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Milé kolegyně, vážení kolegové,  
přátelé akupunktury,

horké léto se nám už překulilo do podzimního počasí a jeho 
plískanic, ale myslím si, že kromě veder a dalšího vzpomínáme 
také na kongres ve Zvolenu, který skvěle vybrali, připravili 
a zorganizovali naši slovenští přátelé. Uvnitř časopisu jsou sa-
mozřejmě jak odborné texty, tak dvě reminiscence na kongres 
z úst povolaných. K tomu jsme na obálku zvolili vzpomínku 
na ukázku tai či a bojových umění ze sobotního výletu na Pus-
tý hrad s kouzelným výhledem na okolní krajinu. Takže ještě 
jednou díky, kolegové, za sebe i redakční radu, za odborný, 
společenský a kulturní zážitek.

K časopisu jako takovému. Opět vřelé díky všem autorům. 
Zpočátku to vypadalo dost bledě, někteří osvědčení autoři tento-
krát z různých důvodů chybí (ale máme příslib do dalších čísel). 
Nakonec se ale s mírným zpožděním sešlo příspěvků dost, takže 
jsme dokonce uvažovali o dvojčísle, což je pro redakci příjemné. 

Přesto bych rád navázal na slova našeho předsedy  
MUDr. Ladislava Fildána na kongresu ve Zvolenu: „Problémem 
je získávání kvalitních příspěvků,  obecně aktivita členů upadá, 
řada kvalitních příspěvků pro několik čísel bulletinu byla získána  
po atestaci z akupunktury na Slovensku. Je nutno zvětšit počet 
původních prací, jejich strukturu a zkvalitnit literární odkazy 
a práci s nimi. Příspěvky by se měly svou strukturou a kvalitou 
vyrovnat běžně publikovaným pracím v jiných odborných 
časopisech.“

Za sebe  bych chtěl autory poprosit, aby v záhlaví práce uváděli 
pracoviště a mailovou adresu, jako je to v časopise. Většinou 
tyto údaje máme, ale ne u všech a někdy ne třeba zcela aktuální. 
Díky všem předem.

V dnešním čísle jsou opět práce našeho přítele a kolegy 
z Hané a nyní již dlouho z Německa, dr. Oskara Mastaliera.  
Jeho, jak už jsem uváděl před časem, roztomilou češtinu, jsem 
opět částečně zkorigoval, se snahou zachovat původního ducha 
jeho stylu psaní.

A krátce z kultury. Na Podblanicku, čili ve středních Čechách, 
probíhá již přes třicet let festival vážné hudby Podblanický hu-
dební podzim. K vidění zde jsou zde v kulturních zařízeních 
nebo kostelíčcích malých vesniček světoznámá jména jako 
Václav Hudeček, Jaroslav Svěcený, Janáčkovo kvarteto, kvarteto 
Martinů atd., kteří mají jinak na dlouho dopředu všude vypro-
dáno. Nádherné zážitky, vřele doporučuji.

Těším se na shledanou na listopadovém semináři, přeji vám 
krásný zbytek roku a jak se říká, mějte se hezky a něco pro to 
dělejte.

Petr Sedláček
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Pět vnitřních YIN orgánů je ve fy-
ziologické souvislosti a představují 
svou souvztažností pět elementů 
v pořadí jak známe:
• játra =   dřevo
• Srdce =   oheň
• Slezina-slinivka =   země
• Plíce =   kov
• Ledviny =   voda

Podle čínských představ nepři-
náleží žádnému z elementů pojem 
vyjadřující „fixaci“– statiku. Pojem 
elementů vyjadřuje symboly pro vi-
tální cesty v přírodě a tím i v člověku. 
Pět elementů je vyjádřením vztahů 
orgánů, což nám dává následně po-
rozumění jednak principů klasické 
akupunktury jednak pochopení 
účinků tonizačních a sedativních 
bodů. Pět elementů a pět přehrad 
je pro nás navždy spojeno s výukou 
MUDr. Miládky Barešové, CSc.

Směr pohybu YANG v postavení 5 
elementů je pravostranný (ve směru 
hodinových ručiček) a vyjadřuje evo-
luci. Směr pohybu YIN je levostranný 
a vyjadřuje děje, které bychom mohli 
nazvat souhrnně jako involuci. Smě-
ry souvisí s pravidlem „Matka-syn“ 
a uspořádání jednoho orgánu s přes-
příštím čili „pravidlo opozice“ (Kov 
„děda“ je v opozici k „vnuku“ Dřevu)

Přenesení 5 elementů na akra 
končetin do 5 přehrad souvisí 
s čínským pojetím energie, kte-
rá nalézá svůj nejsilnější výraz 
(projev) v POHYBU tj. v moto-
rice – na horních končetinách je 
to ideomotorika – nejpohyblivější 
oblast zvláště od lokte distálně, tedy 
svaly mezi loktem a konečky prstů 
a na dolních končetinách od kolen 
po konečky prstů nohou. Seřazení 
přehrad má svůj filosofický podklad 
a je potřeba znát, že na YINové straně 
(vnitřní, přední) horních i dolních 
končetin je prvním elementem 
na konečcích prstů DŘEVO (zroze-

ní, zdroj, růst, jemná motorika, ale 
i pevnost, propojenost = pojivo, játra 
a žlučník…).

Na YANGové straně (zadní plochy, 
zevní…) na akrech rukou a nohou  
jsou umístěny dráhy YANG meridiá-
nů jak je všichni známe – a začínají 
přehradou KOVU (logicky, protože 
v opozici proti DŘEVU je KOV dle 
tradiční Východní medicíny, může-
me to alegoricky příblížit našemu 
myšlení představou – že se zde opa-
kuje jakoby vztah „dědy“ či „babičky“ 
KOVU a „vnuka“ DŘEVA, známe, že 
dědečci a babičky zpravidla mírní 
nekoordinované akce vnoučat, je-
jich nemoudré hyperaktivity, jejich 
přestřelující emoce, brzdí je v rych-
losti, radí jim ze svých zkušeností, 
moudří dědečci a moudré babičky 
dávají vnoučatům jiné informace – 
jinou „výchovu“ než maminka nebo 
tatínek…).

„Čára“ KOVU je proto na YIN ploše 
HK až jako třetí v pořadí a leží v ro-
vině volární plochy zápěstí a na DK 
jsou body této přehrady v rovině TC 
kloubu, jmenovitě v pořadí značení 
německy a za lomítkem české znače-
ní meridiánu:
• HK: Lu/plíce 8, KS/ OS 5 a H/ S 4
• DK: MP/SS 5, Le/J 4, N / L 7

„Čára“ KOVU je na YANG horních 
a dolních končetin na koncích prstů 
a prstců:
• Di/TlS 1, 3E/ 3O 1, Dü/TS 1
• M/ Ž 45, Gb/Žl 44, B/MM 67 

Element KOVu je „Matkou“ VODY 
(dítě) a „Babičkou“ / „dědečkem“ 
DŘEVA (vnoučeti). Je v opozici Dře-
vu – což je dobré pro pochopení 
sedativního a tonizačního působení, 
ale v rámci 24hod. biorytmu nás 
bude více v praxi zajímat, že: pod 
element KOVU patří orgány 
a meridiány:

• YIN – plíce (čistá energie)
• YANG – Tlusté střevo 

(vylučování nečistého)

A protože dráha plic s dráhou 
tlustého střeva mají i své musku-
lotendinózní dráhy, které kopí-
rují radiální stranu HK a podílejí 
se z ideomotoriky obrazně řečeno 
specielně z funkcí ruky na funkci 
palce tzn. že se podílejí velkou mě-
rou na úchopu, kreslení, malování, 
psaní, prostě na jemné motorice 
ruky, tak o to více nás bude zajímat 
jejich funkční stav neboli sympto-
matologie příslušejících orgánů 
i meridiánů. Muskulotendinozní 
dráhy v oblasti lokte -paže-ramen 
se podílejí na hodu, švihu a vrhu, 
na velkých globálních pohybech HK. 

Při opakování průběhu meridiánu 
P (plic) a TS (tlustého střeva) a jejich 
muskulotendinozních drah jsem 
si uvědomila, že u mnoha alergiků 
s respiračními potížemi (pollinosis, 
astmoidní spastické bronchitidy, la-
ryngitidy, sinobronchiální syndromy 
a astma bronchiale) jsme s dr. Bera-
nem používali stabilní sestavu bodů 
z dráhy plic a tlustého střeva u léčby 
akutních projevů výše vyjmenova-
ných chorob a stavů, ale v dalších 
létech jsme body těchto meridiánů 
a ovlivnění muskulotendinózních 
dráh používali více jako prevenci 
projevů respiračních  alergií.

Nejdříve jsme používali body pou-
ze z klasické tělové akupunktury, 
později jsme k víceméně stabilní 
sestavě bodů přidali body z auri-
kuloterapie, ŠU body z dráhy MM 
(močového měchýře) a jeden bod 
mimodráhový. Dodržovali jsme 
postup aplikace jehel (nebo elek-
tropunktury Akudiastem 1 u malých 
dětí) v typickém pořadí (podle výuky 
z kurzů akupunktury ILFu – IPVZ 
Praha)

KOUZELNÝ PROUTEK ELEMENTU KOV 
9. Konference v Českém ráji 25. 4. 2015

Původní sestava jehlová: tradič-
ní postup aplikace jehel (či elektro-
punktury): 
shora-dolů, hlava-trup: záda – pak 
přední plocha těla hrudníku, konče-
tiny horní, břicho, dolní končetiny. 
Nejdříve body z YANG meridiánů, 
pak body z YIN meridiánů. 
Zásadně vpravo dříve, jak body 
na levé polovině těla. Vlastní sestava 
s dominancí elementu KOVU pak 
první roky vypadala následovně 
– v pořadí aplikace bodů (znače-
ní zkratkami meridiánů německy 
a za lomítkem česky):
• TM/ZS 19 – fakultativně 

– k dosažení relaxace – 
u sympatikotonních osob, 
oblastní bod všech YANG 
meridiánů, bod regulace gama 
systému, ovlivnění svalového 
tonu, psychomotorická relaxace, 
má účin i na hladké svaly, pro 
snížení hypertonu nebo aktivity 
hladkých svalů – pokud byla 
přítomna spastická složka 
(např. spastická bronchitis, 
astmatická dušnost, záchvat 
dušnosti), u úzkostných, včetně 
dětí, pro odstranění či zmírnění 
psychické tenze

• PaM 1 mimodráhový bod 
ve středu mezi obočím 
u akutních i chronických pac.

• Di/TS 20, 19 (body střídavě, 
ale vždy oboustranně), zvláště 
u alergické rhinitis, na edém 
nosní sliznice, na profúzní 
serózní sekreci nosní sliznice

• Di/TS 8,9 (střídavě) u astma 
bronchiale,

• LU/P 7,9 (střídavě) oba typicky u  
astma bronchiale

• JM/PS přední střední: 17 Jenn-
Mo – fakultativně, u stavů 
s poklesem immunity

• Na DK – fakultativně Le/J 2,3 
(střídavě) u dušností, křeče svalů

• N/L 3 nebo 7

Bod Jenn-Mo 17 JM/PS leží ve výši 
4 mzž. ve střední linii na sternu, je to 
ALARMový bod PLIC, je to bod velké 
účinnosti s dalekosáhlými klinickými 
efekty, protože má spojení s čtyřmi 
YIN meridiány: H/S srdce, Le/J jater, 
Lu/ P plic, MP/SS sleziny a slinivky 
a jedním YANG meridiánem Di/TS 
má propojení se čtyřmi mimořád-
nými dráhami, proto aplikovaný sám 
o sobě má řadu indikací: Indikace 

samotného bodu PS 17 (JM 17): Dar-
by uvádí: kašel, dyspnoe, Růžička 
i Bachman: astma bronchiale, bron-
chitis, dyspnoe, kašel, tachykardie, 
vomitus u dětí.

Sestava: klasická tělová jehlová 
akutní stav u astma bronchiale, 
aplikace vsedě
• Bod TM/ ZS 19 na temeni – 
• PaM 1(3. oko) a bod alergie 

na ušním boltci
• ŠU bod bronchů v 3. mzž = bod  

meridiánu moč. měchýře MM 
13 – dle Bachmana je naprosto 
typický bod pro zastavení 
paroxysmu AB

• ŠU bod bránice v 7. Mzž = bod 
MM 17 – typický pro léčbu AB

• Di/TS 20/n.19 a 10/n. 9
• Lu/P 7n.9  
• na DK N/L 3 (alergie, AB), n.N/L 

7 (bod mimořádné dráhy Inn- 
Tsiao-mo = pro všechny stavy 
s nedostatečnou oxidací)

• na DK Le/J 2n.3, (bod pramene, 
v energetickém vztahu Žl/Gb37)

U dětí jsme jehlovali jen u větších 
dobře spolupracujících školních dětí 
či dorostu jak v akutním paroxysmu 
rhinitis alergica (pollinosis) nebo 
dyspnoe u astma bronchiale, tak 
jsme sestavu používali 1× týdně pra-
videlně od února do poloviny května 
preventivně. V akutní fázi u malin-
kých dětí od 2 do 6 let – jsme prová-
děli elektropunkturu Akudiastem 1 
denně po 3–5 dní, pak ob den či ob 
dva dny podle reakce, pak  pravidel-
ně 1× týdně až do vymizení příznaků. 
Samozřejmě jsme doporučili režimo-
vá opatření. Měli jsme tu výhodu, že 
celý kolektiv fyzioterapeutů jsme 
měli proškolený doc. MUDr. Libuš-
kou Smolíkovou, Ph.D. v respirační 
fyzioterapii, používali jsme flutter, 
individuální inhalátory a probíhala 
jak ve Velkých Losinách později 
hlavně v Jeseníku v Priessnitzových 
léčebných lázních výuka matek v re-
flexoterapii a v míčkování dle Jebavé, 
homeopatika ordinovali odborníci 
– naši kamarádi a kolegové. Děti 
z lázeňských pobytů jsme zpravidla 
přeposílali akupunkturistům a ho-
meopatům spádově s naším dopo-
ručením, nemocné místní jsme buď 
konzultovali s místními kolegy nebo 
odeslali na homeopatii ambulantně 
i do vzdálených míst ČR.

U osob dospělých nebo rodin 
s dětmi, kteří všichni bez předsudků  
přijímali akupunkturu, jsme postup-
ně prohovořili režimová opatření 
a úpravu stravy, která mnohdy již 
sama o sobě vedla k vymizení přízna-
ků pollinosy nebo astma bronchiale 
a u dětí mizely atopické ekzémy 
a dermorespirační syndromy. Po-
stupem doby jsme používali více-
méně stabilní schéma režimových 
opatření: 
• a k u p u n k t u r a  p r e v e n t i v n í 

u pollinosis alergica a alergické 
typické sezónní astma bronchiale 
se prováděla pravidelně 1× 
týdně ve stejný den, preventivně 
od začátku února do poloviny 
května.

• 3 BBB EX – tři bílé potraviny 
jsme doporučili zcela eliminovat: 
mléko a vše z mléka, pšenici 
–  mnohdy jsme doporučil i 
úplnou bezlepkovou stravu, cukr 
rafinovaný.

• První rok nastolení dietních 
opatření u dobře spolupracujících 
rodin a dospělých jsme doporučili 
tzv.  vše od „krávy“ čil i  vše 
od rodu hovězího ze stravy zcela 
eliminovat, (ani maso telecé, ani 
polévky z hovězích kostí ne!)

•  Dechové cviky dle jógy – 
u dospělých jsme edukovali – 
izolovaně provádět abdominální 
d ý ch á n í ,  p a k  h r u d n í  –  s e 
zacílením na postranní partie, pak 
podklíčkové dýchání a nakonec 
provádění spojitého dechu, vše 
vleže na zádech, v klidu, se zevní 
rotací v ramenou, u některých 
dospělých jsme učili i múdry 
prstů  rukou. U dětí jsme učili 
malé děti a jejich celé rodiny podle 
MUDr Marie Zemánkové z Ostravy 
sestavě cviků  jógy pro děti.

• Doporučovali jsme bylinné čaje  
dle aktuálního stavu jaterně-
žlučníkové (opozice DŘEVO) 
hlavně však  ledvinové čaje (SYN 
KOVU), event. dle aktuálního 
stavu funkcí vnitřních orgánů 
jsme event. přizpůsobovali jiné 
bylinné čaje, zeleninové porkmy 
apod.

Dovolím si uvést kazuistiku, která 
by mohla nést název: Jak snadno 

doc. MUDr.  Dobroslava Jandová,  Dr.h.c.  
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV Praha

dobroslava.jandova@seznam.cz

originální práce 
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a rychle lze málem přijít o lékařský 
diplom.

Ve Velkých Losinách žili byli a do-
dneška jsou rodina s dnes už dávno 
dospělými dětmi. Nicméně kdysi 
jejich tehdy 15letá dívka velmi trpěla 
alergiemi. V anamnéze: od 3 let živo-
ta měla astma bronchiale, alergickou 
pollinosis, atopické ekzémy, sezónní 
maximum každoročně na jaře. Jinak 
anamnéza bezvýznamná. V anamné-
ze nynějšího onemocnění udávala 
dívka a rodina: poslední rok pravi-
delně á 2 týdny byla dívka vždy 3–5 
dní hospitalizována pro status astma-
ticus na ARO v nemocnici, podávány 
vysoké dávky kortikoidů v infuzní te-
rapii, lokálně inhalace léků, spasmo-
lytik, Vincentky, používala – pokud 
byla propuštěna z nemocnice troje 
„foukadla“, vysoké dávky kortikoidů 
a mnoho léků. V průběhu posledního 
roku byla opakovaně přeléčena anti-
biotiky – v nemocnici i ambulantně. 
Její vysněný sen: vyučit s kuchařkou 
– cukrářkou. Sportovní typ, turistka. 
175 cm/ 58 kp.

Pro mě vše začalo v polovině 
února 1997 telefonátem matky, že 
se dozvěděli o akupunktuře a zda 
bych vzala jejich dceru do léčby aku-
punkturou. Matka mi sdělila, že dívka 
je právě již 15 den hospitalizována 
na ARO v nemocnici, tak jsem dala 
jen instrukce po telefonu – ohledně 
diety po dimisi z nemocnice a že 
mají zavolat 14 dní po ukončení léč-
by ATB, že dívku vyšetřím a přijmu 
k léčbě akupunkturou. Do té doby, 
že je nutné dodržení pitného režimu 
3,5 až ke 4 litrům/den pro vyplavení 
rozpadových produktů léků, bacilů, 
pro úpravu metabolizmu atp., že 
má popíjet bylinné čaje na ledviny, 
dodržet dietu s okamžitým vynechá-
ním všeho od rodu hovězího včetně  
mléka a všech mléčných výrobků, 
vynechání všeho z bílé pšeničné 
mouky a cukru rafinovaného, 3× 
denně aby provedla 12× hlubokých 
pomalých dechů a výdechů vsedě 
nebo vleže, aby jí to bylo příjemné.

Po několika dnech matka telefonic-
ky objednala dívku do naší ordinace. 
Při vstupní prohlídce jsem m.j. dota-
zem kontrolovala dodržení pitného 

režimu – dívenka se nesměle optala, 
zda musí ještě pořád pít ty čtyři litry 
urologického čaje denně, že to sice 
vydržela, ale jestli jí nemohu změnit 
alespoň bylinky…!! (to jsem se o svůj 
diplom bála poprvé…výsledkem 
ovšem bylo, že dívka za těch 14 
pití urologického čaje a dodržení 
diety neprodělala ani jediný záchvat 
dušnosti!!). Domluvily jsme se, že 
od návštěvy v ordinaci  bude popíjet 
během dne maximálně do jednoho 
litru/24 hod. bylinné čaje – střídat 
samostatné vyjmenované jednot-
livé bylinky „na ledviny“, dietu ať 
drží přísně dál, zkontrolovala jsem 
dechová cvičení, udělala jsem jeh-
lovou akupunkturu a domluvily 
jsme se, že bude první týdny chodit 
na akupunkturu ob den. Po uplynutí 
4 týdnů jsme přešly na aplikaci jehel 
1× týdně, po uplynutí 3 měsíců léč-
by akupunkturou, dodržování diety 
a cvičení jednak dechových cviků 
jednak dle jógy Ranního pozdravu 
Slunci přišla dívenka s dotazem, zda 
může jet na hory na turistiku, s celou 
partou, že bude dodržovat stravování 
a pitný režim (už bez bylinek), proto-
že to budou její poslední prázdniny 
před nástupem na střední školu. Tak 
jsem chtěla vědět, zda s tím souhlasí 
její pulmolog či lékař alergolog-imu-
nolog, jaké léky užívá a kolik denně 
atp. Dívka mi udiveně sdělila, 
že přece od posledního pobytu 
na ARO v nemocnici v únoru  a od  
zahájení léčení akupunkturou  
u mě přece vůbec nic z farmak 
neužívá ani  žádné inhalační 
léky!!! A proč taky, když je zcela 
bez potíží… (to jsem se bála o svůj 
diplom podruhé…). Požádala jsem jí 
a písemně jsem jí do zprávy napsala, 
že doporučuji kontrolní vyšetření 
pulmologem a spirometrické vyšet-
ření, kontrolu na ambulanci alergo-
logie-imunologie spádově, kontrolu 
pediatrem spádově se zvážením 
letní turistiky po horách, za jakých 
podmínek, jaké léky má dál užívat 
atp. Domluvily jsme se s dívenkou, že 
pro jistotu bude u sebe v kapse všude 
nepřetržitě nosit antihistaminika 
a „foukadla“. 

Dívka mi poslala za měsíc poté 
pozdrav z přechodu pohoří Kavkaz. 
(!!!), stanovali, pili vodu ze studánek 
a horských pramínků, živili se všeli-

jak. Po návratu mi přijela oznámit, 
že je pořád v pořádku a bez potíží 
a bez léků.

Po prázdninách nastoupi la 
na střední školu – obor kuchař/cuk-
rář. Chodila pak 4 roky na preven-
tivní elektropunkturu výdy od polo-
viny února do poloviny května. Při 
dodrožení přísné diety a občasného 
pití bylinných čajů byla celá studia 
bez léků a bez potíží. Absolvovala 
s vyznamenáním a získala první  
cenu ČR za školní dort hned v 1. roč. 
(po 9 měsících od zahájení léčby…). 
Vyzkoušela si, že jakmile vypije byť 
jen jeden hrnek mléka – že začne 
„sípat“ nebo má náznak ekzému, 
práce s moukou jí přitom nevadila. 
Vyhrála několikrát celostátní soutěže 
v cukrářkých výrobcích, absolvova-
la s vyznamenáním a vystudovala 
následně VŠ. Nyní: Šťastně vdaná, 2 
děti, všichni jsou zdrávi. Ona sama 
dodržuje režimová opatření, dietu, 
celá rodina dodržuje víceméně bez-
lepkovou stravu, provádějí otužová-
ní, chodí po horách, jsou bez léků 
a bez potíží.

Kdyby dívka bývala dostala v době 
zahájení léčbou akupunkturou jeden 
jediný těžký paroxysmus AB a skon-
čila by bývala na ARO – nikdy bych 
neobhájila Lékařské komoře úplné 
vysazení všech léků (což jsem netu-
šila, nepředpokládala a nevěděla…): 
ale: kouzelný proutek KOVU s body 
z dráhy plic a tlustého střeva, dieta 
a čaje, a hlavně skálopevné rozhod-
nutí mladé dívky se uzdravit, vedly 
k úplné eliminaci klinických projevů 
alergické sezónní pollinosis a zcela 
vymizely příznaky astma bronchi-
ale. Dispozice k astma bronchiale 
dívce zůstává, stále nesmí jíst pše-
nici a mléčné výrobky. Žije ovšem  
plnohodnotným životem, k udržení  
kvality života jí stačí celoživotní do-
držování stravovacích návyků.

Závěrem děkuji všem jejím a mým 
andělům strážným, že zahájení léčby  
akupunkturou dopadlo u popsané 
kazuistiky tak dobře. Děkuji  mým 
vyučujícím nestorům akupunktury 
a zvláště MUDr. Miládce Barešové 
za znalosti, vědomosti a odvahu aku-
punkuturu aplikovat. 

Přeji všem členům akupunkturis-
tické společnosti ČLAS a SLAS hodně 
úspěchů a radosti při léčení svých 
nemocných. 

Předneseno v téměř shodné verzi 
na 9. Konferenci na Hrubé Skále  
25. dubna 2015.
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Zrcadlové body je obrazný název 
pro akupunkturní body, kterými léčí-
me bolestivé stavy na opačné, jakoby 
zrcadlové straně těla. Konkrétně 
bolesti vpravo léčíme body na levé 
straně těla, bolesti nahoře, například 
na hlavě, léčíme body dole, na noze.

V západní literatuře tento postup 
a použití „zrcadlových bodů“, pokud 
vím, popsal 1982 akupunkturista 
v Nan-ťingu Čou ju-jan. Používal je 
při léčení akutních bolestí kloubů 
například po poranění a přiřadil 
rameno kyčli, loket kolenu a zápěstí 
hleznu. Výběr bodů se děje podle 
postižené jedné ze šesti vrstev tj. 
tajjang, shaojang, jangming, tajjin, 
shaojin a jüejin. 

Myslím, že je čas uvést příklad. 
U distorze pravého hlezna je nej-
častěji poraněno kloubní pouzdro 
a ligamentum fibulotalare anterius 
projevující otokem a bolestí v oblasti 
GB 40. Hledáme tedy bolestivý bod 
kolem TE 4 vlevo, který napíchne-
me. Lokální bolestivé body v oblasti 
hlezna a nohy doporučuje autor léčit 
např. baňkováním. Čou ju-jan uvádí 
vynikající efekt v 98 % případů.

Tyto výsledky mohu z vlastní pra-
xe potvrdit. Jde tedy o mimořádně 
účinný postup s použitím jedné či 
dvou jehel.

Čou ju-jan ale tuto metodu nevy-
nalezl. Vychází ze starodávných čín-
ských teorií o potýkání jinu s jangem, 
z osmi trigramů pakua prvotního 
nebe, dále z teorie devíti paláců a te-
orie dvanácti kloubů.

V uspořádání trigramů podle my-
tického císaře Fu-si platí symetrie 
a řád nebes, takže trigramy stojí proti 
sobě přesně symetricky a zrcadlově 
na rozdíl od chaotického uspořádá-
ní trigramů následného nebe krále 
Wena.

Balančních metod založených 
na interpretaci trigramů je více. 
Mohu uvést ještě jednu možnost, 
konkrétně u výše uvedené distorze 
hlezna a bolestivého GB 40. Je možné 
hledat bolestivý bod na druhé kon-
četině na dráze sdruženého orgánu 
tj. LR 4.

V čínské medicíně platí od pradáv-
na ještě řada dalších korespondencí, 
jako příklad uvedu LUO bod zadní 
a přední střední dráhy. Xyphoidní 
výběžek hrudní kosti odpovídá podle 
starých Číňanů hrotu kostrče. Proto 
LUO přední střední dráhy je CV 15 
na hrotu xyphoideu a LUO zadní 
střední dráhy GV 1 na špičce kostrče.

Jako další příklady spárovaných zr-
cadlových bodů lze uvést body, které 
použijeme u zlomeniny distálního 
radia nebo zánětu šlach v této oblasti. 
Bod LI 5 odpovídá ST 41 na druhé 
straně a LU 9 odpovídá SP 5 na pro-
tilehlé straně. V tomto případě je ale 
metodou první volby použití LU 7 
jako LUO. U trochanterické burzitidy 
nebo dekompenzované coxartrozy 
vpravo, pokud nejde o projekci z jiné 
oblasti, hledám bolestivý bod kolem 
TE 14 vlevo.

Indikací zrcadlových bodů jsou 
především akutní bolesti po zranění 
nebo zánětech. U chronických obtíží 
je efekt méně výrazný.

Hledáme bolestivý bod s prosakem 
měkkých tkání, jeho lokalizace ně-
kdy neodpovídá přesně stanovené-
mu uložení akupunkturního bodu, 
spíše jde o tzv. A-š bod. Pokud jde 
o projekci bolestí z jiné části těla, 
bolestivý bod nenajdeme.

Právě odlišení bolestivého kloubu 
od projekce bolestí z jiných částí těla 
je nejčastější svízel při použití těchto 
bodů hlavně u chronických bolestí. 
Například bolest, která vychází pří-
mo z ramenního kloubu, lze ovlivnit 

bolestivým bodem kolem ST 30 až 31 
na opačné straně těla, Bolesti ramena 
jsou ale nejčastěji vyvolané blokádou 
horních žeber, a to i v případě osteo-
syntézy zlomeniny proximálního 
humeru. V učebnicích se pro bolesti 
ramena uvádějí body ST 37 a ST 39. 
S jejich použitím jsem nikdy neuspěl.

Vzpomínám si, že na kurzu aku-
punktury dr. Barešová vykládala 
o léčení bolestí ramena napíchnutím 
BL 57. Nikdy se mi nepodařilo po-
mocí tohoto bodu ovlivnit bolestivé 
rameno.

Zrcadlové body jsem používal řadu 
let a vůbec by mě nenapadlo o nich 
napsat přednášku. Názor jsem změ-
nil zhruba před rokem. Tehdy mi 
neurolog poslal k rehabilitaci padesá-
tiletou pacientku s krutými bolestmi 
vnitřní části pravého stehna, které 
trvaly 1,5 roku.

Tuto ženu jednou v noci vzbudila 
křečovitá bolest v oblasti pravého 
stehna a třísla bez předchozího úra-
zu nebo přetížení. Prodělala řadu 
vyšetření s negativním výsledkem. 
Neurolog ji poslal na magnetickou 
rezonanci lumbosakrální páteře, 
ortopéd na MR stehna k vyloučení 
sarkomu měkkých tkání. Bolesti 
nereagovaly na analgetika a inten-
zitu bolesti udávala na škále bolesti 
od 1 do 10 mezi 5 až 7. Pro bolest 
nemohla došlápnout na pravou dol-
ní končetinu, takže chodila s dvěma 
francouzskými holemi.

