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Vážené kolegyně, vážení kolegové, přátelé akupunktury,
s radostí vám oznamujeme, že XXIX. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slo-
vaciae se uskuteční ve dnech 9. – 11. 6. 2017 v Brně v bezprostřední blízkosti 
Brněnské přehrady, největší rekreační oblasti obyvatel moravské metropole. 
Přehrada bude hrát roli i v našem společenském programu, a to jak v pátek večer 
při projížďce na lodích, tak i v sobotu při večírku, kdy využijeme i velkou terasu 
hotelu s výhledem na přehradu a okolí.
Máme na co navazovat, proto také motto kongresu – tradice, která zavazu-
je. Tradice pořádání kongresů patří k hlavním odborným akcí obou akupunk-
turních společností, které podporují život společnosti. Ohlédneme-li se za naší 
historií a za úsilím, které vynaložili zakladatelé akupunktury u nás, tak vidíme 
velký závazek udržet akupunkturu v systému léčebně preventivní péče a také 
udržet naši odbornou společnost, a to i v rámci ČLS JEP.
Jako před každým kongresem mi dovolte pár vět ohledně místa akupunktury v 
léčebně preventivní péči v obou našich republikách a také o organizaci kongresu. 
Stabilní je postavení lékařské akupunktury na Slovensku, kde se kolegům poda-
řilo akupunkturu prosadit jako lékařský obor. Ale nejen obor, ale také ji zařadit 
do uznávaného vzdělávání v rámci ILF v jejich Ústavu tradiční medicíny s kated-
rou akupunktury. V ČR sice také zatím naši lékaři provádějí akupunkturu vcelku 
bez větších překážek stran nadřízených orgánů, ale čas od času se objevují turbu-
lence, které nás mohou svým způsobem ohrozit nebo omezit. Velkým problém 
pro naši zdravotnickou legislativu je snaha o vybudování Kliniky tradiční čínské 
medicíny ve Fakultní nemocni v Hradci Králové, kde již zaměstnávají čínského 
pracovníka TČM v rozporu s našim zákonem o zdravotnických pracovnících. V 
Poslanecké sněmovně se objevil návrh na schválení vzdělávání v TČM. Aniž by 
nás kdokoliv o této iniciativě informoval, abychom se mohli k této problematice 
vyjádřit. Velký tlak České lékařské komory proti TČM a proti plánované klinice 
nám může způsobit nepříjemnosti. Věříme, že se nám naši činnost podaří uhájit. 
Nechceme zahodit padesát let úsilí stovek až tisíců lékařů akupunkturistů.
Domnívám se, že společné kongresy a společný časopis jsou pro obě naše odbor-
né společnosti velkým přínosem. Prostě ve dvou se to lépe táhne. Na kongres 
je přihlášeno přes 110 účastníků a z toho kolem 35 ze Slovenska, což nás, or-
ganizátory kongresu, velmi těší. Oproti minulému kongresu je to mírný nárůst 
počtu účastníků. Např. v roce 2009 jich bylo 130. Příčinou je v nemalé míře také 
stárnutí naší organizace. Noví mladí členové nestačí tento trend zastavit, i když 
jich v poslední době poměrně přibývá. Máme radost z aktivní účasti kolegyň a 
kolegů, která je vyjádřená 29 přednáškami (1 poster). Odborná úroveň kongresu 
může být velmi dobrá, jak napovídají některá abstrakta a názvy přednášek a také 
renomé autorů-zkušených akupunkturistů.
Organizace kongresu jsme opět ujali spolu s vědeckým sekretářem MUDr. Mila-
nem Stráneckými sami dva a s přípravou sborníku pomáhal i MUDr. Petr Sedlá-
ček, šéfredaktor našeho společného časopisu. Získali jsme již řadu zkušeností z 
pořádání mnoha minulých kongresů a také tím ušetříme ČLAS nemalé prostřed-
ky, které bychom museli jinak uhradit profesionální agentuře. Z těchto důvodů 
bylo také možné stanovit velmi nízký kongresový poplatek. Nesrovnatelně nižší 
oproti běžným poplatkům na jiných lékařských kongresech. Doufáme proto, že 
nám odpustíte případné organizační chyby.
Dovolte, abychom především poděkovali společnostem, které přispěly význam-
nými sponzorským příspěvky na organizaci kongresu. Dále děkujeme pracovní-
kům hotelu Santon, panu Tomáši Bohatovi za tvorbu našich webových stránek, 
firmě Grifart za sazbu finálního programu a abstrakt, panu ing. Zdeňkovi Neča-
sovi z firmy Gran za přípravu a tisk 1. informace a diplomu a paní Magdaléně 
Menclové, vedoucí ekonomického oddělení ČLS JEP, za vedení účetnictví kon-
gresu. Poděkování patří také vystavujícím firmám, které kongres obohatí svou 
přítomností a nabídkou, a kolegyním z organizačního výboru, které budou 
spolupracovat při registraci účastníků. Ze slovenské strany bychom rádi podě-
kovali za spolupráci MUDr. Aleně Ondrejkovičové, PhD., hlavnímu odborníkovi 
akupunktury na Slovensku.
Přejeme všem účastníkům kongresu získání mnoha nových poznatků a impulzů 
do další práce a příjemně strávené dny v Brně.

MUDr. Ladislav Fildán 
prezident kongresu

MUDr. Milan Stránecký
vědecký sekretář kongresu
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HLAVNÍ TÉMATA KONGRESU 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

VĚDECKÝ VÝBOR

témata kongresu a složení výborů

• Akupunktura v moderní medicíně

• Akupunktura a civilizační onemocnění

• Akupunktura v léčbě bolestivých stavů a funkčních potíží

• Výzkum v akupunktuře, evidence based medicine

• Akupunkturní diagnostika

• Akupunkturní mikrosystémy

• Tradiční čínská medicína v současné akupunktuře

• Přidružené akupunkturní techniky

• Varia

MUDr. František Filípek 
místopředseda ČLAS ČLS JEP

MUDr. Ondrej Bangha 
prezident SSA SLS

(dále v abecedním pořadí)

MUDr. Vladimír Balogh (SK)

MUDr. Věra Dolejšová (CZ)

MUDr. Ing. Petr Fiala (CZ)

MUDr. Ján Herdics (SK)

MUDr. Oskar Mastalier (CZ-SRN)

MUDr. Milan Môcik (SK) 

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD. (SK)

MUDr. Gabriel Petrovics (SK)

doc. MUDr. František Pára, CSc. (CZ)

MUDr. Teodor Rosinský, CSc. (SK)

MUDr. Ivan Vondřich (CZ)

MUDr. Ladislav Fildán 
předseda ČLAS ČLS JEP –  
předseda výboru

MUDr. Milan Stránecký 
vědecký sekretář ČLAS ČLS JEP –  
místopředseda výboru

MUDr. Daniela Bláhová 
výbor ČLAS ČLS JEP

MUDr. Helena Čutová 
výbor ČLAS ČLS JEP

MUDr. Vladimíra Brychtová 
výbor ČLAS ČLS JEP

MUDr. Lenka Kalinová 
výbor ČLAS ČLS JEP 

MUDr. Zuzana Vančuříková 
hospodářka ČLAS ČLS JEP

ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO KONGRESU

POCTY A OCENĚNÍ

SPONZORSKÝMI DARY  
NA ORGANIZACI KONGRESU PŘISPĚLI

MUDr. Ladislav Fildán 
prezident kongresu 

předseda České lékařské akupunkturistické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

(dále v abecedním pořadí)

MUDr. Ondrej Bangha 
prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry 
Slovenskej lekárskej spoločnosti

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD. 
hlavní odborník pro akupunktúru  
Slovenskej republiky

MUDr. Milan Stránecký 
vědecký sekretář kongresu, 
vědecký sekretář České lékařské akupunkturistické 
společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Na návrh výboru ČLAS ČLS JEP uděluje  
Česká lékařská společnost J. E. Purkyně:

Čestná medaile ČLS JEP 
MUDr. František Filípek (CZ) 
MUDr. Václav Vydra (CZ) 
MUDr. Ondrej Bangha (SK) 
MUDr. Teodor Rosinský, CSc. (SK)

Čestný člen České lékařské akupunkturistické 
společnosti ČLS JEP

MUDr. Lenka Kalinová (CZ) 
MUDr. Ludmila Kohoutová (CZ)

Slovenská spoločnosť akupunktúry Slovenskej 
lekárskej spoločnosti k životnímu jubileu a za 
významnou dlouhodobou odbornou činnost 
uděluje:

MUDr. Margita Kormanová – Striebornú medailu SLS 
MUDr. Teodor Rosinský, CSc. – Niederlandovu plaketu 

Za významnou dloholetou  
odbornou činnost v akupunktuře  
pro naše společnosti,  
Poctu doc. MUDr. Jozefa Šmiraly, PhD.:

MUDr. Ladislav Fildán 
MUDr. František Filípek 
MUDr. Anna Loskotová

Česká Nadace 2000, Praha

Brano a.s., Hradec nad Opavicí

Wank s.r.o., Praha

Benko Klima s.r.o., Opava

Linefree Cord s.r.o., Opava
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PROGRAM KONGRESU

Pátek 9. 6. 2017  

13.00 
Slavnostní zahájení

Předsednictvo slavnostního zahájení: 
Fildán L., Stránecký M., Bangha O., Ondrejkovičová A.

13.30 – 13.45
1) Česká akupunktura v období 2013 – 2017 

Fildán L.

13.45 –14.00
2) 20. výročie vzniku Subkatedry akupunktury ILF 

Bangha O.

14.00 – 14.20
3) Herecká scénka k tématu lékařská etika 

Scénář MUDr. František Filípek

14.20 – 14.40
4) Lékařská etika v praxi 

Filípek F.

14.40 – 15.00
5) Návrat ku koreňom 

Rosinský T.

15.00 – 15.30 
Coffee break, výstava firem

Blok přednášek je věnován významnému životním 
jubileu MUDr. Ondreje Banghy.

Pracovní předsednictvo: 
Loskotová A., Herdics. J,  Rosinský T.

15.30 – 15.50
6) Time – důležitý faktor pro výsledný terapeutický 

efekt akupunktury 
Loskotová A., Loskotová J.

15.50 – 16.10
7) Mikrokozmos človeka a energetické úrovne 

Herdics J.

16.10 – 16.20
8) Viscerálna bolesť  

Králiková V.

16.20 – 16.40
9) Základné principy orientálnej  

(vietnamskej) medicíny 
Bandura P.

16.40 – 17.00
10) Základní principy výzkumu v akupunktuře 

Halada P.

17.00 – 17.20
11) Akupunkturní hypalgezie a další techniky  

při rehabilitační léčbě horní končetiny 
Olšák P.

Ukončení odpoledního bloku

18.00 – 19.30
Večeře

20.00 – 22.00 
Plavba na lodích po Brněnské přehradě –  
viz organizační pokyny

témata kongresu a složení výborů

VYSTAVUJÍCÍ FIRMY (v abecedním pořadí)

AKADEMIE KLASICKÉ HOMEOPATIE  
(homeopatické přípravky, vzdělávání) 
Hašlerova 674/9 
724 00 Ostrava - Stará Bělá 
E-mail: jana.hrinkova@budtezdravi.cz 
www.budtezdravi.cz

BOIRON CZ, s. r. o. 
(homeopatické přípravky, vzdělávání) 
Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8 
www.boiron.cz

Castor CZ  s.r.o. 
(distributor lékařských přístrojů) 
E-mail: racek@castor.cz 
www.castor.cz 

CME SWISS 
Produkt KME-ERI 
expertní diagnostický systém 
www.complexclinic.com  
www.studiovital.sk  
Modřice u Brna

Edukafarm s.r.o. 
(Distribuce léčivých a zdravotnických přípravků, 
vzdělávání, výzkum) 
www.edukafarm.cz

Pragon s.r.o. 
(houbová výživa, akupunkturní pomůcky, odborná 
literatura)  
Praha  
www.pragon.cz

Schwabe Czech Republic s.r.o. 
(produkty phytomedicíny) 
Čestmírova 1, 140 00 Praha 4 
www.schwabe.cz

Wank, spol. s. r. o.  
(akupunkturní jehly a další pomůcky)  
Praha 
E-mail: wankspol@iol.cz / info@wank.cz  
www.wank.cz

RÁMCOVÝ PROGRAM

Pátek 9. 6. 2017

13.00  Zahájení 
13.30 – 18.00  Odborný program 
18.00 – 19.30  Večeře 
20.00 – 22.00 Plavba na lodi po Brněnské 
 přehradě 

Sobota 10. 6. 2017

  9.00 – 17.00 Odborný program 
17.15 –  17.45  Společné zasedání výborů obou 
 pořádajících společností 

17.00 – 19.30 Individuální program –  
 (možnost využít wellness hotelu) 
19.30 – 24.00  Společenský večer v hotelu Santon 
 – raut a tanec 
22.20 – 23.00  Překvapení na terase hotelu

Neděle 11. 6. 2017

  9.00 – 12.00  Odborný program 
12.05  Ukončení kongresu

Registrace účastníků:
Pátek  9. 6. 2017         10.00 – 15.00 hod.
Sobota  10. 6. 2017       8.00 – 11.00 hod.

