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Liečebný ústav Diamant*** sa nachádza v Dudinciach, v najmladších kúpeľoch na Slovensku.

Jedinečné zloženie a vzácne balneologické vlastnos minerálnej vody (podobné zloženie majú iba kúpele vo Vichy vo Francúzsku a v Japonsku). Voda
je predurčená na liečenie srdcovo - cievneho, pohybového a nervového aparátu. Minerálna voda je jedinečná tým, že ako jediná v Európe obsahuje
kysličník uhličitý a sírovodík. Kúpele boli už v minulos obľúbeným miestom uhorského kráľa Mateja, ako aj manželky Fran ška Jozefa I. Alžbety.
Obrázky: http://www.kupelediamant.sk

POZVÁNKA
Slovenská spoločnosť akupunktúry organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnos ,
Sekcia akupunktúry Slovenskej lekárskej komory a
Ústav tradičnej čínskej medicíny Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity
Vás pozývajú na 3. ročník Šmiralove dni o akupunktúre
ktoré sa budú konať v kúpeľoch Dudince v dňoch 10.-11.novembra 2018 ( sobota-nedeľa), v kupeľnom dome Diamant.
Odborný program začína v sobotu ráno, končí v nedeľu na obed. Odborným garantom konferencie bude MUDr. Ondrej Bangha.

Ubytovanie je možné už od piatka, 9.11.2018, s možnosťou využívania wellness, liečebných masáží a procedúr v kúpeľnom dome.
V sobotu ráno bude možné zúčastniť sa zdravotného Qigong (ZY Qigong,) večer plánujeme spoločenský program.
Tešíme sa na vašu účasť.
MUDr. Dagmar Balková, MUDr. Imrich Šimig, MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD
Podrobnejšie informácie a program nájdete na webovej stránke: www.akupunktura-sls.sk
Alebo: MUDr. Dagmar Balková, balkovad@gmail.com, tel. 00421904533408
Naučiť sa vnímať qi (čchi), ak chcete „energiu“ a potom s ňou pracovať, je vlastne celkom jednoduché.
Možno je to zložito popísané v knihách, možno ste to už aj skúšali na kurzoch, možno nie ste o existenci tejto
„energie“ úplne presvedčení. Ale to vôbec nevadí. Stačí „vedieť ako“ a potom vykonávať jednotlivé cvičenia.
Cvičenie je pritom až prekvapivo ľahké. Niektoré cviky možno popisať len jednou vetou.
Zhong Yuan Qigong (Čung-juan čchi-kung)*,skrátene ZY Qigong, je komplexná škola qigongu, ktorá má veľmi dobre
rozpracovanú metodiku výčby. Jednotlivé cviky na seba logicky nadväzujú.
Začíná sa technikami ktoré zlepšujú zdravotný stav tela, vrátane psychickej stránky. V ZY Qigongu lektori používajú
špecialné metódy výučby, pomocou ktorých možno cvičenie ľahšie pochopiť a rýchlejšie zvládnúť a získať vlastné
skúsenosti.
Žiadna kniha, video alebo vysvetlenie od priateľov, nemôže poskytnúť tak dobrý základ pre správne a úspešné
cvičenie ZY Qigong ako výučba vedená lektorom, ktorý bol vyškolený majstrom Xu Mingtang a je ním oprávnený
vyučovať kurz daného stupňa .
Srdečne Vás pozývame na ranné cvičenie ZY Qigong s Mgr.Andreou Vlčkovou.
Obrázky k článku na str. 2

Konfúciov inštitút v Bratislave a návšteva v Číne

MUDr. V. Balogh prednosta ÚTČM LF SZU, ing. P. Kotuliaková
riaditeľka Konfúciovho inštitútu v Bratislave, Ing Dušan Bella,
veľvyslanec SR v Číne, MUDr. E.Bellová, ing A. Maličková,
prof. ing. R. Redhammer, PhD, rektor STU
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Kytica vďaky za aktivitu a prezentáciu akupunktúry a TČM na
Slovensku ( MUDr. E.Bellová)
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Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
skončili letné prázdniny, mnohým aj dovolenky a končí aj
horúce, na slnečné dni bohaté leto.
Prichádza čas práce, vzdelávania sa a povinností.
V novembri 2018 nás čaká 3.ročník Šmiralove dni akupunktúry v krásnom prostredí kúpeľného mestečka Dudince. Odborná
časť bude obohatená nielen o procedúry pre účastníkov v samotnom liečebnom dome Diamant, ale si môžete užiť ráno pred
prednáškami po obidva dni aj ZY Qigong pod vedením Mgr.
Andrey Vlčkovej zo školy Zhong Yuan Qigong na Slovensku.
Onkologické ochorenia sa rozšiřujú v civilizovanej populácii
z roka na rok viac. Možnosť ako bojovať proti týmto zákerným
nepriateľom vytvára sympózium organizované ČLSIM ( Česká lekárska spoločnosť integratívnej medicíny). Pozvánku a
program nájdete na zadnej strane časopisu. Na našej web stránke
www.akupunktury-sls.sk nájdete aj ďalšie odborné akcie, ktoré
poriada Slovenská i Česká spoločnosť akupunktúry, a tiež Ústav
tradičnej čínskej medicíny Lekárskej fakulty SZU v spolupráci
so Sekciou akupunktury Slovenskej lekárskej komory
V čísle nájdete niekoľko zaujímavých článkov. Rozsiahla
práca MUDr. Petra Banduru, PhD nás inšpiruje rozšířiť svoje
poznanie o nový terapeutický postup v akupunktúre, teraz z pohľadu teórie tradičnej orientálnej medicíny. MUDr. Bandura absolvoval odbornú stáž a praktické skúšky z akupunktúry v Inštitúte tradičnej medicíny v Hočiminovom meste vo Vietname a so
svojimi poznatkami o teórii orientálnej medicíny a praktickými
skúsenosťami sa podelil s nami vo svojej špecializačnej práci
z akupunktúry, z ktorej prevažnú časť v dnešnom čísle uverejňujeme. Ďalší článok je od nášho dopisovateľa, akupunkturistu
MUDr. Františka Drančíka, ktorý v spolupráci s maďarským kolegom dr. Eőry Ajándok–om vyvinul novú terapeutickú metódu
na stabilizáciu pacienta ktorý je v strese.
Práca gynekologičky MUDr. Bibiány Bajtekovej a spol. sa
venuje terapii citlivého obdobia každej ženy, menopauze, z pohľadu tradičnej čínskej medicíny.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, verím že náš časopis
bude pre vás zaujímavý a možno nám pošlete aj svoje pripomienky alebo názory, možno aj odborné príspevky, čo by nás
veľmi potešilo.
Vaša Alena Ondrejkovičová
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KONFÚCIOV INŠTITÚT V BRATISLAVE A NÁVŠTEVA V ČÍNE
MUDr. Vladimír Balogh
Prednosta ÚTČM LF SZU
Konfúciov inštitút v Bratislave
(KIB) vznikol v roku 2007 na základe
dohody medzi Tianjinskou Univerzitou a Slovenskou Technickou univerzitou v Bratislave. Podobne ako
niekoľko stovák ďalších inštitútov
vo svete, ktoré boli založené s plnou
podporou čínskej vládnej organizácie Han Ban. Ďalšími partnermi sú
Ekonomická univerzita v Bratislave,
Poľnohospodárska univerzita v Nitre
a Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici a v súčasnosti aj SZU, na
základe spoločnej zmluvy z júla
2018. Konfúciov inštitút v Bratislave
riadi Správna rada, v ktorej v minulosti ÚTČM LF SZU zastupoval
čestný rektor SZU prof.MUDr Ján
Štencl, CSc a od 2017 sa stal členom
MUDr.Vladimír Balogh, prednosta

ÚTČM LF SZU. Cieľom je umožniť
nielen lekárom ale i študentom medicíny bližšie sa oboznamovať s čínskou tradičnou medicínou, kultúrou
a vytvárať efektívne podmienky pre
spoluprácu s čínskymi univerzitami
formou výmenných praxí, konzultácií, jazykových kurzov. KIB už
v minulosti podporil náš Kongres
akupunktúry v Poprade.
V máji
2018 sa delegácia Správnej rady KIB
na čele s predsedom prof.ing.R.Redhammerom,PhD, rektorom STU,
stretli so svojimi partnermi v ČLR,
kde boli prerokované jednotlivé body
programu a ďalšej spolupráce. Tejto delegácie som sa zúčastnil aj ja.
Navštívili sme aj univerzitu v Tianjine, nemocnicu TČM a študentský
campus, kde sme boli prijatí pred-

staviteľmi univerzity a zároveň sme
dostali pozvanie na kongres TČM
v septembri v Tianjine. Na tomto
kongrese nás budú reprezentovať
MUDr.Eugénia Bellová a s aktívnou účasťou MUDr. Boris Ivanič
MSc, MUDr. Bibiana Bajteková ,
MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD
a MUDr. Vladimír Balogh.
Významná bola aj návšteva našej
ambasády v Pekingu, kde sme boli
prijatí veľmi srdečne veľvyslancom
ing. Dušanom Bellom a jeho manželkou MUDr. Eugéniou Bellovou,
ktorá je našou kolegyňou-akupunkturistkou.
MUDr. Eugénia Bellová je aktívnou a nadšenou propagátorkou TČM,
je treba oceniť a vyzdvihnúť jej aktivity, v ktorých oboznamovala členov
diplomatického zboru o našej činnosti v TČM na Slovensku, a nadväzuje
nové vzťahy s predstaviteľmi vzdelávacích inštitúcií TČM v Pekingu.

Aj na druhej strane obálky uverejňujeme fotografie
z návštevy našej delegácie v Pekingu a v Tianjine.

Profesorka Jing Zhao, MD, PhD
z China Academy of Science

Dr. Lee Jiu, MD ,
China Academy of Science
2
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ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TRADIČNEJ ORIENTÁLNEJ MEDICÍNY
MUDr.Peter Bandura, PhD, Prešov

Úvod
Tradičná orientálna medicína sa
snaží spojiť poznatky tradičnej medicíny s prvkami modernej západnej
medicíny. Tieto dva prístupy v medicíne sa podobajú krídlam vtáka.
Sú nerozdeliteľné a navzájom sa
doplňujúce. Podobne ako lekár, ktorý
pozná len jednu medicínu, sa správa
ako vták letiaci len s jedným krídlom
a točiaci sa stále dookola (Symbol
TOM, obr. 2). Doktor Truong Thin
prirovnáva človeka k stromu života,
ktorý má korene, kmeň, konáre, vetvy
a listy. Tento pohľad použil pri spôsobe diagnostiky a liečby podľa tradičnej orientálnej medicíny s využitím
poznatkov modernej patofyziológie
a medicíny (Obr.1)
Strom života podľa Truonga Thina:

Teoretické základy tradičnej orientálnej medicíny (TOM)
Podstata teórie tradičnej orientálnej medicíny vychádza zo štyroch
častí, ktorých štúdium je nevyhnutné
pre stanovenie zmysluplnej diagnózy.
(Truong 2011)
1. Teória Yin Yang
Teória Yin Yang predstavuje
kľúčový prvok v orientálnom myslení. Všetko vychádza z tohto princípu. Tao alebo TAI QI je symbolom
spojenia dvoch protichodných častí
yin-yang, ktorý existuje vo všetkých
javoch, ktoré sú navzájom prepojené
v prirodzenom prostredí. Jedná sa
o všeobecné činnosti inhibície a stimulácie, ktoré sú platné pre všetky
javy, príčiny pohybov a zmien, spojené alebo protichodné. Tao je zdroj
protikladov. Yin a Yang obsahujú
zárodok svojho protikladu. (Wong,
1997)
Aplikácia princípu Tao v orientálnej
medicíne: (Mezard 2011)
●Ak yin a yang sú v rovnováhe
a kontrolujú sa, je to stav zdravia.
Yin je hmota a yang je životná
funkcia.
●Tri stavy jedného javu, jav môže
byť buď normálny, zvýšený (určený
povzbudzujúcim yangom) alebo
znížený (obmedzujúcim faktorom
yinom).

Obr. č. 1: Strom života

Symbol tradičnej orientálnej medicíny (TOM) podľa Dr. Truonga Thina
(2011):

Obr. č. 2: Symbol TOM

YIN
vnútorný
prázdny
chladný
chronický

YANG
vonkajší
plný
teplý
akútny

Tab. 1: 8 pravidiel PA KONG

2. Teória piatich pohybov, teória
piatich funkcií (Laurent 2011)
Teória piatich pohybov umožňuje
vysvetliť vzájomné vzťahy medzi
všetkými vecami a večným cyklom
rastu a poklesu. Päť zásad má medzi
sebou konštantné vzťahy. Rodia sa
a kontrolujú a navzájom medzi sebou
súvisia. Jedná sa o päť symbolov
a konkrétnych funkcií: Drevo, Oheň,
Zem, Kov, Voda - systém analógií,
kde sú zastúpené orgány, farby, funkcie. Javy sú usporiadané podľa ich
pôvodu, ich funkcie a sú priradené
k jednému z piatich prvkov. Tento
cyklus umožňuje pochopiť ako sa
yin mení na yang a yang na yin. Päť
prvkov alebo dynamických vlastností
sa používa na vysvetlenie patofyziológie a vzťahov medzi organizmom
a okolitým prostredím.
Cyklus rodenia SHENG (Šmirala
2005)
Každý prvok je matkou nasledujúceho a synom predchádzajúceho:
rodenie a rast sa dejú bez prestania:
päť prvkov vytvára celok, ktorý si
vystačí sám osebe. Obr.č.3

Yangový stav: spôsobený zvýšeným yangom, zníženým yinom alebo
oboma naraz
Yinový stav: spôsobený zvýšeným yinom, zníženým yangom alebo
oboma naraz
8 pravidiel PA KONG pre určenie
yinového a yangového stavu (Ando
2011)
Diagnostický nástroj klasifikácie
príznakov pre určenie prázdnoty alebo nadbytku yinu alebo yangu u pacienta (Tab.1):

Obr. č. 3: Cyklus SHENG a KO
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ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TRADIČNEJ ORIENTÁLNEJ MEDICÍNY

Cyklus kontroly KO
Pre dosiahnutie rovnováhy každý
prvok kontroluje ďalší. Podľa zákona
yin-yang sú vždy protichodné vzhľady, ktoré určujú javy. Tak každý jav
má dve príčiny, jednu stimulujúcu
a druhú inhibujúcu a dva dôsledky
jeden stimulujúci a druhý inhibujúci.
Každý orgán je v neustálom vzťahu
s ďalšími štyrmi, všetky prvky sú
v neustálom vzájomnom pôsobení.
Obr. č. 5: Cyklus KO

Päť všeobecných funkcií (5 listov)
(Mezard 2015)
Podľa tradičnej orientálnej medicíny sa teória piatich pohybov/piatich
všeobecných funkcií uplatňuje v patofyziológii živej bytosti. Drevu patrí
pohybová funkcia, Ohňu termická
funkcia, Zemi vylučovacia, Kovu
vstrebávacia funkcia a Vode akumulačná funkcia. Zjednotené vzťahy
medzi piatimi funkciami udržujú fyziologický stav tela. Je to vzťah piatich
prvkov, ktoré sa stimulujú a inhibujú
(Ružička 2011) (obr.4, obr.5, ):
1. všeobecná motorická funkcia
zodpovedná za pohyb (Drevo)
2. všeobecná termická funkcia zodpovedná za tvorbu tepla a metabolizmus (Oheň)
3. všeobecná sekrečná funkcia je
zodpovedná za sekréciu žliaz (vylučovanie)(Zem)
4. všeobecná absorpčná funkcia
zodpovedná za vstrebávanie vzduchu, potravín (Kov)
5. všeobecná akumulačná funkcia
zodpovedná za skladovanie zásob
(Voda)