Lokální nález na pravém stehně, 
páteři i kyčelním kloubu byl nor-
mální. Zapátral jsem v oblasti levého 
ramena a našel dlouhou aktivní jizvu 
tvaru U po exstirpaci velkého lipomu 
asi 3 měsíce před vznikem bolestí.

Léčba opravdu jednoduchá. Na-
píchnul jsem dva aktivní body v jizvě, 
ty jsem našel Nogierovým pulzem. 
Protože se bolest projikovala po drá-
ze sleziny, přidal jsem LU 3. Již bě-

hem ošetření v ordinaci se bolest 
zmenšila subjektivně o 80 %. Pozval 
jsem pacientku za týden, léčbu zo-
pakoval a bolest definitivně zmizela.

Ve svém článku chci upozornit 
na jednoduchou a účinnou léčbu 
některých bolestivých stavů.

Přednáška byla přednesena na XX-
VIII. kongresu slovenské a české 
akupunktury ve Zvolenu.

LÉČENÍ BOLESTIVÝCH STAVŮ  
POMOCÍ ZRCADLOVÝCH BODŮ  

prim. MUDr. Milan Stránecký 
Rehabilitační odd. nemocnice Havlíčkův Brod 

stranecky@volny.cz
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Energetický systém člověka je 
vytvořen jako základní součást 
nutná pro fungování našeho těla 
jako celku. Dolní část energetického 
systému tvoří ledvina, která nám 
poskytuje bazální energii, která 
je součástí naší genetické výbavy. 
Druhá, střední část energetického 
systému, reprezentovaná slezinou 
a žaludkem, je zdrojem energie, 
kterou získáváme v průběhu naše-
ho života prostřednictvím stravy. 
Informace doplníme o třetí, horní 
část energetického systému, která 
je zdrojem čisté energie dechu pro-
střednictvím plic.  

Horní část energetického systé-
mu člověka je reprezentována me-
ridiánem plic (Lu) a tlustého střeva 
(LI). Jde o další spojení s okolním svě-
tem. Prostřednictvím dechu získává-
me aktuální použitelnou energii, kte-
rá je velmi čistá. Na úrovni meridiánu 
plic se spojuje se vzestupnou čistou 
energií žaludku a sleziny a tvoří tak 
spolu se základní energií ledviny typ 
komplexní energie, kterou člověk 
využívá k  momentální potřebě. Se-
stupnou fází dochází ke koordinaci 
s komplementární dráhou tlustého 
střeva.

Funkce plic je totožná s pojetím 
školské medicíny co se týká dechu, 
ale má navíc svou významnou ener-
getickou funkci. Funkce tlustého 
střeva je především detoxikační 
a spolupodílí se tak na vylučování 
kalů a odpadních látek. V organizmu 
patří úloha plic především získává-
ní respirační energie, dále se spo-
lupodílí na absorpci vody a pomáhá 
při cirkulaci krve. 

Dráha plic řídí a ovládá přede-
vším dýchací cesty jako celek, tedy 
nos, hrdlo, bronchy, plíce, hrudník 
a horní končetiny. Funkčně ovládá 

meridián plic kůži, proto je třeba 
vždy myslet na funkční spojitost 
dráhy plic při patologických proje-
vech na kůži při různých kožních 
onemocněních. Zejména různé 
alergické projevy, jako jsou ekzémy, 
je nutné vždy dávat do souvislosti 
s energetickou poruchou na orgá-
nech elementu kovu. 

Dráha tlustého střeva řídí pře-
pravu kalů a odpadních látek, řídí 
všechny sliznice v našem těle. Dráha 
tlustého střeva ovládá ústa, zuby, hla-
vu, hrdlo, jazyk, tváře, jícen a horní 
končetiny. Má afinitu ke sliznicím 
všeobecně, zvláště pak zažívacího 
traktu a dýchacích cest, ale i ke gy-
nekologickým. Pokud zjišťujeme 
alergické projevy na sliznicích, vždy 
je nutné je dávat do souvislosti s po-
ruchou na meridiánu tlustého střeva. 
Energetická kondice tlustého střeva 
souvisí s tím, co do něho podáváme, 
tedy se stravováním. Pokud tedy 
chceme smysluplně ovlivnit různé 
slizniční, ale i kožní projevy, musíme 
pozitivně působit na tlusté střevo. 
Tedy nutně změnit svou životosprá-
vu, zejména pak stravování. Vyloučit 
vše, co nám škodí. 

Z hlediska denního biorytmu 
(orgánové hodiny) má meridián plic 
maximální aktivitu mezi 3. a 5. ho-
dinou ranní. Proto bychom se měli 
v tomto čase poprvé nadechnout 
a aktivovat tak naši vigilitu. Z klinické 
praxe víme, že nejvíce astmatických 
záchvatů či různých dechových obtí-
ží se projevuje ve zvýšené míře právě 
v tomto čase. Následuje maximální 
aktivita meridiánu tlustého střeva 
od 5. do 7. hodiny. V tomto čase by-
chom měli tlusté střevo vyprázdnit 
pravidelnou defekací. 

Vztahy meridiánů plic  
a tlustého střeva

Oba tyto meridiány patří ele-
mentu kovu, odpovídá jim barva 

bílá, šedivá, stříbrná. Světovou stra-
nou je západ a ročním obdobím 
podzim. Na podzim je patrná ma-
ximální aktivita v rámci roční-
ho biorytmu. Proto lze alergické 
projevy na kůži či sliznicích nejlépe 
ovlivnit v tomto čase, právě v sou-
ladu s ročním biorytmem. Energie 
sezóny je sucho. Meridiánu plic 
odpovídá znamení Ryb a meridiánu 
tlustého střeva znamení Berana. 

Vztahy v organizmu – k elementu 
kovu patří jazyk a chuť ostrá a pikant-
ní, ze smyslových orgánů čich.

Z pohledu šlachosvalových drah 
jsou meridiánem plic řízeny svaly: 
m. serratus anterior et lateralis, m. 
deltoideus a m. coracobrachialis.  
Meridián tlustého střeva má řídící 
vliv na m. tensor fasciae latae a m. 
quadratus lumborum. 

Při energetickém rozvratu 
na meridiánu plic dochází k násle-
dující patologii, která se nám projeví 
zejména příznaky jako je horečka, 
zimomřivost, rýma, ucpávání nosu, 
bolesti v krku, kašel, dušnost, sucho 
v krku, bolesti svalů v průběhu drá-
hy (především oblast ramenního 
kloubu), onemocnění z chladu, 
otoky v obličeji, malátnost, slabost. 
Bývá horečka, krátký dech a noční 
pocení. Plíce je citlivá na horko, 
chlad, ale i vítr. V případě „horka“ 
se objeví sinusitis, epistaxe, bolesti 
v  krku a na hrudníku. Při zasažení 
„chladem“ zpravidla spolu s  větrem 
pozorujeme bolesti, kontraktury 
svalové v  průběhu dráhy, hlasité 
dýchání, malátnost, slabost bolesti 
v paži a rameni. 

Energetický rozvrat na meri-
diánech elementu kovu se pro-
jeví při různých alergiích. Pokud 
je rozvrat na plicní dráze, pak jsou 
výraznější alergické projevy dechové 
a na kůži (ekzémy, urtica). Pokud 
převažuje slizniční symptomatologie 
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alergických obtíží (rýma, kašel, za-
hlenění), jde o rozvrat na meridiánu 
tlustého střeva.

Patologie na dráze tlustého 
střeva se projeví bolestmi zubů, 
bolestí v krku, bolestí hlavy, sennou 
rýmou, epistaxí, astmatem, zácpou, 
průjmem, bolestmi břicha a bolestmi 
podél dráhy. Bývají křeče žvýkacího 
svalstva, někdy i svalový třes v obli-
čeji. Vyskytují se i parestezie v prů-
běhu dráhy, ztráta čichu, svalové 
kontraktury, hemiplegie, často bývá 
nespavost. Pod vlivem této dráhy 
jsou všechny sliznice, tedy patolo-
gické projevy budou doprovázeny 
slizničními příznaky. 

Patogenní energií jsou přede-
vším sucho, vítr a chlad. Sucho 
suší tekutiny v plicích, blokuje filtro-
vací a rozptylovací funkce. Poškozuje 
jinové tekuté složky v těle. Vnější 
sucho napadá plíce, pokožku, ústa 
a nos. Vítr blokuje funkce plic. Chlad 
přímo napadá plíce. 

Význam dechu
Dýchání je základní biorytmus 

člověka nutný k zabezpečení něko-
lika vitálních funkcí v našem těle. 
Dýchání má svou velmi významnou 
symboliku. Náš život prvním náde-
chem začíná a posledním výdechem 
končí. 

Základní funkce dechu spočívá 
v okysličování krve. Každá tkáň 
našeho těla potřebuje kyslík k růz-
ným pochodům na buněčné úrovni. 
Buněčné dýchání je umožněno díky 
mitochondriím. Proto je nutná ur-
čitá saturace krve kyslíkem k jeho 
přenosu. Kyslík je v krvi navázán 
na červené krevní barvivo hemo-
globin. Jeho hladina potom určuje 
možnost saturace kyslíkem. Nízká 
hladina hemoglobinu (anemie) vede 
k negativním důsledkům, které se 
projevují například zvýšenou úna-
vou a rychlou unavitelností. Způsob 
dýchání a jeho hloubka pak určují, 
kolik jsme schopni nádechem přijí-
mat kyslíku, a jak probíhá saturace 
krve kyslíkem. 

Druhá velmi důležitá funkce spočí-
vá v příjmu čisté energie. Každým 
nádechem přijímáme tuto energii 
ze svého okolí. Jsou místa, která 
jsou energeticky výhodnější, jako 
například lesy, hory, moře. Proto je 
tak velice důležité zhluboka dýchat 

při procházce lesem, na horách či 
u moře. Naopak se nedoporučuje 
zhluboka dýchat ve velkých městech, 
která jsou zamořená smogem. Jen 
pro zopakování uvedu, že základ 
energetického systému tvoří ledvina 
a její bazální energie, kterou dostává-
me v genetickém materiálu od svých 
rodičů. Druhým důležitým zdrojem 
energie v průběhu našeho života je 
energie potravy, která je nám zpro-
středkována díky energetickému sys-
tému žaludek, slezina, slinivka břišní. 
Čistá energie dechu je třetím 
energetickým zdrojem prostřednic-
tvím plíce. Navíc je to energie velmi 
rychle použitelná. Teprve spojením 
energie bazální (ledviny), energie 
potravy (slezina) a energie dechu 
(plíce) je veškerá energie v našem 
těle v rámci energetického systému 
jako celku použitelná. Abychom 
mohli cestovat, pracovat, sportovat, 
vykonávat jakékoliv činnosti. Ke vše-
mu potřebujeme energii. Ale také 
k řízení celého našeho těla. Energie 
je nezbytná k optimálnímu fungo-
vání všech řídicích systémů, včetně 
hormonálních a imunitních.  

Třetí funkcí dechu je vliv na mo-
bilizaci hrudníku a páteře s tím, 
že tak zabezpečujeme optimální 
energetické toky podél páteře v drá-
ze močového měchýře, ale i ostat-
ních meridiánů. Je velice důležitým 
preventivním opatřením u všech 
vertebrogenních poruch.

Čtvrtá funkce dechu má vliv 
na motorické funkce především 
svalového systému. Při správném 
dýchání tak dochází nejen k opti-
málnímu příjmu kyslíku, ale plnými 
dechovými exkurzemi dochází 
i k relaxaci svalové. Význam dechu 
v rehabilitaci je nesmírný. Přede-
vším svým vlivem na svalový systém. 
Pokud chceme provádět řízenou 
relaxaci svalovou, je to možné vždy 
jen při výdechu. Naopak nádechem 
provázíme různé facilitační techniky. 

Tím, že dochází k relaxaci svalové, 
vždy dochází i celkovému zklidně-
ní na úrovni psychické, respektive 
emoční. Každá relaxace, ať už fyzic-
ká či mentální vede ke zklidnění. Zce-
la logicky tedy posíláme rozčileného 
a excitovaného člověka, aby si svůj 
problém nejdříve rozdýchal, a teprve 
poté s ním můžeme komunikovat.  

Optimální dýchání

O významu dýchání není třeba 
pochybovat. Vždyť člověk vydrží bez 
přísunu vzduchu jen několik minut, 
zatímco bez jídla přežívá několik 
dnů. Nádech je prvním projevem 
života vůbec, výdech vždy náš život 
končí. To vede k tomu, že bychom 
měli dýchání věnovat zvýšenou po-
zornost. Přitom většina naší popula-
ce dýchat neumí. 

Dýchání rozdělujeme na hrudní, 
břišní a podklíčkové. Každý typ 
dýchání má na úrovni centrálního 
nervového systému samostatné 
řízení. Vegetativní řízení brániční-
ho, resp. břišního dechu, vědomé 
impulzy z mozkové kůry řídí mezi-
žeberní dýchání prostřednictvím 
n. vagus. Podklíčkové dýchání je 
řízeno také z mozkové kůry, ale 
jinou cestou. Všechny tři typy by 
měly být vyrovnány a rovnoměrně 
využívány. Ale z běžné praxe víme, 
že muži využívají převážně břišní 
dýchání, ženy naopak hrudní. Ne-
dostatečné břišní dýchání tak vede 
k různým poruchám v oblasti břicha 
a malé pánve pod pupkem, se všemi 
svými důsledky. Proto se u žen více 
vyskytuje patologie v oblasti dutiny 
břišní, včetně malé pánve (gynekolo-
gická a střevní onemocnění, poruchy 
močové). U mužů naopak projevy 
v dutině hrudní (větší výskyt infarktů 
myokardu či plicních onemocnění). 
Podklíčkové dýchání je u obou pohla-
ví funkčně zanedbávané. Vždyť podle 
jogínů svou dechovou kapacitu plic 
využíváme jen z 25–30 %! 

Dechová exkurze je především 
zdrojem kyslíku pro naše orgány, 
tkáně a jednotlivé buňky, pro jejich 
optimální metabolické funkce. Dý-
chání tak oživuje nejen náš krevní 
oběh, ale i nervový systém. Moderní 
psychologové říkají, že nemá-li mo-
zek pravidelný dostatečný přísun 
kyslíku pro svou činnost, narůsta-
jící množství kysličníku uhličitého 
v  tkáni způsobí mnohé halucinace 
a negativní psychické reakce. To je 
jedna z hlavních příčin vzrůstajícího 
množství mentálních a psychických 
poruch našeho dnešního světa. 
Mimoto je kyslík znečišťován prů-
myslovou a vědeckou aktivitou, dále 
dopravními prostředky, což vede 
k obecnému snižování odolnosti 
člověka. To se projeví zvláště na vze-

originální práce 
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stupném trendu poruch imunity, 
výskytu alergických onemocnění, 
především u dětské populace. 

Dýchání musí být pomalé, hlubo-
ké, řízené a vědomé. Vhodné dýchání 
ale závisí i na správném polohování, 
tj. jakou polohu zaujímáme při práci 
nebo odpočinku. Většina lidí má 
ve flekční úlevové poloze vadné dr-
žení těla, které se projevuje protrakcí 
ramen, jejich skleslostí, předsunu-
tým držením hlavy, výraznější kyfo-
tizací hrudní páteře se všemi důsled-
ky svalových dysbalancí převážně 
v krčním a hrudním úseku. Dochází 
tak k typickým nerovnováhám mezi 
posturálními a fázickými svaly, které 
klinicky označujeme jako horní zkří-
žený syndrom. Tím je mechanicky 
utlačován i plicní parenchym, který 
se nedokáže plně rozvíjet a brání tak 
v optimalizaci dechu. Vždyť správné 
dýchání prodlužuje i život, což potvr-
dí zejména jogíni. Ti se také zpravidla 
dožívají velmi vysokého věku. 

Dýchací systém lidského těla 
představuje jeden z nejnádherněj-
ších tvůrčích a rozvodných systémů 
na této zemi. O jeho funkci toho ale 
mnoho nevíme. Dechový stereotyp 
nás nikdo neučí, s ním se rodíme 
jako s určitým automatismem. Ale 
postupně vědomě a mnohdy cíleně 
svůj stereotyp dechu narušujeme 
vadným postavením páteře, svým 
jednáním, chováním, inaktivitou, 
ale i stresem, smutkem, strachem 
a jinými negativními emocemi. Vel-
mi je podceňována zejména úloha 
bránice v celém procesu dýchání. 
Jde vlastně o píst, který se nachází 
mezi dutinou hrudní a břišní. Jeho 
optimální pohyblivost do krajních 
poloh je tak schopná vypudit plně 
i zbytkový vzduch z plicní tkáně 
a na druhé straně nasát potřebné 
plné množství vzduchu do plic. Tím 
se zvyšuje plicní kapacita, optimali-
zuje se celý proces dýchání. 

Správný typ dýchání ukazuje 
především jóga. Učení správnému 
dýchání najdeme v každé učebnici 
hned v úvodu. Jogíni tvrdí, že život 
začíná nádechem, proto i každé jógo-
vé cvičení musí začít stejně. Nejdříve 
se učíme dýchat v  poloze na zádech 
(poloha mrtvoly), následuje dech 
ve vzpřímeném sedu na patách (dia-
mantový sed) a optimální polohu 

zaujímá jogín při dýchání v poloze 
se zkříženými dolními končetinami 
v tureckém sedu (poloha lotosu). 

Vhodným dýcháním dochází 
k energetické rovnováze. Tím, že 
správně dýchám, uvolňuji svoje sval-
stvo, které relaxuje a tím nepřímo 
ovlivňuji i psychiku, která se zklidňu-
je. Jde tedy o významný preventivní 
i terapeutický prvek při ovlivňování 
psychických poruch způsobených 
stresem a vyvolávající mnohá psy-
chosomatická onemocnění.  

Závěrem je třeba zdůraznit, že 
správné dýchání je klíčem k ovlivně-
ní řady poruch v našem organizmu. 

Péče o plíce
Péče o plíce musí začínat opti-

málním dechovým stereotypem. 
Důležité je vyloučení všech patogen-
ních energií, které na plíce působí, 
tedy chladu, sucha a větru. Velice dů-
ležité jsou i faktory aktivní prevence, 
jejím základem je správná životosprá-
va. Nejen přísun vhodných tekutin, 
ale především optimální stravování. 

Vhodné potraviny
Potraviny vhodné k pozitivnímu 

ovlivnění plic jsou především obilo-
viny, především rýže. Dále zelenina 
(mrkev, cibule, česnek, řeřicha, pa-
žitka, ředkev a ředkvička). Z ovoce 
plicím prospívá meruňka, hroznové 
víno, banán, jahoda a hruška. Vhod-
né jsou luštěniny (hrách, čočka, 
fazole). Z koření je pro plíce velice 
prospěšný zázvor, neboť odstraňuje 
chlad z plic. 

Nevhodné potraviny 
Je ale řada potravin, které energii 

plic vysloveně škodí. Především stu-
dené a sladké nápoje. A také známé 
tři bílé jedy – cukr, mléko a mou-
ka. Naprostou samozřejmostí je pak 
vyloučení všech chemických látek 
v potravinách, známých jako aditiva 
– barviva, emulgátory, stabilizátory 
chuťové zvýrazňovače a konzervační 
látky.  

Problematika konzumace cuk-
ru a sladkostí je na prvním místě 
a zvláště v poslední době nabírá 
na významu jako bílý jed číslo jedna, 
zvaný též sladký vrah. Jde o převážně 
průmyslově zpracovaný cukr, je 
lhostejné, zda je řepný či třtinový. 

Cukr zahleňuje, značně překyseluje 
organizmus, významně oslabuje 
imunitní systém. Má negativní vliv 
na metabolismus vápníku a na střev-
ní mikroflóru. Je to důležitý rizikový 
faktor obezity, různých střevních 
a metabolických onemocnění, ale 
především cukrovky. Navíc pod-
poruje růst plísní a kvasinek v na-
šem organismu (střevní a vaginální 
lokalita).

Druhým bílým jedem je mléko 
a mléčné výrobky. Zvláště bílko-
vina kasein je značně zahleňující, 
mléko může být alergizující. Vždyť 
člověk je jediný savec na této pla-
netě, který v dospělém věku pije 
mléko, a to ještě od jiného biologic-
kého druhu. Existují i různé formy 
nesnášenlivosti, které se mohou 
projevovat zažívacími obtížemi, pře-
devším průjmem. Uvádí se, že až 70 % 
alergiků má alergii na některý z 18 
agresivních alergenů mléka. Je třeba 
zdůraznit, že technologické postupy 
ve zpracování mléka v posledních 
letech výrazně narušují jeho sná-
šenlivost a zvyšují riziko alergizace. 
Především různá aditiva přidávaná 
dnes k potravinám hrají zvláště při 
zpracování mléka dominantní roli. 
I když množství aditiva je relativně 
malé a v zákonné normě, hovoříme 
o koktejlovém efektu, pokud kon-
zumujeme více potravin takto zpra-
covaných. Aditiva se v našem těle 
kumulují a mohou vyvolávat řadu 
individuálních negativních reakcí. 

Třetím bílým jedem je mou-
ka. I mouka a výrobky z ní mohou 
velmi výrazně zahleňovat. V našich 
zeměpisných šířkách je obrovská 
obliba pečiva. Rohlíky, veka, bagety, 
toasty jsou řazeny k bílému pečivu, 
chléb k tmavému. Pšenice byla 
vždy v našich podmínkách obilovi-
nou číslo jedna, byl na ni postaven 
prakticky celý stravovací systém. 
Tvořila základní potravinu. Je zná-
mo, že pšenice má ze všech u nás 
běžných obilovin nejvyšší obsah 
lepku. Poměrně módním trendem 
je dnes popularizace bezlepkové 
diety. Pokud pomineme poměrně 
malé procento lidí v populaci, které 
trpí céliakií a nedokáží tak zpracovat 
ve stravě přijatý glutén (lepek), mu-
síme hledat problém jinde. Tím pro-
blémem se stává v posledních letech 

stále větší genetická modifikace 
potravin (GMO). A pšenice dnes 
patří mezi typické plodiny geneticky 
upravované. Po požití této pšenice 
se naše tělo chová ke gliadinu a lek-
tinu, které jsou bílkovinné povahy, 
jako k látkám cizorodým. Naše tělo 
nemá enzymatickou výbavu na jejich 
štěpení, zpracování a využití. Proto 
tento typ pšenice není plně energe-
ticky využitelný a dochází tak k jeho 
ukládání a tvorbě viscerální obezi-
ty. Navíc má vysoký glykemický 
index. Průmysl používá různé triky 
v reklamách, doporučování celo-
zrnné obiloviny, ale tím se problém 
GMO nevyřeší. Určitým řešením je 
využívání jiných obilovin, které pro-
kazatelně nepatří mezi GMO, jako je 
žito nebo mouky připravené z rýže 
či různých luštěnin, které používá 
asijská kuchyně. 

Vhodné bylinky k posílení ener-
gie dráhy plic – Šalvěj, Plicník 
lékařský, Podběl, Divizna, Sléz, Ma-
teřídouška, Jitrocel, Rdesno ptačí či 
Bez černý. 

Při energetickém rozvratu na drá-
ze plic používáme i různá homeo-
patika, kterým dominují zejména 
Bryonia alba, Ipeca, Drosera, Kalium 
bichromicum, Sulfur, Arsenicum 
album, Hepar sulfur, Cuprum. K har-
monizaci dráhy tlustého střeva využí-
váme Arsenicum album, Nux vomica, 
Carbo vegetabilis, Lycopodium, Gra-
phites, Mercurius solubilis.  

Psychosomatické souvislosti
Při holistickém pohledu odpovídá 

orgánům elementu kov z hlediska 
psychiky smutek, žal, sklíčenost, 
melancholie. Jde o negativní emoč-
ní stavy, které jsou vždy potlačované, 
neboť s nimi zpravidla neumíme 
aktivně pracovat. Potlačované emoce 
mají svoje následné projevy na fyzic-
kém těle. Tam je lze diagnostikovat. 
Poté si můžeme dát do souvislosti 
příčinu a následek. Tedy jaká negativ-
ní emoce se spolupodílí na fyzických 
problémech pacienta.

Energetickému systému plic od-
povídá čtvrtá čakra, čakra srdeč-
ní. Čakra vztahů, emocí, lásky 
a soucitu. Centrum emocionálních 
potřeb – přijímání, dávání, naše přá-
ní. Jangový princip znamená dávání, 

tedy výdech, jinový princip odpoví-
dá přijímání, tedy nádechu. Srdeční 
čakra je charakterizována zelenou 
barvou, která ji harmonizuje. Při 
poruše tohoto energetického centra 
nacházíme různé poruchy srdeční 
a plicní. Zejména srdeční vady, po-
ruchy tlaku krve, astma bronchiale, 
alergie, nespavost. 

Z pohledu duchovních souvis-
lostí je orgán plic typickým re-
prezentantem základního biorytmu 
dechu. Jedinou pozitivní emocí je 
láska. Ta se v energetickém systému 
plic projeví ve formě dechového 
biorytmu. Nádech symbolizuje 
příjem lásky, výdech její vydává-
ní. Pokud jsou příjem a výdej v sou-
ladu, je harmonické i naše dýchání. 
Při výdechové dušnosti při astmatu 
rádi lásku přijímáme, ale nechceme 
(nebo neumíme) ji dávat. To vede 
k dalšímu prohloubení klinických 
obtíží. Vzhledem k tomu, že vzduch 
je naše základní čistá potrava, je i zá-
kladní pohybový stereotyp dechu ten 
nejzákladnější. Pokud se setkáváme 
s různými formami duchovního 
omezování, budeme mít vždy ně-
jaké dechové problémy. Mnohdy 
to bývá příliš starostlivá matka, 
jindy autoritativní otec, které nám 
neposkytují takovou lásku, jakou 
potřebujeme. Z toho pramení reakce 
našeho fyzického těla v klinických 
projevech smutku, sebelítosti při 
úzkostných stavech, mnohdy spoje-
ných i s nespavostí. Průdušky mají 
symbolický vztah k příjmu vzduchu, 
který může být omezen či narušen. 
Při zahlenění dochází k odmítání 
dojmů, při stažení či křeči průdušek 
cítíme nedostatek pozornosti a péče 
a tudíž na sebe musíme upozornit. 
Jak jinak než poruchou dechu, která 
je na první pohled viditelná nebo 
i slyšitelná. 

Tlusté střevo má vztah k pod-
vědomí. Projevují se tady nezpraco-
vané a potlačované vjemy a úzkosti, 
které mohou vyústit v poruchy 
vyprazdňování. Neschopnost dávat 
a lpět na něčem, mnohdy i s projevy 
lakoty, vede zcela jistě k zácpě. Zá-
cpa je jedním z klasických příkladů 
toho, kdy nechci, aby se podle mého 
názoru ještě nedokonale zpracované 
zbytky dostávaly mimo fyzické tělo. 
V psychosomatických souvislostech 
vidíme příčinu v neochotě prezento-

vat svoje myšlenky, pokud je nemá-
me dokonale zpracované. Naopak 
průjmem trpí zpravidla lidé, kteří se 
chtějí svých problémů velice rychle 
zbavit, totéž dělají i s obsahem svých 
střev. 

Patologie na tlustém střevě 
může souviset také s potlačovanými 
negativními emocemi smutku, žalu 
a úzkosti, pokud tyto problémy ne-
chceme řešit, přestože o nich víme. 
Je řada negativních životních situací, 
o kterých víme, ale nechce se nám je 
otevírat a hledat jejich řešení, tak je 
uložíme do svého podvědomí, tedy 
do něčeho skrytého, temného. Jako 
odpadky. Tady je zřejmá analogie 
s odpadním orgánem našeho těla, 
kterým je tlusté střevo. Pokud si 
tento neřešený problém začínáme 
zhmotňovat, může docházet k ná-
dorovým procesům, postihujícím 
tlusté střevo. 

Ve svém sdělení jsem se snažil 
uvést některé informace o energe-
tických projevech na orgánech 
kovu, tedy na plicích a tlustém stře-
vě a dát je do určitých souvislostí 
a zákonitostí. Teprve pokud pocho-
píme celek, můžeme se zabývat jeho 
jednotlivými součástmi. V tom je 
kouzlo holistické medicíny. 

Text byl volně zpracován podle 
přednášky, která byla přednesena 
na Konferenci holistické medicíny 
v Zámeckém hotelu Hrubá skála 
v dubnu 2015. 

originální práce 
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Anatomie: VII. hlavový nerv - 
nervus facialis obsahuje ve svém 
průběhu vlákna s různou funkcí – 
motorická vlákna, zajišťující funkci 
motorických svalů obličeje, dále m. 
platysma a m. stapedius ve středním 
uchu. V oblasti n. VII jsou přítomna 
také vlákna pro vylučování slz, hle-
nu, slin a rovněž aferentní vlákna 
z předních 2/3 jazyka, zajišťující 
chuťové vnímání pro sladkou, slanou, 
kyselou. 

Porucha při periferním postižení: 
motorická paréza celé poloviny ob-
ličeje, hyperakuse – zvukoplachost 
(obrna n. stapedius), snížené vylučo-
vání slz a slin anebo i hypersekrece, 
výpadek chuti z předních 2/3 jazyka 
(při postižení chorda tympani). 

Vyšetření motoriky: vyhlazené 
vrásky – pokrčení čela, zavírání očí, 
ohrnování nosu, pískání, nafouknutí 
tváří, sešpulení rtů, cenění zubů, 
úsměv, špulení rtů. Napnutí m.platy-
sma. Je přítomen Bellův příznak: při 
otevření paretického očního víčka 
se bulbus obrací vzhůru. Lagoftal-
mus – postižený nemůže zavřít oko. 
Je sníženo nebo vymizení kontrakcí 
m.platysma při předsouvání brady se 
současným odhalením zubů. 

