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XXIX kongres akupunktúry 2017

Úastníky kongresu

Prezident SSA SLS MUDr. O. Bangha

Pocta CLAS

Jubilant MUDr. Teo Rosinský, CSc.

Komediálna etuda poda námetu MUDr. Filípka
MUDr.Stodulková a názorná prednáška

Zlatý klinec veierka,

vekolepý ohostroj

Pozvánka
Slovenská spoloþnosĢ akupunktúry oz Slovenskej lekárskej spoloþnosti
Ústav Tradiþnej þínskej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity,
Sekcia akupunktúry Slovenskej lekárskej komory pod záštitou
Ministra zdravotníctva Slovenskej republiky Tomáša Druckera
Vás pozývajú na

Program:

Predsedníctvo: MUDr.Ondrej Bangha , MUDr. Vladimír Balogh,
MUDr. Ladislav Fildán, MUDr. Alena Ondrejkoviþová,PhD,
MUDr. Gabriel Petrovics
10 00
10 10
10 50

2. roþník
Šmiralove dni akupunktúry
3. - 4. 11. 2017

11 30
11 40
11 50
12 00
12 15

Pediatria z pohĐadu modernej západnej
medicíny a tradiþnej þínskej medicíny
3. 11. 2017
Miesto konania: Kongresová sála Ministerstva zdravotníctva SR
Limbová 1, Bratislava
Odborný garant:
MUDr. Ondrej Bangha, prezident SSA SLS
MUDr. Vladimír Balogh, prednosta ÚTýM LF SZU

Prihlášky a registraþný formulár: balkovad@gmail.com, gulišova@sls.sk
Platba za seminár - 30,- €
možnosĢ platby prevodom na úþet SLS: SK 36 0200 0000 0000 04532012
v.s. 171152062
alebo priamo na mieste.
Prosíme uviesĢ meno a priezvisko platiacej osoby (nielen firmu)
pre identifikáciu úþastníka.

Katedra akupunktúry ÚTýM LF SZU, Sekcia akupunktúry SLK,
Združenie Rytmo Vás pozývajú na

piatok 3. 11. 2017

12 50
13 05
13 20
13 30

Slávnostné otvorenie Šmiralových dní
MUDr. O. Bangha
Atopický marš v detskom veku
doc. MUDr. V. Pohánka PhD, MPH, FCC
DieĢa v tradiþnej þínskej medicíne
MUDr. Boris Ivaniþ, MSc
Salus aegroti suprema lex.Pacient,klient,agent
MUDr. Ondrej Bangha
Diskusia
Prestávka
DMO a akupunktúra
MUDr. Michaela Hubnerová
Invazívne a neinvazívne akupunktúrne techniky u detí
MUDr. Boris Ivaniþ, MSc
Enuresis nocturna (kazuistika)
MUDr. Katarína Svitková
Ekonomizácia zdravotníckej starostlivosti
MUDr. Vladimír Balogh
Diskusia
OBED

14 30 - 18 00 Predsedníctvo:
MUDr. Rastislav Korman, MUDr. Jozef Šmirala jr., MUDr.Dagmar Balková
14 30
15 20
16 00
16 10
16 20
16 50
17 20
17 50
18 00

Školní problémy, ADHD, autizmus
MUDr.VČra Dolejšová
Potravinové alergie v detském a kojeneckém vČku
MUDr. Jana Wankatová
Diskusia
Prestávka
PET terapia
MUDr. VČra Dolejšová
Problematika oþkování
MUDr. Jana Wankatová
Kašel, dá se vyléþit?
MUDr. VČra Dolejšová
Diskusia
Ukonþenie 1.dĖa Šmiralových dní akupunktúry

2. roþník
Šmiralove dni akupunktúry
3. - 4. 11. 2017

Praktické postupy v pediatrickej praxi
4. 11. 2017
900-1500

Miesto konania:

900-1500

Miesto konania:

Papraćová 1A, 821 01 Bratislava - Ružinov
(Prírodná lekáreĖ, seminárna miestnosĢ )
Neinvazívne techniky v tradiþnej þínskej medicíne v detskom veku
MUDr.Ivaniþ Boris, MSc
Mýtna 5, 811 07 Bratislava
Amb. akupunktúry LIMING
Možnosti Vollovej diagnostiky u detí
MUDr. Dolejšová VČra, MUDr. Wankatová Jana

Platba za Praktické postupy na mieste: suma 50 eur

Prípravný výbor:
MUDr. Alena Ondrejkoviþová PhD, MUDr. Dagmar Balková,
MUDr. Gabriel Petrovics, MUDr. Julia Hrachová, PhD,
MUDr. Boris Ivaniþ, MSc
Prihlášky:

balkovad@gmail.com, +421 904 533 408
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Skonili sa príjemné letné dni a my spomíname na významnú
odborné udalosti, ktoré sa udiali zaiatkom leta. XXIX. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae bolo výborne zorganizované odborné i spoloenské podujatie. Bližšie informácie o kongrese získate na stránkach nášho asopisu. Milou i významnou
udalosou bol jubilejný piaty Memoriál Milady Barešovej, ktorý
sa uskutonil v júli na Pieninách, za úasti lekárov zo Slovenskej
i eskej republiky. Životné jubileum tu oslávila naša kolegya,
dopisovateka prim. MUDr. Eva Svrková, ktorej aj touto cestou
úprimne blahoželáme. Gratulujeme tiež alším absolventom študijného programu Akupunktúra, ktorí úspešne ukonili v r. 2017
svoje štúdium špecializanou skúškou na Katedre akupunktúry
Ústavu tradinej ínskej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej
zdravotníckej univerzity.
Tradine, ako v každom slovenskom ísle, aj dnes uverejujeme atestanú prácu našej kolegyne. Téma, ktorú výborne spracovala MUDr. Eva Kováová, je v súasnosti vysoko aktuálna.
Piercing a tetováže sa najmä u mládeže množia ako huby po
daždi. Žia, nemilo prekvapujú svojimi následkami na zdraví ich
nositeov. Ako môže pomôc akupunktúra a znalosti teórie TM
sa dozviete v lánku Akupunktúra v kožnom lekárstve.
V ísle Vás pozývame aj na niektoré významné odborné
podujatia. V októbri sa uskutoní v Prahe Kongres integrativní
medicíny 2017 – kazuistiky, zaiatkom novembra organizujeme
v Bratislave II. roník Šmiralove dni akupunktúry a tradine,
v Lekárskom dome v Prahe bude da 11.11.2017 lekársky seminár s názvom Bolesti zad. Jak se v nich vyznat a zvolit vhodnou
akupunkturní lébu?
Aktuálnou témou sú voby do výboru LAS . Veríme, že aj
s novým výborom bude spolupráca našich odborných spoloností pokraova v rámci dobrých tradícií uiteov a priekopníkov
nášho odboru ešte zo spoloného štátu.
Zaujímavou novinkou v budúcich íslach nášho asopisu
budú prílohy z tradinej bylinnej lieby. Záujemcovia sa môžu už
teraz zoznámi s osvedenými postupmi TM napr. pri chrípke
a prechladnutí na stránke https://www.patentnimedicina.cz/cz/
bylinne-produkty/dle-kategorii/caj/844-napoj-stribrneho-vetru
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, verím, že si v našom ísle
asopisu nájdete nieo zaujímavé a budeme radi, ak nám pošlete
svoje názory, pripomienky ako i odborné príspevky.
Vaša Alena Ondrejkoviová
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pôvodné práce

SPRÁVA Z KONGRESU

DVADSIATY DEVIATY SPOLOÈNÝ KONGRES ÈLAS JEP A SSA SLS V BRNE 9.-11. JÚNA 2017
POH¼AD ZO SLOVENSKA.
MUDr. Ondrej Bangha
Usporiadanie „Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae“ pripadlo poda zavedených pravidiel tohto
roku našim kolegom z eskej republiky. Hne úvodom podotýkam, že sa tejto úlohy usporiadatelia zhostili už tradine vo vekom štýle.
Pri pomerne hojnej úasti kongresu,
usporiadaného v eských zemiach,
bolo prítomných mimo eského publika aj svojim potom uspokojivých
37 úastníkov zo Slovenska. A o
viac, ich aktivita bola chvályhodná :
Z tridsiatich prednášok bolo prihlásených 12 zo Slovenska a aj jediný
poster bol zo SR - teda dovedna 13
príspevkov.
Priebeh.
Vedecký program sa viedol na témy:
Akupunktúra (AP) v modernej medicíne, AP a civilizané choroby, AP
v liebe bolestivých stavov a funkných obtiaží, výskum v AP a EBM,
AP diagnostika, AP mikrosystémy,
TM v súasnej AP, pridružené AP
techniky a varia.
Akupunktúra v súasnej
a v tradinej medicíne.
V tejto krátkej forme rozvies
podrobnosti všetkých príspevkov je
nemožné. Pokúsim sa ale pripomenú
niektoré z nich.
Dlhodobo u nás viazne výskum.
V tomto marazme téma o princípoch
výskumu v AP poda odporúaní
WHO ( autor Dr.Halada) vyznaila
cestu pre budúcnos možno i v našich
podmienkach.
Tradícia je mnohovýznamový termín, avšak náš nevyhnutný návrat ku
koreom akupunktúry je nespochybnitený. A o viac, my sa musíme
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vraca ku koreom Juhovýchodnej
Ázie. Zmysel ínskych slov, kódovanie prenosu informácií v starovekých
textoch a podobne - to všetko viedlo
k neporiadku a zmätkom v interpretácii zdedených textov. Pán primár,
doktor medicíny a kandidát vied,
Teodor Rosinský už zasa pomohol
svojou pútavou prednáškou.
Pani primárka MUDr. Anna Loskotová nespoetný krát presvedila, že
obetavá, kompetentná a súcitom obohatená práca múdreho lekára je dar
pre trpiacich. Naviac, jej nebojácna
povaha ju radí medzi nezamenitené
osobnosti v liebe jednej z najtristnejších oblastí medicíny - medicíny
popálenín.
Prínos vietnamskej odnože tradinej medicíny od nového autora,
MUDr. Petra Banduru,PhD je subná
pre rozšírenie záberu.
„Šedivá je teória, ale zelený je
strom praxe „. Dôkazom bol referát
primára Gašpara o elektroakupunktúre. V šedivosti úvah bola jeho bohato
ilustrovaná prednáška ostrovom sviežosti a podpore snáh by konkrétne
a neodvolatene prospešným pre
trpiaceho pacienta.
Obzvláš cennou sa ukázala prezentácia pozvanej prednášateky
MUDr.Stod lkovej s témou 3D AP
(trojdimenzionálna
akupunktúra).
Dosah novodobých vedomostí o kolagéne a systéme prenosu informácií
v tejto oblasti je zatia nemožné po-

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 3|2017

súdi. Vypadá to tak, že tu vejú vetry
optimistickej budúcnosti. Odvážne
nadviazanie na práce zakladatea ústnej akupunktúry, Jochena Gleditscha
Dr.med., je pioniersky krok a budeme
o tom ešte vea pou.
V súasnosti obzvláš aktuálna
téma je neplodnos udského pokolenia. Je podloženým faktom, že
akupunktúra tu je schopná zohra
dôležitú úlohu. Popredné kliniky reproduknej medicíny na celom svete
majú akupunktúru vo svojej štandardnej výbave. Pani doktorka Svitková
predniesla informatívny príspevok na
túto tému.
Chcel by som vyzdvihnú prínos
pre prax na oblas aplikácie kolagénových injekcií v nej a mimo
akupunktúry pri ochoreniach k bov
a svalov (MUDr. Fildán, PharmDr
Procházka ).
Vedomostiam
o
praktizovaní
akupunktúry prispela aj prednáška
pozvaného prednášatea, MUDr.Michala Strnada. Zdôraznenie individuálnosti lieby a dôslednej znalosti
TM nikdy nestratí na dôležitosti.
Vyššie uvedená správa si nenárokuje na úplnos. Celý kongres bol
zaujímavý a prínosom tak pre zaiatoníkov ako aj veteránov.
Najdôležitejšie je možno konštatova : opä sa podarila dobrá vec.
A všetkým zúastneným - hlavne
usporiadateom patrí úcta a vaka.

pôvodné práce

OHLÉDNUTÍ ZA XXIX. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE
BOHEMIAE ET SLOVACIAE

MUDr. Ladislav Fildán

Ve dnech 9. - 11. 6. 2017 se v Brn uskutenil XXIX. kongres akupunktury eska a Slovenska. Motto kongresu
„Tradice, která zavazuje“ vystihlo skutenost, že to byl v poadí již 29. spolený kongres, což je až neuvitelné íslo.
Ob naše spolenosti existují tém padesát let a my cítíme, že je zavazující pokraovat v této tradici, v existenci akupunkturních spoleností, pracn budovaných zakladateli akupunktury u nás. Cítíme, že je nutno udržet tuto tradici
i pro nastupující generace.
Za místo konání kongresu jsme po
letech op t zvolili Brno, a to bylo
p ivítáno eskými i slovenskými
úastníky. Rovn ž naprosté v tšin
úastník se velmi líbil hotel Santon
v krásném prost edí Brn nské p ehrady, které podtrhlo i krásné poasí.
Kongresu se zúastnilo p es 130
úastník , což je tém shodný poet
úastník jako na všech p edchozích
kongresech. Významná byla úast
slovenských koleg . Bez této úasti
bychom kongres uspo ádali pom rn
obtížn .
Nejd ležit jší hodnotou každého kongresu je jeho odborná nápl
a úrove. Z mnoha ohlas jsem zaznamenal ocen ní odborné úrovn
p ednášek. Nemálo hlas hodnotilo
kongres jako odborn jeden z nejlepších. Zazn lo 30 p ednášek, poster
byl bohužel jen jeden. Vyslechli jsme
n kolik prací, které p inesly zcela
nová témata nutících k zamyšlení
nebo osvojení si v praxi.
Každý len obou spoleností dostal asopis 2-2017, který obsahoval
nejen kompletní program kongresu,
ale zejména abstrakta. Takže i ti, kte í
se kongresu neúastnili, si je mohou
prostudovat a p ípadn se i spojit t eba p es internet s autorem p ednášky
pro podrobn jší informace.
Uvítal jsem i výrazné zapojení mladších koleg do programu
kongresu, kte í dávají budoucnosti
léka ské akupunktury šanci na další
rozvoj.
U p íležitosti konání kongresu vždy
oceujeme adu koleg za jejich práci
pro eskou a slovenskou akupunkturu. Letos poprvé nám však p edsednictvo LS JEP neschválilo naše
návrhy na ocen ní medailí Za záslu-

hy. To nás nemile p ekvapilo, mnoho
p edchozích návrh bylo v minulosti
bez problém schváleno. Také už tato
ocen ní byla uve ejn na v asopise
s programem kongresu a zm na již
nebyla možná, protože asopis byl
v tisku. Proto jsem po vzoru slovenských koleg navrhnul výboru LAS
naše vlastní vyznamenání – Plaketu
MUDr. Milady Barešové a MUDr.
Richarda Umlaufa, CSc. za vynikající p ínos na poli akupunktury. Plaketa
byla v krátké dob vyrobena a p edána sedmi len m našich spoleností.
Dali jsme tím vzniknout další tradici,
ve které budeme pokraovat. Všichni
ocen ní si nové plakety velmi váží,
protože oba léka i v názvu plakety
m li zásadní vliv na rozvoj akupunktury u nás.
Na kongresy vzpomínáme nejen
z hlediska nových poznatk , ale také
na jejich spoleenský program. Na
úvod kongresu byl za azena vynikající komediální herecká etuda dvou
brn nských herc , kte í zpracovali
n kolik nám t z praxe MUDr. Františka Filípka. Velmi jsme se pobavili
a bylo to n co osv žujícího oproti
obvyklým hudebním produkcím na
úvod kongres . V první kongresový
den veer jsme absolvovali jízdu
dv ma spojenými lod mi po Brn nské p ehrad s malým oberstvením.
Mnozí byli p ekvapeni, jak je Brn nská p ehrada velká, jak je zasazena
mezi lesy a skály, p ekvapil též pohled na majestátní hrad Veve í, tyící
se nad vodou.
Druhý den veer byl tradiní raut
s tancem za doprovodu vynikající
brn nské tanení kapely. Zlatým h ebem veírku byl velkolepý a krásný
ohostroj s hudebním doprovodem,

který jsme mohli sledovat z velké
terasy hotelu. Ohostroj byl souástí
každoroní sout žní p ehlídky ohostroj Ignis Brunensis.
Kongres byl podpo en sponzorsky
p ti firmami a obohatilo jej také
osm vystavujících firem. Pod kování
všem sponzor m, vystavujícím firmám, organizanímu výboru, personálu hotelu, firmám zajišujícím tisk
informace, asopisu, uve ejn ní informací na našich webových stránkách
a v neposlední ad ekonomickému
odd lení LS JEP bylo uve ejn no
v úvodníku asopisu s programem
a sborníkem abstrakt.
adu minulých kongres jsme organizovali sami prakticky ve dvou
s MUDr. Milanem Stráneckým
a p edtím s doc. Františkem Párou,
CSc. Registraci úastník kongresu
na míst zabezpeily skv le kolegyn
z výboru. Protože jsme z minulých
kongres získali mnoho zkušeností,
nemuseli jsme zapojit profesionální
organizaní firmy, a tím jsme spolenosti ušet ili nemálo prost edk
a také jsme mohli stanovit pom rn
nízké kongresové poplatky. Z t chto
d vod také v íme, že nám úastníci
odpustili n které chyby v organizaci,
kterým se však tém jist žádný organizátor nevyhne.
Domnívám se, že m žeme kongres
hodnotit jako velmi úsp šný.
P edáváme štafetový kolík na organizaci dalšího, tentokrát jubilejního 30. kongresu našim slovenským
koleg m.
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pôvodné práce

