom rn dležitou funkci, pro
fungování imunitního systému nezastupitelnou. Tou je regulace velikosti
obranné reakce. Díky svým ko m
totiž informují lidský organismus
o nebezpenosti útoníka (opravme
si v sob neznalosti staré šedesát let,
kdy vzniknul okovací kalendá , které tvrdí, že imunitní systém rozlišuje
agens na „cizí“ a „vlastní“). Ihned
dokonale rozpoznají míru nebezpenosti toho, kdo útoí (i bez p ed-
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chozího st etu !) a dávají informaci
organismu, kolik a jakých prost edk
pot ebuje na likvidaci nep ítele. Tudíž
posílají do centra (mozku, imunitních
orgán atd.) informaci o event. nutnosti zásahu kvalitn jších voják, než
jsou oni sami. V p ípad , že je infekce nezvládnutelná t mito t žkood nci, volají si na pomoc „elfy“ s lukami
a šípy - tudíž protilátkovou obranu. Ti
p isp chají na pomoc v p esn daném
množství a p esn mí enými ranami
likvidují nep ítele. Nemže se stát,
že by jich bylo p íliš mnoho, nebo že
by zasahovali vlastní vojáky (vlastní
bu ky), protože t žkood nci už oznaí nep ítele i jeho sílu a elfové tudíž
likvidují jen to, co je t eba. Pakliže je
však linie slizniních, kožních a jinde
umíst ných t žkood nc p ekroena
(nap íklad vakcinací) v neúm rné
mí e (množstvím šesti infekních
agens najednou podaných injekn )
nebo v neadekvátní dob (p ed dozrátím T a B lymfocyt koncem druhého
roku života lov ka), i dokonce
poškozena (aplikací toxin jako je
hliník, rtu, formaldehyd), dochází
ke ztrát regulaní schopnosti a elf
je p íliš mnoho, šíp vyst elených
p íliš mnoho a mnoho vlastních
bun k je zasaženo a tudíž napadeno
t žkood nci. Dochází tak k napadání
vlastních tkání organismu, který je
zmatený a zaíná proces, který po
letech na sebe bere formu autoimunitních nemocí. Uvádím tento model
jako p íklad uvažování o celé problematice, nikoliv jako v decký dkaz
- to je už na v dcích, imunolozích,
aby jej dokázali i vyvrátili. Nicmén
není-li mé tvrzení vyvratitelné, je
potenciáln platné, a jako možnou
p íinu nebývalé incidence vzniku
autoimunitních nemocí v d tském
a mladistvém v ku vysoce pravd podobné.
Do Krve = dovnit, tzn. vytvá et
„vnitní nemoc“ ve „vnitních
vrstvách“ (li zheng). Nemoci
v ínské medicín se tudíž d lí na
vn jší (t.j. ty dané vstupem n které
klimatické energie do t la - chladu,
horkosti atd.), a vnit ní (t.j. ty vznikající uvnit , nebo ty které se prom nili
z vn jší na vnit ní jejím prnikem do
hloubky, t.j. do vnit ních vrstev t la).

originálne práce
V tšina chorob, proti kterým okujeme, proniká do lidského t la jako
typické vn jší napadení (tudíž extrémní klimatický faktor) a setkává se
zde s slizniní/kožní bariérou. (Tento
patofyziologický mechanismus je
popsán v ínské medicín dv ma systémy - Šest Oddíl a ty i Vrstvy.)
Zde je zapoata imunitní reakce a regulována její intenzita a adekvátnost
použití
bun ného/protilátkového
systému. Až když nemoc pronikne
dovnit , t.j. z vnjších vrstev (t.j.
tai jang event.. shao jang z hlediska Šesti Oddíl i Vrstva Ochrany
a Vrstva Qi z hlediska ty vrstev) do
vnitních vrstev (t.j. jang ming, tai
jin, shao jin a jüe jin z hlediska Šesti
Oddíl a Vrstvy Výživy a Krve z hlediska ty Vrstev), je startována pln
protilátková a všechny ostatní systémy obranyschopnosti (t.j. neuro-endokrinní). Z tohoto hlediska je p ímé
napadení Vrstvy Krve (p i vakcinaci)
tím nejvíce život ohrožujícím procesem, protože se t lo nedokáže takovémuto napadení bránit adekvátn ,
t.j. rozvinout plnou a kontrolovanou
imunitní reakci (která není možná
bez p edešlé aktivace sliznin /kožní
bariéry). Zdraz uji - jde o napadení
škodlivinou (by oslabenou), nikoliv
o poran ní traumatické, p i které
vstupuje do krve škodlivina jiným
zpsobem.
TCM POHLED NA PATOFYZIOLOGII
Pojme si popsat, jak se na takovýto
vstup škodliviny (vakcíny) koukají
patofyziologické mechanismy ínské
medicíny. K tak komplikované situaci pot ebujeme n kolik teoretických
systém majících ko eny v hluboké
historii. Vakcinace v dob Huang-di
Nei-jing (Vnit ní kánon Žlutého císa e) nebyla (lidé v ili, že vlastním
chováním lze posílit organismus
natolik, že je schopné elit i vážným
epidemiím, na což p išel ke konci života i sám Louis Pasteur). Vzhledem
k prom n spolenosti (a to nejen
z ínské na evropskou, ale i evropské za ty 2000 let) navrhuji používat
k popisu patofyziologie vakcinaního
procesu tyto ty i scéná e:
1. Scéná latentní horkosti (Huang-di Nei-jing, cca. 2. stol. p. n. l.)
2. Scéná vstupu horkosti do Vrstvy
Krve (Wen-Re Lun, 1700 n. l.)
3. „Nový“ scéná postupu horké
škodliviny z vnitka (nei zheng)

do zevnjška (wai zheng) (2013)
4. Scéná krevních stagnací (Huang-di Nei-jing) ve stadiu „minoritních zmn“ (William McLean,
Austrálie, 2010)
PATOFYZIOLOGICKÉ SCÉNÁE
VAKCINACE
Ad. 2 NAPADENÍ VRSTVY KRVE
HORKOU ŠKODLIVINOU
Zaneme druhým bodem - scéná
napadení Vrstvy Krve (horkostí).
Následující schéma ukazuje ty i
vrstvy, tak jak je definoval Ye Tian-Shi (1647-1746) - Vrstvu Ochranné
qi, Vrstvu Qi, Vrstvu Výživy a Vrstvu
Krve. Vstupuje-li horká škodlivina
(tudíž horenatá nemoc, což jsou
všechny nemoci, proti kterým jsou
naše d ti okovány) do t la, postupuje p es tyto ty i vrstvy od povrchu
(Vrstva Ochranné qi) až do hloubky
(Vrstva Krve). Škodlivina p i vakcinaci proniká p ímo do Vrsty Krve
(event. Výživy). Vzhledem k tomu,
že neprochází postupn p edešlými
vrstvami, nevyvolává charakteristický set symptom (t.j. od nachlazení
po nap . zápal plic, jak by vypadal
normální prb h prostupu horké
škodliviny z povrchu do hloubky).
Proto i symptom, jako je horeka,
není po okování NORMÁLNÍ reakcí na „virózu“, ale pom rn vážným
p íznakem ukazujícím na prudkou
Ohnivou škodlivinu ve Vrstv Krve,
což je vážný symptom aktivace života zachra ujících mechanism
aktivujících se neadekvátn v té
nejhlubší vrstv . Tudíž interpretovat
horeku po vakcinaci jako „jenom
febrilie“, jak se b žn iní v západní
medicín , interpretuje tento závažný
p íznak západní medicína naprosto
špatn . Ukazuje se tím nikoliv p irozená reakce na okovací látku, ale
ve skutenosti první autoimunitní
proces organismu, a to ve v ku jednoho, maximáln dvou let starého
nezralého d tského organismu. Tento proces se d je i v mozku dít te,
protože ješt není vytvo ená bariéra
mezi krví a mozkem (tzv. hematoencefalická bariéra, která se uzavírá
okolo druhého roku života lov ka),
ímž se narušuje vyvíjející se mozková tká (na což dít mže nap íklad
reagovat velikým k ikem v noci po
okování, odborn nazvaným cri
encephalique, což je dáno otokem
mozku podle Martina Hirteho). Následující obrázek v horní polovin

pouze schematicky ukazuje ony ty i
vrstvy a prostup škodliviny p ímo do
Vrstvy Krve.

AD. 1. LATENTNÍ HORKOST
Latentní horkost vzniká jako soubor p íznak spojených s Horkostí
(dle západní medicíny horekou)
vznikající s odstupem od akutního
zevního napadení. Podle Huang-di
Nei-jing je latentní horkost typicky
chorobou, která p i prvotním vstupu
vn jší škodliviny do organismu (nejast ji na podzim) nevyvolá symptomatologický set, na který bychom
terapeuticky reagovali (t.j. neobjeví
se horeka, zimnice, bolesti kloub
atd.). Dvodem pro absenci obranné reakce je oslabení qi (energie)
Ledvin. (Pozn.: d ti, které nereagují
na vakcinaci nikterak prudce, mají
oslabenou energii Ledvin). Poté se
škodlivina uvnit t la pomaliku
prom ní v horkost, která vyjde
na povrch (nikoliv odejde z t la)
jako symptomatologický set na ja e
(choroba vypadá jako nachlazení,
jsou bolesti v hrdle, únava, mírná
horeka). Protože se však nejedná
o ústup choroby (tato vnitní horkost
se jenom na ja e projeví, ale zstává
nadále uvnit t la v uritých vrstvách,
což jsou vrstvy s názvy jang ming,
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shao jang, shao jin), zstává choroba
nadále uvnit a tam zaíná páchat nebezpené zm ny. Zm ny v systémech
shao-jinových (t.j. Srdce a Ledviny)
a shao-jangových (t.j. Žluník a T i
oh ívae) event. v jang-mingovém
(t.j. Žaludek a Tlusté st evo).
Dsledkem je napadení nervo(shaojin)-svalového(shaojang) systému
horkostí, ohnm, vlhkostí (event.
vznik chronických st evních zán t
p i napadení jang-mingové vrstvy).
Slovy západní medicíny - nemoci
jako Guillain-Barré syndrom, roztroušená skleróza mozkomíšní, encephalomyelitis, ALS, myopatie, k jejichž
p íinám nadále mlíme z dvodu
neznalosti jejich vzniku.
Vzhledem k tomu, že je napadána Krev horkostí, ohnm, vtrem
a suchostí (viz. bod 2), dochází ke
komplexní patofyziologické reakci,
která není pln vysv tlitelná užitím
jednoho (latentní horkost) i druhého
(horkost ve Vrstv Krve) scéná e.
Abychom pln pochopili celý proces
vakcinace z hlediska TCM, pot ebuje
nutn nový teoretický model pro
postup horké škodliviny zevnit
ven.
Ad 3: POSTUP ŠKODLIVINY
Z VNITKU DO VNJŠKU
Teoretický model pro postup horké
škodliviny zevnit ven (z nei do wai)
není ve své podstat nový, nicmén
pro popis toho, co se d je p i vakcinaci, užijeme kombinaci t í teoretických
model spojených do jednoho celku
(t.j. latentní horkost, horká škodlivina ve Vrstv Krve, scéná krevních
stagnací v minoritním, preklinickém
stadiu).
Abychom si mohli p edstavit to,
o em nyní hovo ím, uvedu jako
typický p íklad optickou neuritis
(typický postvakcinaní stav spojený s aplikací Hexavakcíny). Zán t
z hloubky CNS (shao jin) jde do
zevního konce nervového výb žku
CNS (shao jang) jako princip Trojského kon . Nedá-li se Trója dobýt
ze zevn jšku, dá se dobýt zevnit po
uritém zklidn ní situace na bojišti,
t.j. v noci (po latentním stadiu zdánlivé neinnosti, která u vakcín mže
trvat i 20 let). Až tehdy si bojovníci
(t.j. choroba proniknuvší do krve p i
injekní aplikaci, která obejde hradby
slizniní/kožní bariéry „Tróji“) dovolí z kon vylézt a zanou zevnit
Tróju dobývat. Stejný princip funguje
u ekzému, psoriázy a ostatních chro8



nických nervových nemocí. Protože
už na p íkladu zmín ných chorob
vidíme komplexnost a rznorodost
symptomatologie, navrhuju následující popis postupu škodliviny zevnit
- ven.
1. Terén na zaátku není oslabený,
proto v tšinou nedochází k úmrtí
i velkým symptomm „boje“ (což
jest typický projev rychlého postupu škodliviny z vn jšku dovnit ).
Objevují se objektivn pouze tzv.
minoritní známky (Will McLean, Krevní stagnace, Rothenburg,
2010), t.j. preklinické, které
v aktuálním stadiu nezanechávají
takový symptomatologický set,
který by vedl k diagnóze n jakého
syndromu (nap . horeka po vakcinaci, která ukazuje na poínající
autoimunitní problém, není takto
diagnostikována a roztroušená
skleróza vznikající po deseti letech od této „horeky“ se s ní již
kauzáln diagnostikujícím léka em
nespojuje).
2. Z malých symptom se stávají
velké opakovými relapsy… tudíž
dochází k postupné progresi stavu
skoky s p estávkami (typické p íklady: remise a relapsy u RSM;
ekzém progredující do asthmatu
jako dermorespiraní syndrom;
psoriáza progredující do devastující psoriatické arthritidy)
3. P i zevním napadení jsou symptomy zpoátku velké, alarmující,
postupn se zmenšují - od horeky
k subfebrilii i až absenci horeky.
P i postupu zevnit ven jsou symptomy zpoátku malé, postupn
(léty) progredují.
4. Symptomy bývají plíživé, chronické, nebolestivé, spíše vágní,
rozvláné a t žké (vlhká jedovatost z hlediska TCM), nastupují
pomalu…ím více k povrchu, tím
rychlejší, bolestiv jší, jasn jší…
(nap . sv d ní u ekzému je pom rn dobrou, by nep íjemnou
stránkou ukazující na snahu organismu škodlivinu tlait ven, do
vn jších vrstev t la. P estane-li
ekzém sv dit a p itom p etrvává
na pokožce, jde o vážný stav, kde
je škodlivina jak uvnit , tak na povrchu.)
5. Závislost symptom (projev choroby z okování) na vn jších faktorech není jasná (roní období?,
strava?, emocionální faktory?).
Existuje však v ínské medicín
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uení o Nebeských Kmenech
a Pozemských v tvích, která definuje závislost projev jakékoliv
choroby na roním období a konstituci pacienta. Tudíž celý proces
choroby z okování je vystopovatelný, definovatelný a jako takový
- z hlediska preventivní akupunkturní terapie - preventivn léitelný
!!!
Ad. 4. KREVNÍ STAGNACE
Jak hovo í dílo z roku 1830 Yi-lin
gai-cuo (Korekce omyl lékaských
kruh): „V okamžiku, kdy patogenní
faktor pronikne do hlubokých spojnic (t.j. terminus technicus v ínské
medicín znaící „krevní kapiláry“
nebo taky „orgánová mikrocirkulace“) jde o krevní stázu (stagnaci).
Vzniká nejast ji následkem vniknutí
chladu, horkosti (jako u vakcinace)
nebo stagnací chi emocionálního
pvodu.“
Krevní stázy jsou z energetického
hlediska škodlivinou v hloubce - uvnit, tzv. nei-zheng (asto chronickou i
vážnou). P i vakcinaci však krevní
stagnace vznikají AKUTN ! Následující tabulka ukazuje postup zevního faktoru, v tomto p ípad injekní
aplikaci vakcinaní látky, z vn jšku
p ímo do hlubokých spojnic, t.j. do
kapilár a tím do mikrocirkulace.