Pozvaní přednášející:
MUDr. Jana Stodůlková 
klinika Gemini, Zlín

MUDr. Michal Strnad 
angiologie, škola TČM Longmen, Hradec Králové

Přednášky – přednáškový sál
Postery – přednáškový sál

Prodejní výstava firem – prostory  
před přednáškovým sálem

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU

OREA RESORT SANTON

Přístavní 1064/38

Tel: +420 546 124 444 
Info linka: +420 800 120 012 
E-mail: santon@orea.cz

JEDNACÍ JAZYKY:  
čeština a slovenština
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Sobota 10. 6. 2017

Blok přednášek je věnován významnému životnímu 
jubileu MUDr. Jany Wankatové

Pracovní předsednictvo:
Wankatová J., Kalinová L., Môcik M.

9.00 – 9.20
12) Elektroakupunktúra, vlastné skúsenosti 

Gašpar M.

9.20 – 9.40
13) Akupunktúra pri revmatickej polyartritide 

Mochnáč T.

9.40 – 10.10
14) Apalický syndrom a Milaniho trojúhelník 

(dvojpřednáška) 
Wankatová J., Dolejšová V.

10.10 – 10.30 
15) Alopecia z pohledu celostní medicíny 

Dolejšová V., Wankatová J.

10.30 – 11.00
Coffee break, výstava firem

Blok přednášek je věnován památce doc. MUDr. Jozefa 
Šmiraly, PhD., dlouholetého předsedy SSA SLS 

Pracovní předsednictvo:
Balková D., Vondřich I.,  Filípek F.

11.00 – 11.55
16) Třídimenzionální akupunktura 

Stodůlková J. (zvaná přednášející)

12.00 – 13.30
Společný oběd v hotelu Santon

Blok přednášek je věnován čestným členům ČLAS 
ČLS JEP MUDr. Ludmile Kučerové, MUDr. Magdaléně 
Urbanové, doc. MUDr. Dobroslavě Jandové, MUDr. 
Zinaidě Saidové, MUDr. Věře Dolejšové, MUDr. Anně 
Loskotové  a Dr. med. dent. Oskarovi Mastalierovi

Pracovní předsednictvo:
Kučerová L., Urbanová M., Pára F.

13.30 – 13. 50
17) Šlacho-svalové dráhy a jejich využití v praxi 

Máni F., Sobotová K., Čížkovská R.

13.50 – 14.10
18) Myofasciálne dráhy ošetrené neinvazivnými 

akupunkturnými technikami 
Gabrhel J., Popracová L., Tauchmannová Z.

14.10 – 14.30
19)  Vliv akupunkturní léčby a dalších technik na 

motoriku dolní končetiny u spinálních pacientů 
Olšák P.

14.30 – 14.50
20) Role akupunktury v léčbě bolestivých stavů 

pohybového ústrojí 
Čupera J.

14.50 – 15.30  
Coffee break, výstava firem

Blok přednášek je věnován významným životním 
jubileím MUDr. Milana Môcika  a MUDr. Vladimíra 
Balogha

Pracovní předsednictvo:
Svitková K., Čutová H., Gabrhel J.

15.30 – 15.50
21) Akupunktúra v liečbě neplodnosti 

Svitková K., Ondrejkovičová A.

15.50 – 16.10
22) Gynekologické výtoky z pohledu celostní medicíny 

Strnadelová V.

16.10 – 16.30
23) Léčba zánětu horních dýchacích cest pomocí 

akupunktury a její efekt na chronické onemocnění 
léčených osob 
Čutová H.

16.30 – 16.50
24) Krvná stagnácia napomáhá stárnutiu ciev 

Bajteková B.

Ukončení odpoledního bloku přednášek

17.15 – 17.45 
Společné zasedání výborů obou společností – velký sál

Individuální program  (možnost využít wellness hotelu 
Santon)

19.30 
Společenský večer s rautem a tancem –  restaurace 
hotelu

22.20 
Překvapení – terasa hotelu (doporučujeme si vzít něco 
teplejšího na společenské šaty pro možnost chladnější 
noci) 

program kongresu

Neděle 11. 6. 2017

Blok  přednášek je věnován doc. MUDr. Františkovi 
Párovi, čestnému předsedovi ČLAS ČLS JEP a MUDr. 
Františkovi Filípkovi místopředsedovi ČLAS ČLS JEP

Pracovní předsednictvo:
Králiková V., Vančuříková Z., Petrovics. G.

9.00 – 9.55
25) Klíčové kombinace akupunkturních bodů a jejich 

modifikace v praxi 
Strnad M.

10.00 – 10.20
26) Čínská ušní akupunktura u endokrinních poruch 

Strnad M.

10.30 – 11.00 
Coffee break, výstava firem

Pracovní předsednictvo:
Bláhová D., Kohoutová L., Brychtová V.

11.00 – 11.20
27) Biodermálné nitě v terapii detí s postihnutým CNS 

Ivanič B.

11.20 – 11.40
28) Deti a bolesti pohybového aparátu v TČM 

Ivanič B.

11.40 – 12.00
29) Vliv kolagenových injekcí a lipozomálního 

vitamínu C na artrózu 
Procházka Z.

12.00 – 12.20
30) Současné použití akupunktury a kolagenových 

injekcí v léčbě onemocnění pohybového aparátu 
Fildán L.

Poster: 
1) Predčasná menopauza inak 

 Bajteková B.

12.30
Slavnostní ukončení kongresu

Předsednictvo slavnostního ukončení:
Fildán L., Stránecký M., Bangha O., Ondrejkovičová A.
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ČESKÁ AKUPUNKTURA V OBDOBÍ 2013 – 2017

20. VÝROČIE VZNIKU SUBKATEDRY AKUPUNKTÚRY ILF 
BRATISLAVA

MUDr. Ladislav Fildán  
Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno 

info@fildan.cz 

MUDr. Ondrej Bangha
Katedra akupunktúry ÚTČM LF SZU Bratislava 

ondrej.bangha@szu.sk

Zpráva předsedy ČLAS ČLS JEP – bude uveřejněna v některém z dalších čísel časopisu v souvislosti s volbami do 
výboru ČLAS

Vznik Subkatedry akupunktúry 
ILF Bratislava 1. 10. 1996 zavŕšil vý-
voj výučby akupunktúry na Sloven-
sku a živelnú z 70-tych a 80-tych  
rokov zmenil na formálnu. Legisla-
tívne normy sa často menili – z ILF  
na SPAM a SZU, z liečebnej metó-
dy na špecializačný odbor, zo sub-

katedry Katedry FBLRna Katedru 
akupunktúry Ústavu TČM, z úhrad 
cestou zdravotných poisťovní na 
priamu platbu pacientom, zo Slo-
venských korún na Eurá a veľa ďal-
ších.

Prezentácia je zameraná na pokus 
o zhodnotenie dvadsaťročných skú-

seností práce na oficiálnej pedago-
gickej báze.  

Zvýšenie požiadaviek na výkon  
frekventantov počas trojročnej špe-
cializačnej prípravy sa ukazuje ako  
nezanedbateľný prínos pre odbor – 
a tým aj pre pacientov.

MUDr. Filípek František
Medical alternative s.r.o., 747 05 Opava

mudr.filipek@centrum.cz

MUDr. Teodor Rosinský, CSc.,  
Katedra akupunktúry ÚTČM LF SZU Bratislava 

aondrejk@hotmail.com

Etika je vědecká disciplína, jejímž 
objektem je mravnost. Morálka je 
představována systémem pravidel a 
norem, které určují chování a jedná-
ní lidí.

Každý obor lidské společnosti má 
svou morálku, má ji také lékařství. 
Etika je součástí filozofie, a jako fi-
lozofická disciplína pochází z dob 
Aristotelových.

Již ve starověku se lékaři řídili 
etickým kodexem, který předsta-
vovala Hippokratova přísaha. Jak 
se vyvíjí vědecké poznání, vyvíjí se 
i potřeba etické reflexe. Praktický 
výkon lékařského povolání se řídí 
etickými kodexy definovanými a 
přijatými profesními sdruženími – 
komorami.

Studium lékařské etiky má nejen 
informovat o problematice oboru, 
ale také pomáhat probouzet etické 
vědomí, abychom dokázali pozná-
vat především to, co je dobré, tedy 
etické pro pacienty.

Lékařská etika má za sebou něko-
lik let nepřetržitého vývoje. Snaží 
se především udržovat vysoký stan-
dard a rovnováhu mezi odborností 
na straně jedné a lidskostí konání na 
straně druhé.

Zdraví je individuální hodnota, 
ne ní to tedy jen proti pól ne moci, 
jeho determinanty lze ovlivnit, a to 
nejen úrovní zdravotnických slu-
žeb, ale i změnou životního stylu 
nebo úpravou pracovního a život-
ního prostředí. Tradičně představu-

je jednu z nejdůležitějších hodnot 
respektovanou ve všech kulturách 
i historických obdobích. Pokud se 
má jedinec v celém spektru života 
plně realizovat, pak je nezbytné, aby 
byl zdráv.

Aby byl člověk zdráv, o to se sna-
ží i východní medicína, která svým 
etickým celostním přístupem k 
člověku přináší jako alternativu k 
západní medicíně nové možnosti 
léčby rozličných onemocnění.

Najrozsiahlejšia pôvodná lite-
ratúra o akupunktúre a jej súvis-
lostiach z medicínskeho i širšieho 
biologicko-fyzikálneho a psychic-
kého rámca existuje len v čínštine. 
Preklady malej časti z nej vykona-
né sinológmi vykazujú často medi-
cínsko-psychologickú neznalosť a 
teda mnoho výrazov je preložených 
do európskych jazykov nevhodne. 
Pokusy o preklady zo strany medi-
cínskych odborníkov sú extrémne 
zriedkavé, utiekajú sa skôr k prekla-

dom z iných prekladov a tým sa dez-
orientácia ešte zhoršuje.

Nejde tu však len o vernejší pre-
klad, ale o bohatú pridanú hodnotu, 
ktorou je vniknutie do podstaty po-
stupného vytvorenia jednotlivých 
odborných pojmov a ich analýza, 
ktorá môže odokryť práve tie pre 
pochopenie súvislostí relevantné 
údaje. Konštrukcia čínskych zna-
kov je práve preto veľmi vhodným 
objektom skúmania, pretože neuka-
zuje len etymológiu vo všeobecnom 

jazykovednom poňatí, ale aj infor-
mačne bohatú diachróniu zloženia 
pojmu ako odrazu reálnej i ideálnej 
skutočnosti.

Na niekoľkých príkladoch sa pok-
úsime demonštrovať uvedené tvrde-
nia. Nepôjde len o najznámejšie čín-
ske pojmy bežne uvádzané v našich 
akupunktúrnych publikáciách, ale i 
o zdanlivo všeobecné vyjadrenia zo 
starobylých učebníc, ktoré už súčas-
ná akupunktúrna teória nepozná.

