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Prof. MUDr. Eduard Cmunt  od r.1922 pôsobil v Piešťanoch, 
kde akupunktúrou liečil reumatické ochorenia 

a lumboischialgie
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Vpredu: dr. Rosinský,CSc dr. Macková
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dr. Herdics, dr. Kormanová. 
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MUDr. Šmirala s detským 
pacientom, r. 1979
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia, 

náš časopis vychádza v čase čínskeho nového roku, a podľa 
predpovedí by to mal byť rok šťastný a úspešný pre všetky zna-
menia čínskeho zverokruhu.Verím, že tomu tak bude.

V našom čísle nájdete už tradične uverejňované atestačné prá-
ce. Teraz si môžete prečítať prácu úspešnej absolventky atestačnej 
skúšky MUDr. Emílie Janskej, PhD, MPH. Práca je zameraná na 
zubné lekárstvo, s názvom Možnosti využitia akupunktúry v pra-
xi zubného lekára. Je to prvá atestačná práca svojho druhu z ra-
dov kolegov zubných lekárov. Autorka využila svoje skúsenosti 
a vedomosti, ktoré získala v Japonsku a pri pobyte v Nemecku, 
iste vás zaujme jej obsah. Veľmi precízny výber a popis bodov 
s následným terapeutickým reflexným účinkom ako i s účinkom 
podľa tradičnej čínskej medicíny v indikáciách ochorení čelust-
notvárovej oblasti, iste bude prínosom pri štúdiu a príprave na 
špecializačnú skúšku nielen lekárom-stomatológom. 

Pohľad anesteziológa-intenzivistu na problém popálenín 
a bezvedomie z pohľadu západnej a tradičnej čínskej medicíny 
vám predstavuje vo svojej špecializačnej práci z odboru Aku-
punktúra MUDr. Andrea Kozická. Pre hutnosť problematiky 
sme, so súhlasom autorky, rozdelili príspevok do dvoch čísiel 
nášho časopisu.

V dnešnom čísle vám približujeme aj pripravované odborné 
akcie v prvej polovici tohto roku. Kurzy v Olomouci i v Prahe, 
slávnostný seminár v Lekárskom dome v Prahe ako i jubilejný 
30. Kongres akupunktúry s medzinárodnou účasťou, ktorý sa 
bude konať v júni vo Vysokých Tatrách. Verím, že sa podujatí 
zúčastníte v čo najväčšom počte, budú zaujímavé.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, budeme radi, ak nám 
napíšete vaše postrehy k časopisu AcupuncturaBohemoSlovaca 
Teraz, v jubilejnom roku, 20 rokov nepretržitého spoločného 
vydávania časopisu, by sme radi privítali vaše názory i doporu-
čenia, čo by sme mali v našom časopise vylepšiť alebo zmeniť. 
Najväčšiu radosť však budeme mať z vašich odborných príspev-
kov.

Želám vám, vážené kolegyne, vážení kolegovia, vo vašej práci 
aj v osobnom živote úspešný a šťastný rok 2019.

Alena Ondrejkovičová
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60 ROKOV AKUPUNKTÚRY NA SLOVENSKU A 50.VÝROČIE AKUPUNKTÚRY 
V SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI

MUDr. Môcik Milan, MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD, MUDr. Rosinský Teodor, CSc.,
MUDr. Bangha Ondrej, MUDr. Balogh Vladimír

pôvodné práce

Súčasný stav uplatňovania aku-
punktúry a jej pridružených techník 
na Slovensku je výsled kom veľkého 
a dlhotrvajúceho úsilia lekárov - nad-
šencov. Medzníkom jej moderného 
rozvoja v medicíne sú šesťdesiate 
roky minulého storočia.

V tomto období začal aj výskum 
klinických účinkov a mechanizmov 
pôsobenia akupunktú ry a jej pridruže-
ných techník vo viacerých vyspelých 
krajinách sveta. Priekopníkmi boli 
lekári -neurológovia, anesteziológovia 
a lekári z odboru Fyziatria, balneoló-
gia a liečebná rehabilitácia.

1. Začiatky akupunktúry na Slo-
vensku
Medik Teo Rosinský zistil v roku 

1958 v časopise federácie socialistic-
kej mládeže Medical student, že exis-
tuje akupunktúra. Pplk. MUDr. Ri-
chard Umlauf, zástupca náčelníka 
chirurgického oddelenia Vojenskej 
nemocnice v Ružomberku, sa s aku-
punktúrou zoznámil pri misii, ktorá 
dohliadala na prímerie pri Kórejskom 
konflikte na 38. rovnobežke. Svoje 
skúsenosti s akupunktúrou z tohto po-
bytu publikoval v r. 1961 v časopise 
Praktický lékař.

Vedúci lekár kúpeľov Brusno 
MUDr. Jozef Šmirala, začal používať 
akupunktúru v indikáciách odboru 
FBLR ako jeden z prvých lekárov na 
Slovensku. Od roku 1963 sa už via-
cerí lekári vykonávajúci akupunktúru 
v bývalom Československu, začínali 
stretávať na spoločných pracovných 
podujatiach v Ružomberku.

I. Celoštátna pracovná konferencia 
o akupunktúre sa konala v r. 1965, 
z iniciatívy pplk. MUDr. Richarda 
Umlaufa a MUDr. Rosinského, v Ru-
žomberku.

II. Celoštátna pracovná konferen-
cia o akupunktúre v Ružomberku sa 
konala v r. 1969. Ako hosť bol pozva-
ný aj MUDr. E. Karský. Na nej bola 
z iniciatívy pplk. MUDr. R. Umlaufa 
a MUDr. T. Rosinského, založená 
Československá spoločnosť aku-
punktúry. V prípravnom výbore boli 

MUDr. R. Umlauf, MUDr. T. Rosin-
ský, MUDr. A. Rosina, MUDr. J. So-
ukup st., MUDr. J. Marek, MUDr. V. 
Kajdoš.

Od tohto roku sa oficiálne datuje 
história akupunktúry v bývalom Čes-
koslovensku.

III. Štátna pracovná konferen-
cia o akupunktúre sa konala v roku 
1973 v Brne a od tohto roku spoloč-
né odborné podujatia organizovali 
každoročne, striedavo na Slovensku 
a v Čechách. Významným sa stal jún 
1981, kedy bol Československý kon-
gres o akupunktúre s medzinárodnou 
účasťou v Brne. Do tohoto roku, od 
r. 1965 bolo na celom území bývalé-
ho Československa zorganizovaných 
nadšencami pre akupunktúru 30 bila-
terálnych konferencií, niektoré už aj 
s medzinárodnou účasťou a 21 vedec-
kých schôdzí a pracovných sympózií. 
V júni 1992 sa konal XV. Česko-slo-
venský kongres akupunktúry s medzi-
národnou účasťou v Bratislave a od-
vtedy sa zaužíval názov Congressus 
acupuncturae Slovaciae et Bohemiae 
cum partitipatione internationali.

2. Vznik Slovenskej spoločnos-
ti akupunktúry, organizačná 
zložka Slovenskej lekárskej spo-
ločnosti
Úsilie o zastrešenie a registráciu 

akupunktúry v Slovenskej lekárskej 
spoločnosti sa naplnilo v novembri 
1973 vznikom Komisie akupunktúry 
pri Slovenskej fyziatrickej spoločnosti 
(SFS), Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti. Mala 36 členov, ktorí si zvolili 
výbor v tomto zložení: MUDr. R. Um-
lauf CSc. - predseda, MUDr. T. Rosin-
ský, CSc. - podpredseda, MUDr. G. 
Škvaril - tajomník, MUDr. I. Béreš, 
MUDr. A Rosina a MUDr. J. Šmi-
rala – členovia výboru. Po odchode 
MUDr. R. Umlaufa na nové praco-
visko do Brna v r. 1976, predsedom 
komisie bol zvolený MUDr. J. Šmi-
rala, funkciu podpredsedu zastával 
MUDr. T. Rosinský, a funkciu ta-
jomníka MUDr. G. Škvaril. Členmi 
výboru sa stali: MUDr. I. Béreš, 

MUDr. E. Haspelová. MUDr. M. Mô-
cik a MUDr. A. Rosina. 

Výbor prevzal štafetu presadzo-
vania a integrácie akupunktúry do 
modernej medicíny na Slo vensku. 
V januári 1980 Komisia akupunktú-
ry pri SFS sa pretransformovala na 
Sekciu akupunk túry pri SFS. Zoznam 
funkcionárov výboru: MUDr. J. Šmi-
rala - predseda, MUDr. T. Rosinský, 
CSc. - podpredseda, MUDr. G. Škva-
ril - ved. sekretár, členovia výboru: 
MUDr. I. Béreš, MUDr. E. Haspelová, 
MUDr. M. Môcik, MUDr. A. Rosina, 
MUDr. F. Semrič, MUDr. O. Bangha.

Výbor Sekcie akupunktúry pri Slo-
venskej fyziatrickej spoločnosti (SFS) 
spolu s výborom Sekcie akupunktúry 
pri Českej fyziatrickej spoločnosti 
ČFS vytvorili v r. 1982 Federálny 
výbor Sekcií akupunktúry pri Čes-
koslovenskej fyziatrickej spoločnosti 
(ČsFS). Vo funkcii predsedu Federál-
neho výboru v dvojročných funkčných 
obdobiach až do roku 1990 sa striedali 
predseda Sekcie akupunktúry pri ČFS 
MUDr. R. Umlauf CSc. a predseda 
Sekcie akupunktúry pri SFS MUDr. J. 
Šmirala, PhD.

Po predchádzajúcom schválení 
na mimoriadnom zasadaní ÚV SLS 
bola 27. 4. 1990 na ustanovujúcej 
konferencii konštituovaná Spoločnosť 
akupunktúry, ako samostatná odbor-
ná a organizačná zložka Slovenskej 
lekárskej spoločnosti s počtom 282 
členov. V priamych demokratických 
voľbách bol zvolený nový výbor 
v zložení: predseda: MUDr. J Šmirala, 
1. podpredseda: MUDr. T. Rosinský, 
CSc., 2. podpredseda: MUDr. M. 
Môcik, vedecký sekretár: MUDr. O. 
Bangha, členovia výboru: MUDr. A. 
Rosina, MUDr. I. Béreš, MUDr. J. 
Gmitrov, MUDr. K. Hollý, MUDr. J. 
Chovanec, a MUDr. R. Sedlák. Ná-
hradník: MUDr. I. Šimig, revízori: 
MUDr. Ľ. Bada a MUDr. V. Balogh.

3. Činnosť SSA o. z. SLS od r 1990
V r. 1993 bola Spoločnosť aku-

punktúry premenovaná na Slovenskú 
spoločnosť akupunktúry organizačná 
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zložka Slovenskej lekárskej spoloč-
nosti. Jej predsedom (až do r. 2012) 
bol doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD. 
V marci 1993 - vychádza informačný 
bulletin Československá akupunktúra, 
šéfredaktor MUDr. J. Marek, zástupca 
MUDr. O. Bangha.

18. - 19. júna 1993 sa konal 1. 
Slovenský kongres akupunktúry s me-
dzinárodnou účasťou v Bratislave, po 
dohode s výborom českej lekárskej 
akupunkturistickej spoločnosti do 
budúcnosti, robiť kongresy oboch 
spoločnosti spoločne.

V roku 1994 bol časopis Českoslo-
venská akupunktúra premenovaný na 
Acupunctura Bohemo Slovaca.

Na generálnom zhromaždení de-
legátov v Kodani získala Slovenská 
spoločnosť akupunktúry v r. 1994 
plnoprávne kolektívne členstvo 
v ICMART (International Council of 
Medical Acupuncture and Related 
Techniques).

Nový výbor po voľbách 1998, pre-
zident doc. MUDr. J. Šmirala, PhD, 
viceprezident MUDr. T. Rosinský, 
CSc., MUDr. M. Môcik, MUDr. J. 
Herdics, členovia, MUDr. Gmitrov, 
MUDr. G. Petrovics, MUDr. Hollý, 
MUDr. G. Solár, MUDr J. Gajdoš, 
MUDr. A. Ondrejkovičová, MUDr. V. 
Balogh, MUDr. D. Siveková, 
MUDr. O. Motošková.

Rok 1999 po trojročnej prestávke 
bolo obnovene vydávanie časopisu 
Acupunctura Bohemo Slovaca, strie-
davo v Čechách a na Slovensku.

Rok 2000 XX. Congressus acu-
puncturae Bohemiae et Slovaciae cum 
partitipatione internationali sa konal 
v Brne. V Bratislave bola založená 
Sekcia akupunktúry SLK, prvou pred-
sedníčkou bola zvolená MUDr. A. 
Ondrejkovičová, PhD.
Ďalšie kongresy na Slovensku sa 

konali v Košiciach, v Prešove, vo 
Vyhniach, v Poprade, vo Zvolene, 
v Starej Lesnej. Do nového výboru 
a dozornej rady v r. 2012 boli zvolení 
MUDr. O. Bangha - prezident, vice-
prezident MUDr. T. Rosinský CSc., 
MUDr. J. Herdics, MUDr. M. Môcik, 
MUDr. G.Petrovics, MUDr. V. Ba-
logh, MUDr. D. Balková, MUDr. A. 
Ondrejkovičová, PhD., MUDr. A. 
Ľuptáková. MUDr. R. Korman, 
MUDr. D. Siveková, MUDr. J. Šmira-
la jr. Voľby do výboru v r. 2016 potvr-

dili všetkých členov výboru SSA o. z. 
SLS. MUDr. A. Ľuptáková sa vzdala 
členstva vo výbore, náhradníkom sa 
stala MUDr. K. Svitková.

Od r. 2016 vybor SSA o. z. SLS 
začal každoročne organizovať pra-
covné dni s názvom Šmiralove dni 
akupunktúry, venované uplatneniu 
akupunktúry vo vybranom medicín-
skom odbore. 

Od r. 2017, v súlade so štatútom 
SSA SLS, je ako prejav úcty a vďaky 
k doc. J. Šmiralovi PhD, udeľovaná 
pocta s názvom „Pocta doc. MUDr. J. 
Šmiralu, PhD.“ najaktívnejším členom 
(nielen) našej spoločnosti ako aj tým, 
ktorí pomáhali budovať náš odbor.

XXX. Congressus acupuncturae, 
Slovaciae et Bohemiae cum partitipa-
tione internationali sa konal v dnoch 
14. -16. júna 2019 v Starej Lesnej.

4. Legislatíva a vzdelávanie 
Legislatívne zázemie získala aku-

punktúra v r. 1979, Metodickou smer-
nicou Ministerstva zdravotníctva SSR 
č. 20/1979 : Postup pri vykonávaní 
akupunktúry. Tu bola akupunktúra 
definovaná ako interdisciplinárna le-
kárska metóda diagnostiky, prevencie 
a liečby. Vydaním koncepcie odboru 
sa stala samostatným nadstavbovým 
odborom medicíny. (V Českej repub-
like jednotný postup pri vykonávaní 
akupunktury bol vydaný Metodickým 
opatřením Ministerstva zdravotníctví 
ČSR v 1977.)

V roku 1993 vychádza Koncepcia 
samostatného lekárskeho špecializač-
ného odboru Akupunktúra, Vestník 
MZ SR 1993, čiastka 14-18. Hlav-
ným odborníkom MZ SR interdis-
ciplinárneho medicínskeho odboru 
Akupunktúra až do r. 2000 bol me-
novaný ministrom zdravotníctva SR 
MUDr. Jozef Šmirala, PhD.

Z titulu tejto funkcie, spolu s ďal-
šími členmi výboru odbornej spoloč-
nosti, spolupracovníkmi na oddelení 
akupunktúry stále vyvíjal úsilie o or-
ganizačné a legislatívne dobudovanie 
odboru a sprístupnenie akupunktúry 
v zdravotnej starostlivosti na vysokej 
odbornej úrovni.

Do Liečebného poriadku bola 
akupunktúra zaradená v r. 1995. Vý-
kony boli uhrádzane v plnej výške 
z prostriedkov zdravotných poisťovní 
lekárom, ktorí absolvovali základný 

kurz akupunktúry a vykonali závereč-
nú skúšku.

V roku 1996 za experta Slovenskej 
lekárskej komory pre akupunktúru bol 
menovaný MUDr. O. Bangha. V ok-
tóbri 1996 bola založená Subkatedra 
akupunktúry pri Katedre fyziatrie, 
balneológie a liečebnej rehabilitácie 
Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie pra-
covníkov v zdravotníctve, so sídlom 
na Oddelení akupunktúry Ústavu 
tuberkulózy a respiračných chorôb 
v Podunajských Biskupiciach. Ve-
dúcim Subkatedry akupunktúry bol 
menovaný v máji 1997 MUDr. Ondrej 
Bangha.

