VáÏení lékafii akupunkturisté,
na‰i milí obchodní pfiátelé,
roky konãící „osmiãkou“ jiÏ historicky pfiedstavují závaÏné
zmûny v politickém,spoleãenském i osobním Ïivotû nûkter˘ch
z nás ... A tak se i firma WANK, zrozená pfied 28 lety, rozhodla
na sklonku roku 2018 k zásadnímu kroku: pfievést od cca
února/bfiezna pfií‰tího roku svÛj sortiment znaãkov˘ch
akupunkturních pomÛcek na nového, vût‰ího distributora.
V‰echny dÛleÏité informace mÛÏete prÛbûÏnû sledovat na webu
www.wank.cz v rubrice „AKTUALITY“ a „Dodací podmínky“. Va‰e budoucí objednávky z webového formuláfie pak
budou automaticky pfiesmûrovány na novou adresu. Budeme
se snaÏit, aby pfievod probûhl plynule a bez komplikací.

veselá akupunktura ...

= body nadûje
= body rozko‰e
= body artrózy ...

Fotografie je z v˘stavy PRAGOMEDICA 1992, kde se firma
WANK poprvé pfiedstavila odborné vefiejnosti. Mistr Jifií Winter
Neprakta, sám velk˘ propagátor akupunktury, nám jako „stráÏn˘
andûl“ nakreslil a vûnoval pár originálních obrázkÛ s motivem
mofiské panny. Ty pak zdobily katalogy i drobné dárky po celou
dobu existence firmy WANK. Aãkoliv se Mistr vydal do laskavého nebe jiÏ pfied 7 lety, jeho vtipné obrázky vám dnes posílám
jako vdûãnou vzpomínku a pro potû‰ení oka i du‰e ...

Závûrem bych vám - ve v‰í skromnosti :-) – chtûla pfiipomenout, Ïe se firmû WANK podafiil minimálnû evropsk˘ unikát:
sestavila totiÏ „pod sv˘mi kfiídly“ sortiment (aktuálnû cca
60 poloÏek) dovozem od 7 svûtovû znám˘ch dodavatelÛ (!),
ktefií jsou si jinak úhlavními konkurenty: 1 dodavatel je
z Amsterdamu, dal‰í z Madridu, 3 z Nûmecka, 1 z Francie
a sedm˘m je ãínská firma z Prahy ... Takov˘ „full-service“,
dámy a pánové, nemají ani akupunkturisté v Americe, a Ïe
tam jinak mají leccos ...

pf
2019

Bude-li nám osud i nadále pfiíznivû naklonûn, rády bychom
se (s dcerou) zúãastnily jubilejního Semináfie v Praze dne
25. 5. 2019 jako hosté na pestrém stánku na‰eho budoucího
distributora. TotéÏ pfiejeme i vám a tû‰íme se na setkání.

V‰e dobré do nového roku vám pfieje a za dosavadní pfiíjemnou
spolupráci dûkuje ing. Wanda Kyralová – www.wank.cz – vá‰
stále je‰tû dvorní dodavatel znaãkov˘ch akupunkturních pomÛcek ©

editorial
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Milé kolegyně, vážení kolegové,
přátelé akupunktury,
po dlouhém horkém létě se rychle ochladilo. Uvidíme, zda postupně vychladnou
i horké hlavy, o nichž jsem se zmiňoval v minulém úvodníku.
Doufejme, že od různých polemik ve formě dopisů, mailů
a podobně, často se bohužel míjejících účinkem, se dostaneme ke
konstruktivní diskuzi u tzv. kulatého stolu, v níž budou účastníci
skutečně naslouchat věcným argumentům. Pozitivně v tomto
smyslu působí otištěná odpověď ministra zdravotnictví na dopis
MUDr. Olšáka.
Přes to všechno snad můžeme předpokládat, když ne obrat
k lepšímu, tak alespoň zachování dosavadního vývoje. Stačí se
jen podívat na výčet odborných akcí. V září se konal v Mnichově
kongres ICMART - iSAMS. Kongres se uskutečnil ve spolupráci
s korejskými lékařskými společnostmi – Korean Pharmacopuncture Institute a Medical Association of Pharmacopuncture Institute
sdruženými v organizaci iSAMS. Za velmi důležité, nejen pro naši
argumentaci, pokládám skutečnost, že spolupořadatelem byla
mnichovská univerzita. Jednu ze zahajovacích zdravic pronesl
šéf anesteziologické kliniky. Podrobněji ve dvou textech MUDr.
Fildána uvnitř čísla. Škoda jen, že účast našich lékařů byla přes
dostupnou vzdálenost poměrně nízká, na rozdíl od kongresů,
které se konají v dalekých exotických zemích. Ty asi přitahují více.
Dále se konaly dva kongresy integrativní medicíny, na Slovensku Šmíralovy dny v lázních Dudince a nakonec náš pravidelný
seminář.
V příštím roce nás čeká podobně bohatý program. Mimo jiné
v květnu slavnostní seminář k 50. výročí založení ČLAS, v červnu
společný česko-slovenský kongres ve Vysokých Tatrách, také
jubilejní – již třicátý. Na podzim pak světový kongres ICMART
v Austrálii v lákavé oblasti Gold Coast. A další semináře a kurzy,
podrobněji také uvnitř.
V příloze tohoto čísla naleznete dotazník, který již byl avizován
a rozdáván na listopadovém semináři. Zájemcům lze jen doporučit co nejrychlejší vyplnění a odeslání, aby seznam na našich
webových stránkách byl aktuální a pacienti se mohli orientovat
ve výběru lékaře akupunkturisty ve svém okolí.
Nakonec trochu radosti z kultury. Po přehršli rockových legend
v první polovině roku jsme zažili další vrchol sezóny – ve skvělé
formě v Lucerně vystoupil současný snad nejlepší světový bluesman Buddy Guy. Kromě toho byl rok 2018 ve znamení výročí –
70 let Luboše Andršta, 50 let na scéně brněnského skvostu Progress Organisation, 50 let slovenské legendy Prúdy a 70 let jejího
zpěváka Pavola Hammela. Na příští rok už jsou ohlášeni další veteráni, např. Animals a pravidelní, ale neoposlouchatelní návštěvníci
Jethro Tull oslaví také 50 let.
Z výtvarného umění skončila 9. prosince v Císařské konírně
Pražského hradu výstava děl shromážděných našimi prvními
prezidenty, hlavně T. G. Masarykem, Tož to kupte. Ještě lze vidět
výstavy Národní galerie – do 20. ledna příštího roku Františka
Kupku ve Valdštejnské jízdárně nebo středně dlouhou expozici
První republika včetně děl Picassa, Matisse či Moneta ve Veletržním paláci.
Přeji vám klidné pohodové Vánoce, šťastné vykročení do nového
roku a dobrý celý tento rok zemského vepře.

Petr Sedláček

Není-li uvedeno jinak, fotografie publikované u jednotlivých článků
pochází z archivu Petra Sedláčka.
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POSTAVENÍ AKUPUNKTURY V LÉČBĚ
BOLESTIVÝCH STAVŮ POHYBOVÉHO APARÁTU
XXIX. Congressus acupuncturae Bohemiae et Slovaciae
9. – 11. 6. 2017 Brno

MUDr. Jaroslav Čupera
cupera.j@seznam.cz

Bolest je definována jako nepříjemný tělesný prožitek a někdy je
označována jako pátá známka života.
Podle statistik nějaká bolest pohybového aparátu postihuje alespoň
jednou v životě prakticky každého
člověka a představuje stále větší problém zdravotnictví. Například podle
práce [2] v USA vyhledalo praktického
lékaře pro bolest v letech 1980-1981
celkem 89000 pacientů, v letech
1999 – 2000 to bylo 45000 návštěv
lékaře, nicméně byl jasně patrný vzestup preskripce NSAID pro akutní
bolest (19 % vs. 33 % nemocných)
i pro chronickou bolest (25 % vs.
29 %). Významně stoupla i preskripce opioidů jak pro akutní (8 % vs.
11 %), tak i pro chronickou bolest
(8 % vs. 16 %). U chronické bolesti byl nárůst především v silných
opioidech (2 % vs. 9 %). V Evropě
chronická bolest postihuje přibližně
19 % dospělých, přičemž se soudí, že
až polovina pacientů, kteří bolestmi
trpí, má neadekvátní léčbu bolesti.
Bolesti pohybového aparátu jsou
velmi různorodá skupina stavů.
Podle etiologie zde můžeme rozlišit
(viz. např.): [3]
•
•

•
•

Nociceptivní bolest – bolest
u osteoarthritidy, revmatoidní
artritidy, bolest zad – 80 % pts
Neuropatická bolest – bolest
postherpetická, diabetická
neuropatie, fantomová bolest
– 12 % pts
Fibromyalgie – 7 % pts
Smíšená bolest – 1 % pts

Pacienti, krom klasické medikace,
hledají úlevu i v doplňkové léčbě.
V práci [1] pacienti uváděli, mimo
jiné, ve 30 % k úlevě masáž (30 %),
fyzikální léčbu v 21 % případů a akupunkturu absolvovalo 13 % pacientů.
Dalším zjištěním více studií bylo,
4

že více než polovina pacientů bere
OTC analgetika, což je samozřejmě
velmi rizikový faktor zejména stran
nežádoucích účinků.

•

Akupunkturní léčba bolesti
Akupunkturní léčba bolesti se
řídí mnoha různými přístupy a recepturami a využívá jak klasickou
tělesnou akupunkturu, tak i různé
akupunkturní mikrosystémy. Já ve
své praxi často a s úspěchem využívám přístup, který ve své knize uvádí
indická akupunkturistka dr. Prabha
Borwankar, žákyně dr. Antona Jayasuriyi.
K léčbě bolestivých stavů vybírá
kombinaci z:
•
•

•

•

•

Místních bodů – známé jako
„ahshi“ body.
Analgetických bodů – jako jsou
LI 4, ST 44, BL 60 (LI 4 je analgetický bod č.1, ST 44 – bod
vody, tiší ducha, uvolňuje horkost, BL 60 – KUNLUN – bod
ohně dráhy, posiluje L-páteř).
Sedativních bodů – zde především, podobně jako dr. Jayasuriya, bod GV 20 – Sto setkání,
což je spojnice meridiánů GB,
UB, LR, TE meridiánů, podle
TCM pozvedá Qi, prospívá
mozku a tiší ducha.
Bodů vlivu – konkrétně jsou to
body BL 11 – bod prospěšný
pro kosti a klouby, bolest páteře, GB 34 ( Yanglingquan ) –
s příznivým vlivem na svaly,
vazy a šlachy, bod moře, bod
země, spojnice kolaterál, uvolňuje jaterní qi.
Distálních bodů – jsou to body
známé svým efektem na určité
konkrétní klouby – například
bod ST 38 pro patologie ramene – viz. [4], GV 26 pro bederní
páteř, LU 7 pro horní hrudní
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•
•

•

a krční páteř, ST 44 pro bolest
dolních zad.
Bodů pro zmenšení otoku – SP
9 (otevírá vodní kanály), BL 20
(shu bod sleziny, otoky, anasarka, odpor k pohybu), KI 3.
Bodů dráhy ledvin – tato dráha
je zodpovědná za metabolismus a ovlivnění kosti.
Bodů pro svalovou relaxaci –
GV 2, GV 4 (Mingmen, prospěšný při deficitu qi ledvin,
pacient si stěžuje na ztuhlost,
nemožnost se ohnout), EX 20
(2 cuny nad koncem kostrče).
Xi – body (body štěrbiny)
meridiánů které prochází postiženým kloubem.

Případně lze nabodávat body BL
20 – shu bod sleziny, má příznivý vliv
na svaly, či BL 23 – shu bod ledviny
opět s vlivem na kosti. Další specifické body využitelné při bolestech
pohybového aparátu jsou LR 3 – otevírá játra/svaly, bod pramene, bod
země, vyživuje krev jater a jaterní yin,
součást 4 bran a GV 14 – bod setkání
Yang meridiánů, prospívá Qi.
V určitých konkrétních případech
lze zvolit i specifické kombinace
kombinace bodů s osvědčeným klinickým účinkem:
• Bolest kyčelního kloubu – BL
62, GB 40, ST 31, GB 29, 30,
doplňkový bod je ST 36.
• Bolesti zad – tzv. Jayasuriya
cocktail – GV 20, GB 30, BL 40,
60 (GB 30 je spojnice žlučníku
a meridiánu BL, BL 40 – bolest
L-páteře, která vyzařuje do
palce, ztuhlost, UB 60 – analgezie).
• Zlepšení síly dolních končetin
– ST 36 + BL 58.
• Zlepšení síly HKK – LI 10 + 11
(účinná kombinace na slabost,
kontraktury a bolestivý spas-

•

mus HKK).
Zlepšení HKK + DKK – ST 36
+ LI 10 či 11.

Kasuistika č. 1
Muž, hasič, 30 let. Při nácviku vyprošťování z vozidla a vystříhávání
dveří mu tyto „koply“ do ruky, síla
působila v ose zápěstí a předloktí.
Zprvu neměl žádné potíže, do druhého dne otok zápěstí, bolest, nemožnost ohnout. Ošetřen na ortopedii
ve FN, dg. jako zhmoždění zápěstního kloubu, dop. ledovat, bandáž,
analgetika, neschopenka. Přichází
asi po 6 týdnech od úrazu, zlepšení
prakticky není. Pravá ruka, zápěstí
drží jen rovně, flexe či extenze není
možná, kloub je oteklý.
Aku sestava: LI 4, TE 5, HT 7, LU
9, LI 11, k tomu GB 33/34 l.dx. a GB
41 l.sin.
V průběhu cca 5 týdnů provedeno
6 sezení, excelentní efekt.
Komentář:
TE 5 – bolest na dorsální straně
předloktí, HT 7 – brána bohů, spíše
psychiatrické indikace, LI 11 – 3 míle
na ruce, paralýza, mimo jiné vzdálený
bod pro páteř, LU 9 – slabost a bolest
zápěstí, také vzdálený bod páteře, GB
34 – Yanglingquan, spojnice kolaterál, uvolňuje jaterní qi, GB 41 – bod
dřeva dráhy, důležitý pro rozptýlení
jaterní qi, kdy stagnace jaterní qi je
spíše emocionální povahy.

Kasuisitka č. 2
Pacientka, 65 let, přichází pro bolesti ramene. Při prvním vyšetření
bledá, opocená, schoulená. Chce
akupunkturu na rameno. Bolest při
palpaci v epigastriu, EKG ambulantně negativní, odeslána do nemocnice, kde dg. Pankreatitida biliární
etiologie…
Po uzdravení přichází opět…
Stěžuje si na bolest pravého ramene. Asi před rokem spadla na dvoře
na pravé rameno, léčila se sama,
k lékaři nešla. Později vyšetřena na
chirurgii, rtg bez patologie, dop.
opět pouze bandáž, klidový režim
a běžná NSAID. Popisuje to jako vrtavou bolest v oblasti hlavice humeru,
bez propagace. Je omezená hybnost
PHK jako celku. Pohyb zhoršuje.
Předepsány Arnica montana 9CH
a Rhus toxicodendron 9CH 3x denně
Aku sestava: GV20, LI 14 + 15, TE
15, LI 4 + 11, LU 2, ST 38 stejnostran-

ně, občas ahshi bod, GB 34 l.dx., GB
41 l.sin.
3. sezení – zhoršení bolesti v místě
úponu deltoideu
4. sezení – jeden byla OK, pak se
to vrátilo, další aku za 14 dní – týden
byla bez bolesti, týden špatné.
6. sezení – do sestavy přidán bod SI
3 l.dx. (tento bod léčí ztuhlost, spasmus v průběhu dráhy, bolest na zadní
straně ramene), homeopatika změna na Ferrum phosphoricum 9CH
a Kalium bichromicum 9CH (pravé
rameno, bolesti v malých bodech).
7. sezení za 14 dní – prakticky
o tom nevěděla, na dalším sezení je
již OK, léčba ukončena.

Kasuistika č. 3
Muž, nar. 1967. První vyšetření
v září 2016. Přichází pro bolesti dolních zad, které trvají již delší dobu.
Truhlář, majitel firmy. Hodně sedavá
práce při projektování, ale musí
i pracovat manuálně na montážích.
Bolesti se objevily po pádu na záda
v květnu 2015. Při chůzi z kopce
upadl dozadu a navíc bederní oblastí dopadl na větev. 4 dny po úrazu
ošetřen na neurologické klinice
v Brně, kde doporučen klid, analgetika a Sirdalud. Léčil se i sám, cvičení,
rehabilitace. Sportuje – turistika,
kuželky, nohejbal, nicméně po úrazu
to již prakticky nemohl provozovat.
Kontrola na neurologické klinice po
roce, prakticky beze změny.
Bolesti má v bederní krajině, budí
jej i ze spaní, zlepší se teplem, stažením, vleže se zvednutýma DKK.
Aku sestava: GV 20 + GV 4, GB
30, BL 40, 60.
Zprvu baňky na oblast bederní
páteře, později přidány jehly na body
dráhy močového měchýře v této lokalizaci. Léčba se značnými výkyvy,
proto do rutinních sestav přidány BL
11, ST 44 a GB 34/41.
Akupunkturní léčba ve dvou sériích cca po 15 sezeních (1 – 2x týdně),
ukončena v lednu 2017.
Z homeopatické léčby zprvu Hypericum 15CH + Kalium carbonicum
15 CH 2xdenně (opocená bolestivá
oblast), později změna na Arnica
montana 15CH, v dalším i Calcarea
fluorica 15CH. Dlouhodobě pak nastaven na Disci lumbales 30CH.

Literatura
1. Breivik H et al, Survey of chronic
pain in Europe: prevalence, impact on
daily life, and treatment, Eur J Pain,
May 2005.
2. Claudil-Slosberg MA et al, Office
visits and analgetics prescription for
musculosceletal pain in US: 1980 vs.
2000, Pain, June 2004.
3. Furlan et al, Opioids for chronic
noncencer pain: a metaanalysis of
effectiveness and side effects, CMAJ,
2006.
4. Vas J et al, Single-point acupuncture
and physiotherapy for the treatment
of painful shoulder: a multicentre
randomized controlled trial, Rheumatology ( Oxford ), June 2008

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 4 | 2018

5

originální práce

EBM V REHABILITACI A V REFLEXOTERAPII –
VÝSLEDKY KINEZIOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ
PACIENTŮ PRIESSNITZOVÝCH LÉČEBNÝCH
LÁZNÍ V JESENÍKU 8/2017
Seminář Lékařský dům
11. 11. 2017

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

3. LF UK a FNKV KLR Praha,VŠ PALESTRA s.r.o. Praha
Dobroslava.Jandova@seznam.cz

Mgr. Pavla Formanová

3.LF UK KLR a Centrum zdraví JONA s.r.o. Praha

Ing. Otakar Morávek

Centrum zdraví JONA s.r.o. Praha/Pardubice
Souhrn
Za účelem objektivizace změn
hladin metabolomu neurosteroidů
u dospělých klientů po lázeňské léčbě
navázaly na jaře v r. 2017 vzájemnou
spolupráci Endokrinologický ústav
v Praze a Priessnitzovy léčebné lázně
a.s. v Jeseníku. Autoři prezentují soubor 70 probandů, kteří absolvovali při
nástupu a propuštění z lázní klinická
a laboratorních vyšetření. Výsledky
změn metabolomu neurosteroidů,
diagnostiku pomocí kineziologického vyšetření Computer Kinesiology
a výsledky Knoblochova dotazníku sebeposuzovací škály N-5 (psychiatrie)
spolu korelují a validním způsobem
prokazují efekt léčby v lázních.
Klíčová slova: balneoterapie, mebatolom neurosteroidů, Computer Kinesiology, Knoblochův dotazník N-5

Summary
The Endocrinological Institute in
Prague established the cooperation
with in Priessnitz‘s spa a.s. in Jeseník
intention to objectify changes in neurosteroid metabolomic biomarkers
levels in adult clients after spa treatment, in 2017. The authors present
a set of 70 probands. The first results
of changes in the levels of neurosteroids, serotonin and homocysteine
metabolite clearly demonstrate the
effect of treatment in the spa. The
kinesiological examination of the diagnostic part of Computer Kinesiology
and the numeric outputs of Knobloch
6

questionnaire (N-5 self-judging scale) correlate with endocrinological
results.
Key words: balneotherapy, neurosteroid metabolitomics, Computer
Kinesiology, Knobloch N-5.

