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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
as neúprosne beží a naši dvaja kolegovia - dlhoroní priekopníci
za náš odbor - sa dožili. Skôr to bol MUDr. Milan Môcik, krátko po
om MUDr. Vladimír Balogh. Teda sa dožili sedemdesiatky.
Vek je zásluha. Výkon nadhodnota. Nech sa im naalej darí a majú
radosti. Zapria im teraz zdravia a hlavne šastia (good luck) patrí a aj je milá povinnos.
Naše atestácie - presnejšie špecializané skúšky - mimo vynúteného úsilia jednotlivcov - priniesli úžitok. Je vea atestaných prác
s nadpriemernou úrovou. Teši môže okolnos , že sú to asto mladí
adepti akupunktúry. Prácu jedného z nich - MUDr. Filipa Schmidta
radi a s hrdosou školiteov tu predkladáme.
Usporadúvame nielen anotované povinné doškoovacie akcie.
Rozšíri raster vedomostí núkame aj doplnkovými seminármi. Zvláš
teší ochota spolupráce s odbornosami, ktoré tvoria prirodzenú súas
široko ponímanej špecializácie v akupunktúre. Pekným príkladom je
odborný seminár , ktorý usporiadala Slovenská lekárska spolonos
akupunktúry oz SLS v spolupráci s ÚTM LF SZU, SA SLK a združenie Rytmo da 07. 05. 2016 s názvom Gynekológia - z pohadu
Modernej západnej a Tradinej ínskej medicíny. Musí sa vyzdvihnú
obetavá práca usporiadateliek - MUDr. Dagmar Balkovej a MUDr.
Aleny Ondrejkoviovej, PhD.
Pripravované akcie:
a/ Akupunktúra vo vertebrológii - 24. 9. 2016,
b/ 25. 9. 2016 - kurz: EAV pre pokroilých
c/ 14. 10. 2016 Praha - Kongres celostní medicíny (na ktorú je zverejnená pozvánka - www.openmedicine.cz) a aj
d/ zapoatý nový kurz SZU akupunktúry pre záujemcov o špecializanú prípravu od januára 2017.
Našu prítomnos na svetovom kongrese akupunktúry ICMART
v So i zaiatkom júna zabezpeili štyri kolegyne. Ich skúsenosti
a nadobudnuté informácie z kongresu prinesieme zvláš v budúcich
íslach. Zdravicu profesorovi Ilievovi za usporiadanie Kongresu posielame spolu s LAS aj my.
Záverom spomeniem lánok v mienkotvornom denníku SME z 13.
júna 2016 , odzrkadujúci nelichotivú mienku o nás . Už samotný
nadpis - i je akupunktúra šarlatánina alebo úinná lieba - predznamená desaroia petri kované negatívne predsudky verejnosti v tejto
krajine voi akupunktúre. Dovote mi pripomenú, že v Európskej
únii sme - spolu s Lotyšskom - verejne uznaná odbornos. Výsledky
lieby akupunktúrou a chorým poskytnutá pomoc je pre sítaného obana samozrejmosou . Predsa si trúfne neinformovaný a povrchný redaktor dezinformova gramotnú verejnos o domnelej, nedostatone
podloženej - a asi zlomysenej kritike. Možno anticipova, že si nie je
vedomý dosahu svojho poinu , avšak ho táto skutonos neexkulpuje
. (Údaje WHO, posledné re exie Cochrane databázy, výsledky Gerac
štúdie, stanovisko US Army - to všetko je realita. ).
Zostáva mi len popria Vám všetkým dobrého zdravia , výdrže
a záujmu o našu odbornos. Naviac vyzývam na hojnejšiu úas na
doškoovacích akciách - pre spoloné dobro.
S pozdravom
Ondrej Bangha
prezident SSA SLS
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PARKINSONOVA CHOROBA A JEJ OVPLYVNENIE AKUPUNKTÚROU
PARKINSON’S DISEASE AND ITS INFLUENCE VIA ACUPUNCTURE

SCHMIDT, Filip
Súhrn
Východisko: Tremor, rigidita, akinézia a posturálna
instabilita sú hlavnými motorickými príznakmi pacientov
s Parkinsonovou chorobou (PCH). Doménou farmakologickej lieby je ovplyvnenie skôr rigidity a tremoru,
no samotnú posturálnu instabilitu farmakologická lieba
priamo neovplyvuje. Preto je dôležité zahrnú do komplexnej terapie týchto pacientov aj lieebnú rehabilitáciu,
ktorá znižuje riziko pádov a tým zlepšuje životnú aktivitu
a kvalitu života pacientov s PCH. Na zlepšenie efektu
rehabilitanej lieby sme u pacientov úspešne použili aj
liebu akupunktúrou. Posturálna instabilita bola meraná
pomocou statickej posturografie.
Súbor: Efekt rehabilitácie a akupunktúry bol sledovaný
u dvoch pacientov so stredne ažkou PCH s posturálnou
instabilitou a rekurentnými pádmi v minulosti.
Metódy: Lieebná intervencia v prvom kole obsahovala iba terapeutické cvienia, v druhom kole bola rehabilitácia obohatená aj o liebu akupunktúrou. Pomocou
statickej posturografie pri rôznych modifikáciách stoja
bola zmeraná stabilita stoja pred a po terapeutických intervenciách. Získané výsledky rýchlosti pohybu ažiska
boli spracované a hodnotené Wilcoxonovým testom pre
párový výber.
Výsledky: Efekt samotnej rehabilitanej lieby u týchto
pacientov nepriniesol oakávané zníženie rýchlosti pohybu ažiska. Rozdiely pred a po rehabilitácii sa ukázali
ako nesignifikantné p=0,9399. Naopak, pri kombinácii
rehabilitanej lieby a akupunktúry došlo k zníženiu
rýchlosti pohybu ažiska prakticky vo všetkých testoch,
hodnotenie výsledkov preukázalo štatistickú signifikantnos p=0,0010.
Závery: Akupunktúra preukázala jednoznaný pozitívny vplyv na ovplyvnenie posturálnej stability pacientov
s PCH
Kúové slová: akupunktúra, rehabilitácia, posturálna
instabilita, statická posturografia
Parkinsonova choroba je chronické
neurodegeneratívne ochorenie spôsobené nedostatonou produkciou
dopamínu v poškodených bunkách
substancia nigra, o vedie k jeho nedostatku v extrapyramídovom systéme a následným poruchám motoriky.
Prevalencia Parkinsonovej choroby,
po Alzheimerovej chorobe druhého
najastejšieho neurodegeneratívneho
ochorenia, stúpa s vekom a v populácii nad 60 rokov sa jej výskyt
odhaduje na 1% (Benetin a Valkovi
2009). Napriek tomu, že neexistuje
kauzálna lieba tohto ochorenia,
2



Summary
Basis: Tremor, rigidity, akinesia and postural instability
are major motor symptoms of patients with Parkinson’s
disease (PD). Domain of pharmacological therapy is to
influence more rigidity and tremor, the postural instability
itself is not directly influenced by medication. Therefore
it is necessary to incorporate also medical rehabilitation
into complex therapy of these patients, since it decreases
risk of falls and improves life activity and quality of life of
patients with PD. Acupuncture therapy was successfully
used to improve the effect of rehabilitation therapy. Postural instability was measured via static posturography.
Group: The effect of rehabilitation and acupuncture
was monitored in two patients with moderate PD and postural instability with recurrent falls in past.
Methods: Therapeutic intervention in the first round
consisted only of exercises, in the second round was
rehabilitation enriched by acupuncture therapy. Stand
stability in various modifications was measured via static
posturography before and after therapeutic interventions.
Obtained data concerning velocity of centre of gravity
(COG) were processed and assessed via Wilcoxon’s
paired-match test.
Results: Effect of rehabilitation therapy alone did not
bring expected decrease in COG velocity. The results
before and after rehabilitation showed non-significant difference p=0,9399. On the contrast, in combination of rehabilitation therapy and acupuncture, significant decrease
of velocity of COG was observed practically in all tests.
The significance level p=0,0010.
Conclusion: Acupuncture showed clearly positive
effect on postural stability influence in patients with PD.
Key words: acupuncture, rehabilitation, postural instability, static posturography

možnosti symptomatickej terapie sú
pomerne široké a efektívne. Hlavným
prejavom Parkinsonovej choroby je
charakteristická porucha motoriky,
nazývaná aj parkinsonizmus. Má
charakter hypokineticko - rigidného
syndrómu, ktorý je sprevádzaný hlavnými motorickými príznakmi tohto
ochorenia: tremorom, rigiditou, bradykinézou a posturálnou instabilitou.
Aj ke je základom lieby PCH medikamentózna terapia a lieebná rehabilitácia, chorobu je možno ovplyvni
aj inými formami terapeutických
intervencií. V našej práci sledujeme

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 2|2016

augmentaný efekt lieby akupunktúrou na lieebnú rehabilitáciu. Poda
prevahy jednotlivých symptómov
a štádia ochorenia je potrebné pacientovi zostavi rehabilitaný plán
individuálne, s ohadom na ciele
lieby a potreby pacienta (Schmidt
a Benetin 2009). Rovnaký princíp
platí aj pre akupunktúrnu terapiu, nakoko priebeh ochorenia je pomerne
rôznorodý. Cieom tohto projektu je
zhodnoti vplyv fyzioterapie kombinovanej s akupunktúrou na udržanie
a prípadné zlepšenie mobility u pacientov s Parkinsonovou chorobou,

originálne práce
zhodnoti efektivitu augmentanej
terapie akupunktúrou na ukazovatele motoriky, posturálnej instability
a kvalitu života pacientov pomocou
metód statickej posturografie.
Definícia a história Parkinsonovej
choroby
Parkinsonova choroba (PCH) je
chronické neurodegeneratívne ochorenie spôsobené zánikom neurónov
v substantia nigra a iných jadrách
mozgového kmea, nedostatonou
tvorbou dopamínu a iných neuromediátorov v bazálnych gangliách mozgu, o vedie k ich deficitu v extrapyramídovom systéme a následným
poruchám motoriky a nemotorickým
príznakom. Toto neurologické ochorenie je progresívne a súasnou
terapiou nevylieitené, no dnešné
pomerne široké a efektívne možnosti
symptomatickej medikamentóznej
lieby spolu s fyzioterapiou umožujú pacientom s PCH udrža kvalitu
života na pomerne vysokej úrovni.
Prvý ucelený popis tohto ochorenia predložil v roku 1817 londýnsky
lekár James Parkinson v diele „An
Essay on the Shaking Palsy“, neskôr
bola táto choroba pomenovaná práve
poda neho. Trvalo takmer 100 rokov,
kým sa v roku 1911 Funkovi podarilo
syntetizova látku levodopa, ktorá
je stále základom antiparkinsonickej
lieby, no v liebe PCH ju zaali používa Birkmayer z Viedne a Barneau
z Montrealu až v roku 1961. Stav pacientov s PCH sa po podaní levodopy
výrazne zlepšil. Na podávanie levodopy ich naviedli výskumy Carlsona,
ktorý v roku 1958 zistil prítomnos
dopamínu vo vekom množstve v bazálnych gangliách mozgu a rovnako
aj Ehringerove dôkazy svediace
o tom, že PCH je spôsobená práve
nedostatkom dopamínu.
Epidemiológia
Parkinsonova choroba je po Alzheimerovej chorobe druhé najastejšie
neurodegeneratívne ochorenie, prevalencia PCH sa v industrializovaných
krajinách v populácii bez ohadu na
vek odhaduje na 0,2 -0,3 %, v populácii nad 60 rokov je postihnutých viac
ako 1% jedincov (Benetin a Valkovi
2009). PCH ale nie je ochorenie iba
staršej populácie, 10% všetkých

pacientov
malo
rozpoznatené
symptómy tohto ochorenia pred 40.
rokom a 30% pred 50. rokom života. Roná incidencia bez ohadu na
vek sa pohybuje medzi 8,4-19,0 na
100 000 obyvateov a rapídne stúpa
s pribúdajúcim vekom, vo vekovej
skupine 55-65 roných na 30 prípadov a v skupine nad 85 rokov až na
440 prípadov na 100 000 obyvateov
(de Lau a spol. 2004). Vek má teda
významnú úlohu v epidemiológii
PCH je najvýznamnejším rizikovým
faktorom. Väšina epidemiologických štúdií zistila väší výskyt PCH
u mužov ako u žien, pomer je približne 1,5 : 1.
Etiológia a patofyziológia
Samotný spúšací mechanizmus
PCH nie je doposia objasnený. Vo
všeobecnosti sa uvažuje, že neurodegeneratívny proces charakteristický
pre PCH je dôsledkom viacerých initeov, priom hlavnú úlohu zohrávajú
degeneratívne procesy indukované
vekom, prostredím a genetickými
faktormi. Hoci s pribúdajúcim vekom
prirodzene klesajú mnohé fyziologické funkcie, pokles dopaminergných
neurónov v substantia nigra, ktorý
sa pri poínajúcich symptómoch
PCH odhaduje na 50% , nemožno
vysvetli iba starnutím, a preto iba
vek jedinca nemôže by samotným
initeom indukujúcim PCH. Enviromentálne faktory sa považujú za významný prispievate k indukcii PCH.
Aj ke bolo identifikovaných mnoho
neurotoxických látok, obzvláš jeden
toxín, MPTP (1-metyl-4-fenyl-1,2,
3,6-tetrahydropyridín) indukuje po
požití rty podobné parkinsonskému
syndrómu, preto je používaný aj na
vytvorenie animálnych modelov
PCH. MPTP sa nachádza v mnohých
chemických produktoch a priemyslových splodinách, a hoci je podiel
tejto látky na patogenéze PCH stále
nejasný, faktom zostáva, že v priemyselných oblastiach je výskyt PCH
vyšší ako vo vidieckych oblastiach
(Tian a spol. 2011). alším prispievateom ku vzniku PCH sú genetické
faktory, genetický výskum a poetné
molekulárne štúdie ukázali špecifické
génové defekty pri rôznych formách
familiárne podmienenej PCH. Bolo
identifikovaných niekoko génov