Charakter krevních stagnací u vakcinace:
1. Projevují se v p íznakovém spektru
od velmi jemného (subklinické) až
výjimen vážného (napr. Henoch-Schönlein purpura)
2. Rozvíjejí se po delší dob od zpomalení cirkulace až po aktuální
viditelnou i pociovatelnou stázu
3. Jemné manifestace jsou b žné
a tudíž jsou asto pehlídnuty
(nemají projevy bolestivé i nejsou
viditelné známky sražené krve)
4. Jsou tudíž jednoznan PODDIAGNOSTIKOVÁNY !!!
Z toho vyplývá jednoznané
doporuení pro praxi pediatra i
alternativního léka e (akupunkturisty) - podstatné v diagnostice jsou
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tzv. „minoritní známky“, které je
nutné AKTIVN VYHLEDÁVAT
A LÉIT.
V praxi to znamená mít diagnostický zámr vyšet it (nyní up es uji
charakter škodlivin a vrstev i oddíl):
1. horkost ve Vrstv Krve a Výživy
2. Vlhkou horkost v shaojin, shaojang i event.jang ming
3. Krevní stagnace
DIAGNOSTIKA
V nujme se nyní diagnostickému
procesu samotnému. ínská medicína používá tyto diagnostické vstupy
- poslech (p íb hu pacienta), pohled
(na jeho pokožku a jazyk, u d tí na
„prstovou žílu“), pohmat (t la, pulsu)
a event. ich.
Horká škodlivina ve Vrstv Krve
a Výživy
Op t použijeme citaci z Huang-di
Nei-jing, která popisuje symptomatologii napadení vrstvy výživy (ying
fen): „Horeky (pocení) stup ující se
v noci, podrážd nost, ástené narušení psychiky, sucho v ústech bez
výrazné pot eby pít, poruchy spánku,
podrážd nost, rudé skvrny na pokožce, neohebnost jazyka; inkontinence
moi a spasmy konetin, tmav ervený jazyk se slabým nebo žádným
povlakem, tenký rychlý puls. Horká
škodlivost prošla dv ma vrstvami,
oslabila chi a tekutiny a vstoupila
do výživy. Výživa koluje spolu s krví
v cévách, proto horkost napadá Srdce
a ducha Shen.“ (t.j. vdomí, kognitivní funkce). „Mže vzniknout i vnit ní
vítr, dojde-li k napadení dráhy Jater,
a tudíž rzné formy ochrnutí.“
Abychom si p iblížili starý ínský jazyk modernímu evropskému,
vysv tlím to na postvakcinaních
reakcích (dle Martina Hirteho a p íbalových leták popisujících nežádoucí úinky vakcín) - nap íklad hypotonicko-hyporesponzitivní záchvat,
Guillain-Barre, MS, transverzní
myelitis, akutní disseminovaná encefalomyelitis.
Pulsová diagnostika v objasn ní
patologie Vrstvy Výživy je jedním
z nejdležit jších diagnostických
proces. Používám v diagnostice
vyšetení pulsu dle Shen/Hammer
pulsové diagnostiky (CCPD, t.j.
contemporary chinese pulse diagnosis):
Qi vrstva - thin, yielding, absent

Xüe vrstva - rapid, rb/rd pounding,
choppy
Jing vrstva - absent (t.j. empty), yielding, separating at organ depth, tight
Vzhledem k jedovatým látkám obsažených ve vakcínách (aluminium,
hydrargyrum, formaldehyd) má puls
slippery kvalitu ve všech t ech pozicích (v kterékoliv vrstv ).
Op t použijeme citaci z Huang-di
Nei-jing pro popis p íznak horké
škodliviny ve Vrstv Krve :
„Vrstva krve (xüe fen) - pomatení
smysl, záchvaty šílenství, výrazné
rudé skvrny a zdu eniny na pleti,
krvácení kdekoliv, rudý i fialový
suchý jazyk bez povlaku, tenký
rychlý puls. Porušená chi, tekutiny,
krev - Srdce, Játra. Krvácení, krevní
skvrny, k ee, záškuby konetin“. Jazykem souasné medicíny autismus,
cri encephalique jako p íznak otoku
mozku u encephalitidy, neurologické choroby jakékoliv pat ící do této
symptomatologie.
„Pepln nost horkosti ve vrstv
krve (plnost) - vysoké horeky, neklid, poruchy v domí, blouzn ní, rzné formy krvácení, krevní skvrny na
pokožce, fialový jazyk bez povlaku,
k ee konetin, opistothonus, akutní
tortikolis, zatnutí elistí (noní sk ípání zuby), prudký k ik , synkopa,
úmrtí.“

Puls dle Shen/Hammer diagnostiky
(CCPD):
Blood unclear (neistá krev), blood heat (horkost v krvi), blood thick
(hustá krev).
Qi vrstva - thin, yielding, absent
Xüe vrstva - rapid, rb/rd pounding,
tight ve všech t ech pozicích, nejvýrazn jší na levé st ední pozici (LMP)
a na perikardu
Jing vrstva - absent, yielding, separating at organ depth, tight, ale i zcela
normální (t.j. pounding)
Vzhledem k jedovatým látkám (Hg,
Al, formaldehyd) na všech t ech pozicích na kterékoliv úrovni.
Latentní horkost
Dále citujme Huang-di Nei-jing
stran otázky latentní horkosti.
„Latentní horkost v shao jangu:
st ídání se horkosti a zimnice, ho ká
chu v ústech, bolesti i tíha v podžeb í, ervené spojivky, ztráta sluchu,
pocit tíhy na hrudi, nausea, pocit
bolesti a neohebnosti šlach, povlak
jazyka napl bílý a napl žlutý. Puls
strunovitý („tense“ v Shen/Hammer
systému).“ Slovy západní medicíny
nap . revmatoidní arthritida (v tomto
p ípad juvenilní).
„Latentní horkost v shao jin: suchá
ústa a zuby, neklid a veškeré jiné
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akutní i chronické mozkové obtíže,
noní pocení, bolesti beder, závrat ,
pískání v uších, ervený jazyk bez
povlaku, plovoucí-prázdný (floating,
yielding-partially hollow v Shen/
Hammer) puls.“ Jakékoliv mozkové
choroby.
Krevní stagnace
Poslední scéná , který nám zbývá
vysv tlit, je scéná Krevních stagnací. Budu op t citovat: „Když je krev
postižena chladem, pak se zahušuje
a tvo í chuchvalce. Pokud je postižena horkostí, pak je spalována a tvo í
chuchvalce.“ Yi-lin gai-cuo, 1830 n.l.
Takto Ye Tian-Shi popisuje proces,
který v souasném medicínském
jazyku vnímáme jako uritý typ
diseminované intravaskulární koagulace, nicmén nikoliv fulminatní,
ale subklinický, který p ístroji západní medicíny diagnostikujeme
jen st ží (pakliže na to nemyslíme
a nevyšet ujeme peri-aplikan hemorheologii krve dít te). Horkost
je škodlivina (proces), který v sob
mají všechny choroby, proti kterým
se okuje. N které mají v sob i suchost, n které vlhkost, n které se p i
urité konstituci organismu m ní na
jedovatost (o to více p i spojení vakcín a jedovatými látkami typu hliník
a rtu). Problematika je výzvou p edevším proto, že si tuto možnost (t.j.
vznik Krevních stagnací u d tí) neuv domujeme ani v ínské medicín .
Nicmén má vlastní praxe ukazuje na
p ítomnost Krevních stagnací i u d tí
do jednoho roku v ku, kdybychom
Krevní stagnace nem li diagnostikovat ani nalézat vbec !!! Krevní
stagnace vznikají v lidském organismu až ve st edním a vyšším v ku
a jsou jednou z p íin, která ukonuje
život. Nejsou tudíž b žnou patologií
u d tí a už vbec ne do jednoho roku
v ku života. Vyšet ovací metody
ínské medicíny (pulsová diagnostika p edevším) dokáží tuto patologii
diagnostikovat už ve stadiu preklinickém a terapeuticky ji ovlivnit v dob ,
kde se ješt nemže projevit. Proto je
pot eba hledat jemné známky (minor
signs dle McLeana), ješt neviditelné (by detekovatelné), neb jejich
vývoj do viditelné formy trvá léta.
Jejich viditelné projevy jsou pak již
t žko ovlivnitelné (rakoviny, infarkty
srdení, mozkové, autoimunitní choroby jako SLE, RSM, psoriáza atd.).
Zde je místo pro povzbuzení západní
10



medicíny - zavedení hemorheologického vyšet ení jako preventivního
i terapeuticky významného postupu
v patologii krve. Detekce fluidity
krve ve vztahu ke konstituci dít te je
možným prediktivním faktorem pro
postvakcinaní reakci, stejn tak toto
vyšet ení mže vést k asné detekci
patologických zm n po vakcinaci
samotné. To mže podstatným zpsobem zm nit naše pochopení vakcinace a jejich nežádoucích úink.

Píklady z diagnostického procesu:
Krevní stagnace - minoritní symptomy u dosplých : erné kruhy okolo
oí

(oketsu) používá p edevším aspekce
sublinguálních žil. Ty jsou v p ípad
zdraví tenké, ržové, délky maximáln 5 mm od svého zaátku. Podle
tvaru, délky, barvy, rozsahu pak rozlišujeme ty i stupn stagnací krve.
Následující obrázek ukazuje na krevní
stagnace I. Stupn u 6 letého dvete,
které symptomaticky má v popedí
alergické potíže (pollinoza).

Dalšími známkami jsou venózní,
resp. kapilární dilatace kdekoliv na
kži a sliznicích - tedy i na horním
pat e a pod nehty. Jedním z nejviditeln jších projev jsou venektazie
a nodozity viditelné na cévkách spojivkových, které si mže jakýkoliv
léka vyšet it v ordinaci b hem deseti
vte in.

Venektazie na rtu - dtto

V diagnostice krevních stagnací se
tradin v ínské i japonské medicín
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Diagnostický proces máme za sebou. Je jasné, že pulsová diagnostika
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i diagnostika pohledem je otázkou
praxe - nikoliv subjektivním pocitem
vyšet ujícího ! K detekci t chto stav
- které popisujeme jako vakcinaní nemoc - musíme zjemnit naše
diagnostické schopnosti nebo rozvinout nové, vdecké, založené na
dynamických zmnách organismu.
Nejdležit jší aspekt p i prevence poškození vakcínami je aktivní
záchyt rizikových jedinc. Ten má
n kolik aspekt. Za prvé konstituní
faktor. K tomuto bodu je v lánku
p íliš málo místa, nicmén existuje
uení o Nebeských Kmenech a Zemských V tvích, které definují konstituci lov ka a tím blíže specifikují
individuální náchylnost na vznik vakcinaní nemoci. Za druhé je to aktivní
diagnostický p ístup v období okolo
vakcinace. Je nutné aktivn hledat:
1. Pulzový nález (orientace o p ítomnosti škodliviny v urité vrstv i
oddílu)
2. Malé (i velké) symptomy (horeka, noní pocení, známky poškození CNS tj jemné psychické zm ny
krátce po okování).
3. Jazyk + další slizniní známky
krevních stagnací.
AKUPUNKTURNÍ TERAPIE
Jsme schopni aplikovat p edevším
preventivní p ístup - t.j. zabránit
vzniku vakcinaní nemoci (neboli
eeno slovy Huang-di Nei-jing:
„ínský léka byl placený císa em za
to, že neonemocní a ztrácí svou dob e
placenou práci tehdy, onemocní-li
císa .“)
Akupunkturní (i jinou) terapii aplikuje dle míry vyjádení symptom
horkosti ve Vrstv Krve a Výživy
a Latentní horkosti v shao jin, shao
jang a p ítomnosti Krevních stagnací
(p iemž je nutné dodat, že i puls je
symptom !)
P ed okováním je nutné zhodnotit
konstituci dít te z hlediska Nebeských kmen a Pozemských v tví
(nelze blíže objasnit vzhledem k rozsahu tohoto lánku) a dle toho d tský
organismus p ipravit na okování.
Po okování bezprost edn napíchnout PC6, TE6, TE5 v tomto po adí
(chlapci vlevo, d vata vpravo).
Po okování (dle diagnostiky) se
dále zam it na terapii horkosti ve
vrstv krve a výživy:
1. TE5, TE6, PC6 jednostrann (dle
p ítomnosti tepového nálezu typu

blood unclear, blood heat event.
blood thick)
2. SP4 + PC3 jednostrann (dtto
diagnosticky, více se zam uje na
Mo e krve, tudíž stav chong-mai
dít te a Krve matky)
3. PC6 + CV23 + LI11 (dopln ní
Krve a vyluování horkosti z Krve)
4. LU7 + BL40 (je-li prázdnota jin
matky a tudíž dít te - nutné použít
zám r a tím aktivovat „tvorbu“ jin
v ren mai, je-li tato plná)
5. SI3 + LU7 + CV22 (je-li prázdná
ren mai matky)
Technika:
Každá terapie jedenkráte, vždy
kontrola zm ny na pulzu p ed a po
aplikaci jehel a p ibližn za týden
poté. P etrvává-li nadále pulsový nález, je dležité hledat, ve které vrstv
se horkost nachází a tuto oslovit.
Tudíž následuje terapie Latentní
horkosti:
1. Sezení:
a. Je-li horkost p ítomná v shao
jang - TE 5,6 + GB44 + SP9
b. Je-li horkost p ítomná v shao jin
- musíme zde rozlišit dva stavy. P i
prázdnot ST a SP pulsu (použitím
diagnostiky podle p ti prvk) aplikujeme ST36 a SP 3 + SP6. P i plnosti
ST a SP pulzu (použitím diagnostiky
podle p ti prvk) aplikujeme ST 45
a SP 5.
2. Sezení:
HT5 + KI 6 (oba jsou luo body, které ovliv ují mikrocirkulaci mozku)
Dále dle p ítomnosti choppy (event.
leather) pulsu v Krvi musíme ešit terapii Krevních stagnací.
1. Sezení : U dvat - SP4 sin.-PC6
dx. + ST 30 bilat. U chlapc - SP4
dx.-PC6 sin.+ ST30 bilat.
2. Sezení : U dvat - PC6 dx.-SP4
sin.+ CV23. U chlapc - PC6 sin.-SP4 dx. + CV23
Technika vpichu u d tí: Každá
terapie vždy jen jedenkráte, jehlu
(0,16 mm v prm ru) pouze vsunout
a dosáhnout kontaktu s qi, poté rychle
vytáhnout s pocitem, že n co „taháme
pry (ven)“.
REŽIMOVÁ OPATENÍ
Prevence (a jediná smysluplná)
terapie dle mého soukromého názoru
je:
1. Neokovat do uzav ení hematoencefalické bariery (kdy p esn
to nastane?) a do kompletní

myelinizace CNS (t.j. ve v ku šesti
let, kdy se dokonuje myelinizace
mozeku)
2. Jíst dostatené množství s láskou
p ipravené stravy odpovídající
požadavkm d tského organismu
(vzhledem k rozsahu problematiky
nelze v tomto lánku specifikovat)
3. Nechat vyšet it dít (po okování
jakoukoliv vakcínou) léka em
znajícím
tuto
problematiku
a
preventivn
zasáhnout
akupunkturou, event. odložit
okování do doby, kdy se aplikací
jehel odstraní nebezpené (asto
konstituní) faktory
4. Hledat jednoznanou bezpenost
vakcinace (vzhledem k v ku,
vzhledem ke konstituci, vzhledem
k energiím roku, vzhledem
k epidemiologické situaci v daném
míst ) a žádat po farmaceutických
firmách vyráb jících vakcíny
STUDIE
DLOUHODOBÝCH
NEŽÁDOUCÍCH
ÚINK
vakcinace a JEDNOZNAN
DEFINOVANÉ MSDS všech
složek vakcín vztažených na
d tský, t.j. nezralý organismus !

Literatura:
Blood Stasis: China‘s classical concept
in modern medicine, Gunter R Neeb,
ISBN-13: 978-0443101854
The Practice of Chinese Medicine: The
Treatment of Diseases with Acupuncture
and Chinese Herbs, Giovanni Maciocia,
ISBN-13: 978-0443074905
Chinese Pulse Diagnosis: A Contemporary Approach, Leon I. Hammer, ISBN13: 978-0939616497
Giovanni Maciocia - webinars 20122015
Okování pro a proti, Martin Hirte,
2009, ISBN: 978-80-904361-2-1
Doba jedová I, II, Anna Strunecká, Ji í
Patoka, ISBN: 9788073874698
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KOXARTRÓZA A MOŽNOSTI JEJ LIEÈBY AKUPUNKTÚROU
atestaèná práca skrátená (upravená)

MUDr. Jaroslava Somorová,
B. Bystrica
Degeneratívne k bne ochorenia sú najastejším ochorením pohybového aparátu u dospelých. Bedrový k b patrí v sústave udského skeletu medzi silovo
najnamáhanejšie prvky. Je to guovitý k b s hlbokou jamkou o ktorej okraje sa
zastavujú pohyby. Bedrové k by nesú trup a balannými pohybmi prispievajú
k udržaniu rovnováhy trupu. Cieom mojej práce je oboznámenie s problematikou degeneratívneho ochorenia bedrového k bu - koxartrózou a možnostiach jej
lieby akupunktúrou.
Akupunktúrou možno ovplyv ova klinický stav pacienta prakticky
vo všetkých štyroch štádiách koxartrózy. Pri prvom a druhom stupni
koxartrózy nejde len o ovplyvnenie
algickej zložky, ale možno touto metódou zlepši trofiku svalov a spevni
šachový aparát, zmenši edém k bu
pri irritovanej artróze. U tretieho
a štvrtého stup a koxartrózy, kedy už
došlo k morfologickým zmenám na
kostiach a priahlom mäkkom tkanive v oblasti k bu,ide hlavne o ovplyvnenie algickej zložky u pacientov
akajúcich na operaný zákrok
- implantáciu totálnej endoprotézy
bedrového k bu.
Pojem artrózy v západnej
medicíne
Artróza (alebo tiež osteoartróza) je
klinický termín pre heterogénnu skupinuochorení synoviálneho k bu, ktorého najnápadnejším morfologickým
znakom je úbytok k bovej chrupavky
doprevádzaný tvorbou kostných výrastkov (osteofytov), subchondrálnej
sklerózy a prítomnosou kostných
cýst (rádiologické známky artrózy).
Ochorením sú postihnuté aj k bové
väzy, púzdro, synoviálna membrána a periartikulárne svaly. Ide teda
o komplexné biologické a mechanické zlyhanie k bu.
Všeobecne je vznik artrózy dávaný
do súvislosti s pôsobením mechanických alebo biologických faktorov,
ktoré narušia homeostázu k bovej
chrupavky, subchondrálnej kosti,
k bovej výstelky a k bových stabilizátorov. Predpokladá sa, že existujú
dve základné patogenetické cesty:
na normálny k b pôsobí abnormálna
záaž alebo na stigmatizovaný k b
pôsobí normálna záaž
Prvou známkou vasných zmien
v chrupavke je zvýšené zadržovanie vody (presiaknutie chrupavky)
12