Novelizovaný zákon NR SR C. 
271/1997 zaradil akupunktúru na 
úroveň nadštandardnej zdravotnej 
starostlivosti. Nariadením vlády SR 
č. 156/2002 O odbornej spôsobi-
losti pracovníkov v zdravotníctve 
a 157/2002 O ďalšom vzdelávaní 
zdravotníckych pracovníkov bola 
akupunktúra zaradená ako nadstav-
bový odbor nad základnými odbormi 
FBLR a Neurológiou. Začiatkom roka 
2004 bolo vydané Nariadenie vlády č. 
213/2004 Z. z. O ďalšom vzdelávaní 
pracovníkov v zdravotníctve, ktoré 
degradovalo postavenie akupunktúry 
v akademickej rovine, bola definova-
ná ako certifikovaná činnosť v certifi-
kovaných metódach. 

Úsilím všetkých odborných zložiek 
Slovenskej spoločnosti akupunk-
túry o. z. SLS, Sekcie akupunktúry 
SLK, Sekcie akupunktúry ASLSR, 
Subkatedry akupunktúry pri Katedre 
FBLR, hlavného odborníka pre FBLR 
prof. MUDr. J. Čelku CSc. a predo-
všetkým úsilím výboru SSA o. z. SLS 
pod vedením doc. MUDr. J. Šmiralu 
PhD, bolo koncom roka vydané Naria-
denia vlády SR č. 743/2004 Z. z., kde 
bola akupunktúra zaradená medzi tzv. 
subšpecializačné odbory. V júni 2006 
nadobudla činnosť novelizovaná Kon-
cepcia zdravotnej starostlivosti v od-
bore Akupunktúra. Hlavným odborní-
kom MZ SR bol menovaný MUDr. G. 
Solár. V r. 2007 členovia výboru SSA 
o. z. SLS a prizvaní odborníci začali 
pripravovať špecializačný študijný 
program pre medicínsky odbor Aku-
punktúra. V roku 2007 bol menovaný 
do funkcie hlavného odborníka MZ 
SR MUDr. V.Balogh.

V roku 2009 vedenie SZU zriadi-
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lo Ústav tradičnej čínskej medicíny 
(ďalej len „ústav“). Do ústavu bola 
začlenená aj dovtedy existujúca Sub-
katedra akupunktúry, ktorá sa stala od 
r. 2010 Katedrou akupunktúry UTČM 
LF SZU.

V roku 2012 MZ SR vydalo Roz-
hodnutie o vydaní osvedčenia o akre-
ditácii špecializačného študijného 
programu v zdravotníckom povolaní 
lekár v špecializačnom odbore Aku-
punktúra. 

Zároveň boli akreditované tri 
školiace pracoviská, v Bratislave 
pracovisko MUDr. A. Ondrejkovi-
čovej, PhD, v Košiciach pracovisko 
MUDr. G. Petrovicsa, v Komárne pra-
covisko MUDr. J. Herdicsa. Hlav ným 
odborníkom MZ SR pre odbor Aku-
punktúra bola menovaná MUDr. A. 
Ondrejkovičová, PhD.

V šk. r. 2016/2017 bola zahájená 
v odbore Akupunktúra dvojsemestrál-
na výučba slovenských i zahraničných 
študentov všeobecného lekárstva, v 5. 
ročníku medicíny na Lekárskej fakul-
te SZU s prednáškami teoretických 
základov tradičnej čínskej medicíny 
a akupresúry, ako voliteľný predmet. 
Vyučujúcimi sú lekári so špecializá-
ciou v odbore Akupunktúra, všetci 
členovia SSA o. z. SLS.

V roku 2017 bol špecializačný 
študijný program v špecializačnom 
odbore Akupunktúra Akreditačnou 
komisiou MZ SR reakreditovaný, 
k trom doterajším pracoviskám pri-
budli pracovisko MUDr. D. Balkovej 
v Lučenci, MUDr. R. Kormana v Ky-
suckom Novom Meste, pracovisko 
MUDr. D. Sivekovej v Bratislave 
a pracovisko MUDr.B. Ivaniča,MSc. 
V r. 2018 bol špecializačný študijný 
program doplnený o ďalšie dve pra-
coviská, v Šaštíne Stráže pracovisko 
MUDr.B.Bajtekovej a v Bratislave 
pracovisko MUDr.J. Šmiralu, jr. 
Do roku 2018 úspešne absolvovalo 
špecializačnú skúšku z odboru aku-
punktúra 61 lekárov. Do študijného 
programu je v súčasnosti zaradených 
112 lekárov.

5. Pracoviská 
V roku 1974 na pokyn Minis-

terstva zdravotníctva SR riaditeľ 
VÚHB (Výskumného ústavu hu-
mánnej bioklimatológie) v Bratislave 
prof. MUDr. Juraj Kolesár DrSc., 

zriadil miesto odborného pracovníka 
pre akupunktúru s cieľom absolvovať 
školenie v akupunktúre v zahraničí 
(Moskva), potvrdiť klinickú účinnosť 
akupunktúry a podieľať sa organizač-
ne na jej integrácii do Slovenského 
zdravotníctva. Miesto konkurzom 
obsadil čerstvo atestovaný neurológ 
MUDr. Milan Môcik. Bolo to prvé 
oficiálne výskumné pracovisko aku-
punktúry na Slovensku i v bývalom 
Československu. 

Komisiu a Sekciu akupunktúry 
odborne zastrešoval vedúci Subka-
tedry fyziatrie, balneológie a liečeb-
nej rehabilitácie, prednosta Fyziat-
ricko-geriatrickej kliniky a hlavný 
odborník pre odbor FBLR MZ SSR 
prof. MUDr. J. Kolesár, DrSc. 

Od roku 1975, na pokyn prednostu 
Katedry FBLR prof. Kolesára, robil 
MUDr. M. Môcik informatívne pred-
nášky o akupunktúre v rámci preda-
testačných školení lekárov FBLR. Po 
jeho odchode z VÚHB túto činnosť 
vykonával MUDr. J. Šmirala, neskôr 
prednášal lekárom na predatestačných 
školeniach z FBLR MUDr .O.Bangha, 
ďalej MUDr.V. Balogh a následne 
MUDr. A.Ondrejkovičová, PhD.

V januári 1979 boli založené tri pra-
coviská akupunktúry na Slovensku.

V NSP III. typu v Nitre vzniklo 
prvé Oddelenie akupunktúry v rámci 
oddelení spoločných liečebných a vy-
šetrovacích zložiek, primárom sa stal 
MUDr. M. Môcik. 

V ÚTaRCH v Bratislave-Podu-
najských Biskupiciach bola založená 
ambulancia akupunktúry pri oddelení 
FBLR, miesto obsadil MUDr. O. Ban-
gha. Vo FN v Bratislave bola zriadená 
ambulancia akupunktúry pri Riaditeľ-
stve FN, ktorá sa koncom roka pre-
transformovala na samostatné Oddele-
nie akupunktúry poliklinického typu. 
Vedúcim oddelenia akupunktúry sa 
stal MUDr. J. Šmirala. V roku 1984 sa 
aj ambulancia akupunktúry pri odde-
lení FBLR v Bratislave-Podunajských 
Biskupiciach pretransformovala na 
samostatné Oddelenie akupunktúry, 
vedúcim oddelenia sa stal MUDr. O. 
Bangha.

Oddelenie akupunktúry vo Fa-
kultnej nemocnici v Bratislave pod 
vedením MUDr. J. Šmiralu bolo 
stanovené do pôsobnosti odborno-

-metodického centra s celoslovenskou 
pôsobnosťou. V r. 1984 vzniklo nové 
akupunktúrne pracovisko v Komárne, 
pod vedením primára MUDr. J. Her-
dicsa. V rokoch 1992-1997 vznikajú 
ďalšie samostatné pracoviská aku-
punktúry v Kysuckom Novom Meste, 
Ambulancia akupunktúry MUDr. R. 
Korman a MUDr. M. Kormanová. 
V Bratislave bola otvorená Ambulan-
cia akupunktúry MUDr. D. Siveková, 
v Košiciach Ambulancia akupunktúry 
MUDr. G. Petrovics a na Bezručovej 
ul. v Bratislave MUDr. Ondrejkovi-
čová otvorila Ambulanciu chronickej 
bolesti a akupunktúry. Po špecializač-
ných skúškach z odboru akupunktúra 
v r.2010 vznikali ďalšie pracoviská po 
celom území Slovenska. 

6. Publikácie 
Okrem desiatok prednášok na 

odborných medicínskych fórach 
a článkov v odborných časopisoch 
iných odborov, vychádzajú doteraz 
články a odborné publikácie doma 
i v zahraničí. Medzi prvými bola v r. 
1991 vo vydavateľstve Osveta sloven-
ská učebnica akupunktúry, Praktická 
akupunktúra, ktorá získala ocenenie 
ako najlepšia odborná publikácia 
roka vydavateľstva Osveta Martin. 
Koncom roka 1991 na IVZ Bratislava 
vychádzajú skriptá Základy praktickej 
akupunktúry, zostavovateľom oboch 
publikácii je MUDr. J. Šmirala, 

V r. 1992 vychádza ďalšia odbor-
ná publikácia Moxa, autorov MUDr 
O. Banghu a J.Grman a populárno-
-vedecká publikácia Zdravie na ruke, 
vždy po ruke, ktorej autorom je 
MUDr. J. Pukluš.

V r. 1994 vychádza ďalšia publiká-
cia Úvod do metódy jednotného H di-
agramu - autorom je MUDr.J. Herdics. 
V roku 2005 vychádza Kompendium 
akupunktúry 1 - MUDr. J. Šmirala, 
PhD. a kol. (vyd. Osveta). V r. 2007 
vychádza v Českej republike prepra-
covaná publikácia Moxování v tradič-
ní čínské medicíne, autor MUDr. O. 
Bangha.

Na vytvorenom e-learningovom 
portáli SLK publikovali naši kolego-
via, členovia Slovenskej spoločnosti 
akupunktúry, doc. MUDr. J. Šmirala, 
PhD., MUDr J. Šmirala, jr. MUDr. T. 
Rosinský, CSc., MUDr. A. Ondrejko-
vičová, PhD., MUDr. J. Mařádek svo-
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je práce, ktoré sa tak stali prístupné 
pre všetkých lekárov.

V roku 2011 vychádza Kompen-
dium akupunktúry 2 - zostavova-
telia doc. MUDr. J. Šmirala, PhD., 
MUDr. A. Ondrejkovíčová, PhD. 
a Úvod do dekódovanej akupunk-
túry - MUDr. Herdics. V r. 2012 
vyšla vedecko populárna publikácia 
Akupresúra, šanca pre zdravie, šanca 
pre každého - doc. MUDr. Šmirala, 
PhD., MUDr. Šmirala, jr. V roku 
2013 publikácia Netradičný pohľad na 
akupunktúrny systém - MUDr. J. Her-
dics. V roku 2015 publikácia: EAV, 
Metóda celostnej medicíny, autorov 
- MUDr. R. Korman, MUDr. M. Kor-
manová. V r. 2016 vychádza v Českej 
republike publikácia Akupunktúra 
a gonartróza autorov MUDr. A. On-
drejkovičová PhD, MUDr. J. Odno-
ga. V rokoch 2009-2016 vychádzajú 
päťdielne skriptá pre potrebu ÚTČM 
LF SZU s názvom Tradičná čínska 

medicína, autor MUDr. G. Petrovics, 
MUDr. V. Balogh. V r. 2018 bola 
dokončená elektronická publikácia 
Tradičná čínska medicína a akupunk-
túra v súvislostiach, autorov MUDr.G. 
Petrovics, MUDr. A.Ondrejkovičová, 
PhD, pre potrebu lekárov v príprave 
na špecializačnú skúšku z odboru.

Viacerí lekári sa podieľajú na pro-
pagácii nášho odboru na podujatiach 
iných odborov, 

Odzneli prednášky na kongrese 
všeobecného lekárstva, na kardeolo-
gickom kongrese, na onkologickom 
kongrese, na kongrese športových 
lekárov, viackrát na algeziologických 
podujatiach s názvom Dialógy o bo-
lesti, na Stomatologických dňoch 
v Trenčianskych Tepliciach, na kon-
gresoch pediatrie a FBLR. 

7. Záver
Aj keď v roku 1997 dostupnosť 

akupunktúry utrpela jej preradením 

medzi nadštandardnú starostlivosť, 
záujem o ňu narastal ako medzi pa-
cientami tak aj medzi lekármi. Možno 
konštatovať, že aj celá lekárska obec 
zmenila svoje odmietavé stanovisko, 
a akupunktúra prežíva svoju renesan-
ciu aj v celosvetovom meradle. Stúpa 
počet erudovaných lekárov, úspešne 
liečených pacientov a zvyšuje sa aj 
počet výskumných pracovísk. Aku-
punktúru uznáva a podporuje WHO 
a EU a celým radom legislatívnych 
opatrení sa podporuje jej vykonávanie 
na celom svete. Možno konštatovať, 
že proces integrácie akupunktúry do 
modernej medicíny, ktorý na Slo-
vensku začal v šesťdesiatych rokoch 
minulého storočia, dnes úspešne 
pokračuje a sme svedkami vzniku 
novej medicíny tretieho typu, ktorá 
bude syntézou východnej i západnej 
medicíny. Iba jednej dobrej medicíny, 
ako hovorieval náš učiteľ a kolega 
doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD.

REZOLÚCIA Z I. PRACOVNEJ KONFERENCIE O AKUPUNKTÚRE 
V RUŽOMBERKU dňa 29. a 30.10.1965

Napriek veľkým pokrokom v lekár-
stve je potrebné ešte stále riešiť mnoho 
problémov, menovite v boji proti bo-
lesti a funkčným poruchám zdravia. 
I keď nám dáva vyspelý farmaceutic-
ký priemysel do rúk množstvo nových 
liekov a dokonalejšia zdravotnícka 
technika obohacuje naše diagnostické 
a terapeutické možnosti, nemôžeme 
byť s doterajšími liečebnými výsled-
kami spokojní. O tom svedčí napríklad 
neustále rastúca spotreba liekov, ktorá 
mnohokrát nie je úmerná liečebným 
výsledkom, zvyšuje nebezpečie ne-
priaznivých vedľajších účinkov farma-
koterapie a zaťažuje celú spoločnosť 
ekonomicky. Domnievame sa preto, že 
je celkom na mieste venovať zvýšenú 
pozornosť metódam reflexnej liečby 
a to hlavne akupunktúre.

Rokovanie prvej pracovne konfe-
rencie o akupunktúre vo Vojenskej 
nemocnici SNP Ružomberok v dňoch 
29.a 30.októbra 1965 ukázalo, že 
akupunktúru je možné používať v sú-
časnej komplexnej liečbe prakticky 
vo všetkých liečebných oboroch. Je 
vhodná predovšetkým u funkčných 
onemocnení, ak v ich etiopatogenéze 
prevláda neurovegetatívny činiteľ, 
akupunktúrou je možné priaznivo 
ovplyvniť u mnohých nemocných 

bolestivý syndróm, poruchy funkcie 
a obmedziť tak podstatne spotrebu 
niektorých farmák, obzvlášť analge-
tík, skrátiť dobu liečenia a pracovnej 
neschopnosti.

Nedoriešené otázky, týkajúce sa me-
todiky akupunktúry, mechanizmov jej 
účinku,najvhodnejších indikácií k tej-
to liečbe a možné spôsoby jej kombi-
nácie s ostatnými metódami reflexnej 
a inej terapie, vyžaduje ďalší výskum. 
Konferencia ukázala, že za posledné 
štyri roky boli u nás nazhromažde-
né už dostatočné skúsenosti s touto 
liečbou a tým bol vytvorený jeden zo 
základných predpokladov pre jej ďalší 
rozvoj v našich podmienkach.
Ďalším nevyhnutným predpokla-

dom je však účinná pomoc zo strany 
riadiacich orgánov nášho zdravotníc-
tva. Ak sa má zabrániť nebezpečen-
stvu profanácie akupunktúry, jej nekri-
tickým a neodborným prevádzaním, je 
potrebné sa riadiť týmito zásadami:

1/ Akupunktúru môžu prevádzať pre-
dovšetkým odborní lekári vo svo-
jom odbore, po predchádzajúcom 
teoretickom doškolení. 