AKUPUNKTÚRA A MEDICÍNA ZALOŽENÁ NA DOKAZOCH
MUDr Teodor Rosinský CSc, Nitra
Tento príspevok vyprovokovala prednáška, ktorá odoznela na kongrese v Brne. Diskusia o nej zaínala nádejne,
ale z asových dôvodov nepokraovala. Prednáška podložená smernicami SZO o použití metodiky medicíny založenej na dôkazoch /alej MZD/ všeobecne a zvláš v aplikácii na akupunktúru ukázala vadnos takých smerníc
a nevedomos jej tvorcov.
MZD bola kolektívne vytvorená
na posudzovanie úspešnosti farmák
v liebe uritých ochorení. Kuloárne
sa hovorilo, že ju podnietili ekonomicky úspešní výrobcovia liekov za
úelom presvedivejšieho presadzovania svojich výrobkov, alebo práve
neúspešní výrobcovia, aby lepšie
predstavili svoje výrobky a výrobky
úspešnejších predstavili ako menej
efektívne. Je možné, že sa obe možnosti kombinovali. Tak i tak, metodiky urené pre porovnanie efektu
liekov sa postupne preniesli zovšeobecnene na dokazovanie efektivity
všetkých lieebných postupov, o
vyvolalo rozliné, zväša negatívne
reakcie, ale pretože skupina presadzujúca MZD je silná, kritika ostáva
menej viditená.
Pome však k téme od fundamentov. Výraz „dôkaz“ má celú škálu
významov. Jeho definícia v kriminalistike i logike je zrozumitene
postavená, v medicíne však v podstate neexistuje. Sú len skupinovo-subjektívne postavené významy bez
serióznej definície, a teda je tu široká
možnos pod tým výrazom rozumie
okovek, o sa hodí v tom ase a na
ten-ktorý druh posudzovania. Aj tu je
badatená tá istá tendencia ako v euro-americkej medicíne všeobecne.
V súasnosti scientistické koncepcie
majú prednos a teda si uzurpovali
právo na jedinú pravdu. To sa však
dá presadzova a udržiava len pomocou popierania všetkého, o by
faktami takú pravdu spochybovalo
a teda je nutné odmieta všetko, o
sa im nehodí. Naviac, táto medzinárodne i inštitucionálne /vi SZO/
fungujúca skupina vaka prevahe
anglojazyných lenov neuznáva
a teda ani nesleduje ni, o nebolo
publikované v anglitine. Svoj nezáujem o fakty, skúmané inými tak môže
kombinova s neznalosou toho, o
vyskúmali a potvrdili výskumníci
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i praktici z iných národov a konín
tejto planéty.
To potom môže vies k metodike
MZD, ktorá pri jej ako-tak pôvodnej
zameranosti na posudzovanie efektu
farmák v skutonosti robí závery
z celkom nekonzistentných podkladov. Vytvorenie skupiny pacientov
s jedným druhom choroby, ktorí
budú dostáva skúmaný liek a druhej
s takou istou chorobou, ktorí dostanú
dvojito slepým postupom placebo sa
zdá by vcelku jednoduchým, i ke
morálne nie istým spôsobom, bez
ohadu na závery etických komisií.
Ak sa však na celý proces pozrieme
dôkladnejšie, uvidíme podstatné
závady. Samotné urenie chorobnej
jednotky je predsa nie mechanický i
byrokratický proces. Ve zhruba každých desa rokov sa meniaci Zoznam
chorôb a príin smrti, vydávaný SZO,
obmeuje spravidla viac predtým zaradených chorobných jednotiek bu
tým, že ich spája s inými, iné zasa
rozdeuje, iné celkom vynecháva
a iné pridáva. Ak teda niektorí pacienti z tej i onej posudzovanej skupiny mali diagnostiku robenú poda
smerníc z jedného obdobia, nemusia
by totožní s inými pacientami z druhej fázy vývoja Zoznamu. Okrem
toho vieme, že uebnicové diagnózy
a syndromologické charakteristiky
nie sú v praxi asté, pacient sa od
pacienta líši niektorými príznakmi
a diagnóza sa potvrdí len poda
prítomnosti asti príznakov s mlanlivým prehliadnutím príznakov,
ktoré do tej príslušnej diagnózy akosi
nepasujú. To je jeden z viacerých prvkov nehomogénnosti posudzovanej
skupiny. I ke sú urité deklarované
obmedzenia zaradenia do skupiny
poda prípadnej kombinácie s inými
chorobami, veku i predtým používaných liekov, alšie faktory sa vôbec
neberú do úvahy. Ak sa to vôbec
spomína, odôvoduje sa to nepodstat-
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nosou, zložitou vyhadávatenosou
i inými výhovorkami. Za podstatnejšie však považujem neznalos
aktérov o množstve iných faktorov,
ktoré podstatnejšie menia východziu
situáciu jednotlivých pacientov zo
súboru. as z nich je na psychickej
úrovni. Nemá význam tu spomenú
všetky možné eventuality v tomto
zmysle. Bežným je nezisovanie
a proste ignorovanie osobnostného
postoja jednotlivca k jeho chorobe
a teda i skutonej snahe vyzdravie
alebo naopak zužitkova chorobu na
ospravedlnenie neschopnosti alebo
k vyhnutiu sa nejakým povinnostiam.
Rovnako sa nezisuje, i pacient sa
s chorobou zmieril alebo ju považuje
za utrpenie, ktoré si nezaslúžil i naopak, za podnet na premenu svojich
postojov. Z iného pohadu skrátka i
už od lieby ni neoakáva alebo je
ochotný bojova o svoje uzdravenie
a pomôc tak úinku lieiva. To sú
všetko - a mnohé iné - predsa rozhodujúce faktory pre liebu. Ich rozmanitos a súasne nepoznanie ich
rozloženia u jednotlivcov v skupine
celkom narušuje jej proklamovanú
homogenitu.
To však zaleka nie je všetko.
Dôležité objavy z minulého storoia
zrejme pre ich neanglické publikovanie a urité i ke ako obyajne
prekonatené utajovanie sa celkom
stratili z databázy poznatkov. Skrátka
ich pripomeniem, pretože ich v tejto
súvislosti považujem za dôležité.
V r. 1960 vyšla v poštine monografia prof. Sedlaka, molekulárneho
biológa z Katovíc, venovaná jeho popisu studenej bioplazmy, ako nazval
vyžarovanie z tela loveka i zvierat.
Je to vlastne odpad z množstva
fyzikálnych, biofyzikálnych a biochemických dejov v organizme, už
vtedy - a aktuálne dnes iste presnejšie
- zistitený a skladajúci sa z rozliných žiarení i astíc. Individuálne je
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kvantitatívne i kvalitatívne rozliný
a mení sa poda aktuálneho stavu organizmu a v om prebiehajúcich procesov. Je ho možné telesne pociova
z bezprostrednej blízkosti a to o je
od jedného odpad, iný môže práve
potrebova a tak sa v blízkosti takého loveka cíti dobre. astejšie však
môže ís práve o inkompatibilitu
vyžarovanej bioplazmy a iný lovek
v blízkosti sa cíti nepríjemne. Sú to
bežné skúsenosti zo situácií vynútenej fyzickej blízkosti v hromadnom
dopravnom prostriedku alebo v nejakej tlaenici.
V r. 1967 urobil zhodný objav
a rovnako to pomenoval prof. Iušin,
biofyzik z Alma-Aty a publikoval
to v ruštine. Objavu sa chytili fyzici
na Akadémii vied vtedajšieho ZSSR
hne v r. 1968 a aj publikovali vo
Vestníku Akadémie svoje merania
vyluovania studenej bioplazmy
v závislosti na emotívnom stave loveka. Zistili, že množstvo i zloženie,
najmä množstvo gama-žiarenia, sa
zvyšuje pri negatívnych emóciách,
zvláš v stave hnevu. To však znamená, že hnevlivý lovek vlastne
svojou nezvládnutou emóciou provokuje zbytoné intenzity dejov vo
svojom organizme, ím si iste škodí.
Škodí tým vyluovaním i okoliu a pri
použití takého loveka v súbore vyhodnocovanom v rámci MZD je to
iste nezaznamenaná, ale kohorenciu
narúšajúca zložka. Celkom podobne
dopadne i lovek v stave, ktorého
vlastnosti nezámerne odhalili vo Výskumnom ústave vojenskej medicíny
vo vtedajšom Leningrade v r. 1973 pod
vedením prof. Sergejeva. Zistili, že
pri operaných zákrokoch robených
v lokálnej anestézii, teda u pacientov
pri vedomí, dochádza u cca 90 %
k poklesu bežných rádioaktívnych
rozpadov vo vzduchu v blízkosti toho
loveka až o 50 % normálneho potu
rozpadov. Na tie v tom základnom
pote je náš organizmus už geneticky
nastavený a potrebujeme to. Zistili,
že tí, ktorí vlastne vychytávali naviac
rádioaktívne rozpady z okolia, robili
to súc v stave strachu v súvislosti
s operanými zákrokmi. udia pri
rovnakých zákrokoch, ktorí sa dokázali nebá, nemenili poty rozpadov
vo svojej blízkosti. Priamu súvislos
bolo možné pozorova po katastrofe
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v ernobyle po r. 1986, kedy udia, ktorí sa neobávali rádioaktivity
a ostali tam v blízkosti ži, nevykázali onkologické ochorenia. Tí, ktorí
sa báli a rýchlo už po prvotnom ožiarení sa stadia odsahovali, zväša
rýchlo podahli následkom choroby
z ožiarenia. To asi nebolo publikované, správu mám osobne od kolegu
obvodného lekára z Bieloruska z postihnutej oblasti z r. 1988 a potvrdenie katamnézy od neho z 1992. I tu
je teda alšia položka - strach a jeho
následky i na celkom materiálnej
úrovni. To sa taktiež nikde v rámci
metodiky MZD neberie do úvahy.
alšou zasa fakticky doloženou
oblasou, šikovne utajovanou zo
známych dôvodov, je problematika
rytmicity. Okolo r. 1975 urobili vo
Farmakologickom ústave v Berlíne
vo vtedajšej NDR objav pri skúmaní
farmakologických vlastností novovyvíjaných neurotropných a hepatotropných lieiv. Pokusy sa diali na
potkanoch, štandardne a v priebehu
niekokých rokov. Nezámerne sa zistilo, že výsledky sú akoby chaotické,
avšak pri korelovaní výsledkov efektu
a odhalenej rytmicity funkcie skúmaného orgánu, teda CNS alebo heparu,
porovnanie výsledkov bolo bližšie
k oakávanemu. Skúmali však alej
a po nejakých slepých ulikách natrafili na zarážajúci objav - rytmicitu
úinku i u príslušnej chemickej zlúeniny, závislú od asového momentu syntézy, konštantnú pre príslušnú
zlúeninu, odlišnú u inej zlúeniny.
Ak sa podala taká látka v de maxima funknosti orgánu u príslušného
potkana a súasne išlo o šaržu látky
tiež s maximom plusu v jej rytmicite,
úinok bol eklatantný, ak sa podala
látka v spodnej asti rytmického cyklu v de spodku cyklu i pre orgán, výsledok bol katastrofický pre ten orgán
a teda i zviera. Tieto poznatky vtedy
nemohli publikova. Ich bratie na
vedomie pre farmakoterapiu u udí
by zrejme znamenalo celkom iný prístup k liekom poda výrobných šarží,
vylúenie viackomponentných lieiv,
individuálne presné prepoty poda
orgánov a množstvo s tým spojených
problémov, samozrejme aj podstatné
zníženie potreby liekov ak by sa
aplikovali prísne poda prepoítanej
optimalizácie úinku. Efekt pre zdra-