Úvod
Cílem výzkumu byla idea nalézt
objektivní parametry průkazů efektu
komplexní lázeńské léčebně rehabilitační péče. Za tímto účelem byla
navázána spolupráce Priessnitzových
léčebných lázní a.s. v Jeseníku, jako
jediných čistě klimatických lázní
v ČR, s Endokrinologickým ústavem
v Praze pro zpracování hladin steroidů/neurosteroidů (potažmo neurohormonů), serotoninu a homocysteinu u dospělých pacientů po
komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči. Pro hledání méně
ekonomicky náročných metod potvrzujících efekt komplexní lázeňské
léčby byl vybrán medicinský expertní
informační systém Computer Kinesiology verze Profi Complex Star
a Knoblochův dotazník sebeposuzovací škály ve zkrácené verzi N-5.

1.Metodiky výzkumu
1.1. Steroidní metabolom,
vyšetření serotoninu
a homocysteinu
Výše vyjmenované látky a metody
jejich odběru, zpracování, kvantifikace hladin v krvi – jsou předmětem podrobných resp. rozsáhlých
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sdělení Endokrinologického ústav
Praha (EÚ) v jiných publikacích,
v této práci autoři publikují výsledky
vybraných 24 látek, podle zkušeností
EÚ důležitých pro zdraví.
1.2. Computer Kinesiology
1.2.1. Charakteristika systému
Computer Kinesiology
Computer Kinesiology (CK) je expertní medicinský informační systém
(EIS) pro včasný záchyt funkčních
poruch pohybové soustavy. CK je výsledkem 30-tileté spolupráce lékařů,
fyzioterapeutů, inženýrů a informatiků na výzkumu, vývoji a klinických
zkouškách. V ČR se systém Computer
Kinesiology (CK) využívá od roku
1998.CK systém byl opakovaně prezentován na tuzemských i mezinárodních akcích, převážně medicinských.
Computer Kinesiology vychází z neurověd zvl. z učení o pohybovém systému jako interaktivním displeji, CK
vychází z axiomu (common path way
dle Sherringtona, Jandy, Lewita, Véleho aj.), že všechny poruchy organizmu se projikují na pohybový systém
a zpětně lze významné procento
z nich přes pohybový systém ovlivnit
(senzomotorickým cvičením, relaxačními a dechovými cviky, reflexoterapií a dalšími).
Computer Kinesiology systém Profi
Complex Star unifikuje: algoritmus
vyšetření a standardy hodnocení,
adekvátně individualizuje aktuální

ošetření a cvičení (edukace cvičení
pro doma denně). Každé pracoviště
CK vytvoří kartu klienta a sběr dat
s baterií vstupního vyšetření před
vlastním vyšetřením algoritmem CK:
• anamnestická data: dotazník +
informovaný souhlas, záznam
o krevní skupině a praváctví či
leváctví (nebo může být klient
ambidexter)
• antropometrické údaje: váha,
výška, event. délky a obvody
končetin a trupu,
• vyšetření stoje na 2 vahách,
• vyšetření stoje na podoskopu,
většinou s fotodokumentací,
• vyšetření stoje s olovnicí (laserem) většinou s fotodokumentací.
V subsystému CK Profi Complex
Star lékař či fyzioterapeut vyšetřuje
23 testů vpravo a vlevo (tj. celkem
46 testů): z toho na každé straně:
5 aktivních pohybů (AP), 8 pasivních pohybů (PP), palpací 10 míst
měkkých tkání (MT) pohybové soustavy přístupných na povrchu těla.
Vyšetření probíhá v posturální zátěži,
pouze pasivní vyšetření dolních končetin se provádí samozřejmě vleže
na vyšetřovacím lehátku. Terapeut
vyšetřuje manuálně a aspexí, každý test hodnotí třemi stupni (0,1,2
jako obdoba testů prof. MUDr. Jandy, DrSc. při zkrácených svalech).
K unifikaci vyšetření (zvl. palpace)
terapeutů slouží akreditované kurzy
CK (NCO NZO Brno, kurzy schválené
z r. 2001 ČLK, akreditovaná pracoviště). Hodnoty testů se manuálně vloží
do PC. Vložená data jsou průběžně
zpracována matematickým modelem. Software (SW CK) umožňuje
numerické vyhodnocení a grafické
zpracování.
1.2.2. Neurofyziologické
parametry Computer
Kinesiology
Aktivní pohyb informuje o nervosvalovém systému z pohledu kvality
řízení motoriky centrálně (mozkem)
a míšními segmenta, prioritně se
hodnotí koordinace pohybu a stranová symetrie. Dysfunkce aktivních
pohybů obsahuje sumárně údaje:
o funkci a chování aktivovaných svalů, o jejich timingu v myofasciálním
řetězení, údaje o korespondujících

měkkých tkáních (zkrácené svaly,
šlachy, fascie, kloubní omezení),
obsahuje v sobě rovněž informace
o limitujících mechanických příčinách dysfunkce pohybů.
Rozsahy pasivních pohybů informují přednostně o kvalitě pojiva
v tkáních: intramuskulárně, extramuskulárně (fascie svalu, kvalita
šlach, úpony šlach do periostu atp.),
o kloubech a volnosti kloubního
pouzdra, o tělových a končetinových
fasciích (např. fascia cervicalis, fascia
thoracolumbalis aj.), informují též
o biomechanickém omezení (vrozeném či získaném, omezení rozsahu
pohybů při degenerativních procesech, o vlivu jizev aj.).
Výskyt trigger points (spoušťových
bodů, aktivních bodů, bolestivých
bodů, A-shi bodů aj.), hodnotí se
výskyt Headových algických zón.
Výskyt reflexních změn měkkých
tkání (MT) svědčí i pro: visceromotorické zpětnovazební dysfunkce
(změny pohybu ve vztahu k vnitřním
orgánů), pro systémové léze (např.
jako jsou revmatická onemocnění
s fibromyalgiemi, difuzní změny měkkých tkání např. při metabolických
onemocněních, onemocnění pojiva –
kolagenózy, autoimunní záněty atp.).
1.2.3. Zpracování údajů
systémem Computer
Kinesiology
CK systém- software- zpracovává
manuálně vložená data přes klávesnici PC a výstupem jsou numerické
hodnoty a grafická zpracování. Graf
celkové dysfunkce (CD) reflektuje:
primárně biomechaniku postury,
sekundárně vypovídá o celkovém
množství reflexních patofyziologických vazeb v organizmu, na ose „y“
jsou číselné hodnoty – vhodné pro
statistická zpracování.
CrossGraf zobrazuje sumu reflexních dějů: na úrovni horizontální tj.
míšních segmentů, včetně visceromotorických n. viscerovertebrálních
reflexních dějů (zelené úsečky),
dále na úrovni vertikálních dějů
v myofasciálních řetězcích/musculotendinózních dráhách (dle MUDr.
Radka Růžičky např.) jedná se o vertikální sloupce, tj. zobrazuje se řízení
pohybu z centrálních struktur nervového systému. Zahraniční autoři CK
systému definovali 12 myofasciálních

propojení = pohybových řetězců
a studium neurofyziologických korelací vedlo k propojení na meridiány klasické tělové akupunktury.
V CrossGrafu je proto 12 vertikálních
sloupců vlevo a 12 vpravo.
Funkce COMPAIRE systému CK
umožňuje při opakovaném vyšetření
zobrazit rozdíly proti minulému/
vybranému vyšetření.
Systém CK Profi Complex Star –
Funkcí softwaru MAP dále umožňuje zobrazit a numericky ohodnotit
počet reflexních vztahů z celku
k jednotlivým orgánům a endokrinním žlázám a k částem pohybového
aparátu a to: k projekci svalů, kostí,
kloubů, obratlů, žeber, kloubních
vazů. Funkce softwaru MAP zobrazuje zpětnovazební reflexní vztahy
k vnitřním orgánům: plíce, jícen,
žaludek, duodenum, tenké a tlusté
střevo, žlučník, játra, ledviny, močový
měchýř a též vztahy k endokrinním
žlázám: štítná žláza, pankreas, nadledvinky, varlata/vaječníky, prostata
/děloha.
1.2.4. Další parametry CK
CK systém poskytuje NÁVRH ošetření: kombinaci masážních obecně
známých hmatů, ovlivnění měkkých
tkání, individuální sestavy cviků včetně dechových. V případě biomechanické příčiny dysfunkce pohybové
soustavy (plochonoží, zkrat jedné
DK…) terapeut podle rozdílu vah ve
stoji a dle podoskopu aplikuje individuálně tvarované stélky.
Ošetření dle systému CK není
předmětem tohoto sdělení, nebylo
použito. Pro důkazy zlepšení pohybové kondice byla využita pouze
diagnostická a vyhodnocovací část
systému CK Profi Complex.
1.2.5. Souhrn infromací
o systému CK
Medicinský expertní informační
systém Computer Kinesiology verze
Profi Complex Star je charakterizován jako: jednoduchá reprodukovatelná metoda, která používá obecně
známých a uznávaných postupů
fyzioterapie, myoskeletální medicíny
a principů akupunktury, pracuje ve
standardním algoritmu diagnostiky,
všechny diagnostické údaje jsou
zpracovány matematickým modelem, výstupem diagnostiky jsou čísla
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originální práce
a grafy – lze je statisticky zhodnotit
zvláště v longitudinálních studiích
a velkých souborech. Metoda Computer Kinesiology je snadno edukovatelná, finančně nenáročná, poskytuje
validní údaje z diagnostiky a terapie
funkčních poruch pohybového systému dle pravidel EBM.
C K m á v ý j i m e č n é p o s t ave n í
v oblasti primární prevence poruch
funkcí pohybového systému, kdy
běžné klinické vyšetřovací postupy
a pomocná vyšetření (RTG, UZ, CT,
MR ) ještě neobjektivizují poruchy
funkce či struktur, je přísně individuální v diagnostice i terapii, vychází
z aktuálního stavu a je adekvátní
k momentálnímu stavu funkcí pacienta/klienta, může v terapii torpidních stavů pomoci diferenciální
diagnostikou a terapií reflexních dějů
visceromotorických (u dysfunkcí
viscerálních orgánů), vede pacienta
k aktivní práci na svém zdraví, dle
pravidel EBM je validním nástrojem
důkazů efektu nastavené léčby.
Pro důkazy zlepšení pohybové kondice byla využita pouze diagnostická
a vyhodnocovací část systému CK
Profi Complex.
1.3. Knoblochův dotazník NK-5
Všichni probandi při příjmu a před
dimisí vyplnili Knoblochův dotazník
NK-5 sebeposuzovací škály (subjektivní hodnocení bolesti, psychosomatické potíže a psychické poruchy).
Dotazník má 3 části a to oblast potíží
somatických, psychosomatických
a psychiatrických znaků. V této práci
uvádí autoři sumární výsledky, podrobné informace přednese prim.
MUDr. Novotný – PLL a.s. Jeseník na
psychofarmakologické konferenci
v lednu 2019. Knoblochův dotazníkový test je v psychiatrické praxi
celosvětově známý a po desetiletí je
součástí baterie vyšetřovacích klinických metod, škálování každé otázky
je čtyřstupňové, výstupem jsou numerické hodnoty.

2. Soubor pacientů
Z původních dopředu vytypovaných 400 indikovaných pacientů dle
návrhů na lázeňskou péči bylo vzhledem k přísným vylučovacím kritériím
vytypováno při přijetí 99 pacientů.
8

Relativní podmínkou EÚ Praha bylo,
zda by mohlo jít spíše o muže (došlo
bohužel pro dané období málo návrhů mužů), u žen bylo podmínkou
EÚ, aby probandky byly nejlépe již
po klimaxu (proto je vyšší věkový
průměr souboru). Podle vylučovacích
kritérií při příjmovém vyšetření lékařem a komplikací za průběhu pobytu
zůstal konečný soubor o počtu 70
probandů.
V souboru je 63 žen a 7 mužů. Věkový průměr žen je 55 roků a mužů
54 roků, při rozmezí od 23 let do 77
let. Indikační skupina I/1 (onkologie) – 2 ženy, indikační skupina IV/2
(onemocnění štítnice) – 3 ženy, indikační skupina V /1-7 (dýchací systém/
CHOPN) – 3 ženy, indikační skupina
IX (psychiatrické diagnózy, převážně
nepsychotická onemocnění) bylo 7
mužů a 55 žen.
Téměř všem probandům byla předepsána racionální strava (D3), 5x
byla předepsána žlučníková dieta
(dodržovaná již ze spádu). Předpis
identických procedur byl podán
téměř všem probandům: pohybová
terapie v terénu: tj. kondiční cviky
v kombinaci s přímícími a dechovými
cviky 5x týdně, skupinová hydrokineziterapie v rehabilitačním bazénu
2x týdně, skupinová Nordic walking
(NW chůze s holemi) 6x týdně, při
NW po předehřátí chůzí norné koupele HK v Balneoparku V. Priessnitze
chladnou vodou o teplotě 4–8 °C. Po
celou dobu pobytu nebyly provedeny
změny v dlouhodobě nastavené medikaci ze spádu. Většina probandů měla
arteterapii (léčba prací). 6 pacientů
mělo místo arteterapie elektroterapii
diadynamickými proudy na degenerativní bolestivé kolenní a kyčelní klouby (omezující pohyb) s efektem, pak
absolvovali plně procedury v terénu.
Vstupní hodnoty vyšetření všech
probandů byly základem – výchozím
stavem. Soubor probandů byl na
vstupu sám sobě klinickou kontrolní
skupinou. Následné změny zdravotního stavu a hladin sledovaných látek
autoři předpokládají jako důsledek
komplexní lázeňské léčebné rehabilitační péče.
U všech probandů se sledovaly (zápisy v chorobopisech a v záznamech
CK karty):
• základní somatické údaje: výška,
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váha, BMI, TK, TF, krevní skupina, pravorukost/levorukost/
ambidexter, zvyklý lékařský
screening interního vyšetření, laboratorní hematologický
a biochemický screening, současně provedeny odběry žilní
krve pro EÚ, kineziologické vyšetření
systémem Computer
Kinesiology, vyplnění dotazníku
NK-5 (Knoblochova sebeposuzovací škála).
V tomto příspěvku se autoři zaměřují pouze na sumární vyhodnocení
dotazníku NK-5 v porovnání s výsledky Computer Kinesiology a výsledky
části metabolomu (24 látek ze 108).

3. Kontrolní soubor
V průběhu podzimu a zimy
2017/2018 vznikl kontrolní soubor
probandů.
3.1.Charakteristika kontrolního
souboru:
Vytvoření kontrolního souboru
zdravých dobrovolníků vyšetřených
expertním medicinským informačním systémem CK splnilo řadu vylučovacích kritérií, na prvním místě
obecné kontraindikace oboru RFM.
Dalšími podmínkami bylo: jedná se
o osoby neprovozující vrcholově
žádné sporty ani netrénující systematicky na amatérské vrcholové závody (např. půlmaratony aj.)
a neprovozovaly v průběhu výzkumu
žádné jiné vysoce zátěžové pohybové
aktivity. Další podmínkou bylo, aby
se výzkumu účastnily osoby, které
jsou pokud možno bez jakékoliv
medikace anebo u nich po dobu sledování nedojde k žádným změnám
dlouhodobé medikace, zásadně se
jednalo o osoby trvale bez kortikoterapie. Probandi kontrolního souboru absolvovali vyšetření dvakrát,
poprvé při vstupu do výzkumu a pak
v odstupu 28 dnů. Délka doby od
prvovyšetření ke kontrole byla záměrně zvolena tak, aby doba vyšetření
kontrolního souboru korespondovala
s délkou pobytu pacientů léčených
v lázních. Kontrolní soubor dospělých zdravých osob vyšetřených
diagnostickou částí Computer Kinesiology verze Profi Complex Star
čítá 44 dospělých osob a je utvořen
ze zdravých dobrovolníků různého

věku, v rozmezí 19 – 70 let. Nejedná
se o vrcholové sportovce a probandi
jsou z různých míst ČR. Vylučovacími podmínkami po prvovyšetření
byly dále: onemocnění nebo úraz
nebo mimořádná fyzická či psychická zátěž v průběhu 28 dnů od dne
prvního vyšetření CK. Během dané
doby osobám kontrolního souboru
nesměla být změněna případná
trvalá medikace (např. hormonální
substituce u onemocnění štítnice)
a nesměla být nově předepsána
(a aplikována) jakákoliv léčba (farmaky, fyzioterapie, fyzikální terapie,
úkony myoskeletální medicíny, atp.),
žádný proband kontrolního souboru
nesměl užít 3 měsíce před zahájením
výzkumu a v průběhu výzkumu kortikoidy..

metru. Body pod touto uhlopříčkou
představují probandy se zlepšením.
Modrá přímka zobrazuje spojnici
trendů hodnot CD pohybového
systému kontrolního souboru. Tato
přímka se téměř kryje s průběhem
červené uhlopříčky, což znamená,
že hodnoty CD pohybového systému
u kontrolního souboru se za čtyři
týdny prakticky nezměnily.

Obrázek č. 1. Graf Computer Kinesiology Celkové dysfunkce pohybového
systému kontrolního souboru.

4. Výsledky
4.1. Výsledky dotazníku
Knoblochův test NK-5
Pokles číselných hodnot sumárně
celého souboru na výstupu proti
vstupu znamená zlepšení. V oddílu
somatických potíží bylo skóre na
vstupu 972 bodů, na výstupu 474
bodů, došlo k snížení sumy bodů, tj.
k zlepšení o 52%. V oddílu psychosomatických potíží bylo skóre na vstupu 1 069 bodů, na výstupu jen 442,
došlo k výraznému zlepšení o 59%.
V oddílu organických symptomů
bylo zjištěno na vstupu skóre 879
bodů, na výstupu 422 bodů, došlo
k zlepšení o 57%. Celkové skóre
souboru v součtech všech bodů
bylo v dotazníku NK-5 na vstupu
2 920 bodů, na výstupu 1 338 bodů,
což znamená, že u celého souboru
došlo k zlepšení o 55% (skóre celého
souboru ze všech parametrů).

Obrázek č. 2. Graf Computer Kinesiology Celkové dysfunkce pohybového
systému sledovaného souboru probandů PLL Jeseník

4.2. Výsledky Computer
Kinesiology kontrolního
souboru
Graf zobrazuje srovnání vstupní
a výstupní hodnoty Celkové dysfunkce (CD) pohybového systému dle
Computer Kinesiology jednotlivých
probandů kontrolního souboru. Jednotlivé body na grafu zobrazují změnu hodnoty CD pohybového systému
u jednotlivých probandů. Červená
uhlopříčka dělí graf na dvě oblasti.
Body umístěné nad touto červenou
linií představují probandy, u kterých
došlo ke zhoršení sledovaného paraAcupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 4 | 2018
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Ve výzkumu se u sledovaného souboru provedlo porovnávní výsledků: Srovnání sumy všech nálezů testů CK
(celkové skóre, vstup-výstup), srovnání sum nálezů testů CK aktivních pohybů AP, pasivních pohybů – PP, vyšetření měkkých tkání – MT (vstup-výstup). Srovnání Celkové dysfunkce (vstup-výstup). Srovnání velikosti nálezů
v řetězcích 7 (dráha močového měchýře, (postura + páteř + mozek/mícha + deprese, strach, stres). Srovnání výsledků
vybraných kineziologických testů.
Celkové skóre souboru 70 pacientů PLL: (suma nálezů všech 46 testů CK)
•
•
•
•

vstupní vyšetření skóre – 3 111 bodů,
výstupní vyšetření skóre – 830 bodů,
rozdíl – 1 281 bodů,
zlepšení celého souboru o 41,2 %.

Následující graf se týká sledovaného souboru probandů PLL Jeseník.
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Následující grafy jako příklady obrazů CK kazuistik vybraných probandů PLL Jeseník.