2/ Praktickí a im na roveň postavení 
lekári, ktorí absolvovali teoretické 
a praktické školenie v akupunktú-

re, môžu prevádzať túto liečbu len 
u tých nemocných, u ktorých bola 
pri odbornom nemocničnom vyšet-
rení vylúčená vážnejšia organická 
príčina ich obtiaží vyžadujúca inú 
liečbu.
 Ďalej navrhujeme zriadiť špecia-

lizované pracoviská reflexnej liečby 
s úlohami liečebnými, výskumnými 
a doškoľovacími.

 Diskusia ukázala, že by sa mal 
národný podnik Zdravotnícke záso-
bovanie oveľa pružnejšie ako dosiaľ 
starať o zásobovanie jak štandardnými 
súpravami ihiel k akupunktúre, s ihla-
mi k dlhodobému zavedeniu, tak aj ih-
lami mimo súpravy podľa požiadaviek 
jednotlivých pracovísk.

 Konečne je potrebné prejednať 
s predsedníctvom Čsl. Lekárskej 
spoločnosti J. E. Purkyně koncepciu 
reflexnej liečby v našich podmienkach 
a vytvorenie komisie pre reflexnú 
liečbu pri všeobecnej alebo fyziatric-
kej sekcii Čsl. Lekárskej spoločnosti 
J.E.Purkyně. Postupným vytvorením 
kádrových a materiálnych podmienok 
môžu byť zaistené predpoklady k šíre-
niu zavedenia akupunktúry a ostatných 
metód reflexnej liečby do súčasnej 
komplexnej terapie v záujme našich 
nemocných i celej spoločnosti. 
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AKUPUNKTÚRA AKO SÚČASŤ KOMPLEXNEJ BALNEOTERAPIE OCHORENÍ 
HEPATOBILIÁRNEHO TRAKTU

J. Šmirala
Československé štátne kúpele Sliač, riaditeľ MUDr. J. Novák

Kúpeľná liečebňa Brusno, vedúci lekár MUDr. J. Šmirala
(prednesené aj ako prednáška na Pracovných dňoch pri príležitosti 725. výročia založenia Bardejovských kúpeľov dňa 18.5.1972)

Fyziatrický věstník  30-5-1972

Komplexná kúpeľná liečba pred-
stavuje súbor vzájomne sa potencujú-
cich prírodných a umelých liečivých 
prostriedkov. Mechanizmy ich pôso-
benia na chorý organizmus sú zložité 
a doposiaľ nie úplne objasnené. Kolo-
minský ( 7) rozoznáva tieto tri hlavné 
mechanizmy:
1. Regulácia kortiko-viscerálnych 

a viscero-viscerálnych vzťahov na-
vodením nových, kladne pôsobia-
cich reflexných spojení medzi moz-
govou kôrou a vnútornými orgánmi 
za súčasného porušenia škodlivých 
spojení, ktoré sú vyvolané nocep-
tívnymi impulzami  z vnútorného 
alebo vonkajšieho prostredia.

2. Aktivácia obranných humorálnych 
mechanizmov cestou nešpecific-
kého vplyvu fyzikálnych podnetov  
(zmeny neurovegetatívnej dráž-
divosti a vegetatívnej dráždivosti 
a vegetatívneho tonusu, humorálne 
zmeny, vplyv na RES a enzymatic-
kú aktivitu a iné)

3. Priame, z časti špecifické účinky 
prírodných liečivých zdrojov a fy-
zikálnych liečebných metód na jed-
notlivé orgány a tkanivá (napr.vpra-
vovanie  iónov do vnútorného 
prostredia, farmakologické účinky 
anorganických a organických  látok 
prítomných v minerálnych vodách,-
peloidoch a plynoch atď).

Uvedené cesty pôsobenia na or-
ganizmus predstavujú teoretické 
zdôvodnenie priaznivého pôsobenia 
komplexnej kúpeľnej liečby i u chro-
nických a kombinovaných chorobných 
stavov bežnou liečbou ťažko ovplyv-
niteľných. Balneologická prax a ňou 
dosahované liečebné výsledky sú toho 
jasným dôkazom.

Pri liečbe ochorení hepatobiliárneho 
systému v kupeľoch Brusno kladne pô-
sobí na moderných základoch položená 
liečba farmakologická a dietetická a v 
neposlednom rade  i psychoterapeutic-
ký vplyv prostredia a polosanatórneho 
režimu.

V snahe doplniť a obohatiť paletu 
používaných liečebných prostriedkov, 
bola venovaná pozornosť skúšobnej 
aplikácii niektorých foriem cielenej 
reflexnej liečby -najmä akupunktúry 
a manipulačnej  liečby , a to tak pri 
ochoreniach žlčníkaa pečene, ako i pri 
liečbe sprievodných ochorení a al-
gických stavov. Počiatočné výsledky 
dosiahnuté manipulačnou liečbou 
u oboch skupín ochorení sú povzbu-
dzujúce a v zásade zhodné s výsled-
kami, ktoré uvádza Lewit (8) a Hansen 
a Schliack(4). Nie sú však predmetom 
tohto pojednávania a preto sa nimi ne-
budeme ďalej zapodievať.

Vhodnosťou použitia akupunktú-
ry ako jednej z najstarších a veľmi 
účinných foriem reflexnej liečby 
v uvedených indikáciách sa zaobera-
jú vo svojich prácach  Vogralik (14), 
Vogralik a Vjazmenskij(16), Fyn-li-da 
a Parmenenkov(3), Vymazal a Tuháček 
(18), a iní. Marek(10) referuje o liečbe 
sprievodných algických syndrómov 
gastrointestinálnych ochorení v rámvi 
komplexnek kúpeľnej liečby. Okabe 
Sodo(11) referuje o priaznivých te-
rapeutických účinkoch akupunktúry 
u pacientov so zápalom pečene. V do-
stupnej literatúre však zatiaľ nie sú 
zverejnené výsledky o používaní aku-
punktúry ako komplexnej balneotera-
pie pri ochoreniach hepatobiliárneho 
systému.

Mechanizmus pôsobenia akupunk-
túry je v mnohom ešte neobjasnený. 
V zásade sa uznáva reflexný princíp. 
Podľa Kassila a spol. jeho základom 
e podráždenie mnohých receptorov 
tak somatických ako i vegetatívnych, 
ktoré sú uložené v tkanivách, ktorý-
mi prechádza ihla. Sú to receptory 
kožné, podkožného väziva, svalov, 
šliach, ciev, okolocievnych nervových 
pletení a ich vetví. Tieto podráždenia 
vyvolávajú zložitú reflex nervových 
a reflexných reakcií, do ktorej vstupu-
jú rôzne oddiely centrálneho a perifér-
neho nervového systému a tiež systém 

humorálnej a endikrinnej regulácie. 
Na základe rozsiahlych a dlhodobých 
štúdií dospeli menivaní autori k pred-
stave troch postupne sa rozvíjajäcich 
a vzájomne spätých reakcií organizmu 
na akupunktúru: reakcie miestnej, seg-
mentárnej a celkovej. V podrobnos-
tiach odkazujeme aspoň na niektoré 
z veľkého množstva publikovaných 
prác (1,2,3,5,13, 14,15,16,17,18) dotý-
kajúcich sa predmetnej tematiky.

Našou snahou bolo vyskúšať liečbu 
akupunktúrou u pacientov liečených 
v kúpeľoch a konfrontovať takto do-
siahnuté výsledky s výsledkami iných 
autorov. Jej použitie bolo motivované 
hlavne snahou overiť jej účinnosť 
v liečbe ochorení pečene a žlčníka na 
vlastnom materiale a tiež snahou o zís-
kanie odpovede na otázku, či a v akom 
rozsahu je prínosom k zvýšeniu efektu 
komplexnej balneoterapie. Podávame 
v krátkosti získané skúsenosti.

Materiál a metodika.
Liečbe akupunktúrou sa na našom 
pracovisku podrobilo doteraz 677 pa-
cientov. Z toho počtu bolo 113 pacien-
tov liečených pre ochorenie žlčníka 
a pečene, zvyšok pre iné ochorenia 
gastrointestinálneho traktu a rôzne 
sprievodné ochorenia neurologické, 
reumatické, interné, kožné, gynekolo-
gické a iné.

Sledovaný súbor 113 pacientov lie-
čených akupunktúrou bol vytvorený 
metódou náhodného výberu a skladá 
sa predovšetkým z takých chorých, 
u ktorých bola v popredí vegetatívna 
symptomatológia s výraznými sub-
jektívnymi ťažkosťami a u ktorých 
doterajšia liečba, ústavná alebo ambu-
lantná , bola protrahovaná a neúspešná. 
Predtým, než sa pristúpilo k liečbe, 
boli všetci pacienti podrobne klinicky 
i laboratórne vyšetrení. Výsledok tohto 
vyšetrenia spolu s anamnézou  a so 
zhodnotením údajov od vysielajúcich 
lekárov, viedol k stanoveniu diagnózy 
a k zaradeniu pacientov do jednotli-
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AKUPUNKTÚRA AKO SÚČASŤ KOMPLEXNEJ BALNEOTERAPIE OCHORENÍ HEPATOBILIÁRNEHO TRAKTU
Fyziatrický věstník  30-5-1972

vých skupín ako uvádza tabuľka č. 1.
Rozbor patogenetického reťazca 

a určenie vedúceho článku boli hlav-
nými kritériami indikácie akupunk-
túry a použitia jednotlivých účinných 
bodov. Pred každým sedením bol stav 
pacienta kontrolovaný a podľa aktuál-
neho stavu sa robila i prípadná korek-
cia liečebného plánu. V zmysle toho 
boli použité niektoré z nasledovných 
účinných bodov a ich kombinácie:

Dráha hrubého čreva body 4, 11
dráha tenkého čreva  body 4, 5
dráha pečene bod 2,
dráha obličiek 1,19,21,
dráha žalúdka 19,36,40,45,
dráha žlčníka 41,
dráha močového mechúra 
13,18,19,21,22,23,25,48,
dráha zadná stredná 9,13,14.
Liečba bola vykonávaná štandar-

dizovanými oceľovými ihlami, ktoré 
vyrába Chirana Stará Turá, čínskou 
technikou hlbokých vpichov. Voľba 
účinných bodov a ich kombinácií 
v jednotlivých indikáciách sa riadila 
podľa doporučení Vymazala a Tuháčka 
(18), Vogralika a Vjazmenského (16) 
a Fyn-li-du a Parmenenkova (3). Po 
nabodnutí ihiel sa vždy vyžadovala 
prítomnosť charakteristických pocitov 
( tupá bolesť, parestéza, pocit tlaku, 
tepla a pod) vo všetkých zvolených 
bodoch.

V priebehu sedenia, dĺžka ktorého 
sa pohybovala od 10 do 20 minút, bola 
vykonávaná kontrola pulzu a subjek-
tívnych pocitov pacienta, taktiež i po 
jeho skončení spolu s kontrolou krvné-
ho tlaku.V prevážnej väčšine prípadov 
bola použitá sedatívna technika. Po 
sedení bol ordinovaný jednohodinový 
odpočinok na lôžku. Frekvencia proce-
dúr bola denne alebo ob deň, minimál-
ne jednu hodinu po vodoliečebných 
a elektroliečebných procedúrach. 
Priemerný počet sedení  činil 9,14 ( čo 
je ovplyvnené dĺžkou pobytu pacienta 
v kúpeľoch a tiež tým, že liečba bola 
ukončená v niektorých prípadoch už 
po 6-7 sedeniach pri úplnom vymiznutí 
subjektívnych ťažkostí.)

Výsledky liečby
V globálnom percentnom vyjad-

rení z celej zostavy 113 pacientov sa 
dosiahlo podstatné zlepšenie u 36 pa-
cientov ( 31,85%), zlepšenie u 54 pa-
cientov (47,78%), čiastočné zlepšenie 

u 18 pacientov (15,95%).
5 pacientov (4,42%) na liečbu ne-

reagovalo. K zhoršeniu stavu nedošlo 
ani v jednom prípade . Výsledky liečby 
u jednotlivých skupín ochorení ukazu-
je tab.č.2.

Pre hodnotenie výsledkov liečby 
boli zvolené nasledovné krietériá:
A - stav podstatne zlepšený -ak nasta-

lo úplné vymiznutie subjektívnych 
ťažkostí pretrvávajúce po celú 
dobu pobytu  pacienta v ústave 
a zlepšenie objektívneho nálezu

B - stav zlepšený – podstatné zmenše-
nie subjektívnych ťažkostí spolu 
s čiastočným zlepšením objektív-
neho nálezu.

C - stav čiastočne zlepšený  - iba 
čiastočné, alebo krátkodobé 
zmiernenie subjektívnych ťažkostí 
s nepodstatným alebo žiadnym 
zlepšením objektívneho nálezu.

D - stav nezmenený- bez subjektívne-
ho a objektívneho efektu liečby.

Z komplikácií liečby sa objavila 
v jednom prípade nauzea a v 3 prípa-
doch ľahký prekolapsový stav, ktoré 
ustúpili ihneď po vytiahnutí ihiel a pri 
ďalších sedeniach po zmene kombiná-
cie bodov sa viac neobjavili.

Za účelom porovnania výsledkov 
boli vytvorené v jednotlivých skupi-
nách rovnako početné kontrolné súbo-
ry s približne rovnakou závažnosťou 
zdravotného stavu a v približne rovna-
kom vekovom zastúpení z pacientov, 
ktorí  nedostávali akupunktúru.

U skupiny pacientov liečených pre 
chronické ochorenia pečene po infekč-
nej hepatitíde bola sledovaná hodnota 
celkového bilirubínu a Thymolovej zá-
kalovej reakcie v oboch súboroch  pri 
príchode i pri odchode pacientov z kú-
peľnej liečby. Boli získané nasledovné 
priemerné hodnoty:

V sledovanom súbore:
BiC  pri príchode  1,37 mg%
pri odchode  1,16 mg%
TZR  pri príchode 8,0 j
Pri odchode 7,0 j

Pri kontrolnom súbore:
BiC   pri príchode  1,19mg%
Pri odchode  1,11 mg%
TZR pri príchode  6,44 j
Pri odchode  6,35 j.
Z ostatných biochemických vyšet-

rení bola obdobne sledovaná hladina 
cholesterolu, alkalická fosfatáza 

a BSP test.  Tieto však neboli vyšet-
rené u všetkých pacientov a preto ich 
výsledky neuvádzame. Zdá sa, že 
všetky tieto biochemické hodnoty sú 
pri odchode pacientov o niečo nižšie, 
prípadne že nastal ich väčší pokles 
v sledovanom súbore, než v súbore 
kontrolnom.

Diskusia
I ked uvedené výsledky liečby pred-

stavujú iba stav po bezprostrednom 
skončení kúry, možno konštatovať, že 
sú povzbudivé.  Ako vyplýva z tabuľky 
č.2 bolo u sledovaného súboru väčšie 
percento prípadov v skupine A a B 
než u súboru kontrolného. Na základe 
toho možno teda predpokladať, že po-
užitie akupunktúry potencuje liečebné 
výsledky dosahované komplexnou 
balneoterapiou. Seriózne potvrdenie 
tohto predpokladu budú môcť priniesť 
iba opakované pozorovania viacerými 
autormi na rozsiahlych súboroch pa-
cientov.

Záverom je možné konštatovať, 
že akupunktúra sa javí ako efektívna 
liečebná metóda i v podmienkach 
kúpeľov a je vhodným doplnkom lie-
čebného arzenálu v rámvi komplexnej 
balneoterapie u ochorení hepatobiliár-
neho traktu. Navyše je to prostriedok 
úplne bezpečný pre pacientana výhod-
ný i ekonomicky.  Výhody vyniknú, 
keď jej efekt porovnáme s efektom 
najmodernejších liečiv,berúc do úvahy 
i nebezpečie vedľajších účinkov far-
makoterapie.

Ďakujem prim. MUDr. T.Rosin-
skému a prim. MUDr.V.Kajdošovi za 
poskytnutie vzácnych študijných ma-
teriálov a cenných rád.

Súhrn
Autor referuje o výsledkoch liečby 

akupunktúrou u 113 pacientov, ktorí 
sa súčasne podrobili i komplexnej 
kúpeĺnej liečbe pre ochorenia pečenea 
žlčníka v kúpeĺoch Brusno. Výsledky, 
ktoré boli dosiahnuté, potvrdzujú veľ-
kú liečebnú účinnosť tejto metódyy 
reflexnej liečby, ktorá pre svoju jed-
noduchosť, absolútnu neškodnosť pre 
pacienta  i ekonomičnosť má všetky 
predpoklady k tomu, aby sa stala vhod-
ným doplnkom liečebného arzenálu 
modernej komplexnej balneoterapie.

