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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
koní sa polrok, pred nami sú letné prázdniny, dovolenky, as
oddychu a erpania nových síl.
Skonila aj tretia dekáda našich pravidelných odborných
stretnutí na kongresoch u nás na Slovensku i v eskej republike.
Celá história nášho odboru od zaiatku 60. rokov, až do dnešných
dní v oboch našich spolonostiach bola prezentovaná na kongrese v prvých troch prednáškach, na zaiatku jubilejného XXX.
Kongresu akupunktúry s medzinárodnou úasou, ktorý sa konal
v doch 14.-16.júna 2019 v Starej Lesnej. Spomínali sme tiež významné 50.výroie eskoslovenskej akupunktúry, ktoré sa datuje
od II. Celoštátnej pracovnej konferencie v Ružomberku v r.1969
a významné mená zakladateov MUDr. Teodora Rosinského CSc
a MUDr. Richarda Umlaufa, CSc.
Krásna scenéria Vysokých Tatier, majestátne štíty a tatranská
príroda, v nádhernom slnenom poasí, len podiarkla vekú významnos tohto podujatia.
Dnešné íslo nášho asopisu sa z prevažnej asti venuje práve
kongresu. Na sprístupnenie tohto podujatia viacerým itateom,
uverejujeme v druhej polovici ísla asopisu aj program a abstrakty všetkých prednášok.
Úastníkmi kongresu boli viacerí zahraniní hostia, s aktívnou
i pasívnou úasou. Významná bola úas pani prof. MUDr. Jing
Zhao, PhD z íny, ktorá ponúkla našim kolegom úas na Medzinárodnom kurze TM pre pokroilých s témou Rozvoj TCM
v klinickej praxi a výskume, ktorý organizuje každý rok Inštitút
základného výskumu v klinickej medicíne a ínska akadémia
ínskej medicíny v Pekingu. Bližšie informácie nájdete v asopise.
V ísle uverejujeme aj druhú as špecializanej práce Popáleniny a Bezvedomie našej kolegyne MUDr. Andrey ikovej-Kozickej. Pani doktorka pracuje 15 rokov na najažšom úseku
medicíny, na Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny
v Bratislave a jej „denným chlebíkom“ sú pacienti s popáleninami, dospelí i deti a pacienti v bezvedomí. Ako sa vysporiadala
s touto rozsiahlou témou z pohadu západnej i východnej medicíny sa dozviete v našom ísle.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, verím že dnešný asopis
bude pre vás zaujímavý a možno nám pošlete aj svoje pripomienky alebo názory, alebo aj odborné príspevky, o by nás vemi
potešilo.
Prajem Vám, našim itateom, príjemnú dovolenku, krásne
zážitky i poasie a dobrý odpoinok poas letných prázdnin
Alena Ondrejkoviová

asopis je indexovany v Bibliographia medica Slovaca
a zaradený do citanej databázy CiBaMed.
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správa z kongresu

XXX. CONGRESSUS ACUPUNCTURAE SLOVACIAE ET BOHEMIAE
CUM PARTITIPATIONE INTERNATIONALI
a 50. VÝROIE AKUPUNKTÚRY V ESKOSLOVENSKU
V DOCH 14.06.2019-16.06.2019 V KONGRESOVOM CENTRE SAV ACADEMIA V STAREJ LESNEJ - TATRANSKÁ LOMNICA

JE UŽ MINULOSOU
Jubilejný tridsiaty spoloný kongres akupunkturistov Slovenska a eska s medzinárodnou úasou, pripadol poda
pravidelnej obmeny velkých kongresov organizovaných našimi
odbornými spolonosami v tomto roku Slovenskej republike.
Usporiadatelia zabezpeili dôstojné miesto, v našich vehorách,
v Kongresovom centre SAV Academia, v Starej Lesnej, Tatranská Lomnica.
Hlavnými témami kongresu boli:
 Akupunktúra a jej pridružené techniky v priebehu storoí
 Akupunktúra v praxi komplexnej starostlivosti o zdravie
 Varia.
Odborného podujatia sa zúastnilo 106 prítomných , prevažne zo Slovenska, ale aj 20-ti z eskej republiky a asi desiatka
z iných štátov - ína, Libanon, Ma arsko, Rakúsko, Ukrajina.
Priebeh bol podobný ako na predošlých kongresoch, slávnostné otvorenie a udeovanie pocty aktívnym a významným
lenom Slovenskej spolonosti akupunktúry, jubilantom
a niektorým hosom na kongrese. Od eskej spolonosti akupunktúry eskej lekárskej spolonosti J.E.P. boli udelené pocty
významným a aktívnym spolupracovníkom zo Slovenska. Po
úvodných prednáškach pokraoval workshop a lenská schôdza
lenov SSA oz SLS. Do výboru SSA oz SLS boli lenskou schôdzou schválení a kooptovaní aktívni mladí lenovia spolonosti
MUDr. Daniel Daráš, MUDr. Bibiána Bajteková, MUDr. Gabriela Mészaros a MUDr. Emília Janská, PhD. V sobotu,po bohatom odbornom programe, ktorý bol simultánne tlmoený, sa
konala spoloná výborová schôdza oboch spoloností a veký
spoloenský veer s príjemným a zábavným programom.
Úvodná prednáška od MUDr.Milana Môcika a spoluautorov
prezentovala vemi detailne poiatky a rozvoj akupunktúry
v eskoslovensku a neskôr v samostatnej Slovenskej republike. Bola významná pre pamätníkov, ale tiež hlavne pre novú
generáciu našich kolegov , ktorí sa už v terajších asoch nemusia bori s takými - nielen legislatívnymi, ale asto zbytonými
problémami, aké museli rieši zakladatelia odboru. Prednáška
prezidenta eské léka ské akupunkturistické spolenosti eské léka ské spolenosti Jana Evangelisty Purkyn , MUDr.
Ladislava Fildána, bola venovaná innosti a aktivitám výboru
v rr. 2015-2019. Významná bola aj prednáška zakladatea
Ústavu tradinej ínskej medicíny v Slovenskej zdravotníckej
univerzite v Bratislave, MUDr. Vladimíra Balogha.
Poas nastávajúcich dní nasledovali odborné práce našich
i zahraniných autorov, workshopy a bohaté diskusie. Abstrakty
odborných príspevkov z celého podujatia sú zverejnené v aktuálnom ísle asopisu v oboch kongresových jazykoch.
Bohatý kultúrny program, krásne okolie Vysokých Tatier
a dokonale priateská atmosféra dodali kongresu mimo vážnosti aj príjemný pobyt v našich vehorách.
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MUDr. Ondrej Bangha
Treba po akova usporiadatekám a usporiadateom za ich
obetavú a nezištnú prácu , prednášateom a demonštrátorom za
ich prínos pri zvyšovaní úrovne odboru a v neposlednej miere
aj ostatným úastníkom kongresu. O vydarenosti akcie svedí
okrem iného aj fakt, že napriek výbornému poasiu, zvádzajúcemu na výlety zotrvala väšina prítomných na kongrese až do
konca cez celý víkend.
Dovidenia zasa o dva roky v eskej republike.

Pocty Slovenskej spolonosti akupunktúry oz Slovenskej
lekárskej spolonosti boli udelené lenom:
Zlatá medaila z príležitosti životného jubilea bola odovzdaná
aktívnej lenke a lektorke
MUDr. Danuši Sivekovej
Strieborná medaila z príležitosti životného jubilea bola odovzdaná aktívnej lenke a lektorke
MUDr. Dagmar Balkovej
Medaila založenia Spolenosti léka sko-slowanskej, za dlhoronú innos vo výbore organizanej zložky SLS, bola udelená
MUDr. Ondrejovi Banghovi
MUDr. Milanovi Môcikovi
MUDr. Rastislavovi Kormanovi
MUDr. Jánovi Herdicsovi.
Pocta Strieborný odznak Slovenskej lekárskej spolonosti
bola udelená
MUDr. Vladimírovi Baloghovi.
akovný list Slovenskej lekárskej spolonosti udelilo Prezídium SLS za dlhodobú záslužnú innos estným lenom SSA
oz SLS
MUDr. Teodorovi Rosinskému CSc,
MUDr. Ladislavovi Fildánovi
prof. MUDr. Gabrielle Hegyi PhD .
Poctu MUDr. Milady Barešovej a MUDr.Richarda Umlaufa, ktorú udeuje výbor eské lékaské akupunkturistické
spolenosti LS JEP
bola udelená slovenským kolegom, ktorí sa aktívne podieajú
na spolupráci s našimi eskými kolegami:
MUDr. Teodorovi Rosinskému CSc,
MUDr.Milanovi Môcikovi,
MUDr.Vladimírovi Baloghovi,
MUDr.Rastislavovi Kormanovi,
MUDr.Danuši Sivekovej,
MUDr. Alene Ondrejkoviovej, PhD,
MUDr.Gabrielovi Petrovicsovi,
MUDr.Dagmar Balkovej,
MUDr.Valérii Králikovej.
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POPÁLENINY A BEZVEDOMIE

POPÁLENINY A BEZVEDOMIE
MUDr. Andrea Kozická
Klinika Anestézie a Intenzívnej medicíny, Univerzitná nemocnica Bratislava-Ružinov
WHO rozdeuje ochorenia a poruchy
do štyroch kategórií, ktoré sa môžu liei
akupunktúrou, poda jej úinnosti, poda
výsledkov klinických štúdií.
Akupunktúra v prípade bezvedomia
a k ov je poda WHO málo úinná a je
vhodná skôr moderná medicína a adekvátny monitoring. Môže by málo úinná
alebo úplne neúinná pri závažných poruchách vitálnych funkcíí.
V prípade takýchto závažných až život
ohrozujúcich stavov, je nevyhnutná rýchla a adekvátna lieba postupmi západnej
medicíny.
Z dlhodobého hadiska však komplementárna lieba akupuktúrou vo
všetkých fázach lieby - v akútnej, subakútnej aj vo fáze rekonvalescencie - svojimi mechanizmami pôsobenia prispieva
k lepšiemu výslednému stavu pacienta,
k redukcii akútnej a chronickej bolesti,
akcelerácii lieby, rýchlejšiej obnove vedomia, mobilizácií pri bezvedomí, zlepšenému hojeniu rán v prípade popálenín,
urýchuje celkovú rekonvalescenciu a návrat do normálneho života.
BEZVEDOMIE Z POHADU ZÁPADNEJ MEDICÍNY
Vedomie a bezvedomie - definícia
Vedomie je aktívne generovaný stav
centrálneho nervového systému, ktorý
umožuje vytvára a prehodnocova subjektívny obraz o vlastnej existencii v ase
a prieore (uvedomova si). Vedomie nemá
v mozgu „centrum“ - špecializovanú oblas, ale vzniká kooperatívnou aktivitou
štruktúr nad úrovou stredného mozgu.
Pre vznik vedomia je nevyhnutná
udržovaná úrove nervovej excitácie
vychádzajúca z mozgového kmea (tzv.
aktivaný a orientaný arousal). Tento
prúd excitácie smerujúci rostrálne umožuje v štruktúrach hornej asti kmea,
medzimozgu, lôžka a kôry, tvorbu stále
vyššej úrovne vedomých stavov ako sú
orientané reakcie, všeobecná i selektívna ulos a pozornos, ktoré urujú
množstvo a kvalitu vedomých prežitkov.
Samotné uvedomovanie si sa potom
zakladá na porovnávaní týchto vnemov
s práve prežitými a zapamätanými, takže
zah a aj pracovnú pamä a asocianú
kôru mozgu.

Vedomie má dve hlavné komponenty
- uvedomovanie si vlastnej existencie
a uvedomovanie si okolitej reality. Medicína sa zaoberá druhým aspektom
a pojem poruchy vedomia vzahuje predovšetkým na narušené vnímanie asu,
priestoru, udí, súvislostí a pod.
Klasifikácia porúch vedomia
Poda džky trvania môžeme rozdeli
poruchy vedomia na:
a) krátkodobé, epizodické (trvajú sekundy, eventuálne minúty)
b) dlhodobé, perzistujúce (trvajú hodiny,
dni, mesiace).
Poda obsahu ich delíme na:
a) kvantitatívne (znížené vedomie), kde
je hlavným prejavom pokles až strata
komunikácie s jedincom a absencia
jeho reakcií na podnety. Ku krátkodobým poruchám radíme synkopy,
k dlhšie trvajúcim stavom somnolenciu, obtundanciu, stupor a kómu,
b) kvalitatívne (zmenené vedomie),
kedy sa mení hlavne obsah vnímanej
reality, ktorá je mylná, prekrútená
alebo domyslená. Ku kvalitatívnym
poruchám radíme delírium, amentiformné stavy, obnubilácie, konfúzie,
depersonalizáciu. Sú predmetom psychiatrie a neurológie. Obe skupiny sa
však môžu prekrýva.
Bezvedomie je strata schopnosti reagova na vonkajšie podnety následkom
poruchy funkcie mozgu. Je to život
ohrozujúca príhoda, bez ohadu na príinu, ktorá bezvedomie vyvolala.
Kvalitatívne poruchy vedomia
Príznanou rtou kvalitatívnych porúch vedomia je narušené vnímania okolia, vlastnej osoby, mylná alebo domyslená interpretácia reality s iluzórnymi, resp.
halicinatórnymi predstavami. Vždy je
prítomný aj aspekt kvantitatívny Uvádza
sa preto aj ako zmenené vedomie.
Delírium je jednou z najastejších
foriem zmeneného vedomia. Vedomie je
zastreté s narušeným obsahom vnímanej
reality i seba samého, s prítomnosou
iluzórnych, bizarných vnemov a halucinatórnych predstáv sluchovej a vizuálnej
povahy, nezriedka paranoidne spracúvaných s aktívnym odporom. Úrove vigility sa udržuje v rámci ulosti, epizodicky
klesá do somnolencie. Na dobu poruchy

býva amnézia. Klasickou príinou delirantných stavov sú intoxikácie (napr.
alkohol, požitie drog a psychotropných
látok), respektíve abstinenné stavy návykových abúzov a infekné ochorenia
(napr. horúnaté stavy pri septikémii).
Klinicky významné sú delíriá pooperané
po celkovej anestézii.
Amencia (stav zmätenosti) - termín pôvodne rezervovaný pre stavy
dezorientovaného vedomia. U amencií
predominujú poruchy orientácie v ase
a priestore, nekud, excitovanos až agresivita. Postihnutí nespoznávajú osoby
okolo seba, asto ani príbuzných. Majú
únikové tendencie, akoby v akútnom
ohrození života, nezriedka zutekajú, túlajú sa a blúdia. Epizodický výskyt amentiformných stavov sa tradine popisuje
pri demenciách rôzneho pôvodu (napr.
alzheimerovská, aterosklerotická). Medzi
príinami však predominujú difúzne i fokálne organické poškodenia mozgu, obzvláš frontálnej kôry, alej sa objavuje
v rámci postresuscitaných syndrómov,
napr. po dlhšie trvajúcej hypoxii a ischémii mozgu, resp. po dlhšie trvajúcom
bezvedomí rôzneho pôvodu.
Obnubilácie (mrákotavé stavy) - sú
miernejšieho a prechodnejšieho rázu
oproti amentiformným stavom. Popri
všeobecnej poruche orientácie v mieste
i ase, sa objavujú výpadky idiognózie
- vnímania vlastnej osoby, skreslené
vnímanie reality, strata zábran (odbrzdenie). Obnubilácie majú viacero foriem
od stuporózneho útlmu až po afektívne
stavy, extázu a nepríetnos. K príinám
obnubilácií patria predovšetkým poúrazové a pooperané stavy, stavy po ischemických a hemoragických mozgových
príhodách, ale aj drogy.
Kvantitatívne poruchy vedomia
 Synkopa (mdloba)
Synkopa je epizodický útlm vedomia
zapríinený prechodnou hypoxiou, ischémiou, traumou alebo iná navodenou
elektrickou instabilitou mozgu. Trvá
obvykle niekoko sekúnd, maximálne
pár minút.
K najbežnejším príinám synkopy patria poruchy prekrvenia mozgu spôsobené:
a) systémovou hypotenziou, resp. kolapsom v dôsledku vazogénnych
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zmien (posturálna - ortostatická synkopa) a porúch kardiálneho vývrhu
(kardiálna synkopa pri ischémii srdca,
vazovagálna synkopa),
b) poruchami redistribúcie krvi pri
zmenách vnútrohrudného tlaku (kašová synkopa, smiechová synkopa),
v súvislosti s jedlom a defekáciou
(postprandiálna a defekaná synkopa)
a psychogénnymi faktormi (neurogénna - psychogénna mdloba),
c) zmenami lumenu ciev zásobujúcich
mozog
(vertebrobazilárna
insuficiencia, karotická stenotizácia).
K synkopálnym stavom vedú aj poruchy elektrickej stability v CNS, napr.
pri otrase mozgu (commocio cerebri), pri
zásahu elektrickým prúdom s vysokým
napätím vrátane blesku, v silnom elektromagnetickom poli, pri epilepsii.
 Prekomatózne stavy a kóma
Ak pacient spontánne vykonáva motorické a kognitívne innosti a preukazuje
svoju plnú orientovanos v komunikácii
s okolím, je lucídny. Pri útlme vedomia
pozorujeme prechod cez niekoko vývojových stupov a stavov.
Somnolencia (letargia) - je ahké
bezvedomie (zníženie vedomia) podobné
ospalosti a driemaniu. Na slovnú výzvu
alebo slabé podnety (zatrasenie) postihnutý obvykle precitne a pomerne rýchlo
sa zorientuje a spolupracuje. Na otázky
reaguje verbálne spomalene, niekedy
nepresne, ale zrozumitene. Niekedy sa
objavuje dezorientácia - oslabenie orientaných schopností v ase a priestore,
výpadky pamäte a pod.
Obtundacia (zastreté vedomie) - je
stredne ažká porucha vedomia, pri ktorej
postihnutý reaguje až na silnejšie mechanické alebo bolestivé stimuly (mykanie,
štípanie a pod.). Vizuálna komunikácia je
slabá (oi otvára prechodne, nezaostruje).
Slovné odpovede sú spomalené, limitované, málo zrozumitené. Obranné reakcie na bolestivé podnety sú presné. Bez
neustálej stimulácie postihnutý okamžite
upadá do spánku.
Stupor (prekóma) - je hlboká strata vedomia. Postihnutý už nevykazuje vizuálnu
komunikáciu (oi sú zatvorené). Reové
prejavy na bolestivé podnety sú minimálne - obmedzené na sporadické mumlanie
a zvuky. Obranná reakcia na boles je nevýrazná, oneskorená a málo lokalizovaná.
Kóma - je definovaná ako stav úplnej
straty reaktivity jedinca na akékovek
vonkajšie podnety. Postihnutý má bez4
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vládne telo, trvalo zatvorené oi, nereaguje a nepreberá sa ani po dlhšie trvajúcom intenzívnom kriesení. innos srdca
pretrváva, hmatáme karotický pulz. Dýchanie je plytké, niekedy sotva badatené
a nutná je intubácia. V kóme perzistujú
vegetatívne reakcie a z asu na as sa
objavujú spontánne motorické prejavy
(myknutie konatinami, otoenie hlavy,
pokles sánky, prehbený dych a pod.).
Príiny porúch vedomia
Poruchy vedomia - kvantitatívne i kvalitatívne - vznikajú v dôsledku difúzneho
alebo fokálneho poškodenia mozgu
patologickými procesmi odvíjajúcimi sa
priamo v CNS, vplyvmi vznikajúcimi
v rámci chorobných stavov mimo CNS
alebo traumou mozgu - extracerebrálne.
Poškodenie mozgu a jeho príiny sú bu
štrukturálne (organická deštrukcia mozgového tkaniva) alebo metabolické.
Pri štrukturálnych poruchách nachádzame:
a) difúzne poškodenie mozgu (napr.trauma, encefalitídy) alebo
b) fokálne lézie mozgu, napr. pri ischémii, intracerebrálnom a subarachnoidálnom krvácaní, pri útlakových
syndrómoch (napr. rast nádorov,
opuzdrené hematómy), pri edéme
mozgu, herniácii at . Lézie zapríiujúce vznik kómy sa môžu nachádza
v mozgovom tkanive - intracerebrálne, a to supratentoriálne a infratentoriálne (nad a pod úrovou tentorium
cerebelli) alebo mimo mozgového
tkaniva, pôsobiac útlakovo - subdurálne a epidurálne.
Do druhej skupiny - metabolické poškodenia, zara ujeme difúzne bilaterálne
poškodenia mozgu vznikajúce pri me-

tabolickom rozvrate v organizme, napr.
hypoxická kóma (pri karbonylhemoglobinémii, methemoglobinémii), kóma pri osmotickom, acidobázickom alebo elektrolytovom rozvrate (kóma hypoosmolárna,
hyperosmolárna, hyponatriemická, hyperglykemická a pod.), hypoglykemická
kóma, endotoxická (uremická a hepatálna
kóma), kóma pri endokrinopatiách (tyreotoxikóza, hypopituitárna) a exotoxická
kóma (spôsobená intoxikáciou, napr. alkoholom, vrátane liekov pozri tabuku).
Diagnostika porúch vedomia
Anamnéza a vyšetrenia
Podrobnú anamnézu získavame, ak to
je možné, od pacientov, od príbuzných,
zdravotníkov prvného kontaktu, náhodných svedkov. Na tomto základe môžeme
stava postup vyšetrovania, niekedy môžeme už na základe anamnézy vyslovi
podozrenie na uritú nozologickú jednotku. Medzi dôležité anamnestické faktory
u bezvedomých patrí:
1. Závažné ochorenia v predchorobí
- kardiovaskulárne, púcne, oblikové, hepatálne, endokrinné (diabetes
mellitus, hypotyreóza), infekné, psychiatrické, lieková anamnéza.
2. Neurologické ochorenia - epilepsia,
cerebrovaskulárne postihnutia, subarachnoidálne krvácanie.
3. Rizikové faktory - depresia, alkoholizmus, drogová závislos.
4. Stavy predchádzajúce poruche vedomia (náhle vzniknutá alebo subakútna
boles hlavy, poruchy videnia, febrilné stavy).
5. Faktory prostredia (dostupnos liekov
a jedov, možnos úniku plynu alebo
nedokonalého horenia v uzavretom
priestore).