vie pacientov sa ako samozrejmos
z toho vyplývajúca, predsa ako pre
výrobcov nepodstatný, nemusel bra
do úvahy. Preto o tom prišiel do vtedajšej SR referova len vedúci toho
nemeckého ústavu tajne, oficiálne len
pre prednostov neklinických odborov
lekárskych fakúlt, ktorí sa museli zaviaza mlanlivosou. To vyznavaov
MZD však zrejme nezaujímalo, i ke
by preto nemuseli ovláda žiadny slovanský jazyk.
V mnohých tradiných medicínskych znalostiach po celej planéte
existovali už viac i menej ucelené
poznatky o schopnosti zameranej
mysle ovplyvni vlastnosti hmoty,
o sa v praxi používalo i zneužívalo.
Ostávalo to však mimo záujmu medicíny práve pre nepochopitenos
z hadiska materiálne zameranej
predstavy o fungovaní organizmu.
Zrejme preto si scientistická medicína nevšimla, že fyzici zo Stanfordu
v spolupráci i s európskymi fyzikálnymi pracoviskami koncom 20.
storoia pod vedením prof. Tillera
urobili a publikovali rozsiahle štúdie
o dokázanej možnosti usmerneného
myslenia meni štruktúru hmoty tak,
aby bolo možné ju využi na urité
cielené efekty. Tak ovplyvnenými
kovovými predmetmi bolo možné
zmeni fyzikálne prostredie v ich
blízkosti cielene so zámerom, aby sa
tým ovplyvnili urené chemické, biochemické i biologické deje. Konkrétne išlo o zmeny pH vody, urýchlenie
reakcie pri zmene monofosfátu na
difosfát a naopak a urýchlenie vývoja
vínnej mušky Drosophila melanogaster. Dnes vieme, že myse vytvára
informácie a tie sú rozhodujúcim
initeom pri pôsobení na štruktúru
hmoty. To dokázalo i pozorovanie
z CERN z jeho kolidéra. Ázijské
tradiné medicínske teórie i prax to
dávno poznali a využívali, samozrejme bez vysvetlenia pomocou fyzikálnych termínov. Ako však vidíme
z chápania uvedených fyzikálnych
experimentov, asi ani keby ich boli
robili už starí Aziati, neboli by pre západnú medicínu práve pre ich pôvod
prijatené. Ak si však uvedomíme,
že tu nejde o pacientov, ale o terapeutov, ktorí svojim myšlienkovým
zameraním môžu riadene ovplyvni
hmotu farmaka tak, aby jeho úinok
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bol konkrétne individuálne efektívny,
tak je tu nieo celkom nové v hre.
Tu si však treba uvedomi aj druhú
stranu mince, teda že pri podávaní
liekov také zameranie myslenia je
vlastne podstatným pridaním hodnoty a nezáujem o pacienta alebo
dokonca negatívny postoj k nemu,
o je tiež vyslaná informácia, musí
ma opaný efekt. No a toto predsa
sa pri záveroch z výpotov pri MZD
vonkoncom neberie do úvahy. Je
to však alší faktor, ktorý celkom
mení podstatu lieebného pôsobenia
a teda jeho negovanie znehodnocuje
výsledky aj z tohto hadiska a teda
spolu s vyššie uvedenými ich celkom
anuluje.
V uvedenom odstavci sme sa už
konene dostali do blízkosti akupunktúry. Mám na mysli pred rokmi
kolegom Vydrom propagovanú mentopunktúru, teda len myšlienkovo-informane zamerané pôsobenie na
aktívny bod bez použitia priameho
pôsobenia nástrojom. Pochopitene
taký postup si nevyžadoval fyzickú
prítomnos pacienta. Viem, že to
skúšali viacerí akupunkturisti a malo
to efekt. Princíp takého pôsobenia je
tu naozaj len informaný a návody na
to, samozrejme uvedené vtedajším
slovníkom a vtedajšími možnosami
interpretácie, nájdeme v starej tradinej medicínskej literatúre i pri tématike akupunktúry i fytoterapie.
Vieme, že pri používaní tých aktívnych bodov, ktoré majú viaceré
funkcie, napríklad antické body, je
samozrejmosou pri aplikácii ihly sa
zamera na informanú formuláciu
tej funkcie bodu, ktorú chceme využi, teda preo vlastne ten príslušný
bod používame. Ak tak nedostatone
vzdelaný akupunkturista neurobí, lebo bod používa na doporuenie „kuchárskeho“ dodatku uebnice a nie na
základe individuálneho terapeutického scenára, bod pri uritom narušení
príslušného meridiánu môže reagova
aktiváciou inej funkcie, ako pre ktorú
mal by použitý a teda fakticky neúinne pre danú situáciu pacienta.
Toto nás už privádza k pokusu
o konštrukciu možných variant použitia postupov MZD pri „testovaní
efektívnosti akupunktúry“.
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Predstavme si ako-tak zrozumitenú variantu takého postupu. Vyberú
sa dve skupiny pacientov s jednou
diagnózou, stanovenou poda bežných medicínskych kritérií. Urobí sa
to samozrejme bez brania do úvahy
položiek, ktoré sme vyzdvihli v prvej
asti pojednania ako chýbajúcich.
U skupiny urenej na akupunktúru
urobí akupunkturista riadne anamnestické a akupunkturistické vyšetrenie a urí individuálny terapeutický
scenár a vykoná celú kúru poda
všetkých potrebných postupov s dodržiavaním všetkých pravidiel. Ten
istý akupunkturista u druhej skupiny
urenej na „falošnú“ akupunktúru
bu urobí taktiež všetky potrebné vyšetrenia, ale nepoužije individuálny
terapeutický scenár alebo - neurobí
žiadne vyšetrenia. Potom si vyberie
miesta na tele, na ktorých poda
schém nie sú žiadne projekcie aktívnch bodov meridiánových ani extrameridiánových. Predpokladám, že
žiadnemu skúsenému akupunkturistovi jeho charakter nedovolí pristúpi
k pacientovi nechtiac mu pomôc. Už
automaticky preto i pri tzv. falošnej
akupunktúre sa myšlienkami a pozornosou zameria na svoju terapeutickú
povinnos a vlastne mentopunktúrne
bude pôsobi na správne indikované
body. Ak by aj v tej „falošnej“ skupine nemal urobené riadne vyšetrenia
a teda ani terapeutické individuálne
scenáre, jeho morálne fixovaná snaha
pomôc bude pôsobi aspo na body
všeobecného úinku i meridiány ako
celok a tak predsa len nejaký terapeutický úinok vyprodukuje. Výsledok
v oboch podvariantách bude zrejme
nie vemi odlišný, síce pozitívny o
do efektu, ale štatisticky neodlíšený
medzi skupinami. Hodnotiaci neznalec to bude samozrejme chápa ako
nepriekazný efekt a pripoíta to poda neho logicky autosugestívnemu
javu, pretože aj falošná aj skutoná
akupunktúra sa v efekte podstatne
neodlišujú.
Pri inej variante, akože prísnejšej
z hadiska zaslepenia, by mal akupunktúru aplikova neakupunkturista, teda lekár, ktorý by dostal od
niekoho presne urenú polohu bodov
vybratých z „kuchárskeho zoznamu
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diagnóz a bodov“ a teda neindividualizovaných a teda pochopitene individuálne neindikovaných a aplikovaných bez akéhokovek informaného
podloženia. Rovnako by sa postupovalo i pri použití falošných miest vpichov. Je samozrejmé, že efekt „pravej“ akupunktúry by bol minimálny
a teda neodlíšitený od falošnej,
teraz naozaj pripísatený autosugescii pacientov a teda z hadiska MZD
nepriekazný. Rozdiel ako výsledok
by sa hodnotil ako nepriekazný efekt
akupunktúry ako takej a samozrejme
poda ich logiky by to platilo nie len
pre tú neznalostne vybratú diagnózu,
ale všeobecne pre celú akupunktúru
v akejkovek indikácii.
Mohli by sme si ešte predstavi
viaceré modifikácie takýchto variant
postupov, ale zrejme by sme nedošli
k žiadnej, ktorá by pri zachovaní
rámca postupov MZD mohla vies
k nejakému naozajstnému a serióznemu posúdeniu efektu akupunktúry.
I ke by sme teda nechali metodiku MZD pre posudzovanie efektu
farmák pre tých, ktorí jej veria i sú
prinútení jej veri, jej osudu, nemôžeme tak urobi pre posudzovanie
akupunktúry. Akékovek prípadné
zmeny v metodike nebudú schopné
skutone zobjektívni také snaženie, pretože tak ako ani, povedzme,
psychoterapia sa nedá robi zámerne falošne ako skutoný protiklad
pravého postupu. Nebolo by preto
vhodné, aby sa akupunkturisti nechali
z nejakého motívu nahovori na také
nevhodné predvádzanie sa.
Ak sa niekomu vidí, že som sa
v tomto pojednaní pre ma nezvyklo netolerantne prejavil, má pravdu.
Som ochotný tolerova uvedomovanú nevedomos, ktorá sa prejaví
tak, že ten lovek sa o tom, o vie,
že nevie, proste nikdy nevyjadruje.
Nevedomos, ktorú si niekto nároky
neuvedomuje a prejavuje ju oficializovane ako jedinú pravdu, podopretú
prípadne i nejakou vplyvnou skupinou i inštitúciou, už nemožno tolerova, ale oznai ju, mierne povedané,
ako charakterovú vadu. Tu ostáva len
prastará právnická otázka: Cui bono?,
teda po našom: Kto má z toho osoh?

pôvodné práce

AKUPUNKTÚRA V KOŽNOM LEKÁRSTVE
MUDr. Eva Kováová, Slia
Úvod
Koža je multisenzorický, v rámci
vývoja a prežitia bazálny, a najväší
orgán udského tela. Koža rozvinutá do plochy predstavuje u stredne
vekého loveka 2,5 m2. Je neoddelitenou súasou tela. Tvorí nielen
jeho ochranný obal, ale plní aj mnohé
životne dôležité funkcie a aktívne sa
zúastuje na zabezpeovaní základných životných procesov. Koža je
významným vyluovacím orgánom.
Potením sa z tela vyluujú škodlivé
látky, vznikajúce pri metabolizme,
alebo škodliviny prichádzajúce do tela
zvonku. Okrem toho vyluuje aj látky, ktoré už organizmus nepotrebuje,
napr. tuk, soli, minerálne látky a pod.
Koža pomáha pri dýchaní a výmene
plynov, zúastuje sa na imunitných
procesoch. Za normálnych okolností
je koža pružná, ím umožuje aj
pohyb tkanív, hlavne svalov, ktoré
pokrýva (Šmirala,2011).
Koža je zrkadlo duše. Je zrejmé, že
reaguje aj na myšlienky a psychické
podnety. Ak sa hanbíme, oervenie
nám tvár, pri strachu tvár zbledne,
alebo sa potíme, alebo nám naskoí
„ husia koža“. Zmeny na koži nie sú
len dôsledkom pôsobenia vplyvov
vonkajšieho prostredia, ale aj celkového stavu organizmu. Z psychosomatického a celostného hadiska sú
kožné ochorenia výrazom rozliných
vnútorných ochorení a funkných
porúch, ako aj pôsobenia stresových
faktorov, vyerpanosti, nesprávnej
výživy a nevhodnej životosprávy(
Šmirala,2011).
Zloženie kože
Koža cutis, integumentum commune - spoloná prikrývka, orgán v tele,
ktorý váži 4-5 kg, cca 16% celkovej
telesnej hmotnosti tela. Na koži je
mierne kyslý kožný film, chráni kožu
pred mikroorganizmami(Dolejšová,
2012).
Koža sa skladá z pokožky/
epidermis/, epitelovej vrstvy, ktorú
tvoria viacvrstvové, ploché, rohovatejúce bunky, keratinocyty a zo
škáry, zámše /dermis, corium/, dvoch
vrstiev väzivového tkaniva, riedke
kolagénové tkanivo a tuhé kolagé-

nové neusporiadané väzivo(pevnos)
a elastín (pružnos). Obsahuje cievy,
mazové a potné žazy, receptory,
citlivé nervové zakonenia. Spojenie
dermis a epidermis je nepravidelné,
zabezpeené výbežkami dermis (papily). Pod dermis je uložená hypodermis alebo tzv. podkožné väzivo, tela
subcutanea, subcutis, o je vlastné
riedke kolagénové väzivo, alebo tukové väzivo, nahromadenie tukových
buniek, tzv. panniculus adiposus. Hypodermis nie je považovaná za súas
kože, vone pripája kožu k okolitým
tkanivám. Poda hrúbky epidermis
rozdeujeme kožu na tenkú: 75-160
um, pokrytú vlasmi alebo chlpmi,
pokrýva väšinu tela a na kožu hrubú 400-600 um, ktorá nemá chlpy
a pokrýva dlane a plosky. Epidermis
pozostáva z piatich nasledujúcich
vrstiev: stratum bazále, stratum spinosus, spolu sa nazývajú stratum
germinatívum, alej stratum granulosum, stratum lucidum (je iba v hrubej
koži, bielkovina eleidín) a stratum
corneum, kde sú odumreté bunky,
ktoré sa na povrchu v podobe šupín
olupujú. V epidermis nachádzame:
keratinocyty, melanocyty (tvoria pigment melanín), Langerhansove bunky (makrofágy) a Merkelove bunky
(mechanoreceptory) - iba v hrubej
koži.( Šmirala,2011).
Koža ako zmyslový orgán
Zmyslové orgány-kožné exteroreceptory poskytujú mozgu informácie
o špecifických zmenách vonkajšieho
prostredia. V strednej vrstve kože sa
nachádzajú receptory reagujúce na
dotyk, tlak, chlad, teplo a boles.
a. Receptory chladu a tepla: teplo
vnímame Ruffiniho telieskami,
chlad Krauseho telieskami, ktoré
sú uložené bližšie k povrchu kože
a je ich niekokonásobne viac ako
receptorov tepla. Najviac je ich na
koži tváre, chrbte ruky a najmenej
na chrbte.
b. Receptory dotyku: Meissnerove
hmatové telieska sú uložené v koži
a v sliznici orgánov dotyku/najmä
v dlaniach, prstoch a na perách/.
c. Receptory tlaku: Vater-Pacinihio
telieska sú v podkožnom väzive.