Literatúra:
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Zhrnutie: V rámci jedného kli-
nického vyšetrenia bolo skúmané 
pôsobenie akupunktúry a elektroa-
kupunktúry na srdcovú frekvenciu 
a na kmitočet extrasystol pri stabilnej 
komorovej extra systolii. Medzi srd-
covou frekvenciou v pokoji a tej pri 
akupunktúre príp. elektroakupunktú-
re, nevykázal sa žiaden signifikantý 
rozdiel. Avšak prejavil sa v inom, 
tak ako pri klasickej tak aj pri elek-
troakupuktúre značne znížený počet 
extrasystol v porovnaní s pacientami 
bez liečby. Interakcia medzi srdcom, 
centrálnym nervovým systémom 
a vegetatívnym systémom, ako aj pri 
neurofyziologických a pri neurohu-
morálnych vplyvoch (napr. účinok 
endorfínov) pri akupunktúre je na 
diskusiu.

Úvod
Pokúsim sa zobjektivizovať úspe-

chy akupunktúry, sú viac a menej 
korunované úspechom. Rovnako ne-
rovnomerné sú aj empirické výsledky 
experimentov, ktoré môže akupunk-
túra použiť vo všetkých oblastiach 
medicíny. Cieľom našej štúdie bolo 
skúmanie otázky, do akej miery je 
akupunktúra resp. elektroakupunktú-
ra schopná ovplyvniť srdcovú frek-
venciu ako aj poruchy rytmu srdca.

Pacienti a metodika
Na výskume sa zúčastnilo 33 

osôb (30 mužov a 3 ženy) vo veku 
od 41 do 65 rokov (priemerný vek 
51,3 rokov) s poruchami rytmu po 
infakrte myokardu. Pacienti neboli 
oboznámení s významom výskumu. 
Viac ako 10 hodín bol s 2-kanálovým 
– páskovým zariadením vykonaný 
výskum dlhodobého EKG. Pomocou 
akupuntúrneho prístroja WQ-10B 
(Multiple-Elektronic-Acupuntosco-

pe) boli identifikované predpokla-
dané klasické akupunktúrne body 
(Shaohai (H3), Tongli (H5), Shenmen 
(H7), Shaochong (H9) a napichávané 
prostredníctvom akupunktúrnych 
ihiel. Bol zaznamenaný bod času. 
Po 5 min sa ihly elektricky stimulo-
vali. Stimulácia nasledovala rovnako 
prostredníctvo Modelom WQ-10B 
Multiple-Elektronic-Acupuntoscope 
(fa. Marchall, Viedeň) pri stimulačnej 
frekvencii 3 Hz a pri individuálnej 
tolerancii závislej na sile prúdu. Elek-
trická stimulácia sa vykonala s obme-
nou silných a slabších pulzov. Ako 
manuálna akupunktúra aj konečná 
elektrická stimulácia boli zazname-
návané na magnetovú pásku.

Pri vyhodnocovaní páskového 
záznamu s Meditape-K (fa. Siemens, 
Erlangen) bola stanovená najnižšia 
srdcová frekvencia za minútu počas 
prestávky na odpočinok a označená 
ako frekvencia v pokoji. Ďalej na-
sledoval výpočet srdcovej frekvencie 
v priebehu 3. až 5. minúty elektrickej 
stimulácie. Pre porovnanie kmi-
točtu arytmie sa vykonal výpočet 
komorových extra systol v hodine 
vykonávania akupunktúry a bola po-
rovnaná minúta s najvyšším počtom 
komorových extrasystol počas tejto 
doby s minútou s najvyšším počtom 
extrasystol počas ošetrovania aku-
punktúrou a elektroakupunktúrou 
a štatisticky vyhodnotený rozdiel.

Štatistické vyhodnotenie sa vyko-
nalo v sumárnych hodnotách, rozsahu 
rozpätí (rozsah), arytmickými hod-
notami, štandardnými odchýľkami 
a korelačnými koeficientami. Inter-
ferenčno-štatistické skúšky stredných 
hodnotových rozdielov boli uskutoč-
nené testom t-test pre závislé vzorky. 
Skúšky na rovnomerné rozloženie 
kmitočtov sa uskutočnili testom x2. 

Skúšky homogénnosti variancií sa 
vykonali testom F.

Výsledky
Správanie sa srdcovej frekvencie 

v pokoji, pri akupunktúre a elektroa-
kupunktúre je možno nájsť v tabuľke 
č.1. Hci numerické hodnoty ukazujú 
mierny nárast srdcovej frekvencie 
pri akupunktúre, vedie k štatistickej 
kontrole, že všetky stredné hodnoty 
sa významne nelíšia, tj. pri akupunk-
túre alebo elektroakupuntúre nedošlo 
v porovnaní s obdobím odpočinku 
k štatisticky významnej zmene srd-
covej frekvencie. Takisto obidva 
spôsoby akupunktúry (klasická aku-
punktúra a elektroakupunktúra) ne-
mali rozdielne pôsobenie na srdcovú 
frekvenciu. Odchýlky sú homogéne 
pri všetkých troch podmienkach 
(v pokoji, pri akupunktúre a elektro-
akupunktúre). Korelačné koeficienty 
(Pearson-Produkt-Moment-Korelá-
cia) medzi vekom a srdcovou frek-
venciou v pokoji (r = 0,01, p < 0,05) 
povedzme, neexistuje žiadna syste-
matická súvislosť medzi* výškou 
srdcovej frekvencie a vekom skúma-
ného. Štatistická súvislosť medzi srd-
covou frekvenciou pri akupunktúre 
a elektroakupunktúre je extrémne vy-
soká s r = 0,97 (p < 0,01).Tým existu-
ej vysoká korelácia medzi obidvoma 
akupunktúrnymi spôsobmi týkajúce 
sa správania srdcovej frekvencie.
(Tab. 1)

Správanie sa počtu extrasystol 
v pokoji počas akupunktúry a elek-
troakupunktúry ukazuje tabuľka č.2. 
Ak sa pozoruje minimálny celkový 
počet extrasystol za minútu, z toho 
vyplýva, že existuje vysoký štatistic-
ký význam pre neporovnateľné roz-
delenie pozorovaných extrasystol. Pri 
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pôvodné práce
VPLYV AKUPUNKTÚRY A ELEKTROAKUPUNKTÚRY NA SRDCOVÚ FREKVENCIU A EXTRASYSTOLY PRI OCHORENIACH SRDCA A KRVNÉHO OBEHU

akupunktúre sa redukuje prisluchajú-
ci počet extrasystol skoro o polovicu, 
pri elektroakupunktúre sa zmensí 
o šestinu (x2 = 51,6, p < 0,01). Ak 
sa nesleduje iba sumár extra systolí 
(a to maximálna hodnota za minútu), 
ale aj počet skúmaných osôb, ktoré 
vykazujú extrasystoly, ukazuje sa, 
že 17 probantov pri akupunktúre 6 
a mali pri elektroakupunktúre iba 3 
probanti extra systole. Tento rozdiel 
v ich tendencii sa nechá statisticky 
poistiť (x2 = 5,3, 0,05 < p < 0,10). 
celkovo z toho je možné si všimnúť, 
že kmitočet extra systolí ako aj počet 
probantov, ktorí vôbec vykazujú extra 
systoly, klesajú pri akupunktúre pri 
podmienke v pokoji. 
(Tab. 2)

Diskusia
Posúdenie akupunktúry ohľadom 

jej účinku na kmitočet extrasystol 
a jej vplyvu na funkciu srdca a krvné-
ho obehu je problematické. Arytmie, 
najmä ventrikulárne extra systoly, 
sa často stratia spontánne a potom 
zrazu nastúpia (9). Ohľadom tejto 
problematiky bola vykonaná naša 
štúdia na pacientoch so stabilnou 
ventrikulárnou extra systóliou. Sotva 
existuje pochybnosťo tom, že lokálne 

lézie myokardu zvyšujú náchylnosť 
na arytmie. Vývoj komorových ex-
trasystol by sa mal uprednostňovať 
prostredníctvom netlmených vege-
tatívnych alebo neurohumorálnych 
excitácií ovplyvňujúcich srdce (6). 
Už Levin a Smith poukázali na dô-
ležitú úlohu nervových a funkčných 
faktorov (12). Mnoho komorových 
extrasystol sú spúšťané mimokardi-
álnymi faktormi, ako sú vegetatívne, 
centrálne nervové alebo psychologic-
ké vplyvy (2, 3, 4, 8, 11, 17, 20). Ako 
napríklad, Kaindl zdôrazňuje, výraz-
né poruchy rytmu sa môžu vyskyt-
núť aj pod vplyvom emocionálneho 
stresu (10). Toto prednostne platí pre 
komorové extrasystoly príp. komoro-
vé tachykardické arytmie.

Srdce z hľadiska akupunktúry 
sa v prvom rade dáva do súvislosti 
so psychikou. Predpokladá sa, že 
stimulovanie srdcových meridiánov 
má výrazne psychický vplyv (1). Tak 
ako klasická aj elektroakupunktúra 
sa používajú na periférny nervový 
systém. Aj preto sú klinické úspechy 
akupunktúry obzvlášť vynikajúce pri 
vegetatívnych príznakoch (16).

Akupunktúrou bol pri našich pa-
cientoch redukovaný počet komo-
rových extrasystol celkovo o skoro 

polovicu a elektroakupunktúrou 
znížený iba o jednu šestinu. Je možné 
predpokladať, že pozorované srdcové 
arytmie boli čiastočne viac menej 
psychovegetatívne arytmie, pretože 
podľa všetkých akupunkturistov je 
nepravdepodobné, že akupunktúra 
bude mať kauzálny vplv na stimulu-
júci systém. Tieto psychovegetatív-
ne podmienené poruchy srdcového 
rytmu sa majú chápať ako výsledok 
zmien čiastočne autonómneho srd-
cového rytmu prostredníctvom re-
flexnej regulácie a funkcií centrálnej 
nervovej kontroly.

Ako ukázali experimentálne štú-
die, akupunktúra uvoľňuje z úschov 
biogénne amíny a endorfíny (7, 13, 
14, 15, 16, 18). Toto by mohla byť 
cesta. Prostredníctvom akupunktúry 
sa zasahuje do regulácie vegetatívne-
ho systému čo by mohlo vysvetľovať 
vplyv akupunktúry na psychovegeta-
tívne spôsobené poruchy srdcového 
rytmu. 

Vzhľadom na nedostatok porov-
návacích údajov o psychologickom 
účinku a psychologickom vplyve ex-
trasystol pri skúmanej vzorke možno 
formulovať účinnosť psychologic-
kých faktorov pri ovplyvňovaní aryt-
mie akupunktúrou iba ako hypotézu.
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Tab. 1 Správanie sa srdcovej frekvencie v pokoji a počas akupunktúry ako aj 
elektroakupunktúry (n = 33)

Srdcová frekvencia za minútu
stredná hodnota štandardný vývoj rozsah

(A) Pokoj 71,7 15,8 50 až 130
(B) Akupuktúra 74,9 15,2 47 až 118
(C) Elektroakupunktúra 72,9 15,1 48 až 120

A : B p > 0,05 B : C p > 0,05 A : C p > 0,05

Tab.2 Kmitočet komorových extrasystol (VES) v pokoji a počas akupunktúry 
a elektroakupunktúry (n = 33)

celkový počet
VES/min rozsah

počet pacientov
s VES

(A) Pokoj 64 0 až 15 17
(B) Akupuktúra 37 0 až 26 6
(C) Elektroakupunktúra 4 0 až 2 3

 x2 = 51,6 x2 = 5,3
 p < 0,01* 0,05 < p < 0,10

* Celkový počet extrasystol pri všetkých osobách v priebehu minúty pri maximálnej 
VES
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Akupunktúra ako časť tradičnej 
čínskej medicíny predstavuje jednu 
formu preventívneho, diagnostické-
ho a terapeutického prístupu k ocho-
reniam. Pojem akupunktúra u nás 
ale neznamená výlučne zavádzanie 
ihiel do tela v špeciálnych tzv. „bio-
logicky aktívnych“ alebo „čínskych“ 
bodoch. Zahŕňa tiež využitie rôznych 
druhov fyzickej stimulácie – nahrie-
vanie, pálenie, elektrickú stimuláciu, 
laser alebo bankovanie – v mieste 
akupunktúrnych bodov.

Pre väčšinu západných lekárov je 
akupunktúra neprijateľná. Tento od-
mietavý postoj sa zakladá na tom, že 
moderná západná medicína pracuje 
s monoparadigmatickou štruktúrou, 
zatiaľčo TCM je založená na tzv. 
vzorcovou štruktúrou poznatkov. 
Moderný západný systém je atomis-
tický, analytický, používa redukcio-
nistické biologické vedné odbory a 
chémiu so všetkými ich výhodami 
a rizikami. TCM je viac organická, 
psychosomatická, založená na nie 
exaktných teóriách vyvinutých v 
staroveku a stredoveku. Z pohľadu 
modernej vedy, ktorá uznáva logiku, 
koherentnosť a rigoróznosť, systém 
vzorcov čínskej medicíny nespĺňa 
mnohé kritériá. Napriek uvedeným 
protikladom a inkonzistencii, západ-
ní vedci začali v posledných 30 ro-
koch prekvapivo venovať pozornosť 
akupunktúre. 

AP zahŕňa dve odvetvia: liečbu a 
tlmenie bolesti. Fakt, že AP je do-
statočným prostriedkom pri väčších 
operáciách je pre západných lekárov 
extrémne presvedčivý. Tento nepo-
pierateľný účinok TCM ich donútil 
zamyslieť sa nad AP a prijať ju ako 
predmet výskumu.

Experimentálna nevyvolaná 
bolesť v akútnej alebo chronickej 
forme je hlavnou témou niektorých 
prvých publikovaných prác.

Zamerajme sa teraz na chronickú 

NAJNOVŠIE POZNATKY O AKUPUNKTÚRNEJ LIEČBE CHRONICKEJ BOLESTI
RECENT ADVANCES IN ACUPUNCTURE TREATMENT OF CHRONIC PAIN.
Ondrej Bangha, Tb a Respiratory Diseases Institute, Department of Acupuncture, 

Krajinská 101, Bratislava, Podunajské Biskupice, ČSFR

pôvodné práce

bolesť a akupunktúru. V poslednom 
čase boli na tému účinnosti akupunk-
túry pri chronickej bolesti publiko-
vané viaceré práce. Údajné účinné 
mechanizmy AP sa stali predmetom 
rozsiahleho výskumu. Autori G.Ter 
RIET a kol spracovali na kritériách 
založenú metaanalýzu účinnosti aku-
punktúry /Journal of Clin. Epidemi-
ology, Vol.43, No.11.,pp. 1191-1199, 

1990/. Zdroje sme vyhľadávali po-
mocou MEDLINE, Excerpta Medi-
ca, National Centre for Information 
and Documentation on Alternative 
Medicine in the Netherlands (Ná-
rodné centrum pre informácie a do-
kumentáciu alternatívnej medicíny v 
Holandsku), korešpondenčne alebo v 
kontakte s kolegami. Zo 71 prác sme 
pre štúdiu vybrali 51. Treba uviesť, 
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že pre štúdiu nebola zaradená ako 
vhodná ani jedna ruská práca a iba 
jedna čínska. Výsledky štúdie boli 
sklamaním: zdá sa, že neexistujú 
žiadne súčasné dostatočne kvalitné 
štúdie. Výsledky kvalitne zostave-
ných štúdií o AP a chronickej bolesti 
nie sú jednoznačné a účinnosť AP 
v liečbe chronickej bolesti ostáva 
nepreukázaná. Autori odporúčajú 
pre budúce testy nasledovné: homo-
génnejšie skupiny, viac pacientov, 
menej vyradených, dlhšie následné 
sledovacie obdobie a optimálne 
použitie sofistikovaných postupov 
hodnotenia výstupov. 

Uvedené závery sú ale v značnom 
protiklade s každodennou prácou na 
akupunktúrnej klinike a operačných 
sálach. Klinické úspechy akupunk-
túry v liečbe chronickej bolesti sú 
významné u väčšiny pacientov a pa-
cienti túto liečbu vyhľadávajú. To je 
v súlade s pozorovaniami počas mo-
jich študijných ciest do Sovietskeho 
Zväzu, ČĽR a s každodennou praxou 
v našom už 12 rokov fungujúcom 
oddelení akupunktúry.