sprevádzané znižovaním obsahu
protoglykánov. Tým sú narušené
základné biomechanické vlastnosti
chrupavky. S pokraujúcou záažou
sa v chrupavke objavujú trhliny, ktoré sa nedarí zhoji a šíria sa na alšie
asti chrupavky, resp. kosti. Súasne
sa rozbieha zápal, ktorý celú situáciu
alej zhoršuje uvol ovaním kyslíkových radikálov a proteolytických enzýmov, ím sa deštrukcia chrupavky
dovršuje. Poda niektorých autorov
pripomína artrotický k b chronickú
ranu.
V procese vzniku a rozvoja artrózy zohráva dôležitú úlohu kos. Na
kostiach prebiehajú adaptané zmeny, ktoré sú odpoveou na zmenené
biomechanické vlastnosti k bu. Sú to
adaptané zmeny v subchondrálnej
kosti, poziný rast kostí, o sa oznauje ako subchondrálna skleróza,
a tvorba ostofytov (kostných výrastkov), a považujeme ich za dôležité
radiologické charakteristiky ochorenia. Poda stupa kostných zmien
sa rozlišuje hypertrofická artróza,
charakteristická tvorbou vekých osteofytov a atrofická artróza, pri ktorej
sú naopak výrastky minimálne, alebo
žiadne.
Pojem koxartrózy v tradinej
ínskej medicíne
V ínskej medicíne je osteoartróza
obyajne diagnostikovaná ako Gu Bi
(kostná prekážka). Je charakterizovaná podvýživou kostí a šliach vyplývajúcej z nedostatonosti Peene
a Obliiek, komplikovaná prekážkou
spôsobenou vetrom-chladom-vlhkosou. (23)
Vyerpanos esencie Obliky
v dospelosti je príinou predasného
oslabenia, starnutia a celkovej slabosti. Prázdnota esencie spôsobuje oslabovanie kostí a ochabovanie dolných
konatín. (3)
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Funkcie Peene sa týkajú Qi, krvi
a telesných tekutín, šliach a hlavne
udržiavania vnútornej priechodnosti. Pre chorobné procesy Peene sú
charakteristické zmeny priepustnosti,
vytvárenie prekážok, alej oslabenie
schopnosti krvi Peene vyživova,
zvlažova a ovláda Yang. ažkosti
s ohýbaním konatín, svalové ke,
sú vyvolané zníženým prísunom živín v dôsledku nedostatku krvi. Pri
nedostatku krvi nedochádza k primeranej výžive svalstva ani ciev a dráh
Jing Mai. (24)
Princípom lieby je doplni Obliky a Pee , posilni kosti a šachy
a odstráni blokády vietor a vlhkos
z kolaterál.
Poda tradinej ínskej medicíny
možno zaradi koxartrózu do obrazu
Bi Zheng. (Zheng-obraz, Bi-bolestivos)
Z hadiska západného oznaenia Bi
Zheng zahr uje širokú škálu ochorení
rôznych tkanív pohybového aparátu
a taktiež rôznych slizníc vnútorných
orgánov.
K najbežnejším nozologickým jednotkám, ktoré zahr ujeme pod Bi
Zheng patrí: reumatoidná artritída,
artróza, dnavá artritída a Bechterevova choroba.
Etiológia a patogenéza
Existujú nepriame vplyvy umožujúce vpád škodliviny oslabením
Zheng Qi (správnej energie). Zheng
Qi je súhrn Wei Qi (ochranná energia), Ying Qi (vyživujúca energia),
Xue (krv), Jin Ye (tekutiny), stav
tkanív - Yin a Yang, Jing (esencia).
Jing je považovaná za kore tela, za
základnú substanciu, z ktorej sa formuje budúce telo po spojení esencií
muža a ženy. (1)
Sú to: Vrodená konštitúcia (Xian
Tian); Vrodený nedostatoný rozvoj
Qi Peene a Obliiek, at.; Oslabenie pohybom, preažovanie: Wu Lao
(pä únav); Nadmerné státie zra uje
kosti (Obliky), nadmerné chodenie
zra uje šachy (Pee ), nadmerné
sedenie zra uje svaly (Slezina),
nadmerné ležanie zra uje Qi (p úca),
nadmerné používanie zraku vyerpáva krv (Srdce). Emócie majú podiel

originálne práce
na stagnácii a zníženom množstve
Qi a tiež vyerpaní krvi. Strava nevhodné stravovacie návyky môžu
vies k hromadeniu vlhkosti, hlienu
i nadmernej horúosti. Tieto vnútorné patológie sa potom kombinujú so
škodlivinou (Xie Qi). Význam majú
hlavne zranenia a lokálne preaženie.
Vývoj ochorenia
V podkoží (Clu Li) prúdi obranná
energie (Wei Qi) a tekutiny. Pri oslabení vrstvy obrany škodlivina (Xie
Qi) - vietor, vlhkos, chlad, horúos
- ahko prenikne cez póry dovnútra.
Akupunktúrne dráhy prebiehajú
v oblasti k bov rúk a nôh pod kožou,
preto je vemi asto prienik škodliviny cez body 2.a 3. priehrady, ktoré sa
v tejto oblasti nachádzajú. V alšom
priebehu sa dráhy zanárajú do hlbších vrstiev tkaniva. V mieste vstupu
môže škodlivina pretrváva dlhodobo, môže sa šíri do organizmu, alebo
kombinova s inými vplyvmi.
Je dôležité si uvedomi, že vonkajšie patogénne faktory sa môžu
vzájomne kombinova a pri dlhšom
pretrvávaní v organizme sa bude meni klinický obraz. (18)
Akútna fáza je stav nadbytku,
vzhadom na hromadenie škodliviny.
Komplikácie
Prienik škodliviny do organizmu
vedie k vzniku patologických stavov
v podobe: poruchy obehu energie Qi
a krvi: narušenie výživy, poruchy
obehu tekutín: vznik vlhkosti (Shi),
alebo hlienov (Tan), deformácií,
pokrivení: blokády výrastky, buliek:
Tan (hlien) vriedkov: toxín.
Chronický priebeh ochorenia je stavom súasnej plnosti (Shi) v mieste
nahromadenej škodliviny a prázdnoty (Xu) v celom organizme. V teréne
prázdnoty (Xu) sú možné opakované
vzplanutia plnosti (Shi).
Vyšetrenie poda tradinej ínskej
medicíny
Pozorovanie (Wang Zhen)
Pohad na postihnuté asti tela,
uri povahu usadenej škodliviny
a stupe narušenia obehu vitálnych
substancií. Zaervenanie-horúos,
opuch-vlhkos, boles-chlad, migrácie ažkostí-vietor, deformácie
kostí-vyvolané blokádou krvi (Xue),
hlien(Tan) uzlíky-hlien(Tan), atrofie-deformované kosti, hlien (Tan), blokáda krvi (Xue Yu).

Pýtanie sa (Wen Zhen)
Pýtame sa na všetko, obzvláš kladieme dôraz na: preferencia chladu
a tepla a to ako celkovo tak lokálne;
bolestiam a modality: de /noc,
ostrá/tupá, zhoršenie/zlepšenie pohybom, chladom, teplom; všetky alšie
otázky, ktoré pomôžu posúdi kvalitu
Zheng Qi.
Palpácia (Qie Zhen)
Posudzuje teplotné odlišnosti, palpanú bolestivos, prípadne prítomnos bolestivých lokálnych (Ashi)
bodov. Bolestivos v priebehu dráh.
U deformácií a iných útvarov posudzujeme ich konzistenciu.
Princípy lieby
Lieba musí odpoveda štádiu
ochorenia
- Skoré štádia: lieba (Biao)povrchu
následne konsolidácia
- Chronické stavy: lieba (Ben) korea
Pre dosiahnutie zlepšenia stavu
nezabúdame využi všetky dostupné
prostriedky: dietetiku, cvienie, nahrievanie, akupunktúru a pod.
Zásadné pravidlo pre pochopenie Bi
Zheng
Bi Zheng je vždy o rovnici.
Zheng Qi - Xie Qi = kvalita života
Zheng Qi - správna Qi, oznauje
celkový potenciál rezistencie organizmu voi škodlivine. Aby bola Zheng
Qi dos silná musíme ma v poriadku
tekutiny v tele.
loveku, ktorý má dobrú Zheng Qi,
škodivina Xie Qi neuškodí. U iného
je Zheng Qi slabá, hlavne jej as
Wei Qi (ochranná energia) a Xie
Qi pri napadnutí sa usadí v dráhach
a vyvolá alšie oslabovanie Zheng
Qi. U niekoho je vážne narušená
Zheng Qi a aj nepatrné pôsobenie Xie
Qi vyvolá nepríjemné ažkosti.
Pojem stavu prázdnoty - plnosti je
charakterizovaný prázdnotou Zheng
Qi a prítomnosti pretrvávajúce patogénneho faktora s ktorým Zheng Qi
neúinne bojuje. (17)
Súasou celostného prístupu
ínskej medicíny je uvedomenie si
skutonosti, akú dôležitú úlohu pre
vznik, charakter a priebeh choroby
majú vplyvy životného prostredia,
ako aj konštitúcia každého jednotlivca. (4)
Principy lieby poda T M
Odstráni škodlivinu, uvolni

povrch (Tou Xie Jie Biao), Zahria
dráhy (Wen Jing);
Spriechodni Jing a Luo (Tong
Jing Luo); Vypudi vlhko (Qu Shi);
Necha presiaknu vlhkos do Moového mechúra (Shen Shi); Preisti
horúos, odstráni toxín (Qing Re
/Jie Du); Odstáni Tan-pri neskorej komplikácii blokády s tvorbou
deformít (Hua Tan); Rozhýba krv,
odstráni blokády Huo Xue Hua (Qu)
Yu; Vyživi Qi (Yi Qi); Rozhýba Qi
(Xing Qi); Doplni Pee a Obliku,
spevni kosti a posilni šachy (Bu
Gan - Shen, Jian Gu Qian Jin).
Klinické príznaky
Obrazy (Bian Zheng)
Vzhadom na to, že pod Bi Zheng
sa ukrýva množstvo bolestivých
stavov, mal by by scenár ochorenia
poda schémy: Xie Qi blokáda - poruchy výživy. Teoreticky by tam mali
by všetky tieto mechanizmy zastúpené. Pre jednoduchšie uchopenie Bi
Zheng si môžeme stanovi 6 podôb
ochorenia „pilierov“.
1. San Bi (trojitý blok) - vpád škodliviny (3 škodliviny) - ide o erstvú
patológiu, kedy dôjde k blokáde
Jing Luo nie je postihnutá trofika
(akútna fáza artritídy).
2. San Bi Xue Yu (trojitý blok a blokáda krvi) - ide o chronické štádium,
kde podstatnú rolu hrá blokáda krvi
(chronická fáza artritídy).
3. San Bi Yu Huo (trojitý blok a ohe )
- komplikácia predchádzajúceho
stavu, môže dôjs k prehriatiu
vitálnych substancií a k prejavom
horúosti. Horúos je vo vrstve Qi
- niekedy preteká do krvi.
4. Re Bi (horúci blok) - napadnutie
Feng Re Shi (veterné napadnutie
horúcou vlhkosou) - je samostatnou jednotkou. Ide o napadnutie
horúosou už od prvopoiatku.
Dlhodobo nemusí zanecha žiadne
stopy. Prejavy: rýchly nástup problémov a ich divoké chovanie. K by
náhle servenajú a opuchnú v priebehu niekokých minút. Postihnutie môže preskakova z jedného
miesta na druhé- v priebehu d a i
dní. Postihnutie je krátkodobé v rádu dní. Po pár d och je postihnutá
oblas bez reziduí (napr.: dnavý
záchvat).
5. Xu Zheng - Gan Shen Xu Ruo, Qi
Xue Liang Xu je to obraz nedostatku oboch - Peene a Obliky,
nedostatok oboch Qi a krvi zod-

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 4|2015



13

originálne práce
povedá terénu, ktoré zostalo po
mnohoronom zápase Zheng Qi
a Xie Qi a po lokálnych blokádach
brániacich správnej výžive.
Ide o stav nedostatku. Z pôvodnej
Xie Qi nemuselo už ni zosta.
Postihnuté tkanivá sú ako „mtve“
- necitlivé. Tok oslabenej Qi a krvi
prebieha okukami cez zostávajúcu
funknú sie Luo.
Prejavy nedostatonej výživy
tkanív: stuhnutos k bov asto až
ankylóza, parestézie - chlad konatín, atrofie postihnutej oblasti.
Jazyk: vykazuje stav Xu.
Pulz: niektorý z deficitných.
Princip lieby: doplni chýbajúce
súasti Zheng Qi poda nálezu,
doplni Pee a Obliky, posilni
šachy a spevni kosti. Podobným
spôsobom by sme mali ukoni
každú liebu Bi Zheng, lieba kore a.
6. Tan, Xue Yu (hlien, blokáda krvi)
- ide už o anatomické zmeny kostí
a šliach. Odpovedá chronickému obmedzeniu obehu vitálnych
substancií Xue a Jin Ye. Miesta
s dlhodobou blokádou krvi.V
miestach s blokádou tekutín vznikne vlhkos, alebo sa vyzráža Tan.
Obe patológie sa kombinujú. Táto
podoba ochorenia sa kombinuje
s predchádzajúcimi typmi.
Prejavy: stuhnutos až ankylóza
k bov, poruchy pohyblivosti, deformity k bov, rôzne podkožné útvary,
uzlíky, tpnutie postihnutej konatiny, vzhadom k dlhodobosti stavu
bolesti nebývajú veké; oblasti sú
akoby „mtve“. Jazyk: nafialovelý
so silným bielym povlakom. Pulz:
deficitný.
Koxartrózu môžeme zaradi pod
posledné dve uvádzané nedostatkové podoby obrazu Bi Zheng. (14)
Možnosti lieby Koxartrózy
Akupunktúrou
Lieba s použitím bodov riadnych
dráh
Pre obraz nedostatku Peene a Obliky používam základnú zostavu na
posilnenie oboch orgánov a tkanív
k nim prináležiacim.
H8 Ququan - Funkcia: tonizaný
bod, bod Voda. Úinky, pre ktoré
bod použijeme: vyživuje krv a yin
Peene. Jednou z indikácií je: porucha pee ových funkcií, bolestivé
ochorenia kolena, spazmy svalov.
LP6 Sanyinjiao - Funkcia: skupi14



nový bod Luo pre trojicu dráh
jin. Úinky, pre ktoré bod použijeme: posil uje Slezinu, vyluuje
vlhkos, spriechod uje Pee
a dopl uje Obliky. Dopl uje Qi
a krv, rozhýbava krv, odstra uje
stagnácie.
JM4 Guanyuan - Funkcia: Mu bod
Tenkého reva. Úinky pre ktoré
bod použijeme: podporuje YuanQi (vrodená energia) a prospieva
esencii, dopl uje jin a krv. Dopl uje Obliky.
VF39 Xuanzhong - Funkcia: zhromaždovací bod pre krv a dre .
Úinky, pre ktoré bod použijeme:
prospieva šachám a kostiam
(ochablos, slabos, kontraktúry
i bolesti dolných konatín, atrofie svalstva, bolesti kostí, bolesti
bedrového k bu), vyživuje esenciu
Obliiek a dre .
R3 Taixi - Funkcia: Yuan bod dráhy
Obliky, bod Zeme. Úinky, pre
ktoré bod v zostave použijeme:
vyživuje yin a dopl uje yang Obliiek, prospieva lumbálnej chrbtici
a dolným konatinám. Má vzah
k Oblikám a iným orgánom Zang:
Pee , Srdce, Púca.
R6 Zhaohai - Funkcia: uzatvára mimoriadnu dráhu Ren Mai (predná
stredná dráha) otvára Yin Qiao
Mai (Yinová pätná dráha). Úinky,
pre ktoré bod použijeme: vyživuje
yin Obliiek a preisuje horúos
z prázdnoty. Reguluje Yin Qiao
Mai (Yinová pätná dráha) - kontraktúry na vnútornej strane nohy.
VU23 Shenshu - Funkcia: Shu bod
Obliky. Úinky, pre ktoré bod použijeme: dopl uje Obliky, vyživuje esenciu, posil uje yang Obliiek,
spev uje Qi Obliiek, spev uje
bedrové k by a kolená. (20)
VU18 Ganshu - Funkcia: Shu bod
Peene. Úinky, pre ktoré bod použijeme spriechod uje pee ovú Qi
a vyživuje krv Peene, prospieva
šachám.
VF34 Yanlingquan - Funkcia:
systémový bod pre svaly šachy
a nervy, bod Zem, centralizaný
bod so špecifickou pôsobnosou
na muskulatúru. Veký bod pre celkovú tonizáciu, bod Zem He (bod
dráhy Žlníka). Úinky: prospieva
šachám a k bom, utišuje boles,
spriechod uje tok pee ovej Qi,
preisuje vlhkú horúos v dráhe
Peene a Žlníka, harmonizuje
Shao Yang. (7)
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Použitie bodov zo základnej zostavy umocní úinok lokálnych bodov,
ktorých systém napichovania uvádzam v nasledujúcich astiach.
Lieba poda teórie dvanástich
k bov
Akupunktúra dvanástich k bov. Shi
Er Guan Zhen Jiu.
12 kbov sú: ramená - bedrové
k by, lakte - kolená, zápästia - lenky.
Okolo týchto k bov sú dôležité
body - jeden alebo dva, dohromady
ich je 33.
Koncept teórie 12-tich k bov-kontralaterálne vyvažovanie k bov,
vychádza z Hunag Di Nei Jing, Su
Wen.
25. kapitola: „lovek odpovedá prírode - v nebi existuje Yin a Yang,
u loveka je dvanás vekých konatinových k bov. Ke porozumieme principom dvanástich k bov,
ani mudrc nás nepredí“.
27. kapitola: „Žltý cisár: viem z klasických prác, že existuje rozmanité
napichovanie bodov vpravo alebo
vavo, protiahlé napichovanie
bodov hore pre liebu ochorení
dole, aj že existuje napichovanie
bodov vavo, pre liebu ochorení
vpravo...“
Z týchto princípov sa rozvinula
vyvažujúca akupunktúrna metóda
ošetrenia k bov v modernej dobe
propagovaná hlavne doktorom Chao
Chenom (Tai Wan,USA) a jeho následovníkmi. Tento systém je systém
kontralaterálny. loveka si predstavíme ako veterník. Snažíme sa vyváži,
ke je problém na jednom krídielku
vyváži ho na protiahlom krídielku.
Tento systém neslúži k liebe vnútorných problémov, slúži skôr na lieby
vonkajších problémov spojených
s k bmi.
Hlavné zásady tohto systému:
avá strana liei pravú a obrátene
(pokia je problém vavo,budeme
liei vpravo)
dolná as tela liei hornú a obrátene (pokia je problém hore budeme
liei dole)
metóda sa používa pre 12 hlavných
párov k bov: - ramená, lakte, zápästia, bedrové k by, kolená, lenok
k by sa združujú takto: ramená/
bedrové k by, lakte /kolená,
zápästie/lenky
ošetrované body sa združujú poda

originálne práce
príslušnosti dráh k oddielom Tai
Yang, Yang Ming, Shao Yang, at.
Okolo každého z týchto vekých
k bov prebieha 6 dráh. Nepoitajú sa tam mimoriadne dráhy, iba
hlavných 12 dráh. Každý k b je zásobený zo šiestich strán. Je tu malá
výnimka. U ramien a bedrových
k bov Yinové dráhy nehrajú až takú
vekú úlohu. Tento systém sa hodí
pre liebu bolesti k bov i už poúrazové, alebo vnútorné
sytém je urený pre liebu bolesti
a poruchu pohyblivosti, použitá
metóda napichovaniaje Xie (vypúšanie) - ide o spriechodnenie,
vypustenie, rozhýbanie. Okrem
toho,že pochopíme etiológiu- príiny vzniku tejto bolesti - napr.:
nafúkal tam vietor, alebo došlo
k preaženiu, tak si uvedomíme na
ktorej dráhe, alebo v akom regióne
je porucha a budeme to vyvažova
iným bodom.
Koncept kontralaterality - loveka si predstavujeme ako vrtuku
zloženú zo 6-tich dvojíc k bov, ktoré
tvoria I. II. III. okruh.
Ke je problém v avom ramene
bude ošetrova pravý bedrový k b.
Opane, ke je problém v pravom
bedrovom k be budeme sa zaobera
bodmi na avom ramene.
Tento systém má svoju tradíciu
a používa ho vea akupunkturistov
vo svete. Nie je to holistický prístup,
ale dajú sa ním vyrieši problémy
na dráhach najmä na dráhach okolo
k bov.
Ramená/ bedrové k by
Shou Yang Ming-Zu Yang Ming
Ke budú bolesti na prednej strane
ramena na Yang Mingu-dráhe Hrubého reva, budem hada korešpondujúci bod na dolnej konatine na dráhe
Žalúdku.
Shou Shao Yang-Zu Shao Yang
Ke bude bolie k b na hornej konatine v Shao Yangu vavo, hadám
korešpondujúci bod na dolnej konatine vpravo v regióne Shao Yangu.
U ramien a bedrových k bov používame prevažne body na Yangových
dráhach.
Lakte/kolená a zápästie/lenky tiež
dráhy Yinové
Shou Tai Yin- Zu Tai Yin (dráha
Sleziny - dráha Púc)
Shou Shao Yin- Zu Shao Yin(dráha
Srdca - dráha Obliky)