Následují grafy vyhodnocení 7. Řetězce- vertikální sloupec = dráhy močového měchýře (u praváků vpravo), čím
vyšší je sloupec- tím je větší nález počtu reflexních vazeb souvisejících s dysfunkcí 7. Meridiánu.
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Bylo provedeno srovnání hodnot
vstupních a výstupních u sledovaného souboru a také u kontrolního
souboru pomocí Studentova parametru t.
Platí:
• je-li t > 1,96, tak pravděpodobnost, že rozdíl je pouze náhodný, (tj. že jde o dva náhodné výběry z téhož souboru) je menší
než 5% (P=0,05).
• Je-li t > 2,58, je tato pravděpodobnost menší než 1% (P=0,01).
Celková dysfunkce CK u pacientů PLL a.s. Jeseník
Vstup 177,9 +- 23,0
Výstup 118,5 +- 30,8
Rozdíl 59,4
Hodnota Studentova parametru
t=12,93
Celková dysfunkce u kontrolního souboru CK
Vstup 166,8 +- 39,6
Výstup 169,2 +- 39,9
Rozdíl -2,4
Hodnota Studentova parametru
t=0,40
Suma nálezů sledovaného souboru PLL v pohybových řetězcích 7 (dráha MM) dle CK
Vstup 717,5 +- 162,8
Výstup 435,0 +- 147,7
Rozdíl 282,5
Hodnota Studentova parametru
t=10,75
Suma nálezů v pohybových
řetězcích 7 kontrolního souboru
dle CK
Vstup 839,1 +- 283,3
Výstup 841,5 +- 291,5
Rozdíl -2,4
12

Hodnota Studentova parametru
t=0,10
Rozdíl průměrných hodnot obou
sledovaných parametrů kontrolního
souboru je velmi malý a hodnota
Studentova parametru t je nízká.
Mezi vstupními a výstupními hodnotami kontrolního souboru nebyl
zjištěn statisticky významný rozdíl.
Naproti tomu u probandů PLL a.s.
Jeseník: vysoká hodnota t ukazuje
na významný rozdíl mezi vstupním
a výstupním souborem dat Celkové
dysfunkce i v hodnocení pohybového řetězce č. 7 a prakticky vylučuje
možnost, že se jedná o dva náhodné
výběry téhož souboru. Zlepšení sledovaných parametrů je statisticky
průkazným efektem léčby v PLL.

5. Diskuze
Vyhodnocované parametry u sledovaného souboru pacientů PLL na
vstupu jsou vysoké s malým rozptylem oproti kontrolní skupině. Jedná
se o soubor nemocných osob v léčení, s obdobnou diagnózou (téměř
homogenní, to, že na vstupu nejsou
přítomny nálezy nízkých hodnot
Studentova parametru svědčí o tom,
že lázeňská léčba byla správně indikována a byla pro pacienty potřebná.
Vyhodnocované parametry kontrolní skupiny mají velký rozptyl
a to na vstupu a výstupu. Svědčí to
o dobře zvolené skladbě kontrolní
skupiny, ve které jsou zastoupeny
osoby s výbornou kondicí i osoby
s nízkou kondicí a již nálezy počínajících poruch v pohybovém systému.
Vzorek běžné populace prognózuje
již i budoucí pacienty.
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Empirie již po dvě staletí dokazuje
léčivý efekt místa – lokality – mikroregionu Gräfenbergu v Jeseníku a to
i přesto, že má jako jediný přírodní
léčivý zdroj uznaný MZ ČR: klimatické podmínky příznivé pro léčení.
Provedený výzkum si zasluhuje velmi podrobného zpracování a zřejmě
při konečné kompletaci výsledků
dotazníku NK-5 a hladin neurosteroidů, serotoninu, homocysteinu
a dalších látek budou autoři zpracovávat i jednotlivé úseky CrossGrafu
jak v segmentových reflexních vztazích, tak vertikálních sloupcích =
meridiánech.
Nejzajímavější byly vstupní, téměř
identické nálezy u všech probandů
souboru, a to: dráha močového
měchýře vpravo u praváků dosahovala úplně nahoru k AO skloubení
(svědčí to pro dysfunkce nervového
systému – mozek, psychika, psychosomatika. CK prokázala maximální
efekt terapie právě u psychiatrických
nemocných, až se zlepšením o 80%
v některých testech. Zajímavostí bylo, že podle krevní skupiny
psychiatričtí nemocní byli všichni
A Rh+ (kromě jednoho se skupinou AB). Dle vyjádření nemocných
(i podle testování) byli všichni
praváci (kromě jediné paní = ambidexter)). Dráha močového měchýře
přináleží spolu s dráhou ledvin
k elementu vody.
Pod vliv meridiánu močového
měchýře náleží dle učení o klasické
tělové akupunktuře:
centrální nervový systém, hlava,šíje, záda, gluteální krajina, kůže, viscera, z patofyziologie: AB, neuralgie,
lupénka, kosti…, z emocí STRACH =
nejvíce psychiatrických nemocných
mělo diagnózu anxiozně – depresiv-

ní syndrom, ostatní měli podobný
mix syndromů, ze subjektivních
údajů převažovala bolest hlavy. Energie meridiánu močového měchýře
přináleží k YANGu, podle Bachmanna obsahuje ovšem 2/3 YINU a jen
1/3 YANGu (souvislosti na viscera),
vždyť meridián obsahuje souhlasné
body. Dle Bachmanna – u popisu jednotlivých bodů se v meridiánu MM
vyskytují: neklid, neurastenie, změny
nálad, vyčerpání, melancholie, tíseň,
úzkost, bázlivost, trudnomyslnost,
deprese, psychické změny, psychózy. CK systém jednoznačně potvrdil
největší nálezy právě v meridiánu 7.,
tj. na dráze močového měchýře, CK
nálezy souhlasí s popisem i podle CK:
neboť vpravo u praváků se jedná spíše o organické poruchy, o nemocích
vyžadujících event. i farmakoterapii,
vlevo o se jedná o funkční poruchy
a psychosomatické syndromy. U 62
probandů sledovanéhop souboru

pacientů PLL a.s. Jeseník se jednalo
o psychiatrickou diagnózu a dysfunkce pohybového systému jsou dle
nálezů projevem dysfunkce řízení
CNS, proto mohou být vratné.

6. Závěry
Výsledky vyšetření souboru klientů
ZP v PLL a.s. Jeseníku diagnostickou
a vyhodnocovací částí Computer Kinesiology prokazují téměř identické
nálezy probandů s psychiatrickou
diagnózou. Při vstupním vyšetření
maximum nálezů bylo vpravo v 7.
řetězci souhlasně s učením akupunktury (tj. dráha močového měchýře
s typickou symptomatologií včetně
psychiatrických symptomů) u celého
souboru probandů.
Nálezy Computerové Kineziologie
jednoznačně prokázaly u souboru 70
pacientů PLL a.s. v Jeseníku pozitivní
vliv lázeńské léčby. Po komplexní
lázeňské léčebně rehabilitační péči

v PLL a.s. v Jeseníku došlo k zlepšení u celého souboru proti přijetí
v testech pohybové soustavy o 41,2%
(přestože neměli individuální LTV
ani ošetření postupy myoskeletální
medicíny!)
Zcela na závěr autoři uvádějí výsledky a tabulku zpracovaných
a vyhodnocených 24 parametrů
z celkového počtu 108 parametrů
sledovaných EÚ, (poznámka autorů:
zpracování všech sledovaných látek
EÚ Praha je velmi náročné časově
a technologicky, metabolom bude
postupně v průběhu r. 2018 a do
jara r. 2019 zpracován EÚ ve všech
108 položkách). Již nyní je zřetelné,
že po komplexní lázeňské léčebně
rehabilitační péči došlo u celého
souboru 70 probandů PLL a.s. Jeseník k výrazným pozitivním změnám
(tj. v relativních procentech) u celé
řady látek steroidního metabolomu.

Tabulka č. 1. Efekt lázeňské léčby na hladiny laboratorních parametrů (medián s kvartily) vyhodnocené Wilcoxonovým robusním párovým testem
Variable

Unit

Stav A

Stav B

Relativní rozdíl
100·(B-A)/A (%)

p-value

Serotonin

nM

114 (43.5, 386)

141 (54.3, 606)

23.1 (-8.27, 85.9)

0,000537

Homocystein

μM

14.8 (12.1, 16.7)

11.6 (9.45, 15.4)

-17.1 (-24.8, 0.0276)

0,001724

Pregnenolon (LC)

nM

1.45 (0.618, 2.37)

1.74 (1.19, 3.14)

44.5 (-9.04, 146)

0,000088

17-Hydroxypregnenolon (LC)

nM

1.93 (1.16, 5.32)

3.97 (1.68, 6.27)

29.6 (-19.7, 203)

0,000945

DHEA (LC)

nM

9.73 (5.69, 14.4)

10.2 (6.98, 17)

16.4 (-17.7, 50.4)

0,007039

7α-Hydroxy-DHEA (LC)

nM

1.28 (0.914, 2.05)

1.63 (1.02, 2.32)

10.8 (-17, 54.3)

0,008637

Kortizol (RIA)

nM

467 (383, 612)

581 (469, 675)

18.3 (-2.9, 43.1)

0,000186

Pregnenolon sulfát (GC)

nM

88.5 (58.5, 114)

86.9 (68.9, 123)

10.9 (-7.45, 25.3)

0,012225

17-Hydroxypregnenolon sulfát (GC)

nM

3.58 (2.24, 5.7)

4.37 (3.14, 8.59)

31 (-12.1, 74.7)

0,000573

16α-Hydroxypregnenolon (GC)

nM

0.337 (0.216, 0.513))

0.359 (0.254, 0.627)

14.6 (-19.2, 87.4)

0,013852

Androstendiol (GC)

nM

1.53 (1.09, 2.3)

1.72 (1.35, 2.34)

6.16 (-12.5, 32.9)

0,033615

17-Hydroxyprogesteron (GC)

nM

0.77 (0.502, 1.32)

0.961 (0.547, 1.72)

36 (-28, 99.4)

0,010785

16α-Hydroxyprogesteron (GC)

nM

0.511 (0.287, 1.06)

0.685 (0.403, 1.04)

19.2 (-33.6, 145)

0,008337

Androstendion (GC)

nM

3.65 (2.27, 5.08)

3.85 (2.93, 5.78)

9.76 (-19.4, 49.4)

0,011931

Isopregnanolon sulfát (GC)

nM

8.16 (5.63, 11.2)

7.9 (6.41, 11.2)

5.53 (-9.32, 26.5)

0,045763

Konjugovaný epipregnanolon (GC)

nM

2.31 (1.14, 3.29)

2.06 (1.21, 3.31)

7.36 (-13.9, 30.6)

0,048639

5α-Pregnan-3α,20α-diol (GC)

nM

0.0566 (0.0331, 0.109)

0.0679 (0.0407, 0.106)

9.24 (-41, 87.6)

0,040856

Konjugovaný 5α-pregnan-3α,20α-diol (GC)

nM

6.85 (4.96, 12)

6.15 (4.81, 10.4)

-11 (-28.3, 9.23)

0,018744

Konjugovaný 5α-pregnan-3α,17α,20α-triol (GC)

nM

26.4 (14.3, 60.9)

91.1 (34.5, 200)

185 (40, 416)

0,000000

Epiandrosteron (GC)

nM

1.09 (0.762, 1.58)

1.22 (0.865, 2.07)

14.8 (-17.3, 40.9)

0,024538

Epietiocholanolon sulfát (GC)

nM

43 (26.9, 72.2)

49 (29.3, 90)

20.4 (-1.88, 36.4)

0,000229

Konjugovaný 5β-androstan-3β,17β-diol (GC)

nM

0.675 (0.373, 1.13)

0.773 (0.351, 1.47)

13.7 (-13.7, 54.7)

0,026321

Kortikosteron (GC)

nM

6.68 (3.57, 10.5)

9.7 (5.67, 14.2)

21.6 (-16.4, 122)

0,000845

3α,5α-Tetrahydrokortikosteron

nM

0.0704 (0.0341, 0.212)

0.119 (0.0421, 0.311)

40.6 (-41.9, 137)

0,007706

11β-Hydroxyandrostendion

nM

171 (101, 275)

190 (120, 302)

13.3 (-12.6, 53.7)

0,003291

p-value: pravděpodobnost chyby prvního druhu, kterou porovnáváme se zvolenou hladinou významnosti (zde 0.05)
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Souhrn výsledků v číselné podobě vyjádřený jako relativní rozdíl
v procentech je uveden v přiložené
tabulce. V uvedeném souhrnu jsou
zahrnuty výsledky, u kterých je statisticky významný rozdíl hodnoty
měřeného parametru na konci studie
proti vstupní hodnotě. Serotonin
u všech pacientek stoupl v souhrnu
o relativních 23 %, zatímco homocystein klesl o – 17,1 %. Už tyto dvě
hodnoty ukazují na pozitivní vliv
lázeňské léčby. Následuje skupina
steroidů svědčící o aktivaci kůry nadledvin, která má u pacientů pod různými tlumícími látkami trvalé resp.
dlouhodobé medikace dalekosáhlý
význam. Zvýšená hladina kortizolu
(o 18,3%) v případě těchto pacientek
byla vždy v rámci referenčních mezí,
tedy „normálu“ byla této skutečnosti
důkazem. Navíc, literatura ukazuje
na ztlumení osy hypotalamus – hypofýza – nadledvina u některých
pacientů s psychickými poruchami
a mírný nárůst hladin kortizolu lze
tedy vnímat, jako přiblížení k normálnímu stavu.
Další výsledky uvedené v tabulce
jsou statisticky významné změny
hodnot steroidních hormonů z celkových 108 metabolitů, celého tzv.
steroidního metabolomu. Celkově
stouply jak pregnanové, tak pregnenové metabolity (obsahují 21 uhlíků), ale i 19ti–uhlíkaté androgeny.
Pregnenolon, stoupl o relativních
44.5 %. Tento steroid stojí na začátku
vzniku všech steroidních hormonů
(tedy i neuroaktivních, o kterých je
zmínka v úvodu) a je považován nejen odbornou, ale širokou veřejností
za látku zvyšující mentální aktivitu
a neuroprotektivum.[2,16] O podobných relativních 40.6 % stoupl 3α??α
–tetrahydroprogesteron (allopregnanolon), který je řazen mezi endogenní látky se silným protizánětlivým účinkem, přičemž je známo,
že osoby trpící různými formami
deprese (což byli probandi souboru
PLL Jeseník) mají zvýšené nebezpečí
autoimunitních onemocnění.[7]
Oba zmíněné steroidy se podílejí
na tvorbě dalších vysoce aktivních
metabolitů. Ty pregnanové metabolity, které mají hydroxy-skupinu
v poloze 3α- pozitivně modulují GABAA receptory (stouply v průměru
o 12,5 %) s klinickým efektem – vý14

sledným uklidněním, uvolněním
a dobrou náladou. Velmi důležitý
je nález zvýšených hladin DHEA
a pregnenolon sulfátu (o 16.4%
a 10.9% v daném pořadí), které
pozitivně modulují rovněž v úvodu
zmíněné N-metyl-D-aspartátové receptory vedoucí k celkové stimulaci
organizmu, zbystření a pozitivnímu
myšlení.[28]
Vysoce pozitivní je nález následného hydroxylovaného metabolitu DHEA, (7α-OH-DHEA, stoupl
o 15,7%). Tento steroid je silným
imunoprotektivem a působí proti
autoimunitním reakcím, kterými
jsou neuropsychiatričtí pacienti
ohroženi.

Závěr endokrinologického
ústavu
Zvýšené hladiny konjugovaných
steroidů ať již glukuronidů nebo
sulfátů je vysoce důležité, protože
jejich účinek je dlouhodobý. Lze tedy
usuzovat, že celkové zlepšení duševního stavu pacientů, nastartování
imunitu podporujících látek a látek
chránících proti autoimunitním reakcím nevymizí krátce po odjezdu
z lázní a při zapojení do běžného
života. Jakmile pacient bude dodržovat základní principy, které si osvojil
při pobytu v lázních tj. pohyb na
zdravém vzduchu, spánek a strava
bohatá na vitamíny, denní cvičení
apod. má naději, že pozitivní změny,
které nastaly v jeho organizmu za
pobytu v lázních, by se mohly udržet
trvale anebo by mohly dlouhodobě
přetrvávat.

Závěr celého sdělení:
Výsledky zjištění změn hladin
steroidního metabolomu, homocystesiunu, serotoninu a výsledky
Computer Kinesiology spolu s výsledky Knoblochova dotazníku N-5
spolu korespondují, jsou validním
důkazem efektu komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče. Cíl
práce byl splněn. Změny neurohormonů/neurosteroidů a výsledky
Knoblochova psychiatrického testu
v komparaci s neurohormony jsou
nepopiratelným objektivním důkazem efektu komplexní lázeňské
léčebně rehabilitační péče v Priessnitzových léčebných lázních a.s.
v Jeseníku. Computer Kinesiology
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jednoznačně potvrzuje podle pravidel EBM numerickými a grafickými
výstupy stejný výsledek, vzhledem
k propojení pohybových řetězců
s akupunkturními meridiány jsou
změny steroidního metabolomu
současně potvrzením pozitivních
změn v systému klasické tělové akupunktury. Probandi PLL a.s. Jeseník
byli sami sobě na vstupu kontrolní
skupinou, autoři jsou přesvědčeni,
že nastálé pozitivní změny všech
tří použitých vstupů do organizmu
jsou způsobené změnou reaktivity
a posunem k normalizaci funkcí řídících centrálních nervových struktur komplexní lázeňskou léčebně
rehabilitační péči na straně jedné,
na straně druhé – že lze použít steroidní metabolom, serotonin,
homocystein a systém Computer Kinesiology analogicky jako
objektivní doklady pro řadu
výzkumů splňujících kritéria
EBM v oboru klasické akupunktury, v oboru RFM s Fyzioterapií
a myoskeletální medicíně.
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MOŽNOSTI ZÁSAHU AKUPUNKTURNÍ
LÉČBOU U AKUTNÍCH BOLESTÍ ZAD
Seminář Lékařský dům
11. 11. 2017

MUDr. Peter Olšák

Rehabilitační oddělení Fakultní nemocnice Olomouc
Akupunkturní ambulance a rehabilitace Petr Konečný,
Mošnerova 3, Olomouc
peter.olsak@gmail.com
Akutní ústřel bederní páteře
Definice se v jednotlivých publikacích značně liší, vybírám tedy jednu
z nich, která dle mého názoru nejlépe
vyjadřuje potíže pacientů, se kterými
se v praxi setkáváme.
•

Neurologie – Ambler: Jako
lumbago se označuje akutní
ústřel, (lidově „houser“), který
vzniká akutním blokem LS
páteře nebo sakroiliakálního
skloubení a svalovou kontrakturou. Začíná většinou po provokačním momentu, zvednutí
těžšího břemene, prudkém
pohybu. Bolesti jsou lokalizovány v bederní a křížové
krajině, mohou se propagovat
do břicha, třísel, hýždí nebo
i mezi lopatky. V popředí objektivního nálezu je vertebrální syndrom (porucha statiky
a dynamiky LS páteře) s kontrakturami paravertebrálního
svalstva. Lasegueův manévr
může být lehce pozitivní, ale
reflexologický nález na DK je
normální.

Nejčastěji se s touto diagnózou setkáváme u lidí v produktivním věku. U jiné
věkové kategorie je akutní ústřel bederní
páteře spíše ojedinělá diagnóza a měla by
být proto u těchto nemocných věnována
větší pozornost důsledné diagnostice.
Délka trvání a míra obtíží se případ
od případu značně liší. V akutní fázi je
diagnostika v řadě případů dost složitá.
Obzvláště pokud obtíže přetrvávají více
než týden, bez významnějšího zlepšení
stavu, je nutné vyloučit závažnější diagnózy a pacienta odeslat k příslušným
specialistům.
16

Standardní léčba akutního
ústřelu beder v našich
podmínkách
Pacienti s akutním ústřelem nejčastěji navštíví svého praktického
lékaře nebo lékařskou pohotovost,
či oddělení urgentního příjmu v nemocnicích. Léčba většinou zahrnuje:
•
•
•

Analgetika v i.m. a p.o. formě,
případně infuzní analgetická
léčba
Myorelaxancia
Klidový režim

Další dobrou pomůckou, na kterou
se ale často zapomíná, je bederní pás.
Ten je vhodný na zmírnění akutních
bolestí, obzvláště v prvních dnech.
Po odeznění akutních bolestí by již
pacient bederní pás neměl využívat,
jinak hrozí riziko ochabnutí trupového svalstva.
Opomíjenou léčbou, od které lze
očekávat velmi dobrý účinek je fyzikální léčba. Ať už je to aplikace parafínu, elektroterapie, různé další formy
aplikace suchého tepla atd. Provádí
se hlavně v rehabilitaci a při akutních
potížích se málokdy využije. Je to
dáno zejména organizací současné
rehabilitační a lázeňské péče, která
se orientuje spíše na péči následnou
a akutní stavy bolestí vesměs neřeší.
Doufejme, že v budoucnu se v této
oblasti dočkáme změn, které budou
prospěšné zejména pro pacienty.
Ve fázi akutních bolestí zad má
rovněž nezastupitelné místo akupunktura. Zde je přístup současné
medicíny podobný jako ve fyzikální
léčbě. Klinická účinnost je sice vel-
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mi dobrá, ale k léčbě akupunkturou
se pacienti s akutními bolestmi zad
běžně neposílají. Výjimku tvoří nemocní, kteří se již s akupunkturou
setkali, a tedy přicházejí přímo, bez
odeslání spádovým specialistou.

