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úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

pomalu ale jistě se blíží den našeho osobního setkání na XXXI. 
Congressus  acupuncturae Bohemiae et Slovacae cum participatione 
internationali, který se uskuteční ve dnech 17. – 19. září 2021 v hotelu 
Galant Lednice.

Datum jsme posunuli z důvodu nelepšící se pandemické situace u nás 
i z důvodu zhoršené možnosti cestování našich kolegů ze Slovenska 
i z jiných zemí. Naděje, že se zase uvidíme osobně, je vzhledem k  ou-
časné relativně se lepšící situaci velká. 

Jistě stojí za zmínku, že tuto pandemii předpovídali čínští astrologové 
již zhruba rok  předtím než vypukla, ale nikdo tomu nepřikládal velkou 
váhu. Tomuto faktu my akupunkturisté musíme čelit dnes a denně.

Já osobně pokaždé začínám na praxích nebo na přednáškách s na-
dějnými novými adepty akupunktury slovy: „Být akupunkturistou 
znamená hodně práce, studia a stálý konflikt se zastánci tvrdého 
západního přístupu.“

Při pohledu do hluboké historie naší medicíny to tak bylo vždy. Kla-
sický západní lékař uměl „pustit žilou, podat klystýr, event. pijavice“. 
Ti druzí (často lékaři, kteří uznávali víc východní medicínu a přidávali 
jiné formy léčby, fyzikální nebo bylinné) byli obviňováni z čarodějnic-
tví, exkomunikováni a často trestáni. Naštěstí to už máme za sebou, 
i když pod vlivem nejnovějších událostí ještě před Covidem se situace 
často vyhrocovala tak, že se člověk pomalu bál uvařit si heřmánkový 
čaj, aby se nedopustil „trestného“ činu.

Covidová infekce kromě toho zlého přinesla však i nové skutečnosti.

1. Zdravotníci byli najednou potřební a to tak, že naše povolání stavěli 
na první místo ve společenském žebříčku. Byli jsme opěvovaní, lidé 
nám tleskali, pěli na nás ódy…

2. Západní medicína postavená na principu nemoc – léčba silně 
pokulhávala, nebyly léky, chyběly očkovací látky. Východní medi-
cína postavená na principu prevence nemoci, kam patří mimo jiné 
dietetika, fyzická aktivita, psychická stabilizace, fytoterapie i AKU, 
se s nemocí srovnávala o hodně lépe a rychleji. Takže opět přichází 
výzva k možnosti vzájemné integrace obou těchto směrů. Doufáme, že 
to vše opět nezapadne díky krátkodobé lidské i společenské paměti. 

Co nového nás bude čekat na našem setkání?

Po předchozích zkušenostech, kdy náš společ-
ný čas byl doslova nabitý přednáškami a před-
stavoval především sezení v přednáškových 
sálech, jsme se rozhodli, že mírně zkrátíme 
vědeckou část a zvýšíme čas pro společen-
skou a sociální komunikaci. Obohatíme se tak 
tím o lepší poznání místa, kde se sjezd koná.

V Lednicko-valtickém areálu, který navštíví-
me v čase obvyklých přednášek, se oproti  strohosti přednáškových 
sálů pokocháme elegancí historických budov, necháme se inspirovat 
noblesou zahrad a parků a znovu se skloníme před umem všech těch, 
kteří to stvořili a nadále tvoří.

Jaká by to byla Morava bez ochutnávky vína. Milovníci tohoto úchvat-
ného moku si také přijdou na své ve vinném sklípku za doprovodu 
cimbálové muziky.

A možná si po roce i zatančíme.

Vraťme se zpátky k odborné části našeho programu.

 Zahraniční účast bude obohacena i o dvě výrazné osobnosti světové 
akupunkturistické společnosti ICMART.

ICMART je společnost, která zahrnuje 90 národních akupunkturních 
společností z celého světa. Má vlastní organizační strukturu a vlastní 
sekretariát. Generální sekretářkou ICMART a zároveň předsedkyní 
Řecké lékařské společnosti akupunktury je Dr. Konstatina Theo-
doratou, která přislíbila aktivní účast s tématem:  zelená medicína 
a akupunktura.

Dále byla oslovena a přislíbila účast Dr. Karin Stocker z Vídně, bývalá 
předsedkyně Rakouské společnosti akupunktury s informacemi na  
téma: strategie léčby alergií pomocí akupunktury a fytoterapie.

Naše pozvání přijal RNDr. Petr Ryšávka, Ph.D., který se věnuje ve své 
genetické laboratoři mikrobiomu a osvětlí nám jeho spojitost s mnoha 
zdravotními problémy.

Doufáme, že rovněž dorazí podobně jako v předchozích letech silná 
skupina slovenských kolegů, kteří nám budou kromě odborných témat 
mít co vyprávět o událostech posledních měsíců.

Samozřejmě se budeme těšit na zajímavé informace našich českých 
kolegů a doufáme, že dorazí v co největším počtu.