LÉKAŘSKÁ ETIKA V PRAXI 

NÁVRAT KU KOREŇOM

abstrakta
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TIME – DŮLEŽITÝ FAKTOR PRO VÝSLEDNÝ TERAPEUTICKÝ 
EFEKT AKUPUNKTURY

A. Loskotová1,2,  J. Loskotová2,3 
1) Lékařská fakulta MU Brno

2) Salve centrum – klinika RHB, Vysoké Mýto
3) právnická fakulta MU Brno, kat. národního hospodářství a finančního práva

Úvod:
Akupunktura (AKU) je významná 

terapeutická metoda v léčbě, zejmé-
na funkčních stavů. 

Její mnohočetné působení, jak na 
úrovni imunologické, neurofyziolo-
gické, analgetické aj. je dlouhodobě 
a vědecky propracováno. 

Cíl práce:
Komparace zhojení ran, trauma-

tu, popáleninového traumatu, paré-
zy nervi facialis a vertebrogenních 
poruch: při různém časovém odstu-
pu – od momentu vzniku traumatu 
či funkční poruchy.

Metody:
Aurikuloterapie, tělová akupunk-

tura, akupresura – do aktivních 
AKU bodů.

Soubor nemocných:
Popáleninové trauma:
1008 pacientů (rok 1983 – 2016) 
Loskotová A.

Paréza n. facialis:
81 pacientů (rok 1988 – 2016) 
Loskotová A. 
Vertebrogenní patologie:
cca 3600 pacientů (rok 1988 – 
2016) Loskotová A.

Výsledky:
Přímá korelace včasnosti (TIME) /

od traumatu, začátku onemocnění/ 
na výsledném terapeutickém efektu 
AKU (akupresury). 

Čím dříve je aplikace AKU, tím 
lepší je i konečný terapeutický 
efekt. Snížíme i celkový počet apli-
kací AKU.

Diskuze:
Z pohledu neurofysiologie a imu-

nologie se při aplikaci AKU rozvíjí 
fysiologický děj, který definovali 
(Loskotová A., Svoboda J., Pondělí-
ček D. 1997, 2005 – ICMART Praha): 
„INNER MODEL OF ITSELF“ v pře-
hledném a krátkém souhrnu zna-
mená, že vlivem aplikace AKU bodů 

– dochází k nastartování zpětného 
chodu patologického děje v CNS a 
k návratu do původního programu 
před traumatem či vznikem, zejmé-
na funkčního onemocnění. Děje se 
tak za výrazné podpory imunologic-
kých parametrů, analgetického pů-
sobení AKU i se snížením posttrau-
matického stresu.

Závěr pro praxi:
TIME = ČAS – první aplikace AKU 

(akupresury) je rozhodujícím ele-
mentem pro výsledný efekt zhoje-
ní. V rámci komplexní terapie (pro 
příslušné trauma či onemocnění) 
napomáháme eliminaci funkční pa-
tologie – a díky ČASU tak předchá-
zíme rozvoji vzniku strukturálních 
změn. AKU má nejen medicínský, 
biopsychosociální efekt, ale i eko-
nomický.

V současné medicíně nezanedba-
telným aspektem včasnosti AKU je 
i prevence medicínsko-právních 
sporů.

VISCERÁLNA BOLESŤ

MIKROKOZMOS ČLOVEKA A ENERGETICKÉ ÚROVNE

V. Králiková 
V-clinic Poprad.  Ambulancia pre liečbu bolesti a akupunktúry 

Primár MUDr. Ján Herdics 
PREMED - OKO s.r.o., Centrum akupunktúry a predklinickej medicíny
Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave  

Mesačná 30, Komárno

Viscerálna bolesť je sprievodným 
príznakom mnohých ochorení. 
Z pohľadu západnej medicíny je 
to bolesť z vnútorných orgánov a 
rozoznávame tzv pravú viscerálnu 
bolesť a prenesenú bolesť, kedy sú  
bolestivé senzácie v susediacich 
orgánoch, trigger points alebo Hae-
dových zónach. Je často sprevád-
zaná vegetatívnymi sprievodnými 
príznakmi a tieto značne narušujú 
emočnú rovnováhu pacienta.

Viscerálna bolesť vrámci liečby 
bolesti nemá jednotné guidelines   
vyšetrovacích postupov či liečby, 
tak ako je to napr. pri bolestiach 
chrbtice, hlavy, krku, čo je vážnym 
problémom, pretože je potrebné 
vylúčiť veľké množstvo ochorení in-
ternej medicíny, gynekologických, 
urologických, neurologických, 
ortopedických a psychiatrických. 
Diagnostické ťažkosti sú spôsobe-
né častým prekrývaním rozličných 
funkčných porúch, napr. dysme-
norrhoe je ťažké odlíšiť od syndró-

mu dráždivého čreva. Konvergencia 
z niekoľkých orgánov na rovnaký 
neurón je príčinou toho, že viscerál-
na bolesť má difúzny charakter a je 
ťažké rozlíšiť odkiaľ pochádza.

Akupunktúra býva účinná a nápo-
mocná vo väčšine chronických cho-
robných stavov. Lokalizácia bolesti,  
kvalita bolesti a sprievodné prízna-
ky sú prioritné pri liečebnom aku-
punktúrnom pláne. Je však dôležité 
zdôrazniť, že pred liečbou musí byť  
stanovená diagnóza západnej medi-
cíny. 

Vysoké percento chronickej visce-
rálnej bolesti spadá do kategórie tzv 
funkčných potiaží, tu má TČM svoje 
významné miesto, pričom aj orga-
nická viscerálna bolesť má funkčnú 
komponentu. 

Pri liečbe akútnej viscerálnej bo-
lesti má akupunktúra a TČM iba 
minoritnú úlohu. Ak je doporučená 
konzervatívna liečba, môže byť po-
užitá akupunktúra ako adjuvantná 
liečba – napr. pankreatitída, renálna 

kolika …  
Vedomosti TČM môžu poskytnúť 

cenný návod v určení diagnózy. Pri 
ochorení vnútorných orgánov sú 
palpačne bolestivé poplašné body 
tzv MU body na prednej strane 
hrudníka a brucha a tzv. SHU súhlas-
né body na chrbte – sú to zodpove-
dajúce oblasti inervácie príslušných 
orgánov. V západnej medicíne sa 
len posledných zopár rokov hovorí 
o tzv duálnom zásobení vnútorných 
orgánov, teda inervácii z n. vagus a 
z miechy. Akupunktúra a TČM shu a 
mu body ako spôsob podpory fun-
govania orgánov využíva niekoľko 
tisíc rokov. 

Diagnostika podľa jazyka či pulzu, 
využitie mikrosystémov sú rovnako 
cennými pomocníkmi pri liečbe 
viscerálnej bolesti. Správne a dob-
ré fungovanie vnútorných orgánov 
je z pohľadu TČM nevyhnutným  
predpokladom zdravia. 

Pri sledovaní makrokozmu a vply-
vu tohto makrokozmu na ľudský 
organizmus v prednáške poukazu-

jeme a rozoberáme súvislosti medzi 
mikrokozmom a makrokozmom. 

abstrakta
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY VÝZKUMU V AKUPUNKTUŘE

MOŽNOSTI AKUPUNKTURNÍ HYPALGEZIE A DALŠÍCH 
TECHNIK PŘI REHABILITAČNÍ LÉČBĚ HORNÍ KONČETINY

Petr Halada  
LF UK Hradec Králové, Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové 

halada.petr@post.czm

MUDr. Peter Olšák  
Rehabilitační oddělení fakultní nemocnice Olomouc, I.P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Akupunkturní ambulance a rehabilitace Petr Konečný s.r.o. Mošnerova 3, 779 00 Olomouc
peter.olsak@gmail.com

Tradiční čínská medicína, potaž-
mo akupunktura, vstupuje stále více 
do západního světa. Aby spolu moh-
ly oba systémy komunikovat, musí 
být jejich komunikace založena na 
nějaké platformě. Nejvhodnější 
platformou je medicína založená na 
důkazech (evidence-based medici-
ne). Samotný princip akupunktury 
sebou nese zvláštnosti, které západ-

ní medicína nezná, nepoužívá a čas-
to odmítá. Průsečíkem obou kon-
ceptů by měl být důkaz účinnosti 
metody, podložený kvalitně při-
pravenou a zpracovanou studií. To 
sebou nese nejedno úskalí. Dopo-
ručení STRICTA guideliness (Stan-
dards for Reporting Interventions 
in Controlled Trials of Acupunctu-
re) vznikla v roce 2002, v roce 2010 

byl proveden jejich update. Mluví 
se o nutnosti nových změn. Rovněž 
se v recentní zahraniční literatuře 
objevují upozornění na nejčastější 
chyby (bias), které znehodnocují 
výsledky vědeckých studií, zaměře-
ných na průkaz účinnosti akupunk-
tury. Prezentované sdělení popisuje 
ty nejčastější chyby.  

V moderní rehabilitaci se setká-
váme s omezením hybnosti ramen-
ního a loketního kloubu úrazové i 
neúrazové etiologie. V rámci reha-
bilitační léčby jsme často nuceni, 
zejména v komplikovaných přípa-

dech využít invazivních technik, ke 
zlepšení klinického nálezu. Kromě 
intervencí s lokálními anestetiky s 
úspěchem využíváme techniku aku-
punkturní hypalgezie, na kterou 
navazuje cílená fyzioterapie. Zatím 

do značné míry empirická metoda, 
pomáhá pacientům zlepšit funkční 
rozsah pohybu a omezit bolestivost 
při individuální fyzioterapii.

Tradičná orientálna (vietnamská) 
medicína sa snaží spojiť poznatky 
tradičnej medicíny s prvkami mo-
dernej západnej medicíny. Viet-
namský lekár doktor Truong Thin 
prirovnáva človeka k stromu živo-
ta, ktorý má korene, kmeň, konáre, 
vetvy a listy. Tento pohľad použil 
pri spôsobe diagnostiky a liečby 
podľa tradičnej orientálnej medicí-
ny s využitím poznatkov modernej 
patofyziológie a medicíny. Podľa  
tradičnej orientálnej medicíny sa 
teória piatich pohybov/piatich vše-
obecných funkcií uplatňuje v pato-
fyziológii živej bytosti. Drevu patrí 
pohybová funkcia, Ohňu termická 
funkcia, Zemi vylučovacia, Kovu 
vstrebávacia funkcia a Vode akumu-
lačná funkcia. Zjednotené vzťahy 
medzi piatimi funkciami udržujú 
fyziologický stav tela. Je to vzťah 
piatich prvkov, ktoré sa stimulujú 
a inhibujú. Prepojenie modernej a 
tradičnej medicíny predstavuje kla-
sifikácia anatomicko-fyziologických 
sústav a meridiánov podľa Truonga 
Thina:
1.  Sústava, ktorá mení nebo na 

človeka je dýchacia sústava  
(jej meridiány Pľúc a Hrubého 
čreva)

2.  Sústava, ktorá mení zem na člo-
veka je tráviaca sústava  
(jej meridány Sleziny/Pankreasu 
a Žalúdka)

3.  Sústava, ktorá mení človeka na 
človeka je močovo-pohlavná 
sústava (meridiány Obličiek a 
Močového mechúra)

4.  Pohybovo-svalová sústava  
(jej meridány Pečene – Žlčníka) 
–Nebo, Zem a Človek sa spájajú 
v bunke, aby vytvorili hmotu-
-energiu, ktorá vyživuje činnosť 
pohybovo-svalovej sústavy, ria-
denej Pečeňou/Žlčníkom.

5.  Centrálny nervový systém s 
obehovým systémom (meridi-
ány Srdca a Tenkého čreva) – 
cisár

6.  Autonómny nervový systém 
(meridány Perikardu a Troch 
ohrievačov) – minister, spája 
ostatné 4 systémy s Centrálnym 
nervovým systémom. Tieto 2 
systémy (Cisár a Minister) riadia 
všetky ostatné.

V tradičnej orientálnej (vietnam-
skej) medicíne funkčné vyšetre-
nie organizmu sa nezaujíma len o 
príznaky, ale hľadá hlavnú príčinu 
obtiaží. Ľudská bytosť je znázorne-
ná ako „strom života“. Tento strom 
je tvorený 5 koreňmi (Jing, Krv, 
Qi, Shen, JinYe). Z koreňov vyrastá 
kmeň, ktorý sa rozvetvuje na 6 hlav-
ných konárov – systémov, ktoré sa 
vetvia na 2 menšie – meridiány a tie 
sa vetvia na ďalšie 2 vetvičky – me-
ridiánové vetvy, z ktorých každá je 
zakončená 5 listami.

