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Milé kolegyně, vážení kolegové,
přátelé akupunktury,
ještě před několika dny jsme tu měli tropické dny pozdního
léta, spíše atypické pro tuto roční dobu a naši zeměpisnou
polohu. Vystřídaly je ze dne na den chladnější teploty blížícího
se podzimu, v době vyjití tohoto čísla už skutečného. Asi to tak
má být (tedy určitě), protože ve zbytku letošního roku nás opět
čeká vícero akcí jak akupunkturistických, tak šíře zaměřených.
Nejprve 14. října v Praze Kongres celostní medicíny – kazuistiky neúnavné organizátorky MUDr. Věry Dolejšové a dalších. Téměř ve stejném termínu, 14. – 16. října, se koná kongres tradiční
čínské medicíny v polském Krakově. První listopadový víkend
jsme pak zváni našimi slovenskými kolegy do Bratislavy, kde se
konají Šmíralovy dny. Nejprve v sobotu 5. listopadu mezioborový
seminář s tématem vertebrologie a akupunktura. Na něj pak
navazuje v neděli 6. listopadu seminář Celostní medicína včera,
dnes a zítra (EAV pro pokročilé). Přednášející opět MUDr. Věra
Dolejšová a MUDr. Jana Wankatová. Koncem listopadu, přesně
v sobotu 26. 11., konečně náš pravidelný seminář v Lékařském
domě v Praze, tentokrát na téma „akupunktura v onemocněních
pohybového aparátu“. Rozhodně je z čeho vybírat a na co se těšit.
A už tu máme avizované dva kongresy na příští rok 2017.
Nejprve světový kongres 2. – 4. června 2017 v Mexico City.
Zajímavý bude mimo jiné tím, že jde o první společný kongres
dvou světových organizací. Jednak nám dobře známé ICMART
– International Council of Medical Acupuncture and Related
Techniques a dále FILASMA - Federación Ibero Latinoamericana
de Sociedades Médicas de Acupuntura (ne, nejde o překlep,
skutečně tam to „c“ není) – organizace sdružující převážně
společnosti Latinské Ameriky. Byť vzdálené, určitě zajímavé
a lákavé. Zájemci se již mohou hlásit, viž viz avízo uvnitř čísla.
A o pouhý týden později nás ve dnech 9. – 11. června čeká náš
společný česko-slovenský kongres v Brně.
V poslední době je relativně bohatá i knižní produkce. Tentokrát léta očekávaná, nakonec výrazně redukovaná na „pouhých“
550 stran, ale přesto velmi obsáhlá a zajímavá Akupunktura
ve 21. století prof. MUDr. Ing. Petra Fialy. Ukázky jsou také uvnitř
časopisu. A pak alespoň pro mě těsně před uzávěrkou příjemné
překvapení – Celostní přístup k léčbě bolesti, autoři MUDr. Ivan
Vondřich a PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D. Na nedostatek
materiálu ke studiu si určitě nelze stěžovat.
Z kulturních tipů bych dnes připomněl Podblanický hudební
podzim, letos značně redukovaný (asi sponzorům došly peníze)
a pražský koncert Paula Simona v říjnu. A kdo ještě neviděl živě
skupinu The Who a má je rád, má možnost třeba začátkem října
na nejnabitějším festivalu všech dob (kromě nich Rolling Stones,
Bob Dylan, Paul McCartney, Neil Young, Roger Waters). Byť je to
trochu z ruky v Kalifornii, sestava legend by za to stála...
Přeji všem hezký zbytek roku včetně pohodových Vánoc
a dobré vykročení do roku nového.
Petr Sedláček

Za obsahovou a jazykovou formu příspěvku odpovídají autoři.
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ELEKTROSMOG – CO TO JE? CO S TÍM?
Přednáška v rámci mezioborového semináře ČLAS
v Lékařském domě v Praze 19. 3. 2016

Ing. Petr Makeš
Zdravý domov, Brno
petr@zdravy-domov.cz | www.zdravy-domov.cz
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Tento článek přináší praktické
rady, jak omezit vliv elektrosmogu
nejen jednoduchými pravidly. Hodně si můžeme pomoci sami. Účelem
není techniku zcela zavrhnout, ale
rozumně ji využívat!

Co je elektrosmog
Co to je vlastně elektrosmog? Název elektrosmog se vžil pro umělé
elektromagnetické pole, které vyzařují všechny elektrické přístroje
a zařízení. I když jej nevidíme, je
všude kolem nás. Vznik elektrosmogu dle této definice můžeme datovat
od vynálezu střídavého proudu Nikola Teslou na konci 19. století. Jeví
se logické, že lidské tělo se tomuto
působení nemělo kdy přizpůsobit.
Pár nutných slov teorie úvodem.
U elektromagnetického pole (dále
jen EMP nebo elektrosmog) sledujeme především jeho kmitočet, který
nám určuje, jestli je EMP nízkofrekvenční (dále nf) nebo vysokofrekvenční (dále vf). Proč je to důležité
takto rozdělit? Protože pro daná pole
se sledují jiné veličiny, tj. jinak se
měří, a platí pro ně jiné normy a jiná
biologická doporučení, o kterých si
řekneme dále. Také nám kmitočet
jasně řekne, o jaký zdroj elektrosmogu se jedná. Kmitočet se udává v jednotkách Hz (Hertz) a z praktického
pohledu má nízkofrekvenční EMP
50 Hz, což jsou například napájecí
4

elektrorozvody v domech, vysoká
vedení, trafostanice apod. U nízkofrekvenčního EMP měříme intenzitu
elektrického pole v jednotkách V/m
a magnetickou indukci v nT. Vysoko-

Kmitočet
[MHz]

ném případě nemůže škodit. I když
mnohé nezávislé studie jasně hovoří
o opaku. Postižený občan se v této
věci a v tuto chvíli bohužel nedovolá
u státu ochrany.

Intenzita pole E [V/m] 1)
ČR 7)

RE 2) + ČR 3)

ČR 4)

Švýcarsko 5)

Itálie 6)

900

90

41

4,3

4

6

1 800

127 V/m

63

4,3

6

6

frekvenčními zdroji EMP jsou třeba
vysílače radiových stanic, digitální
TV, mobilních operátorů, wifi sítí
atd. To je už orientačně od frekvence
80 MHz. Zde měříme intenzitu EMP
ve V/m.

Normy x biologická
doporučení
Z pohledu legislativy platí, že naše
zdravotní normy pro intenzitu EMP
byly do roku 2000 jedny z nejnižších,
ale od roku 2000 a hlavně 2015 patří
bohužel k nejvyšším v Evropě, a patrně i na celém světě. V roce 2000 se
totiž normy u vf EMP skokově zvýšily
asi 10×. Došlo k tomu na základě
nezávazného doporučení EU. Bývalí
zaměstnanci státního zdravotního
ústavu (dále SZÚ), kteří byli zodpovědní za oblast neionizujícího záření,
s tím nesouhlasili, ale následně bylo
osazení SZÚ změněno. Tento „nový“
SZÚ, Národní referenční laboratoř
pro neionizující záření (NRL), následně navrhl na schválení razantní
zvýšení norem v roce 2000, úpravu
v roce 2008 a další zvýšení v listopadu 2015 – viz tabulka. Od roku 2000
NRL SZÚ navíc zastává stanovisko,
že elektrosmog je výmysl a v žád-
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1. pro dobu expozice větší než
0,1 hod. (není-li uvedeno jinak)
2. doporučení Rady Evropy č.
1999/519/EC (viz OJ L 199,
30. červenec 1999)
3. nařízení vlády č. 480/2000 Sb. –
platnost od 1. ledna 2001
4. vyhláška MZ ČR č. 408/1990
Sb. – pro dobu expozice 24
h (platnost do 31. prosince
2000)
5. Ordinance No. 814.710,
1. 1. 2000 – pro oblasti
s dlouhodobou expozicí (domy,
hřiště)
6. Decreto n. 381, 10 settembre
1998 – pro expozici v budovách,
v nichž lidé žijí nebo pracují
déle než 4 hod. denně
7. nařízení vlády č. 291/2015
Sb. – účinnost od 18. 11. 2015
Tyto hodnoty jsou alarmující, zvláště když si uvědomíme, že to znamená
24 hodinové telefonování s telefonem na uchu s maximálním výkonem
2W. Také to samozřejmě umožňuje
instalovat věže mobilních operátorů
vedle bytů a domů, dá se říci i na balkoně. Stále to bude vyhovovat těmto
mírným normám. Můžeme se tedy

ptát, jestli hlavni hygienik nehazarduje se zdravím obyvatel.
Rozdíl je propastný i vzhledem
k jiným evropským zemím, jako je
například Itálie, Rakousko či Rusko.
Naší snahou je dostat měřené
hodnoty k preventivním hodnotám
doporučovaným stavebními biology,
které jsou 0,02 – 0,6V/m. Tedy až
10.000× nižší než normy. Ale pozor
– technika přitom stále funguje.

Možné zdravotní dopady
Zastavme se u možných zdravotních dopadů.
Tyto vlivy mohou být způsobeny
jak tím, že tělo je převážně z vody, tak
tím že tělesné pochody jsou na bázi
elektřiny, přenosů iontů.
Laicky řečeno je člověk vlastně
taková anténa a elektrosmog jej rozlaďuje. Například v Rusku je velmi
na rozvoji vlnová genetika. Elektrosmog se vůči tělu stal agresivnějším
i nástupem digitálních technologií,
kdy se tvar vlny dřívějšího analogického signálu mění na neplynulý,
odskákaný digitální signál s mnoha
hranami.
U elektrosmogu není ani tak zásadní tepelný ohřev organizmu
(například hodnoty SAR u mobilních
telefonů), ale hlavně netepelné účinky. Různé zahraniční studie hovoří
o vlivu na genetiku, oslabení imunity,
poškozování buněčných membrán,
poruchy metabolizmu, srdeční činnosti. Dále může docházet ke změně krevního obrazu, sedimentace,
poklesu plodnosti atd. Omezení
plodnosti je z mého pohledu velmi
alarmující zvláště pro dospívající
generaci, která používá mobily neustále. Těchto studií je na internetu
velké množství.
U dospělých a hlavně u dětí dochází ke ztrátě koncentrace a pozornosti, zpomalování reakcí, zhoršování
paměti, zvýšení nervozity nebo zvýšení únavy.
Zajímavý je také vliv na tvorbu
melatoninu, hormonu mládí, který
se vylučuje v noci v epifýze a má zásadní vliv na regeneraci organizmu.
Některé prameny hovoří o propojení
tvorby melatoninu s lidskou intuicí,
rozšířeným vnímáním. O tomto povídám více na přednáškách.
Zásadně je také narušeno biopole
člověka. Ze své praxe mám například
ověřeno, že vyzařování mobilního

telefonu při telefonování vytváří
černou díru do aury a energeticky
rozhodí jednotlivé čakry. Dochází
k silné disharmonii organizmu, která se ale může projevit na fyzickém
těle až s velkým časovým odstupem.
Proto je elektrosmog tak záludný.
Světová zdravotnická organizace
WHO zařadila elektrosmog mezi
potenciálně rakovinotvorné vlivy
na člověka, do stejné kategorie jako
azbest.
Je tedy jasné, že je zde velmi potřeba dodržovat pravidlo předběžné
opatrnosti a snižovat intenzitu elektrosmogu na minimum.
Zajímavé jsou i psychické a sociální dopady plynoucí z využívání
mobilů a internetu. Nejzásadnější
je asi virtuálni realita a internetové
vyhledávače, kdy se spoléháme na ně
a ne na sebe. Klesá paměť a rychlost zpracování mozkem. Dochází
k nevyváženému vývoji mozku, kdy
přetěžujeme racionální myšlení
v levé hemisféře a omezujeme tvůrčí
myšlení a emoce v pravé,
dochází k tzv. digitální demenci. Nepříjemné jsou
poruchy sociálních vazeb,
vytvoření a udržení vzpomínek, ztrácí se schopnost
celistvého pohledu na realitu. Ve vyhledávačích lidé
rychle najdou informace,
ale neudrží je v paměti.
Dochází k iluzi, že nejnovější je nejlepší. Člověk je
více nesoustředěný, ztrácí
koncentraci. Zvláště u dětí
dochází k větší agresivitě
a ztrátě empatie. Můžeme
mluvit i o závislosti na internetu stejně jako na drogách
a docházet k duševnímu rozpadu osobnosti. Závislost
na internetu je například už
dva roky oficiálně uznána
v Německu jako nemoc.
Zde je vhodné zvláště pro
děti zvolit určitou disciplínu, mít dny počítačové
abstinence, dovolit dětem
třeba pobyt na počítači tři
dny a tři dny ne, aby si psychika odvykla. Nepoužívat
telefony a tablety při jídle, vyhýbat
se počítačovým hrám, více číst
opravdové knihy, trénovat svoji paměť, bavit se s přáteli osobně, více
se hýbat atd.

Vnější zdroje
Nyní již můžeme přistoupit k praktickým radám. Osobně rozděluji
zdroje na vnitřní a vnější, jelikož
elektrosmog z vnitřních zdrojů lze
již pravidly užívání zásadně omezit. A na omezení záření z vnějších
zdrojů zase máme různé technické
prostředky.
Mezi hlavní vnější vysokofrekvenční zdroje patří vysílače mobilních
operátorů a wifi sítě. Zpozornět by
měl každý, kdo má mobilní vysílač
naproti oknům na protější budově.
Z tohoto pohledu jsou třeba vhodnější byty v nižších patrech hlavně
ve velkých městech, kde intenzity
vf EMP dosahují na ulicích běžně až
5 V/m. Ten, kdo má zase vysílač přímo nad sebou na střeše domu, může
být ovlivněn spodními vyzařovacími
laloky. Zde doporučuji přeměření.
V případě potřeby pak existuje naštěstí nápravné řešení, tj. speciální
stínící folie do oken, stínící malby
nebo omítky.

Mezi hlavní vnější nízkofrekvenční
zdroje elektrosmogu patří vysoké vedení. Zde také normy povolují výrazně menší vzdálenost, než doporučují
stavební biologové. Například u ve-
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dení vysokého napětí 400 kV je dle
norem bezpečná vzdálenost 20 metrů a dle stavebních biologů přes 200
metrů. U chaty, která byla vzdálena
80 metrů od tohoto vedení, jsem naměřil hodnoty intenzity elektrického
pole 250 V/m (stavební biologové
doporučují pro spánek 1 – 10 V/m)
a magnetické indukce 1000 nT (přijatelných by bylo 100 nT). Majitelé chatu prodali a postavili si pěkný dům
na jiném místě. Magnetické pole lze
totiž, na rozdíl od elektrického pole,
velmi těžko prakticky odstínit. Zde
pomůže jen větší vzdálenost. To se
týká i trafostanic v blízkosti domů
nebo v jejich suterénech.

Když mobil vysílá na plný výkon
(ve výtahu, při špatném signálu,
při jízdě autem apod.), tak můžeme
u hlavy telefonující osoby zjistit
až 150 V/m, přitom ve vzdálenosti
60 cm je to asi 15× méně. Proto je
tak důležité telefonovat s hands free
sadou (doporučuji používat drátová
sluchátka a ne bluetooth). Dále je
dobré používat telefon rozumně,
tj. telefonovat co nejméně, zapínat
datové přenosy prioritně přes wifi,
která v tomto případě vyzařuje
výrazně méně než mobilní data.
Datové přenosy zapínat jen když je
skutečně potřebujeme a nemít je

Vnitřní zdroje
Dostáváme se k vnitřním zdrojům.
Sem patří mobilní telefony, domácí
bezdrátové telefony, wifi sítě, notebooky a tablety, chůvičky na monitoring dětí, mikrovlnné trouby, lampy
a zásuvky u lůžek, napájecí kabely
ve zdech a pod stoly, elektrické podlahové topení pod lůžky a místy trvalého sezení (vodní není také vhodné)
a mnohé další. Zastavme se u dvou
nejhlavnějších, mobilů a notebooků.
6
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zapnuty stále, i když je to trend. Ale
musíme si říci, co chceme raději,
jestli své zdraví a větší vitalitu nebo
být stále online. Také je vhodné svůj
mobilní telefon vypnout a přesměrovat hovory na pevnou linku, pokud
trávíme na jednom místě v kanceláři
třeba celý den. To mobilní operátoři
umožňují. Ti co jej nevypnou, tak
si jej raději dají dále od těla, třeba
na parapet okna nebo i do sousední
místnosti.
Velkým nešvarem je také ponechání zaputého telefonu vedle lůžka,
když člověk spí. Ať už jen kvůli pocitu
„co kdyby někdo zavolal“ nebo pro
buzení. Jako budík není zapnutý mobil také vhodný.
Spojuje se totiž se základnovou stanicí i tehdy, když
člověk netelefonuje. Tím
se narušuje kvalita spánku.
Mobil patří v noci do sousední místnosti, kde jej
můžeme nabít, a zároveň
jej vypneme. Z toho také vyplývá, že je velmi nevhodné
spát s mobilem u hlavy, který je v nabíječce. Intenzita
elektrického pole má pak

hodnoty jako pod vysokým vedením,
tj. mnohonásobně vyšší než doporučují stavební biologové.
Záludné jsou také domácí a firemní
přenosné telefony, které vyzařují
elektrosmog i když se netelefonuje.
Zde je vhodné volit typy například
s označením ECO PLUS nebo je
nahradit klasickými šňůrovými telefony.
Pravidla pro užívání notebooků
jsou jasná. Používat pevné datové
připojení při práci na jednom místě
a používat externí klávesnici připojenou přes USB kabel. Klávesnice
notebooků totiž vyzařují velké magnetické pole, které opět odpovídá
hodnotám pod vysokým vedením.
Tomu se vyhneme právě využitím
externí klávesnice. Dále může notebook vyzařovat velké elektrické pole,
které opět odpovídá místu pod vysokým vedením. Proto je dobré vybírat
notebook se zemněným napájecím
trafem.
No, asi ne nadarmo Steve Jobs,
zakladatel značky Apple, zakazoval
svým dětem používat iPhone a iPad.
Zásadně důležité je místo spánku.
Problémy se spánkem u citlivých lidí
může způsobovat i umístění neuzemněných lamp blízko hlavy u lůžka.
Relativně bezpečná vzdálenost je
totiž asi 60 – 80cm.
Aby to nebylo tak jednoduché, tak
někdy vyzařuje celá stěna silné elektrické pole. To je způsobeno vodivým zdivem nebo omítkovými směsi.
Ale to jde naštěstí dobře odstínit.
Dalším fenoménem jsou úsporné
kompaktní zářivky, tzv. „úsporky“.
Je zde hned několik důvodů, proč je
nepoužívat v místnostech trvalého
pobytu. Za prvé světelné spektrum je
nespojité, „úsporka“ vyzařuje světlo
jen některých vlnových délek, což je

nepříjemné pro oči i auru člověka.
Dále je součástí zářivky cívka, která
vyzařuje magnetické pole. Je tedy
lepší je mít dále od hlavy. Vzhledem k jejich nižší životnosti se moc
ani neušetří zvláště, když náklady
na osvětlení v domácnosti tvoří asi
7% nákladů na elektřinu. Zásadní
je také to, že trubice „úsporky“ je
vyplněna v naprosté většině případů
rtuťovými párami, které jsou karcinogenní. Při jejím rozbití je nutné
vyvětrat a malé děti by si neměly hrát
na zemi. „Úsporky“ se musí zlikvidovat ve speciálních sběrných dvorech.
To se ale neděje, většina lidí je vyhodí
do odpadu a tak se následně dostává
rtuť do spodních vod. Je to obrovský
ekologický problém do budoucna.
LED svítidla jsou sice lepší, nemají
v sobě rtuť, ale nespojité spektrum
zůstává a magnetické pole také.
Z těchto důvodů je doporučuji jen
do sklepů, na chodby nebo technických místností. Používejme raději
standardní žárovky nebo halogenové
se žhaveným vláknem, které mají
sice vyšší spotřebu, ale mají spojité
světelné spektrum blízké slunečnímu záření.