MUDr. Daniela Bláhová
Vědecká sekretářka kongresu

HLAVNÍ TÉMATA KONGRESU 

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

VĚDECKÝ VÝBOR

témata kongresu a složení výborů

• Akupunktura v moderní medicíně                                      

• Akupunktura a civilizační onemocnění

• Akupunktura v léčbě bolestivých stavů 

• a funkčních potíží

• Výzkum  v akupunktuře, Evidence Based Medicine

• Akupunkturní diagnostika

• Akupunkturní mikrosystémy

• Tradiční čínská medicína v současné akupunktuře

• Přidružené akupunkturní techniky

• Varia

MUDr. František Filípek (CZ) 
předseda ČLAS ČLS JEP

MUDr. Vladimír Balogh (SK)

MUDr. Ondrej Bangha (SK)

MUDr. Ing. Petr Fiala (CZ)

doc. MUDr. Dobroslava Jandová (CZ)

MUDr. Ludmila Kohoutová (CZ)

MUDr. Anna Novotná Loskotová, Ph.D. (CZ)

MUDr. Alena Ondrejkovičová, Ph.D. (SK)

doc. MUDr. František Pára, CSc. (CZ)

MUDr. Gabriel Petrovics (SK)

MUDr. Teodor Rosinský, CSc. (SK)

MUDr. Ladislav Fildán 
předseda výboru

MUDr. Daniela Bláhová 
místopředsedkyně výboru

MUDr. Helena Čutová

MUDr. Vladimíra Brychtová

MUDr.  Lenka Kalinová

MUDr. Peter Olšák

MUDr. Petr Sedláček

MUDr. Petr Vylam

MUDr. Zuzana Vančuříková

MÍSTO KONÁNÍ KONGRESU

HOTEL GALANT

21. dubna 657 
691 44 Lednice 
www.galant.cz

JEDNACÍ JAZYKY:  
čeština a slovenština
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ČESTNÉ PŘEDSEDNICTVO KONGRESU

POCTY A OCENĚNÍ

MUDr. Ladislav Fildán 
prezident kongresu 

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

MUDr. Ondrej Bangha 
prezident Slovenskej spoločnosti akupunktúry, o.z. 
Slovenskej lekárskej spoločnosti

Konstatina Theodoratou MD, MSc, Med. Psych. 
generální sekretářka ICMART 
President of SAMAG, Scientific Association of 
Medical Acupuncture in Greece

MUDr. Daniela Bláhová 
vědecká sekretářka kongresu 
vědecká sekretářka České lékařské 
akupunkturistické společnosti České lékařské 
společnosti J.E.Purkyně

MUDr. Alena Ondrejkovičová, Ph.D. 
hlavní odborník pro akupunkturu SR

Česká lékařská společnost ČLS JEP  
uděluje ocenění a poctu:

MUDr. Alena Ondrejkovičová, Ph.D. 
Děkovný dopis ČLAS ČLS JEP 

u příležitosti jejího významného životního jubilea 
v tomto roce za vynikající dlouholetou práci na poli 
akupunktury a úzkou součinnost s ČLAS ČLS JEP, 
kterou udržuje těsnou spolupráci a přátelství obou 
společností k jejich oboustrannému prospěchu.

Pocta MUDr. Milady Barešové  
a MUDr. Richarda Umlaufa, CSc.:

MUDr. Daniela Bláhová (CZ)

MUDr. Rastislav Jánoška (CZ)

MUDr. Lenka Kalinová (CZ)

Paedr. Kateřina Marková (CZ)

MUDr. Vladimíra Strnadelová (CZ)

MUDr. Vladimír Balogh (SK)

MUDr. Ján Herdics (SK)

MUDr. Danuše Siveková (SK)

Pocty udělené Slovenskou spoločností 
akupunktúry:

Medaila založenia Spoločnosti lékařsko-
slowanskej v Pešti 

MUDr. Ladislav Fildán  

Čestné členstvo SSA SLS:

prof. MUDr. Ing. Petr Fiala

MUDr. Petr Sedláček   

Pocta doc. MUDr Jozefa Šmiralu, Ph.D.:

MUDr. Zinaida Saidová

MUDr. Magdalena Urbanová

MUDr. Zuzana Vančuříková 

POZVANÍ HOSTÉ – INVITED SPEAKERS
témata kongresu a složení výborů

Konstatina Theodoratou MD, MSc, Med. Psych. Dr. Karin Stockert

RNDr. Petr Ryšávka, Ph.D.

Konstantina Theodoratou after completing her medical 
degree at the University of Athens and practicing Wes-
tern Medicine as a family doctor, went to China to study 
Acupuncture in Tianjin and Beijing Universities. She 
further deepened her studies in Guangzhou (Canton) 
University where she obtained her MSc in Acupuncture. 
She has also specialized in Medical Psychology, Addic-
tion Counseling, Health Coaching, Neuroscience and 
Psychological diseases at the University of Athens.

She has participated in research, mostly concerning 
behavior patterns in relation to Acupuncture, published 
papers in medical journals and lectured in various con-
gresses. Currently she lectures the acupuncture. Honora-
ry Diploma in Acupuncture ICMART 2007, Honorary 
Award at ICMART World Congress 2009, First Award at 
the University of Athens 2016 for her interdisciplinary 
experience

Konstantina is the Secretary General of ICMART, Inter-
national Council of Medical Acupuncture and Related 
Techniques and the President of the Scientific Associa-
tion of Medical Acupuncture in Greece (SAMAG).

Po absolvování lékařské fakulty Univerzity v Aténách 
a praxi v západní medicíně jako rodinný lékař, začala 
studovat akupunkturu v Číně na univerzitách v Tianji-
nu a Pekingu. Dále si prohloubila studium v Univerzitě 
Guangzhou kde obdržela titul MSc v akupunktuře. Také 
se specializovala na lékařskou psychologii, návykové 
choroby, zdravotní koučink, neurovědy a psychická 
onemocnění na Univerzitě Atény. 

Podílela se na výzkumu, vztahujícím se většinou k pro-
blematice chování a akupunktuře, publikovala v lékař-
ských časopisech a přednášela na různých kongresech. 
V současnosti vyučuje akupunkturu. Obdržela čestný 
diplom v akupunktuře ICMART 2007, čestnou cenu na 
světovém kongresu ICMART  2009, první cenu na Uni-
verzitě v Aténách  za její interdisciplinární zkušenosti. 