Obr. č. 4: Cyklus SHENG
4



3. Teória QI (Ando 2011)
QI je koreň človeka. Znamená
vzduch, dych, pohyb energiu. Yang je
v protiklade s hmotou yin. Je výsledkom činnosti yin a yang v ľudskom
tele. Má rôzne označenia. YinQI
a YangQI sú časti základnej energie:
yang=funkcia, yin =hmota.
YUAN QI: pôvodná energia vytvorená spojením životných esencií
otca a matky pri počatí. Je to neobnoviteľná energia, ktorá je pôvodcom
duševnej a telesnej štruktúry novej
bytosti. Je spúšťačom troch ohrievačov (vo všeobecnosti fyziologických
dejov). Na oplátku udržiavanými
energiou orgánov. Pôvodný Yang sa
nachádza v obličkách, umiestnený
medzi HOUN-om, dušou yangu,
princípom organizácie hmoty, potenciálom duše a medzi PO Yinu,
podporou živej hmoty, potenciálom
tela (chromozómy).
JING QI: pochádza z tvaru
Jingu: energetická esencia obličiek
a orgánov Zang FU. Fyzický rámec
a podpora QI a krvi, funkcie repro-

dukcie, psychosomatického rozvoja,
výživy, ochrany, regulácie a evakuácie), spojená s hormonálnou činnosťou, zložená z vrodeného Jingu a získaného Jingu ako výsledku premeny
vzduchu a potravín telom.
SHEN - duch, ktorý ovláda činnosť QI, spolu s duševnými a emočnými aktivitami
CHEN QI - skutočná energia, výsledok premeny a zmiešania (Zhong
QI). QI vzduchu Kung QI a QI potravín KU QI, oživený Yuan QI. Vytvorí WEI QI ochrannú energiu Yang
a Ying QI, výživnú energiu Yin a krvi
XUE a Jin YE organických tekutín.
QI je neoddeliteľná od krvi, ktorá je jej podporou. Pôsobiť na jednu
zložku znamená pôsobiť na druhú.
Sú v úzkom vzťahu s pojmami yin
a yang a s piatimi pohybmi, päť spôsobmi prejavenia sa QI v orgánoch
(obr.6):
4. Teória 6 anatomicko-fyziologických systémov a 12 meridánov
Zang FU (Truong 2011)
Orgány ZangFu-plné a duté, nachádzajú sa v hĺbke. Reagujú na vonkajšie podnety vďaka meridiánom.
Podľa teórie neba, zeme a človeka
nebo predstavuje kyslík, zem potravu
a človek dedičnosť. Prepojenie modernej a tradičnej medicíny predstavuje klasifikácia anatomicko- fyziologickách sústav a meridiánov podľa
Truonga Thina:
1. Sústava, ktorá mení nebo na človeka je dýchacia sústava (tradične nazývaná pľúca-hrubé črevo)

Obr. č. 6: Cirkulácia QI

Acupunctura Bohemo Slovaca • bulletin ČLAS ČLS JEP a SSA SLS • 3|2018

Aku_3-2018.indd 4

26. 8. 2018, 3:35:10

pôvodné práce
2. Sústava, ktorá mení zem na človeka je tráviaca sústava (tradične
nazývaná slezina-pankreas- žalúdok)
3. Sústava, ktorá mení človeka na
človeka je močovo-pohlavná sústava (tradične nazývaná obličky-močový mechúr)
4. Pohybovo-svalová sústava (tradične nazývaná pečeň-žlčník).
Nebo, Zem a Človek sa spájajú
v bunke, aby vytvorili hmotu
- energiu, ktorá vyživuje činnosť
pohybovo-svalovej sústavy, riadenej pečeňou/žlčníkom.
5. Centrálny nervový systém s obehovým systémom (srdce-tenké
črevo) - Cisár
6. Autonómny nervový systém
(perikard-tri ohrievače) - Minister,
spája ostatné štyri systémy s centrálnym nervovým systémom.
Systémy Cisár a Minister riadia
všetky ostatné systémy.
Orgány delíme do šiestich systémov, z ktorých každý sa skladá
z dvoch meridánov Yin a Yang-Zang-FU.
Zang: pľúca, obličky, slezina/
pankreas, pečeň, srdce, perikard sú
Yin.
FU: žlčník, žalúdok, močový
mechúr, tenké črevo, hrubé črevo, Tri
ohrievače sú Yang.
Strom života alebo ľudský strom
(Trung, Laurent 2011)
Strom života (obr.7) alebo ľudský
strom sa skladá z:

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TRADIČNEJ ORIENTÁLNEJ MEDICÍNY

●
1.
2.
3.
4.
5.
●
●
●
●

5 koreňov:
Jing,
Xue-krv,
Shen-duch,
JinYé- telesné tekutiny a
QI
kmeňa (meridiány RenMai a DuMai)
12 konárov(meridány- orgány)
5 listov alebo 5 všeobecných
funkcií, ktoré sú prítomné na každom konári/meridiáne
2 strán každého listu - produkcie
a kontroly (Yin- Yang)

Postup diagnostiky a liečby podľa tradičnej orientálnej medicíny
s využitím princípu stromu života
1. Zistenie stavu koreňov
2. Diagnostika 12 konárov (Zang/
Fu):
a) 6 anatomicko-fyziologických sústav alebo 6 párových meridiánov
a ich príznakov,
b) palpácia meridiánov a bodov MU
alebo /a SHU (12 bodov x 2),
c) aspexia príznakov na povrchu
tela.
3. Zistenie stavu listov-funkcií
(motorická, termická, sekrečná,
absorpčná, akumulačná funkcia,
môže byť zvýšená alebo znížená)
Vo všeobecnosti tri šípky hore
a dve dole: keď tri šípky nasledujú za sebou, tá, ktorá je v strede je
hlavnou príčinou.
4. Výber strany listu: strana YIN
alebo YANG, akútne (menej ako

Obr. č.7: Strom života podľa Truonga Thina 2011

3 týždne) alebo chronické, stav
SHI / XU
5. Výber liečebnej stratégie:
a) tonifikovať korene v nedostatku,
b) rozptýliť alebo tonifikovať príčinnú funkciu,
c) liečba príznakov, ukľudnenie pacienta.
Zistenie stavu koreňov
Pojem koreň zodpovedá pojmu
zdedených vlastností od našich rodičov a predkov. Pre zjednodušenie
môžeme hovoriť o hormonálnom
systéme(Jing), o krvi(Xue), o energii
(QI), psychike (Shen), a telesných
tekutinách (JinYe).
Koreň JING - energetická esencia hormonálny systém (Mezard 2011)
Koreň Jing - hormonálny koreň
je úzko spätý s močovo-pohlavným
systémom (močový mechúr- oblička).
Termín Močový mechúr zodpovedá
funkcii produkcie močovo-pohlavného systému (Yang) a termín Oblička
zodpovedá funkcii kontroly močovo-pohlavného systému (Yin). Jing
predstavuje základnú životnú esenciu, ktorá umožňuje základnú telesnú
štruktúru (Yin) a ako aj funkciu tela
(Yang). Hovoríme o vrodenom Jing
a získanom Jing. Vrodená energia
Jing je prítomná pri počatí, je uložená
v obličkách od narodenia do smrti, je
nevyhnutá pre výstavbu organizmu
a udržiavanie jeho funkcií a postupne
sa spotrebúva počas života. Vrodená
Jing je základná substancia podporovaná z potravín a vzduchu, ktorá
udržiava život. Keď je Jing v nedostatku dochádza k zníženiu činnosti
Yin a Yang a príznaky sú závislé od
veku s prejavmi na úrovni vývoja
jedinca, jeho zrelosti a reprodukčnej
schopnosti. Pri vyšetrení zisťujeme
príznaky zníženého koreňa Jing.
8 hlavných príznakov zníženého
koreňa Jing:
1. Chronické ochorenie (príznaky
trvajú dlhšie ako jeden mesiac)
2. Vek - nad 50 rokov
3. Anémia
4. Bolesti v bedrovej oblasti
5. Poruchy v sexuálnej oblasti
a poruchy plodnosti
6. Poruchy močovej sústavy
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7. Príznaky predčasného psychosomatického úpadku (vypadávanie
vlasov, šedivenie vlasov, nedoslýchavosť v spojení s prvkom
vody); psychický stres (pocit
strachu)
8. Fyzický stres (nedostatočná
adaptácia na chlad a teplo)
Liečba nedostatku koreňa Jing_tonifikácia (Mezard 2014)
TM 3 (Yaoyangguan)
TM 4 (najsilnejší na yang) (Mingmen)
VU 23 (Shenshu) - VU 28 (Zhishi)
Palác esencie
Nachádza sa v hodinovom ciferníku
medzi 4 a 5 hodinou na kruhu vo
vzdialenosti 1 cun od VU 52
VU 31 (Shangliao),VU 32 (Ciliao),VU 33 (Zhongliao),VU 34 (Xialiao).
JM 3 (Zhongji), JM 4 (Guanyuan),JM
6 (Qihai) - More životnej energie
+ masáž
+ moxa
+ cvičenie bedrovej oblasti
+ fytoterapia (Marie E., 1991)
Krv (XUE) (Petrovics, Balogh
2012)
Krv je energia, ktorá sa výraznejšie prejavuje ako ostatné, je yinová.
1. Zdroje krvi
- vo vzduchu neba vďaka dýchaciemu systému P/IC(horný ohrievač)
- v potravinách zeme vďaka tráviacemu systému L/G(stredný
ohrievač)
v človeku vďaka systému R/
VU(dolný ohrievač) a C/IT
2. Tvorba krvi
Krv pochádza z energie potravín, ktorú získava slezina. Tvorí
sav strednom ohrievači spojením
YingQi a JinYe. Slezina ju dvíha
k pľúcam, ktoré ju posúvajú k srdcu a menia ju na krv. Okrem toho
obličky skladujú Jing, ktorý tvorí
kostnú dreň, ktorá vytvára červené
krvinky. Teda vrodený Jing(obličky) a získaný Jing(slezina) vytvárajú krv.
3. Krv a 5 Zang
Slezina vyživuje a kontroluje
krv, pľúca ju rozptyľujú a živia
kyslíkom. Srdce ju tlačí, pečeň ju
uskladňuje vo svaloch. Obličky sú
6
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zodpovedné za tekutiny, teda aj za
krv.
4. Vzťah krv a QI - jeden sa mení na
druhý, sú neoddeliteľné. Je to tá
istá energia, ktorá sa len rozdielne prejavuje.
Rozdelenie krvi podľa pôvodu:
1. Krv nutričného pôvodu - systém
LP/G (slezina, pankreas-žalúdok)
Zloženie: tráviaca rúra, žalúdok,
tenké črevo, hrubé črevo, pečeň,
slezina, pankreas. Stáva sa hmotou
a energiou pre oživenie bunky.
Premena potravín začína v ústach
a žalúdku. Tenké črevo oddeľuje
čisté od nečistého. Hrubé črevo
prenáša zbytky. Pečeň reguluje objemovú hmotu krvi, je zodpovedná
za strategickú obranu, má tráviace
funkcie. Slezina premieňa a triedi
energiu potravín, stabilizuje hladinu cukru v krvi, je zodpovedná za
krvné zásobenie.
Príznaky nedostatku krvi (nutričného pôvodu): anorexia, dyspesia,
malnutrícia, malabsorpcia, diarea,
bolesti, plnosť žalúdka, čkanie,
zvracanie,
porucha
trávenia,
zápcha, znížená chuť do jedla.
Príznaky nedostatku krvi (tráviaceho pôvodu): poruchy trávenia,
psychosomatická nedostatočnosť,
anémia, krvácanie.
2. Krv obličkového pôvodu - systém R/VU
Zloženie: hypofýza, obličky, nadobličky, testes, ovária, kosti, kostná dreň.
Funkcie systému tvorby krvi: Jing
vytvára kostnú dreň a červené
krvinky za pomoci nadobličiek
a testosterónu.
Príznaky nedostatku krvi obličkového pôvodu: obličkové obtiaže,
obtiaže s močením, hypofunkcia
pohlavných žliaz, nadobličiek,
aplázia, anémia, nedostatočná imunita, psychosomatická nedostatočnosť,bledosť,
chudosť,pasivita,
poruchy pamäti, znížený zrak.
3. Krv pľúcneho pôvodu Systém
P/IC
Zloženie: epiglotis, trachea, larynx,
hlasivky, priedušky, koža.
Funkcia systému: energia potra-