Většinou to může být tím, že člověk
spí na místě, které je také v silném
elektromagnetickém poli a organizmus se za týden opět vyčerpá. A tak
může léčba pokračovat stále dokola
bez dlouhodobého efektu. Proto je
důležité také uzdravit místo, kde
spíme a pracujeme.
Mou snahou je vždy najít řešení
jak snížit hodnoty elektrosmogu
k limitům doporučovaným stavebními biology. Jak podpořit zdraví
a zkvalitnit si život.
Literatura, podrobnosti a možnost
změření u autora – tel.: 608 617 211.

Co s tím vším?
Určitě bych doporučil odborné
přeměření všech možných zdrojů nejen v bytě či domě, ale i od sousedů
a zvenku. Podle frekvence a směru
měření totiž můžeme poznat, o jaký
zdroj elektrosmogu se jedná, jakou
má EMP intenzitu. Jestli přesahují naměřené hodnoty doporučení stavebních biologů. Na základě toho můžeme lépe udělat cílená opatření. A to
buď jednoduchými pravidly užívání
elektro zařízení, které jsme probrali
výše, nebo snížením výkonu zdroje,
zvětšením vzdálenosti, odstíněním
speciálními stínícími materiály, využití odpojovačů sítě apod.
Často se setkávám s názorem, že
elektrosmogu nelze utéci, že je všude
a nemá smysl s tím něco dělat, když
stejně říkají, že to nic nedělá. Proč
se ještě více stresovat. Ale je dobré
si uvědomit, že lze hodně udělat pro
své zdraví bez omezení využívání
techniky. Jen chtít a nebát se toho.
Také spolupracujeme s terapeuty,
kteří zjistili, že se jim lidé za týden
po proceduře vrátí ve stejném stavu v jakém byli před procedurou.
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PROJEVY ELEMENTU DŘEVA –
VÝZNAM JATER A ŽLUČNÍKU
10. konference holistické medicíny v Českém ráji 23. 4. 2016
MUDr. Miroslav Holub
Rehabilitační centrum Semily
mirhol@netair.cz
Dalším prvkem, kterým se budeme
zabývat, je element dřeva. Ten ovládá podle východních filosofií játra
a žlučník.
Játra jsou velice důležitým
metabolickým orgánem a řídí
tak mnoho fyziologických funkcí
našeho těla. Především řídí metabolické pochody v těle. Všechno,
co přijímáme žaludkem (potraviny,
tekutiny, léky) se dostává postupně
do jater. Játra mají svou funkci třídící. Rozhodují o tom, zda přijatá látka
do našeho těla je pro nás prospěšná.
V tom případě provádějí určitou
distribuci po těle do cílového orgánu. Rozhodují ale také o tom, co
jsou látky tělu škodlivé, nepotřebné,
které je třeba z těla vyloučit. Zahajují
tak určité detoxikační procesy,
kterými se potom nevhodné látky
z našeho těla vylučují (zpravidla ledvinou, tlustým střevem či kůží). Tím
se stávají játra součástí vylučovacího
systému člověka.
Vylučovací systém člověka
má celkem tři etáže. První rovina
je na úrovni lymfy. To je tekutina,
která omývá každou buňku našeho
těla. Lymfatický systém můžeme
chápat jako naši vnitřní popelnici,
kterou je třeba pravidelně vysypávat. Metabolická aktivita směřuje
k tomu, že nepotřebné škodliviny
se vylučují do mezibuněčného prostoru, kde jsou v přímém kontaktu
s lymfou. Ta je postupně dopraví
do krevního oběhu, kterým se dostanou právě do jater, kde jsou
tyto látky přečištěny, detoxikovány
a připraveny k vyloučení. Třetím
vylučovacím článkem jsou potom
ledviny, které celý očistný proces
uzavřou vyloučením mimo naše tělo.
Takže lymfatický systém, játra
a ledviny jsou základní články
8

našeho vylučovacího systému,
ve kterém právě játra hrají klíčovou
roli. Proto je kondice našich jater
velice důležitá, abychom se zbavovali
všech negativních a škodlivých látek,
které se do našeho těla dostávají především žaludkem (stravou).
Játra mají na starosti také uskladňování a uchovávání krve, kterou
zároveň ohřívají na potřebnou teplotu. Zároveň udržují určitou hladinu
krevního tlaku. Produkují žluč,
která je nezbytná k štěpení tuků v oblasti tenkého střeva. Žlučník se pak
stává rezervoárem žluči, která je postupně vylučována do dvanácterníku
v závislosti na složení přijaté stravy
k jejímu optimálnímu trávení. Žlučník řídí trávicí procesy v tenkém
střevě, čímž napomáhá optimálnímu
vstřebávání živin s možností jejich
dalšího zpracování a distribuce pomocí sleziny. Reguluje a akumuluje
jaterní čchi. Játra udržují určité šlachové i svalové napětí a vyživují
tak šlachy, svaly a klouby. Jsou určitým hnacím motorem naší aktivity.
Pohánějí nás vpřed, dodávají nám
patřičnou energii.
Pro celkovou kondici a optimální
funkci jater je velmi důležitá vlastní
aktivita jaterní buňky, která je
velmi zranitelná. Toxické poškození
závisí i stavu imunitního systému.
Játrům je přiřazen element dřeva,
barva zelená, modrá či akvamarínová. Obdobím maximální aktivity jater
je jaro. Světovou stranou je východ.
Negativní energií sezóny je vítr.
Játra mají na starosti naši rozhodnost, sebejistotu, odvahu, cílevědomost, pružnost. Ale projevem jater je
i naše arogance, útočnost, bezohlednost, impulzivita. Negativní a zpravidla potlačovanou emocí jater
a žlučníku je hněv, zloba, vznětlivost,
vztek, zášť, závist, žárlivost. Proto se
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o lidech vzteklých a nerudných říká,
že jsou žlučovití.
Prostřednictvím šlachosvalové
dráhy meridiánu jater je řízen m.tibialis posterior, m. pectineus a pars
sternocostalis m. pectoralis maior.
Meridián žlučníku řídí m. popliteus
a m. deltoideus.
Játra řídí také naši vigilitu (bdělost). Pokud jsou v optimální kondici,
cítíme se zpravidla dobře, pokud dojde k jejich energetické nerovnováze
(většinou k přetížení), cítíme se unavení a snadno unavitelní. Tento stav
přirovnávám k „vybitým bateriím“.
Obzvláště na jaře si často stěžujeme,
že jsme unavení a tento stav označujeme jako jarní únavu. To není
v žádném případě nedostatek vitaminů (jak nám sdělují farmaceutické
firmy, abychom si zakoupili jejich
chemické vitaminové preparáty), ale
pouze naše přetížená játra signalizují, že nejsou v dobré kondici.
Energetický rozvrat na játrech
a žlučníku se projeví různými zažívacími obtížemi (nauzea, zvracení,
dyspepsie – nadýmání, říhání, pocity
plnosti), bolestmi břicha, křečemi,
průjmy. Mohou se dostavit bolesti
hlavy, migrény, bolesti zubů, poruchy menstruačního cyklu, nespavost,
ale i bolesti kyčelních nebo kolenních kloubů. U žlučníku také biliární
koliky či vertigo.
Pohled na naše nehty nás upozorní
na kondici jater. A to v širších souvislostech. Zejména různé bílé nebo
naopak tmavé skvrny na nehtech
jsou známky přetížení jater s hromaděním škodlivých látek v těle.
Lámavé, vlnité či deformované nehty
informují o minerální poruše.
Patogenní energií je především
vítr. Pokud je zevní, způsobuje ho-

rečky, pocení, bolesti hlavy a šíje.
Pokud je vnitřní, vede ke křečím,
třesu, závratím. Jaterní vítr způsobuje stěhovavé kloubní bolesti.
Hromadění žlučových kyselin vede
ke svědění kůže.
Harmonizující jsou pro játra
kyselé potraviny, dostatek listové
zeleniny (špenát, saláty, čekanka),
dále křen, artyčoky, ředkev, ředkvičky, tuřín, vodnice. Určité množství
luštěnin, ale i brokolice, rajčata,
cukety. Žádoucí je dostatečný přísun
vitamínu C, E a skupiny B, antioxidanty a vhodné bylinky (řepík,
čubet benedikt, pampeliška, ostropestřec mariánský, světlík, pelyněk,
hořec, chmel, vlaštovičník, čekanka
a celík zlatobýl). Harmonizující vliv
mají potraviny a nápoje s obsahem
hořčin, které jsou označovány jako
amara, mají hepatoprotektivní účinky. Hořčiny se nacházejí převážně
v bylinách (pampeliška, pelyněk,
šalvěj, mateřídouška). Nejvýznamnějším zdrojem hořčin je chmel
(pivo). Pivo je významným nápojem
pro harmonizaci jater, i když jeho
pozitivní účinky jsou tlumeny alkoholem, který se v tomto iontovém
nápoji nachází.
Český národní nápoj pivo, v jehož konzumaci stále vedeme pomyslný žebříček. Při rozumné konzumaci
jde o nápoj nevšedních kvalit. Jediné,
co trochu kazí jeho pověst, to je určité množství alkoholu v tomto nápoji
obsažené, které ho řadí k nápojům
s opatrnou konzumací. Především
jde o iontový nápoj, kterým doplňujeme řadu v těle chybějících minerálních látek. Ječmen, jako hlavní součást piva díky sladu snižuje hladinu
cholesterolu v krvi, má příznivý vliv
na srdeční a cévní onemocnění. Prospívá játrům, prospěšný je i pro diabetiky, neboť je přírodním zdrojem
chromu, který ovlivňuje metabolizmus cukrů. Obsahuje řadu vitamínů,
minerálů a stopových prvků. Chmel
jako rostlina má baktericidní účinky,
celkově zklidňuje, odstraňuje napětí,
nervozitu a podráždění. Hořčiny
jako důležitá součást chmele podporují sekreci žaludečních šťáv a žluči,
podporují chuť k jídlu a zlepšují
trávení. Pivo jako nápoj tak v sobě
kumuluje všechny pozitivní vlastnosti ječmene a chmele. Navíc je to
nápoj lehce stravitelný, s vysokým

obsahem vitamínů – A, D, E a především díky kvasinkám i skupiny B. Je
významným zdrojem řady minerálů.
Především hořčíku, kterého máme
zpravidla nedostatek a je velice důležitý pro přenos nervového vzruchu
na nervosvalové ploténce, což má své
důsledky ve svalové činnosti, zejména u křečových stavů. Dále fosforu
a životně důležitého draslíku. Obsahuje i stopové prvky, jako chrom,
ovlivňující metabolismus cukrů, dále
měď, která je důležitá k optimální
funkci hladkého svalstva a také malé
množství manganu. Vhodné enzymy
a aminokyseliny doplňují pozitivní
účinky na lidský organizmus. Pivo
má antioxidační schopnosti, které
lze přirovnat k červenému vínu.
Dobře zahání žízeň, podporuje trávení, zlepšuje chuť k jídlu, působí proti
stresům, uvolňuje napětí v těle, podporuje spánek a je prevencí žlučníkových a ledvinových kamenů. To jsou
fyzikální vlastnosti piva. Z duchovního pohledu má pivo schopnost
zvyšovat pocit odpovědnosti před
světem a ječmen v pivě obsažený
pak povzbuzuje víru ve vlastní síly.
Pivo dodává moudrost a sílu k životu. Proto je tak oblíbeným nápojem
především u mužů.
Další velmi vhodnou tekutinou pro
játra je zejména zelený čaj. Reguluje
krevní tlak, hladinu cholesterolu,
spolupodílí se na regulaci glykémie
a svým obsahem kofeinu stimuluje
játra a odstraňuje únavu. Obsahuje
řadu významných antioxidantů.
K harmonizaci jater používáme
také homeopatika. Především
Phosphorus a všechny jeho soli a deriváty (Kalium phosphoricum), včetně Phosphoricum acidum. Vhodný je
Cardus marianus, Chelidonium, Arsenicum album, Taraxacum, China,
ale i Phytolacca a polykompozitum
Lymphomyosot. Žlučník ovlivníme
také pomocí preparátů Bryonia,
Belladona, Nux vomica, Berberis či
Colocynthis.
Pro játra jsou nevhodné látky,
které je přetěžují. Dominuje jim především alkohol, různé psychotropní
látky a především léky. Všechny
chemické léky vždy zatěžují
játra. Dominuje jim skupina kontraceptiv (antikoncepční hormonální látky), statinů (léky k snížení
hladiny cholesterolu), antibiotik

a kortikoidů. Nesmíme zapomínat
ani na účinky léků a chemických
látek při celkové nebo lokální anestezii. Dále to jsou všechny chemické
látky, se kterými se v průběhu života
setkáváme v ovzduší, ve vodě, ale
i v potravinách (aditiva, označovaná
jako éčka). Nevhodné jsou potraviny
s vysokým obsahem nepřirozených
tuků, jako jsou margaríny. Játra ohrožují také jídla připravená smažením
a fritováním.
Játra přetěžují také různé virové
zátěže. Každá viróza se tak „zapíše“
negativně na našich játrech. Záleží
pouze na tom, na jaké úrovni je v tu
chvíli náš imunitní systém. Přetížená
játra se projeví především zvýšenou
unavitelností, kterou registrujeme
zpravidla jako první varovný příznak
energetické nerovnováhy.

Oči – orgán zraku
Játra řídí a významně ovlivňují
oči. Proto při oslabení nebo přetížení jater dochází k poruchám zraku.
Oči jsou nejdůležitějším smyslovým
orgánem, který nám zprostředkuje
kontakt se světem. Proto je důležité,
abychom udržovali svá játra v optimální kondici a zachovali si tak dobrý
zrak do pozdního stáří. Z hlediska
biorytmů víme, že maximální aktivita jater je na jaře. Játra potřebují
zelenou barvu ke své harmonizaci, proto přijímáme na jaře velké
množství zeleniny, kterou nám příroda nabízí jako první – tedy pampelišky, kopřivy, saláty, špenát. Spolu
s harmonizující stravou vyžadují játra
určitou jarní očistu. Tu naši předkové prováděli tak, že dodržovali určité
půsty (období masopustu). Tím svá
játra očistili, provedli detoxikaci těla,
přijímali zelenou barvu a harmonizovali tak jaterní funkce. V dnešní době
tento jarní očistný proces zpravidla
neprovádíme, játrům nedáváme
to, co v tu chvíli nejvíce potřebují
a navíc je zatěžujeme látkami, které
játrům škodí. Jsou to především alkohol, různé psychotropní látky, ale
i léky, různé chemické látky, těžké
kovy, aditiva v potravinách (éčka).
Navíc zpravidla svými negativními
emocemi (hněv, vztek, zloba, zášť,
závist) játra ještě více přetěžujeme.
Tím nedovolíme játrům jejich přirozený očistný proces a dochází tak
k jejich přetížení. Jako důsledek se to
projeví zhoršeným zrakem, který
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můžeme maximálně pociťovat právě
v období jara.
Mám osobní zkušenost s tím, že
před několika lety jsem běžně četl
noviny bez brýlí, ale v jarních měsících, kdy vrcholila aktivita jater,
jsem musel tuto oční ortézu používat. Příchodem léta jsem brýle opět
odkládal a celý rok zase četl pouze
bez této oční pomůcky. Na promoci
své dcery jsem si všiml, že řada jejich
vrstevníků nosí brýle, dokonce to
byla nadpoloviční většina těch, kteří
diplom přebírali. Vzpomněl jsem si
na svá studijní léta a jen velmi těžko
jsem ve své mysli napočítal tři spolužáky, kteří v té době používali brýle.
Což mne vede k tomu, že generace
našich dětí má játra více přetížena
a nefungují tak, jaká je jejich fyziologická přirozenost.