Kdy zasáhnout
akupunkturou a co lze
reálně očekávat?
Akupunktura je téměř vždy vhodnou léčbou. Výjimku tvoří případy,
kdy se nejedná o akutní ústřel, ale
o bolest zad jiné etiologie. Tehdy je
samozřejmě na místě kauzální léčba.
U pacientů, kde jsou akutní bolesti
zad způsobené hernií disku, lze
akupunkturu rovněž využít, ale strategie léčby se výrazně liší. V případě,
že je přítomné výrazné motorické
oslabení končetin, či syndrom cauda
equina, je potřebné pacienta odeslat
ihned na nejbližší neurochirurgické
pracoviště.
Základem před jakýmkoliv akupunkturním zásahem je pečlivé
vyšetření. Je potřeba i určité improvizace. Některé manévry, které běžně využíváme ve vyšetření, se často
nepodaří pro velké bolesti provést.
Palpační citlivost akupunkturních
bodů (i akrálních!) vykazuje významné odchylky, které je nutné korelovat
s tíží aktuálních bolestí.
•

•

Pokud je svalový spasmus
zádových svalů již fixovaný,
lze očekávat od akupunktury
zejména analgetický efekt.
Pokud je svalový spasmus
přítomen jenom krátce, nebo
není zcela vyjádřený, lze očekávat výraznější zlepšení obtíží
(Cave! I po výrazném zlepšení

obtíží dodržet režimová opatření!).

entovi potíže výrazně zmírnit
i po jedné aplikaci. Nejsou
ojedinělé ani případy, kdy bolest zad po následné manuální
léčbě úplně odezní. Zde se
využívá nejen všeobecných
analgetických bodů (na které
obecně aplikujeme dráždivější
typy proudů), ale i bodů, které
jsou blízko svalových spasmů
(zde využijeme méně dráždivé
proudy, často v intenzitě na
úrovni mikroampérů). Aplikace proudu nesmí být pro
pacienta bolestivá! Pro dobrý
efekt je nutná dostatečná délka stimulace, někdy i více než
30 min!

Nejvhodnější léčbou je spojení
akupunktury a manuální medicíny.
Léčba si vyžaduje dostatečnou zkušenost a dobrou manuální zručnost.
Neodborně provedená trakce bederní páteře může pacientovi potíže
ještě zhoršit! Před akupunkturní
aplikací je nutné pacienta správně
napolohovat, což v řadě případů
není jednoduché. Je nutné využít
řadu polštářů a dalších polohovacích
pomůcek, které umožní alespoň
částečně redukovat bolest. Poloha
pacientovi nesmí být nepříjemná
a často musíme aktuální pozici
pacienta i přizpůsobit výběr bodů
k léčbě.
V akupunktuře jsou v zásadě 2 hlavní strategie jak pacientovi pomoci:

Zásady manipulační léčby
u akutních ústřelů
•

1.

Využití všeobecných analgetických bodů a ušní akupunktury
ke zklidnění akutních algií.
Tento postup se více využívá
u pacientů s již rozvinutými
svalovými spasmy. Pro lékaře
není náročný na erudici. Nejčastěji využívané body patří
k základním bodům vůbec, ať
už se jedná o korporální či ušní
akupunkturu.
2. Využití elektroakupunktury
a moxování s cílem zmírnit
bolesti do takové míry, která
umožní následný zásah manuální medicínou. Tento způsob
je náročnější na erudici lékaře,
může ale v řadě případů paci-

•
•

Při velkých bolestech kontraindikace manipulace v bolestivém segmentu
Nejprve mobilizace akrálních
částí a uvolňování sdružených
blokád
Pokud je pacient schopen relaxace, lze zkusit i nárazovou
manipulaci v trakci v klíčových
segmentech způsobující bolest

Body ušní akupunktury
vhodné k redukci algií:

Všeobecné analgetické body
vhodné k ovlivnění akutních
bolestí bederní páteře:
LI-4, BL-60, BL-62, BL-57, BL-40
(vhodná i moxa na jehle), GV-20,
TB-5 (vhodná i moxa na jehle).
Body na břišní stěně, které
mají velmi dobrý analgetický
efekt a akutních bolesti beder:
CV-12, CV-3, CV-4, ST-26, LIV-13
(u všech bodů se dá využít i moxa
event. aplikace elektrostimulace).
Body vhodné
k elektroakupunktuře:
GB-30, GV-2, Ashi body v průběhu páteře, BL-23, BL-31, 32, 33, 34,
BL-57, BL-54
Při akutních bolestech lze v řadě
případů využít i hluboké vpichy, které jsou zpočátku sice subjektivně vnímány jako nepříjemné, ale následný
efekt obvykle umožní výraznější úlevu. Na to je dobré pacienta předem
upozornit. Většina akutních ústřelů
se podaří při kvalitní akupunkturní
léčbě zvládnout do několika dní,
nejpozději do týdne. Bez léčby je
tento interval dle vlastní empirické
zkušenosti více než dvojnásobný.

Shen-men, Symphatetic-autonomic
point, Point Zero, projekce na páteři
odpovídající aktuálním bolestem, Jerome point, Thalamus, bod frustrace
a bod agresivity.
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TŘÍKROKOVÁ LÉČBA BLEFAROSPASMU
NA PRINCIPU THALAMICKÉ
NEURONÁLNÍ TEORIE

Kongres Integrované Medicíny Žofín 5. 10.2018, týž den Pražský Oční Festival Žofín
Onkologické sympozium České Lékařské Společnosti Integrativní Medicíny
26. 10. 2018, Ophtalmologický seminář ve Zlíně hotel Baltaci 21. 11. 2018
MUDr. Jana Stodůlková

Ordinace Integrované Medicíny, Zlín
jana@stodulkova.cz
www.oriem.cz
Úvod
Thalamická neuronální teorie
(TNT)
TNT, kterou vytvořil Tsun-Nin-Lee,
zná svět akupunktury již 40 let. TNT
předpokládá, že se v sensorických
centrech, zejména v thalamu, centrálně representují akupunkturní body
z periferie.
Periferie je s CNS propojena už
od ranného embryonálního stadia
v blue print vývoje každého živého
organismu.
Tak tedy trocha embryologie
V období gastrulace, mezi 3 – 8
týdnem vývoje embrya, se na dorzální straně jeho zárodečného terčíku
vytvoří primitivní proužek, pak rýha,
lišta. Valy kolem ní se uzavírají a vytvoří neurální trubici.
Stěnu právě uzavřené neurální trubice tvoří neuroepitelové buňky, ze
kterých se diferencují neuroblasty
jako prekursory neuronů.
Zárodečný terčík přechází ve tři zárodečné listy, ektoderm, mezoderm
a entoderm, ze kterých se vyvinou
všechny tkáně a orgány embrya.
Buňky lišty na povrchu ektodermu
vytvoří neuroektoderm.
Buňky jeho dorsální strany migrují
skrze příští dermis a pronikají do
ektodermu, kde tvoří melanocyty.
Ventrální strana se diferencuje
v buňky spinálních ganglií, sympatických ganglií, buňky enterického
nervového sytému, ve Schvannovy
buňky a v buňky dřeně nadledvin.
Na hlavovém konci neurální trubice se formují tři mozkové váčky,
18

základ pro mozek, prodlouženou
míchu a jádra hlavových nervů.
Embryo se vyvíjí v kraniokaudálním gradientu a CNS kontroluje od
této chvíle periferii, se kterou vytváří
neoddělitelnou, embryonálně podmíněnou entitu.

Obrázek č. 1. Thalamus je integrující stanice

Thalamus a trocha anatomie
Thalamus je fylogeneticky jedna
z nejstarších částí mozku, která má
v rámci evoluce dohled nad vývojem
neocortexu.
Thalamus je největší struktura
diencephala. Diencephalon je soubor mozkových struktur okolo třetí
mozkové komory. Je uložen mezi hemisférami. Jádra thalamu přepojují
impulsy z periferních receptorů do
příslušné oblasti kůry.
Každá oblast periferie má svůj
míšní segment.
Proprioceptivní a exteroceptivní
sensorické vjemy přicházejí z tractus
spinothalamicus anterior, tractus
trigeminothalamicus a skrze lemniskální dráhy do thalamu a odtud jsou
šířeny do vyšších etáží CNS. Ty reagují a zpětně eferentují vyhodnocené
a zpracované informace do periferie.
Thalamus je relé stanice pro nervové dráhy. A protože periferie disponuje koexistencí drah akupunkturních, je vysoce pravděpodobné, že
thalamus je také integrující stanicí
pro účinek periferních akupunkturních bodů na drahách i mikrosystémech.
Protože nervové i akupunkturní
dráhy, či body mikrosystémů, jednoduše k periferii patří.
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Mikrosystémy
Jestliže působíme na aku bod,
aferentujeme skrze receptory do
thalamických jader, které pravděpodobně obsahují primární záznam
(mikrosystém) člověka.
Ten je ekvivalentní pro ostatní záznamy (mikrosystémy) na periferii.
Je s nimi zintegrován. Podstatné je,
že mikrosystémy periferie jsou na
rozdíl od něj pro akupunkturu dostupné. Přičemž master homunkulus
v thalamu a hologramy na periferii
účinkují stejně.
Mikrosystémy jsou kompaktní,
ekonomické zhuštění bodů. Nemají
trajektorie, neprochází oblastmi, které chceme ovlivňovat. Přesto jejich
akupunktura má pozitivní dopad na
oblast patologie. Působíme cestou
periferie – centrum – periferie skrze
thalamickou přepojovací stanici.
Samotná thalamická neuronální
seskupení representují určitá “chirurgická pole”.
Domnělý thalamický homunkulus
je spojen s danými akupunkturní-

mi body na povrchu těla, které se
zdají být segmentálně nepříbuzné
s chirurgickým polem. Např. akupunkturní stimulace LI 4 inaktivuje
thalamické synapse na ploše, které
korespondují nejen s rukou, ale také
s obličejem a dutinou ústní. Nebo
ST 44 kontroluje regio chodidel, ale
rovněž zubních oblouků.
To je využitelné v léčbě oblastí,
které nedovolují lokální akupunkturní intervenci. Vzdálené dráhové
body účinkují cestou drah. Tzn.
z periferie do periferie. Ovšem dle
TNT se odehrává i cesta periferie
– centrum – periferie. Stejně jako
u mikrosystémů. Oba mechanismy
pravděpodobně běží paralelně.

Blefarospasmus a využití
této teorie v praxi
Pacient přichází s více než 10 let
trvajícím blefarospasmem obou očí.
Jedná se o mimovolní svírání víček
oka díky kontrakcím m. orbicularis
oculi.
Blefarospasmus často doprovází
obličejové grimasy ve snaze oči otevřít. Často se rozvíjí až do funkční
slepoty.
Etiologie často známa není, občas
se vyskytuje u pacientů se suchým
okem, po opakovaných zánětech
oka, může jej vyvolat cizí tělísko
v oku. Tedy vzniká nejčastěji, když je
oko iritováno.
My budeme postupovat v odkrývání etiologie a v nastavení akupunkturní léčby u našeho pacienta
individuálně.
Pacient prodělal operaci katarakty
levého oka v roce 2005. Zhruba po
roce se u něj vyvinul na operovaném
oku blefarospasmus.
V roce 2007 podstoupil operaci
oka pravého a po stejném časovém
intervalu se u něj vyvinul blefarospasmus i na oku druhém. Byl
řadu let léčen medikamentózně.
Byl mu aplikován botulotoxin do
oblasti svalů kolem očí v režimu co
tři měsíce po dobu jednoho roku.
Léčba úspěšná nebyla. Pacientovi
byla diagnostikována funkční slepota
a byl informován, že jeho symptom
bude doživotní. Celou tuto dobu byl
neschopen vykonávat běžné činnosti
denního života včetně řízení auta,
čtení či sledování televize. Oči otevíral jen manuálně.

Pacient bezprostředně po operacích měl rapidně zlepšený visus. Ale
byl světloplachý! Na světelné podněty přivíral oční víčka, aby bránil
dopadu světelných podnětů na svůj
zrakový orgán.
Světloplachost po nějaké době
spontánně vymizela, ale reakce na
podnět (světlo), který ztratil význam,
pacientovi zůstala.
Pacient centrálně patologicky
zhabituoval dočasnou ochrannou
reakci organismu na periferii.
Propojení centra s periferií je
základní fylogenetický a ontogenetický předpoklad existence živého
organismu.
Dalším ze základních evolučních
předpokladů je schopnost učit se,
adaptovat se, behaviorovat. Proces
učení podléhá vysoce organizované
centrální kontrole.
CNS ale vykazuje jeden obrovský
paradox. Umí habituovat i projev
nezdravý a fixovat jej. Není to softwarová chyba. Potřeba korekce ze
strany centrály je totiž natolik silná
a protektivní, že může být omezující.
Patologická habituace je hyperprotektivní projev centrální korekce na
periferii.

S touto úvahou a se znalostí
TNT nastavíme léčbu ve
třech krocích.
Na podkladě frekventovaných
mikrotraumat (neustálé přívírání
víček ve snaze utlumit dopad světla na smyslový orgán oka) vznikl
v thalamu cluster hyperexcitabilních

neuronů. Vzhledem k thalamické roli
přepojovacího cetra somatosensorických vjemů pro další vyslání těchto
impulsů do vyšších center mozku
- tyto shluky odpovídají lokalizaci
patologie na periferii (svaly okolo
oka) a míře patologie (více než rok
trvání světloplachosti a intensita
mhouření očí).
Shluky hyperexcitabilních neuronů v thalamu dle TNT jsou ekvivalentní akupunktruním bodům
na kůži, ať se jedná o dráhy, nebo
mikrosystém.
Skrze tyto body budeme cluster
hyperexcitabilních neuronů ovlivňovat.

1. Přeexcitace terénu
Opakovaná akupunktura bodů
v místech m. orbicularis oculi, výrazná stimulace.
Nejedná se o tonizační akupunkturu známou Tradiční čínské medicíně. Jde o neurostimulační
akupunkturu a normalizační
stimulaci.
Akupunkturní bod působí na shluk
hyperexcitabilních neuronů, tento
cluster vytváří síť neuronálních spojení z master homunkula do dalších
neuronů jiných jádrových seskupení, dochází k normalizaci funkcí
na mnoha úrovních. Aferentace ze
spastického svalu proto velmi rychle začla tlumit centrum. Po čtyřech
sezeních. Po letech funkční slepoty.
Obrázek č. 2. Lokální body v místě
m. orbicularis oculi
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Obrázek č. 4. Skalpová akupunktura

Závěr

Obrázek č. 3. Mapa použití abdominální akupunktury
Jestliže neuronální excitace
totiž dosáhne určité nadlimitní
úrovně, začne ustupovat.
Je to i jeden z universálních principů Pavlovovy teorie.

2. Mikrosystém břicha
Dle pravidel abdominální akupunktury – na podkladě převádění
proporcionelních cunů na milimetry
- jsem zaměřila a využila k akupunktuře body CV 12, CV 4, SP 15.
O něco kraniálněji a laterálněji
od bodu CV 12 pak body projekční
zóny n. facialis, protože ten inervuje
motoricky mimické svaly oka. Na
úrovni CV 7 – 1cun (v milimetrech)
laterálně od něj, jsou empirické body
pro blefarospasmus. Použila jsem je.
Každý z těchto použitých dráhových bodů, jako všechny ostatní body
na těle, mají intimní vztah s orgány,
k nimž náleží. Skrze neurovegetativní
inervaci. Je-li orgán v hyperfunkci, snižují jeho aktivitu, je-li orgán
v hypofunkci, jeho aktivitu zvyšují
do normofunkce (např. bod ST 25,
SP 15 použijeme jak u průjmů, tak
u obstipace).
Všechny tyto dráhové body využívané na mikrosystému břicha totiž
regulují práci enterického nervového systému. Neurony tohoto
autonomního nervového systému
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produkují neurotransmitery typu
acetylcholin, norepinefrin, látky
dopaminového typu, serotonin, enkefaliny.
Od embryonálních dob trvá spojení periferie s CNS a spojení enterického nervového systému s mozkem.
Enterický nervový systém vzniká
diferenciací buněk ventrání strany
neuroektodermu v období gastrulace.
Akupunkturou bodů na těchto
drahách skrze enterický ner vový systém vyvažujeme energizaci.
A pak nám lépe fungují body mikrosystému – body projekční. Dle
TNT mikrosystém břicha ovlivnil
hyperexcitabilní shluk neronů
v thalamu. A ten informoval kůru
mozkovou o nutnosti nápravy
patologie na periferii.
Zpětnou eferentací se tak začalo
dít.

3. Mikrosystém skalpu
Použila jsem projekční zónu motorického korového homunkula pro
oblast obličeje a hlavy podle pravidel
skalpové akupunktury. Tento mikrosystém informaci o nutnosti nápravy
v kůře mozkové posílil.
Po deseti sezeních byl pacient
zbaven blefarospasmu a navrácen do
normálního života.
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Využití TNT znamená přeprogramování softwaru. Neinvazivní,
dlouhodobě udržitelné, dlouhodobě
opakovatelné.
A když přijde recidiva? Nevidím
jediný důvod, proč by takto vedená
akupunkturní terapie nepomohla
zase. Protože akupunktura není neurodestruktivní metoda.Akupunktura využívá propojení periferie
s centrem a tedy jeho dostupnost. I v tom je její půvab.

Obrázek č. 5. Pacient po léčbě

originální práce

HEMATOONKOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ
A CELOSTNÍ PŘÍSTUP
Sympozium integrativní medicína v onkologii
26.10.2018 Praha
MUDr. Jana Wankatová

Ordinace celostní medicíny Praha 6
wankatova@seznam.cz
ČR patří mezi státy nejvíce zatíženými onkologickými onemocněními; ročně je v naší zemi nově
diagnostikováno více než 77 000
onkologických onemocnění a téměř
28 000 pacientů na tato onemocnění
umírá. Počty nemocných nadto stále
rostou. V posledních letech také
dochází k nárůstu počtu pacientů
s hematoonkologickými onemocněními, mezi která mimo jiné patří také
Hodgkinův lymfom C81. jedná se
o nádorové onemocnění, které
vychází z lymfatického systému
a je charakterizované nádorovým
klonem hodgkinských a reeddové-sternbergových buněk, které vycházejí z B lymfocytů germinálních
center lymfatických uzlin. V ČR patří
toto onemocnění mezi 27. (některé
zdroje udávají dokonce 6.) Nejčastější nádor.
Dle národního onkologického registru počet nových případů ročně
činí 3,1 na 100000 obyvatel, což je
více oproti světovému standardu,
který činí 2,3 nových případů onemocnění na 100000. V ČR je nejvyšší
počet nových případu v Jihočeském
kraji, nejnižší pak v kraji Královéhradeckém. O celosvětovém významu
a nárůstu tohoto onemocnění svědčí
i to, že v r. 2004 bylo vyhlášeno15. 9.
za světový den lymfomu
V ČR bylo v Olomouci 13.5.2013 založeno sdružení Hodgkinův lymfom.

lymfomu prof. Karl Sternberg,
který působil v patologickém ústavu
v Brně (dnešní FN u sv. Anny).
Jedná se o tzv. Hodgkinovy a reedové- sternbergovy buňky , ty však tvoří
pouze 0,5 – 1 % buněk v postižené
uzlině. Většinu buněk postižené uzliny tvoří inflamatorní buňky, proto
bylo toto onemocnění dlouhou dobu
považováno pouze za zánětlivé
Patogenetické faktory:
Onemocnění postihuje typicky
mladé osoby, nejčastěji ve 2. – 3.
dekádě a poté další špička, vzestup
incidence po 5. dekádě, častěji jsou
postiženi muži v poměru 3:2 k ženám.
Etiologie onemocnění je pochopitelně multifaktoriální, roli hrají:
1. Genetické faktory.
2. Zátěže ze životního prostředí, mezi potenciální rizikové
faktory jsou řazena i některá
zaměstnání, typicky práce se
dřevem, vystavení herbicidům,
expozice gama záření.