Je generální sekretářkou ICMART, International Council 
of Medical Acupuncture and Related Techniques a pre-
zidentkou Vědecké společnosti lékařské akupunktury 
v Řecku (SAMAG).

Board Member of ICMART (Chair: Herbal Committee)

President of the Austrian Acupuncture Society from 
2014 – 2019

Editorial board: Complementary Medicine Research

External Expert for acupuncture at the Post Graduate 
Master Course for TCM at the Medical University Vienna

General practitioner in private praxis since 1992

Členka výboru ICMART – předsedkyně komise pro 
fytoterapii

V letech 2014 – 2019 prezidentka Rakouské akupunktu-
ristické společnosti

Redakční rada. Complementary Medicine Research

Externí expert pro akupunkturu v postgraduálních 
Master kurzech pro TCM na Lékařské univerzitě Vídeň

Praktická lékařka v privátní praxi od roku 1992

Obor: Molekulární biologie a genetika

VaV konzultant, zaměření probiotické a mikrobiomové 
projekty, Medi Pharma Vision s.r.o.

Manažer biotechnologického provozu, Favea s.r.o

Autor a spoluautor mnoha výzkumných projektů a pu-
blikací a několika patentů z oblasti biotechnologie, 
bakteriálních lyzátů, prebiotik, probiotik, mikrobiomu, 
genetiky. Několik výzkumných prvenství ve světě a v Ev-
ropě  - biofilmová probiotika - světová revoluce v oblasti 
probiotik, první na světě zavedl termín Prebiotický 
index potravin. V současnosti se věnuje vývoji a výrobě 
individualizovaných probiotik.
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SPONZORSKÝMI DARY  
NA ORGANIZACI KONGRESU PŘISPĚLI
Česká Nadace 2000 Praha

Wank s.r.o. Praha

VYSTAVUJÍCÍ FIRMY (v abecedním pořadí)

A Care a.s., divize Health 
(prostředky pro zdravotnická zařízení, 
korektivnídermatologii, dermokosmetika,  
fyzioterapie a další) 
E-mail: info@acare.cz

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

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

H2Europe s.r.o.  
V Zátiší 810/1, 70900 Ostrava 
www.h2europe.company

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

Schwabe Czech Republic s.r.o.  
(produkty phytomedicíny) 
Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha 5  
www.schwabe.cz 

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

PROGRAM KONGRESU

13.00 
Slavnostní zahájení

Slavnostní zahájení je věnováno vzpomínce  
na MUDr. Věru Dolejšovou  
a prim. MUDr. Václava Vydru 

Předsednictvo slavnostního zahájení: 
Fildán L., Bangha O., Theodoratou K., Bláhová D., 
Ondrejkovičová A.

13.05 – 13.15
1) Česká akupunktura mezi kongresy 2017 – 2021 
 Fildán L.

13.15 –13.25
2) „A predsa sa točí!“ 
 Bangha O.

13.25 – 13.35
3) Pozdrav a informace o ICMARTu  
 a Řecké akupunkturistické společnosti 
 Greetings and informations about ICMART  
 and SAMAS 
 Theodoratou K. 

13.35 – 13.55
Předání ocenění:

Vzpomínka na MUDr. Věru Dolejšovou  
a MUDr. Václava Vydru

 – Pásmo fotografií – bez komentáře

Odpolední blok přednášek je věnován významným 
životním jubileím prim. MUDr. Anny Loskotové, Ph.D. 
a MUDr. Františka Filípka 

Pracovní předsednictvo: 
Loskototová A., Rosinský T., Gabrhel J. 

14.00 – 14.10
4) Akupunktúra a čas 
 Rosinský T.

14.10 – 14.20
5) Pandémia v našich hlavách 
 Balogh V.

14.20 – 14.40
6) Posttraumatický stres – post covidový syndrom  
 ve vztahu k insuficienci venózního a lymfatického  
 systému 
 Loskotová A, Loskotová J.

14.40 – 15.00
7) Mimoriadne dráhy v liečbe chronických algických  
 vertebrogénnych syndrómov 
 Gabrhel J.1, Ondrejkovičová A.2, Popracová Z.3,  
 Tauchmannová H.4

15.00 – 15.30 
Coffee break, výstava firem

Pracovní předsednictvo: 
Vančuříková Z., Stodůlková J., Daráš D.

15.30 – 15.50
8) Akupunktura a akutní zevní napadení 
 Vančuříková Z.

15.50 – 16.10
9) Efektivita liečby chronických bolestí  
 lumbosakrálnej chrbtice biodermálnymi niťami: 
 Experimentálna retrospektívna štúdia 
 Svitková K., Ondrejkovičová A., Bajteková B.,   
 Wimmerová S. 

16.10 – 16.30
10) Akupunktura muskulofasciálního kuželu orbity  
 v léčbě suchého oka 
 Stodůlková J. 

16.30 – 16.40
11) Volné téma 
 Herdics J. 

16.40 – 17.00
12) Informace firem: 
 Wank – Kyralová W. 
 H2Europe – Kutnohorský R.

17.00 – 18.00

13) Workshop 
   Testování potravin a léků pomocí pulzu 
  Stránecký M.

18.15 – 18.30 
Společné zasedání výborů obou společností

19.00 
Večeře

20.00 
Posezení ve vinném sklepě hotelu Galant  
s cimbálovou muzikou

Registrace účastníků:
Pátek 17. 9. 2021 10.00 – 15.00 hod.
Sobota 18. 9. 2021 8.00 – 11.00 hod.

Pátek 17. 9. 2021 

program kongresutémata kongresu a složení výborů
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Dopolední blok je věnován významnému životnímu 
jubileu MUDr. Aleny Ondrejkovičové, Ph.D. 