Oči jsou smyslovým orgánem,
zprostředkujícím náš kontakt se
světem a jeho vnímání prostřednictvím zraku. Ale i opačně. Oko
je do duše okno. Signalizuje stupeň
našeho vědomí, pozornosti, duševního vývoje, ale i nálady (hněv, strach,
zlost, lítost, starost, veselost, láska),
které lze vyčíst z našich očí. Ale
i našeho zdravotního stavu. Čeština
navíc krásně popisuje stav našeho
myšlení, který zprostředkovávají
oči. Vhled, výhled, pohled, přehled,
náhled, rozhled. Zajímavé jsou také
duchovní příčiny poruch našeho zraku. Krátkozrakost je dána
strachem před vnějším světem
a realitou a neochotou pohledu
do dálky, do budoucnosti. Naopak
dalekozrakost symbolizuje strnulost
postojů a neochotu vidět to podstatné, všechny ty detaily světa kolem

nás. Záněty jsou vždy určitá zloba,
při zánětu spojivek ji spojujeme
s neřešeným konfliktem. Vnitřní neřešený tlak oční se projeví zeleným
zákalem. Šedý zákal je symbolikou
přijímání špatných vjemů a určitou
rigiditou v jejich vnímání s celkovým
ustrnutím.
Zpracováno podle přednášky
na Konferenci celostní medicíny
v Zámeckém hotelu Hrubá Skála
v dubnu 2016

ATYPICKÉ MIGRÉNY SI VYŽADUJÍ
ATYPICKOU TERAPII
10. konference holistické medicíny v Českém ráji 23. 4. 2016
doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Dr.h.c.
Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV Praha
dobroslava.jandova@seznam.cz
Definice migrény, etiologie
migrény
Jedná se o záchvatovité onemocnění mozku, které nemá jednoznačný
původ. Mnoho lidí si myslí, že migréna je pouhá bolest hlavy, což ale není
vůbec pravda. Migréna totiž zasahuje
kompletně celý organismus. Přesné
mechanismy migrény nejsou známy,
obecně je přijat názor, že se jedná
o neurovaskulární poruchu. Teorie
o vzniku migrény pracují s konceptem zvýšené excitability mozkové
kůry a abnormální funkcí neuronů
zodpovědných za vnímání bolesti,
nacházejících se především v trojklanném nervu v mozkovém kmeni.

Prevalence migrén, jejich
frekvence
Intenzita záchvatů se pohybuje
v průměru mezi 1 – 2 záchvaty měsíčně, u někoho ale můžeme registrovat migrénu častěji. Častější výskyt
migrén v populaci je u žen, migréna
se vyskytuje až u 15 – 20 % populace
žen, méně častý výkyt je u mužů, cca
jen 6 % mužů trpí migrénami.První
ataky migrén se objevují zpravidla
v pubertě, u migrén spřažených s požitím potravin se migríény mohou
objevit i v pozdějším věku (někda
trvá dlouho, než se anamnesticky
prokáže souvislost požití určité potraviny a následné migrény, interval
bývá 6 – 12 hod. a někdy i více hodin
od požití alergenu resp. může se
jednat pouze o intoleranci provokačního potravinového agens, což může
být i jen určitý druh koření nebo
určitý typ alkoholického nápoje).

Fáze migrény
První je fáze prodromů, jedná se
víceméně o individuální soubor
příznaků o rozdílné délce trvání
před nástupem vlastní bolesti. Mezi
10
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příznaky jsou uváděné neurčité
pocity tlaku v hlavě nebo jen v polovině hlavy, neurčitý dyskomfort
zažívacího systému, některé osoby
trpící migrénami večer před ranním
záchvatem migrény pociťují neztišitelný a až vůlí neovladatelný hlad
po cukru nebo ještě více po kakau
a čokoládě, někteří udávají naopak
chuť na slaná jídla a silně kořeněné
či aromatické potraviny. V souhlase
s učením klasické tělové akupunktury jsou typicky ve vztahu k elementu
dřeva jako provokační moment
udávaná smažená nebo vaječná jídla
zvláště pak houbová smaženice, jídla
hůře stravitelná a tzv. zatěžující játra
a žlučník.
Druhá je fáze aury, těsně před
nástupem migrény, zpravidla délky
trvání několik málo minut až 30 min.
Tato fáze se projevuje většinou jako
zraková jiskření, blikání či záblesky
v zorném poli oka tzv. fosfény, bývají
přítomny pocity závrati nebo nejistoty, nausea, prekolapsové stavy. Tato
fáze nastupuje u 90 % migreniků
hned po ranním probuzení, některé
migreniky dokonce aura nebo již
počínající bolest hlavy probudí ze
spánku.
Třetí fáze migrény zasahuje osoby
prudkou bolestí zpravidla celé jedné
polovinu hlavy, jsou migrenici-kteří
mají stabilně migrenozní bolesti
buď jen vpravo nebo jen vlevo, bolest se táhne od spánku kolem ucha
až k záhlaví, dostavuje se nauzea,
vomitus, „vegetativní bouře“ i s rozladami tepové frekvence a kolísáním
TK, většinou i s průjmy, ve většině
případů je přítomná fotofobie, fonofobie, zvýraznění vnímání vůní
a pachů, dostavuje se neschopnost
motoriky, daná osoba vyhledává klid
vleže na lůžku, pokud možno v tichu
a ve tmě, mnohdy je pro migreniky

problémem jakákoliv vertikalizace
(i jen sed na lůžku), všechny aferentní vstupy provokují zesílení bolestí
hlavy a vegetativní rozladu. Tento
stav trvá individuálně dlouho, udává
se doba od 2 hod. – 72 hod. (status
migrenicus).
Čtvrtou fází migrény je fáze relaxace, kdy osoba zpravidla usne,
po spánku následuje úleva, bolest
ustává nebo po probuzení už není
přítomna vůbec, ale přetrvává vyčerpání, únava, slabost, potřeba
horizontální polohy, tělesné šetření.
Euforii a následné radostné pocity
– jak tvrdí některé učebnice – jsem
osobně nikdy u nikoho za 50. let mé
praxe nezažila.

Terapie migrén
akupunkturou
Uvádím akupunkturu klasickou
tělovou jehlovou a možné kombinace s aurikuloterapií dle Kajdoše,
Barešové, Růžičky, Bachmanna, Eslera a mnoha dalších našich učitelů,
kteří používali doporučené sestavy
bodů u léčby migrény i pro prevenci
migrén: oboustranně jsou nejčastější
užívané body meridiánů: Plíce 7,
Osrdečník 6, Tři ohřivače – TO 5 (lze
propojit Osrdečník 6 a TO 5), Tl. stř.
4, Játra 2, 5, SS (slinivka -slezina) 6,
9, z dráhy Ledvin 3, 4, Žaludek 7, 8,
36, 41, z dráhy močového měchýře
použít střídavě v sestavách body:
MM 1, 2, 3, 21, 60, 62, 67, Barešová
i Růžička s oblibou používali i body
ZS 19 a PS 4, 15.
Jsou však případy atypické, proto si
dovoluji prezentovat kazuistiku paní
J. S., tehdy 27letá žena s urputnými
častými migrénami. V anamnéze:
RA bez zátěže, bezdětná, OA: bezvýznamná, PA: administrativní pracovnice, GA: menses nepravidelné
bez vazby na migrény, častější inter-
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valy- za 21 – 23 dní /4 – 5 dní, jinak
nálezy gynekologické v normě, bez
hormonální terapie, bez antikoncepce, AA: negativní, domácí poměry
bez problémové, nesportovec. NO:
od puberty od 13 r. projevy NCA
až susp. chladové alergie spíše než
Raynaudův syndrom, Raynaudova
nemoc nebyla specifickými testy prokázána. Prodělávala od 13 let věku
těžké pravostranné hemikranie – typické migrény, trvající vždy až 2 – 3
dny s frekvencí 1 – 3× měsíčně, vždy
byl pro ni při paroxysmu migrény
nutný absolutní klid vleže na lůžku,
což jí dělalo problémy v zaměstnání.
Neurologicky byla sledována, kontrolována a vyšetřena, vždy topický
neurologický nález byl v normě,
EEG v průběu let bylo provedeno
opakovaně s normálním nálezem,
léky typu DH- ergotamin kapky bez
efektu, NSA bez efektu.
Terapie paní J. S. klasickou
jehlovou tělovou akupunkturou
Paní byla v léčení u nás ambulantně, pulzová diagnostika selhávala
pro NCA se studenými akry a slabým
pulzem u hypotoničky. Střídavě byla
aplikována dvojí sestava: I. sestava
Plíce 7, TO 5, Žal. 36/ 41, Ledvina 3
nebo 4, II. sestava: Plíce 9 nebo Srdce
5, Tl. stř. 4, MM 1 – 2 propojené, „Pán
bolesti“ MM 60 propojený na Ledvinu 3, nebo jindy samostatně do sestavy Ledvinu 5 nebo bod 9. Paní
docházela zpočátku jednou týdně
po dobu prvních 5 týdnů, pak 1×/2
týdny, pravidelně. Byl jí doporučen
zvykle pitný režim, jíst nekořeněnou
stravu, doporučeno vysadit úplně alkohol a kávu, Po 6 měsících aplikace
akupunktury se jí upravily menses
na 28/3 – 4 dny, měla pouze 3 dny
předem typickou premenstruální
tenzi. Protože již po uplynutí prvních 3 měsíců léčení akupunkturou
neměla ani jeden záchvat migrény,
doporučili jsme jí užívání Dologranu
1× kávovou lžičku ráno (hořčík jako
prevence premenstruální tenze),
denní cvičení Ranní pozdrav Slunci, turistiku pěší a plavání. Ukončili
jsme terapii akupunkturou s tím, že
se objedná ke kontrole při opakování
migrény. Pulzová diagnostika u ní při
ukončení terapie akupunkturou nevykazovala žádné varující symptomy.
12

Ovšem stalo se, že po dalších 2
měsících doby bez akupunktury se
dostavila jednoho dne ráno po 8.
hodině do naší ambulance s typickými stesky: od probuzení už 2. fáze
migrény, TK 110/70 mmHg, TF 76/
min, byla bledá, měla zcela chladná
akra HK, (byla 2 týdny po menses).
Měla nauseu, pocity vnitřního chvění, nauzeu. Pulzová diagnostika při
chladných lividních akrech byla
z hlediska získání údajů nevalidní,
zřejmě to byla ovšem moje osobní
chyba v hodnocení. Aplikovala
jsem jí klasickou tělovou jehlovou
akupunkturu vleže a to body: ZS 19
(regulovat tonus hladké svaloviny),
Plicní 7 (edém), TO 5 (kardinální
bod u migrén), Ledvina 3 (antiepileptický bpod, antiparoxysmální bod
má vliv na CNS), Žaludek 41 – bod
mimořádných drah, též bod proti
nausei a migréně.
Atypický průběh migrény u paní
J. S. přímo při terapii jehlovou akupunkturou: do 5 min. po aplikaci
jehel měla subjektivně úlevu co do
zmírnění nausey, měla pocit prokrvení akra HK i DK, vymizel pocit
vnitřního chvění, trvala nadměrná
fotosensitivita a tupá mírná bolest
hlavy – pravostranná hemikranie.
V 8. minutě po aplikaci dostala náhle
prudkou bolest hlavy v celé pravé
polovině, dominoval prudký nástup
vomitu, pocity rotační závratě vleže
na lůžku (bez nystagmu), nemožnost
ani zvýšeného podložení hlavy pro
zhoršení bolestí hlavy, udávala pocity
vělké závrati, měla obavy, že spadne
z lehátka i vleže, byla neschopna vertikalizace – ani lehu na boku. Aplikovali jsme Torecan 1. Amp. i.m. – zcela
bez následného efektu. Injekční
aplikace preparátu Algifenu i.m. neměla od podání do 20 min. naprosto
žádný efekt. Interní nález orientační
při vyšetření vleže v ten moment
nevykazoval odchylky od normy.
Topický neurologický nález vleže
na lůžku byl zcela bez patologie, včetně vyšetření hlavových nervů, paní
neměla nystagmus. Neměla blokády
C páteře. Z úryvkové anamnézy mezi
zvracením nešel zjistit žádný provokující potravinový moment pro vyvolání paroxysmu migrény. Protože
nám vštěpovali nestoři akupunktury
Kajdoš, Pokorný, Barešová, Růžička,
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aj., že z 50 % příčin pravostranné
migrény jsou vlastně ekvivalenty
žlučníkové koliky, tak jsem provedla
ve 12. minutě od začátku aplikace
jehel výměna jehel a byly aplikovány
body z elementu DŘEVA, sestava byla
změněna na body s maximem ovlivnění meridiánu žlučníku a orgánu
žlučníku. Z aurikuloterapie použity
body: 51 – vegetativní bod bilat.,
bod žlučníku 96 vpravo, 98 pankreas vlevo. Z tělové klasické jehlové
akupunktury byly aplikovány body:
na hlavě Žl 3 (migrény, závratě-točení
hlavy), na HK bb: OS 6 a TeStř. 4 (oba
body indik. u neztišitelného vomitu
a krutých bolestí hlavy), na DK bb: Žl
27 (bod u žlučníkové koliky), Žl. 38
(bod u migrén žlučníkového rázu)
a poslední bod Játra 2 (žlučníkové
koliky).
Po výměně akupunkturní sestavy
se velmi pozvolna stav pacientky
zlepšoval, jehly se nedaly vyjmout ani
po několika málo minutách (chtěli
jsme sedativní efekt), ani po 30 min.
ani po 60 min., kdy už pacientka
nezvracela a naopak hluboce spala. Po 180 min. od změny aplikace
jehel se paní probudila, jehly se
postupně daly lehce vyjmout, TK
110/70 mmHg, TF 68/min., byla růžolící, akra měla dobře prokrvená,
opatrně se pak posadila, subjektivně
jí vymizely úplně všechny potíže, jen
se cítila celkově slabá, unavená jak
po složení 12 metráků uhlí. Palpačně
břicho bpn. Paní J. S. jsme nechali
vsedě v křesle do příjezdu manžela,
popíjela po chvilkách po lžičkách
hořký černý čaj, domů propuštěna
s tím, že zavolá večer a druhý den
ráno jak se cítí, doporučeno písemně
od nás, aby zůstala v PN na 5 – 7 dní,
při jakémkoliv zhoršení zdravotního
stavu ihned volat svého praktického
lékaře domů a dovyšetřit žlučník sonograficky a zvyklou laboratoř. Jak je
zvykem u stavů po žlučníkové kolice
jsme paní doporučili „hladovku“ 1 – 2
dny o starších rohlících a čaji, pak nasadit od 3. dne typickou jaterně-žlučníkovou dietu, doporučili jsme pitný
režim s bylinnými čaji – čaje na játra
a žlučník Večer paní telefonovala,
že je jí úplně dobře, jen ještě doma
spala až do večera. Ráno volala, že
je jí dobře, že se rozhodla si vzít jen
řádnou dovolenou maximálně na 2

dny a že odmítá sinechat vystavit PN.
Pak se ozvala až po týdnu od celé příhody s tím, že je absolutně bez potíží.
Pak se ozvala až po 3 měsících, že je
pořád zcela bez potíží a bez migrén,
sonografie břicha byla provedena
sa normálním nálezem, žlučník nezvětšený,m hladký bez lithiasy. Pak
se ozvala až po roce, že je pořád bez
potíží a že je ve 3. měsíci gravidity.
Pak se ozývala pravidelně vždy jen
k Vánocům a Velikonocům. Už nikdy
neprodělala paroxysmus migrény,neměla žádné problémy v graviditách,
porodila postupně 2 zdravé děti (teď
je jim cca 16 a 12 let), celá rodina je
podle sdělení na pohlednicích zdráva. Paní J. S. pro jistotu drží celé roky
doporučenou lehkou žlučníkovou
dietu, bez potravinových excesů,
ráno denně cvičí jógu.