Na paretické straně je větší štěrbi-
na očí, rýha nasolabiální vyhlazena, 
asymetrické ústní štěrbiny, koutek 
na postižené straně pokleslý, celá 
polovina obličeje je mírně přetažena 
na zdravou stranu. 

Dostředivě jsou oslabeny tyto refle-
xy: refl. spojivkový, refl. rohovkový, 
refl. nazopalpebrální, refl. glabelly, 
refl. labiální horní a dolní. 

Průběh nervu: podle uvedených 
příznaků usuzujeme na místo posti-

žení v průběhu lícního nervu skalní 
kostí nebo i v zadní jámě lební. Nejví-
ce je úzký a problematický Fallopův 
kanálek (viz obr. 1): 

1. Ve foramen stylomastoideum di-
stalis od odstupu chorda tympani 
periferní pareza n. VII.

2. mezi chorda tympani a odstu-

pem n. stapedius: motorická léze 
a ageuzie/dysgeuzie přední 2/3 
jazyka, porucha slinění a slzení

3. mezi n. stapedius a ggl. Geniculi: 
jako 2+ hyperakuzie.

4. mezi ggl. geniculi a meatus ac. 
Internus: jako 3+ částečně i poru-
cha n. VIII a V – bolesti, poruchy 
citlivosti, n.petrosus major, PS 
vlákna do ggl. pterygoideum, ces-
tou n.V – ggl. lacrimalis, porucha 
slzení a slinění.

Etiologie: kraniální neuritis: ráno 
po probuzení.
Ischémie v canalis facialis Falloppii- 
edem v oblasti periferie na konci 
kostěného kanálku před výstupem 
ze skalní kosti – prochladnutí, stiš-
tění vasa nervorum.
Zánět, vyšetření mozkomíšního 
moku – etiologie h. zooster, h. 
simplex, coxackie, lymfská nemoc, 
stadium II nemoci, polyradikulo-
neuritis GB.

Rumsey Huntův syndrom – virový 
zánět, postižení h. zooster oticus, 
bolesti ucha.
DM, porucha glukozové tolerance, 
art. hypertenze.
Kraniocerebrální poranění –např. fr.  
baze lební nádory.

Prognoza podle tíže poškození: 
Neurapraxis: porucha funkce ner-
vu – úprava v několika dnech
Axonotmesis: porucha axonů, 
obaly intaktní, úprava do 4–6 týdnů, 
Neurotmesis: poškození axonů 
i obalů, chirurgické zašití, k úpravě 
nemusí dojít, částečné nebo trvalé 
postižení, úprava cca 10 cm délky 
nervu, délka úpravy 3–6 měsíců

Terapie: klasická: kortikoidy 60 mg 
pak o 5 mg méně každý den. RHB: 
elektrostimulace u svalové síly st. 
0–2. Provádíme vyšetření svalové síly 
mimických svalů (viz obr. 2).

Před cvičením horké zábaly (vl-
něné roušky na obličej a krk, napařit, 
vytřepat, igelit, frote ručník 10–15 
minut 4× denně), solux, parafín.

Vibrační masáž svalstva od krku 
kraniálně, stimulujeme pasivní stah – 
pasivní cvičení, cvičení s dopomocí 
mimických svalů, facilitace: jemné 
chvějivé pohyby ve směru kontrakce 
svalových vláken od úponu k začát-
ku, cvičení aktivní, cvičíme před 
zrcadlem, ne usilovná mimika.

Pokyny pro životosprávu kli-
enta: Neprochladnout, tvář udržovat 
v teple, nosit šátek, přidržovat po-
kleslou tvář, ústní koutek, polohuje 
tvář vyvázáním pomocí pružného 
obinadla, jí kašovitou stravu, omezu-
je mimiku na minimum, (smích, pláč, 
nečte, nedívá se na TV), klient leží 
na nepostižené straně. Péče o oko 
– masti, krytí, sešití víček. Pacient 
nemá bolesti.
Psychoterapie – „dobrá mysl půl 
zdraví“, motivace k uzdravení, klienti 
toto postižení velice špatně psychic-
ky vnímají a mají velkou touhu se 
uzdravit. Takže velice často přicháze-
jí i k alternativním způsobům léčby 
jako je např. akupunktura.

PERIFERNÍ PARÉZA N. VII, MOŽNOSTI  
LÉČENÍ AKUPUNKTUROU, VÁŽNĚJŠÍ  
ETIOLOGIE NEUROLOGICKÉHO ONEMOCNĚNÍ  
Kongres ICMART, Bali

prim. MUDr. Barbora Daňhová 
ON Příbram, centrum komplexní rehabilitace 

bmichl@seznam.cz
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AKUPUNKTURA
Konkrétně příklad léčby aku-

punkturou ve 2 kasuistikách

1. kasuistika
57letý klient přichází začátkem 

5/2013 pro náhlé ochrnutí tváře 
vpravo, pokles koutku, téměř úplně 
vyhlazená tvář, nedovře oko. 

Dg – periferní pareza n. VII l. dx. 
V OA od r. 2006 hypertenze, th. 
Micardis plus, matka i otec hyper-
tonici. Sestra RA a hypertenze. 1998 
renální kolika, 2006 LB erytema 
migrant, přeléčen ATB, Abusus: ne-
kouří a nekouřil, ale rád si dá alkohol. 
S močením a stolicí nemá problémy. 
Konstituce JANGová.

Popis klienta: je vznětlivý, neklid-
ný, nevydrží ani chvilku posedět, ne-
chce čekat v čekárně, ani na terapii, 
pokud ho ihned neošetříme, odchází 
a nechce s doktory nic mít…

V osobním životě úspěšný podni-
katel, movitý, ale velice netrpělivý, až 
rebelující. Po zklidnění, přednostně 
jsem klienta vyšetřila a rovnou s re-
habilitací jsme zahájili akupunkturu. 

U klienta šlo o tyto syndromy: 
Syndrom 50: syndrom vzestu-

pu jangu jater – ganyang shang-
kang zheng. Stoupání jangu jater 
při prázdnotě jin jater, resp. i ledvin, 
kořen prázdný a vrcholek plný.

Příčiny: 1. klient má dlouhodobé 
emoční problémy – rozvod, ale i ne-
pohody se současnou partnerkou, 
řízení firmy a stres v práci, kritika 
ostatních, nikdo neudělá práci jak 
by on chtěl. Kolísání nálady- vý-
bušnost a vztek, vznětlivost, pocit 
přepracovanosti, podrážděnost, 
poruchy spaní, zapomnětlivost. Dále 
šlo o stoupání jangu jater, který není 
vázán na jin jater.

Příznaky: klient měl závratě, ob-
čas i zatmívání se před očima, někdy 
rozostřené vidění, červený obličej, 
sucho v ústech, tupé bolesti a ochab-
lost v bedrech a kolenou, někdy 
bušení srdce. Jazyk je jasně červený, 
pulz tenký, napjatý, rychlejší.

Terapii akupunkturou jsem prová-
děla 1–2× týdně, do zlepšení mimiky 
tváře (za 14 dní), poté 1× týdně a poz-
ději 1× za 14 dní. 

Aplikovala jsem tyto body: 
Lokálně: BL2 do BL1 – odstraňu-

je vítr a pročišťuje horko, pročišťuje 
hlavu, zprůchodňuje játra, odstra-
ňuje obstrukci v dráze, Bod extra 
3 – yintang – zklidní mysl, rozpouští 
vítr, projasňuje oči a aktivuje dráhu, 
ST2 bilat. – rozhýbá vítr a urychluje 
průchodnost dráhy, ST 3, 4 – rozhý-
bá vítr, urychlí průchodnost ve spoj-
nicích, uvolní blokády ve tváři, LI19 
odstraňuje vítr, do LI20 – rozhání 
zevní vítr, pročistí oheň, TE 17 dx 
– který rozptyluje vítr, pročisťuje 
horko, uvolní otvory, zprůchodňuje 
dráhy a spojnice.

Body celkového působení 
postupně: 

LR3 – stáhnout jang LR dolů, zklid-
ňuje játra, uklidňuje vítr, pročišťuje 
a vypouští oheň jater, stahuje jang 
jater, vyživuje jin jater a vyživuje 
krev, uvolní stísněnost, utišuje mysl, 
TE5 – (luo – vypouštět), rozptyluje 
horký vítr a uvolňuje povrchy, od-
straňuje obstrukci dráhy, potlačuje 
stoupající jang jater, GB 43 – odvádí 
horko a utišuje vítr, působí na hlavu 
oči a uši.

Protože měl klient jazyk vlhký, 
větší, oteklý přidány také body cel-
kového působení: 

SP6 – posiluje slezinu, rozhání vlh-
ko, podporuje funkci jater, doplňuje 
ledviny, ochlazuje krev, utišuje mysl,  
KI3 – posiluje ledviny bod země, 
LR8 – pročisťuje horko a vlhko, vy-
živuje krev, jin jater, odstraňuje oheň 
jater, ST 36 – příznivě působí na ža-
ludek a slezinu, posiluje a doplňuje 
Qi a xue, rozptyluje chlad, reguluje 
výživnou a obrannou energii, rozhá-
ní vítr a rozpouští vlhko.

Doporučila jsem klientovi doplnit 
jídelníček o celer, vejce, maso, sýr, 
vepřové maso, fazole. Navíc užíval 
na podporu jaterní buňky lék: Essen-
tiale forte 3×1, Milgamma inj. 1×d, 
Mercuris solubilis 9ch, Pyrogenium 
9Ch, Nux vomica 15ch.

Koncem května měl klient více 
obraz syndromu 51. Syndrom 
vnitřního pohybu jaterního vět-
ru – ganfeng neidong zheng.

Příčinou bylo vyčerpání ledvin, 
nadměrná emoční zranění v práci 
i doma, stále nevyváženost stravy.

Příznaky: měl závratě, bolesti 
hlavy, brnění a chvění svalů končetin, 
tik víček, záškuby svalstva. Jazyk čer-
vený menší, suchý, rýhy velké. Pulz 
strunovitý, silný – shuk.

Terapeuticky bylo rozhojnit a posí-
lit JIN, vyživit krev, utišit vítr, zklidnit 
játra.

Přidala jsem tyto body 
celkového účinku:

LI4 – reguluje obrannou qi, upra-
vuje pocení, rozhání vítr a uvolňuje 
povrch, reguluje tvář, ústa, uši, obno-
vuje jang, zmírní bolesti, KI3.

Vyživit JIN LR a KI,  
posílit SP a ST: 

SP9 – reguluje slezinu a odstraňuje 
vlhko, otvírá a rozhýbává vodní ces-
ty, rozhání vítr a odstraňuje vlhko, 
KI 6 – rozhojňuje jin jater a ledvin, 
reguluje patní dráhu, ochlazuje krev 
a pročistí horko, BL 23, BL18 shu 
jater, ST 36.

GB 16 – rozptyluje vítr, pročistí 
horko, pročistí hlavu, GV 20 – zklid-
ní, závratě, cefalgie, jang stahuje 
dolů, GB 20 dx. – zklidňuje, odstra-
ňuje vítr, potlačuje stoupající jang 
jater, projasňuje oči, pročistí horko, 
uvolňuje dráhu, BL 10 – rozptyluje 
vítr a chlad, pročistí hlavu, horko. 

Klient měl bolesti krční páteře, 
ramene. Doporučeno vyšetření tlus-
tého střeva – pacient v 6/2014 pod-
stoupil kolonoskopické vyšetření. 
Dále doporučeny léky: Nux vomica 
9ch, Rhus toxicodendron 9ch, Pyro-
genium 9ch, Echinacea 9ch.

Od konce 6/2014 jsem pomýš-
lela i na syndrom 101 – syndrom 
zauzlení horkosti v tlustém stře-
vě, dachang jiere zheng

Klient měl konstituční tendence 
k ohni, po velkém množství pálivých 
a sytých jídel, měl spíše zácpu, čer-
vený obličej, sucho v ústech, silnou 
žízeň. Jazyk měl červený s rýhami. 
Pulz rychlý.

A v terapii jsem se zaměřila  na vy-
puštění ohně, zprůchodnění stolice.

Zařadila tyto body s celkovým 
účinkem: 
CV12 – rozhání škodliviny, zmírní 
horečku, utišuje ducha, potlačuje 
vítr, uvolní spasmy. 
LI 11– pročistí horko, ochlazuje krev 
a odstraňuje vítr. 
ST 37 – reguluje funkci žaludku 
a střev, odstraňuje horko a vlhko, 
rozptyluje retenci potravy, dolní bod 
pro spojení dráhy tlustého střeva.
ST 44 – podporuje trávení, rozhání 
vítr z tváře, harmonizuje střevo a pře-
měňuje stagnaci.
Dále SP6, KI6, ST 25- MO LI, BL 25.

Vyšetření sono břicha: hepato-
megalie, těžká steatoza jaterní. Kolo-
noskopické vyšetření: nízce sedící 
tumor recta, zjištěn 24. 6. 2013.  Pro-
běhlo 24 aktinoterapií, 11. 12. 2013 
ukončeno. 

11/2013 Guna. rerio, Natrium car-
bonicum 30CH, Agaricus muscarius 
9CH, Sulfur iodatum 9CH.

• 1/2014 Natrium Carbonicum 
30CH, Chelidonium majus 9CH, 
Cardus Marianu 9CH, Causticum 
9CH, Milgamma inj.

• Operace 31. 1. 2014: ca recti, stp. 
chemoterapii neoadjuvantem.

• Operace amputace recti abdo-
minoperinealis sec. Miles, ATB, 
chemoterapie.

• Nízce sedící tumor, proto sigmo-
ideostomie.

• 2/2014 reoperace sigmoideosto-
mie pro lezi sigmoideostomie.

• 2/2014 Pyrogenium 9ch, Staphys-
agria 9CH, Silicea 9CH 9 ATB th…

• 3/2014 revize, evakuace hnisu 
a založení nové stomie.

U pacienta byl 1. příznak one-
mocnění tlustého střeva nádo-
rovým bujením periferní pareza 
n. VII vpravo. Z průběhu dráha 
tlustého střeva je možné tento 
projev odvodit. Dráha tlustého 
střeva jde dále od jamky klíční kosti 
nahoru k hrdlu, prochází sanicí a vni-
ká pod spodní zuby, odtud se obrací 
kolem koutku úst, křižuje přes žen-
-čung a nakonec levá dráha napravo 
a pravá dráha vede nalevo, kde se obě 
přimykají k nosním dírkám. 

2. kasuistika 
Klientka 65letá, vitální, spíše 

lehce obezní paní, dříve učitelka, 

trpí tinitem a hypakuzí. Je unavená 
a bledší. Je po operaci Schwanomu 
GIV, mikrochirurgickém odstranění 
radikálního tumoru s funkčním za-
chováním n.VII, dle EMG jde o těžký 
denervační syndrom n.VII.

U pacientky šlo o syndrom 76: 
syndrom nepevnosti Qi ledvin, 
shenqi bugu zheng.

Prázdnota qi ledvin způsobí osla-
bení funkce ledvin uchovávat a za-
držovat. Etiologií u klientky byl věk, 
únava, nedostatek JIN a JANG ledvin.

Příznaky: psychická únava, ti-
nitus, hypakuze, bledost v obličeji, 
slabé bedra a kolena. Jazyk měla 
bledý s bílým povlakem. Pulz tenký 
slabý a bez síly.

V terapii jsem doplnila ledviny, 
stáhla energii a zpevnila. Pacient-
ka docházela na terapii od ledna 
do června 2014 cca 1× týdně.

Použila jsem lokální body: BL2 
do BL1, ST 2, 4, 5. Dále body celko-
vého účinku: ST 36. BL 23 – který 
doplňuje ledviny a vyživuje esenci 
ledvin, posiluje dolní zářič, vyživuje 
krev a jin ledvin, posiluje ledvinnou 
funkci přijímat Wei, reguluje vodní 
cesty, rozhání vlhko, zpevní bedra, 
moxa, GV 4 – posiluje a prohřívá, 
odstraňuje chlad, ochraňuje esenci, 
KI3, BL52 – doplňuje ledviny a je-
jich esenci, odvádí vlhko, posiluje 
vůli.

Tato kasuistika také ukazuje 
na možnost terapie u pacientky, 
která obraz syndromu 76 již měla 
delší dobu. Jistě dřívější léčbou by 
se dalo předejít i vzniku nádorového 
onemocnění. 

Když srovnáme léčebný přístup 
akupunkturou u předchozích dvou 
kasuistik, tak jde o jiný přístup v te-
rapii, lokální body zůstávají stejné, 
ale body celkového účinku se mění 
dle syndromů a příznaků u klientů. 

Závěr
Akupunktura patří mezi mo-

derní metody. Je důležitou sou-
částí v terapii nejen neurologic-
kých onemocnění, ale i dalších 
onemocnění. Dá se považovat 
za součást celostního přístupu 
ke klientovi. 
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Ve svém článku bych se chtěla vě-
novat velmi často diskutované otázce 
očkování. Nemám ambice podat 
vyčerpávající informace o očkova-
cích látkách, jejich složení, atd. Mým 
záměrem, je nastínit problematiku 
z pohledu západní a východní medi-
cíny, dát podnět k další spolupráci 
mezi rodiči a terapeuty a dále nastínit 
možnosti prevence a léčby komplika-
cí spojovaných s imunizací.

Očkování je v dnešní době velmi 
diskutovanou a kontroverzní otáz-
kou, na kterou nelze jednoznačně 
odpovědět. Do budoucna by (ne)oč-
kování mohlo a s největší pravděpo-
dobností bude představovat problém 
v podobě jakési „biologické bomby“.

Dnes se velmi často setkáváme se 
dvěma naprosto názorově rozdílnými 
skupinami – pro a proti očkování. Nic 
však není pouze černobílé a každý by 
si měl vytvořit svůj vlastní názor dle 
vyhledaných informací a prostudova-
ných materiálů

Zatímco západní medicína vidí 
v plošném očkování převážně po-
zitiva / plošná imunita, preventivní 
působení atd.), která převažují nad 
riziky, přímí odpůrci očkování v něm 
neshledávají žádný pozitivní přínos, 
spíše naopak.

Z pohledu čínské medicíny během 
očkování proniká do těla škodlivina 
xieqi nepřirozenou cestou, obchází 
zevní obrannou vrstvu a velmi čas-
to proniká jako „horká škodlivina“ 
do vrstvy krve, může tímto způsobem 
být příčinou řady patologických pří-
znaků (horečka, zvracení, patologic-
ké krvácení, neklid, febrilní křeče…), 
zároveň bývá nejčastější příčinou tzv. 
vleklého patogenního faktoru (dle 
západní medicíny tomuto výrazu 
odpovídá např. opakovaná infekční 
onemocnění jako tonzilitidy, otitidy, 
chronický uzlinový syndrom, chro-
nický únavový syndrom, autoimunit-
ní onemocnění apod.). 

Současně některá očkování, přede-
vším proti dětským exantémovým ne-
mocem, brání tomu, aby se projevily 
a vyloučily zděděné toxiny. 

Ovšem i ve starověké Číně (10.
stol.) se objevily snahy ovlivnit výskyt 
pravých neštovic postupy připomí-
najícími očkování. 

Otázka imunizace před nás staví 
řadu problémů. Patří sem otázky 
plošné imunity. Cíl očkování, v této 
souvislosti, je vymýtit některá one-
mocnění, či zabránit vzniku epidemií 
dané infekce vysokým procentem 
proočkovanosti populace. V protikla-
du stojí svoboda jednotlivce, rozhod-
nout se, zda podstoupí možné riziko 
nežádoucích účinků očkování, nebo 
riziko prodělání vlastní nemoci. I zá-
padní medicína přiznává, že očkování 
nevede vždy ke vzniku imunity a ne 
každý člověk je chráněn před infekcí, 
přestože je očkován. Imunita, navoze-
ná očkováním, je nestabilní a téměř 
vždy vyžaduje revakcinaci, tudíž nás 
nechrání celoživotně a nezabrání 
občasnému vzniku epidemií. U ně-
kterých nemocí, pak hrozí závislost 
celé populace na opakovaném očko-
vání. Přirozeně prodělané nemoci 
(typu spalničky, zarděnky, příušnice, 
plané neštovice) zanechávají daleko 
dlouhodobější přirozenou imunitu 
vůči nemoci, proto pak může matka 
např. předávat protilátky i svému 
nově narozenému dítěti. Je možné si 
odpovědět, zda očkovaná matka má 
co předat dítěti? Nebude právě malý 
kojenec daleko více ohrožen danou 
infekční nemocí?

Nicméně je nutno přiznat, že 
očkování jako takové velmi výrazně 
přispělo k omezení (např. poliomye-
litida) až vymizení (pravé neštovice) 
různých více či méně nebezpečných 
chorob. Velkou zásluhu je tedy nutno 
přiznat epidemiologům a lékařům, 
kteří se podíleli na eradikaci pravých 
neštovic. Je ovšem také pravdou, že 

k omezení výskytu vysoce infekčních 
chorob přispěl vzrůst úrovně spo-
lečnosti, vysoká hygiena a kvalitní 
lékařská péče.  

Další problémy hledáme na úrovni 
zdravotní, lékařské a v neposlední 
řadě i legislativní. Mezi problémy 
zdravotní řadíme hlavně otázky stavu 
imunity daného jedince. Bylo již řeče-
no, že imunita, navozená očkováním, 
je nestabilní, aktivuje především 
humorální imunitu, tedy až druhou 
linii obranného systému a v případě 
současného očkovacího plánu chro-
nicky vyčerpává imunitní systém. 
Očkovací látky jsou obecně testovány 
na zdravých jedincích, není proto 
možné u řady dětí (nedonošené, ne-
kojené, léčené po narození antibioti-
ky … alergické, s dispozicím k jiným 
imunitním problémům, ke křečím … 
s neurologickými onemocněními) 
předpokládat, jaké budou následné 
reakce. V odborné literatuře se do-
čteme, že dnes používané vakcíny 
u zdravých dětí nemohou vyvolat 
imunosupresi, tudíž je nutno očkovat 
pouze děti zdravé!!! Lékař by tedy měl 
být schopen zhodnotit zdravotní stav 
pacienta a současně i podat kompe-
tentní informace o očkovací látce 
a přiznat rizika i možné nežádoucí 
účinky konkrétního očkování. Vždy 
by měl brát v úvahu neobvyklé reakce 
při první dávce vakcíny (změnit čas 
či očkovací látku), velmi zvažovat 
očkování u dětí s neurologickými 
nemocemi. 

Dalším a velmi vážným rizikem 
očkování představuje toxické složení 
vakcín. Je třeba přiznat přítomnost 
toxických látek v látkách očkovacích, 
k nimž patří např. formaldehyd, soli 
hliníku, thiomersal a další. Tyto toxic-
ké látky se dostávají přímo do vnitřní-
ho prostředí organismu a především 
dětské detoxikační systémy nejsou 
dostatečně vyvinuté a může tak dojít, 

dle jejich vztahu ke tkáním, k vážné-
mu postižení organismu a jeho tkání. 
Dále se ve vakcínách vyskytují anti-
biotika, antimykotika, mikrobiální 
příměsi… Při přípravě vakcín také 
někdy dochází také ke genetickým 
manipulacím. 

Z řečeného vyplývá, že není známa 
žádná „čistá“ a naprosto neškodná 
vakcína, a že přestože očkování dnes 
přináší některé pozitivní výsledky, 
musíme počítat zaručeně s tím, že 
má vliv na organismus, především 
na jeho imunitní a nervový systém, 
a že dítě zaručeně „onemocní“ kaž-
dou nemocí, na kterou je očkováno 
s různě vyjádřenými důsledky. 

Při rozhodování, zdali očkovat 
nebo neočkovat, je třeba posoudit 
rizika očkování a rizika nemoci sa-
motné. Nežádoucí účinky po očko-
vání jsou velmi variabilní a mohou 
znamenat pouze lokální reakci, 
nebo až závažná poškození centrál-
ního systému a smrt. Navíc očkování 
v sobě nesou vždy rizika pozdějších 
následků. Samotné nežádoucí účin-
ky vycházejí ze samotné podstaty 
vakcíny a biologie člověka, ze speci-
fického stavu pacienta a úrovně jeho 
imunitního a detoxikačního systému, 
z chybné aplikace, z technologických 
chyb a z důvodu zkřížené reaktivity 
(autoimunita). Z pohledu západní 
medicíny může být očkování spouš-
těcím faktorem dalších onemocnění 
např. přetížení celého imunitního 
systému, alergických onemocnění, 
astmatu, diabetu a jiných autoimu-
nitních chorob, autismu a některých 
dalších neurologických onemocnění. 
Při použití živých vakcín, může pro-
běhnout celé vlastní onemocnění 
(spalničky, zarděnky, příušnice, ro-
tavirové infekce…). 

Nelze očkovat imunokomprimova-
né pacienty

Základní informace
Poliomyelitis – Dětská obrna

Výskyt této nemoci výrazně ovliv-
ňují hygienické podmínky života. 
Často probíhá bez příznaků, což ji 
dělá více nebezpečnou. Následky 
onemocnění jsou často ve formě 
paréz, atrofií, deformit a bývají velmi 
závažné. Onemocnění může končit 
smrtí (parézy vznikají u cca 1 % infi-
kovaných, smrt nastává ve 2–10 % pří-
padů). Kauzální léčba u této nemoci 
neexistuje, vliv očkování na omezení 

výskytu této nemoci nelze popřít. 
V Evropě je riziko šíření nákazy virem 
velmi limitované, hlášen byl pouze 
případ v uzavřené komunitě v Nizo-
zemí. V České republice nebyl hlášen 
případ od roku 1961. Divoký virus se 
stále vyskytuje v Izraeli, Tádžikistá-
nu a v některých afrických zemích, 
sporadicky i epidemicky. Rizikovým 
faktorem je tedy cestování. Endemic-
ký výskyt zasahuje Nigérii, Pákistán 
a Afghánistán. Riziko importu divoké-
ho viru stále trvá a jedinou ochranou 
je očkování, které doporučuje i J. 
Scott věnující se akupunktuře u dětí. 
Očkování však nechrání celoživotně.

Tetanus
Riziko onemocnění tetanem je 

dnes poměrně nízké, ale jeho průběh 
velmi závažný. O potřebě očkování 
většinou není pochyb, ale rizikovou 
skupinou nejsou kojenci. Očkování 
tetanu v ČR probíhá od roku 1952, 
mezi lety 1990 až 2010 nebyl zazna-
menán žádný výskyt. Bakterie tetanu 
jsou součástí střevní mikroflóry lid-
ského trávicího traktu, jsou přítomny 
v půdě kontaminované lidskými vý-
kaly a zvířecím trusem - zdroj infekce 
je tedy nezničitelný. Onemocnění je 
způsobené toxinem, který vylučují 
bakterie – Clostridium tetanii – po-
množující se v anaerobním prostředí, 
tj. u běžných otevřených ran infekce 
nehrozí. U závažných poranění se 
aplikuje tetanový anatoxin nebo 
protitetanové sérum. Očkování – tj. 
tetanový anatoxin - se aplikuje u dětí 
ve troj/čtyř/šesti kombinaci (he-
xavakcína). Následně po očkování 
musíme počítat se sníženou obrany-
schopností. Zřídka se mohou objevit 
komplikace postihující nervovou 
soustavu.

Pertuse – Černý kašel
Jedná se o velmi nakažlivé onemoc-

nění – původce Bordetella pertusis. 
Dříve se černý kašel vyskytoval ve vel-
kých epidemiích s vysokou úmrtností 
dětí do 1 roku věku. Několikrát 
převyšovala úmrtnost na ostatní 
infekčních nemoci (obrna, spála, 
záškrt, spalničky, příušnice) dohro-
mady. Postihuje nejčastěji děti do 2 
let věku, nicméně mohou onemocnět 
i dospělí. Se zlepšením životní situace 
v Evropě se snížil počet nakažených 
i zemřelých, avšak až s ATB a očková-
ním poklesl počet úmrtí k nulovým 

hodnotám. Přesto se zřídka objevují 
epidemie onemocnění, jelikož se ne-
podařilo navodit kolektivní imunitu 
i přes velkou proočkovanost popu-
lace. Nedávno byly dokonce zjištěny 
změny povrchových antigenů bakte-
riálního kmene. Protilátky předané 
matkou v těhotenství a kojením 
(pokud je matka má vytvořené) vý-
razně poklesnou ve 2 měsících věku 
a proto je očkování doporučeno v 9 
týdnech věku. S používáním celulární 
očkovací látky se dávají do souvislosti 
negativní účinky na centrální nervo-
vý systém (proto bylo KI očkování 
u dětí s neurologickým onemocně-
ním) T.č. při použití acelulární vakcí-
ny bylo zaznamenáno méně nežádou-
cích účinků, ale blo zjištěno kratší 
protektivní období (postinfekční 
i postvakcinační imunita se vytrácí 
do 12 let po očk.), doporučuje se 
tedy opakovat očkování. Je známo, 
že pertusový toxin výrazně ovlivňuje 
imunitní systém, totéž ionty hliníku. 
V této kombinaci musíme s očková-
ním předpokládat vznik chronické 
dysfunkce imunitního systému. 
Každopádně západní medicína dává 
jasné varování – neočkovat znamená 
návrat k epidemiím.

Difteria – Záškrt
Onemocnění charakteristické vzni-

kem pablán v dýchacích cestách, ev. 
až v plicích, je vyvolané toxinem bak-
terie Corynebacterium diphteriae. 
Komplikací může být zánět srdeční-
ho svalu. Toto běžné onemocnění 19. 
století začalo být postrachem rodičů 
ve 20. století. Úmrtnost byla vysoká, 
morbidita 600 dětí na 100 000 oby-
vatel, umíralo 1 z 20 dětí. V ČR již 
nebyl hlášen případ od roku 1990, 
je tedy nutno pokračovat v očkování? 
V Evropě bylo v roce 2008 pouze 
184 případů, ale varovná je situace 
v zemích bývalého Sovětského svazu. 
Při léčbě se nasazují antibiotika, která 
sníží počet bakterií a tím i tvorbu 
toxinu. Ochranná síla očkování - inak-
tivovaný toxin - není jednoznačná, 
ani prodělané očkování nezanechá 
trvalou imunitu a nezabraňuje šíření 
infekce.