V júni tohto roku sa v Mnícho-
ve konalo vedecké sympózium 
ICMART. ICMART je skratka pre 
International Council for Medical 
Acupuncture and Related Techniqu-
es (Medzinárodná rada pre lekársku 
akupunktúru a súvisiace techniky). 
„Nové trendy v akupunktúre“ boli 
hlavnou témou sympózia. Autori 
I.Wancura a G.Konig prezentovali 
veľmi dôležitú prácu, ktorá zahŕňa-
la analýzu čínskych subject-made 
inštrukcií v rokoch 1974-1983. 
Akupunktúra je definovaná ako 
terapia stimuláciou pôsobiacou na 
povrch tela, pri ktorej sa berú do 
úvahy projekčné oblasti algických 
a vegetatívno-reflektorických sig-
nálov choroby a ktorá je založená 
na fenomenologicky orientovanom 
koncepte diagnostiky a liečby. AP 
je tak vhodná pre dlhodobú liečbu 
chronickej bolesti. 

Záštita WHO je veľmi dôležitá. 
Realistický prístup k TCM, jej zhod-
notenie vo svetle modernej vedy, 

pôvodné práce
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maximalizácia úžitku a odradenie 
od škodlivých techník bude veľkým 
prínosom pre budúce klinické a vý-
skumné aktivity.

V našej meniacej sa Európe sa 
naša krajina teší výhodám Západu 
– máme veľa kvalitné vzdelaných 
lekárov. Navyše máme motiváciu 

vlastnú Tretiemu svetu – túžbu do-
siahnuť vyššiu kvalitu života. Zdá sa, 
že AP je účinnou, úspornou a relatív-
ne bezpečnou liečbou chronickej bo-
lesti. V našej krajine môže napomôcť 
zlepšeniu kvality života pacientov s 
chronickou bolesťou nemalígneho 
charakteru.

Článok bol uvedený vo WHO pub-
likácii o chronickej bolesti- presnú 
citáciu dodám
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ÚČINOK AKUPUNKTÚRY NA FUNKCIU PĽÚC PRI BRONCHIÁLNEJ ASTME
K. Virsík, P. Krištúfek, O. Bangha, Š. Urban

THE EFFECT OF ACUPUNCTURE ON PULMONARY FUNCTION IN BRONCHIAL ASTHMA
Prog. Resp. Res., vol14, pp. 271-275, S. Karger, Basel 1980

pôvodné práce

Súčasná literatúra uvádza, že aku-
punktúra je účinná pri liečbe bron-
chiálnej astmy [1 -4]. Je všeobecne 
známe, že u väčšiny astmatikov rôzne 
psychologické vplyvy môžu výrazne 
zvýšiť alebo znížiť bronchomotorický 
tonus. Cieľom našej súčasnej práce 
bolo zistiť, či skutočná akupunktúra 
vyvolá okamžitú úľavu pri astma-
tickom stiahnutí pľúc a ak áno, či 
reakcia priamo závisí od poskytnutej 
skutočnej akupunktúry, alebo či ide 
iba o psychologický placebo efekt 
vpichovania ihiel. 

Materiály a metóda 
Skúmali sme okamžitý účinok 

akupunktúry u 20 astmatikov (15 
žien, 5 mužov, priemerný vek 38 
rokov s odchýlkou 14,85), ktorí boli 
rozdelení do dvoch skupín po 10 pa-
cientov. V prvej skupine sme apliko-
vali skutočnú akupunktúru, v druhej 
sme vpichovali ihly v neutrálnych 
bodoch na tele, v ktorých sa podľa 
všetkého nenachádzajú žiadne aku-
punktúrne body. 

V skutočnej akupunktúre sme pou-
žili nasledovné čínske body (obr. 1): 
bod 1 a 7 na meridiáne pľúc (Lu1, 
Lu7), 17.bod na meridiáne počatia 
Ren Mai (CV17), bod 13 na meridi-
áne močového mechúra (UB13), bod 
4 na meridiáne hrubého čreva (LI4) 
a bod 100 na ušnom lalôčku. Placebo 
body sme zvolili v oblasti zadnice, 
2 cm laterálne od meridiánu močové-
ho mechúra. 

Nezohľadňovali sme žiadne pra-
vidlá tradičnej čínskej akupunktúry 
(ako pulzová diagnostika, päť zá-
kladných elementov atď.) [5]. Pri 
napichovaní bodov sme použili ihly 
z nehrdzavejúcej ocele s priemerom 
0,25mm a dĺžkou 35mm vyrobené 
firmou Chirana Stará Turá, sterili-
zované horúcim vzduchom. Hĺbka 
vpichu sa líšila podľa anatomických 
charakteristík tela pacienta a po-

hybovala sa medzi 2 a 30mm. Pred 
aplikáciou ihiel sme kožu ošetrili 
jódovou tinktúrou, následne sme ihly 
vpichli do potrebnej hĺbky, manuálne 
nimi pohybovali každých 5 minút 
a odstránili sme ich po 15 minútach. 
Nepozorovali sme žiadne kompliká-
cie v dôsledku aplikácie ihiel.

Testovaných pacientov s klinicky 
diagnostikovanou stredne ťažkou 
bronchiálnou astmou sme inštruovali, 
aby neužívali žiadne orálne ani inha-
lačné bronchodilatátory minimálne 8 
hodín pred akupunktúrnym sedením.

Funkčná diagnostika pľúc pre-
biehala v sede pred akupunktúrnym 
ošetrením a následne 30, 60 a 120 
minút po ňom. Plethyzmografické 
údaje s hodnotami odporu prietoku 
vzduchu (Raw), vnútrohrudného 
objemu plynov (TGV), špecifickej 
vodivosti dýchacích ciest (SGaw) sa 

merali na celotelovom pletyzmografe 
Bodytest Jaeger. Hodnoty úsilného 
výdychu FEV1, inspiračnej kapacity 
IC, vitálnej kapacity VC, vrcholové-
ho výdychového prietoku PEF, maxi-
málne výdychové prietoky v rôznych 
úrovniach vitálnej kapacity MEF50, 
MEF25 sa merali na pneumotacho-
grafe Pneumotest Jaeger. Reziduálny 
objem (RV) a totálnu pľúcnu kapaci-
tu (TLC) sme získali na základe už 
spomenutých TGV, IC, VC. Všetky 
parametre boli vypočítané na základe 
priemeru on-line programom na počí-
tači PDP 11/04. Štatistickú význam-
nosť rozdielu sme testovali testom 
Students t-test pre párové údaje.

Výsledky
Všetci astmatici pociťovali po 

akupunktúre subjektívne zlepšenie. 
V placebo skupine tento účinok trval 
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krátko. Dvaja pacienti z tejto skupiny 
uviedli zhoršenie dyspnoe v priebehu 
60 minút po placebo akupunktúre.

Výsledky funkčnej diagnostiky 
pľúc sú uvedené v tabuľke I. Skupina 
astmatikov, ktorá dostala skutočnú 
akupunktúru, vykazovala štatisticky 
významné zlepšenie hodnôt SGaw 30 
minút po procedúre s ešte výraznej-
ším zvýšením po 60 minútach. Stred-
né hodnoty po placebo akupunktúre 
ostali prakticky nezmenené.

V porovnaní s pôvodnými hod-
notami sme zaznamenali významné 
zlepšenie FEV1 (p<0.05) 30 minút 
po skutočnej akupunktúre, ale iba 
malé nepodstatné zmeny v skupine 
s placebo. Stredné hodnoty PEF sa 
veľmi výrazne zlepšili (p<0.001) 
30 minút po skutočnej akupunktúre 
a stabilizovali sa po 60 a 120 minú-
tach. Zmeny po placebo akupunktúre 
boli prakticky nezaznamenateľné. 
Zvýšenie VC a zníženie RV boli 
štatisticky významné 30 a 60 minút 
po skutočnej akupunktúre (p<0.05, 
p<0.001). Stredné hodnoty po place-
bo akupunktúre boli opäť prakticky 
nezmenené.

Diskusia
Každý pacient v akupunktúrnej 

skupine bol ošetrený rovnako. Čínske 
body v našom test sa bežne používajú 
u astmatikov, ale nie sú špecifické pre 
bronchiálnu astmu. Napríklad bod 
Lu7 je jeden z najdôležitejších bodov 
pri liečbe neurologického hyperkine-
tického ochorenia, bod LI4 je jeden 
z najpoužívanejších pomocných bo-
dov pri anestézii počas tonzilektómie 
a pri liečbe ochorení hltana [6]. 

Fakt je, že podľa pravidiel starej 
orientálnej medicíny každého pacien-
ta treba liečiť individuálne [6]. Keďže 
sme použili rovnaké štandardizované 
body u každého pacienta, výsledky 
môžu byť menej výrazné, ale na dru-
hej strane to umožnilo lepšie porov-
nať účinok liečby.

Každá forma terapie by mala byť 
testovaná formou dvojito zaslepené-
ho testu. Podľa tejto metódy ani pa-
cient ani akupunkturista by nemohli 
vedieť, či používajú skutočnú alebo 

placebo akupunktúru, a to v našom 
prípade nebolo možné. Takže sme 
pristúpili k jednostranne zaslepené-
mu testu. Pacienti nevedeli, či je im 
poskytovaná skutočná alebo placebo 
akupunktúra. Boli informovaní iba 
o tom, že podstúpia rutinné meranie 
a terapiu.

Placebo efekt s veľkou pravdepo-
dobnosťou prospieva pacientovi, ale 
naše výsledky ukazujú, že po ňom 
nenasleduje významné objektívne 
zlepšenie. Kontrolované skúšky ale 
ukázali, že úľava po akupunktúre ne-
bola taká veľká ako po inahalačných 
bronchodilatátoroch [3, 4]. Naše 

výsledky naznačujú, že stimulácia 
špecifických akupunktúrnych miest 
u astmatikov môže čiastočne zvrátiť 
bronchospazmy a hyperinfláciu. Tie-
to účinky sú najviditeľnejšie 30 a 60 
minút po akupunktúre. Po 120 minú-
tach dochádza k veľmi pozvoľnému 
návratu k pôvodným hodnotám. 

Z našich dát vyplýva, že akupunk-
túra môže byť pomocnou terapiou 
u pacientov s bronchiálnou astmou 
a môže priniesť úľavu od akútnych 
a chronických symptómov a zredu-
kovanie medikácie.
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after acupuncture. B. Europ Phys 1983, 19(3):49     Tento  článok sme, žiaľ, 
v archívoch nenašli.
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DIAGNOSTIKA Z JAZYKA
MUDr.Juraj Gajdoš

atestačná práca z r. 2003

V tradičnej čínskej medicíne je ja-
zyk jedným z najdôležitejších mikro-
systémov k objektívnemu posúdeniu 
a diagnostike stavu organizmu.Na 
rozdiel od iných mikrosystémov ľud-
ského tela však slúži len k diagnosti-
ke a terapeutické zásahy na rozdiel 
od ucha, prstov, končatín, vagíny 
a p.sa na ňom neprevádzajú.

Umeniu vyšetrovania jazyka 
pripisovali veľký význam aj antic-
kí lekári. Číňania sa vyšetrovaniu 
jazyka venujú už niekoľko storočí, 
resp.tisícročí. Prvé zmienky o po-
zorovaní jazyka sa nachádzajú už 
v klasických dielach ako Vnútorná 
kniha žltého cisára, Zlaté zrkadlo 
pôvodnej medicíny a zo 14.storo-
čian.l. je známe prvé dielo venujú-
ce sa diagnostike z jazyka - Zlaté 
zrkadlo z oblasti SHANG HAN od 
pána Ao.V priebehu 16.st.n.l. došlo 
k rýchlemu rozvoju tejto diagnostic-
kej metódy predovšetkých na základe 
diagnostiky ochorení, podmienených 
vplyvom vonkajších škodlivín, ktoré 
vyvolávajú vnútornú horúčosť.

V dnešnej dobe sa vyšetrenie 
jazyka na základe teórie tradičnej 
čínskej medicíny opäť dostáva do 
povedomia aj neázijských lekárov 
praktizujúcich tradičnú čínsku me-
dicínu.

Význam diagnostiky z jazyka
Starí Číňania hovorili:
 Jazyk je výhonkom srdca 
a vonkajším zástupcom sleziny.

Význam pozorovania jazyka sa 
v plnej miere odhalí predovšetkým 
pri diagnostike v intenciách tradič-
nej čínskej medicíny s jej logikou 
a jej spôsobmi liečenia.Pozorovanie 
jazyka dovoľuje pochopenie zmyslu 
nasledujúcich skutočností:
 -  nadbytok alebo nedostatok 

Qi a krvi orgánov ZANG a FU.
 -  hlboký, alebo povrchový 

prienik pôvodcu ochorenia
 -  priebeh ochorenia

Z tohto pochopenia sa potom odví-
jajú terapeutické zásahy na chorom.

Pri niektorých typoch ochorení, 
predovšetkým pri tráviacich ťažkos-
tiach je vyšetrovania jazyka dôleži-
tejšie a spoľahlivejšie ako pulzová 
diagnostika.Takisto aj v stavoch 
časovej tiesne je diagnostika z jazyka 
používaná častejšie ako iné diagnos-
tické metód .Na rozdiel od pulzovej 
diagnostiky je aj ľahšie zvládnuteľná, 
pretože pri pochopení základných 
diagnostických pravidiel je určenie 
postihnutia objektívnejšie lebo nie 
je závislé od subjektívneho vníma-
nia palpačnej kvality pulzu, a preto 
pri pohľade na jazyk sa aj diagnóza 

viacerých lekárov skôr zhodne ako 
pri pulzovej diagnostike, ktorá je 
z môjho pohľadu skutočným vrcho-
lom a UMENÍM tradičnej čínskej 
medicíny. 

Je známou skutočnosťou, že 
v priebehu akéhokoľvek ochore-
nia sa výzor jazyka mení rýchle 
a jasne.Tým nám jazyk umožňuje 
rozpoznanie viditeľných príznakov 
priebehu ochorenia.Vzhľadom k jed-
noduchosti takéhoto vyšetrenia môže 
byť diagnostika z jazyka objektívnou 
referenčnou metódou v klinickej 
medicíne. Súdobé výzkumy ukazujú, 
že vzhľad jazyka odzrkadľuje ob-
jektívne fyziologické a patologické 
zmeny vnútorných orgánov a súčasne 
ukazuje i reakciu tela , stav telesných 
tekutín, funkcií a iných dôležitých 
prejavov.

Diagnostika z jazyka je zvláštny 
spôsob vyšetrovania telesných funk-
cí.Klinicky môžeme vidieť mno-
hopočetné a komplikované zmeny 
výzoru jazyka. Pomocou základných 
princípov môže však každý tieto 
zmeny jazyka spoznať. 

Aj keď sú zmeny vzhľadu jazyka 
rôznorodé,môžeme ich rozdeliť do 5 
kategórií:
1/ Duch jazyka - pohyblivosť, vitalita
2/ Farba jazyka
3/ Vzhľad jazyka
4/ Farba povlaku
5/ Povaha povlaku

Zvládnutie základných pojmov 
a ich klinických významov už stačí 
k pohodlnému používaniu tejto dia-
gnostickej metódy.

Zásady vyšetrovania jazyka
SVETLO

Pri vyšetrovaní, pozorovaní jazyka 
je dôležité prirodzené osvetlenie,kto-
ré nezkresľuje farby.Je neprijateľný 
zdroj svetla žiarivkový,ktorý môže 
meniť výzor jazyka.V priebehu vy-
šetrenia by sa chorý nemal nachádzať 
pred farebným objektom  -  okno, ale-
bo stena, ktoré spätne odrážajú svetlo. 
Ak vykonávame vyšetrenie večer, pri 

NEI JING: Lekár, ktorý vie určiť chorobu púhym pozorovaním dosiahol najvyššieho štádia diagnostického umenia.

 Obr. 1 Obr.2 Obr.3
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umelom osvetlení,je nutné zopakovať 
vyšetrenie neskôr pri dennom svetle.
POZÍCIA

Aby sme videli celý jazyk, čo je 
dôležité pre poznanie postihnutia, 
nie je vhodné úplné otvorenie úst 
a naťahovanie jazyka, pretože to 
ovplyvňuje cirkuláciu krvi v tele 
jazyka a môže to spôsobiť jeho ne-
pravý výzor. V prípade, že zmeny na 
jazyku nie sme schopní zaregistrovať 
v priebehu pár sekúnd, necháme po-
stihnutého, aby jazyk na pár sekúnd 
vtiahol do úst a potom pokračujeme 
vo vyšetrení.