a ich produktov – mutovaných proteínov, ktoré sú podkladom uritých
hereditárnych foriem PCH (Benetin
a Valkovi 2009).
Hlavnou
abnormalitou,
ktorú
možno nájs v mozgoch všetkých
postihnutých pacientov, je degenerácia pigmentovaných neurónov
produkujúcich dopamín v substancia
nigra, oho dôsledkom je nedostatok
dopamínu v striáte. Prežívajúce neuróny obsahujú intracytoplazmatické
inklúzie – Lewyho telieska, ktoré
vznikajú agregáciou alfa-synukleínu.
Za hlavný patofyziologický inite
teda možno považova nedostatok
dopamínu v striáte, oho dôsledkom
je dysfunkcia motorických okruhov
bazálnych ganglií (Valkovi 2006).
Klinický obraz
Prejavom PCH je charakteristická
porucha motoriky, ktorý sa nazýva
parkinsonizmus. Ide o hypokineticko-rigidný syndróm, sprevádzaný
charakteristickými motorickými príznakmi, najmä tremorom, rigiditou,
bradykinézou a posturálnou instabilitou. Prítomné môžu by aj nemotorické príznaky. O týchto príznakoch
pojednávajú nasledujúce kapitoly.
Zaiatok PCH môže by pomerne
nenápadný, príznaky asto napodobujú iné ochorenia alebo sa dávajú
do súvisu s normálnym starnutím.
Poiatoné príznaky sú vo väšine
prípadov jednostranné, najastejšie je
to tras jednej z horných konatín alebo problémy s jemnými, koordinovanými pohybmi (Valkovi 2006).
Diagnostika a diferenciálna diagnostika
Diagnostika PCH je predovšetkým
klinická, je založená na dôslednej
anamnéze a klinickom neurologickom vyšetrení. V praxi sa najviac
používajú klinické kritériá poda
Britskej Parkinson’s disease Society Brain Bank. Po diagnostikovaní
parkinsonského syndrómu nasleduje
zváženie vyluovacích kritérií ktoré
svedia skôr pre iné ochorenia a tretím krokom sú takzvané podporné
kritériá PCH, ktoré s odstupom asu
potvrdzujú toto ochorenie (Valkovi
2006). V diferenciálnej diagnostike
je potrebné zamera sa na rozlíšenie
PCH od iných chorôb prejavujúcich
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sa parkinsonickým syndrómom, teda
od sekundárneho parkinsonizmu
a Parkinson-plus syndrómov, teda
od iných degeneratívnych ochorení
nervového systému s pridruženým
parkinsonickým syndrómom.
Medzi funkné zobrazovacie metódy zobrazujúce zmeny metabolizmu
receptorových systémov patria aj
PET (pozitrónová emisná tomografia) a SPECT (jednofotónová emisná
tomografia) metódy. Pri PET vyšetrení sa používa ako ligand prekurzor
dopamínu – F-Dopa. Miera akumulácie F-Dopy je markerom aktivity
Dopa-dekarboxylázy v striatálnych
presynaptických zakoneniach. Pokles akumulácie sa preukázal už vo
vasných štádiách PCH. Pri SPECT
vyšetrení sa používa ako ligand
I-joflupan, kokaínový analóg viažuci sa na presynaptický dopamínový
transportér – DAT, ktorého úlohou je
zabezpei spätné vychytávanie dopamínu zo synaptickej štrbiny. Špecifická akumulácia ligandu v bazálnych gangliách je u pacientov s PCH
znížená až o 50% v porovnaní s kontrolnou skupinou (Benetin a Valkovi
2009). Aj ke tieto metódy majú
veký význam, nemôžu nahradi klinickú diagnostiku PCH.
alším vemi cenným testom v diagnostike PCH je test dopamínovej
odpovede, kedy sa sleduje reakcia
na podanie levodopy u pacienta,
ktorý ešte nepodstúpil dopaminergnú
liebu. Ak nedôjde k zlepšeniu motorických príznakov ani po 4 dovom
podávaní levodopy, možno predpoklada, že sa nejedná o PCH. Naopak,
u pacientov s PCH sa postupným
zvyšovaním dávok docieli pozitívny
efekt, ktorý sa obvykle kvantifikuje
pomocou motorického skóre UPDRS
(United Parkinson Disease Rating
Scale) škály. Test hodnotíme ako pozitívny pri zlepšení o 20% a viac.
Medzi ostatné vyšetrovacie metódy
cenné v diagnostike a diferenciálnej
diagnostike PCH možno zaradi aj
testovanie uchu (ktoré môže by aj
vemi efektívnym nástrojom skríningu osôb, keže 90% pacientov s PCH
vo vemi vasnom štádiu trpí poruchami uchu), sonografiu substancia
nigra alebo neurozobrazovacie metódy NMR a CT.
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Parkinsonova choroba z pohadu
tradinej ínskej medicíny
Z pohadu tradinej ínskej medicíny (TM) je PCH ochorenie
Peene s úasou škodliviny Vietor.
Syndróm vnútorného pohybu Peeového Vetra má štyri základné typy
(Ando 2001):
1. Peeový Jang generuje Vietor.
Charakteristický je nedostatok Jin
Peene a Obliiek. Jang Peene sa
následne mení na Vietor. Medzi
najastejšie príznaky patria závrate, bolesti hlavy, tras hlavy, brnenie
a chvenie konatín, neistá chôdza
a ažkosti s artikuláciou.
2. Z extrémnej horúosti sa rodí Vietor. Ide hlavne o spastické stavy
vyvolané extrémnym pôsobením
silnej horúosti vonkajšieho pôvodu. Charakteristické príznaky
sú vysoká horúka, strácanie
vedomia, nekud, k e rúk a nôh,
stuhnutie šije a chrbtice.
3. Prázdnota Krvi rodí Vietor. V tomto prípade sa Vietor kombinuje
s nedostatonou výživou šliach,
hlavné príznaky sú rozmazané
videnie, brnenie v konatinách,
zášklby svalstva, tras konatín,
ažkosti s ohýbaním konatín.
4. Prázdnota Jin rozhýbava Vietor.
Typické príznaky sú zášklby svalstva, tras konatín, noné potenie,
sucho v ústach a odpoludajšie
prívaly horúosti.
Zaujímavé je, že aj moderná západná medicína (MZM) rozlišuje pri Parkinsonovej chorobe viaceré podtypy,
medzi najhlavnejšie patrí tremor - dominantný typ (typy 1 a 3) a typ s dominantnou rigiditou (typ 2).
Špecifické motorické príznaky Parkinsonovej choroby
Postihnutie pohybových automatizmov je najvýraznejším prejavom
Parkinsonovej choroby. Skôr i neskôr v klinickom obraze tohto ochorenia motorické príznaky dominujú
a sú z najväšej miery zodpovedné
za obmedzenia pacientov. Parkinsonova choroba patrí medzi akineticko
rigidný syndróm vyznaujúci sa
zmenšením až vymiznutím spontánnych pohybov (strata súhybov pri
chôdzi, maskovitá tvár pre stuhnutú
mimiku, otáanie hlavy „en bloc“
spolu s trupom), zvýšením svalového
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tonusu v zmysle rigidity a prípadnou
prítomnosou mimovôových pohybov. V ase zretenej manifestácie
motorických príznakov, na základe
ktorých sa obvykle aj stanovuje klinická diagnóza Parkinsonovej choroby, je už 30 – 50% dopaminergných
neurónov poškodených a v striáte dochádza k poklesu hodnôt dopamínu
(Benetin a Valkovi 2009). Aj ke sa
ochorenie zaína skôr nešpecifickými
problémami, akými sú pocit oaženia
konatín, strata výkonnosti a vytrvalosti, svalové bolesti a k e, postupne
sa u pacientov vyvíjajú hlavné motorické príznaky, ktorými sú tremor,
rigidita, bradykinézia a posturálna
instabilita, ktoré limitujú pacienta
v každodennom živote a sú príinou
komplikácií, vedúcich k odkázanosti
pacienta na pomoc druhých a imobilizácii.
Tremor
Tremor alebo tras je rytmický
oscilaný pohyb astí tela. Patrí medzi najznámejšie a najviditenejšie
príznaky PCH a medzi najastejšie
prvotné príznaky tohto ochorenia.
Vyskytuje sa približne u 70% pacientov, typicky najmä na horných konatinách, kde pripomína poítanie mincí
alebo kotúanie tabletiek. Môže sa
vyskytnú aj na brade, perách, sánke
a dolných konatinách, no krk a hlavu nepostihuje (tieto lokalizácie sú
typické najmä pre esenciálny a mozokový tremor). Tremor je typicky
pokojový, poas pohybu mizne, no
môže sa objavi nielen pri relaxovanej konatine, ktorá je podopretá
proti pôsobeniu gravitácie, ale aj pri
udržiavaní asti tela proti pôsobeniu
gravitanej sily. Väšinou sa poas
pohybu tlmí, aj ke niekedy je viditený v postúre alebo pohybe. Poas
spánku vymizne. Frekvencia tremoru
je obvykle v rozmedzí 4-9 Hz, zhoršuje sa pri strese, výraznej mentálnej
innosti a pri únave. Pri bradykineticko – rigidnom type PCH nemusí by
klinicky prítomný (Valkovi 2006),
a teda neprítomnos tremoru diagnózu PCH nevyluuje. Zaína sa typicky ako jednostranný, ako neurité pocity chvenia alebo únavy v konatine,
prípadne vo vnútri tela. Spoiatku sa
vyskytuje intermitentne, najmä pri
únave a rozrušení, preto ho je mož-
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no demaskova poas chôdze a pri
motorickom zaažení druhostrannej
konatiny, alebo záažou pomocou
kognitívnej, napríklad matematickej
úlohy (Benetin a Valkovi 2009).
Neskôr v priebehu choroby sa môže
tremor šíri proximálnym smerom
a nadobudnú charakter pronano
– supinaných pohybv predlaktia alebo až dukných pohybov v pleci.
Rigidita
Zvýšenie svalového napätia v celom rozsahu pohybu k bu, nezávislé
od rýchlosti prevedenia pohybu,
sa oznauje ako rigidita. Prítomná je stála hypertónia agonistov aj
antagonistov poas aktívneho aj
pasívneho pohybu v celom rozsahu
(fenomén ohýbania olovenej trubice). Na rozdiel od spasticity je teda
zvýšenie svalového napätia nezávislé
od rýchlosti a je vyznaené ako na
flexoroch, tak aj na extenzoroch, aj
ke na axiálnom svalstve a na flexoroch konatín je porucha výraznejšia,
o vedie k fleknému držaniu šije,
trupu a konatín, typickému pre postúru pacientov s PCH. Rigidita sa
vyskytuje u 89-99% pacientov s PCH
(Benetin a Valkovi 2009), asto je
prítomný takzvaný fenomén ozubeného kolesa – kedy pri vyšetrovaní
svalový tonus intermitentne klesá,
ím vzniká dojem, akoby sa k bové
plochy skladali z dvoch ozubených
kolies, ktoré do seba zapadajú. Tieto
rytmické epizódy zvýšenej rezistencie pri pasívnom pohybe v k be sú
vysvetované superpozíciou tremoru
na rigiditu (Jankovic 2008). Rigiditu
možno zvýrazni aktívnym pohybom
druhostrannej konatiny, o slúži ako
posilovací manéver (Fromentov
manéver) pri vyšetrovaní najmä incipientných foriem rigidity. Rigidita
je asto aj príinou bolestí v konatinách a trupe u pacientov s PCH.
Bradykinézia
Bradykinéziou nazývame spomalený priebeh motoriky, jej vystupovaná forma sa nazýva akinézia, o
je úplné zastavenie pohybu, obvykle
spojené s ažkosami nejaký pohyb vôbec iniciova. Poiatonými
prejavmi bradykinézie môžu by
príbuzné príznaky, akými sú mikrografia, hypomímia až maskovitá tvár,

monotónna re alebo redukované
súhyby horných konatín pri chôdzi.
Neskoršie sa zaínajú prejavova
poruchy jemnej a axiálnej motoriky
a pacient zaína pociova ažkosti
s každodennými innosami ohadom vlastnej sebestanosti, s jedením, obliekaním, hygienou a podobne. Rovnako sa zhoršujú aj parametre
chôdze, chôdza sa stáva typicky
šúchavá, s drobnými krokmi, pacienti
majú ažkosti jednak s iniciáciou
chôdze alebo iných pohybov, jednak
s náhlymi epizodickými zhoršeniami
motoriky, ktoré nazývame freezing
fenomény. Najhorším stavom je
takzvaná akinetická kríza, ktorá sa
prejavuje ako úplná nehybnos pacienta, pacient sa nedokáže nielen
hýba, ale ani prijíma potravu.
Posturálna instabilita
Posturálna instabilita (PI) je jedným z hlavných príznakov u pacientov s Parkinsonovou chorobou
(PCH) a opodstatnene je považovaná
za „crux medicorum“ lieby týchto
pacientov. Je jedným z hlavných
faktorov ovplyvujúcich kvalitu
života pacientov s PCH, následkom
akcentovanej posturálnej instability
sú opakované pády, ktoré so sebou
prinášajú vysoké riziko fraktúr
a iných tráum, o vedie k postupne
sa vyvíjajúcemu imobilnému syndrómu. Vo všeobecnosti by sme mohli
PI definova ako poruchu udržiava
vzpriamený postoj, no z klinického
pohadu je dôležitá nielen statická
posturálna stabilita, ale najmä dynamické zložky postury, akými sú
posturálna stabilizácia a posturálna
reaktibilita (Kolá 2009). Posturálna
stabilizácia zah a aktívne držanie
jednotlivých segmentov tela proti
pôsobeniu nielen gravitanej sily, ale
aj ostatných síl vyplývajúcich z pohybov tela napríklad pri chôdzi, otáaní
sa, zmeny jednotlivých polôh (ah,
sed, kak, stoj a podobne). Posturálna reaktibilita je odrazom reakných
stabilizaných funkcií, alebo reaktívnych posturálnych odpovedí, teda
schopnosti okamžite reagova stabilizáciou na jednotlivé neoakávané
vychýlenia ažiska za úelom vyhnú
sa pádom.
Na hodnotenie stavu PI slúžia rôzne klinické testy, medzi najznámejšie

patrí „Get up and go“ test, test funkného dosahu horným konatinami,
„Retropulzný pull“ test alebo jeho
novšia a citlivejšia varianta „Push and
release“ test (Valkovi a spol. 2008).
Narastajúcu posturálnu aktivitu svediacu o posturálnej nestabilite možno
registrova a kvantifikova aj napríklad statickou posturografiou, ktorá
registruje presuny centra oporných
síl. Kým u zdravých osôb a u osôb
v rannom štádiu PCH prevažuje
posturálna aktivita v antero-posteriórnom smere, u pacientov v pokroilom štádiu PCH prevažuje aktivita
v medio-laterálnom smere. V zmysle
zvýšeného rizika pádov je nárast
posturálnej aktivity v medio-laterálnom smere dôležitejším nálezom ako
v smere anterio-posteriórnom (Benetin a Valkovi 2009). Na samotnú PI
vplývajú nielen všeobecné rizikové
faktory z vonkajšieho prostredia, ktoré zvyšujú riziko pošmyknutia sa alebo zakopnutia, vnútorné faktory priamo ovplyvujúce schopnos udrža
rovnováhu, akými sú poruchy zraku,
vestibulárna a kognitívna dysfunkcia,
strach z pádov, znížená svalová sila,
ale aj špecifické rizikové faktory
typické pre pacientov s PCH. Medzi
ne možno zaradi všetky symptómy
vyplývajúce z bradykinézy, poruchy
chôdze, prípadnú prítomnos motorických komplikácií, špecifiká svalového aparátu postihnutého rigiditou,
poliekovú posturálna hypotenzia
a vykonávanie inej motorickej alebo
kognitívnej úlohy súbežne s udržiavaním rovnováhy.
Aj ke je výrazná PI, charakterizovaná poruchami rovnováhy, chôdze
a rekurentými pádmi, typická pre pacientov s PCH až v pokroilom štádiu
ochorenia (štádiá poda Hoehnovej
a Yahra 3 a viac) (Benetin a Valkovi 2009), s rehabilitanou liebou
PI je potrebné zaa optimálne ešte
pred týmito štádiami, ím sa posilnia
kompenzané stratégie umožujúce
zvládnutie posturálnych úloh pri
rôznych dynamických podmienkach. Zhoršená PI so sebou prináša
postupné obmedzenie aktivít najprv
mimo domáceho prostredia, potom aj
v rámci domácnosti a nakoniec vedie
k takzvanej malígnej PCH, charakterizovanej výrazne zníženou kvalitou
života a sociálnou izoláciou pacienta.
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Motorické komplikácie
Pokroilé štádiá PCH, ako aj dlhotrvajúca lieba levodopou prispievajú
ku vzniku motorických komplikácií
vrátane zlyhaniu alebo zníženému
úinku antiparkinsonických lieiv,
rýchlym zmenám motoriky, freezing
fenoménom alebo k výskytu dyskinézií. Tieto motorické komplikácie
možno niekedy zvládnu alebo aspo
zmierni zmenou lieebného režimu,
úpravou dávkovania alebo pridaním
iného typu lieku do medikamentóznej
terapie pacientov s PCH.
Zlyhávajúca odpove na liebu
levodopou môže by spojená s pomalým vyprázdovaním žalúdka alebo
s nedostatonou absorpciou, riešením
je úprava dávkovania a konzumácia
ahkých jedál, pri pretrvávajúcej
neadekvátnej odpovedi na levodopu
treba zváži, i sa nejedná o pacienta
s atypickým parkinsonickým syndrómom alebo iným ochorením, napríklad progresívnou supranukleárnou
obrnou.
Fluktuácie motoriky typu „wearing-off“ možno pozorova u pokroilých
foriem PCH, kedy úinok dávky
postupne mizne a pacienti môžu pociova nielen zhoršenú motorickú
funknos, ale aj parestézie, boles,
problémy s dýchaním, prípadne zhoršenie autonómnych príznakov.
Fluktuácie typu „on-off“ sú charakterizované rýchlymi a nepredvídatenými zmenami motorického stavu
spôsobenými kolísavými plazmatickými koncentráciami levodopy, nepredvídatenos nástupu „off“ stavu
je obzvláš nebezpená pre možné
riziko pádov a následných komplikácií z nich vyplývajúcich.
Freezing fenomén je vystupovaná
forma akinézie, pacienti môžu ma
problémy s iniciáciou pohybov alebo môžu znenazdajky „zamrznú“
poas vykonávania nejakého pohybu,
najastejšie v priestore dverí, pri prechádzaní cez ulicu alebo pri otáaní.
Tento fenomén sa môže zhoršova
stresom alebo pri vykonávaní dvoch
úloh naraz a môže sa vyskytnú ako
v „on“, tak aj v „off“ stavoch (Okuma
2006) .
Dyskinézie a dystonické pohyby
súvisia s nežiadúcimi úinkami antiparkinsoník, ich výskyt je viazaný
na cyklus dávkovania, obvykle sa
6