3. Dysregulace imunitního systému.
4. Infekce zejména virové, v případě Hl jde především o adenoviry a EBV. Jednoznačný
přímý vztah mezi EBV infekcí
a onemocněním Hodgkinovým
lymfomem nebyl prokázán.
Jednou z příčin je i to, že EBV
infikuje více než 90 % všech
lidí, primoinfekce probíhá jako
benigní lymfoproliferativní
onemocnění pod obrazem
infekční mononukleozy. Avšak
EBV mají schopnost maligně
transformovat infikovanou
buňku, negativně ovlivňují
funkci nejvýznamnějšího antionkogenu p53, což ve svém
důsledku vede k narušení poměru mezi buněčnou proliferací a programovanou buněčnou smrtí, apoptózou. Dojde
k deregulované, autonomní buněčné proliferaci nádorových
buněk. Navíc důkazem vlivu
EBV na vznik onemocnění je

Historie
Označení „hodgkinova choroba“
vzniklo na počest anglického lékaře
sira Thommase Hodgkina, který
jako první na světě v r. 1832 publikoval práci o onemocnění lymfatických
uzlin.
Na přelomu 19. a 20. století pak
jako první popsal patognomické
nádorové buňky u hodgkinova
Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SA SLS • 4 | 2018
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i průkaz virových genů a jimy
kódovaných proteinů EBNA-1,
LMP-1, LMP-2 v reed-sternbergových buňkách.
5. Stres, i velká psychická zátěž
může být spouštěčem nádorového onemocnění
Příznaky:
• Jedná se o systémové nespecifické příznaky, které často
předcházejí i delší dobu rozvoji samotného onemocnění.
• Jsou to tzv. B symptomy –
subfebrilie až febrilie nad
38 oC, pokles tělesné hmotnosti o více než 10% v průběhu 6ti
měsíců, únava.
• Dalšími projevy jsou noční
poty, suchý kašel, dušnosti,
svědění kůže, někdy i kožní
projevy typu erytéma multiformae či nodulare, ichtyóza…,
nebolestivé zduření lymfatických uzlin krčních, axilárních,
mediastinálních a paraaortálních, zvětšení sleziny a jater.
Někdy bolesti kostí a porucha
metabolismu vitaminu D.
Diagnostika:
• Klasická anamnéza, fyzikální
vyš., laboratoř, zejména KO
-mikroskopicky, RTG hrudník
a mediastina, CT, PET CT, UZ
břicha, event. MR, rozhodující
je histologické vyšetření uzliny
Terapie:
• Kombinovaná radioterapie
a chemoterapie – různá schémata dle stadia a rozsahu onemocnění
• Transplantace kmenových
buněk biologická léčba.

Kasuistika muž
nar. 19.02.1970
RA: ze strany matky děd + na CA
plic v 59ti l., babička + na CA neví
přesně čeho kolem 60 let věku, ze
strany otce děd + po opakovaných
AIM v 67ti l., babička + na CA střev
v 80ti l.
SA: ženatý, 2 děti, pracuje v rodinné firmě dřevovýroba jako vedoucí
provozu, firmu založil otec manželky,
po jeho smrti cca v r. 2006 převzal
firmu on, cítí velkou zodpovědnost
za vedení firmy.
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OA:
• Plané neštovice v dětství, ve 25
letech toxoplasmosa, očkování
pouze základní.
• V r. 2002 na rybářské dovolené v Norsku kolapsový stav,
horečky, aftosní stomatitis,
opary, nález v krevním obraze,
ale neví přesně o co šlo, patrně leukopenie, léčen několik
týdnů.
• V r. 2003 pásový opar
Operace:
• v 5ti l. Adenotomie
• v 6ti l. APE
• ve 14 letech lymfadenitis coli
– odstraněna uzlina na krku
a provedena TE, jako příčina
uveden růst zubů moudrosti?
Úrazy:
• V dětství zlomená ruka i noha,
jinak nic závažnějšího.
• Po návratu z vojenské presenční služby se objevil ekzém a cca
od r. 2007 časté rýmy, zvýšená
nemocnost KHCD s protrahovaným průběhem, záněty průdušek, 1x bronchitida spojená
s dušností, vyšetřen na TRN,
uzavřeno jako AB.
• Vadí některé potraviny – ořechy, mléčné výrobky, alkohol
– zhoršení ekzému + průjmy.
• Často ve stresu z práce.
• Většinou optimistický člověk,
snaží se na všem najít něco
pozitivního, jak říká sám, co
se týká počasí, řídí se norským
příslovím „není špatného počasí je jen špatné oblečení“.
• Je rád sám na rybách, jinak má
rád i příjemnou společnost.
• Nechce svými starostmi přidělávat starost druhým, takže si
problémy řeší sám.
• Má strach, aby nezklamal ty, za
které je zodpovědný, tj. především rodinu a pak zaměstnance rodinné firmy.
• Má rád přírodu, život, je aktivní, citlivý, zdrženlivý.
NO: doporučeno alergologické vyšetření pro celoroční rýmu,
pruritus kůže progredující ekzém, zhoršující se u moře, stresem
a některými potravinami, pro zvý-
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šenou nemocnost s protrahovaným
průběhem a spastickými bronchitidami. Léčen na kožním odd. Kortikoidními mastmi bez většího efektu,
na trn vyšetřen s normálním nálezem, nedoporučena žádná terapie.
První vyšetření v 2/2008
• Kožní alergenové testy neprokázaly atop. terén, stejně tak
s IGE vše negativní, v imunologii hypogamaglobulinemie
IGA, mírná lymfopenie a oslabení buněčné imunity, zvýšená
hladina ASLO.
• Ekzém – suchá ložiska na trupu, končetinách, maximum na
prstech rukou
• Vzhledem k tomu, že u pacienta nebyla prokázána atopická
reaktivita a přetrvávaly obtíže
byl objednán na EAV.
• EAV vyšetření:
• Byla zjištěna zánětlivá aktivace
na všech drahách a zjištěny
zátěže viry alimentární intolerance.
• Stres
• Zátěž toxiny z bytového prostředí (což je i formaldehyd…
prostředky používané při zpracování dřeva…)
• Pacientovi nasazena léčbu drenážní – silicea, berberis.
V r. 2008 došlo k extrakci zubů
moudrosti následně v říjnu 2009
velký stres v práci, po kterém následovala protrahovaná bronchitida, od
té doby však pocity slabosti, zvýšená
únavnost, kašel, svědění kůže.
Na jaře 2010 byl v Norsku na rybách, kde byla dosti velká fyzická zátěž, následně zhoršení únavy, trvale
pocit virózy, dráždivý kašel, zhoršení
kožních vyrážek při měření EAV.
Nestabilita na drahách lymfy, s degenerativními hodnotami na bodu
pro zuby, zánětlivé hodnoty a nestabilita na dráze sleziny, jater, vaziva.
Kontrolní imunologie již průkaz
výrazné patologie v bílém krevním
obraze, anam. protilátky CMV, toxoplasma, reaktivace EBV, pacient odeslán na hematologii. Než proběhla
veškerá vyšetření uběhl téměř 1 rok!

Metoda

Typ materiálu

SOP

Výsledek

Jednotky

Referenční meze

Hodnocení

PŘÍJEM
Prim. vzorek – krev

krev

1,00

FW/1 hod.

krev

2,00

FW/2 hod.

krev

6,00

SEDIMENTACE

HUMORÁL. IMUNITA
*IgG

serum

SOP č.1

10,00

g/l

7 – 16

*IgA

serum

SOP č.1

0,56

g/l

0,7 – 4

*IgM

serum

SOP č.1

0,57

g/l

0,4 – 2,3

*IgE

serum

SOP č.4

18,20

U/ml

2 – 150

*C3

serum

SOP č.1

1,12

g/l

0,83 – 1,8

*C4

serum

SOP č.1

0,28

g/l

0,1 – 0,4

*ANA screen

serum

SOP č.6

negativní

ENA screen ELISA

serum

IP

0 – 1,2

index pozitivity

serum

sníženo

AUTOPROT. ORG. NSP
0,28

IP ENA screen:
<1,0 negativní
1,0 – 1,2 hraniční
>1,2 pozitivní

ASLO
ASLO

serum

339,00

IU/ml

0 – 200

zvýšeno

Akreditované metody jsou označené „*“
Kódy výkonů a jejich četnost
91129x1, 91131x1, 91133x1, 91189x1, 91159x1, 91161x1, 91503x1, 09133x1, 97111x1, 91317x1, 91261x1.
Bez písemného souhlasu akreditované laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Další informace na www.immunia.org
(lab. příručka: odběr vzorků, žádanka, transport, seznam SOP aj..). Nejistoty měření na požádání k dispozici v laboratoři.

Metoda

Typ materiálu

SOP

Výsledek

Jednotky

Referenční meze

Hodnocení

KREVNÍ OBRAZ
Erytrocity

krev

4,7

*10 ^12/l

3,5 – 6

Hemoglobin

krev

147,00

g/l

140 – 180

Hematokrit

krev

0,44

Střední obj. ery

krev

93,00

fl

80 – 100

Hemoglobin ery

krev

31,10

pg

27 – 34

Střední konc. Hb

krev

334,00

g/l

330 – 350

Leukocyty

krev

2,7

*10 ^9/l

3,8 – 10

sníženo

Ruč. diferenciál

krev

0,36 – 0,54

SEG

50,00

TYC

10,00

EOS

5,00

BASO

0,00

LYMFO

16,00

MONO

19,00

Absol.p.lymfo

krev

0,4

*10 ^9/l

1,5 – 5

sníženo

Absol.p.neutr.

krev

1,6

*10 ^9/l

1,8 – 7,7

sníženo

Absol.p.monocytů

krev

0,5

*10 ^9/l

<0,8

Absol.p.eosin.

krev

0,1

*10 ^9/l

<0,7

Adsol.p.basofilů

krev

0,0

*10 ^9/l

<0,2

Trombocity

krev

155,00

*10 ^9/l

150 – 450
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Metoda

Typ materiálu

SOP

*CD3 (% lymfocytů)

krev

SOP č.3

Absol.p.CD3+ ly

krev

*CD4 (% lymfocytů)

krev

Absol.p.CD4+ ly

krev

*CD3+CD8+ (% lymfo)

krev

Absol.p.CD8+ ly

Výsledek

Jednotky

Referenční meze

Hodnocení

65,00

%

65 – 80

0,3

*10 ^9/l

1,3 – 1,7

53,00

%

35 – 60

0,2

*10 ^9/l

0,8 – 1,2

výrazně
sníženo!

10,00

%

15 – 35

sníženo

krev

0,0

*10 ^9/l

0,4 – 0,7

sníženo

CD4/CD8

krev

5,30

1,6 – 2,4

zvýšeno

CD20 (% lymfocytů)

krev

8,00

%

5 – 15

Absol.p.CD20+ ly

krev

0,03

*10 ^9/l

0,1 – 0,6

BUNĚČNÁ IMUNITA

SOP č.3

SOP č.3

sníženo

sníženo

Komentář: významná lymfopenie, sekundární deprese v oblasti specifické buněčné imunity, nález opkovaný.
Doporučuji vyšetření hematologické.
Kódy výkonů a jejich četnost
96163x1, 96315x1, 96711x1, 96713x1, 91439x4.
Bez písemného souhlasu akreditované laboratoře nelze protokol reprodukovat jinak než celý. Další informace na www.immunia.org
(lab. příručka: odběr vzorků, žádanka, transport, seznam SOP aj..). Nejistoty měření na požádání k dispozici v laboratoři.

V červnu 2011 stanovena dg.: nodulární hodgkinův lymfom stadium
IIIA, RF predominance lymfocytů
(NLPHL). Pozitivní uzliny v obou axilách, pravém nadklíčku, obou tříslech
a v podbřišku, na UZ mírná hepatosplenomegalie, bez ložisk. změn.
Zahájena klasická onkologická
léčba: 6 cyklů radioterapie, 6 cyklů
chemoterapie BSA, MabThera, biologická léčba rituximab. Dokončena
v červnu 2012 – došlo ke kompletní
remisi s malým reziduem v pravé
axile.
Během této léčby použita symptomatická homeopatika:
• Agaricus muscarius 15 ch při
radioterapii
• Koktejl při chemoterapii
- Do cca 250 ml vody přidat
následující léky a během chemoterapie každých 15 minut
vzít 1 lok:
- Lymphomyosoth 20 kapek
- Tabacum 9 CH 5 granulí
- Ipecacuanha 9 CH 5 granulí
- Ignatia 15 CH 5 granulí
- Chelidonium 9 CH 5 granulí
- Arnica 9 CH 5 granulí
• Podpora jater taraxacum, lycopodium, carduus marianus,
chelidonium, berberis
• Psychiky natrium muriaticum
či konstituční homeopatický
24
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lék phosphorus
Imunity engystol, beta –glukan apotex
Po skončení léčby pro výrazné
degenerativní hodnoty na všech
drahách reaktivační kůra preparáty frm: guna-rerio, guna matrix a guna – cell, acidum phosphoricum
Přes rezidua v axile, která se při
vyš. Pet 2013 zvětšila, ponechán
pacient bez alopatické léčby,
doporučena pouze pravidelná
dispenzarizace.
Protinádorová léčba podle
dr. Ramakrishnana
Jako 1. Je podán lék s afinitou
k orgánu primárního nádoru –
specifický orgánový lék
Jako 2. Vhodná rakovinná nosoda, kterou podáváme střídavě se specifickým orgánovým
lékem v týdenních cyklech. Průběžně přidávány symptomatické léky dle obtíží pacienta.
Vzhledem k tomu, že se u nádorových onemocnění jedná
o hlubokou patologii, nikoliv
o jemnou energetickou nerovnováhu těla, osvědčilo se podávání homeopatických léků
metodou stupňování ( plussing
method podle dr.ramakrishnana).
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Metoda stupňování podle dr.
Ramakrishnana
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozpustit 3 granule v 11ti čajových lžičkách vody
Každých 15 minut vzít 1 lžičku,
mezi každou dávkou vodu protřepat
Pacient vezme 10 lžiček během
2,5 hodiny.
Zbylou lžičku nechá a 2.den
k ní přidá 10 lžiček čerstvé vody
a všese opakuje
Tento postup dělá týden
2. týden stejný postup provede
s druhým doporučeným lékem
3. týden stejný postup s prvním
lékem
4.týden stejný postup opět
s druhým lékem
Podávala jsem carcinosinum
a specifický orgánový lék ceanothus americanus- keř původem z kalifornie a mexika, má
výraznou afinitu ke slezině, játrům, slinivce, lék na leukemii
a hematologická onemocnění,
jako léčivka se používá sušené
listí a kůra z kořene na kožní
choroby a záněty v oblasti krku
a dutině ústní.

2014 pet ct negativní, pokračujeme v léčbě 1xměsíčně konstituční
homeopatický lék phosphorus d 200
a střídavě carcinosinum d 200 jako
prevence nebo ceanothus americanus podle měření EAV.
2015 se objevila poprvé aktivita uzlin v mediastinu, alopatická léčba 0,
zintenzivněna léčba homeopatická
opět plussingovou metodou, přidán
wobenzym, nakonec provedena
bronchoskopie, bal a endobronchiální uz neprokázány patol. Uzliny
mediastina .
V současné době je pacient stabilizovaný, ponechána konstituční
homeopatická léčba, krom mírného
ekzému na rukách, bez klinických
obtíží.
Nutno dodat, že po celou dobu
onkologické léčby byl pacient schopen docházet do zaměstnání a neměl
větší zdravotní obtíže, krom asi 1x
herpetické infekce a onychomykosy která se při onkologické léčbě
objevila.

Shrnutí
Na rozvoji onemocnění se u pacienta podílela řada faktorů:
• stres převzetí firmy, vedoucí
postavení a zodpovědnost za zaměstnance
• extrakce zubů 8, které vedlo
ve svém důsledku k porušení
hormonální osy a oslabení imunitního systému, je známá souvislost těchto zubů s 3e, nadledvinkami, hypofysou, tenkým
střevem
• fyzická zátěž na rybolovu v Norsku
• následný protrahovaný průběh
infektu, reaktivace EBV infekce

Závěr
Diagnostika i terapie hl se výrazně
zlepšila, čímž i prognóza pětiletého
přežití – vzrostla až na 85%. Pro
onkologického pacienta však není
důležitá pouze délka přežití, ale zejména kvalita jeho života.
Právě tu velmi výrazně a pozitivně ovlivňuje zapojení metod nekonvenční medicíny. Pacienti pak
mnohem lépe tolerují onkologickou
léčbu, výrazně se sníží % vedlejších
účinků a ve většině případů jsou pacienti schopni fungovat téměř normálně jen s minimálním omezením.
Homeopatie nenabízí žádnou
„kouzelnou pilulku“ na vyléčení rakoviny, ale hraje významnou úloho
při harmonizaci pnei, čímž pomůže
organismu stát se odolnější vůči zátěžím ze životního prostředí a mnohdy
se podaří ovlivnit spouštěcí faktor,
tedy příčinu vzniku onemocnění
a tím vést k nastolení regulace, tedy
uzdravení.
Kombinací metod nekonvenční
medicíny s prostředky západní medicíny, můžeme nabídnout novou
naději na kvalitnější život, mnohdy
i uzdravení a v těch nejtěžších případech alespoň umožníme klidný
a důstojný odchod člověka bez přílišného utrpení.

Toto vše nakonec vedlo k významnému narušení regulace organismu
a vedlo ve svém důsledku k rozvoji
nádorového onemocnění.
Metodou EAV pochopitelně nebylo možno stanovit morfologickou
diagnózu, ale bylo možno sledovat
energetické chování jednotlivých
systémů, vysledovat poruchy funkce
jednotlivých orgánů a dále cíleně
zaměřit vyšetření, regulovat léčbu
a provést pacienta bezu větších problémů onkologickou léčbou.
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KONVENČNÍ A NEKONVENČNÍ MEDICÍNA
Předneseno na vinohradském odpoledni za účasti cca 300 lékařů
a fyzioterapeutů 5/2016 – velká posluchárna SÚKL Praha Vinohrady

doc. MUDr. Dobroslava Jandová

3.LF UK a FN KV KRL Praha, VŠ PALESTRA s.r.o. Praha
Dobroslava.Jandova@seznam.cz

Petr Sedláček

Máme-li se domluvit, musíme používat přesnou terminologii:
Lékařství/medicína (z lat. ars
medicinae = umění léčit) je věda:
o zdraví, o stavech a chorobných procesech člověka, o způsobech léčení,
o předcházení nemocem (prevenci)