Dotykové a tlakové receptory sú
dráždené deformáciou kože ( napr.
tetováž, piercing) v mieste ich uloženia.
d. Receptory bolesti: voné nervové zakonenia sú prítomné vo
všetkých tkanivách, signalizujú
poruchu uritej funkcie a chránia
organizmus pred poškodením.
Boles môže by vyvolaná chemickým, mechanickým, tlakovým, tepelným, chladovým aj psychickým
podnetom.
K derivátom epidermis /útvarom
odvodeným od kože/patria: vlasy,
nechty, mazové a potné žazy. Žazový epitel mlienej žazy vzniká
z epidermis. Vzhadom na to, že
koža je elastická, môže sa rozahova a pokrýva veké plochy, napr.
tehotenstvo, obezita, opuchy a pod.
Na uritých miestach udskej kože
nachádzame lišty a brázdy, usporiadané do charakteristických obrazcov.
Objavujú sa v 13. týždni intrauterinného života na konekoch prstov,
neskôr na astiach rúk, planta pedis.
Vzorce, ktoré tvoria lišty a brázdy sa
nazývajú dermatoglyfy. Slúžia medicíne, antropológom a kriminalistom(Lidaj,2015).
Vonkajšia vrstva kože je pomerne
málo priepustná pre vodu, zamedzuje
vekým stratám tekutín odparovaním, umožuje suchozemský život.
Estetický vzhad pokožky má vplyv
aj na to, ako jednotlivca vníma okolie
a ako si vytvára aj sociálne vzahy
(Lidaj 2015).
Funkcie kože
- Ochranná: tvorí prvú líniu ochranného krytu tela pred škodlivými
vplyvmi vonkajšieho prostredia
(vplyvy chemické, mechanické,
mikroorganizmy a pod.).
- Termoregulaná:kožné žazy, krvné cievy a tukové tkanivo, udržuje
takú teplotu tela, pri ktorej môžu
prebieha biochemické a iné procesy potrebné pre chod organizmu.
Vlasy a podkožné tkanivo tiež bránia strate tepla, telo sa ochladzuje
odparovaním potu a zvýšeným
tokom krvi v bohatej sieti krvných
kapilár v koži.
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a pohybov sa vyvíja aj vnímanie
vibrácií. Všetko je spolu významne
prepojené: vnímanie, pohyb a komunikácia. Somestetický systém umožuje vnímanie dotyku, tlaku, napätia,
natiahnutia, chladu, tepla, pruritu
a vibrácii. V rôznych vrstvách kože
sa nachádzajú mechanoreceptory. Na
dotyk a tlak reagujú väšina hmatových mechanoreceptorov, na vibrácie
rýchlejšie Paciniho telieska a na svrbenie pomalšie Meissnerove telieska.
Hmatové telieska majú na tele rôznu
Vývoj kože vo vnútromaternicovom hustotu (Friedlová, 2007).
živote
Intrauterinne bolo zistené, že naj- Koža v systéme akupunktúry
o sa prejavuje na koži je odrazom
prv sa vyvíja vnímanie somatické,
ktoré nás informuje o našom tele, toho, o sa deje vo vnútri nášho orpotom vnímanie vibrané a nako- ganizmu. Dráha Púc, Hrubého reva
niec vnímanie vestibulárne. Tieto tri a koža sú vemi úzko spojené.
Vrstva ochrannej chi je najpovrdruhy vnímania zaisujú u loveka
pocit istoty. Somatické vnímanie chovejšou vrstvou a poda 6 dráh
sprostredkuje najväší percepný odpovedá tai jangu, t.j. vea jangu,
a hraniný orgán, teda koža. Soma- sú tu dráhy Tenkého reva a Mootické kožné vnímanie sa vyvíja na vého mechúra.(Bangha 2007). Pre
konci 2 mes. vnútromaternicového poškodenie ochrannej chi je typické
vývoja po poatí. Už v tejto dobe poškodenie schopnosti obrany. Štyri
reaguje zárodok na dotyk jemným hlavné funkcie ochrannej chi sú boj
vláskom na svojom tele. S rozvojom proti vonkajším škodlivinám, zatepschopnosti somatického vnímania ovanie, výživa kože a svalov, riadeúzko súvisí aj schopnos pohybu a to nie kože a vlasov, otváranie a zatváuž na konci 6. embryonálneho týžda ranie pórov a prepojovanie povrchu
(Trojan,2003). V 17. týž. je väšina tela s Púcami ( Maciocia 2004).
Povrchové stavy: postihujú kožu,
plochy pokožky vemi citlivá a v 32.
týž. je senzitívna pokožka na celom svaly a dráhy, tieto sa nazývajú
povrch tela a klinické prejavy votele (Friedlová,2007).
„Akým spôsobom svet zaobchádza láme povrchový syndróm. Bolo by
s dieaom a to už aj v prenatálnom ale chybné predpoklada, že každý
období, takým spôsobom bude diea problém prejavujúci sa na koži je
zaobchádza so svetom“P. G. Fedor- povrchovým syndrómom. Väšina
chronických kožných ochorení je
Freybergh ( Verny 2011).
Dôležitá je aj optimálna dotyková v skutonosti spôsobená vnútorným
stimulácia po pôrode a v nasledujú- syndrómom prejavujúcim sa na koži.
Vnútorný stav postihuje vnútorné
cich mesiacoch. Jej nedostatok dáva
telo najavo alergiami, kožnými ocho- orgány a kosti. Tieto sa nazývajú „
reniami, infekciami a hyperaktivitou. vnútro“ a klinické prejavy voláme
Poškodenia na základe dotykovej vnútorný syndróm( Maciocia 2015).
V kontexte povrchových chorôb
deprivácie sú nezvratné. Optimálna
dotyková stimulácia zvyšuje poet spôsobených vetrom sa povrchu niesynapsií v mozgovej kôre a posiluje kedy hovorí aj „ochranná chi Púc“,
nervové dráhy, ím zvyšuje integra- pretože Púca riadia ako kožu, tak aj
ochrannú chi, ktorá obieha v koži
nú schopnos mozgu( Janov 2013).
Môžeme teda predpoklada, že aj a vo svaloch.
V poslednej dobe stúpa poet kožstresové vplyvy v tehotenstve môžu
spôsobova u dieaa neskoršiu ne- ných ochorení v najrannejších štáurózu a sekundárne kompenzané diách udského života v detskom, ale
sklony. Somatické vnímanie úzko aj v dospelom veku. U vrodených ekzémov hrá rolu tehotenstvo a vrodená
súvisí s pohybom.
nedostatonos prenatálnej chi u rodiov, u získaných ekzémov hlavne
Koža ako bazálny orgán prežitia
Spolu s vývojom kože, svalov strava a emócie. Najastejší prejav
- Vyluovacia: niektoré chemické látky dokáže telo vylúi kožou, preto
sa odporúa aj asté saunovanie.
- Dýchacia: jej obmedzené dýchanie
sa prejaví rôznym poškodením
kože, napr. zaervenanie, ekzém
a pod., tiež pri dlhodobom nepriedušnom obleení.
- Senzorická: koža funguje aj ako
receptorový orgán v nepretržitej
komunikácii s prostredím z ktorého prijíma podnety
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je atopický ekzém už od narodenia.
Poda ínskej medicíny ide o kombináciu škodlivých faktorov vnútornej
horúosti, vnútornej vlhkosti, vetra
a horúceho toxínu a uritej nedostatonosti organizmu. Vnútorná horúos a vlhko je z nevhodnej stravy
a z vnútornej horúosti sa vytvára
vnútorný vietor, ktorý zodpovedá za
pruritus.
K hlavným faktorom získaného
ekzému patria emócie, podobné príiny ako u ekzému sú aj u psoriázy,
je to ale hlbší problém, ide tu o zasiahnutie viacerých dráh, meridiánov
a orgánov. Tiež tu hrá obrovskú rolu
psychika a ak sa neodstráni psychický blok, nemôže sa psoriáza vyliei.
Psychika hrá hlavnú rolu v príinách
takmer všetkých ochorení. Starí iania hovorili: „Bume dobrej mysli
a budeme zdraví“ ( Hoffmann,2008).
Význam kože a povrchu tela
V poslednej dobe boli akupunktúrne body objavené aj na slizniciach.
Význam kože je v systéme akupunktúry obrovský a sná aj urujúci.
Koža je rozhraním medzi vonkajším prostredím, v ktorom lovek žije
a vnútorným prostredím organizmu.
Z vonkajšieho prostredia pôsobia na
loveka vplyvy chemické, fyzikálne
a biologické, vplyvy magnetického
a elektromagnetického poa. Koža
sprostredkuje styk a reakciu vnútorného prostredia loveka na prostredie
vonkajšie, má vplyv na priepustnos
podnetov, ich silu, trvanie aj lokalizáciu. Koža je odrazom vnútorného
prostredia organizmu, funkcie jeho
systému a subsystémov ako celku.
Koža slúži k diagnostike poda jej
farby, vlhkosti, turgoru, presiaknutia
a pod. Koža je miestom pôsobenia na
systémy organizmus v zmysle biologickej spätnej väzby. Pôsobením na
kožu môžeme dosiahnu odpovede
reflexnej povahy (Marek,2001).
Akupunktúrny bod
Na povrchu kože sú miesta o priemere 0,1-5 mm, okrúhleho tvaru a ich
podráždením môžeme vyvola špecifickú odpove. Morfologické vlastnosti akupunktúrnych bodov- v mieste bodu je malá priehlbina v povrchu
kože. Pod povrchom pokožky makroskopicky vidno stenenú vrstvu kože
až do podkožia. V podkoží v riedkom
väzive je viac nervových zakonení,
ciev, lymfatických a nervových vlá-
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kien a pletení. Z nervových zakonení je v týchto bodoch viac Golgiho
a Vater-Pacciniho teliesok. V mieste
akupunktúrneho bodu býva aj vetvenie ciev a nervových vlákien, ich
väšie nahromadenie, sú v blízkosti
nervových pletení a v miestach s väším prekrvením (Maciocia 2015).
Funkné vlastnosti akupunktúrnych
bodov
Miesta akupunktúrnych bodov sú
teplejšie ako okolie. Dá sa to zmera kožným teplomerom. Z miesta
akupunktúrneho bodu je väšia evaporácia. Akupunktúrne body majú aj
svoje špecifické elektrické vlastnosti-znížený elektrický odpor a zvýšenú
vodivos. Majú špecifický elektrický
potenciál, akupunktúrny bod sa chová
ako zdroj s malým napätím. Pomocou
merania elektrických vlastností sa dá
diagnostikova stav funkcii, ktoré
zodpovedajú príslušným bodom a ich
systémom a súasne sa dajú elektrickým prúdom spätne ovplyvova ako
biofeedback Marek,2001).
Aspexia kože v tradinej ínskej
medicíne
Koža je dôležitý aspekt diagnostiky aspexiou. Zahruje pozorovanie
farby kože, jej povrchu, telesného
ochlpenia aj abnormálnych prejavov
na koži, piercingov, tetováži, kožných
chorôb a pod. Stará ínska medicína
mala svoju vlastnú koncepciu kože,
skladajúcich sa z rôznych vrstiev
a svalov.
1. Povrchová vrstva kože: „fu“ - teda
pokožka, je ovplyvovaná Púcami.
2. Hlboká vrstva kože: „ge“, teda
škára, ovplyvujú ju: Púca, Pee
a Obliky.
3. Podkožné svaly: „ji“, vplyv má
Slezina a Pee.
4. Tuk a svaly: „fenrou“. Na tuk vplýva Slezina, Obliky a dráha poatia. Na svaly v blízkosti kostí majú
vplyv Slezina a Pee.
5. Priestor medzi kožou a svalmi:
„xuanfu“ ovplyvujú Púca a Slezina, ako aj póry v koži vrátane
mazových žliaz, ktorými vychádza
pot (Maciocia 2015).
Vplyv vnútorných orgánov na kožu
Púca: póry, telesné ochlpenie a potenie.
Žalúdok a slezina: tukové tkanivo
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a cievy pod kožou, vlhkos v koži.
Obliky: vlhkos, ochranná chi
v priestore medzi kožou a svalmi.
Pee : vlhkos a lesk.
Srdce: vlhkos, krvné cievy pod kožou.
Z diagnostického hadiska teda
koža odráža predovšetkým stav telesných tekutín, súvislos s vnútornými
orgánmi a tiež stav horúosti alebo
chladu, plnosti alebo prázdnoty jinu
alebo jangu (Maciocia,2015).
Využitie akupunktúry v dermatológii
Klinickými skúsenosami je dokázané, že stav kože možno priaznivo
ovplyvni aj akupunktúrou a jej
modifikáciami. Jej veká lieebná
úinnos je podmienená hlavne tým,
že pôsobí mnohostranne na celý organizmus. Lokálne navodzuje normalizáciu kapilárneho prietoku, o umožuje zlepšenie výmeny látok a plynov
medzi krvou a tkanivami, zmenšenie
bolesti a ustúpenie svalových spazmov, vyplavenie biostimulátorov
a pod. V dôsledku toho sa zlepšuje
komunikácia na bunkovej úrovni. Pri
lokálnom pôsobení má akupunktúra
výrazné imunostimulané, analgetické a protizápalové úinky. Použitím
akupunktúry sa aktivizujú regulané
mechanizmy všetkých subsystémov
organizmu, mobilizujú sa vnútorné
rezervy. Stimuluje sa látková výmena
a energeticko-metabolické procesy.
Najdôležitejším terapeutickým efektom je homeostatické pôsobenie,
ktoré podporuje úsilie organizmu
o udržanie optimálnej rovnováhy. To
sa v klinickej praxi prejavuje normalizujúcim a regulaným vplyvom na
všetkých úrovniach aktivity organizmus. Komplex úinkov akupunktúry
zaha tiež pôsobenie sedatívne, upokojujúce a psychologické. Všeobecne
známe sú dobré výsledky akupunktúry pri liebe kožných ochorení, zápalov a porúch prekrvenia pri liebe
akné, celulitídy, pri vypadávaní vlasov, pri liebe ekzémov a alergických
kožných ochorení. Jednou z menej
známych možností využitia akupunktúry v dermatológii je jej uplatnenie
v rámci lekárskej kozmetiky. K jej
objavu viedli pozorovania, že strana
tváre, ktorá bola lieená akupunktúrou pre lokálne ochorenie vyzerala
po liebe ovea lepšie a zdravšie
než strana, na ktorej sa akupunktúra

nevykonávala. Následným klinickým
výskumom týchto pozorovaní sa dokázalo, že akupunktúra zlepší celkový stav kože, zvýši jej turgor, zjemní
alebo odstráni vrásky, ovplyvní pohyblivos a pružnos svalov.
Kozmetická akupunktúra sa zameriava najastejšia na oblas tváre,
pretože tvár je najcitlivejším miestom
tela. Stresy, vyerpanie, energetická
nerovnováha a z toho rezultujúce
poruchy koordinácie innosti mimického svalstva tváre pomerne
rýchlo a najastejšie zanechávajú
stopy vo forme degenerácie pokožky
a uvonenia spojivového tkaniva. Následkom je predasné starnutie pleti,
vrásky, matnos vlasov, lámavos
nechtov, nervozita a nespavos.
V praxi sa využíva nielen kozmetické, ale aj celkové a preventívne
pôsobenie akupunktúry. Ukázalo sa,
že akupunktúra preventívne 1-2x rone dokáže udrža vitalitu a sviežos
pokožky do vysokého veku. Kozmetická akupunktúra sa tak stala akousi
alternatívou plastickej chirurgie. Je
tu ale menší zásah do organizmu, má
jemnejší efekt a ide o vyzdvihnutie
tváre bez jaziev a navyše to pôsobí
priaznivo na celý organizmus ( Šmirala, 2011).
Akupunktúra a tatoo/piercing
Všetci sme obleení do svojej kože
a svoje obleenie si radi zdobíme
napr. aj piercingom, t.j.prepichovaním kože rôznymi druhmi kovu,
alebo jej tetovaním. Dôvody sú dekoratívne, esteticko-erotické, politické
presvedenie, náboženské vyznanie,
ukážka statonosti, odvahy, alej dôvody komunikané, identifikané, sociálno-skupinové, hierarchické, symbol lenstva, individualizané. Týmto
zdobením môžu by napr. vysielané
aj sexuálne signály: láska, nenávis,
smútok, túžba po pomste. Funkcia
môže by rituálna napr. u kmeových
spoloností, domorodcov je tetovanie
a piercing spojené s prechodovými
rituálmi tzv. iniciáciou, t. j. s obradným a nezabudnuteným momentom
zmeny. Opustenie detstva, i inej
skupiny je obvykle symbolizované
novými šatami, pomaovaním tela
farbami, alebo hlinkou, vybitím zubov, pomazaním krvou, zmenením
mena, skarifikáciou, kauterizáciou
t. j. vypaovaním uritých znakov,
tetovaním, ktoré vyžadujú dar krvi,
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t. j. dar vlastnej životodarnej tekutiny. Rituálne jazvenie a tatuáž sú
pokladané za test imunitnej zdatnosti
(Verny 2011).Telo by sa malo bráni
infekcii a parazitom, a ten kto prežil
bez následkov sa stal aj žiadúcim
partnerom.
Francúzsky etnológ Arnolg van Genep upozoruje na 3 fázy samotného
prechodu v rámci iniciácie. Prvou
asou je rituál odlúenia od minulého stavu preliminarita, nasleduje
fáza prahovosti-marge a tretia as
je tzv.prijatie, zlúenie alebo postliminarita. Jedinec je znovuzrodený
a prechádza do iného stavu svojho
bytia. Zmrzaený jedinec je vynímaný z obecného udstva rituálom odluky, ktorý ho automaticky pripojuje
k uritej skupine udí a toto prijatie je
pre nezmazatené stopy na tele definitívne. Prevedenie je vemi bolestivé, aby mal lovek trvalú pamiatku
na uskutonený rituál. udia by si
mali uvedomi že „etno trendy“ nie
sú len návratom k prírode, ale smerujú aj k zmrzaeniu tela napr. excízie,
cirkumcizie, incízie infibulácie napr.
klitorisu u žien. Netetovaní mladí
muži boli považovaní za deti, pokia
sa neodvážili podstúpi boles, taký
chlapec sa neoženil a druhí sa mu
posmievali(Rychlík,2005).
K najstarším funkciám tatuáže/
obrazcom na koži/ patrí aj lieebno-preventívne použitie. Už na tele
vôbec najstaršieho nálezu tetovaného
mumifikovaného loveka, alpskej
múmie familiárne nazývaného ÖTZI,
pred 5300 rokmi bolo nájdené bohaté tetovanie v oblasti okolo k bov
a vo významných akupunktúrnych
miestach a medicinman zrejme
vtieral do miest vpichov prášok
z dreveného uhlia zmiešaný so slinami alebo s vlažnou sladkou vodou,
aby zaistil dlhodobejšie dráždenie
príslušného bodu. Akupunkturisti
z troch rakúskych a nemeckých
spoloností potvrdili, že tatuáže na
tele boli umiestnené presne na akupunktúrnych bodoch, prípadne 6 mm
alej dva alšie body boli na akupunktúrnom prieseníku. Jedno tetovanie bolo lokálne. 3 tetovania boli
6-13 mm od akupunktúrnych bodov.
Vpichy boli robené ostrým úlomkom kosti a spojené s tetovaním tela.
Okrem miest na liebu bolesti, mal aj
tetovanú akupunktúru v bodoch na
celkové posilnenie organizmu. Išlo
10
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zrejme o vedomú prípravu pastiera
vyslaného do nároných podmienok.
Poda RTG mal osteoartritídu krnej
a driekovej chrbtica a koxartrózu
(Rychlík,2005).
Terapeutická funkcia tetováže
a piercingu. Proti bolestiam zubov
a hlavy bola tetováž u indiánskych
kmeov severnej Ameriky bežným
javom(Rychlík, 2005). Najväšie
objavy udskej civilizácie súvisia
so „životnou energiou“. Prvé šaty
boli vyrobené z kože zvierat, ktoré mali silnú energiu. Podobná je
situácia s tetovaním a s farbením
tela (Herdics, 2008). Existuje aj tetovaná, piercingová akupunktúra.
Napr. aj medzi metódy moxy patrí
kauterizácia-vypaovanie. V histórii vznikali a zanikali rôzne druhy
kauterizácie. V íne pôvodne kauterizovali všetkým, o horelo, sírou,
fosforom, uhlíkom, žeravými kovovými predmetmi, ktorými vypaovali
aj rany. Tieto spôsoby sa pre svoju
drastickos nezachovali s výnimkou
kauterizácie, ktorú bežne využíva západná a východná medicína dodnes
(Bangha,2007). Tetovanie existuje aj
v kozmetike napr. permanentný make-up, tetovanie pier a pod.
Motivácie a emocionálne pozadie zdobenia tela. Záujem o tému
piercingu t.j. prepichovania rôznych
astí tela a tetovania v modernej
dobe prejavili aj psychológovia,
psychiatri a psychoanalytici, ktorí
hadali motiváciu týchto jedincov.
Tetovanie a piercing uspokojuje
isté zložky osobnosti. Zdobenie sa
dodáva jedincovi pocit jedinenosti,
výlunosti a odlišnosti. Je to spôsob,
ako poveda, ja som unikátny. Môže
ma aj kompenzanú rolu v ažkých
životných situáciách. Má väzby aj na
sexuálne abnormity (Rychlík, 2005).
Táto aberácia môže vies až k závislosti na zbieraní alších a alších
motívov na tele.
Existuje skupina fetišistov zameraných na kožu, teda z akupunktúrneho
hadiska ide o element KOV. Napr.
pri disharmónii chi Púc, ktorá patrí
do elementu KOV, trpí aj zmyslový
orgán nos, o je asté miesto piercingu. U zdravých Púc chi klesá
dole a riadi všetky zostupné pohyby
v tele. V rámci zreazení poda teórie
Wu sing, ak sa zane chi Púc zahradzova, dochádza k jej stagnácii, o
má negatívny vplyv na Obliky, lebo
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Kov nerodí Vodu, nezostupuje k Oblikám, vaka zostupovaniu Púcnej
chi, t. j. chorobe matky, ktorá postihuje diea sa alej blokuje funkcia
vnútornej priechodnosti organizmu
cez Pee. Kov si podmauje Drevo,
alej to má vplyv na Srdce, Kov ponižuje Ohe, pretože na prúdení krvi sa
podiea ako hybná sila aj chi Púc.
Postihnutá je aj Slezina, lebo chi
Sleziny potrebuje vystupova hore
do Púc, t. j. choroba dieaa poškodí
matku. Smer choroby ide aj na párový
fu orgán a to na dráhu Hrubého reva,
nakoko pre stagnáciu v reve sa nepodporujú zostupné pohyby a vzniká
obstipácia (Ando, 2005).
Všetky psychické disharmónie sú
smerované do dráhy Peene, o vedie
k spomalenému prietoku krvi a chi
v dráhe Peene a k jeho blokáde
a k deštruovaniu Sleziny, ktorá nemôže produkova dostatoné množstvo krvi a chi. U zdravého loveka
pri piercingu alebo tetováži nemusí
dôjs k žiadnemu poškodeniu, ale
u oslabeného jedinca sa stav v rámci
závažných nežiaducich úinkov môže
komplikova a vyústi do celkového
ochorenia.
Je známe, že psychika hrá hlavnú
rolu v príinách takmer všetkých
ochorení. Lekár by mal by zárove
aj dobrým psychoterapeutom a mal
by pacienta vies jeho chorobou a životom. Každá emócia je spojená s uritou akupunktúrnou dráhou a cez u
aj s uritými orgánmi. Napr. dráha Peene a Žlníka je spojená s hnevom.
Pokia má lovek chorú pee, stáva
sa ahko podráždený. Opane zase,
pokia je lovek emone podráždený,
objavia sa neskôr aj problémy so žlníkom, napr. kamene, zápaly a pod.,
pretože fyzické orgány a emócie sú
ako spojené nádoby. Teda ke sa stravuje lovek zdravo, ale jeho emoný
život nie je ideálny, môže ma napr.
problémy so žlníkom. Poda TM
sú emócie v 3 všetkých ochorení.
Poznáme 7 emócií, ktoré spôsobujú
poranenie. Je to hnev, rados, spomínanie, strach, smútok, šok a des. Sú
spojené so Srdcom s našou psychikou
a s našim duchom a s 5 cangovými
orgánmi. Emócie destabilizujú naše
myslenie.
Emócie, ktoré prežívame, sú priamo spojené i s pohybom energie
chi v tele. Ale aj hysterické prejavy
radosti vyvolávajú disperzný pohyb