Shou Jue Yin -Zu Jue Yin(dráha
Perikardu - dráha Peene)
Toto je teoretická mriežka. Príslušné body rúk sa vyvažujú kontralaterálne (pravý vyvažuje avý).
Metóda napichovania poda teórie
dvanástich k bov sa používa pre bolestivé stavy, stuhnutos - blokáda
krvi a stagnácia Qi, funkné poruchy
typu plnosti - zápal, boles - blokáda
krvi a stagnácia Qi, opuch - stagnácia
tekutín, blokáda krvi, hlien. Pre všetky tieto poruchy možno použi túto
metódu.
Zásady ošetrenia
vyberieme štandardne dôležité
body v okolí chorého k bu a napichneme ich,
potom uríme korešpondujúci
vyvažujúci bod na protiahlom
kontralaterálnom k be (koleno lake),
okolie tohto korešpondujúceho
bodu prehmatáme, pokia nájdeme
v bode i v jeho blízkosti bolestivé
miesto-Ashi bod, napichneme ho.
Ashi bod nebude aleko od energetického “lieviku“ korešpondujúceho bodu (aj ke to bude mimo
korešpondujúceho bodu) pretože sa
boles odzrkaduje kontralaterálne
v priebehu danej dráhy (napr.:ak
sú bolesti v oblasti bedrového k bu
v Shao Yangu bude sa to odzrkadova v priebhu dráhy Trojitého žiaria na kontralaterálnom ramene),
v praxi, možno napichova len
korešpondujúci vyvyšujúci bod.
Už nebude treba napichova body
v oblasti bolestivého k bu, lebo
ide o energetické blokády, ktoré sú
nadradené anatomickým zmenám
u niektorých k bov sú na jednej
dráhe urené dva body, prehmatáme obidva a úsek medzi nimi napr.:
v priebehu Shao Yangovej dráhy
u bedrového k bu môže to by
VF29 alebo VF30. Prehmatáme oblas medzi VF29-30 a kde to bude
bolie najviac, tam napichneme.
Združovanie bodov
Ramená - berové k by
Shou Tai Yang - Zu Tai Yang = IT
10 Nao Shu - VU54 Zhi Bian
VU54 Zhi Bian - výstup n.ischiadicus po zadnej strane, ke sú bolesti
v gluteálnom svale. IT10 Nao Shu
Lokalizácia: nad zadnou axilárnou
ryhou v priehlbine pod spinou scapulae.

Funkcia: prospieva ramenu, spriechod uje dráhy a spojky, zmier uje
boles, je to Shu bod hornej konatiny. Prehmatáme líniu od IT10 Nao
Shu po IT9 Jian Zheng, kde to bude
najviac bolie, tam napichneme.
Zhi Bian -VU54
Preklad: ukonenie rady.
Lokalizácia: v úrovni hiatus sacralis, 3 cuny od strenej iary. (18)
Napichovanie: šikmo von smerom
ku k bu (alebo dovnútra pri liebe
hemoroidov).
Pri bolestich chrbta aj kolmo.
Funkcia: prospieva dolnej asti
chrbta a bedrovému k bu. Liei hemoroidy.
Shou Yang Ming - Zu Yang Ming =
IC15 Jian Yu - G31 Bi Guan
IC15 Jian Yu
Preklad: ramenná kos.
Lokalizácia: na ramene pri úpone m. deltoideus, v priehlbni medzi
prednou strednou svalovou skupinou
deltového svalu - „ predné oko ramena“.
Funkcia: prospieva ramenu, vyluuje vietor a vlhkos, zastavuje
boles, premie a Tan, haromonizuje
Qi a krv.
G31 Bi Guan
Preklad: stehenný k b (priechod).
Lokalizácia: v hornej asti stehna,
laterálne od m. sartorius pod spina
iliaca anterior superior, v úrovni dolnej hrany symfýzy.
Funkcia: vyluuje vietor a vlhkos,spriechod uje dráhy, zastavuje
boles.
Metóda preaženia na dráhe Yang
Mingovej - používa sa u paralýz, kde
sa zreazia napr.: na dolnej konatine,
najsilnejšie body na dráhe Žalúdku
- G31,34,36,40,41. Prevádzame v bodoch vypúšacou technikou a tým
odblokujeme Yang Mingovú dráhu.
Tá sa naplní Qi a rozvedie Qi po celej
dolnej koatine.
Shou Shao Yang - Zu Shao Yang
=T14 Jian Liao- VF29 Ju Liao,
VF30 Huan Tiao
T14 Jian Liao
Preklad: ramenný otvor.
Lokalizácia: na ramene pri úpone
m. deltoideus, v prihlbinke medzi
zadnou a strednou svalovou skupinou
deltového svalu - “zadné oko ramena“.
Funkcia: prospieva ramenu, vyluuje vietor a vlhkos, zastavuje boles.
VF29 Ju Liao
Preklad: stála štrbina.
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Lokalizácia: uprostred medzi
vekým torchanterom a spina iliaca
anterior superior. Funkcia:zastavuje
boles, prospieva bedrovému k bu.
VF30 Huan Tiao
Preklad: skákajúci krúžok. Lokalizácia: v priehlbine na rozhraní
strednej a laterálnej tretine vzdialenosti medzi vekým trochanterom
a základ ou kostre (hiatus scralis).
Funkcia: prospieva bedrovému k bu
a dolnej konatine, zastavuje boles.
(15)
Lieba ovplyvnením šachovo-svalových dráh
Pri liebe akupunktúrou možno
využi rôzne postupy. Nakoko ide
o ochorenie pohybového aparátu
ponúka sa použi systém šachovo-svalových dráh. Aj ke svalové
dráhy nie sú tak dôležité a klinicky
relevantné ako riadne dráhy, na
poli myoskeletálnych problémov a
syndrómu bolestivých blokád (Bi
Zheng), sú extrémne dôležité. (16)
Šachovo-svalové (Jing Jin) dráhy sú viac než len svaly v západnej
medicíne, lebo sú integrálnou asou
systému dráh a zohrávajú špecifickú
dôležitú funkciu v cirkulácii Qi a krvi
v adaptácii tela na vonkajšie prostredie. Slovo Jin môže znamena oboje
- sval a šacha. V kontexte dráh toto
slovo jasne odkazuje k svalom, zatia
o v kontexte tkanív kontrolovaných
vnútornými orgánmi odkazuje k šachám. (2)
Morfológia
Svalové dráhy majú nasledujúce
charakteristiky:
 sú na povrchu tela
 nie sú spojené s vnútornými orgánmi
všetky zaínajú na konatinách doširoka sledujú smer hlavných dráh
(s výnimkami napr.: dráha Moového mechúra)
 sledujú kontúry najväších svalov
prekrývajúcich hlavné dráhy
 spadajú do štyroch skupín troch
dráh každá rovnakej polarityYin
alebo Yang s rovnakým potenciálom energie.
Sú na povrchu tela: V kontraste
s Luo Mai (dráhy spojníc), šachovo-svalové dráhy sú asou „vonkajška“
tela viac v anatomickom než energetickom zmysle. Svaly môžu by ahko napadnuté vonkajším patogénnym
faktorom: takýto vpád sa manifestuje
najprv svalovými príznakmi ako - bo16



les,alebo stuhnutos bez všeobecných príznakov napadnutia.
Nie sú spojené s vnútornými orgánmi: hoci vnútorné orgány môžu
ovplyvni šachovo-svalové dráhy.
Šachovo-svalové dráhy sú energetické oblasti, kde cirkuluje Qi a krv.
Existuje vzájomný vzah výmeny
medzi šachovo-svalovými dráhami
a hlavnými dráhami a touto cestou
s vnútornými orgánmi. Hlavné dráhy vyživujú, ohrievajú a zvlažujú
svaly. Vnútorné orgány ovplyv ujú
šachovo-svalové dráhy aj ke nie sú
priamo spojené. V skutonosti vzah
medzi vnútornými orgánmi a šachovo-svalovými dráhami funguje
prevažne jednosmerne, z vnútorných
orgánov do šachovo-svalových dráh.
Vnútorné orgány pôsobia na šachovo-svalové dráhy, ale nie naopak.
Všetky zaínajú na konatinách:
prúdenie Qi a krvi prebieha v oboch
smeroch, o je príinou toho, že úrazy
dráhy na konatine môžu ovplyvni
hornú as dráhy a naopak.
Zaínajú na prstoch a palcoch
a prebiehajú k trupu a hlave.Yangové šachovo-svalové dráhy konia
na hlave a jinové šachovo-svalové
dráhy prebiehajú k trupu, kde vstupujú do hrudnej,brušnej a panvovej
dutiny.(12)
Doširoka sledujú smer hlavných
dráh: vplyv šachovo-svalovej dráhy
sa šíri viac ako do jednej hlavnej dráhy. Je to tiež preto, že svalové dráhy
sú úzko prepojené a zoskupené do
skupín troch priahlých dráh. Napr.
tri Yangové dráhy nohy.
Sledujú kontúry vekých svalov
prekrývajúcich hlavné dráhy. Šachovo-svalové dráhy asto preklenujú
svaly, ktoré prekrývajú viac ako jednu hlavnú dráhu.
Sú zoskupené do štyroch skupín
po tri dráhy, každá rovnakej polarity
(Yin a Yang) a rovnakého energetického potenciálu.
Tri Yangové šachovo-svalové
dráhy dolnej konatiny (Moový mechúr, Žlník a Žalúdok).
Tri Yinové svalové dráhy dolnej konatiny (Slezina, Pee a Oblika).
Tri Yangové svalové dráhy hornej konatiny (Tenké revo, Trojitý
ohrieva a Hrubé revo).
Tri Yinové svalové dráhy hornej
konatiny (p úca, Perikard a Srdce).
Funkcia šachovo-svalových dráh
chránia telo pred úrazom - svaly
chránia vnútorné orgány tela pri
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úraze pred poškodením
udržiavajú telo vo vzpriamenej
polohe
udržiavajú integritu tela spájaním
„100 kostí“. Odstupy a úpony svalov sú na kosti. Úloha svalov nie je
len isto mechanická, ale aj energetická. Svaly sú súasou šachovo-svalových dráh v ktorých prúdi Qi
a krv - podporujú ich cirkuláciu
ovládajú pohyb v k boch a umožujú pohyb tela
prispievajú k prepojeniu povrchu
tela s vnútrom viac však v anatomickom slova zmysle
existuje prepojenie medzi troma
yangovými a troma yinovými dráhami navzájom. Nakoko sa tieto
šachovo-svalové dráhy navzájom
prekrývajú a tvoria tak sie vzahov o prispieva k vonému toku
Qi medzi povrchovými vrstvami
a vnútrom
sú vyživované z hlavných dráh.
Priebeh svalových dráh
Všetky šachovo-svalové dráhy
prebiehajú z konatiny k vrcholu.
Každá šachovo-svalová dráha sa
spája aspo s jednou alšou šachovo-svalovou dráhou: ako uvidíme to
má dôležitý dôsledok v úlohe šachovo-svalových dráh pri regulácii Qi
medzi dráhami.
Šachovo-svalové dráhy majú oblasti „konvergencie“ (zbližovania,
zúženia), kde každá z nich sama je
usmernená do malého prúdu: tieto
miesta sú iastone dôležité v liebe,
pretože viac reagujú než iné oblasti.
Miesta zúženia sú ekvivalentom v
(západnom koncepte) miestom „úponu“ svalu.
Tri Yangy dolnej konatiny
Šachovo-svalová dráha Moového
mechúra.
Priebeh: zaína na malíku, okružuje laterálny malleolus a laterálnu
stranu dolnej konatiny zbieha na
laterálnu stranu kolena.
Druhá vetva zaína pod laterálnym
malleolom konverguje k päte a stúpa
do popliteálnej jamky pozd ž Achillovej šachy, rozdvojuje sa tak, že jedna
as dosiahne mediálny okraj popliteálnej jamky a druhá as laterálny
okraj popliteálnej jamky. Tieto dve
vetvy sa spájajú v gluteálnej oblasti
kde stúpajú a približujú sa na zadku.
Už spoloná vetva stúpa hore pozd ž chrbtice k záhlaviu, kde odstupuje vetvika ku kore u jazyka.
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Spája sa prsníkom a potom sa stáa
k supraklavikulárnej fosse (G12 Quepen).

Obrázok 2:
Šachovo-svalová dráha Žlníka(13)

Obrázok 1:
Šachovo-svalová dráha Moového
mechúra(13)
Hlavná stúpajúca vetva pokrauje
cez zátylok na temeno a po ele dolu
k nosu, potom okružuje onicu a stáa sa na lícnu kos.
alšia vetva sa oddeuje na chrbte a stúpa na zadnú stranu axillárnej ryhy dosahuje acromion (v IC
15Jianyu). alšia vetva ide popod
axillu, dosahuje na hrudník a vynára
sa v supraklavikulárnej jamke (G12
Quepen), potom stúpa na dolný okraj
processus mastoideus (VF12 Wangu)
za uchom.
alšia vetva po vynorení z supraklavikulnej jamky stúpa k lícnej kosti
pozd ž nosa.
Spája sa so šachovo-svalovou dráhou Hrubého reva, Tenkého reva,
Žlníka, Žalúdka a Obliky.
Šachovo-svalová dráha Žlníka
Priebeh: zaína na štvrtom prste
nohy. Spája sa s prednou stranou laterálneho malleolu, stúpa po laterálnej
strane dolnej konatiny, približuje sa
k laterálnemu okraju kolena.
Vetva ktorá zaína na hornom konci fibuly a vystupuje po bonej strane
stehna.
Tu sa delí, jedna vetvika bežiaca
po prednej strane približuje sa k G32
Futu.
Druhá vetvika ide dozadu a zbieha
sa k sakru.
Hlavná vetva stúpa po laterálnej
strane tela cez rebrá k prednej hranici
axilly.

alšia vetva stúpa z axilly a prechádza cez supraklavikulárnu fossu
(G12 Quepen).
Stúpa pred svalovou dráhou Moového mechúra, prechádza za uchom
a potom stúpa do rohu ela. Potom
pokrauje k temenu hlavy, potom
zostupuje k brade a potom ide hore
k lícnej kosti.
Druhá vetva dosahuje vonkajší kútik oka. Spája sa so svalovou dráhou
Žalúdka a Moového mechúra.
Šachovo-svalová dráha Žalúdka
Priebeh: zaína na stredných troch
prstoch nohy. Prebieha po dorze
nohy. Stúpa po laterálnej strane tibiae
a konverguje k laterálnemu okraju
kolena, kde sa spája so šachovo-svalovou dráhou Žlníka. Stúpa po
dolnej konatine a zbieha k bedrovému k bu.

Potom ako prebehne pod dolné
rebrá dosiahne k chrbtici. Hlavná vetva beží pozd ž tibiae a stehna prechádza G32 Futu zbieha ku genitáliám.
Potom stúpa cez brucho k hrudníku
a dosahuje supraklavikulárnu jamku
v bode G12 Quepen stúpa krkom
k sánke, ústam a na bok nosa zaberá
lícnu kos. Spája sa so šachovo-svalovou dráhou Moového mechúra,
táto dráha ide nad onou jamkou
a šachovo-svalová dráha Žalúdka
pod ou. Dalšia vetva sa oddeuje na
sánke a dosahuje predok ucha.Spája sa so šachovo-svalovou dráhou
Žlníka, Hrubého reva a Moového
mechúra.
Tri Yinové dráhy dolnej konatiny
Šachovo-svalová dráha Sleziny
Priebeh: zaína na palci nohy, stúpa
nohou, zbieha k vnútornému lenku, stúpa po mediálnej strane tibiae
k vnútornej strane kolena.
Plynie po vnútornej strane stehna
a zbieha do slabiny pred tým než
konverguje k vonkajšiemu genitálu.
Potom stúpa po bruchu, dosiahne
pupok,vstupuje do brucha, dosiahne
rebrá a rozprestrie sa v hrudníku.
Z vnútra hrudníka vetvika adheruje k chrbtici.
Spája sa so svalovou dráhou Peene
a Obliky.