Význam slov a pojmů
• Alternativa = střídání, záměna,
zástup (např. dvou herců v jedné
roli/či tenor za tenora…).
• Naturální = přírodní, přirozené.
• Klasika, klasický = hodnota,
díla trvalé hodnoty v hudbě, architektuře, umění, v medicíně tzn. osvědčený postup/obecný, běžný, letitý.
• Komplementární = doplňující,
dotvářející, zapadající do sebe jako
puzzle, dodávající.
• Konvence = dohoda, úmluva,
obvyklý způsob jednání či chování.
• Nekonvenční = neobvyklý,
originální.
• Koncept = pojetí, pojem, první
návrh textu, přibližné vypracování
textu, náčrt, rozumové uchopení
(slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/
slovo/koncept)
• ČLK: Standardně pod pojem
klasická medicína spadají takové
obory, které využívají postupy
a metody vyučované na lékařských fakultách. Klasická medicína
jako celek představuje natolik složitou činnost, že vyžaduje odborné
specializace/atestace. Přitom ovšem:
Obor Rehabilitační a fyzikální
medicíny RFM se pregraduálně
medici na LF neučí, (až lékař
k atestaci,) kurz Myoskeletální medicíny je na 3LF UK medikům doporučen jako volitelný předmět – nebo
kurz a učí to na 3.LF UK fakultě jen
MUDr.Vacek PhD., pokud vím, tak na
ostatních LF v ČR se medici o myoskeletální medicíně nedozvědí nic.
O oboru FYZIOTERAPIE pregra26

duálně medici netuší nic, postgraduálně jenom ti lékaři, kteří fyzioterapii
osobně potřebovali nebo pracují na
lůžkových odděleních, kde fyzioterapeuti pracují (zpravidla neurologie, chirurgické obory,…). A přitom
mimo LF:
Výuka fyzioterapie je povolena
MZ a MŠMT ČR a akreditačními
institucemi i mimo lékařské
fakulty viz např. FTVS Praha, FBMI
Kladno, FTK Olomouc. Všech si
osobně vážím a mám řadu přátel na
těchto VŠ FT a VŠ ergoterapie a VŠ
protetiky, ale – ČLK na jednu stranu
proklamuje, že co se neučí na LF není
konvenční medicínou a na straně
druhé se v praxi potkáváme s jinou
situací (též viz: www.smer-zdravi.
cz, e-mail: info@smer-zdravi.cz,
viz též cinska-medicina-praha.cz/
klasicka-medicina-a-alternativni-metody.html)
• Evidence based medicine –
EBM definice (opis téměř doslovný,
viz naučné slovníky):
Nedílnou součástí klasické medicíny je vědecká metoda založená
především na EMPIRII a následném zobecňování těchto poznatků pomocí neúplné indukce,
k čemuž je široce využívána statistika. Tento KONCEPT medicíny se
nazývá Evidence Based Medicine
(EBM) = čili medicína založená na
důkazech (viz slovnik-cizich-slov.
abz.cz/web.php/slovo/koncept a viz
též: https://cs.wikipedia.org/wiki/
lékařství)
• Alternativní a komplementární medicína- definice WHO/
SZO z 9/2015
Alternativní a komplementární
medicína z anglického Complementary and Alternative Medicine
(CAM) je široký pojem zahrnující
všechny metody neklasické medicíny. Jejich společným znakem je, že
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metody a postupy nejsou testovány
na účinnost a bezpečnost způsobem,
jaký je obvyklý v moderní medicíně
(evidence based medicine) nebo
v tomto testování selhaly.
Dle WHO 9/2015: jasná formulace:
CAM nejsou alternativou konvenční
medicíny. Alternativní medicínu dle
WHO provádí i lékař, ale zpravidla ji
provádějí lidoví léčitelé. Podstatné
je: léčitel nemá potřebné medicínské
vzdělání a není právně odpovědný za
poškození svého klienta.
• Nekonvenční (komplementární, alternativní, holistická,
celostní) medicína:
Diagnostické a terapeutické nekonvenční metody jsou v zemích
EU běžné, jsou regulované právními
předpisy a běžně dostupné veřejnosti a jsou mnohdy i hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (Francie,
Benelux.... info v roce 2016). Jak
ukazuje řada průzkumů a studií,
pravidelně využívá tyto metody minimálně 20 % obyvatelstva, občasně
až 80 % obyvatelstva. Zájem našich
nemocných ČR se statisticky neliší
od zemí EU (viz: info@nekonvencni-medicina.wz.cz © 2004 NM)
Zprávy z WHO/SZO z 9/2015. Posted in FSS News | Comments Off on
FSS E-News September 2015 World
Health Organization Acknowledges
Traditional Medicine September
20th, 2015 In an exciting development, the World Health Organization
(WHO) has released its Traditional Medicine Strategy 2014-2023,
with a focus on complementing
Western medicine with traditional
approaches, including strategies
to improve safety and quality. Cca
385 stran textu. Originální materiály přivezli tehdy MUDr KARHAN Tomáš (homeopatie, pediatr)
a MUDr. Věra Dolejšová, předali je
tehdy údajně na MZ ČR a ČLK, ČLS JEP

atp.. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/92455/1/9789241506090
_eng.pdf a viz též dokument: homeopat.mypage.cz/rubriky/prevzate-clanky/soucasna-aktualni-problematika
V českém jazyce: FSS E-news září
2015: Světová zdravotnická organizace UZNÁVÁ tradiční medicíny, světová zdravotnická organizace (WHO) vydala pro svět – pro
všechny státy světa – své pokyny
pro využívání tradičních medicín
v dokumentu: Strategie 2014-2023,
se zaměřením na propojení západní
medicíny s tradičními přístupy, východní medicíny, včetně strategií
pro zlepšení bezpečnosti a kvality
terapie nemocného/klienta.
• ECPM – jde o Sdružení lékařů
zastřešované mezinárodní lékařskou
společností European Council of
Doctors for Plurality in Medicine,
Brusels, (ECPM ) – toto sdružení
hájí zájmy nekonvenční medicíny
v Evropském parlamentu a zároveň dohlíží na úroveň vzdělávání,
systemizaci VÝUKY apod. ve všech
zemích EU, prosazuje – snaží se
o jednotnou legislativu CAM v EU
(viz: News about European CAM
research and networking can be
found on the website of the International CAM research Society – ISCMR
http://www.iscmr.org viz též: cambrella.eu/)
Ale v EU mimoto existuje: Stálý výbor evrop.lékařů při CPME = Comité
permanent des Médicins Européens
standing comittee of European Doctors: pro standardy léčby, vyjadřující
se negativně k CAM a vyžadující
důkazy EBM u CAM.
Ve vyjadřování ČLK a ČLS J.E.
Purkyně a v médiích ČR již v r.
2015!/2016 se o přístupech ke zdraví mimo rámec tzv. „školské“ čili
„Západní“ či mimo – univerzitní
„klasické“ = KONVENČNÍ obory
medicíny začalo pro „jiné“ přístupy
ke zdraví používat označení “tradiční“ či „komplementární medicína“
Posledních cca 5–6 let se v ČR používá rovněž termín NEKONVENČNÍ
medicína. ČR má pro vysoké kvality
výuky nekonvenční mediciny ve
světě širokou podporu. Řada lékařů
má mezinárodní certifikáty EAV,
klasické tělové akupunktury a homeopatie.

POZOR!!: UŽ v r. 2015! v časopise
TEMPUS MEDICORUM roč. 24. č.7–8
červenec-srpen 2015 ČLK nepracuje s dokumentem WHO 9/2015,
ale naopak uvádí a ztotožňuje se
se stanoviskem výboru CPME EU
a vydala prohlášení: „Veřejnost by
měla být informována, že tradiční,
alternativní a komplementární praktiky NEJSOU lékařskou specializací
a formy verifikovaného vzdělávání
v těchto oblastech proto nepředstavují odborné vzdělání“.
Ale již v roce 1976 Světová zdravotnická organizace = WHO vytvořila
seznam 40 nemocí a stavů, které se
dají úspěšně léčit akupunkturou:
Indikace oblastí: dýchací potíže, zažívací potíže, onemocnění nervového
systému, ovlivnění bolesti. Současně
byly stanoveny kontraindikace. Věstník MZ ČSSR částka 23–24 ze dne
31.prosince 1976, ročník XXIV, čl.41
a novela Věstník MZ 1981 částka 1 str.
4 stanovily: POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ AKUPUNKTURY, indikace a kontraindikace. V textu je mj.: Oficiální
uznání akupunktury jako interdisciplinární lékařské metody
v ČSSR. NIKDO tento Věstník MZ nikdy nezrušil. Proškoleno je od r. 1979
v ČR v ILF/ IPVZ Praha t.č. nad 6.000
lékařů v akupunktuře a více jak 2.000
fyzioterapeutů v akupresuře (NCO
NZO,Monáda, IPVZ aj.). V krátkém
přehledu lze uvést několik dat:
•

•
•

•
•

•

1969 vznikla Československá
lékařská akupunkturní společnost (ČsLAS) a je od té doby členem ČLS JEP.
1976/1981 uznána akupunktura Věstníkem našeho Ministerstva zdravotnictví.
1978 prof. Dr. Janda Dr.Sc., Dr
Barešová, Dr Růžička absolvovali stáž v Hanoi /Vietnam (Klinika Rehabilitačního lékařství
3.LF UK a katedra ILF Praha, námořní lékař Dr Růžička).
1979 výuka akupunktury ILF/
IPVZ Praha a Brno (nyní NCO
NZO Brno).
1983 ČsLAS se stala členem ICMART = International Council
of Medical Acupuncture and Related Techniques, sdružuje 90
členských, převážně lékařských
společností světa.
1993 po rozdělení republik:

•

•

•

ČLAS ČR trvá, pouze v názvu
změna na česká, v r.1996 SLAS
a AM SR.
1996 v SR uznána AKUPUNKTURA jako samostatný atestační
obor (profesoři,docenti, výuka
na LF, postgraduální vzdělávání
lékařů, krajští odborníci…).
2005 mezinárodní kongres ICMART v Praze organizovaný
ČLAS a SLAS společně, kongresy
a konference, semináře, se pravidelně střídají, vydáváme společný časopis atp.
18. červen 2015: ve Fakultní
nemocnici v Hradci Králové
bylo otevřené Česko-čínské
centrum pro výzkum Tradiční
čínské medicíny. Postupně by
v nemocnici měla vzniknout
klinická
pracoviště
a poté klinika zabývající se
tradiční čínskou medicínou.
Při slavnostním otevření to
řekl ředitel nemocnice prof.
MUDr. Roman Prymula. (viz:
mzcr.cz/dokumenty…v -hradci-kralove-klinika-tradicni-cinske-mediciny_11029) Další
vývoj všichni znáte, netřeba vypisovat.

Proč nelze uplatnit vědecký
výzkum o tisících klientech
dle pravidel EBM
v akupunktuře? (obdobně
v myoskeletální medicíně,
v reflexních masážích
plosky nohou atp.?)
Empirická/lidová medicína se řídí
principy: Podporuje organismus jako
celek – jednak aby byl zdráv – jednak
aby byl sám schopen vyrovnat se
s nemocí = podporuje samoúzdravné
procesy. Lidová medicína:
•
•
•

•

Užívá přirozené prostředky:
slunce, voda, vzduch, obklady,
byliny, masáže, oleje.
Ovlivňuje život: pohyb doporučuje cviky, chůzi v nerovném terénu, nově NW s holemi.
Režimová opatření a upravuje stravování (nově = upravuje
ENTEROBIOM): doporučují se
nejrůznější diety, pitný režim,
pravidelný spánek, půsty jednodenní/půldenní.
Učí pozitivnímu myšlení/víře
v uzdravení.
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•

Léčba je přísně individuální, zaměřená nejen na orgán, který
je v nepořádku, ale i na orgány
s ním spojené, na letoru člověka,
na jeho stav funkcí fyzických
a psychických. První důvod,
proč nelze provádět tisícové
studie s důkazy EBM.

AKUPUNKTURA je dá se říci
moderním jazykem: je INFORMAČNÍ – REGULAČNÍ medicína,
ovlivňuje samoúzdravné regulační
mechanizmy (limbický systém, diencefalon, hypotalamus – následně
systém ANS, imunitní, endokrinní
osu..). Plní princip psycho-neuro-imuno-endokrinologie = nového
oboru „klasické medicíny“.
AKUPUNKTURA, JÓGA, MASÁŽE, POHYB, Myoskeletální
medicína, ošetření měkkých
tkání, mobilizace aj. manuální
techniky NEVNÁŠEJÍ do těla
žádné látky, žádné léky, vitaminy ani ATB, ale mění informace
a chování CNS, mění tak skladbu
neurohormonů/neurotransmiterů,
ovlivňují projekční oblasti (trajektorie v CNS) aj. Toto je druhý důvod
proč nelze provádět u akupunktury
dle EBM tisícové důkazy – protože
každý člověk je individuální entita,
může reagovat jinak – podle aktuálního stavu funkcí. Nekonvenční
(Východní), či lidová medicína má
své uplatnění:
• v prevenci primární a částečně
v sekundární;
• u funkčních poruch jednotlivých orgánů, systémů;
• v psychosomatice;
• v léčbě bolesti;
• klienti ji vyhledávají, když selhává konvenční medicína, zvláště
chroničtí pacienti.
Jazykem západní medicíny jde
u Východní medicíny o:
• obnovení homeostázy;
• stimulaci obranných sil;
• obnovu/úpravu reaktivní schopnosti organismu.
Jde o podporu a regulaci samoúzdravných reflexních dějů.
Nekonvenční medicínou se
neodstraňují ani neléčí ONKOLOGICKÁ onemocnění, neléčí
se syfilis, AIDS, TBC, dyzenterie aj.
žádné nemoci přenosné z člověka
na člověka, žádné akutní infekční
28

nemoci, nenahrazují se operace, tyto
a další stavy jsou ABSOLUTNÍ KONTRAINDIKACÍ akupunktury (a CAM
jako takových vůbec). Výuka NEKONVEČNÍ Medicíny = akupunktury v IPVZ Praha, v NCO NZO Brno, na
LF, na akreditovaných pracovištích
řádně učí KONTRAINDIKACE, které jsou prakticky identické s obore
m Rehabilitační a Fyzikální medicíny
a s celým oborem Fyzioterapie.
Akupunktura má navíc řadu specifických kontraindikací (již ve
Věstníku MZ ČR r. 1976 jsou uvedené
kontraindikace dle WHO), jsou body,
do kerých se nesmí aplikovat jehlová
akupunktura.
Metody nekonvenční medicíny může v ČR z lékařů a jiných
zdravotníků praktikovat pouze
ten, kdo byl v těchto metodách
řádně vyškolen a má příslušné
zkoušky.
Na dodržování těchto pravidel dohlíží odborné lékařské společnosti
(u nás ČLAS), které úzce spolupracují s obdobnými společnostmi EU.
Řada lékařů ČR je m.j. držitelem
zahraničních certifikátů (v homeopatii např.).
Podle ZÁPADNÍ medicíny mluvíme
o zdraví tehdy, když je zachována
základní řada fyziologických a psychických funkcí člověka v porovnání
s normou, vymezenou přesně danými hranicemi. Západní medicína
zpravidla nezasahuje, dokud nemoc
nemá za následek fyzické či psychické poškození takové, které již lze
objektivizovat (EKG, laboratoř, CT,
fMRI, trajektorie, PET, psychologické
vyšetření atd.). VÝCHODNÍ medicína definuje zdraví jako optimální
rovnováhu energií v těle (rozuměj =
fyziologii všech funkcí), preferuje
prevenci a zasahuje hned jakmile se
objeví jemné známky energetické
nerovnováhy (rozuměj: symptomy
dysfunkcí), a pokouší se tak znovu
nastolit rovnováhu a obnovu funkcí
dříve, než se objeví fyzické změny
rozuměj: než vzniknou změny strukturální (viz též: mostkezdravi.cz/
component…versus-zapadni-medicina-kdy-a-pro-po…, Tibetskamedicina.cz/cs/tibetska-vs-zapadni-medicina cloud9institute.cz/clanky/
celostni-medicina/psychosomatika-
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-vs-zapadni…).
Doc. MUDr. František Véle, CSc
vždy všechny učil: „Dlouhotrvající
porucha funkcí vede vždy k poruchám strukturálním“. Západní medicína léčí podle guidlines. Operuje
a léčí hernii disku či angínu, kterou
má náhodou zrovna dnes pan Novák.
Východní medicína hledá příčinu
v INDIVIDUU – proč právě PAN
NOVÁK má hernii disku či angínu
aj., léčbu volí INDIVIDUÁLNĚ podle
typu člověka, dle poruch funkcí, dle
charakteru a fáze nemoci, předchorobí a aktuálního stavu funkcí celého
těla. To je právě důvod, proč nelze
provádět v akupunktuře důkazy dle
EBM, neboť jsme každý jiný/jiná,
jedineční.

Úrovně poruch zdraví dle
nekonvenční medicíny
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Psychické rozlady, poruchy
koncentrace, emoční labilita,
dysfunkce kognice.
Dysfunkce: CNS, endokrinia,
imunity, metabolismu.
Psychosomatizace – dysfunkce
orgánů.
Orgánové léze – plně reverzibilní (-itis).
Orgánové léze – typu těžší
itis - hojení jizvou, stavy incipientní – osis (ulcus, jizvy,
degenerace).
Orgánové léze – osis a irreverzibilní strukturální léze (nádory, ikty, IM, artrózy, nekrózy).

U prvních 3 úrovní poruch zdraví není v současné době možné
provádět statisícové studie dle požadavků EBM – došlo by jednoznačně
k popření principu individuality, obtížná by byla verifikace jemných dysfunkcí, poruchy emoční – psychické,
obtížná validita minima objektivních
nálezů, akupunktura přitom má
velké terapeutické efekty. Ale klienti
do ordinací lékaře klasické medicíny
přicházejí zpravidla až ve 4. úrovni
poruch funkcí. Ve všech školeních
se učíme, že od 4. úrovně poruch
zdraví je indikována léčba na
prvním místě klasickou medicínou. Nekonvenční medicína zastává JEN funkci podpůrnou, zvl.
u 6. stupně. Akupunkturou nikdy
neléčíme onkologické případy!,

můžeme ulevovat bolesti, trochu
zlepšit funkce některých orgánů.
Toto je hlavní důvod, proč provedení studie dle EBM není možné u prvních 3 stupňů poruch
a u ostatních dalších by bylo ve
všech ohledech naprosto NEETICKÉ.
V Asii již před 7.000 – 5.000 roky
vznikly odlišné ucelené systémy se
svými pravidly diagnostiky, léčby,
indikacemi a kontraindikacemi,
masážemi, cvičením aj., použití měly
primárně v prevenci, systémy jsou
úzce propojené s filozofií dané země.
Ajurvéda, Jóga (Indie), Tibetská
medicína, Klasická Čínská medicína
s akupunkturou, mikrosystémy,
léčba moxou, „Mladší“ je Tradiční
čínská medicína, SU-JOK, masáže
Shia-Tsu (Japonsko). Nekonvenční
medicína rozšiřuje dimenze konvenční medicíny.
• 7.000 r. Ájurvéda , Jóga – Indie – oba systémy byly uznány
WHO r. 2008 oficialně jako
celostní medicína
• 7.000 r. Tibetská medicína
– byliny, bulvy, hlízy, koření,
houby, cvičení, masáže, později i akupunktura
• 7.000 – 5.000 r. Akupunktura s různými subsystémy
a technikami: moxa, jehlování,
akupresura, akup. SU – JOK,
chronopunktura, mikrosystémy: ucha, obličeje, dutiny
ústní, dlaní, plosek nohou,
cerebrální, svalové dráhy aj. Viz
knihy Dr. Růžičky, Dr. Kajdoše,
Dr.BarešovéKRL.
Do Evropy dorazila akupuktura
jako oficialní léčebná metoda v 17.
století, ale větší rozvoj akupunktury
zde nastává až v první polovině 20.
století.
V ČR ojedinělí uživatelé, rozšíření
po 2. světové válce a zvl. Akupunktura jako korejská starodávná léčebná
se rozšířila v ČSSR po Korejské válce
v 1950–1957, první učebnice v češtině byly 1963 MUDr. Umlauf – vojenský lékař, po návratu z Korejské války
to byli profesoři neurologie r. 1965
prof. MUDr.Vymazal a prof. MUDr.
Tuháček, kteří společně napsali
stručnou učebnici akupunktury,
válečný chirurg – proslavený nestor
akupunktury v naší republice MUDr.
Kajdoš a jeho nezapomenutelná