Tab. Prehad príin bezvedomia poda lokalizácie
Ložiskové
Supratentoriálne
lézie

Ložiskové
Infratentoriálne
lézie

Difúzne
encefalopatie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infarkty - unilaterálna a bilaterálna karotická ischémia
Epidurálny alebo subdurálny hematóm
Intracerebrálne hemisférické krvácanie – hematómy
Tumory, abscesy, metastázy v mozgu
Traumy mozgu (contusio, commotio)
Trombóza bazilárnej artérie
Ponto-cerebelárne hemorágie – hematómy
Ischemický cerebelárny infarkt
Tumory, abscesy, granulómy, demyelinizané lézie
Traumy spodiny lebenej
Difúzna cerebrálna hypoxia (pulmonálna, kardiálna)
Globálna karotická cerebrálna ischémia
Difúzne subarachnoidálne krvácanie
Intoxikácia liekmi
Metabolicképoruchy Hypoglykémia
Hepatálne zlyhanie
Hyperosmolárne stavy (hyperglykémia a pod.) Hyponatrémiaotrava vodou
Hypotyreóza
Renálne zlyhanie
Globálne pulmonálne zlyhanie (hyperkarbia)
• Hypertermia, úpal (insolatio)
• Meningitída, Encefalitída
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Uritou pomôckou je aj vek pacienta
- vo veku pod 40 rokov sú astejšími príinami porúch vedomia lieky, epilepsia,
drogy, neuroinfekcie, ale aj intracerebrálne hemoragie u hypertonikov.Nad touto
vekovou hranicou treba skôr myslie na
kardiovaskulárne ochorenia a možnos
cievnych ischemických mozgových príhod, metabolické ochorenia.
Základné fyzikálne vyšetrenie okrem
dôkladného neurologického vyšetrenia
(vi vyššie) zahruje vyšetrenie kože
(farba, stopy po vpichoch, po úraze,
kožné eflorescencie), skalpu (stopy po
úraze), telesnej teploty.
Prvým laboratórnym vyšetrením
komatózneho pacienta by malo by vyšetrenie glykémie. Treba pamäta na to,
že diabetici môžu ma hypoglykémiu
aj pri normálnej hladine glukózy v krvi
(13). alšími by malo by vyšetrenie
krvného obrazu, krvných plynov, resp.
acidobázickej rovnováhy, sodíka, draslíka, osmolality, alkoholu. Ak je možné,
akútne vyšetrenie hladín antiepileptík.
Mo by mal by vyšetrený toxikologicky,
na koncentráciu glukózy a ketónov, albumín a sedatívne lieky.
U pacientov v hlbokej kóme je samozrejmá endotracheálna intubácia s cieom prevencie púcnej aspirácie. Každá
pochybnos o možnosti cerebrálneho poškodenia by mala viesk akútnej indikácii CT. Iniciálnym vyšetrením u všetkých
pacientov s podozrením na NCMP je
CT mozgu bez kontrastu, na základe
ktorého je možné vo väšine prípadov
identifikova intrakraniálne krvácanie
a nevaskulárne príiny neurologických
príznakov (napr. mozgový tumor). Vyšetrenie a interpretácia nálezu má by
zrealizovaná do 45 minút od vstupu do
cieového zdravotníckeho zariadenia.
Multimodalitné CT alebo MRI poskytujú cenné informácie o cirkulaných
pomeroch a stave mozgových ciev. Ich
realizácia v iniciálnom štádiu je akceptovatená vtedy, ak neoddiali prípadné
podanie intravenóznej trombolytickej
lieby nad 3 hodiny od vzniku prvých
príznakov NCMP (14). Natívne rtg lebky
nemá v porovnaní s týmito vyšetreniami
žiadnu výpovednú hodnotu (15). Pri podozrení na neuroinfekciu je nevyhnutné
aspo základné vyšetrenie likvoru, treba
však predtým vylúi podozrenie na akékovek ochorenie vedúce k zvýšeniu intracerebrálneho tlaku (expanzívny proces
akejkovek genézy).
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Neurologické vyšetrenie
Z diagnostického hadiska je dôkladné neurologické vyšetrenie vemi cenné.
Pre zhodnotenie vývoja kómy je dôležité
sledova: dychové prejavy, vekos a reakciu zreníc na svetlo, polohu oí a okulomotorické reakcie a celkové motorické
prejavy:
 Dychové prejavy. Dýchanie je základným životným prejavom. Normálne
dýchanie je charakteristické periodickým striedaním aktívneho inspíria
a pasívneho exspíria, s pomerne stabilnou amplitúdou a frekvenciou (10 - 15
cyklov/min.). Pri ažších poruchách vedomia sa objavujú typické abnormálne
dychové vzory, ktoré majú výpovednú
hodnotu pri urovaní lokalizácie, charakteru poškodenia mozgu i prognózy.
 Reakcie zreníc. Visceromotorické
centrá regulujúce konsenzuálnu sympatikotonickú a parasympatikotonickú
reakciu zreníc na osvit (rozšírenie
a zúženie) sa nachádzajú v syntopickom vzahu s oblasami retikulárnej
formácie mozgového kmea tvoriacimi
ascendentnú vlnu aktivácie - arousal.
Zmeny priemeru zreníc (normálny 3
- 4 mm, škála 1 - 4) a reakcie na osvit
u každého oka (fotoreakcia) a konsenzuálnej reakcie oboch oí poukazujú na
metabolické a toxické poškodenie mozgu alebo organické lézie poškodzujúce
mozgový kme.
 Okulomotorické reflexy. V lucidnom
stave kortikálne centrá pohadu vo
frontálnej kôre inhibujú gúanie bulbov do strán. Bulby sú obojstranne
v strednom postavení, o umožuje
stereoskopické videnie, akomodané
reakcie do diaky a do blízka a zaostrenie pohadu. Pri pasívnom pohybe
hlavy do strán sa oné gule natáajú do
opanej strany, lebo kortikálne pohadové centrum inhibuje kmeové reflexy pre fixáciu pohadu (okulocefalické
reflexy). Aplikácia vody do zvukovodu
(okulovestibulárne reflexy) vyvoláva
nystagnus - jemné zášklby oných gú
zo stredu do strán.
U pacienta v bezvedomí, ktorý má
poškodenú kôru ale intaktný kme,

vidíme po otvorení oí plávajúce pohyby bulbov. Okulocefalické reflexy nie
sú z kortikálneho pohadového centra
inhibované, takže pri pohybe hlavou
do strán zostávajú oné gule fixované
v strede.
Ak je mozgový kme postihnutý difúzne, sú oné gule fixované v strednom
postavení, nakoko gúavé pohyby
vyžadujú intaktný mozgový kme. Pri
ložiskovom poškodení mezencefala
a jadier a nervu okulomotorického
(n.III) je oko na postihnutej strane vytoené do boku, pri lézii jadra a nervu
odahovacieho (n.VI) je oko rotované
smerom nahor, pri obojstrannej lézii
sú obe oné gule natoené dovnútra.
U komatóznych pacientov s metabolickým a toxickým poškodením mozgu sú
okulomotorické reakcie asto v norme,
navzdory iným príznakom kmeového
poškodenia (napr. hyperventilácia,
oslabené pupilárne reakcie).
 Prítomnos sponánnych a vynútených
motorických prejavov. Pozorujeme ich
úelnos (napr. grimasovanie, šklbanie konatinami) a prevedenie (napr.
u obranných a úhybných pohybov na
bolestivé podnety). Tiež si všímame
abnormity vo flexorických a extenzorických odpovediach meniacich celkovú postúru postihnutého. Kortikálne
poškodenie spôsobuje dekortikanú
rigiditu - vystretie a stuhnutie hlavy,
krku, trupu a dolných konatín (rigidita
extenzorov) spolu s flexiou horných
konatín. Pri ažkom hemisférickom
poškodení alebo prerušení CNS nad
úrovou stredného mozgu vzniká decerebraná rigidita s generalizovanou
hypertóniou šije, trupu i konatín.
Na ažké kortikálne poškodenie pri
komatóznych stavoch u dospelých poukazuje aj prítomnos niektorých deliberalizovaných primitívnych motorických
reflexov z ias neonatálnych, napr.
cumania, reflexu dlaovo-bradového,
úchopového reflexu.
Glasgow Coma Scale (GCS)
Pre presnejšie kvantitatívne vyhodnotenie pretrvávajúcich porúch vedomia,

Tab. Glasgowské skóre hodnotenie bezvedomia
MOTORICKÁ ODPOVE
na výzvu
lokalizácia bolesti
obranná reakcia
abnormálna flexia
abnormálna extenzia
bez reakcie

SLOVNÁ ODPOVE
6
5
4
3
2
1

orientovaná
zmätená
nepriliehavá
nezrozumitená
neodpovedá

OTVÁRANIE OÍ
5
4
3
2
1

spontánne
na oslovenie
na boles
žiadne
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pôvodné práce
hlavne pre odhady prognózy, sa používa Glasgowská škála porúch vedomia
(Glosgow coma scale, GCS). Hodnotí tri
vybrané motorické parametre - otvorenie
oí, motorickú odpove a reový prejav
(tab.. 3). Pre svoju jednoduchos a nezávisos na kompletnom neurologickom
vyšetrení je urené aj pre prednemocninú a neodkladnú nemocninú starostlivos. Maximálna hodnota u zdravého
loveka je 15. V kritických stavoch, ktoré obvykle vyústia do kómy, je skóre 8.
Pacienti so skóre 8 a menej musia by zaintubovaní. GCS by malo by stanovené
pred intubáciou a podaním sedatívných
liekov. Je ho nutné vždy hodnotit vo
vzahu k úrovni ostatných základných
životných funkcií, hlavne krvného tlaku,
pulzovej frekvencie, teploty.
E + M + V = 3 - 15
(minimálne až maximálne skóre)
E4M6V5 = 15 (plné vedomie)
Prognóza:
9
zväša nevyústi do kómy
8
90% prípadov vyústi do kómy
 8 aj po 6 h. - 50% prípadov bez lieby
zomiera
Lieba porúch vedomia
Nešpecifická lieba porúch vedomia
Už popri získavaní základných informácií o okolnostiach vzniku komatózneho stavu je nevyhnutné zabezpeenie
vitálnych funkcií (airway, breathing,
cirkulácia). Hypoxia a hypotenzia, i ako
primárne príiny porúch vedomia alebo
sekundárne prejavy, sú spojené so zlou
prognózou a musia by okamžite lieené.
Dýchacie cesty je nutné udržova priechodné, v prípade nutnosti o najskôr pacienta intubova. Všetci chorí s poruchou
vedomia musia dosta kyslík a pacienti
v hlbšom bezvedomí s GCS menej ako
8 musia by zaintubovaní a umelo ventilovaní. Základom je udrža parciálny
tlak kyslíka v krvi (PaO2) nad 10,5 kPa
a parciálny tlak CO2 v krvi (PaCO2) pod
5,3 kPa. Pacienti musia by dostatone
analgosedovaní a monitorovaní. Je nevyhnutné zaisti adekvátny krvný obeh
- tlak - korekcia hypotenzie alebo hypetenzie, pulzovú frekvenciu, perfúziu,
v prípade potreby lieenie arytmií. Musíme korigova dehydrátaciu a hypovolémiu, udržiava homeostázu vnútorného
prostredia, korigova glykémiu a iónové
poruchy. Riešenie možných život ohrozujúcich príin bezvedomia (napr. trauma,
hemoragia alebo sepsa) má prednos pred
diagnostikou kómy.
6
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U všetkých pacientov však musíme
neustále myslie na zaistenie primeraného mozgového perfúzneho tlaku a oxygenácie, aby sme zabránili sekundárnemu
hypoxickému
alebo
ischemickému
poškozeniu mozgu. Je nutné zabezpei
adekvátnu výživu, profylaxiu stresovej vredovej choroby gastroduodena,
prevenciu tromboembolickej choroby.
Dôležité je skoré zaatie enterálnej
výživy nazogastrickou sondou. Ošetrovateská a rehabilitaná starostlivos je
nevyhnutná, úkony ako dôkladná a pravidelná starostlivos o oi (nebezpeie
vysychania rohoviek), o hygienu dutiny
ústnej, pravidelné polohovanie, pasívne
precviovanie konatín, toaleta tracheobronchiálního stromu. Psychologická
podpora pacientov a rodinných príslušníkov patria od zaiatku k starostlivosti
o pacientov v bezvedomí.
Špecifická lieba pri vybraných stavoch
Jedná sa o špecifické opatrenia, ktoré sú rozdielne poda etiológie príiny
bezvedomia a sú zamerané na odstránenie vyvolávajúcej príiny a špecifické
lieebné postupy, ktoré sú rozdielne poda vyvolávajúcej príiny bezvedomia.
Podrobné vysvetlenie terapeutických
postupov všetkých príin bezvedomia
výrazne presahuje rozsah tejto práce.
Vybrala som niektoré príiny bezvedomia, ktoré sú zárove najastejšie indikácie na liebu akupunktúrou a strune
zhrnula aktuálne poznatky o ich liebe.
Náhla cievna mozgová príhoda
(NCMP)
Cievne mozgové príhody sú druhou
najastejšou príinou úmrtia v rozvojových aj rozvinutých krajinách. Celosvetovo NCMP vedie k 5 miliónom úmrtí
rone, o predstavuje asi 10% všetkých
úmrtí (16). 80% všetkých NCMP je ischemických.
Špecifickou liebou ischemickej
NCMP je intravenózna trombolýza.
Hlavným cieom je dosiahnu rekanalizáciu mozgovej cievy uzavretej trombom
farmakologicky. Používa sa tkanivový
aktivátor plazminogenu (tPA). Intravenózna trombolýza vedie ku kompletnej
rekanalizácii u 13 - 20% pacientov,
u 20% k iastonej rekanalizácii. Najvyšší terapeutický efekt je do podania do
90 minút od vzniku príznakov. Najnovšie
poznatky preukázali úinnos a bezpenos intravenóznej trombolýzy až do 4,5
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hod. od vzniku ažkostí (15). V prípade,
že nedošlo k rekanalizácii alebo pri
dlhšom terapeutickom okne, je možné
použi intervennú liebu u pacientov so
stenózou karotidy na 70 - 99% - karotická
endarterektómia, angioplastika.
Pri hemoragických NCMP má miesto
v nešpecifickej terapii najmä korekcia
hypertenzie a porúch hemokolagulácie.
Chirurgické riešenie pri hemoragických
NCMP je indikované pri: - cerebelárnom
krvácaní (priemer > 3 cm), - supratentoriálnom krvácaní s výrazným vzostupom
intrakraniálneho tlaku a prejavmi útlaku
mozgových štruktúr a rozvíjajúcom sa
hydrocefale.
Intoxikácie
Pri intoxikáciách po odbere materiálu
na toxikologické vyšetrenie (mo, krv,
žalúdoný obsah) a konzultácii toxikologického centra, nasleduje zaatie špecifickej a nešpecifickej eliminanej lieby.
Na prevenciu alšieho vstrebávania toxínov sa podáva aktívne uhlie. Medzi špecifickú liebu patria antidotá. Antidotum
je látka, ktorá výrazne zmieruje nástup,
závažnos alebo trvanie toxického úinku jedu. K dispozícii máme ale iba malé
množstvo antidot. Hemodialýza a hemoperfúzia sú indikované pri intoxikáciách
metanolom, etylénglykolom, salicilátmi,
otravou muchotrávkou zelenou, lithiom
at .
Traumatické poranenie mozgu
Pri traumatickom poranení mozgu je
nutná hlboká analgosedácia, elevovaná
poloha hlavy 30 stupov na lôžku, zabezpeenie dostatoného cerebrálneho
perfúzneho tlaku, udržiavanie normovolémie, normotermie: zvýšená teplota vedie k zvýšeniu spotreby kyslíka v mozgu
a môže by faktorom rozvoja ischémie.
Teplota telesného jadra by mala by
udržovaná v rozmedzí 36 - 37°C. Pri uritých stavoch je indikovaný monitoring
intakraniálneho tlaku, snímaom zavedeným do parenchýmu alebo do postrannej
komory na strane väšieho poškodenia.
V presne indikovaných prípadoch je
nevyhnutný transport na neurochirurgické pracovisko a neurochirurgickú
intervenciu (napr. epidurálny hematóm,
akútny subdurálny hematóm s presunom
stredoiarových štruktúr o viac ako 2 cm,
impresívne fraktúry lebky at .).
Status epilepticus
Status epilepticus je definovaný ako
intermitentná alebo kontinuálna k ová
aktivita v trvaní viac ako pä minút bez
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návratu vedomia postihnutého medzi záchvatmi (17). Je nutné neodkladne dosta
pod kontrolu k ovú aktivitu a udržova
základné životné funkcie. Špecifickú
liebu k ovej aktivity zaíname okamžite po zaistení dýchacích ciest a žilného
prístupu. Status epilepticus trvajúci dlhšie ako 60 min. môže vies k ažkému
trvalému poškodeniu mozgu. Intravenózny diazepam je rýchlo úinný, je liebou
prvej voby. Intramuskulárne diazepam
nepodávame - jeho vstrebávanie je vemi nekonštantné a pomalé. Klonazepam
(Rivotril) je úinnou alternatívou diazepamu. Midazolam je rýchlejšie metabolizovaný benzodiazepin, podáva sa v i.v.
bolusoch alebo infuzií. Valproát sodný je
antipepileptikum, môže sa podáva nazogastrickou sondou alebo i.v. Tiopental je
úinné antikonvulzivum v dávkách nižších ako pri intravenóznej anestézii. Tiopental je indikovaný vprípadoch, kedy
nie je lieebný efekt po benzidiazepínoch
a antiepileptikách.
Výsledky lieby pacientov v bezvedomí
Výsledky lieby pacientov je možné
hodnoti rôznymi skórovacími systémami, napr. Glasgow Coma Outcome Score
alebo Cerebral Performance Categories
Scale (CPC) v škále 1 - 5:
CPC 1. Dobrá intelektuálna zdatnos:
pri vedomí, ulý, schopný pracova,
môže ma mierny neurologický alebo
psychologický deficit.
CPC 2. Stredne závažné mozgové postihnutie: pri vedomí, sebestaný v dennom živote, schopný pracova v chránenom prostredí.
CPC 3. Závažné mozgové postihnutie:
pri vedomí, závislný na okolí v bežnom
žovote v dôsledku postihnutia mozgu,
rôzne stavy od tých vyžadujúcich ambulantnú starostlivos, po závažné demencie a ochrnutia.
CPC 4. Kóma alebo perzistentný vegetatívny stav: kóma bez prítomnosti kriérií
pre mozgovú smr, porucha vedomia, bez
kontaktu s prostredím, možné spontánne
otváranie oí, prítomné cykly spánku
a bdenia.
CPC 5. Mozgová smr: areflexia,
neprítomná spontánna dychová aktivita,
EEG nález.
Za dobrý výsledok lieby pacienta je
považované CPC skóre 1 - 3, za nepriaznivý výsledok CPC 4 - 5.
Vek chorého je najdôležitejším pa-
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cientským faktorom ovplyvujúcim
nielen mortalitu, ale aj stupe zotavenia. U detí je v porovnaní s dospelými
výrazne nižšia mortalita i morbidita. Pri
traumatickom poranení mozgu niektoré
typy intrakraniálnych expanzívnych
lézií, napr. subdurálne a intracerebrálne
hematómy, majú horšiu prognózu ako
difúzne poškodenie mozgu alebo akútny epidurálny hematóm. Sekundárne
poškodenie mozgu zásadne ovplyvuje
výsledky lieby.
Pacienti s prognózou dobrou alebo
nejasnou by mali dosta plnú dostupnú
starostlivos na oddeleniach intenzívnej
medicíny alebo jednotkách intenzívnej
starostlivosti. Akútne stavy z liekových,
drogových a metabolických príin
spravidla dobre reagujú na odstránenie
príiny stavu, nesmie však dôjs k sekundárnemu hypoxickému poškodeniu.
Neprítomnos reaktivity zreníc a dalších
kmeových reflexov sú všeobecne znakom zlej prognózy. U chorých s úrazovými príinami bezvedomia sú nejlepšími
prognostickými faktormi vek, úrove
motorickej odpovede a reaktivít zreníc.
Ak kóma prechádza do perzistentného
vegetatívneho stavu, sú šance na uritý
stupe zotavenia u úrazových príin výrazne lepšie ako u neúrazových príin.