dyzkinézie vyskytujú ke plazmatická koncentrácia dosiahne vrchol,
takzvané „peak dose“, alebo naopak,
na konci dávky, takzvané „end-of-dose“, ktoré sú asto sprevádzané bolesami, typickými sú dystónie dolných
konatín skoro ráno po prebudení
(Hinson 2010).
Lieba Parkinsonovej choroby
Lieba idiopatickej PCH by mala
by zahájená okamžite po dodiagnostikovaní tohto ochorenia, hoci nemusí
is bezprostredne o medikamentóznu
terapiu. Novšie poznatky však ukazujú, že skoré zahájenie medikamentóznej terapie pomocou antiparkinsoník
signifikantne zlepšuje priebeh ochorenia a rozvoj celej škály klinických
príznakov je tak pomalší. Po vylúení
sekundárnych foriem parkinsonizmu
a po stanovení diagnózy je potrebné
v prvom rade pacienta o tomto ochorení aj informova, a to v o možno
najväšej miere, najmä ohadom
prognózy ochorenia, symptómov
a lieby. Pacient by mal dosta aj
informácie týkajúce sa úpravy životného štýlu, informácie ohadom
vhodnej stravy a cviení, ktoré dokážu zlepši motorické aktivity a fungovanie v každodennom živote.
Farmakologická lieba
Cieom farmakologickej terapie pri
akomkovek ochorení je nájs taký
liek, ktorý by dokázal dané ochorenie
vyliei bez akýchkovek následkov.
Teda v prípade Parkinsonovej choroby by malo ís o liek, ktorý by efektívne vplýval na patomechanizmus
ochorenia a dokázal nervové tkanivo
ochráni pred poškodením, prípadne
aj upravi funkciu už poškodených
neurónov. Takáto kauzálna terapia
Parkinsonovej choroby bohužia neexistuje, aj ke sa ukazuje, že niektoré
lieivá by mohli ma potenciál nielen
symptomatickej lieby, ale aj neuroprotektívneho efektu. V praxi je neuroprotektívny efekt len vemi ažko
dokáza a preto sa zaviedol termín
ochorenie modifikujúci efekt, o pri
neurodegeneratívnych ochoreniach
znamená, že daný liek spomauje
alebo zastavuje progresiu ochorenia
(Benetin a Valkovi, 2009).
Hlavným princípom symptomatickej lieby je opätovné nastolenie

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 2|2016

dopamínovej rovnováhy. Za základný
liek v liebe Parkinsonovej choroby
je považovaná levodopa, ktorá reprezentuje najúinnejšie antiparkinsonikum. Levodopa sa metabolizuje
na dopamín a tým priamo nahrádza
jeho deficit a deficit dopaminergnej
stimulácie. V dôsledku podávania
levodopy a jej farmakokinetiky má
stimulácia dopaminergných neurónov
pulzný charakter, o spôsobuje rôzne
motorické komplikácie. Levodopa je
v liebe PCH nenahraditeným liekom a každý pacient s PCH potrebuje
skôr i neskôr by lieený týmto liekom (Benetin a Valkovi, 2009). Ak
pacient na dostatonú dávku levodopy neodpovedá adekvátne, je potrebné prehodnoti diagnózu PCH.
alšou významnou skupinou lieiv
PCH sú agonisty dopamínu, ktoré
vaka svojej výhodnejšej farmakokinetike zabezpeujú fyziologickejšiu stimuláciu striátových neurónov,
z oho vyplýva aj nižšie riziko
motorických komplikácií. Niektoré
agonisty majú aj pravdepodobne neuroprotektívny úinok, o by znamenalo, že dokážu spomali progresiu
ochorenia (Richter a Benetin 2006).
Inhibítory MAO (monoaminooxidázy B) zabraujú metabolizácii dopamínu, ím predlžujú jeho úinnos,
no zárove môžu zhorši dyskinézy
po dopaminergnej liebe. Zárove so
sebou nesú aj riziko psychiatrických
nežiaducich úinkov akými sú stavy
zmätenosti, úzkosti, halucinácie, nespavos a iné.
Inhibítory COMT (katechol-o-metyltransferázy) spomaujú periférny
metabolizmus levodopy, ím zvyšujú
jej dostupnos v mozgu.
Antagonista NMDA receptorov (N-metyl-D-aspartát) - amantadín má
za cie ahšie uvoova dopamín
z presynaptických vezikúl, o vedie
k rýchlym, no krátkodobým zlepšeniam rigidity a bradykinézy. Výhodou je existencia infúznej formy, ktorá sa používa na zvládnutie akútnych
hypodopaminergických stavov.
Anticholinergiká majú za cie upravi rovnováhu vo vegetatívnom nervovom systéme medzi dopamínom
a acetylcholínom. Použitie anticholinergík v širšom meradle limitujú závažne nežiaduce úinky týchto lieiv.
Stratégia a manažment farmakolo-
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gickej lieby, akým liekom a kedy
je vhodné zaa terapiu, patrí do rúk
skúseného neurológa, ktorý individuálne zváži dávkovanie, riziko motorických komplikácií, kognitívnych
porúch a iných nežiaducich úinkov
jednotlivých lieiv tak, aby to v o
možno najväšej možnej miere prispievalo ku kvalite života pacientov
s PCH.
Chirurgická lieba
Princípom chirurgickej lieby pacientov s PCH je h bková mozgová
stimulácia príslušnej mozgovej štruktúry pomocou zavedenej elektródy
nízkovoltážovým elektrickým signálom s frekvenciou väšou ako 100 Hz
(Benetin a Valkovi 2009). Uprednostuje sa obojstranná aplikácia,
najastejšími ciemi sú subtalamické
jadro (STN) a globus pallidus internus (GPi), v minulosti sa implantáty
zavádzali aj to talamu, no táto lokalizácia je už dnes na ústupe. Novou
a potenciálne perspektívnou lokalizáciou pre elektrostimuláciu sa zdá by
aj nucleus pedunculopontinus (PPN),
stimulácia tejto oblasti zlepšuje poruchy postoja, chôdze a znižuje riziko
pádov (Moro a spol. 2010). Technika
mozgovej stimulácie dnes už plne
nahradila predchádzajúce deštrukné
lezionálne operácie (palidotómie a talamotómie). Pre chirurgickú liebu
sú indikovaní pacienti, u ktorých sa
farmakoterapiou dosiahol strop možného zlepšenia stavu ale sú zárove
v dobrej fyzickej a kognitívnej kondícii (Valkovi 2006).
Ostatné chirurgické postupy zah ajú neurotransplantané techniky mezencefalických fetálnych dopaminergných neurónov, autotransplantácie
dopaminergických buniek z glomus
caroticus alebo z drene nadobliky
no keže tieto postupy nepreukázali
jednoznaný pozitívny antiparkinsonický efekt, na širšie uplatnenie neurotransplantaných metód si budeme
musie ešte chvíu poka.
Reálne uplatnenie má z chirurgických postupov iba metóda h bkovej
mozgovej stimulácie. U správne
indikovaných pacientov možno po
operanom výkone oakáva výrazné zlepšenie hybnosti, redukciu
dyskinéz a výraznú redukciu potreby
farmakoterapie.

Fyzikálna lieba
Fyzikálna lieba vo všeobecnosti
nedokáže ovplyvni patogenézu
PCH, no pôsobením rôznych fyzikálnych podnetov možno zmierni
dopad následkov PCH predovšetkým
na muskuloskeletálny systém. Pomocou elektrických prúdov s myorelaxaným a analgetickým úinkom
možno zmierni dopad PCH na
zmenenú postúru, ktorá je obvykle
sprevádzaná aj typickým obrazom
skrátených a oslabených svalov,
idúci ruka v ruke s bolesami najmä
axiálnej muskulatúry. Medzi najviac
osvedené patria interferenné prúdy
pre ich analgetický a hyperemizujúci
úinok. Vhodné je aj použitie pulznej
magnetoterapie pre jej spazmolytický, analgetický a myorelaxaný
úinok, vhodná je intenzita 10mT
a frekvencia 25 Hz. Z mechanoterapie sú odporúané manuálne mäkké
techniky a mobilizané techniky, ktorých cieom je ovplyvni najmä svalovú a k bovú stuhnutos spôsobenú
rigiditou a zmenami postúry. Vhodná
je aj klasická masáž alebo minerálne
kúpele, no príliš vysoké teploty nie sú
pre pacientov s PCH vhodné, nakoko títo pacienti vo všeobecnosti dos
zle znášajú teplo pre rýchlo sa dostavujúci pocit únavy.
Fyzikálnou liebou možno ovplyvni aj niektoré psychiatrické symptómy, efekt transkraniálnej magnetickej
stimulácie na depresiu rezistentnú
voi liebe je pomerne dobre známy
a efektívny aj u pacientov s PCH
(Epstein a spol. 2007).
Fyzioterapia pacientov s Parkinsonovou chorobou
Napriek optimálnemu manažmentu
medikamentóznej terapie a pokrokom
v oblasti chirurgickej lieby zostáva
PCH progredujúcim ochorením, ktoré
postupne prechádza do ažších štádií,
charakterizovaných ažkou poruchou
hybnosti, posturálnou instabilitou,
ažkosami s transfermi, vykonávaním bežných denných inností
a v konenom štádiu pripútaním na
invalidný vozík alebo na lôžko. Zastavi alebo aspo spomali progresiu
tohto ochorenia má za cie nielen
medikamentózna a chirurgická lieba,
ale aj fyzioterapia (FT), ktorá je neoddelitenou súasou lieby pacien-

tov s PCH. Cieom FT je zlepšenie
kvality života a udržanie nezávislosti
pacientov, ako aj pocitu bezpeia pri
každodenných presunoch, poas o
možno najdlhšej doby. FT je u pacientov s PCH zameraná na špecifické
domény pohybových inností, akými
sú chôdza, rovnováha, postoj, transfery a funknos konatín z hadiska
sebestanosti. Keže PCH je ochorenie vemi rôznorodé aj z hadiska
prítomnosti alebo prevahy jednotlivých symptómov, je pred zaatím FT
potrebné pozna motorický status pacienta, jeho potreby a problémy s ich
vykonávaním, aby sme mu mohli
cielene pomôc. Tento individualizovaný prístup k FT pacientov s PCH
má veký význam a najmä v poslednej dobe sa na kladie oraz väší
dôraz. FT teda musí by „ušitá na
mieru“ (z angl. : tailored) pre potreby
konkrétneho pacienta, so zreteom
na prevahu symptómov, štádium
ochorenia a potreby pacienta (Keus
a spol. 2007). Spustenie cieleného
rehabilitaného programu je potrebné
realizova o najskôr a v o možno
najnižšom štádiu ochorenia, aby sa
pacient mohol ím skôr zoznámi
s nevyhnutnosou rehabilitácie, aby
sa k nemu dostali potrebné informácie
ohadom dôležitosti FT a aby sa mu
ím skôr mohol vytvori individualizovaný program cviení, ktoré kryjú
jeho potreby pre fungovanie v každodennom živote. alšou výhodou iniciácie FT v skoršom štádiu ochorenia
je fakt, že v skorších štádiách nemajú
pacienti s PCH také problémy osvoji
si nové motorické vzory a celý systém
cviení ako v neskorších štádiách,
kde je do uritej miery efekt FT limitovaný neschopnosou pacientov
s PCH vykonáva dve a viac úloh
naraz, stavom kognície, prípadnými
nežiaducimi úinkami používaných
lieiv na motoriku a v neposlednom
rade aj dekondíciou týchto pacientov.
Keže fyzioterapia pacientov
s PCH má svoje špecifiká ktoré je potrebné rešpektova, uvádzame struný
prehad niektorých všeobecných
odporúaní, ktoré je vhodné bra na
zrete pri týchto pacientoch. Tieto
odporúania vychádzajú z odporúaní
pre fyzioterapiu pri PCH holandskej
kráovskej spolonosti pre fyzioterapiu (Keus a spol. 2004).
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Pacienti s PCH majú problém vykonáva dve a viac úloh naraz, nedokážu sa sústredi na správne prevedenie
viacerých úloh, o je potrebné vzia
do úvahy pri cviení. Títo pacienti
potrebujú venova pozornos vykonávaniu aj „automatických pohybov“
akými sú chôdza, otáanie alebo udržiavanie rovnováhy. Táto stratégia im
umožuje vykonáva pohyby s väším uvedomením, teda aj precítením,
o redukuje participáciu poškodených
bazálnych ganglií na vykonávaní
pohybového vzorca a v konenom
dôsledku aj stratu rovnováhy a pády.
Rovnako je nevhodné a kontraproduktívne snaži sa inštruova pacienta s PCH poas vykonávania nejakého
cvienia alebo pohybu, nakoko už
toto sú pre neho viaceré úlohy. Preto k inštruktáži pristupujeme až po
ukonení úlohy. Pacienti s PCH by
si mali túto ich limitáciu uvedomi
a prenies aj do každodenného života.
Sústredenie sa na vykonávanie jedného pohybu s maximálnym zapojením
vedomej zložky zlepšuje každodenné fungovanie v reálnom živote, ale
aj parametre chôdze a udržiavanie
rovnováhy. Pri prevádzaní pohybov
je vhodné nezaažova pacienta
s popisom jednotlivých cviení ale
mu cvienie minimálne predvies,
optimálne je spolu s pacientom cvii
a poskytnú mu tak vizuálne vedenie,
o je zvláš prospešné u pokroilých
foriem PCH.
U pacientov s PCH môže dôjs
vplyvom užívania lieby k rôznym
výkyvom v stave hybnosti, medzi
najastejšie patria „OFF“ stavy, kedy
má pacient sklon k väšej bradykinézii až akinézii. Tieto fluktuácie
v zmysle „ON“ a „OFF“ a ich výskyt
u konkrétneho pacienta je potrebné
vzia do úvahy a prispôsobi im as
cvienia. Kognitívne a navádzacie
stratégie je vhodné realizova v stave dobrej hybnosti („ON“), pretože
v tomto stave má ochorenie najmenší
vplyv na výkon. Na budovanie fyzickej kapacity a kondíciu je takisto
vhodný „ON“ stav. Ak sa pacient ale
pravidelne dostáva do „OFF“ stavu,
navyše, ak mu poas tohto stavu
akinézia alebo freezing fenomény
zvyšujú riziko straty rovnováhy a následných pádov, mal by kognitívne
stratégie trénova aj v stave „OFF“.
8