Každá veľká vetva zodpovedá jed-
nému zo 6 systémov tela a delí sa 
na dve funkcie yin a yang, ktoré sa 
ďalej delia na dve vetvy yin a yang 
idúce na pravej a ľavej strane. Máme 
teda 6 veľkých vetiev, ktoré dávajú 
12 funkcií (6 produkcie-Yangu a 6 
kontroly-Yinu) ciže spolu 24 vetiev 
meridiánov.

5 Všeobecných funkcií je 5 funkč-
ných kľúčov, ako otvoriť dvere do 
orgánových systémov. Bez ohľadu 
na ochorenie akéhokoľvek orgánu, 
môžeme vždy diagnostikovať na zá-
klade zistenia stavu 5 Všeobecných 
funkcií a následne ich liečiť a har-
monizovať.

Ku každému príznaku zistenému 
pri vyšetrení pacienta je potrebné 
priradiť všeobecnú funkciu a za-
triediť ju. Po priradení a zatriedení 

rôzne symptómy nám umožnia ur-
čiť hlavnú kardinálnu funkciu, t.j. 
všeobecnú funkciu, ktorá je príči-
nou všetkých príznakov. Pravidlo 
hlavnej príčiny hovorí, že príčina 
poruchy je vždy medzi 2 rovnako 
zmenenými funkciami, buď zvýše-
nými, alebo zníženými.

Každý človek je jedinečný a preto 
vďaka metóde tradičnej orientálnej 
medicíny môžeme s presnosťou ur-
čiť zdravotný stav každého jedinca. 
Pri diagnostike a liečbe s využitím 
princípu stromu života je potrebné 
zodpovedať 4 otázky:
1.  Určiť aký je stav každého z pia-

tich koreňov.
2.  Aký je stav všetkých vetiev (Dia-

gostika 12 konárov Zang/FU)
3.  Vyhodnotiť stav vetiev  

(zvýšná/znížená) a hlavne určiť 
príčinnú funkciu 

4.  Vyhodnotiť stav listov: aký je 
stav príčinnej funkcie, či sa jed-
ná o prázdnotu alebo plnosť.

Pri výbere liečbnej stratégie je po-
trebné:
1.  Tonifikovať korene v nedostatku 
2.  Rozptýliť alebo tonifikovať 

príčinnú funkciu 
3.  Liečiť príznaky

abstrakta

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TRADIČNEJ ORIENTÁLNEJ 
(VIETNAMSKEJ) MEDICÍNY

MUDr. Peter Bandura, PhD. 
Altemeda s.r.o., Centrum alternatívnej medicíny, Prešov

mudr.peter.bandura@gmail.com
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ELEKTROAKUPUNKTÚRA – VLASTNÉ SKÚSENOSTI

AKUPUNKTÚRA PRI REUMATICKEJ POLYARTRITÍDE

Miroslav Gašpar  
RehabMed, s.r.o., Jánosa Esterháziho 5, 929 01 Dunajská Streda 

miroslav.gaspar17@gmail.com

MUDr. Teodor Mochnáč, PhD.    
Pod vinohradmi  14, 949 01 Nitra, Slovenská republika 

AKUPUNKTUM, Centrum akupunktúry a diabetickej nohy, 949 01 Nitra, Pod vinohradmi  14 A 
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Elektroakupunktúra je aplikácia 
impulzného elektrického prúdu s 
cieĺom stimulácie akupunktúrnej 
ihly. Autor v úvode svojej práce refe-
roval o prvých kontaktoch s uvede-
nou metódou na študijnom pobyte 
v Čine. V ďalšej časti práce rozoberá 
indikácie, kontraindikácie, pôsobe-
nie elektroakupunktúry, podrob-
nejšie rozoberá účinky a najčastejšie 

používané dvojice bodov a klinické  
diagnózy vhodné k aplikácii elekt-
roakupunktúry. Sú demonštrované 
typy prístrojov na elektroakupunk-
túru, tvary a účinky prúdov, kto-
ré produkujú a ich využitie podĺa 
vlastnosti konkrétneho typu prúdu. 
V poslednej časti sú demonštrované  
vlastné videá a klinické skúsenosti  
s využitím elektroakupunktúry pri 

paréze n. faciális, lézii n. fibularis, 
pluriradikulárnom LIS L4- Sl, ťažkej 
postraumatickej lezii n. radialis. 

Záver
Uvedené videoprezentácie doka-

zujú výrazne zlepšenie až úpravu 
stavu pacientov s využitim elektro-
akupunktury najmä s dg. periferné 
lezie nervov. 

Přednáška je zaměřená na šlacho-
-svalové dráhy a jejich využití v pra-
xi. Existence daných drah je často v 
akupunkturistické literatuře pouze 
okrajově zmíněna. Jejich využití je 
klasicky možné zejména v terapii 
pohybového aparátu, ale může být 
i v jiných oblastech, jelikož lidské 
tělo tvoří propojený informační sys-
tém. 

Terapie dle TČM by měla zahrno-
vat více než jen akupunkturu, úpra-
vu jídelníčku a bylinkové preparáty, 

pohyb a manuální techniky jsou její 
důležité součásti. Mnoho pacientů 
je léčeno dle tradic TČM, ale pohyb 
a manuální techniky jsou v těchto 
sezeních často opomíjené. Zároveň 
tito pacienti navštěvují i rehabilitač-
ní pracoviště, kde je terapie zaměře-
ná na pohybový aparát a jeho funkč-
ní poruchy.

Ošetřit „kořen“ i „větev“ je jeden z 
přístupů TČM k terapii, ale nemělo 
by se zapomínat, že když má paci-
ent trn v oku, neošetřujeme patu. 

Spolupráce TČM terapeuta a fyzio-
terapeuta nabízí možnost doplnit a 
obohatit terapii i o práci se šlacho-
-svalovými dráhami a tím ošetřovat 
nitro i povrch těla.

Cílem přednášky je rozšířit pově-
domí o existenci, průběhu a možné 
praktické aplikaci šlacho-svalových 
drah pro medicínské odborníky a 
tím umožnit užší mezioborovou 
spolupráci, která umožní pacien-
tům rychlejší a efektivnější léčbu.

Ve sdělení uvádíme tři případy 
mladých mužů, kteří trpěli apalic-
kým syndromem po úraze, praktic-
ky bez šance na další život. Zapoje-
ním celostní medicíny se podařilo 
jejich stav významně zlepšit.

Pod pojmem apalický syndrom 
rozumíme přetrvávající výpad funk-
ce velkého mozku jako důsledek 
těžkých cerebrálních poškození 
(traumatem, zánětem, hypoxií). Vy-
víjí se většinou jako následek déle 
trvajícího kómatu. Jen zřídka má 
přechodný charakter.

Pacienti otevírají oči, žvýkají, zíva-
jí, mlaskají, ale nenavazují kontakt s 

okolím. Téměř vždy jsou přítomné 
výrazné změny svalového tonusu, 
kontraktury a odblokované primi-
tivní reflexy. Prognosa je velmi špat-
ná.

Naši pacienti se nacházeli ve stavu 
apalického syndromu řadu měsíců, 
klasická léčba byla zcela bez efektu.
Po zahájení celostní medicíny – ze-
jména aplikací Milaniho trojúhel-
níku došlo k výrazné změně stavu 
a pacienti se postupně vraceli do 
života.

Milaniho trojúhelník je sestava 
bodů obkružujících tragus a an-
titragus na ušním boltci, stimula-

cí některých mozkových struktur 
(limbický systém, corpus callosum, 
lobus prefrontalis, lobus tempo-
ralis), zlepšuje vyšší nervovou čin-
nost. Ovlivňuje poruchy koncent-
race, poruchy řeči, zlepšuje paměť 
a upravuje i svalový tonus. O jeho 
zviditelnění se zasloužil profesor L. 
Milani.

Z akupunkturních technik se nám 
nevíce osvědčila elektrostimulace 
těchto bodů.

Klíčová slova: apalický syn-
drom, celostní medicina, Milaniho 
trojúhelník

Klíčová slova: alopecia, aku-
punktura, homeopatie, fyziologická 
regulační medicína, psychosomati-
ka
Souhrn:

Ve sdělení autorky uvádějí celost-
ní přístup k řešení problematiky 
alopecií, jejich rozdělení a možnos-

ti léčby. Psychosomatika alopecií je 
poměrně náročná k řešení. Zapoje-
ním akupunktury a dalších metod 
komplementární medicíny lze paci-
entům významně pomoci zbavit se 
problému, i když, jak ukazují na pří-
kladu, nejde o krátkodobý proces.

abstrakta
APALICKÝ SYNDROM A MILANIHO TROJÚHELNÍK – 
SUMMARY 
Dvojpřednáška na Kongres akupunktury, Brno, červen 2017
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ALOPECIA A MOŽNOSTI CELOSTNÍ MEDICÍNY
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TŘÍDIMENZIONÁLNÍ AKUPUNKTURA

ŠLACHO-SVALOVÉ DRÁHY A JEJICH VYUŽITÍ V PRAXI

MUDr. Jana Stodůlková  
Ordinace zubního lékařství a akupunktury, U Gemini 360, Zlín 

jana@stodulkova.cz

Frederik Máni, Karolína Sobotová, Renata Čížkovská  
Monada s.r.o, Praha 

www.monada.cz

Lidské tělo je tensegritální struk-
tura. Ta je representována fasciemi, 
které tvoří souvislou třídimenzio-
nální síť pojivové tkáně. Fascie jsou 
spojeny se všemi aspekty lidské ana-
tomie a fyziologie. 

Akupunkturní dráhy dle nejnověj-
ších výzkumů korelují s průběhem 
fasciálních rovin. Meridián je ovšem 
podle TČM chápán energeticky více 
než strukturálně. 

Přednáška proto také ukáže, jaká 
je souvislost mezi funkcí fascie a Qi, 

která se váže k akupunkturním dra-
hám.

Změny při akupunkturní léčbě se 
přitom odehrávají na úrovni struk-
tury až po úroveň buněčnou a mo-
lekulární. Specifická manipulace 
fascií jehlou dává do pohybu me-
chanismy nápravy myofasciálních 
bolestí. 

Sdělení je zaměřeno na léčbu myo-
fasciálních bolestí obličeje. Využívá 
modifikovaný mikrosystém dutiny 
ústní pro přímý vliv na pterygoidál-

ní svaly. Intraorální prostor je místo 
pro zavádění jehly do ztíženě pří-
stupných zón při lokalizované bo-
lesti v oblasti obličeje. Sdělení nám 
ukáže, jak fascii jehlou tzv. navíjet. 

Na videu a fotografiích poříze-
ných pod mikroskopem bude de-
tailně popsán strečing fascie za 
pomocí akupunktury. Řekneme si 
o efektu tzv. winding, který se ode-
hrává v podkoží a podtrhuje tak 
akupunkturní navíjení pojiva v celé 
jeho trojrozměrné šíři.

Přednáška je zaměřená na šlacho-
-svalové dráhy a jejich využití v pra-
xi. Existence daných drah je často v 
akupunkturistické literatuře pouze 
okrajově zmíněna. Jejich využití je 
klasicky možné zejména v terapii 
pohybového aparátu, ale může být 
i v jiných oblastech, jelikož lidské 
tělo tvoří propojený informační sys-
tém. 

Terapie dle TČM by měla zahrno-
vat více než jen akupunkturu, úpra-
vu jídelníčku a bylinkové preparáty, 

pohyb a manuální techniky jsou její 
důležité součásti. Mnoho pacientů 
je léčeno dle tradic TČM, ale pohyb 
a manuální techniky jsou v těchto 
sezeních často opomíjené. Zároveň 
tito pacienti navštěvují i rehabilitač-
ní pracoviště, kde je terapie zaměře-
ná na pohybový aparát a jeho funkč-
ní poruchy.

Ošetřit „kořen“ i „větev“ je jeden z 
přístupů TČM k terapii, ale nemělo 
by se zapomínat, že když má paci-
ent trn v oku, neošetřujeme patu. 