BEZVEDOMIE Z POHADU
TRADINEJ ÍNSKEJ MEDICÍNY
Teória TM
Poškodenie mozgu z akejkovek príiny má za následok produkciu inhibiných
mediátorov, napríklad GABA, následkom
ktorej dochádza k automatickému vypnutiu funkcií. Zmyslom tejto udalosti je
pravdepodobne snaha o zachovanie energie a podpora prežitia buniek. Tento stav
sa nazýva kóma. Jedna z možných druhov lieby, ktorá ovplyvuje retikulárny
aktivaný systém a má veký potenciál,
je akupunktúra (18). Poda TM stavy
ako NCMP, ischemické aj hemoragické,
traumatické poranenie mozgu a všeobecne všetky ochorenia mozgu, môžu
by lieené pomocou akupunktúry. ím
skôr je použitá akupunktúra so správnym
výberom bodov, tým lepší je výsledok
lieby a menej závažný výsledný stupe
postihnutia pacienta (19).
Poda TM poruchy vedomia sú
spôsobené narušením Jinu a Jangu, o
má za následok blokovanie krvi a chi
a spôsobuje poruchu výživy mozgu. Pri

bezvedomí väšinou pôsobí syndrom
blokády alebo syndróm kolapsu.
 Syndróm blokády je charakterizovaný bezvedomím, trizmom, ervenou
tvárou, zovretými päsami, drsným
dýchaním. Blokádu vo všeobecnosti
najastejšie spôsobujú vnútorný vietor,
stáza, hlieny, horúos, o vedie k nerovnováhe Jinu a Jangu a následnému
bezvedomiu.
 Syndróm kolapsu charakterizujú bezvedomie, chladné konatiny, potenie,
zavreté oi, otvorené ústa, chrápanie,
prsty rúk nie sú v k i, može dôjs
k inkontinencii moa. Príinou sydrómu kolapsu môže by prázdnota krvi
a chi, nedostatonos Jinu a Jangu,
poškodenie vývodov.
Vo všobecnosti sa používa kombinácia
bodov hlavovej a telovej akupunktúry.
Vybrané akupunktúrne body telovej akupunktúry svojím úinkom pôsobia cez
miechu a vzruchom cez bunky paralyzovaných svalov môžu zabráni rozvoju
atrofie svalov. Opakovaný podnet blízko
periférnych receptorov môže opakovane
stimulova nervové bunky. Tento signál
je potom prenášaný do centrálneho nervového systému, vyvoláva podráždenie
vo vyšších nervových centrách, o vedie k obnove neurónov. Nepoškodené
mozgové bunky a tkanivá majú týmto
spôsobom lieivý a kompenzaný efekt
na poškodené oblasti tým, že sa zvyšuje
celkový prietok krvi mozgovovým tkanivom aj v poškodených oblastiach.
Stratégia výberu bodov
Vo všeobecnosti sa poda Ružiku
pri stavoch bezvedomia, šoku a kolapsu
aj pri epileptickom záchvate osvedila
stimulácia bodov TM 26, R 1 a hlavne
60 budivých bodov na bruškách prstov
a z oboch strán pri nechtových lôžkach
(20).
Dolejšová odporúa v prvej pomoci
pri bezvedomí a šokových stavoch akupunktúru alebo akupresúru v bodoch TM
20, R 1, PC 6, prípadne body na uchu
Shen men a Zero (21).
ínski autori používajú kombináciu
skalpovej a korporálnej akupunktúry.
Zóny Eding a Renzhong na hlave sa
používajú na regulovanie zadnej strednej
dráhy a uvonenie chi z hyperaktivity
Jangu. Eding and Dingnie zóny zárove
regulujú meridiánovú chi dráhu peene
a žlníka, používaju sa na potlaenie Jangu a na odstánenie vetra. Touto stratégiou
vieme upokoji pee a vylúi vietor,
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regulova Jin a Jang, a tým podporova
obnovu vedomia.
Používa sa dvanás meridiánových
bodov studniiek, ktoré prepájajú chi
všetkých troch Jinov a troch Jangov,
body zadnej strednej dráhy, ktorá riadi
všetky jangové dráhy.
Kombinácia bodov akupunktúry
v Eding a Dingnie zónach a korporálnej
akupunktúry v bode TM 26 a dvanástich
meridiánových bodov studniiek môže
by použitá u všetkých stavov, ktoré vedú
k poruche vedomia.
Okrem snahy o obnovu vedomia
je u všetkých pacientov v bezvedomí,
hlavne po náhlych cievnych mozgových
príhodách, dôležitá stimulácia konatín
a ich mobilizácia.
Body IC 11 Quchi a IC 4 Hegu sú bod
5. priehrady a juan bod meridiánu hrubého reva. Úinok kombinácie týchto bodov je regulácia chi meridiánu hrubého
reva, podporujú prietok krvi v dráhe,
a tým podporujú mobilizáciu paralyzovanej hornej konatiny.
Bod G 36 Zusanli podporuje Jang, bod
LP 6 Sanyinjiao posiluje slezinu a krv.
VF 34 Yanglinquan je majstrovský bod
šliach, uvouje šachy a podporuje kby.
Kombinácia týchto troch bodov tonizuje
chi, obnovuje krv, rozptyuje vietor
a pôsobí na kolaterály, a tým umožuje
mobilizova paralyzovanú dolnú konatinu.
Skalpová akupunktúra
Eding zóna sa nachádza na hlave
v stredovej iare až na vrchol ela, presnejšie od vrchnej línie rastu vlasov po
bod from Baihui (GV 20) na vrchole hlavy a jej šírka je približne 1 cun. Táto oblas patrí zadnej strednej dráhe a meridiánu moového mechúra, rozdeuje sa na
štyri asti, priom každá z nich sa môže
použi na liebu ochorení hlavy, krku,
horného ohrievaa (hrudník a bránica),
stredného ohrievaa (horná a strená as
brucha) a dolného ohrievaa (spodné brucho, malá panva) (obr. . 8).
Lieba: tri oceové ihly priemer
0,26 mm , džka 40 mm postupne zavedené pod uhlom 30 stupov, použitá tonizaná technika, pri ktorej sa ihly otáajú,
nadvihujú.
Ihly boli ponechané 1 hodinu, aplikácia vo frekvencii trikrát týždenne, realizovaných minimálne 20 sedení.
Dingnie zóna je oblas pásového tvaru medzi bodmi Qianding (TM 21) and
Touwei (G 8), má šírku približne 1 cun.
8
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Táto oblas patrí zadnej strednej dráhe
a meridiánu moového mechúra a k dráhe žlníka. Používa sa na liebu ochorení
pohybového charakteru a poškodenia
senzorických orgánov a má významný
vplyv na centrálnu nervovú sústavu.
Do oblasti sa zavádzajú postupne štyri
oceové ihly priemer 0,26 mm, džka
40 mm v 30 stupovom uhle z dvoch
strán, tonizanou technikou, pri ktorej sa
ihly otáajú, nadvihujú. Ihly boli ponechané 1 hodinu.

Obr. Eding zóna a Dingnie zóna

Korporálna akupunktúra
 TM 26 Shuigou alebo Renzhong
Je to resuscitaný bod so silným protišokovým úinkom (22) a životne dôležitý
bod pri obnove mozgových funkcií. Poda TM tento akupunktúrny bod navracia vedomie, preisuje zmysly, utišuje
ducha a podporuje chrbticu.
Je úinný pri všetkých akútnych stavoch ako bezvedomie, šok, detské febrilné k e, epileptický záchvat, hystéria,
psychóza, stavoch po cievnych mozgových príhodách.
Lokalizácia: pod nosom v stredovej
iare, na rozhraní hornej a strednej tretiny filtra.
Napichovanie: horizontálne hore k nosu 0,3 - 0,5 cunu.
 TM 25 Suliao
Body TM 25 aj TM 26 sú v literatúre
a klinickej praxi pri bezvedomí bežne
odporúané a používané, bod TM 26 je
však akupunkturistami v praxi používaný
viac. Efektivita použitia bodu TM 26 vs.
použitia bodu TM 25 bola skúmaná nasledovnou štúdiou.
Obe skupiny boli lieené inak rovnakým postupom a kombináciou bodov,
s rozdielom bodu TM 25 alebo TM 26.
Sekundárne použité body boli Neiguan
(PC 6), Sanyinjiao (LP 6), Yifeng (T 17)
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and Wangu (VF 12), Laogong (PC 8),
Yongquan (R 1). Efektivita bola hodnotená po 45 a 90 doch použitím Glasgow
coma scale. Efektivita použitia bodu
u pacientov v bezvedomí, TM 25 bola
v 45,2%. Celková efektivita pre skupinu
pacientov s použitím bodu TM 26 bola
22,5% (23).
 Dvanás bodov studniiek
Body studniiek patria medzi antické
body, sú to body prvej priehrady a nachádzajú sa na prstoch pri báze nechtových
lôžok. Meridiány sú tu tenké a pomerne
povrchovo uložené, ako potok pri prameni. Tieto body sú zárove pôvodom Jinu
a Jangu v dvanástich meridiánoch. Na
koncoch konatín sa pretína meridiánová chii obrazne povedané ako pôvodný
zdroj. Body srudniiek spúšajú tok
chi v dráhach, aktivujú krv, preisujú
horúos - ako najdistálnejšie body odvádzajú nadbytok a horúos z koncov
dráh. Akupunktúra a vypúšanie krvi
v týchto bodoch preisuje krv a reguluje
stagnujúcu chi v meridiánoch, zlepšuje
funkciu orgánov, podporuje súlad medzi
orgánmi navzájom, spriechoduje meridiány, napomáha rovnováhe, vyrovnáva
krv a chi, harmonizuje Jin a Jang, a tým
liei ochorenie.
Akupuktúra v týchto bodoch takisto
do vekej miery ovplyvuje kardiovaskulárny systém a zlepšuje metabolizmus
organizmu, upravuje rytmus srdca, systolický krvný tlak, zlepšuje distribúciu krvi
do mozgu. Cez pôsobenie na distribúciu
tekutín v organizme zlepšuje mikrocirkuláciu a funkciu cievneho systému, ím
napomáha odstráneniu škodlivých voných radikálov z obehu. Skoré napichnutie bodov 12 studniiek pri akútnom mozgovom infarkte môže významne zlepši
cerebrálnu mozgovú ischémiu (24).
Lokalizácia bodov 12 studniiek:
P 11: Shaoshang: na palci, l fén radiálne a proximálne od bázy nechtu
palca
LI 1: Shangyang: l fén od radiálneho
okraja korea nechta ukazováka
G 45: Lidui: l fén proximálne od fibulárneho okraja bázy nechta druhého prsta nohy
LP 1: Yinbai: l fén proximálne od mediálneho okraja bázy nechta palca
nohy
C 9: Shaochong: l fén laterálne od
radiálneho uhla korea nechta
malíka

pôvodné práce
IT 1:

Shaoze: l fén proximálne od
ulnárneho okraja korea nechta
malíka
BL 67: Zhiyin: asi 2 mm laterálne od
bázy nechta malíka
R 1: Yongquan: jediný sa nenachádza
na prstoch, ale v priehlbine na
rozhraní prednej a strednej tretiny chodidla medzi 2. a 3. metatarzofalangálnym kbom pri ich
flexii
PC 9: Zhongchong: na radiálnej strane
3. prsta, l fén posterolaterálne od
nechtového lôžka
T 1: Guanchong: na ulnárnej strane
IV. prsta, l fén proximálne od
okraja nechta
GB 44: Zuqiaoyin: na laterálnej strane
špiky 4. prsta, l fén nad lôžkom
nechta
H1:
Dadun: na fibulárnom okraji
palca nohy, l fén dozadu od lôžka
nechta (uprostred medzi laterálnym okrajom nechta a interfalangálnym kbom).
Táto metóda kombinujúca hlavovú
a korporálnu akupunktúru bola úspešne
použitá u pacientov s rôznou etiológiu
vzniku bezvedomia z pohadu západnej medicíny: napríklad u pacientov
po NCMP, s traumatickým poranením
mozgu, hypoxicko ischemickým poškodením.
Na vylieenie pacientov v bezvedomí
rôznej etiológie pomocou kombinácie
bodov hlavovej a telovej akupunktúry má
vplyv niekoko faktorov:
1. Zavážnos postihnutia mozgu - akupunktúra samotná nie je efektívna
u pacientov s ažkým postihnutím.
2. Prebiehajúce infekcie - sepsa, pneumónia, infekcie moového traktu,
preležaniny zhoršujú výsledky lieby.
3. Komplexnos lieby - úinky lieby
nie sú dostaujúce u pacientov s nekonzistennou liebou, i ide o postupy západnej medicíny alebo TM.
4. Džka trvania postihnutia - pacienti
s dlhšie trvajúcim postihnutím potrebujú dlhšiu liebu a výsledok je asto
horší.
5. Vek - mladší pacienti majú lepšie výsledky.
Xingnao Kaiqiao metóda (XNKQ)
Jednou z najastejších príin poruchy
vedomia sú náhle cievne mozgové príhody. Lekár Xue-min Shi v roku 1972 na
základe teórie TM, modernej medicíny
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a viac ako 30 ronej klinickej skúsenosti
vypracoval akupunktúrnu kombináciu
na liebu náhlych cievnych mozgových
príhod, hlavne ischemických cievnych
mozgových príhod.
Názov metódy Xingnao Kaiqiao by
sa dal preloži ako „aktivova mozog
a otvori otvory“. Poda doktora Shi je
NCMP spôsobená krvnou stázou, ohom
a hlienmi, ktoré pomocou vnútorného
vetra strúpajú hore a narušujú vývody
a ducha, o vedie k uzavretiu vývodov
a ponoreniu ducha, ktorý následne nedokáže riadi chi v organizme (25).
Xingnao Kaiqiao je špecifická lieba
akupunktúrou, ktorá reguluje životnú
silu a prebúdza pacienta z bezvedomia
pomocou metódy silnej manipulácie
ihlami. Poda TM táto kombinácia bodov aktivuje a reguluje ducha, obnovuje
chi, reguluje Jin, Jang a krv, podporuje
tok chi v meridánoch. Táto technika má
klinický úinok aj na niektoré iné neurologické ochorenia.
Kombinácia bodov používaných pri
tejto metóde sú TM 26, PC 6, LP 6, P 5,
C 1 a VU 40.
TM 26 je bodom, ktorý je známy ako
bod pvej pomoci pri urgentných stavoch,
dokáže aktivova mozgové bunky. Jedným z jeho špecifických úinkov je aj
zvýšenie prietoku v artériách carotis na
krku, o má za následok zlepšenie prítoku krvi do mozgu a samotnej mozgovej
cirukulácie. Napichnutie bodu stimulanou metódou otvára vývody, povzbudzuje ducha.
PC 6 je luo bod dráhy perikardu,
u pacientov s NCMP napomáha prietoku
mozgu zvýšením srdcového výdaja a dodávky kyslíka, tíši srdce, reguluje krv
a ukuduje ducha.
LP 6 spája tri Jinové meridiány, podporuje kostnú dre a krvotvorbu, reguluje
chi a krv, utišuje ducha.
Body C 1, P 5 a VU 40 hýbu chi a krv
a celkovo zlepšujú funkciu konatín.
Pri tejto kombinácii bodov je TM 26
šéf, P 6 and LP 6 sú ministri a C 1, P 5,
and BL 40 sú poslovia; spolu riadia a oživujú ducha, vyrovnávajú Jin a Jang, regulujú chi a krv, spriechodujú dráhy.
Jeden cyklus lieby trvá 10 dní, ihly sú
aplikované 2x denne, interval medzi dvoma sedeniami cez de je 3 - 6 hodín a je
nutné vykona za sebou 3 - 5 cyklov.
Táto metóda bola použitá aj u pacientov v kóme z dôvodu traumatického poranenia mozgu, nádoru alebo hemoragie,

hospitalizovaných na neurochirurgických
oddeleniach. Poda dizajnu štúdie všetci
pacienti boli lieení postupmi západnej
medicíny, niektorí podstúpili neurochirurgický operaný výkon. Po stabilizácii vitálnych funkcií u jednej skupiny
pacientov bola vykonávaná akupunktúra
metódou Xingnao Kaiqiao, v kombinácii
s rehabilitáciou, kontrolná skupina bola
lieená štandardne. Po 30 doch lieby
obnova vedomia nastala u pacientov
s akupunktúrou a rehabilitácoiu v 80,7%,
u kontrolnej skupiny iba v 46,8% prípadov (25).
Použitie metódy môže významne
znižova mieru zdravotného postihnutia
a zlepši kvalitu života pacientov (26).
Pri liebe pacientov po NCMP XNKQ
akupunktúrou neboli zaznamenané žiadne nežiadúce úinky a je považovaná za
bezpenú.
Terapia status epilepticus
Epileptický záchvat je akútny prejav
epilepsie, ktorého príznakmi sú strata
vedomia, k ová aktivita, inkontinecia
mou a stolice, stuhnutá eus, pena
akolo úst, tomuto stavu predchádza boles hlavy, aura, nevonos.
Poda princípov TM je epilepsia
ochorenie z nadbytku, avšak ten môže
vzniknú v dôsledku chronického stavu
nedostatku. Patológia vzniku epileptického stavu zah a vnútorný vietor peene,
stagnáciu chi peene a može by vyvolaná aj nadmernou vlkosou v slezine
a žalúdku, hlavne pri nepravidelnom
prijíme potravy.
Emócie ako strach a des môžu vyvoláva epilpsiu. Strach narúša chi a des
spôsobuje pokles chi, ím v dôsledku
nedostatonosti chi peene a obliiek
stúpa vnútorný vietor peene. Srdce, pee, obliky a slezina strácajú harmóniu,
priom vzniká oslabenie a porucha mechanizmu toku chi (27). Terapautickým
cieom je obnovi vedomie, rozpusti
hlieny, ukudni pee a rozptýli vnútorný vietor, zastavi záchvat.
Hlavne body z meridiánu peene
a zadnej strednej dráhy sú používané
v liebe akútneho záchvatu a status epilepticus. Ihly sa nabodávajú silno a technika je vypúšanie až do zmiernenia príznakov. Ponechávajú sa 20 - 30 minút.
V liebe akútneho stavu sú odporúané
nasledujúce body:
TM 26 bod prvej pomoci pri bezvedomí
TM 14 Dazhui preisiuje mozog
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a upokujuje ducha
Houxi je kardinálnym bodom
dráhy Du mai, otvára vývody
a prebúdza mozog
H3
Taichong je bodom pôvodu peene, istí vnútorný vietor, upokojuje pee, odvádza hlieny
G 40 Fenglong upokojuje pee, rozptyuje vietor, odvádza hlieny
VU 18 Ganshu a VU 15 Xinshu upokojujú ducha, harmonizujú srdce,
rozptyujú vietor a upokojujú
pee.
IT 3