pôvodné práce
chi, ktorá sa rýchlejšie šíri k periférii a vzniká rovnakým procesom
ako ohe, je spaujúca a zostáva po
nej popol ako po deštruknom procese. chi je rozptýlená a teda akoby
spálená. Prebytok radosti vzniká aj
tým, že sa neustále predlžuje voný
as, udia experimentujú s drogami,
s alkoholom, potenciujú sa energetickými nápojmi, niektorí trávia as
agresívnymi bitkami, vyt kaním výkladov, vandalizmom, sprayerstvom,
tetovážou, piercingovaním a pod.
z dôvodu excitácie, eufórie, k dosiahnutiu nadmerného vzrušenia. Aj
urité depresie môžu by spojené
s nadmernou excitáciou. Po takejto
radosti dôjde k útlmu chi. U zdravého loveka nedôjde k žiadnemu
poškodeniu, ale u oslabeného jedinca
sa už stav nedostane do rovnováhy
a to môže by zaiatok ochorenia.
Ide napr. o choroby z nedostatku
jinu, telu nieo chýba, je vo vnútornej nerovnováhe, nemá vnútornú
kontrolu. Nasleduje fáza, ke udia
obracajú myšlienky do minulosti, sú
nostalgickí, utujú sa a nastupuje depresia.Nadmerná rados spolu s nadmerným hnevom sú emócie jangové.
Hnev má za následok rýchle stúpanie
chi v protismere do hlavy. Na dráhe
Peene spôsobí hnev cephaleu, vertigo, tinnitus, ervenú tvár, možná je aj
strata vedomia, pamäti, ictus a pod.
Dochádza k situácii, ke hlava je
horúca, ervená a ruky a nohy sú studené. Na dráhe Žalúdka je zase horko
v ústach, nauzea, vomitus, hyperacidita, pyróza a pod. Na dráhe Púc sú
bolesti na hrudníku a dýchavica.
K jinovým emóciam patrí aj nadmerné premýšanie, strach a úzkos.
Nadmerné premýšanie a spomienky
na minulos oslabujú Slezinu. Dochádza k zlému tráveniu, k únave,
k búšeniu srdca, nespavosti, akavosti, strate pamäti a koncentrácie.
Úzkos, znepokojenie, obava je stav,
ke si lovek obsedantne kladie otázky, napr. i zavrel všetky vodovodné
kohútiky. Tieto emócie tiež blokujú
chi, ale na jednom mieste. chi sa
stáva akoby ažšia, objavuje sa nervozita, únava, podráždenos. Najviac
sú postihnuté Púca, lovek má pocit,
že mu nieo sedí na prsiach, o ho
aží a bráni mu v dýchaní. Aj u astmy
je asto príina v psychike. Strach je
emócia, ktorá má klesajúci charakter
a postihuje hlavne Obliky. lovek
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stráca motiváciu, odvahu, nedoahuje
veci do konca, lebo strach oslabuje
jang Obliky. Oblikový ohe má
tendenciu stúpa nahor, ale strach
bráni vzostupu a tak môže dôjs
k oslabeniu obliiek a napr. aj k nekontrolovatenému úniku mou, stolice, k podlamovanie kolien a pod.,
o spôsobuje klesanie chi namiesto
jej stúpania. Obliky slabnú a ich
jang sa opotrebuje. Každá z emócii
môže porani orgán, ku ktorému patrí, ale môže sa prejavi aj tam, kde je
v tele „najslabší lánok reaze“. Teda
môže postihnú aj orgán, ku ktorému
nepatrí, ale ktorý je oslabený. Toto
všetko vzniká pri nadmernej emonej
záaži. Pokia je rados alebo zlos
primeraná, choroba nevznikne. Pokia ale neustále a opakovane pôsobí
jednostranná, silná alebo potlaovaná
emócia, vzniknú v tele prejavy nerovnováhy ( Hoffmann,2008).
Preto v rámci psychoterapie je
vemi dôležité, aby pacient zmenil aj
svoj postoj a správanie, aby sa jeho
zdravotný stav mohol zlepšova, pretože ani ostatné terapeutické metódy
nebudú ma výraznejší efekt.
Aplikácie niektorých druhov piercingov
Piercingy sú aplikovatené na celom tele, napr. na ušiach môžu by
v oblasti: tragu, antitragu, conchy,
helixu, anthelixu, lalôika a v iných
astiach. Na tvári, v oblasti nosovej
prepážky, oboia, pod a nad oboím,
na koreni nosa, v oblasti zaiatku
dráhy Žalúdka.V oblasti jazyka- na
jazyku vo všetkých ohniskách, vo frenule-uzdike, na uvule, alej piercing
euste, používa sa aj rozdvojovanie
jazyka, jazyk sa rozpouje od špiky
jazyka ku koreu, vytvoria sa dve
špiky, horná a dolná pera, postranná
as pier, alej bradavky u mužov
aj žien, pupok, piercing genitálii,
predkožky, pubický piercing, uzdika, testes, predkožka klitorisu, malé
a veké pysky a pod.,piercing trupu:
pod claviculou, na trupe, na chrbte
korzet tzv. šnurovaka-korzetový
piercing, piercing šije, chrbtice at.
Piercing ruky v oblasti Hegu,na ruke
na zaiatku dráhy Tenkého reva.
Príklady nežiaducich reakcii po aplikácii piercingu
Piercing v pupku bod Shenque (JM
8),bod zakázaný pre akupunktúru

(súvisí s Prednou strednou dráhou,
s CNS. NÚ: možná EPI, zmena psychiky, bolesti brucha).
Piercing na bradavkách, je tu bod
Ruzhong (G17), používa sa v akupunktúre len pre neinvazívne metódy.
NÚ: upchatie mlienych kanálikov,
axillárna lymphadenitída.
Piercing v jazyku: jazyk zobrazuje
mikrosystém celého tela, piercing
v tejto lokalite môže ma závažné
komplikácie, aj chronickú nauzeu
a vomitus (Chung, 2015).
Piercing nosa, hornej pery-philtrum: bod Shuigou (TM 26). Je bodom spojenie 3 jangových dráh. NÚ:
ke v chrbtici, nevonos, vertigo,
chronicky aktívny sympatikus, paradentóza.
Piercing pod dolnou perou: bod
Chengjiang ( JM 24) NÚ: infekcie
úst, bruxizmus.
Piercing na laterálenej strane
a v strede oboia-bod Sizhukong
(T23) a extrameridiánový bod Yintang (EM 2) o je riadiacim bodom
formatio retikularis. NÚ: cephalea.
Piercing na nose a nad nosom:bod
Jingming (VU1) a Zanzhu (VU 2).
NÚ: cephalea, sinusitídy.
Piercing na ušnici sídlo mikrosystému celého tela, rôzne problémy.
Boli popísané aj alšie komplikácie piercingu v ORL, v stomatológii,
v internej medicíne. Vždy je zvýšené
riziko prenosu infekných chorôb
napr. hepatitídy typu B a C, HIV,
TBC alebo tetanu, herpesu, kontaktnej alergizácia po uvonení povrchových nekovových vrstiev a po obnažení vrstvy kovu, najmä s vyšším
obsahom niklu, menej asto kobaltu
a chrómu. U 26 ro. pacienta boli
popísané aj onkologické komplikácie
nehojacej sa a bolestivej ulcerácie na
okraji jazyka vpravo, kde bol zistený
spinocelulárny karcinom. V uvedenej oblasti nosil pacient 5 rokov
jazykový piercing. Napriek chemo
a externej radioterapii pacient po 18
mes. od prvých príznakov v dôsledku
púcnych metastáz zomrel. Metalické
komponenty piercingu pôsobia nielen
mechanickou iritáciou, ale aj elektrogalvanickými potenciálmi vznikajúcimi v okolí, poas nepretržitého dlhodobého nosenia. Popri negatívnych
vplyvoch piercingu sa dá zvažova aj
infekcia udským papiloma vírusom
v rámci orálneho sexuálneho styku
(Stanko, 2011, Chung, 2015).
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pôvodné práce
as hojenia piercingu sa udáva
na týždne, mesiace až rok, záleží na
mieste prepichnutia. Možné komplikácie sú aj poškodenie nervov. Bol
zaznamenaný aj vplyv jazykového
piercingu na posturálnu stabilitu. Ako
komplikácie tvárového piercingu boli
popísané nešpecifické chronické bolesti chrbta, vertigo, cephalea, únava
oí. Objektívne bola zistená vertikálna heterofória (latentná porucha
svalovej rovnováhy, respektíve binokulárnej fixácie a znížená posturálna
stabilita). Po odstránení piercingu
problémy vymizli. Po piercingu bola
popísaná aj infekcia sakroiliakálnej
oblasti hematogénnou cestou. U 50
ro. muža bola zistená príina úmrtia
mezenteriálna infarktácia po poetných umbilikálnych piercingoch.
Štatisticky z dlhodobých pozorovaní
udávajú, že na infekciách sa v najväšej mierne podieajú Staphylococcus
aureus pri piercingu nosa, úst, bradavky, pupka a mužských genitálií,
potom Clostridium tetani postihuje
ucho, alej Enterococcus a E. coli:
mužské genitálie, Streptococcus sk.
A oblas ucha, ústa a pupok. Haemophilus influenze: ústa, jazyk. Kliebsiella: mužské genitálie. Mycobacterium absscesus:pupok. Neisseria
mucosa: ústa a jazyk. Proteus mirabilis: mužské genitálie. Pseudomonas
aeruginosa: ucho, nos. Pseudomonas:
ústa, pupok,mužské genitálie. Staphylococcus saprophyticus : mužské
genitálie (Lidaj 2015).
Každé miesto na sliznici a koži
môže by potenciálnym aktívnym
bodom, ktorého chronické dráždenie
piercingom môže vyvola lokálne
i vzdialené poruchy innosti orgánov
a podobne ako jazva, aj po dlhšom
asovom odstupe. Takéto dráždenie
môže vies až k znieniu aktívnych
bodov k hyperstimulácii s následnou
poruchou innosti vnútorných orgánov i organizmu ako celku. Prejavy
takýchto ochorení predstavujú ažko
diagnostikovatené a terapeutické
neurózy, depresie, poruchy prekrvenia, algické stavy poruchy imunity
a pod. (Ando,2003, Lidaj,2015,Puramo,2005).
Jazvy. Po piercingu a tetováži vznikajú jazvy, ktoré môžu spôsobova
meridiánové blokády. Reziduálne
jazvy sú po poranení hlbších vrstiev
kože. Rozdeujeme ich na hypertrofické, atrofické a keloidné. Hypertro12
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fické jazvy- je zvýšená tvorba väziva,
jazvy sú tvrdé, ervené s pruritom
a bolesou. Atrofické jazvy sú jamky
napr. po opare a acne. Strie vznikajú
po prasknutí elastických vlákien
v koži. Keloidné jazvy: ide o nadmerný rast tkaniva jazvy potom, o
sa rana zhojila. Keloid prerastá aj
za okraj pôvodnej rany. U udí so
sklonom ku keloidom sa neodporúa
piercing a tetováž (Rychlík, 2005).
Psychosomatické súvislosti piercingu a tetováže. Pri holistickom
pohade odpovedá orgánom elementu Kov z hadiska psychiky: smútok,
žia, skúenos, melanchólia. Teda
negatívne emoné stavy, ktoré sú
vždy potlaované, lebo s nimi väšinou nevieme aktívne pracova. Potlaované emócie majú svoje následné
prejavy na fyzickom tele. Tam sa dajú
diagnostikova. Potom si môžeme
da do súvisu príinu a následok, tzn.
aká negatívna emócia sa spolupodiea na fyzických problémoch pacienta.
Energetickému systému Púc odpovedá oblas vzahov, emócii a súcitu. Pri poruche tohto energetického
centra nachádzame rôzne poruchy
v oblasti Púc a Srdca: vysoký TK,
alergie, nespavos, asthma bronchiale. Z pohadu duchovných súvislostí
sú Púca typickým reprezentantom
základného biorytmu dýchania. Pokia sa stretneme s rôznymi formami
duchovného obmedzovania, budeme
ma vždy dychové problémy. Niekedy je to príliš starostlivá matka, alebo
autoritatívny otec, ktorý nám neposkytuje takú lásku, akú potrebujeme.
Z toho pramení aj reakcia nášho fyzického tela v klinických prejavoch
smútku, sebaútosti, pri úzkostných
stavoch spojených aj s nespavosou.
Hrubé revo má vzah k podvedomiu. Prejavujú sa tu nespracované
a potlaované vnemy a úzkosti, ktoré
môžu vyústi v poruchy vyprázdovania. V psychosomatike vidíme pri
obstipácii príinu v neochote prezentova svoje nedokonale spracované
myšlienky. Patológia na Hrubom
reve môže tiež súvisie s potlaovanými negatívnymi emóciami ako
je smútok, žia a úzkos. Pokia tieto
problémy nechceme rieši, aj ke
o nich vieme, ale nechce sa nám ich
otvára a hada ich riešenie, tak ich
uložíme do svojho podvedomia ako
odpadky. Pokia si tento neriešený
problém zaíname zhmotova, môže
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dochádza k nádorom hrubého reva.
Až ke pochopíme celok, môžeme sa
zaobera jeho jednotlivými súasami(Holub,2015). Psychológovia z tetovania a piercingu odvodzujú okrem
iného aj patologické motívy ako
sadizmus, agresivitu, sebadeštrukciu,
narcizmus, obsedantné sklony by
stredobodom pozornosti. Títo udia
môžu by zaažení psychopatologickými tendenciami, narcisizmom,
sadizmom, masochizmom, sú to nevyrovnané osobnosti, emone labilné
s vemi nízkymi vôovými zložkami,
majú impulzívne a skratové jednanie,
pochybný pomer k práci, ku kolektívu, k spolonému majetku. Dnes
môže tetovanie a piercing slúži odborníkom ako diagnóza pri urovaní
osobnostných charakteristík. Tetovanie a piercing má svoje zastúpenie aj
v rámci „celebritizácie sveta“. Ale tetovanie a piercing niektorým udom
neprekáža a nespadajú do vyššie spomínaných kategórii (Rychlík,2005). 
Piercing ako možná príina nevysvetlitených bolestí kolena.
Funkcia kolena z pohadu západnej medicíny. Konštrukcia kolena
podopiera našu telesnú hmotnos
a umožuje pevnos a výkon pri
rôznych fyzických úkonov, ako je
vstávanie zo sedu, zdvíhanie a nosenie ažkých bremien, chôdza do a zo
schodov a beh. Zárove je koleno
citlivé na rotácie, boné sily alebo
preaženie, ktoré môžu poškodi
k bové plochy, meniskus alebo väzy.
Boles mechanického pôvodu sa
objaví, pokia sa štruktúra s bolestivým zakonením prepne, preaží
alebo stlaí, bu napr. ofúknutím,
alebo vymknutím, alebo opakovanými aktivitami ako beh z kopca alebo
pred žená doba u dlhodobého státia
alebo drepu. Kolenné väzy, menisky, k bové puzdro a okolité šachy
v oblasti kolena sú zodpovedné za
podporu kolena a umožujú pohyb.
Mechanická boles býva pri prepnutí, preažení alebo distorzii týchto
tkanív ( Mc Kenzie, 2010).
Koleno z hadiska tradinej ínskej medicíny. Najbežnejšou príinou
bolesti kolena je napadnutie chladom,
hovoríme o bolestivom obštruknom
syndróme. Spôsobuje jednostrannú
silnú boles a stuhnutos, zmieruje
sa teplom. Pacient má pocit ažkých
dolných konatín. Boles uaví pri