Spolupráce TČM terapeuta a fyzio-
terapeuta nabízí možnost doplnit a 
obohatit terapii i o práci se šlacho-
-svalovými dráhami a tím ošetřovat 
nitro i povrch těla.

Cílem přednášky je rozšířit pově-
domí o existenci, průběhu a možné 
praktické aplikaci šlacho-svalových 
drah pro medicínské odborníky a 
tím umožnit užší mezioborovou 
spolupráci, která umožní pacien-
tům rychlejší a efektivnější léčbu.

MYOFACIÁLNE DRÁHY OŠETRENÉ NEINVAZÍVNYMI 
AKUPUNKTÚRNYMI TECHNIKAMI

J. Gabrhel1, Z. Popracová2, Z. Tauchmannová3 
1) Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, Termovízna diagnostika, Trenčín 

2) Univerzita Cyrila a Metoda, Trnava 
3) Národný ústav reumatických chorôb, Pieštany

 jozef@gabrhel.sk

Fascia neslúži iba ako ochrana po-
vrchu svalov a celého tela, ale zabez-
pečuje i komplexnosť pohybu. Ko-
lagén ktorý vznikol pred sedemsto 
miliónmi rokov umožnil nasleduj-
úci vývoj rôznorodých stavebných 
telesných plánov. Z evolučného 
hľadiska spojivové tkanivá vytvorili 
stavovcov. Základným morfologic-
kým  znakom všetkých spojivových 
tkanív je prítomnosť veľkého množ-
stva medzibunkovej hmoty ktorú 
produkujú metabolicky aktívne 
bunky. Predovšetkým vlastnosti te-
jto hmoty určujú biologické a me-
chanické vlastnosti jednotlivých 
typov spojív. Štrukturálne je medzi-
bunková hmota schopná zabezpečiť 
mechanickú súdržnosť tkanív, i pl-
niť komunikačné funkcie vo vnútri 
komplikovaného mnohobunkové-
ho organizmu. Komunikačná ener-
gia môže prúdiť prostredníctvom 
elektromagnetického poľa. Elektro-
magnetické pole spoločne s vodou 
formuje matrix života. Mechanický 
stres kolagénových vlákien gene-
ruje piezoelektrický jav, ktorý má 

vplyv na fibroblasty a aktiváciu ion-
tových kanálov. Signály generované 
piezoelektrickým efektom sú zá-
kladné biologické komunikačné sig-
nály. Pre diferenciáciu väzivového 
tkaniva má význam predovšetkým 
izometrický lineárny ťah. Lineárne 
orientované časti fascie sú funkčne 
odlišné od okolitej fasciálnej tkáne. 
Prvý historicky zdokumentovaný 
popis myofasciálnych dráh je v kni-
he Ling-Šu, ktorá je súčasťou zväzku 
Nej-Ťing napísaného Chuang Ti 
(2697 – 2597 p.n.l.). Z našich auto-
rov sa myofasciálnym dráham vo 
výučbe i v praxi venovala Barešová 
(1990). Najpodrobnejšie popisuje 
priebeh a funkciu myofasciálnych 
dráh Ando (1995). Všetky myofas-
ciálne dráhy začínajú paraunguálne 
na prstoch rúk a nôh – na bodoch 
studničiek. Neinvazívne akupunk-
túrne techniky ktorými ošetrujeme 
funkčné i štrukturálne poruchy na 
myofasciálnych dráhach zahŕňajú 
použitie laseropunktúry, elektro-
punktúry, magnetopunktúry, pre-
súry aplikovanej na počiatočné  

body jednotlivých myofasciálnych 
dráh lokalizovaných paraunguálne 
na rukách a nohách – body studni-
čiek. Na body IT18 a G7 na tvári, z 
ktorých regulujeme všetky jangové 
dráhy horných i dolných končatín. 
Na bod JM3 v oblasti podbrušku, z 
ktorého regulujeme všetky jinové 
dráhy dolných končatín. Na bolesti-
vé body v priebehu dráhy. Pre dlho-
dobé ovplyvnenie používame cubo-
punktúru – aplikácia cubo guličiek, 
prípadne horčičných semienok, 
alebo semienok vakárie na body 
studničiek. Použitím neinvazívnych 
akupunktúrnych techník generuje-
me na stimulovaných bodoch piezo-
elektrické biologické komunikačné 
signály a tak pôsobíme regulačne 
na funkciu myofasciálnej dráhy, čím 
ovplyvňujeme poruchy v jej priebe-
hu.

Kľúčové slová: fascia, kolagén, 
medzibunková hmota, myofasciál-
na dráha, piezoelektrický jav, body 
studničiek.
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2. VLIV AKUPUNKTURNÍ LÉČBY A DALŠÍCH TECHNIK NA 
MOTORIKU DOLNÍCH KONČETIN U SPINÁLNÍCH PACIENTŮ

ROLE AKUPUNKTURY V LÉČBĚ BOLESTIVÝCH STAVŮ 
POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ

AKUPUNKTÚRA V LIEČBE NEPLODNOSTI

MUDr. Peter Olšák 
Rehabilitační oddělení fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 6, 779 00 Olomouc

Akupunkturní ambulance a rehabilitace Petr Konečný s.r.o., Mošnerova 3, 779 00 Olomouc
peter.olsak@gmail.com

MUDr. Jaroslav Čupera 
Homeopatická a akupunkturní praxe, Rosice u Brna

MUDr. Katarína Svitková, MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD. 
Pracovisko Liming s.r.o., Mýtna 5 , 81107 Bratislava 

katysvitkova@gmail.com

Rehabilitace spinálních pacientů 
je komplikována řadou neurologic-
kých příznaků, z nichž největším 
problémem je zejména porucha 
hybnosti končetin a spasticita. Kro-
mě klasického medicínského pří-
stupu lze s velmi dobrým efektem 

využít akupunkturu na zlepšení mo-
toriky končetin a redukci spasticity. 
Smyslem přednášky bude rovněž 
ukázat, že akupunktura má jedno-
značné účinky u těžce postižených 
pacientů, kteří mají závažný moto-
rický deficit.

V příspěvku budou na kasuisti-
kách prezentovány možnosti aku-
punkturní léčby u bolestivých stavů 

pohybového aparátu (záda, kyčel, 
rameno) se zdůrazněním použití 
specifických bodů. 

Prednáška sa zaoberá základnými 
príčinami neplodnosti žien z hľadis-
ka tradičnej čínskej medicíny. V tra-
dičnej čínskej medicíne sú uvedené 
ako základné príčiny neplodnosti 
u žien hlavne deficit energie obli-
čiek, chlad v maternici, deficit krvi, 
nepriechodnosť pečene, stagnácia 

horúčosti, prítomnosť vlhkosti a 
hlienov. Prednáška sa venuje lieč-
be jednotlivých príčin neplodnosti 
prostredníctvom akupunktúry. V 
prednáške je rozbor kazuistiky s te-
matikou aplikácie akupunktúry pri 
úspešnej IVF. 

GYNEKOLOGICKÉ VÝTOKY Z POHLEDU CELOSTNÍ MEDICÍNY

MUDr. Vladimíra Strnadelová 
Na Florenci 35, Praha 1

strnadelova@cbox.cz

Chronické gynekologické výtoky 
jsou velmi frekventovaným pro-
blém se kterým přichází ženy do 
ordinace celostního lékaře. Větši-
nou je to proto, že po dlouhodobé 
klasické léčbě nedošlo k zlepšení 
obtíží. Celostní medicína má často 
úspěch, neboť bere tyto problémy 
komplexně a  podle toho i léčí.

Žádný zdravotní problém nevznik-
ne z jedné příčiny a i zde je soubor 
příčin u každé ženy různý. Výtoky 

mohou být jak povahy chladné, tak 
horké. Orgány, které se podílí nej-
častěji na vzniku těchto problémů 
jsou ledviny, slinivka břišní a tenké 
střevo. Podle charakteru výtoků a 
snížené funkce orgánů, které jsou 
příčinou potíží u té, které pacient-
ky, se odvíjí i léčba. Léčba vychází 
vždy z důsledné diagnostiky a sklá-
dá se z bylinné léčby, akupunktury i 
lokálních léčebných prostředků.

Kazuistiky, které jsou součástí 
přednášky, ukáží onemocnění v růz-
ných věkových kate kate kakategori-
íchkategoriích a šíři příčin podílejí-
cích se na vzniku onemocnění. 

abstrakta

MUDr. Helena Čutová  
Ordinace otorinolaryngologie Brno, Czech Republic

Záměr
Aplikace sestavy akupunkturních 

bodu dle typu pacienta k normali-
zaci sliznice horních i dolních cest 
dýchacích

Úvod 
V současné době v průmyslově 

vyspělých státech velká část popula-
ce trpí alergiemi na potraviny, pyly 
a další obtížně zjistitelné alergeny. 
Zvláště pro malé děti je vyšetření 
hodně stresující, proto akupunktu-
ra muže pomoci tuto alergii korigo-
vat.

Učastníci studie 
Pacienti ORL ambulance.

Analysa 
Kasuistiky 5 pacientů s choro-

bami horních i dolních dýchacích 
cest, lečených pomocí akupunktury

Výsledky 
Díky akupunktuře aplikované dle 

typu pacienta a jeho potíží, došlo ke 
stabilisaci sliznice v horních i dol-
ních cestách dýchacích a současně i 
k zlepšení chronické choroby.

Závěr 
Subjektivně i objektivně prokáza-

né zlepšení kvality života.

LÉČBA ZÁNĚTU HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH  
POMOCÍ AKUPUNKTURY A JEJÍ EFEKT NA CHRONICKÉ 
ONEMOCNĚNÍ LÉČENÝCH OSOB
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KRVNÁ STAGNÁCIA NAPOMÁHA STARNUTIU CIEV  
A VEDIE TAK K PREDČASNEJ MENOPAUZE

MUDr. Bajteková Bibiána    
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia a Ambulancia  akupunktúry, Šaštín-Stráže, Slovensko 

bajtekovab@gmail.com 

Menopauza a predčasné ovariálne 
zlyhanie (Premature ovarian failu-
re – POF) môžu mať podobné prí-
znaky. Preto sa POF označuje aj ako 
predčasná menopauza. Menopauza, 
na rozdiel od POF, sa považuje za 
dôsledok prirodzeného starnutia 
ženy. Príčina predčasného zlyhania 
vaječníkov môže byť iatrogénna, vo 
väčšine prípadov je ale neznáma.  
Prevalencia POF u žien do 40 rokov 
sa odhaduje na 1 %. Dôsledkom tej-
to poruchy je strata plodnosti, pred-
časné starnutie, zvýšená chorobno-

sť a úmrtnosť. Účinnú prevenciu 
zatiaľ nepoznáme. Tradičná čínska 
medicína (TČM) popisuje mechani-
zmus vzniku POF a úvádza možnos-
ti prevencie. 

Táto prednáška analyzuje TČM 
model Krvnej Stagnácie ako príči-
nu predčasnej ovariálnej insufici-
encie a uvádza možné korelácie s 
poznatkami modernej západnej me-
dicíny. Cieľom je ukázať, že:
1.  Vedecké poznatky ohľadne 

predčasnej menopauzy nie sú v 
rozpore s koncepciou TČM.

2.  Stagnácia Qi môže byť obdo-
bou Endotelovej dysfunkcie a 
Stagnácia krvi ekvivalentom 
orgánovo-vaskulárneho ische-
mického ochorenia tak, ako je 
definované modernou angioló-
giou.

Začlenenie poznatkov tradičnej čín-
skej medicíny do znalostí modernej 
západnej medicíny môže prispieť k 
rozšíreniu liečebno-preventívnych 
možností. 

KLÍČOVÉ KOMBINACE AKUPUNKTURNÍCH BODŮ  
A JEJICH MODIFIKACE V PRAXI

MUDr. Michal Strnad  
Longmen, Škola TCM Hradec Králové 

info@tcmcentrum.cz

Léčba v tradiční čínské medicíně 
(TCM) vychází z teorie TCM a indi-
viduálního přístupu k pacientovi. 
Ten je v podstatě časoprostorově 
indiviuální jednotkou při každém 
ošetření a proto se léčí „případ od 
případu“ = individuálně. Základem 
je diferenciální diagnostika (dle 
osmeré osnovy, 6 oddílů, 4 vrstev, 
patogenu, …) stanovující příslušný 
syndrom, nebo několik syndromů, 
které jsou podkladem stávajícího 
patogenního stavu. I přesto ale dva 
jedinci se stejným syndromem ne-
musí vykazovat shodnou škálu pří-
znaků a proto také jejich léčba ne-
bude plně identická.