Frekvencia a trvanie cvienia by
mali tiež by prispôsobené potenciálu
pacienta nielen po stránke fyzickej,
ale aj kognitívnej. Potrebné je zamera sa na hlavné problémy pacienta
a dosiahnu zlepšenia v tejto oblasti, o pacienta správne namotivuje
v pokraovaní v cvieniach aj z dlhodobého hadiska. Vo všeobecnosti
je potrebné cvii aspo 4 týždne
na dosiahnutie zlepšení v aktivitách
a bežných innostiach, na zlepšenie
fyzickej kondície sa odporúa cvii
minimálne 8 týždov (Benetin a Valkovi 2009).
Dôležité je zaangažova do cviení
aj partnera alebo ošetrovatea pacienta a hoci partner nenahrádza úlohy fyzioterapeuta, dokáže pacientovi lepšie
asistova pri využívaní kognitívnych
a navádzajúcich stratégií v bežnom
živote, keže trávi s pacientom viac
asu. Vhodné je aj poui partnera
o technikách a spôsoboch asistencie
ako by nápomocný pri transferoch,
pri zdvíhaní pacienta po pádoch, alebo ako prekona freezing fenomény
alebo ažké „OFF“ stavy.
Fyzioterapia v žiadnom prípade
nemôže nahradi medikamentóznu
terapiu PCH. Správny manažment
liekovej terapie a ich dôsledné užívanie je predpokladom úspešnej fyzioterapie. Ak pacient nie je optimálne
nastavený na farmakoterapiu, možno
zaiatok FT oddiali do obdobia optimálneho nastavenia antiparkinsoník.
Aeróbne cvienia
Všeobecne prospešný efekt aeróbnych cviení na kardiovaskulárny
a muskuloskeletálny aparát je dobre
známy. Zo všetkých pozitív aeróbnych cviení môžu ma úžitok aj
pacienti s PCH. Všeobecne je známe,
že lepšia zdatnos kardiorespiraného aparátu a svalová sila je spojená
s väšou funknou schopnosou
a funknosou pacientov s PCH
v každodennom živote. Aeróbne
aktivity zlepšujú svalovú rigiditu,
k bovú stuhnutos a niektoré sú aj
prevenciou osteoporózy, ktorá prispieva ku vzniku komplikácií po
pádoch. Je teda potrebné stimulova
pacienta a podporova ho vo vykonávaní takýchto aktivít, optimálne je, ak
sa takýmto aktivitám venoval aj pred
diagnózou. Niektoré typy aeróbnych
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cviení majú zvláš pozitívny efekt
na symptómy PCH a preto sa odporúa zaradi ich do celkového fyzioterapeutického plánu. Patrí sem najmä
rýchla chôdza, prípadne jogging.
Najvýznamnejším prínosom takýchto
cviení je nielen udržanie ba dokonca
pred ženie d žky kroku, stabilizovanie krokového vzorca, zrýchlenie
chôdze a zväšenie svetlej výšky
kroku (vzdialenos chodidla od podložky), ale takéto cvienia umožujú
zlepšenia aj iných kritických aspektov
pohybu u pacientov s PCH akými sú
správne odahenie dolnej konatiny
pri chôdzi, súhyby horných konatín,
rotané pohyby trupu pri otáaní, ím
sa zlepšia nielen samotné parametre
chôdze, ale aj koordinácia pohybov,
skráti sa as iniciácie pohybu (Bergen
a spol. 2002) a zlepší sa rovnováha.
Zvláš prospešné je vykonávanie takýchto cviení pod dohadom skúseného fyzioterapeuta, aspo na zaiatku cviebného programu, o umožní
cielene sa zamera na najdôležitejšie
initele motoriky, ktoré je potrebné
zlepši. Vhodné je aj použitie špeciálnych trenažérov, akými sú bicyklový trenažér na posilnenie svalstva
dolných konatín alebo veslovací
trenažér na posilnenie extenzorov
trupu a drieku. Efekt aeróbnych cviení však nemožno limitova na kardiorespiraný a muskuloskeletálny
aparát. Pravidelné aeróbne cvienie
pozitívne ovplyvuje závažnos psychiatrických symptómov u pacientov
s depresiou, a keže je depresia bežnou komorbiditou u pacientov s PCH,
výrazne prispievajúcou ku kvalite života, aj tento efekt aeróbnych cviení
je u parkinsonikov vítaný. Niektoré
štúdie dokonca poukazujú aj na
zlepšenie neurokognitívneho profilu
po pravidelných aeróbnych cvieniach, kedy pozorovali zlepšenie
v parametroch pozornosti, rýchlosti
spracovania informácie a zlepšenia
v exekutívnych funkciách a pamäti
(Smith a spol. 2010).
Niektoré špeciálne typy aeróbnych
cviení sa ukázali ako zvláš adresné
pre pacientov s PCH, nakoko vemi
efektívne ovplyvujú dysfunkcie
chôdze a posturálnu instabilitu, o
sú dva hlavné problémy pacientov
s PCH na ktoré je zameraná fyzioterapia. Medzi tieto špecializované cvi-
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enia patrí chôdza na bežiacom páse
s odahením hmotnosti a severská
chôdza s použitím špeciálnych oporných paliiek – nordic walking.
Pri chôdzi na bežiacom páse s odahením hmotnosti má pacient
aplikovaný závesný systém, pomocou ktorého je odahovaný až na
80% svojej hmotnosti. Jeho tiaž tak
možno regulova, spolu s rýchlosou bežiaceho pásu a prípadne aj
sklonom. Zvýšený pocit bezpeia
sa urite podiea aj na výsledkoch
takéhoto cvienia, ktoré sú lepšie ako
pri konvennom drile chôdze, priom
efekt takejto terapie pretrváva až 4
mesiace (Myiai a spol. 2002). Navyše
sa ukazuje, že pri takomto tréningu
dochádza nielen k úprave parametrov
chôdze, akými sú d žka kroku a svetlá
výška krokov, ale celkovo sa zlepšuje
aj ekonomickos prevedenia chôdze
a znižuje sa výskyt atypických vzorcov chôdze (Pelosin a spol. 2009).
Nordic walking je celosvetovo
oraz populárnejším športom. Jeho
nespornou výhodou v rehabilitácii
pacientov s PCH je fakt, že pri tejto
športovej aktivite sa zapájajú nielen
svaly dolných konatín, ale aj tricepsy na horných konatinách a latissumus dorzi na chrbte, podporuje sa
chôdzový automatizmus so súhybmi
horných konatín a celkovo sa zlepšuje mobilita hlavne hrudnej oblasti.
Práve mobilita hrudnej oblasti má
kúový efekt pri úprave typickej
zhrbenej postúry u pacientov s PCH.
Nevýhodou nordic walkingu je urite
fakt, že pre pacientov s pokroilejšími formami PCH predstavuje v podstate vykonávanie viacerých úloh
naraz a preto je vhodné zaa s touto
aktivitou o najskôr, aby sa mohla
zafixova v motorickej pamäti. Faktom zostáva skutonos, že nordic
walking zlepšuje mobilitu a kvalitu
života pacientov s PCH (van Eijkeren
a spol. 2008).
Cvienia na svalovú rovnováhu
Pacienti s PCH trpia progresívnymi zmenami flexibility, o si zväša
uvedomia až pri výraznej rigidite.
Preto je potrebné už v zaiatoných
fázach fyzioterapie zaradi do zostavy cvikov pravidelné cvienia
zamerané na upravenie nerovnováhy
svalových skupín. Práve nerovnová-

ha skrátených a oslabených svalov
prispieva k patologicky zmenenej
posture, k obmedzenému rozsahu
pohyblivosti k bov a ku vzniku posturálnej instability. Preto je potrebné
skrátené a preažené svaly najprv
uvoni metódami postizometrickej
relaxácie prípadne antigravitanej
relaxácie. Na umocnenie efektu svalovej relaxácie sa využívajú aj dychové synkinézy, priom nádych vo všeobecnosti facilituje kontrakciu svalov
a výdych pôsobí inhibine, relaxane.
Oslabené svalové skupiny je naopak
potrebné posilni rôznymi drillovacími a posilovacími technikami, i
už s použitím záaže alebo bez nej.
Na skrátené svalstvo možno využi
aj mäkké techniky, ktoré napriek
svojej náronosti na as a personál
majú vynikajúci efekt na svaly a fascie a tak výrazne ovplyvujú tonus
svalstva. alšou vemi efektívnou
metódou je streing, preto je vhodné
zaradi cielené streingové cvienia
pred a po každej cviebnej jednotke.
Dôležitou a nápomocnou súasou
relaxácie svalstva je aj dychová gymnastika, keže dýchanie ovplyvuje
postúru a naopak. Najvhodnejšou je
pohybová dýchacia gymnastika, pri
ktorej sú dýchacie pohyby skoordinované s pohybmi konatín a trupu,
ím ovplyvujeme nielen dýchacie
svalstvo, ale aj udržiavanie rovnováhy (Benetin a Valkovi 2009).
Balanný tréning
Balanný tréning je nevyhnutnou
súasou terapie posturálnej instability pacientov s PCH. Jeho realizácia
by mala by prísne individualizovaná
poda štádia ochorenia a schopností
pacienta. Cvienia na výcvik rovnováhy možno realizova jednak na
pevnom povrchu pomocou presúvania ažiska alebo cvieniami v rôznych polohách so zmenenou opornou
bázou dolných konatín, kedy sa
trénujú stabilizané posturálne odpovede, alebo s pridaním destabilizujúcich prvkov, kedy terapeut vychyuje
ažisko pacienta uritým smerom za
úelom výcviku reaktívnych posturálnych odpovedí. Ak to stav pacienta
dovolí, možno tieto cvienia realizova aj na penovej podložke, ktorá
do znanej miery redukuje somatozenzorické vstupy z povrchových

proprioreceptorov plosiek nôh a ich
podiel na udržiavaní rovnováhy, ím
sa dostávajú do popredia informácie
z hlbokých proprioreceptorov svalov
a šliach, informácie zo zrakového
analyzátora a z vestibulárneho systému. Zrakový analyzátor možno
vyradi zavretím oí a vestibulárny
systém do istej miery záklonom hlavy, o umožuje selektívny tréning
s využitím tých senzorických analyzátorov, na ktoré je potrebné zamera
sa u daného pacienta. alšou možnosou je využitie rôznych labilných
plôch a povrchov, na tento úel sa
používajú rôzne valcové a guové
úsee, fitlopty, overbally, nestabilné
a šikmé plochy a podobne, alebo použitie špeciálnych prístrojov, napríklad posturomedu alebo dynamickej
posturografie. Balanný tréning má
výrazný pozitívny efekt na ukazovatele posturálnej instability (Hirsch
a spol. 2003), no jeho realizácia musí
by šitá na mieru pre každého pacienta s PCH, aby pacient nepocioval
strach z cvienia, nebol vystavovaný
riziku pádov ale naopak, mal pri cviení pocit pohody.
Na posilnenie senzorických vnemov za úelom zlepšenia koordinácie
medzi senzorickými vstupmi a motorickými výstupmi sa používajú aj
rôzne vibrané alebo akustické prístroje varujúce bu pred nadmerným
vychýlením ažiska alebo používajúce nadprahové impulzy informujúce
CNS o stojnej dolnej konatine (Novak a Novak 2006), keže niektoré
štúdie poukázali aj na nedostatoné
spracovanie proprioceptívnych impulzov v striáte ako možnú príinu
abnormalít chôdze a rovnováhy.
Budúcnos ukáže, i takéto prístroje
dokážu prispie k redukcii posturálnej instability a následných pádov
a zlepši tak kvalitu života pacientov
s PCH.
Kognitívne pohybové stratégie
Hlavným patologickým podkladom
PCH je porušená produkcia dopamínu, o vedie k dysfunkcii bazálnych
ganglií mozgu s následnými poruchami motoriky. Motorická kôra ale
u pacientov zostáva nepoškodená
a tak je predpoklad, že pokia budú
využíva hlavne kortikálne kontrolné
mechanizmy pohybu, budú môc vy-
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konáva pohyby lepšie (Morris 2000).
Využívanie kognitívnych pohybových stratégií je založené na tomto
princípe. Automatické a komplexné
innosti sa rozdelia do jednotlivých
úkonov, ktoré pozostávajú z relatívne
jednoduchých motorických komponentov a tie sa vykonávajú postupne,
s maximálnym uvedomením. Takýto
postup núti pacienta myslie na každý pohyb, zapája do maximálnej
možnej miery mozgovú kôru a vyhnú sa realizácii viacerých inností
naraz. Poškodené bazálne gangliá
tak možno do istej miery obís a ich
úas na motorike do znanej miery
redukova. Tieto motorické sekvencie možno takto správne nacvii
a zafixova ich v motorickej pamäti
(Benetin a Valkovi 2009). Kognitívne pohybové stratégie sa používajú najmä na zlepšenie transferov,
nácviku vstávania z postele alebo zo
sedu, na nácvik úchopových stratégií,
každodenných samoobslužných aktivít spojených s obliekaním, jedením,
hygienou a podobne.
Navádzajúce stratégie
Pacienti s PCH majú asto problémy s iniciáciou pohybu. Táto porucha
sa nazýva akinézia a je dôsledkom
poruchy riadenia automatických pohybov z vnútorného popudu (Benetin
a Valkovi 2009). Náhle prerušenie
vykonávaného pohybu sa nazýva
„freezing“ a táto motorická blokáda
na najastejšie spájaná s chôdzou,
kedy pacienti v uritých náronejších
situáciách (pri otáaní, pri prechádzaní cez priestor dverí, pri prechádzaní
cez ulicu na druhú stranu a pod.) nedokážu pokraova v chôdzi a majú
nohy akoby „primrznuté“ k zemi
a nemôžu nimi hýba. Keže tento
freezing fenomén prichádza náhle a aj
v stave dobrej hybnosti, zvyšuje do
znanej miery riziko pádov a podiea
sa tak na vzniku komplikácií z pádov
vyplývajúcich. Nakoko iniciácia pohybu z vnútorného popudu je neefektívna, na terapiu akinézie a freezing
fenoménu sa používajú urité externé
stimuly, ktoré dokážu opätovne pohyb naštartova. Takýmito podnetmi
sú navádzajúce prvky z vonkajšieho
prostredia (z angl. cues), ktoré zvyšujú pozornos a facilitujú automatické
pohyby. Najastejšie ide o sluchové,
10



zrakové a dotykové podnety. Tieto podnety možno rozdeli na tie,
ktoré uahujú kontinuitu pohybu
alebo také podnety, ktorých úlohou
je pohyb naštartova a eliminova
freezing fenomén. Medzi najastejšie
používané patri sluchové podnety,
kedy sa pacient pohybuje v rytme
metronómu, alebo poúva hudbu
a kráa v rytme hudby. Metronóm má
výhodu nastavenia vlastnej kadencie,
ktorá by mala by pre daného pacienta odvodená z testu kráania po 10m
v stave dobrej hybnosti. Nahlas môže
poíta alebo udáva rytmus aj iná
osoba a pri prelomení freezing fenoménu má efekt aj samotné poítanie
pacientom (napríklad napoítanie do
troch, nasledované pohybom). Efekt
rytmických sluchových podnetov na
paramete chôdze, akými sú kadencia
krokov, d žka a svetlá výška krokov,
redukcia abnormálnych krokov, ale aj
na redukciu freezingu bol preukázaný
vo viacerých štúdiách (Ledger a spol.
2008, Arias a Cudeiro 2010). Medzi
najviac používané zrakové podnety
patrí kráanie po vyznaenom horizontálnom páse naznaenom na zemi,
i už pomocou uritých pásov alebo
laserového ukazovatea, ktorý ovláda
sám pacient, alebo prekroenie obráteného konca vychádzkovej palice.
Medzi zrakové navádzajúce prvky
možno radi aj nasledovanie inej
osoby, teda vykonávanie tandemovej
aktivity pri chôdzi alebo aj priamo pri
cviení, o je vemi efektívny spôsob
eliminácie akinézie. Aj používanie
zrakových podnetov sa v praxi vemi
osvedilo (Nieuwboer 2008). Treou
skupinou podnetov sú dotykové podnety, kedy sa pacient rytmicky udiera dlaami do bokov alebo stehien
v rytme chôdze. Existujú aj špeciálne
trénované psy, ktoré dokážu freezing
fenomén u svojich pánov rozpozna
a drcnutím hlavou alebo labkou znova nastoli kontinuitu pohybu.
Použitie navádzajúcich prvkov je
princípom aj špecializovaných prístrojov, obvykle pozostávajúcich zo
špeciálnych okuliarov projikujúcich
na zem obraz napríklad šachovnice
alebo horizontálnych pásov a slúchadiel s rytmickými sluchovými stimulmi (McAuley 2009), no ich efekt
preverí až as.
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Alternatívne formy cvienia
Alternatívne formy cvienia sú
niekedy u pacientov s PCH populárnejšie ako inštitucionalizovaný fyzioterapeutický program a môžu slúži
ako vhodný doplnok fyzioterapie.
Medzi najprospešnejšie patrí cvienie
Taichi (taiqi), založené na staroínskom taoistickom systéme cvikov,
pri ktorom sa kladie dôraz na pomalé
plynulé uvedomelé pohyby, pomocou
ktorých sa pracuje s presúvaním ažiska z fázy dvojnohej opory na fázu
opory iba na jednej dolnej konatiny.
Taichi cvienie sa ukázalo v mnohých štúdiách ako vemi prospešné
na parametre PI a chôdze u pacientov
s PCH (Hyeong-Dong a spol. 2011).
Pri Taichi cvieniach sa nielenže
pracuje s presunmi ažiska v rôznych
modelovaných polohách, ale dôraz sa
kladie aj na správne dýchanie, teda
vlastne obsahuje aj prvky pohybovej
dýchacej gymnastiky. Jeho podstatou
je pomalé a uvedomelé vykonávanie
pohybov, ím sa približuje princípom
kognitívnych pohybových stratégií
vykonávaných s maximálnym zapojením frontálnych neuronálnych
sietí a s obmedzenou participáciou
poškodených bazálnych ganglií na
výslednom pohybe. Preto nie je prekvapujúce že sa toto cvienie dostalo
aj do odporúaní holandskej kráovskej spolonosti pre fyzioterapiu
(Keus a spol. 2004).
alším príkladom alternatívneho
cvienia je terapia tancom, ktorá
v sebe nesie podobné prvky ako Taichi, pacienti poas cvienia presúvajú
ažisko tela a ukladajú si do motorickej pamäti nové pohybové vzory. Navyše je prítomný hudobný podklad,
o umožuje využíva prvky sluchových navádzajúcich stratégií.
Tieto alternatívne formy cvienia
prakticky vychádzajú z princípov
fyzioterapie pre pacientov s PCH
a ich efekt na zlepšenie niektorých
parametrov postúry, posturálnej
instability a parametrov chôdze je
jednoznaný. Navyše zlepšujú mobilitu a kvalitu života pacientov s PCH
(Hackney a Earhart 2009).