Závěr
U paní J. S. se zřejmě paroxysmy
migrény coby ekvivalent žlučníkových kolik „zdrcly“ do jediného
záchvatu a mozek si zřejmě udělal
jednou provždy očistu a „vygumoval|“ si migrény ze svého repertoáru.
Moje tzv. „Příběhy ze života“ jak je
občasně prezentuji na konferencích
v Českém ráji jsou vázány na situace,
kdy buď RZP ještě neexistovala nebo
jako v tomto případě z Jeseníku byla

nedostupná (nemohla dojet k nám
ku pomoci, protože jedna sanita
„rodila za jízdy“ 31 km daleko od nemocnice, druhý sanitní vůz byl 20 km
daleko u vážné autohavárie na náledí) a tak jsme museli improvizovat
a přehodnotit svůj léčebný postup
v několika minutách, což bylo vlastně pro pacientku – jak se ukázalo
později – výhodou. Základní životní
funkce jsme u pacientky zvykle v ambulantní praxi monitorovali (dech,
TK, TF, oxymetr, orientační interní
a neurologický nález), nejednalo se
o ohrožení života, farmakoterapie
byla neúspěšná, stav zprvu velmi
dramatický vyústil po změně pozic
akupunkturních jehel do hlubokého
spánku a úplné úpravy neurovegetativních funkcí. Pro všechny kolegy
akupunkturisty z toho plyne, že je
potřeba se nenechat ošálit (resp.
zaskočit) atypickými příznaky či atypickým průběhem aktuálního stavu
a že je mnohdy potřeba pokorně
přehodnotit svou diagnostiku a svůj
terapeutický postup i v průběhu již
aplikované terapie. Pokud nejsou
v kritické situaci známky ohrožení
životních funkcí, je potřeba použít
moudrosti a znalosti naučené od
našich nestorů akupunktury, věřit
ve vědomostí a metody prověřené tisíciletou empirií. Přeji všem

kolegům akupunkturistům hodně
úspěchů v situacích diagnosticky
i terapeuticky náročných. Přeji všem,
tj. pacientům i nám terapeutům, aby
pacienti přijali celý komplex opatření – nejen vlastní metodu léčby
(akupunkturu, homeopatii, aj.), ale
aby dodržovali režimová opatření,
diety, pitný režim včetně bylinných
čajů, v případě potřeby byli ochotni
pro přidání stopových prvků a v řadě
neposlední: aby rádi denně prováděli
adekvátní pohybovou terapii a dechová cvičení.
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Dvě ukázky z knihy Akupunktura ve 21. století

AKUPUNKTURA A MEDICÍNA
ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH
prof. MUDr. Ing. Petr Fiala
Karlova Univerzita, Katedra akupunktury IPVZ, Praha
petrfiala@hotmail.com
„Přijde čas, kdy naši potomci
budou se divit, že jsme neznali
věci tak zřejmé.“
Seneca
Třebaže se dnes medicína založená na důkazech skloňuje ve všech
pádech ve všech oblastech medicíny
a zdá se být její novou, neotřesitelnou jistotou, jedná se o poměrně
nový pojem a jako takový je používán
až někdy od 90. let minulého století
coby terminus technicus. Brzy se stal
módou, často nezpochybnitelným
dogmatem, o němž se nediskutuje.
Jenomže ono je o čem diskutovat
a přemýšlet
Je dobré hned na úvod si povědět,
že „medicínu založenou na důkazech“ je nutno chápat hlavně statisticky. Za jejího otce je považován
nedávno zesnulý kanadský epidemiolog David Sackett (1934 – 2015).
Spolu se svými spolupracovníky
z McMasterovy univerzity v Hamiltonu (Ontario, Kanada) formuloval
v r. 1996 princip „medicíny založené na důkazech“ (Evidence Based
Medicine – EBM) jako „vědomé,
zřetelné a soudné používání nejlepších současných důkazů při
rozhodování o péči o jednotlivé
pacienty“.
V praxi se jedná o to, že pro správný způsob stanovení diagnózy a léčení nestačí postupovat pouze
v duchu uznávaných autorit (např.
podle zvyku, primáře či profesora
kliniky) nebo vlastních dlouholetých zkušeností, nýbrž si na pomoc
přizvat i zkušenosti ostatních lékařů.
Praktické využití těchto „zkušeností
ostatních lékařů“ je ovšem limitováno získáváním mnoha nových
informací v reálném čase a tudíž
14

je podmíněno používáním nových
informačních technologií (počítače,
„internetové dálnice“ atd.). Bez nich
by EBM patrně nikdy nevznikla,
a je tedy jako statisticko-informační
pojem nepochybně také jedním
z produktů globalizace.
Její hlavní zásady jsou formulovány
v tzv. „trias EBM“. Na prvním místě
jsou to osobní znalosti a zkušenosti
lékaře, na druhé se dostávají zkušenosti ostatních, které jsou v tomto případě zastoupeny některou
z uznávaných medicínských informačních databází (např. Cochranova
knihovna, PubMed, Web of Science)
a nakonec je třeba přidat neméně
důležitou individualitu toho kterého
konkrétního pacienta, jeho hodnoty,
přání a očekávání.
Obr. č. 1

Známá triáda „medicíny založené na důkazech“ (tzv. EBM): Představuje jakýsi průnik tří
množin, kterými jsou individuální zkušenost
každého lékaře (1), dále zkušenosti ostatních,
nejčastěji podle uznávaných medicínských
databází (2), to vše spolu s individualitou
pacienta, jeho očekáváním a hodnotami
(3). Z definice EBM je zřejmé, že se týká
léčení konkrétních pacientů, nikoliv např.
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bazálního výzkumu, který musel vždy jasné
a opakovatelné důkazy obsahovat.
Individual clinical expertise = česky: 1)
Klinická zkušenost lékaře
Best external evidence = česky: 2) Nejlepší
důkaz z databází
Patient Values and expectations = česky: 3)
Individualita pacienta
Zdroj: P. Fiala, Akupunktura ve 21. století
Protože D. Sackett byl zejména
klinickým epidemiologem, pracujícím více v oblasti Pstatistiky než
se živými pacienty, staly se silnou
stránkou jeho výzkumu práce s velkými soubory dat, náhodný výběr,
náhodné rozdělení četností, všechny
typy průměrů, korelací, směrodatné
odchylky a další statistické veličiny,
které mají svou vypovídací hodnotu
až ve velkých číslech.
Sackettovi se kupříkladu jako
prvnímu na světě podařilo na velkých souborech prokázat
účinky aspirinu v prevenci
mozkových a srdečných
příhod se smrtelnými následky. Ve svých pracích se
také snažil omezit důsledky
statistických „šumů“ (bias)
a zlepšit vypovídací schopnost studií. Výsledkem bylo
zavedení nových principů
při jejich navrhování, provádění a interpretaci metodou
tzv. „náhodného výběru“
(tzv. „randomised controlled
study“). Ta se pak stala standardně
používanou metodou ve všech případech, kdy je možné ji nasadit.
Nelze tvrdit, že by se tyto metody
nepoužívaly už dřív – pochopitelně
se používaly a tvořily vždycky základ
všech vědeckých prací (bez nich by
výzkum vůbec nemohl fungovat).
Nicméně Sackettovi se podařilo

formulovat ve správný čas správnou
myšlenku, jejíž uvedení v život dovolila až přelomová doba masového
nasazení nových informačních technologií.
Mimochodem, teprve na tomto základě mohlo vzniknout léčení podle
„protokolů“ nebo „směrnic“ („guidelines“). V nich se ovšem snadno ztratí
individualita, což si tento průkopník
nové metody dobře uvědomoval.
Proto je v uvedené triádě právě individualita pacienta uvedena jako
jeden ze tří sloupů EBM – možná
i nejdůležitější, v každém případě
nepominutelný. Je ovšem třeba připustit, že princip individuality jako
by se dnes pozvolna vytrácel, jako by
jedinec se svou nemocí někdy překážel statistice velkých čísel, jako by
nestonal dostatečně správně, podle
učebnic nebo „zkušeností ostatních
lékařů“, podle „medicíny založené
na důkazech“…
Při vyhledávání důkazů pro zvolené postupy ve formě publikovaných
článků je třeba vzít v potaz i jejich
hierarchii podle výpovědní hodnoty. V případě pochybností je pak
nutno přičíst větší váhu metodám
stojícím v hierarchii výše. Ta vypadá
následovně:
• Metaanalýzy („analýzy analýz“) a systematické přehledy
(systematic reviews)
• Studie s použitím náhodného výběru (randomised controlled trials)
• Kohortové studie (cohort
trials)
• Kontrolované případové
studie (case-control studies,
controlled clinical trials)
• Průřezové studie (cross-section studies, case studies)
• Kasuistiky (case reports, clinical experience)
• Zásah do předpokládaného
patogenetického mechanismu
Naši čtenáři si jistě povšimli, že
v hierarchii metod nejsou zmíněny
dvojité slepé pokusy.
Už v r. 2007 si dal práci vědecký
sekretář Britské lékařské společnosti akupunktury (British Medical
Acupuncture Society) M. Cummings
z University College v Londýně a prozkoumal zmíněný server PubMed

(rozhraní databáze Medline). Zaměřil se na všechny vědecké publikace
o akupunktuře a přinesl o nich velmi
zajímavý a poučný přehled. Zjistil,
že celkový počet prací a odkazů
čítal ke konci května 2007 celkem
12 173. Ty pak roztřídil podle hierarchie důkazů. Z nich bylo dokonce
už tehdy 63 provedeno v nejvyšší
kategorii průkaznosti (systematický
přehled, metaanalýza) a dalších 1013
jako kontrolované studie provedené
metodou náhodného výběru (blíže
např. abstrakta kongresu ICMART,
Barcelona, 2007).
Není problém tyto výsledky si ověřit, případně aktualizovat. Neméně
zajímavé je porovnat je s průzkumem, který provedli v USA o deset let
dříve pro konsensus o akupunktuře
(JAMA 2/1999, ČR), o němž je řeč v 1.
díle (str. 83 – 84). Vývoj směrem
k novým důkazům ve prospěch
účinnosti akupunktury je pozoruhodný a nepřehlédnutelný.
Nabízí se možnost krátké rekapitulace silných a slabých stránek tradičního a moderního postupu nejen
v medicíně, ale i v akupunktuře.
Tradiční medicínu a akupunkturu
charakterizuje výrazný individuální
a celostní přístup k člověku. Ten je
nepochybně její silnou stránkou.
Pacienta chápe vždy jako jedinečnou
individuální bytost s nedělitelnou
somatickou, psychickou i spirituální
složkou. Snaží se najít její problémy,
určit příčiny poruchy a nasadit individuálně co nejúčinnější terapii.
Slabou stránkou tohoto přístupu je
nízká míra opakovatelnosti (u každého zabírá něco trochu jiného), poněkud obtížné nalezení individuálních,
často velmi intimních příčin obtíží
a nasazení odpovídající terapie. Je to
problémem zejména tehdy, jedná-li
se o úporné chronické onemocnění
nebo o chorobu, která již byla neúspěšně léčena konvenční medicínou.
Na znalosti a zkušenosti lékaře jsou
v tomto případě kladeny mimořádné
nároky. Obvykle totiž nejde o rutinní
léčbu, a se statistickou úspěšností se
zde nevystačí.
Tzv. „medicína založená na důkazech“ je pravým opakem předchozího přístupu. Snaží se najít optimální
postupy v diagnostice i terapii pacienta pomocí souborů velkých čísel
(a přitom jej neredukovat na pouhou
statistickou entitu), které anony-

mizuje a statisticky vyhodnocuje.
Ke správnému individuálnímu výsledku musí zkoumat soubory jiných
nemocných, stanovit jejich charakteristiky, testovat hypotézy, určit „hladinu významnosti“ atd. Pracuje tedy
s pravděpodobnostními veličinami
(stochastické modely). Pro toho kterého pacienta pak vyhledává postup,
který se osvědčil např. u 95 % nebo
u 99 % jiných pacientů z celého světa
(pracuje s tzv. „hladinou významnosti“). Výsledkem je poměrně vysoká
„statistická“ úspěšnost léčení“,
což se ovšem ještě zdaleka nemusí
krýt s reálnou úspěšností léčení toho
kterého konkrétního jedince.
Silnou stránkou této metody je nepochybně fakt, že pokud nasadíme
terapii, která se u 95 % jiných pacientů osvědčila, má velkou šanci také náš
současný pacient. Na druhou stranu
se při necitlivém přístupu může zcela vytratit jeho individualita (kvůli
ní ostatně onen třetí, „individuální“
sloup). Další problém nastává, pokud
se pacient nevejde např. do oněch
95 % – co potom s ním? Přitom se
jedná nejméně o 50 pacientů z každé
tisícovky. Podobně je na tom ten, jehož nemoc nemá v 95 % případů naději na vyléčení, ale třeba jen ve 30 %.
Pokud bychom z triády EBM vypustili individualitu a zkušenosti lékaře,
mohli by se obzvlášť v dnešní době
léčit pacienti sami podle internetu.
Ostatně EBM k tomu téměř svádí.
Myslím, že to už zažil každý lékař –
přijde pacient, vytáhne stoh papírů,
které si ke své nemoci našel na webu
a říká, „Pane doktore, nevím, jestli to
všechno znáte, ale na internetu říkají, že …“ atp. Pak musí lékař člověku
vysvětlit všechno, co je na internetu
a jak je to myšleno doopravdy, a teprve potom s ním může začít něco
dělat.
Informace z internetu dávají dnes
pacientovi hodně možností, ale
obávám se, že zkušenosti a znalosti
lékařů, léčících své pacienty „lege
artis medicinae“ („podle lékařského
umění“) nahradit nedokáže. Nicméně pro pacienty, zejména mladší,
kteří pracují s internetem, je to zcela
nová zkušenost, kdy se domnívají být
svým lékařům lepšími partnery. Nic
proti tomu, ovšem zdání, jak známo,
může často klamat.
Ostatně něco podobného tu už jednou bylo. Zhruba před sto padesáti
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lety se začaly vydávat „domácí lékaři“
a medicína najednou přestala být
doménou vyvolených. Jedna trojice
anglických mládenců tak postupně
zjistila, že trpí všemi neduhy, které
domácí lékař popisuje, až na jednu
jedinou výjimku – horečku omladnic. Doporučuji přečíst. Tato klasika
se jmenuje „Tři muži ve člunu (o psu
nemluvě)“ a napsal ji J. K. Jerome
v r. 1889 (česky např. SNDK Praha,
1966). Kromě anglického humoru je
v ní i hodně k přemýšlení.
Jak tedy dopadá vzájemné klání
obou přístupů? Domnívám se, že
se v žádném případě nevylučují,
naopak. Často na akupunkturu
přicházejí pacienti, kteří už prošli všemi možnými procedurami
podle EBM, a jejich nemoc přesto
neustupuje (třebaže by podle všech
pravidel statistiky měla). U akupunkturisty hledají individuální přístup.
Na druhou stranu evropský lékař
musí u každého nového pacienta
nechat provést všechna potřebná
diagnostická vyšetření i podle pravidel západní medicíny. Pak teprve
může přijít na řadu tradiční, chcete-li
východní přístup, jak v diagnostice,
tak v terapii.
S EBM je tomu ostatně jako se vším
ostatním. Pokud se rozumně užívá, je
dobrým sluhou. Pokud se to přežene,
je špatným pánem. Každý extrém dokáže poškodit i tu nejlepší myšlenku.
Také EBM je dnes podle mého soudu
přijímána někdy až příliš nekriticky,
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často jen jako zázračné zaklínadlo.
Kdybychom šli k jejím myšlenkovým
kořenům, skončili bychom nejspíš
opět u behaviorálního přístupu
k medicíně, vlastního zejména současné Americe…
Obr. č. 2
Na snímku jsou Purkyňovy buňky v kůře
mozečku.

Náš centrální ner vový systém obsahuje snad až 135 mld.
podobných nervových buněk,
z nichž 99,9 % tvoří interneurony. Vytvářejí nezměrnou síť
nejrůznějších možných spojení (miliardy miliard) o nichž
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někteří fyziologové tvrdí, že
jich může být tolik, jako atomů
ve vesmíru. O vytváření nových
spojů (tzv. „plasticitě mozku“)
víme dnes jen velmi málo, snad
proto jsme v léčení CNS tak málo
efektivní. Překvapivé množství
signálů k nim přichází vědomě
či nevědomě také z našich akupunkturních bodů a pomáhají

udržovat náš organismus jako
zdravý systém.

SPOR O AKUPUNKTURU
Bylo by možná chybou míchat
různá vína, ale stará a nová
moudrost se dají namíchat
obdivuhodně.
Bertolt Brecht
Je důležité uvědomit si, že akupunktura je stará snad až deset tisíc
let. Svědčí o tom řada archeologických nálezů, zejména ze severních
oblastí Číny. Lidé v těchto končinách
si už tehdy stimulovali určitá místa
na těle v boji proti svým neduhům,
nejdříve a nejčastěji asi proti bolesti. Napřed používali ostré kaménky
(pazourek, buližník) a podobné
předměty, v pozdějších dobách
i kovy. Kromě používání léčivých
bylin žádnou tak starou léčebnou
metodu neznáme, natož takovou,
která by přežila věky a dochovala se
až do dnešních dnů.
Z řady důvodů jsme si vždycky historii akupunktury spojovali výlučně
s Čínou, případně s Dálným Východem. A tak prakticky každému, kdo
dnes vysloví slovo „akupunktura“,
hned vzápětí naskočí automaticky
slovo: „Čína“.
Koncem dvacátého století však
přichází nečekaný zvrat. Na druhém
konci světa, v tyrolských Alpách byla
objevena mumie stará kolem 5 500
let, kterou novináři důvěrně pokřtili
jménem Ötzi (podle rakouského
údolí Ötztal, kde byla objevena).
Tento převratný objev změnil řadu
dosavadních představ archeologů
o životě našich neolitických předků
obývajících v té době střední Evropu.
Snad největší překvapení ale přinesl
pro akupunkturu.
Na těle mumie bylo objeveno
několik desítek zvláštních vytetovaných značek, které se v podstatě kryjí s dosud známými „čínskými“ akupunkturními body.
Když si toho všimli lékaři na univerzitě v Innsbrucku, kde mumii zkoumali, přizvali ke konzultaci nezávislé
experty, a ti shodně potvrdili, že tato
místa jsou prakticky totožná s body,
jichž používá i současná tradiční

akupunktura, a kterým říkáme „akupunkturní body“.
Kde se v té době vzala „akupunktura“ v jakémsi zapomenutém ledovcovém údolí na druhém konci světa?
Nikdo neví. Ani naše archeologie
ani historie nemají žádné doklady
o kontaktech těchto civilizací tisíce
let před naším letopočtem, oddělených navíc vzdáleností dvou kontinentů. Proto nezbývá než připustit,
že i tito lidé dospěli vlastní cestou
a zkušenostmi k podobné léčebné
metodě jako ve starověké Číně. Která
akupunktura je pak ale ta pravá, originální? Nepřinesli si nakonec lidé
tyto znalosti (byť ve zjednodušené
podobě) už z Olduvajské rokle, kolébky lidstva v pravěké Africe?
Obr. č. 1

Na tomto místě v oblasti Olduvajské
rokle v Tanzánii našla antropoložka Mary
Leakeyová (1913 – 1996) zkamenělé stopy
hominidů staré 3,7 mil. let (1959). Z nedaleké
oblasti pocházejí i pozůstatky „pramáti Lucy“,
podle analýzy DNA možná jednoho z našich
předků. Mohla snad už někde tady v dávné
Africe vzniknout i primitivní akupunktura
např. jako tření bolavého místa, mnohem
dřív než v Evropě nebo v Asii?
Zdroj: P. Fiala, Akupunktura ve 21. století
Po přečtení minulých řádků by mohl
někdo nabýt dojmu, že snad existují
dvě, anebo dokonce více různých
akupunktur.