kniha“ Kovem a ohněm“. Po r. 1976
knihy Dr. Růžičky, Dr. Jonáše, Dr
Marka, MUDr. Milady Barešové CSc.
aj. (viz též: Zázračná akupunktura,
Rehabilitace.info. rehabilitace.info/
zdravotni/zazracna-akupunktura/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Akupunktura).
Akupunktura je založena na aplikaci moxy či speciálních jehel do
365 bodů (původní stařičké mapy).
Vývoj snímání biosignálů ve 20.stol.
detekoval nad 2.000 aktivních bodů
ve 14 drahách. Akupunktura pracuje
s principy 1-jedné životní síly, 2- doplňujících se energií YIN a YANG,
5-ti přírodních elementů/vlivů,
8 pravidel, 24hodinového biorytmu,
a dalších pravidel, má svou diagnostiku. Akupunktura má jako
samostatný OBOR medicíny svá
pravidla diagnostiky poruch
funkcí, má působení v prevenci
a přesná pravidla terapie, má
své přesně definované indikace
a kontraindikace. Akupunkturou
se dá i zabít (rehabilitace.info/
zdravotni/zazracna-akupunktura/
Tamtéž odkaz na Akupunktura pod
termokamerou dtto VIDEO.).
Mohli bychom jmenovat další
významné autory a mnoho jejich
fundovaných a precizně dokumentovaných přednášek a textů.
Kromě již výše jmenovaných bychom uvedli jména jako prim. Dr.
Vydra, Dr. Dolejšová, Dr. Wankatová, Dr. Loskotová, Dr. Procházková
-Večeřová, Dr. Strnad, Dr. Holub,
Dr. Čutová, Dr. Strnadelová a další,
z poslední doby za všechny např. Dr.
Olšák a Dr. Stodůlková.
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různé – polemika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
Předseda ČLS JEP
V Brně, dne 20. 11. 2018
Vážený pane předsedo,
děkuji za sdělení, které nás nepotěšilo.
Jak víte, akupunkturní společnost má téměř 50 let, v současnosti 525 členů a po celou
dobu se vedení snaží o vzdělávání svých členů, aby byla udržena dobrá úroveň akupunktury. Proto pořádáme mnoho let semináře z různých oborů, protože akupunktura proniká téměř všemi obory naší dnešní
atomizované medicíny a členy naší společnosti jsou lékaři mnoha klinických oborů. Vždy zařazujeme přednášky s novinkami z určitého oboru. Tyto nám přednášejí a přednášeli respektovaní zástupci oborů, včetně
univerzitních profesorů. K tomu zazní přednášky o zkušenostech s použitím akupunktury u některých
zdravotních potíží, a to i významných zahraničních odborníků.
Leta jsme bezproblémově kredity dostávali a teprve na poslední dva semináře a další akce jste však kredity
za vzdělávání neudělili z důvodů, které těžko chápeme. Předpokládám, že z předsednictva ČLS JEP nikdo
akupunkturu nestudoval a nepraktikoval. Jak máme akceptovat posuzování akupunktury od kolegů, kteří
ji znají jen velmi okrajově?
V posledním semináři jsou přednášky:
- novinky v očním lékařství – 0 akupunktury
- akupunktura a smysly z hlediska tradičního pojetí
- poruchy chuti a čichu z ORL hlediska – poslední vědecké poznatky + krátké doplnění o možnosti akupunktury u některých potíží
akupunktura v oblasti hlavy a krku - parézy, neuralgie - skvělá práce kolegy Olšáka z FN Olomouc netýká
se ORL
- přehled některých akupunkturních prací v nosném tématu ze světových databází (Cochrane, Pubmed
atd.) - co je na tom nevědeckého??
- pokračování velmi odborně fundované přednášky předního mykologa o léčivých houbách, složení z farmakologického hlediska, srovnání jejich používání v Asii a západních zemích, možné použití jako doplňků
u některých zdravotních potíží. Pacienti léčebné houby běžně užívají a tedy je potřeba o tom něco vědět.
Tedy které přednášky nesplňují vědeckost?
Neudělování kreditů za vzdělávání považujeme za diskriminaci naší snahy, vidíme, že neoceňujete naše
nemalé úsilí o udržení seminářů a tím i úrovně provádění akupunktury našimi lékaři.
Z Vaší zprávy mě docela zarazilo vyjádření ORL společnosti k našemu vzdělávání. Ptám se, jakým právem
se ORL společnost k tomu vyjadřuje? My se k jejich vzdělávání také nevyjadřujeme. Že to neslyšeli na svých
akcích? Kdyby chtěli najít informace o efektu akupunktury v ORL oblasti, tak by je jistě našli. Možná by
s překvapením zjistili, že po nezpochybnitelném efektu na pohybový aparát je akupunktura možná nejúčinnější právě při ORL potížích (kromě tinnitu, s tím se také obtížně pereme).
Běžně se dávají kredity za vzdělávání farmaceutickými firmami se zcela jasným byznysovým pozadím.
To je vědecké a v pořádku.
Před týdnem jsem přednášel na Slovensku. Dovolte mi bonmot - z hlediska postavení akupunktury
v ČR a v SR jsem si při přejezdu přes řeku Moravu připadal jako v zemi krále Miroslava. Slovenská lekárská
spoločnost za přednášky uděluje kredity bez problémů. A to ani nemluvím o Německu, kde jsme v září
měli světový kongres lékařských akup. společností. Na něm zásadním způsobem participovala univerzita
v Mnichově. Z toho usuzuji, že zřejmě nepovažovala přednášky na kongresu za nevědecké.
Stále opakujeme, že by bylo lépe naopak akupunkturu prováděnou lékaři postavit na vyšší legislativní
úroveň, abychom ji měli jako zdravotníci pod kontrolou jako metodu léčebně preventivní péče, případně
jako obor podle slovenského příkladu. Jinak ji budou bez omezení provádět různí léčitelé bez jakéhokoliv
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dohledu a pak teprve nastanou problémy. Nikdo je nebude kontrolovat, jak to dělají. A to by byl už jasný
průlom do léčebně preventivní péče.
Vážený pane profesore, považujte naše vyjádření za protest proti neudělování kreditů.
Jsme ochotni a rádi uspořádáme v přátelském kolegiálním duchu něco jako kulatý stůl s Vámi, dalšími
členy předsednictva i ČLK a předložíme vám dostatek materiálů o výzkumu v akupunktuře.
S pozdravem
MUDr. Ladislav Fildán
předseda
Česká lékařská akupunkturistická společnost ČLS JEP
Kromě toho proběhla polemika čestného předsedy ČLAS doc. MUDr. Františka Pára, CSC., a současného
předsedy, MUDr. Ladislava Fildána k článku redaktorky Mgr. Evy Zahradnické s názvem "Léčitelé pod
dozorem" o připravovaném zákoně o léčitelích, uveřejněném ze dne 6.11. 2018 v MLADÉ FRONTĚ DNES.
Opakovaně byl vyjádřen nesouhlas s článkem a žádost u uveřejnění reakce ČLAS, což se dosud nestalo.
26. 11. 2018
Redakce
Vážený pane ministře,
obracím se na Vás jako člen výboru České lékařské akupunkturistické společnosti,
která spadá pod Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně a má svoji vzdělávací katedru
vIinstitutu postgraduálního lékařství v Praze. Jsem lékařem rehabilitačního oddělení
Fakultní nemocnice Olomouc a pracuji s těžce nemocnými pacienty. Akupunkturu
více než 5 let využívám jako jednu ze standardních medicínských metod, protože
v řadě diagnóz nemáme lepší nástroj, kterým bychom byli schopni pacientovi např.
při nervových parézách pomoci.
V posledním období kvůli připravovanému zákonu o léčitelství jsem znepokojen
názory některých kolegů, že seriózní lékařská akupunktura patří do léčitelství. I proto jsem na jaře r. 2018
poslal do časopisu České lékařské komory – Tempus medicorum článek, kde vysvětluji na příkladech, co
lékařská akupunktura v nemocničních podmínkách dokáže, a proč v řadě diagnóz jsme nuceni ji použít
i jako metodu volby, i když využíváme všech jiných dostupných medicínských postupů. Samozřejmě byl
smeten ze stolu bez jakékoliv odezvy!
Velmi Vás tedy prosím o možnost setkání, na kterém by bylo možné prezentovat více jak 5ti-leté zkušenosti s klinickou akupunkturou na těžce nemocných pacientech ve fakultní nemocnici. Rád budu výsledky prezentovat v přítomnosti kritiků akupunktury, protože dosud k tomu nebyl dán prostor. Myslím,
že pouze v dialogu s protistranou je možné získat validní informace. Nejedná se o žádné šarlatánství či
sugesci, tento blud šíří dokonce i v médiích někteří představitelé lékařské komory! Rovněž se nejedná
o žádnou čínskou medicínu, ale o seriózní a vědecky podloženou akupunkturu prováděnou lékaři! Jsem
ochoten dokázat účinky akupunktury na kterékoliv spinální jednotce v republice na těžce postižených
pacientech po míšním poranění. Tyto výsledky jsou okamžité i dlouhodobé, jako důkazový materiál mohu
prezentovat desítky videoukázek těžce nemocných pacientů (některé jsou uvedeny v článku v příloze)
a jejich zdravotnickou dokumentaci, která dokazuje, že se tímto způsobem léčby podařilo „uniknout“
náročným operačním výkonům. Tito pacienti dali souhlas, že jsou ochotni osobně přijít ukázat výsledky
naší dlouhodobé a namáhavé práce. Bylo by velkou chybou dát nás, lékaře zabývajících se výzkumem akupunktury na odborné úrovni, do jednoho pytle s neodborným prováděním akupunktury laiky, kterému se,
doufám, podaří v legislativě zamezit. To totiž nejvíce poškozuje dobré jméno lékařské správně prováděné
akupunktury.
S přátelským pozdravem
MUDr. Peter Olšák
Rehabilitační lékař Fakultní nemocnice v Olomouc
9. 10. 2018
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různé – polemika
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společenská rubrika

MUDr. HELENA ČUTOVÁ – VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
V říjnu oslavila - a my s ní - své
významné životní jubileum MUDr.
Helena Čutová z Brna. Její specializací je ORL, kterou praktikuje ve
své soukromé ordinaci. Mnoho let
se zabývá také celostní medicínou,
jež kombinuje s klasickou medicínou ve prospěch svých pacientů.
Z metod celostní medicíny používá
především akupunkturu a její přidružené techniky, homeopatii, tradiční
čínskou medicínu, fytoterapii a další
postupy.
Dr. Čutová je dlouholetou členkou
výboru naší společnosti a zpočátku
se starala o vedení členské základny.
Účastnila se mnoha našich kongresů a téměř vždy aktivně se svými
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přednáškami. Přednášela nebo
prezentovala postery na světových
kongresech ICMART. Aktivně se
prezentovala také na našich odborných seminářích s ORL tématikou.
Publikovala v časopise a přednášela
i na různých kurzech.
Milá Helenko, dovol, abych Ti
u příležitosti Tvých významných
narozenin poděkoval za Tvou práci
ve výboru a odbornou činnost a popřál Ti jménem našich členů, výboru
a jménem svým vše nejlepší, pevné
zdraví, elán do dalších let a mnoho
spokojených pacientů.
MUDr. Ladislav Fildán
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společenská rubrika

Primář MUDr. RASTISLAV KORMAN –
VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM
Milý jubilant, milý Rasťo,
je zaujímavé vidieť, čím si prešiel
a čo všetko pozitívne si vykonal, nielen pre svojich pacientov, ale tiež
ako si prispel k rozvoju zdravotnej
starostlivosti vo svojom pôsobení ako lekár. Začal si v Kysuckom
Novom Meste, kde si sa narodil
/1948/, ďalej Martin kde si študoval
a potom pracoviská Považská Bystrica, Žilina a nakoniec si vytvoril
spolu s manželkou Margitou svoje
pôsobisko- neštátne zdravotnícke
zariadenie- zase v Kysuckom Novom
Meste /1994/, ktoré ani oheň nezničil /2011/. Je obdivuhodné, ako
si systematicky a stále pracoval na
svojom odbornom vzdelávaní nielen
v odbore gynekológia-pôrodníctvo /
atestácia v 1976/, ale od 1986 si sa vrhol do tajov akupunktúry /atestácia
2003/, v ktorej si sa vzdelával doma
aj v zahraničí.
V roku 1990 si absolvoval kurzy
v akupunktúre v Inštitúte pre ďalšie
vzdelávanie lekárov a farmaceutov
v Prahe. V r. 1991 si úspešne absolvoval akupunktúrne školenia
v Inštitúte pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v Bratislave. Na II. Lekárskej fakulte Karlovej
univerzity v Prahe si absolvoval kurz
Elektroakupunktúry podľa Dr. Volla,
ktorá je dodnes Tvojou srdcovou
záležitosťou. Od r. 1992 si sa zúčastňoval viacerých seminárov a školení
v zahraničí v Rakúsku, Nemecku,
v ČR, v Rusku – v akupunktúre, elektroakupunktúre, SU-JOK akupunktúre, Yamamoto scalp akupunktúre,
Aurikulopunktúre, Aurikulomedicíne, Samovej akupunktúre, v kurzoch
laseropunktúry. Svoje bohaté poznatky a skúsenosti veľmi precízne si
prenášal do svojho odboru, a tak si
ich aj prezentoval nielen na domácej
pôde, ale aj na medzinárodných stretnutiach. Tvoje argumentácie majú
pevný a reálny základ, čo sa prejavuje
v Tvojom vystupovaní.
Nezabudnuteľnou je aj prezentácia
úspešných kazuistík z vášho pracoviska na seminári v Bojniciach, ktorý

organizoval prof. MUDr Ján Štencl,
CSc, rektor SZU. Na tomto seminári
sa vtedy zúčastnili nielen gynekológovia z praxe, ale tiež odborníci
z akupunktúry, homeopatie a rehabilitácie vo veľkom počte.
Primár MUDr. Rastislav Korman
pracuje od r. 1999 vo výbore SSA
SLS, vo funkcii predsedu Dozornej
rady SSA SLS. Od 1. mája 2008 bol
ministrom zdravotníctva vymenovaný do funkcie krajského odborníka
v Žilinskom samosprávnom kraji,
túto funkciu zastáva už tretie funkčné obdobie.
Svoje dlhoročné poznatky a skúsenosti odovzdával a odovzdáva
kolegom ako lektor ÚTČM LF SZU
v Bratislave a jeho pracovisko je zároveň aj výučbovou bázou v oblasti akupunktúry, ale hlavne v prezentovaní
elektroakupunktúry podľa dr. Volla,
kde dosahuje vynikajúce výsledky.
Bezpochyby tromfom jeho dlhoročnej práce v tejto oblasti je vydanie
dôležitej publikácie pre lekársku
verejnosť vrátane akupunkturistov
s názvom "EAV – Metóda celostnej
medicíny.", v ktorej je spoluautorom
aj jeho manželka MUDr. Margita Kormanová. I jej patrí vďaka, že pomáha
vytvárať optimálne podmienky pre
ich spoločnú prácu.
Za snahu o vedecký rozvoj a za
prácu v oblasti medicínskeho odboru akupunktúra mu boli udelené
ocenenia, diplomy a pocty. Slovenská lekárska spoločnosť /SLS/ mu
udelila bronzovú, striebornú a zlatú
medailu za zásluhy o jej rozvoj, ďalej
"Čestné uznanie za zásluhy o rozvoj
Spoločnosti akupunktúry SLS, Diplom a Čestné uznanie Spoločnosti
akupunktúry Českej lekárskej spoločnosti J. E. Purkyně a nakoniec
mu bola udelená pocta Doc. MUDr.
Jozefa Šmiralu. PhD. za významnú,
dlhodobú, odbornú činnosť v medicínskom odbore akupunktúra.
Tak na záver milý Rasťo, nie len
vrelá vďaka za to čo robíte v našom
odbore pre našich lekárov i pacientov aj spolu s Tvojou manželkou, ale

i úprimné želanie, aby si prežil ešte
veľa rokov v zdraví, v pohode, nielen
v kruhu Tvojej rodiny ale i medzi
nami, akupunkturistami.
MUDr Vladimír Balogh
prednosta ÚTČM LF SZU
K pozdravu a blahoželaniu k životnému jubileu prim. MUDr. Rastislava
Kormana sa pripája aj redakcia časopisu Acupunctura Bohemo Slovaca.

Milý Rasťo,
dovol, abych se jménem České
lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP a jménem svým
také připojil k zástupu gratulantů
s poděkováním za dlouholetou vynikající spolupráci s naší společností
a přáním pevného zdraví, hodně elánu
a mnoho spokojených pacientů
MUDr. Ladislav Fildán
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společenská rubrika

JUBILANTI V ROCE 2019
80

Hradec Králové

MUDr. Misiaczková Lenka, CSc.
MUDr. Hrušková Eva
Praha
Praha
MUDr. Kleplová Věra		MUDr. Novák Bohumil
Litoměřice
Oldřichov u Duchcova
MUDr. Nováková Lenka
MUDr. Saidová Zinaida
Jablonné nad Orlicí
Brno
MUDr. Pavlíčková Anděla
MUDr. Tirová Danuše		
Tábor
Tišnov
MUDr. Pečivová Ludmila
Ostrava
75
MUDr. Pelčík Jaromír
Plzeň
MUDr. Berka Lubomír, CSc.
MUDr. Pešková Ladislava
Jindřichův Hradec
Řevnice
MUDr. Nováková Václava
MUDr. Prokešová Jaromíra
Dolní Břežany
Mělník
MUDr. Trachová Marie
MUDr. Prokeš Pavel
Bohumín
Mělník
MUDr. Vejběra Jiří
MUDr. Rohel Jiří		
Brno
Velehrad
MUDr. Bobysud Vlastimil
MUDr. Širůček Vladimír
Praha
Blansko

70
MUDr. Both Pavel
Ostrava
MUDr. Čepelková Miroslava
Praha
MUDr. Doležalová Alena
Olomouc
MUDr. Dvořáková Marie
Žďár nad Sázavou
MUDr. Feldman Ota		
Jablonec nad Nisou
MUDr. Kartárik Martin		
Orlová
MUDr. Koreň Vladimír		
Praha
MUDr. Korol Michal		
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60
MUDr. Dejl Ivan		
Horažďovice
MUDr. Foltýnová Elena
Kroměříž
MUDr. Haltmar Bohdan		
Zábřeh
MUDr. Hroudná Miroslava
Brno
MUDr. Janíček Tomáš
Šumperk
MUDr. Krajsová Ivana
Bruntál
MUDr. Kroupa Karel
Praha
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MUDr. Podojil Jan
Janské Lázně
MUDr. Radosta Milan
Praha
MUDr. Strnadelová Vladimíra
Praha
MUDr. Zemek Jaroslav
Chrudim
MUDr. Bambusek Alexandr
Šumperk
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MUDr. Gregůrková Marcela
Beroun
MUDr. Halada Petr		
Hradec Králové
MUDr. Hambálková Štěpánka
Arnoltice u Děčína
MUDr. Kohoutová Sylva
Praha
MUDr. Martínek Petr
Bystřice nad Pernštejnem
MUDr. Mozíková Petra
Přerov
MUDr. Müllerová Klára
Litvínov
MUDr. Škapová Šárka
Frýdlant nad Ostravicí
MUDr. Štěpánová Michaela
Jenštejn – Podolanka
MUDr. Štourač Petr
Křenovice u Slavkova
MUDr. Vítková Renata
Vratimov
MUDr. Šraierová Dana
Nová Hospoda - Kamenice

zprávy z uskutečněných akcí

ICMART-ISAMS 2018
ICMART XXXII. WORLD CONGRESS
ON MEDICAL ACUPUNCTURE INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ACUPUNCTURE AND MERIDIAN SYMPOSIUM
Mnichov 7. – 9. 9. 2018
MUDr. Ladislav Fildán
Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno
info@fildan.cz
Společně s několika kolegy jsme se
zúčastnili již 33. světového kongresu
ICMART. Pro zopakování je to zkratka –
International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques (přidružených technik). Letos se kongres
uskutečnil ve spolupráci s korejskými
lékařskými společnostmi – Korean
Pharmacopuncture Institute a Medicall Association of Pharmacopuncture Institute sdrženými v organizaci
iSAMS. Proto bylo v názvu kongresu
také Mezinárodní vědecké sympozium
o akupunktuře a meridiánech. Před 33.
lety mělo tehdejší Československo tu
čest být v roce 1983 u samého zrodu
ICMARTu, organizace, která v současné době sdružuje kolem 80 lékařských
akupunkturistických společností
z celého světa, ze všech kontinentů,
reprezentuje 35 tisíc lékařů.
Kongres se konal v krásném Mnichově v hotelu Hilton s velmi dobrým
kongresovým zázemím. Kongresu se
zúčastnilo přes 500 účastníků ze 36
zemí světa.
Co do počtu přednášek, workshopů
a plenárních zasedání všech účastníků
to byl zřejmě dosud největší kongres.
Zřejmě nejvíce účastníků však bylo na
3. kongresu ICMART v Praze v roce
1988 – přes 800.
V Mnichově zaznělo 212 přednášek
od 187 přednášejících, 50 posterů.
Přednášky probíhaly až na 6 místech
najednou, nebylo možné, abychom se
většiny účastnili. Museli jsme si vždy
vybrat, co by nás zajímalo.
Jako vždy byly také udíleny ceny za
nejlepší práce a postery. Nejprestižnější je ICMART vědecká cena 2018.
Ocenění dostaly také práce studentů.
Kongresu předcházel Student Day
s přednáškami.