VPLYVY NA VZHĽAD JAZYKA
Potraviny

Niektoré potraviny, resp. medika-
menty menia vzhľad jazyka. Preto 
je dôležité pred vyšetrením sa spýtať 
chorého, či niečo nejedol. Je dôležité 
si uvedomiť:
 -  hrubý povlak sa môže stať ten-

kým, keď suchá potrava ostrúha jazyk, 
alebo keď sa zotrie napr.špachtľou

 -  veľmi horúca potrava, dráždivé, 
pikantné jedlá sfarbujú jazyk do červe-
na

 -  veľmi chladná potrava sfarbuje 
jazyk do bleda

 -  dýchanie ústami, vypitie te-
kutiny môže zmeniť suchosť, alebo 
vlhkosť na povrchu jazyka.

Ročné obdobia
V priebehu zmeny ročných období 

dochádza aj k pomerne ľahkej zmeny 
vzhľadu jazyka.

V lete je jazyk červenší,povlak 
býva hrubší, na jeseň má povlak 
suchší charakter, tenší. V zime je ja-
zyk bledší, vlhkejší, na jar je povlak 
mastnejší.

Klinické aspekty vyšetrenia jazyka
1/ Jazyk ako mikrosystém

Pri vyšetrovaní je jazyk rozdelený 
na niekoľko oblastí, ktoré zodpove-
dajú orgánom ZANG - FU a javy 
pozorované v danej oblasti je potom 
možné využiť pre určenie stavu prí-
slušného orgánu. Takýchto delení je 
známych viac.

Prvé delenie jazyka - obr.1 - za 
základ boli zobrané časti 5 orgánov 
ZANG.Koreň jazyka potom odpove-
dá obličkám, stred slezine - žalúdku,-

špička srdcu - pľúcam a okraje pečeni 
žlčníku.

Druhý spôsob topiky - obr.2 - na 
jazyku berie jako základ meridián ža-
lúdka.Špička jazyka potom zodpove-
dá hornej časti brušnej dutiny - pečeň, 
žlčník, slezina - pankreas.Stredná časť 
jazyka zodpovedá strednej časti bruš-
nej dutiny - žalúdok, tenké a hrubé 
črevo a koreň odpovedá dolnej časti 
brušnej dutiny - konečník, análny 
otvor,u žien maternica, vaječníky.

Tento spôsob delenia využívame 
pri diagnostikovaní žalúdočných 
a črevných porúch.

Do pozornosti dávam ešte jeden 
spôsob delenia, o ktorom som sa síce 
nikde nedočítal, ale v súvislosti s mo-
jou akceptáciou krížových mikrosys-
témov tela zatiaľ si prevádzam vyšet-
renie a porovnania pri delení podľa 
elementov - obr.3. Výsledky mojich 
pozorovaní zatiaľ ma neoprávňujú 
k potvrdeniu takéhoto rozloženia.

2/ Postup pri pozorovaní
Vyšetrenie jazyka začíname na 

špičke a končíme na koreni.
Vo všeobecnosti najprv musíme 

určiť či je prítomný povlak. Ak je 
povlak prítomný potom určíme či je 
tenký, alebo hrubý, aká je jeho far-
ba, charakter, či má škvrny, body.Či 
je mastný alebo chudý, tvrdý alebo 
mäkký.

Potom si všímame farbu a konšti-
túciu tela jazyka. Na záver si všíma-
me vitalitu jazyka. 
3/Normálny výzor jazyka - obr.4

Je samozrejmé že jednoznačné 
určenie normálneho výzoru jazyka je 
pri akceptovaní individuality a holis-
tickom prístupe prakticky nemožné, 
ale napriek tomu si dovolím uviesť 
charakteristiku normálneho výzoru 
jazyka podľa konštitučných typov.

Typ DREVO - jazyk je vitálny, plný, 
bledočervenej až červenej farby, 
skôr veľký,

 povlak je bledý, až biely, tenký
Typ OHEŇ - jazyk je červený, silný, 

vitálny, červenšia špička
 chudší ako u typu drevo,dostatočne 

vlhký
 povlak nemusí byť, alebo je veľmi 

tenký

Typ ZEM - jazyk je červený, hrubší, 
dojem napuchnutého

 povlak ak je, býva hrubší, nažltlý, 
niekedy mazľavý

Typ KOV - jazyk ružovočervený, 
tenší

 povlak suchý, žltobiely,hladký
Typ VODA - jazyk bledoružový, sil-

ný, veľký
 povlak býva biely, vlhký,hrubší

Samozrejme ani tento popis ne-
vystihuje všetky charaktery vzhľadu 
jazyka zdravého jedinca, pretože je 
známou skutočnosťou že, ľudské telo 
s absolútnou harmóniou existovať 
nemôže a preto i pri subjektívnom 
vnímaní pohody nie je objektívny 
stav ktoréhokoľvek jedinca bez 
energetickej disharmónie väčšieho či 
menšieho rozsahu.

Všeobecná interpretácia nálezov na 
jazyku

1/Prítomnosť SHEN /ducha/ 
SHEN - duch,živosť,vitalita v sú-

vislosti s vyšetrovaním jazyka odka-
zuje na plný,alebo povädnutý jazyk.

Jazyk, ktorý na počiatku aj v prie-
behu ochorenia si udržiava svoju 
plnosť, vitalitu a lesklý vzhľad, je 
známkou ľahkého ochorenia - hovo-
ríme o prítomnosti ducha.

Jazyk, ktorý je povädnutý,vybled-
lý, bezkrvný, málo pohyblivý a bez 
života je znamením ťažkého ocho-
renia - hovoríme o neprítomnosti 
ducha.
2/ Význam farby pri vyšetrovaní 
jazyka

Už som spomínal normálny vzhľad 
jazyka ako červený, jasný, vlhký.

Abnormálne tmavočervené sfar-
benie často je známkou syndrómu 
nadmernej horúčosti - RE v nadbytku 
- SHI.
Červená farba bez vlhkosti je 

príznakom poškodenia - poranenia 
telesných tekutín.

Abnormálne bledé sfarbenie je 
príznačné pre syndróm chladu - HAN 
v stave nedostatku XU.

Bledočervený jazyk bez akéhokoľ-
vek povlaku je príznakom celkového 
somatického chátrania pri celkovej 
nedostatočnosti YIN - u - YIN XU.

Jasne červené sfarbenie jazyka sa 

atestačná práca z r. 2003
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objavuje v súvislosti s pôsobením 
nadmerného žiaru v tele.

Keď celý jazyk má až šarlátovú 
jasnú farbu, znamená to, že škodlivá 
horúčosť zasiahla prikard. Ak je toto 
sfarbenie obmedzené len na špičku 
jazyka je to príznakom nárastu ohňa 
v srdci.

Suché, červené sfarbenie jazyka, 
ale jazyk je na dotyk vlhký, je prí-
znakom nedostatočnosti telesných te-
kutín, kedy horúčosť a vlhko stúpajú 
hore a tvoria hlien - TAN.

Tmavočervený jazyk, na ktorom je 
vidieť väzkú vrstvu zdanlivo pripo-
mínajúcu povlak indikuje prítomnosť 
hlienu - TAN.

Purpurové sfarbenie jazyka môže 
byť spôsobené horúčosťou, alebo 
chladom. Pričom temné, suché pur-
purové sfarbenie je spôsobené ho-
rúčosťou a svetlá, suchá purpurová 
farba je spojená s pôsobením chladu.

Ak je celý jazyk purpurovo sfarbe-
ný ide o príznak extrémenj horúčosti 
v orgánoch ZANG - FU.

Svetlý, hladký, purpurový odtieň 
na celom jazyku informuje o napad-
nutí orgánov ZANG - FU chladom.

Temné, ale vlhké purpurové sfar-
benie sa objavuje v súvislosti s ťaž-
kou anémiou. 

Modrý jazyk býva známkou ťaž-
kého postihnutia s veľkou stratou, 
resp.nedostatkom Qi a krvi.

Ak je modrá farba vyblednutá 
a nepokrýva celý jazyk, je príznakom 
horúčkového ochorenia infekčného 
pôvodu, alebo toho, že škodlivá ho-
rúčosť sa ešte drží v tele a nechce sa 
rozptýliť.

Ak je modrý jazyk s povlakom, 
informuje nás to o postihnutí orgánov 
ZANG - FU extrémnou horúčosťou.
Čierny jazyk - je príznakom deš-

trukcie - rozkladu krvi.
Ak je jazyk čierny, ale vlhký, je 

obvykle známkou syndrómu chladu 
v dôsledku nedostatočnosti YANG-u.

Suchý, čierny - spálený jazyk je 
spojený s pôsobením žiaru na orga-
nizmus.

3/ Štruktúry jazyka
Výzor jazyka - starý, zatvrdnutý, 

skrútený, akoby zoschnutý je prí-
znakom toho, že postihnutie má cha-

rakter SHÍ - nadbytku bez ohľadu na 
farbu povlaku.

Mladý výzor jazyk - pohyblivý,-
plný,na špičke a okrajoch poddajný 
voči otlačkom zubov informuje 
o chorobe z nedostatku - XU,bez 
ohľadu na farbu povlaku.

Drsná štruktúra jazyka, je pokrytý 
akoby drobnými šupinami, je znám-
kou hromadenia vnútornej horúčosti.

Rozpraskaný jazyk, s početnými 
trhlinami, je príznakom stavu nad-
mernej horúčosti, alebo stavu nedo-
statočnosti krvi. Vo všeobecnosti in-
formuje o celkovej slabosti YIN - u.

Predimenzovaný, veľký jazyk, 
ktorý akoby sa ledva zmestil do úst je 
známkou nadmernej produkcie hlie-
nu - TAN, alebo príznakom koncen-
trácie horúčosti a vlhka v orgánoch 
ZANG.

Ak je jazyk atrofovaný, akoby 
zvädnutý a pritom tmavočervenej 
farby, ide o príznak celkového nedo-
statku YIN s nárastom horúčosti v te-
le, alebo o takmer totálne vyčerpanie 
telesných tekutín JIN YE.

Dvojitý jazyk - tkanivá na spodnej 
strane jazyka sú opuchnuté, čo budí 
dojem dvojitého jazyka. Takýto jazyk 
upozorňuje na prítomnosť nadmerné-
ho ohňa v srdci. 

Jazyk akoby posiaty tŕňami - bra-
dovcovitými výbežkami, ktoré vypa-
dajú ako klíčky, ktoré sú na pohmat 
bolestivé.Tento jazyk svedčí o ex-
cesívnom nahromadení patologickej 
horúčosti.

Bodkovaný jazyk - na tomto jazy-
ku sa nachádzajú početné vyvýšeniny, 
ktoré obsahujú krv.Tieto vyvýšeniny 
sa najčastejšie nachádzajú v pred-
nej a strednej časti jazyka a budia 
dojem povrchu jahody.Tento jazyk 
nás informuje o pôsobení škodlivej 
horúčosti,ktorá prenikla hlboko do 
tela až do vrstvy výživy.Farba týchto 
vyvýšenín od bledej cez červenú až 
k čiernej informuje o intenzite vnú-
tornej horúčosti.

Krvavý jazyk - krvácanie na po-
vrchu je obrazom prítomnosti ohňa 
a horúčosti v srdci,žalúdku a pečeni.

Karbunkul jazyka - ak je jazyk červe-
ný a opuchnutý poukazuje na prítom-
nosť nadmerného ohňa v srdci a aku-
muláciu ohňa v slezine a obličkách. 

Furunkul jazyka - na takomto 
jazyku vidíme fialové pľuzgiere od 
veľkosti sójového zrna, ktoré sú tvrdé 
a bolestivé. Toto je známkou škodli-
vého ohňa v srdci a slezine.

Vyrážka jazyka od veľkosti zrnka 
ryže je známkou nadmerného ohňa 
v srdci a pečeni.

Hubovitý jazyk - pod týmto 
pojmom rozumieme jazyk s tumorom 
v tvare lososového kvetu, kohútieho 
hrebeňa,alebo karfiolu.Povrch také-
hoto jazyka je veľmi bolestivý.Po-
ukazuje na akumuláciu škodlivej 
horúčosti v tele.

Otlačky zubov na okrajoch jazyka 
sú známkou hromadenie vlhkosti 
v slezine a nadmernej produkcie 
hlienov.

4/ Pohyblivosť jazyka
Pružný, pohyblivý jazyk, s jasne 

červenou farbou, je známkou normál-
nej funkcie organizmu.Ak je takýto 
jazyk pri nejakom 

Ochorení,je to známka veľmi mier-
neho postihnutia.

Stuhnutý jazyk,najčastejšie jeho 
špička - informuje nás o počiatočnom 
ataku vonkajšími škodlivinami.

Stále trasenie jazyka je vidieť pri 
stavoch nedostatočnosti a pri nad-
mernom vetre v pečeni.Takýto jazyk 
vidíme napríklad pri hypertenznej 
kríze, pri náhlej cievnej mozgovej 
príhode.

Bezvládny, mäkký jazyk s naruše-
nou hybnosťou sa objavuje v súvis-
losti s poškodením YIN - u extrém-
nou horúčosťou.

Ak je takýto jazyk červený, je to 
známka dlhodobého ochorenia s ex-
trémnym vyčerpaním YIN - u.

Jazyk smerujúci na jednu stranu 
- vychýlený je známkou nadmerného 
pôsobenia vetra v pečeni v minulosti 
- NCMP.

Ochabnutosť špičky suchého jazy-
ka bez povlaku,kedy jazyk akoby vy-
čnieval z úst a chorý nie je schopný 
ho vtiahnúť do úst je veľmí vážnym 
príznakom totálneho vyčerpania YIN 
- u, tj.príznak hroziacej smrti.

Pokiaľ jazyk vyčnieva von,ale 
chorý je schopný ho vtiahnuť do 
úst,jazyk je vlhký ide o vyliečiteľné 
ochorenie.

atestačná práca z r. 2003
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Nestabilný jazyk, ktorý rýchle kmi-
tá dovnútra a von,alebo stále oblizuje 
pery je príznakom horúčosti v srdci 
a slezine a objavuje sa pri závažných, 
nebezpečných ochoreniach.

5/Povlak jazyka
Povlak jazyka býva spôsobený ná-

rastom škodlivej Qi, alebo poruchami 
trávenia.

Normálny povlak je tenký, jasný, 
mierne vlhký.

Vyšetrovanie povlaku jazyka sa 
týka jeho vzhľadu a farby.

K popisu povlaku používame na-
sledujúce definície:
 - pravý/falošný
 - prítomný/neprítomný
 - čiastočný/celkový
 - premenlivý
 - hrubý/tenký
 - mastný/suchý
 - nečistý 

Pravý povlak má pevnú štruktúru, 
pokrýva celý povrch jazyka a vyrastá 
z neho, akoby v ňom bol zakorene-
ný.Je príznakom napadnutia organiz-
mu škodlivou XIE Qi.V počiatočnom, 
alebo strednom štádiu ochorenia je 
dobre zakorenený povlak podstatne 
závažnejším príznakom ako povlak 
nezakorenený. Naopak v poslednom 
štádiu ochorenia dáva dobre zakore-
nený povlak menej dôvodov k znepo-
kojeniu ako povlak nezakorenený.

Niekedy povrch jazyka je potiah-
nutý hrubým,napohľad nezakorene-
ným povlakom,pod ktorým je ďaľšia 
vrstva 

povlaku, tento stav nás informuje 
o zlepšujúcom sa zdravotnom stave. 

Falošný povlak je taký, ktorý nie je 
pevný, ale vytvára vrstvu rozmazanú 
na jazyku.Nevypadá ako súčasť jazy-
ka ,ani v ňom nie je zakorenený.

Ak takýto povlak po jedle mizne 
je len príznakom ataky von - kajšej 
škodliviny,ale vniknutia do organiz-
mu - napr.po napití sa studenej tekuti-
ny v horúcom lete.

Ak povlak má slabé sfarbenie a pri 
jedení sa stráca ide o príznak ocho-
renia, ale len v povrchovej vrstve 
- BIAO.

Takýto povlak však môže zna-
menať, že došlo k úbytku obrannej 
- WEI Qi v dôsledku dlhotrvajúcej 

vonkajšej ataky škodlivinou, a že 
nový povlak sa ešte nezačal vytvá-
rať.

Náhle objavenie sa povlaku na 
jazyku, keď predtým tam povlak 
nebol, je príznakom stúpania nečistôt 
zo žalúdka, alebo vnikanie škodlivej 
horúčosti do tela.