vín extrahovaná slezinou stúpa
k pľúcam kde sa mieša s energiou
vzduchu (O2) a mení sa na krv.
Pľúca asistujú srdcu pri distribúcii
QI a krvi.
Nedostatok krvi pľúcneho pôvodu:
tlak na hrudníku, povrchné dýchanie, dýchacie ťažkosti, anémia,
psychosomatická nedostatočnosť,
bledosť, únava, pasivita.
Všeobecné príznaky nedostatočnosti krvi: anémia, únava, bledosť,
krvácanie.
Liečba nedostatočnosti koreňa
krvi:
Akupunktúra (Lian L.,2012)
Produkcia krvi: VU 20 (Pishu) - VU
49 (Yishe), VU 21 (Weishu) -VU 50
(Weicang),
JM 12 (Zhongwan), JM 6 (Qihai),
H13 (Zhangmen),G 36 (Zusanli)
VU 17 (Geshu) - Systémový bod
krvi
Tonifikácia krvi obličkového pôvodu: JM 3(Zhongji) - JM 4 (Guanyuan)-JM 6 (Qihai),
TM 3(Yaoyangguan) - TM 4
(Mingmen),23VU (Shenshu) - 52VU
(Zhishi),
VU 31(Shanglioa) - VU 32(Xiliao)VU 33(Zhongliao)-VU 34(Xialiao)
Tonifikácia krvi respiračného pôvodu:
VU 13 (Feishu) -VU 42 (Pohu),
VU 43 (Gaohuang) - bod Shu životných funkcií pre všetky chronické
a degeneratívne ochorenia: anémia, nervová depresia
JM 17 (Shanzhong) - systémový
bod respiračného systému
Fytoterapia
Moxovanie bodov chrbta a brucha.
Kontrandikácia: vysoký tlak a horúčka
Diéta
Liečba krvotvorby celkovo:
VU 20 (Pishu) - VU 49 (Yishe), VU
21(Weishu) -VU 50 (Weicang)
H 13 (Zhangmen), JM 12 (Zhongwan), JM 6 (Qihai)
VU 17 (Geshu) systémový bod krvi,
ktorý pomáha tvorbe krvi /má obehový a protibolestivý účinok hore
(VU 40 (Weizhong)má protibolestivý účinok dole ) (LP 10 (Xuehai)
pomáha krvnému obehu v dolných
končatinách - More krvi)
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Koreň QI (Šmirala 2005)
QI znamená vzduch, dych, pohyb, energiu. V tele je QI yangová,
nehmatateľná, ale potrebuje podporu
Yin Krvi, aby mohla cirkulovať.
Sú neoddeliteľné. Spojená neustála
aktivita yin a yang sa nazýva QI.
Rozsah pojmu QI je neobmedzený.
Je súčasťou každého pohybu. Keď sa
QI koncentruje vzniká hmota, kde sa
rozptýli vzniká priestor, keď sa spojí
vzniká život, keď sa rozptýli nastáva
smrť, keď cirkuluje v tele, hovoríme
o zdraví, keď sa zablokuje, nastáva
choroba.
U človeka existuje len jedna QI, ktoré
sa môže prejaviť dvomi spôsobmi:
1. QI ktorá sa podieľa na vytváraní
prvkov ľudského tela a umožňuje
sa prejaviť životu. Prejavuje sa
ako esencia dýchania(Yangovej
povahy) a substancia zeme(výživová QI) je yinovej povahy.
2. QI tvorená fyziologickou činnosťou orgánových tkanív napríklad
QI orgánov alebo QI ciev
Príznaky sú prisudzované vonkajšku
a vnútru. Všeobecné príznaky nedostatku QI: (Mézard 2011)
1. svalová slabosť,
2. pasivita,
3. paralýza,
4. únava,
5. atrofia.
Pri pohybe - rýchla únava, tachykardia, tachypnoe.
V kľude - nízky krvný tlak, slabý
a pomalý pulz.
Vonkajšia sila je spojená s pohybovo-svalovým aparátom. Vnútorná
sila je spojená s inými vnútornými
sústavami - srdcovými svalmi a hladkými svalmi orgánov. QI môže byť
aj v nadbytku: zvýšená svalová sila,
hyperkativita, svalová hypertrofia,
spazmatická paralýza.
Liečba nedostatku QI celkovo:
VU 18 (Ganshu) - VU 47 (Hunmen), VU 19 (Danshu) - VU 48
(Yanggang)
VU 23 (Shenshu) - VU 52 (Zhishi),
VU 24 (Qihaishu)
VF 34 (Yanglingquan), JM 4 (Guanyuan), JM 6 (Qihai) - More životnej
energie, G 36 (Zusanli)
H 3 (Taichong) funkčný bod pre spatické stavy (Šmirala, 2005)
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Masáž, Moxibuscia, Diéta, Cvičenie,
Fytoterapia
Body prameňa ktoré umožňujú liečiť
funkciu produkcie (Yang) a kontroly
(Yin) koreňa QI:
VU 18 (Ganshu) - VU 19 (Danshu),
ktoré umožňujú ovplyvniť produkciu (Yang) pohybovo-svalového
systému
H 14 (Qimen) a VF 23 (Zhejin) ovplyvňuje kontrolu(Yin) pohybovo-svalového aparátu
VF 34 (Yanglingquan) - nazývaný
more šliach ovplyvňuje telesnú
silu (Lian 2012)
Koreň JinYe - telesné tekutiny
(Laurent, Truong 2011)
Telesné tekutiny zahŕňajú všetky
normálne tekutiny, vytvárajú tekutú
časť krvi, aby zabezpečili neprerušený obeh. Zvlhčujú orgány, cievy,
kožu, kĺby. Udržiavajú rovnováhu
Yin a Yang, telesnú teplotu a správnu
činnosť orgánov.
Tekutiny JIN sú Yangovej povahy, sú súčasťou čistých tekutín rozdeľovaných v miestach prúdenia Wei
QI. Vyživujú svalové tkanivo a kožu,
kĺby, udržiavajú vonkajšok. Tekutiny
YE sú Yinovej povahy, cirkulujú
s Jing QI a krvou. Sú to tekutiny
vylučované skôr vo vnútri (pot, slzy,
sliny, hlien slizníc), najviac obohacujú Jing, mozog, miechu, zvlhčujú
telesné otvory a pomaly cirkulujú.
Telesné tekutiny sa vytvárajú
v močovo-pohlavnej tráviacej a dýchacej sústave, tráviaca sústava hrá
dôležitú úlohu, pretože vytvára väčšinu telesných tekutín. Močovo-pohlavná sústava stabilizuje množstvo
a kvalitu telesných tekutín. Vylučuje
tekutiny v prípade ich nadbytku a zadržiava v prípade ich nedostatku. Autonómny nervový systém koordinuje
vzťahy medzi jednotlivými orgánmi
a za účelom zaistenia regulácie autonómnych vegetatívnych funkcií ako
dýchanie, metabolizmus, trávenie,
vylučovanie a rozmnožovanie.
Príznaky poruchy koreňa JinYe:
(Chen, Vanroy 1983)
Nadmerné vylučovanie: moč, hnačky,
zvýšené potenie, sliny, slzenie
Príznaky nedostatku tekutín:
1. Suchosť kože, nosa, úst

2. Objavenie sa vrások,
3. Smäd
4. Strata váhy
Liečba poruchy telesných tekutín
Tonifikovať vodu
Na úrovni obličiek:
Stimulovať renálnu reabsorpciu stimuláciou hormónu ADH:
VU 23 (Shenshu) a R 7 (Fuliu) bod
kovu (bod absorpcie)
JM 9 (Shuifen) - systémový bod pre
edém a ascites (Šmirala, 2005)
Na úrovni žalúdka:
G 36 (Zusanli)
Na úrovni srdca:
VU 15 (Xinshu) - pot
Na úrovni pľúc:
VU 13 (Feishu)
+ body Yin Ohňa a Yang vody
+ MOXA naVU 20 (Pishu) a VU 23
(Shenshu) - stimulovať produkciu
JIN YE
+ Zvlhčujúca strava
+ Fytoterapia (Vanroy, 1987)
Koreň Shen - duševno (Ando 2011)
Pojem SHEN zahŕňa určitý stupeň
psychickej sily vychádzajúci vedome
aj nevedome z citových prejavov, inteligencie a duše každého jednotlivca.
V tradičnej orientálnej medicíne sa
prikladá zvláštny dôraz na duševno.
Rozoznáva vrodené duševno, ktoré
zodpovedá duševným vlastnostiam
podmieneným dedičnosťou a získané
duševno, ktoré závisí od hormónov,
močovo-pohlavného systému a pod.
Tento koreň ovplyvňuje ďalšie korene, ale aj narušenie ostatných koreňov môže mať dopad na psychiku.
Usporiadanie organizmu sa
podobá štruktúre vlády. Centrálny
nervový systém sa považuje za cisára
a autonómny nervový systém za ministra. Tieto dva systémy riadia ostatné štyri systémy -močovo-pohlavný,
tráviaci, dýchací a pohybovo-svalový. Centrálny nervový systém riadi
všetky ostatné systémy. Je pánom
orgánov a sídlom duše. (Wang 2014)
(obr.8)
Je zložený z mozgu, mozgovej
miechy, štítnej žľazy a krvných ciev.
Mozog je zodpovedný za duševnú
aktivitu, vedomie. Mozgová miecha
prostredníctvom miešnych nervov
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Obr. č. 8: CNS a ANS podľa Truonga

inervuje všetky časti tela. Štítna žľaza
predstavuje Cisársky oheň. Hormón tyroxin je vďaka metabolizmu
pôvodcom tepla. Aj keď sa hovorí
o ohni srdca alebo cisárskom ohni,
srdce nie je zdrojom metabolizmu,
ale štítna žľaza ktorá zásobuje tento
oheň a je súčasťou CNS. Srdce je
súčasťou obehového systému. Koreň
Shen môže trpieť narušením v zmysle
nedostatku alebo nadbytku.
SHEN v nedostatku: 7 príznakov
1. Depresia
2. Pasivita
3. Znížená pamäť a inteligencia
4. Nedostatok vôle
5. Nespavosť
6. Nepríjemné pocity
7. Strach, úzkosť, smútok a pesimizmus
8. Neurovegetatívne ťažkosti
Shen v nadbytku - 8 príznakov
1. Nepokoj
2. Podráždenosť
3. Hnev
4. Nadmerná rozčúlenosť
5. Nespavosť
6. Nočné mory
7. Neurovegetatívne obtiaže
8. Duševná podráždenosť
Liečba koreňa SHEN
JM 14 (Juque)
JM 17 (Shanshong) (veľmi účinný
v prípade Tan v Hornom ohrievači)
TM 4 (Mingmen)
TM 14 (Dazhui)
C 7 (Shenmen) - funkčný bod pôsobiaci na neurovegetatívny systém,
psychické poruchy a poruchy cirkulácie a PC 6 (Neiguan)
8
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TM 20 (Baihui)- najúčinnejší sedatívny a trankvilizačný bod (Šmirala,
2005)
Body prameňa môžu pôsobiť na
funkciu produkcie(Yang) a kontroly
(Yin) CNS
- VU 15 (Xinshu)-VU 27 (Xiaochangshu), na chrbte pre liečbu
produkcie (Yangu)
- JM 14 (Juque) - JM 4 (Guanyuan) na bruchu pre liečbu kontroly
(Yinu)
Nedostatok SHEN = tonifikovať
VU 15 (Xinshu) -VU 44 (Shentang)
radosť zo života, inteligencia
VU 14 (Jueyinshu) - VU 43 (Gaohuang) upokojuje srdce
VU 23 (Shenshu) - VU 52 (Zhishi) Sídlo vôle - pamäť, vôľa, strach
VU 18 (Ganshu) - VU 47 (Hunmen)
- Brána duše - rozhodnosť, aktivita
VU 13 (Feishu) - VU 42 (Pohu) - Sídlo duše - úzkosť, smútok
Shen v nadbytku: ochladiť:
Tonifikovať body yin ohňa
Rozptýliť body yang ohňa príslušných meridiánov
Rozhovor s pacientov v kľude vo
dvojici, počúvať pred kladením otázok
Diéta: vyhýbať sa mäsu
Qi gong vonkajší
Diagnostika 12 konárov - meridiánov (Zang/Fu): (Truong 2011)
● 6 anatomicko-fyziologických sústav alebo 6 párových meridiánov
a ich príznakov
● Palpácia meridiánov a bodov MU
alebo/a SHU (12 bodov x 2)
● Vyšetrenie príznakov na povrchu
tela
V tradičnej orientálnej medicíne
funkčné vyšetrenie ľudského organizmu sa nezaujíma len o príznaky, ale
hľadá hlavnú príčinu obtiaží. Ľudská
bytosť je znázornená ako „strom života“. Tento strom je tvorený piatimi
koreňmi (Jing, krv, Qi, Shen, JinYe).
Z koreňov vyrastá kmeň, ktorý sa
rozvetvuje na šesť hlavných konárov
- systémov, ktoré sa vetvia na dva
menšie meridiány a tie sa vetvia na
ďalšie dve vetvičky - meridiánové
vetvy, z ktorých každá je zakončená
piatimi listami.
V tradičnej orientálnej medicíne sa

univerzálny zákon YinYang uplatňuje
vo všetkom, čo existuje od atómu až
po nekonečno. Tento zákon sa prejavuje vo všetkých systémoch ľudského tela: funkcia produkcie (Yang)
a funkcia kontroly (Yin).
Možnosti pôsobenia kontroly a produkcie(Yin a Yang): (Král 2011)
1. produkcia zvýšená: systém sa
zrýchli,
2. produkcia príliš slabá: systém
bude pracovať pomalšie,
3. kontrola príliš silná: systém bude
fungovať spomalene,
4. kontrola príliš slabá: systém sa
zrýchli.
Vetvy stromu života - orgánové
systémy
Šesť hlavných vetiev vychádza
z kmeňa stromu života. Predstavujú
šesť orgánových systémov.
Šesť hlavných vetiev zodpovedá šiestim orgánovým systémom, ku každému sú priradené dva meridiány:
1. centrálny nervový systém - systém
srdce - tenké črevo
2. autonómny nervový systém - perikard - Tri ohrievače
3. dýchací systém - pľúca - hrubé črevo
4. tráviaci systém - slezina, pankreas
- žalúdok
5. pohybovo-svalový systém - pečeň
- žlčník
6. močovo-pohlavný systém - obličky - močový mechúr
Každá z hlavných vetiev má dve
základné funkcie: funkciu produkcie
a funkciu kontroly, ktoré sú zastúpené
2 malými vetvami. Prvá malá vetva
(základná funkcia produkcie - Yang)
sa rozdeľuje na dve vetvičky, ktoré
majú tiež funkciu produkcie (Yang)
a kontroly (Yin) a druhá malá vetva
(základná funkcie kontroly - Yin)
sa tiež rozdeľuje na dve vetvičky,
ktoré majú funkcie produkcie (Yang)
a kontroly (Yin). Toto delenie vysvetľuje zákon prírody, kde jedna funkcia
má dve časti: produkciu a kontrolu: 4
časti produkciu (YangYangu) a kontrolu produkcie (YinYangu) a kontrolu (YinYinu) a produkciu kontroly
(YangYinu) (obr.9).
Tento zákon prírody je znázornený v symbole Taijitu (obr.10), ktorý
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(Obr.11.d.)Tráviaci systém(TS )
a jeho meridiány Slezina, Pankreas
- Žalúdok

(Obr.11.e.) Systém pohybovo-svalový a jeho meridány Pečene
a Žlčníka
Obr.9: Vetvy stromu života podľa Truonga

predstavuje jednotku, ktorá sa skladá
z dvoch rovnakých a doplnkových
častí. Tieto dve časti majú špecifickú vlastnosť, že v každom z týchto
dvoch prvkov sa nachádza časť
druhého. V tradičnej čínskej medicíne QI (energia života) je kumulatívna
zostava energií yin a yang. Ale keď
rozčleníme túto energiu života zistíme, že zodpovedá yinyinu + yangyinu a yinyangu + yangyangu.

(Obr.11.a).Centrálny nervový systém a jeho meridiány (Srdce a Tenké črevo)
Funkcia produkcie (Yang) centrálneho nervového systému zodpovedá
vetve nazývanej meridián tenkého
čreva (IT), funkcia kontroly (Yin)
zodpovedá vetve nazývanej meridián
Srdca (C). Každá z týchto vetiev sa
delí na ľavú a pravú vetvu.

Obr. č. 10: Symbol Taijitu

Pojem meridiánu
Meridiány sú prejavom yin
a yang (kontroly a produkcie) dvanástich funkcií veľkých systémov.
Každá veľká vetva zodpovedá jednému zo šiestich systémov tela a delí
sa na dve funkcie yin a yang, ktoré sa
ďalej delia na dve vetvy yin a yang
idúce na pravej a ľavej strane. Máme
teda 6 veľkých vetiev, ktoré dávajú
12 funkcií (6 produkcie-Yangu a 6
kontroly-Yinu) čiže spolu 24 vetiev
meridiánov.
Na rozdiel od čínskej tradičnej
medicíny (Ando, 2011), ktorá pozná
len 12 meridiánov tradičná orientálna medicína (Truong T., 2011) vďaka
univerzálnemu zákonu, kde 1=2
a 2=4, pozná 24 meridánov, 6 veľkých vetiev, ich meridiány a ich meridiánové vetvy (obr.11 a.b.c.d.e.f.)

(Obr.11.b.) Autonómny nervový
systém a jeho meridiány Perikardu
a Troch ohrievačov

(obr.11.c.) Dýchací systém(DS)
a jeho meridiány Pľúca a Hrubé
Črevo

(Obr.11.f.) Systém močovo-pohlavný a jeho meridiány Obličky a Močového mechúra

Existuje teda 6 orgánových systémov zastúpených 6 veľkými konármi stromu života. Každý konár má
2 funkcie, čo spolu dáva 12 funkcií
(meridiánov) alebo 12 vetiev, z ktorých každá sa delí na 2 vetvičky, ktoré
majú tiež 2 funkcie, čo dáva spolu 24
vetiev alebo funkcií. Skrátka máme
12 meridiánov, z ktorých každý má
pravú a ľavú stranu, čo potvrdzuje
číslo 24.
Funkcie kontroly a produkcie (Yin
a Yang) orgánových systémov (meridiánov)
Meridián pľúc (Yin)(obr.12)

Obr. č. 12: Pravá a ľavá vetva funkcie kontroly (Pľúca) Dýchacieho systému
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Tento meridián zodpovedá funkcii kontroly (Yin) dýchacieho systému. Má pravú vetvu kontroly svojej
funkcie kontroly (YinYinu) a ľavú
vetvu produkcie funkcie kontroly
(YangYinu).
Tento poznatok 2 vetiev umožňuje presnú liečbu každej poruchy
rovnováhy(obr.13)

Obr.13: Funkcia Produkcie (Meridián Hrubého čreva) a Funkcia Kontroly (Meridián pľúc)
Dýchacieho systému

Meridián Hrubého čreva (Yang)
(obr.14)
Tento meridián zodpovedá funkcii produkcie (Yang) dýchacieho
systému. Má pravú vetvu produkcie
jeho funkcie produkcie (YangYangu)
a ľavú vetvu kontroly jeho funkcie
produkcie (YinYangu).