Zajímavostí byly tzv. snídaňové přednášky (breakfest symposium), které
začínaly v 7.30 a krátce před zahájením se bylo možno lehce občerstvit
v předsálí. Spolu s MUDr. Petrem Fialou jsme měli přednášku právě v této
ranní době, každý v jiném sále. Byl
jsem mile překvapen poměrně dobrou
účastí v našem bloku pěti přednášek,
odhaduji asi 40 účastníků. Přednášel
jsem o současném použití akupunktury a MD-kolagenových injekcí při léčbě
onemocnění pohybového aparátu.
Přednáška zaujala, soudě podle dotazů
v diskuzi, kterou ovšem pracovní předsednictvo umožnilo jen na pár minut.
Dr. Fiala měl přednášku: European
Roots of Acupuncture- Dispute About
the European-Asian-African Root –
Disputace o možných evropských
kořenech akupunktury.
Odpoledne probíhala plenární
zasedání, kdy se propojily 3 sály do
jednoho a zazněly zásadní přednášky
obecnějšího charakteru.
Zejména tyto odpolední přednášky
se opíraly o EBM v akupunktuře, mnohé práce využívaly randomizovaných
kontrolovaných studií (RCTs), které
jsou považovány za zlatý standard ve
výzkumu. Těchto přednášek byla celá
řada a je nemožné je zde citovat.
Velký význam je vedením ICMARTu
přisuzován výuce lékařů v akupunktuře a přidružených technikách, čemuž
byl věnován panel s předsedkyní
a generálním sekretářem ICMARTu.
Výuka akupunktury ve světě má
hodně podobného i různého. Některé
programy jsou uznávány a akreditovány vládami, další národními lékařskými
společnostmi a další národními lékařskými akupunkturními společnostmi.
V panelu krátký přehled výukových

standardů v USA, Brazílii, Austrálii
a Německu.
Celým kongresem se jako červená
niť táhlo přesvědčení přednášejících
o prospěšnosti propojení západní
a nekonvenční medicíny v denní praktické léčebně preventivní péči. Toto
propojení přináší výhody pro pacienty
a navíc i ekonomický benefit, léčba je
takto levnější. Tradiční medicínu jednoznačně podporuje WHO, protože je
dostupnější pro mnoho lidí na planetě
než drahá západní medicína.
Kongres měl i svou vydařenou společenskou část, welcome party a gala
dinner, ten byl ve velké mnichovské
pivní restauraci s vynikajícím občerstvením za doprovodu bavorské lidové
hudby a tance.
Závěrem bych hodnotil kongres jako
vynikající, skvěle organizačně zvládnutý. Je jen škoda, že více našich lékařů
nevyužilo tuto jedinečnou možnost
navštívit kongres v sousední zemi.
Další kongresy již budou na jiných
kontinentech.
Každý, kdo by měl zájem studovat
abstrakta, je může získat v časopise
JAMS vol. 11 No.4 August 2018 (Journal of Acupuncture and Meridian
Studies), na který je neplacený přístup
na internetu.
Jak se k abstraktům dostanete?
www.jams-kpi.com
Vlevo nahoře na liště: Articles and
Issues – otevřít – List of Issues – 2018
(Volume 11) – August 2018 Issue 4.
Rolujte dolů až na link ICMART-iSAMS 2018 a dostanete se ke všem
abstraktům.
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SLUŽEBNÍ CESTA
ČÍNA 15. 10. – 21. 10. 2018
MUDr. Jiří Nedělka

Rehabilitační centrum a ambulance léčby bolesti
Žufanova 1113, 163 00 Praha 6
nedelka@rehabilitacenedelka.cz
Na pozvání firmy BTL jsem byl
opětně vyzván k zajištění série přednášek a seminářů.
Tato akce se konala v měsíci říjnu
2018 a základní téma bylo – „ Pražská
rehabilitační škola, využití moderních přístrojových technik v léčbě
pohybového ústrojí.“
Let Praha – Šanghaj, Šanghaj-Changchun včetně mezi přistání trval 17
hodin.
Teplota podle předpovědi měla být
kolem 20ti stupňů, překvapení nastalo v tomto severočínském městě, kde
teplota byla 1 oC nad nulou, což bylo
nepříjemná skutečnost. Poznatek je,
vždy raději vlněný svetr s sebou.
Série přednášek a seminářů začínala v severočínském městě Changchun v Univerzitní Jilin nemocnici.
Tato vcelku moderní nemocnice má
velkou spádovou oblast, což se projevuje i na velkém počtu pacientů,
čekajících na ošetření. Rehabilitační
oddělení bylo moderně vybaveno,
překvapující byl počet pacientů
s mozkovými příhodami. Pacienti kolem 40ti let nebyli výjimkou,
příčinou může být i vysoký počet
čínských kuřáků.
Během hospitalizace se o pacienta
starají rodinní příslušníci včetně
zajišťování stravy. Příkladný byl
i transport pacientky na vozíku
z 6. patra při poruše výtahu. Zde je
možno dokumentovat, že rodinné
vztahy jsou v Číně podstatně pevnější než u nás.
Po celodenním programu následoval přesun jižně do Shenyangu
rychlovlakem, vzdálenost kolem 350
km byla překonána během hodiny
a něco.
V Shenyangu, ve zcela moderní
a moderně vybavené nemocnici se
konalo setkání s lékaři a univerzitními studenty, kteří byli seznámeni
s Pražskou rehabilitační školou při
38

diagnostice a léčbě poruch pohybového ústroji . Aplikace rázové vlny
ve formě dynamické myofasciální
terapie zde byla v korelátu s prvky
tradiční čínské medicíny.
V odpoledních hodinách byl přelet
do města Xiamen vzdáleného cca
2500 km jižně od Shenyangu.
Xiamen je překrásné moderní
přímořské město, kypící životem,
s krásnými promenádami podél
moře. Nachází se zde velké množství
restaurací, hřišť, odpočinkových
prostor.
Nutno zmínit půjčovny elektrokol,
které se nacházejí na mnoha místech
na pobřeží.
Velmi zajímavý moment je blízkost
ostrovu Taiwan, jehož obrysy jsou za
mořským průplavem zcela zřetelné.
V Xiamen byla ukázka aplikace
Dynamické myofasciální terapie
s nízkoenergetickou ESWT v korelátu s TČM v rehabilitačním centru
nemocnice Haicang. Odpoledne
pak v Centru pro léčbu bolesti
v nemocnici Hongai. Obě nemocnice mají krásnou parkovou úpravu
ve stylu Feng Shui. Moderní budovy
a tato parková kombinace se vzájemně krásně doplňují.
Večer, po velmi pestré večeři kde
dominoval široký sortiment mořských plodů v různých úpravách,
následoval přesun do města Fuzhou,
vzdáleného 360 km. Tuto cestu jsme
absolvovali automobilem po velmi
kvalitních dálnicích. Na místě je zmínit, že je na odpočinkových místech
z automatů možnost zakoupit velmi
kvalitní kávu, což před několika lety
bylo nemyslitelné .
V Rehabilitačním centru nemocnice Fujian proběhla teoretická
a praktická část.
N á s l e d ova l p a k d a l š í p ře l et
z Fuzhou do 1 500 km vzdáleného
Nanningu. Toto město se nachází
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severně od hranic s Vietnamem.
Zde se konala velice reprezentativní konference v rehabilitačním
centru Guangxi Medical University.
Úvodem této konference byla potvrzena těsná spolupráce mezi firmou
BTL a touto univerzitou.
Po skončení náročného programu
následovala opět další slavnostní
večeře.
Následující den byl přelet z Nanningu do Xi´an a následně již poslední
let a to do Prahy.
Během jednoho týdne plného
přeletů, přejezdů, řady přednášek
a seminářů zůstává pocit uspokojení,
že v Číně můžeme důstojně reprezentovat českou medicínu spojenou
s prvky tradiční čínské medicíny,
která je atraktivní pro čínské lékaře
a studenty.
Tento zájem je potvrzen i požadavkem čínské strany na další semináře
v příštím roce.
Je až téměř paradoxem, když čínským studentům vysvětluje český
lékař, že v lidském organismu mají
nastavit předváděnými technikami
rovnováhu mezi jin a yang a že uvolnění sympatiku může být i zlepšenou
cirkulaci Chi.
Praha 19. 11. 2018

Foto: archiv autora.
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SYMPOZIUM INTEGRATIVNÍ
MEDICÍNY V ONKOLOGII
MUDr. Jana Wankatová
Ordinace celostní medicíny, Praha 6
wankatova@seznam.cz
Dne 26.10.2018 proběhlo v hotelu
Grandior v Praze Sympozium integrativní medicíny v onkologii.
Pořádala ČLSIM (Česká lékařská
společnost integrativní medicíny)
pod záštitou Ing. Miloše Růžičky,
zastupitele hlavního města Prahy
a starosty městské části Praha-Ďáblice.
V době „honu na čarodejnice“,
neustálých bojů médií i politiků
proti CAM, nás toto setkání posílilo,
spojilo a dalo novou chuť do práce.
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Naši i zahraniční přední odborníci
v metodách CAM předali své zkušenosti hojnému počtu posluchačů
a ukázali, že tyto metody mají své
místo v moderní medicíně.
V rámci sympozia proběhl i křest
knihy "Jmelí – velký pomocník při
léčbě rakoviny", v českém překladu.
Autor Dr. Med. Johannes Wilkens
přehledně ukazuje nové možnosti
léčby onkologických pacientů preparáty ze jmelí, rostoucích na různých
stromech.
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Přesto, že téma celého sympozia
bylo velmi hluboké a náročné, atmosféra byla příjemná a optimistická,
k čemuž jistě přispělo i vystoupení
hudebního seskupení Musica quinta
essentia.
Velkým přínosem byly i informace
vystavujících firem.
Celkově možno zhodnotit akci jako
úspěšnou a přínosnou po společenské i odborné stránce.

oznámení a různé
Česká lékařská akupunkturistická společnost Jana Evangelisty Purkyně pořádá:

ZÁKLADNÍ KURZ ELEKTROAKUPUNKTURY
Termín konání: 23. – 24. 3. 2019
Místo konání: seminární místnost NA 333, FTK UP Olomouc, třída Míru 115
Garant kurzu: MUDr. Peter Olšák
Přednášející: MUDr. Olšák, Mgr. Urban
Cena kurzu: 3500 Kč
Náplň kurzu: cílem kurzu je účastníky seznámit se současnými možnostmi elektroakupunktury.
Výběr a možnosti vyhledávání akupunkturních bodů, formy zapojení jednotlivých okruhů, typy proudů
a jejich forma stimulace k požadovanému klinickému účinku. Maximální důraz bude kladen
na klinické příklady včetně videoukázek a praktické aplikace.
Podmínka účasti na kurzu: Kurz je určen pro lékaře,
kteří absolvovali lékařský základní kurz akupunktury.
V případě zájmu o kurz a neabsolvování základního kurzu akupunktury je nutné
se individuálně dohodnout s garantem kurzu.
K účasti na kurzu není nutné mít vlastní přístroj pro elektroakupunkturu.
Budou k dispozici přístroje firmy BTL. Pokud vlastníte akupunkturní stimulátor,
můžete si ho vzít sebou.
Další podrobnější informace po přihlášení na kurz event. na vyžádání
Po přihlášení na kurz Vám bude zaslán do 7 dní potvrzení o účasti a další informace o kurzu
E-mailová adresa pro přihlášení na kurz: peter.olsak@gmail.com
Telefonický kontakt: 776 275 863
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50 LET ČESKÉ LÉKAŘSKÉ AKUPUNKTURISTICKÉ
SPOLEČNOSTI ČLS JEP – SLAVNOSTNÍ SEMINÁŘ
25. 5. 2019 Lékařský dům Praha – restaurace Nebozízek
Příští rok oslavíme 50 let trvání naší odborné společnosti.
A jak jinak než odborným seminářem. Ten bude mít slavnostní rámec,
také zavzpomínáme na stěžejní události a významné akupunkturisty, kteří stáli
u počátků používání akupunktury u nás a také na Slovensku. Po semináři vás všechny
zveme do restaurace Nebozízek na Petříně ke společnému posezení.
O tématu semináře a jeho organizaci budete včas informováni.
MUDr. Ladislav Fildán
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POZVÁNKA
JUBILEJNÝ XXX.CONGRESSUS ACUPUNCTURAE
SLOVACIAE ET BOHEMIAE CUM
PARTITIPATIONE INTERNATIONALI
14. – 16. 6. 2019 Vysoké Tatry – Stará Lesná.
Téma kongresu: Akupunktura a jej pridružené techniky v priebehu storočí
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,
S radosťou Vám oznamujeme, že jubilejný XXX. Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum
participatione internationali sa uskutoční v dňoch 14. – 16. 6. 2019 v nádhernom prostredí Vysokých
Tatier v obci Stará Lesná, welnes hotel Kontakt. Odborná časť kongresu sa bude konať v Lecture Hall
hotela Academia, ktorý sa nachádza vedľa hotela Kontakt.
Veríme, že Vás osloví ponuka našich odborných tém a podporíte svojou účasťou, aktívnou či pasívnou
náš odbor a zúčastníte sa aj odborných diskusií. Krásna prírodná scenéria Vysokých Tatier vytvorí
vhodnú klimu k nadväzovaniu odborných i spoločenských kontaktov, aj neformálnou cestou v komornej
atmosfére wellnes hotela Kontakt.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia! Srdečne Vás pozývame na jubilejný XXX. kongres
našich odborných spoločností, Slovenskej spoločnosti akupunktúry Slovenskej lekárskej spoločnosti
a České lékařské společnosti akupunktury, České lékařské společnosti J.E.Purkyně.
Podrobnejšie informácie nájdete na našej web stránke www.akupunktúra-sls.sk
Prosíme účastníkov s aktívnou účasťou, aby prihlásili svoje prednášky a poslali abstrakty
do 31.januára 2019.
Tešíme sa na Vašu aktívnu aj pasívnu účasť.
MUD. Ondrej Bangha, ondrej.bangha@gmail.com
Prezident kongresu
		

MUDr.Gabriel Petrovics, petrovics@petrovics.sk
generálny sekretár kongresu
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ICMART 2019 WORLD CONGRESS
ON MEDICAL ACUPUNCTURE
25. – 27. 10. 2019 Gold Coast, Queensland, Austrálie
Podle zájmu zorganizujeme společný odlet a případně i po část pobytu společné akce.
V plánu je i možný stop na pár dní na cestě zpět v nějaké zajímavé destinaci.
Zájemci se hlaste na info@fildan.cz
www.icmart2019.org

ICMART-iSAMS 2018 World Congress on Medical Acupuncture

Inzerce praxe na www.akupunktura.cz
Kolegyně a kolegové,
máte možnost bezplatné inzerce na našich stránkách. Je k tomu potřeba maličkost –
vyplnit a buď poštou, nebo skenem odeslat dotazník na adresy uvedené v dotazníku.
Pacienti se nás stále ptají, kde působí některý lékař akupunkturista, člen ČLAS ČLS JEP.
A to není jednoduché zjistit, obtížně to vyhledávají na internetu.
Na našich stránkách je odkaz na mapu republiky s jednotlivými kraji,
kde si po rozkliknutí může pacient najít lékaře v blízkosti svého bydliště.
MUDr. Ladislav Fildán
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ZÁPIS Č. 36 ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU ČLAS ČLS JEP
ZE DNE 24. 11. 2018 V LÉKAŘSKÉM DOMĚ V PRAZE
Přítomni:
Bláhová, Brychtová, Čutová, Fildán,
Filípek, Halada, Olšák, Sedláček
Omluveni:
Vančuříková, Kohoutová, Kalinová,
Vylam
Program:
Jednání výboru proběhlo v rámci
odborného semináře.
Dr. Fildán pogratuloval MUDr. Heleně Čutové k jejímu významnému
životnímu jubileu, k čemuž se přidal
celý výbor,
1. Dr. Fildán – informace o proběhlé
komunikaci s prof. Svačinou, předsedou ČLS JEP ohledně neudělování
kreditů za celoživotní vzdělávání. Dr.
Fildán před pár dny zaslal protest,
text bude uveřejněn v nejbližším
č. časopisu 4/2018. Odpověď pro
krátkost času ještě nepřišla.
2. V dopise podán návrh na uspořádání kulatého stolu s představiteli
ČLS, příp. ČLK, kde bychom mohli
předložit některé materiály z výzkumu v akupunktuře.
Návrh na uspořádání kulatého stolu
podáme až po sjezdu ČLS JEP, který
se bude konat 22. 1. 2019 a kdy bude
zvoleno nové předsednictvo ČLS JEP.
3. Sjezd ČLS JEP 22. 1. 2019 – delegáti
za ČLAS – dr. Fildán, prof. Fiala.
Za ČLAS byl do předsednictva navržen prof. MUDr. Ing. Petr Fiala.
4. 25. 5. 2019 Slavnostní seminář
k 50-tiletému výročí založení naší

akupunkturistické společnosti. Diskuze k návrhu na téma slavnostního
semináře a jeho organizaci. Pravděpodobným tématem budou přednášky o nejúspěšnějších diagnózách pro
akupunkturu.
Finalizace programu – do konce
března – zajistí dr. Bláhová.
Finalizace organizace do 15. 5. 2019
– zajistí dr. Fildán.

Webové stránky dosud aktualizoval
dr. Fildán. Navrhuje převzetí této práce někým dalším z výboru, vytvoření
redakční rady stránek. Po diskuzi
bylo rohodnuto, že vedoucím rady
bude dr. Halada, členové budou postupně doplněni, nemusí být nutně
členy výboru. Členy budou dále dr.
Fildán, dr. Olšák.
8. Nově přijatí členové:
1.

5. Dr. Fildán – informace o dalších
akcích r. 2019
– kongres Tatry 14. – 16. 6. 2019 –
výzva k účasti celého výboru a RK,
výzva k aktivní účasti
– kongres ICMART Austrálie 25.28.10.2019 – zájemci se mohou hlásit
na info@fildan.cz (viz Oznámení
v časopise).

2.
3.
4.
5.
6.

6. Podzimní seminář 2019 bude
uspořádán koncem listopadu, téma
bude upřesněno.

7.
8.

7. Modernizace webových stránek
– původní nabídku firmy TRE, která
navrhla rozpočet modernizace, většina členů zamítla pro vysoké finanční
požadavky.
Diskuze k modernizaci – dr. Fildán,
dr. Halada navrhují modernizaci
a anglickou verzi. Dnes více než 50%
vyhledávání na internetu je prostřednictvím mobilních zařízení. Posoudit
více nabídek na modernizaci – jednotliví členové výboru

9.

MUDr. Halašková Ivana, Praha,
stomatologie
MUDr. Holečková Tereza, Praha,
Erte Spondeo s.r.o.
MUDr. Zachová Zuzana, Plzeň,
ZZSPK
MUDr. Trefilová Markéta, Plzeň,
Klinika anest-res., int. Péče
MUDr. Knoppová Michaela, Krnov, prakt.lék. pro děti a dorost
MUDr. Žáková Dana, Povrly, gynekologie
MUDr. Šimáková Zuzana, Hořovice
MUDr. Samohýlová Jana, Brno,
stomatologie
MUDr. Houdková Hana, Havlíčkův Brod

9. Jednání výboru proběhne v rámci
kongresu v Tatrách a dále na podzimním semináři
Zapsal dr. Fildán
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Výbor ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2017 do XI/2021
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Fildán Ladislav MUDr.
předseda ČLAS

Ordinace léčby bolesti
Tyršova 56
612 00 Brno

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

Filípek František MUDr.
místopředseda ČLAS

Ordinace
Junácká 26
747 05 Opava

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

Bláhová Daniela MUDr.
vědecká sekretářka ČLAS

City Med s.r.o.
Vocelova 7
120 00 Praha 2

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

Vančuříková Zuzana MUDr.
hospodářka ČLAS

Most ke zdraví s.r.o.
Nádražní 17a
150 00 Praha 5

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

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

Ordinace
Křižíkova 2110
CZ-256 01 Benešov u Prahy

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

Brychtová Vladimíra MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Čutová Helena MUDr.
členka výboru ČLAS

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

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

Kalinová Lenka MUDr.
členka výboru ČLAS

Vojtova 23
639 00 Brno

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

Olšák Peter MUDr.
člen výboru ČLAS

Fakultní nemocnice Olomouc
oddělení rehabilitace
I.P. Pavlova 6
779 00 Olomouc

Mobil: 776 275 863
E-mail: peter.olsak@gmail.com

Ordinace FBLR Petr Konečný s.r.o.
779 00 Olomouc

Revizní komise ČLAS ČLS JEP
Funkční období od XI/2017 do XI/2021
příjmení, jméno, titul

pracoviště

kontakt

Kohoutová Ludmila MUDr.
předsedkyně revizní komise ČLAS

Dolní 497
744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Tel. prac.: 556 836 909
Mobil: 608 824 868
E-mail: lidikohout@centrum.cz

Halada Petr MUDr.
člen revizní komise ČLAS

Porodnická a gynekologická klinika FN
Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové

Mobil: 777 237 486
E-mail: halada.petr@post.cz

Vylam Petr MUDr.
člen revizní komise ČLAS

Nemocnice Jihlava, chirurgické odd.
Vrchlického 59
586 33 Jihlava

Mobil: 777 237 732
E-mail: p.vylam@seznam.cz
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FOTOREPORTÁŽ
ICMART XXXII. WORLD CONGRESS
ON MEDICAL ACUPUNCTURE INTERNATIONAL SCIENTIFIC
ACUPUNCTURE AND MERIDIAN SYMPOSIUM
7. – 9. 9. 2018 Mnichov

1. škola tradiční čínské medicíny – TČM® – založena 1990

pravidelně pořádá
AKUPUNKTURNÍ SEMINÁŘE
pro rozšíření znalostí
Teoretické a praktické semináře vedené
českými a zahraničními lektory:
→ Akupunkturní systémy – pěti prvků, břišní, ušní, tungova akupunktura
→ Význam akupunkturních bodů

→ Napravování pohybového aparátu
→ Masáže guasha

→ Omlazovací techniky

→ Baňkování, moxování

Přihlášky na

seminare

www.tcm.cz/

Sleva 10 % na

minářů

objednávku se

abs2019
Kód tc m p ro v části Slevový kód.

ku
zadejte v koší . 3. 2019.
eva platí do 31
Sl

adresa: Dělnická 54, Praha 7

e-mail: info@tcm.cz

www.facebook.com/skolaTCM

www.instagram.com/1.skola_TCM

web: www.tcm.cz

telefon: +420 723 555 313