Ta jedna, stará čínská, tajemná,
mystická, nevysvětlitelná a neuchopitelná je pro dnešního moderního
člověka jen těžko přijatelná, neboť
se neopírá o současné poznatky
medicíny a přírodních věd. Tudíž
je nevědecká a nemá mezi námi co
dělat.
Ta druhá, moderní Západní může
být nakonec vcelku přijatelná i pro
současnou přetechnizovanou medicínu. Její fungování a principy lze
vysvětlit pomocí přírodovědných
poznatků vědeckými metodami.
A pokud v nich snad dnes ještě
nemáme stoprocentně jasno, lze
očekávat, že se tak stane v nejbližší
budoucnosti.
Je třeba připustit, že takový přístup by byl elegantní. Vyhovoval by
nakonec i mnohým, kteří to s akupunkturou myslí dobře. V prvé řadě by jej
jistě přivítala řada lékařů, kteří akupunkturu
provádějí, a zároveň se
hlásí k vystudované Západní medicíně. Snad
se za „jehličky“ i trochu
stydí, ale nic naplat:
výsledky tu jsou, a tak
není důvod, proč svým
pacientům nepomáhat
také jimi. V každodenní
praxi se velmi dobře
osvědčuje.
Vyhovoval by nejspíš i těm, kdo
akupunkturu sice přímo neprovozují, ale přiznávají jí právo na existenci.
Vyhovoval by i těm, kteří se nechali
akupunkturou léčit takříkajíc „proti
svému přesvědčení“. Sice by teoreticky neměla fungovat, ale když už jim
nic jiného nezbývalo, kupodivu jim
pomohla. Vyhovoval by koneckonců
i některým odpůrcům akupunktury,
neboť jim nabízí přijatelnou ústupovou cestu: Řada účinků akupunktury
je nepopiratelná, tak proč se o ně
přít. Oni jsou jen proti „šarlatánské“ akupunktuře, tu „moderní“ lze
akceptovat.
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Vyhovoval by i těm, kdo se hlásí
k pragmatickému spojení všech
užitečných medicínských metod.
Koneckonců lékařské etické kodexy
většiny vyspělých zemí zavazují lékaře pomáhat svým pacientům všemi
způsoby, které ovládají. Proč se tedy
zříkat akupunktury, když se vyučuje
a provádí po celém světě, včetně
renomovaných Západních univerzit?
Řešení je prosté:
Existuje jen jedna akupunktura, ale více jejích interpretací.
Nejsme tedy příliš daleko od toho,
co jsme vyslovili na začátku.
Staří Číňané měli svou energii čchi
a systém jin-jang, my dnes máme enkefaliny, endorfiny a H3 receptory,
zítra to mohou být fotony, bity nebo
jiné formy informace. Za dalších sto
let to může být něco úplně jiného,
o čem dnes ještě nemáme ani potuchy. Přitom jde pokaždé o jednu
a tutéž věc, kterou každá škola
a interpretace toliko objasňuje
jiným způsobem, vlastním své
době. Jinak ani nelze. Vždyť kdo by
před sto lety sázel třeba na mobilní
telefony a internet? Snad ještě Jules
Verne nebo jiní autoři vědeckofantastických románů.

Jeho hlavními aktéry jsou pravděpodobně lékaři. Ve vztahu k akupunktuře bychom je mohli rozdělit
na zastánce ryzí tradiční čínské akupunktury, dále na ty, kdo akupunkturu zásadně odmítají a na ty, kde se
pohybují někde mezi tím („liberály“).
Hranice mezi nimi není vždycky
ostrá, většinou bývá spíš zastřená. Postoje a názory těchto skupin se místy
překrývají, a někdy nabývají i velmi
bizarních podob. Na něco z toho
jsme narazili už v prvním díle (viz
např. USA). Podle mého soudu v nich
hraje zásadní a nejdůležitější roli
faktická neznalost problematiky.
Zastánci ryzí čínské medicíny
(„konzervativci“) si oblíbili tradiční
přístupy v podání původních kodexů
a starých čínských mistrů. Rádi se
jich přidržují a obvykle o nich neradi
hlouběji uvažují či diskutují. Představují pro ně určitou jistotu a řád. Jiné
názory jim nejsou vlastní. Jestliže
staré spisy z dob Žlutého císaře pojednávají o energii „čchi“ a „jehlách
z kovu“, není na tom v podstatě co
měnit, neboť v průběhu několika
tisíciletí se to všechno dostatečně
osvědčilo. Pokud jsou to lékaři a vystudovali předtím moderní medicínu, vnímají po letech praxe velmi

Obr. č. 2
Zdroj: P. Fiala, Akupunktura ve 21.
století
Sinusovka symbolizující neustálou proměnu, z níž patrně
vzniklo tzv. „velké tao“. Bůhvíkdy
a proč se u nás začalo nazývat
ryze řeckým výrazem „monáda“,
který znamená něco úplně jiného.
Čer veně je znázorněn jang
(princip dne, světla, tepla, muže),
modře jin (princip noci, tmy,
chladu, ženy). Nemůže uniknout
určitá podobnost s atomem,
přičemž jeden „princip“ obsahuje
zároveň zárodek toho druhého.
Dnes už proto ve většině zemí
světa není spor o akupunkturu jako
takovou. Skutečnost, že funguje, je
obvykle považována za prokázanou.
Oč při sporu běží, je, jak vlastně
akupunktura funguje a jaké jsou její
mechanismy. Jinými slovy, je to obvykle už jen spor o její interpretaci.
Tento spor rozděluje lékaře, pacienty
i veřejnost.
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takovéto zboží, zabalené do zajímavého obalu s trochou té tajemnosti,
se dnes na Západě výtečně prodává.
Aspirin nebo endorfiny jsou nezajímavé, duchovno a mystično ano.
Zvlášť pro některé skupiny lidí. Z léčebných metod to není jen čínská
medicína, ale třeba i indická ajurvédská medicína nebo řada tradičních
indiánských či afrických procedur.
Mohli bychom k nim nepochybně
zařadit i některé Západní metody nabízející rozličné nemedikamentózní
postupy či diety. Někteří se patrně
domnívají, že tomu tak je i u akupunktury, a rádi se v tom nechávají
utvrdit. Není vždy bezpodmínečně
nutno porozumět podstatě věci,
někdy postačí i zajímavý, věrohodný
výklad.
Jako lékař se někdy podivuji ochotě mnohých pacientů podrobit se
dobrovolně řadě ne moc příjemných
procedur, které by v případě doporučení svého konvenčního lékaře jen
těžko dodržovali.
Obr. č. 3

Jedna z možných podob „Starého mistra“
- Lao-c´. Je považován za otce taoismu,
ale jeho myšlenky o návratu k přírodě
najdeme i v Evropě u J. J. Rousseaua v 18.
století a v dnešní době (kupodivu) také
v programech nejrůznějších hnutí Zelených.
Zdroj: P. Fiala, Akupunktura ve 21. století
dobře i její vlastní rozpory, mezery
a hranice, které tradiční čínská medicína dobře vyplňuje, a v mnohém
ji dokonce předčí. A protože s tradiční akupunkturou mají úspěchy,
bez problémů se jí drží. Najdeme je
jak mezi lékaři se Západním diplomem, tak i mezi pacienty a laickou
veřejností.
Jejich nespornou výhodou je, že
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Lékaře i pacienty tradičně orientované najdeme po celém světě,
ve všech zemích od Číny přes Ameriku až po Evropu.
Druhou skupinu tvoří naopak
zásadní odpůrci akupunktury. Najdeme je mezi lékaři i nelékaři. I zde se
obvykle setkávám s faktickou neznalostí věci. Někdy působí až trapně,
když se renomovaní akademici (včetně lékařů), uznávaní znalci ve svých

oborech vyjadřují v tomto případě
k tématu, v němž jsou evidentně
slabí. Je paradoxem, že k ostatním
lékařským disciplínám se obvykle
vyjadřují jen velmi zdrženlivě. Tak
kupř. nenajdete pediatra, který by se
ochotně vyjádřil k operaci žaludku,
internistu nepřesvědčíte, aby popsal
CT a psychiatra k vytržení zubu; ale
k akupunktuře, jak dnes stále častěji
pozorujeme, se ochotně a rád vyjádří téměř každý, jako by byl k tomu
povolán.
Řada odpůrců hned zkraje a bez
dalšího prohlásí, že takovými „pavědami“ nemá vůbec smyslu se zabývat.
Věří jen tomu, co vidí, co lze změřit,
rozřezat, vypitvat. Nechtějí připustit,
že něco takového není možné ani
v Západní medicíně. Diskuse s nimi
bývá velmi obtížná. Někteří to chtějí
dělat důkladněji. Vezmou si třeba
Knihou proměn nebo si přečtou
Tao-te-t´ing a pak sáhnou po některé
z učebnic tradiční medicíny. S úsudkem jsou brzy hotovi. Řada učebnic
jim k tomu ostatně výtečně nahrává.
Kolegové, kteří je píší (často i lékaři
se Západním vzděláním), ať už z jakýchkoliv důvodů akcentují tradiční
přístupy, ačkoliv by v dnešní době
mohli a měli přidat aspoň základní
mechanismy akupunktury, jak jim
rozumí naše dnešní fyziologie a patofyziologie.
Někteří odpůrci se nenechají
přesvědčit ani nezpochybnitelnými
efekty akupunktury ani jejími klinickými výsledky. Efekty jsou podle nich
jen zdánlivé, jedná se o šalbu a klam
smyslů, v horším případě dokonce
o podvod. Akupunkturní stimuly
jsou nespecifické. Účinky, pokud je
lze vůbec připustit, nutno označit
za sugesci, hypnózu, anebo „placebo
efekt“. Nepřesvědčí je ani výsledky
napichování na zvířatech. Co na tom,
že ve zvířecí říši nepodléhají ani
kouzlu tradiční čínské medicíny, ani
osobnímu šarmu akupunkturistů.
Člověk liberálního smýšlení vidí,
že akupunktura nesporně funguje.
Nevadí mu to, naopak. Pokud to
jde, snaží se dobrat její podstaty.
Zpravidla mu nestačí jen tradiční
výklad, třebaže je schopen vidět pod
nánosem mýtů a zdánlivých nesmyslů jeho racionální jádro. Nezříká se
v principu žádných dobře fungujících starých věcí. Je však přesvědčen, že také akupunktura se vyvíjí.

Soudí, že její podstatu je dnes možno
vysvětlit i pomocí mechanismů,
které dovede zatím aspoň částečně
podchytit moderní věda. Ví však,
že ani to nejspíš není konečná. Rád
a ochotně experimentuje, a nebojí
se otvírat nová témata.
Liberál se pro své postoje dostává
často do sporu s oběma předchozími skupinami, neboť mu není svatý
ani jeden ani druhý výklad. Nebojí
se brát je kriticky. Nelpí na „jediném správném dogmatu“ tradiční
Východní medicíny, nemůže akceptovat ani její striktní odmítání
tou Západní. Je si vědom ošidnosti
našeho poznání. Ví, že naše věda
ještě zdaleka nedokáže uspokojivě
vysvětlit vše „mezi nebem a zemí“.
Je tam stále mnoho nepoznaného,
a toho nepoznaného možná ještě víc
než poznaného. Tuší, že právě někde
tam může ležet podstata mechanismů akupunktury.
O jak početné skupiny jde? Nikdo
je samozřejmě nikdy nepočítal,
na jejich velikost lze usuzovat jen
podle jejich projevů a zkušeností.
Zdá se, že i v tomto případě jde o tzv.
„normální rozdělení četností“, jak je
známe podle Gaussovy křivky (tzv.
„Gaussův klobouk“).
Nejpočetnější skupinou budou
nejspíš „liberálové“. V případě lékařů mají zpravidla západní vzdělání.
Po letech praxe se pro ně klasická
„školní“ medicína stává pouhou rutinou a přestává jim stačit. Cítí, že by
pro své pacienty mohli udělat víc. I ti,
kdo u Západní medicíny zůstávají,
však připouštějí, že pacientům může
pomoci také něco jiného. Nestaví se
a priori proti tomu. Najdeme je jak
v zemích Východu, tak i na Západě.
Ti „východní“ navíc berou tradiční
medicínu jako samozřejmost, neboť
v ní vyrostli a její účinky znají z běžné
denní praxe. Tvoří doplněk k jejich
Západního vzdělání, na něž jsou také
hrdi. Hovoří často o „integrované“
nebo o „komplementární“ medicíně
(tzv. CAM).
Skupina skalních odpůrců akupunktury je v celosvětovém měřítku malá. Dávají však o sobě hlasitě
vědět. Paradoxně je jich asi víc v zemích bývalého „Sovětského bloku“.
Že by se na tom podvědomě podílelo
dědictví materialistického světonázoru? Početnější bude skupina
výlučných zastánců tradičních ori-

entálních (čínských) postupů, neboť
jich je s ohledem na země Východu
zřetelně více než těch prvních.
Podobné rozložení pozorujeme
i mezi pacienty. Už jsme poukázali
na průzkumy v EU. Říkají, že kolem
70% pacientů by v případě potřeby
využilo akupunktur y, případně
obdobné formy komplementární
medicíny. Na Východě je jich samozřejmě daleko více. Tomu se blíží
i postoje laické veřejnosti. Nelze ovšem popřít, že velkému počtu lidí je
to v zásadě jedno. Spory „odborníků“
je nezajímají, je pro ně podstatné, zda
jim ta která metoda pomůže.
Ostatně, mezi interpretacemi
podle starých čínských představ
a našimi dnešními nemusí být
v mnoha ohledech skutečně tak
propastný rozdíl. Často to mohou
být jen pojmy. Někdo říká jang, jiný
sympatikus. Někdo říká jin, jiný
parasympatikus. Někde najdeme
styčné plochy, jinde nikoliv. V každém případě je třeba čínský přístup
dobře poznat.
Zůstává však prozaickým faktem, že akupunktura se do dnešní
doby dochovala právě a jen v Číně
a na Dálném Východě, třebaže ji
svým způsobem (s pravděpodobností hraničící s jistotou) musely
znát a používat i další civilizace.
Jejich relativní izolovanost, malá
početnost lidských skupin a krátká
historická paměť daná neexistencí
písma mohou vysvětlovat, proč se
akupunktura už v dávnověku nestala
natolik obecnou, aby se nám o tom
dochovaly zprávy i z jiných koutů
světě. Dosavadní nálezy ze zemí Zlatého půlměsíce (Střední Východ),
předchůdců dnešních moderních
kultur o ničem podobném nehovoří.
Nelze se příliš spoléhat ani na objev
dalších mumií typu Ötziho. Nicméně značná úspěšnost akupunktury
vysvětluje, proč se jako disciplína
zachovala aspoň někde.
Už někdy před jedním miliónem
let se v Číně patrně objevil „homo
erectus“ (člověk vzpřímený) a o půl
miliónu let později „pekingský člověk“ (sinanthropos pekinensis). Mimochodem, řecký výraz pro člověka
„anthropos“ lze přeložit také jako
„bytost vzhlížející vzhůru“. Tento
člověk dal podle některých vědců
základ asijské mongoloidní populaci,
která se později rozšířila i na ame-
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originální práce
rický kontinent (Thorne, Wolpoff).
Někteří antropologové totiž stále postrádají „chybějící článek“ mezi lidmi
z civilizací vzešlých z Afriky, a Číňany
s typickými mongoloidními znaky.
Stěhování jejich potomků, pozdějších obyvatel Ameriky z východní
Sibiře přes Beringovu úžinu definitivně potvrdil český antropolog Aleš
Hrdlička v r. 1912.
Když se ve staré Číně rozšířilo
taoistické a konfuciánské myšlení,
měla už za sebou akupunktura
cestu dlouhou 4 – 8 tisíc let. Ale teprve tato „bytost vzhlížející vzhůru
ke hvězdám“ ji oděla do nové virtuální reality, která jí nejspíš pomohla
překlenout čas a prostor. Rozdílnost
v myšlení našich civilizací do značné
míry vysvětluje, proč si někdy ve věcech čínské filozofie a medicíny tak
obtížně vzájemně rozumíme.
Problém různých interpretací pozorujeme ostatně i u vnímání svého
vlastního „já“, do něhož promítáme
nejen to, co jsme, ale také to, co jsme
byli, nebo co bychom rádi byli. Je mé
pravé „já“ dvacetileté, nebo šedesátileté? V plném zdraví, nebo v nemoci?
V přítomnosti, anebo i v minulosti
a budoucnosti? V narození nebo
ve smrti? Takové, jak se vnímáme
my sami, anebo jak nás pozorují
a vnímají druzí?
Lao-c´ a Čuang-c´ (Starý Mistr
a Mistr Čuang) jsou pokládáni
za hlavní představitele taoistického
myšlení. Mistr Čuang, následovník
Starého Mistra, žil v letech 396 – 286
př. n. l. Dokonalý člověk podle něho
používá své mysli jako zrcadla: nic
nezachycuje, nic neodmítá, přijímá,
ale nepodržuje. V jeho spisech najdeme i následující, mírně šokující
rozhovor o Tau:
Mistr Čung-kuo se otázal
Mistra Čuanga:
„Kde se vlastně nachází to,
co se nazývá Tao?“
Mistr Čung řekl:
„Není místa, kde by nebylo!“
„Mohl byste to říci poněkud
přesněji?“ naléhal Čung-kuo.
„Najdete je v hmyzu.“
„V něčem tak nízkém?“
„V prosu.“
„Jak? Ještě níž?!“
„Ve střepu cihly.“
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„Jak? Docela nejníž?“
„Je i v hovnu a v chcankách!“
Mistr Čung-kuo neodpovídal.
(Čuang-c´, kap. 22)
Obr. č. 4