Benefity použitia akupunktúry pri
bezvedomí
Použitie akupunktúry u pacientov,
ktorí sú v bezvedomí z rôznych príin, na
obnovenie vedomia prináša uspokojivé
výsledky. Skúsený akupunkturista môže
použi akupunktúru v prvej pomoci a na
podporu lieby pacientov v bezvedomí
popri liebe konvennou západnou medicínou.
Lieba porúch vedomia si vyžaduje
interdisciplinárnu starostlivos a spoluprácu rôznych skupín odborníkov a udí,
ako sú neurológ, neurochirurg, intenzivista, lekár TM, rehabilitaní pracovníci, dietológovia, rodinní príslušníci at .
Komplexný lieebný plán pre pacientov zlepšuje ich liebu a výsledok spolu
so znížením rizika výskytu rôznych možných komplikácií.
Ak sú skombinované postupy západnej medicíny a postupmi TM, môžu
by dosiahnuté najlepšie výsledky lieby pre pacientov, urýchlenie a zvýšenie
úinnosti lieby, ím sa znížia celkové
medicínske náklady na liebu.
ZÁVER
Popáleniny a bezvedomie sú závažné,
život ohrozujúce stavy s neistou prognózou, vemi dlhou (týždne až mesiace)
a nákladnou liebou a mnohokrát so závažnými zdravotnými, psychologickými
a sociálnymi následkami.
Akupunktúra v prípade popálenín má
vplyv na viacerých úrovniach komplexnej lieby popáleninovej choroby:
 má analgetický a imunostimulaný
efekt
 znižuje výskyt posttraumatickej stresovej poruchy a popáleninového šoku,
zmieruje jeho priebeh
 skracuje as a zlepšuje hojenie rán
 zlepšuje mikrocirkuláciu a insuficienciu venózneho a lymfatického systému
10
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 má komplexný medicínsky, psychologický a socialný efekt
 prináša svojimi úinkami rýchlejšie lieenie, a tým znižuje náklady na liebu
farmakologickú aj chirurgickú
 v rukách skúseného akupunkturistu je
bezpená.
Pri poruchách vedomia, najastejšie
v dôsledku NCMP, traumy, hypoexemicko- ischemického primárneho alebo
sekundárneho poškodenia a status epilepticus, akupunktúra dokáže ovplyvni:
 nepriaznivé dôsledky primárneho poškodenia
 obnovi vedomie
 podpori skoršiu mobilizáciu a obnovi
hybnos postihnutého.
Vzdelanie a prax v oblasti akupunktúry pre lekárov v odboroch anestéziológia
a intenzívna medicína, neurológia a popáleninová chirurgia by boli vo vekej
miere prínosné v liebe týchto chorobných stavov.
Rozšírenie terapie o akupunktúru ako
komplementárnej metódy k postupom
západnej medicíny by priniesla obrovský terapeutický efekt pre pacientov tak
v akútnom štádiu, aj vo fáze rekonvalescencie a priniesla zlepšenie kvality
života v dôsledku poškodenia zdravia
po primárnom poškodení popálením aj
bezvedomí rôznej etiológie.
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Program
XXX. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae
cum partitipatione internationali, STARA LESNÁ
Kongres je pod záštitou dekanky Lekárskej fakulty SZU prof. MUDr. Anny Remkovej, DrSc
Congressus is under the patronage of Professor Anna Remková, MD, the Dean of the Medical Faculty of Slovak Medical University

14. 06. 2019 PIATOK 14th June 2019 FRIDAY
13.00.–13.50
Slávnostné zahájenie: MUDr. Ondrej Bangha, prezident kongresu
MUDr. Gabriel Petrovics, generálny sekretár kongresu
Opening ceremony:
Ondrej Bangha, MD, Congress President
Gabriel Petrovics, MD, Congress Secretary
Predsedníctvo:
MUDr. Ondrej Bangha, prezident SSA oz SLS, MUDr. Ladislav Fildán, prezident
LAS LS JEP, MUDr. Gabriel Petrovics, generálny sekretár kongresu, MUDr.
Vladimír Balogh, prednosta Ústavu tradinej ínskej medicíny Lekárskej fakulty
SZU, MUDr. Alena Ondrejkoviová, PhD hlavný odborník MZ SR pre odbor Akupunktúra, ubomír Lauf, starosta obce Stará Lesná
(privítanie, slávnostné príhovory, pocty, poakovania)
Congress Board:
Ondrej Bangha, MD, President of the Slovak Acupuncture Society, Ladislav
Fildán, MD, President of the Czech Medical Acupuncture Society, Gabriel Petrovics, MD, Congress Secretary, Vladimír Balogh, MD, Head of the Institute of
Traditional Chinese Medicine at the Medical Faculty of the Slovak Medical University, Alena Ondrejkoviová, MD, PhD, Chief Advisor to the Ministry of Health
for Acupuncture, ubomír Lauf, Mayor of Stara Lesna
(Welcome, Opening address, Acknowledgements)
13.50-14.00 Prestávka Break
Predsedníctvo Panel Chairs: Bangha O., Fildán L., Môcik M.
14.00- 14.50 Môcik M., Rosinský T., Ondrejkoviová A., Balogh V.:
Vznik a rozvoj akupunktúry v SSR a na Slovensku.
The Development of Acupuncture in Czechoslovakia and in Slovakia.
14.50-15.10
Fildán L:
eská akupunktura v letech 2015 – 2019.
The Czech Medical Acupuncture Society of the Czech Medical Association of J.E.
Purkyne (CMAS)
15.10-15.25 Balogh,V., Petrovics G., Ondrejkoviová A.,Bangha,O, Rosinský T.:
10 rokov Ústavu tradinej ínskej medicíny a akupunktúry Lekárskej fakulty
SZU.
10th Anniversary of the Institute of Traditional Chinese Medicine and Acupuncture at Slovak Medical University
15.25-15.35 Diskusia Discussion
15.35-15.45 Kávová prestávka Coffee Break
15.45-17.15 Workshop
15.45-17.15 Hegyi G.:
Kozmetická akupunktúra a viac
Cosmetic acupuncture and more…
17.15-17.30 Prestávka Break
17.30-18.30 lenská schôdza Association Members Meeting - hotel Academia
19.00
Uvítací spoloenský veer s veerou v hoteli Kontakt.
Social program and dinner at Hotel Kontakt

15. 06. 2019 SOBOTA

15th June 2019 SATURDAY

7.00-7.30: Mészáros G.:
Meridiánové cvienie 3,1,2.
Exercise of Meridians 3,1,2
7.30-8.30
Raajky Breakfast
Predsedníctvo Panel Chairs: Balková D., Pára F., Fiala P.
8.30-8.45
Olšák,P, Kolá P., Horníek J.,Koláová B.:
Akupunktúra a Evidence-based medicine. Výhody a úskalia hodnotenia úinnosti lieby touto metódou.
Acupuncture and evidence-based medicine. Advantages and pitfalls of the evaluation of the effectiveness of treatment with this method.
8.45-9.30
Pára F.:
Nálezy na ušním boltci – význam pro diagnostiku, lébu i prevenci. (Vnováno
památce MUDr. Jaroslava Debefa).
Findings on the auricle – importance for diagnostic,treatment, and prevention.
(Dedicated to the memory of Jaroslav Debef, M.D.)
9.30-10.00 Hodeib J.:
Lieba pásového oparu ínskou akupunktúrou
Treatment of Shingles (Herpes Zoster) using Chinese Acupuncture.
10.00-10.20 Fiala P.:
Moderní a tradiní akupunktura - dialog i naptí?
The Modern and the Traditional Acupuncture – Dialogue or Conflict?
10.20-10.35 Diskusia Discussion
10.35 – 10.45 Prestávka Coffee Break
Predsedníctvo Panel Chairs: Balogh V., Svitková K., Herdics J.
10.45-11.10. Herdics J.:
Niektoré momenty novšej verzie diagnosticko-harmonizanej metódy jednotného H -diagramu. Aspects of the new diagnostics-harmonization method of a
unified H-diagram
11.10- 11.50 Eory A.:
Nové cesty v liebe akupunktúrou.

New approaches in acupuncture treatment
11.50-12.05 Svitková K.:
Plán ochrany zdravia poda Pentagramu.
Health preservation program by the Pentagram
12.05 – 12.15 Diskusia Discussion
12.15-12.30 WORKSHOP. Svitková K.: Kozmetická Gua Sha. Cosmetic Gua Sha
12.30-14.00 Obed Lunch - hotel Academia
Predsedníctvo Panel Chairs: Rosinský T., Gabrhel J., Ivani B.
14.00-14.25 Rosinský T.:
Výsledky výskumu morfoenergetiky aktívnych bodov.
Research results of morphoenergetics of active points.
14.25-14.50 Zhao Jing:
Autoimunitné ochorenia: S TM a KM dokážeme viac
Autoimmune diseases: we can do more with TCM&IM.
14.50-15.15 Ivani B.:
Svalovo-šachové dráhy v akupunktúre. Integrácia moderných a tradiných prístupov v terapii pohybových ochorení.
Musculotendinous Pathways in Acupuncture.Integrating Modern and Traditional Approach in the Treatment of Motoric Disorders
15.15-15.40 Gabrhel J.:
Xi-Mo-Shu body, funkné poruchy, reflexné zmeny pri viscerálnej bolesti.
Xi-Mo-Shu points, functional disorders, reflex changes in visceral pain
15.40-15.50 Diskusia Discussion
15.50-16.00 Prestávka Coffee Break
Predsedníctvo Panel Chairs: Králiková V., Šmirala J., Ondrejkoviová,A.
16.00- 16.15 Fildán L.:
Akupunktura pi tlumení bolest. The acupuncture for Pain Supressing
16.15- 16.30 Králiková V.:
Chronická boles hlavy. Chronic headaches
16.30-16.50 Olšák P., Kolá P., Horníek J., Koláová B.:
Elektroakupunktúra v neurologických diagnózach. Kam až siahajú naše možnosti?
Electroacupuncture in neurological diagnoses. Where do our possibilities reach?
16.50- 17.10 utová H.:
Porucha uchu a chuti:možnosti léby. Smell and taste disorders: tretment options
17.10-17.25 Šmirala J.:
Komplex akupunktúra, rehabilitácia, fytoterapia a homeosiniatria v liebe niektorých
chronických stavov pohybového aparátu.
The complex acupuncture, rehabilitation, phytotherapy and homeosiniatry in treatement some of chronical states of musculosceletal system.
17.25-17.40 Petrovics G.:
Guna preparáty, mechanizmus úinku a indikácie v akupunktúre.
Guna preparations, their mechanism of action and indication in acupuncture
17.40-18.00 POSTERY Posters
Zoznam odborných podujatí Spolonosti akupunktúry od r. 1973-2019 (dnes SSA
oz.SLS) Môcik M.,Rosinký T., Ondrejkoviová A.
18.00-18.45 Spoloná výborová schôdza v hoteli Kontakt
Committee Meeting at Hotel Kontakt
19.00
Spoloenský veer v hoteli Kontakt Social program at Hotel Kontakt
16. 06. 2019 NEDEA 16th June 2019 SUNDAY
7.00-7.30
Jin Yifei:
Dobré ráno s Qigong (sprievodný preklad Mgr. Andrea Vlková).
Good Morning with Qigong (interpreted to Slovak Mgr. Andrea Vlková)
7.30-8.30
Raajky Breakfast
Predsedníctvo Panel Chairs: Bajteková B, Korman R., Olšák P.
08.30-08.50 Bajteková B:
Integratívny prístup v onkológii, kazuistiky. Integrative approach in oncology – case
studies
08.50-09.05 Korman R, Kormanová M.:
Lymská choroba (borelióza) v diagnostike EAV. Lyme disease (borreliosis) in EAV
diagnosis.
09.05-9.20
Petrovics G., Janek L.:
Komplexná lieba ženskej neplodnosti, kazuistika. Complex Treatment of Female
Infertility – casuistry
9.20- 09.50 Olšák P, Kolá P., Horníek J., Koláová B.:
Elektroakupunktúra u ortopedických diagnóz. Akú formu aplikácie zvoli na najastjšie ortopedické problémy pacientov?
Electroacupuncture in orthopaedic diagnoses. Which type of application to choose to
treat the most common orthopaedic problems?
09.50-10.10 Olšák P., Kolá P., Horníek J., Koláová B.:
Elektroakupunktúra v analgézii. Electroacupuncture in analgesia
10.10-10.20 Diskusia Discussion
10.20 – 10.30 Prestávka Coffee Break
Predsedníctvo Panel Chairs: Bangha O., Petrovics G., Daráš D.
10.30-10.45 Daráš D.:
Akupunktúra a onkologické ochorenia. Acupuncture and oncological diseases
10.45-11.45 Jin Jifei:
Terapia hornej konatiny v TM metódou Yifree. Prednáška v ínskom jazyku, so
simultánnym prekladom
Ultimate TCM Hand Therapy - Yifree hand therapy. (in Chinese language, interpreted
to Slovak Mgr. Andrea Vlková)
11.45- 12.00 Diskusia Discussion
12.00
Slávnostné ukonenie XXX. Congressus acupuncturae Slovaciae et
Bohemiae cum partitipatione internationali,
Official Closing Ceremony of XXX. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali
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abstrakty z kongresu
Integratívny prístup v onkológii, kazuistiky
MUDr. Bajteková Bibiána1,2, MUDr. Ondrejkoviová Alena PhD.,3,4
1 GynAc,
2 Slovenská

s.r.o. Ambulancia Gynekológie, pôrodníctva a akupunktúry, Šaštín-Stráže
zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva, Bratislava, Slovensko
3LIMING – Ambulancia chronickej bolesti a akupunktúry, Bratislava
4Ústav tradinej ínskej medicíny a akupunktúry, Bratislava, Slovensko

Termín integratívna medicína je nový pojem. Znamená,
„že do konvenčnej medicíny možno zahrnúť aj ďalšie osožné
prístupy“ (www.npop.sk). Integratívny prístup sa využíva na
zlepšenie kvality života, pre rozšírenie možností voľby životného štýlu, k zmierneniu príznakov a vedľajších účinkov konvenčných liečebných postupov (Fulop a kol., 2017). Integratívna onkológia potom zahŕňa konvenčné a západné prístupy
k liečbe rakoviny, to najlepšie z pôvodnej tradičnej medicíny,
vrátane výživy, výživových doplnkov, Qigongu, fytoterapie,
mentálnych i telesných praktík. Cieľom je „optimalizovať
zdravie, kvalitu života a klinické výsledky v procese starostlivosti o rakovinu, umožniť ľuďom predchádzať rakovine, byť
aktívnymi účastníkmi pred, počas i po liečbe rakoviny“ (Witt
a kol.,2017). Definícia integratívnej onkológie vznikla medzinárodnou spoluprácou 9 odborníkov v oblasti epidemiológie,
onkológie, integratívnej medicíny a verejného zdravotníctva,
aby sa zlepšila komunikácia a urýchlilo sa tak dosiahnutie
pokroku v tejto novovznikajúcej oblasti.
Prednáška obsahuje dve kazuistiky:
1. Prípad paliatívnej liečby pacienta s pokročilým karcinómu
pľúc, so začlenením integratívnych liečebných postupov.
2. Kazuistika úspešnej onkologickej liečy 49 ročnej ženy s invazívnym karcinómom ano-rekta.

Integrative approach in oncology – case studies

Integrative medicine is a new concept, meaning that „conventional medicine can be supplemented by other useful
treatment methods“ (definition by the Cancer Patients Assistance Foundation, www.npop.sk). Integrative approach seeks
to improve the quality of life, expand the lifestyle choices, alleviate the symptoms and side effects of conventional treatment
(Fulop et al., 2017). Integrative oncology includes conventional western options of cancer treatment, as well as the key
concepts of traditional medicine, dietary therapy, nutritional
supplements, Qigong, herbal therapy, mental and physical health practices. Its goal is to „optimize the health, quality of life
and clinical results in cancer treatment, promote cancer prevention, increase the patient engagement before, during and
after cancer treatment“ (Witt et al., 2017). The definition of
integrative oncology is the result of international cooperation
of 9 experts in epidemiology, oncology, integrative medicine
and public health who worked together to improve international communication and accelerate the development in this
new field.
The lecture contains two case studies:
1. Case study of palliative treatment of a patient in the advanced stage of lung carcinoma, where integrative approach
was implemented,
2. Case study of a successful cancer treatment of a 49-year-old woman with invasive anorectal carcinoma.

Porucha ichu a chuti: možnosti léby
MUDr. utová Helena
Ordinace ORL a akupunktúry, Brno

V tradičním pojetí se lidských smyslů uvádí pět: zrak, čich,
sluch, hmat a chuť. Smysly si tedy můžeme v obecné rovině
představit jako senzory určené k měření nebo detekci různých
typů informací. Lidský organismus získává pomocí smyslových orgánů informace z okolního prostředí, které dále
zpracovává a tím umožňuje na ně reagovat. Smyslová soustava je samostatná orgánová soustava, která velice úzce souvisí
s nervovou soustavou.
Diagnostika poruch čichu a chuti má být vedena lékařem se
specializací v otorhinolarygologii.
Čich je nutný k příjmu potravy, upozorňuje na nebezpečí,
je to i prostředek sociální komunikace, nutný pro výběr partnera. Ten zprostředkovává Jacobsonův orgán, který se nachází na pravé straně septa nosního ,basálně. Pro výběr partnera
jsou důležité feromony+ látky v axile+ pach genetické výbavy
imunitního systému /MHCkomplex/ .Čichová komunikace je
nastartována pachovým podpisem: pach axilární /vzniká činností mikroflóry/ +produkty kožních žláz
12



Vnímání chutí vnímáme pomocí chutových pohárků a papil a je závislé také na
kvalitě a množství sliny. Malé slinné žlázy mají trvalou sekreci,
velké slinné žlázy mají pulsní sekreci, sekrece je stimulována
i čichem, chutí a představou jídla a emocemi .
Smell and taste disorders: Treatment options

We commonly recognize five human senses: sight, smell, hearing, touch, and taste. Thus, we can generally perceive senses as
sensors serving to measure and detect various kinds of information. The human body uses senses to receive information
from its environment which is then processed and responded
to. The sensory system is an independent organ system closely
connected to the nervous system.
The diagnostics of smell and taste disorders should be performed by a specialist in otorhinolaryngology.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 2|2019

abstrakty z kongresu
The sense of smell is necessary for the intake of food where
it warns the human body about possible danger and it is also
a means of social communication in the mating process. The
mating behavior is facilitated by the Jacobson’s organ located
basally on the right side of the nasal septum. The choice of
a sexual partner is influenced by feromones, axillary chemical
composition, the odor of genetic immune system components
/major histocompatibility complex/. The sensory communica-

tion is initiated by the odor signature consisting of axillary
odor /the result of microfloral activity/ and skin glands secretion.
Taste is perceived through taste buds and papillae and is
dependent on the quality and amount of saliva. The secretion
from minor salivary glands is continuous, whereas the secretion from major salivary glands is stimulated by smell, taste or
even the image of food, as well as by emotions.