Obr. č. 14: Pravá vetva produkcie funkcie
produkcie a ľavá vetva kontroly funkcie produkcie meridiánu Hrubého čreva

Meridán žalúdka (Yang)
Tento meridián zodpovedá funkcii produkcie (Yang) tráviaceho systému. Má pravú vetvu produkcie jeho
funkcie produkcie (YangYangu) a ľavú vetvu kontroly funkcie produkcie
(YinYangu).
Meridán sleziny (Yin)
Tento meridián zodpovedá funkcii kontroly (Yang) systému trávenia.
Má pravú vetvu kontroly jeho funkcie
kontroly (YinYinu) a ľavú vetvu produkcie funkcie kontroly (YangYinu).
10
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Meridán srdca (Yin)
Tento
medridán
zodpovedá
funkcii kontroly (Yin) centrálneho
a obehového systému. Pravá vetva
kontroly jeho funkcie kontroly (YinYinu) a ľavá vetva produkcie funkcie kontroly (YangYinu).

Meridián pečene (Yin)
Tento meridián zodpovedá funkcii kontroly (Yin) pohybovo-svalového systému. Má pravú vetvu kontroly jeho funkcie kontroly(YinYinu)
a ľavú vetvu produkcie jeho funkcie
kontroly (YangYinu).

Meridián tenkého čreva (Yang)
Tento meridián zodpovedá funkcii
produkcie (Yang) centrálneho nervového a obehového systému. Má
pravú vetvu produkcie jeho funkcie
produkcie (YangYangu) a ľavú vetvu
kontroly jeho funkcie produkcie (YinYangu).

Listy - Funkcie- prvky

Meridián močového mechúra (Yang)
Tento meridián zodpovedá funkcii
produkcie (Yang) močopohlavného
systému. Má pravú vetvu produkcie
funkcie produkcie (YangYangu) a ľavú vetvu kontroly funkcie produkcie
(YinYangu).
Meridián obličiek (Yin)
Tento meridián zodpovedá funkcii kontroly (Yin) močopohlavného
systému. Má pravú vetvu kontroly
jeho funkcie kontroly (YinYinu)
a ľavú vetvu produkcie jeho funkcie
kontroly (YangYinu).
Meridán perikardu (Yin)
Tento meridián zodpovedá funkcii kontroly (Yin) autonómneho
nervového systému. Má pravú vetvu
kontroly jeho funkcie kontroly (YinYinu) a ľavú vetvu produkcie jeho
funkcie kontroly (YangYinu).
Meridián Troch ohrievačov(Yang)
Tento meridián zodpovedá funkcii produkcie (Yang) autonómneho
nervového systému. Má pravú vetvu
produkcie jeho funkcie produkcie
(YangYangu) a ľavú vetvu kontroly
jeho funkcie produkcie (YinYangu).
Meridián žlčníka (Yang)
Tento
meridián
zodpovedá
funkcii produkcie (Yang) pohybovo-svalového systému. Má pravú vetvu
produkcie jeho funkcie produkcie
(YangYangu) a ľavú vetvu kontroly jeho funkcie produkcie (YinYangu).

Pojem 5 listov - piatich všeobecných funkcií (Truong 2011)
Každý zo šiestich veľkých systémov (centrálny nervový systém,
autonómny nervový systém, dýchací
systém, tráviaci systém, pohybovo-svalový systém, močovo-pohlavný
systém funguje vďaka piatim všeobecným funkciám:
1. všeobecná motorická funkcia
zodpovedná za pohyb (Drevo)
2. všeobecná termická funkcia zodpovedná za tvorbu tepla (Oheň)
3. všeobecná sekrečná funkcia zodpovedná za sekréciu žliaz(vylučovanie)(Zem)
4. všeobecná absorpčná funkcia
zodpovedná za vstrebávanie vzduchu, potravín(Kov)
5. všeobecná akumulačná funkcia
zodpovedná za skladovanie zásob
(Voda)
Pre pochopenie ich významu je
potrebné mať na mysli, že všeobecné
funkcie sa nachádzajú na úrovni každého systému, teda aj každého orgánu
tvoriaceho systém. Napr. oblička je
pod vplyvom motorickej, termickej,
sekrečnej absorpčnej a akumulačnej
funkcie. Tieto všeobecné funkcie sú
riadené zákonom produkcie - Yangu
(stimulácie) a kontroly - Yinu (inhibície).
Vplyv všeobecných funkcií na 6 orgánových systémov ľudského tela
Všeobecné funkcie v tradičnej medicíne zodpovedajú piatim prvkom,
známym pod názvom Drevo, Oheň,
Zem, Kov a Voda.
1. Všeobecná motorická funkcia
zodpovedá prvku Drevo, prejavuje
sa vo všetkých 6 systémoch:
- obehovom - búšenie srdca,
vazokonstrikcia (zúženie cievy
kontrakciou svalových vlákien)
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- autonómny nervový systém
motorická funkcia môže spôsobiť tachykardiu, spazmy
- tráviaci - črevná peristaltika
a spazmy
- dýchací systém
- pohybovosvalový systém je
hlavný systém zapojený do vnútornej a vonkajšej motoriky
- močovopohlavný systém spazmy močového mechúra, inkontinencia
2. Všeobecná termická funkcia zodpovedá prvku Oheň
- Centrálny nervový systém
v ktorom štítna žľaza je zdrojom
tepla pre celé telo
- obehový systém - zápaly tepienarteriitídy a žíl-flebitídy
- dýchací systém -bronchitídy,
tracheitídy
- tráviaci systém - poruchy ako
gastritídy, kolitídy, hepatitídy
- pohybovo-svalový systém - tendinitídy
- močovo-pohlavný systém cystitídy, nefritídy a iné zápaly
3. Všeobecná sekrečná funkcia zodpovedá prvku Zem
- centrálny nervový systém
vylučuje veľký počet neurohormónov, štítna žľaza vylučuje 2
hormóny
- autonómny nervový systém
vylučuje adrenalin, acetylcholin
- dýchací systém vylučuje hormóny, hlien
- tráviaci systém je hlavný systém podieľajúci sa na sekrécii
enzýmov, inzulínu
- pohybovosvalový systém vytvára kyselinu mliečnu, kŕče
- močovo-pohlavný systém - hormóny
4. Všeobecná absorpčná funkcia
zodpovedá prvku Kov
- nervový systém absorbuje počas života množstvo informácií
- dýchací systém vstrebáva neustále životne dôležitý vzduch
- tráviaci systém absorbuje potraviny a črevá absorbujú výživné látky
- pohybovo-svalový systém - kyselinu mliečna
- močovo-pohlavný systém obličky reabsorbuje späť niektoré

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY TRADIČNEJ ORIENTÁLNEJ MEDICÍNY

zložky krvi
Všeobecná funkcia akumulačná
zodpovedá prvku Voda
- nervový systém akumuluje informácie, ktoré sme absorbovali
počas života
- dýchací systém akumuluje
vdychnutý vzduch
- tráviaci systém akumuluje napr.
glykogén
- pohybovosvalový systém akumuluje krv
- močovopohlavný systém akumuluje tuk, aby chránil telo pred
chladom
Vzájomné vzťahy medzi všeobecnými funkciami majú za úlohu udržiavať rovnováhu organizmu.
Cyklus produkcie a cyklus kontroly
(Růžička,2004)
Zákon produkcie a kontroly je neoddeliteľnou súčasťou tradičnej orientálnej medicíny a každá z 5 všeobecných funkcií podlieha tomuto zákonu
(obr.15,16,17)
Cyklus produkcie

Spojenie
cyklu
produkcie
a cyklu kontroly - zákon 5
všeobecných funkcií (Truong
2011)

Obr. č. 17: Cyklus produkcie a kontroly podľa
TOM

Zákon 5 všeobecných funkcií,
kde všeobecné funkcie medzi sebou
navzájom pôsobia za účelom udržiavania dobrej rovnováhy fungovania
každého systému a orgánu.
Využitie zákona 5 všeobecných
funkcií
Každá z 5 všeobecných funkcií
podlieha univerzálnemu zákonu yin
a yang (produkcie a kontroly)
Každá funkcia môže byť podrobená
produkcii (Yangu) alebo kontrole
(Yinu), môže byť teda zvýšená alebo
znížená (obr. 18).

Obr. č. 18: Stav všeobecnej funkcie

Obr.č. 15: Cyklus produkcie podľa TOM

Cyklus kontroly

Obr. č. 16: Cyklus kontroly podľa TOM

V prípade zvýšenej produkcie
budeme mať dva účinky:
- stimulácia nasledujúcej funkcie,
ktoré v zmysle schémy v cykle
produkcie sa stane nadmerná
- inhibícia kontrolovanej funkcie,
ktorá v zmysle schémy v cykle
kontrola sa stane nedostatočnou
(obr.19).

Obr. č. 19: Vplyv zvýšenej všeobecnej funkcie
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V prípade nedostatočnej produkcie
všeobecnej funkcie môžu nastať dva
účinky:
- slabá stimulácia nasledujúcej funkcie spôsobí jej nedostatočnosť
- slabá
kontrola
kontrolovanej
funkcie spôsobí jej nadmernosť
(obr.20).

Obr. č. 20: Vplyv zníženej všeobecnej funkcie

Kľúč pre využitie zákona piatich
všeobecných funkcií
Tradičná orientálna medicína je
logickou medicínou. Stačí vedieť priradiť ku každému príznaku všeobecnú funkciu a zatriediť ju. Po priradení
a zatriedení nám symptómy umožnia
určiť príčinnú funkciu, t. j. všeobecnú
funkciu, ktorá je príčinou všetkých
príznakov. Následne zistíme, či je
zvýšená alebo znížená.
Pravidlo hlavnej príčiny hovorí,
že príčina poruchy je vždy medzi
dvomi rovnako zmenenými funkciami, buď zvýšenými, alebo zníženými.
(Truong 2011)
Príklad č. 1:
Zistené príznaky u pacienta:
- červená angína s teplotou a bolesťami- zvýšená termická funkcia
- výrazné potenie- sekrečná funkcia
zvýšená
- strata chuti do jedla s dýchacími
ťažkosťami - znížená absorpčná
funkcia
- strata váhy a studené nohy- znížená
akumulačná funkcia
- kŕče, palpitácie a podráždenosť zvýšená motorická funkcia.
Na pentagrame môžeme zakresliť
šípky ku každej všeobecnej funkcii,
ktoré označia nadbytok alebo nedostatok. Dostaneme nasledujúci pentagram (obr.21):
Sú len dve možnosti pre každú funkciu. Môže byť buď zvýšená alebo
znížená.
12
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stúpajúcimi šípkami. Príčina poruchy
v prípade zvýšenej funkcie bude vždy
medzi dvoma ďalšími zvýšenými
funkciami. Ďalší príklad zvýšenej
termickej funkcie medzi dvoma ďalšími funkciami (obr.25):
Obr. č. 21: Zvýšená termická funkcia

Príklad č. 2:
Sekrečná funkcia je zvýšená. Ak
je sekrečná funkcia zvýšená, jej produkcia je zvýšená. To má za následok
stimuláciu absorpčnej funkcie, ktorá
sa bude zvyšovať. Zároveň sekrečná
funkcia bude nadmerne kontrolovať
akumulačnú funkciu, ktorá sa bude
znižovať (obr.22):

Obr. č. 22: Zvýšená sekrečná funkcia

Ale kontrola pokračuje, t.j. zvýšená absorpčná funkcia bude nadmerne
kontrolovať motorickú funkciu, ktorá
sa zníži (obr.23):

Obr. č. 23: Vplyv zvýšenej absorpčnej funkcie
na motorickú funkciu

Znížená akumulačná funkcia nekontroluje termickú funkciu, ktorá sa
zvyšuje (obr.24):

Obr. č. 24: Vplyv zníženej akumulačnej funkcie na termickú funkciu

Pri preskúmaní získanej schémy
vidíme, že 3 šípky smerujú hore
a 2 dole. Všímame si, že začiatočná
funkcia sa nachádza medzi dvoma

Obr. č. 25: Vplyv zvýšenej termickej funkcie
na ostatné 4 funkcie

Zvýšená termická funkcia má dva
účinky:
- stimuluje funkciu sekrécie, ktorá sa
zvyšuje,
- nadmerne kontroluje funkciu absorpcie, ktorá sa znižuje,
- zvýšená sekrečná funkcia nadmerne kontroluje akumulačnú funkciu,
ktorá sa znižuje.
Znížená absorpčná funkcia nekontroluje motorickú funkciu, ktorá
sa zvyšuje. Takto môžeme analyzovať a overiť presnosť vzťahov medzi
funkciami a vďaka tomuto zákonu
môžeme nájsť primárnu príčinu poruchy a liečiť ju presne a ľahko.
Príklad prípadu, kde je znížená všeobecná akumulačná funkcia:
- akumulačná znížená funkcia nestimuluje motorickú funkciu, ktorá sa
zníži a nekontroluje termickú funkciu, ktorá sa zvyšuje (obr.26 ).

Obr. č. 26: Vplyv zníženej akumulačnej funkcie na motorickú a termickú funkciu

Zvýšená termická funkcia ďalej nadmerne kontroluje absorpčnú funkciu,
ktorá sa zníži (obr. 27).
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presné pochopenie funkcie všetkých
orgánov.

Obr. č. 27: Vplyv zvýšenej termickej funkcie
na absorpčnú funkciu

Znížená motorická funkcia nekontroluje sekrečnú funkciu, ktorá sa zvýši
(obr.28).

Tradičná čínska medicína pozná
len časť piatich všeobecných funkcií (obr.29):
● Termická funkcia patriaca v TČM
k prvku srdce a v TOM k centrálnemu nervovému systému
● Sekrečná funkcia patrí k v TČM
Slezine - v TOM k tráviacemu systému
● Absorpčná funkcia k pľúcam
v TČM - dýchací systém v TOM
● Akumulačná funkcia k obličkám
v TČM- močovo-pohlavný systém
v TOM
● Motorická funkcia k pečeni
v TČM- pohybovo-svalový systém
v TOM
V pentagrame:

Obr.28:Vpyv zníženej motorickej funkcie na
sekrečnú funkciu

Pri preskúmaní tejto schémy si
všímame 3 zostupujúce a 2 stúpajúce
šípky. Príčina poruchy v prípade
zníženej funkcie sa vždy nachádza
medzi dvoma ďalšími zníženými
funkciami.
(Truong 2011)
Znížená akumulačná funkcia sa
nachádza medzi dvoma zníženými
funkciami. Je zodpovedná za poruchu
organizmu, príznaky teda aj syndróm.
Treba nám overiť či aj tu platí zákon
produkcie a kontroly.
Znížená akumulačná funkcia má 2
účinky:
- nestimuluje motorickú funkciu,
ktorá sa znižuje,
- nekontroluje termickú funkciu,
ktorá sa zvyšuje.