Morbilli – Spalničky 
V České republice se toto onemoc-

nění téměř nevyskytuje díky očková-
ní (max. 20 případů za rok), závažně 
probíhá pouze v zemích s nízkým 

OČKOVÁNÍ – PROČ ANO, KTERÁ NE,  
NEBO – PROČ NE, KTERÁ ANO? 

MUDr. Zuzana Vančuříková 
Homeopatická klinika Praha 
zuzanavancurik@seznam.cz
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hygienickým standardem. …kompli-
kace se vyskytují nejen jako součást 
nemoci (meningitida, pneumonie…) 
ale i jako součást očkování… Po pro-
dělané nemoci vzniká dlouhodobá 
imunita.

Rubeola – Zarděnky
Průběh této nemoci je mírný v dět-

ském věku. Při onemocnění matky 
během prvního trimestru těhotenství 
hrozí riziko abnormálního vývoje 
plodu.

Parotitis – Příušnice
Lepší variantou je prodělat toto 

onemocnění v dětství, jelikož posti-
žený získá trvalou imunitu a účinnost 
vakcíny není vysoká. Současně je 
virus schopen mutace. 

Tato tři očkování (Morbilli, Rubeo-
la, Parotitis) nemají příliš velké opod-
statnění, je tedy lepší se jim zcela 
vyhnout. Získaná imunita totiž není 
celoživotní, nemoc se může přenést 
do dospělosti. Objevují se epidemie 
parotitidy ve 2–5 letých intervalech. 
Kombinované vakcíny MMR jsou 
Trivivac a Priorix.

Haemofilové infekce
U těchto onemocnění není k očko-

vání opodstatnění, důležitá je hlavně 
úroveň imunitního systému. I po oč-
kování existuje riziko onemocnění 
např. meningitidou.

TBC
Momentálně se od očkování ustou-

pilo, protože dostupná vakcína je 
účinná pouze z 50%, očkovaný jedi-
nec může i tak onemocnět.

Hepatitis B
Očkování u této nemoci má opod-

statnění pouze v určitých rizikových 
skupinách (drogově závislí, práce 
s krví a jiným biologickým materiá-
lem, střídání sexuálních partnerů). 
Rozhodně ne v kojeneckém věku, 
kdy vakcinace zvyšuje zátěž nezra-
lého imunitního systému. Protilátky 
přetrvávají pouze 5–10 let.

Pneumokokové vakcíny
Vakcinace opět chrání pouze před 

určitými sérotypy, naopak je čas-
to zvýšená náchylnost vůči jiným 

pneumokokům. Očkování tedy není 
podstatné, důležitou roli hraje opět 
obranyschopnost.

Varicella – plané neštovice
Očkovací látka je tzv. živá vakcí-

na, není tedy vhodná pro pacienty 
s oslabenou imunitou. Vakcinace je 
vhodná snad jen pro dospělé, kteří 
neprodělali onemocnění v dětství 
a u nichž je pravděpodobnost náka-
zy vysoká (např. učitelé). Protilátky 
se v těle udrží cca 7 let. Naopak se 
udává, že prodělání tohoto onemoc-
nění v dětském věku má příznivý vliv 
na vývoj imunitního systému.

Rotavirové infekce
Největší riziko onemocnění je v ob-

dobí 4 měsíců až 3 let. Do 5 let věku 
prodělá infekci až 95 % dětí, nejvíce 
ohrožené jsou děti hospitalizované!!. 
Onemocnění trvá od 5 do 8 dní, 
může být bez příznaků, ale objevit se 
mohou i problémy zažívacího systé-
mu s velkými průjmy a dehydratací. 
Prognóza onemocnění je ve vyspě-
lých zemích dobrá. První očkování 
dostává kojenec v 6. týdnu života, 
další dávku za 4 týdny a třetí dávku 
do 24. max. 26. týdne věku. Ochrana 
očkování vydrží zhruba 1 rok. Pre-
vencí onemocnění je pouze kojení 
a probiotické bakterie. Nežádoucí 
účinky vakcinace jsou velmi podobné 
samotnému onemocnění, jelikož se 
jedná o živou vakcínu. Podávání vak-
cinace je tudíž velmi kontroverzní.

Meningokokové vakcíny
Rizikové faktory nemoci (meningi-

tida, artritida, zánět srdečního svalu) 
převažují nad rizikovými faktory 
očkování. Meningokoková onemoc-
nění se vyznačují různými sérotypy 
bakterie Neiserria meningitidis 
s perakutním průběhem. Očkování 
se doporučuje, díky nízké incidenci, 
ale  pouze u rizikových skupin, tj. 
vytížení adolescenti či děti do 5 let 
věku. Postvakcinační imunita však 
mizí velmi rychle, většinou do 5 let. 
Čím mladší dítě, tím dříve protilátky 
vymizí.

HPV viry
Dnes označované očkování jako 

“očkování proti rakovině děložního 
čípku”. Vakcína nechrání před všemi 

“podezřelými” typy virů, nechrání 
ani všechny očkované a doba trvání 
ochrany není spolehlivě známá. Bez-
pečnější ochranou proti těmto virům 
je pravidelný screening.

Rovněž pozitivita protilátek se ne-
rovná ochraně proti rakovině.

Klíšťová encefalitida (FSME)
V případě tohoto onemocnění je 

klinický průběh u dětí lehký, nejváž-
nější je pak u seniorů. Po onemoc-
nění se u 60 % pacientů objeví trvalé 
následky. Klíště je schopno přenést 
virus do organismu již po dvou ho-
dinách od přisátí, avšak pozitivní ná-
lez nutně neznamená onemocnění. 
Očkování by se mělo aplikovat dle 
endemického výskytu.

Chřipka
Vlastní zkušenosti jsou negativní, 

osobně proto vakcinaci nedoporuču-
ji. Dle statistiky: očkovat 200 lidí, aby 
3 z nich nedostali chřipku??? 3 z 200.

Rozhodnutí – očkovat  
nebo neočkovat?

Nejdříve je důležité se rozhodnout, 
zda očkovat nebo ne. Pokud chceme 
očkovat, musíme vědět v jakém věku 
dítěte, kterým očkováním se vyhnout, 
která aplikovat. Je nutno dávat pozor 
na kombinace očkování, řádně se 
na vakcinaci připravit a tím zmírnit 
jeho negativní důsledky. Nakonec 
musíme řádně rozlišovat mezi očko-
váním povinným a doporučeným.

Rady 
V každém případě musí být pacient 

v době očkování zdravý. Kdy rozhod-
ně neočkovat? 
• Pokud probíhá v organismu jaké-

koliv onemocnění, včetně rýmy. 
• Pokud je pacient v inkubační době 

onemocnění, nebo pokud probíhá 
onemocnění v rodině.

• Po prodělaném onemocnění, 
v době rekonvalescence, odstup 
očkování od nemoci musí být ale-
spoň jeden měsíc. 

• Neměli bychom očkovat těsně 
po podávání ATB, nejprve je nutno 
obnovit střevní mikroflóru. 

• Neočkovat krátce po operačním 
výkonu nebo před plánovaným 
zákrokem, bere-li pacient v sou-
časné době léky a 3 dny před 

a po zátěžové fyzické i psychické 
situaci. Dále bychom neměli očko-
vat děti krátce po narození (dříve 
se aplikovala vakcína proti TBC 
a žloutence typu B u pozitivních 
matek). Za určitých podmínek 
lze podat jen některé nebo žádné 
očkovací látky. 

• Očkováni by neměli být pacienti 
s poruchami imunity a s neuro-
logickými onemocněními (hy-
peraktivní děti, febrilní křeče 
v anamnéze, epilepsie v RA), 
dále lidé s některými alergiemi, 
s celkovou reakcí po předchozím 
očkování stejného typu a pacienti 
s onkologickým onemocněním.

Při vyhodnocování rizik musíme 
dávat pozor na kombinaci nepří-
znivých faktorů. Jedním z nich je 
rodinná anamnéza, tedy věk rodičů, 
alergie, autoimunitní i jiné choroby, 
epilepsie v přímém příbuzenstvu. 
U žen hraje roli dlouhodobé užívání 
hormonální antikoncepce, asistovaná 
reprodukce i udržované těhotenství. 
Negativním faktorem může být i léč-
ba matky v těhotenství (ATB, korti-
koidy), nemoci trávicího systému, 
poruchy střevní mikroflóry matky.

Pokud se rozhodneme pro očko-
vání, je velmi důležité respektovat 
věk dítěte (u nedonošených dětí 
skutečný věk!) a očkování odložit 
minimálně ke konci jednoho roku 
dítěte!! Otázka nastává v případě čer-
ného kašle, kdy protilátky od matky 
výrazně poklesnou ve věku 2 měsíců 
života, ale hematoencefalická bariéra 
není dozrálá, pak velmi záleží na hy-
gienických podmínkách, ve kterých 
dítě žije.  

Rizikovými faktory, které také 
limitují dítě, jsou např. císařský řez, 
komplikovaný porod, novorozenecká 
žloutenka, problémy s poporodní 
adaptací, nekojené dítě, problémy 
s příjmem potravy. 

Je důležité respektovat kontraindi-
kace dle příbalového letáku očkova-
cích látek. 

Dále bychom u dítěte měli respek-
tovat vývoj imunitního systému, 
poruchy imunity se projeví většinou 
během prvního roku života. Mů-
žeme podporovat dětský imunitní 
systém např. kojením a podáváním 
probiotik těhotné matce a následně 
i dítěti. Před vakcinací bychom měli 

sledovat stav dítěte, chuť k jídlu, tep-
lotu, psychické rozpoložení apod. 
Respektovat bychom měli také fyzio-
logický vývoj nervové soustavy, např. 
ve 2.–4. měsíci života dítěte probíhá 
tvorba synapsí, vývoj mozkových vln, 
spánku, hipokampu, amygdaly atd. 
Zvláštní pozor je nutno dávat na neu-
rotoxiny, víme, že vývoj mozku trvá 
daleko déle.

Další důležitou radou je nepodávat 
několik očkování současně, např. 
hexavakcína a Prevenar. Standardně 
je v ordinaci možné očkovat dvěma 
neživými vakcínami, popř. jednou 
živou a jednou neživou současně, 
ale do jiného svalu. Rozhodně se 
neaplikují dvě živé vakcíny najednou 
nebo dvě vakcíny proti nemocem po-
stihujícím CNS. Doporučuji interval 
mezi očkováními alespoň 2 měsíce, 
ačkoliv západní medicína povoluje 
interval 2 týdny na neživou vakcínu 
a měsíc na živou.

Následně po očkování rozhodně 
nepodáváme (ani preventivně) 
léky typu Paracetamol (nejdříve 24 
hodin po aplikaci), které potlačují 
imunitní reakce, snižují odpověď 
na vakcínu a zhoršují oxidační stres. 
Lepší volbou je pak např. Ibuprofen, 
který tlumí zánět, snižuje možnost 
vzniku excitace, nepoškozuje ener-
getický metabolismus ani antioxi-
dační ochranu neuronů. Po očkování 
bychom neměli chodit do kolektivu 
1–2 týdny a naopak bychom měli 
odpočívat.

Přirozenými „pomocníky“ při 
očkování je pro děti např. kojení, 
jako aktuální ochrana před infekcí 
(imunita matky), dále vitamín C jako 
antioxidant, jež zlepšuje eliminaci 
toxinů, posiluje hematoencefalickou 
bariéru, snižuje riziko průniku škodli-
vin do mozku a posiluje funkce imu-
nitního systému. Doporučená dávka 
je 100 mg denně na každý měsíc 
dítěte asi týden před očkováním (i ko-
jící matce). Dále mezi ně patří např. 
Omega-3 mastné kyseliny, ve stejně 
dávce tlumí zánětlivé reakce, vitamín 
D, před i po očkování, má vliv na imu-
nitu, v zimě 1000 IU denně, hořčík, 
který ovlivňuje glutamátové recep-
tory v mozku a snižuje míru toxicity, 
doporučuje se 30–50 mg denně u ko-
jence. Vše by se mělo podávat týden 
před očkováním a týden po něm, 
probiotika klidně dlouhodobě.

Mohu doporučit i použití léčivých 
hub, např. Ganodermu (Rei-shi) k po-
sílení detoxikačních schopností jater 
a k vyloučení kovů a chemických 
látek z organismu.

Homeopatická pomoc
Víme, že homeopatické přípravky 

mohou velmi dobře pomoci v pre-
venci ev. ve zmírnění nežádoucích 
účinků očkování. 

V přípravě je dobré použít konsti-
tuční lék pacienta. U kojenců a ma-
lých dětí je někdy obtížné lék určit, 
můžeme použít tedy konstituční lék 
matky. 

Dále je možno použít řadu homeo-
patických přípravků. Doporučovaná 
homeopatika Thuya a Silicea ne 
vždy obrazem odpovídají patofyzi-
ologii a příznakům reakcí na nová 
očkování, přesto jejich podání může 
být přínosné (Thuya svým obrazem 
připomíná stav vleklého patogenní-
ho faktoru v obraze tradiční čínské 
medicíny, Silicea pak stav prázdnoty 
čchi, především sleziny). Z dalších 
léků uvažujeme o lécích Aconitum, 
Apis mellifica, Phosphorus (hepato-
toxicita vakcin, hepatitidy), Sulfur 
a dalších. 

Možné a dobré je podávání vlast-
ních potencovaných vakcín v ředění 
30 CH brzy po očkování. Jiný přístup 
radí podávat nosody až s odstupem 
a jen tehdy, pokud přetrvávají po oč-
kování příznaky jako zvětšené uzliny, 
stavy únavy, opakovaná respirační 
onemocnění, zahlenění, afty, poru-
chy spánku – tj. obdobné příznaky 
vleklého patogenního faktoru dle 
čínské medicíny. Nicméně tento stav 
musíme předpokládat po očkování 
téměř automaticky, proto podání 
nosody s odstupem 2 týdnů považuji 
za přínosné.

V úvahu přicházejí i přípravky dop. 
MUDr. J. Jonášem (Deimunaktiv…), 
firmy Heel (Engystol, Galium Heel, 
Ubichinon comp…), f. Wala (Solum 
uliqinosum…), f. Guna

Čínská medicína a očkování
Dle čínské medicíny je vždy důle-

žité chorobám předcházet, proto je 
nutno i v případě očkování sledovat 
rovnovážný stav organismu člověka, 
dítěte před očkováním a dítě obzvlášť 
na poruchu způsobenou následně 
očkováním připravit. Posílit orga-
nismus, doplnit to, co je prázdné, 
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vyloučit škodliviny, napravit základní 
disbalance. Nejčastější stavy, které je 
nutno řešit bývají: přítomnost horka 
v organismu re, hleny tan, prázdnota 
xu, často vleklý patogenní faktor.

Pokud je člověk očkován v případě 
přítomnosti poruchy, výrazně stoupá 
riziko vzniku nežádoucích účinků.

Pokud pacient vykazuje příznaky 
typické pro některou situaci (u dětí 
i akumulační poruchu), pak je důleži-
té očkování odložit. Současně stejné 
poruchy může očkování ve svém 
důsledku vyvolat. 

!!! Je-li v organismu problém a my 
očkujeme, pak i relativně zdravý jedi-
nec s lehkou nerovnováhou se stává 
jedincem nemocným (chronický ka-
šel, otitidy, tonsilitidy, astma, křeče…)

Důležité napravit poruchu 
(před očkováním, nebo jako násle-
dek očkování): Vyřešit akutní stav 
a následně – 

Doplnit prázdnotu:
U dětí je nejčastějším stavem nedo-

statek čchi sleziny, ev. sleziny a plic 
(piqixu, feipiqixu), v tomto případě 
lze využít následující akupunkturní 
body: ST 36, SP 3, SP 6, LU 9, CV 12, 
17, BL 13, 20, 21 i jiné, základní směsí 
může být sijun zitang, pro děti směs 
dle prof. Maciocii Little Sentinel 
na prázdnoti čchi plic, sleziny a led-
vin, z léčivých hub například fuling 
= Pórnatka kokosová, lingzhi = Gano-
derma, čili Rei shi. Další prázdnotou 
bývá prázdnota jin (yinxu), je možné 
využít body BL 23, 38, KI 3, SP 6, LU 
9… Z fototerapie je základní směsí 
liuwei dihuang wan

Odstranit akumulace:
Akumulace potravy: ST 25, 36, CV 

6, 12, BL 25, TE 6,… 
• směs např. baohe wan – rozptylu-

je nahromadění potravy, harmoni-
zuje žaludek…,

• směs pro děti dle G. Maciocii – 
Tummy Soothe, na akumulace po-
travy, stagnace čchi ve střevech, 
na stagnaci čchi jater

Odstranit patologické horko: 
I4, 11, ST 44, LR 2, 3…
yinqiaosan, yinqiao jie du wan – 

pročišťuje horko, odstraňuje jedova-
tosti, rozptyluje vítr pálivým a svěžím 
způsobem

Odstranit vlhkost a hleny: 
ST 40, SP 9, CV 12, 17, BL 20, 21, 

ST 36…
neixiao luoli wan – napomáhá 

rozpustit akumulace, uvolnit dráhy, 
odstranit hleny, usazeniny

prof. G. Maciocia – Malé pokla-
dy pro děti – Chest Release, směs 
na pročištění horkých hlenů v plicích 
při akutně probíhajících stavech, 
Resolve Phlegm, směs, která působí 
na přetrvávající horkost hlenů v pli-
cích jako následek napadení větrem, 
stav vleklého patogenního faktoru, 
Sino Relief, směs na přetrvávající 
zbytkovou vlhkou horkost v hlavě, 
tedy dutinách, mandlích, uzlinách..

Při postižení nervového systému 
např. Lucid Mind – G. Maciocia 
(prázdnota jin a krve jater, krve srdce, 
stoupání jangu jater), či Silent Night 
(G. Maciocia) / prádnota jin ledvin 
a jater, horkost srdce, horkost jater

Xiaochaihu wan – řeší přítomnost 
škodliviny mezi povrchem a nitrem, 
harmonizuje a otevírá povrch a vni-
třek, reguluje trávení,… normalizuje 
rovnováhu vegetativního systému…

Legislativa – připomenutí
Některá očkování jsou v České 

republice povinná, hrozí tedy sank-
ce jak rodičům, tak lékařům, avšak 
očkování není možné bez souhlasu 
pacienta, popř. rodiče dítěte. Nebyla 
u nás uzákoněna možnost individu-
álního očkovacího plánu ani alterna-
tivních očkovacích látek. Stát nenese 
ze zákona odpovědnost za nežádoucí 
účinky vzniklé v souvislosti s očková-
ním, není právní podklad pro odškod-
nění škod způsobených očkováním. 
Lékaři nemají povinnost informovat 
o možnosti výběru očkovací látky. 
Na druhou stranu rodiče počítají s lé-
kařskou péčí o dítě při onemocnění 
na nemoc na niž existuje vakcinace 
(i povinná).

Závěrem
Otázka imunizace je velmi složitá. 

Je nutné posbírat řadu informací 
před samotným rozhodnutím očko-
vat. Musíme zjistit reálná nebezpečí 
v dané oblasti, stav dítěte včetně 
zajištění správné výživy a léčby ne-
rovnováhy a možnosti léčby vlastního 
onemocnění a možných nežádoucích 
účinků.

Otázkou nadále zůstává, jak z to-
hoto problému „ven“? Problémy 
a komplikace budou nastávat v obou 
případech – ať už budeme očkovat, 
či nikoliv. Měli bychom tedy hledat 
takovou cestu, aby byly následky pro 
budoucí generace co nejmenší.
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Súhrn

Integrácia dvoch zdanlivo inkom-
patibilných smerov biomedicíny 
a tradičnej čínskej medicíny, vy-
tváranie medicíny tretieho typu, je 
revolúciou zdravotníctva na prelo-
me tretieho tisícročia. Vznikajúca 
nová medicína, prosperujúca pre 
pacienta, sa snaží využívať pozitíva 
všetkých známych prvkov zdravot-
níckej starostlivosti celého sveta. 
WHO začiatkom 70-tych rokov dvad-
siateho storočia vzala na vedomie 
nárast záujmu o tradičnú čínsku 
medicínu a zapojila sa do procesu 
jej rozvoja. V júni 1979, ako odpoveď 
na celosvetový záujem o fytoterapiu, 
akupunktúru, moxibusciu, predo-
všetkým analgéziu akupunktúrou, 
Svetová zdravotnícka organizácia 
v Pekingu zorganizovala medziná-
rodné sympózium a vydala zoznam 
43 symptómov a ochorení, ktoré sú 
vhodné na liečbu akupunktúrou. 

Kľúčové slová:
Bolesť, akupunktúra, TCM, endo-

génne opioidy, TENS, cholecystoki-
nin, A(1) adenozín receptor (ARs).

Úvod
Použitie akupunktúry ako me-

tódy na úľavu bolesti v západnej 
medicíne je založené na celom rade 
klinických skúšok, a je nepochybné, 
že má významný účinok pri liečbe 
akútnej i chronickej bolesti, ak be-
rieme do úvahy klasifikáciu bolesti. 
Akupunktúra bola prijatá pre úľavu 
bolesti vo väčšine krajín a bežne 
sa používa vo všeobecnej praxi 
a na klinikách bolesti ako doplnok ku 
konvenčnej liečbe. Uznanie uľahčilo 
objavenie mechanizmu Melzakovej 
vrátkovej teórie a endogénnych 
opioidov. 

Bolesť a akupunktúra

Výskum poukazuje na to, že soma-
tická senzorová stimulácia môže mať 
množstvo účinkov, ktoré vysvetľujú 
výsledky tejto liečby pri určitých 
stavoch bolesti, pričom je angažova-
ných mnoho rôznych mechanizmov 
v tele. Dobré výsledky akupunktúr-
nej liečby možno dosiahnuť  najmä 
pri funkčných poruchách. Bežná 
vlastnosť v mnohých metódach, pou-
žívaných na úľavu bolesti, je aktivácia 
somatického aferentného nervstva,  
napríklad pri transkutánnej elek-
trickej stimulácii nervov (TENS), 
vibračnej stimulácii a masáži, kde 
receptory alebo nervové vlákna sú 
excitované v stimulovanom tkanive. 
TENS a akupunktúra s manuálnou 
alebo elektrickou stimuláciou sú 
účinné pri spúšťaní nervových im-
pulzov. Podľa TCM, stimulácia ihlou 
v aktívnom akupunktúrnom bode 
musí spôsobiť nástup špecifického 
pocitu (nazývaného „deqi“), ktorý je 
prežívaný ako meravosť, ťažoba, vyža-
rujúca parestézie, pocit blízky bolesti 
svalov. Je znakom aktivácie tenkých 
myelinizovaných nervových vlákien 
A-delta. Nízko-frekvenčná elektrická 
stimulácia (elektroakupunktúra) 
dostatočnej intenzity spôsobuje 
kontrakcie svalov, aktivujúc mecha-
noreceptory s vysokým a nízkym pra-
hom vo svaloch a v iných tkanivách. 
Osobitná dôležitosť sa pripisuje 
skupine receptorov v kostrových 
svaloch, ktoré majú vysoký prah pre 
mechanickú stimuláciu, a ktoré sú 
inervované A-delta vláknami a tiež C 
vláknami. Fyziologicky sú aktivované 
silnými svalovými kontrakciami, 
ktoré môžu byť funkčne excitované 
energickými pohybmi. Je možné 
argumentovať, že akupunktúra 
a fyzické cvičenie s opakovanými 
svalovými kontrakciami obdobne 

aktivujú tieto receptory aj aferentné 
nervové vlákna. Funkčná modulácia, 
ako aj terapeutické účinky, ktoré sa 
pripisujú akupunktúre, je možné 
zaznamenať aj počas intenzívneho 
svalového cvičenia.

Jedným z hlavných dôsledkov 
akupunktúry je uvoľnenie nielen en-
dogénnych opioidov, ß-endorfínov, 
enkefalínov, endomorfínov a dynor-
fínov, ale tiež neopioidných látok, 
ako je serotonín, norepinefrín, GABA 
a tiež aj oxytocín, ktorý sa zdá byť zá-
sadným pri indukcii funkčných zm-
ien rôznych orgánov. Naviac, štúdie 
na ľudských dobrovoľníkoch i zvie-
ratách dokázali, že difúzne škodlivé 
inhibítory DNIC (diffuse noxious in-
hibitory control) môžu byť zapojené 
do akupunktúrnych mechanizmov. 
DNIC sú časťou systému biologickej 
bolesťovej kontroly. Identifikovali sa 
viaceré typy endogénnych opioidov, 
a zistilo sa, že majú afinitu s rôznymi 
opioidovými receptormi. Osobitný 
záujem sa venoval ß-endorfínom, 
ktoré majú vysokú afinitu k µ-recep-
torom a sú dôležité pri regulovaní 
bolesti, ako aj pri regulovaní krvného 
tlaku a telesnej teploty.

Endogénny opioid, ß-endorfín sa 
vylučuje prostredníctvom dvoch 
rôznych systémov – neurónovou 
sieťou a krvou. Prvý systém zahŕňa 
hypotalamus a neurónovú sieť, ktorá 
smeruje do stredného mozgu a moz-
gového kmeňa a prostredníctvom 
tejto cesty môže vplývať na senzi-
bilitu bolesti, ako aj na autonómne 
funkcie. Existujú dôkazy, že jadrá  
hypothalamu majú centrálnu úlohu 
v sprostredkujúcom účinku aku-
punktúry. Poškodenia v nucleus ar-
cuatus eliminujú analgetický účinok 
nízkofrekvenčnej, avšak nie vysoko-
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-frekvenčnej elektroakupunktúry. 
Nizko-frekvenčná elektrická stimu-
lácia indukovala obehové zmeny vo 
viacerých tkanivách. Tieto účinky sú 
eliminované po hypothalamickom 
poškodení. Zvýšenie v úrovni ß-en-
dorfínu sa pozorovalo v mozgovom 
tkanive zvierat po oboch, po aku-
punktúre aj po svalovom cvičení. 

I keď detaily sú stále neznáme, 
experimentálne a klinické dôkazy 
naznačujú, že akupunktúra môže 
tiež ovplyvniť sympatický nervový 
systém na hypotalamicko-hypofyzár-
nej úrovni.

Druhý systém  zahŕňa uvoľňovanie 
ß-endorfínu do krvi. Proopiomelano-
cortin v hypofýze produkuje ekvimó-
lové množstvo ß-endorfínu a ACTH 
následne po svalovom cvičení, a tiež 
po akupunktúre a jej modifikáciách, 
v aktívnom akupunktúrnom bode. 
Tieto látky zasahujú rôzne cieľové 
orgány. Obidva ß-endorfínergické 
systémy pravdepodobne pracujú 
nezávisle, avšak oba môžu byť stimu-
lované aferentnou nervovou činno-
sťou. Ukázalo sa, že stres môže spô-
sobiť zvýšené hladiny ß-endorfínu 
a ACTH v krvi, nezávisle od jeho nára-
stu v mozgu. Keďže hematoencefalic-
ká bariéra je relatívne nepriepustná 
pre cirkulujúce peptidy, hladina 
ß-endorfínu v plazme nemusí byť 
relevantná na opioidné receptory 
v mozgu. Účinky endorfínov sú dôle-
žité, pretože endorfíny sa vylučujú 
pri oboch, po akupunktúre aj pri 
svalovom cvičení, a môžu indukovať 
podobné zmeny, ako sa zaznamenalo 
pri účinkoch morfínových agonistov 
a naloxonu, ktorý je nešpecifickým 
antagonistom ß-endorfínov.

Účinky oboch, energického svalo-
vého cvičenia, aj aferentnej nervovej 
stimulácie spadajú do dvoch fáz. 
Najprv je tu excitácia sympatického 
nervového systému so zvýšeným 
tepom a regionálna vazokonstrikcia 
spolu so zvýšeným krvným tlakom, 
vyúsťujúca do účinnejšej perfúzie 
vo svaloch, zatiaľ čo prúdenie krvi 
v mnohých vnútorných orgánoch 
a koži sa môže znížiť. Tieto činnosti 
dávajú optimálne prispôsobenie sa 
zaťaženiu svalov, za predpokladu, 

že stimulácia svalových receptorov 
svalovým cvičením alebo akupunk-
túrnymi ihlami pokračuje dosta-
točne dlhý čas, pričom sa uvoľnujú  
endogénne opioidy.

V 70.–80. rokoch minulého storo-
čia dokázala v rozsiahlej experimen-
tálnej práci skupina čínskych vedcov 
v Pekingu, že cerebrospinálny mok, 
odobraný králikom po akupunktúr-
nej analgézii, ak sa aplikoval do štvr-
tej mozgovej komory iným králikom, 
vyvolal tiež analgéziu. Dokázala sa tak   
humorálna podstata analgetického 
účinku akupunktúry, aj keď sa vte-
dy ešte nepoznal vlastný charakter 
látky. Až skupina vedcov z Toronta, 
Pomeranz a spol. v sedemdesiatych 
rokoch a neskôr začiatkom osem-
desiatych rokov Mendeson a Ehre-
npreis dokazujú analgetický účinok 
akupunktúry vplyvom endogénnych 
opiátov. Význam periaqueduktálnej 
šedej hmoty pre proces vnímania 
bolesti je všeobecne známy, a pokusy 
viedli k elektrostimulačnej analgézii 
u chronickej bolesti, kde sa zazna-
menali pri elektrostimulácii vysoké 
hladiny endorfínov v cerebrospinál-
nom moku, pričom táto analgézia 
bola potlačená naloxonom. Tiež 
sa zistilo, že dlhodobá stimulácia 
oslabovala analgéziu a vzostup en-
dogénnych opiátov bol nižší, čo sa 
upravilo po podaní aminokyseliny L 
tryptophanu, ktorý je prekurzorom 
biosyntézy serotoninu v CNS. Vzťah 
serotoninu k regulácii bolesti je 
veľmi významný, stimuláciou peri-
aqueduktálnej šedi vedie k aktivácii 
serotoninergného descendentného 
inhibičného systému, ktorý vychádza 
z jadier raphe mozgového kmeňa. 
Táto descendentná inhibičná dráha 
(tractus reticulospinalis) sa podieľa 
na regulácii prahu bolesti na noci-
cepčný podnet v úrovni substancia 
gelatinosa zadných miešnych rohov.