Nové cesty v liebe akupunktúrou
Dr. Ery Ajándok Ph.D., M.D.
eajandok@gmail.com

Základom liečby akupunktúrou, alebo liečby ihlou sú fyziologické pochody, ktoré vznikajú účinkom vpichnutých ihiel.
Podľa tradície podstatou tohto je odstránenie blokády „čchi“,
ktorá prúdi v meridiánoch. Vieme aj to, že táto čchi je schopná vystúpiť z meridiánov cez akupunktúrne body. To vnuklo
myšlienku, samozrejme vychádzajúc z biofyzikálnej úvahy, že
vsunutím vodivého drôtu -natiahnutého medzi vpichnutými
ihlami - vnútorná blokáda energie sa dá ľahšie odstrániť.
Pri našom postupe medzi dvomi (výhodne do akupunktúrnych bodov) vpichnutými ihlami vytvoríme spojenie medeným drôtom. Takto môžeme zapojiť do liečby ihlami jednu,
alebo aj dve osoby. Naše viacročné skúsenosti dokazujú, že
týmto postupom sa zlepšujú také ochorenia, ako sú predovšetkým bolestivé stavy, potom poruchy cirkulácie, problémy
pľúc, pečene, trávenia.
Pri teoretickom vysvetlení sme brali do úvahy, že medený
drôt - nakoľko je izolovaný - ako anténa zosilní okolo tela sa
nachádzajúce, vlastne aj z tela vychádzajúce vysokofrekvenčné
vlny.
Új utak az akupunktúrás gyógyításban

Az akupunktúra, vagy tűvel való gyógyítás alapja a beszúrt
tűk hatására bekövetkező élettani folyamat. A hagyomány
szerint ennek alapja a meridiánokban áramló „csí” elakadásának megszüntetése. Tudjuk azt is, hogy ez a csí ki tud lépni
a meridiánokból az akupunktúrás pontokon keresztül. Ez adta
a gondolatot, persze biofizikai megfontolásból, hogy a beszúrt
tűk közé kihúzott vezető drót közbeiktatásával a belsőleges
energia-elakadás könnyebben megszüntethető.

Eljárásunk során két (előnyösen akupunktúrás pontokba) beszúrt tű között
rézdrót összeköttetést létesítünk Így akár egy, akár két személyt is bevonhatunk a tűkezelésbe. A több éves tapasztalatunk
bizonyítja, hogy ezzel olyan betegségek javulnak, mint elsősorban fájdalom-kórképek, aztán keringési zavarok, tüdő, máj,
emésztési problémák,
Az elméleti magyarázathoz figyelembe vettük, hogy
a rézdrót -mivel szigetelt- antennaként felerősíti a testet körülvevő illetve a testből kiinduló nagyfrekvenciás hullámokat is.
New approaches in acupuncture treatment

Acupuncture treatment is based on the physiological reactions caused by inserting acupuncture needles. Needling
is meant to clear the blockades of Qi, energy flowing in the
meridians. Qi emerges from meridians through acupuncture
points. This principle gave rise to an idea, based on biophysical
principles, that using a conductive wire between two inserted
needles will remove the inner energy blockade more effectively.
We use cooper wire to connect two needles inserted in selected acupuncture points. The procedure can be performed
by one or two persons. In our experience, this procedure relieves painful conditions as well as circulation, lungs, liver and
digestive disorders.
The procedure is based on the principle that an insulated
copper wire works as an antenna amplifying the high frequency waves existing around and emerging from human body

Moderní a tradiní akupunktura – dialog i naptí?
prof. MUDr. Fiala Petr
1. LF UK Praha, LRS Chvaly

V současnosti jsme v akupunktuře (dále AP) svědky její
nezadržitelné integrace do světa moderní západní medicíny.
Přispěly k tomu zejména vědecké objevy v posledním půlstoletí, kdy byly její základní mechanismy (fyziologie, patofyziologie atd.) podrobeny velmi zevrubnému zkoumání. Kromě základního výzkumu se ve statisících klinických studií podařilo
prokázat její účinky u konkrétních pacientů a diagnóz pomocí

matematicko-statistické metody EBM (kontrolované studie na podkladě náhodného
výběru), kterou její autor D. Sackett (1934
– 2015) formuloval v r. 1996.
Vedle této nové „západní školy AP“ existuje nicméně stále
ještě (stará dobrá) klasická, tradiční AP, která pracuje s původními pojmy TCM jako životní energie čchi a její koloběh, tao,
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polarita jin-jang, s tradiční diagnostikou a terapií podle originálních pravidel a receptů.
Obě školy mají svůj efekt – jak přísně individuální čínská
(i když se dnes i v bývalém srdci AP víc a víc vytrácí), tak i západní na podkladě vědeckého výzkumu a hromadného zpracování dat pomocí moderních IT. Která škole je ta správná,
originální a jak se spolu mohou srovnat? A když „originální“
– kde vlastně vznikla AP? Bylo to před několika tisíci lety na
Dálném východě nebo ve Střední Evropě? Důkazy o jejím používání zhruba ve stejné době existují na obou polokoulích.
Pro „západní“ AP hovoří její neuvěřitelný rozvoj a výzkum.
Podle všeho se právě to východním učencům nepodařilo. Pokud bychom za její zlatý věk považovali první tisíciletí před
naším letopočtem a po něm, pak její podoba, kterou přinesli
do Evropy zejména její francouzští průkopníci (de Morant, de
la Fuye atd.), se od té doby příliš nezměnila. Přitom podle „zákona tao“ všechno podléhá neustálé proměně a vývoji…
S jistou licencí můžeme vývoj AP rozvrstvit do několika
„generací“:
AP 1. generace

Pijímá a pebírá i dnes tradiní ínskou akupunkturu a TCM v teorii a praxi
v její pvodní asijské podob. AP zhruba do poloviny 20. století v Asii
i v Evrop.

AP 2. generace

AP je postupn pejímána i do oblasti západní medicíny a její mechanismy
(fyziologie, patofyziologie) jsou zkoumány podle jejích metod (cca od 2. ple
20. stol.). Pozorujeme její zetelný posun v teorii i praxi a do jejích mechanism je postupn pibírán i CNS. S ním TCM prakticky nepoítala.

AP 3. generace

Od poátku 21. století dále. Akcentováno pojetí AP jako odpovdi CNS, snad
i jiných struktur na periferní podnty z akup. bod. Roste role CNS v AP pi
vytváení nových spoj v mozku, zkoumá se i jiná transmise signál atd. AP
jako informaní medicína.

Těmito a podobnými otázkami se autor ve svém příspěvku
zabývá a ptá se zároveň, kde je budoucnost akupunktury, tohoto neuvěřitelně košatého odvětví medicíny, která patrně na
své největší objevy teprve čeká.
The Modern and the Traditional Acupuncture –
Dialogue or Conflict?

At this time we are witnesses of an unstoppable integration
of acupuncture (further AP) into the modern western medicine. This is caused first of all through the scientific discoveries
in this field in the last half of the 20th century, when the basic
mechanisms of AP (e. g. physiology, pathophysiolgoy) were
subjected to a very detailed research. Besides the basic rese-

arch, the thousands of clinical studies in concrete patients and
diagnoses have been carried out by means of the new mathematical-statistic method, the EBM, formulated by D. Sackett
(1934 - 2015) in 1996 (randomised controlled studies).
Nevertheless, besides this new „western school of AP“ the
old classical traditional AP is still flourishing, operatig with
the original TCM terminology as the vital energy („deqi“), the
Tao, yin-yang polarization, puls diagnosis and its own therapy
according to the original principles and prescriptions.
The both schools are effective – both the strictly individual
Chinese one (even though less and less practised in the heart of the traditional AP) and the western one based ond the
scientific research and profiting from the mass utilizing of
the IT. Which school is the original one? And, talking about
the „origin“, where does AP actually come from? There are
evidences in using this „method“ from the both hemispheres
thousands years ago.
The western approach has reached an unbelievable progress in its research. The eastern scholars seem to have failed
in this respect. Considering the „golden age of AP“ being the
last millenium B. C. and the first one A. D., than the face of AP
brought to Europe by the French pioneers (de Morant, de la
Fuye etc.) in the beginning of the 20th centry has not changed
too much since the Chinese ancient interpretations. But – in
accordance with the Tao principle – all is subjected to the constant, uninterrupted changes…
With a certain licence, we may stratify the development of
AP in some „generations“:
AP of the 1st
generation

Accepting and using (even nowadays) the original, traditional AP and TCM. AP
to the 1st half of the 20th century in China/Asia and Europe.

AP of the 2nd
generation

AP is more and more accepted by the western medicine and adopted into the
family of the modern medical treatment. The mechanisms of AP (physiology,
pathophysiology etc.) are beeing studied and understood. The CNS is gradually
taken into account – which was out of the reach of the TCM scholars.

AP of the 3rd
generation

From the beginning of the 21st century on. AP as an answer of the CNS to the
peripheral/central stimuli (e. g. AP points). The role of the CNS in AP is increasing, first of all in creating new interneuronal connections (synapsis). Another
transmission of signals is investigating. AP as an information medicine.

The author is investigating these and similar problems in his
lecture and he is asking at the same time: Where is the future
of AP, which is now a wide spreading branch of medicine? He
means, the contemporary AP is only waiting for its greatest
discoveries.

1. eská akupunktura v letech 2015 – 2019
2. Akupunktura pi tlumení bolesti
MUDr. Fildán Ladislav
eská lékaská akupunkturistická spolenost LS JEP, pedseda
The Czech Medical Acupuncture Society of the Czech Medical Association of J.E. Purkyne (CMAS)
Ordinace léby bolesti a akupunktury, Brno
The pain clinic and acupuncture, Brno
info@fildan.cz

1 Přehled činnosti České lékařské akupunkturistické společnosti ČLS JEP v posledních čtyřech letech
2 V úvodu přehled posledních názorů na mechanizmy bolesti, neurofyziologické procesy při akupunktuře, teorie akupunktury, biokybernetická koncepce, vliv akupunktury na
psychoneuroendokrinoimunitní systém. Základní principy
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elektroakupunktury (elektrické stimulace jehel), používané
pro zvýšení analgetického účinku akupunktury.
V další části uvedeny nejúčinnější postupy akupunktury při
tlumení bolesti zejména z vlastní praxe autora. Postupně
podle oblastí těla – hlava, krční, hrudní bederní páteř, horní a dolní končetiny, obličejová část a čelisti, přední strana
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hrudníku, břicho, velké i malé klouby. Krátce zmíněny body
pro tlumení bolesti na ušním boltci.
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Xi-mo-shu body, funkné poruchy, reflexné zmeny pri viscerálnej
bolesti
MUDr. Gabrhel Jozef, CSc.1, MUDr.Popracová Zuzana PhD2, MUDr.Tauchmanova Helena, CSc.3
1 Súkromná

ordinácia lieebnej rehabilitácie a akupuktúry, Termovízna diagnostika Trenín,
2 Univerzita sv. Cyrila a Metodeja Trnava,
3 Národný ústav reumatických chorôb Piešany

Viscerálna bolesť je bolesť prenesená na povrch tela (Paleček, Vondráčková, Navrátil). Skúšanie citlivosti bodov xi, mo,
shu palpáciou je jednou z doplnkových metód vyšetrovania
viscerálnej bolesti. Body štrbín xi ležia dole od lakťov a kolien.
Prvýkrát sú zmieňované v Abecede akupunktúry a moxibuscie
od Chuang-fu-Miho v 3 st. n.l. V praxi sa využívajú hlavne
v liečbe akútnych chorobných stavov orgánov. Zberné body
mo sa nachádzajú na prednej strane trupu, často v blízkosti
svojich orgánov. Samostatne sa používajú predovšetkým pri
liečbe dysfunkcií dutých orgánov fu. Prepravné body shu sú
všetky rozmiestnené na prvej vetve dráhy močového mechúra.
(Ando, Šmirala, Ružička). Všetky tieto body sú anatomicko-topograficky dobre lokalizovateľné. Nociceptívny podnet môže
vychádzať z ktorejkoľvek štruktúry v segmente, teda i z vnútorného orgánu, ktorý je segmentovo determinovaný. Reflexná
odpoveď je na všetkých štruktúrach v segmente. Jednou z reflexných odpovedí sú funkčné kĺbové blokády. Reflexné zmeny
a funkčné poruchy chrbtice vznikajúce u interných ochorení
sú plurisegmentálne. Funkčné blokády intervertebrálnch kĺbov
sú minimálne v dvoch segmentoch. U chronických ochorení
sú funkčné vertebrogénne poruchy a reflexné zmeny v ďaleko
väčšom počte (Rychlíková). Hlavne keď bolesť a typické príznaky majú tendenciu recidivovať, máme myslieť na viscerálny
pôvod takejto poruchy. Recidíva reflexných funkčných zmien
je prvým príznakom recidívy vlastného interného ochorenia.
Ochorenie určitých orgánov vyvoláva charakteristický vzorec
reakcií v pohybovej sústave. V celom segmente, v ktorom pôsobí pseudoradikulárna bolesť vzniká vazokonstrikčná reakcia
(Lewit). Reflektoricko-vegetatívne odpovede na viscerogénne
podnety v oblasti pokožky spôsobujú vasokonstrikciu.Engel

(1984) popisuje priklad Headových reflexných zmien u pacienta s ťažkým koronárnym ochorením a nestabilnou angínou pectoris. Hypotermia bola v dermatomoch Th2-Th9.
Rozsah polysegmentálnej hypotermie reflexných zón koreluje
s aktivitou orgánovej poruchy a subjektívne pociťovanou
intenzitou bolesti. Veen (2013) potvrdil že infračervená termografia je schopná merať viscero-kutánne dôsledky viscerálnych procesov na fyziologickej úrovni
Záver: Palpačná diagnostika xi, mo, shu bodov, diagnostika
funkčných vertebrogénnych porúch a teplotné obrazy reflexných zmien, môžu slúžiť ako báza pre ďalšiu cielenú diagnostiku a pre zavedenie adekvátnej terapie.
XI-MO-SHU POINTS, FUNCTIONAL DISORDERS,
REFLEX CHANGES IN VISCERAL PAIN

Visceral pain is pain reflected to the body surface (Paleček,
Vondráčková, Navrátil). Examining the sensitivity of the xi,
mo, shu points by palpation is a complementary method of
examination in visceral pain. Xi-Cleft points are located below
the elbows and knees. They were first mentioned in the Huang-Fu Mi’s A-B Classic of Acupuncture and Moxibustion in
the 3rd century BC. In acupuncture practice, they are mostly
used for treatment of acute visceral disorders. Gathering Mo-points are located in the front part of torso, often close to
their respective organs. They are used separately in treating
the hollow organs – fu. Transporting Shu points are all distributed along the first branch of the Bladder channel (Ando,
Šmirala, Ružička).
All these points are easily localized, anatomically and topographically. Nociceptive stimulus may originate in any struc-
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ture in the segment, including the segmentarily determined
internal organs. The reflex response occurs in all the structures
in the segment. Functional joint blocks represent one kind of
reflex response. Reflex changes and functional spine disorders
occuring in internal diseases are pluri-segmental. Intervertebral joint blocks are found in at least two segments. In chronic diseases, the fuctional vertebrogenic disorders and reflex
changes are much more common (Rychlíková). Especially in
cases, where pain and symptoms tend to recur, it is necessary to consider the visceral origin of the disorder. Recurring
functional reflex changes are the first symptom of the internal
disease recurrence. Certain internal organ diseases bring about a specific response pattern in the musculoskeletal system.
Vasoconstrictive response occurs in the whole segment affected by pseudo-radicular pain (Lewitt). This is due to the sympathetic afferents leading from the internal organs through
truncus sympaticus to neural structures of dorsal horn of the
spinal cord, which interconnect cranially and caudally through
several segments before reaching the spinal cord at truncus
sympaticus. Engel (1984) describes a case of Head reflex changes in a patient suffering from severe coronary disorder and
unstable angina pectoris. Hypothermia occured at dermatomes Th2-Th9. The scope of polysegmental hypothermia of
reflex zones correlates with the organ disorder activity and
subjective perception of pain intensity. Veen (2013) confirmed
that infrared thermography is able to measure viscero-cutaneous response to visceral processes at physiological level.
Conclusion
Palpation diagnostics of Xi, Mo, Shu points, diagnostics of
functional vertebrogenic disorders and thermal imaging of
reflex changes can serve as a foundation for further targeted
diagnostics and determining appropriate treatment.
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Kozmetická akupunktúra a nieo navyše
Prof. Dr. Hegyi Gabriella MD. PhD.
Pecs University, TCM Confucius Institute, Hungary

Kozmetická akupunktúra je bezbolestná neoperatívna metóda odstraňovania príznakov starnutia. Aj keď kozmetická
akupunktúra, alebo „omladenie tváre“, sa občas nazýva akupunktúrnym faceliftingom, ide o niečo viac ako len kozmetickú procedúru. Ide o omladzujúcu a revitalizačnú procedúru,
vďaka ktorej celé telo vyzerá a pôsobí mladšie.
Kozmetická akupunktúra je založená na princípoch orientálnej medicíny a spočíva vo vpichovaní tenučkých ihiel do
určitých miest na tvári, ušiach, krku, rukách, trupe a nohách
pozdĺž meridiánov, dráh vedúcich energiu nazývanú Čchi.
Podľa individuálnych potrieb sa zvolia konkrétne body, ktoré ovplyvňujú tok energie v tele. Číňania už pred tisíc rokmi
zistili, že mnohé meridiány buď začínajú alebo končia na tvári
a ďalšie majú vnútorné vetvy vedúce k tvári.
Vďaka tomu môžu odborníci na kozmetickú akupunktúru,
omladenie tváre a Mei Zen akupunktúru pôsobiť na oblasť
tváre a zároveň tým ovplyvňujú faktory, ktoré sú príčinou
starnutia.
Kozmetická akupunktúra dokáže omladiť tvár o 5 až 15
rokov a výsledky sú viditeľné už po niekoľkých procedúrach.
Drobné vrásky sa vyhladia úplne a hlbšie vrásky sa zmenšia.
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Zmenšia sa vačky pod očami, spevní sa
čeľusť, odstráni sa spuchnutie, nadvihnú
spadnuté viečka a zmenší dvojitá brada. Medzi ďalšie účinky
patrí napríklad: zvlhčenie pokožky vďaka lepšej cirkulácii krvi
a lymfy v oblasti tváre, zvýšenie produkcie kolagénu, vypnutie svalov a kože, stiahnutie pórov, rozjasnenie očí, zlepšenie
hormonálnej rovnováhy, ktorá má vplyv na akné, odstránenie
známok stresu v tvári. Celkovo sa prejaví vnútorná krása a žiara človeka.
Uvádzame tiež ďalšie postupy (laser, monofil, botox, podkožné výplne) ako súčasť estetickej medicíny.
Cosmetic acupuncture and more…

Cosmetic Acupuncture is a painless, non-surgical method of
reducing the signs of the aging process. Though Cosmetic, or
“Facial Rejuvenation” Acupuncture can sometimes be referred
to as an Acupuncture Facelift, it is more than just a cosmetic procedure. It is a rejuvenation and revitalization process
designed to help the whole body look and feel younger. The
Cosmetic Acupuncture treatment is based on the principles
of Oriental Medicine and involves the insertion of hair-thin
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needles into particular areas of the face, ears, neck, hands,
trunk, and legs along channels or meridians of energy called
Qi. Specific points are chosen to manipulate the movement of
energy in the body according to the individual‘s needs. Thousands of years ago the Chinese discovered that many meridians either begin or end on the face while some have internal
branches that go to the face. Thus, practitioners of Cosmetic
Acupuncture, Facial Rejuvenation and Mei Zen Acupuncture
know how to specifically effect the face while simultaneously
treating the underlying factors that contribute to the aging
process. Cosmetic Acupuncture may erase as many as five to
fifteen years from the face, with results apparent after just a few
treatments. Fine lines may be entirely eliminated and deeper

wrinkles diminished. Bags under the eyes can be reduced, jowls
firmed, puffiness eliminated, droopy eyelids lifted and double
chins minimized. Other likely results include: moisturizing of
the skin with increased local circulation of blood and lymph
to the face; increased collagen production, muscle tone, and
dermal contraction; tightening of the pores; brightening of the
eyes; improving of hormonal balance to help acne; reduction of
stress evident in the face – bringing out the innate Beauty and
Radiance of an individual.
Additionally, I introduce some additional techniques (laser,
monofilaments, Botox usage, „Med.- filler issues“ in daily practice as a part of „aesthetic medicine“.