Jedna z tradičně kreslených podob Čuang-c´,
tj. Mistra Čuanga, žijícího snad mezi lety
369 – 286 př. n. l. v období „válčících států“. Je
považován za nejdůležitějšího následovníka
Starého Mistra (Lao-c´).
Zdroj: P. Fiala, Akupunktura ve 21. století
Není záměrem těchto řádek srovnávat filosofické směry čínské a evropské. Chci ale ukázat, že není vůbec čemu se divit, pokud se tradiční
čínské a dnešní evropské myšlení tak
často míjejí. V historii lidstva existuje
jen málo tak prozaicky zaměřených
filosoficko-náboženských směrů,
jakým je taoismus. Dvojakost principů a polarita jin-jang jsou totiž ryze
praktické (jako např. muž-žena).
Nevycházejí z ničeho jiného než
z bedlivého pozorování každodenních všedních událostí, neustálého
opakování rytmů života jako střídání
dne a noci, zimy a léta, zdraví a nemoci atd.
Čínská tradiční polarita neznamená konflikt. V taoismu nenajdeme
nic z dualismu indických představ
o Šivovi a Višnovi (stvořitel a ničitel), nebo ze Zarathustrových představ o bohu dobra a světla Ormuzdovi a bohu zla a temnoty Ahrimanovi.
Nenajdeme tam ani „syny světla“
a „syny tmy“ Esejců z Kumránu.
Nenajdeme tam ani Buddhovy představy o neustálém očišťování bytosti
převtělováním, které nakonec vede
k absolutní dokonalosti. S ničím
takovým taoisté nepočítali. Počítali
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s člověkem, jaký je a s životem, jaký je.
Možná bychom v jejich energetické koncepci bytí, zdraví a nemoci
atd. našli spíš kus dialektiky. Pozorováním věcí a jevů kolem sebe
usoudili na koloběh energie čchi,
která je nezničitelná, nabývající nejrůznějších forem a podob (srovnej
např. s našimi dnešními fyzikálními
pojmy „energie“ a „hmota“ jako se
dvěma stránkami jedné a téže věci).
Nejvyšší princip Tao nalézají
ve všem, tj. jak ve vesmíru a v člověku, tak i ve střepu cihly a ve výkalech.
Někteří se proto domnívají, že Starý
Mistr (Lao-c´) cosi tušil už i o zákonu
zachování hmoty, snad i o existenci
atomu a jeho energii, která je ukryta
i v sebenepatrnějších částečkách
(o čínských atomistech už také padla
zmínka v 1. díle).
Obr. č. 5

Současná vlajka Jižní Koreje. Uprostřed
ní najdeme známý symbol „jin-jang“ (jin
modrý, jang červený) a čtyři trigramy. Vlevo
nahoře je symbol nebe, vpravo dole symbol
země, vpravo nahoře symbol proudící vody
a vlevo dole symbol ohně. Jedním z největších
paradoxů je ovšem fakt, že dnes je Jižní Korea
jednou z nejkřesťanštějších zemí na světě.
Zdroj: P. Fiala, Akupunktura ve 21. století

AKUPUNKTÚRA PRI PRÍRODNÝCH KATASTROFÁCH
A OZBROJENÝCH KONFLIKTOCH
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.
Katedra akupunktúry ÚTČM LF SZU, Bratislava
aondrejk@hotmail.com
Akupunktúra sa v súčasnosti využíva aj v prípadoch prírodných
katastrof a ozbrojených konfliktov,
ako doplnok iných terapií západnej
medicíny. Henri Roca, lekár, profesor
medicíny na Louisianskej štátnej
univerzite (LSU) v New Orleans a vedúci programu tejto univerzity pre
integrovanú medicínu, povedal „holistický prístup je skutočne jedinou
možnosťou, ako pracovať s ľuďmi,
ktorí prežili katastrofu.“ V minulosti
dr. Roca poskytoval ľuďom, ktorých
zasiahol hurikán Katrina komplexné služby holistickej medicíny,
vrátane akupunktúry, vizualizácie,
biofeedbacku, masáží, hypnoterapie,
bylinnej medicíny a výživového poradenstva (Niemtzow, 2013). V roku
2002 bola vyvinutá tzv. Battlefield
Acupuncture (BFA) plukovníkom
Niemtzowom. Jej cieľom bolo dosiahnúť rýchlu úľavu od bolesti,
s možnosťou rýchleho a jednoduchšieho použitia akupunktúrnych ihiel
(Niemtzow 2011).
V posledných rokoch v USA zažili
dve prírodné katastrofy – hurikán
Sandy zasiahol niekoľko štátov koncom októbra 2012 a tornádo zničilo mesto Moore a Oklahomu 20.
mája 2013. Obe tieto udalosti mali
za následok deštrukciu obrovských
rozmerov a veľké straty na životoch.
Po jednoduchom zadaní slov „Acupuncture and Hurricane Sandy“
vyhľadávač Google vyhodí množstvo
výsledkov, ktoré dokazujú hodnotu
akupunktúr y pri liečbe bolesti,
stresu, post-traumatického stresového syndrómu, psychickej traumy,
úzkosti, nespavosti vplyvom emócií
a mnohých ďalších zdravotných problémov u ľudí v oblastiach, ktoré boli
zasiahnuté prírodnou katastrofou.
Akupunktúra je účinná metóda a
je dobre znášaná pacientami v krízových situáciách, pri ozbrojených

konfliktoch alebo u vojenských veteránov. Najčastejšie je používaná ušná
akupunktúra pre svoju jednoduchú
dostupnosť (Landgreen, 2013).
Organizácia „Akupunkturisti bez
hraníc“ (www.acuwithoutborders.
org. AWB) a jej dobrovoľníci-akupunkturisti sú na mieste medzi
prvými a pomáhajú v Spojených
štátoch i v zahraničí. Dobrovoľníčka
AWB Kelley Wyskiel, organizovala
akupunktúrnu pomoc po ničivom
tornáde 5. stupňa, ktoré sa prehnalo
oklahomským mestom Moore v máji
2013. Tornádu sa pripisuje množstvo
mŕtvych a ranených, zničené domy,
celé štvrte (Helms, 2011). Súčasný
výskum využitia akupunktúry po prírodných katastrofách je väčšinou
zatiaľ na laickej úrovni (Niemtzow,
2013).
Dve udalosti a ich údaje tiež dokladujú dôležitý význam akupunktúry:
1. Zemetrasenie v Japonsku. Takayama a kol. uvádzajú, že po veľkom zemetrasení v Japonsku,
ktoré spolu s následným tsunami
v marci 2011 spôsobilo obrovské
škody na rozsiahlych územiach
východného pobrežia Japonska,
bolo 533 ľudí v evakuačných
centrách ošetrených pomocou
masáže a akupunktúry s celkovou
mierou spokojnosti 92,3 % (Takayama 2012).
2. Zemetrasenie vo Wenchuan.
Nedávna štúdia skúmala využitie
elektroakupunktúry (EA) pri
posttraumatickom stresovom
syndróme po zemetrasení vo
Wenchuan v Číne v r. 2008. Celkovo 138 pacientov bolo náhodne
zaradených do skupiny s EA alebo
s medikamentóznou liečbou.
Autori štúdie dospeli k záveru,
že EA mala lepšiu účinnosť než
medikamentózna liečba (Wang,
2012).

Akupunktúra by mohla predstavovať záchranný balíček služieb, ktorý
možno rýchlo dostať do zasiahnutej
oblasti, a ktorý by poskytoval komplementárnu liečbu predtým, ako dorazí
záchranná služba západnej medicíny
s liekmi a chirurgickým materiálom.
Počas zemetrasenie na Haiti pred príchodom akupunkturistov na miesto,
už prví záchranári akupresúrne pôsobili na aktívne body na ušnici, aby
zmiernili bolesť obetí zemetrasenia
(Mc Pherson, 2013).
Prírodné katastrofy nie sú niečo,
čo sa deje iba iným. Všetci sme zraniteľní, či už ide o pohromu v podobe
hurikánu, tornáda, teroristického
útoku, záplav, búrok alebo zásahu
meteoritu. To, čo urobí akupunktúru
úspešnou terapiou v postihnutých
oblastiach, sú akupunkturisti prvej
pomoci, ktorí sú medzi prvými,
ktorí zasahujú na mieste katastrofy
a pomáhajú miestnym obyvateľom
(Landgreen, 2013). Akupunkturisti môžu pomôcť pri vyrovnávaní
sa s následkami pohromy tým, že
ovplyvnia psychosociálny stres, ktorý udalosť spôsobil. (Šmirala, 2008,
Dolejšová, 2015).
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
MUDr. LUDMILA BENDOVÁ

V tomto roce oslavila své významné životní jubileum MUDr. Ludmila
Bendová, jejíž jméno je v posledních
desetiletích spojeno s akupunkturou
a tradiční čínskou medicínou, jejíž je
přední a neúnavnou propagátorkou
u nás i na Slovensku.
Přes krátká působení na psychiatrii
a interně se vzhledem ke svému
zájmu o výživu a dietetiku začala
věnovat v Praze ve FN V Motole
klinické biochemii současně s internou. Před revolucí pracovala mj.
na výzkumných úkolech ohledně vlivu vegetariánství na metabolizmus,
ale těm nebylo příliš přáno vedením
univerzity, dokonce se o to zajímala
i STB (na vegetariánství se tehdy pohlíželo jako na náboženství).
Po revoluci se hlouběji začala zajímat o tradiční čínskou medicínu
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a díky svým vynikajícím manažerským a organizačním schopnostem
navázala úzkou spolupráci s vysokou
školou TČM z Pekingu. Následně
byla u zrodu České sinobiologické
společnosti a založila 1. školu TČM.
Od počátku této školy u nás přednášela dlouhá řada vysokoškolských
profesorů TČM z Číny, což trvá
dosud. Sama na vysoké škole TČM
vystudovala obor akupunktura a čínská fytoterapie, za což obdržela titul.
Na školách a klinikách TČM v Číně
opakovaně stážovala. V roce 2003
jsem absolvovala II. atestaci z akupunktury na Slovenské zdravotnické
univerzitě.
Od roku 2002 – 2008 vedla nepovinný volitelný předmět Akupunktura na 1. LF. Od roku 2006 dosud
vedu nepovinný volitelný předmět
Čínská farmakofytoterapie na FarmF
UK v HK.
Od r. 1994 pracuje ve své privátní
praxi jako internistka se zaměřením
na akupunkturu a TČM.
Dr. Bendová aktivně přednáší
a publikuje. Účastnila se mnoha našich i zahraničních kongresů a sama
organizovala několik kongresů České
sinobiologické společnosti s mezinárodní účastí.
Má úctyhodných 30 vědeckých
prací, odborných článků, publikací
a přednášek na kongresech, jen výčet jejích kvalitních článků v našem
časopise je docela dlouhý.

Speciálně se zajímá od roku 1995
studiem diagnostiky z jazyka, fotograficky dokumentuje jazyky svých
pacientů. O výsledcích této systematické práce informovala v časopise Acupunctura Bohemo Slovaca,
na kongresech České lékařské akupunkturistické společnosti i na obdobných kongresech v zahraničí.
Tato práce je velmi ceněna
Lidku znám dlouhá léta, je to
drobná žena, ale zdá se, že s nevyčerpatelnou energií. Je vynikající
organizátorka, výborně jazykově
vybavená v několika jazycích (např.
nám simultánně tlumočila na kongresu) a je zapálená pro náš obor
a TČM vůbec a jejich propagaci věnovala značnou část svého profesního
života. Za akupunkturní společnost
nás může trochu mrzet, že jsme její
schopnosti a znalosti více nevyužili
pro naši společnost.
Milá Lidko, za naši společnost
i za sebe Ti přeji do dalších let
hlavně pevné zdraví, rodinnou
pohodu a hodně energie do další
práce a mnoho úspěšně léčených
a spokojených pacientů.
MUDr. Ladislav Fildán
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VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
MUDr. HANA VÁŇOVÁ

SALZBURSKÉ LÉKAŘSKÉ SEMINÁŘE

Životní jubilea významných členů
naší společnosti pojímáme různě.
Formou rozhovoru, medailonu a podobně. V případě letošní jubilantky
MUDr. Hany Váňové jsem se po zvážení různých možností rozhodl pro
otištění jejího životopisu. Je poměrně stručný, ale nabitý fakty a velmi
výstižný. Nejprve jsem zvažoval jeho
přepsání do třetí osoby, ale nakonec
jsem usoudil, že by nebylo dobré
na něm něco měnit. Posuďte sami.
Medicínu jsem studovala na LF
Palackého univerzitě v Olomouci.
V roce 1984 jsem získala atestaci ze
Všeobecného lékařství.
Od samého začátku praxe jsem
hledala možnosti rozšířit znalost
medicíny i o jiné přístupy. Studovala
jsem akupunkturu (1992 kredit 1.
stupně, 1994 kredit 2. stupně, 1995

stáž u profesora Antona Jayasuri:
International Univerzity for Complementary medicines, Colombo Srí
Lanca). Absolvovala jsem kurzy elektroakupunktury (dr. Werthmann,
prof. Lupičev).
Od 90. let převládlo intenzivní
studium homeopatie. Absolvovala
jsem základní i master kurzy CEDH,
účastnila jsem se mnoha seminářů
různých homeopatických škol doma
i v zahraničí.
Od roku 1999 přednáším klinickou
homeopatii v rámci mezinárodní
školy CEDH (Centrum pro vzdělávání a rozvoj homeopatie). V roce
2006 – 2015 jsem byla členkou odborné mezinárodní komise CONSEIL d´orientation CEDH se sídlem
v Paříži.
Jsem jedním ze zakládajících členů
Homeopatické lékařské asociace
a od jejího založení roku 2007 do
května 2015 její předsedkyní, nyní
členka rady HLA.
Do roku 2008 jsem pracovala
jako praktický lékař se všemi povinnostmi, které k této pozici náleží
a každodenně jsem ve své praxi
využívala znalosti z akupunktury
i homeopatie. Velmi záhy homeopatický přístup začal převažovat. Znalosti akupunktury mi pomáhají lépe
pochopit některé procesy nemoci
a různé patofyziologické souvislosti,
které jsou aplikovatelné i v klinické
homeopatii.

Od roku 2008 mám soukromou ordinaci se zaměřením na homeopatii
a akupunkturu. Intenzivně se také
věnuji přednáškové činnosti jak pro
CEDH, tak i na různých konferencích
a seminářích pro lékaře, nelékařské
zdravotnické profese i laiky.
S aktivními příspěvky jsem vystoupila na několika mezinárodních
homeopatických konferencí a kongresech (2009 Lille, 2011 Remeš,
2011 Riga, 2014 Los Angeles).
V současné době se nejvíce soustřeďuji na předávání svých homeopatických zkušeností mladým
lékařům.
Moje krédo:
MEDICÍNA JE JEN JEDNA –
AKUPUNKTURA A HOMEOPATIE
JSOU JEJÍ SOUČÁSTÍ.
Jinak řečeno: Neumím
si svou praxi ani svůj život
bez akupunktury a homeopatie
vůbec představit.
MUDr. Hana Váňová, Litovel
Tolik o sobě výborná lékařka,
charizmatická a zároveň precizní
přednášející, pečlivá a faktograficky
důkladná autorka, neúnavná organizátorka, ochotná kolegyně.
Pevné zdraví, spokojenost,
štěstí a pohodu a hodně neutuchajícího elánu do dalších let
za redakci i celou společnost.
Petr Sedláček

Momentky z Homeopatického
sympózia Prague 2012 na téma
metabolický syndrom, na jedné
s prof. RNDr. Struneckou
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MUDr. Daniela Štarhová
Soukromá ordinace celostní medicíny Boskovice, Brno
danielastar@tiscali.cz
Salzburg je nejen rodištěm Wolfganga Amadea Mozarta, ale též
místem konání mezinárodních lékařských seminářů. Semináře jsou
zaměřeny na různé obory medicíny
a konají se již několik let.
Prezidentem Salzburských lékařských seminářů je profesor Wolfgang
Aulitzky. Jaká shoda se jménem slavného hudebního génia!
Semináře vznikly ve spolupráci
s nadací AAF (American Austrian
Foundation), OMI (Open Medical
Institut), Weill Cornell Medical College of Cornell University NewYork-Presbyterian Hospital.
V tomto roce jsem měla možnost
absolvovat lékařské semináře již
podruhé, tentokrát v oboru „Rehabilitation Medicine“.
Poprvé jsem se zúčastnila před
dvěma lety, tedy v roce 2014, a to bylo
v oboru „Palliative care in neurology,
neurooncology“. Ráda bych se o některé poznatky ze seminářů podělila.
Lékařské semináře mají vysokou
úroveň, neboť přednášejí obvykle
lékaři z USA, především z univerzit
v New Yorku, a lékaři z Rakouska,
z univerzit ve Vídni, Salzburgu,
Grazu či Innsbrucku. Přednáší se
v angličtině.
Letos mě nejvíce zaujaly přednášky
o osteoporóze a muskuloskeletální
rehabilitaci při osteoporóze, dále
o sarcopenii a o posouzení rovnováhy a prevenci pádu u starších pacientů, dále muskuloskeletální aspekty
v těhotenství, k dalším zajímavým
patřily přednášky o rehabilitaci při
bolesti zad a ramenního kloubu,
bolesti ve slabinách u atletů a další...
V tomto roce se nás zúčastnilo
celkem třicet lékařů z různých koutů
světa.
Mezi účastníky byli například dva
lékaři z Mexika, dva lékaři z Afriky,
z Etiopie a Tanzanie. Součástí semi-

nářů je test a prezentace každého
z účastníků.
Na seminářích je skvělá atmosféra, hodně se diskutuje, lékaři si
vzájemně předávají své zkušenosti.
Přednášející i účastníci seminářů
jsou ubytováni pod jednou střechou,
na zámku Arenberg. Je tu výborné zázemí, přednášková místnost,
knihovna s počítačovým vybavením,
ale i společenská místnost a jídelna.
Vedoucím lékařem (Course Director) letošního semináře byl profesor
Joel Stein z New Yorku, který se zabývá především rehabilitací po cévních
mozkových příhodách a u dalších
neurologických onemocnění. Dále
nám přednášeli ještě čtyři lékaři
z USA a tři lékaři z Rakouska, konkrétně z Vídně. Jeden z přednášejících
lékařů z New Yorku praktikuje též
akupunkturu. Při neformálních debatách s lékaři jsem se dověděla, že
mnozí z nich uznávají akupunkturu
jako vhodnou léčebnou metodu,
a i když se jedná o klasické lékaře,
preferují celostní přístup k pacientům. To mě velmi potěšilo.
Na semináři, který se konal před
dvěma lety, s tematikou „Paliativní
medicína“, mě asi nejvíce oslovily
přednášky a workshopy týkající se
komunikace s pacientem a rodinou
od sdělení diagnosy až po úmrtí.
Cílem komunikace je vést pacienta
ke spolupráci, aby rozuměl péči, která je relevantní paliativní fázi léčení,
se zaměřením na optimalizaci kvality
života a postupně rozvíjet a přijímat
to, že na konci léčení může přijít fáze
umírání. Současně doufat v žití (že tu
nemocný stále zůstává).
V rámci semináře jsme měli možnost navštívit místní hospic, a tak
jsme mohli teoretické poznatky propojit alespoň krátce s praxí.
Lékaři z New Yorku, kteří nám
přednášeli o komunikaci s pacien-