Náhle zmiznutie povlaku v priebe-
hu ochorenia je známkou vyčerpania 
YIN - u žalúdka a nedostatkom rege-
neračnej obrannej WEI Qi.
Čiastočné, alebo celkové rozlože-

nie povlaku jazyka slúži ako prostrie-
dok k určeniu povahy poruchy.

Celkový povlak je taký, ktorý po-
krýva celý, resp.takmer celý povrch 
jazyka.Takýto povlak je príznakom 
všeobecného rozloženia XIE Qi po 
celom tele.
Čiastočný povlak je taký,ktorý sa 

nachádza len na jednej strane jazy-
ka, alebo vpredu resp.vzadu.Povlak 
umiestnený na jednej strane jazyka in-
formuje, že škodlivina XIE Qi je čias-
točne na povrchu, čiastočne vo vnútri. 
Ak je bez povlaku len stred jazyka ide 
o nedostatočnosť YIN - u, alebo o po-
ruchu Qi žalúdka - WEI Qi.

Zmeny povlaku jazyka sú stálym 
zdrojom informácií o vývoji ocho-
renia.

Pri dlhom pôsobení chladu v or-
ganizmu a jeho premena na vnútornú 
horúčosť, mení farbu povlaku z bielej 
na žltú.

V štádiu zlepšovania ochorenia sa 
farba povlaku mení zo žltej na bielu. 

Ak sa však chorobný stav zhor-
šuje, farba povlaku z bieleho na žltý 
sa ďalej môže meniť na tmavožltý až 
k čiernej.

Rýchle strácanie sa a miznutie 
povlaku je známkou prenikania škod-
liviny XIE Qi do hĺbky.

Pravé miznutie povlaku nastáva, 
keď sa pôvodne hustý povlak stáva 
redším a postupne mizne.

O nepravom zmiznutí hovoríme, 
keď sa povlak stratí náhle, pričom 
zanechá na jazyku lepkavé a olúpa-
vajúce sa plošky nečistoty.V takýchto 
prípadoch sa hrubá vrstva povlaku 
obnoví v priebehu 1 - 2 dní.

Tenký povlak sa často vyskytuje 
v spojitosti s iniciálnou, miernou fá-
zou choroby.

Hrubý povlak je spájaný so závaž-
nými poruchami s prenikaním XIE Qi 
do vnútra a s jej akumuláciou.

Mastný povlak je príznakom vy-
čerpania telesných tekutín JIN YE. 
Ak je povlak odstrániteľný je to 
známka nadbytku YANG Qi.

Povlak, ktorý je hrubý a mastný 
v strede a tenký a klzký na okrajoch, 
informuje, že YANG Qi je potlačená 
škodlivými činiteľmi YIN - ovej po-
vahy, ktoré zo sebou prinášajú tvorbu 
hlienu - TAN z nadmernej vlhkosti, 
alebo trvalé zahlienenie v dôsledku 
porúch trávenia. 

Hrúbka povlaku ako indikátor 
určenia hĺbky prieniku XIE Qi do 
organizmu.

Prítomnosť, či neprítomnosť vlh-
kosti v povlaku informuje o stave 
telesných tekutín JIN YE.

Nečisté nánosy na povlaku sú 
známkou nečistoty z tráviaceho trak-
tu.

5.1/ Farby povlaku
Hlavnými farbami, ktoré na povla-

ku jazyka môžeme pozorovať sú: 
a) biela
b) žltá
c) šedá 
d) čierna 

a)  Biely povlak je najbežnejší, je spo-
jený so škodlivými energiami ako 
sú vlhko, chlad a vietor, má vzťah 
k povrchovým syndrómom.

 Tenký biely, klzký povlak v spoje-
ní s horúčkou,triaškou a bolesťami 
hlavy informuje o atake organizmu 
vetrom a chladom.

 Hrubý, biely, klzký povlak signa-
lizuje ataku vonkajším chladom, 
ktorý spôsobuje stagnáciu vody 
a vlhkosti v slezine a obličkách.

 Biely, viskózny povlak informuje 
o pôsobení škodlivej vlhkosti .

 Tenký, biely a suchý povlak indi-
kuje poškodenie telesných tekutín 
- JIN YE.

 Celkový biely povlak sa objavuje 
v počiatočnom štádiu infekčných 
horúčnatých ochorení, kedy von-
kajšia škodlivina prenikla medzi 
povrch a vnútro.

b) Žltý povlak jazyka je spojený 
s vnútornými syndrómami, poru-
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chami, ktoré majú vzťah k škodli-
vej horúčosti.

 Tenký, žltý a mastný povlak sa čas-
to objavuje v spojení s premenou 
vetra vo vnútornú horúčosť, kedy 
ešte nedošlo k poškodeniu teles-
ných tekutín - JIN YE

 Hrubý, žltý a klzký povlak je prí-
znakom nadmernej horúčosti, usa-
denej v žalúdku.

 Slabý, viskózny, žltý povlak je 
príznakom zrážania škodlivej 
vlhkosti.Takýto povlak vidíme pri 
poruchách trávenia a nadmernej 
produkcii hlienu - TAN z vlhkosti.

 Tenký, žltý, suchý povlak je prí-
znakom poškodenia tekutín JIN 
YE horúčosťou v žalúdku.

Žltý povlak, ktorý vypadá staro a po-
praskano je príznakom extrémnej 
horúčosti v tele.

Svetlo žltý povlak s hrubou štruk-
túrou,akoby klzkou je príznakom 
nedostatočnosti sleziny spojenej 
s vlhkosťou.

c) Šedý povlak jazyka sa spája s chla-
dom v troch ohniskách, alebo 
s o syndrómami horúčosti.

 Načernalo šedý, ale mastný a klzký 
povlak často nachádzame pri bo-
lestiach brucha,zvracaní, pri chlade 
v končatinách a signalizuje ataku 
organizmu vonkajším chladom, 
ktorý sa začína premieňať do vnú-
tornej horúčosti, ale nedošlo ešte 
k poraneniu telesných tekutín - JIN 
YE.

 Šedý povlak na temnočervenom 
jazyku je príznakom ťažkého po-
škodenia telesných tekutín - JIN 
YE extrémnou horúčosťou. 

d) Čierny povlak je známkou ťažkých 
a nebezpečných ochorení. 

 Čierny, mastný a klzký povlak in-
formuje o atake chladu na oslabený 
YANG.

 Povlak farby vyblednutého čier-
neho atramentu, ktorý nie je ani 
mastný, ani suchý je vždy známkou 
syndrómu nedostatočnosti.

 Čierny, tenký povlak, ak je jazyk 
svetločervený, je známkou nedo-
statočnosti YIN - u.

 Čierny, suchý povlak indikuje vy-
sychanie telesných tekutín - JIN 
YE v dôsledku pôsobenia intenzív-
neho vnútorného ohňa.

 Suchý, čierny povlak v strede jazy-
ka, kedy aj gingívy, pery a vnútro 
úst je čierne, je príznakom závažnej 
deštrukcie žalúdka. 

6/ Kombinácie nálezov na jazyku 
    a povlakov

a)  Bledý jazyk+ povlaky
 - biely povlak - známka oslabenej ob-

rannej energie po atake chladom.
 - povlak priesvitný, takmer nefareb-

ný - ľahká vlhkosťa nedostatočnosť 
v strednom ohnisku

 - povlak tenký biely - prienik vetra 
a chladu do povrchu tela - BIAO.

 - povlak ako krieda - ataka chla-
dom,ktorá bráni vzostupu YANG 
- u,telo je v stave nedostatočnos-
ti,chlad preniká do hĺbky.

 - biely a suchý povlak - chlad pre-
nikol do tela a mení sa v horúčosť 
v tele,ktoré je v stave nedostatoč-
nosti.

 - žltý povlak - indikuje horúčosť. 
 - žltý, vlhký, hladký povlak - ataka 

teplom a vlhkosťou
 - žltý, mastný povlak - informuje 

o prítomnosti hlienu - TAN v tele 
produkovaného spojením vnútor-
nej horúčosti a vlhkosti.

 - čierny, vlhký, hladký povlak infor-
muje o slabostiYANG - u a prítom-
nosti extrémneho chladu.

 - čierny, suchý,drsný povlak je znám-
kou výrazne oslabeného YANG 
- u,na ktorý pôsobí extrémny chlad 

b) Červený jazyk a povlaky
 - tenký biely povlak - vietor a chlad 

na povrchu,v organizme horúčosť,-
vonkajšie škodliviny s v tele menia 
v horúčosť.

 - biely, vlhký a hladký povlak infor-
muje o vstupe vonkajších škodlivín 
do tela, kde sa menia v horúčosť 
a vlhkosť.

 - biely, plávajúci, nezakorenený po-
vlak - je výsledkom nedostatku Qi 
v tele,vlhko a horúčosť prenikli až 
do najhlbšej vrstvy tele - Qi FEN.

 - biely, priľnavý, lepivý povlak - 
známka pôsobenia vlhkosti a horú-
čosti s produkciou hlienu - TAN.

 - biely, mastný povlak - vlhko a ho-
rúčosť na povrchu prenikajú do tela 
a blokujú cirkuláciu Qi v tele.

 - povlak biely ako krieda - informuje 
o horúčosti vo vnútri organizmu 
a na povrchu vlhkosť

 - suchý, biely povlak - ataka von-
kajšou horúčosťou, ktorá prenikla 
do tela a poranila telesné tekutiny 
- JIN YE.

 - biely, zdanlivo suchý povlak - vizu-
álne dojem suchosti, ale pri dotyku 
je vlhký, je vyvolaný vnútornou 
horúčosťou po atake vonkajším 
vetrom a chladom.

 - jazyk červený na špičke s bielym 
povlakom informuje o nadmernom 
ohni v srdci, po atake vonkajšou 
škodlivinou.

 - jazyk červený, po okrajoch, inde 
biely povlak - škodlivé vlhko sa 
mení v horúčosť.

 - červený stred jazyka s bielym 
povlakom okolo - vonkajšie škod-
liviny z tela ešte nie sú odstráne-
né,známka nedostatočnosti YIN 
- u a poranenia telesných tekutín 
- JIN YE. 

 - biely povlak, na ňom malé červené 
bodky - tieto bodky informujú, že 
vonkajšie škodliviny neboli z te-
la vylúčené a vnútorná horúčosť 
stúpa.

 - žltý povlak, zmiešaný s bielym 
- známka že škodlivé energie z po-
vrchu sa ešte nepremenili úplne vo 
vnútornú horúčosť.

 - žltý, vlhký a hladký povlak - pre-
menená horúčosť vstúpila do tela, 
spolu s vlhkosťou

 - žltý, lepivý povlak - informuje 
o prítomnosti hlienu - TAN v tele

 - žltý, mastný povlak - prítomnosť 
horúčosti v žalúdku a črevách, 
stagnácia hlienu - TAN.

 - jazyk červený, na špičke so žltým 
povlakom v strednom ohnisku 
informuje o napadnutí srdca horú-
čosťou v žalúdku.

 - červený jazyk po okrajoch suchý, 
žltý povlak - horné ,ohnisko je ata-
kované horúčosťou,ktorá už zranila 
telesné tekutiny - JIN YE.

 - žltý, suchý povlak v malých kús-
koch,ktoré sú akoby prilepené na 
jazyk, informuje o suchosti v čre-
vách

 - čierny povlak svedčí o chlade,alebo 
horúčosti, ale farba povlaku indiku-
je závažnosť a hĺbku ochorenia.
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 - žltočierny povlak - horúčosť vstúpi-
la do hĺbky organizmu,je na úrovni 
čriev.

 - povlak čierny s chlpmi - črevá sú 
suché a horúce

 - šedočierny povlak vlhký - ide o ata-
ku chladom

 - šedočierny, suchý povlak - ataka 
horúčosťou

 - povlak čierny, uprostred šedý - prí-
tomnosť extrémnej horúčosti v pe-
čeni a žlčníku,v žalúdku a slezine 
chlad.

 - špička jazyka červená, na koreni 
čierny povlak - spôsobené horúčos-
ťou,ktorá sídli v dolnom ohnisku

 - špička jazyka čierna, koreň červený 
- výraznejšia horúčosť v hornom 
ohnisku.

c) Nafialovelý - fialový jazyk a po-
vlaky

 - biely povlak - ataka vonkajšou 
škodlivinou,pôsobiacou hlavne na 
pečeň, ataka jedmi - alkohol apod.

 - biely a mastný povlak - informuje 
o prieniku vetra a chladu do orga-
nizmu a zablokovanie krvi v or-
ganizme patologickým hlienom 
- TAN.

 - žltý, vlhký a hladký povlak - indi-
kuje v tejto kombinácii ataku chla-
dom. Žltá farba je provokovaná 
nedokonalým trávením.

 - tmavožltý, suchý povlak - horúčosť 
v tele sa stupňuje a dostáva sa do 
krvi.

 - šedý, suchý, drsný, akoby napud-
rovaný povlak - je známkou,že ho-
rúčosť v tele prenikla do najhlbších 
vrstiev - až do vrstvy výživy.

 - čierny, akoby spálený,suchý povlak 
- toxická horúčosť prenikla do celé-
ho tela,môže zablokovať cirkuláciu 
krvi.

 - čierny, vlhký a hladký povlak - 
informuje o pôsobení extrémneho 
chladu,ktorý blokuje cirkuláciu 
krvi.
˝

7/ Zhrnutie
Vo všeobecnosti pri diagnostike 

jazyka dostávame nasledujúce infor-
mácie:

Duch - SHEN - jazyka nás infor-
muje o prognóze ochorenia.

Telo jazyka - jeho tvar nám pouka-
zuje na kvalitu ZANG orgánov,krvi 
a Qiv zmysle nadbytku alebo nedo-
statku.

Farba tela jazyka nás informuje 
o atake chladom - teplom,stave YIN 
a YANG v tele.

Bledá farba tela jazyka hovorí 
o pôsobení chladu,červená o pôso-
bení horúčosti, nafialovelá až modrá 
farba o stagnácii. 

Tenký jazyk informuje o stavoch 
nedostatku, hrubý až opuchnutý 
o nadbytku.

Povlak jazyka - jeho farba infor-
muje o pôsobení chladu a tepla. 

Jeho hrúbka o sile vonkajšej škod-
liviny alebo slabosti vnútornej ob-
rannej Qi v zmysle nadbytku, alebo 
nedostatku.

Rozmiestnenie povlaku hovorí 
o lokalizácii vonkajšej škodliviny,jej 
prieniku do organizmu.

Koreň povlaku jeho prítomnosť, 
resp.neprítomnosť hovorí o sile vnú-
tornej obrannej Qi,hlavne Qi žalúdka 
a obličiek v zmysle nadbytku,alebo 
nedostatku.

Biely povlak indikuje ataku chla-
dom, žltý horúčosťou. Čím je povlak 
vhlkejší, tím viac vlhka v tele,mastný 
vzhľad informuje a prítomnosti hlie-
nu TAN v tele.

Záver
Diagnostika z jazyka patrí medzi 

základné diagnostické postupy v tra-
dičnej čínskej medicíne.Je samozrej-
mé,že robiť diagnózu len z jazyka je 
krátkozraké a nevhodné.Ale takisto 
si myslím,že robiť diagnostiku v in-
tenciách tradičnej čínskej medicíny 
bez diagnostiky z jazyka je takisto 
nevhodné.

V dnešných časoch počítačovo 
spracovanej diagnostiky však nesmie-
me zabúdať na chorého,ktorý k nám 
príde s určitým problémom a práve 
pozorovanie jazyka nás v krátkom 
čase zorientuje,ktorým smerom sa 
má uberať naše vyšetrovanie a potom 
samozrejme aj liečenie.

Diagnostika z jazyka má svoje 
opodstatnenie nielen pri určovaní 
základnej diagnózy chorého,ale i pre 
západne vzdelaného lekára má svo-
ju výpovednú hodnotu aj v tom, že 
zmeny na jazyku odzrkadľujú i prie-
beh ochorenia a sme informovaní,či 
naša terapia má na chorého pozitívny 
vplyv,alebo by sme mali rozmýšľať 
o zmen spôsobu liečby. 

Som rád, že v dnešných časoch, aj 
u nás na Slovensku, rastie počet leká-
rov, ktorí diagnostiku z jazyka majú 
vo svojom registri.
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DIETETIKA A KONŠTITUČNÁ DIETETIKA
MUDr. Júlia Hrachová, PhD. 