Obrázok 4:
Šachovo-svalová dráha Sleziny (13)

Obrázok 3:
Šachovo-svalová dráha Žalúdka
(23)

Šachovo- svalová dráha Obliky
Priebeh: zaína pod malíkom
nohy. Spája sa so šachovo-svalovu
dráhou Sleziny na dolnom okraji mediálneho malleolu.
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Približuje sa k päte, kde sa spája
s dráhou Moového mechúra. (2)
Stúpa a približuje sa mediálnemu
kondylu tibiae.
Potom sa spája s šachovo-svalovou dráhou Sleziny a stúpa po mediálnej strane stehna a približuje sa ku
genitálu.
Jedna vetva stúpa po vnútornej
strane chrbtice k zátylku, kde sa dráha približuje k záhlaviu a tu sa spája
s dráhou Moového mechúra.

Obrázok 5:
Šachovo-svalová dráha Obliky
(13)
Šachovo-svalová dráha Peene
Priebeh: zaína na dorze palca
nohy. Stúpa a približuje sa k prednému okraju vnútorného lenka. Prebieha po mediálnej strane tibiae, zbieha
k mediálnemu kondylu. Pokrauje
hore po mediálnom okraji stehna ku
genitálu, kde sa spája so šachovo-svalovou dráhou Sleziny.
Body stretnutia šachovo-svalových
dráh
Trojice šachovo-svalových dráh
rovnakej polarity majú svoj spoloný
bod stretnutia (spojenia).
Pre tri Yangové dráhy dolnej koatiny je to IT18 (Quanliao) alebo (G7
Xiaguan).
Pre tri Yinové dráhy dolnej konatiny je to JM 3 (Zhongji).
Použitie týchto bodov hrá dôležitú
úlohu u chronických stavov, ke
patológia v jednej šachovo-svalovej
dráhe postihuje aj susedné šachovo-svalové dráhy.
18



K šachovo-svalovým dráham sú
priraované konkrétne povrchové
a hlboké svaly.
Príiny ochorenia šachovo-svalových dráh
Šachovo-svalové dráhy sú najastejšie postihnuté vpádom vonkajšej
škodliviny do dráhy. Takéto postihnutie sa manifestuje primárne svalovou symptomatológiou ako je boles,
stuhnutos, bez celkových príznakov
(ako je averzia k chladu, teplota boles hrdla at.). Chlad - spôsobí kontrakciu, spazmus a boles svalu. Môže
zosta v šachovo-svalovej dráhe aj
dlhú dobu. Ak sa akútny vpád chladu
do šachovo-svalovej dráhy neliei,
môže prejs do chronicity. Škodlivina ostane v dráhe a spôsobuje
opakovane bolesti a stuhlos. Vietor
- tiež spôsobí spazmus a boles svalu,
alebo napr.obrnu tvárového nervu.
Vpád vonkajšieho vetra do šachovo-svalovej dráhy je charakterizovaný
generalizovanou svalovou bolesou
a kontrakciu svalov na rozdiel od
vpádu chladu, ktorý spôsobí lokalizovanú boles kontrakciu. Vlhkos
- vpád vlhkosti do šachovo-svalovej
dráhy spôsobítupú bolesa pocit ažkého tela, alebo konatín. Akútne napadnutie môže prejs do stavu chronicity charakterizované tupou bolesou
a pocitom ažoby. Bolesti sa zhoršia
pri vystavení vlhkému poasiu.
Trauma
Preažovanie, alebo preaženie
repetítívnymi pohybmi. Problémy
z vnútorných orgánov prenesené do
šachovo-svalových dráh.
Lieba šachovo-svalových dráh
Harmonizácia a regulácia yinových a yangových dráh: šachovo-svalové dráhy podporujú pohyb Qi
medzi troma Yangovými a troma Yinovými dráhami, pretože každá šachovo-svalová dráha je spojená aspo
s jednou zo šachovo-svalových dráh
a výmena Qi medzi nimi tvorí základ
pohybu medzi vonkajškom a vnútrom
a je podstatou jedného zo základných
mechanizmov vchádzania a vychádzania Qi.
Regulácia yangových dráh a horizontálneho toku Qi: každá z Yangových šachovo-svalových dráh
má svoju energetickú h bku, napr. na
dolnej konatine. Dráha Moového
mechúra (Tai Yang) prechádza po
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zadnej strane dolnej konatiny, dráha
Žalúdka (Yang Ming) prechádza po
prednej strane a dráha Žlníka (Saho
Yang) medzi nimi dvoma. V každej
asti tela prebieha pohyb Qi medzi
týmito troma yangovými vrstvami
„horizontálne“ v porovnaní s vertikálnym pohybom Qi v každej z dráh
v smere od prstov k trupu.
Ke je blokáda v dráhe odstránime
ju použitím distálneho a lokálneho
bodu, o podporí vertikálny tok Qi
v dráhe. Na zosilnenie úinku lieby
a odstránenie blokád podporíme aj
horizontálny tok Qi tým, že napichneme body patriace k Tai Yangovej
dráhe(ktorá komunikuje s vonkajškom), Yang Mingovej dráhe (ktorá
komunikuje s vnútrom) a Shao Yangovej, ktorá je na rozhraní. Hadajú
sa body na priahlých Yangových
dráhach, ktoré navzájom „rezonujú“
a je výhodné kombinova aj lokálne
body a priahlé body, ktoré sú na
Yangových dráhach rovnakej polarity, ale s rôznym množstvom Qi.
Príklad „rezonujúcich“ bodov:
VU 26 Quanyuanshu G 28 Shuidao
a) Tai Yang oddiel:
a)Yang Ming oddiel:
lumbalgie
moové a gynekologické problémy
b)Yang Ming oddiel: b)Tai Yang oddiel:
moové problémy
bolesti lumbálnej
chrbtice, ramena

Výmena Qi medzi šachovo-svalovými dráhami pri prenose patológie:
keže každá šachovo-svalová dráha
komunikuje s alšími šachovo-svalovými dráhami a vytvárajú tak hustú
siešachovo-svalových dráh, znamená to, že aj patológia z jednej dráhy
sa ahko rozšíri do alších,o sa deje
hlavne u chronických zmien.
Preto u šachovo-svalových problémoch je postihnutá viac ako jedna
šachovo-svalová dráha.
Prepojené sú aj yangové dráhy s yinovými. Napr.: boles v oblasti bedrového k bu v Shao Yangovom oddiely dráhy Žlníka vyžaruje do triesla
pozd ž dráhy Peene a Sleziny.
Horné body stretnutia: dôležité
je ošetri horné body stretnutia šachovo-svalových dráh a tak podpori
a zosilni úinok ošetrenia distálnych
a lokálnych bodov na reguláciu výmeny Qi medzi Yangovými dráhami.
Je dobré ošetri distálny bod, potom
lokálny bod na dráhe na „vertikálny“
pohyb Qi a potom použi priahlý
bod z alšej dráhy rovnakej polarity
na podporu „horizontál.“ toku Qi.

originálne práce
U chronických stavov prida horný bod stretnutia postihnutej dráhy.
Napr.: IT18(Quanliao) alebo G7
(Xiaoguan) pre tri Yangy dolnej
konatiny, JM3 (Zhongji) pre tri Yin
dolnej konatiny.
AKUPUNKTÚRA:
šachovo-svalové dráhy bývajú postihnuté
všetkými svalovými patológiami, natiahnutie svalu, ochablos, spazmus,
stuhnutos. Dve sú však bežné a to
bolestivá blokáda (Bi syndróm) a RSI
(repetitive strain injury) o je poškodenie svalu repetitívnym pohybom.
K vzniku (BI) sydrómu dochádza
zvyajne vpádom škodliviny, ako
je vietor, chlad a vlhkos, o vedie
k vzniku bolestivej blokády so stagnáciou Qi a krvi. Stagnácia Qi v šachovo-svalových dráhach sa prejví
bolesou a distenziou, blokáda krvi
vedie k bolesti.
RSI syndróm je charakterizovaný stagnáciou s postihnutím šliach,
svalov a nervov. U oboch sydrómov
sú postihnuté tri druhy dráh: šacho-svalové, hlavné a luo. Šachovo-svalové dráhy sú pri týchto patológiách
ošetrované metódou vypúšania na
distálnych bodoch v akútnych prípadoch a u chronických stavov relatívne povrchovým napichovaním Ashi
bodov.
Pomerne povrchové napichovanie
úinne ovplyvní šachovo-svalové
dráhy a používa sa u prázdnoty použitím metódy dopl ovania a u plnosti
metódou vypúšania. Pri akupunktúre šachovo-svalovej dráhy sa ošetrí
distálny bod (asto prvá priehrada),
lokálny bod a priahlé Ashi body.
Syndróm plnosti v šachovo-svalovej dráhe je charakterizovaný silnou,
krutou bolesou-potom napichujeme
a vypúšame lokálne body povrchovým napichovaním a moxovaním
bodu Yuan (bod pôvodu) hlavnej
dráhy na rovnakej strane, alebo kontralaterálne.
Prázdnota v šachovo-svalovej
dráhe je chrakterizovaná tupou bolesou a ochabnutosou. Potom možno
tonizova šachovo-svalovú dráhu
moxovaním Ashi bodov a vypušaním bodu Ying (Well - prvá priehrada) hlavnej dráhy. V diele Spiritual
Axis doporuujú použi horúcu ihlu
na bolestivé body šachovo-svalových dráh.
Symptómy charakteristické pre postihnutie šachovo-svalových dráh sú
boles, kontraktúra pozd ž priebehu

šachovo-svalovej dráhy a obmedzenie pohybu.
Prvé zmienky o šachovo-svalových dráhach (Jing Jin) boli v Ling
Shu (Spiritual Pivot), s dráhami
a funkciami nartnuté v kapitole
13/9. Táto as bola napísaná medzi
r. 100 p.n.l. a r. 100 n.l. a ostáva dôležitým základným zdrojom. (12)
Terapeutické odporúania pre liebu šachovo-svalových dráh sú podložené tradinými zdrojmi.

Sumár lieebných odporúaní
1. Sytém šachovo-svalových dráh
je na liebu porúch muskulárneho
sytému.
2. Body, ktoré majú by napichované
sú Ashi (palpane bolestivé) body.
Nachádzajú sa pozd ž priebehu
šachovo-svalových dráh, kde sa
vyskytujú symptómy.
3. Doporuená technika pozostáva
z rýchleho vpichu a vytiahnutia horúcej ihly. Teplá, alebo horúca ihla
znamená, že ihla je nahriata medzi
zapichnutiami a je rýchlo zavedená
do bodu.
4. S liebou treba presta hne ako
zane by efektívna. V originálnych textoch sa hovorí: „Poet
zavedení (pichnutí) nie je limitovaný, ale musí sa presta hne ako
dôjde k zmierneniu príznakov“.
„Opakovanie lieby tak dlho, ako
je potrebné až po ústup bolesti“.
Netreba pokraova v napichávaní,
ak došlo k podstatnému zmenšeniu
citlivosti a zlepšeniu štruktúry tkaniva nad Ashi bodmi. (12)

svalovo-šachových štruktúr pracujú
vždy v zhode tak, aby sa uskutonil
komplexný pohyb. Kým anatomické kresby majú tendenciu ukáza
isté oddelené štruktúry. V udskom
tele v skutonosti svalové štruktúry
sú pokryté spojivovým tkanivom,
ktoré ako napovedá jeho názov, má
tendenciu viaza a spája štruktúry.
Spojivové tkanivo v tele reprezentuje
jediný spojitý orgán. Myofascia, ktorá obauje svalové vlákna, jednotlivé
svaly a skupiny svalov- spája sa do
šliach, ktoré sa spájajú s periostom.
Nie je ostré rozhranie medzi typmi
spojivového tkaniva, ale iba zmena
formy. Táto zmena je asto postupná s alším prvkom v reazci fascií.
Jednoduchým príkladom je spôsob
ako myofascia m. gastrocnémius
a soleus splýva, aby vytvorila Achillovu šahu, ktorá splýva s periostom
calcanea spôsobom, ktorý pokrauje
do plantárnej fascie.
Kontinuita v štruktúre je odrazom
podobnej funkcie. Svaly, ktorých
vlákna idú rovnakým smerom, budú
asto pracova spolu aby vytvorili
jednoduchý, alebo komplexný pohyb.
Vea pacientov, ktorí uvádzajú
boles majú palpovatené (hmatné)
línie stagácie vo svalovom systéme.
Vyšetrujúci cíti stuhlos, pacient citlivos. Prechádzajú hranicami tkaniva
a obyajne ich nachádzame v rovnakom priebehu tkaniva ako je tkanivo
vytvárajúce príznaky. Rovnako, strata
tonusu a slabos má tendenciu existova v synergických svalových skupinách a asto sa nachádzajú v línii.
Kontinuita v smere vlákien pozd ž
šachovo-svalovej dráhy je dôležitá.
Synergické svaly patria k rovnakej
šachovo-svalovej dráhe, antagonisti
nie.
Toto sú pozorovania prístupné každému trénovanému v palpáci životne
nutnej zrunosti pre akupunkturistu.

Štruktúra a funkcia šachovo-svalového systému
Je vea miest na tele, kde palpáciou
svalového tkaniva sa odhalia prepojenia štruktúry. Napríklad m. gastrocnémius sa reazí na hamstringy a potom
na sval erektor spinae akoby predstavoval kontinuálnu šruktúru,deltový
sval zdá sa prechádza v m. trapezius.
Pri pitve táto kontinuita štruktúry
je viditená v smere vlákien svalov
a spojivového tkaniva. Tieto reazce

Patológia a lieba
Vemi astá reakcia svalového
tkaniva na preaženie je vytvorenie
trigger points (spúšové body). To sú
malé intenzívne citlivé kontraktúry
jedného, alebo viac svalových vláken,obyajne zapríinené p etažením.
Ke sú aktívne spôsobujú boles,
asto vzdialenú od samotného bodu.
Ke sú latentné nespôsobujú boles,
ale stále skracujú sval asto vytvárajú
stuhnutý pás.

Koncept Jing Jin - ošetrenie Ashi
bodov v priebehu šachovo-svalových dráh
Výhodnos ošetrenia Ashi bodov
pri liebe lokálnej stagnácie, ktorá
sa nachádza u väšiny muskuloskeletálnych porúch je široko akceptovaná
všetkými školami ínskej medicíny.
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Priame napichávanie bodov je obyajne efektívnou liebou. Jav napichávania Ashi bodov na odstránenie
bolesti, ktorú pociujeme vzdialene
(obyajne distálne niekedy proximálne k bodu) boli poda všetkého
blízke zakladateom systému šachovo- svalových dráh.
Palpovanie proximálne a distálne
od symptomatickej oblasti a napichovanie najcitlivejších bodov je úinná
cesta lieby aktívnych spúšových
bodov. (12)
Sú tri kroky k diagnostike Jing
Jin,každý zahr a opatrnú a dôkladnú
palpáciu
1. Uri, že problém je v podstate
svalový než k bny, alebo neurologický.
2. Nájsdôkladnou palpáciou, líniu
stagnácie v svalovom systéme,
ktorá hrá dôležitú úlohu pri vzniku
pritomných symptómov.
3. Lokalizácia najcitlivejších a významných Ashi bodov pozd ž línie
stagnácie a aj za zvyškom priebehu
šachovo-svalovej dráhy.
Nie všetky svalové poruchy sú vhodné na šachovo-svalový prístup.
- Komplexný trigger point sydróm,
ktorý však nesleduje priebeh jing
jin dráhy.
- Ochorenia ako fibromyalgia, myostitída a polymyalgia reumatica
nebudú dobre odpoveda na liebu
a potrebujú skôr viac systémový
prístup.
- Boles zo stagnácie qi tiež potrebuje systémový prístup.
Bokom od týchto zhrnutí a výnimiek
je niekoko možností na zváženie:
- Spasticita spôsobená poruchou motoneurónu.(12)
- Neuropathie periférnych nervov
nespôsobené svalovou kontrakciou.
Lieba
Základnou zložkou jing jin lieby
je napichovanie Ashi bodov pozd ž
priebehu šachovo-svalovej dráhy.
asto je viac ako jeden bod, ktorý
treba liei. Môže sa nachádza v synergickom svale, alebo ako satelitný
bod vytvárajúci bolestivú zónu prislúchajúcu spúšovým bodom. Šachovo-svalový systém zah a spôsob
oboch nájdenia a lieby súvisiacich
(pridružených) bodov.
Ak porucha zah a symptómy
pozd ž, alebo na konci stiahnutého
reazca, potom by mal by lieený
20



priebeh celej dráhy, minimálne v rozsahu stuhnutého reazca.
Technika napichávania
Ling Shu jasne hovorí o opakovanom použití horúcej ihly na tieto Ashi
body. Táto technika je najvhodnejšia
zo všekých techník na liebu typu
šachovo-svalového postihnutia.
Napichávanie je aplikované do bolestivých bodov vo svale. Po zavedení ihly do bolestivého bodu, ju mierne povytiahneme a zmeníme smer
vpichu, opakovane picháme dozadu
a dopredu. Metóda je aplikovaná do
stuhnutého svalu na eliminovanie
bolesti vo svale.
Táto technika je používaná akupunkturistami na východe aj na západe. Je tiež podobná hlbokému napichovaniu spúšových bodov, ako ich
opísala Gunn a Baldry, skôr nazývaná
ako suchá ihla.(12)
D. Legge prirauje šachovo-svalovým dráham jednotlivé svaly. Pri
bolesti v priebehu šachovo-svalovej
dráhy vyhadáva Ashi body, ktoré
ošetrí napichovaním horúcou ihlou
a prípadne moxovaním a tým ovplyvuje bolesti v priebehu dráhy. Yinové
dráhy zah ajú svaly, ktoré robia
yinovú innos- pohyb do centra,
alebo dopredu. Všeobecne - flexory,
adduktory a intrarotátory. Yangové
šachovo-svalové dráhy zah ajú
svaly, ktoré robia yangovú innos
- pohyb od centra, alebo smerom
k chrbtu. Zah a extenzory, abduktory a extrarotátory. (12) V obrázkovej prílohe uvádzam priebehy dráh
dolných konatín, ktoré hrajú úlohu
pri ošetrení akupunktúrou pri koxartróze. Pri obrázkoch sú znázornené
jednotlivé svaly patriace k tej ktorej
šachovo-svalovej dráhe. Vyobrazené
sú spúšové body (Ashi) ktoré treba
ošetri pri bolestiach v oblasti bedrového k bu, ktoré sa propagujú asto
na vzdialené miesto od spúšového
bodu.
Taiyang dolnej konatiny, dráha
Moového mechúra - svaly:
Noha plantárna fascia;
Lýtko m.gastrocnemius, m.soleus,
m.plantaris,m.popliteus;
Stehno m.bicepsfemoris, m.semimembranosus, m.semitendinosus;
Panva ligamentum sacrotuberale;
Chrbát rotátory trupu(mm. transversospinales-hlboké);
multifidi (mm. transversospinales
- stredne hlboké);
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semispinalis (mm. transversospinales-povrchové);
spinalis (m. erector spinae-mediálne); longissimus (m.errector spinae-stredné);
iliocostalis (m.erector spinae-laterálne); m.rectus capitis posterior
major(suboccipitalis);
m.rectus capitis posterior minor(suboccipitalis); m.superior obliqus
(suboccipitalis);
m.inferior obliqus (subo ccipitalis).
Hlava m.okcipito-frontalis; m.
procerus; m.nasalis; m.orbicularis
oculi(horné vlákna); m.corrugator
supercilii.