Předsednictvo slavnostního zahájení: 
Pára F., Filípek F., Balogh V.

Pozvaní přednášející:

9.00 – 10.00 
14) Mikrobiom lidského těla v souvislostech. 
 Ryšávka P. – Pozvaný přednášející –  
 Invited Speaker 

10.00 – 10.30 
Coffee break, výstava firem

Předsednictvo slavnostního zahájení: 
Fildán L., Stocker K., Theodoratou K.

10.30 –11.30 
15) Prevention of allergies:  
 Role of probiotics and TCM 
 Prevence alergií, role probiotik a TCM 
 Stockert K. – Pozvaná přednášející –  
 Invited Speaker 

11.30 – 12.30 
16) The concept of Green Medicine and acupuncture. 
 Koncept zelené medicíny a akupunktura 
 Theodoratou K. – Pozvaná přednášející –  
 Invited Speaker 

12.30 – 12.50 
17) Predstavenie Qi v súčasnej medicíne  
 Bajteková B., Ondrejkovičová A.

13.00 
Oběd

14.30 
Prohlídka zámku 1. skupina

14.45 
Prohlídka zámku 2. skupina

16.00 
Plavba po zámeckém kanále k minaretu –  
2–3 lodě, 25 min. 

16.30 
Procházka zpět k hotelu 3,5 km – 1 hod. volnou chůzí 
po zcela rovné cestě parkem, vhodná je uzavřená obuv 
(případně návrat lodí zpět k zámku)

19.30 
Raut a posezení s živou hudbou

Sobota 18. 9. 2021 

program kongresu

Blok přednášek je věnován vzpomínce  
na prim. MUDr. Ludmilu Kučerovou  
a prim. MUDr. Jána Capka 

Pracovní předsednictvo: 
Olšák P., Petrovics G., Čutová H.

9.00 – 9.20 
18) Akupunktura a elektroakupunktura  
 u dětských pacientů 
 Olšák P.

9.20 – 9.40 
19) Jak lze během života ovlivnit svůj zdravotní stav  
 pomocí bylin a postupů TČM 
 Čutová H. 

9.40 – 10.00 
20) Sclerosis multiplex – možnosti liečby (kazuistika) 
 Petrovics G., Ondrejkovičová A.

10.00 – 10.30 
Coffee break, výstava firem

Pracovní předsednictvo: 
Balková D., Sedláček P., Stránecký M.

10.30 – 10.50 
21) Laktózová a histaminová intolerance a naše střevo 
 Strnadelová V.

10.50 – 11.10 
22) Kam kráčí dnešní medicína? Je integrativní  
 léčba nešvar nebo obohacení medicíny 21. století? 
 Olšák P.

11.10 – 11.30 
23) Vývoj nových technikálií v elektroakupunktuře.  
 Lze ovlivnit efektivitu léčby? 
 Olšák P.

11.30 – 11.50 
24) Esence ťing v čínské obličejové diagnostice  
 Stránecký M.

11.50 – 12.10 
25) Kombinace akubodů a jejich modifikace v praxi,  
 část 2. (1. část uvedena na kongrese v 2017 v Brně,  
 budou součástí didaktických listů uveřejněných  
 v budoucích číslech časopisu) 
 Strnad M.

12.10 – 12.25 
26) Elektroakupunktúra v liečbe paréz a iných  
 ochorení (Kazuistika) 
 Daráš D.

Poster

27) Acupuncture in migraine prophylaxis in czech  
 patients: an open-label randomized controlled  
 trial 
 Musil F., Pokladníková J., Pavelek Z.,  
 Wang Xin Guan, Vališ M

28) Mystery which heals 
 Saidová Z., Kalinová L.

12.25 – 12.35 
Slavnostní ukončení kongresu

Předsednictvo slavnostního ukončení: 
Fildán L., Bangha O., Bláhová D., Ondrejkovičová A.

Neděle 19. 9. 2021 
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ČESKÁ AKUPUNKTURA MEZI KONGRESY 2017 – 2021

MUDr. Ladislav Fildán  
předseda ČLAS ČLS JEP 

Ordinace léčby bolesti a akupunktury, Brno 
info@fildan.cz

Stručné shrnutí života naší odborné společnosti v období mezi kongresy. Celá zpráva předsedy ČLAS ČLS JEP 
bude uveřejněna v některém z dalších čísel časopisu v souvislosti s volbami do výboru ČLAS, které mají proběh-
nout do konce r. 2021.

Slávnostný príhovor bude o tom, ako sa s novými výzvami situácie vyrovnala Spoločnosť akupunktúry SLS –  
že sme sa nepoddali a pracujeme ďalej.

abstrakta

„A PREDSA SA TOČÍ“

POZDRAV A INFORMACE O ICMARTU  
A ŘECKÉ AKUPUNKTURISTICKÉ SPOLEČNOSTI 
GREETINGS AND INFORMATIONS ABOUT ICMART  
AND SAMAS

MUDr. Ondrej Bangha
předseda Slovenskej spoločnosti akupunktury SLS

Katedra akupunktury UTČM LF SZU Bratislava
ondrej.bangha@szu.sz

Konstantina Theodoratou, MD, MSc of Acupuncture, Med. Psych.                                                                             
General Secretary ICMART, President SAMAG                                                                                                       

   info@theodoratou.gr

MUDr. Vladimír Balogh
přednosta Ústavu Tradiční čínské medicííny LF SZU Bratislava

vlado.balogh@gmail.com

Téma-preklenutie problematiky novovznikajúcich vzťahov a následkov boja proti C19 v prostredí TČM.