Zo štúdií švédskych farmakológov 
(Sjolundem, Erikson) sa zistilo, že 
u chronickej bolesti je nápadne 
znížená hladina endorfínov v ce-
rebrospinálnom moku. Významné 
bolo zistenie, že oktapeptid cho-
lecystokinín (CCK 8) sa ukázal 
v CNS, že funguje ako neuropeptid 
s potentnou antiopioidnou aktivitou. 

Prekáža v opioidnej analgézii a pod-
poruje opioidnú toleranciu. Štúdie 
autorov Zhou, Han, Sun, Hammes, 
Flatau, Bäcker, Ehinger a mnohých 
ďalších, ukázali, že elektroakupunk-
túrna stimulácia vyvolala podstatné 
zvýšenie imunoreaktivity v perfuzate 
liquoru z miechy potkana. Zvýšenie 
CCK8 bolo dôraznejšie pri elektro-
akupunktúrnej stimulácii pri 100 Hz 
a 15 Hz a najmenej výrazné bolo pri 
elektroakupunktúrnej stimulácii 
2 Hz. Nakoľko sa pri CCK 8 ukázalo, 
že má potentnú antiopioidnú aktivi-
tu na spinálnej úrovni, očakávalo by 
sa, že znižuje elektroakupunktúrou 
indukovanú analgéziu, čo je známe, 
že je sprostredkované opioidmi. 

Dokázalo sa, že CCK 8 sa skutočne 
zvýšene uvoľňuje pri frekvenciách 
100 Hz do 15 Hz. Pri nízkych frek-
venciách 1–2 Hz sa aktivujú opioidné 
peptidy a CCK 8 sa nevylučoval. Zná-
my efekt, že endogénne opiáty, ktoré 
sa vylučujú elektroakupunktúrnou 
stimuláciou a sú rušené Naloxonom 
neplatí jednoznačne, pretože sa zisti-
lo, že nízke frekvencie EA stimulácie 
aktivujú opioidné peptidy, získané 
z propioenkefalínovej skupiny, zatiaľ 
čo vysoké frekvencie 100 Hz aktivujú 
preprodynorfinovú skupinu ako u la-
boratórnych zvierat tak aj u ľudí. No-
všie práce naznačujú, že existuje ešte 
ďalšia kategória okrem bolestí neu-
rogénnych a nociceptívnych. Bolesť 
vo vzťahu k chorobnej reakcii, ktorá 
nastane expozíciou chemických 
zlúčenín a infekčných agens a s tým 
súvisiacimi centrálnymi zmenami, 
sa kvalitatívne mení, vzniká zvýšená 
citlivosť, čo sa popisuje ako chronic-
ký bolestivý syndróm (Lundeberg, 
Steiner-Victorin, 2002). V klinických 
pokusoch vpichy akupunktúrnou 
ihlou, alebo nízkofrekvenčná elekt-
roakupunktúra sa ukázali efektívne 
u niektorých nociceptívnych stavov, 
zatiaľ čo v porovnaní s manuálnou 
akupunktúrou je vysokofrekvenčná 
stimulácia efektívnejšia. U pacientov 
s chronickým bolestivým syndró-
mom, s vysokou anxietou, je použitie 
ihiel obvykle neefektívne. Je možné, 
že neúčinnosť akupunktúry môže 
byť pripísaná vysokým hladinám 
opioidného antagonistu cholecysto-
kininu CCK v mozgu.

Zistilo sa tiež, že pacienti reagujú 
na akupunktúrne techniky lepšie, 
keď nie sú v strese (Kalso a kol,. 
1999).

Výsledky niektorých klinických 
štúdií na ľudských dobrovoľníkoch 
i na zvieratách poskytujú dôkaz o za-
hrnutí nervového a endokrinného 
systému v procese použitia aku-
punktúry. Štúdie na laboratórnych 
zvieratách, ako aj na ľudských dobro-
voľníkoch dokázali, že akupunktúra 
vyvoláva rôzne biologické reakcie, 
ktoré nastávajú ako lokálne tak aj 
na vzdialenom mieste (excentricky). 
Štúdie zamerané na stresovú reak-
ciu na zvieracom modeli dokazujú, 
že akupunktúrne techniky môžu 
redukovať hladinu noradrenalínu 
v perfúzii mozgových oblastí, ako aj 
v krvnom obehu, môžu redukovať 
sekréciu adrenalínu u zvierat, ktoré 
sú vystavené imobilizačnému stresu, 
môžu indukovať dlhotrvajúcu kardio-
vaskulárnu a behaviorálnu depresiu 
v správaní, ako aj anxiolytické efekty,  
pozorované u zvierat v zajatí. Fyzikál-
ne i psychické stresory môžu zapríči-
niť širokú variabilitu behaviorálnych 
i biochemických zmien v organizme, 
vrátane efektov na kardiálne funkcie, 
krvný tlak, a systematické uvoľňo-
vanie katecholamínov. Násilná imo-
bilizácia sa ukázala ako jednoduchý 
fyziologický stresor, ktorý vyvoláva 
veľké zvýšenie srdcovej činnosti, 
krvného tlaku a hladiny noradrena-
línu a adrenalínu, aktiváciou sympa-
tikoadrenalínového medulárneho 
systému a hypotalamicko-hypofy-
zárnej osi.

Ďalšou možnosťou ovplyvniť bo-
lesť je A(1) adenosín receptor (ARs). 
Poznáme 4 typy adenozínových 
receptorov, všetky patria do rodiny 
G-protein viažúcich receptorov a na-
chádzajú sa prakticky v celom tele. 
Preto sú súčasťou väčšiny fyziologic-
kých ale aj patologických procesov. 
Adenozín, ktorý sa viaže na tieto 
receptory, vzniká degradáciou ATP 
(adenozíntrifosfátu), ten sa uvoľňuje 
v organizme pri mechanických a che-
mických stimuloch a je základným 
zdrojom energie. Pri naviazaní ade-
nozínu konkrétne na A(1) receptor 
je suprimovaná bolesť (Trincavelli, 
2010). Z uvedeného vyplýva, že 
agonisti A(1) receptora by mali mať 
analgetický efekt. Skupina vedcov 

(Goldman a kol., 2010) sledovala an-
tinociceptívny efekt akupunktúrou 
v súvislosti s hladinou adenozínu. Pri 
stimulácii akupunktúrneho bodu Zu 
San Li (G 36) namerali výrazne vyššie 
hladiny adenozínu a tento efekt pre-
trvával ešte 60 min po akupunktúre. 

Záver
V posledných rokoch sa možnosti 

nielen prevencie, ale aj liečby mani-
festovanej bolesti výrazne rozšírili. 
Týka sa to nielen spektra farmák, 
opioidov, NSAD a iných analgetík, 
ale aj adjuvancií a potravinových 
doplnkov. Z nefarmakologických 
postupov sa do popredia dostala aku-
punktúra a jej pridružené techniky. 
Akékoľvek liečebné opatrenia, nech 
sa týkajú pohybovej aktivity, úpravy 
diéty alebo nemedikamentóznej in-
tervencie sa musia aplikovať po celý 
život pacienta. Týkajú sa vždy jeho 
životného štýlu. V súčasnosti mnohé 
štúdie skúmajú účinky akupunktúry. 
Často sú diskutované v súvislosti 
s tradičnou čínskou medicínou.  
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Úvod

Detská mozgová obrna (ďalej 
DMO) je jedným zo závažných chro-
nických neurologických ochorení 
v detskom veku a s pribúdajúcim 
vekom pacienta aj v dospelosti. Ide 
o celoživotný zdravotný a sociálno-
-spoločenský problém. Starostlivosť 
o dieťa s DMO musí byť komplexná. 
Znamená to vytvorenie multidiscipli-
nárneho tímu viacerých odborníkov, 
ktorého neoddeliteľnou súčasťou 
je aj rodina dieťaťa. Trvalou snahou 
rodiny v spolupráci s lekárom, re-
habilitačným pracoviskom, školou, 
sociálnym pracovníkom možno 
zmeniť kvalitu každodenného života 
pacienta a umožniť jeho začlenenie 
do spoločnosti. Včasná diagnostika 
detí ohrozených vývojom detskej 
mozgovej obrny a ich zaradenie 
do rehabilitačnej starostlivosti sú 
zásadné pre kvalitu života postih-
nutého i celej rodiny. Obsahom 
mojej atestačnej práce je využitie 
akupunktúry ako pomocnej a pod-
pornej liečby detí s DMO, jedného 
z častých detských neurologických 
ochorení súčasnej doby. Aj keď deti 
vo všeobecnosti dobre znášajú aku-
punktúrnu liečbu, na našom reha-
bilitačnom pracovisku sa osvedčilo 
použitie biostimulačných laserov, 
ktorá využíva stimuláciu akupunk-
túrnych bodov laserovým lúčom. 
Stimulácia akupunktúrnych bodov 
slúži ako vstup, ktorý nahradí chýbaj-
úcu, alebo patologickú aferentáciu. 
Hlavnou výhodou laseropunktúry je 
nebolestivosť tejto techniky, menšia 
psychická traumatizácia detského 
pacienta a s tým vyplývajúca aj lepšia 
spolupráca.

Pri akupunktúrnej liečbe sa pri-
držiavam metodiky MUDr. Milady 
Barešovej, ktorá nám bola opakovane 
prednesená na kurzoch akupunktú-
ry, ale aj na praktických postupoch 

v akupunktúre, ktoré sme pravidelne 
absolvovali. V nasledujúcej časti mo-
jej práce budú použité citácie, alebo 
zápisky z jej prednášok, či z ústneho 
podania  a konzultácii, ktoré pri lieč-
be detí s DMO používam s dobrým 
efektom.

DMO z pohľadu západnej 
medicíny

Definícia
Detská mozgová obrna (DMO), 

alebo tiež infantilná cerebrálna pa-
réza (ICP) bola pôvodne nazývaná 
ako Littleova choroba, podľa lon-
dýnskeho lekára Johna Littlea, ktorý 
v roku 1859 ako prvý túto poruchu 
popísal.(22)

Je definovaná ako neurovývojové 
neprogresívne postihnutie motoric-
kého vývoja dieťaťa, ktoré vzniklo 
na podklade prebehnutého a ukon-
čeného prenatálneho, perinatálneho, 
alebo včasne postnatálneho poškode-
nia vyvíjajúceho sa mozgu.(22) Je často 
sprevádzané narušenou percepciou, 
kogníciou, komunikáciou, správa-
ním, epilepsiou a sekundárnymi 
muskuloskeletálnymi problémami. 

DMO, tiež nazývaná infantilná ce-
rebrálna paréza-ICP (v anglosaskej 
literatúre uvádzaná pod názvom 
cerebral palsy – CP), tvorí komplex 
príznakov, ktorých dominantným 
prejavom je motorická porucha 
(tj. paréza). Ide o dlhodobé, ale 
nie nemenné postihnutie hybnosti 
a postury rôzneho stupňa, ktoré je 
spôsobené neprogresívnym poško-
dením nezrelého vyvíjajúceho sa 
mozgu. DMO nie je nozologickou 
jednotkou, ale syndrómom s rôznou 
etiológiou, v ktorej sa uplatňujú aj 
civilizačné faktory.

Samotný názov a definícia ochore-
nia boli v jeho histórii niekoľkokrát 
menené, ale u všetkých dominuje 

spoločný menovateľ, a tým je poru-
cha motorickej funkcie hybnosti, 
ktorá vzniká ako dôsledok poško-
denia CNS v období jeho prudkého 
vývoja, teda v období od koncepcie 
do tretieho roku života. (38)

Všeobecne prijaté kritéria komple-
xu nazývaného DMO sú :
• fixované neprogresívne poškode-

nie mozgu
• poškodenie mozgu musí vzniknúť 

pred pôrodom, počas pôrodu ale-
bo včasne po pôrode

• primárne poškodenie mozgu 
ovplyvňuje muskulo-skeletálny 
systém (21)

DMO postihuje 2 až 5 detí z 1000 
novorodencov, z toho u 1 dieťaťa 
z 1000 sa jedná o závažné postih-
nutie. 

Etiológia
DMO je definovaná ako  syndróm 

vyvolaný rôznymi rizikovými fak-
tormi, pôsobiacimi v prenatálnom, 
perinatálnom a postnatálnom období 
vývoja plodu a dieťaťa. Príčina vzniku 
je teda multifaktoriálna.(27)

Prenatálne činitele
sú predstavované rôznymi kompli-

káciami v gravidite ako sú: krvácanie, 
eklampsia, včasná a neskorá porucha 
fetoplacentárnej jednotky, fetálna 
erytroblastóza, placenta praevia, 
intrauterinná rastová retardácia, 
hypoxia plodu, skrátená gestácia 
s nezrelosťou plodu, vývojové anomá-
lie. Ďalej sú to chronické ochorenia 
matky v gravidite (najmä diabetes, 
epilepsia, thyreopathie), ochorenia 
matky počas gravidity, najmä – to-
xoplazmóza, rubeola, cytomega-
lovírusové a herpetické infekcie). 
K ďalším prenatálnym faktorom 
radíme návykové látky a lieky užívané 
matkou (antikonvulzíva, etylalkohol, 
nikotinizmus, drogy). Dedičnosť je 

ustavične diskutovaným, ale nikdy 
nedokázaným faktorom podieľajú-
cim sa na vzniku DMO. Nemožno 
podceňovať ani riziká prenosenosti, 
nedonosenosti, či nezrelosti plodu. 
(24,25,27)

Perinatálne činitele 
tvorí veľká skupina faktorov pô-

sobiacich v období pôrodu. Sú to: 
nefyziologický protrahovaný pôrod, 
pôrod s inštrumentálnym dokon-
čením – kliešťový pôrod, vákuum 
extrakcia, pôrod koncom panvovým. 
Priama trauma mozgu novorodenca 
počas pôrodu. Ďalej sú to bezpro-
stredné popôrodné komplikácie: 
hypoxia novorodenca – včasný a ne-
skorý asfyktický syndróm, hypogly-
kémia, hypokalciémia, hypomagne-
ziémia, poruchy metabolizmu vody 
a natria, polycytémia, netraumatické 
vnútrolebečné krvácanie novoro-
denca. Významným perinatálnym 
faktorom v nedávnej minulosti bola 
aj hyperbilirubinémia, no v dnešnej 
dobe vďaka včasnej adekvátnej liečbe 
je jej problematika zvládnutá.

Nezanedbateľným rizikovým fak-
torom je farmakologická depresia 
novorodenca pri podávaní sedatív, 
analgetík, anestetík matke pred a be-
hom pôrodu (prejavujúca sa útlmom 
CNS).

Prognosticky dôležitým je hodnote-
nie nástupu adaptácie novorodenca 
skórovacím systémom Apgarovej. 
U deprimovaného novorodenca 
s klesajúcim skóre v prvej a piatej 
minúte nepriamo narastá riziko pre 
ohrozenie vývoja dieťaťa.

Postnatálne činitele
predstavujú rozsiahlu skupinu 

ochorení s alteráciou celkového sta-
vu, ktoré spôsobujú sekundárne po-
stihnutie CNS: neonatálne infekcie, 
sepsa, syndróm aspirácie mekónia, 
bronchopneumónia, komplikácie 
VVCH iných systémov v novorode-
neckom období, RDS, metabolické 
poruchy s celkovým metabolickým 
rozvratom, konvulzívne stavy s hy-
poxiou.(25,26)

Komárek a kol. (2000) uvádza ako 
hlavnú príčinu DMO hypoxicko – is-
chemické postihnutie mozgu, ktoré 
selektívne poškodzuje jednotlivé 
mozgové štruktúry v závislosti na ich 
aktuálnej zrelosti a vulnerabilite.

Klinický obraz 
Napriek pestrosti klinického obra-

zu je u DMO dominantným prejavom 
obvykle porucha hybnosti. Charakter 
hybnej poruchy je určený tým, kto-
rá oblasť CNS je postihnutá. Podľa 
klinického obrazu (prevažujúcich 
príznakov) je možné rozlišovať nie-
koľko foriem DMO, ktoré sa rozvíjajú 
postupne v priebehu dozrievania 
mozgu a majú odlišnú prognózu.

Spastická diparéza
Patrí medzi najčastejšiu formu 

DMO. U klasickej formy spastickej 
diparézy je vždy väčšie postihnutie 
dolných končatín oproti horným. 
Väčšinou sa vyvíja ako tetraparéza, 
pri ktorej žiadna z končatín neplní 
svoju základnú funkciu, tj. horná 
končatina oporu a úchop, a dolná 
končatina oporu a nákrok. (22)

Spastická hemiparéza
Hemiparéza je jednostranná poru-

cha hybnosti najčastejšie spastického 
typu. Postihnutie je na celej jednej 
polovici tela, spolu s postihnutím n. 
facialis a n. hypoglossus. Rast hemi-
paretických končatín sa oneskoruje 
oproti zdravým. Hemihypogenézia 
je výraznejšia na hornej končatine, 
ktorá je takmer vždy viac postihnutá 
ako dolná končatina.(22)

Cerebrálna forma
Cerebrálna forma ako samostatná 

jednotka sa takmer nevyskytuje. 
V klinickom obraze mozočkového 
syndrómu dominuje centrálna hy-
potónia a s tým spojené oneskorenie 
lokomočného vývoja. Nezriedka však 
nachádzame vedľa hypotonického 
mozočkového syndrómu i spasticitu.
(22)

Dyskinetická forma DMO
Pre dyskinetickú formu DMO sú 

charakteristické abnormálne pohyby 
alebo postury. Príslušnú formu DMO 
delíme podľa toho či sú symptoma-
ticky v popredí hyperkinézie alebo 
dystónie.

Pri hyperkinetickej forme do-
minujú v klinickom obraze nepra-
videlné, opakujúce sa excesívne 
abnormálne pohyby. Tie sa u DMO 
najčastejšie delia na dve formy: ate-
tózu a choreu.

Pre dystonickú formu sú cha-
rakteristické abnormálne zmeny 

svalového tonusu, ktoré spôsobuje 
charakteristické zmeny v držaní tela.

Zmiešaná tetraparéza
Do zmiešaných foriem DMO zara-

ďujeme pacientov, u ktorých sa zdru-
žuje viac foriem centrálneho postih-
nutia. Jedná sa väčšinou o difúzne 
postihnutie mozgu, ktoré zahrňuje 
i výraznú mentálnu retardáciu.

Atonická diplégia
Niekedy hovoríme i o atonicko - 

astatickom type DMO podľa Förstra. 
U tohto postihnutia nie je postihnu-
tie v oblasti mozočka, ale vo fron-
tálnych lalokoch predného mozgu. 
Niektoré príznaky sú podobné ako 
u cerebellárneho syndrómu, predo-
všetkým výrazná hypotónia.(22)

Sprievodné poruchy u detí s DMO
Patria sem:
• mentálna retardácia
• abnormality EEG záznamov 

a epileptické záchvaty
• poruchy zraku, sluchu, citlivosti, 

reči
• poruchy neurovegetatívne, 

endokrinologické, emočné, 
poruchy správania

• sekundárne ortopedické 
abnormality (kĺbne deformity, 
deformity chrbtice )

• príznaky sekundárnej 
neurotizácie (25,27,32)

S medicínskym vývojom dochádza 
postupom času k proporcionálnej 
zmene výskytu jednotlivých typov 
DMO. Je pozorovaný zreteľný úbytok 
atetotických syndrómov, čo vyplýva 
zo súvislosti so zvládnutím problému 
hemolytickej choroby novorodencov, 
novorodeneckej hyperbilirubinémie 
a postihnutia bazálnych ganglii. Na-
opak, zvýšená je početnosť dipare-
tických foriem. Tu je daná súvislosť 
s prežívaním ťažko nezrelých detí, 
detí s nízkou pôrodnou hmotnos-
ťou, početnými komplikáciami v pre 
a perinatálnom období, vedúcimi 
k postihnutiu CNS. Svojim spôsobom 
je to určitá daň detí a ich rodičov 
za medicínsky pokrok.

Základné princípy 
diagnostického postupu 

1) Včasná identifikácia rizikových 
detí na základe:

• anamnézy (rodinná záťaž, 
priebeh gravidity, pôrodu, 

originální práce 



28 29Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 | 2015 Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 | 2015

včasné popôrodné obdobie)
• objektívne vyšetrenie funkč-

ného stavu dieťaťa pediatrom, 
neurológom

2) Včasná identifikácia začínajúcich 
porúch hybnosti a postury na zá-
klade:

• skríningu psychomotorického 
vývoja v prvom roku života 
dieťaťa podľa Vlacha

• skríningu posturálneho 
vývoja podľa Vojtu 
(u rizikových detí a detí 
s podozrením na oneskorenie 
psychomotorického vývoja).

3) Diferenciálna diagnostika porúch 
hybnosti musí byť prevedená čo 
najskôr (najneskôr do 9. mesiaca 
korigovaného veku dieťaťa).

Základom sú opakované neurolo-
gické vyšetrenia, pomocné metódy 
(USG, CT, MRI, EEG, EMG, genetické, 
metabolické a iné vyšetrenia).

Diagnózu DMO môžeme stanoviť 
až u dieťaťa vo veku okolo jedného 
roku, dovtedy hovoríme o dieťati 
ohrozenom DMO. Prognóza ocho-
renia závisí od stupňa poškodenia 
mozgu a od formy DMO. Existujú rôz-
ne schémy k určeniu prognostickej 
predpovede vzhľadom k výhľadovej 
lokomócii. Všeobecne je zaužívaná 
Vojtova jednoduchá lokomočná 
škála DMO. U postihnutých detí je 
nutné určiť definitívnu formu DMO, 
posúdiť stupeň závažnosti a stanoviť 
liečebný program.(23)

DMO z pohľadu 
akupunkturistu

MUDr. Milada Barešová pri liečbe 
detí s detskou mozgovou obrnou 
vychádzala zo základnej definície 
DMO, že ide vždy o postihnutie 
hybného systému, ku ktorému 
môže dôjsť v období prenatálnom 
(embryonálnom alebo fetálnom), na-
tálnom – pri pôrode, alebo v období 
postnatálnom – v novorodeneckom 
období do konca 1. roka života. 

Prognóza
Prognóza postihnutia závisí:

• od času postihnutia, to 
znamená, kedy noxa pôsobila 

(čím v rannejšom období –  
tým je prognóza horšia)

• od významnosti noxy,  
ktorá pôsobila

• od rozsahu postihnutia –  
či bol postihnutý iba hybný 
systém, alebo tiež aj ďalšie 
orgánové systémy.(3)

K postihnutiu hybného systému do-
chádza vždy. Dieťa prichádza na svet 
s nezrelým nervovým systémom 
a podstatná časť vyzrievania tohto 
systému prebieha až po pôrode, 
na základe funkčného spojenia cen-
tra s perifériou a na základe vzájom-
ného prenosu informácii medzi nimi. 
U foetu sú síce alfamotoneuróny 
v mieche v nadbytku, avšak nie sú 
napojené na efektor – sval. K tomu 
dochádza až pôsobením rastového 
nervového hormónu (zo svalu), aby 
motoneurón dorástol do periférie. 
Dôležité si je uvedomiť, že patolo-
gická noxa pôsobí na doposiaľ nevy-
vinuté štruktúry mozgu. Rozhoduje 
rozsah poruchy a úloha času.(4)

Rozsah poruchy – rozsah poško-
denia CNS a s tým súvisiace poško-
denie hybného systému a ďalších 
orgánových systémov.

Úloha času – dozrievanie moz-
gových štruktúr je naprogramované 
od počatia (nie od pôrodu) a v tomto 
programe má každá motorická funk-
cia optimálny termín začiatku. To 
znamená, že každá motorická funkcia 
sa najlepšie a najrýchlejšie vyvinie 
vtedy, ak sa vyvíja v čase ako je to 
optimálne naprogramované. Tam kde 
je CNS poškodená nejakým patologic-
kým procesom, je dieťa ohrozené nie 
len priamym poškodením citlivého 
centra, ale aj nedostatkom informácii, 
ktoré by mali prichádzať z periférie. 
Nedostatok periférnej stimulácie 
vedie k nevytvoreniu príslušných 
spojov v centre.

Preto je pre správny vývoj CNS 
u zdravého i poškodeného dieťaťa 
potrebné zabezpečiť zvýšenú mie-
ru aferentácie z periférie do CNS. 
Túto podmienku spĺňa napr. Vojtova 
metóda reflexnej lokomócie, vy-
chádzajúca z fylogeneticky starých 
pohybových vzorov, ktorými musí 
dieťa prejsť v kojeneckom veku. Vy-
užíva sa nastavenie dieťaťa do určitej 

polohy a aktivácia určitých svalových 
skupín tlakom na spúšťacie zóny. 
Tieto miesta sa anatomicky zhodujú 
s akupunktúrnymi bodmi. Ak chce-
me nahradiť periférnu stimuláciu 
je najlepšie a najvýhodnejšie použiť 
práve tieto aktívne miesta.

Aktívne (=akupunktúrne) body sú 
bežne nepoužívané vstupy informač-
ného prenosu a ich stimulácia ľahko 
a špecificky prejde do CNS. Dôkazom 
toho je sekrécia a iné reflexné odpo-
vede CNS na stimuláciu aktívnych 
bodov.(4)

Ďalšou nápadnou súvislosťou je 
vzťah medzi priebehom akupunk-
túrnych dráh a priebehom svalových 
reťazcov, aktivovaných pri základ-
ných pohybových vzoroch v technike 
Vojtovej reflexnej lokomócie.(33)

Periférna stimulácia
Každá periférna stimulácia očaká-

vanej motorickej funkcie musí mať 
optimálny termín začiatku. Informá-
cia musí nie len do CNS prejsť, ale 
musí byť tou, čo organizmus očakáva 
– je treba stimulovať to, čo je práve 
na rade, to znamená od fylogeneticky 
najstarších vzorcov. Fylogeneticky 
staré mechanizmy sa zvládajú lepšie, 
ako fylogeneticky mladšie.(3)

Novorodenec vývojovo odpovedá 
prechodu obojživelník/plaz s ľud-
skými rysmi. Keď sa dostane na všet-
ky štyri, je to štvornožec. Prechod 
plaz/štvornožec organizmus zvláda 
lepšie ako prechody štvornožec/
opica a opica/človek (fylogeneticky 
najmladší).(4)

Podmienkou správnej regulácie je 
dvojsmerná informácia. To zname-
ná, že v CNS vznikne idea pohybu 
v limbickom systéme, v motorickej 
oblasti. Tá dá príkaz k vykonaniu po-
hybu na periférii, čo je hybný systém 
= efektor. Tu dochádza k splneniu 
príkazu a k spätnej správe do CNS 
o (vy)konaní príkazu, jeho splneniu 
a eventuálnej korekcii prevedenia 
(cez mozoček, ktorý je koordiná-
torom). Pokiaľ periféria neodpo-
vedá, tj. ak je strata spojenia CNS/
efektor, vymaže sa funkcia z pamäti 
a reedukácia je sťažená, niekedy až 
nemožná. I patologická informácia 
sa postupne fixuje a potom zhoršuje 
nácvik fyziologického priebehu po-
hybu a vývoja.(4)

Musíme si uvedomiť, že centrálny 
nervový systém je náročný na ener-
giu, potrebnú na aktivitu. Tak ako 
proces kontrakcie tak i proces 
relaxácie sú aktívne deje. Ak chýba 
energia k relaxácii vzniká spasticita, 
zatiaľ čo hypotónia je prejavom ab-
solútneho nedostatku energie.

Akupunktúrna terapia DMO ne-
odstraňuje následky poškodenia, 
ale zmierňuje vplyv príčiny, ktorá 
toto ochorenie spôsobila. Základom 
úspešnosti liečby akupunktúrou je 
jej včasné zahájenie. U závažnejších 
postihnutí je nutné začať liečbu 
najneskôr do pol roka veku dieťaťa, 
ale najlepšie čo najskôr po pôrode. 
Efekty liečby sú i  neskôr, ale menšie. 
Dieťa by malo byť vyšetrené detským 
neurológom, prípadne rehabilitač-
ným lekárom so stanovením diagnó-
zy hybnej poruchy. 

Do jedného roka dieťaťa je dôle-
žitá aferentácia z periférie, preto 
pri liečbe využívame korporálnu 
akupunkúru.

Po 1. roku môžeme použiť i auriku-
loterapiu: komissury, hypotalamus, 
mezencephalon (svalový tonus). 
Body vyberáme podľa lokalizácie 
postihnutia a potreby.

Liečba DMO akupunktúrou
Podľa MUDr. Milady Barešovej je 

základom terapie DMO stimu-
lácia bodov hlbokého jangu, ktoré 
používala vždy na začiatku každého 
sedenia.