Obr. č. 29: 5 prvkov podľa tradičnej čínskej
medicíny a TOM

Táto schéma je príliš obmedzujúca, nepredstavuje všetky všeobecné
funkcie organizmu, len 5 zo všetkých.
V tradičnej orientálnej medicíne
(obr.30) každý zo 6 veľkých systémov obsahuje 5 všeobecných funkcií.
Teda v skutočnosti 6 (systémov) x 2
(funkcie) x 5 (všeobecných funkcií)
x 2 (produkcia-kontrola) = 120
funkcií:

Ako liečiť poruchy narušených všeobecných funkcií
Antické body sú v priamom vzťahu so zákonom piatich funkcií.
● body zhodujúce sa s termickou
funkciou - body Ohňa
● body zhodujúce sa so sekrečnou
funkciou- body Zeme
● body zodpovedajúce absorpčnej
funkcii - body Kovu
● body zodpovedajúce akumulačnej funkcii - body Vody
● body zodpovedajúce motorickej
funkcii body Dreva
● body prameňa- body Yuan
Pri použití pravidla piatich funkcií budeme vedieť použiť tieto špeciálne body. Po určení príčinnej funkcie
(hlavnej - kardinálnej príčiny) poruchy budeme vedieť, ktorý bod použiť
(obr.31).
Podľa toho, ktorá je kauzálna
príčina:
● pri termickej funkcii použijeme
body Ohňa na príslušných meridiánových vetvách
● pri sekrečnej funkcii použijeme
body Zeme na príslušných meridiánových vetvách
● pri absorpčnej funkcii použijeme
body Kovu
● pri akumulačnej funkcii body
Vody
● pri motorickej funkcii body Dreva

Znížená motorická funkcia nekontroluje sekrečnú funkciu, ktorá
sa zvyšuje. Zvýšená termická funkcia
nadmerne kontroluje absorpčnú funkciu, ktorá sa znižuje.
Inovačný prínos metódy tradičnej
orientálnej medicíny (TOM) oproti
tradičnej čínskej medicíny (TČM)
Metóda tradičnej orientálnej
medicíny využíva teóriu piatich pohybov v každom zo 6 systémov pre

Obr. č. 31: Antické body na meridiánoch Yin
a Yang

Obr.30: 6 systémov a 5 všeobecných funkcií
podľa TOM

Pre pokračovanie v použití pravidla piatich funkcií je potrebné
poznať, na ktoré meridiány sa má
terapia aplikovať. Sú dve metódy:
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1. prvá metóda spočíva v použití
systémov.
- pre problémy v dýchacom systéme
t. j. súčastí systému, vyberieme
body meridánov Pľúca a Hrubého
čreva,
- pre problémy centrálnej nervovej
sústavy vyberieme body Srdca
a Tenkého čreva,
- pre problémy autonómnej nervovej
sústavy vyberieme príslušné body
dráhy Perikardu a Troch ohrievačov,
- pre problémy tráviaceho systému
resp. jedného zo súčastí systému
vyberieme body dráhy Sleziny,Pankresu a Žalúdka,
- pre problémy pohybovo-svalového
systému vyberieme body Pečene
a Žlčníka,
- pre problémy močovo-pohlavného
systéme vyberieme príslušné body
Obličiek a Močového mechúra.
2. druhá metóda spočíva v použití
strážnych bodov
Kmeň (podľa tradičnej orientálnej
medicíny)
V prírode kmeň stromu umožňuje
prúdenie miazgy a výživy z koreňov
ku konárom a listom. Podľa tradičnej
orientálnej medicíny kmeň života
umožňuje prúdenie energie vďaka
dvom dráham - Dráhe počatia Ren
Mai -Jenn MO a Vedúcej dráhe Du
Mai - Tou MO, ktoré ju rozdeľujú
systémom a všeobecným funkciám
týchto systémov.
Du Mai vedie a prenáša produkčnú energiu prameňa (Yang)
a Ren Mai prenáša a vedie kontrolnú
energiu prameňa (Yin). Tieto dráhy
sú dôležité, obsahujú body pre stanovenie energetickej bilancie dráh a pre
liečbu.
Vládnuca dráha - Zadná stredná
dráha DuMai, Tou Mo - TM
Vládnuca dráha - Zadná stredná
dráha DuMai, Tou Mo - TM nachádza
sa na chrbte blízko chrbtice, prenáša
yangovú energiu prameňa (produkciu). Táto produktívna energia prameňa vedie do malej vetvy produkcie
každého z dvoch meridiánov yin
a yang každého veľkého systému.
Prejaví sa bodmi zodpovedajúcimi
14
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12 funkciám produkcie prameňa, nazývanými bodmi Yuan.
● Dýchací systém - Pľúca - vetva
produkcie - P9 (Taiyuan) na ľavej
HK
● Hrubé črevo - vetva produkcie IC4 (Hegu) vpravo
● Centrálny nervový systém - Srdce
- vetva produkcie - bod C7 (Shenmen) vľavo
● Tenké črevo- vetva produkcie IT4
(Wangu) vpravo
● Autonómny nervový systém - Perikard - vetva produkcie PC 7 (Dalin) vľavo
● Tri ohrievače vetva produkcie bod T4 (Yangchi) vpravo
● Tráviaci systém - Slezina, pankreas
vetva produkcie - bod LP 3 (Taibai)
na ľavej nohe
● Žalúdok vetva produkcie bod G42
(Chongyang) na pravej nohe
● Pohybovo.svalový systém - Pečeň
vetva produkcie - H3 (Taichong)
na ľavej nohe
● Žlčník - vetva produkcie - bod
VF40 (Qiuxu) na pravej nohe
● Močovo-pohlavný systém - Obličky vetva produkcie bod R3 (Taixi)
na ľavej nohe
● Močový mechúr vetva produkcie bod VU64 (Jinggu) na pravej nohe

Dráha počatia - Predná stredná
dráha - RenMai-JennMo-JM
Dráha počatia - Predná stredná
dráha - Ren Mai-Jenn Mo-JM sa nachádza na hrudníku a bruchu prenáša
energiu kontrolnú (Yin) prameňa.
Táto kontrolná energia prameňa
(kontrolná funkcia prameňa) prúdi
do menšej kontrolnej vetvy každého
z dvoch meridiánov yin a yang každého veľkého systému. Prejaví sa
bodmi zodpovedajúcimi 12 kontrolným funkciám prameňa.
● Dýchací systém - Pľúca - vetva
kontroly- bod P9 (Taiyuan) na pravej ruke
- Hrubé črevo - vetva kontroly IC4 (Hegu) na ľavej ruke
● Centrálny nervový systém -Srdcevetva kontroly- bod C7(Shenmen)

●
●
●
●
●

●

na pravej ruke
- Tenké črevo - vetva kontroly bod IT4 (Wangu) na ľavej ruke
Autonómny nervový systém
- Perikard - vetva kontroly. PC 7
(Dalin) na pravej ruke
Tri ohrievače. Vetva kontroly - T 4
(Yangchi) na ľavej ruke
Tráviaci systém
- Slezina,pankreas- vetva kontroly.
bod LP 3 (Taibai) na pravej nohe
Žalúdok - vetva kontroly - bod G
42 (Chongyang) na ľavej nohe
Pohybovo-svalový systém
- Pečeň - vetva kontroly- H 3 (Taichong) na pravej nohe
- Žlčník - vetva kontroly bod VF
40 (Qiuxu) na ľavej nohe
Močovo-pohlavný systém
- Obličky- vetva kontroly-bod R 3
(Taixi) na pravej nohe
- Močový mechúr- vetva kontroly- bod VU 64 (Jinggu) na ľavej
nohe

Stražné body
Tieto dve dráhy, Ren Mai (RM)
a Du Mai (DM), sa prejavujú presnými bodmi, nazývanými strážne body,
ktoré nás upozorňujú na problémový
systém (obr.32). Sú uložené tesne
pod povrchom kože a sú prejavom
funkčného stavu meridiánov, nachádzajúcich sa v dráhe. Pri palpácii
zisťujeme, ktoré z týchto dvanástich
bodov na bruchu a na chrbte sú bolestivé, aby sme spoznali, ktoré funkcie
(meridiány) sú narušené. Pri vyšetrení
môžeme použiť meridiánový princíp a zisťovať bolestivé body a zóny
v priebehu meridiánu alebo môžeme
použiť antické body (tab.2).

Obr. 32: Strážne body na bruchu Mu a na
chrbte Shu
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Diagnostické body na meridiánoch
Meridián obličiek:
Meridián srdca:
Diagnostické body:(Shu, Mu) Diagnostické body:(Shu,Mu)
VU 23,VF 25
VU 15,JM 14.

Meridián pľúc:
Meridián sleziny
Meridián perikardu:
Diagnostické body: (Shu,Mu) Diagnostické body: (Shu,Mu) Diagnostické body: (Shu,Mu)
VU 13,P 1
VU 20, H 13
VU 14,JM 17

Antické body:
R 1 bod Drevo
R 2 bod Oheň
R 3 bod Zem + Yuan
R 7 bod Kov
R 10 bod Voda

Antické body:
C 9 Drevo
C 8 Oheň
C 7 Zem a YUAN
C 4 Kov
C 3 Voda

Antické body:
P 11 Drevo
P10 Oheň
P 9 Zem a Yuan
P 8 Kov
P 5 Voda

Antické body
LP 1 Drevo
LP 2 Oheň
LP 3 Zem a Yuan
LP 5 Kov
LP 9 Voda

Antické vzťahy:
Pc9 Drevo
Pc 8 Oheň
Pc 7 Zem a Yuan
Pc 5 Kov
Pc 3 Voda

Meridián močov. mechúra:
Diagnostické body:
VU 28, JM 3

Meridián tenkého čreva:
Diagnostické body
VU 27, JM 4

Meridián hrubého čreva:
Diagnostické body:
VU 25, G 25

Meridián troch ohrievačov:
Diagnostické body:
VU 22, JM 5, JM 7

Antické body:
VU 67 bod Kov
VU 66 bod Voda
VU 65 bod Drevo
VU 60 bod Oheň
VU 40 bod Zem
VU 64 bod Yuan

Antické body:
IT 1 Kov
IT 2 Voda
IT 3 Drevo
IT 5 Oheň
IT 8 Zem
IT 4 Yuan

Antické body:
IC 1 Kov
IC 2 Voda
IC 3 Drevo
IC 5 Oheň
IC 11 Zem
IC 4 Yuan

Meridián žalúdka:
Diagnostické body:
VU 21,JM 12
Antické body:
G 45 Kov
G 44 Voda
G 43 Drevo
G 41 Oheň
G 36 Zem
G 42 Yuan

Meridián pečene
Diagnostické body:
VU 18, H 14
Antické body:
H1 Drevo
H 2 Kov
H 3 Zem + Yuan
H4 Kov
H 8 Voda

Antické body:
TO 1 Kov
T0 2 Voda
TO 3 Drevo
TO 6 Oheň
TO 10 Zem
TO 4 Yuan

Meridián VF:
Diagnostické body:
VU 19,VF 24
Antické body:
VF 44 Kov
VF 43 Voda
VF 41 Drevo
VF 38 Oheň
VF 34 Zem
VF 40 Yuan

Tabuľka 2: Strážne a antické body meridiánov

Príklad:
Ak je príčinná termická funkcia
a dva strážne body sú bolestivé(Pľúca-P 1, Žlčník-VF 24) vyberieme si
pre liečbu
- bod ohňa na dráhe Pľúc - P 10
(Juji)
- bod ohňa na dráhe Žlčníka VF 38
(Yangfu)
Palpovanie strážnych bodov
umožňuje sledovať účinnosť liečby,
pretože ak je liečba správna, bolestivosť strážneho bodu môže vymiznúť
za niekoľko sekúnd. Aj keď táto metóda TOM sa zdá jednoduchá, umožňuje nájsť odpoveď na množstvo otázok. Pri anamnéze kladením presných
otázok môžeme spoznať zdravotný
stav pacienta. Vyšetrenie spočíva
v celkovom vyšetrení, nasledovanom
palpáciou strážnych bodov a vyšetrením pulzu. Potom môžeme nakresliť
strom života pacienta so stavom jeho
koreňov, vetví, piatich listov a určiť

príčinnú poruchu. Zostáva nám ešte
posledná otázka vo vzťahu k príčinnej funkcii, pretože existuje viacero
možných porúch tejto funkcie podľa
zákona produkcie a kontroly.

a) produkcia je zvýšená
b) kontrola je znížená
c) ak je súčasne produkcia zvýšená
a kontrola znížená

Význam určenia narušenia kauzálnej funkcie.
Nech je akákoľvek kauzálna
funkcia, sú dve možnosti jej narušenia, buď je zvýšená alebo znížená.
Schéma normálneho stavu (Obr.33)
Funkcia bude znížená ak (obr.35):

a) produkcia je znížená
b) kontrola je zvýšená
c) súčasne je znížená produkcia
a zvýšená kontrola

Funkcia bude zvýšená, ak (obr.34):

Ako určiť pôvod týchto porúch:
● Nadbytok produkcie alebo
nadbytok kontroly zodpovedá stavu
plnosti
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● Nedostatok produkcie alebo
nedostatok kontroly zodpovedá stavu
prázdnoty
V prípade zvýšenia všeobecnej
funkcie sú 3 možnosti:
1. stav plnosti, funkcia produkcie je
v nadbytku a stimuluje príčinnú
funkciu
2. stav prázdnoty, funkcia kontroly
je nedostatočná. Nemôže kontrolovať produkciu, ktorá sa zvyšuje
a stimuluje príčinnú funkciu
3. súčasne stav plnosti a prázdnoty

Obr. č. 36: Funkcia prameňa Yuan

V prípade zníženej všeobecnej funkcie, sú tiež 3 možnosti:
1. stav prázdnoty, funkcia produkcie
je nedostatočná, nemôže stimulovať príčinnú funkciu
2. stav plnosti, funkcia kontroly je
nadmerná,nadmerne
kontroluje
produkciu, ktorá nestimuluje príčinnú funkciu
3. súčasne stav prázdnoty a plnosti

Sú dve možnosti poruchy funkcie
prameňa (obr.37):
1. Keď je kontrola prameňa
nedostatočná, produkcia sa
zvýši a všetky funkcie sú
zrýchlené
2. Keď je produkcia prameňa
znížená, všetky funkcie sú
zoslabené a organizmus pracuje spomalene.

Ako určiť stav plnosti alebo prázdnoty:
Kritériá sú jednoduché. Stav plnosti je vtedy, ak ochorenie:
- je akútne, nedávno vzniknuté,
- zapríčinené externým patogénnym
faktorom,
- pulz je povrchný,
- celkový stav pacienta je dobrý.
Stav prázdnoty je, ak ochorenie
je:
- staré, chronické,
- zapríčinené vnútornou poruchou,
- pulz je hlboký,
- pacient je v zlom celkovom stave.

Obr.37: Poruchy funkcie prameňa Yuan

Stav súčasnej plnosti a prázdnoty, ak:
- existuje chronické ochorenie,
- ak sa pridajú akútne vonkajšie vplyvy k už chronickému deficitnému
terénu.
Šiesta hlavná funkcia
Táto hlavná funkcia prameňa
určuje intenzitu energie prameňa
(Yuan) organizmu, ktorá je prvotná
pre dobré fungovanie organizmu.
Skladá sa z produkcie prameňa
a kontroly prameňa. Jej poznanie je
dôležité hlavne pri liečbe ťažkých
chronických ochorení (obr.36).
16



Antické body
Metóda tradičnej orientálnej
medicíny dáva kľúč na využitie antických bodov. Vďaka nim máme
prístup k presnej liečbe každého listu
alebo všeobecnej funkcie na meridiánoch, kde sa nachádzajú body Dreva,
Ohňa, Zeme, Kovu, Vody a bodynazývané antické body. Napríklad
pre všeobecnú funkciu Drevo je bod
Drevo na každom meridiáne, pre všeobecnú funkciu Oheň je bod Oheň na
každom meridiáne atď.
Keďže každý meridián ma dve
vetvy, jednu vetvu produkcie (Yang)
a druhú vetvu kontroly (Yin) budeme mať produkciu Dreva a kontrolu
Dreva. Vďaka týmto bodom budeme
môcť pôsobiť na produkciu motoriky
(napríklad v prípade paralýzy) alebo
na kontrolu motoriky (v prípade kŕčov). Rovnako je to možné pre každý
z listov alebo funkcií.