PANDÉMIA V NAŠICH HLAVÁCH 

AKUPUNKTÚRA A ČAS

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

aondrejk@hotmail.com

Čas je pre nás niečím tak obyčaj-
ným a samozrejmým, že sa spolie-
hame na hodinky a ak idú, nemáme 
žiadny problém. Je nám jasné, že 
čas ide do budúcnosti a podľa toho 
predpokladáme, že sa tak deje vždy 
a všade.  Berieme síce na vedomie, 
že podľa teórie relativity sa čas pri 
rýchlosti pohybu blízkej rýchlosti 
svetla spomaľuje, a teda ak by sa tak 
pohyboval človek v kozmickej lodi, 
jeho organizmus by fungoval pomal-
šie oproti bežnému dianiu v našom 
pozemskom čase. O možnosti spät-
ného toku času sa píše len v sci-fi 
románoch. Sú však sem-tam i nejaké 
indície, že to uvedené nemusí byť 
absolútna pravda.

V 2. tohoročnom čísle nášho časo-
pisu som spomenul zážitok z Vietna-
mu, kde som videl viacero zákrokov 
akupunktúry, ktoré okamžite ob-
novili dlhodobé atrofie svalstva pri 
parézach. Spomenul som tam parézy 
ruky, ale mal som možnosť vidieť bez-
prostredne zákrok pri následkoch 
parézy facialisu s atrofiou polovice 
tváre, ten známy mesiačkový obličaj, 
ktorý sa u nás lieči úspešne len zried-
ka a pri dlhodobej liečbe. Považuje-
me to za samozrejmé, že atrofované 
svalstvo potrebuje mnoho času, aby 
sa postupne i pri obnovenej aktivite 
nervov upravilo do normálnej funkč-
nosti. Pri tých prípadoch však došlo 
k úprave behom pár minút, teda 
akoby čas nabral nevídanú rýchlosť 

len v priestore svalstva. Vedeli by 
sme si predstaviť, že metabolizmus 
sa urýchlil lokálne len v postihnutom 
svalstve, i keď to z bežného medi-
cínskeho pohľadu sa zdá byť celkom 
nemožné. Videl som priamo však 
ešte nemožnejší jav. V Číne v r. 1989 
v Nanťingu pri bežnej prevádzke 
rehabilitačnej ambulancie prišiel pa-
cient s ťažkým poškodením pravého 
ramenného kĺbu. Podľa rtg snímku 
tam bola už narušená chrupavka 
i kĺbové plochy, všetko prakticky zni-
čené. Pacient bol schopný pohybov 
s bolesťou len pár centimetrov do-
predu a dozadu, smerom hore vôbec 
nie. Terapeutický zákrok sa udial tak, 
že pacient i lekár sedeli chrbtom 
k sebe vo vzdialenosti asi 4–5 met-
rov. Nebol medzi nimi žiadny slovný 
kontakt. Pacient sedel so spustenými 
rukami, lekár v hlbokom sústredení 
so zopnutými rukami. Asi po 2–3 
minútach začal pacient dvíhať rov-
nako obe ruky najprv v prekrížení, 
potom dopredu a dozadu a nakoniec 
ich vztýčil rovnako celkom hore. Pri 
tom bolo vidieť, že to robí akoby 
bez vlastného chcenia, akoby mu tie 
ruky niečo dvíhalo. Pohyby ešte raz 
zopakoval a potom ich urobil zjavne 
z vlastnej vôle a nadšene. Za 5 minút 
bolo jeho pravé rameno pohyblivé 
rovnako ako predtým zdravé ľavé. Tu 
však nešlo o atrofované svalstvo, ale 
o zdegradované chrupavky i okraje 
kostí. Ich refyziologizácia je medicín-

sky ťažko predstavitelná, nehovoriac 
už o nejakých zbytkoch toho dege-
nerovaného tkaniva, ktoré by bránili 
normálnemu rozsahu pohybov kĺbu. 
Aj keby došlo k nejakému zrýchle-
nému vytvoreniu potrebných častí 
tkanív, čo by sa stalo s odpadom?

Ostáva len nezáväzný myšlienkový 
experiment - a ten ukazuje len jednu 
možnosť, isteže fantastickú. Lokálny 
spätný tok času, teda nie úpravu, 
terapeutickú inováciu, ale refyziolo-
gizáciu, návrat k pôvodnému zdravé-
mu kĺbu vo všetkých jeho súčastiach. 
Náš organizmus skrýva množstvo 
neznámych dejov a funkcií. I keď 
ich poznávame stále viac, iste je 
tých neznámych ešte nesmierne 
množstvo. Čo ak je tu navyše i taký-
to špecifický časový faktor? Možno 
že funguje u nás v malých dávkach 
a na malých miestach a vôbec si to 
neuvedomujeme, možno pri správne 
informačne zameranej akupunktúre 
či iných i nenástrojových a nemateri-
álnych terapeutických postupoch to 
používame nevediac o tom. Neviem, 
či tí kolegovia vo Vietname a Číne si 
to vysvetľovali práve posunom čase 
alebo inak, ale efekt bol predsa vidi-
teľný a neodškriepiteľný. Je teda i na 
akupunkturistoch aby obrátili svoju 
pozornosť ďalej za tie klapky na oči-
ach, ktoré nám vnucuje scientistická 
ideológia.
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Loskotová Anna, Loskotová Jitka 
SALVE centrum – Klinika rehabilitace, Vysoké Mýto 

LoskotovaAnna@seznam.cz

POSTTRAUMATICKÝ STRES – POST COVIDOVÝ SYNDROM
VE VZTAHU K INSUFICIENCI VENÓZNÍHO  
A LYMFATICKÉHO SYSTÉMU

Úvod:
Posttraumatický stres (PTS) 

vzniká v reakci na traumatickou udá-
lost, a to jak na fyzické, tak i na psy-
chické úrovni. Stres tím zasahuje ve-
dle psychických a psychologických 
faktorů, i na úrovni systému imunit-
ního, hormonálního, humorálního, 
vegetativního a dalších. Ovlivňuje 
funkční stav oběhu: zejména v části 
venózního, lymfatického a následně 
pak i nervově-svalového systému, 
s reflexní odezvou ve vertebrální 
a viscerální oblasti. Traumatickou 
událostí se v tomto pojednání, v šir-
ším slova smyslu, míní jak úrazový 
děj, tak záněty v organizmu.