Niektoré momenty novšej verzie diagnosticko-harmonizanej
metódy jednotného H - diagramu.
MUDr. Herdics Ján
PREMED-OKO s.r.o., Centrum akupunktúry a preklinickej medicíny.
Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Mesaná 30, Komárno

Autor v stručnosti poukazuje postupy v spomínanej metóde. Na konkrétnych schémach vysvetľuje podstatu diagramov
a pentagramov spolu s rekapitulačnými tabuľkami. Poukazuje
na niektoré, novšie interpretácie z klasickej pulzovej diagnostiky, ako sú napr. rozdiely pri hodnotení pulzov, pľúc a srdca.
Tonometrická pulzová diagnostika, množstvo potravinovej
energie v priebehu dráhy a kolónky na znázornenie množstva
Qi, tvoria tzv.pulzovú tabuľku.
Pri hľadaní hlavnej poruchy s využitím metódy globálnych
funkcií podľa Dr.Truong-Tina pomôže aj cielene zasahovať na
patričných úrovniach.

Aspects of the new diagnostics-harmonization method of a unified H-diagram

The author shortly describes this method step-by-step. The
vital aspects of diagrams and pentagrams and recapitulation
tables are explained on specific charts. More recent aspects of
traditional pulse diagnostics, such as the differences in pulse,
lungs and heart monitoring, are mentioned.
Tonometric pulse diagnostics, the amount of nutritious
energy along the channel and the amount of Qi are captured
in the so-called pulse chart. Targeted intervention at particular levels helps identify the main disorder using the global
function method according to Dr. Truong-Tin.

Lieba pásového oparu ínskou akupunktúrou
Dr. Jamil Hodeib
všeobecná medicína – ínska akupunktúra
General Medicine-Chinese Acupuncture

Pásový opar, herpes zoster, je akútne zápalové ochorenie
kože spôsobené vírusom Varicella Zoster. Číňania ho nazývajú „hadia koža“. Tento vírus spôsobuje narušenie kože, ako
aj nervov. Vírus sa nachádza v latentnej podobe v organizme
ľudí, ktorí sa nakazili ovčími kiahňami. Ťažká práca, psychická
a fyzická záťaž, stres a únava patria k faktorom, ktoré znižujú
imunitu organizmu a umožňujú tak prejavenie sa pasového
oparu.
Keď sa vírus aktivizuje, človek najskôr pociťuje bolesť v zasiahnutej časti tela, pálenie, svrbenie a nakoniec sa objavia
červené fľaky, erytémy, na ktorých sa rýchlo vytvoria pupence
a lesklé pľuzgiere, väčšinou v tvare pásov. Tieto symptómy sa
často spájajú s neuralgiou a vo vážnych prípadoch pacienti
trpia horúčkami.
Opar sa väčšinou lieči Zoviraxom alebo Valtrexom a protizápalovými liekmi, aj keď výsledky nie sú vždy zaručené. Využitie
akupunktúry a moxovania pri pásovom opare bolo zdokumentované už začiatkom 50-tych rokov. Už 70 rokov akupunktúra

prináša úľavu od silnej neuralgie a väčšina
pacientov dokonca po prvom akupunktúrnom ošetrení udáva
zmiernenie bolesti a miznutie pľuzgierov. Podľa štatistických
údajov, akupunktúra dokáže vyliečiť 95% prípadov oparu,
a bolo preukázané, že môže dokonca zvýšiť celkovú imunitu
organizmu. V Číne a ďalších krajinách sa tiež ukázalo, že akupunktúrna liečba oparu je rýchlejšia ako klasické postupy.
Táto prednáška sa zameriava na rôzne metódy liečby oparu
v čínskej medicíne, medzi ktoré patrí celotelová akupunktúra,
ušná akupunktúra, moxovanie, liečba infračerveným žiarením,
bankovanie.
Treatment of Shingles (Herpes Zoster) using Chinese Acupuncture

Herpes zoster is an acute inflammatory skin disease caused
by a virus named Varicella Zoster Virus. The Chinese call it the
“skin snake”. This virus causes disturbances for the skin as well
as nerves. The virus exists in a dormant mode in the bodies
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of people who had been infected by Chicken Varicella. Hard
work conditions, mental and physical burdens, stress and fatigue are all factors that can reduce the immune function of the
body which favor the appearance of Herpes Zoster. When the
Virus is active, people would first start feeling pain in the area
of the body affected, following with a burning sensation, then
itching and finally patchy erythema life rice will appear that
form quickly a cluster of papules and shiny blisters arranged
typically in strips, and those symptoms are often accompanied
by neuroglia and in severe cases patients may suffer from fever. Typically, Zoster is treated with Zovirax or Valtrex and anti-inflammatory medications knowing that the results are not
always guaranteed. Acupuncture and moxibustion for Herpes

Zoster has been reported since the early 1950s. For more than
70 years, it has been shown that acupuncture can often bring
a quick end to intense neuralgia and most patients tend to
experience form the first time of acupuncture a reduction in
the pain and even disappearance of the blisters. According to
statistics the treatment by acupuncture can heal 95% of zoster
cases, and it was proven that it can even increase the level of
immunity of the body. It was also noticed in China and other
countries the Zoster treatment with acupuncture is faster than
common treatment ways. As such, the lecture highlights the
different methods used in the Chinese Medicine to heal the
Zoster which might include direct body acupuncture, ear acupuncture, moxa, far infrared therapy and glass vacuum.

Svalovo-šachové dráhy v akupunktúre. Integrácia moderných
a tradiných prístupov v terapii pohybových ochorení.
MUDr. Ivani Boris MSc.
Balance Clinic Bratislava – ambulancia pre akupunktúru a tradinú medicínu

V dnešnej dobe málokedy prezentujeme svalovo – šlachové
dráhy ako súčasť samotného meridiánového systému. Pozabúdame na komplexné prepojenie, ktoré nám ponúka pohľad
tradičnej medicíny , aj v oblasti pohybových vzorcov. Tieto
znalosti sú dopĺňané moderným výskumom v oblasti kineziológie, fascií a reťazenia svalov. Preto často meníme aj výber
bodov podľa diagnostiky svalového aparátu.
Biodermálne nite nám poskytujú dlhodobejšiu stimuláciu
a ich aplikáciou do svalu, ktorý sa zúčastňuje na patologickom
vzorci pohybu, nám môže poskynúť lepšiu kontrolu. Zároveň
nesmieme zabúdať na najsilnejšiu stránku tradičnej medicíny
a to priame ovplyvnenie koreňa problému - oslabenie vnútorných orgánov, bez posilnenia ktorých dlhodobá stabilizácia
nemá zmysel. V prednáške predstavíme možnosti aplikácie biodermálnych nití do tzv. Motorických bodov a ich náväznosť
na akupunktúru. Zároveń prepojíme možnosti fytoterapie,
ako doplnku terapie problémov s pohybovým aparátom

Integrating Modern and Traditional Approach in the Treatment
of Motoric Disorders

The musculotendinous pathways are rarely presented as a part of
the meridian system. We often fail to remember that traditional
medicine offers complex approach also in connection with the
motoric system. Its knowledge is complemented with modern research in kinesiology, fasciae and muscle chains. We also use the
muscular system diagnostics in acupuncture point selection.
Thread embedding technique enables longer stimulation
and thread insertion into muscles involved in a pathological
movement pattern enables better control. We need to keep in
mind that the main advantage of traditional medicine is the
capacity to approach the very source of a problem, which is
usually internal organs depletion. Thus, long-term stabilization is pointless without strengthening of internal organs. Our
lecture introduces various possibilities of thread application
into so-called motoric points and their connection to acupuncture. We also explore herbal therapy as a complementary
option in motor system disorders.

Terapia hornej konatiny v TM metódou Yifree
Dr. Jin Yifeil
673173662 <673173662@qq.com

I. Verme v poznatky TČM
Princípy náuky TČM
Meridiány sú cestou k zdraviu
(Meridiány: hlavné a vedľajšie dráhy, definované ako sieť kanálov, ktorými obieha energia a na ktorých sú rozmiestnené
akupunktúrne body)
Čchi a Krv sú jemná armáda
Štyria najsilnejší nepriatelia zdravia v modernej spoločnosti.
II. Ošetrovanie pomocou akupunktúrnych bodov riadi Čchi
a Krv
Liečba akupunktúrnymi bodmi pri humeroskapulárnej periartritíde
Liečba akupunktúrnymi bodmi pri cervikálnej spondylóze
Liečba akupunktúrnymi bodmi pri bolesti v oblasti pása
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III. Akupunktúra a moxovanie sú bojiskom v boji proti chorobám
Liečenie symptómu a viacerých symptómov zároveň.
Pri použití akupunktúrnych ihiel, ihla je predĺžením prsta.
IV. Chrbtica patrí k hlavnému meridiánu, ovláda Jang-Čchi
ľudského tela
Repozícia krčnej chrbtice
Repozícia krčnej chrbtice u starších ľudí
V. Vzájomný vzťah kostí a svalov
Rýchle techniky starostlivosti o svaly
VI. Jednoduchá metóda starostlivosti o Čchi
VII. TČM pôsobí prostredníctvom meridiánu a pritom ho
nevyčerpáva
Chudnutie pomocou kúpeľa nôh s TČM podľa škôl Dr. Jina
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Ultimate TCM Hand Therapy - Yifree hand therapy

I. Believe in the science of Traditional Chinese Medicine
The belief the science of Traditional Chinese Medicine.
The Meridian is the road to health.
(Meridian: main and collateral channels, regarded as a network of passages, through which energy circulates and along
which the acupuncture points are distributed)
The Qi and blood are the gentle armies.
The four most powerful enemies of the health in modern
society
II. The acupoint therapy is the commander of Qi and Blood.
Acupoint therapy for scapulohumeral periarthritis.
Acupoint therapy for cervical spondylosis.
Acupoint therapy for waist pain.

III. Acupuncture and moxibustion are the key battles against
diseases.
Treating both symptoms and symptoms simultaneously
In the application of the needling method, the needle is the
extension of the finger.
IV. The spine belongs to the governor meridian, is the master
of the Yang-Qi of human body
Reduction of the cervical spine.
Reduction of the cervical spine in the elderly.
V.The relationship between bones and muscles.
Quick muscle-trimming technique
VI. Simple method of nourishing Qi
VII. Traditional Chinese medicine can work through the meridian without having to drink it.
Lose weight through foot-bath with Traditional Chinese medicine of the school of Dr. Jin’s

Lymská choroba (borelióza) v diagnostike EAV.
Prim. MUDr. Korman Rastislav
MUDr. Kormanová Margita
Akupunktúra s.r.o, Kysucké Nové Mesto

Borelióza je multisystémové infekčné ochorenie s postihnutím kože, kĺbov, srdca, parenchymatóznych orgánov a nervového systému. Spôsobuje ho baktéria Borrelia burgodorferi
sensu lato.
V Európe sú to prevažne Borrelia afzelii s prejavmi najmä
na cutis a Borrelia garinii s neurologickými prejavmi. Zriedkavejšie je to Borrelia burgdorferi sensu lato. Bohužiaľ neexistuje
klinický obraz, ktorý by bol pre boreliózu patognomický.
Náš cieľ je vzhľadom na problémy so stanovením diagnózy
využiť možnosti diagnostiky pomocou metódy Elektroakupunktúry podľa Dr. Volla.
Metodika: Celkovo sme vyšetrili súbor 230 pacientov so
suspektnou anamnézou alebo po pohryznutí kliešťom, či so
spornými laboratórnymi výsledkami. Dôležitý bol údaj únavového syndrómu bez inej zjavnej príčiny.
Výsledky a závery: Lymská borelióza prebieha často nepoznane- subklinicky. Inokedy s miernymi klinickými príznakmi
a laboratórne testy IgM a IgG sú často rôzne interpretované
samotnými lekármi, ktorí sa touto problematikou zaoberajú.
Náš príspevok je snahou o rozšírenie možností komplexnej
diagnostiky aj pomocou EAV pri tomto, priam epidemickom
ochorení nielen v Európe, ale na celom svete.

Lyme disease (borreliosis) in EAV diagnosis.

Borreliosis is a multisystemic infectious disease affecting the
skin, joints, heart, parenchymatous organs and nervous system. It is caused by the bacterium Borrelia burgodorferi sensu
lato.
In Europe, it is predominantly Borrelia afzelii with particular manifestations of cutis and Borrelia garini with neurological manifestations. Rarely it is caused by Borrelia burgdorferi
sensulato. Unfortunately, there is no clinical picture that would
be pathognomic for borreliosis.
Our goal - taking into account difficulties in proper diagnosis - is to evaluate possibility of using Electroacupuncture
method by Dr. Voll.
Methods: 230 patients with suspected personal history or
after ticks bite, or with controversial laboratory results were
examined. Fatigue syndrome without any other obvious cause
was important.
Results and Conclusions: Lyme borreliosis is often unrecognized. Sometimes there are mild clinical signs and laboratory tests of IgM and IgG are often differently interpreted even
by the physicians that are specially dealing with this disease.
Our presentation is an effort to extend the possibilities of
comprehensive diagnostics also by using EAV in this epidemic
disease not only in Europe but worldwide.

Chronické bolesti hlavy
MUDr. Králiková, Valéria
V-clinic Poprad

Neoceniteľnou súčasťou liečby chronickej bolesti je komplexný prístup k pacientovi, aký ponúka akupunktúra,
rovnako ako metódy diagnostiky a porozumenie zdravým
a chorobným procesom v organizme. Bolesti hlavy sú vážny
problém, ktorému sa venuje veľká pozornosť, a ktorý trápi
mnohých ľudí.
V retrospektívnej štúdii na vzorke 381 pacientov vo veku
medzi 12 a 90 rokov pacienti trpeli takzvanými funkčnými bo-

lesťami hlavy v trvaní od niekoľkých dní
po niekoľko rokov – v priemere 7,1 rokov,
najdlhšie 10,5 roka. Sekundárne bolesti
hlavy trvali v priemere 13,2 roka - najdlhšie 14 rokov, v prípade liekovej bolesti hlavy. Intenzita bolesti bola stredná až
silná, silná, dokonca neznesiteľná, často nereagujúca na predchádzajúcu liečbu. Mnohí pacienti trpeli viacerými druhmi
bolestí hlavy. Pre účely štúdie boli zaradení podľa prevažujúcej
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bolesti, na základe klasifikácie západnej medicíny. Tí pacienti,
ktorých nebolo možné zaradiť podľa tejto klasifikácie, boli zaradení do kategórie funkčných bolestí, v rámci ktorej sme na
základe poznatkov TČM mohli vopred predvídať, s poruchou
ktorého orgánu sú bolesti spojené.
Po akupunktúrnej liečbe, väčšinou formou celotelovej a ušnej akupunktúry, úprave režimu, prípadne odporučenej liečbe
analgetikami, boli výsledky viac než uspokojivé. V prípade
primárnych bolestí hlavy bolo priemerné zlepšenie 90%, v prípade sekundárnych bolestí 81,5%.
Cieľom tejto práce je tiež poukázať na závažnosť funkčných
bolestí hlavy, ich charakteristiku z pohľadu akupunktúry
a TČM a možné zaradenie v rámci medzinárodnej klasifikácie
IHS (Medzinárodnej spoločnosti pre bolesti hlavy). Základné
poznatky o tejto problematike by pomohli mnohým lekárom,
ktorí pracujú iba s metódami západnej medicíny, lepšie sa
oboznámiť s týmto druhom bolesti, a tak ušetriť pacientov
nezmyselných, zdĺhavých vyšetrení a užívania analgetík, ktoré
často nepomáhajú a skôr celkový stav zhoršujú.
Chronic headaches

A complex approach to a patient, which acupuncture offers,
a diagnostic method and an understanding of health and
disease processes in organism are invaluable additions in the
treatment of chronic painful conditions. Headaches are a big
problem, attracting a lot of attention, but still being a concern
for many people.
In a retrospective study, a sample of which consists of 381
patients between 12 and 90 years of age, patients suffered from

headaches from few days up to many years, in average 7.1 years, in the longest case for 10.5 years for so called functional
headaches. Secondary headaches lasted in average 13.2 years,
longest 14 years in case of drug rebound headache. Pain intensity was moderate-severe, severe, but also insufferable, often
without a response to previous treatment. Many patients had
more varieties of headaches. They were categorized for the
study by the prevalent, in terms of classification, western medicine. Those patients, who could not be categorized in such
manner, were included under functional headaches, in which
we have already, from the perspective of TCM, anticipated
from functionality which organ disorder it is about.
After the acupuncture treatment, usually by ordinary practices of full-body and auricular acupuncture, regime measures,
eventually recommendation of suitable analgesic treatment,
the results were more than satisfactory. In case of primary
headaches, the average improvement was 90%, for secondary
headaches it was 81.5%.
The aim of this work was also to showcase the importance
and the position of functional headaches, their characterisation from the perspective of acupuncture and the traditional
chines medicine and possible classification in the framework
of the international classification IHS. At least basic knowledge of this issues could help many doctors dealing only with
methods of the western medicine to get familiar with this type
of headaches and to save patient from pointless, often time-consuming examinations and the usage of analgesics, which
are often without effect, or can even worsen the condition.

História akupunktúry na Slovensku.
MUDr. Môcik Milan
MUDr Rosinský Teodor, CSc,
MUDr. Bangha Ondrej
MUDr. Ondrejkoviová Alena, PhD
Autori predkladajú podrobný prehľad vzniku a rozvoja akupunktúry a tradičnej čínskej medicíny na Slovensku od roku
1958,od nadšených jednotlivcov, ktorí začali používať túto metódu u svojich pacientov až po súčasnosť, ked sa akupunktúra
stala akreditovaným medicínskym odborom. Dnes sa vyučuje
nielen v postgraduálnej príprave lekárov ale jej teória prešla aj
do radov študentov medicíny a vyučuje sa v piatom ročníku
lekárskej fakulty slovenských i zahraničných študentov. Do
medicínskeho špecializačného odboru Akupunktúra je zaradených 114 lekárov, ktorí už vykonali špecializačnú skúšku
v niektorom z klinických odborov medicíny. Aktuálne študuje
a pripravuje sa na špecializačnú skúšku z odboru 80 lekárov.
Na Slovensku je 65 lekárov, ktorí ukončili 3 ročné vzdelávanie v akupunktúre a tradičnej čínskej medicíne špecializačnou
skúškou a majú zriadené samostatné ambulancie. Niektoré
z nich sú akreditovanými školiacimi pracoviskami Slovenskej
zdravotníckej univerzity.
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The History of Acupuncture in Slovakia

The authors introduce an overview of the beginnings and
development of acupuncture and traditional Chinese medicine
in Slovakia since 1958 – from the early enthusiasts who used
this method to treat their patients to present time, when acupuncture is a certified study program at medical universities.
Moreover, it is taught not only in postgraduate studies, but also
to Slovak and foreign students of medicine in their 5th year.
Acupuncture specialization study program currently involves
114 physicians who have already passed their specialization
exams in another field of clinical medicine. 80 physicians are
preparing for the specialization exam in this field.
There are 65 physicians in Slovakia who have completed
their 3-year education in acupuncture and traditional Chinese
medicine by specialization exam and have their own practice.
Some of these have become certified training centres of Slovak
Medical University.
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Elektroakupunktúra v neurologických diagnózach.
Kam až siahajú naše možnosti?
MUDr. Olšák Peter
MUDr. Kolá Petr, PhD.
MUDr. Horníek Jií
PhDr. Koláová Barbora, PhD.
Rehabilitaní odd lení FN Olomouc

Elektroakupunktúra sa v neurologických diagnózach v zahraničí často využíva. V našich podmienkach je tiež rôznou
mierou využívaná pri niektorých neurologických symptómoch. Cieľom prednášky bude oboznámiť účastníkov kongresu so súčasnými možnosťami elektroakupunktúry. Liečbu
nervových paréz centrálnej i periférnej etiológie. Takisto na
ďalšie symptómy - singultus, kognitívny deficit, poruchy hlavových nervov. V rámci príspevku sa budeme snažiť vysvetliť
rozdielne prístupy k elektroakupunktúre v minulosti a v súčasnej klinickej praxi. Porovnáme náhľad neurologických
doporučení a našich klinických výsledkov. Zároveň sa budeme
snažiť poukázať na možnosti liečby starších paréz pomocou
elektroakupunktúry, ktoré už súčasná neurológia považuje za
nevyliečiteľné. Na video ukážkach bude možnosť vidieť okamžité i dlhodobé výsledky.
Kľučové slová: nervové parézy, elektroakupunktúra, videodokumentácia
Podpořeno grantem MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892)

Electroacupuncture in neurological diagnoses. Where do our
possibilities reach?