Kľúč k využitiu antických bodov
podľa metódy tradičnej orientálnej
medicíny
Pre zhrnutie:
6 veľkých vetiev zodpovedá 6 systémom. Tých 6 veľkých vetiev sa delí
na 2 menšie vetvy, nazývané meridiány (v počte 12), Tieto meridiány sa
delia na 2 vetvičky - jedna na pravej
a druhá na ľavej ruke pre horné končatiny a jedna na pravej a ľavej nohe
pre dolné končatiny (v počte 24 s 12timi vpravo a 12timi vľavo)
6 meridiánov sa nachádza na horných
končatinách a 6 na dolných. Máme 3
vetvičky produkcie a 3 vetvičky kontroly na pravej ruke a 3 vetvičky produkcie a 3 vetvičky kontroly na ľavej
ruke. Na dolných končatinách máme
3 vetvičky produkcie a 3 vetvičky
kontroly na pravej nohe a 3 vetvičky
produkcie a 3 vetvičky kontroly na
ľavej nohe.
Každá z vetvičiek produkcie na horných a dolných končatinách má svoj
antický bod produkcie (obr.38)
pre každú z piatich všeobecných
funkcií - Drevo, Oheň,Zem, Kov,
Voda. Máme teda:
12 bodov produkcie Dreva: 6 vpravo
a 6 vľavo
12 bodov produkcie Ohňa:6 vpravo
a 6 vľavo
12 bodov produkcie Zeme: 6 vpravo
a 6 vľavo
12 bodov produkcie Kovu: 6 vpravo
a 6 vľavo
12 bodov produkcie vody:6 vpravo
a 6 vľavo
Každá z vetvičiek kontroly na horných a dolných končatinách má svoj
antický bod kontroly pre každú
z piatich všeobecných funkcií- Drevo, Oheň,Zem, Kov, Voda. Máme
teda:
12 bodov kontroly Dreva: 6 vpravo
a 6 vľavo
12 bodov kontroly Ohňa:6 vpravo a 6
vľavo
12 bodov kontroly Zeme: 6 vpravo
a 6 vľavo
12 bodov kontroly Kovu: 6 vpravo
a 6 vľavo
12 bodov kontroly Vody:6 vpravo a 6
vľavo
Šiesta funkcia prameňa má dodatočný antický bod,ale jedine pre
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funkciu produkcie. Pre funkcie
kontroly je len 5 bodov. Bod Zeme
a Prameňa sa zhodujú.
Existuje teda 5 antických bodov
na 6 meridiánoch horných končatín
a 5 antických bodov na 6 meridiánoch dolných končatín. Nazývajú sa
podľa piatich všeobecných funkcií
(5 prvkov) body Dreva, Ohňa, Zeme,
Kovu, Vody a 1 bod Prameňa na 6
meridiánoch produkcie. Celkovo
máme 6+6=12x5=60 bodov + 6=66
antických bodov (tab.3).
Platia dva základné zákony:
1. Príčina poruchy v prípade zníženej
funkcie bude vždy znížená funkcia
nachádzajúca sa medzi dvomi zníženými funkciami.
2. Príčina poruchy v prípade zvýšenej
funkcie bude vždy zvýšená funkcia
nachádzajúca sa medzi dvomi zvýšenými funkciami.

Obeh energie v meridiánoch a pridružené techniky disperzie a tonifikácie
Centrifugálne meridiány (z vnútra
smerom von)
- na rukách: Pľúca, Perikard, Srdce
- na nohách: Močový mechúr, Žlčník, Žalúdok
Centripetálne (zvonka smerom dnu)
- na rukách: Hrubé črevo, Tri ohrievače, Tenké črevo
- na nohách: Obličky,Pečeň, Slezina
Metóda tonifikácie alebo disperzie
(sedácie)
Možnosti poruchy príčinných funkcií:
- plnosť alebo nadbytok
- prázdnota alebo nedostatok
- súčasne plnosť a prázdnota
Tonifikácia prázdnoty(nedostatku)
(obr.39 a)
Môže sa jednať o prázdnotu produkcie alebo prázdnotu kontroly. V tomto
prípade je potrebné tonifikovať po-

mocou akupunktúry produkciu alebo
kontrolu

(obr.39 a)

Disperzia plnosti (nadbytku)
Môže sa jednať o nadbytok produkcie
alebo plnosť kontroly. V tomto prípade je potrebné rozptýliť produkciu
alebo kontrolu

(obr.39 b)

Tonifikácia prázdnoty a disperzia plnosti súčasne
V tomto prípade je potrebné rozptýliť
plnosť produkcie alebo plnosť kontroly a tonifikovať prázdnotu produkcie alebo prázdnotu kontroly.
Metóda tradičnej orientálnej medicíny umožňuje presne pôsobiť na tieto
poruchy vďaka znalosti dvoch vetiev
každého meridiánu.
Príklad: 3 prípady astmy (obr. 40 a,b,c)
1. Plnosť:
Pulz je pomalý, jedná sa o zásah chladom,ktorý vyvolal záchvat. Je to stav
plnostikontroly akumulačnej funkcie.
Bude potrebné vypustiť nadbytok
kontroly bodmi vody na dýchacom
systéme

(obr 40 a)

Obr. 38: Antické body a body Yuan na vetvách produkcie a kontroly
meridiánov Yin a Yang
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Tabuľka 3: Antické body, body Yuan, LUO a XII meridiánov

Vpravo pre Pľúca P 5(Chize), vľavo
pre Hrubé črevo IC 2 (Erjian)
2. Prázdnota:
Pulz je rýchly a hlboký, jedná sa
o stav prázdnoty kontroly termickej
funkcie. Stav vnútornej horúčavy(zápal priedušiek) nedostatkom
kontroly. Bude potrebné tonifikovať
nedostatočnosť kontroly bodmi ohňa
na dýchacom systéme:

(obr 40 b)

Vpravo pre Pľúca P 10 (Yuji), vľavo
pre Hrubé črevo IC 5 (Yangxi)
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3. Plnosť a prázdnota:
Pulz je povrchový a napätý, naviac
je hlboký na určitej úrovni. Jedná
sa o stav plnosti produkcie motorickej funkcie(medzireberná svaly sú
kontrahované, brániac tak dýchaniu)
a prázdnota kontroly tej istej funkcie

(obr.40c)

Bude potrebné najskôr vypustiť plnosť produkcie bodmi Dreva (produkciu) dýchacieho systému:
- vľavo pre Pľúca P 11 (Shaoshang )
- vpravo pre Hrubé črevo IC 3 (Sanjian)
Súčasne je potrebné tonifikovať
prázdnotu kontroly bodmi Dreva(kontrola) dýchacieho systému
- vpravo pľúcaP 11 (Shaoshang )
- vľavo Hrubé črevoIC 3 (Sanjian)
Dve strany nie sú rovnaké. Účinok
ihly bude rôzny podľa povahy meridiánu (produkcie alebo kontroly
- Yangu a Yinu). Na jednej strane sa
môže jednať o tonifikáciu produkcie
(Yangu), ale na druhej o tonifikáciu
kontroly (Yinu), aj keď pôsobíme na
rovnaký bod na pravej a ľavej strane.
To isté sa týka disperzie podľa povahy meridiánu, na jednej strane disperzia produkcie (Yangu) na druhej
disperzia kontrolyn (Yinu).
Technika tonifikácie v akupunktúre podľa TOM: (Truong T., Mezard M., 2011)
Pre túto techniku je potrebné absolútne ovládať obeh energie v každom meridiáne. Pre centripetálne
meridiány nohy (Slezina, Pečeň,
Obličky) a centripetálne meridiány
ruky (Tenké črevo, Hrubé črevo, Tri
ohrievače) tonifikácia sa vykonáva
rýchlou rotáciou ihly proti smeru
hodinových ručičiek. Tento pohyb
je účinný pre pravú a ľavú stranu,
tonifikuje produkciu (Yang) alebo
kontrolu (Yin).
Pre centrifugálne meridiány nôh
(Žalúdok, Žlčník, Močový mechúr)
a centrifugálne meridiány rúk
(Srdce, Pľúca, Perikard) tonifikácia
18
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sa robí rýchlou rotáciou ihly v smere
hodinových ručičiek
Technika disperzie (sedácie) v akupunktúre podľa TOM.
Pre centripetálne meridiány
nohy (Slezina, Pečeň, Obličky)
a centripetálne meridiány ruky
(Tenké črevo, Hrubé črevo, Tri ohrievače) disperzia sa vykonáva rýchlou
rotáciou ihly v smere hodinových
ručičiek.
Pre centrifugálne meridiány nôh
(Žalúdok, Žlčník, Močový mechúr)
a centrifugálne meridiány rúk (Srdce, Pľúca, Perikard) disperzia (sedácia) sa robí rýchlou rotáciou ihly
proti smeru hodinových ručičiek
Tento pohyb je účinný na pravej
aj ľavej strane. Vypúšťa (seduje) produkciu (Yang) alebo kontrolu (Yin).
Analýza stromu života
Každý človek je jedinečný a preto vďaka metóde tradičnej orientálnej
medicíny môžeme s presnosťou určiť
zdravotný stav každého jedinca. Pri
diagnostike a liečbe je potrebné zodpovedať 4 otázky:
1. Určiť aký je stav každého z piatich koreňov
2. Aký je stav všetkých vetiev
3. Vyhodnotiť stav vetiev a hlavne
určiť príčinnú funkciu
4. Vyhodnotiť stav listov:aký je
stav príčinnej funkcie, či sa jedná
o prázdnotu alebo plnosť.
Pri terapii je potrebné:
1. Tonifikovať korene v nedostatku
2. Rozptýliť alebo tonifikovať príčinnú funkciu
3. Liečba príznakov, ukľudnenie pacienta
Pre potvrdenie si stavu systémov
a stavu plnosti a prázdnoty listov
tradičná orientálna medicína využíva
vyšetrenie pulzov. (Mezard 2013).
Vyšetrenie pulzov je integrálnou
súčasťou celkového vyšetrenia pacienta, ktoré umožňuje potvrdiť stav
zistený predchádzajúcimi vyšetreniami. Vďaka tomuto vyšetreniu si
môžeme overiť stav všeobecných
funkcií a stav plnosti alebo prázdnoty
hlavnej tzv. príčinnej funkcie.

Záver
Päť všeobecných funkcií je päť
funkčných kľúčov, ako otvoriť dvere
do orgánových systémov. Bez ohľadu
na ochorenie akéhokoľvek orgánu,
môžeme vždy diagnostikovať na základe zistenia stavu piatich všeobecných funkcií a následne ich liečiť
a harmonizovať.
Ku každému príznaku zistenému
pri vyšetrení pacienta je potrebné priradiť všeobecnú funkciu a zatriediť
ju. Po priradení a zatriedení rôzne
symptómy nám umožnia určiť hlavnú
kardinálnu funkciu, t. j. všeobecnú
funkciu, ktorá je príčinou všetkých
príznakov. Pravidlo hlavnej príčiny
hovorí, že príčina poruchy je vždy
medzi dvomi rovnako zmenenými
funkciami, buď zvýšenými alebo
zníženými.
Tradičná orientálna medicína je
medicína rovnováhy, ktorá berie do
úvahy celostnosť jedinca. Prináša ako
doplnok ku modernej medicíne techniky a nástroje jej vlastné ako akupunktúru, fytoterapiu, moxibusciu,
dietetiku, telesné cvičenia, ktoré pomáhajú znovu nadobudnutie rovnováhy ľudského tela. Táto rovnováha
je synonymom dobrého zdravia, t. j.
neprítomnosti choroby.
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pozvánka

Jubilejný XXX.Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae
cum parƟƟpaƟone internaƟonali
14.-16.6.2019 Vysoké Tatry
Vážené kolegyne, vážení kolegovia , milí priatelia,
S radosťou Vám oznamujeme, že jubilejný XXX. Congressus Acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum
par cipa one interna onali sa uskutoční v dňoch 14.-16.6. 2019 v nádhernom prostredí Vysokých
Ta er v obci Stará Lesná, welnes hotel Kontakt. Odborná časť kongresu sa bude konať v Lecture Hall
hotela Academia, ktorý sa nachádza vedľa hotela Kontakt.
Veríme, že Vás osloví ponuka našich odborných tém a podporíte
svojou účasťou, ak vnou či pasívnou náš odbor a zúčastníte sa aj
odborných diskusií.
Krásna prírodná scenéria Vysokých Ta er vytvorí vhodnú
klimu k nadväzovaniu odborných i spoločenských kontaktov, aj
neformálnou cestou v komornej atmosfére wellnes hotela Kontakt.
Podrobnejšie informácie nájdete na web stránke našej spoločnos
ako i v našej I.informácii, ktorú Vám rozposielame spolu
s časopisom.
hotel Kontakt
MUDr.Gabriel Petrovics, generálny sekretár kongresu

hotel Academia

hotel Academia a Lecture Hall

Lecture Hall
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SHEN SA VRACIA DOMOV (DO SRDCA).
NOVÁ AKUPUNKTÚRNA METÓDA

V Nej-ťing (Chuang-ti nej ting)
– v časti Ling-šu sa možno dočítať:
Všetky zákonitosti akupunktúry musia mať korene v Shen ( šen). Krv,
dráhy, vyživujúca energia, čchi (qi),
ťing (jing) a šen (Shen) - všetko je
uskladnené v piatich orgánoch Zang
(cang) (1). Ak sa tieto substancie nadmerne aktivujú a vystúpia z orgánov
Zang , vtedy sa stráca esencia, duch
sa rozsype, myseľ je popletená, stráca sa múdrosť a úsudok (2).
Podľa Anda (3) pojem duch, šen
(Shen), v čínskej medicíne sa častejšie uplatňuje v užšom význame
slova tzn. duch ako myslenie, myseľ, psychika, vedomie. Na ľudskú
psychiku sa čínska medicína pozerá
ako na jeden z prejavov činnosti
piatich orgánov Zang. Psychika je
podľa tohto názoru „rozložená“ v
piatich centrách - orgánoch Zang.
Najdôležitejším centrom a orgánom
je v daných súvislostiach srdce, lebo
ono je sídlom ducha Shen, ktorý riadi
ostatné zložky psychiky.
Kaptchuk (7) pripomína, že hoci
používame slovo duch pri preklade
Shen, ten má aj materiálnu podstatu.
Shen umožňuje zdravému človeku
schopnosť rozmýšľať v pojmoch,
aj túžba žiť je ním podmienená. Ak
Shen stratí harmóniu, oči strácajú
lesk, myseľ sa môže stať zmätenou.
Postihnutá osoba je spomalená,
zabúda, môže trpieť nespavosťou.
Extrémne poruchy Shen môžu viesť
k strate vedomia, alebo k šialenej
zúrivosti.
Treba spomenúť, že krv je aj materiálnou podstatou psychickej - duchovnej činnosti. Pri stagnácii krvi
sú časté napr. aj nespavosť a pocit
búšenia srdca (4).
Dôležitú funkciu má aj perikard.
Podľa čínskej medicíny plní úlohu
ochrany srdca. Ako prvý zastavuje
chorobné činitele (disharmonickú
čchi) prichádzajúce k srdcu. Preto sa
hovorí, že „všetka škodlivosť, ktorá
20



je v srdci, sa nachádza v perikarde“
(3).
Pre úplnosť treba uviesť aj iné
názory. Wang (10) cituje Maciociu
(2005), ktorý konštatuje, že od doby
dynastie Ming (1368-1644) niektorí
lekári prisudzovali sídlo mysle skôr
mozgu ako srdcu. Mařádek (8) hovorí o bipolárnom vedomí - časť je
v mozgu, časť v srdci. Podľa Wanga (10) prenatálny Shen je riadený
mozgom, kým postnatálny Shen sídli
v srdci a je živený krvou.
Dr. Eőry (5) je zástancom klasickej
teórie - sídlom Shen je srdce. Predpokladá, že centrum disharmónie Shen
sa nachádza na hranici perikardu
a srdca. Ako hovorí, počas každodenného stresu (distresu) Shen sa rozsype
a „nie je uschovaný“. Riešenie našiel
v tom, že akupunktúrne ihly zavedené do poplašných bodov (mu) perikardu (JM 17) a srdca (JM 14) spojil
medeným drôtom. Takto spojené ihly
ostali zavedené približne 20 minút.
Takto premostil prekážku a Shen sa
mohol vrátiť do srdca. V srdci Shen
získa späť harmóniu a stav pacienta
spôsobený stresom sa zlepší.
Podľa
doterajších
skúseností
u tých pacientov, ktorí mali aktuálne
subjektívne ťažkosti sa pozorovala
náhla úľava a vymiznutie ťažkostí.
U tých pacientov, ktorí v tom čase
nemali subjektívne ťažkosti, sa pozorovalo zlepšenie srdcového rytmu
(menej extrasystol), v inom prípade
zlepšenie spánku.
Nakoniec, ale nie v poslednom
rade, Dr. Eőry si spomína na staré
časy, kedy v bývalom Československu
zastrešovala fyziatrická
spoločnosť akupunktúru a pomohla
akceptovať ju aj v iných odboroch
medicíny.
Dr. Eőry by bol rád, keby slovenskí a českí akupunkturisti vyskúšali
túto novú metódu a svoje výsledky
oznámili autorom článku. Rád sa
s podelí so skúsenosťami aj na XXX.