Obrázok 6:
Šachovo-svalová dráha Moového
mechúra(12)
Klinické aplikácie
Chronické, alebo akútne bolesti
dolnej asti chrbta, stuhnutos m.
quadriceps ako aj napätie v hamstringoch.
Occipitálna boles a tenzná cefalea
(12)
Boles pod kolenom, okrem Bakerovej cysty.
Spúšový bod v m.biceps femorisboles pod kolenom pri sedení.
Spúšový bod v m. popliteus-boles pod kolenom pri státí,alebo plnej
extenzii v kolene.
Spúšový bod v m.semimembranosus, semitendinosus - boles blízko
sedacieho hrbolu.

originálne práce

Obrázok 7:
Biceps femoris (12)

Obrázok 8:
Popliteus (12)

m.obturator internus
m.piriformis
m.tensor fascie lata
Dolná as chrbta m.quadratus
lumborum
Hrudník mm.interacostalesexternus a internus
Krk m.sternokleidomastoideus
Hlava m.temporalis
m.masseter

Zadná as stehna
Napätie v týchto dlhých svaloch
možno liei niekokými napichnutiami do najbolestivejších Ashi bodov
v každom z týchto svalov. Ihly možno ponecha na mieste, alebo nimi
manipulova a potom vytiahnu.
Treba skontrolova lýtka, strednú
a dolnú as chrbta. Liebu možno
opakova raz za týžde niekoko
týžd ov v kombinácii so streingom.
Tento postup je efektívnejší na uvonenie chronickej stuhlosti svalov, ako
je samotný streing.

Obrázok 11:
Gluteus maximus (12)

Obrázok 10:
Šachovo-svalová dráha Žlníka (12)

Obrázok 9:
Semimembranosus, Semitendinosus
(12)
Shaoyang dolnej konatiny, dráha
Žlníka - svaly:
Noha m.abduktor digiti minimi
Predkolenie m.peroneus longus
m.peroneus brevis
Stehno tractus iliotibialis
Zadok m.gluteus maximus
m.gluteus medius
m.gluteus minimus
m.gemellus inferior
m.quadriceps femoris
m.gemellus superior
m.obturator externus

dolnej hranici svalu. Tento sa môže
aktivova ako výsledok oslabovania
tohoto svalu, alebo ako výsledok
nezvyajného zaaženia pri lezení do
kopca, alebo pri kopaní.
Spúšový bod, ktorý sa nachádza
laterálne od kostre sa môže aktivova pri páde dozadu na zadok. Je
zvyajným zdrojom bolesti v coccygeálnej oblasti a asto sa prehliada.

Klinické aplikácie
V mnohých situáciách dolná as
tejto šachovo-svalovej dráhy je oddelená od hornej asti a tak diagnostika a lieba zah a jednu, alebo druhú
as. U niektorých udí, hlavne tých
so skoliózou, alebo inou asymetriou,
šachovo-svalová dráha Žlníka sa
zúast uje na štrukturálnej adaptácii.
Je preto náronejšie skontrolova
dráhu na oboch stranách a liei
signifikantné vzorce stagnácie, ktoré
sa našli
Gluteus maximus
Spúšové body v tomto svale môže
byobtiažne nájs. Rolujte vlákna
svalov pevne pod vašimi prstami.
Objavia sa tuhé povrazce. Sústrete
svoju pozornos na identifikáciu najcitlivejších bodov.
Horný spúšový bod sa nachádza
laterálne od spina iliaca posterior superior blízko k hornej hranici svalu.
Dolný spúšový bod sa nachádza na

Lieba
Napichova šikmo krížom na smer
svalových vlákien (aspo 50-75
mm) dosiahnu a penetrova ím
viac stiahnutých svalových vlákien.
Pravdepodobne bude potrebné povytiahnu ihlu do subkutánnej vrstvy
a potom znova zavies niekoko krát,
meni pri tom smer a h bku vpichu
dovtedy, kým pacient nepocíti de qi.
Gluteus medius
Gluteus medius abdukuje bedrový
k b a je dôležítým stabilizátorom
panvy, ke je váha na dolnej konatine. Môže by preažený pri posturálnej kompenzácii,alebo ke je slabý
v snahe plni si svoju stabilizanú
funkciu.
Oba spúšové body sú blízko jeho
odstupu pod crista iliaca, jeden vpredu a druhý vzadu. Zóna vyžarovania
bolesti z predného spúšového bodu
sa môže ahko zmýli s bolesou, ktorá sa propaguje z dolného spúšového
bodu u m. gluteus maximus.(12)

Obrázok 12:
Gluteus medius (12)
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Gluteus minimus
Predný spúšový bod z ktorého boles vyžaruje po bonej strane dolnej
konatiny, napodobuje radikulopathiu
L4/L5. Kým zadný spúšový bod (nachádzajúci sa za šachou m.gluteus
medius) prenáša boles dole po zadnej strane dolnej konatiny a imituje
radikuloathiu L5/S1.Na rozdiel od
radikulopathie boles nevyžaruje do
nohy a nie sú prítomné parestézie.
Z oboch týchto bodov je prenesená
boles do spodnej asti zadku.

Obrázok 13:
Gluteus minimus (12)
Tensor faciae latae
Môže by preažený pri snahe
kompenzova slabé abduktory. Spúšový bod je blízko VF29.
Piriformis
Pirriformis môže by preažený pri
kompenzácii problémov kdekovek.
Zvyajným vinníkom je oslabený m.
gluteus medius, plochá noha, stuhnutý m. psoas, adduktor, alebo mediálne hamstringy, alebo dysfunkcia SI
k bu.
Spúšový bod vo svale spôsobuje
prenesenú boles v zadku, ktorá sa
prenáša do dolnej asti dolnej konatiny, alebo menej asto na prednú
stranu stehna. Bod sa obyajne nachádza v polovici vzdialenosti medzi
spina iliaca posterior superior a vekým trochanterom, asto je v mieste
odstupu svalu. (Blízko VU 54)
Sedací nerv, ktorý prechádza medzi
svalom a panvou u niektorých udí
prechádza bruškom svalu a môže by
stláaný tuhými svalovými váknami,
o sa prejaví neurologickými príznakmi ako sú parestézie. Nazýva sa
to „piriformis syndróm“. Vyskytuje
sa astejšie u žien ako u mužov.
Lieba
Ashi body: aspo jednu ihlu do najcitlivejšieho bodu, použi dlhšiu ihlu
aspo 75 mm.
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Obrázok 14:
Piriformis (12)
Quadratus lumborum
Spúšové body v tomto svale sú
obvyklým zdrojom bolesti dolnej
asti chrbta.
Sú štyri rôzne spúšové body
v tomto svale, každý má charakteristickú lokalizáciu prenesenej bolesti.
1. Na laterálnom okraji svalu pod 12.
rebrom. Z tohoto bodu sa boles
prenáša do slabiny.
2. Na laterálnom okraji svalu nad
crista iliaca. Z tohoto bodu sa
boles prenáša do oblasti vekého
trochatera femuru.
3. Na mediálnej asti tohto svalu
blízko processus tranzversus L3,
toto je najastejšia lokalizácia aktívneho spúšového bodu. Boles
sa prenáša do sacro-ilickej oblasti.
Je asto prehliadaným zdrojom bolesti v tejto oblasti.
4. Na mediálnej asti tohoto svalu
blízko extra bodu Yaoyan, z neho
sa prenáša boles do dolnej asti
zadku.
5. Lieba
Spúšové body v tomto svale možno ošetri 3-cunovou ihlou, šikmo na
vonkajšiu dráhu Moového mechúra.
Je dobré napichnú bod v rovnakom
mieste a rovnakým smerom aký mal
váš prst pri palpácii bodu.

Obrázok 15:
Quadratus lumborum (12)
Yang Ming dolnej konatiny, dráha Žalúdka - svaly:
Noha mm.iterossei dorzales
m.extenzor digitorum brevis
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Predkolenie m.tibialis anterior
m.extensor hallucis longus
m.extensor digitorum longus
Stehno m.quadriceps: rectus femoris
vastus medialis
vastus intermedius
vastus laterális
Brucho m.rectus abdominis
m.obliqus externus
m.obliqus internus
m.transversus abdominis
Hrudník m.sternalis (asto chýbajúci)
Hrdlo m.omohyoideus
m.sternohyoideus
m.sternothyreoideus
m.cricothyreoideus
m.thyrohyoideus

Obrázok 16:
Šachovo-svalová dráha Žalúdka (12)
Vnútorné žuvacie m.mylohyoideus
m.stylohyoideus m.digastricus
Tvár m.mentalis m.depresor labii
inferior m.orbicularis oris, m.buccinator, m.risorius, m.zygomaticus
major et minor, m.levator labii
superioris, m.levator anguli, m.orbicularis oculi (dolné vlákna)
Klinická aplikácia
Quadriceps
Spúšový bod v m.rectus femoris
blízko jeho odstupu na spina iliaca
anterior superior, môže spôsobi

originálne práce
generalizovanú boles okolo patelly, ktorá sa zhoršuje pri chôdzi dole
schodmi.
Slabos m.vastus medialis naruší
biomechaniku patelly s citlivosou na
mediálnej strane kolena. Aktívny bod
sa nachádza blízko LP 10.

Obrázok 17:
Obrázok18:
Rectus femoris Vastus medialis
(12)
(12)
Aktívny spúšový bod v m.vastus
intermedius spôsobuje hlbokú boles
na prednej strane stehna.
Spúšový bod v m. vastus lateralis
je zdrojom prenesenej bolesti na laterálnej strane kolena a stehna.
Lieba
Vyšetri od brucha po lenok s osobitnou pozornosou na m.qudriceps.
Použi Ashi body na strane stagnácie v šache. Možno ich prehrieva
moxou, alebo spoji elektrostimuláciou.

Obrázok 18:
Vastus lateralis (12)
Pri prehrievaní moxou sa rovnomerným pomalým horením vlákien
paliny vyrába teplo, ktoré preniká
do svalov, ohrieva dráhy a dráhové
obehy, podporuje cirkuláciu Qi v organizme, vyhá a chlad a vlhkos,
rozptyuje a vyhá a vonkajšiu patogénnu energiu.(5)
Taiyin dolnej konatiny, dráha Sleziny-svaly:
Noha m.abduktor halluci
Predkolenie m.tibialis posterior
Stehno m.adduktor longus
m.pectineus
Brucho m.iliopsoas
Dolná as povrchu bránice

Lieba
Ošetri Ashi body ak zranenie nieje
vemi akútne. Skontrolova zvyšok
šachovo-svalovej dráhy.
Aktívne spúšové body sú príliš
hlboko na priame napichnutie, preto
je vhodnejšie použi manuálne releas
techniky. Bod VU 23(Shenshu) má
efekt na tento sval.
Spúšový bod v slabine je najlešie
ošetri povrchovým napichovaním.

Obrázok 19:
Taiyin dolnej konatiny (Slezina) (12)
Klinická aplikácia
Adduktor longus
Najastejšie je tento sval poranený
pri športe, obyajne natiahnutie šachy blízko jeho úponu na os pubis.
Natiahnutie m.psoas (zápal burzy
m.psoas).
M.psoas je najsilnejší flexor bedrového k bu. Medzi svalom a bedrovým
k bom sa nachádza burza. Zápal burzy je obyajne sprievodným znakom
artrózy bedrového k bu.

Obrázok 21:
Iliopsoas (12)
Shaoyin dolnej konatiny m dráha
Obliky-svaly:
Noha m.iterosseus plantaris
mm.lumbrikales
m.quadratus plantae
m.flexor digitorum brevis
Predkolenie m.flexor digitorum
longus
Stehno m.adduktor magnus, m.gracilis
Panva m.levator ani
m.coccygeus
Krk m.longus colli
m.longus captis
m.rectus capitis anterior ani
m.rectus capitis lateralis

Obrázok 20:
Pectineus a Aductor longus(12)
Diagnostika
Boles v slabine, alebo jednostranná verikálna boles chrbta zhoršená
pri rezistovanej flexii v bedrovom
k be. Pocit napätia a tlaku v slabine.
Citlivos nad svalom a bedrovým
k bom.

Obrázok 22:
Šachovo-svalová dráha Obliky(12)
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Boles stehna
Aktívny spúšový bod v m. adduktor magnus a gracilis, z oboch sa
boles prenáša na mediálnu stranu
prednej asti stehna.
Pri liebe treba vypalpova a napichnú spúšový bod v adduktor
magnus. (Pri polohe pacienta na
chrbte).

Obrázok 23:
Obrázok 24:
Adductor magnus
Gracilis
(12)
(12)
Aurikuloterapia pri liebe koxartrózy
V neposlednom rade možno na
liebu koxartrózy použi aurikuloterapiu. Ucho tvorí jeden z mikrosystémov používaných v akupunktúre. Na
ucho sa premieta celý organizmus.
Jednotlivým oblastiam na uchu zodpovedajú asti udského tela.
Poda ínskeho konceptu sa ošetruje to ucho, na ktorej strane tela je
problém. Teda napr.: Ak je problém
s pravým bedrovým k bom ošetrí
sa area patriaca bedrovému k bu na
pravom uchu.
Všeobecné princípy výberu bodov
A. Výber bodov poda teórie tradinej ínskej medicíny.
Napr.: Poda princípov tejto teórie
„Púca regulujú kožu a ochlpenie“
a „Púca a Hrubé revo ovplyv ujú
vzah povrch-vnútro.“ Preto je možné vybra body Púc a Hrubého reva
na liebu kožných ochorení. Tak isto
princíp teórie „Slezina riadi pohyb a
premenu“ a „Slezina kontroluje krv“
tak možno použi oblas Sleziny na
ochorenia svalového systému, obehového systému a krvácavé ochorenia.
B. Výber bodov poda teórie modernej medicíny.
Napr.:Keže pancreas reguluje
hladinu krvného cukru, bod pancreasu a Žlníka sa používajú na liebu
diabetu.
C. Výber bodov poda anatómie.
Napr.: Vybra bod Žalúdka na lie24



bu bolesti Žalúdka. Vybra bod koxy
na liebu bolesti pri koxartróze.
D. Výber bodov poda špeciálnej
funkcie bodov a klinických skúseností.
Napr.: Necha krváca apex ucha
na zníženie horúky. Bod na vrchole helixu má protizápalový úinok
a môže zníži teplotu, zmenši
opuch, a zníži krvný tlak. Shenmen
a bod occiput majú tiež protizápalové
úinky.
Z indikácií pri liebe koxartrózy
využívame hlavne ovplynenie bolesti
a protizápalový úinok.
Pri liebe koxartrózy vyberieme
hlavné body - koxy, gluteálnej oblasti
a Shenmen.
Dopl ujúce body: Moového mechúra a Žlníka. Poas akútnej fázy
body na vrchole apexu a talamus.
(19)
Metóda
V akútnom stave irritovanej koxartrózy necha krváca body na apexe
helixu, alebo použi tenkú ihlu na
stredne silnú stimuláciu. Poas chronickej fázy použi semienka, alebo
magnety. Semienka sa ponechajú 3-5
dní. Pacient si ich stimuluje tlakom
3-4x denne.
Poda francúzskej školy, ako uvádza Esler sa vyberajú na ušnici body,
kde sa premieta bedrový k b, Shemen,
thalamus, Bod 0, ACTH, ošetrenie
aktívnych bodov.
Záver
Vo svojej práci som sa pokúsila
zhrnú najpoužívanejšie metódy pri
liebe akupunktúrou v rôznych štádiách ochorenia. Poukáza na možnosti
lieby k zvládnutiu bolesti pri koxartróze, o následne vedie aj k zlepšeniu funkcie k bu a k zlepšeniu kvality
života pacienta.
Liebe koxartrózy akupunktúrou
predchádza dôkladné klinické vyšetrenie, vyšetrenie zobrazovacími metódami a laboratórne vyšetrenie. Treba vylúi iné ochorenia, ktoré môžu
imitova bolesti v oblasti bedrového
k bu, ako sú malignity, afekcie z oblasti dutiny brušnej, lumbálnej chrbtice, metabolické ochorenia, nekrózy
kosti a podobne.
Ak bola stanovená diagnóza degeneratívneho ochorenia bedrového
k bu, potom možno postupova
v liebe akupunktúrou poda tradinej ínskej medicíny.
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Akupunktúra je tisícroiami overená lieebná metóda, ktorá je nielen
efektívna ale aj bezpená. Aj medicína založená na dôkazoch (EBM) viacerými štúdiami podporuje toto tvrdenie. Randomizovaná kontrolovaná
štúdia: “Akupunktúra u osteoartrózy
periférnych k bov„ o zah alo artrózu kolien, bedrových k bov a rúk,
porovnávala akupunktúru s sham
akupunktúrou s inými aktívnymi lieebnými metódami. Lieba akupunktúrou priniesla štatisticky významné
klinicky relevantné zlepšenie bolesti
a funkcie podobne ako kontrolná
skupina, ktorá cviila doma poda
inštruktáže. Sham akupunktúra mala
krátkodobý efekt. (Explore (NY).
2010 may - jun. 6 (3): s.189-91)
V štúdii: „Akupunktúra bolesti pri
osteoartróze“ pacienti s chronickou
bolesou na podklade osteoartrózy
uvádzali klinicky relevantné zlepšenie po liebe akupunktúrou. (Rheumatology (Oxford). 2006, feb. 4 (2):
s.222-7)
Prospektívna štúdia „Bezpenos
akupunktúry“ hodnotí bezpenos
akupunktúry na vekom pote pacientov, ktorí sa podrobovali liebe.
Hodnotili sa komplikácie a vedajšie
úinky akupunktúry poas lieby.
Výstupom pri hodnotení je fakt, že
akupunktúra predstavuje relatívne
bezpenú metódu lieby ak ju vykonáva lekár a podporuje pacientov aj
lekárov v tom, aby dostali informovaný súhlas pacienta k liebe touto
metódou. (Forsch Komplementmed.
2009 apríl 16. (2): s.91-7)
Štúdia porovnávajúca rutinnú
liebu a liebu akupunktúrou a jej
cost- benefit, hodnotí akupunktúru
ako efektívnu a cenovo výhodnú stratégiu lieby u pacientov s chronickou
bolestivou formou osteoartrózy. (Eur
J. Health Econ. 2008 aug. 9. (3):
s.209-19)
Akupunktúra v rukách skúseného
lekára predstavuje dostupnú, cenove
prístupnú lieebnú metódu a vhodnú
alternatívu, prípadne doplnok ku farmakologickej liebe.
Akupunktúra má význam v prevencii rozvoja koxartrózy. Umož uje
maximálne stabilizova chorobný
stav, pokia je v úvodných štádiách,
zabra uje trvalým zmenám v rámci
ochorenia a tým sa stáva dôležitou
zložkou na udržanie plnohodnotného
a aktívneho života pacienta.
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zo zahraniia