TM 15 Yamen alebo TM 16 Fengfu, 
TM 20 Baihui

Všetky tri body sú bodmi zadnej 
strednej dráhy. Zadná stredná dráha 
prechádza cez miechu a mozog, preto 
jej funkcie sú úzko spojené s funkci-
ou centrálneho nervového systému. 
Ovláda všetky jangové dráhy a riadi 
ich energiu qi.(43)

TM 16 – je bodom „Mora drene“. 
Dreň vyživuje mozog a preto tento 
bod môže prečisťovať myseľ a po-
vzbudzovať mozog.(1)

Tieto body zabezpečujú podpo-
ru psychiky, rozvoj reči, zvýšenie 
vnímavosti na podnety z periférie, 
zlepšenie cirkulácie v CNS, úprava 
eventuálnych blokád hlavových kĺ-
bov (ktorá aj u zdravých detí môže 
byť príčinou psychickej retardácie), 
stimulácia aktívnych bodov imituje 
náhradnú propriocepciu.(3)

V ďalšej liečbe pokračovala pri-
dávaním bodov podľa pohybového 
stereotypu, ktorý chceme ovplyvniť. 
Vieme, že určitý druh pohybu je spo-
jený s určitou energetickou vrstvou 
a tým aj akupunktúrnou dráhou. 
Podľa toho volíme výber bodov.

Základné typy pohybových 
stereotypov

Pohyby spojené s príjmom 
potravy:
• drobné pohyby (ne)obratná 

hybnosť 
• kľud – získavanie energie

Lokomócia vpred:
• vo frontálnej rovine – 

natiahnutie, skrátenie
• v diagonálnej rovine: vlnenie 

(ryby), komplexný pohyb: 
skríženie pravá/ľavá, alebo pravá 
predná + ľavá zadná… (3)

• tento pohyb je aktívny a je 
spojený so spotrebou energie.

Orientácia v priestore, rotácia:
Predstavuje prípravu na pohyb 

s čím súvisí mobilizácia energie. Po-
zerám sa doprava, doľava so zámerom 
či mi nehrozí nebezpečenstvo.(3)

Z metabolického hľadiska 
sú pohybové stereotypy 
charakterizované:
Príjem potravy = ukladanie rezerv  
– 1. energetický obeh
Pohyb vpred = spotrebovanie rezerv 
– 2. energetický obeh
Príprava na pohyb = mobilizácia re-
zerv – 3. energetický obeh 

Mentálne filozofický pohľad 
Meditácia a logické myslenie –  
1. energetický obeh
Strach a radosť – 2. energetický obeh
Agresia a spokojnosť – 3. energetický 
obeh.(3)

Systém troch obehov podľa 
MUDr. Wernicke
1. predný obeh „ nájsť stred“
2. zadný obeh „dostať sa do pohybu “
3. postranný obeh „točenie“

1. Obeh P- IC –LP –G
Dostatok qi, prijatie potravy, vylu-

čovanie, nájsť vlastný stred, rozvoj 
taktilného systému

2. Obeh C- IT-VU-R
Narovnanie chrbtice, dať sa do po-

hybu, komunikácia a kontakt, viera 
v samého seba, zrak a čuch 

3. Obeh PC-T-VF-H
Rozšírenie priestoru, schopnosť 

točiť sa, flexibilita, koordinácia, prí-
prava na vzpriamovanie, rozvíjanie 
vôle, štádium vzpriamovania, vytvá-
ranie vzťahov medzi hornou a dol-
nou časťou tela, dozrievania vzťahov 
akupunktúrnych dráh, ruka-noha.(18)

Energetický obeh
Pohybový vzorec príjmu potravy

Je zabezpečený dráhami 1. obehu 
energie, tj. oddielmi TaiYin (dráha 
sleziny – LP a pľúc – P) a YangMing 
(body dráh žalúdka– G a hrubého 
čreva – IC), ktoré sú zodpovedné za  
pohyby zabezpečujúce príjem a spra-
covanie potravy.

Získavanie zdroja energie – G
Absorpcia živín – LP
Respirácia – P
Odstraňovanie odpadu – IC
Šplhá, uchopí a odtrhne plod, dá 
k nosu, ovonia, dá do úst, ochutná, 
rozhryzie, prehltne, strávi a zvyšky 
vylúči stolicou.(3)

Použitie bodov z dráh  
1. energetického obehu:

G 36 Zusanli – bod zem, všeo-
becne tonizačný a homeostatický 
bod, zvláštny centralizačný bod 
na rozmnoženie energie vo všetkých 
dráhach, špeciálny bod pre ener-
getický deficit a gastrointestinálne 
ochorenia.(43)

IC 4 Hegu – bod prameňa, metabo-
lický a špecificky účinný analgetický 
bod, majstrovský bod pre parézy, 
funkčný bod pôsobiaci na sekréciu 
tráviacich štiav, všeobecný centrali-
začný bod spojenia dráh jang a jin, 
hlavný bod spojenia energie jang. 
(43) alebo

IC 11 Quchi – bod Zem, majstrov-
ský bod pre liečbu paréz, špecifický 
účinný (imunostimulačný a homeo-
statický) bod.

Indikácie: tieto body používame 
hlavne v začiatočných  štádiách 
po narodení.
• pre nezrelosť gastroezophageálne-

ho zvierača, dieťa poriadne neje, 
zvracia, nepriberá
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• pre celkovú hypotóniu – tonizujú 
celý organizmus

• aktivujú hybnosť končatín
• stimulujú dozrievanie štruktúr 

v celom organizme a špeciálne 
i v GIT (3)

Z pohľadu Vojtovej metody – re-
habilitácia plazenia II Vojta body IC 
4 + G 36 

2. energetický obeh
Pohybový vzorec pohybu vpred

Pohybový vzorec pohybu vpred je za-
bezpečený dráhami 2. obehu energie 
tj. dráhami energetickej vrstvy TaiY-
ang (body dráh tenkého čreva – IT 
a močového mechúra – VU) ShaoYin 
(body dráh obličky – R a srdca – C)
Aktivácia krvného obehu – C
Cesta za potravou či útek pred nebez-
pečenstvom – IT a VU
Imunita – IT
Funkcia vylučovania moču (odstrá-
nenie odpadu) – R a VU
Aktivácia nadobličiek, reakcia 
na stres – R

Použitie bodov z dráh  
2. energetického obehu:
IT 3 Houxi – tonizačný bod, dôležitý 
distálny bod (oči, ORL orgány, chr-
btica), majstrovský bod pre parézy 
alebo IT 8 Xiaohai – sedatívny bod, 
bod zem, majstrovský bod pre parézy
VU 62 Shenmai špecifický bod so 
sedatívnym účinkom, kardinálny bod 
spojenia s dráhou YangQiaoMai.

Pomocné body:
VU 15+ VU 16+ VU 17
VU 15 XinShu – súhlasný bod dráhy 
C – podporí psychiku, ktorá je i u ta-
kého malého dieťaťa dôležitá(4)

VU 16 Dushu – súhlasný bod dráhy 
TM – je to dráha somatického nerv-
stva – dôležitá pre celý hybný systém
VU 17 Geshu – súhlasný bod bránice 
– dôležitý pre podporu správneho 
dychového stereotypu

Indikácie:
Upraviť základný tonus chrbtového 

svalstva, držanie hlavičky, vzpriamo-
vacie funkcie.

Zdvihne hlavu a vidí nebezpečen-
stvo – útek, alebo vidí potravu a beží 
za ňou. Pohľad dopredu a hore (zači-
atok dráhy VU). 

Počúva zvuky spredu (koniec dráhy 
IT). (3)

 3. energetický obeh
Pohybový vzorec rotácie
Pohybový vzorec rotácie je zabez-

pečený dráhami 3. obehu energie 
tj. dráhami energetických vrstiev 
ShaoYang (body dráh žlčníka – VF 
a Troch ohrievačov – T) a YueYin 
(body dráh perikardu – PC a peče-
ne – H)
Mierna aktivácia obehu a rezerva 
energie k použitiu – PC
Priestor premien hmoty a energie – T
Získavanie tuku ako zdroja energie 
– VF
Zabezpečenie pohotových zdrojov 
energie, ich distribúcia krvou a de-
toxikácia metabolitov – H (3)

Orientuje sa v priestore, háji teritó-
rium, bráni sa, reaguje na zrakové 
a sluchové podnety z jednej strany (3)

Použitie bodov z dráh  
3. energetického obehu:
T 5 Waiguan – spojovací bod luo, 
všeobecný bod luo, dôležitý distálny 
bod (hlava, uši, kĺby) majstrovský bod 
pre parézy, kardinálny bod spojenia 
s dráhou YangWeiMai
VF 41 Zulinqi – dôležitý distálny bod 
(hypochondrium, lumbálna oblasť, 
spánková oblasť hlavy) majstrovský 
bod pre veľké kĺby, kardinálny bod 
dráhy DaiMai a združený bod dráhy 
YangWeiMai, alebo VF 42 Diwuhui

Indikácia:
• zabezpečujú stabilný postoj so 

semiflexiou HK a DK, umožňujúci 
obranu

• príprava na rýchly pohyb
• koordinované komplexné a rotač-

né pohyby (3)

• Začať pichať až keď je spevnený 
chrbát a nie sú tráviace problémy

Dlhodobý program použitia bodov 
dráh 3. obehu

Ďalšie body
Ďalšie body vyberáme podľa:
typu postihnutia, na podporu mo-

mentálne ovplyvňovanej funkcie, 
podľa typu svalovej dysbalancie, 
podľa potreby posilnenia iných funk-
cií, podľa stavu psychiky a pod.

Dysbalancia centrum – akrá
Axiálna hypotónia/Akrálna hy-
pertónia:
TM 14 Dazhui dôležitý imunostimu-
lačný bod, centralizačný bod spoje-
nia s dráhami G, VU, VF, všeobecný 
centralizačný bod spojenia šiestich 
dráh jang, funkčný bod pre tonizáciu 
dráh jang
VU 13 – VU 23 – Shu body, VU 31 
Shangliao, VU 32 Ciliao, VU 36 Chen-
gfu
VF 30 Huantiao

Indikácia: posilnia mm.trapezii, 
m.latissimus dorsi, mm.glutei, m. 
kvadratus lumborum

Axiálna hypertónia/slabé mm.
glutei
VU 17 Geshu, VU 23 Shenshu
VF 30 Huantiao

Indikácia: uvoľnia erectori trunci 
a posilnia gluteálne svalstvo

Dýchacie problémy:
VU 17 Geshu – shu bránice
VU 13 Feishu – shu pľúc
VU 23 Shenshu – shu ľadvín

Ďalšie dysbalancie a oslabenia
Posilnenie dolných fixátorov 
lopatiek, bránice
VU 15 Xinshu -Shu srdca, VU 16 
Dushu – Shu GV, VU 17 Geshu – Shu 
bránice
Hypotonický m.kvadratus lum-
borum
VU 23 Shenshu

Posilnenie gluteálneho svalstva 
a močového mechúra
VU 31 Shangliao, VU 32 Ciliao, VF 29 
Juliao , VU 54 Zhibian
VU 54 (technika pichania – smerom 
na močový mechúr do vnútra a dole 
– viac ovplyvní gluteálne svaly, alebo 
kolmo – na ovplyvnenie funkcie mo-
čového mechúra.(4) 

Príprava na vertikalizáciu (5. – 6. 
mesiac)
LP 10 Xuehai – more krvi, zlepší cir-
kuláciu krvi a qi v celom organizme (4)

– pomáha pri pohybe z polohy 
na bruchu na všetky 4 končatiny

Vzpriamenie chrbtice, vertika-
lizácia
TM 13 Taodao, TM 12 Shenzu
Posilnia hlboké svaly chrbtice, uvoľ-
nia spazmy adduktorov stehien

Spevnia lakeť pre oporu, pre 
plazenie
IC 10 Shousanli – majstrovský bod 
pre liečbu paréz, IC 11 Quchi – maj-
strovský bod pre liečbu paréz

Poruchy postavenia končatín
Úprava nepomeru hypotónia stehna/
hypertónia lýtka
(často s okamžitým efektom) (4)

LP 10 Xuehai

Spasticita lýtka
VU 40 Weizhong, VU 57 Chengshan

Úprava tonusu m.sartorius a m. 
vastus medialis
LP 9 Yinlingquan

Spevniť koxy, kolená, podporiť 
addukciu stehien
(pri spasticite i pri oslabení)
LP 10 Xuehai, G 36 Zusanli, VF 34 
Yanglingquan – systémový bod pre 
svaly, šľachy, nervy, bod zem, veľký 
bod pre celkovú tonizáciu

Začiatok kroku – odvíjanie cho-
didla začína dorzálnou flexiou 
prstov
LP 2 Dadu, LP 3 Taibai
Zmena opičej chôdze po špičkách 
na ľudskú

Zvýšenie aferentácie z MP kĺbu 
haluxu
H 2 Xingjian, H 3 Taichong

Uvoľnenie spazmov na DK , spev-
nie klenby nohy
R 1 Yongquan

Úprava klenby nohy 
LP 4 Gongsun, R 2 Rangu, R 3 Taixi, R  
7 Fuliu, VF 40 Qiuxu (všetky hlboko)

Pes equinovarus
VF 40 Qiuxu, VU 62 Shenmai, R 3 
Taixi, R 7 Fuliu

Pes calcaneovalgus
LP 5 Shangqiu, R 2 Rangu, R 6 Zha-
ohai

Skrátená Achilova šľacha
R 3 Taixi + VU 60 Kunlun. Súčasne 
presúra oboch bodov
R 4  Dazhong + VU 61  Pushen.  
Súčasne presúra, masáž oboch bodov

Stabilita kľaku a sedu
VF 21 Jiangjing + T 15 Tianliao. 
Súčasne presúrou

Postavenie zápästia 
PC 6 Neiguan + T 5 Waiguan
možná i presúra oboch bodov 
súčasne

Drobné pohyby ruky, nohy 
EM 45 Baxie, EM 56 Bafeng

  
Edémy
LP 9 Yinlingquan – celkové
EM 45 Baxie – ruka
EM 56 Bafeng – noha

Hlava a tvár
R 1 Yongquan – zlepší faciálne spaz-
my a grimasy
G 4 Dicang + H 3 Taichong – na cent-
rálnu parézu n. facialis (súhyby)
(H 3 – proti patologickému kŕču)
Taiyang, YinTang, VF 1 Tongzili-
ao, VF 14 Yangbai – očné príznaky, 
strabizmus
PC 6  Neiguan, JM 23  Lianquan 
(smerom na koreň jazyka) – nadmer-
né slinenie (4)

Použitie akupunktúry 
podľa úrovne motoriky 
pri rehabilitačnej liečbe 
reflexným cvičením podľa 
Vojtu 

Vždy:
TM 15 alebo TM 16 – podpora psy-
chiky a reči

1.  rehabilitácia plazenie I. 
podľa Vojtu
IT 3, VU 62, VU 15, VU 16, VU 23 – 
upravujú tonus chrbtového svalstva 
Yintang, Taiyang

2.  rehabilitácia plazenie II. 
podľa Vojtu
IC 4 + G 36, možno IC 11 
T 5 + VF 41 – na podporu svalového 
tonusu na stranách tela
VF 30 – na slabosť gluteálnych svalov

3.  reflexné otáčanie podľa Vojtu
T 5 + VF 41

Podľa výberu pridávame:
VF 21, VF 29, T 15, VF 40 – na pod-

poru bicepsu (33)

Akupunktúra u hypoxických 
a rizikových novorodencov

O rozvoj akupunktúry pri lieč-
be deti s DMO u nás sa zaslúžila  
MUDr. Michaela Lidická, ktorá vypra-
covala originálnu liečebnú metódu, 
s cieľom predísť vzniku patologic-
kých spojov v CNS a simulovanou 
stimuláciou, ktorá najviac zodpovedá 
stimulácii fyziologickej, podporiť vy-
tváranie normálnych, fyziologických 
spojov a tým aj rozvoju fyziologickej 
hybnosti. U takýchto rizikových, 
hypoxických detí je najlepšie začať 
do 14 dní po pôrode (využívala body 
TM 15 alebo TM 16 + TM 20). Cieľom 
jej liečby bolo podporiť život, toni-
zovať šiju a predchádzať spazmom. 
U deti s edémom mozgu po pôrode 
– použiť laser na TM 15 + LP 9. (33)

Aurikuloterapia
Ako bolo spomenuté vyššie u detí 

do 1 roka je dôležitá aferentácia 
z periférie, preto v liečbe používame  
hlavne korporálnu akupunktúru.

Po 1. roku dieťaťa môžeme k liečbe 
DMO pridávať aurikuloterapiu (komi-
ssury, hypotalamus, mezencephalon 
na zlepšenie svalového tonusu). Body 
vyberáme podľa lokalizácie postihnu-
tia a potreby.

Na podporu zlepšenia pamäti 
a mentálnych funkcii podľa dr. Eslera 
môžeme použiť Trojuholník alfa 
známy tiež pod názvom Milániho 
trojuholník podľa mena autora 
tohto programu. 

Pri použití Milániho trojuholní-
ka stimulujeme nasledujúce body:
• Bod lobus frontalis – frontálna 

kôra je priestor, kde končia aktivity 
procesu vštiepivosti pamäti.

• Bod corpus callosum je projek-
ciou prepojenia oboch hemisfér 
a aferentných vlákien nesúcich 
informácie.

• Commisura rostralis et hippo-
campi je údajne bodom umož-
ňujúcim reguláciu acetylcholínu. 
V procese zapamätania má vplyv 
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na upevnenie novej pamäti.
• Bod gyri temporalestransversi 

ovplyvňuje zvyšovanie kapacity pa-
mäti. Vyberá u informácii to, čo má 
byť dlhodobo uložené v pamäti.

• Bod nucleus amygdalae je pro-
jekciou jadra nachádzajúceho sa 
v temporálnom laloku. V tomto 
jadre sa integrujú vzruchy a koor-
dinuje činnosť závislá na ostatných 
zmysloch. Stáva sa tak sídlom vedo-
mých nervových dejov.(10)

Milaniho trojuholník zvyšuje inteli-
genciu, upravuje svalový tonus, takže 
malé dieťa nezriedka už pri prvom či 
druhom sedení udrží hlavičku, začne 
sa rozhliadať a nové podnety ho nútia 
snažiť sa.(9)

Milani tento geometrický program 
použil u mentálne zaostalých detí. 
Mne sa osvedčil u deti po detskej 
mozgovej obrne.(10)

Akupunktúrne techniky  
pri liečbe detí s DMO

• Laser – s výhodou u deti s DMO 
pre nebolestivosť

• Ihlová akupunktúra – u malých 
detí zo začiatku do 10 minút

• Elektroakupunktúra – stimul me-
nej vhodný, radšej pílovité pulzy, 
optimálna frekvencia 180 – 200 Hz, 
môžeme aj nižšie(4). Ak je frekven-
cia nad 100 Hz potom striedavá 
polarita

• Akupresúra – akrálne body mier-
nym tlakom, body v hĺbke svalov 
(napr. VF 30, VU 36, LP 10 stimu-
lovať do hĺbky)

• Dráhová masáž – u hypotonických 
DK, nevstane zo sedu do stoja 
VF 40 po dráhe do VF 34, VU 62 
- VU 58 - VU 57 - VU 40, VF 34 - 
G 36 (4)

Na presúru a masáže môžeme 
použiť rôzne pomôcky – valčeky, 
loptičky, kefky na ruky, zuby.(4)

Všetky techniky pôsobia optimálne:
• pri každodennej aplikácii
• kontinuálne – žiadne prázdniny
• najlepšie pred cvičením

Hlavné zásady pri liečbe

Pri aplikácii ihiel môže dieťa plakať 
ale potom už musí byť kľudné. Žiadna 
zavedená ihla nesmie bolieť.

Všetky nové osoby i techniky môžu 
byť pre dieťa zdrojom úzkosti a neu-
rotizovať ho – úzkosť môže zmenšiť 
až zrušiť efekt akupunktúry.

Kontakt s dieťaťom a aplikácia vy-
branej liečebnej techniky musí byť 
spočiatku vždy spredu (a to i vtedy 
keď používame body na chrbte).
Výhodne je ak dieťa spočiatku sedí 
na kolenách matky a až neskôr v po-
lohe na lôžku na chrbte. Až keď sa 
s dieťaťom dobre poznáme a dieťa 
nám dôveruje môžeme využívať 
polohu chrbtom na kolenách matky, 

alebo na lôžku v polohe na bruchu.(3)

Záver
Základom budúcnosti, perspektív 

ako aj pokroku spoločnosti je vždy 
dieťa. Dieťa ktorého vývoj, fyzické 
a psychické schopnosti sú fyziolo-
gické.

V každom spoločenskom zriadení 
je skupina detí, ktoré potrebujú 
zvláštnu starostlivosť počas svojho 
života. Úroveň tejto starostlivosti je 
obrazom vyspelosti spoločnosti a jej 
priorít. 

Chronické postihnutie dieťaťa, ako 
je napr. aj DMO je stresujúcim fak-
torom, ktorý si vyžaduje plné fyzické 
aj psychické nasadenie celej rodiny. 
Nie je veľa možností ako týmto deťom 
pomôcť, aj keď v priebehu posled-
ných 70 rokoch sa možnosti liečby 
podstatne zlepšili. 

Liečebné využitie vrodených re-
flexných pohybových vzorov, nové 
možností protetiky a široká škála re-
habilitačných a ortopedických postu-
pov umožňuje čoraz väčšej skupine 
detí zapojiť sa do normálneho života. 

Akupunktúrna liečba v tomto kon-
cepte, predstavuje ideálne doplnkové 
riešenie jednotlivých patologických 
obrazov, ktoré sú súčasťou ochorenia 
a ktoré zhoršujú možnosti dieťaťa 
postúpiť v liečebnom procese. V ru-
kách skúseného akupunkturistu je 
dostupnou, jednoduchou a veľmi 
efektívnou metódou. 

S využitím laserovej akupunktúry 
sa rozširuje dostupnosť akupunktúry 
aj pri stavoch, kde aplikácia ihiel je 
problematická. Informácie odbornej 
komunity o možnostiach akupunk-
túry sú žiaľ obmedzené, preto je 
mimoriadne dôležité takéto liečebné 
možnosti viac prezentovať, podporiť 
dostupnosť akupunktúrnych techník 
čo najširšiemu množstvu detí s DMO.

Moja práca je prehľadom kombiná-
cií akupunktúrnych bodov a techník 
s jediným cieľom, pomôcť skvalitniť 
život deťom s DMO
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KRANIOSAKRÁLNÍ A STOMATOGNATICKÝ 
SYSTÉM, PORUCHY A BOLESTIVÉ SYNDROMY

Dr. med. dent. Oskar Mastalier, D.M.D., D.S.D 
Oberaudorf, Německo  
incomed@t-online.de

Kardiovaskulární a respirační 
rytmus jsou známé a běžné ve veš-
kerých terapiích. Kraniosakrální 
rytmus jako třetí rytmus organismu 
je dodnes celkem neznámý. Tento 
rytmus vyzkoumal a popsal jako Sys-
tem of Cranial Osteopathy americký 
osteopat William G. Sutterland. John 
E. Upledger doložil vědecké pozadí 
pro funkci kraniosakrálního systému. 
Lebka a kříž jsou jeho rohové pilíře.

Anatomický základ tvoří dura, která 
pokračuje od lebky jako obal míchy 
až k sakru a lpí jen na dvou místech 
u Cervicale 2 a Sakrale 2 na páteři. 
Tím je lebka spojena přes sacrum 
s celým tělem a naopak. Velmi důle-
žitě jsou pro poruchy v celém systé-
mu oba mm. piriformes, na nich je 
sacrum položené.

V napnutí mohou ovlivňovat jak 
sakrální mobilitu, tak i přes jeho exis-
tující spojení v hlavě kosti okciput, 
temporale a temporomandibulární 
kloub. Cranium a pánev se kývají 
v kraniosakrálním rytmu. Kraniální 
sutury nejsou nepohyblivé, nýbrž 
v rytmickém pohybu. Lebka udržuje 
pohyblivost mezi separátními lebeč-
ními kostmi celý život. Sutury nejsou 
zkostnatělé, fungují vlastně jako 
klouby, (syndesmosy), obsahující 
všechny struktury měkkého vaziva, 
tzn. matrix dle Pischingera a jsou 
anatomickým základem kraniálního 
rytmického pohybu. Jako flexe a ex-
tense ve střídavém proběhu se tyto 
pohyby přenášejí vzorem systému 
ozubených kol na sousední kosti 
a přes liquor a membrány na celé 
tělo. Síťovou strukturou mechanic-
kých, humorálních a nervových spo-
jení jsou zapojeny všechny struktury 
včetně muskuloskeletálního systému. 
Dle americké školy Osteopathie 
a kraniosakrální terapie je lebka spo-
jena s pánví harmonickým rytmem 
a bohybem liquoru a oba mají vý-
znamnou roli pro dosažení kranio-
sakrálního rytmu. Zde se nachází 

souvislost s mnohými klinickými 
onemocněními, poruchami a bo-
lestivými syndromy, které vznikají 
z porušené relace v kraniosakrálním 
systému, jako cephalgie, migréna, 
dorsalgie a bolesti v kříži – syndrom 
low back pain.

Organismus funguje jako jedno-
ta. Všechny struktury se podílejí 
na společných funkčních pásech 
– functional chains: na pásu klou-
bu, svalu a pásu poškození. Pásové 
reakce chybné polohy nebo posice 
jedné tělesné roviny vedou k další 
kompensatorní chybné posici jiných 
rovin – ramena, kyčelní klouby, kole-
na. Výsledek je úchylka, disfunkce, 
stresová deformace, snížená volnost 
pohybu, akutní a chronické bolesti. 
Každá jen nejmenší změna v pásu 
– tzn. functional chain – má konsek-
vence na všechny ostatní části postu-
rálního systému těla. Několik příkla-
dů onemocnění vzniklých z poruch 
v kraniosakrálním systému: cefalgie, 
migréna, trigeminální neuralgie, dys-
gnatické problémy, bolesti temporo-
mandibulárního kloubu, myofascial-
ní syndrom, bolesti mastikulatorního 
systému, bolestivé tense žvýkacích 
svalu, torticollis, bolesti v týlu a rame-
nech, páteři, spondylosa, problémy 
v pánvi, coxarthropatie, gonalgie, 
tinnitus, napnutí, tenze a vagotonie. 
Stomatognatický systém je včetně 
ve funkci kraniosakrálního systému 
a jeho dysfunkce ovlivňuje také po-
ruchy a bolesti v celém systému jako 
bolení hlavy, parafunkce, tenze nebo 
myofasciální syndrom. Korelace mezi 
nesprávnou posicí čelistí a celostním 
držením těla a poruchou v kranio-
sakrální relaci mají vztah k cefalgii 
a bolesti v čelistním kloubu a jsou 
velmi časté v každodenní ordinaci. 
Chybné posice mají spojení k dys-
funkci kraniosakrálního systému, 
nejvíce vzniklé od šikmých rovin 
v systému. Chybnou polohou TMJ 
a žvýkacích svalů vznikají chronické 

bolesti low back pain, ischialgie, lum-
boischialgie, dysmenorrhoické boles-
ti a křeče. Myoartropatie žvýkacího 
systému vede obyčejně k částečně 
velmi zatěžujícím bolestem v oblasti 
hlavy a obličeje a kraniomandibu-
lární dysfunkci, k bolestem krční 
páteře, v ramenou a v zádech. Potíže 
temporomandibulární bolestné 
dysfunkce jsou velmi často dodnes 
v nevyřešené asociaci s fibromylagií 
a dostavují se také po distorsi v cer-
vikální oblasti pátere. Jako zvláštní 
symptomatika kraniomandibulární 
dysfunkce se objevuje také tinnitus. 
Dysfunkce temporomandibulárních 
kloubu je komplexní multifaktorielní 
dění. Všeobecně jsou významné třu 
komponenty bolestivých syndromů: 
sensorielní, emocionální a kognitivní 
komponenta.

Bolesti hlavy školáků, parafunkce 
(bruxismus) jako psychogenní od-
vádění stressu a přibývající problém 
projekcí bolesti (cephalea, trigemi-
nální neuralgie, nespecifická bolest 
obličeje a bolesti v oblasti krku, šíje 
a zad) od samotného nebolestivého 
temporomandibulámího kloubu vy-
žadují společné léčení stomatologa 
inklusive čelistní ortopedie s ortopé-
dií a kraniosakrální terapií. V léčení 
je interdisciplinární diagnostika a te-
rapie nutný předpoklad k úspěchu.

Vzájemné proměnlivé účinky mezi 
svaly obličeje a krku a jejich „anta-
gonistů“ v pánvi a v noze (např. m. 
masseter – m. glutaeus med. kontra-
lateral nebo m. pterygoideus med. 
a mm. adductores, m. psoas jakož 
i mezi kostmi lebky a hybné sousta-
vy (například os occipitale – páteř 
nebo čelistní kloub – kyčle, os sphe-
noidle – křížová kost) dokazují důle-
žitost funkční souvislosti. Vzájemné 
vztahy mezi hybnou posicí čelisti 
a celkovým stojem a držením těla 
jako například postranní otevřené 
skousnutí a nakloněná posice pánve, 
při extrémě otevřeném skousnutí 

originální práce nebo při 30% prognatii a posici atlas 
inferior – nebo zpětná posice dolní 
čelisti a anteflexe hlavy musí už urči-
tě diagnostiku zajistit.

Akupunktura je velmi významná 
část doprovodné terapie bolesti 
a dysfunkce. Hlavní cíl je prevence 
pozdějších následků, hlavně obtíží 
jako jsou bolesti v hybné soustavě, 

korektura posturálního stavu, snížení 
bolesti, optimalizace pohybu a pod-
pora vyléčení. Konečně nesmíme za-
pomenout důležitost i význačnou roli 
psychy a neekonomického pohybu.