Dr. Eőry Ajándok,
MUDr. František Drančik
kongrese slovenskej a českej akupunktúry, ktorý bude na budúci rok
v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách.
eajandok@gmail.com
drancikfrantisek@stonline.sk .
Poznámkyk článku :
Čínske slová sú písané podľa odporúčania Anda (3).
Bod JM 14 (CV 14): Nesmie sa
pichať kraniálnym smerom vzhľadom na nebezpečenstvo poranenia
pečene, tiež je kontraindikovaný
vpich smerom k srdcu (9).
Bod JM 17 (CV 17): Nebezpečenstvo intrakardiálneho napichnutia
ihlou. Viac-menej vyznačený foramen sternale sa nachádza u 8-10%
populácie. Boli už popísané smrteľné
prípady. Preto je nutné prísne tangenciálne vedenie ihiel (6).
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MENOPAUZA A PREDČASNÉ OVARIÁLNE ZLYHANIE - AKTUÁLNE
MUDr. Bajteková Bibiána 1,4
MUDr. Ondrejkovičová Alena PhD 2,3
MUDr. Balogh Vladimír 2
1 Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta verejného zdravotníctva; Bratislava, Slovensko.
Ústav tradičnej čínskej medicíny Lekárskej fakulty, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava.
LIMING Ambulancia akupunktúry a chronickej bolesti; Bratislava,
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Menopauza:
Po 40 roku života sa činnosť ženských vaječníkov postupne znižuje.
Menopauza nastane po vyčerpaní zásoby primárnych folikulov a prejaví
sa ukončením cyklu menštruačného
krvácania. Pokles endogénneho estrogénu vedie potom k biologicky
nevýhodným metabolickým zmenám.
Časť žien sa v tomto období sťažuje
na nepríjemné príznaky rôzne závažnej intenzity. Celosvetovo sa menopauza vyskytuje v priemernom veku
51 rokov (v rozmedzí 40-55 rokov).
Obdobie rok pred a po menopauze
označujeme ako perimenopauza.
Tradičné vysvetlenia vývoja menopauzy u ľudí boli založené na
prínose starostlivosti o potomkov,
ktoré prevažia nad stratou reprodukcie - to je adaptívna teória (Cohen,
2004). Nonadaptívna teória hovorí,
že menopauza je dôsledkom nárastu
ľudskej dlhovekosti. Z voľne žijúcich
cicavcov sa menopauza vyskytuje
u kosatiek (Austad, 1994).
Skorý vek prirodzenej menopauzy
znamená predčasnú stratu plodnosti, zatiaľ čo neskorá menopauza je
spojená so zníženou chorobnosťou
a úmrtnosťou neskôr v živote (Daan,Fauser 2015). Stále častejšie sa hovorí o tom, že ak trend zvyšovania dĺžky
ľudského života pretrvá, ženy strávia
polovicu života po menopauze. Súčasné američanky majú očakávanú
dĺžku života 81 rokov (Pollycove,
2011). Bohužiaľ, zvýšenie dlhovekosti nateraz nekoreluje s rovnakým
nárastom rokov strávených v dobrom
zdraví (Daan, 2015).
Vazomotorické symptómy postihujú veľkú časť menopauzálnych žien,
pričom niektoré odhady dosahujú až
90%. Asi tretina postihnutých žien
má veľmi vážne príznaky, ktoré
spôsobujú viacnásobné nočné prebúdzanie, potenie a narušené kognitívne

funkcie (Pollycove, 2011). Tieto štúdie ale odrážajú stav dnešnej sedavej
populácie. U fyzicky aktívnych žien
sú menopauzálne symptómy zriedkavejšie.
Akupunktúra v menopauze, súčasnosť
British
acupuncture
council na svojich stránkach (http://
www.acupuncture.org.uk) informuje,
že akupunktúra môže pomôcť znížovať príznaky menopauzy a perimenopauzy tým, že:
● reguluje sérový estradiol, FSH folikuly stimulujúci hormón a LH
- luteotropný hormón. (Xia 2008);
● znížuje napätie (Samuels 2008).
Akupunktúra môže meniť „náladovú“ chémiu mozgu, znížením
hladiny serotonínu (Zhou 2008),
zvýšením hladiny endorfínov (Han
2004) a neuropeptidu Y (Lee 2009),
a tak ovplyvniť výskyt negatívnych
afektívnych stavov.
● Stimuláciou nervov vo svaloch
a iných tkanivách: vedie k uvoľňovaniu endorfínov a ďalších
neurohumorálnych faktorov, mení
spracovanie bolesti v mozgu a mieche (Pomeranz, 1987, Zijlstra 2003,
Cheng 2009).
Systematické recenzie (Lee 2009,
Cho 2009) a novšie randomizované
kontrolované štúdie (Kim 2010, Venzke 2010, Boroud 2010, Boroud 2009,
Parks 2009, Avis 2008) zistili, že: i)
nie je rozdiel v účinku skutočnej a simulovanej (sham) akupunktúry pri
liečbe menopauzálnych symptómov,
ii) akupunktúra je minimálne taká
účinná a niekedy i lepšia ako liečba
hormonálnymi liekmi. Obe recenzie
zároveň upozorňujú na nedostatok
štúdií vysokej kvality.
Časopis Menopause publikoval
randomizovanú dvojito zaslepenú placebom kontrolovanú štúdiu

z Kalifornie (Painovich 2012), ktorá
testovala efekt tradičnej akupunktúry (TA) pri liečbe vazomotorických
syndrómov (VMS) u 33 menopauzálnych a perimenopauzálnych žien.
Táto pilotná štúdia zároveň skúmala
vplyv akupunktúry na HPO (hypothalamo-hypofyzárno-ovariálnu os)
vyhodnotením produkcie kortizolu
a jeho metabolitov v moči za 24 hodín. Ženy s minimáne 7 VMS denne
boli randomizované do TA (tradičná
akupunktúra), SA (sham acupuncture) a WC (waiting control - bez liečby) skupiny. TA a SA skupina mala 3
liečebné sedenia týždenne počas 12
týždňov. U žien TA skupiny striedavo
pôsobili na dve skupiny bodov: 11
„predných“ bodov v polohe ležmo:
TM 20, PC 6, C 7, H 3, IC 4, IC 11, R
3, LP 6, G 36, JM 17, JM 6 a sedem
„zadných“ bodov, vo vychýlenej polohe: TM 14, VU 15, VU 18, VU 20,
VU 23, VF 34 a R3. TA akupunktúrne ihly boli zavedené do hľbky 0,5 až
1,5 cunu, manuálne stimulované pre
dosiahnutie „de-qi“ potom ponechané 30 minút. SA body boli zvolené
v blízkosti TA bodov (aby sa zvýšilo
zaslepenie), naviac obe skupiny mali
počas terapie prekryté oči. U SA
skupiny bola manipulácia v oblasti
SA bodov vykonaná jednorazovou
ihlou s trubičkou, bez prieniku kožou, potom trubička zostala na mieste
pripevnená adhezívnou páskou. Aj
u TA skupiny sa použila páska na
pripevnenie plastovej trubičky. Výsledky vyhodnotili pomocou neparametrických štatistických testov, p
< 0.05 sa považovalo za štatisticky
významné. Záver: skupiny TA aj SA
preukázali zlepšenie VMS v porovnaní s WC (p = 0,20) a významne
zlepšili MENQOL vazomotorické
skóre (p = 0,04). Výstupné 24-hodinové močové testy boli nižšie v TA vs
SA alebo WC pre celkové metabolity
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kortizolu (p = 0,03) a DHEA (p =
0,05). Neexistovala žiadna korelácia
medzi 24-hodinovým močovým kortizolom, či metabolitmi a frekvenciou
alebo závažnosťou VMS pri vstupe
do prierezovej analýzy u žien. Ale
výstup 24-hodinových meraní kortizolu v moči potvrdil testovanú hypotézu, kde skupina liečená TA mala
najnižšie hladiny DHEA, metabolitov
kortizolu i adrenálnych androgénov
(etiocholanolón + androsterón).
Okrem toho sa potvrdila korelácia
medzi úpravou hladiny kortizolu
v moči (exit-entry) a zníženou VMS
frekvenciou (exit-entry) v skupine TA
(r = 0,62; P = 0,043), na porovnanie
žiadna korelácia nebola u SA (r=0.18;
P = 0,586) a WC (r = 0,8; P = 0,20).
Prečo tradičná akupunktúra i simulovaná (sham) akupunktúra vykazovali podobný účinok na VMS?
V rámci diskusie autori štúdie
porovnávajú výsledky s troma inými
štúdiami liečby VMS: dve štúdie,
ktoré používali individualizovanú
liečbu ( teda nie vopred určený kontrolný protokol), zaznamenali pri
TA významné zníženie závažnosti,
ale nie frekvencie VMS v porovnaní
s SA. Tieto zistenia môžu znamenať,
že práve použitím adaptabilných
bodových protokolov, ako sa to deje
v tradičnej akupunktúrnej praxi,
môžno pri TA dosiahnuť významnejší
liečebný účinok.
Na úskalia pri použití štandardného liečebného protokolu v akupunktúrnych štúdiách bez individualizácie
liečby, upozornil aj článok profesora
Sheida publikovaný v Complementary therapies in medicine (Scheid
V, 2007). Z článku vyberám citáciu
pôvodného textu lekára Xie Guan
(1936): „Ľudské telo môže mať tendenciu k vyčerpaniu alebo plnosti,
k prehriatiu alebo chladu. V každom
jednotlivom prípade sa treba rozhodnúť pre zahriatie alebo ochladenie,
metódu útoku alebo doplnenia, uplatnenie zodpovedajúcej liečby, aby sme
ho vrátili do stavu rovnováhy. [...]
Telo človeka môže byť silné alebo
slabé, staré alebo mladé. Poruchy
môžu byť nedávne alebo dlhotrvajúce, ľahké alebo závažné. Podnebie sa
môže líšiť medzi chladným a teplým,
suchým a vlhkým. Prostredie môže
22
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byť tvrdé alebo mäkké, jemné alebo
namáhavé. Všetky tieto faktory menia
situáciu, na ktorú možno [reagovať]
zhromažďovaním odlišných liečiv
a tvorením rôznych foriem. Preto
pri tvorbe a kombinovaní liekov je
potrebné zvoliť to, čo je vhodné pre
každý daný prípad a nemožno [len]
následovať daný precedens.“
Predčasné ovariálne zlyhanie
Menopauza a predčasné ovariálne
zlyhanie (skrátene POI - premature
ovarian insufficiency, alebo POF
- Premature ovarian failure) môžu
mať podobné klinické i laboratórne
príznaky. Preto sa POI často označuje
ako predčasná menopauza ( strata
menštruácie pred 40 rokom života
s eleváciou folikulostimulačného
hormónu - FSH). Avšak menopauza
na rozdiel od POF, je dôsledkom
prirodzeného starnutia ženy. POF
môže mať viacero príčin (napríklad
autoimunitné poruchy, genetické
príčiny, infekcie, nedostatok určitých
enzýmov, metabolický syndróm),
skutočnú príčinu často nepoznáme.
Ak je príčina neznáma, nemáme ani
možnosť prevencie.
Najčastejšie sa ženy sťažujú na
potenie a návaly horúčavy (vazomotorické príznaky). Vyskytujú sa
v 75% prípadov a majú tendenciu byť
závažnejšie v prípade POI než u prírodzenej menopauzy (Okeke 2013).
Ale skôr než toto nastane - sú nejaké
varovné znamenia?
Nepravidelný menštruačný cyklus
bol identifikovaný ako potenciálne
riziko vzniku spontánneho predčasného ovariálneho zlyhania (Haller-Kikkatalo 2015). Väčšina žien s POI
má nedostatočnú hladinu vitamínu
D, vyššiu hladinu medi v sére, aj
vyšší pomer meď / zinok (Kebapcilar
2013). Riziko POI sa zvyšuje s históriou panvovej chirurgie, príušníc, dedičnosťou a expozíciou chemickým
činiteľom, zatiaľ čo vegetariánska
strava, pitie čaju a minerálnej vody
bolo čínskymi vedcami označené za
faktory znížujúce riziko POI (Wang
2015). Hladiny FSH v sére nepriamo
korelovali s hladinami zinku a vitamínu D (Kebapcilar 2013; Jukic
2015).
Podobne aj tradičná čínska medicína (TČM) odlišuje menopauzu od