Terapie PTS je odemykajícím 
klíčem k celkovému výslednému 
zhojení.

V příspěvku bude prezentován 
vliv posttraumatického stresu na 
hojení kůže – ukázka na několika 
kazuistikách (srovnání) při léčbě, 
především s akupunkturou (kom-
plementární terapií) (KT) a bez 
akupunktury a KT.

Vliv PTS nejen u traumatu, ale 
i u infekčních onemocnění (Co-
vid-19). 

Dále vliv PTS na funkční stav ve-
nózního a lymfatického systému 
a projekce tohoto klinického sta-
vu do aktivních aku bodů, a jeho 
terapeutické řešení.

Cíl studie:
Objektivizovat lokální dyna-

mický edém v aktivních aku-
punkturních bodech ucha a jeho 
změny během terapie.

Dále rychlost a kvalitu hojení u pa-
cientů s popáleninovým traumatem 
(PT) a u pacientů s postcovidovým 
sy. (PcSy.), zejména se sy. Imunokom-
plexů (Sy. IMK) v měkkých tkáních, 
až s neurologickými komplikacemi.

Metody:
Aurikuloakupunktura, Auri-

kuloakupresura, Informační 
terapie (homeopatie), zejména 
u  ětských pacientů, Myofasciální-
-manuální lymfodrenáž (M-MLD) 
dle Loskotové, u indikovaných pa-
cientů i Specifická individuální 
autobioterapie (SIAB).

Výsledky:
1) Komplexní ošetření pacientů s PT 
v kombinaci: chirurgický standard 
(ev. anesteziologický) + KT (přede-
vším akupunktury): prokazatelně 
snižuje výsledný stupeň popálení, 
dobu hojení, zkracuje dobu hospi-
talizace, zlepšuje přihojení event. 
autotransplantátů, snižuje vznik 
hypertrofických jizev a následných 
keloidů. Snižuje ekonomickou ná-
ročnost léčby o 30 – 45% dle faktorů 
ovlivňujících závažnost popálení.

2) U pacientů s PcSy v kombinaci: 
příslušný standard + KT: (především 
aurikuloakupunktura/ev. aurikulo-
akupresura) dochází k rychlejšímu 
nastartování imunitního systému 
a k harmonizaci psychického a fyzic-
kého stavu pacienta, zkrácení doby 
hojení, snížení finančních nákladů 
v ošetřování pacientů.

Diskuze:
Nezohledňujeme u PT menšího 

rozsahu a stupně (cca 80% PT) v tera-
peutické rozvaze především lokální 
nález? 

Rovněž tak u PcSy, neklademe v te-
rapii důraz jen na klinický nález 
a farmakoterapii?

Při neovlivnění primárního PTS 
zůstává v pozadí latentně probíhající 
systémová reakce s rozvíjejícím se 
posttraumatickým stresovým syndro-
mem (PTSS). 

Závěr pro praxi:
Začleněním komplementární te-

rapie do příslušného terapeutic-
kého standardu, co nejdříve po 

traumatu, s důrazem na zvládnutí 
psychického stresu, má pozitivní vliv 
na celkové hojení Popáleninového 
traumatu, ale i u Postcovidového 
syndromu.

Podstatným faktorem je časo-
vý limit aplikace KT od vzniku 
PTS, který má vliv na průběh tera-
pie nejen v akutní, ale i v subakutní 
a v chronické fázi ošetření. Důležité 
je tak minimalizovat psychické 
a tělesné poškození pacienta, vznik 
psychosomatických projevů.

Rozvoj posttraumatického 
stresu u PT i PcSy může být inici-
ačním prvkem medicínsko-práv-
ních sporů.

Klíčová slova:
Posttraumatický stres, Posttrauma-

tický stresový syndrom, Popálenino-
vé trauma, Postcovidový syndrom, 
komplementární terapie (aurikulo-
akupunktura, aurikuloakupresura, 
informační terapie), Myofasciální-
-manuální lymfodrenáž (M-MLD) dle 
Loskotové, medicínsko-právní spor.

Resumé:
This paper deals with the role 

of Posttraumatic Stress (PTS) ev. 
developing in Posttraumatic stress 
Disordre in healing process of burn 
trauma or Post covid syndrom. The 
aim is to show how effective can be 
to treat not only the local trauma 
but also the latent syndrome with 
support of complementary therapy 
(auriculoacupuncture, auriculo-
acupressure, informational therapy – 
homeopathy and Myofascial-manual 
lymphatic drainage (M-MLD) within 
the frame of complex therapy. So, we 
can achieve better results and lower 
costs of treatment. The sooner the 
better result is. Thus, we also prevent 
the psychosomatic, psychosocial 
privations in the case may resulted 
in medical-law disputes. 