pôvodné práce
miernom telocviku. Ak sa chlad spája
s vlhkosou, vtedy je koleno bolestivé
a opuchnuté. Ak je vlhkos dlhodobo
nahromadená, môže sa premeni vo
vlhkú horúos a vtedy je koleno
bolestivé, opuchnuté a horúce. alej
to môže by lokálne stagnácia chi
a krve pri poranení, boles nereaguje
na poasie, zhoršuje sa pri pohybe.
Chronickú, tupú, pozvonú boles
a slabos kolien, ktorá sa zlepšuje
v pokoji, spôsobuje prázdnota Obliiek (Maciocia, 2015).
Kazuistika
Analyzuje 15-ronú pacientku na
kúpenej liebe s 2-ronou anamnézou výrazných a neustupujúcich
bolestí kolena napriek štyrom artroskopickýcm operáciám a širokej palete farmakologickej lieby. Aspexia:
hypermobilná, t.. psychomotorické
tempo a koordinácia pohybov pomalšie, asovo a priestorovo orientovaná.
Koža bledá, suchá, skôr chladnejšia.
Jin-Jang celkovo pasívnejšia, rýchlos reakcií pomalšia, sociabilita
znížená, introvertná, negativistická,
depresívna, nekomunikatívna, plalivá, nahnevaná, napriek tomu vždy
vemi pekne upravená.
Jazvy aktívna pooperaná jazva na
avom kolene, výrazne citlivá. alej
jazvy v mieste piercingov: pod dolnou perou a na avom uchu v oblasti
projekcie hlavy, kde bol aplikovaný
„rozahova“, po jeho vytiahnutí reziduálna 0, 5 cm diera. Dg. z jazyka:
tvar primeraný, plazí v strede, pomalšie, jazyk bledší, vlhký, tenký plošný
biely povlak/chlad z prázdnoty jangovej chi/, rýhy v strednom a v dolnom
ohnisku. Podjazykové žily bledšie,
ich d žka a šírka primerané.
V nasledovných mikrosystémoch:
ušnica, Su-jok na horných a dolných
konatinách, ECIWO-mikrosystém
II. metakarpu /Embryo Containing
Information of the Whole Organism
poda prof. Yinging Zhanga (Dolejšová,2012) som paradoxne nenašla
citlivú oblas pre koleno. V Su-Jok
lokalizácii bola citlivá lumbálna
chrbtica a mala tam ekzém. V oblasti
piercingu ušného lalôika prechádza
aj as mikromeridiánu hrubého reva. Vyšetrenie priehrad: avá noha
5. priehrada, citlivé jangové a jinové
akupunktúrne body s maximom na
dráhe Žalúdka.
Posluch a uchanie: Hlas tichší,
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pomalší. Akcia srdca 60/min. reg.,
ozvy zvuné. Dýchanie isté, poet
dychov primeraný, sporadicky odha.
Foetor ex ore neprítomný. Koža bez
zápachu.
Palpácia: pulzová diagnostika odpovedala blokádam na dráhach Moového mechúra, Žlníka, Sleziny.
Dotazovanie v TM poda Barešovej : Zimomrivá, vyhadáva teplo.
Preferuje modrú farbu, pikantné
jedlá. V anamnéze sú chronická rhinitída, alergický ekzém na dorzálnej
strane prstov, pruritus a zápaly kože
v priebehu dráhy Kovu, ekzém na
brade v oblasti bodu Chengjiang ( JM
24), o je centralizaný bod spojenia
s dráhou Hrubého reva a Žalúdka.(
Bod Chengjiang (JM 24) je aj bodom prvej pomoci, indikovaný pri
kolapsoch). Alergia na nikel. Reakcia
na stresy somatizuje do pokašliavania. Zvykové pozície polihovanie,
nálady- hnev, smútok. Emócie strieda
agresivitu s depresiou, zvykovým výrazom je pla. Sklony: spravodlivos.
Nemá rada vlhko, vodu. Má rada
dotyky, masáže (tetováž, piercing).
Lokálne: mierny opuch v kolene, bez
zateplenia, subjekt. pocity tiaže a tupej bolesti, obmedzená pohyblivos
v kolene.
Psychoregulatívna rovina. Pacientke v jej 10. roku života zomrela
matka na karcinom. V 13. roku sa
objavili psychologické problémy,
poruchy správania, abúzy, v tej dobe
po prvýkrát úraz avého kolena, ktorý
sa opakoval. T. . žije bez otca len
s 3 staršími súrodencami v rodinnom
dome. Otec žije s družkou inde. S otcom sa pravidelne stretáva.
Osobná anamnéza z hadiska západnej medicíny:
OA: p. h. 4 190 gramov/52 cm, partálna asfyxia. V r. 2006 adenotomia,
dispenzarizovaná v onej ambulancii
pre hypermetropiu levis.
AA: na nikel - lieená pre generalizovaný alergický exantém.
Abuzy: fajiarka
ŠA: v minulosti hyperaktívna, preferovala adrenalínové športy, lyže,
snowboard, tenis at.
V r. 2007 vyšetrená na ortopédii
ako calcaneodýnia l. utrq.
Úrazy: r. 2008 infractio colli chirurgici humeri l. dx., luxatio articulatio
humeroscapularis/AHS/ l. dx. Abruptio dig. II. manus l. sin.

Objekt. vyš.: pacientka v antalgickej polohe, nevychádza z izby, len
na procedúry. Polihuje, tvrdila že,“
neexistuje žiadny liek na svete, ktorý by jej mohol pomôc“, striedavo
subjektívne lumbo-sakrálne algie,
coxalgie, bolesti v avej gluteálnej
oblasti, v celej avej nohe, parestézie
všetkých prstov avej nohy. Palpaná maximálna citlivos dermatómu
L2-až S2. Citlivos bola menlivého
charakteru. Kožná intervácia: n. cuteneus femoris lateralis, n. peroneus, n.
peroneus superficiális.
Aktívna operaná jazva, výrazná
hypersenzitivita kože DK aj na
jemný dotyk s max. v oblasti tractus
iliotibilias, lat. strany kolena, oblas
lig. LCL, úponové bolesti v oblasti
tibiálnych kondylov. Sama sa kvôli
bolesti nevie dotknú svojho kolena.
Zvýšené napätie a úponová boles
v m. biceps femoris, m. rectus femoris: úponové bolesti v oblasti spina
iliaca ant. sup. a úponové bolesti na
hornom okraji patelly. Zvýšené napätie ischicrurálnych svalov a m. tensor
fascie lata.
Prvýkrát operácia-:resectio plicae
intercondylaris genus l. sin. propter
laesio ligamentum collaterale anterior (LCA) articulatio genus /AG/ l.
sin. portio ventralis cum metaplasio.
Ruptura LCA AG l. sin. portio dorsalis subtotalis. Po operácii aktívna
hybnos v plnom rozsahu, bez algii.
Nasledovali opakované úrazy avého kolena v rámci školy a športu so
symptomatickou terapiou.
Po alšom úraze 2x operovaná.
Stav zlepšený. avé koleno bez opuchu, bez náplne, rana zhojená, Flexia
v avom kolene 90-100 st., extenzia
plná. Po zahájení rehabilitácie napriek analgetickej terapii zvýraznenie
algicity avého kolena a obmedzená
pohyblivos. Rehabilitácia prerušená
s Dg. Contractura AG l. sin. Suspektný rozvoj algodystrofického syndrómu bol nepotvrdený. V rámci dif.dg.
odporuené vyšetrenie MRI resp.
artroskopické vyšetrenie.
Obj. avé koleno je s minimálnym
opuchom, v semiflexii, s palpanou
citlivosou nad laterálnou štrbinou
a s výraznou taktilnou citlivosou. Infúzna terapia bez efektu. Analgeticko-myorelaxaná terapia bola neúinná,
tretíkrat operované koleno. Jednoznaná mechanická prekážka blokového postavenia kolena sa nenašla.
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Po operácii koleno bez náplne bez
opuchu, zahájená rehabilitácia. Subjektívne udáva dysestézie v oblasti
lateralnej asti kolena, tpnutie prstov
avej dolnej konatiny /DK/. Extenzia plná, flexia do 90 st. U pacientky
pretrvávajú parestézie lýtka a prstov
nohy, hypestéza, nedostupí na DK,
tpne jej koleno. Neurologické vyšetrenie: aktuálne svalová sila DK nižšia, hypotonus lýtkových svalov. Z:
Monoparesis levis DK akrálne, v. s.
posttraumatickej etiológie. Možná laesia n. tibilalis anterior. Odporuené
EMG vyšetrenie s popisom- v konduknej a motorickej štúdii axonálna
lézia n. peroneus l. sin.- neskôr lézia
vylúená. Znovu hospitalizovaná pre
protrahované gonalgie.
Po 3. operácii sa mala vcelku dobre, opä trauma avého kolena s distorziou, od tej doby gonalgie, SPL:
kontraktúra kolena 40 st. a deficit
flexie 15-20.
Pacientka bola 4-krát operovaná.
v celkovej anestézii, spontánne uvonená flekná kontraktúra kolena bez
bloku a obmedzenej pohyblivosti.
Operaný nález nevysvetlil subjektívne ažkosti pacientky. Záver
psychogénna kontraktúra avého kolena. Neurologické. a psychiatrické
vyšetrenie taktiež neodhalilo etiológiu ažkostí.
Záver: Predpoklad vplyvu vyššej
nervovej innosti. Pacientka pouená, že príina kontraktúry kolena poas operácie nezistená, napriek tomu
a intenzívnej rehabilitácii znovu
flekná kontraktúra. Poas hospital.
kolapsový stav.
Neurologické vyšetrenie: tenzná cephalea, t. . bez objektívnych známok
periférnej neurogénnej lézie DK(
napriek EMG záveru s axonálnou
léziou n. peroneus l. sin.).
RTG L-S chrbtice,panvy, . coxy:
bez traumatických štrukturálnych
zmien, bez známok aseptickej nekrózy, bez spondylolistézy, bez spondylolýzy. Napriamená L lordóza, bez
scoliózy.
Laboratórne výsledky negat. Bez
zvýšeného kostného metabolizmu.
USG gluteálna oblas vavo–lipom,
vekosti cca 5 cm. USG abdomen:
negat. USG coxy negat.
Nefrolog. vyš. negat. Chirurg. vyš.
negat. Odporu. alej urolog. a gynekolog. vyšetrenie
14
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Neurolog vyš.: Ac. irita. zánikový
sy L4/5 l.sin., akrálne parestézie l.
sin., neskôr dg. vylúená.
Odporuené MRI-LS chrbtice:
Záver: bez známok radikulopathie
L-S chrbtice.
Neurolog. vyš. opakovane: bez
jednoznanej radikulárnej symptomatológie.
Odporuená kúpená lieba. Pri
bolestiach hlavy CT mozgu a psychologické vyšetrenie
Reumatologické vyšetrenie.:SONO
kolien bez zn. synovitídy, odbery,
záver: nepredpokladáme reumatologické ažkosti.
Nástup na kúpenú liebu. Indikovaná krátkodobo neoprénovázapínacia ortéza, chôdza s 2 NB. Pozorované poruchy spávania, lumbalgie,
bolesti v oblasti spina iliaca anterior
superior, boles a hypersenzitivita celej DK, nemôže sa sama pre bolesti
dotknú svojho kolena.
Má pocit drevenej nohy v oblasti
dorsum pedis a plosky nohy, mierne
obmedzená pohyblivos prstov a palca DK.
Chôdza s dvomi francúzkymi barlami, s úplným odahovaním DK.
Pri pokuse o nakroenie DK udáva
výraznú boles laterálnej strany.
Udáva,že pri zaažení avého kolena
má pocit výraznej instability, a jeho
vyboovania laterálne. avé koleno
je vo valgóznom postavení, v 40
st.flexii.
Trofický deficit v oblasti M. quadriceps femoris -3 cm. Napriek lieebnej
telesnej výchove, fyzikálnej liebe,
širokospektrálnej
farmakoterapii
a multiodborového prístupu sa stav
pacientky nezlepšil.Farmakoterapia
poas 2 rokov: Diprophos + Mesocain, Ibalgin, Aulin, Aescin, Heparoid,
Ranital, Dorsiflex, Myolastan, Tramal, Veral, Almiral inj., Novalgin inj.
Guajacuran, Myolastan, Novalgin,
Vigantol, Frontin, Mg lacticum. Magne B6, Zaldiar, Alprazolam, Frontin,
Lyrica.
Multiodborový prístup: pediater,
traumatológ, ortopéd, rehabilitaný
lekár, neurológ, osteológ, radiológ,
reumatológ, psychiater, psychológ,
neurológ., lieebný pedagóg, chirurg,
kúpele. Vyšetrenia: EMG., RTG, CT,
MRI, infúzna lieba, ortézovanie, adovanie, fyzikálna th., rehabilitácia,
taping, 4x operaná lieba.
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Pohad akupunkturistu na možný
súvis gonalgií a piercingu
V posledných rokoch sa možnosti
nielen prevencie, ale aj lieby manifestovanej bolesti, výrazne rozšírili.
Týka sa to nielen spektra farmák, opioidov, NSAD a iných analgetík, ale aj
adjuvancii a potravinových doplnkov.
Z nefarmakologických postupov sa
do popredia dostala akupunktúra a jej
pridružené techniky (R žika, 2003).
Nakoko vemi rozsiahla konvenná lieba bolestí kolena, vrátane
lieebnej telesnej výchovy, fyzikálnej
lieby aj balneoprocedúr nebola u pacientky úspešná a ažkosti sa výrazne
zhoršovali, zaala som uvažova aj
o aplikovaných piercingoch, ktoré
dlhodobo nosila a mohli spôsobova
meridiánové blokády.
Žiadna dráha v tele nie je izolovanou trasou chi 12 meridiánov. Meridiány prechádzajú jeden do druhého
a všetky sú viacnásobne prepojené
sieou odboiek. Všeobecne máme
12 hlavných meridiánov, z nich ide
12 divergentných odboiek, ktoré
posilujú spájanie medzi povrchom
a vnútornou h bkou tela, ktoré spájajú
vždy 2 meridiány medzi sebou. Kolaterálnych vetiev LUO mai je spolu 15
(JM, TM a LUO 21 - prepája meridiány), okrem toho 8 zvláštnych meridánov a 12 šachovosvalových dráh.
Cez celé koleno vpredu aj vzadu
prechádzajú 3 jangove meridiány:
(VU, VF, G) a 3 jinové meridiány:
( LP, H. R). Na kolene boli všetky
meridiány citlivé, najvýraznejšie
boli meridián Žalúdka a Peene. Na
hornej konatine boli citlivé meridián
Púc a Hrubého reva. Podobný nález
bol aj na Byol meridiánoch. V Su-Jok: citlivá L chrbtica a ekzém.
Lokálne boli citlivé jinové aj jangové AKU body 5. priehrady, aj
mimomeridiánové body: 5. jinová
priehrada VODA, body Yingu( R10),
Ququan (H8), Yinlingquan (LP9)
5. jangová priehrada ZEM, body
Zusanli (G36), VF: 34., Yanglingquan (VF34), Weizhong (VU 40),alej
„oi kolena“, Heding (EM 51), Xiyan
(EM52), citlivé boli aj priahlé body.
Podobne aj lokalita v uchu mohla
spôsobova zdravotné problémy. Na
ušnom lalôiku v priebehu mikromeridiánu hrubého reva mala aplikovaný piercing–rozahova s rezidulnou
0,5 cm dierou. Púca patriace pod element Kov sú v spojení s chlpmi, ko-
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žou, hrdlom, hlasom aj s meridiánom
Hrubého reva. Púca sú nábojom
a pánom životnej energie, zostupnej
energie, ktorá ide zhora, zvonku
dolu. Ide o energiu dychovú, ktorá
sa kombinuje s potravinovou chi.
V Su-Jok lokalizácii mala chronický
ekzém na rukách bilaterálne. Lokalizované na pravej ruke (Su-jok na avej nohe medzi lokalitou bedrového
a kolenného k bu,) kde je meridián
Troch ohrievaov a Vollov meridián
pre Orgánovú degeneráciu. Na avej
ruke (v lokalite avej nohy), kde je
meridián Pericardu a Vollov meridián
pre Alergie. Podobne mala aplikovaný piercing pod dolnou perou. Piercingy si aplikovala sama. Poda otca
dobre tolerovala boles pri zavádzaní
piercingu, /diskrepancia/. Pri gonalgiách boles znášala vemi zle.
Dráhy prechádzajúce okolo úst
Tvár je najcitlivejším miestom tela.
Pacientka mala aplikovaný piercing
aj pod dolnou perou. Z hadiska TM
je to lokalita viacerých meridiánov,
aj ich vnútorných priebehov, o môže
spôsobova tiež blokády v mieste
piercingovej jazvy. Z perspektívy
prvkov sú ústa a pery otvorom Sleziny, súvisia však aj s vea inými
dráhami. Ako s ústami, tak s perami
tesne súvisí dráha Sleziny a v 5. kapitole Jednoduchých otázok sa píše
„ Slezina riadi ústa“. Stred súvisí so
Slezinou, ktorá sa otvára do úst. chi
Sleziny preniká do úst, ke je Slezina
v harmónii, ústa môžu rozpoznáva 5
chutí. Ústa a pery sú otvory Sleziny.
Ke sú pery plné, Slezina je silná,
ke sú pery povädlé, Slezina je slabá,
ke sú pery tvrdé, Slezina je v stave
plnosti, ke sú pery veké, alebo
mäkké, Slezina je vyerpaná. Ke sú
obe pery v dobrom stave, Slezina je
zdravá. Ak sa pery vychyujú nahor,
Slezina je silno vyerpaná. S ústami
je tesne spojená dráha Žalúdka, pretože okolo úst prechádza, ako hlavná,
tak svalovo šachová dráha Žalúdka.
V 40. kapitole Zázraného šípu sa
píše: „istá chi žalúdka stúpa do
úst.“ Do spodnej asti nosu vstupuje
tiež dráha Hrubého reva, okolo úst
sa tiež obtáa dráha Peene taktiež
ústredná dráha Chong mai a dráha
Poatia (JM). V 40. kapitole Zázraného šípu sa píše, že dráha Peene
prechádza okolo vnútra pier. Riadiaca dráha TM prechádza hornou perou
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s hornými asnami. Zvnútra do úst
a do jazyka vstupujú alšie dráhy,
a to najmä spojnice Srdca a hlavná
a odboujúca dráha Obliky. Pretože Srdce je sídlom mysle /pacientka
bola psychicky na tom zle/ a riadi
všetky zmysly a taktiež ústa a chu.
Sliny sú väšinou riadené Žalúdkom,
Slezinou a Oblikami a normálna
hladina vlhkosti v ústach ukazuje
na normálny stav telesných tekutín
(Maciocia,2015).
Po každom aktuálnom akupunktúrnom vyšetrení pacientky som sa
dostala k bodom komplexných dráh:
Dai mai-opasková dráha: Zulinqui
(VF41) a Waiguan (T5), Jin qiao mai:
Zhaohai (R6) a Lieque (P7) a Chong
mai: Gongsun (LP4) a Neiguan (PC
6), ktoré som postupne ošetrovala.
Pretože išlo o chronický dvojroný
problém, využila som pri terapii
práve komplexné meridiány. Poas
opakovaných pobytov na kúpenej
liebe som pacientku ošetrila akupunktúrou 5x.Ošetrenie lokálnych
a priahlých akupunktúrnych bodov
kolena, ošetrenie aktívnej jazvy
a ošetrenie L- S oblasti pre výraznú
citlivos odmietala, tiež ošetrenie cez
mikrosystémy odmietala. Po vybratí
piercingov a po ošetrení cez komplexné meridiány, výrazné bolesti
a aktivita jazvy na kolene vymizli,
pacientka sa mohla konene dotknú
svojho kolena a domov odís bez
barlí v podstatne lepšej psychickej
kondícii. Po 2 rokoch výrazných
ažkostí, multiodborovom prístupe, 30 ortopedických vyšetreniach,
štyroch operaných zákrokoch a pri
konenom závere psychogénna
kontraktúra kolena a vplyv vyššej
nervovej innosti, pacientka práve
vaka akupunktúre našla nový život
bez bolestí, o výrazne zarezonovalo v jej osobnom aj spoloenskom
živote a tiež v rodine. Zaala komunikova s personálom, s rovesníkmi
aj s rodinou. Nemôžem poprie, že
aj pre akupunkturistu to bol vemi
dobrý pocit. V anamnéze chronicky
chorých pacientov s nevysvetlitenou príinou stojí za povšimnutie aj
piercing a tetováž pre možné závažné meridiánové blokády, za ktorými
stoja jednotlivé orgány, kosti, svaly,
šachy, kožné okrsky, zmysly at.,
pretože žiadna akupunktúrna dráha
v tele nie je izolovanou trasou chi.