Vzdelávanie a prax v oblasti TÈM v Lotyšsku
Štúdium akupunktúry v Lotyšsku
MUDr. Edgars Vasilevskis, PhD
Lieba bolesti, osteopatia Riga Stradins University, Lotyšsko
MUDr. Normunds Vaivads
len predstavenstva lotyšskej Asociácie celostnej a prírodnej medicíny
Lekár- akupunkturista je v Lotyšsku zaradený k regulovaným profesiám a vzdelávacie štandardy pre
toto povolanie sú regulované vládou
(nie vzdelávacou inštitúciou ako
u iných povolaní). Je to dodatoná
špecializácia, vzdelávanie sa zakladá na rezidentúre absolventov, ktorí
ukonili štúdium medicíny a získali
základnú špecializáciu (EQF 7).
Poda štatistík asi 15 percent z lotyšských lekárov (1000 lekárov) je
certifikovaných na TM.
V rámci špecializácie lekár - akupunkturista existujú rôzne lieebné
metódy a postupy:
 elektroakupunktúrna diagnostika
poda Volla, elektroakupunktúrna terapia, aurikuloterapia,
 laserová akupunktúra, Su-Jok,
biorezonanná terapia.
Vzdelávanie lekára - akupunkturistu
Rezidentúra lekára-akupunkturistu (kód špecializácie PP07 ) poda
reorganizácie v roku 2015 pokrauje
dvojroným študijným programom
pre lekárov, ktorí majú základnú
špecializáciu, poet kreditov - 88
(44 za rok).
Prvý roník je zameraný na teoretické východiská: 1.Tradiná ínska medicína - teoretické koncepty
a princípy - 16 kreditov (640 hodín,
16 prednášok a seminárov); 2. TM
diagnostika, vyšetrenia, manipulané techniky-14 kreditov (560 hodín,
14 prednášok, seminárov); 3. Systém akupunktúrnych dráh a spojníc
a akupunktúrnych bodov- 14 kreditov (560 hodín, 14 prednášok,
seminárov).
Druhý roník štúdia je zameraný
na praktickú aplikácia TM v jednotlivých oblastiach klinickej praxe:
A. mikrosystémy v akupunktúre - 14
26



kreditov (560 hodín, 14 prednášky,
semináre); B. lekárske technológie
a techniky akupunktúry - 10 kreditov (400 hodín, 10 prednášky, semináre); C. diagnostika a lieba ochorení, patologických stavov pomocou
akupunktúry - 20 kreditov (800 hodín, 10 prednášok, seminárov) D.
vedecká práca a výskum- 2 kredity
(80 hodín, 4 prednášky, semináre).
D žka štúdia je 2 roky, 44 študijných týžd ov v roku, 40 študijných
hodín za týžde . Jeden týžde štúdia
zodpovedá jednému kreditu. Celkovo je to 3520 hodín
Poda reorganizácia v priebehu
roka 2015 sa lekár - akupunkturista stane základnou špecializáciou s d žkou rezidentúry 4 roky,
priom 2 roky (88 týžd ov) budú
v rámci študijného programu internej (všeobecnej) medicíny (spolone s alšími 12 špecializáciami
- internista, endokrinológ, kardiológ, nefrológ, reumatológ, závodný
lekár, hematológ, onkológ, infekný
lekár, gastroenterológ, púcny lekár,
geriater) plus 2 roky programu akupunktúry (88 týžd ov).
Postavenie T M a príbuzných
metód
Poda lotyšského Zákona o lekárskej starostlivosti zdravotnícky personál a zariadenia môžu praktikova
iba lieebné postupy, ktoré sú schválené v súlade s nariadením vlády.
V nariadení je zahrnutá Alternatívna medicína, ktorej súasou je
akupunktúra a jej lieebné postupy
a príbuzné techniky (elektroakupunktúrna diagnostika poda Volla,
elektroakupunktúra, aurikuloterapia, laserová akupunktúra, Su-Jok,
biorezonanná terapia).
Povolanie «lieite» sa nachádza
medzi evidovanými povolaniami
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v Lotyšsku, ale lieebné metódy
používané lieitemi nesmú napodob ova alebo by blízkou obdobou medicínskych postupov, ktoré
sú schválené v súlade s nariadením
vlády. Osoba, ktorá praktizuje medicínske postupy bez patriného
vzdelania môže by potrestaná poda štátneho práva alebo trestného zákona. Každý lekár cudzieho pôvodu
si môže necha uzna svoje medicínske vzdelanie získané v cudzine.
Platba za T M lekársku službu
TM sa môže praktizova len
v registrovaných a akreditovaných
zdravotníckych zariadeniach (medzi
ne patrí aj súkromná ambulancia).
Lotyšsko nemá vládou financovaný
program TM. Platby sú hradené
osobne pacientom alebo zdravotnou
poisov ou, ktorá túto službu ponúka. Poda štatistík viac ako 38%
pacientov v Lotyšsku používa TM
ako súas zdravotnej starostlivosti
Organizácia lekárov T M
Zastrešujúcou organizáciou, ktorá
pôsobí v oblasti TM v Lotyšsku je
Asociácia celostnej medicíny (Predseda predstavenstva: MUDr. Hab.
Nikolajs Nikolajevs)
Asociácia je riadnym lenom Lotyšskej lekárskej komory - orgánu, ktorý
akredituje lekárov. Spolupracuje a je
tiež riadnym lenom:Medzinárodnej
rady pre lekársku akupunktúru a
príbuzné techniky (ICMART) a Medzinárodnej Asociácie integrovanej
medicíny, Svetovej federácie spoloností ínskej medicíny.

z literatúry

AKUPUNKTÚRA A FRAKTÁLY
Pred asom som dostal zborník
s názvom Ethics & Humanism in
European Science, Environment
& Culture. Vznikol z materiálov
3. medzinárodného fóra, ktoré prebiehalo v Posku v dvoch etapách
- téma Etika a veda pre prostredie
12.-14.l0.2008 v Toruni a Humanizmus v európskej vede a kultúre 7.9.5.2009 v Lubline. Zúastnili sa ho
vedci z viacerých európskych zemí,
esi ani Slováci tam však neboli.
Išlo najmä o udí, ktorí boli nejako
viazaní na Humboldtovu nadáciu.
V zborníku sú na 400 stranách uvedené príspevky, ktoré tam odozneli
ako i zápisy z panelových diskusií
na spomenuté témy. Zborník vydala
Societas Humboldtiana Polonorum
v r. 2011. Zvláštnosou je oddiel
príspevkov mladých vedcov, ktorých
výskumy sponzorovala grantmi spomenutá nadácia. Ide o krátke publikácie výsledkov prírodovedných,
medicínskych i spoloenskovedných
výskumov. Medzi nimi som s prekvapením našiel i jednu prácu, ktorá je
zaujímavá i pre nás akupunkturistov.
Ide o prácu troch mladých dám,
zrejme sestier udmily, Svetlany
a Iriny Sidorenkových /dve z nich
boli i na spolonej fotografii asti
úastníkov a vemi sa navzájom podobali/ z pracoviska Štátnej lekárskej
a farmaceutickej univerzity Nicolaia
Testemitanu v Kišineve v Moldavskej republike, vypracovanej pod
akademickým dohadom akademika
Victora Lacustu a profesora Victora
Vovca. Práca je uverejnená v zborníku na str. 333-335.
Všetky texty v tomto zborníku sú
v anglitine alebo nemine. Referovaný lánok nesie názov „Ancient
China acupuncture meridians and
modern theory of fractals“, teda „Starobylé ínske akupunktúrne dráhy
a moderná teória fraktálov“.
Súasná teória fraktálov v aplikácii na telo loveka chápe všetky

metabolické deje až po úrove bunených elementov ako fraktálny jav.
Fraktálmi sa v aplikácii na loveka
rozumejú asti tela s postupujúcou
segmentáciou stále menšie, takže za
najvyššie a najfunknejšie fraktály
sa považujú tie mikroskopicky malé
na subcelulárnej úrovni. V súvislosti
s meridiánmi to autorky popisujú
názorne tak, že ak si na telo loveka ako na model akupunktúrnych
meridiánov a aktívnych bodov nanesieme sieku a každé jej štvorcové
oko znova rozdelíme postupne stále
viac, v niektorých takto vzniknutých
fraktáloch nájdeme asti aktívnych
bodov, asti základných, alebo spojovacích i tendinomuskulárnych
a tiež h bkových dráh, asto však
ni z toho. Pre fraktály je však všeobecne typické, že i ke neobsahujú
ni z definovaných javov, sú funkne
zapojené do dejov zabezpeovaných
obsahom tých „plnších“ fraktálov. Ide
tu o uritú pozitívnu spätnú väzbu.
Fraktály popisujú ako prirodzené
tvary, ktoré sú ako sebepodobné javy
v hierarchickom postavení. Sebapodobnos sa v súastnosti považuje
za bazálny princíp sebaorganizácie,
napríklad vetvenie stromu alebo vetvenie žiliek listu v koherentnom poli
organizmu a s projekciou na povrch,
o u loveka môže by práve v podobe akupunktúrnych bodov a ich
spojení rôznymi druhmi dráh. Matematické a fyzikálne modelovanie
teórie fraktálov prinieslo pochopenie
ich univerzálnosti v živej prírode.
U loveka sa zistilo množstvo fraktálnych javov od makroskopických
ako je vetvenie bronchov alebo ciev
až po mikroskopické. Patrí sem aj
holografický princíp, teda súvislosti
celku s jeho malou asou.
Autorky rozdelili charakteristiky fraktálov, ktoré obsahujú nieo
z akupunktúrnych podkladov na
štrukturálne fraktály, teda rozložené
na aktívnych bodoch, realizujúcich
aktuálne nápl innosti príslušných

MUDr Teodor Rosinský CSc
meridánov kontinuálne a na temporálne fraktály, ktorých aktivita je
v súlade s cirkadiánnym rytmom maxima a minima aktivity príslušného
meridiánu. Medzi týmito skupinami
fraktálov je informaná súhra v tom
zmysle, že štrukturálne fraktály využívajú charakteristiky asu aktivity
temporálnych fraktálov.
Zásah aktívneho bodu ihlou pri
správnej diagnostike a terapeutickom
postupe, teda využitie fraktálnych
charakteristík príslušného bodu je
efektívnejšie pri využití štrukturálnych i temporálnych charakteristík
bodu v danom ase. Ovplyvnenie
aktivity meridiánov prostredníctvom
fraktálnych vlastností aktívnych
bodov i fraktalizácie meridiánov je
vlastne využitie všetkých medzifraktálnych väzieb nielen medzi meridiánmi všetkých druhov v organizme,
teda smerom dovnútra, ale i navonok,
s okolitým prostredím. Tu hrá úlohu
i spomenutý holografický princíp
ovplyvnenia celku vplyvom na as,
teda fraktál. Sie meridiánov, vedúca
až k bunkám, vytvára hierarchiu prenosu, riadeného potrebou organizmu
a fraktály sú tu práve umož ovatemi
toho prenosu. Meridiány sú vlastne
homeostaty vysokého rangu, ktoré
riadia mikrokanálové funkné javy
až po vnútrobunkovú úrove . Aktivita meridiánov všeobecne a zvláš
pri terapeutickom procese vytvára
pozitívnu spätnú väzbu, ím sa vytvárajú funkné fraktály, ktorých aktuálne pôsobenie je podstatou efektu.
Poda autoriek práve toto vytváranie
funkných fraktálov je dominantnou
úlohou meridiánov.
lánok je krátky a vyžaduje zrejme
bližšie oboznámenie sa so súasnými
fyzikálnymi i matematickými predstavami o fraktáloch, ale je ukážkou
toho, že novšie fyzikálne hypotézy
i objavy naozaj majú ako doplni
naše plodné tradiné i sterilnejšie
modernomedicínske
vedomosti
o akupunktúre.
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seminár

SEMINÁR V LEKÁRSKOM DOME V PRAHE
MUDr. M. Môcik
vedecký sekretár SSA SLS,
MUDr. A. Ondrejkoviová, PhD
redaktorka asopisu ABS
D a 21.11.2015 sa konal odborný
seminár z príležitosti významného
životného jubilea doc. MUDr. Františka Páry, CSc., estného predsedu
LAS LSJEP na tému Niektoré
neurologické ochorenia, súasné
trendy v diagnostike a liebe. Možnosti akupunktúry a pridružených
techník v ich diagnostike a liebe.
Seminár organizovala eská lekárska akupunkturistická spolonos
LS J.E.Purkyne.
V odbornej asti semináru vystúpili Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. – zástupky a prednostu
Neurologickej kliniky 1. LF UK
a VFN v Prahe, vedúca centra demyelinizaných ochorení s témou:
Sclerosis multiplex – nové trendy
v liebe. alšia vemi úspešná
prednáška bola autoriek Dolejšová
V., a Wankatová,J. z ambulancie
akupunktúry a celostnej medicíny

z Prahy na tému Roztrúsená skleróza z pohadu akupunktúry a celostnej medicíny, Doc. MUDr. František
Pára, CSc. – ambulancia neurológie
a akupunktúry v Hradci Králové
s témou Nálezy na ušním boltci
a jejich význam. Kazuistiky závažných neurologických onemocn ní
a léba akupunkturou. Pred popolud ajšim odborným programom
nás Fengman Songová z Jazykovej
školy hl. mesta Prahy uila základy
ínskeho jazyka. MUDr. Danuša Siveková, z ambulancie akupunktúry,
homeopatie a celostnej medicíny
v Bratislave predniesla prednášku
Farmakopunktúra, s možnosou
novšieho pohadu lieby jaziev cez
akupunktúrne body. prim. MUDr.
Barbora Da hová
z P íbramu,
z Centra komplexnej rehabilitácie
predniela prednášku na tému Periferní paréza n. VII, možnosti léení

akupunkturou, vážn jší etiologie neurologického onemocn ní. V závere
odbornej asti programu MUDr. Ing.
Petr Fiala z Lieebného a rehabilitaného strediska Chvaly, a z Katedry akupunktúry IPVZ Praha
predniesol prednášku Akupunktura
a cévní mozkové p íhody (podtitul:
zkušenosti – možnosti – výzvy)
Program moderoval MUDr.Ladislav Fildán, predseda eskej lekárskej akupunkturistickej spolonosti
LS JEP.
Spoloenská as semináru bola
venovaná gratuláciám k životnému
jubileu doc. MUDr. F. Páru, CSc
a príjemným stretnutiam s kolegami
eskej a slovenskej lekárskej spolonosti akupunktúry. Zo Slovenska sa semináru zúastnili viacerí
akupunkturisti, o eskí kolegovia
ocenili.