predčasného skončenia menštruácie.
Tradičné texty píšu o „zastavení
menštruačnej vody u ženy ktorá
ešte nie je stará“. Výraz “zastavenie
krvácania” nepoužívajú, pretože
menštruačnú krv považovali za tekutinu - „menštruačnú vodu“ (Maciocia
2012). Symbol VODA v systéme 5
prvkov náleží k orgánovému systému Obličky, nadobličky a močový
mechúr. Prirodzená menopauza sa
chápe ako dôsledok úbytku zásob
Esencie (syndróm deficitu), prejavuje
sa príznakmi nedostatku Obličkového Jangu, Jinu alebo ich kombináciou
(schéma 1).
Predčasná menopauza sa vzťahuje
skôr k symptómom Plnosti, excesu.
POI súvisí so stagnáciou qi a následnou krvnou stagnáciou. Toto sa
prejaví klinicky známkami plnosti,
na rozdiel od prirodzenej menopauzy,
s prevažujúcimi príznakmi deficitu,
prázdnoty. Pred liečbou je potrebné
rozlíšiť plnosť od prázdnoty. Pre
diferenciálnu diagnostiku sa používa
palpácia pulznej vlny a diagnostika
jazyka. Pozorovanie povrchu jazyka
je zamerané hlavne na tvar, povlak
a telo jazyka. Škvrny a praskliny
sa zvyčajne objavujú pri poruchách
Jin-u (Prázdnota Jin-u). Pozorovanie
spodnej časti jazyka je zamerané na
podjazykové cievy, vetvenie ciev
vrátane ich dĺžky a šírky, počtu stagnačných bodiek a farby spodnej strany jazyka. Rozšírené sublingválne
kolaterály sú prejavmi krvnej stázy
(pozri obrázok 1). Vyšetrením týchto
znakov možno hodnotiť qi pacienta,
krvný obeh a kvalitu funkcie orgánov
(Lo, 2013; Maciocia, 2004). Bolo
zistené, že známky krvnej stagnácie,
najmä jazyk s petechiami, korelujú
s tuhosťou artérií (Hsu, 2016).
Energia (qi) a krv sú v systéme
TČM základné látky tvoriace organizmus a umožňujúce jeho životnú
aktivitu. Energia zabezpečuje aj pohyb krvi. KRV - sa tvorí z jemných
esencií vody a obilnín, tiež transformáciou esencie ťing. Ak stagnácia
Qi pretrváva, môže sa pridať akumulácia hlienových substancií, prípadne prejde do závažnejšieho stupňa
poruchy - stagnácia Qi so stagnáciou
krvi. Stagnácia krvi (Blood Stasis)
už nie je iba funkčnou (energetickou) poruchou. Ak trvá dlhšie, vedie
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k objektívne pozorovateľným zmenám: koagulá v menštruačnej krvi,
hypertenzia, bolesti v podbrušku
a tvorba tumorov, napríklad myómov.
Na jazyku sa prejavuje postupnou
zmenou farby na purpurový odtieň,
podjazykové žily tmavnú, dilatujú sa,
časom dochádza aj k novotvorbe žiliek a bodkovitým stagnáciám. Krvná
stagnácia je v TČM považovaná za
hlavnú príčinu chronických ochorení
a starnutia.
Princíp liečby sprievodných príznakov menopauzy a POI, podľa
TČM
Diferencovať prázdnotu (deficit)
od plnosti je zásadné. Pri prázdnote
dopĺňame. Stagnáciu je potrebné
rozptýliť, hlieny rozpustiť. TČM na
to využíva bylinnú liečbu, pohybovú
liečbu a akupunktúru. V prípade stagnácie krvi treba povzbudiť krv, stagnáciu eliminovať, ukľudniť myseľ
a rozhýbať qi. Pre dopľňanie Esencie
sa ako efektívna ukázala skôr bylinná
liečba.
Menopauza nie je ochorenie,
vyžaduje intervenciu len v prípade
výrazných sprievodných príznakov.
Tieto symptómy sú ovplyvnené faktormi životného štýlu. Emočný stres
ako úzkosť, hnev, pocit viny a strach
oslabujú qi obličiek a zrýchľujú úbytok Esencie. Nevhodná životospráva
a pracovné preťaženie ženy v období
niekoľkých rokov pred menopauzou
zvyšujú pravdepodobnosť, že bude
v menopauze trpieť výraznými sprievodnými príznakmi. Profesor Maciocia (2011) mladé klientky upozorňuje,
že teraz je čas urobiť niečo pre svoju
pohodovú menopauzu: nefajčiť, obmedziť alkohol, čaj, kávu a mastné
potraviny, nepracovať nadmerne, jesť
dostatok zeleniny a obilnín a naučiť
sa zvládať emočný stres.
Menopauza, POI, trombocyty
a stagnácia krvi - z poznatkov modernej západnej medicíny
Krv ako tekutý orgán privádza
kyslík a živiny k bunkám, prenáša
chemické a hormonálne informácie, obranné bunky, zúčastňuje sa
vytvárania homeostázy organizmu.
K základným biochemickým vlastnostiam krvi patrí viskozita a suspenzná stabilita. Pri hyperviskozite
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sa znižuje prietok krvi orgánmi, spomalením prietoku nastáva agregácia
- zhlukovanie erytrocytov a porucha
mikrocirkulácie. Viskozitu plazmy
podmieňuje obsah bielkovín s veľkou
molekulou, viskozita krvi je funkciou
hematokritu. Hlavným činiteľom,
ktorý udržiava erytrocyty vo forme
suspenzie je negatívny elektrický
náboj na ich povrchu, proti ktorému
pôsobí pozitívny náboj bielkovín
krvnej plazmy. Elektrická Helmholtzova dvojvrstva bráni zhlukovaniu
červených krviniek, pomáha ich rozptýliť v krvnej plazme napriek vyššej
mernej hmotnosti (Obr.2). Rýchlosť
sedimentácie erytrocytov je nepriamo úmerná suspenznej stabilite krvi.
Sedimentácia krvi býva fyziologicky
rýchlejšia počas menštruácie a v tehotnosti (Javorka, 2009).
U žien bol zaznamenaný postupný
nárast viskozity krvi v závislosti od
zvyšujúceho sa veku (Filatova, 2015).
Plazmatická viskozita korelovala s reaktivitou doštičiek (Ranucci, 2015).
Priemerný objem krvných doštičiek
(MPV) sa považuje za skorý marker
ich aktivácie (Li, 2012). Niektoré
klinické štúdie preukázali, že aktívne veľké krvné doštičky majú vyšší
trombotický potenciál (Thompson,
1982). Zvýšenie MPV môže byť rozhodujúcim biochemickým markerom
počiatočnej aterosklerózy (Yüksel
Kalkan, 2015). Postmenopauzálne ženy majú zvýšenú maximálnu
reaktivitu doštičiek oproti mužom
(Bobbert, 2012). Vyššia MPV bola
pozorovaná aj u žien s POI (Kebapcilar, 2013). Tá istá štúdia potvrdila
u žien s POI významný rozdiel v protrombínovom čase, hladine cholesterolu a počte bielych krviniek, ako aj
zvýšené hladiny D-diméru (pozitívny
D-dimér naznačuje, že v organizme
došlo k vzniku fibrínovej zrazeniny
a v súčasnosti sa degraduje). Úroveň
FSH pozitívne korelovala s D-dimérom a MPV. Všetky pacientky s POI
mali nedostatok vitamínu D. Zdá sa,
že vitamín D, zinok a meď korelujú
s hormonálnym stavom ženy (Kebapcilar, 2013). Bola zaznamenaná významná asociácia medzi nízkou hladinou vitamínu D a vysokým MPV
(Cure, 2014). Pacienti so subklinickou hypotyreózou mali významne
zvýšené MPV oproti kontrolnej

skupine (Erikci, 2009) a u pacientov
s neprovokovanou hlbokou venóznou
trombózou bol zaznamenaný zvýšený výskyt subklinickej hypotyreózy
(Squizzato, 2007).
Sérové hladiny kyseliny močovej
pozitívne korelovali s MPV u žien
(Shimodaira, 2014). Vek, plazmatická hladina glukózy nalačno a krvný
tlak boli významne spojené s MPV
u oboch pohlaví. Zvyšovanie MPV
bolo označené za prediktor venózneho tromboembolizmu (Braekkan,
2010). Udržanie krvných doštičiek
v nereaktívnom stave patrí k funkciám cievnych endotelových buniek.
(Gavorník, 2014). Endoteliálna
dysfunkcia sa považuje za kľúčový
mechanizmus pri etiopatogenéze
angiometabolického syndrómu (Gavorník, 2012).
Viaceré štúdie potvrdili, že nedostatok ovariálnych hormónov
vyvoláva endotelovú dysfunkciu,
poruchy kardiovaskulárnej autonómnej regulácie a zvýšenie oxidačného
stresu (Goldmeier, 2014). Zvyšuje sa
takto kardiovaskulárne riziko a riziko
predčasného úmrtia u postmenopauzálnych žien (Roeters van Lennep,
2016). Klinické a experimentálne
štúdie naznačujú, že ani dlhodobá
hormonálna substitučná liečba nemôže odstrániť všetky kardiovaskulárne
riziká spojené s ovariálnou hormonálnou depriváciou. Je potrebné hľadať alternatívne možnosti.
Naša práca z roku 2016 (Bajteková, Ondrejkovičová) sledovala možné súvislosti medzi patofyziológiou
syndrómu krvnej stagnácie TČM
(Blood Stasis Syndrom - BSS) pri
predčasnej menopauze a poznatkami
modernej západnej medicíny. Dospeli
sme k záverom:
I) Vedecké poznatky ohľadne predčasnej menopauzy nie sú v rozpore
s koncepciou TČM,
II) „Stagnácia Qi“ môže byť obdobou Endotelovej dysfunkcie
a „Stagnácia krvi“ ekvivalentom
orgánovo-vaskulárneho ischemického ochorenia, tak ako je definované modernou angiológiou.
III) Predčasné ovariálne zlyhanie
pravdepodobne súvisí s Endotelovou dysfunkciou, prípadne môže
vzniknúť na podklade Endotelovej dysfunkcie. Zaradilo by sa do
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skupiny organovo-vaskulárnych
ischemických chorôb,
IV) V prevencii predčasnej ovariálnej
insuficiencie by mohli byť účinné
rovnaké opatrenia ako v prevencii
cievnych ochorení. Výstup tejto
práce schematicky znázornil obrázok č.1 (na nasledujúcej strane).
Modernizácia tradičnej Čínskej
medicíny?
Roky výskumu ešte nezavŕšili
snahu vedcov porovnať tradičnú
čínsku a biomedicínsku patológiu
ochorení. Významnou v tomto smere
bola práca šanghajského lekára Chen
Ziyina (1928) ktorý zistil, že pacienti
s deficitom obličkového jang-u (shen
yang xu), mali trvalo nízke hladiny
17-hydroxikortikosteroidov v moči.
Na základe toho návrhol koreláciu
medzi vyčerpaním obličiek a adrenálnou insuficienciou; táto predstava
o vzťahu medzi obličkami a hormonálnymi funkciami pretrváva dodnes
(bližšie pozri Scheid, 2007). Sheid na
príklade liečby príznakov menopauzy
objasňuje, že tradičná medicína nie
je nemenný systém a TČM poňatie
menopauzy je dôsledok modernizácie
Čínskej medicíny. Pojmy označujú-

MENOPAUZA A PREDČASNÉ OVARIÁLNE ZLYHANIE - AKTUÁLNE

ce menopauzálne problémy nemajú
precedens v tradícii. Prvý písomný
záznam „manifestácie syndrómov
spojených so skončením menštruácie“ sa datuje do roku 1964, kedy
bola publikované druhé revidované
vydanie Lecture notes for Chinese
Medicine Gynaecology. Prvá edícia
tohto textu (1960) ešte neobsahovala
rozpravu o menopauze. Druhá edícia
sa v súvislosti s menopauzou zameriavala najmä na fyziológiu a patológiu mimoriadnych dráh chongmai
a renmai. Podľa autora profesora
Zenga, menopauza nie je len problém
jin-u obličiek, ale oslabenia obličkovej qi, deficitu a poškodenie spomínaných mimoriadnych dráh. Neskôr
však referencie na mimoriadne dráhy
boli nahradené, s dôrazom na nedostatočnosť obličiek, takto to dnes nachádzame v západných textoch TČM.
Nie všetci čínski praktici sa s tým
stotožňujú. V klinickej praxi mnohí
liečia dráhu obličiek len u mladších
žien, pričom pri liečbe starších sa
zamerajú na dráhu sleziny a žalúdka,
lebo sú významné z hľadiska „čistého“ jang-u a funkčnosti mimoriadnej
dráhy chong mai. Rozdielny prístup
k liečbe súvisí možno aj s tým, ako

čínske ženy vnímajú menopauzu.
Ženy ázijskej kultúry si napríklad
nespájajú menopauzu výhradne s návalmi tepla, väčšina z nich sa sťažuje
skôr na depresívne ladenie, bolesti svalov a kľbov (Scheid, 2007).
Na záver
Odhadom celosvetovo až jedna
miliarda žien prežíva menopauzu. Ich
skúsenosti sú ovplyvnené predstavami a hodnotami prevládajúcimi v sociokultúrnom prostredí, rodinným
zázemím a spôsobom ako pristupujú
k sprievodným zmenám tejto fázy
(Hoga, 2015);
„Menopauza je obdobím, keď sa
ženy cítia zvlášť zraniteľné, a mali
by mať dostupnú individuálne prispôsobenú zdravotnú starostlivosť,
ktorá bude spľňať ich preferencie
a očakávania“.
Akupunktúrna liečba a tradičná
čínska medicína tento typ zdravotnej
starostlivosti poskytujú.
Kompletný zoznam použitej literatúry je
dostupný v redakcii časopisu.
Autor fotografií (na nasledujúcej strane):
MUDr. B. Bajteková.

pozvánky na podujatia
KURZ ENERGOINFORMAČNÍ MEDICÍNY
pro začátečníky v roce 2018 a 2019
Lektor: Prim. MUDr. Teodor Rosinský CSc.
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Nabízíme nový běh víkendových seminářů s prim. MUDr. T. Rosinským CSc.
Kurz proběhne v rozsahu dva víkendy v roce 2018 a dva v roce 2019. Nosným
tématem je teorie a praxe z pohledu energoinformační medicíny /EIM/. Seznámíte se s teoriemi a funkcí energoiformačního systému v souvislostech s metodami
nejen nekonvenční medicíny.
Studium je vhodné pro zájemce o metody nekonvenční medicíny (akupunkturu,
homeopatii, EAV a další). Přínosné je i pro psychology a pomáhající profese
obecně.
Termíny pro rok 2018
1. víkend: 20. 4. 2018 – 22. 4. 2018,
2. víkend: 21. 9. 2018 – 23. 9. 2018
Místo konání: Budova ředitelství ÚVN Střešovice, Praha 6,
vchod F2, posluchárna A , 1. patro.
Začátek kurzu: vždy v pátek ve 13 hodin
Ukončení kurzu: vždy v neděli ve 12,30 hodin
Cena za víkend 2 500 Kč
Platba na účet: 1097240012/3030 , v.s. kurz EIM !!!!
Těším se na nové i známé tváře s pozdravem
MUDr. Galina Krejčová
Přihlásit se můžete na mailem nebo telefonicky na kontaktu:
MUDr. Galina Krejčová, Ordinace léčby bolesti
U vojenské nemocnice 10, 16200 Praha 6
Tel.č.: 777169278, 725563206,
mail: galina.krejcova@seznam.cz
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3. ROČNÍK KONGRESU
integrované (celostní) medicíny - kazuistiky
pátek 5.10. 2018 v paláci Žofín v Praze
Přednášky budou kazuistiky z akupunktury, homeopatie a dalších
podoborů integrované medicíny. Kromě renomovaných přednášejících z ČR bude přednášet i zahraniční host Dr. Giorgio
De Santi z Itálie.
Účastnický poplatek:
- odborná veřejnost 800 Kč (32 EUR)
- zvýhodněná registrace do 31.8.2018 - 1000 Kč (40 EUR)
- zvýhodněná registrace do 24.9.2018
- 1200 Kč (48 EUR) - při platbě na místě.
V ceně je zahrnuta účast na kongresu, tištěné materiály, občerstvení, potvrzení o účasti, které bude vydáno při registraci.
Doklad o zaplacení obdrží každý účastník na místě.
Registrace a další informace na: www.openmedicine.cz

Pravidelný odborný seminář
v Lékařském domě v Praze
Sobota 24.11.2018
Téma: Onemocnění smyslových orgánů a možnosti akupunktury v jejich léčbě
Program a přihlášky budou uveřejněny od 15. 9. na
www.akupunktura.cz
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Obrázky k článku

Menopauza a predčasné ovariálne zlyhanie
« Obrázok č.1.
Model menopauzy a
predčasnej menopauzy
(POI) podľa TČM.
(Bajteková B, 2016)

Obrázok č.2. »
Suspenzná stabilita krvi,
model. (Bajteková 2016)

Obrázok č.3. »
Schéma korelácie
niektorých laborat.
parametrov
so stredným objemom
trombocytov (MPV) u žien
v predčasnej
menopauze – POI.
(Bajteková B, 2016)
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Základné princípy tradičnej orientálnej medicíny

4: Cyklus SHENG

5: Cyklus KO

15: Cyklus produkcie podľa TOM

16: Cyklus kontroly podľa TOM

17: Cyklus produkcie a kontroly podľa TOM

31: Antické body na meridiánoch Yin a Yang

30: 6 systémov a 5 všeobecných funkcií podľa TOM

32: Strážne body na bruchu Mu a na chrbte Shu
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36: Funkcia prameňa Yuan

37: Poruchy funkcie prameňa Yuan
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