originálne práce
Lieba akupunktúrou u pacientov
s Parkinsonovou chorobou
Keže je PCH chronické progredujúce neurodegeneratívne ochorenie
ktorého etiológia a kauzálna terapia
nie je známa, vyhadávajú pacienti
s týmto ochorením aj nejakú formu
komplementárnej terapie. Uvádza sa,
že vo svete až 40% pacientov s Parkinsonovou chorobou (Ghaffari a Kluger
2014) sa liei aj iným spôsobom ako
farmakoterapiou. Niektoré z týchto
terapií sa napriek ich starodávnemu
pôvodu stávajú v posledných rokoch
bežnou súasou modernej lieby
pacientov s PCH. Príkladom takejto
terapie je aj akupunktúra. V niektorých krajinách, je percento pacientov
s PCH vyhadávajúcich akupunktúrnu liebu podstatne vyššie, napríklad
v Južnej Kórei je to až 63%. (Kim
a spol. 2009). Napriek poetným štúdiám, ktoré preukázali pozitívny efekt
akupunktúry na motorické aj nemotorické symptómy PCH, efektivita tejto
terapie je stále nejednoznaná (Chen
a spol. 2015), najmä pre chýbajúce
veké zaslepené štúdie s nezávislými
evaluátormi.
Hypotézy o mechanizmoch pôsobenia akupunktúry u animálnych
modelov s Parkinsonovou chorobou
Neuroprotektívny efekt akupunktúry pri PCH bol študovaný na viacerých
zvieracích modeloch, ktoré boli
používané aj pri iných výskumoch
súvisiacich s PCH. Ide najmä o potkany s léziami mozgu spôsobenými
6-hydroxydopamínom (6-OHDA),
potkany s mediálnou axonotómiou
predného mozgu a myši, ktorým bol
podávaný 1-metyl-4-phenyl-1, 2, 3,
6-tetrahydropyridín (MPTP). Tieto
modely preukázali v neurologickej
oblasti obdobnú patofyziológiu ako
pacienti s udskou PCH a sú vysoko
hodnotnými a efektívnymi zvieracími modelmi v celej oblasti neurovied
(Duty a Jenner, 2011).
V štúdiách na 6-OHDA potkanoch bolo už dávnejšie pozorované,
že akupunktúra zvyšuje množstvo
buniek ktoré obsahuju tropomyozínový receptor kinázu B (ktorá sa vo
všeobecnosti považuje za neuroprotektívny faktor) v bunkách substancia
nigra na nepoškodenej strane (Park,

2003). Aj v inej štúdii sa pomocou
akupunktúrnej stimulácie dosiahlo
redukovanie abnormálneho správanie
takýchto potkanov a navyše sa preukázala ochrana neurónov substancia
nigra pred neurotoxicitou (Yu a spol.
2010)
U MPTP myšiach mala akupunktúrna stimulácia za následok signifikantné zlepšenie motorických schopností,
zníženie celkovej stuhnutosti oproti
kontrolnej skupine a takmer úplne
zachované dopaminergné neuróny,
ochránené pred MPTP toxicitou.
Napriek tomu ostalo množstvo dopamínu v striáte nezmenené (Kim
a spol. 2011). alšie zmeny boli pozorované aj na genetickej úrovni pomocou microarray technológie, kde
boli pozorované supresie génov pre
cytokínový receptor a génov ovplyvujúcich chemické procesy (najmä
oxidatívnu fosforyláciu) v poškodených bunkách, dôsledkom oho je
inhibícia toxického pôsobenia MPTP
substancie (Yeo a spol. 2013). alšou
úrovou pôsobenia je zníženie oxidaného stresu, ktorý pravdepodobne hrá pri zániku dopaminergných
neurónov v mozgu kúovú rolu. Na
potkanoch so 6-OHDA léziami boli
po akupunktúrnej stimulácii pozorované zmeny v hladinách superoxid
dismutázy, glutatión peroxidázy,
katalázy, redukovaného glutatiónu
a malondialdehydu, na motorickej
úrovni sa zlepšili pohybové schopnosti (Wang a spol. 2011).
Najastejšie odporúané body na
liebu Parkinsonovej choroby
Medzi najviac používané body
pri liebe PCH akupunktúrou patrí 34. bod dráhy Žlníka – VF34
(Yanglingquan). Funkné MRI štúdie
preukázali, že stimulácia tohto bodu
zvyšuje aktivitu putamenu a primárnej motorickej kôry ako u zdravých
jedincov, tak aj u pacientov s PCH.
Výsledkom sú zlepšené motorické
funkcie. Navyše pri sledovaní odpovede poškodených štruktúr mozgu
bola pozorovaná zvýšená neuronálna
aktivita v bunkách substancia niger,
nucleus caudatus, putamene a talame
(Yeo a spol. 2012).
alšími dôležitými bodmi používanými aj v animálnych modeloch sú
TM20 (Baihui), EX 1 (Sishencong),

TM 14 (Dazhui), IC4 (Hegu), H3
(Taichong), G36 (Zusanli), VF 20
(Fengchi).
Viaceré štúdie sledovali efekt stimulácie bodu G36 (Zusanli) u potkanov a pozorovali výrazné zníženie
motorickej asymetrie už po 14 doch
(Kim a spol. 2005).
Z pohadu Tradinej ínskej medicíny sú dôležitými bodmi aj shu body
Obliiek – VU 23 (Shenshu) a Peene
VU 18 (Ganshu), ktoré lieia nerovnováhu v orgánoch.
Modifikácie akupunktúry najastejšie využívané u pacientov s Parkinsonovou chorobou
Najviac používaná je elektrostimulácia akupunktúrnych ihiel, priom sa
odporúa skôr vysokofrekvenná stimulácia s frekvenciou 100 Hz. Aj na
zvieracích modeloch bolo preukázané, že elektroakupunktúra bodov TM
20 (Baihui) a TM 14 (Dazhui) signifikantne znižovala hladiny glutamátu
a acetylcholínu – ktoré boli predtým
toxicky zvýšené pre lézie v striáte.
Týmto boli neuróny chránené pred
léziami a behaviorálne funkcie potkanov sa zlepšili (Sun a spol. 2012).
V inej štúdii, ktorá sledovala efekt
elektrostimulácie bodov IC4 (Hegu)
a P7 (Lieque) s frekvenciou 100 Hz
bol už po 10 minútach sledovaný
u 6-OHDA potkanov zvýšený prietok
krvi v striáte, talame a mediálnej prefrontrálnej kôre v porovnaní s kontrolami (Chen a spol. 2012).
alšou modifikáciou je použitie Yamamotovej novej skalpovej akupunktúry – YNSA. Yamamoto na skalpe
identifikoval špeciálne body pre
mozog, mozoek a bazálne gangliá,
stimuláciou ktorých dokáže ovplyvova mnohé neurologické ochorenia, medzi inými aj Parkinsonovu
chorobu. Pri analýze kontrolovaných
štúdií sa zistilo, že efektivita použitia
YNSA pre PCH je vemi subná, no
potrebné je väšie množstvo randomizovaných kontrolných štúdií, ktoré
by efekt tejto lieby potvrdili (Lee
a spol 2013).
Instilácia velieho jedu pomocou
viel – akupunktúra velím jedom
alebo apispunktúra je alšou modifikáciou akupunktúry, ktorá sa používa
najmä v krajinách s bohatou históriou
akupunktúry. Vychádza z faktu, že
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velí jed má neuroprotektívne úinky a na zvieracích modeloch dokázal zlepši fungovanie bazálnych
ganglií u 6-OHDA potkanov (Maurice a spol. 2015). Efektivita takejto
terapie bola sledovaná aj v štúdii
s pacientami s PCH, kde intervenciu
hodnotili pomocou motorickej hodnotiacej škály UPDRS pre pacientov
s PCH, so signifikantným zlepšením
sledovaných parametrov u skupiny
s liebou pomocou akupunktúry, ako
aj akupunktúry s instiláciou velieho
jedu (Cho a spol. , 2012).
Efekt akupunktúry u pacientov
s PCH
V našej práci sme sledovali efekt rehabilitanej lieby a lieby akupunktúrou a u dvoch pacientov s pokroilou formou Parkinsonovej choroby.
Išlo o 72 ronú ženu, ktorá sa liei na
PCH už 16 rokov, a 72 roného muža,
ktorý sa liei na PCH 10 rokov. Obaja
mali pokroilú formu PCH, charakterizovanú prítomnosou dyskinéz,
freezing fenoménov a posturálnej
instability s prítomnosou pomerne
astých pádov, štádium poda Hoehn
a Yahr škály bolo u oboch pacientov
3, o znamená pokroilejšiu formu
PCH s posturálnou instabilitou a zvýšeným rizikom pádov.
Metódy
Poas nášho sledovania absolvovali pacienti dve kolá rehabilitanej
lieby, z ktorých každá pozostávala
z 10 individuálnych lekcií fyzioterapie, zameranej na individuálne
ažkosti pacienta súvisiace väšinou
s posturálnou instabilitou a transfermi. Poas druhého kola rehabilitácie
bola fyzioterapeutická intervencia
augmentovaná akupunktúrou, iže
pacienti absolvovali 10 lekcií fyzioterapie a 10 sedení akupunktúry. Medzi
jedným a druhým kolom rehabilitácie
uplynuli v jednom prípade 2 týždne
a v druhom prípade 10 týždov. Pred
a po ukonení rehabilitaných intervencií boli pacienti zmeraní pomocou
statickej posturografie s ôsmimi rôznymi modifikáciami, u ktorých sa
preukázala citlivos pri meraní pacientov s PCH. Sledovaný bol najmä
najrelevantnejší parameter – rýchlos
pohybu ažiska projikovaného na posturografickú platu ako centrum tla12



ku (centre of pressure – COP). Takto
si boli pacienti sami sebe kontrolami.
Skutonos že absolvovali najskôr
cvienia bez akupunktúry a následne
cvienia s akupunktúrou umožuje
hodnoti augmentaný efekt akupunktúry.
U pacientov boli pomocou ihiel stimulované nasledovné akupunktúrne
body korporálnej akupunktúry: TM
20 (Baihui), EX 1 (Sishencong), TM
14 (Dazhui), IC 4 (Hegu),
VF 20 (Fengchi), VF 34 (Yanglingquan), G 36 (Zusanli), H 3 (Taichong), VU 18 (Ganshu), VU 23
(Shenshu). Párové body boli stimulované na oboch stranách. Ihly boli
ponechané v kude, doba pôsobenia
bola 30 minút. Pacienti absolvovali
rovnako po 10 sedení akupunktúry
a následnej fyzioterapie.
Dáta boli hodnotené Wilcoxonovým testom pre párový výber.
Hodnotených bolo 16 párov balanných testov pred a po prvom
kole rehabilitanej lieby a 16 párov
balanných testov pred a po druhom
kole rehabilitanej lieby augmentovanej akupunktúrou.
V každom meraní mal pacient
o najpokojnejšie stá na podložke vekosti 30cm x 30cm po dobu
30 sekúnd a nehýba sa. V prvom
a druhom meraní stál pacient priamo na posturografe – teda na pevnej
podložke, s otvorenými respektíve
zatvorenými oami. V treom a štvrtom prípade stál pacient na penovej
podložke, ktorá jeho postoj destabilizovala, použitá bola štandardizovaná
Airex podložka hrúbky 6 cm. V piatom a šiestom prípade bola pacientovi
zadaná kognitívna úloha – repetitívne
odpoítavanie ísla 7 od íslovky
100. V siedmom a ôsmom meraní
bola zadávaná pacientovi motorická
úloha s minimálnym pohybom – a to
spájanie palca s udaným prstom na
ruke – pomocou ísiel (napríklad .
2 bolo spojenie palca a ukazováka,
. 3 bolo spojenie palca a prostredníka a podobne). Spájanie prstov sa
vykonávalo na oboch rukách. Takéto
dvojité úlohy, i už kognitívne alebo
motorické sú pre pacientov s PCH
obzvláš nároné na prevedenie,
demaskujú posturálnu instabilitu,
a preto sa u pacientov s PCH využívajú pri posturografických testoch
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(Ickenstein, 2012).
Výsledky
Výsledky
tabuky:

uvádzajú

nasledovné

Tabuka 1
72 roná žena, rehabilitaná lieba
bez akupunktúry – rýchlos pohybu
ažiska v mm/s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oi otvorené (OO)
Oi zatvorené (OZ)
Podložka OO
Podložka OZ
Kognitívna úloha OO
Kognitívna úloha OZ
Motorická úloha OO
Motorická úloha OZ

39, 2
32, 9
32, 7
37, 1
81, 6
65
69, 8
56, 4

29, 5
41, 1
45, 2
69, 4
68, 3
52, 5
69, 3
74, 4

Tabuka 2
72 roný muž, rehabilitaná lieba
bez akupunktúry - rýchlos pohybu
ažiska v mm/s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oi otvorené (OO)
Oi zatvorené (OZ)
Podložka OO
Podložka OZ
Kognitívna úloha OO
Kognitívna úloha OZ
Motorická úloha OO
Motorická úloha OZ

14, 4
29, 2
20, 5
43, 4
15, 7
14, 1
17, 3
16, 3

15, 2
25, 9
17
38, 6
15
15, 2
17, 4
17

Tabuka 3
72 roná žena, rehabilitaná lieba
v kombinácii s akupunktúrou – rýchlos pohybu ažiska v mm/s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oi otvorené (OO)
Oi zatvorené (OZ)
Podložka OO
Podložka OZ
Kognitívna úloha OO
Kognitívna úloha OZ
Motorická úloha OO
Motorická úloha OZ

29, 5
41, 1
45, 2
69, 4
68, 3
52, 5
69, 3
74, 4

20, 8
17, 1
23
45, 1
27, 2
29
35, 4
35, 6

Tabuka 4
72 roný muž, rehabilitaná lieba
v kombinácii s akupunktúrou – rýchlos pohybu ažiska v mm/s
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oi otvorené (OO)
Oi zatvorené (OZ)
Podložka OO
Podložka OZ
Kognitívna úloha OO
Kognitívna úloha OZ
Motorická úloha OO
Motorická úloha OZ

17, 4
24, 5
41
48, 2
15, 7
14, 9
21, 4
21, 4

16, 7
24
15, 8
24, 5
16, 2
16, 3
21, 5
19, 4

originálne práce
Pri hodnotení dát z tabuliek . 1
a . 2 – rehabilitácia bez akupunktúry – pomocou Wilcoxonovho testu
pre párový výber vyšla hodnota p=0,
9399. Zistené rozdiely neboli štatisticky signifikantné, dokonca nemožno hovori ani o všeobecnej tendencii
k zníženiu rýchlosti pohybu ažiska.
Výsledky zh a graf . 1