MUDr. L. Fildán
a
p Fengman Songová

MUDr. L. Fildán
a
MUDr. P. Fiala
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seminár

Zástupcovia zo Slovenska
eskoslovenskí
akupunkturisti

Hostia aj zo Slovenska

Známe osobnosti našich spoloností

Sála bola obsadená do posledného miesta
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zaujímavosti

ROK 2016 – ÈÍNSKY ROK OHNIVEJ OPICE
Zo všetkých zvieracích znamení
sa práve Opica najväšmi podobá
samotnej nahej opici, teda loveku.
Preto neudo, že práve ona zdedila
najviac udskej inteligencie a zárove
i najväšiu schopnos klama. Opica
je v ínskom zvieratníku znamením
vynálezcu, improvizátora i novátora,
šarlatána schopného svojou prefíkanosou a šarmom pritiahnu k sebe
každého. Keže je to bystroumný
génius cyklu, je inteligentný, pružný
a novátorský. ahko vyrieši komplikované problémy a vemi rýchlo sa
uí. Zvládne všetko na svete, zvyajne
má predpoklady sta sa dobrým jazykovedcom. lovek narodený v tomto
roku dosiahne úspech, nech sa rozhodne pre akékovek povolanie. Nijaký problém nie je pre ho priveký.
Jeho negatívnou stránkou je vrodený
komplex nadradenosti. Nemá dos
úcty k iným. i skôr, z jeho zorného
uhla, má jej privea pre seba. Vie
by nesmierne sebecký, egoistický
a márnomysený. Prechováva aj istú
žiarlivos, ktorá sa prejaví zakaždým,
ke niekto získa postavenie alebo
okovek iné, o on ešte nemá. Všestranný príslušník znamenia Opice sa
môže sta dobrým hercom, spisovateom, diplomatom, advokátom, športovcom, maklérom, uiteom at. Je
vemi spoloenský, s každým dobre
vychádza. Má zvláštne nadanie získa
si vašu náklonnos, i ke vás podviedol. Tejto mnohostrannej osobnosti,
nech by pôsobila akokovek placho
a poslušne, urite nikdy nechýba
jedna vlastnos, a síce bezoivos.
Dá si však záleža, aby prejavila
dobré správanie, dokonalú zdvorilos
a pokojnú dôstojnos. Má hlbokú
a neotrasitenú vieru sama v seba.
Bolo by však nesprávne zavrhnú
Opicu ako úplne sebeckého loveka.
V radostnom zaujatí vlastnou osobou
pripomína skôr diea. Je schopná absolútne nevníma iných udí, ak nie
sú priamo zapojení do toho, o v tej
chvíli práve robí. Pozoruje sa rovnako fascinovane a s radosou ako
batoa, ktoré po prvý raz objaví svoje
pršteky ako možnú hraku. Všimnite
si, ako ten drobec reaguje, ke príde
na to, že rukami sa dá zatlieska!
30



Piští od nadšenia a opakuje to znova
a znova, tlieska, i kým to neovládne
dokonale. Taký je zaujatý tým fantastickým objavom, že ni iné nevníma.
Ke bližšie spoznáte tento typ, sotva
sa budete pohoršova nad takou nádhernou radosou zo života. Ve práve
ou sa odlišuje, niekedy až závideniahodne, od ostatných udí. Opica
nielen že má šastie a bystrý rozum,
ju jednoducho nemožno zrazi na
dno. Zah a Opicu urážkami, obvineniami a trestami je márne a môže
vás to dokonca dohna k zúfalstvu.
Je to ako hádza hrach na stenu.
Jednoducho nie je schopná uveri
všetkému nepeknému, o ste vyslovili. To nemôže by pravda. Vaše
výitky pokladá za neopodstatnené,
ba možno ju až hystericky rozosmejú.
Vytvorila si taký presný obraz o sebe,
o svojom nadaní a právom zaslúženom šastí, že ste zrejme až nezdravo
žiarliví, ke tvrdíte také smiešnosti.
Opica je dobrým kritikom. Vie
prstom ukáza na miesto, kde osi
neklape, a navrhnú úinnú nápravu.
Príslušník tohto znamenia býva však
zväša prívetivý, prirodzený a spontánny, ochotný tvrdo pracova, najmä
ak mu aspo iastone prenecháte
iniciatívu. A ím dôležitejšia je úloha, tým vyššiu odmenu si nárokuje.
Skúste ho plati pod jeho úrove ,
a on vám to vráti výkonmi bez úrovne. Prijmite dobrú radu, nikdy sa
nepokúšajte oblafnú Opicu. Nevyjde
vám to. Okrem toho, že je expertom
na pomstu, má aj zmysel pre ierny
humor...
Medzi známe osobnosti narodené
v znamení opice patria napríklad
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MUDr. Katarína Svitková
Leonardo da Vinci, Julius Caesar,
Charles Dickens, Alexander Dumas,
Elisabeth Taylor, F. Fellini, David
Copperfield ale aj Karel Kryl, Eduard
Beneš, i Marián Labuda.
o nám teda prinesie rok ohnivej
opice? Od 8.2.2016, kedy rok ervenej opice zaína, sa môžu všetky
znamenia teši na pestrý nov rok.
Bez ohadu na znamenie zverokruhu
úspech aká na udí, ktorí pracujú
mentálne a v intelektuálnych oblastiach. Vzhadom k tomu, že Opica
sama o sebe je vemi nebezpená,
všetci z jej strany oakávajú problémy. Nemali by sme ale zabúda,
že ide zárove o rozumné a múdre
zviera. Bute pripravení ku zmenám:
k sahovaniu, k nákupu nového bývania. Ale pokia máte v úmysle sa
presahova do zahraniia, bude lepšie to odloži. Pre niekoho môžu by
zmeny iné: napríklad manželstvo, i
narodenie detí.
Opice asto vôbec nepoúvajú rady
iných, rozhodujú samé. V dôsledku
toho môžu nerozvážne iny v roku
2016 prinies len smutný výsledok. Je
dôležité radšej veci dobre premyslie,
ako sa púša do bezhlavých neuvážených rozhodnutí. Opica nepomôže
iba tým, ktorí nebudú naslúcha radám svojich blízkych. Bude ochra ova udí opatrných, premýšajúcich.
Dvakrát meraj, jeden krát strihaj – to
je hlavný postoj v roku 2016.
Opica je opatrná vo finanných
záležitostiach. Nemá rada zbytoné
a prázdne plytvanie peniazmi. Nemilosrdne potrestá takýchto nezodpovedných udí. Tí, ktorí budú múdro
spravova a mí a svoje financie, získajú stabilitu a zlepšenie vo finannej
sfére. Opica nebude prehliada tých,
ktorí budú pomáha uom v problémoch. V roku 2016 sa dá ušetri
a zarobi mnoho pe azí.
Pokia ide o milostné aféry v roku
2016, mali by ste vedie, že Opica
je v tomto ohade vemi seriózna.
Na prvom mieste sú pre u rodinné
záležitosti. Opica dáva vekú šancu
sa stretnú so spriaznenou dušou
tým, ktorí ju ešte nemajú. Ten, kto už

zaujímavosti
má rodinu, v tomto roku ešte posilní
vzahy. Opica netoleruje frivolné
vzahy, ale skôr hadá vážne a legitímne partnerstvá.
Všetky vzahy, ktoré vzniknú
v tomto roku, budú vemi dlhé a pevné, tak to bude aj s uzatvorením manželstva. Pre udí, ktorí chcú namiesto
lásky len nezáväzný ahký románik
za úelom uži si prudké emócie, rok
Opice nebude šastným. Ale páry,
ktoré si navzájom vedia ustupova,
nepodvádzajú a nemajú snahu sa
pretvarova, sú ochotné poúva svojich partnerov, nájdu harmóniu, mier
a šastie v rodinnom živote. Rok je
urený pre pohodový rodinný život.
Podnikatelia v roku 2016 nájdu
nových obchodných partnerov. Odvážne sa môžete pusti do nových
projektov a podnikateských nápadov, rok Opice vám ich pomôže
realizova. Ale zárove východný
horoskop 2016 varuje, že rok bude
dos riskantný a bude nevýhodný pre
tých, ktorí sa rozhodnú zapoji do pochybných a nadmieru dobrodružných
obchodov. Nerozhodujte sa zbytone
rýchlo, budete musie zváži všetky

pre a proti. Múdros, opatrnos a pozornos by mali by vždy prítomné
absolútne všade.
Každý, kto sa zaoberá vedeckou
a tvorivou innosou: vedci, umelci,
hudobníci, speváci, skladatelia – tento rok vám prinesie šastie. Chcete
triumf ? Tvrdo pracujte.
Rok 2016 môže by naplnený prírodnými katastrofami: záplavami,
zemetraseniami. Musíme by pripravení na takéto javy a pri ich vzniku
neprepada panike.
Pokia niekomu nieo súbite
v roku 2016, musíte to dodrža.
V opanom prípade na konci roku
môžete oakáva nepríjemné výsledky. Všeobecne platí, že v roku 2016
by ste mali by opatrný vo svojich
prejavoch. Opica si pamätá všetky
nelichotivé slová na adresu ostatných, ktoré sa potom vrátia k vám,
a nie práve v najlepšej forme.
Potkana akajú v roku opice úspechy v rámci rodiny, priatestva a aj
kariérny postup. Pre byvola nastáva
as konene sa odhodla k veciam,
o ktorých už dlho uvažuje, ale doteraz ich odkladal, nadišiel ten správ-

ny as pre ich realizáciu! Tigrovi
prinesie rok opice drobné prekážky
a samotu, ale aj šancu sta sa lepším
lovekom. Zajaca aká šastný rok
v oblasti lásky aj kariéry. Drakov
aká tiež rok hojný v oblasti lásky,
vzahov a financií. Rok opice bude
pria mimoriadne hadom túžiacim po
založení rodiny, ostatní by však mali
spomali a užíva si všetkého, o
už dosiahli. Ko a aká mimoriadne
úspešný rok vo všetkých oblastiach.
Ovca nájde v tomto roku svoje istoty
v rodine. Pre opicu prináša rok 2016
výnimoné príležitosti a to hlavne
v oblasti kariéry. Kohútovi hrozia
finanné straty, preto by mal v roku
opice by vemi opatrný. Psa aká
stabilný, príjemný a vyrovnaný rok
v oblasti rodinnej, finannej aj pracovnej. Prasa bude sprevádza v roku
opice optimizmus, ktorý mu pomôže
s úsmevom zdola všetky možné prekážky.
Rok Opice prináša mier, pokoj
a prosperitu uom, ktorí to potrebujú.
Prajeme aj Vám úspešný ínsky rok
Ohnivej Opice.

z podujatí

TÉMATIKA AKUPUNKTÚRY NA KONGRESE
NATURÁLNEJ MEDICÍNY
MUDr Teodor Rosinský CSc
XVIII. kongres naturálnej medicíny s interdisciplinárnou úasou
prebehol 3.-5. l0. 2014 v Šamoríne.
Organizovali ho Lekárska spolonos naturálnej medicíny a Sekcia
akupunktúry Asociácie súkromných
lekárov. Okrem prednášok interdisciplinárneho zamerania a to teoretických i praktických bola asi polovica
prednášok a väšina diskusií venovaná akupunktúre.
Dr. Solár a Dr. Solárová predstavili
svoje poznatky o pyramidovom dynamickom modele v akupunktúre. Išlo
o kombináciu tradiných 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 akupunktúrneho diagnostického i terapeutického procesu.
Naviac tu ide i o nartnutie možných
súvislostí s inými medicínskymi i
všeobecne biologickými poznatkami.
Toho sa dotýkal i druhý príspevok
Mgr. Šimovej a Dr. Solára o princípoch kódovania genetickej informácie a možných jeho analógiách
v akupunktúre. Ukázalo sa tak na
súvislosti, ktoré sa predtým nepodozrievali. Je pravdepodobné, že takých
súvislostí a styných rovín i s inými
odbormi a akupunktúrou bude viac.
Dr. Balážová predniesla tiež nie
bežné poznatky z jej praxe veterinárneho lekára používajúceho akupunktúru. Okrem praktickej stránky
je tu i rozhodný dôkaz faktu úinnosti
akupunktúry bez pseudokritického

prístupu hlásateov jej placebového
i autosugestívneho mechanizmu.
Samostatným blokom prednášok
a panelovej diskusie bola tematika
využitia akupunktúry v onkológii. Po
krátkom úvode Dr. Solára hlavný referát predniesla prof. Dr. Pastoreková.
Týkal sa hypoxie ako významného
faktora progresie a terapeutickej rezistencie nádorov. Sama priznala, že
predtým netušila, že by akupunktúra
mohla ovplyvni práve úrove hypoxie a teda kyslíkového metabolizmu
a tým úinkova na nádorové bunky.
Prakticky zameraný referát o alších
možnostiach využitia akupunktúry
predniesli Mgr. ernický a prof. Dr.
Slobodníková a to v aplikácii na lymfedém konatín ako astý následok
chirurgických onkologických zákro-
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z podujatí
kov. Prof. Špánik hovoril o možnostiach akupunktúry v podpornej liebe
onkologických pacientov a prof.
Slobodníková sa zamerala na pooperané zmeny a ažkosti pri karcinóme
prsníka a akupunktúru ako nádejný
prostriedok ich zmiernenia.
Tretí de kongresu bol venovaný
výlune akupunktúre. Zaala ho
odborná esej Dr. Rosinského o akupunktúre v ase a priestore i mimo
nich. Vychádzajúc zo všeobecnej medicínskej predstavy, že zdravie i choroba sa odohrávajú v priestore tela a v
ase, o je brané ako samozrejmos i
v akupunktúrae, mala by by už braná

do úvahy i iná realita. Súasné stále
dop ané poznatky fyziky ukazujú
na možnosti neasovosti a pluridimenzionality priestoru popri dávnych
vedomostiach o inom plynutí asu v
tele a možnej inopriestorovosti alebo
nepriestorovosti niektorých dejov, o
sa nutne odráža i v mechanizmoch
akupunktúry. Dr. Baumann/ová/ ako
reprezentantka najmladšej generácie
akupunkturistov predniesla súhrnný
referát o chi a krvi. Dr. Mochná
pokraoval v referovaní o svojom
dlhodobom výskume korelácií TST
s diagnostickými a terapeutickými
výsledkami u pacientov. Dr. Hruška
predniesol kazuistiku z gynekolo-

gickej pohotovosti, kde vlastne len
vaka akupunktúrnej diagnostike
sa podarilo skorigova nesprávne
postupy predchodcov a pacientke pomôc. Na záver Dr. Gajdoš referoval
o najnovších poznatkoch akupunktúry a ich použití v praxi všeobecného
lekára.
Vcelku všetky prezentácie týkajúce sa akupunkúry boli informatívne
a prínosné. Ukázali tiež na zatia
menej frekventované i celkom nevšímané možnosti aplikácie a tiež na
témy výskumu a hadania súvislostí
s ostatnými medicínskymi i prírodovednými odbormi.

zo zahraniia

7.th SINO-HUNGARIAN MEDICAL FORUM
Siedme ínsko - Maarské fórum
sa konalo v d och 17.-18. októbra
2015 na North China University of
Science and Technology v Tangshane v íne. Organizoval ho výbor pre
medzinárodnú spoluprácu ínskej
spolonosti pre integráciu Tradinej a západnej medicíny v kantone
Hebei. Spoluorganizátormi bola
Maarská spolonos lekárskej
akupunktúry pod vedením prof.
MUDr. G. Hegyi, PhD, z TCM Confucius Institute z Univerzity v Pecsi,
a z Yamamoto Rehabilitation Institutu, v Budapesti, z Maarska.
Na fóre vystúpili známi lektori,
profesori Tangshanskej university,
prezident inskej spolonosti pre
integráciu TM a MZM prof. Li
Dian –gu s úvodnou témou, s odbornými témami vystúpili riadite Univerzitnej nemocnice prof. Zhao Jin
–xi s prednáškou Diabetes mellitus,
Prof. TIAN Chunyu Ph.D. s témou
Úvod do ínskej lekárskej fytoterapie, dr. Jia Zhen-hua, s témou Využitie teórie kolaterál v prevencii a liebe vaskuopatii, Prof. Xianghong
Jing z Chinese academy of sciences
institute of acupuncture and moxibustion in TCM s témou Porovnanie modernej západnej medicíny s
tradinou ínskou medicínou, prof.
32



JIA Chun-sheng Špecifické úinky
akupunktúry a moxovania.prof. Sun
Bao Dong Lieba chronickej prostatitídy akupunktúrou, prof Li Ji-an,
Efekt formule Wuzi Jiangtang na
glukozový metabolizmus pri DM II,
(výsledky experimentálnej štúdie),
prof Chenzhi Qiang z Hebei Province Hospital of TCM s témou Lieba
membranóznej nefropatie ínskou
a modernou západnou medicínou.
Z maarských prednášatelov
vystúpila prof. MUDr. Gabriella
Hegyi, PhD s témou Diabetes mellitus, voby terapie a s prednáškou na
tému TCM a onkoterapia , možný
synergický efekt, MUDr.Andrea Sótér, PhD a MUDr.Livia Békési, PhD
s témou Prevencia obesity, MUDr.
Krisztina Cstörtöki, PhD s témou
Periodontálne ochorenia ako možný rizikový faktor chorôb srdca
a MUDr. Gabriel Ormos PhD s témou Retrospektívna analýza indexu
úinnosti 5 ronej lieby anti TNF
 faktorom u pacientov s M. Bechterew. Zo slovenských úastníkov
mali aktívnu úas MUDr. Alena
Ondrejkoviová, PhD a MUDr. Gabriel Petrovics na tému Akupunktúra
a moderná medicína a s posterom na
tému 6 rokov Ústavu tradinej ínskej medicíny Slovenskej zdravotníckej univerzity, autorov MUDr.
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MUDr. A. Ondrejkoviová, PhD
V. Balogh, MUDr. G. Petrovics,
MUDr. A. Ondrejkoviová, MUDr.
O. Bangha
Súasou fóra bol celodenný
workshop na tému Akupunktúrne
postupy pri ochoreniach pohybového
aparátu, niektoré zvláštne postupy,
Ischemické cievne príhody mozgu
riešené akupunktúrou, Ochorenia
mäkkých tkanív a akupunktúra, Chiropraktické postupy pri bolestiach
lumbálnej chrbtice, masážne techniky. Satelitnou akciou kongresu bola
stáž v dvoch ínskych univerzitných
nemocniciach, ktoré sú zamerané na
tradinú i modernú západnú medicínu v kantone Hebei a niekolkod ový
pobyt v hebejskom rehabilitanom
sanatóriu s medzinárodnou školou
pre Qi gong, s ukážkami a aktívnou
úasou na kurze. Odborná úrove
7.th Sino-Hungarian Medical Forum, workshopu, stáží v nemocniciach, ako aj kultúrna i spoloenská
úrove našej návštevy íny bola
vemi úspešná a kladne hodnotená
všetkými úastníkmi. Uzatvorili sa
alšie kontakty s ínskymi kolegami z North China University of
Science and Technology a univerzitných nemocníc v Tangshane, v Qinhuangdao i v rehabilitanom centre
Hebei Beidaihe Sanatorium.
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