Základem léčby v TCM není “ jed-
notná kuchařka“ ale individuální 
kombinace „specifických polotova-
rů + různé doplňky a modifikace“.  
Na příkladech často používaných 
kombinací akupunkturních bodů 
(„specifické polotovary“) a jejich 
různých modifikací je tento prak-
tický algorytmus prezentován. Aku-
punkturní body mají účinky dle:
•  lokalizace na těle
•  příslušnosti k akupunkturní 

dráze
•  kategorie bodu
•  své individuální funkce
•  empirických zkušeností
•  metody manipulace při různých 

typech léčby

Toto je prakticky rozebráno na 
ukázkách velmi často používaných 
bodů a jejich kombinací (hegu, LI-4, 
zusanli, ST-36, lieque, LU-7, geshu, 
BL-17, sanyinjiao, SP-6, taichong, 
LR-3, a dalších).

ČÍNSKÁ UŠNÍ AKUPUNKTURA U ENDOKRINNÍCH PORUCH 
– ZÁKLADNÍ ALGORYTMUS

MUDr. Michal Strnad  
Longmen, Škola TCM Hradec Králové 

info@tcmcentrum.cz

Čínská ušní akupunktura (er-
zhen) vychází z lokalizace ušních re-
flexních bodů (erdian) a obecných 
principů tradiční čínské medicíny 
(TCM). Vedle toho ale využívá pro 
výběr vhodných reflexních bodů 
i poznatků západní medicíny a u 

endokrinních poruch vychází s ver-
tikální osy CNS – obecné centrum 
endokrinního řízení – periferní en-
dokrinní žláza. 

Horizontální osu pak zde tvoří 
individuální diferenciální diagnos-
tika, stanovující příslušný syndrom 

(zheng) podle teorie TCM. Spojení 
těchto dvou os vytváří základní al-
gorytmus pro výběr bodů ušního 
mikrosystému (erdian). Na několika 
klinických příkladech je rozebrán 
tento základní algorytmus.

abstrakta

MUDr. Boris Ivanič MSc. 
Agelclinic Bratislava s.r.o.

MUDr. Boris Ivanič MSc. 
Agelclinic Bratislava s.r.o.

Biodermálne nite sú materiály 
založené na prírodných zdrojoch, 
ktoré po zavedení do organizmu sa 
postupne rozpustia. Skladajú sa zo 
samostaného materiálu, a zo zavád-
zajúcej ihly. Biodermáln nite pred-

stavujú zaujímavu alternátívu v tera-
pii akupunktúrou, ku tzv. klasickým 
akupunktúrnam ihlám. Výsledkom 
takejto terapie je dlhodobejšia sti-
mulácia a nižšia frekvencia sedení. 
Presne takéto výhody očakávame 

pri terapii akupunktúrou u detí. V 
prednáške si rozoberieme najčastej-
šie postupy a akupunktúrne body 
v terapii ťažkých neurologických 
ochorení.

Akupunktúrna dráha slúži na pre-
pojenie komunikácie s vonkajším a 
vnútorným svetom a poruchy vo vý-
voji tejto komunikácie sa odrážajú v 
motorických aj senzorických aspek-
toch vývoja u dieťaťa. Akupunktúr-

na dráha sa tu berie ako komplexný 
systém, ktorý zahŕňa všetky štruk-
túry (koža,svaly, šlachy, cievy ), ako 
súčasť daného meridiánu. Vytvárajú 
sa tak predpoklady na vznik niekto-
rých stereotypov, ktorých dôsled-

kom je bolesť pohybového aparátu. 
V prednáške si rozoberieme ener-
getický vývoj meridiánov u dieťaťa 
podľa niektorých škôl japonskej 
akupunktúry a ich dôsledok na roz-
voj zaťaženia pohybového aparátu. 

DETI A BOLESTI POHYBOVÉHO APARÁTU V TČM

BIODERMÁLNE NITE V TERAPII DETÍ S POSTIHNUTÍM CNS
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SOUHRN
Vysoké nároky na fyzickou vý-

konnost pohybového aparátu a z 
toho plynoucí zvýšené metabolické 
nároky přirozeně vyvolávají snahy 
hledat prostředky, které by podpo-
řily fyziologické procesy související 
s touto zátěží a následnou rege-
nerací. Nově se velmi významný 
potenciál ukazuje u kolagenových 
MD injekcí a vysokých dávek jedné 
z nejzákladnějších fyziologických 
látek – vitaminu C.

Jednou z nejdůležitějších příčin 
bolesti pohybového aparátu je úby-
tek kolagenu a snížení kvality ko-
lagenových vláken, protože kolagen 
je základní stavební jednotkou tkání 
pohybového aparátu. Jeho úbytek 
se projevuje ochablostí vnitřních a 
vnějších stabilizačních kloubních 
systémů (kloubní pouzdro, vazy, 
šlachy). Příčinou mohou být dege-
nerativní a zánětlivé změny, úrazy, 
pooperační stavy, špatné držení 
těla a také snižující se novotvorba 
kolagenu přicházející s věkem 50+. 
Ochablé podpůrné systémy vyvolá-
vají kloubní nefyziologickou hyper-
mobilitu, při níž dojde k jejich před-
časnému opotřebení, což působí a 
přispívá k progresivní degeneraci 
chrupavky a stimulaci receptorů 
bolesti. Zpevnění podpůrných sys-
témů přináší nejen jejich regenera-
ci, ale také protibolestivý účinek.

Běžná léčba bolestí pohybové-
ho aparátu je založena zejména na 

analgetikách, kdy jejich dlouhodo-
bé použití je limitováno vážnými 
nežádoucími účinky na játra, ledvi-
ny a žaludek. Inovativní možnost še-
trné léčby reprezentují kolagenové 
MD injekce, které obsahují kolagen, 
minerály, vitaminy a fytofarmaka. 
Léková forma MD injekcí je vyvinu-
ta jako cíleně působící tzv. „collagen 
delivery system“, jenž reprezentuje 
postupné uvolňování účinných lá-
tek do cílové oblasti, kde zlepšuje 
profil porušených kolagenových 
vláken, má strukturální charakter, a 
proto zpevňuje ochablé a hypermo-
bilní kloubní systémy, působí proti-
bolestivě. 

K artróze, pro niž je typická de-
strukce kloubní chrupavky, přispívá 
také nežádoucí míra oxidativního 
stresu, která poškozuje myofasci-
ální tkáně pohybového ústrojí, při-
spívá k degenerativním změnám a 
působí záněty.  

Je prokázáno, že zajištění dosta-
tečně vysoké hladiny kyseliny as-
korbové v plasmě vede k obnově fy-
ziologických funkcí, což má zásadní 
význam pro ochranu před rozvo-
jem onemocnění (včetně artrózy, 
únavového syndromu, alergických 
stavů ad.), u nichž hraje roli zejmé-
na oxidativní stres, který vzniká ve 
velké míře při fyzické a psychické 
zátěži. V přítomnosti oxidativní-
ho stresu je třeba zajistit adekvátní 
antioxidační kapacitu na úrovni 
dostatečných plasmatických hladin 

vitaminu C. Při perorální aplika-
ci běžných lékových forem je však 
vstřebávání omezeno nevelkou ka-
pacitou transportérů (SVCT1 a 2) ve 
střevní stěně. Přebytečné množství 
vitaminu, které se po perorálním 
požití nedokáže vstřebat, je vylou-
čeno stolicí. Řešením tedy nejsou 
vysoké dávky běžných perorálních 
forem. Například při jednorázovém 
požití 1000 mg klasického vitaminu 
C se až 80 % tohoto množství vylou-
čí, aniž by byl organismus schopen 
jej využít. 

Dosáhnout dostatečných plasma-
tických hladin v řádu milimolů je 
možno intravenózním podáním 
vitaminu C, což nemusí být vždy 
dostupné, jelikož nitrožilní aplika-
ce vyžaduje specifické podmínky. 
Proto se hledají takové lékové for-
my, které by umožnily dosáhnout 
vyšších plasmatických hladin při 
perorální aplikaci, a přitom se vy-
hnout omezením způsobeným 
střevními transportéry. V tomto 
směru se jako perspektivní řešení 
jeví tzv. lipozomální forma vitami-
nu C, která umožňuje oproti běž-
ným perorálním formám vstřebání 
několikanásobně vyššího podílu z 
podaného vitaminu C, jeho postup-
né uvolňování a cílenou distribuci 
v organismu. Tato forma je nyní na 
našem trhu dostupná v přípravku 
Lipo-C-Askor.

abstrakta

VLIV KOLAGENOVÝCH INJEKCÍ A LIPOZOMÁLNÍHO 
VITAMINU C NA ARTRÓZU 

PharmDr. Zdeněk Procházka 
Edukafarm, Praha

www.edukafarm.cz 

SOUČASNÉ POUŽITÍ AKUPUNKTURY A KOLAGENOVÝCH 
INJEKCÍ PŘI LÉČBĚ ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU

MUDr. Ladislav Fildán  
Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno 

info@fildan.cz 

Cíl:
Poslední 3 roky autor používá ve 

své denní praxi spojení akupunk-
tury s následnou aplikací kolageno-
vých MD-injekcí firmy GUNA, Itálie, 
(MD – Medical Device). Tento po-
stup zvýšil výsledný efekt terapie o 
10 – 30 %.

Metoda:
Pro léčbu onemocnění pohybové-

ho aparátu používá autor kombinaci 
aurikuloterapie, tělesné akupunk-
tury a u většiny pacientů elektros-
timulaci akupunkturních jehel pro 
zesílení analgetického efektu aku-
punktury. Po ukončení akupunktu-
ry je aplikována kolagenová injekce 
v postižených oblastech. Aplikace 
se nejčastěji provádí intradermálně 
nebo subkutánně v sérii kolem 10 
vpichů po 0,2 – 0,3 ml, je možno je 
aplikovat také intramuskulárně, pe-
riartikulárně a intra-artikulárně.

Analýza:
Kolagen je hlavní komponentou 

ligament, šlach, kostí, chrupavek, 
kůže, cév a extracelulární matrix. 
Tkáně muskuloskeletálního systé-
mu mohou být poškozeny přetíže-
ním, fyziologickým stárnutím nebo 
traumatem. Ve všech případech do-

chází k evidentním ztrátě integrity 
kolagenových vláken (1).

MD injekce jsou aplikovány lokál-
ně za účelem posílení, restruktura-
lizace a ochraně tkání muskulos-
keletálního systému pro zlepšení 
anatomické struktury a funkce ko-
lagenových vláken. Současně s tím 
dochází k mechanické podpoře v 
tkáních, na které injekcemi působí-
me (2). 

Kolagen obsažený v MD injekcích 
je kolagen I. typu, tzv. tropokolagen 
a je vyráběn z prasečího kolagenu. 
V 1 ampulce 2 ml je 100ug  tropoko-
lagenu. Transport kolagenu spolu s 
dalšími obsaženými látkami na mís-
to určení je založen na unikátním 
„collagen injectable drug delivery 
system“. Tento systém transport-
ních molekul je schopen dopravit 
kolagen do specifických oblastí, 
které léčíme. Každá z těchto po-
mocných látek byla vybrána tak, 
aby optimalizovala efekt kolagenu 
a měla nejlepší tropizmus k cílové 
tkáni.

V tkáních, do kterých jsou MD 
injekce aplikovány, se vytváří do-
časná kolagenová matrix, z které se 
účinné látky postupně uvolňují do 
cílové oblasti. Dochází k neo-synté-
ze kolagenových fibril a dochází k 

signifikantnímu posílení mechanic-
kých vlastností poškozené tkáně.

Závěr:
Regenerace a posílení poškoze-

ných kolagenových struktur MD 
kolagenové injekce zlepšují pohyb-
livost a funkci a tím přímo působí 
na zmírnění bolesti (1). Kombinace 
akupunktury a kolagenových injek-
cí přinesla viditelné zlepšení efektu 
terapie. Nebyly pozorovány vedlejší 
účinky ani lékové interakce.