MIMORIADNE DRÁHY V LIEČBE CHRONICKÝCH ALGICKÝCH 
VERTEBROGÉNNYCH SYNDRÓMOV

MUDr. Jozef Gabrhel, CSc.1, MUDr. Alena Ondrejkovičová, Ph.D.2,  
doc. MUDr. Zuzana Popracová, Ph.D.3, Helena Tauchmannová, Ph.D.4 

1) Súkromná ordinácia liečebnej rehabilitácie a akupunktúry, Termovízna diagnostika Trenčín
2) Katedra akupunktúry UTČMA LF SZU, Bratislava 

3) Univerzita sv. Cyrila a Metodeja Trnava
4) Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany

abstrakta

Prednášku venujeme dlhoroč-
nému dobrému kamarátovi , 
excelentnému lekárovi, polyhis-
torovi  „lietajúcemu doktorovi“ 
MUDr. Jánovi Capkovi.

Historicky prvá zmienka o mi-
moriadnych dráhach je od Li Ši Čena 
v 16. storočí n.l. V ČSSR skúsenosti 
s využitím mimoriadnych dráh 
u chronických chorôb, publikoval 
MUDr. Václav Kajdoš. L. C. Hammer 
(USA) považoval mimoriadne dráhy 
za homeostatické dráhy, používané 
k vyrovnaniu hlbokého neurohumo-
rálneho rozladenia organizmu 

V prednáške uvádzame najprv 
priebeh mimoriadnych dráh, loka-
lizáciu kardinálnych a združených 
bodov s ilustráciami na modeloch. 
Ďalej upozorňujeme na použitie 
mimoriadnych dráh pri chronických 
algických syndrómoch, ale tiež aj po-
užitie mimoriadnych dráh pri sym-
ptómoch ako sú  dlhodobé pocity 
mravenčenia v končatinách, svalové 
bolesti, nedoslýchavosť, tinnitus, 
úzkostné stavy, depresie, plachosť, 
ľahká unaviteľnosť, vyčerpanie a čas-
té kolapsové stavy u pacientov.

Na pracovisku sme sledovali súbor 
67 pacientov, z toho 38 žien a 29 
mužov vo veku od 19 do 74 rokov, 
v priemernom veku 46,7 roka, ktorí 
boli ošetrovaní  v období od decem-
bra 2020 do júna 2021 pre diagnózu 
Chronický vertebrogénny algický 
syndróm. Všetci pacienti boli už 
v minulosti liečení na neurologic-
kých, ortopedických a rehabilitač-
ných pracoviskách. U žiadneho 
z nich nebola doposiaľ použitá liečba 
akupunktúrou.

Hodnotili sme intenzitu bolesti 
na 10 stupňovej škále bolesti a ob-
medzenie aktivít denného života, 
ktoré mali vzťah k postihnutej oblasti 
pohybového aparátu. Všímali sme si 
u pacientov aktivity ako umývanie 
sa, obliekanie, česanie, vstávanie zo 
stoličky, vstávanie z postele, konti-
nencia, chôdza, stravovanie, telefo-
novanie, nakupovanie, vykonávanie 
domácich prác.

U každého pacienta bol zostavený 
komplexný liečebný rehabilitačný 
plán, ktorého súčasťou bola  stimulá-
cia mimoriadnych dráh. Zvolili sme 
dlhodobú stimuláciu, s použitím 
trvalo pôsobiacich 800 Gaussových 

magnetov. Magnety sme aplikovali 
severnou stranou na kardinálny 
bod a južnou stranou na združený 
bod príslušnej mimoriadnej dráhy 
a ponechali sme ich po celé obdo-
bie liečby, t.j. po dobu 21 dní i viac. 
V prípade, že efekt bol nedostačujú-
ci, vymenili sme polaritu magnetov.

Rozsah pohyblivosti v postih-
nutom úseku chrbtice, ktorý bol 
u všetkých pacientov obmedzený pri 
prijatí, sa po liečbe u 71% pacientov 
znormalizoval.

Obmedzené bežné aktivity den-
ného života, ktoré sa vzťahovali 
k postihnutej oblasti pohybového 
aparátu, sa obnovili u 79% pacientov.

Po zhodnotení nášho malého sú-
boru v závere možno konštatovať, že 
pri ťažko liečiteľných chronických 
vertebrogénnych algických syndró-
moch, je vhodné použiť v terapii aj  
na dlhodobú stimuláciu mimoriad-
nych dráh magnety.

Kľúčové slová: mimoriadne dráhy, 
akupunktúra, vertebrogénny algický 
syndróm, trvalo pôsobiace 800 Gau-
ssove magnety.
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AKUPUNKTURA A AKUTNÍ ZEVNÍ NAPADENÍ

MUDr. Zuzana Vančuříková 
Most ke zdraví, Nádražní 17a, 150 00 Praha 5

zuzanavancurik@seznam.cz

Na správném a včasném léčení běž-
ných „nachlazení“, napadení zevní 
škodlivinou, záleží, aby se škodlivina 
(xieqi), nedostala a neusídlila v nitru 
těla a nebyla tak příčinou závažných 
anebo chronicky probíhajících ne-
mocí. 

Ve svém příspěvku bych se chtěla 
věnovat akupunkturnímu ošetření 
běžných akutních nemocí, které 
se nacházejí v povrchu těla a jsou 
způsobeny zevními škodlivinami 
chladem, větrem, horkem, suchem, 
vlhkem (han, feng, re, zao, shi), 
nebo jejich kombinacemi. Každá ze 
zevních škodlivin má své charakte-
ristické vlastnosti. Chlad stahuje, 
zpomaluje, působí blokádu proudě-
ní ochranného jangu a způsobuje 
takové příznaky jako lokalizované, 
zatuhlé a intenzivní bolesti, zimni-
ci, ztuhlost šíje, vodnaté výtoky,…, 
vítr svým pohybem, proměnlivostí, 
nestálostí může být příčinou stěho-
vavých bolestí, vyrážek, kýchání, ale 
také různých třesů, křečí, svědění, 
napadá více horní polovinu těla a pů-
sobí pocení…Horko směřuje vzhůru, 
způsobuje neklid, silnou horečku 
a pocení, má tendenci zraňovat jin…

sucho zraňuje fyziologické tekutiny 
a může být příčinou suchého dráždi-
vého kašle, vysušení pokožky, zácpy…
vlhko je lepivá a těžká, klesající škod-
livina, způsobuje únavu, pocity tíhy 
a tlaku v hlavě, končetinách, otoky 
i výtoky.