tem, mají podrobně vypracovaný
program, podle kterého postupují.
Je to tzv. „COMSKILS“ training
program, tedy něco jako „tréninkový program dovedností v komunikaci“ ve formě „pocket guide slide“,
který se opravdu vejde do kapsy. Je
rozdělený na tzv. „S-P-I-K-E-S protocol for breaking bad news“ (tedy
v překladu protokol k „prolomení“
špatných zpráv) a „C-L-A-S-S protocol for all medical interviews“(protokol pro všechny lékařské rozhovory). „Comskils training program“
včetně protokolů „Spikes“ i „Class“
viz obrázky.
Blíže tedy ke „C-L-A-S-S“ protocol:
C – physical CONTEXT or setting –
fyzický kontext nebo nastavení, viz
podrobněji níže pod „C“
L – LISTENING skills – dovednosti
o naslouchání
A – ACKNOWLEDGE and explore
emotions – uznávat, připustit a posoudit emoce
S – Develop a management STRATEGY – vyvinout „strategii řízení“
S – SUMMARY and close – souhrn
a závěr /sklonek/
Podrobněji se zmíním o první
sekci,“C“, tedy Context:
C – physical CONTEXT or Setting
1. Physical Space – aby rozhovor
s pacientem proběhl korektně,
měl by lékař zajistit soukromí,
všichni by se měli posadit, oči lékaře by měly být ve stejné úrovni
očí pacienta, měl by být zachován určitý prostor mezi lékařem
a pacientem, a to asi 60 cm, mezi
lékařem a pacientem by neměla
být žádná fyzická bariéra (roh desky stolu nebo židle), je dobré mít
k dispozici papírové kapesníčky
2. Relatives or friends – příbuzní a přátelé by měli sedět vedle
pacienta (ne mezi lékařem a pa-
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3. Body language / Eye Contact
– lékař by měl vypadat uvolněně,
beze spěchu, aby působil, že má
na pacienta čas, měl by udržovat
oční kontakt
4. Touch may also be helpful
during the interview – tedy
dotek může být během rozhovoru
nápomocný, pokud není narušena osobní zóna, pokud je dotyk
pro lékaře komfortní a pacient
dotyk oceňuje, tedy pokud před
dotykem neodstupuje.
Na první pohled se může zdát, že je
to trochu přehnané věnovat se takovým „podrobnostem“, ale když si uvědomíme, že se jedná o rozhovor s člověkem, který možná prožívá poslední
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dny života, záleží opravdu na každé
maličkosti. Tyto hovory jsou plné
emocí. Sama jsem si je na seminářích „vyzkoušela“ při workshopech,
kdy jsme měli možnost „zahrát si“
postupně všechny role – lékaře,
který sděluje nepříznivou diagnosu,
pacienta, který se jí poprvé dozvídá,
blízkého příbuzného, jenž doprovází
pacienta, či lékaře, který spolupracuje v týmu. Bylo to dosti náročné,
zejména po emocionální stránce.
Jednalo se vlastně o takové herecké
etudy, které jsme si my lékaři mohli
prožít na vlastní kůži.
Často nás tato interview úplně
pohltila.
Podrobněji jsem tu popsala jen část
„C“ – Context, ale stejně tak bych
se mohla věnovat dalším částem, tj.
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kazuistika ze semináře
L, A, S, S. „CLASS protokol“ je tedy
podrobně rozepsaný do každého
detailu. Velmi důležitá v komunikaci s pacientem je jistě empatie
lékaře. Té je věnována obsáhlá část
v sekci „Listening“, tedy naslouchání a „explore emotions“, při práci
s emocemi. „Hope for the best,
plan for the worst.“ Doufej v to
nejlepší a plánuj na nejhorší. To je
asi hlavní myšlenka při doprovázení
nemocného v procesu paliativní léčby. Domnívám se, že „COMSKILS“
training program může být velkým
přínosem pro každého lékaře. Alespoň mě velmi obohatil.

AKUPUNKTURA A REHABILITACE JAKO SOUČÁST LÉČBY
MLADÉ ŽENY S NÁHLE VZNIKLOU TRIPARÉZOU
Dne 28. 11. 2012 přichází do mé
ordinace v doprovodu matky osmnáctiletá studentka. Ve výrazu obou
žen je znát velké napětí, tuším, že si
něco vážného prožily.
Dívka je vyšší postavy, astenického
vzhledu, na první pohled depresivní. Všímám si mírně nejistého stoje
i chůze, posléze i zvláštního držení
pravé horní končetiny. Matka svírá
v rukou bohatou dokumentaci a táže
se mě, zda by její dcera mohla chodit
ke mně na akupunkturu. Následně
mi sděluje příběh své dcery, ta občas doplní matčinu výpověď tichým
hlasem.
Asi od 5/2012 si dívka stěžovala
na únavu, (bývala po vyučování
na střední škole unavená, musela si
jít často lehnout), rychle se zadýchávala, celkově slabá, přestala chodit
do posilovny. Ráno, dne 20. 6. 2012,
vstala, šla do koupelny, a jak se předklonila k umyvadlu, píchlo jí pod
levou lopatkou. Pak se rozvinuly
bolesti v oblasti pod lopatkou a v zádech, poté pak do pár minut křeče
obou HKK po celé délce a bolesti

v celých HKK. Do dvou hodin se
rozvinula slabost HKK akcentovaná
akrálně. Dívka byla sama doma, dělalo jí obtíže zatelefonovat, nebyla
schopna se obléct, pociťovala též
brnění HKK po celé délce a brnění
břicha. Byla vyšetřena v nemocnici
v místě bydliště. Kolem 19. hodiny
se stav zhoršil – došlo ke zhoršení
hybnosti PHK akrálně, dle pacientky
až úplná plegie, zhoršení hybnosti
PDK, ale ještě byla schopna chůze.
Postupně se vyvinula těžká paréza
PDK (nezvedla nohu nad podložku)
a parestezie po celé délce. Pacientka
byla převezena do fakultní nemocnice, kde za hospitalizace kompletně
vyšetřena. Na MRI zjištěno intramedulární ložisko v úrovni C4-Th1
akutně vzniklé dne 20. 6. 2012. Etiologicky v. s. na podkladě akutní transverzální myelitidy, nejspíše změny
postischemické, dif. dg. zvažovaná
sclerosis multiplex, ale málo pravděpodobná (opakovaně negativní
nález v likvoru).
Klinicky při vzniku triparéza
na HKK smíšená, na PDK centrální,

při dimisi trvá pravostranná diparéza
lehkého stupně akcentována akrálně
na PHK do středně těžkého stupně.
Dne 17. 7. 2012 zahájena kortikoterapie. Po ukončení hospitalizace
docházela ambulantně na rehabilitaci v místě bydliště. (Od 8/2012
do 10/2012). Doplnění z dokumentace: v anamnéze – sledována
na psychiatrii – úzkostně-depresivní
porucha, mentální anorexie, FA: Zoloft 50 mg 1-0-0, HAK (Yas) od 16 let!,
vysazena v 6/2012, Prednison 20 mg
tbl. 11/4-1/2-0, Helicid 20 mg 1-0-0,
Caltrate tbl. 1-0-1.
V 11/2012 zahájena akupunktura.
Akupunkturní ošetření bylo prováděno obvykle jedenkrát týdně,
do 2/2013, celkem deset sezení.
V komplexní léčbě bylo využito
i aurikuloterapie, moxování, rehabilitace – techniky měkkých tkání,
a homeopatie.
Postupně docházelo k mírnému
zlepšování stavu. Také psychický stav
pacientky zlepšen, dívka pokračovala ve studiu, úspěšně odmaturovala
a začala se věnovat i kreslení.
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ZÁPIS Č. 30 ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČLAS ČLS JEP
DNE 19. 3. 2016 V LÉKAŘSKÉM DOMĚ V PRAZE
Výborová schůze se konala v rámci semináře k životnímu jubileu
MUDr. Jany Wankatové
Přítomni:
Bláhová, Čutová, Fildán, Filípek,
Kalinová, Sedláček, Stránecký
Revizní komise:
Kohoutová
Omluveni:
Brychtová, Prokeš, Vančuříková,
Vondřich
Hosté:
Dolejšová, Wankatová
Program:
1) Gratulace výboru MUDr. Janě
Wankatové k významnému životnímu jubileu
2) Dr. Dolejšová – podala základní informaci o dohodě v rámci EU
o zavedení nekonvenčních způsobů
terapie do léčebně preventivní péče.
Informaci následně upřesní.
3) Dr. Fildán informoval o značné snaze ČLK vyřešit nelegální

zaměstnávání čínských pracovníků
TČM ve FN H. Králové. ČLAS tuto
snahu ČLK jednoznačně podporuje,
další kroky budeme činit v návaznosti na ČLK.
4) Dr. Fildán – informace o ICMART XVIII World Congress on
Medical Acupuncture, který bude
probíhat v Sofii ve dnech 10. – 12. 6.
2016. Za ČR se budou účastnit dr. Fildán (aktivně), dr. Fiala, dr. Kupková,
poster budou vystavovat dr. Saidová,
dr. Kalinová – bez osobní účasti.

a vyzval k zajištění možných sponzorů.
8) Dr. Kalinová –
členská základna:
Přijetí nových členů
• MUDr. Martin Kartárik,
praktický lékař, Orlová

• MUDr. Jitka Čechová,
odd. následné a RHB péče,
Jindřichův Hradec

Počet členů ČLAS se pohybuje stále
kolem 500. Úbytek je nahrazován
novými členy.

5) Dr. Fildán se zúčastní tradičního jednání vedení ICMART – General
Assembly.

9) Časopis – č. 2 bude připravovat
slovenská společnost, 3. a 4. číslo
ČLAS.

6) Dr. Fildán – příprava semináře na podzim t.r. dne 26. 11. 2016
Lékařském domě s tématikou pohybového aparátu, náměty na přednášky. Program musí být stanoven
a rozeslán členům do konce září.

10) Další zasedání výboru proběhne v rámci semináře v LD dne
26. 11. 2016.

KNIHA AKUPUNKTURA VE 21. STOLETÍ
prof. MUDr. Ing. Petr Fiala
Karlova Univerzita, Katedra akupunktury IPVZ, Praha
petrfiala@hotmail.com
Kniha je první českou moderní
publikací svého druhu od listopadu
1989. Přináší řadu zcela nových poznatků a pohledů na akupunkturu,
které ještě nebyly nikde publikovány. Seznamuje čtenáře s její historií,
tradicí a základy, jakož i s jejím pojetím z hlediska moderní medicíny
a praktickými postupy. Součástí publikace je systematika drah a bodů,
aurikuloterapie neboli akupunktura

ušního boltce, formy a techniky akupunktury či klinická akupunktura
– její obecné i speciální indikace
v jednotlivých oborech medicíny.
Publikace odpovídá curriculu
výuky akupunktury na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze pro
mediky a na Katedře akupunktury
a tradiční medicíny Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
v Praze pro lékaře v postgraduálním

studiu. Je určena akupunkturistům,
rehabilitačním lékařům, neurologům, algeziologům, dále fyzioterapeutům, ostatním rehabilitačním
pracovníkům, ale i širší veřejnosti,
která chce být o akupunktuře více
a hlouběji informována.
Knihu vydalo nakladatelství Mladá
fronta v Praze, 2016, 544 stran.

Zapsal dr. Fildán

7) Zahájení přípravy XXIX. Congressus Acupuncturae Bohemiae et
Slovaciae, který proběhne v dnech
9. – 11. 6. 2017 v Brně. Základní návrh
koncepce kongresu podal dr. Fildán

Nově přijatí členové ČLAS ČLS JEP v roce 2016
Výbor schválil přijetí nových členů
naší společnosti:
• MUDr. Hynková Tereza,
Praha 6, Psychiatrická ambulance
MUDr. Ing. Urbana

• MUDr. Bc. Eva Kynclová,
Ordinace léčby bolesti,
FN Bohunice, Brno

• MUDr. Folková Ivana,
všeob. praktická lékařka, Rakovník

• MUDr. Jitka Vlachynská,
Brno

• MUDr. Ivan Kalivoda MPH.,
Karlovy Vary
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• MUDr. Peter Mikula,
Třanovice

• MUDr. Petra Robertson,
Olomouc

• MUDr. Pavla Fišerová,

• MUDr. Petr Halada,
gynekologie a porodnictví,
FN Hradec Králové

• MUDr. Jiří Sztefek,
ortopedie, Krnov

rehabilitace, Hronov

• MUDr. RNDr. Bibiana Shakkour,
Belgie

• MUDr. Jana Zámečníková,

Výbor blahopřeje novým členům
k přijetí a věří v jejich aktivní
podíl na životě společnosti.

Doporučená cena
950,- Kč
Při objednání
na portálu „kniha.cz“
sleva 20 %

všeobecná prakt. lékařka, Hoštka

• MUDr. Olesia Kovach,
balneologie, Karlovy Vary

• MUDr. Dagmar Kubelková,
Praha
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Obr. č. 2

STYČNÉ BODY MEZI ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ
MEDICÍNOU EXISTUJÍ
prof. MUDr. Ing. Petr Fiala
Karlova Univerzita, Katedra akupunktury IPVZ, Praha
petrfiala@hotmail.com
Rozhovor převzat z časopisu Zdravotnictví a medicína, květen 2016,
Mladá fronta, vyšel při příležitosti
vydání knihy Akupunktura ve 21.
století.
S prof. MUDr. Ing. Petrem Fialou
o tom, že dávné myšlenky východních učenců lze dnes interpretovat
i pomocí současných poznatků
a slovníkem 21. století. Ale také
o tom, že v ČR nejméně tisíc lékařů
používá ve své profesi aktivně akupunkturu, v níž mají státem uznané
postgraduální vzdělání. V ČR jich
je dostatek a není nutné využívat
čínské léčitele.
Nadpis a úvodní text k článku není součástí
odpovědí P. Fialy, ale dílem redakce. Dále již
následují otázky a odpovědi, jak byly redakci
zaslány elektronicky:
Česká lékařská společnost JEP slovy svého předsedy prof. Štěpána Svačiny zdůrazňuje, že v péči o zdraví
pacientů podporuje pouze vědecky
podložené poznatky léčebných věd
a postupy lege artis. Jak je ověřena
účinnost akupunktury?
Účinnost akupunktury je dnes
vědecky ověřena i v oblasti západní
medicíny „založené na důkazech“
(EBM). Splňuje také kritéria léčení „podle lékařského umění“, byť
definice „lege artis medicinae“ je
značně neurčitá a nikde ve světě už
ji nepoužívají. Poměrně podrobně
o tom všem ostatně píši ve své nové
knize Akupunktura ve 21. století,
která právě vyšla v nakladatelství
Mladá fronta.
Dlužno však podotknout, že pravlastí akupunktury patrně není jen
Čína, ale že se ve stejné době používala i u nás ve Střední Evropě. Svědčí
pro to mj. i nedávný nález Ötziho,
muže z ledu, který byl v r. 1995 objeven na hranici Tyrolska a Itálie.
30

Na jeho mumii, staré téměř 5 500
let byly nalezeny neklamné známky
ošetřování míst, kterým dnes říkáme
„akupunkturní body“. Na věci nic
nemění, že to Číňané jen neradi slyší,
neboť byli až dosud neomylně přesvědčeni, že pravlastí akupunktury
je právě a jen jejich „Říše středu“.
Dá se to říci také tak, že akupunktura se ve 20. století opět vrátila
na evropský kontinent, kde se prováděla už před mnoha tisíci lety. Určitý problém ale je, že stále přežívají
tradiční čínské intepretace. Ony se
totiž v dnešní přetechnizované době
mnohem lépe prodávají - špetka
tajemna je přece lepší než obyčejný
aspirin nebo endorfiny. Mají to rádi
jak mnozí pacienti, tak i léčitelé.
Obr. č. 1

Struktura Leu-enkefalinu.
Při stimulaci akupunkturních bodů se
vyplavují mj. i endogenní opiáty, např. typu
enkefalinů. Některé při napíchnutí jehly,
jiné při elektrostimulaci. Uplatňuje se zde
mechanismus tzv. „presynaptické inhibice“.
Zdroj: P. Fiala, Akupunktura ve 21. století
Lze výsledky akupunktury posuzovat v klinické randomizované studii,
která je základním kamenem vědecké medicíny?
Ano, jistě. Stačí otevřít server
některé z uznávaných medicínských informačních databází (např.
Cochranova knihovna, PubMed, Web
of Science apod.). Tak např. v r. 2007
si dal práci vědecký sekretář Britské
lékařské společnosti akupunktury
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dr. Cummings z Londýna a prozkoumal vědecké práce o akupunktuře
v databázi PubMed. Jejich celkový
počet byl tehdy 12 173. Z toho bylo
63 nejvyššího řádu průkaznosti (metaanalýzy) a 1013 klinických studií
dle náhodného výběru (randomised
controlled trials). Podobně postupovali i v USA v r. 1996, než jejich FDA
uznala akupunkturu jako ověřenou
metodu. Koneckonců i seznam doporučených indikací akupunktury,
vydaný WHO v Ženevě r. 2002,
vychází právě z těchto „randomizovaných“ studií.
Existují nějaké styčné body mezi
západní a východní medicínou?
Nepochybně tu jsou, třebaže bývají často zastřené velmi květnatým
jazykem a těžko uchopitelným myšlením starých čínských myslitelů.
Vezměme si třeba klasický pojem
východní medicíny „energii čchi“. Co
to vlastně je? My pro ni nemáme žádný anatomicko-fyziologický korelát.
Jenomže i staří Číňané se ve své době
snažili vysvětlit život na Zemi, daleký
vesmír i lidský koloběh, a tudíž to
museli zákonitě činit na úrovni své
doby, tj. jinak než Západ 21. století.
Říkali, že člověk musí ke svému
životu čerpat „energii čchi“ z makrokosmu a ta se v jeho mikrokosmu
transformuje, aby mohl dýchat,
trávit, růst. To byly ovšem před pěti
tisíci lety docela přijatelné, dokonce
velmi systémové představy. V Evropě
jsme se s nimi v té době nemohli
vůbec měřit.
Nebyl to třeba předobraz toho, co
ve 21. století vyjadřujeme pomocí fotosyntézy? K životu na Zemi je třeba
sluneční energie z kosmu (makrokosmu) a dále vody, oxidu uhličitého
a chlorofylu. Jinak by nefungovala
fotosyntéza a nemohl by tudíž existovat ani člověk (mikrokosmos):

Fotosyntéza:
Můžeme si dobře představit, že pod pojmem
„energie čchi“ si Číňané před mnoha tisíci
lety představovali to, čemu dnes říkáme
fotosyntéza.