Vzájemné vztahy mezi chybnými posicemi čelistí  
a celkovým držením těla a páteře
Interdisciplinární diagnostika
Následující funkční jednoty jsou v souvislosti:

mandibulární předkus anteflexe hlavy

zkřížený skus vznešený stav ramen

postranní otevřený skus šikmý stav pánve

motorika jazyka muskulatura kostry, polohy 
soustavy svalů a kostry 
celkové držení těla a páteře 

Další vztahové faktory

extrémně otevřený skus

jakož i u 30% prognatisma atlas v inferiorní posici

diastema v obou čelistech zevní nebo vnitřní rotace 
na ossia temporalia

posunutí prostřední linie následek šikmého stavu pánve

Stomatognatický systém  
a celková tělesná statika
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VZTAHY MEZI OKLUZÍ (SKOUSNUTÍM)  
A FUNKCEMI POHYBOVÉHO APARÁTU

CELOSTNÍ DIAGNOSTIKA VŠEOBECNÉ MEDICÍNY  
A STOMATOLOGIE 
Oboustranný vztah mezi odontony, oklusí a páteří 
Řetězová reakce funkční jednoty CGSS a vznik bolesti

Dr. med. dent. Oskar Mastalier, D.M.D., D.S.D 
Oberaudorf, Německo  
incomed@t-online.de

Patologická fyziologie
Kraniomandibulärní a kraniocervi-

kální dysfunkce mají zřejmé společné 
morfologické a neurofyziologické 
základní substráty. Vzájemné tem-
poromandibulární polohy určují  
stav okluse, páteře a celkové držení 
(postura) tela.

Změna ve funkci páteře sleduje 
změnu polohy dolní čelisti. Tento 
neurofysiologický efekt musí být 
v zubolékařské – protetické rekon-
strukci a ortopedickém ošetření, 
stejně v ortopedii a kraniosakrální 
therapii vždy zřetelný. Již od výzku-
mu Balterse (1953) a Frankela (1967) 
jsou vzájemné vlivy mezi oklusí 
a změnami v posici páteře vědecky 
prozkoumané a doložené (Kopp et 
al. 1089-2002) Teprve v roce 2003 
se podařilo objektivně a jistě dokázat 
ovlivňování funkcionality  páteře 
funkčním stavem stomatognatického 
systému. Lewit (1975) a Goldstein 
et al., (1984) a Janda (1986), ale také 
z hlediska ortopedie, CGSS a kranio-
mandi-bulární orthopedie se dosta-
vily důkazy. V dysfunkci v kranio-
mandibulárním a kranio-cervikálním 
systému jakož i v celém držení těla 
byly nedávno také jasně zdůrazněny 
psychosociální vlivy.

Klinické výsledky
U pacientů s kranimandibulární 

a kraniocervikální dysfunkcí existuje 
vztah mezi oblastí kloubů hlavy a žvý-
kacím systémem. Ovlivnění spinální-
ho reflexu a funkce ukazuje změnu 
v tridimensionální posici v samotné 
dolní čelisti. Změna v oklusi (po ex-
trakci zubů, zvýšením zubů s elon-
gačním kontaktem, ortodontické 
opravy) čerpá reflexní změny funkce  
i v páteři. Změna tělesné trojrozměr-
né mandibulární polohy a optimální 
okluze vede k příslušnému funkční-
mu  zlepšení páteře. Ortodoxní skus 
je funkční prevence potíží pátere. 
Bez stabilní okluse nemůže existovat 

žádná fungující zdravá páteř a bez 
stabilní páteře není stabilní okluze 
(skousnutí). (Kopp, Plato et al.)

Vztahy mezi krční páteři 
a stomatognatickým 
systémem

Arthrokinematika temporo-
mandibulárního kloubu je přímo 
ovlivněna postojem a pohybem 
krční páteře. Je-li hlava umístěna 
v šíji a při otevřených ústech, je další 
natažení hlavy možné. Anteriorní, 
suboccipitální a laterální krční svaly 
mají tendenci k zkrácení a limitaci 
pohybů. Další omezení pohybů 
vznikají v mm. longes capitis et colli 
po nepozorovaném zranění, mm. 
scaleni po traumatickému vymrštění 
ve smyku nebo u pacientů ve stresu 
a s psychózou. Omezení pohybu jsou 
také ve fázích růstu, když nervový 
systém pokulhává za skeletálním 
růstem a durální tuhost v páteři, což 
vede k meningeální bolesti hlavy. 
Korelace mezi bolestí hlavy, krční pá-
teře a okluzí je demonstrována přes 
rozdílné výsledky v okluzi v závislosti 
k poloze hlavy v Re.- nebo sklonu, 
otáčení nebo jiného stavu hlavy špat-
ným držením. Pro inervaci žvýkacího 
systému je důležitý n. trigeminus. 
Jeho nociceptivní senzorická afe-
rentní vlákna jsou přepojena teprve 
v sensorickém shromaždišti v zadním 
rohu (nucleus trigemino-cervicalis) 
v poloze C1. C3 synapsí, kde také afe-
rentní vlákna cervikálních segmentú 
vstupují zapnutá synapticky tam, kde 
se vyskytují aferentní vlákna krčních 
segmentů. 

V této úzké topografii je neustálé 
podráždění přeskočením popudu 
na sousední buňky možné a vysvět-
luje bolesti obličeje a ucha při po-
ruchách na kloubech C2 / C3, jakož 
i opětný výskyt starých bolestí zubů, 
už dlouho po prodelaném endodon-
tickém ošetření a protetické rehabili-
taci během sinusového infektu.

Diferenciální diagnostika
Anastomózy nervových vláken z C1 

s nervy C2-C4 místy v částečném 
doprovodu hypoglosálního nervu, 
tyto čtyři k temporomandibulární-
mu kloubu TMJ a k zvukovodu ucha 
probíhající rami nervi auriculotem-
poralis a anastomózy páté větve ner-
vus facialis vyžadují vždy věnování  
pozornosti před diagnózou.

Anamnéza - klinické 
výsledky podle účelu 
vyšetřování

Určení, kdy, kde a při které aktivite  
jakož i v které frekvenci se objevují 
potíže. Vyšetřují se vůdčí příznaky 
symptomatriky (5 D‘s) podle Coma-
na. Kontrola vyšetřuje syndromy jako 

dizziness - závratě, diplopie - dvojité 
vidění, „drop attacks“ – černo před 
očima, dysartrie – poruchy artiku-
lace, dysphagia – potíže v polykání, 
také možná se vyskytující tinnitus, 
nevolnost nebo zvracení, speciální 
události z minulosti, změna místa 
bydliště, zaměstnání, vzdálenost 
od televisoru, jiné nemocí a osobní 
i rodinné dispozice.

Funkční vyšetření (speciální 
vzdělávání předpokládající)

1. Šest aktivních testů: flexe nebo 
sklon (brada na hrudi), rozšíření 
nebo reclinace (přímý visus v kolmi-
ci k ose těla), lateroflexe bilaterálně 
(ucho – rameno ve vzdálenosti 5 – 8 
centimetrů) a rotace vlevo a vpravo 
(90°), k posouzení chováni a poměru 
bolesti.

Když se tím žádná bolest nedá způ-
sobit, tak se následovně při retroflexi 
hlavy stoupajícím tlakem na horní 
čelist (maxillu) zkouší vyšetřit bez-
bolestnost krční páteře.

2. Speciální vyšetření syndromů 
(Down, M. Crisel), test art. vertebra-
lis, Doppler, testy stability, snímko-
vání prostřednictvím magnetické 

rezonance (magnetic resonance 
tomography).

V diferenciální díagnostice se jedná 
o etiologicky nejasné příčiny vzniku 
algických afekcí. Zvláštní roli mají 
změny poloh atlantoakcipitálního 
kloubu a atlasová dislokace. Šikmo 
sedící atlas může způsobit chybné 
funkce od hlavy až k noze. Mírná 
a jemná korektura atlasu pomocí 
speciálních přístrojú uvolňuje svaly 

v síji, což umožňuje přesunout atlas 
do korektní posice. (Atlanto-tec-me-
toda). 

Moderní interdisciplinární 
a integrační terapie a metody.

Spolecné („hand in hand“), konti-
nuální, interdisciplinární, multimo-
dální, ortopedické, zubolékarské 
ošetření je nutné a důležité pro 
stomatognatický systém, držení tela 

(postura) a páteř. Pro bolesti hlavy, 
čelisti, krku a páteře se velmi úspěšne 
nasazuje akupunktura a aurikulo-
-medicina, neurální terapie, IR Low 
Level Laser a relaxační pulzující mag-
netické pole. Co nejdřívějsí začátek 
terapie už v mládí uspoří pacientovi 
pozdější a pak jen těžko ovlivňovatel-
né funkční potíže a bolesti.

Změny v zubnímu systému se 
odrážejí na statice a manifestují se 
tehdy, kdyz je kompensace a adapta-
ce vyčerpána.

Podle výzkumu Balterse řídí zuby 
jemné změny postavení páteře. 
Z tohoto faktu resultuje, že alespon 
50 % častých poruch v páteři, kyčlích 
a oblasti ISG má příčiny v zubech 
(odontonech) a čelistním kloubu.

To se ukazuje zvláště často v kore-
laci mezi temporomandibulárním 
a kyčelním kloubem jakož i ISG 
a atlas-axis-kloubem. Neexistence 
nebo extrakce zubů, změny v čelistní 
ortopedii (symetrické extrakce 1. 
premolárů, změny oklusní polohy), 
habituelní chybná posice čelistí 
a TMJ (temporomandibulárního 
kloubu) se projevují ve smyslu poru-
chy a pohromadě také v celé funkční 
jednotě.

Praktické zkušenosti pro 
terapii (Mastalier)

Statika těla – postura: vyrovnání 
(kompensace) akupunkturou:

bladder (měchýř) B 60 a 62- také 
psychicky „musit něco překonat“

Synchondrosis iliosacralica-
-ISG – dosažitelná přes 2 body v ús-
tech: muskulárne (játra) laterálně 
od 8. odontonu – 
a meridián měchýře, velmi vzdálene 
v oblasti „9. odontonu“,
podle Yamamoto: na hranici vlasů 
hlavy – zona A,
muskulárně: žlučnik Gb 4 prst nohy, 
žlučník 4 prst SJ/3E, 
Nervozní napětí: tenké střevo SI 3.

Tonický reflex šíje 
a lumbosakrální 
symptomatika

Vzájemné účinky mezi tonickým re-
flexem šíje a lumbosakrálním přecho-
dem je jednoznacný. Ošetřováním 
relačních poruch kloubů hlavy bylo 
možné odstranit distorse iliosakrál-
ního kloubu. Palpace zjišťuje, v které 
oblasti krční páteře existuje porucha. 

Psychogenní bolesti šíje 
„Strach sedí v šíji“ – stres je uložený  

a sedí v oblasti svalů šíje. 
Aurikulomedicína: regionální 

body, psychické body, Omega 2. 
Eventuelně: Low Level – IR-Laser 
8 – 10 Hz.

Co všechno zuby a čelisti 
mohou zpúsobit

Kazdý odonton (zub) je přes ener-
getické dráhy spojen s určitými orgá-
ny. Čelisti a žvýkací svaly jsou možné 
příčiny potíží v celém organismu.

Vyvíjejí se častěji:
• bolesti hlavy (cefalgie), skřípání 

zubů v noci, iritace nervus trige-
minus

• bolesti v oblastech čelistí a TMJ
• stažení, napětí svalů v šíji 
• problémy v zádech a v páteři
• dělají se mžitky před očima 
• závrať a náchylnost k závrati
• tinnitus (čelistní svaly jsou 

ve spojení se zvukovodem a kom-
plexem stredního ucha)

• chrápání (mandibulární posice 
zužuje hltanovou dutinu)

• parodontitis a bakterielní záněty 
v ústech jsou nebezpečné pro 
srdce,

• zánětlivá ohniska dolních molárú 
jsou možnou příčinou pálení 
žáhy.

Částečná jazyková korektura:  
Petr Sedláček

originální práce 
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Mnoho lidí si myslí, že zájem o uče-
ní čínského jazyka vzrostl poslední 
dobou díky nárůstu čínské ekono-
mie. To je jen polopravda. Zájem 
o čínštinu byl vždycky dost velký. 
Rozdíl je v tom, že dříve se vyučovalo 
jen ve Státní jazykové škole na Ná-
rodní 20 a nyní nabízí výuku téměř 
každá jazyková škola. 

Tento jazyk odjakživa přitahoval 
pozornost nejen svým písmem 
– tedy znaky, ale i odlišnou grama-
tikou. Učíme se proto, abychom 
překonali sami sebe v učení tohoto 
orientálního jazyka a rozšířili tak ne-
jen své znalosti, ale i schopnosti uče-
ní. A nejvíc nás přitahuje možnost, 
že můžeme lépe poznat čínskou 
kulturu, myšlení lidí a to především 
díky znalosti čínského jazyka. Na-
příklad čtením románů, povídek 
či básní v originálu, porozuměním 
medicínských názvů, lepšímu pocho-
pení výkladu mistrů bojového umění 
anebo jen povídáním si s lidmi při 
cestování v Číně.

Čínština má pověst těžko naučitel-
ného jazyka. Ale to je pravda jen pro 

lidi, kteří se bojí jít do něčeho nové-
ho. Lidé, kteří si věří a jsou vytrvalí, 
se naučí tolik, kolik času učení věnu-
jí. Proto neexistuje standardní doba 
„za jak dlouho se dá naučit čínsky“. 

V čínštině se požívají znaky. Proto 
typická otázka od studentů je, zda 
každý čínský znak je slovo? Čínská 
slova jsou buď jednoznaková, dvou-
znaková nebo víceznaková (obvykle 
obsahují čtyři znaky). To vysvětluje 
to, že ne každý znak je slovo. V Če-
chách lidé mluví o čínských znacích 
jako o „rozsypaném čaji“. Říkají to, 
protože nemají o čínštině sebemen-
ší znalost. Čínské psaní má logický 
systém, který pomáhá studujícím 
bez potíží se naučit každý znak, ale 
s podmínkou přísného dodržování 
systému psaní.

Další častou otázkou od studentů 
je dotaz na čínskou výslovnost. Zda 
ten, kdo má hudební sluch má větší 
šanci se naučit mluvit. Čínština má 
čtyři tóny, které označují, jak máme 
tyto tóny vydat. Ale i v Číně jsou lidé, 
kteří zpívají falešně, a přesto normál-
ně a dennodenně mluví čínsky. Co 

je podstatné? Podstatné je správně 
přečíst čínskou transkripci zvanou 
Pin Yin. To znamená zapamatovat si 
rozdíly ve čtení mezi čínštinou a češ-
tinou. Například, „Ji“ se čte v čínštině 
jako „Ťi“ a „Ti“ se čte jako „tchi“. 

Další věc, která stojí za zmínku, je 
čínská gramatika. Je bez rodů, bez ča-
sování a skloňování. Ani časy nejsou 
tak složité jako v angličtině. Narozdíl 
od češtiny má dost pevný slovosled. 
Díky tomu se vám nebudou plést 
významy stejně nebo podobně zně-
jících slov ve větách.

Co máme dělat, když nabízí tolik 
škol čínštinu? Jak si vybrat tu správ-
nou školu? Nejlepší je samozřejmě 
doporučení někoho, kdo již má 
zkušenost s konkrétní školou či 
vyučujícím. Další důležitý bod je, 
podívat se na to, zda dotyčná škola 
nabízí více ročníků tohoto jazyka. 
To potvrzuje, že vyučující je kvalitní 
a je zájem o jeho výuku. Můžete tak 
pokračovat dál u stejného lektora 
od lekce, kde jste skončili.

ÚVOD DO ČÍNŠTINY

prof. Song Fengman 
Jazyková škola hl. města Prahy 

songova@email.cz

originální práce 

Dlouholetý předseda a současný 
čestný předseda ČLAS ČLS JEP letos 
v srpnu oslavil 70. narozeniny. Před-
sedou naší společnosti byl do roku 
2005, ale stále se zúčastňuje aktivně 
života naší odborné společnosti, 
často využíváme jeho rady, názory 
a pomoc v důležitých otázkách 
týkajících se naší společnosti a aku-
punktury v ČR vůbec. Dokladem je 
to, že společně se mnou se zúčastnil 
nyní v září nesnadného vystoupení 
za ČLAS ve Vědecké radě České 
lékařské komory, což byla pro naši 
společnost významná pomoc.

K takovému významnému život-
nímu jubileu se sluší uvést laudatio 
v našem časopise a pokusit se při-
blížit jeho dosavadní životní pouť 
v neurologii a akupunktuře zejména 
novým členům společnosti.

Doc. MUDr. František Pára, CSc. se 
narodil se 2. 8. 1945 v Pardubicích 
a také stále v blízkosti Pardubic žije 
v krásném prostředí vesnice Ráby, 
jejíž dominantou je středověký hrad 
Kunětická Hora. 

Byl  vynika j íc ím studentem 
a po maturitě absolvoval Lékařskou 
fakultu UK v Hradci Králové, kde 
začal také pracovat jako odborný asi-
stent na katedře anatomie a od roku 
1973 na katedře neurologie, na které 
působil donedávna. Od počátku 

své profesní kariéry se zabýval vý-
zkumnou činností a výukou mediků. 
Postupně se specializoval v elektro-
myografii, od r. 1989 byl vedoucím 
laboratoře EMG neurologické klini-
ky. Ve výzkumu se zabýval především 
problematikou profesionálního 
postižení a úžinovými syndromy pe-
riferních nervů, neurodegenerativ-
ními onemocněními se zaměřením 
na amyotrofickou laterální sklerózu.

V roce 1985 obhájil kandidátskou 
práci a v r. 1990 se habilitoval jako 
docent v oboru neurologie. Prošel 
mnoha kurzy v neurologii a elektro-
myografii, a to i v zahraničí a účastnil 
se mnoha kongresů ve svém základ-
ním oboru.

Akupunkturou se začal zabývat 
od roku 1976 a v r. 1978 absolvoval 
kurz akupunktury pro začátečníky, 
v r. 1979 kurz akupunktury pro po-
kročilé a v r. 1988 tématický kurs pro 
školitele v akupunktuře. Akupunktu-
ru studoval i v zahraničí – tříměsíční 
studijní pobyt v Hanoi, dále kurz EAV 
v Mnichově, absolvoval kurzy fran-
couzské a německé školy v auriku-
loterapii a aurikulomedicíně, kurzy 
naturální medicíny na Slovensku,  
kurz manuální a reflexní terapie.

Již brzy po svém zapojení do aku-
punktury byl pověřen metodickým 
vedením a rozvojem AKU v tehdej-
ším Východočeském kraji a od r. 
1983 byl vedoucím laboratoře AKU 
Neurologické kliniky LF UK V Hrad-
ci Králové. Jako školitel v AKU vedl 
několik kurzů pro začátečníky.

Značnou měrou se zasadil o zahá-
jení pregraduální výchovy v AKU 
a přidružených technikách na LF UK 
v Hradci Králové. Od r. 1990 do r. 
2002 prosadil povinně i nepovinně 
volitelný obor „Základy komplemen-
tární medicíny I. a II“.

Od r. 1986 se zapojil do činnost 
Výboru české sekce akupunktury při 
České fyziatrické společnosti.

Po ustavení samostatné České 
akupunkturistické společnosti ČLS 
JEP pracoval v letech 1990 až 1991 
ve funkci vědeckého sekretáře 
a od roku 1991 dosud ve funkci 
předsedy ČAS a později České lékař-
ské akupunkturistické společnosti 
ČLS JEP.

Po dr. Umlaufovi převzal štafetu 
našeho zástupce ve vedení ICMART, 
kde byl od r. 1994 členem vedení 
ICMART o od r. 2000 byl 3× zvolen 
na dvouleté období členem užšího 
vedení ICMART.

Již v r. 1988 byl členem organi-
začního výboru „3rd World Con-
gress of Scientific Acupuncture“ 
ICMART´88, 28. 5. – 1. 6. 1988 v Praze 
a následně pak reprezentoval ČSSR 
(mezi 5 vybranými zástupci AKU 
z celého světa) na „International 
Theoretical and Practical Seminar 
on Acupuncture“ ICMART ́ 88, 3. – 4. 
6. 1988, Brno

Dále bych uvedl heslovitě informa-
ce o účasti doc. Páry na kongresech 
a seznámil čtenáře s jeho publikační 
činností a oceněními:

Účast na česko-slovenských 
a slovensko-českých 
kongresech akupunktury:

Od r. 1975 (Třinec) na většině 
kongresů v České republice a na Slo-
vensku (konané prakticky každý rok) 
– většinou aktivní účast.

Elektroadiagnostické semináře 
ve Velkých Losinách a multidscipli-
nární semináře v Lázních Jeseník.

Prezident: Congressus Acupunctu-
rae Bohemiae et Slovacae cum parti-
cipatione internationali – Praha – Již-
ní město (1993); Brno (1996); Praha 
(1998); Brno (2000); Brno (2003). 

Aktivní účast na kongresech 
a sympóziích akupunktury 
v zahraničí:

Sofia (BLR), Řím (Itálie), Bath 
(Anglie), Istanbul (Turecko), Nikó-

společenská rubrika

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM –  
doc. MUDr. FRANTIŠEK PÁRA, CSc.  
čestný předseda ČLAS ČLS JEP 
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zie (Kypr), Copenhagen (Dánsko), 
Gyor (Maďarsko), Lyon 2× (Francie), 
Vídeň (Rakousko), Miyazaki (Japon-
sko), Berlín (Německo), Edinburgh 
(Skotsko), Seoul (Jižní Korea), Syd-
ney (Austrálie), Washington (USA),  
Haag (Holandsko), Athény (Řecko), 
Francie a po rozdělení Slovensko 
(mj. Bratislava, Vyhně, Prešov, Nitra, 
Zvolen), Indonézie – Bali.

Výzkumná problematika 
v akupunktuře:

Především neurologická onemoc-
nění (vertebrogenní problémy C 
páteře, úžinové syndromy se za-
měřením na sy. karpálního tunelu, 
léze periferních nervů (n. facialis),  
bazální stres (společně s MUDr. J. 
Debefem) – elektromyografická 
verifikace 

Přednášková a publikační 
činnost (anatomie, neurologie, 
akupunktura):

Přednášky – 165 (41 akupunktura)
Publikace – 86 (26 akupunktura)
Nejvýznamnější publikace jsou 

o bazálním stresu (s MUDr. J. De-
befem) – v časopisech německých, 
francouzských, izraelských, japon-
ských

Ocenění:
• Držitel: Oprávnění – Kredit I. st. 

a II. st. ; Školitel v akupunktuře
• Honorary Diploma, ICMART’88 

– za význačný příspěvek ve vý-
zkumu a v prezentaci vědecké 
AKUa příbuzných technik

• Čestný člen ČLAS ČLS J. E. Purky-
ně (od 1. 1. 1997)

• Medaile GLEM – Francie (1998)

• Nejlepší poster a jeho prezentace 
– IX. World Medical Acupunctu-
re Congress – Vídeň, Rakousko 
(2000)

• Diplom ICMART – ve Vídni, Ra-
kousko (2000)

• Čestný člen „Worldwide Auricular 
Acupuncture Organization“ – 
Francie (2001)

• Čestná medaile ČLS JEP – Praha 
(2005)

• Čestný předseda ČLAS ČLS JEP 
(od r. 2006)

• Čestný člen Slovenskej spoloč-
nosti akupunktúry Slovenskej 
lekárskej spoločnosti

Vrcholem jeho dosavadní činnosti 
pro českou i mezinárodní akupunk-
turní obec byla jeho funkce prezi-
denta International Medical Sym-
posium of Acupuncture and Related 
Techniques ICMART 2005, který se 
konal 20. – 22. 5. 2005 v Praze. Měl 
lví podíl na úspěšném průběhu sym-
pózia a do téměř dvouleté přípravy 
vložil neutuchající energii. 

Věřím, že si jako dlouholetý člen 
výboru a bývalý vědecký sekretář, 
který byl pravou rukou doc. Páry 
v době, kdy vykonával funkci před-
sedy výboru, mohu dovolit hodnotit 
jeho práci pro akupunkturu. Jako 
předseda výboru byl nepochybně 
jeho motorem. Znamenal pro nás 
i jistou výhodu svou vědeckou hod-
ností docenta zejména při jednáních 
s vedeními ČLS JEP, ČLK, MZ ČR 
a zdravotních pojišťoven. Doc. Pára 
vynikal především systematičností 
a precizností své práce a noblesním 
vystupováním na veřejnosti, při jed-
náních, na kongresech. Vždy také 
vystupoval se snahou prosadit aku-

punkturu do našeho zdravotnictví 
jako jeho důležitou součást, mnoho-
krát musel akupunkturu obhajovat 
před našimi odpůrci zejména z řad 
našich kolegů.

V roce 2005 se doc. Pára rozhodl 
po 14 letech ukončit svou funkci 
předsedy výboru ČLAS. Ale jak jsem 
již uvedl výše, stále je s novým vede-
ním ČLAS v úzkém kontaktu. V po-
sledních letech odvedl velkou práci 
při zpracování historie akupunktury 
v ČR i SR. Zde uplatnil svou preciz-
nost v získávání podkladů, v jejich 
detailním utřídění. Tato práce je 
významná pro další generace aku-
punkturistů.

Nedávno se mu splnilo velké ži-
votní přání mít rodinu a potomka. 
Společně se svou partnerkou, oční 
lékařkou, vychovávají dvouapůlletou 
dcerušku, která jim přináší radost 
a jubilanta postavila do úplně nové 
otcovské role.

 
Milý Františku, dovol abych Ti 

za výbor ČLAS a věřím, že také 
za všechny ostatní akupunktu-
risty naší republiky a za sebe po-
přál do dalších let pevné zdraví, 
hodně osobního štěstí s mladou 
rodinkou a sílu do další práce. 
Jsem přesvědčen, že pokud bu-
deme potřebovat Tvou radu či 
pomoc, že se na Tebe můžeme 
obrátit a že pro naši akupunktu-
ru budeme dále moci využívat 
Tvé znalosti a moudrost.

MUDr. Ladislav Fildán

společenská rubrika
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V září oslavila své významné ži-
votní jubileum MUDr. Vladimíra 
Brychtová, členka výboru naší od-
borné společnosti. A je už v našem 
časopise zvykem si taková výročí 
připomenout a poděkovat oslaven-
cům za práci pro akupunkturu. 
MUDr. Vladimíra Brychtová promo-
vala na LF Masarykovy univerzity 
v Brně v r. 1981, obor všeobecné 
lékařství. Od počátku se věnovala 
neurologii, ve které atestovala v roce 
1984. Následovaly specializační 
kurzy v EEG, myoskeletální medi-
cíně u prof. Karla Lewita a v roce 
1995 absolvovala kurz akupunktury 
u MUDr. Milada Barešové a začala se 
také akupunktuře věnovat. Vzdělání 
v akupunktuře si doplnila o kurz 
EAV, absolvovala také řadu kurzů 

v homeopatii. V roce 2009 se účast-
nila kurzu akupunktury na Taiwanu. 
Do roku 1995 pracovala na neuro-
logických odděleních nemocnic 
ve Zlíně a v Jihlavě. Od tohoto roku 
má privátní praxi neurologie a aku-
punktury v Jihlavě. Akupunkturu 
provádí ve své praxi jako běžnou 
součást léčby neurologických one-
mocnění, ale i v dalších indikacích 
vhodných pro akupunkturu.

Členkou výboru naší společnosti je 
od roku 2005, podílí se na organizaci 
pravidelných odborných seminářů 
v Lékařském domě a také kongresů. 
Je přínosem pro práci výboru svým 
nadhledem a klidným řešením růz-
ných problémů života naší společ-
nosti. Máme ji rádi pro její laskavost 
a smysl pro humor.

Milá Vlaďko, dovol abych Ti 
jménem členů společnosti a vý-
boru a také jménem svým popřál 
vše nejlepší k Tvým narozeni-
nám, hlavně pevné zdraví, štěs-
tí a pohodu v osobním životě 
a mnoho spokojených pacientů. 
Děkujeme Ti za práci, kterou pro 
akupunkturu odvádíš.

MUDr. Ladislav Fildán

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM –  
MUDr. VLADIMÍRA BRYCHTOVÁ

společenská rubrika

Pro mnohé turisty znamená Bali 
pohled na běloskvoucí pláže, zelené 
lesy plné papoušků a opic a teraso-
vitá rýžová pole s lidmi v slaměných 
kloboucích. Bali však nabízí také 
typickou kulturu, jedinečné památky 
a tradice místních obyvatel… 

Bali je známý jako ostrov tisíců 
chrámů. Mezi nejznámější patří 
Tanah lot. Ve srovnání s ostatními 
indonéskými ostrovy je Bali relativně 
malý ostrůvek. Nachází se mezi ost-
rovy Java a Lombok. Měří 5 630 km2 
a počet obyvatel se pohybuje okolo 
3 miliónů. Skoro 85 % z nich se hlásí 
k balijskému hinduismu. Příjemné 
je i podnebí. Celý rok se teploty 
pohybují okolo 30 °C. Skoro celý rok 
je východ a západ Slunce ve stejnou  
hodinu, pro Evropana nezvyklý fakt. 

Pro nás akupunkturisty bylo uspo-
řádání kongresu ICMART na Bali sku-
tečnou výzvou. Bylo nás jenom pár, 
spolu se slovenskou skupinou jsme 
však tvořili poměrně četné zahra-
niční  zastoupení a pro domorodce 
i poměrně atraktivní (velmi rádi se 
s námi fotili).

Mezinárodní sjezd ICMART byl 
organizovaný indonéskou asociací 
lékařské akupunktury (HIDAMI). 
Sjezd se nesl v indonéském duchu, 
od začátku až do konce v příjemné 
atmosféře úcty a respektu k výsled-
kům prací všech aktivně i pasivně 
zúčastněných lékařů.

Na úvod sjezdu vystoupil kongre-
sový prezident Sukarto, MD, který 
přivítal účastníky z různých končin 
světa včetně hostů. Akce se konala 
pod záštitou ministerstva zdravotnic-
tví Indonésie. Ve své zdravici vyzvedl 
stále rostoucí zájem vědeckých in-
stitucí o akupunkturu a stále hlubší 
zkoumání jejího efektu. 