Graf . 1: Hodnoty priemerov
rýchlostí pohybu ažísk a štandardných odchýlok hodnôt nameraných
pomocou posturografie pred a po rehabilitácii bez akupunktúry u oboch
pacientov.
Pri hodnotení dát z tabuliek . 3 a .
4 – rehabilitácia v kombinácii s akupunktúrou – pomocou Wilcoxonovho
testu pre párový výber vyšla hodnota
p=0, 0010. Zistené rozdiely boli štatisticky vysoko signifikantné, rýchlos
pohybu ažiska sa jednoznane po
tejto terapeutickej intervencii znížila.
Výsledky zh a graf . 2

Graf . 2: Hodnoty priemerov rýchlostí pohybu ažísk a štandardných
odchýlok hodnôt nameraných pomocou posturografie pred a po rehabilitácii v kombinácii s akupunktúrou
u oboch pacientov.
DISKUSIA A ZÁVER
Udržanie si posturálnej stability je
vemi dôležité v každodennom živote
pacientov s Parkinsonovou chorobou,
o je pre týchto pacientov s progredujúcim ochorením stále väšou výzvou. Udržanie si správnej stabilnej

postury je komplexný proces, ktorý
nemožno spoahlivo mera žiadnym
jednotlivým testom, ktorý by bol
schopný obsiahnu všetky aspekty
toho procesu. V našej štúdii sme sa
zamerali na hodnotenie pomocou statickej posturografie, ktorá v niekokých štúdiách ukázala ako prospešná
metóda na odhalenie rizika pádov
u pacientov s PCH (Johnson 2013,
Panyakaew 2015, Ferrazzoli 2015).
Ukazuje sa, že práve pády a strach
z pádov hrajú významnú rolu pri hodnotení kvality života pacientov s PCH
(Grimbergen 2012). Na elimináciu
rizika pádov, zlepšenie transferov
a celkovej mobility pacientov s PCH
je okrem dôslednej farmakologickej
terapie dôležitá aj lieebná rehabilitácia, ktorá by mala by pacientom ušitá na mieru (z angl. „tailored“) pre ich
konkrétne ažkosti a potreby. V práci
sme sledovali dva prípady pokroilej
PCH so stredne ažkou posturálnou
instabilitou. Títo pacienti absolvovali
rehabilitaný program zameraný na
zlepšenie svalovej sily, stability a celkovej mobility. Prvá séria rehabilitácie bola bez akupunktúry, následne
absolvovali druhú sériu rehabilitácie
spolu s akupunktúrou. Napriek tomu,
že pacienti subjektívne hodnotili
aj efekt samotnej rehabilitácie ako
vemi pozitívny, k objektívnemu
zlepšeniu parametrov statickej posturografie nedošlo. Po absolvovaní
následnej rehabilitanej lieby spolu
s akupunktúrou ale boli už efekty
lieby merané posturografom štatisticky zhodnotené ako vysoko
signifikantné, došlo vo všeobecnosti
k zníženiu rýchlosti pohybu ažiska
vo všetkých modifikáciách, ktoré
sme u pacientov pre ich senzitivitu
pre toto ochorenie použili. Napriek
tomu, že tento efekt bol v našej práci sledovaný iba u dvoch pacientov
a výsledky nemožno jednoznane
zovšeobecova, je evidentné, že
lieba pomocou akupunktúry má na
pacientov s PCH dobrý efekt a zlepšuje úinky rehabilitanej lieby.
Preto ju do klinickej praxe možno iba
odporúa. Ve nie je náhodou, že
práve v krajinách kde má akupunktúra hlboké korene, bohatú tradíciu a je
na celkovo dobrej úrovni, využívajú
jej pozitívne úinky takmer dve tretiny pacientov s PCH.

ZOZNAM SKRATIEK
6-OHDA 6-hydroxydopamín
CNS
centrálny nervový systém
COG
z angl. Centre of gravity,
ažisko
COMT katechol-o-metyltransferáza
DAT
dopamínový transportér
FT
fyzioterapia
GPi
globus pallidus internus
MAO
monoaminooxidáza
MCI
z angl. mild cognitive impairments, ahké kognitívne poruchy
MPTP 1-metyl-4-fenyl-1, 2, 3,
6-tetrahydropyridín
MRI
magnetická rezonancia
MZM
moderná západná medicína
NMDA N-metyl-D-aspartát
PCH
Parkinsonova choroba
PD
z angl. Parkinson’s disease,
Parkinsonov choroba
PET
pozitrónová emisná tomografia
PI
posturálna instabilita
PPN
nucleus pedunculopontinus
SPECT jednofotónová emisná tomografia
STN
subtalamické jadro
TM
tradiná ínska medicína
UPDRS z angl. United Parkinson
Disease Rating Scale, hodnotiaca škála Parkinsonovej choroby

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY
K dispozícii u autora na vyžiadanie.
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podnety

ÈEŠTÍ LÉKAØI-AKUPUNKTURISTÉ PODPORUJÍ STANOVISKO
ÈESKÉ LÉKAØSKÉ KOMORY K PÙSOBENÍ ÈÍNSKÝCH LÉKAØÙ
V ÈESKÉ NEMOCNICI
(K ÈLÁNKU JUDR. JANA MACHA V TM 4/016)
MUDr. Ladislav Fildán
Pedseda eské lékaské akupunkturistické spolenosti LS JEP

Pro? To asi napadne kolegyn
a kolegy pi tení mého píspvku.
Není rozpor v tom, že naši lékai,
kteí provádjí akupunkturu, lenové eské lékaské akupunkturistické
spolenosti LS JEP, se pipojují
k odmítavému stanovisku eské lékaské komory (LK) k zamstnávání
ínských pracovník tradiní ínské
medicíny - TM - (tak by asi mli
správn oznaováni) v našich nemocnicích? Podporujeme LK, prezidenta MUDr. Kubka, postup právního
oddlení LK zásadn proto, že tzv.
ínští lékai velmi pravdpodobn nejsou lékai podle našich zákon. Nemají zejm vystudovanou lékaskou
fakultu, nejsou medical doctor, ale jak
je to obvyklé v LR vystudovali vysoké školy tradiní ínské medicíny
(TM). Nevíme to pesn, protože se
nemžeme dostat k jejich dokladm
o studiu LF, tak jako tyto doklady nevidla ani LK, která má úpln jiné
legislativní postavení než my. Tedy
podle našich zákon zejm nejsou
zdravotnickými pracovníky a nemají
mít vbec žádnou možnost by i jen
sáhnout ve zdravotnickém zaízení na
pacienta. Nevím, zda tento fakt LK
neuniknul. U nás je pro tyto lidi používán název léitel. Pokud to tak je,
tak došlo k prolomení naší legislativy
pomrn razantním zpsobem. Nejznámjší souást TM akupunktura
je v R metodou léebn preventivní
pée, kterou mže provádt jen léka
s klinickou praxí a který prošel kurzy
IPVZ, pípadn podobných zaízení
v R. V ín se absolventi škol TM
nazývají doktor TM. Ale i tam jsou
odlišeni od léka-absolvent lékaských fakult. Také pojem tradiní
ínská medicína se v LR používá
asi posledních 50 let. Pedtím tento
pojem nebyl znám, protože rzné postupy léení byly na obrovské ploše
íny spíše roztíštné, individuali14



zované, pedávané z mistr na uedníky. To až v posledních desetiletích
se tam výuka zaala centralizovat
pod pojmem TM do vysokých škol
a jsme svdky úsilí íny tuto svou
výuku globalizovat do celého svta.
A to není jen charitativní snaha.
Mediální kampa kolem chystané
kliniky TM vyznívá jako spása pro
naše pacienty. Pitom v naší republice
se akupunktura provádí na velmi dobré úrovni pes padesát let a odborník
máme více než dostatek i v TM. Lékai jsou sdruženi do eské lékaské
(podtrhuji lékaské) akupunkturistické spolenosti v LS JEP, jejíž jsme
dlouholetým lenem. V roce 2014
jsme oslavili 45. výroí trvání naší
spolenosti. Za tu dobu padesáti let
prošlo velmi kvalitními školeními
akupunktury neuvitelných 7500 léka z R a ada ze Slovenska. Máme
zabhaný systém vzdlávání naprosto
srovnatelný s podobnými vzdlávacími systémy v EU, USA, jsme velmi
aktivní na odborných akcích. Naši
lékai s klinickou praxí provádjící
akupunkturu a TM, jsou zárukou
toho, že by nemlo dojít k nevhodnému použití tchto metod u stav, kde
by mohlo dojít k promeškání nutné
terapie. Práv proto, že jsou to lékai
se zodpovdností vyplývající z našeho stavu.
Prolomení legislativy v podstat
pro léitele by mohl být i precedens
pro nap. naše léitele. Už tak se
v R množí rzní íané, ale i naši
lidé-laici, kteí si udlali kurzy TM
a a nezdravotníci, akupunkturu
bžn provádjí. To jim jen dodá sebedvru a pocit, že mohou provádt
léebn preventivní péi. A živnostenské úady k tomu mlí. Jakým
zpsobem by se legalizovala práce
podle našich zákon nezdravotník
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z LR nám není jasné. V nedávné
dob probhlo naší republikou opojení ínou, to již mírn opadlo. Klinika
TM ve FN HK je rozjetý vlak, který
se zdá nelze zastavit. Píliš mnoho
lidí od nejvyšších pater politiky do
toho investovalo svj osobní potenciál. A to ani nemluvíme o tom, že
kolega, vedoucí pracovišt TM ve
FN HK (se vší úctou k nmu jako
k internistovi), je v polovin základního kurzu akupunktury na IPVZ
a má dohlížet na íany, když ješt
neví, co pesn dlají?
Tak pi tení lánku JUDr. Macha
jsem jen nevícn kroutil hlavou,
jak na upozornní, podnty z LK
státní moc nereaguje a nco jsem si
pomyslel o aroganci, na kterou už
od státních orgán nejsme zvyklí.
Nejsme rádi, že JUDr. Mach v lánku píše o vyerpání všech možností
LK, aby poukázala na nezákonnost
psobení ínských „léka“ ve FN H.
Králové. Doufáme, že nevyerpala.
Uvádí jasný závr o diskriminaci eských léka proti ínským „lékam“,
kteí nemusejí splovat podmínky pro
výkon lékaského povolání. Možná
by cestou bylo uznání akupunktury
jako lékaského oboru, jako je tomu
na Slovensku, a tím by se jasn zamezilo nelékam tuto metodu provádt.
K tomu mohu za eskou lékaskou
akupunkturistickou spolenost LS
JEP slíbit spolupráci.
eským kolegom držíme palce a veríme, že lekársky odbor Akupunktúra
bude aj u nich oskoro skutonosou.
Slovenská redakcia asopisu ABS.

podnety

ÈLK K PÙSOBENÍ ÈÍNSKÝCH LÉKAØÙ V ÈESKÉ NEMOCNICI
Prevzaté z asopisu LK Tempus medicorum, roník 25, 4/2016, str. 15-16
dostupné na internete
eská lékaská komora obdržela
podnty od svých len, noviná
a nkterých dalších osob týkající se
innosti tzv. ínských léka ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.
Souasn v této souvislosti obdržela
stanovisko editele odboru vdy a lékaských povolání Ministerstva zdravotnictví R ze dne 6. 11. 2015, se
kterým nemohla souhlasit. Uvádí se
v nm, že Ministerstvo zdravotnictví
R vydalo dne 10. 8. 2015, na základ § 36 písm. a) zákona . 95/2004
Sb., povolení k výkonu zdravotnického povolání na území eské republiky pod odborným dohledem lékae se
specializovanou zpsobilostí lékam
ínské státní píslušnosti na dobu od
21. 9. 2015 do 20. 9. 2016 v oblasti
innosti diagnostické, všeobecné objektivní nálezy, objektivní nálezy na
jazyku, objektivní nálezy na pulsu,
v oblasti léebné innosti v nechirurgických oborech provádných na pacientech metodou akupunktury, bakování a masáže tuina, s výjimkou
dtí, thotných žen a pacient s psychickým onemocnním, tedy pro
pesn vymezené innosti. Toto rozhodnutí podle názoru eské lékaské komory neodpovídá zákonu.
Podle zákona . 95/2004 Sb. Ministerstvo zdravotnictví R mže vydat
rozhodnutí o povolení k výkonu zdravotnického povolání lékae na dobu
ur- itou k nabývání odborných nebo
praktických zkušeností. Úelem povolení není tedy umožnit výkon povolání lékae – vyšetovat a léit pacienty. Dává prostor pro pípad, kdy
do eské republiky pijede odborník
ze státu mimo Evropskou unii, aby
nauil naše lékae metodu nebo výkon, které naši lékai neovládají, pípadn naopak získat zkušenosti s provádním výkon našimi lékai. Je
paradoxní, má-li ínský léka v ambulanci vykonávat lékaskou innost
pod odborným dohledem eského lékae, léí-li metodami, které eští lékai neovládají, a v odbornosti, kterou eské právní pedpisy neznají. Je
rovnž otázkou, zda Fakultní nemocnice v Hradci Králové má oprávnní

k výkonu ínské medicíny, což je odbornost, kterou neznají eské právní
pedpisy. Krom toho platí, že každý,
kdo vykonává na území eské republiky povolání lékae, musí být lenem
eské lékaské komory, pípadn
musí být eské lékaské komoe nahlášen jako hostující osoba, pokud se
jedná o státního píslušníka Evropské
unie, který vykonává povolání na našem území doasn. Ve vztahu k lenství v eské lékaské komoe neexistuje výjimka pro osoby, které nejsou
z lenského státu Evropské unie a vykonávají doasn na území eské republiky povolání lékae na základ
povolení Ministerstva zdravotnictví
R, dle § 36 zákona . 95/2004 Sb.
Prezident eské lékaské komory se
dopisem ze dne 15. 12. 2015, j.:
5410/2015, obrátil osobn na ministra spravedlnosti, jako na pedstavitele zizovatelské organizace Fakultní
nemocnice v Hradci Králové, a požádal ho, aby pezkoumal innost
ínských léka v této nemocnici
a zajistil, aby byl respektován zákon.
Souasn podal podnt píslušnému
správnímu orgánu – Krajskému úadu
Královéhradeckého kraje – k provedení šetení podle zákona o zdravotních službách. Na dopis prezidenta
eské lékaské komory odpovdl
osobn ministr zdravotnictví R Svatopluk Nmeek dopisem ze dne 11.
2. 2016, j.: MZDR 3305/2016-2/
VLP. V tomto stanovisku se mimo
jiné uvádí: „Ministerstvo vydalo na
základ ustanovení § 36 písm. a) zákona . 95/2004 Sb. povolení k výkonu zdravotnického povolání lékae na
území eské republiky pod odborným dohledem lékae se specializovanou zpsobilostí lékai ínské státní píslušnosti, a to na dobu uritou
od 21. 9. 2015 do 20. 9. 2016 v oblasti innosti diagnostické – diagnóza
TCM: všeobecné objektivní nálezy,
objektivní nálezy na jazyku, objektivní nálezy na pulsu, v oblasti innosti
léebné – léebné innosti v nechirurgických oborech provádné na pacientech metodou akupunktury, bakování a masáže tuina, s výjimkou