Na závěr přednášky je na několika 
videích zachycen způsob aplikace 
akupunktury a MD injekcí. 

Literatura:
1. Milani L. A new and refined in-

jectable treatment for muscu-
loskeletal disorder. Bioscaffold 
properties of collagen and its 
clinical use. Physiological Regu-
lating Medicine 2010/1;3-15.

2. Tsai KS, Kao SY, Wang CY, Wang 
YJ, Wang JP, Hung SC. Type I 
collagen promotes proliferation 
and osteogenesis of human me-
senchymal stem cells via activa-
tion of ERK and Akt patways. J 
Biomed Mater Res A. 210 Sep 
1;94(3):673-82.
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PREDČASNÁ MENOPAUZA INAK (POSTER) 
Etiopatogenéza predčasného ovariálneho zlyhania  
v tradičnej čínskej medicíne

MUDr. Bajteková Bibiána1,3,  MUDr. Ondrejkovičová Alena, PhD.2,3  
1) GynAc -Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia a Ambulancia akupunktúry; Šaštín-Stráže 

2) LIMING Ambulancia akupunktúry a chronickej bolesti; Bratislava,   
3) Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva; Bratislava. Slovensko 

bajtekovab@gmail.com

Moderná západná medicína 
(MZM) sa snaží pochopiť biologic-
ké systémy pomocou modelova-
nia. Model pomáha vidieť vzťahy; 
zjednodušuje, aby sa odhalili väzby 
medzi časťami systému. Je aproxi-
máciou skutočnosti, nemusí byť 
dokonalý. Modelovanie systémov 

pozná aj Tradičná čínska medicína 
(TČM). Využíva symboly – všeobec-
né znaky s hlbším významom, ako: 
Voda, Oheň, Qi alebo Krv.  

Cieľom posteru je schematicky a 
fotodokumentáciou znázorniť dife-
renciánu diagnostiku menopauzy a 
predčasnej menopauzy v koncepte 

tradičnej činskej medicíny (TČM), s 
dôrazom na diagnostiku podľa jazy-
ka. Zároveň sú formou modelu spra-
cované poznatky “evidence based 
medicine” korelujúce s koncepciou 
Krvnej stagnácie. 

společenská rubrika

VÝZNAMNÁ ŽIVOTNÍ JUBILEA ČLENŮ ČLAS ČLS JEP
V ROCE 2017

– 85 – 
MUDr. Růžička Radomír, CSc. 
Prostějov

MUDr. Coufalová Stanislava 
Mohelnice

– 80 – 
MUDr. Adamcová Věra  
Hradec Králové

MUDr. Urbanová Magdalena 
Čáslav

– 70 – 
MUDr. Valeš Jiří 
Rokycany 

MUDr. Ticháček František 
Neveklov

MUDr. Záhejská Dana 
Kraslice

MUDr. Langová Jarmila 
Staré Hamry

MUDr. Bláhová Milada 
Most 

MUDr. Ježková Eva 
Pardubice 

MUDr. Planerová Daniela 
Praha 

MUDr. Dokulilová Milana 
Praha 

MUDr. Jelínek Josef 
Kladno 

MUDr. Jelonek Dalibor 
Úvalno

MUDr. Hendrychová Zdeňka 
Praha 

– 60 –
MUDr. Josl Jan 
Praha 

MUDr. Svášek Bohumil 
Stará Boleslav

MUDr. Pátek Aleš 
Pelhřimov 

MUDr. Svoboda Miroslav 
Miroslav

MUDr. Svoboda Luděk 
Praha 

MUDr. Maršík Pavel 
Náchod 

MUDr. Pacovský Pavel 
Praha 

MUDr. Rajbl Vlastimil 
Tatenice

MUDr. Kolouchová Elena 
Poříčí nad Sázavou

MUDr. Přibáňová Věra 
Břeclav 

MUDr. Betlachová Milada 
Dolany u Olomouce

MUDr. Cyrusová - Vlasáková Alena 
Baška

MUDr. Bílková Jitka 
Tábor

MUDr. Brožová Kvetuše 
Borotín u Tábora

MUDr. Krausová Hana 
Mnichovo Hradiště

MUDr. Cabalová Jiřina 
Praha 

MUDr. Přívarová Drahomíra 
Brno 

MUDr. Šafrová Božena 
Praha 

MUDr. Přibylová Helena 
Červený Kostelec

MUDr. Krivosudská Drahomíra 
Hradec Králové 

– 50 –
MUDr. Rous Miroslav 
Mariánské Lázně 

MUDr. Luňáček Zbyněk 
Metylovice

MUDr. Hodková Lenka 
Podbořany

MUDr. Vohlídalová Ivona 
Brno 

MUDr. Wybitulová Marcela 
Karviná 

MUDr. Matoušková Ivana 
Praha-Chodovec

MUDr. Mahdalíková Jana 
Uherský Brod

MUDr. Hodíková Pavlína 
Turnov 

MUDr. Černá Lucie 
Praha 

Všem jubilantům přeje výbor společnosti do dalších let  

pevné zdraví a mnoho akupunkturních úspěchů!

postery–abstrakta
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oznámení a různé

ZÁPIS Č. 30 ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČLAS ČLS JEP  
DNE 1. 4. 2017 V PRAZE

Zasedání proběhlo na pracovišti 
MUDr. Daniely Bláhové 
City Med s.r.o. 
 
Přítomni: 
Bláhová, Fildán, Filípek, Kalinová, 
Sedláček, Stránecký, Vančuříková

Revizní komise:  
Omluveni: Brychtová, Čutová, 
Kohoutová, Prokeš, Vondřich 

Hosté: 
MUDr. Petr Vylam  
(chirurgie nemocnice Jihlava), 
MUDr. Petr Olšák (FN Olomouc 
rhb, akupunktura)

Program:
Dr. Fildán poděkoval dr. Bláhové za 
umožnění zasedání výboru na jejím 
pracovišti a dále přivítal MUDr. 
Petra Vylama a MUDr. Petra Olšáka, 
kteří projevili zájem o práci ve 
výboru, aby se seznámili a udělali si 
představu o činnosti výboru

1) Kontrola úkolů ze zápisu z 
minulého zasedání:
Dr. Fildán zajistil tisk a odeslá-
ní Oprávnění-Kreditu II. stupně 
MUDr. Janě Stodůlkové ze Zlína.

2) Dr. Kalinová – členská zá-
kladna
a) Přijetí nových členů v období od 
11/2016 – schválení proběhlo po-
mocí emailové korespondence vý-
boru. Jména nově přijatých budou 
uveřejněna v časopise
• MUDr. Anna Balcar, Kyjevská 

18/398, 19800 Praha 
Pracoviště: Klinika pracovního a 
cestovního Lékařství FNKV

• MUDr. Petr Grossmann 
Babice nad Svitavou 405, 66401 
Babice nad Svitavou 
Pracoviště: Denní stacionář pro 
válečné veterány, Vojenská ne-
mocnice Brno

• MUDr. Simona Pappová 
Pracoviště: Osteocentrum Brno, 
Columna centrum Brno

• MUDr. Stanislav Kazda 
Pracoviště: KUCH FN Brno . úra-
zová chirurgie

• MUDr. Tomáš Slivka 
Pracoviště: RHB 
Nemocnice Beroun

• MUDr. Hlaváčová Jana 
nám. Štefánikovo 764/7, 46001 
Liberec 
Pracoviště: KOB-ZITTAU, Innere 
Medizin,

• MUDr. Bartošová Michaela 
Říčanova 1/621, 169 00 Praha 6 
Pracoviště: MFK CENTRUM, Spá-
lená 4, Praha 1

• MUDr., PhD. Galuzska Jan 
Veverkova 7, Olomouc 
Pracoviště: I. Interní klinika - kar-
diologická FN LF UP Olomouc

• MUDr. Šedrlová Zuzana 
Čížovky 6, 680 01 Boskovice 
Pracoviště: Ordinace plicní s.r.o., 
Okružní II/261, 569 43 Jevíčko

• MUDr. Vosátková Eva 
K Vejvoďáku 1358, 156 00 Praha5 
Pracoviště: Silemo s.r.o., Svatoplu-
kova 493/9, 128 00 Praha

• MUDr. Nováčková Kateřina 
Větrná 20, 400 11 Ústí nad Labem 
Pracoviště: RHB odd. Masarykova 
nemocnice , Soc. péče 3316/12A, 
400 11 Ústí nad Labem

• MUDr. Gregar Michal 
Přívrat 143, 560 02 Ústí nad 
Orlicí 
Pracoviště: Zdravotnická záchran-
ná služba Pak, Průmyslová 450, 
Pardubice

• MUDr. Novotná Kateřina 
Morávka 191, 739 04 Morávka 
Pracoviště: Beskydské rehabilitač-
ní centrum s.r.o., Čeladná 42, 739 
12 Čeladná

b) Zopakování z minulého zápisu – 
Stav členské základny k 9. 11. 2016:
počet: 518 / muži 209 / ženy 309, 
MUDr. 514 / do 30 let 1, do 40 let 
43, do 50 let 94, do 60 let 122, nad 
60 let 258.
Většina členů je věku od 50 let, z 
toho více od 60 let. Je nutno snažit 
se naši společnost omladit, je to ne-

zbytné pro její perspektivu do bu-
doucna.

3) Dr. Fildán – informace o pří-
pravách kongresu
Sponzorské dary – dostali jsme po-
tvrzení, že Nadace 2000 schválila 
naši žádost o sponzorský příspěvek 
na kongres ve výši 50 000 Kč. Výbor 
velmi ocenil a poděkoval dr. Ludmi-
le Kohoutové a ing. Jiřímu Nytrovi, 
kteří na tom měli zásadní zásluhu.
Další sponzorské dary se pokou-
ší zajistit místopředseda ČLAS, dr. 
František Filípek od firem z Opavy. 
Dostal přislíbeno od firmy Brano 
Group 25 000 Kč, od firmy Benk-
to Klima 10 000 Kč, od fy LineFree 
Cord 5000 Kč a v jednání má další 
možné sponzory. Rovněž dr. Filíp-
kovi vyslovil výbor velké ocenění a 
poděkování za tuto snahu.

Dosavadní počet přihlášených 105 
k 1. 4. 2017
Odhad počtu přihlášených zástup-
ců firem: 14
Počet přihlášených prací 23, ale 
bude jich více, je možnost dát ně-
kterým přednášejícím delší čas
Na přípravě sborníku abstrakt s 
programem a případně dalšími in-
formacemi budou pracovat dr. Strá-
necký, dr. Fildán a dr. Sedláček. Dr. 
Sedláček se bude věnovat inzerá-
tům firem ve sborníku.
Program sestaví dr. Stránecký a dr. 
Fildán, bude uveřejněn na www.
akupunktura.cz jako 2. informace.
Bloky přednášek budou věnovány 
významným akupunkturistům, dr. 
Fildán navrhne a pošle mailem vý-
boru ke schválení.
Uzávěrka sborníku by měla být ko-
lem 15. 4., aby se sborník mohl při-
pravit do tisku a byl dispozici na 
kongres a současně by byl rozeslán 
členské základně jako číslo časopisu 
2/2017.

Pozvání pro firmy: Wank, Pragon, 
Castor, Edukafarm.
Zatím potrvzena účast Wank, Pra-

gon, Edukafarm. Je potřeba oslovit 
další 3 – 4 firmy – Boiron, možná 
bude mít stánek klinika Gemini.
Dr. Fildán pošle dr.Bláhové, dr. Sed-
láčkovi  zvací dopis pro vystavovate-
le.

Ocenění na kongresu:
– medaile za zásluhy ČLS JEP
MUDr. František Filípek
MUDr. Václav Vydra
MUDr. Teodor Rosinský, CSc. 
MUDr. Ondrej Bangha
 
Čestné členství ČLAS JEP:
Dr. Ludmila Kohoutová
Dr. Lenka Kalinová 
Žádosti o ocenění zajistí dr. Fildán

Kongresové materiály – Wank – taš-
ky a další materiály – z hotelu San-
ton, Maximus resort, Brno – zajistí 
dr. Fildán
Dr. Kalinová – dotázat se na Magist-
rátě o nějaké prop. materiály k Brnu
Dárek pro účastníky – láhev vína v 
papírovém obalu – předpokládaná 
cena 120 Kč za 1 ks, předjednáno s 
firmou Winberg z Mikulova. Zajistí 
dr. Fildán.