Hned poté vystoupila prezidentka 
ICMART dr. Konstantina Therodora-
tou, MD, poděkovala organizátorům 
za skvěle připravenou akci v tak 
nádherném prostředí ostrova Bali 
v PADMA resortu. Popřála všem 
zúčastněným příjemný pobyt na os-
trově a vyzvedla význam společného 
setkání jako příležitost povznést 
odborné znalosti na vyšší úroveň. 

Přednášky probíhaly ve třech sá-
lech, velká část kuloárních diskusí 
se odehrávala v prostorech s postery. 

U stánků firem bylo pro účastníky 
připraveno občerstvení s tradičními 
balijskými pochoutkami, ovocem 
a výbornou kávou i čajem. 

Obsah jednotlivých přednášek byl 
pestrý, střídaly se práce výzkum-
né s pracemi kazuistickými. Naši 
republiku výborně reprezentovaly 
následující práce: 

MUDr. Ladislav Fildán: Bolestivý 
dyspeptický syndrom epigastria 
– žaludeční neuróza. Možnosti aku-
punktury a jiných metod holistické 
medicíny v diagnostice a léčbě. 

MUDr. Petr Fiala s prací k zamyš-
lení: Nové paradigma: Akupunktura 
v Evropě před 5 500 lety – dvě cesty 
akupunktury.

MUDr. Helena Čutová s posterem: 
Nejvýznamnější akupunkturní body 
ke zlepšení ženské plodnosti.

Jejich práce není třeba rozebírat, 
účastníci je slyšeli na sjezdu a ostat-
ní kolegové si je určitě rádi přečtou 
v našem odborném časopise. 

Mě jako neurologa zaujala práce 
s bohatou diskusí z Baskent Uni-
versity v Ankaře: Mehmet Tugrul 

zprávy z uskutečněných akcí

ICMART XVII – WORLD CONGRESS  
ON MEDICAL ACUPUNCTURE EXPLORING  
ACUPUNCTURE IN MEDICAL SCIENCE  
Bali-Indonesia, 08th – 10th May 2015

MUDr. Daniala Bláhová  
City Med, s.r.o., Praha 

dr.blahova@email.cz
Bali, tak vzdálený ostrov téměř 
nedosažitelný… 
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Cabioglu at al.: Efekt akupunkturní 
stimulace bodu GV 2O na elektro-
encefalogramu.

Práce sledovala změny v EEG ob-
razu při stimulaci tohoto bodu na 17 
dobrovolnících ve věku 18 – 25 let. 
Potvrdila, že stimulace vede ke změ-
nám v těch svodech v EEG, které 
snímají záznam z oblastí odpověd-
ných za změny nálady a schopnost 
relaxace. Jde o další práci z řady těch, 
které se snaží objektivizovat známý 
efekt bodu GV 20 laboratorními pro-
středky západní medicíny.  

S velkým ohlasem se setkaly práce 
a workshopy dr. Chin Chan, MD 
z Austrálie, které často překvapovaly 
svou jednoduchostí a byly shrnutím 
mnoha poznatků o akupunktuře, 
a mě v mnoha ohledech připomínaly 
přednášky naší kolegyně MUDr. Ba-
rešové svou typickou logičností. 

Nesmím opomenout ani přednáš-
ku Francois Beyern, MD: Co si myslet 

o pěti elementech. Systém pěti ele-
mentů se objevil už v dávné čínské 
literatuře a jejich harmonizace byla 
využívána v mnoha oblastech čínské-
ho života. Významné uplatnění má 
i u člověka a je předmětem vědec-
kého zkoumání. Dosud se tento mo-
del úspěšně využívá ve fytoterapii, 
v akupunktuře je jeho využití stále 
problematické. 

Ve večerních hodinách byl při-
praven kulturní program, kde jsme 
se mohli seznámit s prvky místní 
kultury, zejména s hudbou a tancem. 
Typický je například „mužský“ dra-
matický tanec KECAK, při kterém 
hudební doprovod zpívají sami 
tanečníci. Tanec působí na diváka 
velmi sugestivně.

Plní dojmů z milých lidi, z kakofo-
nie městské dopravy v Denpassaru 
a kontrastní krásy přírody jsme velmi 
neradi opouštěli ostrov Bali. Cestou 

jsme si ještě trochu užili velkoměst-
ský ruch malajské metropole Kuala 
Lumpur a nezapomenutelnou bouř-
ku nad Bengalským zálivem. 

Až si v klidu utřídíme všechny 
nabyté poznatky a nové zkušenosti, 
budeme ještě dlouho rádi vzpomínat 
na jeden z „rájů na zemi“.

Za účastníky kongresu zpracovala:
MUDr. Daniala Bláhová 

zprávy z uskutečněných akcí
XXVIII. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE 
SLOVACIAE ET BOHEMIAE CUM 
PARTICIPATIONE INTERNATIONALI 
Zvolen, 12.–14. 6. 2015, hotel Tenis 

MUDr. Ondrej Bangha 
Prezident SSA SLS 

ondrej.bangha@gmail.com

Úvodom parafrázujem klasický 
humoristický výrok: Máme byť na čo 
skromní. 

Zvolenský kongres sa vydaril.
Dovedna bolo prítomných 115 

účastníkov, 98 zo Slovenska, 17 
z Českej republiky, jedna účastníčka 
z Maďarskej republiky a štyria účast-
níci z Kórejskej republiky. 

Priebeh
Samotný kongres bol venovaný 

nedožitým osemdesiatinám docen-
ta doktora Jozefa Šmiralu, PhD – 
osobnosti minimálne európskeho 
významu, nášmu nestorovi a dlho-
dobému predsedovi, prezidentovi 
a nakoniec čestnému prezidentovi 
SSA oz SLS. Opustil tento svet vlani 
na jeseň náhle, v plnom pracovnom 
nasadení, krátko po 79. roku života. 
Prirodzene sa aj prvý blok predná-
šok viedol v znamení spomienok 
na jeho osobnosť, na prínos v rozvoji 
našej špecializácie, jeho prítomnosť 
pri zrode lekárskej akupunktúry 
v oboch krajinách bývalého spoloč-
ného štátu.

Vedecký program sa viedol 
na tému 

Akupunktúra v súčasnej 
a v tradičnej medicíne

V tejto krátkej forme rozviesť po-
drobnosti jednotlivých príspevkov je 
nevhodné a aj nepresné. Dovoľujem 
si poukázať na niekoľko momentov, 
ktoré sa mi zdajú pozoruhodné .

Hneď prvá je relatívne početná 
účasť mladších kolegov, ich aktív-
ny prejav, kvalita ich prednášok 
a workshop. Zvlášť môže potešiť 
pohotová a promptná aktivita pri 
inkorporácii novších – asi aj mód-
nejších – postupov a techník v im-
plantačných zásahoch dávnejšie 

známych v akupunktúre. Majú ale 
novou embedding technológiou  
a dokonalejšími pomôckami dobré 
výhliadky do budúcnosti.

Obzvlášť potešila vecnosť a trie-
zvosť prevažnej väčšiny príspevkov, 
koncentrácia na zrozumiteľnosť 
a prehľadnosť téz, bez už chronicky 
hroziacich úletov do ezoteriky. Preja-
vom progresivity v našej špecializácii 
sú stále častejšie využívané pramene 
diagnostiky a liečebné stratégie 
na základoch tradičnej čínskej me-
dicíny (TČM), pri zachovaní zásad 
prenosu vedeckých informácií. Je 
faktom, že na svete je 112 štátov, 
ktoré inkorporovali TČM do svojej 
zdravotníckej starostlivosti.

Bolo by možno vytknúť inkom-
patibilitu na Slovensku používanej 
nomenklatúry bodov a dráh so 
svetovou normou WHO, i keď ide 
na kongrese o medzinárodnú uda-
losť . Nech je nám útechou realita, 
že naše učebnice najvážnejšieho 
dosahu na Slovensku vznikali ešte 
v dobe, kedy sa o jednotnej nomen-
klatúre na svete Západu iba začínali 
prvé nesmelé rokovania. Budeme sa 
snažiť podnecovať našich kolegov, 
aby si osvojili platnú svetovú nomen-
klatúru WHO, ale stále platí klasika: 
„sapienti sat“!

Praktické ukážky z dielne profesora 
Toshikatsu Yamamoto v predstavení 
pani profesorky, dr. Gabriella Hegyi, 
PhD – o YNSA sú v našich končinách 
vítané a obľúbené. Pani profesorka 
vedie Oddelenie Komplementárnej 
a alternatívnej medicíny na Fakulte 
zdravovedy Univerzity v meste Pécs, 
a Konfúciov inštitút tamže.

Novotou je príspevok MUDr. J. Ma-
řádka o pulzovej diagnostike u detí.

Profesor Seung-hoon CHOI mal 
na programe úvod do Tradičnej kó-

rejskej medicíny. Približne hodinová 
prednáška nám priniesla niekoľko 
nečakaných novostíh: kórejská 
medicína je podobná Tradičnej 
čínskej medicíne, na jej zvláštnosti 
a odlišnosti poukazuje koncept Kó-
rejskej Medicíny. Autor patrí medzi 
svetových expertov, podieľajúcich sa 
na aktivitách WHO v oblasti tradičnej 
medicíny, je zodpovedným úradní-
kom publikácií WHO o štandardi-
zácii lokalizácie akupunktúrnych 
bodov, a v inej knihe WHO o termi-
nológii Tradičnej Medicíny Ďalekého 
Východu (Western Pacific Region).

Organizačná časť
Zasadnutie Členskej schôdze čle-

nov SSA SLS a spoločné pojedná-
vanie slovenskej a českej lekárskej 
spoločnosti akupunktúry prebehlo 
podľa očakávania v konštruktívnej 
a uvoľnenej atmosfére. Dohodlo sa, 
že budúci Kongres usporiada čes-
ká strana, o detailoch sa rozhodne 
neskôr.

Spoločenská časť
Výlet na Pustý hrad – krásna sce-

néria prírody zvolenského okolia – 
s ukážkou ázijských bojových umení 
a s nad hlavami publika krúžiacim 
filmujúcim dronom, bol pre väčšinu 
účastníkov príjemným intermezzom. 
Spoločenský večer s hudbou a dob-
rým jedlom doladil aj tak dobrý 
priebeh kongresu.

Dovidenia za dva roky v Českej 
republike.

Společné foto z ICMARTu Konstantina Theodoratou, MD - prezidentka ICMART

General Assembly – vedení ICMART se zástupci  
členských společností přítomných na kongresu
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OHLÉDNUTÍ ZA 28. KONGRESEM 
AKUPUNKTURY VE ZVOLENU 
Zvolen, 12. – 14. 6. 2015, hotel Tenis 

Jaro a léto přefrčely kolem nás 
kosmickou rychlostí a zůstaly jen 
vzpomínky. K těm příjemným patří 
28. kongres akupunktury, který po-
řádali slovenské kolegyně a kolegové 
na Slovensku ve Zvolenu 12. – 14. 
června.

Pro kongres byl vybrán hotel Tenis 
na okraji města s dobrým zázemím. 
Někteří z nás si ve volných chvílích 
mohli zaplavat ve vnitřním i venkov-
ním bazénu nebo si zahrát tenis. 

Atmosféra na přednáškách i v záku-
lisí byla velmi příjemná a cítil jsem se 
opravdu jako na návštěvě nebližších 
přátel. V odborném programu jsem 

si našel celou řadu velmi zajímavých 
přednášek na vysoké úrovni. Je vidět, 
že na Slovensku je akupunktura sa-
mostatným oborem, který se může 
poměřovat s ostatními a čerpá napří-
klad z odborných atestačních prací.

Kongres měl v názvu „s meziná-
rodní účastí“. Kromě nás, kolegyň 
a kolegů z České republiky, vystoupil 
prof. Seung-hoon Choi s informací 
o korejské akupunktuře a prof. G. 
Hegyi na svém workshopu prohlou-
bila naše znalosti o YNSA.

Účast z naší republiky mohla být 
větší, napočítal jsem něco málo přes 
10 delegátů. Trochu to zamrzí při 

srovnání s daleko početnější účastí 
slovenských kolegyň a kolegů na na-
šich kongresech.

 Velkým zážitkem byl výlet na Zvo-
lenský hrad s ukázkou cvičení bojo-
vých čínských umění. Celé cvičení 
snímal létající dron a jaké bylo moje 
překvapení, když mi přišel záznam 
z vystoupení do mailové pošty. 

Účast na kongresu pro mě rozhod-
ně nebyla ztráta času, naopak jsem si 
vymezený čas užil a setkal se s řadou 
přátel. V roce 2017 bude řada na nás, 
snad mohu prozradit, že kongres 
bude v Brně, a už teď se těším na se-
tkání se slovenskými přáteli.

prim. MUDr. Milan Stránecký 
Rehabilitační odd. nemocnice Havlíčkův Brod 

stranecky@volny.cz

zprávy z uskutečněných akcí
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16. dubna 2015 se přestěhovala 
Klinika komplexní rehabilitace 
Monáda do Kobylis. Založena prim. 
MUDr. Jiřím Markem, prvním šéfre-
daktorem našeho časopisu společně 
s MUDr. Jiřím Soukupem starším. 

Nyní pod vedením jeho nejlepší 
žákyně, dcery dr. Kateřiny Markové. 
Ta se rozhodla k razantnímu kroku 
a kliniku nejen přestěhovala, ale 
založila další pobočku na Smíchově.

Pan primář Marek má v nebi určitě 
radost, jak si jeho dcera dobře vede…

ZNOVUOTEVŘENÍ KLINIKY MONÁDA

Foto: monada.cz 

Přítomni:
Bláhová, Brychtová, Čutová, 
Fildán, Filípek , Kalinová, Sedláček, 
Stránecký, Vančuříková 
Revizní komise: Vondřich

Omluveni: 
Kohoutová, Prokeš, Strnad

Revizní komise: 
Vondřich

Program:
1) Dr. Fildán informoval výbor 
o rezignaci MUDr. Michala 
Strnada na funkci člena výboru 
Č L A S  3 0 .  3 .  2 015 .  Re z i g n u j e 
z osobních důvodů. Na uvolněné 
místo dr. Fildán doporučil výboru 
kooptovat MUDr. Danielu Bláhovou, 
rehabilitační lékařku z Prahy,  která 
při posledních volbách byla jediným 
náhradníkem do výboru a měla 
o práci ve výboru zájem.

Výbor kooptaci schválil všemi hlasy. 
dr. Fildán poté MUDr. Bláhovou 
přivítal ve výboru. Některá agenda 
jí bude přidělena až po určité době 
na seznámení s činností výboru.

2) Dr. Stránecký – příprava 
p r a v i d e l n é h o  s e m i n á ř e 
21. 11. 2015 v Lékařském domě, 
který bude věnován 70. narozeninám 
doc. MUDr. F. Páry, CSc., čestného 
předsedy ČLAS:

Návrhy na přednášky: (bez celých 
titulů)
• prof. Havrdová, přední odborník 

na demyelinizační choroby
• doc. Pára – téma 

z aurikuloterapie
• dr. Barbora Daňhová – téma 

akupunktura –neurologie
• rodilá Číňanka – výslovnost 

akupunkturních bodů a drah 
v čínštině

• dr. Petr Fiala – akupunktura 
u CMP

S dalšími možnými přednášejícími 
bude jednáno.

3) XVII. World Congress ICMART 
2015 Bal. V květnu proběhl světový 
kongres akupunktury, za ČLAS se 
zúčastnila poměrně velká skupina 
členů, připojili se i kolegové ze 
Slovenska. Naše česko-slovenská 
skupina byla co počtu hned druhá 
nejpočetnější za místními lékaři 
z Indonézie. Průběhu kongresu bude 
věnován článek v časopise.

4) XXVIII. Congressus Acu-
p u n c t u r a e  S l o v a c i a e  e t 
Bohemiae proběhne 12. – 14. 6. 2015 
ve Zvolenu. Za výbor se kongresu 
zúčastní Fildán, Filípek, Stránecký, 
Vančuříková, Kalinová a řada dalších 
členů společnosti, mnozí aktivně. 
Hodnocení kongresu a naší účasti 
na něm bude uveřejněno v časopise.

5) Dr. Kalinová – schválení přijetí 
nových členů:
• MUDr. Bártová Romana, 

rehabilitace, Medicentrum 
Beroun

• MUDr. Hambálková Štěpánka, 
urologie, Uropunkt, Děčín

• MUDr. Minařík Jakub, 
psychiatrie, centrum pro 
závislosti Sananim, Praha

• MUDr. Novotná Lada, LDN 
Mnichovo Hradiště

• MUDr. Pilko Kateřina, 
neurologie, Vsetín

• MUDr. Přerovská Andrea, 
rehabilitace, Jindřichův Hradec

• MUDr. Šírková Romana, lázně 
Bechyně

Výbor návržené schválil k přijetí.

6) Dr. Sedláček – předal jako dar 
dr. Fildánovi fotoknihu z historie 
ČLAS. Fotokniha bude doplněna 
o snímky z aktuálnějších událostí 
a bude pak předána do majetku 
ČLAS.
I n fo r m ova l  d á l e  o  p ř í p r a v ě 
dalšího čísla časopisu, které vyjde 
pravděpodobně v říjnu.

Zapsal MUDr. Ladislav Fildán

oznámení a různé
ZÁPIS Č. 28 ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČLAS ČLS JEP  
ZE DNE 30. 5. 2015 
Perná u Mikulova

zprávy z uskutečněných akcí
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Koncem června jsem po konzul-
taci se zkušenými kolegy, zejmé-
na doc. MUDr. Františkem Párou, 
CSc., čestným předsedou ČLAS 
a MUDr. Ing. Petrem Fialou, vedou-
cím katedry akupunktury IPVZ a čle-
ny výboru napsal dopis prezidentu 
ČLK MUDr. Milanu Kubkovi s žádostí 
o schůzku, na které jsme ho chtěli 
informovat o stavu akupunktury 
v ČR. Důvodem této naší žádosti 
byla již delší dobu trvající mediální 
kampaň kolem česko-čínských aktivit 
při zřízení pracoviště TČM ve Fa-
kultní nemocnici v Hradci Králové, 
některých vystoupení ředitele FN 
v H. Králové prof. MUDr. Romana 
Prymuly, CSc., PhD. a v neposlední 
řadě i ohlasy na debatu MUDr. Kubka 
s MUDr. Bílkem, zástupcem Komory 
TČM, na internetové TV Drtinová-
-Veselovský.

Z těchto všech mediálních výstu-
pů bylo patrné, že je velmi malá 
informovanost odborné i laické 
veřejnosti a médií o dlouholeté 
existenci akupunktury v ČR. Média 
podávala vznik pracoviště TČM jako 
málem záchranu pro české pacienty, 
podrobně uváděla, co vše se bude lé-
čit, vyjmenovávala seznam indikací, 
uváděla návrhy o proplácení výkonů 
na tomto pracovišti zdravotními po-
jišťovnami atp. Přičemž toto vše pro-
vádějí naši lékaři již několik desetiletí 
na velmi dobré úrovni a bez zátěže 
veřejného zdravotního pojištění.

Prezident ČLK MUDr. Milan Kubek 
nás pozval do Vědecké rady (VR) 
ČLK 17. 9. 2015, abychom tam před-
nesli naši informaci. Zúčastnil jsem 
se já a doc. Pára. Pro větší přehled-
nost jsem, samozřejmě po delších 
konzultacích s doc. Párou a dr. Fia-
lou, připravil powerpointovou pre-
zentaci, kterou nám bylo umožněno 

přednést vědecké radě a kterou čte-
nářům ve stručnosti přiblížím. 

Informoval jsem členy VR o více 
než 50leté historii akupunktury 
v bývalém Československu a násled-
ně v ČR a o historii naší odborné 
společnosti ČLAS, která je pevnou 
součástí ČLS JEP a všichni členové-
-lékaři jsou i členy ČLK. Zdůraznil 
jsem, že kurzy akupunktury prošlo 
za tuto padesátiletou historii kolem 
7 000 lékařů, že máme i ve světě uzná-
vaný systém získávání Oprávnění – 
Kreditů I., II., III. stupně (tj. školitel 
v akupunktuře). Seznámil jsem VR 
s legislativou akupunktury u nás 
a v okolních zemích. Podle věstníku 
MZ z r. 1981 je u nás akupunktura 
metodou léčebně preventivní péče, 
kterou smí provádět pouze lékař 
s klinickou praxí a patřičným škole-
ním v akupunktuře, organizovaným 
ČLAS prostřednictvím Katedry aku-
punktury IPVZ Praha a některých 
dalších pracovišť. Promítnul jsem 
VR doklad z roku 1996, kdy nás VR 
ČLK uznala za funkční specializaci. 
To byla asi pro většinu současné VR 
určitě nová informace. Dále jsem 
je seznámil s úzkou spoluprací se 
Slovenskou společností akupunk-
tury Slovenské lékařské společnosti 
(na Slovensku je akupunktura pl-
noprávným lékařským oborem), se 
zapojením do velké mezinárodní 
společnosti lékařských akupunk-
turistických společností ICMART, 
s našimi odbornými a vzdělávacími 
aktivitami – kongresy a pravidelnými 
semináři, se společným česko-sloven-
ským časopisem.

Uvedl jsem ten důležitý moment, 
že pacienti přicházejí k lékařům 
sami nebo na doporučení kolegů, 
a to často po selhání předchozích 
způsobů terapie, či po terapiích, 

které měly vedlejší účinky. Pacient 
ošetřený lékařem-akupunkturistou 
zůstává ve zdravotnickém systému, 
nevyhledává pak pomoc mimo něj 
u léčitelů. Akupunktura vlastně tímto 
zdravotnickému systému pomáhá. 
Navíc bez nároků na prostředky 
z veřejného zdravotního pojištění 
a s plnou zodpovědností lékaře vy-
plývající ze zákonů.

Závěrem jsem znovu shrnul dů-
vody naší žádosti informovat ČLK 
o lékařské akupunktuře v ČR, ujistil 
jsem VR, že v ČR je dostatek odbor-
níků na akupunkturu a přibývají 
další lékaři. Navrhnul jsem k úvaze 
zřídit obor, kterým bychom dosáhli 
ještě větší kvality vzdělávání a lépe 
bychom udrželi jako lékaři zásadní 
vliv v akupunktuře.

Nakonec jsem za nás slíbil, že 
v případě, že ČLK uzná za vhodné 
vyvinout aktivitu k přijetí legislativy 
(např. k zamezení či regulaci léčeb-
ných praktik nelékařů), nabízí ČLAS 
své služby a spolupráci.

Poté vystoupil doc. Pára, který ješ-
tě zdůraznil některé problematické 
otázky. Informoval VR o tom, že nám 
v r. 1991 uniknulo o jeden hlas na VR 
MZ ČR ustavení oboru akupunktura. 
Také navrhnul zvážení ustavení obo-
ru. Zdůraznil, že lékař-akupunkturis-
ta vždy postupuje jako lékař, stanoví 
diagnózu, případně doplní potřebná 
vyšetření a podle toho pak použije 
akupunkturu či nikoliv,  a to s plnou 
odpovědností lékaře.

Negativně hodnotil to, že někteří 
kolegové školí nelékaře v akupunktu-
ře, což velmi neprospívá lékařskému 
stavu, protože takto proškolení laici 
se pak snaží akupunkturu provádět 
a jejich aktivity nikdo nekontroluje 
a nereguluje.

INFORMACE ČLAS O POSTAVENÍ 
AKUPUNKTURY V ČR PRO VĚDECKOU RADU 
ČLK

MUDr. Ladislav Fildán 
předseda ČLAS ČLS JEP 

info@fildan.cz

oznámení a různé

Jako lékaři vzdělaní ve vědecké 
medicíně jsme nikdy akupunkturu 
nezpochybňovali a považujeme ji 
nikoliv za alternativu, ale za komple-
ment, součást evropské medicíny.

Dále informoval VR o otevření 
pracoviště TČM ve FN v H. Králové. 
Zdůraznil, že podle naší legislativy 
musí mít lékař z ciziny mimo EU 
nostrifikaci, jinak by neměl vůbec 
mít možnost ošetřovat naše pacienty. 
Vyjádřil obavy před nekontrolovatel-
ným přílivem lékařů TČM. 

Na závěr našeho vystoupení, které 
bylo podle našeho dojmu sledováno 
pozorně a přijato bylo zřejmě dobře 
a byla k němu poměrně dlouhá dis-
kuze. Byly oponentní názory vůči 
akupunktuře jako takové, ale i po-
zitivní. Na ty jsme krátce reagovali. 
Nečekali jsme žádný výstup z našeho 
vystoupení na VR ČLK, žádné hlaso-
vání. Z naší strany to byla informace 
pro vědeckou radu o existenci lékař-
ské akupunktury v ČR. Vyčkáme, zda 
bude ze strany ČLK nejaká reakce.



52 53Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 | 2015 Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 | 2015

Program  (pokračování)

12.00 – 13.00 
Občerstvení, jednání výboru ČLAS ČLS JEP, výstava firem 

13.00 – 13.55 
Úvod do čínštiny 
Fengman Songová  
Jazyková škola hl. města Prahy

14.00 – 14.25 
Farmakopunktura  
MUDr. Danuše Siveková  
akupunktura, celostní medicína, Bratislava

14.30 – 14.55  

Přestávka, výstava firem

15.00 – 15.25 
Periferní paréza n. VII, možnosti léčení akupunkturou,  
vážnější etiologie neurologického onemocnění  
prim. MUDr. Barbora Daňhová   
ON Příbram, centrum komplexní rehabilitace

15.30 – 15.55

Akupunktura a cévní mozkové příhody 
(podtitul: zkušenosti – možnosti – výzvy) 
MUDr. Ing. Petr Fiala  
Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly, katedra akupunktury IPVZ Praha

Akce je zařazena do systému vzdělávání lékařů a je oceněna KREDITY!

Členové ČLAS a  členové Spoločnosti akupunktúry SLS vstup zdarma, nečlenové poplatek 500 Kč.

Přihlášky online na www.akupunktura.cz do 15. 11. 2015.

Přihlašujte se jen, pokud máte skutečný zájem o účast na semináři. Organizátoři vycházejí při objed-
návání kreditů a občerstvení z počtu přihlášených.

Za výbor ČLAS ČLS JEP MUDr. Ladislav Fildán

oznámení a různé

Česká lékařská akupunkturistická společnost  ČLS JEP

POŘÁDÁ SEMINÁŘ 
u příležitosti  

významného životního jubilea doc. MUDr. Františka Páry, CSc.,  
čestného předsedy ČLAS ČLS JEP

NĚKTERÁ NEUROLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ, 
SOUČASNÉ TRENDY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ.  
MOŽNOSTI AKUPUNKTURY A PŘIDRUŽENÝCH 

TECHNIK V JEJICH DIAGNOSTICE A LÉČBĚ.

21. 11. 2015 
Lékařský dům, Sokolská 31, Praha

Program  
(v programu mohou nastat menší časové změny)

9.00 – 9.55 

Sclerosis multiplex – nové trendy v léčbě  
prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.  
zástupkyně přednosty Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, vedoucí centra 
demyelinizačních onemocnění

10.30 – 11.15

Roztroušená skleróza z pohledu akupunktury a celostní medicíny 
MUDr. Věra Dolejšová  
ordinace interní, akupunktury, celostní medicíny – Praha, 
MUDr. Jana Wankatová 
ordinace alergologie, imunologie, akupunktury, celostní medicíny – Praha

11.20 – 11.55

Nálezy na ušním boltci a jejich význam.  
Kazuistiky závažných neurologických onemocnění a léčba akupunkturou 
doc. MUDr. František Pára, CSc.  
ordinace interní, akupunktury, celostní medicíny – Praha,

MUDr. Jana Wankatová 
ordinace neurologie a akupunktury, Hradec Králové
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Publikácia: 

EAV METÓDA CELOSTNEJ MEDICÍNY 
Na XXVIII Medzinárodnom kongrese akupunktúry 2015 vo Zvolene  

bol krst tejto publikácie od autorov  

MUDr. Korman Rastislav a MUDr. Kormanová Margita.

V Českej  a Slovenskej republike nebola doteraz publikovaná ucelená  
práca o Elektroakupunktúre podľa Dr. Volla. Lekári čerpali z literatúry od autorov  

z Nemecka, či Rakúska vždy viac menej monotematického charakteru.  
V tejto publikácii sa autori snažia priblížiť čitateľovi históriou počnúc teóriou  

cez vedeckú faktografiu až po ucelený pohľad na pacienta a jeho liečbu. 
Podrobne je popísaný  postup práce a pracoviska a cez atlas akupunktúrnych bodov  

až po vyhľadanie ideálneho rezonančného preparátu.  
Následne uvádza postupy pre diagnostiku a liečbu.

Na konci publikácie je zdokumentované aj niekoľko zaujímavých kazuistík. 

WWW.akupunktúra s.r.o.
mudr.korman48@gmail.com

oznámení a různé
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příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti, 
Tyršova 56,
612 oo Brno 

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

Filípek František MUDr.
místopředseda ČLAS 

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

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

Stránecký Milan MUDr.
vědecký sekretář ČLAS

Rehabilitační odd. nemocnice 
Primář rhb. odd. nemocnice
580 01 Havlíčkův Brod

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

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS

Homeopatická klinika Praha 
Komornická 8, 160 00 Praha 6 

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

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

Ordinace
Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

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

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23,
639 00 Brno

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

Bláhová Daniela MUDr. 
člen výboru ČLAS

City Med, s.r.o. Praha Tel. prac.: 606 605 026.
E-mail: dr.blahova@email.cz

Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2013 do XI/2017

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

příjmení, jméno, titul pracoviště kontakt

Vondřich Ivan MUDr.
předseda revizní komise ČLAS

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

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

Kohoutová Ludmila MUDr.
členka revizní komise ČLAS

Dolní 497,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

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

Prokeš Pavel MUDr.
člen revizní komise ČLAS

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

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

OSLAVA JUBILEA 
MUDr. LUDMILA KUČEROVÁ  •  MUDr. LADISLAV FILDÁN 

Perná u Mikulova, 30. 5. 2015
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