dtí, thotných žen a pacient s psychickým onemocnním. Tedy pro
pesn vymezené innosti. Zdrazuji, že výkon zdravotnického povolání
tímto lékaem ínské státní píslušnosti je podmínn odborným dohledem lékae se specializovanou zpsobilostí a není mu dovoleno poskytovat
zdravotní péi dtem, thotným ženám a pacientm s psychickým onemocnním. … Dovoluji si dále uvést,
že psobení lékae ínské státní
píslušnosti ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové mže pedstavovat
významný pínos pro eskou vdu
a výzkum ve zdravotnictví. Svtovým
trendem v oblasti zdravotnictví je
práv orientace na tradiní ínskou
medicínu, což dokládá i to, že v roce
2015 Nobelovu cenu za fyziologii
nebo lékaství získala za objev látky,
která se používá proti malárii, alergoložka Tchu Jou-Jou aplikující tradiní
ínskou medicínu. eský zdravotnický výzkum se ve spolupráci s lékaem ínské státní národnosti mže
rozvíjet v souladu se svtovými trendy. Trvám tedy na stanovisku ministerstva tak, jak již bylo sdleno
prostednictvím právního odboru ministerstva Policii R, která provuje
trestní ozná- mení podané eskou lékaskou komorou ve vci psobení
lékae ínské státní píslušnosti v esko-ínském centru tradiní ínské
medicíny ve Fakultní nemocnici
v Hradci Králové.“ Tolik odpov
ministra zdravotnictví prezidentovi
eské lékaské komory. Na podnt
prezidenta eské lékaské komory
odpovdla vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úadu v Hradci Králové, že odbor zdravotnictví tohoto
krajského úadu neshledal porušení
zákona o zdravotních služ- bách v souvislosti s psobením ínských léka ve Fakultní nemocnici v Hradci
Králové, proto v této vci nebude init žádná opatení. Na tento pípis reagoval prezident eské lékaské komory dopisem ze dne 8. 3. 2016,
v nmž vysvtlil, v em konkrétn je
porušován zákon. Mimo jiné zdraznil zákonnou povinnost lenství
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podnety
lenství v eské lékaské komoe
každého lékae psobícího v oblasti
léebné a preventivní pée na území
eské republiky. Dále poukázal na
skutenost, že nad ínskými lékai
nemže být zajištn ádný odborný
dohled léka se specializovanou
zpsobilostí, poskytují-li zdravotní péi v odbornosti, kterou eský
právní ád nezná a ve které nemže
žádný eský léka mít složenu atestaci a mít specializovanou zpsobilost.
Požádal, aby se krajský úad ádn
vypoádal se všemi relevantními
skutenostmi a neomezil se na vágní
konstatování, že bylo zjištno, že jsou
dodrženy povinnosti pi poskytování
zdravotních služeb. Tyto povinnosti
totiž dodrženy být nemohly již proto,
že píslušný ínský léka porušuje
ustanovení § 3 odst. 1 zák. 220/1991
Sb., o povinném INNOST LK
TEMPUS MEDICORUM / DUBEN
2016 17 Anticenu Bludný balvan
získali lékai lenství v eské lékaské komoe. Prezident komory
tedy oekává kompetentní odpov.
Dopis stejného znní zaslal prezident
eské lékaské komory souasn
hejtmanovi Královehradeckého kraje se žádostí, aby dohlédl na ádné
vyízení podntu eské lé- kaské
komory. Souasn prezident eské
lékaské komory dal podnt Okresnímu státnímu zastupitelství v Hradci
Králové, aby provedlo šetení, zda
v souvislosti s psobením ínských
léka není naplnna skutková podstata nkterého z trestných in.
Okresní státní zastupitelství v Hradci
Králové dne 16. 10. 2015 pod sp. zn.:
1 ZN 316/20015 vyrozumlo prezidenta eské lékaské komory o tom,
že trestní oznámení bylo pedáno
Policii R k provení. Policejní
komisaka Krajského editelství Policie R Královéhradeckého kraje,
územní- ho odboru Hradec Králové,
oddlení obecné kriminality, sdlila,
aniž vc byla ádn provena, že je
zejmé, že nejsou zjištny skutenosti
nasvdující tomu, aby byly zahájeny úkony trestního ízení, a vc
tedy bez dalšího odložila. Prezident
eské lékaské komory se podntem
ze dne 1. 3. 2016 obrátil na Okresní
státní zastupitelství v Hradci Králové
s žádostí o pezkoumání rozhodnutí
16



Policie R – o této žádosti o pezkoumání správnosti postupu Policie R
dosud Okresní státní zastupitelství
v Hradci Králové nerozhodlo. Stejn
tak dosud neodpovdli hejtman
Královehradeckého kraje a vedoucí odboru zdravotnictví Krajského
úadu Královéhradeckého kraje na
žádost o pezkoumání správnosti postupu vedoucí odboru zdravotnictví
Krajského úadu Královéhradeckého
kraje a ádné vypoádání se se všemi
námitkami proti psobení ínských
léka ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové, by lze jejich odpov
oekávat. eská lékaská komora tak
vyerpala všechny možnosti, které
podle eských právních pedpis
má, k tomu, aby poukázala na nezákonnost psobení ínských léka ve
Fakultní nemocnici v Hradci Králové. Zejména za situace, kdy se velmi
písn vyžaduje výkon odborného
dohledu nad každým eským lékaem
bez specializované zpsobilosti
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i lenství v profesní komoe každého
lékae, který vykonává lékaské povolání na území eské republiky, je
bezprecedentní a málo pochopitelné,
pro ínský léka bez odborné i specializované zp- sobilosti piznané na
území eské republiky mže vykonávat lékaské povolání bez lenství
v eské lékaské komoe a pod odborným dohledem lékae, který tžko
mže ovládat jeho odbornost, navíc
v odbornosti, kterou eský právní
ád nezná a ve které nemá oprávnní
k poskytování zdravotních služeb ani
Fakultní nemocnice v Hradci Králové. V této souvislosti by bylo možno
hovoit o diskriminaci eských léka
i léka z lenských stát Evropského
spoleenství, proti ínským lékam,
kteí nemusí splovat písn stanovené podmínky pro výkon lékaského
povolání na území eské republiky.
JUDr. Jan Mach,
editel právní kanceláe LK

spoloenská rubrika

MUDr. MILAN MÔCIK -jubileum

F.G.Portnova v Rige, u profesorky
Kotenevovej v Kyjeve, roku 1977 sa
zúastnil stáže v Alma-Ate u doktora
K. Bekmuchammedova.

MUDr. Milan Môcik sa 15.apríla
2016 dožil sedemdesiatky. Rodák
z Banskej Štiavnice po skonení
LFUK v Bratislave roku 1969, zaal
pracova na neurologickom oddelení
v Nitre, z odboru neurológia atestoval v roku 1974. Po konkurznom konaní na jese toho istého roku zaal
pracova ako odborný pracovník pre
akupunktúru na Oddelení experimentálnej terapie vo Výskumnom ústave
humánnej bioklimatológie (VÚHB)
v Bratislave. Miesto bolo zriadené
na pokyn Ministerstva zdravotníctva
SR s cieom zavies akupunktúru ako
lieebnú metódu do systému zdravotníctva SR. Tento cie sa podarilo
dosiahnu v roku 1979 vydaním metodického pokynu –„Postup pri vykonávaní akupunktúry“. Na jeho tvorbe
sa podieal aj náš jubilant.Poas jeho
pôsobenia vo VÚHB (1974-1978)
absolvoval mnohé školenia a študijné
pobyty v zahranií, prevažne v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu
(ZSSR ).
Na Katedre akupunktúry Centrálneho Inštitútu pre doškoovanie lekárov
v Moskve absolvoval u docentky M.
K. Usovovej, neskôr u profesora V.S.
Gojdenka niekokomesaný pobyt.
Taktiež v Moskve bol na štúdiách
u doktora Neuškina v Centrálnom
inštitúte traumatológie a ortopédie
a Katedre anesteziológie a lieby
bolesti u profesora Cibuljaka. alší
študijný pobyt absolvoval tiež na katedre akupunktúry vtedajšieho Leningradského inštitútu pre alšie vzdelávanie. Prešiel aj alšími stážami, a to
na Inštitúte reflexoterapie u profesora

V roku 1976 bol vyslaný Ministerstvom zdravotníctva SR na študijný
pobyt do hlavného mesta Mongolska
- Ulan-Bátaru k doktorovi Badarovi.
Aby nestratil so svojim základným
špecializaným odborom, neurológia,
kontakt, vylenenú as pracovného obdobia vo VÚHB pracoval ako
sekundárny lekár na I. neurologickej
klinike FN v Bratislave u profesora
Bartku.
Spolu s kolegami MUDr. O. Banghom a MUDr. T. Rosinským, CSc.
sa v roku 1989 zúastnil študijného
pobytu v ínskej udovej republike
na troch školiacich centrách WHO
(Peking, Šanghaj, Nanking).
Bol lenom Komisie akupunktúry
pri SFS v zaiatkoch združovania
sa akupunkturistov na Slovensku
a neskôr spoluzakladateom Sekcie
akupunktúry pri spolonosti FBLR.
Od roku 1977 bol podpredsedom
Sekcie akupunktúry a neskôr dlhoroným podpredsedom Spolonosti
akupunktúry pri SLS, viceprezidentom Slovenskej Lekárskej Spolonosti Akupunktúry ( SSAP oz SLS),
posledné dva roky je jej vedeckým
sekretárom.
Na pokyn Západoslovenského
krajského národného výboru založil
3.1.1979 samostatný úsek akupunktúry na Slovensku v NsP Nitra, z ktorého za pol roka vzniklo samostatné
oddelenie akupunktúry. Bolo zriadené v poradí ako druhé v bývalom
eskoslovensku. V tomto období
získal spolu s primárom MUDr. Jozefom Šmiralom špecializáciu v odbore akupunktúra (1982). Ako primár
oddelenia akupunktúry pôsobil až do
roku 1999.Možno poveda, že bol
prvým profesionálne pracujúcim le-

károm na plný úväzok v odbore akupunktúra na Slovensku. V roku 1999
vykonal atestáciu z odboru FBLR.
V roku 2000 odštátnil poliklinickú
as rehabilitaného oddelenia NsP
Nitra a založil firmu Monada s.r.o.,
kde pôsobil ako konate a vedúci
lekár do roku 2015 a v súasnosti ako
odborný garant pre akupunktúru.
Od roku 1975 bol hlavným organizátorom a spoluorganizátorom
väšiny
vedeckých
konferencií
o akupunktúre, na ktorých vždy až do
roku 1998 aktívne prednášal. V roku
1983 (Sofia) a 1998 (Praha) sa aktívne zúastnil svetových kongresov
akupunktúry. Prednášal v rámci
Subkatedry akupunktúry ILF a IVZ
Bratislava v kurzoch akupunktúry až
do roku 1998. Je spoluautorom prvej
slovenskej uebnice akupunktúry
Šmirala a kolektív „Praktická akupunktúra“. Okrem toho je autorom
desiatok originálnych prednášok
a publikácií o akupunktúre.
MUDr. Milan Môcik je držiteom
bronzovej, striebornej a zlatej medaily Slovenskej lekárskej spolonosti
za zásluhy. Je estným lenom eské
lékaské akupunkturistické spolenosti eské lékaské spolenosti Jana
Evangelisty Purkyn.
Sedemdesiatka zväša nabáda
k bilancovaniu. Rozhodne možno
konštatova, že MUDr. Milan Môcik
sa za svoj aktívny život etabloval
ako významný prínos. Zaínal ako
prieskumník, pokraoval ako priekopník, potom ako reálpolitik, klinik, pedagóg a ako manažér. Svojou
prácou sa výrazne zaslúžil o rozvoj
akupunktúry na Slovensku.
Milý Milan, k Tvojmu sviatku Ti
prajem v mene svojom i v mene našej
odbornej a sympatizujúcej verejnosti
hodne zdravia a spokojnosti.
Ondrej Bangha
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spoloenská rubrika

MUDr VLADIMÍR BALOGH SEDEMDESIATNIKOM

I mladí sú stále podrobení priberaniu
na veku. Našastie iné priberanie ako
na veku, skúsenostiach, poznatkoch
a zásluhách nášmu jubilantovi nehrozilo.
Patrí do strednej generácie slovenských akupunkturistov a od ostatných
sa odlišuje svojou angažovanosou
v organizanej a menežerskej innosti, ktorú vždy popri širších úlohách
v zdravotníctve vykonával i v prospech akupunktúry.
Narodil sa 9. 4. 1946 vo Zvolene,
teda je Stredoslovák, i ke už dlhodobo Bratislavanom. Promoval v r.
1970 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave a rozhodol sa sta chirurgom.
Do r. 1974 pracoval ako chirurgický
sekundár a získal vtedy 1. atestáciu
z chirurgie. Potom sa však alšie 4
roky venoval posudkovému lekárstvu
a zrejme verný štvorroným zmenám
vo svojom zameraní na alšie štyri
roky odišiel do íny na vevyslanectvo ako lekár. Tu sa zoznámil
s akupunktúrou a po zaškolení ju aj
zaal riadne praktizova. Po návrate
do vlasti už ako pracovník Ministerstva vnútra sa dostal do organizanej funkcie ako námestník riaditea
zdravotnej služby a keže sa preorientoval na fyziatriu a rehabilitáciu
a v r. 1988 v tomto odbore atestoval,
bol aj primárom FRO v nemocnici
Ministerstva vnútra do r. 1993. Po
krátkom ambulantnom pôsobení
v rehabilitácii a akupunktúre zúroil
svoje nedávno absolvované školenia
a štúdium organizácie zdravotníctva
a sociálneho lekárstva na filiálkach
18



amerických univerzít i pri zahraniných študijných pobytoch, napríklad
aj v Japonsku, aj s alším zameraním
na zdravotnícke poisovníctvo. To
ho priviedlo cez krátke pôsobenie
vo vedúcich funkciách novoustavenej Národnej zdravotnej poisovne
k funkcii generálneho riaditea novozriadenej Chemickej zdravotnej poisovne Apollo, ktorú viedol celých desa rokov, až do r. 2004. K tomu moja
subjektívna poznámka. Po odchode
do dôchodku som bol v rokoch 1997
až 2005 revíznym lekárom poisovne
Apollo a teda viem posúdi ako pre
poisovu nepriaznivo dopadol jeho
odchod z funkcie. A znova sa vrátime
k akupunktúre. Okrem toho, že len
táto poisova vtedy presadzovala
hradenie akupunktúry, náš jubilant
zorganizoval slovensko-eský kongres akupunktúry vo Vyhniach v r.
200l a konferenciu o využití akupunktúry pri liebe závislostí na drogách - jedinú svojho druhu - v Prešove
v r. 2002. Popri funkcii generálneho
riaditea pokraoval v zbieraní skúseností po celej Európe, v Kanade
i USA úasou na kongresoch, seminároch i školeniach v rokoch 1998
až 2002. Súasne s tým absolvoval
niekoko alších kurzov manažmentu. Naviac, v r. 2003 absolvoval atestáciu z akupunktúry. V rokoch 2005
a 2006 si nakrátko skúsil funkcie
riaditea nemocnice v Žiari nad Hronom a v Rimavskej Sobote, potom sa
však už venoval svojej ambulantnej
akupunkturistickej a rehabilitanej
praxi, priom od r. 2008 až do 2015
si ho Slovenská lekárska komora
prisvojila ako poradcu. Od r. 2007
do 2010 zastával funkciu hlavného
odborníka Ministerstva zdravotníctva
pre akupunktúru a i jeho zásluhou sa
dotiahli rozbehnuté administratívne
a organizané záležitosti akupunktúry ako atestaného odboru. V r. 2010
sa mu podarilo presadi zriadenie
Ústavu tradinej ínskej medicíny
v rámci Slovenskej zdravotníckej
univerzity a stal sa jeho riaditeom.
V alšom podstatnom kroku presadil
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zaradenie Katedry akupunktúry SZU
pod organizané vedenie tohto ústavu
a tým zabepeenie jej plnohodnotného úinkovania. Je teda celkom
pochopitené, že jeho organizané
i zdravotnícko-právne vedomosti využívajú aj adepti akupunktúry na predatestaných kurzoch, ktoré nielen
organizuje, ale aj na nich prednáša,
priom na spomenuté témy je naozaj
jediným odborníkom. Na tieto témy
publikoval viac lánkov v odborných
asopisoch, prednášal na konferenciách doma i v zahranií.
Vo výbore Spolonosti akupunktúry SLS zastáva už viac volebných
období funkciu viceprezidenta pre
organizané otázky, o je i vo výsledkoch práce výboru viditené.
Slovenská lekárska spolonos si
ho uctila udelením všetkých troch
stupov medailí Za zásluhy /Propter
merita/ ako i Guothovou medailou.
V mene výboru Spolonosti akupunktúry SLS i vo vlastnom mene
mu želám do alších rokov života
i užitonej innosti nielen zdravia,
ale i pohody a zaslúženej spokojnosti
s odvedenou prácou pre zdravotníctvo a zvláš akupunktúru.
A aby to bolo štýlové, to isté v bývalom aj budúcom jazyku intelektuálov:
Ad multos annos et prosperitatem!
Vo u ni in-fu šen-ti ien-kan!
MUDr Teodor Rosinský CSc

podujatia

GYNEKOLÓGIA -Z POH¼ADU MODERNEJ ZÁPADNEJ MEDICÍNY A
TRADIÈNEJ ÈÍNSKEJ MEDICÍNY

MUDr. O. Bangha

Slovenská lekárska spolonos akupunktúry oz SLS v spolupráci s ÚTM
LF SZU, SA SLK združenie Rytmo
usporiadali da 07.05. 2016 seminár:
Gynekológia - z pohadu
Modernej západnej medicíny
a Tradinej ínskej medicíny.
Miestom konania bol Ústav vzdelávania a služieb, Bárdošova 33,
www.uvs.sk Bratislava, odbornými
garantami boli MUDr. Ondrej Bangha,
prezident SSA SLS a MUDr. Vladimír
Balogh, prednosta ÚTM LF SZU.
Organizátorkami boli naše neúnavné
kolegyne, MUDr. Dagmar Balková
a MUDr. Alena Ondrejkoviová, PhD.
Nosné témy seminára:
- prehad súasných možností a perspektívy terapie gynekologických
ochorení z pohadu Modernej západnej medicíny (MZM),
- etiológia, diagnostika a lieebné
možnosti gynekologických ochorení
v Tradinej ínskej medicíne (TM).
- integrácia poznatkov modernej západnej a tradinej ínskej medicíny
na zlepšenie diagnostiky a lieebných
možností v gynekológii.
Odborný program po zahájení seminára zaal pohadom súasnej
modernej medicíny na tému:“Nové
diagnostické a lieebné postupy v gynekológii a pôrodníctve“. Pozvanie
prednies prednášku prijal Prof. MUDr.