Záver
Pri vyšetrení je dôležitá psychoregulaná rovina, pokia ide aj o psychicky alebo osobnostne podmienené
postoje loveka k sebe, k iným a žia,
až naposledy k bytiu. Tak ako v medicíne všeobecne, ani v rámci akupunktúry sa stále nehadá odpove
na otázky predchádzajúcich situácii,
i udalostí, ktoré bu viedli, alebo
umožnili zapríinenie príslušného
patologického stavu. V Ústave akupunktúry v Hanoji majú bežné tlaivá na akupunktúrnu anamnézu, ktoré
majú 4 strany formátu A4, kde sa nezabúda ani na psychické nastavenie,
objektívne zážitky a subjektívne prežitky pacienta. Musíme bra tiež do
úvahy interkulturálne rozdiely, t. j.
o platí v Ázii neplatí v Európe,
nehovoriac už o rozdieloch v rámci
nášho kontinentu ( R žika,1999).
Piercing a tetováž nemusí u prírodných národov robi problémy,
lebo sú na to po tisícroia geneticky
pripravení, ale u nášho loveka môže
sekundárne spôsobi napr. v mieste
jaziev meridiánové blokády so závažným klinickým obrazom. Každé
miesto na sliznici a koži môže by
potenciálnym aktívnym bodom,
ktorého chronické dráždenie piercingom i jazvou môže vyvola lokálne
i vzdialené poruchy innosti orgánov.
Dráždenie môže vies až k znieniu
aktívnych bodov a k hyperstimulácii
s následnou poruchou innosti vnútorných orgánov i organizmu ako
celku (Lidaj 2015). Pacienti s motiváciou nevhodného skrášovania
kože možno nežijú šastný život pre
nevyriešené emocionálne problémy,
o je v psychoregulanej rovine
závažná vnútorná škodlivos, ktorá
môže ma korene prenatálne aj postnatálne a po ich nedoriešení ich bude
sprevádza po celý život a ich kompenzácie „volacie znaky“ o pomoc
budú oraz absurdnejšie. Pokia sa
nám nedarí s liebou ochorenia, treba
zaradi do dotazovania aj piercing
a tetováž.
Literatúra u autora.

Kontakt:
evakovacova43@gmail.com
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MIKROKOZMOS ÈLOVEKA A ENERGETICKÉ ÚROVNE
primár MUDr. Ján Herdics
PREMED-OKO s.r.o.
Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny
Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

Mimo našej fyzikálnej schránky
poznáme aj dôležitú energetickú
štruktúru, ktorá zabezpeí uritú
formu, fungovanie a samozrejme
aj zásobovanie informáciami danej
schránky.
Na kongrese vo Zvolene, som naznail, okrem iného aj podstatu „rieky“ informanej energie, Qi a iných
energií.
Nartol som možnosti prúdenia
tejto rieky.
Zavlažovanie okolitých tkanív,
otázky prílivu a odlivu pri fungovaní
„ventilov“ - bodov Ting a HO poas
dvojhodinového biorytmu, boli tiež
témou mojej prednášky.
Po vyhodnotení 275 prípadov
kompletnej diagnostiky s metódou
jednotného H-diagramu, spomenul
som z antických Shu bodov (body
Ting, HO, Yuan) a vypoítanú tendino-muskulárnu as, ich ventilovú
úas vo vyššie uvedených dejoch.
Graficky som znázornil niektoré

komponenty rieky z boného pohadu. (Obr. 1)
Dôležitým momentom je tu aj
„ožiarené miesto pokožky “špicom
subkutánneho energetického lievika“
z bioenergetického okna. Fungovanie
tejto „rieky“ okrem presunu v smere
toku (informácií, Qi a iných energií)
zabezpeí aj uritú priepustnos
z dolnej asti (spodok megareceptorov), o zásobuje zavlažovanie v dobe odlivu.
Opaná priepustnos v ase prílivu
danej dráhy zase umožuje prísun
z mora energií smerom k rieke,
vzniknuté informácie z vnútorného
prostredia smerujú k dolnej asti
energetického lievika a po prechode
aj cez suprakutánny dôjde k rekódovaniu a k prechodu do výsledného
aktuálneho
energo-informaného
poa okolo našej planéty. (Obr. 2)
Poznáme aj to, že energia je jednotná, ale vždy bipolárna. Skladá sa
z komponentov Yin a Yang.

Obr. 1 Rieka Qi a rôzne iné energie, boný pohad
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Obr. 2 Výsledné aktuálne energoinformané pole
Tak v makro ako aj v mikrokozme
v kolobehu energie v asopriestore
rozlišujeme šes dôležitých momentov.
Mobilné, vývojové fázy energie
spomenutých momentov nazývame
„šiestimi energiami“ alebo ríšou šiestich energií.
Každá energia typu Yin a Yang sa
delí alej na 3 skupiny, ktoré znamenajú inú intenzitu a inú funkciu.
Yinová energia má tieto skupiny:
 TaiYin (veké alebo vonkajšie
Yin).
 ShaoYin (stredné Yin).
 JueYin (malé,konené alebo
spodné Yin).
Skupiny Yangovej energie sú:
 TaiYang ( veký alebo najvyšší
Yang).
 ShaoYang (stredný Yang).
 YangMing (malý Yang).
Tieto energie majú tieto vlastnosti:
Majú svoj charakter.
V asopriestore v konštantnom poradí sledujú jedna druhú.
Neustále ovplyvujú v našom mikrokozme známe elementy a tak aj
k nim priradené orgány.
Kozmické energie (energie makrokozmu, napríklad stav výsledného
aktuálneho energetického poa okolo

pôvodné práce
našej planéty) aktivujú naše udské
energie (energie nášho mikrokozmu),
ktoré potom priamo pôsobia na naše
konkrétne orgány.
Napríklad kozmické TaiYang aktivuje udské, ktoré pôsobí aktivane
na Obliky a Moový mechúr, priom
brzdí Púca a Hrubé revo. (Obr. 3)
Náš kontakt s okolitým svetom
a možnos reagova na jeho zme-

MIKROKOZMOS ÈLOVEKA A ENERGETICKÉ ÚROVNE

ny,mimo hrubších informácií,ktoré
zabezpeia naše zmyslové orgány,
vyžaduje zachyti aj jemnejšie informácie a reagova na ne.
Tieto jemnejšie detekujeme pomocou troch energetických okruhov:
1. Spomínaná ríša šiestich energií,
ktoré priamo ovplyvujú funkcie
orgánov.
2. Akupunktúrny systém, ktorý rôz-

Obr. 3 Energie aktivujúce (A) a energie cudzie (B)
Niektoré skratky použité v schémach
H1- dráha Púc
H2- vládca krvných ciev (Pericard)
H3- dráha Srdca
H4- dráha Tenkého reva
H5- dráha Troch ohrievaov
H6- dráha Hrubého reva

F1F2F3F4F5F6-

dráha Sleziny a Pankreasu
dráha Peene
dráha Obliky
dráha Moového mechúra
dráha Žlníka
dráha Žalúdka

ne kozmické energie, informácie
a vlastné energie loveka kontaktuje s orgánmi.
3. Sieovina energetických úrovní.
Pod energetickými úrovami si
predstavujem štandardne pulzujúce
energetické polia, ktoré zabezpeia prenos Qi, informanej energie
a iných energií medzi povrchom
a h bkou a medzi sebou. Obsahujú
pritom patrinú energiu z ríše šiestich
energií. (Obr. 5)
V roku 1988 spomína Dr. Simoncsics, že v každej jednotke kozmu-tak
aj u loveka- existuje taká „sieovina“, ktorá rozdelí rozliné energie
v asopriestore, o zabezpeí prúdenie medzi povrchom a h bkou. Poda
neho v každej anatomickej jednotke
(nech je to bunka, tkanivá, konatiny,
brušná dutina, hrudná dutina, lebka...) existuje systém, ktorý reguluje
rozdelenie energií pri prúdení medzi
povrchom a h bkou. Jedná sa o šiestich energetických úrovniach - o ich
priestorovú variantu.

Obr. 6 Energoinformané úrovne, prieny rez
Obr. 4 Energoinformané úrovne, prieny rez

Obr. 5 Energoinformané úrovne, prieny rez

Obr. 7 Energoinformané úrovne, pohad aj zhora
Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 3|2017
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Možnos,obsah v blízkosti spodiny
megareceptoru a nahromadené energie, Qi a informácií v mori energií
pomocou týchto úrovní dostanú
možnos pohybu tak k povrchu alebo
smerom do h bky.
Správne fungovanie tohto systému
je ešte poistené strednými energetickými úrovami, ktoré v rámci
systému zabezpeujú permanentné
prúdenie energií. Poda umiestnenia
meridiánov máme možnos ich k nim
priradi. Tá dráha ktorá je viac vzadu,
ím alej od strednej osi tela a ím je
bližšie k povrchu je viac Yangová.
Yinové meridiany prebiehajú tak na
trupe ako aj na konatinách na predo-vnútorných astiach tela.
Porucha na spomenutých úrovniach, nedostatoná alebo zvýšená
aktivácia niektorej zo šiestich energií
s makrokozmickou - ohrozí správny
prenos (rozhodne vyvolá aj poruchu
kvalitného zavlažovania).
Energetické úrovne môžu pracova harmonicky priom zabezpeia
dostatoný kontakt medzi povrchom
a h bkou, medzi sebou a nakoniec
aj medzi riekou a morom energií.
Možno ich nazva aj „strádami“,
ktoré pri odlive zabezpeujú mohutné
prúdenia smerom dovnútra a pri prílive zas opané.
Prúdenie energií medzi povrchom
a h bkou - tak Yin alebo Yang úrovami -je stredne aktívne - za normálnych okolností.
Pri poruche (zvýšené prúdenie navonok alebo dovnútra oboch polarít
alebo aj pri poruche permanentného
prúdenia v rámci systému dochádza
aj k zmenám v pulzoch.
U Yangových polí máme plné pulzy
a u Yinových zas prázdne.
Okraje energetických úrovní
Sú vlastne tenšie štandardne pulzujúce energetické polia kolmo nasadajúce na energetické úrovne. iastone tvoria hranicu so susednou a so
svojou „odpudivou“ silou postrážia
zbytoné miešanie sa energetických
balíkov patriacich k inej úrovni.
Sú aktívnejšie asi (viac priepustne )
v strednom obdobi dvojhodinového
biorytmu.
Dovote niekoko novších myšlienok k rieke toku informanej energie, Qi a iných energií. (Obr. 7)
V periférnej asti energetickej
úrovne, na ktoré sa pripája „bioenergetické okno“(jeho pôsobením) toto
18
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štandardne pulzujúce energetické
pole,“vekoryso“ umožní medzi súzvunými bioenergetickými oknami
vzniknuté horizontálne prúdenie, bez
rušenia kvality energetickej úrovne.
Pri pohade zhora vidie okraje
tejto rieky.
Energetická úrove ako „matrix“
zabezpeí okrem iného spojenie medzi morom energií a riekou dráhy.
Zabezpeí funkné teritórium na
príliv a odliv. Je aj uritým spôsobom
spojkou medzi povrchovou a hlbokou
cirkuláciou energie.
Poda teozofických mudrcov „super-senzibilov“ energetická štruktúra
Vitálnej guôky, (Obr. 8) ktorá je
nosiom Qi vyzerá takto:

Obr. 8 Vitálna gulôka
Z tohto „nosia“ uvolnené voné Qi
(do jednoty režírujúca energia v rámci organizmu) úinkom informácie
je záchranou, hnacím „motorom“,
iniciátorom naštartovania rozliných
procesov v energo-informanom
systéme pre úspešné zvládnutie procesu prispôsobovania sa na zmeny
vonkajšieho prostredia (aktuálneho,
výsledného
energo-informaného
poa okolo našej planéty).
Klasici upozorujú na prioritné riešenie problematiky poruchy prúdenia
cez energetické úrovne.
Môžeme potom hovori o prvej
fáze harmonizaného zákroku.
Príklad:
1. Porucha na úrovni TAI YANG
(veký Yang) je spojená s dráhami Tenkého reva a Moového
mechúra. Ide o poruchu prúdenia
smerom k povrchu.
Príznaky: Plné pulzy na oboch dráhach. Stav je podobný viróze.
Potlaenie obranných síl organizmu,
náchylnos k ochoreniam. Zasahujeme v bode IN-MIN (Jin men, VU
63).
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2. Porucha na úrovni SHAO YANG
(stredný Yang), spojená s dráhami
Žlníka a Troch ohrievaov (San
Jiao). Porucha permanentného
prúdenia energie v rámci systému.
Príznaky: Plné pulzy na oboch dráhach, chorobnos, oslabená hybnos v k boch.
Zasahujeme v bode ER-MEN (TO
21) medzi art. mandibulae a tragus
pod uhlom.
3. Porucha na úrovni YANG MING
(malý Yang), spojená s dráhami
Hrubého reva a Žalúdka. Porucha prúdenia z povrchu dovnútra.
Príznaky: Plné pulzy na oboch dráhach, slabos svalov konatín,
plnos v bruchu.
Zasahujeme v bode EN I (z dráhy
žalúdka, stred dolnej asti orbity, na
30 sekúnd)
4. Porucha na úrovni SHAO YIN
(stredný Yin), spojené s dráhami
(Srdca a adviny). Rušené je prúdenie do vnútra.
Príznaky: Prázdne pulzy na oboch,
únavnos, kudová dušnos.
Zasahujeme v bode z dráhy Ren MO
(Lianquan, JM 23) cun pod koreom
jazyka.
5. Porucha na úrovni YueYin (malý
Yin), spojené s dráhami Peene
a vládcu krvných a ciev. Porucha
prúdenia v rámci systému.
Príznaky: Prázdne pulzy na oboch,
astenia, neuróza.
Zasahujeme v bode TAN (Yutang,JM
18)
6. Porucha na úrovni TAI YIN (veký Yin) spojené s dráhami Púc
a Sleziny. Nekvalitné prúdenie
z h bky navonok.
Príznaky: Prázdne pulzy na oboch
dráhach, nafukovanie brucha, nespokojnos bolesti v oblasti plexus solaris.
Zasahujeme v bode ŽUN VA
(Zhongwan JM 12. (stred medzi pupkom a processus xiphoideus). 
Záver: Poukázal som na dôležitú
as energetickej sústavy, ktorá zabezpeí kolobeh informácií a energií
v našom mikrokozme a zárove je
bázou rieky Qi a rôznych iných
energií a umožuje spojenie medzi
bioenergetickými oknami a morom
energií.
Literatúra u autora

Spoloenská rubrika

MEMORIÁL MILADY BAREŠOVEJ
Toho roku, v júli, sme mali jubilejný V. memoriál MUDr. Milady
Barešovej za hojnej úasti lekárov
a ich najbližších z celého Slovenska
aj z Prahy.
Zišli sme sa v Pieninách, priamo
pod Troma korunami, a tento roník
sme poali viac spoloensky. Príležitos bola a vždy sa nájde, t.r. som
oslávila okrúhliny ja, Eva Svrková.
Na seminári sme si vaka archívu
MUDr. Hubnerovej vypouli metabolický syndróm a obezitu v podaní
MUDr. Milady Barešovej.

MUDr. Eva Svrková, Stará ubov a

Navštívili sme múzeum ervený kláštor, kde pobýval aj mních
Cyprián. Splavili sme Dunajec na
pltiach. Absolvovali sme pasovanie
jubilantky za Goraku. Posedeli sme
si a potancovali na spoloenskom
veere a karaoke vaka MUDr. Balkovi, v ktorom sme objavili netušený
talent.
V kuloároch sa prebrali všetky
problémy a ažkosti, s ktorými bojuje naša komunita rehabilitaná, naše
rodiny a naši blízki, a vždy odchádzame pouení, potešení, posilnení,

oddýchnutí. Z týchto našich stretnutí
sa stali pravidelné oázy, o ma vemi
teší.
Na záver sa chcem poakova
všetkým mojim priateom, ktorí sa na
akcii zúastnili, za neopakovatenú
oslavu narodenín, akú mi prichystali.
Cítila som sa ako Alenka v ríši divov,
bola som dojatá a nikdy na to nezabudnem!
A na to všetko sa prizerala naša Miladka, ktorá tam bola prítomná aj na
fotkách, aj na záznamoch, aj v našich
spomienkach.

VOLBY DO VÝBORU A REVIZNÍ KOMISE

ÈESKÉ LÉKAØSKÉ AKUPUNKTURISTICKÉ SPOLEÈNOSTI ÈLS JEP PRO FUNKÈNÍ OBDOBÍ 2017-2021
MUDr. Ladislav Fildán
Na podzim t. r. prob hnou v souladu
se stanovami LS JEP volby do výboru a revizní komise LAS na další
4-leté funkní období. Všichni lenové spolenosti dostanou spolen s asopisem a programem listopadového
odborného seminá e návratný lístek.
Zájemci o práci ve výboru nebo revizní komisi spolenosti vyplní návratný
lístek, zašlou ho na uvedenou adresu
p edsedkyni volební komise, nejlépe
obratem.
Ze zájemc bude sestavena kandidátní
listina, ta bude pak rozeslána len m
formou elektronických voleb, které

budeme organizovat poprvé v historii.
Elektronické volby zajišuje LS JEP.
lenové, kte í budou chtít volit, se zaregistrují podle pokyn do p íslušného
elektronického formulá e a pak tamtéž
provedou volby. Volby budou vyhodnoceny rovn ž elektronicky.
S výsledky voleb budou lenové
seznámeni v pr b hu odborného
seminá e 11. 11. 2017 v Léka ském
dom v Praze, ostatní v asopise .
4/2017.
Protože není dop edu jasný poet
zájemc o práci v orgánech LAS,
tak zatím neomezujeme poet len

výboru. Poet však musí být lichý, aby
hlasování ve výboru probíhalo podle
stanov. Poet len revizní komise
bude 3. Poet len nového výboru
m že být i vyšší než bylo dosavadních 9 len . Každý zájemce je vítán
a v blízké budoucnosti bude muset
prob hnout generaní vým na, aby
se ízení spolenosti postupn ujala
mladší generace. Ta však musí nejprve
získat zkušenosti v tom, co vlastn vedení spolenosti vyžaduje, jak udržet
a zlepšovat postavení LAS v rámci
LS JEP.

Kongres integrativní medicíny 2017 – kazuistiky
Poádá:

Sdružení nekonvenní medicíny
Oní klinika Gemini a.s.
Termín:
Místo:
Zaátek akce:
web:
Ceny za registraci:

13. 10. 2017
Hotel Pyramida, B lohorská 24, Praha 6
8:30 hod.
http://www.openmedicine.cz/

800 K - zvýhodn ná registrace do 31. 7. 2017;
1 000 K - zvýhodn ná registrace do 6. 10. 2017;
1 200 K - platba na míst .
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Spoloenská rubrika
eská léka ská akupunkturistická spolenost LS JEP
po ádá odborný seminá

Bolesti zad.
Jak se v nich vyznat a zvolit vhodnou akupunkturní lébu?
11. 11. 2017
Léka ský d m, Sokolská 31, Praha
Program:
9 00 - 9 55

10 00 -10 30
10 30 – 12 00

12 00- 13 00
13 00 - 13 40

13 45 - 14 15
14 15 - 14 55
15 00 - 15 30

15 45 - 16 00

(v programu mohou nastat menší asové zm ny)
Akupunkturní léba p i bolestech zad zp sobených hernií disku v bederní a krní páte i
MUDr. Peter Olšák, rehabilitaní oddlení Fakultní nemocnice Olomouc, akupunkturní ambulance
MUDr. Petr Konený s.r.o., Mošnerova 3, Olomouc:
coffee break, výstava firem
EBM v rehabilitaci - výsledky kineziologického vyšet ení pacient Priessnitzových léebných lázních v Jeseníku 8/2017
Doc. MUDr. Dobroslava Jandová, Klinika rehabilitaního lékaství III. LF UK Praha,
mgr. Pavla Formanová, Klinika rehabililitaního lékaství III. LF UK Praha,
ing. Oto Morávek, Centrum zdraví Jona, Pardubice:
oberstvení, jednání výboru LAS LS JEP - výsledky voleb do výboru, výstava firem
Použití mimo ádných drah p i léb vertebrogenních onemocn ní a pohled ínské i západní medicíny
na vertebrogenní onemocn ní
Mgr. Jana Krameriová, Cimed - Centrum integrované medicíny, Praha,
MUDr. Daniela Bláhová, Citymed, Praha:
p estávka, výstava firem
Akupunkturní léba bolestí zad v našich podmínkách a v ínském Kunmingu – srovnání p ístup
MUDr. Jií Horníek, rehabilitaní oddlení Fakultní nemocnice Olomouc:
Možnosti zásahu akupunkturní lébou u akutních bolestí zad
MUDr. Peter Olšák, rehabilitaní oddlení Fakultní nemocnice Olomouc, akupunkturní ambulance
MUDr. Petr Konený s.r.o., Mošnerova 3, Olomouc:
První zasedání nového výboru LAS LS JEP pro funkní období 2017-2021

Akce je za azena do systému vzd lávání léka a je ocen na KREDITY !
lenové LAS a lenové Slovenskej spolonosti akupunktúry SLS vstup zdarma, nelenové poplatek 500 K.
P ihlášky online na www.akupunktura.cz do 20. 10. 2017
P ihlašujte se jen, pokud máte skutený zájem o úast na seminá i. Organizáto i vycházejí p i objednávání kredit
a oberstvení z potu p ihlášených.
za výbor LAS LS JEP
MUDr. Ladislav Fildán

Výbor SSA SLS na funkné obdobie 2016-2020
Kontakty:
MUDr. Bangha Ondrej, prezident
Lehockého 2, 81102 Bratislava
ondrej.bangha@gmail.com
MUDr. Katarína Svitková, vedecký sekretár
katysvitkova@gmail.com
MUDr. Gabriel Petrovics
Mäsiarska 58, 04001 Košice
petrovics@petrovics.sk
MUDr. Teodor Rosinský, CSc
Malinová 3, 94901 Nitra
neuvedená
MUDr. Ján Herdics
Mesaná 30, 94501 Komárno
herdicm1@wmx.sk
MUDr. Milan Môcik
Vinohradnícka 23, 949 01 Nitra
mudr.mocik@gmail.com
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MUDr. Vladimír Balogh
Fadruszova 8, 84104 Bratislava
vlado.balogh@gmail.com
MUDr. Alena Ondrejkoviová, PhD.
Grösslingova 37, 81109 Bratislava
aondrejk@hotmail.com
MUDr. Dagmar Balková
Mieru 33, 98401 Luenec
balkovad@gmail.com
Dozorná rada SSA oz SLS
MUDr. Rastislav Korman, predseda
Neslužská 457, Kysucké Nové Mesto dr.korman@seznam.cz
MUDr. Danuša Siveková
Lachova 22, 851 03 Bratislava
sivekova@sivekova.sk
MUDr. Jozef Šmirala
Maarská 27 A, 851 10 Bratislava jozefsmirala@hotmail.com
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MIKROKOZMOS ÈLOVEKA A ENERGETICKÉ ÚROVNE
primár MUDr. Ján Herdics

Farebné obrázky k lánku na str. 17

Obr. 2 Výsledné aktuálne energoinformané pole

Obr. 1 Rieka Qi a rôzne iné energie, boný pohad

Niektoré skratky použité v schémach
H1- dráha Púc
H2- vládca krvných ciev (Pericard)
H3- dráha Srdca
H4- dráha Tenkého reva
H5- dráha Troch ohrievaov
H6- dráha Hrubého reva
F1- dráha Sleziny a Pankreasu
F2- dráha Peene
F3- dráha Obliky
F4- dráha Moového mechúra
F5- dráha Žlníka
F6- dráha Žalúdka

Obr. 3 Energie aktivujúce (A) a energie cudzie (B)

Obr. 5 Energoinformané úrovne, prieny rez

Obr. 4 Energoinformané úrovne, prieny rez

Obr. 6 Energoinformané úrovne, prieny rez

Obr. 7 Energoinformané úrovne,
pohad aj zhora

Obr. 8 Vitálna gulôka
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III

Nápoj stíbrného vtru® (844)
BO HE CHA

Psobení dle tradiní ínské medicíny:





Vyluuje horký vítr FENG RE z povrchu tla BIAO
Proišuje a zprchoduje hlavu, oi a hrdlo od vtru FENG
Vyluuje horký toxin RE DU z povrchu BIAO
Vyluuje vlhko SHI a utišuje bolesti p i napadení zevním
škodlivým vtrem FENG

Z hlediska tradiní ínské medicíny se v ín používá
u stav jako kup:












Nachlazení s bolestmi v krku
Virózy
Ch ipky
Rýmy (akutní i chronické)
Alergické rýmy a alergické zánty spojivek (obzvlášt pylové na ja e a v lét)
Angíny
Zánty nosních dutin
Zánty st edouší
Slunení kop ivka
Svdivý a pálivý atopický ekzém
Svdní kže, oí, nosu a krku

Popis dle tradiní ínské medicíny - „Vítr FENG je nositelem
praví se ve starých moudrých ínských léka ských
knihách. Neznamená to, že máme odmítat vyjít z domu, pokud vidíme, jak se stromy tetelí v nžném vánku, ale znamená to starat se
ínské medicíny jako hrot oštpu p ipravený porušit naši vnit ní rovnováhu. Tento „prnik hrotu“ do organismu je jednoduchou zkouškou
(ne)odolnosti našeho imunitního systému. Pokud je odolnost slabá,
rovnováha se snadno naruší a nastává nemoc… V p ípad, že svj
problém i se p íliš nehýbeme a tím pádem jsme fyzicky slabí jako
moucha, pak má „nep ítel vítr FENG“ opravdu snadnou úlohu. Naše

Rozbor bylin ve smsi – Bylinný nápoj je složen ze 4 ínských bylin: Fang feng je bylina, kdy sám název
již napovídá její úinky – fang znamená „bránit, ochraovat“ a feng znamená „vítr“, ili ochrauje p ed vtrem
– odstrauje vnjší škodlivý vítr FENG z povrchu tla BIAO a to jak chladný vítr FENG HAN, tak i horký vítr
FENG RE a tlumí svdivé vyrážky (viz Legendy psané bylinami). Jeho pálivá chu a teplá povaha mu umožuje rozptylovat vítr FENG a vlhkost SHI, zatímco sladká chu uvoluje, takže bylina nepsobí p íliš úton.
To z ní dlá vhodnou bylinu pro vypuzování škodlivého vtru FENG, a už je kombinovaný s chladem HAN
nebo horkem RE. Bo he má pálivou chu, jež rozptyluje vítr FENG a chladnou povahu, jež ochlazuje horko
RE, tedy ve výsledku vyluuje horký vítr FENG RE z horního ohništ, proišuje a zprchoduje hlavu, oi
a hrdlo p i napadení horkým vtrem FENG RE a tlumí svdivé vyrážky. Ju hua je aromatická, rozptylující
a ochlazující bylina s psobením na horní ohništ, což z ní iní vhodnou bylinu k vylouení horkého vtru
FENG RE, projevující se kup . horekou, bolestmi hlavy a v krku, kašlem, stejn tak odstrauje i horký toxin
RE DU, kup . z hrdla p i angín nebo aftech. Lian qiao má ho kou a štiplavou chu a chladnou povahu, ímž
je tato bylina p edurena pro vyluování vnjšího horkého vtru FENG RE z horního ohništ, souasn však
také odvádí horko RE dol, rozptyluje a vytlauje škodlivost k povrchu – proto dokáže proišovat povrch
BIAO i nitro LI, tedy vrstvu chi QI a vrstvu krve XUE. Rovnž vyluuje horký toxin RE DU z hrdla p i angín,
aftech nebo oparech.
MUDr. Petr Hoffmann
U erné vže 6, 370 01 eské Budjovice
tel.: +420 386 353 863, tel.: +420 606 072 767
ordinace@patentnimedicina.cz