MÚDRA SOVA, Všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Zdravotnícka 1, 900 31 Stupava; mudrasova.sk@gmail.co

pôvodné práce

 Slovenská spoločnosť akupunktú-
ry o.z. SLS a Ústav tradičnej čínskej 
medicíny LF SZU si i tento rok uctili 
4.ročníkom Šmiralových dní akupunk-
túry pamiatku spoluzakladateľa odboru 
akupunktúry a bývalého hlavného od-
borníka MZ SR pre odbor Akupunktúry. 
Prednášky boli venované stomatológii, 
gastroenterológii a čínskej masáži Gu-
asha.  

Roky sa snažím nájsť ucelenú die-
tetiku ako súčasť Tradičnej čínskej 
medicíny i keď mnohí tvrdia, že nič 
také v histórii TČM neexistuje, pretože 
liečba stravou sa považovala vždy za 
súčasť fytoterapie. 

Uplynulo veľa času, ale vo svetle 
skvelej prednášky MUDr. Dulinovej 
si môžem s konečnou platnosťou 
myslieť, že dietetika per se existuje 
a je jedným z pilierov predovšetkým 
preventívnej medicíny. Je to presne 
ten typ prednášky, ktorý zohľadňuje 
pozemské a energo - informačné sú-
časti našej existencie a ktorý vyžaduje 
vedomosti o Bytí na viacerých úrov-
niach. Prednáška „Energetika stravy 
podľa elementov“ bola rozdelená na 
niekoľko častí a obsahovala obšírnu 
charakteristiku elementu, k nemu pri-
slúchajúce potraviny a akupunktúrne 
body s využitím filozofie o troch úrov-

niach terapie. Nutričná terapia nám 
umožňuje potraviny zaradiť podľa ich 
parametrov: 4 povahy, 5 chutí, smero-
vanie energie, ale aj podľa tropizmu 
k orgánom a meridiánom, poľa vzťahu 
k orgánovým hodinám, využiteľnosti 
podľa ročných období a klímy, psycho-
somatického zaťaženia a samozrejme 
zdravia ako súčasti vnútorných, von-
kajších a zdedených vplyvov. 

Avšak to je len časť dietetiky. Ak vy-
chádzame skratkovito z filozofického 
hľadiska, že nebo- vytvára zem, zem- 
vytvára človeka, všetky veci vznikajú 
z neba, z Qi prapôvodnej nehmotnej 
substancie vesmíru, tak Qi nebeského 
kmeňa sa premieta na Qi pozemských 
vetiev a tie na Qi samotného človeka 
prostredníctvom jeho meridiánov a ele-
mentov. Tak ako západná medicína 
uznáva genetiku, ako prvotný určujúci 
parameter kvality života človeka, tak 
TČM vie, že v čase zrodu sa realizujú 
rôzne energie, ktoré ovplyvňujú hmot-
nú , informačnú a energetickú úroveň 
človeka a jeho potenciál a smerovanie 
do budúcnosti. Dnes sa tento systém 
nazýva 10 nebeských kmeňov a 12 
pozemských vetví. Slúži na výpočet 
konštitúcie človeka, miesta vzniku 
patológií v organizme a tendencie ku 
vzniku nerovnováh energií orgánov 
a meridiánov. Tieto informácie môžu 

byť podkladom konštitučnej dietetiky, 
ktorá správnym zostavením jedálnička, 
preventívnym používaním vhodných 
potravín a bylín a praktizovaním odpo-
rúčaní TČM, umožní spomaliť rozvoj 
dysharmónie v organizme. Samozrej-
me na pozadí bežiacej konštitučnej die-
tetiky je potrebné uprednostniť liečbu 
aktuálne prebiehajúcej poruchy. 

Túžim po tom a prajem pani dok-
torke, aby v tomto hektickom čase si 
našla priestor na vytvorenie učebných 
materiálov a seminárov. Viem, že je to 
náročná práca, ale možno práve rozde-
lenie tematiky do viacerých monogra-
fií by uľahčilo zrod učebných textov 
z dietetiky na Slovensku. Veľa ľudí 
v súčasnosti ocení aj parciálne on-line 
semináre alebo možnosť zakúpiť si se-
minár a sledovať ho kedykoľvek v ča-
se svojho voľna z pohodlia domova. 
Každý si v seminároch nájde to, čo ho 
priťahuje – či už prevažuje viac diete-
tika alebo akupunktúra. Verím v to, že 
pani doktorka bude mať ochotný team 
a v ňom dostatok pomocníkov. 

Záverom ďakujem všetkým, ktorí sa 
na programe 4.ročníka Šmiralových 
dní akupunktúry podieľali a teším sa 
na 5. ročník nezabúdajúc, že my všetci 
stojíme na pleciach velikánov a že len 
vďaka nim máme poznanie. Nech sa 
Vám všetkým darí! 

V novembri SSA oz SLS zorgani-
zovala už 4. ročník medziodborového 
semináru  na počesť jedného z nestorov 
akupunktúry na Slovensku -  ŠMIRA-
LOVE DNI AKUPUNKTÚRY

Tento ročník bol zameraný na dve 
oblasti, zubné lekárstvo a gastroente-
rológia. 

Zahájenie spoločného odborného 
stretnutia bolo v znamení udelenia oce-
není aktívnym členom spoločnosti.

Teoretický úvod, ako aj nové 
trendy v Zubnom lekárstve plne vy-
ťažila prednáška doc. MUDr. Ivan 
Erdelského,CSc .  V  nadväznosti  na to  
MUDr. Emília Janská PhD,  MUDr.Ka-
tarína Svitková a MUDr. Boris Ivanič 
MSc  kvalitnými prednáškami pre-
klenuli  západný pohľad  liečebnými 
možnosťami akupunktúry v zubnom 
lekárstve. Pre mnohých z nás, lekárov 
z iných odborov a  s iným zameraním 

v rámci medicíny , boli rozsiahle mož-
nosti využitia akupunktúry v zubnom 
lekárstve novou kapitolou. 

Niektorí slovenskí akupunkturisti 
sa zúčastnili študijného pobytu na 
prestížnej univerzite v Pekingu. Veľmi 
zaujímavé zhodnotenie celého pobytu 
nám sprostredkoval MUDr. Peter Ban-
dura, CSc  

Poobedie bolo venované  informá-
ciám a inovatívnym postupom  z od-
boru Gastroenterológie.  Úvod z po-
hľadu západnej medicíny predniesol   
MUDr.Miroslav Žigrai,PhD.

Nasledovali zaujímavé kazuistiky 
a praktické postupy v liečbe pacientov 
s problematikou gastroenterológie, kto-
ré predniesol MUDr. Gabriel Petrovics 
a MUDr. Rastislav Korman. 

Veľmi zaujímavá a prínosná bola 
prednáška MUDr. Andrey Dulinovej  
„Energetika stravy podľa elementov“.   
Iný pohľad na dôležitý doplnok kom-

plexnej terapie z pohľadu TČM oslovil 
všetkých účastníkov. 

Záverečná prednáška bola prehľa-
dom svetových klinických štúdií so 
zameraním na gastroenterológiu, pred-
nášal MUDr. Daniel Daráš.

Druhý pracovný deň sa niesol v zna-
mení teórie a praktických postupov 
s využitím čínskej masáže GUASHA. 
Seminár a prax viedla MUDr. Katarína 
Svitková

Pracovné dni s názvom Šmiralo-
ve dni akupunktúry sú pre všetkých 
akupunkturistov veľkým prínosom. 
Umožňujú poslucháčom vidieť patoló-
gie rôznych odborov medicíny , v kom-
plexnom ponímaní z pohľadu západnej 
aj východnej medicíny, čo  rozširuje 
a skvalitňuje  naše liečebné možnosti.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia
MUDr. Dagmar Balková,

predsedníčka Sekcie akupunktúry
Slovenskej lekárskej komory.

4. ROČNÍK ŠMIRALOVE DNI AKUPUNKTÚRY
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články v populárnych časopisoch
ČLÁNKY V POPULÁRNYCH ČASOPISOCH

MUDr. Rosinský T:   Čžeň-czju, štyritisícročný liečebný postup    In.: Život   ,1963
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články v populárnych časopisoch
ČLÁNKY V POPULÁRNYCH ČASOPISOCH



24  Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SSA SLS • 1|2020

články v populárnych časopisoch
ČLÁNKY V POPULÁRNYCH ČASOPISOCH

List dr. Karského dr. Rosinskému z r. 1962 
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články v populárnych časopisoch
ČLÁNKY V POPULÁRNYCH ČASOPISOCH

Zoznam  publikácií MUDr.T. Rosinského,CSc v rr. 1961-1991 
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články v populárnych časopisoch
ČLÁNKY V POPULÁRNYCH ČASOPISOCH

MUDr. Šmirala J: Akupunktúra zbavená mágie.  In.: Nové slovo, r.1976
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pôvodné práce
POPÁLENINY A BEZVEDOMIE

MUDr. Šmirala J:   Pohľadnica z krajiny akupunktúry 15.   In : Sloboda, r. 1989
                               (Seriál 15 článkov v týždenníku  Sloboda, vydavateľstvo Obzor)
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Rok Kovového Potkana by mal byť podľa čínskej 
astrológie bohatý a priaznivý, aspoň v niektorých 
oblastiach, pre všetky znamenia čínskeho horoskopu. 
Potkan ako vládnuce znamenie  roka 2020 k nám bude 
naozaj štedrý. Bude to rok plný nových výziev, úspe-
chov, harmónie, vďačnosti a pohody. Hovorí sa, že čo-
koľvek si tento rok zaumienite, všetko po čom túžite sa 
vám splní. Potkan  prináša tvorivú energiu, kreativitu a 
odhodlanie. O tie nebude núdza. Navyše veľmi prajný 
bude rok 2020 aj v oblastí lásky. Veľa ľudí nájde svo-
ju lásku, stretne životného partnera, svoju spriaznenú 
dušu, v rodinných vzťahoch nastanú zmierenia a dajú 
si dokopy všetky doposiaľ nevyriešené veci. 

 
Podľa čínskeho horoskopu začne znamenie Potkan 

svoje pôsobenie 25. januára 2020. Svoju vládu potom 
zakončí 11. februára 2021.

Potkan je šarmantný a agresívny.
Na prvý pohľad pôsobí pokojne, ale vo vnútri skrýva 

neustály nepokoj a priam nespútanú útočnosť. Má rád 
spoločnosť, rád klebetí, ale sám sa nikomu nezdôve-
ruje a problémy si necháva pre seba. Býva nervózny, 
netrpezlivý a zlostný.

Celý svoj život zasvätí honbe za mamonou. Má vro-
denú lenivosť a preto dáva prednosť prefíkanosti a ľsti 
pred prácou vlastných rúk. Potkan je vo svojej podstate 
svedomitý. Čo si raz zaumieni, to puntičkársky dove-
die do úspešného konca. Potkan má skvelé pozorova-
cie schopnosti, ktoré sú najlepšie zo všetkých znamení 
čínskeho horoskopu. Potkan je veľmi tvorivé, aktívne 
znamenie, často im však chýba odvaha svoje nápady 
realizovať a presadiť. Potkan si vždy všetko premyslí, 
skôr než sa do niečoho vrhne.

Znamenie potkan pôsobí milo a okúzľujúco, ale 
pod povrchom sa skrýva večne nespokojný náladový 
človek. Potkan býva agresívny a ziskuchtivý, často sa 
dostáva do zbytočných konfliktných situácií. Potkan 
je spoločenský, chce mať okolo seba veľa ľudí, avšak 
skutočných priateľov má len veľmi málo. Potkan je 
nedôverčivý, nerád sa zdôveruje niekomu druhému 

a často prepadá do hlbokých depresií, ale veľmi rád 
klebetí a ohovára.

Človek narodený v znamení potkana  je doslova 
hypochonder. Svoje zdravie až prehnane sleduje a 
pozoruje sa. Na druhej strane nezdraví životný štýl, 
fajčenie, alkohol sa im môže veľmi vypomstiť. Pot-
kan je vášnivé znamenie, veľmi pozorné voči svojim 
partnerom. Potkan je posadnutý sexom a neváha kvôli 
nemu aj zmeniť bez výčitiek svojho partnera. Ženy sú 
rodinne založené a svoje deti neskutočne miluje. Pot-
kan je taktiež veľmi schopné znamenie. Je to veľmi vý-
rečný organizátor. Potkan býva dobrých obchodných, 
diplomat alebo politik. Potkan sa môže uplatniť aj v 
odboroch súvisiace z výživou a poľnohospodárstvom.  

 Ľudia narodení v znamení potkana patria medzi 
šetrné, podnikavé znamenie. Môžu byť považovaný aj 
za lakomé znamenie, ale na druhej strane rád investujú 
svoje peniaze do rodiny a domácnosti. Vždy vedia, ako 
zarobiť peniaze, no niekedy však nakupujú aj to, čo 
nepotrebujú a tak sa obklopujú množstvom nepotreb-
ných vecí.

V znamení Potkana nájdeme viacero preslávených 
spisovateľov- Shakespeare, Tolstoj, Racine, Verne, 
Saint-Exupéry, Zola, Simmel. Okrem toho sa tu na-
rodilo viacero umelcov aj z oblasti hudby,  ako napr. 
Mozart, Haydn, Schubert, Čajkovskij, de Falla, Casals, 
Luis Armstrong, Andrea Bocelli. Môžeme tu nájsť 
však aj ďalšie osobnosti ako George Bush, Antonio 
Banderas, Claude Monet, Freddie Mercury, George 
Washington, Hugh Grant, Michael Jackson, Olivia Ne-
wton John, Princ Charles, Sharon Stone. Z osobností 
pôsobiacich u nás či v Českej republike sa v znamení 
Potkana narodili napr. Tomáš Baťa st.,Gustáv Husák, 
Václav Havel, Ladislav Chudík či Magda Vášaryová.

Želáme Vám úspešný rok 2020v znamení zdravia, 
lásky, osobných a aj pracovných úspechov . 

MUDr.  Katarína  Svitková 

ROK POTKANA - ČÍNSKY HOROSKOP 2020





Úrazy:
•  narazenia, podvrtnutia, zlomeniny kostí, presilenie/

natiahnutie svalov, krvné podliatiny, krvné výrony
aj do kĺbov, otras mozgu

Zápaly postihujúce svalový systém:
•  zápalové a so zápalom spojené degeneratívne procesy 

všetkých orgánov a tkanív (burzitídy, artrózy kĺbov, 
epikondylitídy)

Zloženie masti/tabliet: Arnica montana (Arnika horská), Calendula offi cinalis (Nechtík 
lekársky), Hamamelis virginiana (Hamamel virgínsky), Echinacea angustifolia (Echinacea 
úzkolistá), Echinacea purpurea (Echinacea purpurová), Chamomilla recutita (Rumanček 
kamilkový), Bellis perennis (Sedmokráska obyčajná), Symphytum offi cinale (Kostihoj 
lekársky), Hypericum perforatum (Ľubovník bodkovaný), Achillea millefolium (Rebríček 
obyčajný), Aconitum napellus (Prilbica modrá), Atropa belladonna (Ľuľkovec zlomocný), 
Mercurius solubilis Hahnemanni, Hepar sulfuris (Surový sulfi d vápenatý).

Dávkovanie:  Tablety: 3-krát denne 1 tableta.
Masť: Masť sa nanáša ráno a večer na postihnuté miesto. 

Pri zraneniach každého druhu 
a pri zápalových ochoreniach

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Zastúpenie spoločnosti v SR: Dr. Peithner Bratislava s.r.o., Ulica 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava, tel./fax: 02/52 73 32 93, e-mail: peithner@schwabe.sk

www.peithner.sk.

MOJA VOĽBA
AK IDE O KĹBY

OBLASŤ POUŽITIA:

Artróza – nezápalové degeneratívne ochorenie kĺbov, 
ktoré sa prejavujú bolesťou a obmedzením hybnosti kĺbov

Gonartróza – postihnutie kĺbu kolena

Polyartróza – postihnutie viacerých kĺbov

Spondylartróza – degeneratívne ochorenie 
medzistavcových kĺbov

Komplex 5 zložiek

Možné dlhodobé užívanie

Výhody

Dávkovanie: 3 – 5-krát denne 1 tableta.

Zloženie tabliet: 

Sanguinaria
canadensis Sulfur

Solanum 
dulcamara

Arnica 
montana

Rhus 
toxicodendron

Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa, prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Zastúpenie spoločnosti v SR: Dr. Peithner Bratislava s.r.o., Ulica 29. augusta 36/A, 811 09 Bratislava, tel./fax: 02/52 73 32 93, e-mail: peithner@schwabe.sk

www.peithner.sk.