Jaroslav Hinšt, CSc, bývalý prodekan
SZU Bratislava. Je osožné tu pripomenú, že akupunktúra (AP) má vemi
široký medicínsky záber, je praktikovaná vo vekom množstve klinických odborov medicíny. Osvieženie poznatkov,
doplnené najnovšími informáciami so
zameraním na diagnostické a lieebné
postupy v gynekológii a pôrodníctve
majú nezastupitený význam pre každého praktizujúceho lekára so špecializáciou v odbore AP. Výborne pripravená,
bohato ilustrovaná a pútavo prednesená
prednáška dala semináru od zaiatku
punc kvality.
Prednášku s názvom „ Akupunktúra,
EAV a gynekológia“ uviedol prim.
MUDr. Rastislav Korman. Reprezentovala zorný uhol TM v ponímaní Vollovej diagnostiky a lieby. Aj táto prezentácia bola dokumentovaná a prednesená
na vysokej odbornej úrovni, na ktoré
sme si u autora mali možnos za posledné dekády už zvyknú.
MUDr. Bibiána Bajteková sa venovala svojej špeciálnej téme „Ovariálne
cysty a nezhubné nádory v gynekológii“, s ktorou už opakovane preukázala
niekoko pozitív: výber subjektu je odvážny a nový. Spracovanie s pohadom
z oboch strán barikády - teda pohad
tradiný aj moderný - je v našom odbore ažký, ale nevyhnutný. Poduja sa na
takúto výzvu a zhosti sa jej dokazuje,
že novšia generácia je dôstojným nástupcom priekopníkov odboru.

Populárny a úspešný pedagóg, didaktik, praktik a neúnavný inovátor MUDr.
Gabriel Petrovics sa venoval horúcej
téme dnešných asov, kedy je stále
viac bezdetných zväzkov „Diagnostika
poda EAV a neplodnos“. V minulosti
sa lieba neplodnosti akupunktúrou
pokladala u zástancov konvennej medicíny za prinajmenšom otáznu. Dnes je
k dispozícii množstvo dôkazov o opodstatnení intervencie, ku ktorým prispel
aj autor tejto prednášky.
MUDr. Jana Žalkoviová obohatila
predošlú prednášku so svojou témou
„Neplodnos poda TM“ a predstavila sa ako subný prínos v rozvoji
akupunktúry na Slovensku. Podobne
aj prednáška „Gynekologické infekty,
lieba poda TM“ ktorú predstavila
autorka MUDr. Katarína Svitková,
zaujala.
Celkový dojem z akcie je vemi
priaznivý. Poet poslucháov bol menší, ako by sa na podobne kvalitné semináre oakávalo, preto aj odznela výzva
usporiadateov propagova medzi
priaznivcami akupunktúry úas. Prospela by obom stranám – tak publiku,
ako aj obetavým prezentátorom. A v neposlednej miere samotnej akupunktúre.
Záverom je moja príjemná povinnos
vyslovi vaku usporiadatekám.

Bratislava, 30.05.2016

ICMART Z POH¼ADU SLOVENSKÝCH ÚÈASTNÍÈOK

MUDr. Alena Pagáová, Bardejov; MUDr. Michaela Hubnerová, Snina.

XVIII. ICMART sa uskutonil v Bulharsku, v Sofii, v doch 10 - 12. 6. 2016
v hoteli Ramada. Hlavnou témou
kongresu bola Akupunktúra a zdravý
životný štýl. MUDr. Emil Iliev, prezident kongresu a predseda bulharskej
spolonosti tradinej inskej medicíny
a MUDr. Konstantina Theodoratou,
prezidentka ICMART-u nás privítali na
slávnostnom otváracom ceremoniáli.
Takmer 100 prednášajúcich poas 3 dní
kongresu prezentovali svoje odborné
vedomosti a mnohé z nich boli vemi zaujímavé z pohadu praktických
skúseností. Zaujímavé boli aj postery

a workshopy, z ktorých nás najviac zaujala praktická prezentácia o mimoriadnych dráhach neurológa MUDr. Michaela G. Hammes. Okrem zaujímavého
odborného programu sme absolvovali
i Gala veer s kultúrnym programom
ako i Bulharský veer s tradinou
bulharskou kuchyou a bulharským
folklórom. Turistický sprievodca nás
oboznámil s históriou Sofie, dozvedeli
sme sa o jej minulosti ale i prítomnosti.
Z najznámejších pamiatok je Chrám
Alexandra Nevského, Katedrála svätej
Sofie, Národné archeologické múzeum,
Národná galéria, Synagoga (najväšia

na Balkánskom poloostrove). Podnikli
sme i výlety do okolia - navštívili sme
Rilský monastir - kláštor, ktorý v 10
storoí založil pustovník Ivan Rilský.
Nachádza sa v Rilských horách vo
výške 1 147 metrov. Je to najväší a nejznámejší bulharský kláštor. Patrí do
dedictva UNESCO. Sme vemi radi, že
sme sa mohli opä zúastni svetového
kongresu ICMART a nadviaza odborné a priateské vzahy s ostatnými
úastníkmi a v budúcnosti možno aj
prezentova akupunktúru zo Slovensku.
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kongres

ICMART XVIII WORLD CONGRESS ON MEDICAL ACUPUNCTURE
10.-12. 6. 2016 SOFIA, BULHARSKO
Letošní svtový kongres ICMART
(International Council of Medical
Acupuncture and Related Techniques)
probhl v hlavním mst Bulharska
v Sofii. Prezident kongresu, ve svt
velmi známý Dr. Emil Iliev, dlouholetý
pedseda Bulharské lékaské spolenosti
akupunktury a spolenosti TCM, a jeho
tým odvedli vynikající organizaní práci.
Kongresovým místem byl zvolen hotel
Ramada s velmi dobrým kongresovým
zázemím.
Na úvod po vystoupení mužského
pveckého sboru pednesli své zdravice
prezidentka ICMART dr. Konstantina
Theodoratou (ecko), generální sekretá
ICMART dr. Chin-Chan (Austrálie) a samozejm dr. Emil Iliev. Dr. Iliev peetl
dopisy prezidenta Bulharska, ministerského pedsedy a ministra zdravotnictví
k úastníkm kongresu. To považuji za
zcela mimoádný úspch dr. Ilieva, protože si naprosto neumím pedstavit, že
bychom takovou podporu získali u nás.
Jen pro informaci, svtový kongres
ICMART, který jsme poádali v Praze
v roce 2005, zaštítila paní Dagmar Havlová, manželka tehdejšího prezidenta
Václava Havla. A velice jsme si toho
tehdy považovali.
Kongresu se zúastnilo 242 úastník
z 39 zemí svta z pti kontinent, bylo
pedneseno 71 prací a pedstaveno 20
poster. Zejména poet zemí je impozantní.
Z eska jsme byli 3, aktivní vystoupe-

MUDr. Ladislav Fildán

ní jsem ml já a poster o Su-Jok mly dr.
Z. Saidová a dr. L. Kalinová (kolegyn
se neúastnily osobn). Ze Slovenska
byly 4 lékaky. Tedy dohromady za naše
zem vcelku slušný poet, ale svtový
kongres by si zasloužil vtší pozornost
našich len.
Pednášky mly, jak už to bývá na kongresech, rznou úrove, ale vtšina byla
zajímavých. Tematicky byly pednášky
rozdleny do sekcí:
- Výzkum
- Nádory a možnosti akupunktury
- Neurofyziologie
- Aurikuloterapie
- Experimentální
- Akupunktura dnes - psychosomatika
- Metabolická a endokrinnní onemocnní
- Akupunkturní techniky
- Sekce mladých vdc – ocenní jejich
prací
- Veterinární sekce – znaný poet prací
- Sekce neurální terapie
- Postery
Mimo bloky pednášek ješt probhla ada workshop, nkterých jsem se
zúastnil, vše nebylo možno stihnout,
protože kongres probíhal paraleln ve
dvou sekcích i s workshopy.
Pehled prací a workshop dodám do
dalšího ísla ABS.
Kongres ml velmi dobrou spoleenskou úrove, organizátoi byli k úastníkm kongresu velkorysí zejména co
se týká cateringu. Welcome Coctail, Gala

Dinner i Bulgarian Night se nám všem
líbily a užili jsme si je.
Zajímavá je i Sofie (slovo Sofia znamená moudrost, uenost), je zde však
vidt, že je eká ješt hodn práce, aby
se dotáhli alespo na úrove našich mst.
Nkolik památek je pšky dosažitelných
kolem centra msta, nejznámjší je pravoslavný chrám Alexandra Nvského
(jméno dostal na památku významné pomoci Rus v bojích proti Osmanské íši).
Úpln nové a krásné je metro.
Úast na kongresech ICMART považuji tém za svou povinnost. Dvodem je
podpoit organizátory svtového kongresu, naše kolegy lékae, kteí nejmén rok,
spíše dva, musejí intenzívn pracovat na
píprav svtového kongresu. Sami jsme
si to zažili pi již zmiovaném kongrese v r. 2005 v Praze, to byly dva roky
nároné každodenní práce. Proto vyzývám leny LAS, aby se ve vtší míe
úastnili svtových kongres ICMART
(a samozejm i našich kongres), a tím
podpoili organizátory, aktivní úast je
urit vítána.
Píští svtové kongresy:
2017 - Mexico City 2. - 4. 6. 2017 - budeme chystat spolenou cestu i s poznáváním Mexika. Informace budou
v píštím ísle. Za týden po kongresu
v Mexiku bude náš esko-slovenský
kongres v Brn 9. -11. 6, to bude nároné.
2018 – Nmecko, 2019 – Austrálie

zápis
ZÁPIS È. 30 ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ÈLAS ÈLS JEP DNE 19. 3. 2016 V LÉKAØSKÉM DOMÌ V PRAZE
Výborová schze se konala v rámci semináe k životnímu jubileu MUDr.
Jany Wankatové
Pítomni: Bláhová, utová, Fildán, Filípek, Kalinová, Sedláek, Stránecký
Revizní komise: Kohoutová
Omluveni: Brychtová, Prokeš, Vanuíková, Vondich
Hosté:
Dolejšová, Wankatová
Program:
1. Gratulace výboru MUDr. Jan Wankatové k významnému životnímu
jubileu
2. Dr. Dolejšová – podala základní informaci o dohod v rámci EU o zavedení nekonvenních zpsob terapie do léebn preventivní pée.
Informaci následn upesní.
3. Dr. Fildán informoval o znané snaze LK vyešit nelegální zamstnávání ínských pracovník TM ve FN H. Králové. LAS tuto snahu LK
jednoznan podporuje, další kroky budeme init v návaznosti na LK.
4. Dr. Fildán – informace o ICMART XVIII World Congress on Medical Acupuncture, který bude probíhat v Sofii ve dnech 10. - 12. 6. 2016. Za R
se budou úastnit dr. Fildán (aktivn), dr. Fiala, dr. Kupková, poster budou
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vystavovat dr. Saidová, dr. Kalinová - bez osobní úasti
5. Dr. Fildán se zúastní tradiního jednání vedení ICMART - General Assembly
6. Dr. Fildán – píprava semináe na podzim t.r. dne 26. 11. 2016 Lékaském
dom s tématikou pohybového aparátu, námty na pednášky. Program
musí být stanoven a rozeslán lenm do konce záí.
7. Zahájení pípravy XXIX. Congressus Acupuncturae Bohemiae et Slovaciae, který probhne v dnech 9. -11. 6. 2017 v Brn. Základní návrh koncepce kongresu podal dr. Fildán a vyzval k zajištní možných sponzor.
8. Dr. Kalinová - lenská základna:
Pijetí nových len:
Dr. Martin Kartárik, praktický léka , Orlová
MUDr. Jitka echová, odd. následné a RHB pée, Jindichv Hradec
Poet len LAS se pohybuje stále kolem 500. Úbytek je nahrazován
novými leny.
9. asopis – . 2 bude pipravovat slovenská spolenost, 3. a 4. íslo LS.
10. Další zasedání výboru probhne v rámci semináe v LD 26. 11. 2016.
Zapsal dr. Fildán
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sprievodca, MUDr. Michela Hubnerová SR, MUDr. Martina Kupková, R,
MUDr. Dagmar Balková SR, MUDr. Alena Pagáová SR, MUDr. Jaroslava Somorová, SR

Kostol sv Alexandra Nevskiho

Rilský monastir

Matka (bohy a) Sofia

2016
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Vážené dámy, vážení pánové,
rádi bychom Vás touto cestou pozvali na Kongres celostní medicíny - kazuistiky 2016. Tato akce se uskuteční dne 14. 10. 2016
od 9 do 17 hodin v reprezentativních prostorách paláce Žofín v Praze. V programu naleznete kazuistiky a workshopy především
z oborů: pediatrie, alergologie, ortopedie a oftalmologie. Přednášet budou naši i zahraniční lékaři.
Podrobné informace naleznete na oficiálních stránkách festivalu: www.openmedicine.cz

Předběžný program kongresu:
Kazuistiky:
I. blok: 9,00-10,30
MUDr. Pavel Stodůlka Ph.D. + organizační výbor: Úvodní slovo
MUDr. Věra Dolejšová: Obstojí CAM v době EBM?
MUDr. Jarmila Klímová: 5 aspektů psychosomatického léčení
II.blok: 11,00 - 12,30
MUDr. Jana Wankatová: Potravinové alergie
MUDr. Eva Kettmannová: Corpus callosum
MUDr. Zdena Růžičková: Ekzémy

III.blok: 13,30-15,00
MUDr. Jana Stodůlková: Thuya occidentalis, retikuloendoteliální systém a terén
MUDr. Kateřina Formánková: Vývojové vady
MUDr. Alena Ondrejkovičová (SK), MUDr. Gabriel Petrovics (SK): Léčba bolesti
IV.blok: 15,30-17,00
Dr. Alexander Rossmann (GER): EAV
Dr. Uwe Uellendahl (GER): EASY
Workshopy:
I. MUDr. Jana Stodůlková: Léčba očí intraorbitální akupunkturou
II. MUDr. Jana Wankatová, Mudr. Věra Dolejšová: EAV
III. prof. Dr. Ivan Rolik (RUS): Bioresonanční terapie
Těšíme se na Vaši účast a věříme, že konference bude pro Vás přínosem jak po stránce odborné, tak i společenské.

Váš organizační tým.
www.openmedicine.cz
Odborná garance: HLA - Homeopatická lékařská asociace dává garanci odborného obsahu kongresu týkajícího se homeopatie