6 CO2 + 12 H2O ↔ C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O
Zdroj: P. Fiala, Akupunktura ve 21. století

Takto vzniklá glukóza (C6H12O6),
spolu se vzduchem a vodou, které
umožňují existenci všeho živého,
může být právě tímto prastarým symbolem energie. Její zisk činí 2 870 kJ/
mol a umožňuje naši existenci. Dále
bychom mohli uvést třeba citrátový
(Krebsův) cyklus, β-oxidaci mastných kyselin, imunitní pochody aj.
a přiřazovat k nim starou dobrou
„wej-čchi“ či „jung-čchi“ atd.
Jinými slovy: dávné myšlenky východních učenců lze dnes interpretovat i pomocí současných poznatků
a slovníkem 21. století. A mimochodem, ani my netušíme, proč je to
s životem a fotosyntézou zařízeno právě takto, a ne jinak…
Jak je pro lékaře, který používá
v léčbě akupunkturu, důležité vzdělání v klasické medicíně?
Jistě, vzdělání v klasické medicíně
je nepochybně prvním a nejdůležitějším předpokladem pro výkon
povolání akupunkturisty. Jen lékař
dokáže plně posoudit aktuální stav
pacienta, určit diagnózu, další souvislosti i nebezpečí. Proto akupunktura
patří do rukou zkušených lékařů,
a nikoliv léčitelů. Koneckonců u nás
dnes máme několik tisíc českých

lékařů s obojím vzděláním a nejméně tisícovka z nich ji používá ve své
profesi aktivně. V akupunktuře mají
řádné a státem uznané postgraduální
vzdělání. Netrpíme jejich nedostatkem a nevidím nutnost využívat
čínské léčitele.
Kdy se lékař s oběma typy vzdělání
dostává do vnitřního sporu těchto
přístupů? Existují v tomto ohledu
nějaké nepodkročitelné hranice,
pokud jsou tedy stanoveny?
Tito lékaři se naprosto nemusí dostávat do jakéhokoliv rozporu mezi
východní a západní medicínou. Stačí
používat při svém lékařském povolání vědomostí z obou těchto „souborů
informací“ a používat zdravý selský
rozum. Mimochodem mottem WHO
pro tuto oblast je „z obou medicín to
nejlepší ve prospěch pacienta“.
Jaké jsou nejnovější návrhy na použití akupunktury?
Akupunktura se dnes provádí
ve většině lékařských oborů, nejčastěji ovšem při léčbě bolesti, poruch
pohybového aparátu a dalších funkčních obtíží. Často ji využívají gynekologové, alergologové, neurologové,
ortopedi. Mezi svými posluchači
mám ovšem i psychiatry, internisty,
praktické lékaře. V Německu tvoří
pozoruhodně velkou skupinu třeba
zubaři. Nelze říci, že by se akupunktura nějakému oboru vyhýbala.

punktury jak na lékařské fakultě, tak
i v postgraduálním vzdělávání. Jistě
zaujme i rehabilitační lékaře, neurology, algeziology, fyzioterapeuty.
První tři díly, v nichž pojednávám
o vzniku, historii a souvislostech
akupunktury s východním a západním myšlením, budou zajímavé i pro
širší veřejnost, která se chce o akupunktuře prostě jen něco dovědět.
V tomto ohledu je to u nás dokonce
první publikace svého druhu po listopadu 1989.
Vedete Léčebné a rehabilitační
středisko Chvaly, v jakých oblastech
léčby zde používáte akupunkturu
a s jakými výsledky?
Určitě k léčbě bolestivých stavů
a dalších funkčních poruch, u neurologických onemocnění atd. Nejvíc
u pacientů po mrtvicích nebo poraněních mozku; u nich je akupunktura výborná mj. i podle statistik WHO.
Díky plasticitě našeho mozku se
patrně touto stimulací vytvářejí nové
spoje v CNS. Pracovně bychom je
mohli nazvat jakýmisi „synaptickými
bypassy“.

Stále se uvažuje například o možnosti použít akupunkturu jako anestetikum u operačních zákroků?
O tom se nejen uvažuje, ale také
se to provádí. Nemluvím jen o Východní Asii, kde je to dost běžné,
ale i o Evropě. Asi nejdále v tom
pokročili na lékařské fakultě univerzity v německém Tübingenu, kde
tímto způsobem provádějí anestezii
u porodů císařským řezem. Nicméně
pravda je i to, že naši pacienti si povětšinou nedovedou představit, že
by měli rozříznuté břicho a povídali
by si při operaci v klidu se svým chirurgem, aniž by cítili bolest. To bude
jeden z hlavních důvodů, proč se tato
metoda v Evropě výrazněji neujala.
Jste autorem monografie Akupunktura ve 21. století. Pro koho je určena?
Kniha je určena širokému spektru
zájemců, především studentům akuAcupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 3 | 2016
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KNIHA CELOSTNÍ PŘÍSTUP
K LÉČBĚ BOLESTI
PhDr. Zuzana Vondřichová, Ph.D., MUDr. Ivan Vondřich
Ordinace bolesti Plzeň
ivondrich@seznam.cz
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TCM CONGRESS

POZVÁNKA
ŠMIRALOVE DNI

Krakow, Polsko
14. – 16. 10. 2016
Organizátor
Polish Society of Traditional Chinese Medicine
Spoluorganizátor
Chinese Medicine Centre, Krakow
The Institute of Chinese Medicine and Health
Prophylaxis
Confucius Institute, Jagiellonian University
Congress office
ul. Warszawska 1, 31-155 Krakow, Poland
Tel. / Fax: +48 12 422 20 76
Mobile: +48 797 817 515
E-mail: office@tcm-kongres.krakow.pl

www.tcm-kongres.krakow.pl

Slovenská spoločnosť akupunktúry oz SLS, Sekcia akupunktúry SLK
a Ústav TČM LF SZU v spolupráci so združením Rytmo,
Vás pozývajú do Bratislavy na odborné akcie.

Dňa 5. 11. 2016
v priestoroch Hotela UVS, (Ústav vzdelávania a služieb), Kramáre, Bárdošova 33,
sa koná medzioborový seminár na tému

Vertebrológia a akupunktúra, Varia
Začiatok seminára je o 10. hod., predpokladaný koniec prednášok o 16. hod.

Dňa 6. 11. 2016
pokračujeme celodenným seminárom

Celostná medicína včera, dnes a zajtra
(EAV pre pokročilých)

Kongres v Krakově 14. – 16. 10. 2016

MUDr. Ludmila Bendová
bendova@tcm.cz

Radha Thambirajah
Letos na podzim se koná velmi
dobře obsazený kongres tradiční čínské medicíny v Krakově. Jedním ze
zajímavých přednášejících je i Radha
Thambirajah.
Vystudovala čínskou tradiční medicínu v Šanghaji v Číně a specializovala se na akupunkturu. Byla jedním
z prvních akupunkturistů na Sri
Lance, kde založila Akademii čínské
medicíny. Od roku 1984 žije ve Velké
Británii, kde pokračuje v klinické

práci a přednáší v Evropě i Brazílii
ve spolupráci s mnoha organizacemi
a univerzitami. Je autorkou knihy
Kosmetická akupunktura a kožní
choroby a knihy Energetická akupunktura. Málokdo ví, že je autorkou
populárního znázorňování poruch
jin a jang pomocí černých a bílých
čtverečků, se kterými se někdy setkal asi každý student akupunktury.
Ve své knize energetická akupunktura tyto diagramy rovněž využívá

aby zpřístupnila pojetí pěti prvků co
nejširšímu publiku studentů čínské
medicíny. Na kongrese v Krakově
bude přednášet o imunitě a jakým
způsobem ji podpořit akupunkturou
aby člověk dobře vzdoroval všem
nástrahám.

dicíny v gynekologii a porodnictví
a také učí porodní asistentky. Její původní specializace byla na akupunkturu podle pěti prvků ale později
si rozšířila obzor i studiem dalších
směrů čínské medicíny včetně stáží
s Jane Lyttleton a Debra Betts, což
jsou slavná jména čínské medicíny
a světoznámé autorky knih z oblasti
gynekologie a porodnictví.
Na kongresu bude mít přednášku
nazvanou: Tyranie dvojitě rando-

mizovaných studií, kde se zabývá
možnostmi a schopnostmi čínské
medicíny jak demonstrovat svou
účinnost aniž by bylo nutno vynakládat ohromné finanční prostředky
na nejrůznější formy zaslepení studií.
Sdílí rovněž názor mnoha praktiků
TČM, že tzv. falešná akupunktura
(sham acupuncture) není akceptovatelná neboť každý bod na těle se
může stát akupunkturním bodem

Jani White
Další ze zajímavých přednášejích na kongrese v Krakově je Jani
White, která vede kliniku na léčbu
neplodnosti v Oxfordu ve Velké Británii. Jani White má také přednášky
o gynekologii a podpoře plodnosti
na univerzitě Oxford Brookes. Je
rovněž národním koordinátorem
AFN – sítě akupunkturistů léčících
poruchy plodnosti. Již dlouhá léta se
věnuje konferencím a přednáškám
o spolupráci západní a východní me34
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Prednášajú MUDr. Viera Dolejšová a MUDr. Jana Wankatová
Semináre sú zároveň aj spomienkou na zakladateľa slovenskej akupunktúry doc.
MUDr. Jozefa Šmiralu, PhD.
Ubytovanie: www.uvs.sk
E-mail: obchod@uvs.sk
Kontaktna osoba: Bc. Veronika Kinčešová
Tel.: 00421 2 5477 5212
Fax: 00421 2 5477 5212
Tel./Fax: 00421 2 5477 5212
Za organizátorov:
MUDr. Dagmar Balková (balkovad@gmail.com) 0904 533 408
MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD. (aondrejk@hotmail.com) 0903 792 228
Kontakt SSA SLS: Antonia Gulišová (gulisova@sls.sk) 00421 915 777 153
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PRAVIDELNÝ ODBORNÝ SEMINÁŘ
V LÉKAŘSKÉM DOMĚ
Téma:

Onemocnění pohybového systému
Možnosti akupunktury a přidružených technik
v jejich diagnostice a léčbě

ICMART – FILASMA FIRST WORLD MEDICAL
ACUPUNCTURE CONGRESS

Lékařský dům, 26. 11. 2016, zahájení v 9.00 hod.

FILASMA – je podobná organizace jako ICMART,
sdružuje lékařské akupunkturistické společnosti Střední a Jižní Ameriky.

Program bude rozeslán poštou, on-line přihlášky naleznete od října na stránkách
www.akupunktura.cz

První společný kongres obou organizací.

Nepřehlédněte!

XXIX. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE
BOHEMIAE ET SLOVACIAE

2. – 4. 6. 2017, Mexico City, Mexiko, hotel Hilton

Připravuji cestu do Mexika v termínu cca 20. 5. – 4. 6. 2017. Poslal jsem zadání dvěma
renomovaným cestovním kancelářím, které mají zkušenosti s individuálními
„zájezdy na míru“. Trasa by měla začít na Yucatánu (mayské památky), poté se budeme
přesunovat přes různé památky, přírodní parky a pláže směrem k hlavnímu městu
Mexico City. Tam se ubytujeme v blízkosti hotelu Hilton, místa konání kongresu
(hotel je poměrně drahý). Prohlédneme si město a aztécké pyramidy v blízkosti,
pak se již budeme věnovat kongresu a hned po skončení kongresu bych chtěl odletět
domů. Zadal jsem cestovním kancelářím cenu do 60 tis. Kč. Nutno ještě připočítat
kongresový poplatek 400 USD a platbu případně za Gala dinner.
MUDr. Ladislav Fildán

9. – 11. 6. 2017, hotel Santon u Brněnské přehrady, Brno
Informace a přihlášky on-line budou uveřejněny v listopadu na stránkách
www.akupunktura.cz
Připravujte přednášky a postery!!
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Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2013 do XI/2017
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti,
Tyršova 56,
612 oo Brno

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

Filípek František MUDr.
místopředseda ČLAS

Ordinace
Junácká 26 ,
747 05 Opava

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

Stránecký Milan MUDr.
vědecký sekretář ČLAS

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

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

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS

Homeopatická klinika Praha
Komornická 8, 160 00 Praha 6

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

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

Ordinace
Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

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

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23,
639 00 Brno

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

hotel Santon
u Brněnské přehrady
BRNO

Bláhová Daniela MUDr.
člen výboru ČLAS

City Med, s.r.o. Praha

Tel. prac.: 606 605 026.
E-mail: dr.blahova@email.cz

www.akupunktura.cz

Česká lékařská akupunkturistická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti
pořádají

XXIX. Congressus acupuncturae
Bohemiae et Slovaciae
9. – 11. června 2017

Zdravým životním
stylem proti
civilizačním chorobám

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2013 do XI/2017
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Vondřich Ivan MUDr.
předseda revizní komise ČLAS

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

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

Kohoutová Ludmila MUDr.
členka revizní komise ČLAS

Dolní 497,
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

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

Prokeš Pavel MUDr.
člen revizní komise ČLAS

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

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

Acupunctura Bohemo Slovaca
informační a odborný bulletin
ČLAS ČLS JEP a SA oz SLS
Ročník 26/2016
(včetně 3 ročníků Československá akupunktura)

Redakční rada:
vedoucí redaktor | MUDr. Petr Sedláček (CZ)
zást. vedouc. redaktora | MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.,
(SK)
redaktoři | MUDr. Ladislav Fildán (CZ), MUDr. Milan
Stránecký (CZ), MUDr. Bibiana Bajteková (SK),
MUDr. Gabriel Petrovics (SK), MUDr. Ľuptáková Anna (SK)

Zabýváme se prodejem
přírodních potravinových
doplňků, akupomůcek, odborné literatury
a dalších produktů vycházejících z poznatků tradičních medicín.
Jako ocenění naší dlouhodobé snahy o soustavně kvalitní přístup k tradiční čínské
medicíně vnímáme, že si nás několik věhlasných kapacit a renomovaných výrobců
vybralo jako své zastoupení v ČR.

Naší prioritou je prvotřídní kvalita.

Adresa redakce ČR:
MUDr. Ladislav Fildán
Ordinace léčby bolesti
a akupunktury
Tyršova 56, 612 00 Brno

Produkce:
Grifart spol. s r.o.
Haasova 37a, 616 00 Brno

TRITON-MRL

DOPLNĚK STRAVY
Složený účinek
1
/ 3 Cordyceps
1
/ 3 Reishi
1
/ 3 Shiitake

Adresa redakcie SR:
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.
ACHB a akupunktúry, Poliklinika
Mýtna 5, 811 07 Bratislava
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PRAGON
s. r. o.
velkoobchod — maloobchod
& +420 728 845 360
Distribuce sítí vybraných prodejců

BYLINNÉ PŘÍPRAVKY –
DOPLŇKY STRAVY
MRL – Mycology Research
Laboratories | Houbová
výživa se zachovanou enzymatickou aktivitou v přírodní (nekoncentrované) podobě v tabletách či volném
prášku
Giovanni Maciocia | Západu přizpůsobené tradiční přípravky v koncentrované
podobě tablet
nebo rozpustných granulek
Sinecura | Tradiční směsi
v podobě koncentrovaných
tablet „pian“
Wanxi | Tradiční čínské bylinné
směsi zejména ve formě koncentrovaných pokroutek „wan“

WWW.PRAGON.CZ

AKUPUNKTURNÍ POMŮCKY
Huan Qiu | Kvalitní
čínské akupunkturní jehly
ze Suzhou
Seirin |
Špičkové
japonské akupunkturní jehly

KOSMETIKA
Tianhe | Čínská
bylinná náplast
„hřejivé uvolnění“
YBE | Regenerační krém a olej

ZDRAVÁ VÝŽIVA
CountryLife |
Kompexní
řešení
zdravého životního stylu
Valdemar Grešík |
Bylinné čaje,
bylinné sirupy,
dobré koření

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM®
založena 1990
Československá SinoBiologická® společnost
Tradiční čínská medicína z.s. • SINBIOS

Otevíráme

Otevíráme komplexní čtyřleté studium

23.

tradiční čínské medicíny
se zaměřením na

AKUPUNKTURU

Proč studovat v 1. škole TČM®?
+ Součástí základního studia jsou i teoretické základy
+
+
+
+
+
+
+

TČM, fytoterapie, dietetiky a cvičení qigong.
25 let zkušeností s výukou tradiční čínské medicíny,

spolupráce s Tianjinskou univerzitou tradiční čínské medicíny,

listopadu

2016

4 roky studia

akupunktury
fytoterapie • tuiny
qigongu • dietetiky

Přihlášky na:
www.tcm.cz

praktická i teoretická výuka,
volitelné semináře,
čeští, slovenští, čínští a další zahraniční lektoři,
stáže v Číně v rozsahu 3–4 týdnů,
diplom vystavený ve spolupráci s čínskou univerzitou.

Přihlášky a informace pro ČR:

Přihlášky a informace pro SR:

Československá SinoBiologická® společnost
Dělnická 54, 170 00 Praha 7, Česká republika
+420 723 555 313 • www.tcm.cz • info@tcm.cz

Novinky a zajímavosti:

SINBIOS
Palackého 6, 811 02 Bratislava, Slovensko
+421 907 726 238 • www.sinbios.sk • info@sinbios.sk

www.tcm.cz

www.facebook.com/skolaTCM