Organizace při samotném kongre-
su:
Promítání přednášek – dr. Stránec-
ký, dr. Fildán, případně ještě někdo 
další (bude vhodný záložní note-
book).
Naplnění tašek pro účastníky: čtvr-
tek večer a případně pátek dopole-
dne. 
Dr. Fildán, dr. Stránecký, dr. Čutová, 
dr. Brychtová, dr. Kalinová, dr. Van-
čuříková

Prezence účastníků – zahájení 9. 6. 
v 10.00, ukončení v 15.00, v sobotu 
9.00-11.00
Dr. Čutová, dr. Brychtová, dr. Kali-
nová, dr. Vančuříková.
Nelze přijímat hotovostní platby 
(nařízení ČLS JEP)

Společenský program – dr. Fildán 
zajistil hudbu na pátek při plavbě 
na lodi a v sobotu na gala večer s 
rautem.
Dr. Filípek – navrhuje hereckou 
scénku v provedení profesionálních 
herců z Brna – k etice ve zdravotnic-
tví. Pravděpodobně scénka bude v 
pátek hned v úvodu kongresu nebo 

po přednesení úvodních sdělení za 
obě odborné společnosti. Na scén-
ku by měla navázat přednáška dr. 
Filípka.
Foto výstava dr. Sedláčka – foto z 
rockových koncertů – dr. Fildán zjis-
tí možnosti na místě v hotelu Santon

4) Slovenská společnost aku-
punktúry SLS – projevila přání, 
abychom si tisk časopisu zajistili 
sami, protože členů SSA je 250 a pro 
nás tisknou 550 ks, což je neúměr-
ně finančně zatěžuje. Dr. Fildán pro-
jedná s fy Grifart cenu pouze za tisk 
časopisu.

5) Dr. Fildán – seminář v Lékař-
ském domě – 11. 11. 2017, téma – 
cévní mozkové příhody a bolesti v 
dolních zádech – neurologie, reha-
bilitace a možnosti akupunktury.
Přednášky zajistí dr. Bláhová a na-
bídnul se přítomný dr. Olšák. Pro-
gram by měl být stanoven do kon-
ce srpna. Dr. Fildán pošlete oběma 
2 – 3 programy minulých seminářů 
– pro představu časového rozvrhu

6) Semináře v r. 2018 – březen, 
listopad – dr. Stránecký předá dr. 
Bláhové kontakty a způsob zajištění 
kreditů.

7) Dr. Fildán – informace o IC-
MART XXIX. World Congress on 
Medical Acupuncture, který bude 
probíhat v Mexico City ve dnech 
2. – 4. 6. 2017. Zúčastní se skupina 
lékařů ČLAS a Slovenské spoločnos-
ti akupunktúry, za naší strany jsou 
3 aktivní přihlášení (Čutová, Fiala, 
Fildán).
 
8) Dr. Fildán – informoval o or-
ganizaci II. Kongresu celostní 
medicíny, který pořádají na pod-
zim 2017 v Praze společně oční kli-
nika Gemini v čele s prim. MUDr. 
Pavlem Stodůlkou, Sdružení nekon-
venční medicíny pod vedením dr. 
Dolejšové a dr. Wankatové, Asociace 
lékařské homeopatie. Přesné datum 
ještě není známo. 
Výbor se na minulém zasedání roz-
hodl na tento kongres přispět část-
kou 20 000 Kč a na organizaci toho-
to kongresu se podílet. 
Je již nutno poslat návrhy předná-
šek z akupunktury. Návrhy zasílejte 
dr. Dolejšové nebo dr. Fildánovi

9) Dr. Fildán – organizace vo-
leb do výboru a revizní komise 
ČLAS, které proběhnou na podzim 
2017 na další čtyřleté funkční obdo-
bí.
Prostřednictvím ČLS JEP nám byla 
nabídnuta možnost upořádat volby 
elektronicky, které se však v celém 
rozsahu pro naše potřeby nehodí. 
Výbor diskutoval organizaci voleb a 
rozhodl, že po sestavení kanditátní 
listiny zájemců o práci ve výboru a 
revizní komisi tuto předáme k elek-
tronickým volbám, které zajistí ČLS 
JEP elektronicky.

Volební komise:
Předseda: MUDr. Jana Wankato-
vá, členové MUDr. Věra Dolejšová, 
MUDr. Ludmila Kučerová (náhrad-
ník MUDr. Magda Urbanová)  
Časový harmonogram:
1. září – rozeslání dopisu s návrat-
kou, kterou zašlou zájemci před-
sedkyni volební komise – zajistí dr. 
Fildán.
2. září – říjen předání kandidátní 
listiny ČLS JEP k elektronickým vol-
bám – zajistí dr. Wankatová
3. říjen – listopad organizace voleb 
funkcionářů výboru a revizní komi-
se: v průběhu semináře v listopadu 
2017 v Lékařském domě – organizu-
je volební komise
 
Zapsal dr. Fildán 
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oznámení a různé

Kniha srozumitelným jazykem objasňuje řadu 
souvislostí mezi fyzickým tělem a psychikou, 
mezi elementy čínské medicíny, čakrami, orgá-
novými systémy našeho těla včetně smyslových 
a emočními stavy s přihlédnutím k spirituálním 
aspektům. Ke čtivosti přispívají uváděné příkla-
dy z lékařské praxe i běžného života.

Základním oborem autora knihy je rehabili-
tační lékařství. Přes 30 let také léčí pomocí aku-
punktury. Studiem východní medicíny hledá 
nové souvislosti, které uplatňuje ve své dlouho-
leté praxi celostního lékaře. Zvláště svým zamě-
řením na psychosomatiku vytváří myšlenkové 
mosty mezi pojetím východní a západní medi-
cíny.

VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ 
s prim. MUDr. T. Rosinským, CSc. 

pro pokročilé

22. 9. – 24. 9. 2017, areál ÚVN Střešovice

Letos se společně sejdeme v termínu 22. 9. – 24. 9. 2017.  
Doufám, že se bude většině z Vás termín hodit a sejdeme se nad tématy 

energoinformační medicíny zase v hojném počtu.

PROGRAM
1. Myšlení a vytváření informací ve vztahu k EIS
2. Prvky psychotroniky v tradičních poznatcích  
 prehistorických a starověkých národů
3. Novinky v EIM, kasuistiky

Jako tradičně bude místem konání zasedací místnost oční kliniky  
v areálu ÚVN Střešovice, vchod A5, 3. patro.

Začátek:  
pátek 22. 9. 2017 ve 13 hodin

Zakončení:  
neděle 24. 9. 2017 ve 12.30 hodin

Cena:  
2 000 Kč na č.ú. 109 724 00 12/3030 nebo na místě  

po předcházejícím telefonickém či manilovém potvrzení účasti.

Vlastní zkušenosti, otázky i další návrhy témat volejte v předstihu 
na telefon č.: 973 208 282  •  777 169 278  •  725 563 206  

nebo posílejte na e-mail:  
galina.krejcová@seznam.cz   nebo   janamicha@post.cz.

Těšíme se na milé setkání a bohatou diskuzi.

S pozdravem za organizátory 
MUDr. Galina Krejčová

KNIHA MOZAIKA SOUVISLOSTÍ 
CELOSTNÍ CESTA K UZDRAVOVÁNÍ 
Pohled na medicínskou problematiku  
a praktické využítí v běžném životě

MUDr. Miroslav Holub  
Rehabilitační centrum Semily 

mirhol@netair.cz
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II. KONGRES INTEGROVANÉ MEDICÍNY 2017

13. 10. 2017 
Hotel Pyramida, Bělohorská 24, Praha 6 

Začátek akce: 8:30 hod.

Ceny za registraci:  
800 Kč – zvýhodněná registrace do 31. 7. 2017 

1 000 Kč – zvýhodněná registrace do 6. 10. 2017 
1 200 Kč – platba na místě.

www.openmedicine.cz

TRADIČNÍ SEMINÁŘ V LÉKAŘSKÉM DOMĚ, PRAHA

11. 11. 2017

Onemocnění pohybového aparátu a možnosti akupunktury 
a přidružených technik – II. pokračování

Informace budou uveřejněny na www.akupunktura.cz v blízkém termínu.

oznámení a různé POZNÁMKY
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Situační mapa 
pro příjezd k hotelu

směr Olomouc

směr Mikulov/Vídeň

směr Praha

Hotel SANTON

www.akupunktura.cz

směr Bratislava

směr Svitavy

Kontakt:

MUDr. Ladislav Fildán  info@fildan.cz  +420 777 011 778

MUDr. Milan Stránecký  stranecky@volny.cz  +420 604 296 581

M
ap

ov
é d

ílo
: ©

 G
oo

gle

Acupunctura Bohemo Slovaca 
informační a odborný bulletin  
ČLAS ČLS JEP a SA oz SLS

Ročník 27/2017
(včetně 3 ročníků Československá akupunktura)

Redakční rada: 
vedoucí redaktor | MUDr. Petr Sedláček (CZ)
zást. vedouc. redaktora | MUDr. Alena On drej ko vi čo vá, PhD., 
(SK)
re dak to ři | MUDr. Ladislav Fildán (CZ), MUDr. Milan 
Stránecký (CZ), MUDr. Bibiana Bajteková (SK),   
MUDr. Gabriel Petrovics (SK), MUDr. Ľuptáková Anna (SK)

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

Adresa redakcie SR: 
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.
ACHB a akupunktúry, Poliklinika
Mýtna 5, 811 07  Bratislava

Časopis vychází 4x ročně, příspěvek pro členy ČLAS ČLS JEP 200,- Kč, pro členy SSA SLS 8,- EUR. Pro potřebu ČLAS ČLS JEP a SSA SLSS. ISSN 1335-5627

Organizační pokyny

www.akupunktura.cz

Registrace účastníků
hotel Santon  
Pátek 9. 6. 2017 10 – 15 hod. 
Sobota 10. 6. 2017 09 – 11 hod.

Stravování
• Večeře v pátek a oběd v sobotu jsou v ceně kongresového poplatku
•  Forma stravování – bufet
•  Nápoje si hradí každý sám

Páteční plavba loděmi po Brněnské přehradě 20.00 – 22.00 hodin
•  Přístav je cca 200 m od hotelu
•  Příchod – dolů od vstupu do hotelu po schodech, pak přes parkoviště, kde budou stát kolotoče – 

obejít je zprava, dolů směrem ke skulptuře velké bílé kotvy na břehu přehrady a přístav je hned vedle 
napravo

•  Na lodi se nesmí používat sklo, nápoje budou servírovány do plastových nádob
•  Doporučujeme teplejší oblečení

Sobotní raut s tancem 19.30 – 24.00
• Raut s tancem bude probíhat v restauraci hotelu vedle hlavního sálu 
• Ve 22.20 se všichni přesuneme na terasu hotelu, kde bude překvapení v délce asi 30 minut. 

Vzhledem k možnému chladnějšímu počasí doporučujeme adekvátní oblečení.

Pokyny přednášejícím
Bezpodmínečně nutno dodržet čas stanovený v programu. Pracovní předsednictvo bude dbát na 
dodržování časového limitu a prezentace může být ukončena při překročení limitu před jejím koncem!
Prezentaci odevzdávejte obsluze techniky v hlavním sále na flash disku vždy před blokem, ve kterém  
je vaše prezentace zařazena. Prezentace bude stažena do počítače a flash disk vám bude hned vrácen.

Pokyny pro parkování
Parkoviště pro hosty hotelu je hned u hotelu Santon. Doporučujeme včasný příjezd, aby bylo parkování 
jisté. Ve stejnou dobu, v jaké probíhá náš kongres, jsou na hlavním parkovišti přehrady pod hotelem 
kolotoče, parkování tam není možné. Případně pak je možno zaparkovat až poměrně daleko od hotelu, 
protože není dovoleno parkovat mimo vyhrazená parkoviště.