Electroacupuncture is often used in the treatment of neurological diagnoses in other countries. In the Czech conditions
it is employed in the treatment of several neurological symptoms to various extents. The aim of the lecture is to provide
the auditorium with basic information about the current potential of electroacupuncture, such as the management of neural paresis of central and peripheral aetiology as well as other
symptoms – singultus, cognitive deficit, defects of cranial
nerves. In this presentation we outline the various approaches
to electroacupuncture in the past and current clinical practice.
We compare the neurological recommendations and our own
clinical results. Furthermore, we highlight the possibilities of
management of older paresis using electroacupuncture despite
the fact that such conditions are considered incurable by current neurology. The immediate and long-term results will be
demonstrated in videos.
Keywords: neural paresis, electroacupuncture, video documentation
Supported by MZ ČR - RVO grant (FNOl, 00098892)
Supported by MH CZ - DRO (FNOl, 00098892)

Elektroakupunktúra v analgézii
MUDr. Olšák Peter
MUDr. Kolá Petr, PhD.,
MUDr. Horníek Jií,
PhDr. Koláová Barbora, PhD.
Rehabilitaní odd lení FN Olomouc

Zrejme vôbec prvé použitie elektroakupunktúry bolo v
analgézii. I doteraz sa v tejto indikácii najviac používa. Napriek
tomu, zrejme kvôli širokej problematike, je medzi použitím
konkrétnych akupunktúrnych bodov a zapojení jednotlivých
elektrických okruhov mnoho nejasností. Vyplýva to i z odlišného prístrojového vybavenia akupunkturistov a nedostatku
dostupnej odbornej literatúry. V prednáške bude snaha vniesť
do problematiky niekoľko praktických rád, akým spôsobom
vytvoriť kvalitnú analgéziu u rôznych typov bolestivých stavov. Rozoberieme časté bolestivé stavy, s ktorými pacienti navštevujú akupunktúrnu ambulanciu a ako k nim pristupovať.
Kľúčové slová: analgézia, elektroakupunktúra
Podpořeno grantem MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892)

Electroacupuncture in analgesia

The first use of electroacupuncture was probably in analgesia, and this remains to be the primary area of its use. Still, there
is a lot of ambiguity in the use of the specific acupuncture
points and in the connection of the electric circuits, presumably due to the wide coverage of this topic. The availability
of many different acupuncture devices and the lack of available literature also contribute. This lecture provides several practical tips to achieve high-quality analgesia in various painful
conditions. We will have a look at common painful conditions
seen in the patients visiting acupuncture offices and show how
to manage them.
Keywords: analgesia, electroacupuncture
Supported by MZ ČR - RVO grant (FNOl, 00098892)
Supported by MH CZ - DRO (FNOl, 00098892)
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Elektroakupunktúra u ortopedických diagnóz. Akú formu aplikácie zvoli na najastejšie ortopedické problémy pacientov?
MUDr. Olšák Peter
MUDr. Kolá Petr, PhD.,
MUDr. Horníek Jií,
PhDr. Koláová Barbora, PhD.
Rehabilitaní odd lení FN Olomouc

V akupunktúrnej ambulancii liečime často rôzne typy ortopedických diagnóz. Medzi najčastějšie možno zaradiť laterálnu
epikondylitis lakťového kĺbu, adhezívnu capsulitis ramenného
kĺbu, plantárnu fascitis na nohe, gonalgie, coxalgie a ďalšie.
Elektroakupunktúra v týchto diagnózach vykazuje veľmi dobrú účinnosť. Umožňuje v niektorých prípadoch zosilniť účinok
liečby a celkovo liečbu týchto ochorení urýchliť. V prednáške
sa zameriame na základné algoritmy liečby elektroakupunktúrou, výber najvhodnejších bodov a typov elektrických prúdov
k ovplyvneniu ortopedických problémov pacientov.
Kľúčové slová: Elektroakupunktúra, najčastějšie ortopedické
diagnózy
Podpořeno grantem MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892)

Electroacupuncture in orthopaedic diagnoses. Which type of
application to choose to treat the most common orthopaedic
problems?

The first use of electroacupuncture was probably in analgesia, and this remains to be the primary area of its use. Still,
there is a lot of ambiguity in the use of the specific acupuncture points and in the connection of the electric circuits, presumably due to the wide coverage of this topic. The availability
of many different acupuncture devices and the lack of available literature also contribute. This lecture provides several practical tips to achieve high-quality analgesia in various painful
conditions. We will have a look at common painful conditions
seen in the patients visiting acupuncture offices and show how
to manage them.
Keywords: analgesia, electroacupuncture
Supported by MZ ČR - RVO grant (FNOl, 00098892)
Supported by MH CZ - DRO (FNOl, 00098892)

Akupunktúra a Evidence-based medicine.
Výhody a úskalia hodnotenia úinnosti lieby touto metódou.
MUDr. Olšák Peter
MUDr. Kolá Petr, PhD.,
MUDr. Horníek Jií,
PhDr. Koláová Barbora, PhD.
Rehabilitaní odd lení FN Olomouc

Metodika medicíny založenej na dôkazoch (Evidence-based
medicine -EBM) sa v súčasnej dobe používa takmer výlučne
ako jediná metodika k hodnoteniu účinnosti jednotlivých liečebných postupov. Má mnohé kladné stránky, ktoré sú väčšine
lekárov všeobecne známe. Má ale i mnoho úskalí, na ktoré sa
neupozorňuje a väčšina lekárskej verejnosti si ich neuvedomuje. V prednáške na konkrétnych príkladoch rozoberieme, v
ktorých prípadoch je metodika EBM dobre použiteľná a ukážeme si príklady, u ktorých je jej použitie veľmi obmedzené.
Kľúčové slová: Medicína založená na dôkazoch, liečebné
postupy
Podpořeno grantem MZ ČR – RVO (FNOl, 00098892)
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Acupuncture and evidence-based medicine. Advantages and
pitfalls of the evaluation of the effectiveness of treatment with
this method.

Methods of evidence-based medicine (EBM) are currently
almost the sole approach to the evaluation of the effect of a
therapeutic procedure. This approach has many favourable aspects, generally known to most physicians, but it also includes
a number of pitfalls which are neglected by and sometimes
unknown to the majority of the medical community. In this
lecture, we will use specific examples to show where the use
of EBM is well founded and where, on the contrary, its use has
its limitations.
Keywords : Evidence-based medicine, therapeutic procedures
Supported by MZ ČR - RVO grant (FNOl , 00098892)
Supported by MH CZ - DRO (FNOl , 00098892)
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Nálezy na ušním boltci – význam pro diagnostiku, lébu i prevenci.
(Vnováno památce MUDr. Jaroslava Debefa)

MUDr. Pára František, CSc.
Ordinace neurologie – akupunktury, Ráby 144, 533 52 Staré Hradišt

Cíl práce: upozornit na vhodnost pečlivé aspekce ušního
boltce při anamnéze i klinickém vyšetření v rámci všech klinických lékařských oborů.
Autor uvádí stručný historický přehled použití akupunkturních bodů na boltci a zvláště připomíná význam objevu Dr. P.
Nogiera pro rozvoj současné aurikuloterapie. Dále upozorňuje
na velkou tvarovou variabilitu ušního boltce, na jeho bohatou
inervaci a cévní zásobení.
Autor dokumentuje nejběžnější nálezy na ušním boltci:
a) vzniklé spontánně (cévní změny, pigmentace, mateřská
znaménka, různé rýhy a jejich variabilita) – uvažuje o příčinách vzniku změn a jejich významu. Největší pozornost
věnuje rýze „bazálního stresu“
b) vzniklé zásahem člověka – diskutuje o možném vlivu aktivních jizev pro zdraví pacientů
K oběma bodům jsou uvedeny krátké kazuistiky.

Findings on the auricle – importance for diagnostic, treatment,
and prevention.
(Dedicated to the memory of Jaroslav Debef, M.D.)

The aim of the paper: The aim is to point out the suitability
of careful visual inspection of an auricle when taking a history
and performing clinical examination within all clinical medical fields.
The author provides a brief historical overview of the use
of the acupuncture points on the auricle and notes especially
the importance of the discovery of Dr. P. Nogier for the development of the present auriculotherapy. The author also draws
attention to the extensive variety of auricle shapes, the rich
innervation, and the dense vascular supply.
The author documents the most common findings on the
auricle:
a) formed spontaneously (vessel changes, pigmentation, moles, various grooves and their variations) and their causes
and significance are considered. Special attention is given
to the “basal stress line”
b) formed by human intervention – the possible impact of
active scars on the health of patients is also discussed.
Both points are accompanied by short casuistics.

Komplexná lieba ženskej neplodnosti - kazuistika
MUDr. Petrovics Gabriel 1
MUDr. Janek udovít, PhD. 2
1 Súkromná

TČM je postavená na fungovaní energetického systému organizmu, ktorý tvorí základ našej existencie tzv- čchi. Aby sme boli
úspešní v liečbe neplodnosti je nevyhnutné v prvom rade doplniť
energiu organizmu, pretože tá tvorí podstatu samoregulačných
funkcií regenerácie.
Ak organizmus nemá dostatok energie a stavebných látok na
normálnu funkciu a regeneráciu bude sa rýchlejšie opotrebovávať čiže degenerovať. Pri vážnejších zdravotných problémoch je
nutné výrazne upraviť stravovanie. Konzumovanie potravy, ktorú
organizmus nevie stráviť vytvára veľa odpadu, ktorý prekysľuje
organizmus, zahlieňuje ho a zároveň sa zvyšuje spotreba energie
na trávenie, v nepomere k získanej energii z nevhodnej stravy.
Organizmus ide postupne do energetického deficitu, aj napriek
tomu, že sa tzv. zdravo stavuje. Prvým príznakom takéhoto deficitu je únava (nedostatok čchi). Nedostatok čchi a krvi je jednou
z hlavných príčin neplodnosti.
Pre ženskú fyziológiu (plodnosť) je dôležitý stav Krvi v dolnom ohrievači, kde sa nachádza Maternica. Jej funkciou je
uskladňovať krv, ktorá sa považuje v tradičnej čínskej medicíne
za samostatný orgán a ktorá sa tvorí správnou funkciou Žalúdka,
Pankreasu a Sleziny v súčinnosti s orgánmi Pľúca a Obličky. Krv
je nielen zdrojom, prameňom pre menštruáciu, ale aj pre fertilitu,

amb. akupunktúry, Košice
2 Gyncentrum, Bratislava

koncepciu, tehotenstvo a pôrod.
Kľúčové slová: tradičná čínska medicína, teória piatich prvkov,
moderná západná medicína, more Krvi, dysmenorhoe, orgány
v TČM, čchi, Krv, EAV, fytoterapia
Vysvetlivky a skratky: TČM –tradičná čínska medicína, MZM-moderná západná medicína, C (cor-srdce), G (gaster-žalúdok),
VF (vesica felea-žlčník), R (ren-oblička), H (hepar-pečeň), P
(pulmo-pľúca), LP (lien,pancreas- slezina, slinivka) IT (intestinum tenue-tenké črevo), IC (intestinum crassum-hrubé črevo),
VU (vesica urinaria-močový mechúr
Complex Treatment of Female Infertility – casuistry

HTraditional Chinese medicine (TCM) works with the concept of energetic system in a living organism called Qi, which
forms the basic element of our existence. To succeed in treating
of infertility, it is necessary to replenish the energy, as all self-regulating regenerative processes are based on it. If the body
does not have enough energy and nutrients for normal function
and regeneration, it wears away and degenerates. In case of more
serious health problems a significant change in diet is necessary.
The intake of food which the body cannot digest creates a lot of
waste products that cause the hyperacidity and congestion. The
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amount of energy needed for digestion increases and is impossible to cover by the energy obtained from inappropriate food.
The state of energy deficiency occurs in the body despite the supposedly healthy diet. Fatigue (Qi deficiency) is the first symptom
of such deficiency. The deficiency of Qi and Blood is one of the
most important reason of female infertility.
The state of Blood in the lower heater, where the uterus is
located, is particularly important for female physiology. Uterus
accumulates Blood, which is considered a separate organ and a
result of the good performance of Stomach, Pancreas and Spleen,
together with the functions of the Lung and Kindey. Blood is not

only the source for menstruation, but also for the fertility, conception, pregnancy and childbirth.
Key words: traditional Chinese medicine, theory of five elements, modern western medicine, Sea of Blood, dysmenorrhea,
organs in TCM, Qi, Blood. EAV diagnostic method, phytoterapy.
Glossary and abbreviations: TCM – traditional Chinese medicine; MWM – modern western medicine, C – cor (heart), G – gaster (stomach), VF – vesica felea (gall bladder), R – ren (kidney),
H – hepar (liver), P – pulmo (lungs), LP – lien, pancreas (spleen,
pancreas), IT – intestinum tenue (small intestine), IC – intestinum
crassum (large intestine), VU – vesica urinaria (urinary bladder).

Guna preparáty, mechanizmus úinku a indikácie
MUDr. Petrovics Gabriel
Súkromná ambulancia akupunktury Košice

Prednáška je zameraná na zloženie a mechanizmom účinku
Guna preparátov, výsledky výskumu a jednotlivé indikácie
používania hlavne pri ortopedických a neurologických diagnózach.

Guna preparations, their mechanism of action and indications

The lecture is focused to composition and mechanism of
action of Guna preparations. research results and indications
mainly in ortopedic a neurologic deseases.

Výsledky výskumu morfoenergetiky aktívnych bodov
MUDr. Rosinský Teodor, CSc
ÚTM a akupunktúra LF SZU

V rokoch 1982-83 prebehol oficiálny štátny tajný výskum s uvedeným krycím názvom. Výsledky boli publikované len čiastočne, teraz ide o komplexnejšie ich
prezentovanie. Výskum ukázal, že mnohé akoby len symbolické vyjadrenie starých majstrov sú objektívne podložené
a že celkový pohľad je koheréznejší viac ako sa predstavuje.

Guna preparations, their mechanism of action and indications

In 1982-83 official state secret research took place with the
above-mentioned pseudonym.
Historically, the results have been published only partially,
but now a more comprehensive presentation is available. Research has shown that many of the symbolic explanations offered by the old masters are now more objectively substantiated
and the overall view is more coherent now than previously
understood.

Kozmetická Gua Sha
MUDr. Svitková Katarína
Ambulancia akupunktúry, LIMING s.r.o, Bratislava

Gua Sha je jednou z najstarších liečebných metód tradičnej
čínskej medicíny. Jedná sa o reflexnú masáž tela prostredníctvom platničky vyrobenej z kameňa, kovu alebo z kosti. Gua
Sha masáž má nielen vynikajúce širokospektrálne liečebné
efekty, ale používa sa aj v estetickej medicíne. Pri Gua Sha
masáži sa neošetrujú len jednotlivé meridiány, resp. akupresúrne body, ale celkové plochy tela. Prostredníctvom stimulácie
meridiánov technikou Gua Sha sa podporia metabolické procesy tkanív, zvyšuje sa biochemická aktivita buniek a v prípade
kozmetického využia sa zvyšuje vstrebávanie bylinkových
dermatologík aplikovaných na kožu tváre. Taktiež sa využíva
ako podporná technika pri chudnutí a pri liečbe celulitídy.
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Cosmetic Gua Sha

Gua Sha is one of the oldest procedures in traditional Chinese medicine. It is a reflexology massage using a stone, metal or bone tool. Gua Sha has a wide
spectrum of health improvement effects and is also used in esthetic medicine. Gua Sha tends not only to specific meridians
or acupressure points, but also larger areas of body. Meridian
stimulation by Gua Sha improves the tissue metabolism, increases biochemical activity in cells and promotes the absorption
of herbal skin products applied in cosmetic procedures. It
is also used as a supplementary technique in weight loss
programs and cellulitis treatment.
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Plán ochrany zdravia poda Pentagramu
MUDr. Svitková Katarína
V dnešnej dobe plnej stresu, napätia, zhonu a množstva
iných škodlivín neustále pôsobiacich na človeka je nutné
dodať organizmu látky podporujúce zdravie. Prednáška je zameraná na možnosť podpory zdravia v jednotlivých ročných
obdobiach a životných situáciách prostredníctvom potravinových doplnkov Finclub v súlade s pentagramom. Plán ochrany
zdravia je overenou formou preventívnej starostlivosti o zdravie a zlepšenia kvality výživy.

Health preservation program by the Pentagram

In the modern world full of stress, tension, chaos and other
negative influences permanently affecting people, it is necessary
to provide our body with health supporting supplements. This
lecture focuses on health support in particular seasons and life
situations by Finclub food supplements according to the Pentagram. Health preservation program is a successful form of
prevention and nutrition improvement.

Komplex akupunktúra, rehabilitácia, fytoterapia a homeosiniatria
v liebe niektorých chronických stavov pohybového aparátu.
MUDr. Šmirala Jozef
Acus s.r.o., Ambulancia akupunktúry a rehabilitácie, Bratislava

V tomto referáte je uvedených niekoľko kazuistík pacientov ktoré majú nasledovné spoločné črty. Ide o mladých, no
pritom už chronických pacientov s ochorením pohybového
aparátu kde farmakologická, chirurgická a rehabilitačná liečba
ako aj rádioterapia boli neúspešné. Teda konvenčná medicína
tu prakticky zlyhala a nedokázala už ponúknuť žiadnu možnosť riešenia stavu pacienta. Avšak napriek nepriaznivej prognóze sa následný želaný pozitívny terapeutický efekt predsa
len dostavil – a to po aplikovaní akupunktúry a jej pridružených techník – konkrétne akupresúry, elektroakupunktúry,
fytoterapie a homeosiniatrie.
Tieto alternatívy nekonvenčnej medicíny sa teda javia ako
možné cesty, v ktorých je značný potenciál ako minimálne
invazívne a pritom aj bez vedľajších nežiadúcich účinkov
pomôcť zlepšiť kvalitu života chronickému už „bezperspektívnemu“ pacientovi s osobitným zameraním na návrat do
pracovného procesu.
Kľúčové slová: bolesť, adhezína kapsulitída, syndróm rotátorovej manžety pleca, radiálna epikondylitída, chronický
lumboischialgický syndróm, rehabilitácia, akupunktúra, akupresúra, elektroakupunktúra, homeosiniatria.

The complex acupuncture, rehabilitation, phytotherapy and
homeosiniatry in treatement some of chronical states of musculosceletal system

This article briefly describes a few cases with treatment of
young but chronic patients suffering of pain in the musculosceletal system. Disabling chronic pain is devastating among
working population, especially young adult people. These
patients are receiving pharmacological treatment, rehabilitation, radiotherapy, and surgery without improvement. So
the conventional medicine is failing to help these patients.
Despite this unfavourable prognosis the desired positive treatement effect has been achieved with – acupuncture and it’s
related techniques – namely acupressure, electroacupuncture,
fythotherapy and homeosiniatry. These alternatives of unconventional medicine appear as possible treatment how to non-invasively, and without any side effects, improve quality of life
of chronical “non-perspective” patients with special attention
to work return.
Key words: pain, frozen shoulder, rotator cuff syndrome,
radial epicondylitis, back pain, rehabilitation, acupuncture,
acupressure, electroacupuncture, homeosiniatry,work return

Autoimunitné ochorenia: S TM a KM dokážeme viac
Ying Zhao, Crystal MUDr., Ass.prof.
Autoimunitné ochorenia predstavujú rôznorodú skupinu komplexných chronických stavov. Konvenčná medicína (KM)na ich liečbu a prevenciu nestačí. V Číne existuje
spolupráca medzi TČM a konvenčnou medicínou v záujme
dosiahnutia lepších výsledkov: TČM dokáže pomôcť podrobnejšie klasifikovať jedno a to isté ochorenie, aby bolo možné
zvoliť presnú liečbu, zastaviť postup ochorenia, zmierniť príznaky, znížiť dávky a obmedziť vedľajšie účinky nesteroidných
protizápalových liekov (NSAID) a imunosupresív. Na druhej
strane, konvenčná medicína môže pomôcť pri určení diagnózy
na viacerých úrovniach, pri sledovaní stavu a celkovom hodnotení účinku liečby.

Autoimmune diseases: we can do more with TCM & IM

Autoimmune diseases are complex chronic conditions represent a heterogeneous group of disorders. Only conventional
medicine is not enough in the treatment and prevention. In
China, Traditional Chinese medicine (TCM) works with conventional medicine altogether to achieve a better effect: TCM
can help subclassifying the same disease for precise treatment,
stopping the progression and relieving the symptom, reducing
the dosage and side effects of Nonsteroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs), immunosuppressants. Meanwhile, conventional medicine can help TCM in diagnosis and seeing more in
different levels, monitoring the disease condition and evaluating the effect comprehensively.
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Jubilejných 10 rokov
Ústavu tradinej ínskej medicíny a akupunktúry LF SZU
MUDr.V. Balogh, MUDr. G. Petrovics, MUDr. A. Ondrejkoviová PhD,
MUDr. T. Rosinský CSc, MUDr.O.Bangha
Na základe rozhodnutia rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla,
CSc. a vedenia SZU bol zriadený v roku 2009 Ústav tradičnej
čínskej medicíny (ďalej len „ústav“). Do ústavu bola začlenená aj
dovtedy existujúca Subkatedra akupunktúry, ktorá vznikla v roku
1996 a vytvorila pôdu pre vznik tejto novej inštitúcie, ako „Katedra akupunktúry“ UTČM LF SZU.
Personálne obsadenie Ústavu TČM.
Traja interní zamestnanci ústavu, ktorí sú prijatí len na čiastočný úväzok - MUDr. V. Balogh - prednosta, MUDr. O. Bangha
- vedúci Katedry akupunktúry, MUDr. A. Ondrejkovičová PhD
- odborný garant pre akupunktúru, a Hlavný odborník pre odbor
akupunktúra a ďalší šiesti externí pracovníci - MUDr. T. Rosinský,
CSc, MUDr. G. Petrovics, MUDr. J. Herdics, MUDr. R. Korman,
MUDr. D. Siveková, MUDr. D. Balková. Do aktívneho života sa
zapojili aj mladí kolegovia, MUDr. K. Svitková, MUDr. J. Šmirala,
MUDr. B. Ivanič MSc a MUDr. B. Bajteková, ktorým sa v súčasnosti pripravuje akreditácia pracovísk pre školiacu bázu LF SZU.
V r. 2011 nám boli pridelené aj pracovné priestory. Takto sa splnil
sen nás mnohých a akupunktúru, ktorá mala už svoje stále legislatívne zázemie, sme položili na ďalší odborný piedestál. V tomto
sme v rámci Európskej únie jedným z prvých oficiálnych univerzitných pracovísk a sme prvé pracovisko TČM v Európe, ktoré má
akreditovaný odbor akupunktúra.
Činnosť ÚTČM a akupunktúry LF SZU
Spoločnými silami s externými pracovníkmi ÚTČM pracujeme
v novej polohe, so všetkými aktivitami, ktoré reprezentujú existenciu ústavu, vrátane všetkých potrebných administratívnych
prác a s minimom financií.
Veľkým prínosom práve v začiatkoch nášho pôsobenia, bolo aj
podpísanie zmluvy o medzinárodnej spolupráci medzi SZU a 1.
školou TČM v Prahe. Na jej základe nám prednášali a prednášajú
na kurzoch aj jej experti, navyše napomohli nám pri prednáškach
ruských expertov a pri organizácii študijných pobytov v Číne.
Pravidelne polročne sme v prvých rokoch nášho pôsobenia organizovali spoločné stretnutia zamerané na riešenia aktuálnych
problémov.
Našou hlavnou aktivitou bolo a je výučba akupunktúry pre
lekárov prostredníctvom jednotlivých základných kurzov A, B, C.
Popri nich fungujú 6-krát do roka kontrolné dni trojročného špecializačného štúdia pre lekárov, zaradených do odboru Akupunktúra, ktorí sa pripravujú na špecializačnú skúšku. V súčasnosti, už
4. semester organizujeme aj prednášky pre našich a zahraničných
študentov piateho ročníka LF SZU. To všetko sú stovky nadčasov
a často i vlastných peňazí z radov organizátorov.
Doposiaľ 61 kolegov vykonalo atestáciu - špecializáciu z tohto
odboru,
V rámci publikačnej činnosti máme uverejnených viacero odborných prác v našich i zahraničných časopisoch, v prednáškovej
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činnosti sme vyprodukovali vyše 70 prác, ktoré práve akupunktúrou zasahovali do rôznych oblastí medicíny vrátane stomatológie.
Tieto práce boli prezentované na seminároch, kurzoch, domácich
ale i zahraničných kongresoch a aj v našom spoločnom časopise
Acupunctura Bohemo-Slovaca.
Významným bol gynekologický seminár v Bojniciach pod
vedením prof. MUDr. J. Štencla, CSc. za účasti odborníkov z
gynekológie, akupunktúry, homeopatie a rehabilitácie. A ďalším
bol seminár k diagnostike z jazyka z pohľadu TČM (MUDr.
Bendová, I. škola TČM, ČR) a jazyk z pohľadu stomatológie (doc.
MUDr. I. Erdelský, CSc. Od r 2015 organizujeme v spolupráci s
odbornou spoločnosťou a Sekciou akupunktúry SLK semináre na
rôzne témy v jednotlivých medicínskych odboroch, pod názvom
Šmiralove dni akupunktúry. (seminár zameraný na gynekologiu,
na pohybový aparát, na alergológiu a imunológiu v pediatrii na
pľúcne ochorenia z pohľadu TČM a západnej medicíny. V ďalších
rokoch plánujeme ďalšie témy.)
Vytvorili sme študijný materiál vo forme skrípt pre lekárov
- absolventov kurzov v akupunktúre, autorom ktorých jeMUDr.
G. Petrovics a kolektív. Ďalej to boli publikácie –Kompendium
akupunktúry 2 a Akupresúra, ktorej autorom je doc. MUDr. J.
Šmirala a kol. , práce MUDr. J. Herdicsa a publikácia k problematike EAV od MUDr. R. Kormana a MUDr. M. Kormanovej. Máme
monografiu od MUDr A. Ondrejkovičovej, PhD a 7 zborníkov z
aktívnych vystúpení na kongresoch.
Zorganizovali sme spolu so Slovenskou spoločnosťou akupunktúry, organizačnou zložkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, dva
kongresy s medzinárodnou účasťou /v Poprade a vo Zvolene/ a
každoročne sa podieľame na organizácii Šmiralových dní akupunktúry, ktoré sú spomienkou na nášho učiteľa.
Rozšírili sme čiastočne výučbu aj v oblasti fytoterapie a dietoterapie. Na vytvorenom e- learningovom portáli SLK publikovali
naši kolegovia doc. MUDr. Šmirala, PhD, MUDr J. Šmirala, jr.
MUDr. T. Rosinský, CSc. , MUDr. A. Ondrejkovičová, PhD, MUDr.
J. Mařádek - svoje práce, ktoré sa tak stali prístupné pre všetkých
lekárov.
Prínosom bol príchod mnohých kolegov, ktorí vyštudovali
akupunktúru resp. základy TČM v zahraničí - Praha, Taiwan, J.
Kórea, Vietnam, Francia, Japonsko a aktívne prispeli svojimi vedomosťami vo svojich atestačnýc prácach a prednáškovej činnosti
na kurzoch a seminároch a teraz sa postupne zapájajú do pedagogického procesu.
Nemôžem vynechať významné aktivity, ktorými sme sa prezentovali aj v zahraničí -EP-Brusel, ICMART, Kórea, Maďarsko,
Rakúsko, Čína - účastníci O. Bangha, A. Ondrejkovičová, G. Petrovics, B. Ivanič, J. Herdics. Bajteková, Balková, Bellová
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abstrakty z kongresu
V 5 prípadoch sme sa aktívne podieľali na riešení interných výskumných tém, pri čom to bola aj spolupráca so SAV a FEI STU.
Na základe toho, že sme úspešne prešli dva krát akreditačným
procesom MZ SR pre akupunktúru ako odbor, čo bola takmer
ročná rozsiahla náročná administratívna činnosť, ktorá okrem
papiera zabrala aj značné množstvo nášho času.
Uzatvorili sme zmluvu s Konfuciovým inštitútom v Bratislave,
čo nám napomáha v kontaktoch na Univerzitu v Tianjine /účasť
na edukačnom kongrese tčm v sept. / získali sme sponzorstvo a
MUDr. Balogh sa stal členom Správnej rady Konfuciovho inštitútu v Bratislave.
Spolupráca sa rozbehla aj s kolegami z Maďarska, Nemecka,
Taiwanu, Kórey. V zahraničných stykoch nám veľmi pomohli
naše zastupiteľské úrady v Soule a v Pekingu
A čo ďalej - traja lekári sú v príprave na doktorandské skúšky
a získanie titulu PhD a jedna lekárka sa pripravuje na habilitáciu.
Tým by sme začali plniť aj interné normy pre UTČM LF SZU v
rámci pedagogických noriem.
V rámci skvalitnenia výučby akupunktúry republiky máme
akreditované školiace pracoviská schválené MZ SR pre odbor
akupunktúra a/ dve školiace pracoviská ÚTČM LF SZU. /
DOLMAN s. r. o. Ambulancia akupunktúry a ortopédie. Košice, MUDr G. Petrovics, Akupunktúra s. r. o. Kysucké Nové
Mesto, MUDr R. Korman, RE-GYN-A s. r. o., Pracovisko FBLR
a akupunktúry. Lučenec, MUDr D. Balková, PREME-OKO s. r. o.
Ambulancia akupunktúry. Komárno, MUDr J. Herdics, LIMING
s. r. o. Ambulancia akupunktúry a chronickej bolesti, Bratislava,
MUDr A. Ondrejkovičová, PhD, Ambulancia akupunktúry,
NZZ, MUDr. Danuša Siveková, Bratislava,
Vzhľadom na závery a odporúčania WHO pre národné zdravotnícke systémy v oblasti tradičnej medicíny (TM), komplemen-

tárnej a alternatívnej medicíny (CAM) a regulácie fytoterapie,
pracujeme v zmysle ich postupnej integrácie s európskou medicínou pri plnom rešpektovaní príslušnej legislatívy krajiny
Rozhodne je potrebné, realizovať legislatívne opatrenie na
úrovni zákona, ktorý povoľuje a jasne formuluje, kto môže týmito tradičnými spôsobmi liečiť - vyškolený lekár, prípadne iný
vyškolený zdravotnícky pracovník na príslušnej úrovni liečby. Je
absurdné, keď tu majú voľnosť rôzni tzv. liečitelia a nikto zo strany
napr. Vyššieho územného celku, Živnostenského úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Úradu nad zdravotnou starostlivosťou a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky nevedia
zasiahnuť na ochranu zdravia našich obyvateľov. V súčasnosti
vyšiel doplnok do Trestného zákona- kto vykonáva bez odbornej
spôsobilosti určité činnosti- porušuje zákon, je to trestný čin.
Aj nové vedenia SZU a LF sú ústretové k našej činnosti, čo sa
potvrdilo aj na poslednom sedení kontrolnej ako i výberovej komisie rektora SZU.
Čiže, ak to zhrniem, tak ako som prezentoval našu 10-ročnú
činnosť aj v audite pri obhajovaní činnosti UTČM LF, vykonali
sme všetci evidentne veľké množstvo práce, za čo patrí vďaka mojím kolegom. Je chvályhodné, že sme dokázali na našom úseku za
málo peňazí urobiť „veľa dobrej muziky“.
Záverom musím, s veľkou ľútosťou poznamenať, že ťažkou
stratou pre nás bolo úmrtie doyena slovenskej akupunktúry doc.
MUDr. Jozefa Šmíralu, PhD v r. 2014. Jemu sme vďační za nesmierne množstvo práce, ktorú v tejto oblasti odviedol a ktorou
nás presvedčil o fantastickom priateľskom postoji a konaní k nám
všetkým. Som rád, že teraz my prispievame našou činnosťou k
plneniu jeho snov. Česť jeho pamiatke!

MUDr.Balogh V., MUDr.Daraš D., MUDr.Petrovics G.

Konfúcius
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Medzinárodný kurz TM pre pokroilých
Rozvoj tradinej ínskej medicíny v klinickej praxi a výskume
Sponzor: Ministerstvo vedy a technológie íny.
Organizátor: Inštitút základného výskumu v klinickej medicíne, ínska akadémia ínskej medicíny v Pekingu.
Spoluorganizátor: UCLA-CFWM, Jagiellonská univerzita, Denník ínska mládež, Pekingské centrum pre medzinárodnú výmenu a spoluprácu.
Jazyk: anglitina

O kurze
Medzinárodný kurz TM pre pokroilých (IATC) je vzdelávací program financovaný Ministerstvom vedy a technológie.
TCM-IATC organizuje Inštitút základného výskumu v klinickej
medicíne, ínska akadémia ínskej medicíny, s pomocou Centra pre východnú a západnú medicínu Kalifornskej univerzity
v Los Angeles. ínska akadémia je jednou z najvýznamnejších
inštitúcií tradinej ínskej medicíny na svete a Centrum pre východnú a západnú medicínu je jedným z popredných zdravotníckych centier, ktoré šíria ínsku medicínu vo svete. Hlavným
cieom TCM-IATC je zdiea najnovšie poznatky tradinej
ínskej medicíny v oblasti vedy a technológie, v klinickej praxi
aj výskume a podeli sa o najnovšie poznatky a úspechy TCM
s odborníkmi na západnú medicínu z iných krajín, napomáha
u om na celom svete ži zdravší život pomocou integrovanej
medicíny. Šíri TCM v spojení so stratégiou „One Belt One
Road“ (ínska vládna stratégia zahraninej spolupráce).
Kurz zaha najnovší vývoj a úspechy TCM v oblasti:
1. Výskumu– základný a klinický výskum a klinická prax, rôzne terapie vrátane bylín, akupunktúry, tuina a daoyin a rôzne
ochorenia, ako rakovina, chronické choroby, oné choroby,
kožné problémy, at .
2. V oblasti priemyslu a kultúry, oboznámi úastníkov s farmaceutickými firmami, ktoré vyrábajú bylinné prípravky TCM
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a v neposlednom rade informuje aj o vzahu ínskej kultúry
a histórie k tradinej ínskej medicíne.
Úastníci kurzu sa tiež podelia o skúsenosti a vývoj TCM
v ich vlastnej krajine.
Úastníkmi programu sú hlavne kvalifikovaní lekári západnej medicíny, výskumní pracovníci a odborníci na riadenie
a reguláciu zdravotnej starostlivosti, ktorí bu sami vykonávajú prax alebo sa zaujímajú o TCM.
Prednášajúci sú poprední odborníci na klinickú prax alebo
vedecký výskum TCM z ínskej akadémie ínskej medicíny,
zo Spojených štátov, z Taiwanu a z Hongkongu. Venujú sa
najnovším poznatkom a vývoju v oblasti TCM v onkológii,
reumatológii, urológii, oftalmológii, dermatológii, prevencie infekných chorôb. Obsah kurzu zah a rôzne terapie od
akupunktúry po bylinnú liebu a fyzioterapiu, a tiež základný,
klinický a tranzitívny výskum.
III. Medzinárodný kurz TM pre pokroilých sa najbližšie
bude kona v doch 12.-26.október 2019. Výuka a ubytovanie
sú bezplatné. Koordinátor: Prof. Jing (Crystal) Zhao.Termín
podávanie prihlášok: 30. júl 2019.www.cie-tcm.com/en
V prípade záujmu je možné získa ašie informácie u
MUDr. A. Ondrejkoviovej PhD,
kontakt: 0903 792228, aondrejk@hotmail.com.

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin LAS LS JEP a SSA SLS • 2|2019

Rok 2019 je významný pre krajiny Slovensko a ínska udová republika aj tým, že si v om pripomíname 70. výroie nadviazania diplomatických vz ahov . Bývalé eskoslovensko bolo jednou z prvých krajín, ktoré uznali ínsku
udovú republiku krátko po jej vzniku d a 1.10.1949.
Z uvedeného dôvodu bude ve vyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu venova viacero aktivít tomuto okrúhlemu
výroiu.
Budeme si pripomína výroie úmrtia jedného z najväších synov slovenského národa - ve kého štátnika, diplomata,
vedca, astronóma, pilota a generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý bol jedným zo zakladate ov eskoslovenskej
republiky. M. R. Štefánik ako prvý z predstavite ov eskoslovenskej vlády navštívil mestá Šanghaj a Harbin v íne.
V rámci podpory aktívneho cestovného ruchu bude u ahené ínskym turistom vydávanie víz prostredníctvom novozriadených piatich vízových centier v Chengdu, Guangzhou, Šanghaji, Shenyangu a Pekingu.
Medzi vrcholné akcie bude patri fórum 2. Belt and Road Forum v Pekingu, ako aj vrcholná schôdzka formátu “16+1“ stretnutie zástupcov
šes nástich krajín strednej a východnej Európy a íny v Dubrovníku v apríli tohto roku. Spolupráca v rámci tohto formátu bude v roku 2019
prioritne zameraná na oblas vzdelávania a mládeže.
Okrem toho sa bude zintenzív ova pozornos na rozvoj spolupráce v oblasti tradinej ínskej medicíny medzi slovenskými a ínskymi
inštitúciami.
Dr. Eugenia Bellova, MD
Embassy of the Slovak Republic

Ritan Lu, Jian Guo Men Wai
100600 Beijing, China

SLOVENSKÁ SPOLONOS AKUPUNKTÚRY ORGANIZANÁ ZLOŽKA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLONOSTI
ESKÁ LÉKASKÁ AKUPUNKTURISTICKÁ SPOLENOST ESKÉ LÉKASKÉ SPOLENOSTI JANA EVANGELISTY PURKYN
a
ÚSTAV TRADINEJ ÍNSKEJ MEDICÍNY A AKUPUNKTÚRY Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity

si Vás dovoujú pozva na

Jubilejný XXX.Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae
cum partitipatione internationali
a 50 rokov od vzniku akupunktúry v eskoslovensku
14.-16.6.2019 Vysoké Tatry, Stará Lesná
Témy kongresu:
Akupunktúra a jej pridružené techniky v priebehu storoí
Akupunktúra v praxi komplexnej starostlivosti o zdravie
Varia
Prihlášky na aktívnu úas s názvom prednášky alebo posteru prosíme posla do 1.3.2019
Prihlášky na pasívnu úas posla do 30.3.2019
Možnos prihlásenia sa aj cez www.akupunktúra-sls.sk
Kongresový poplatok zaha úas na prednáškach,
Aktívna úas na kongrese je bez poplatku. Po 30. 5. 2019 sa pri neúasti kongresový poplatok nevracia.
Prihlášku pošlite prosím do 31. 3. 2019 na adresu kongresového oddelenia, alebo sa prihláste na
www.akupunktura-sls.sk
Sekretariát kongresu:

Antónia Gulišová
Slovenská lekárska spolonos , Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel 02/0915 777 153, e-mail: gulisova@sls.sk
www.akupunktura-sls.sk

Kongresové centrum ACADEMIA
Stará Lesná
kongresová sála
Ubytovanie - Kongresové centrum ACADEMIA, Stará Lesná

Ubytovanie - Kontakt wellness hotel, Stará Lesná

Hotel Kontakt foto: © Martin Pitonak