Pokud tyto škodliviny napadají po-
vrch těla biao, používají se akupunk-
turní body, které obecně otevírají po-
vrch a podporují pocení, odstraňují 
vítr, chlad (moxa) či horko, napravují 
správný tok čchi a podporují dobře 
rozptylující a klesavé funkce čchi 
plic. U větrného chladu to bývají nej-
častěji body drah taiyin, yangming 
a taiiyang nohy (LU7 lieque, LI4 
hegu, BL12 feng men- baňka), u vě-
trného horka body drah yangming, 
shaoyang ruky i taiyin (LI4 hegu, 
LI11 quqi, TE5 waiguan), u vlhkosti 
myslíme na bod SP9 yinlingquan,  
u suchosti především pročišťujeme 
horko, na podporu tvorby  tekutin 
lze užít SP6 sanyinjiao, KI6 zhaohai, 
CV12 zhongwan, také vodní baňku 
na horní část zad. V případě potře-
by vyvolat pocení využijeme dobře 
kombinaci LI4 hegu (metoda xie) 
a bodu fuliu KI7 (metoda bu). Bod 

BL13 feishu, pomůže obnovit sestup-
nou a rozptylovací funkci čchi plic. 
Pokud je napadení zevní škodlivinou 
u člověka se slabou tělesnou čchi 
a ochrana s výživou nejsou v rovno-
váze doplníme akupunkturu např. 
o body ST36 zusanli, BL18 ganshu.

Ostatní informace bych ráda pre-
zentovala v přednášce. 

EFEKTIVITA LIEČBY CHRONICKÝCH BOLESTÍ 
LUMBOSAKRÁLNEJ CHRBTICE BIODERMÁLNYMI NIŤAMI: 
EXPERIMENTÁLNA RETROSPEKTÍVNA ŠTÚDIA

MUDr. Katarína Svitková PhD., MUDr. Alena Ondrejkovičová PhD.,  
MUDr. Bibiána Bajteková PhD., RNDr. Soňa Wimmerová,  

Katedra akupunktúry ÚTČMA LF SZU Ba
Fakulta verejného zdravotníctva SZU Ba

Úvod:
Obsahom práce je predstaviť a vy-

hodnotiť výsledky terapie chronickej 
bolesti krížov CLBP.

Cieľ: 
Hlavným cieľom práce je výskum 

relatívne novej liečby bolesti dolnej 
časti chrbta na Slovensku zavedením 
biodermálnych nití do akupunktúr-
nych bodov v lumbosakrálnej chrb-
tici u pacientov s CLBP.

Metodika:
Študijnú skupinu tvorilo 30 paci-

entov trpiacich CLBP v ekonomicky 
aktívnom veku, ktorým sme apliko-
vali biodermálne nite do akupunk-
túrnych bodov nachádzajúcich sa 
v lumbosakrálnej oblasti. U paci-
entov sa vyšetrili Thomayerov test 
(TT), intenzita bolesti bezprostred-
ne po liečbe a 1 mesiac po liečbe 
vyplnením dotazníkov bolesti. Ako 
kontrolný súbor sa použil súbor 30 
pacientov s CLBP liečených metó-
dami fyziatrie a rehabilitácie. 

Výsledky:
Pri spracovaní kontrolných do-

tazníkov v čase jedného mesiaca po 
aplikácii nití na akupunktúrne body 
LS oblasti, došlo po ich vyhodnotení 

v kontrolnom vyšetrení k štatisticky 
významnému zlepšeniu celkového 
stavu pacientov vo všetkých aspek-
toch skóre ODI, DIBDA a Jaďuďovej 
škály. Hodnoty TT v kontrolnom 
meraní boli štatisticky významne 
nižšie ako na začiatku. Pri porovnaní 
liečby CLBP s biodermálnymi niťami 
s výsledkami liečby CLBP u kont-
rolných pacientov došlo po liečbe 
k štatisticky významnému poklesu 
hodnôt TThlavne u pacientov lieče-
ných aplikáciou biodermálnych nití. 
MRI vyšetrenie 1 pacienta mesiac 
po aplikácii nití nepotvrdilo zmeny 
v muskuloskeletálnych štruktúrach.

Záver: 
Práca predstavuje relatívne nové 

terapeutickú metódu liečby CLBP/ 
aplikácia biodermálnych nití/.

Kľúčové slová abstraktu: 
Bolesť chrbta, vertebrálny algický 

syndróm (VAS), liečba VAS, farma-
kologická liečba, nefarmakologická 
liečba, biodermálna niť, akupunk-
túra, bolesti krížov (LBP), chronické 
bolesti krížov (CLBP).
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AKUPUNKTURA MUSKULOFASCIÁLNÍHO KUŽELU ORBITY  
V LÉČBĚ SUCHÉHO OKA

WORKSHOP: TESTOVÁNÍ POTRAVIN A LÉKŮ POMOCÍ PULZU

MUDr. Jana Stodůlková  
Ordinace Integrované Medicíny ORIEM

jana@stodulkova.cz

MUDr. Milan Stránecký  
Primář rehabilitačního oddělení Havlíčkův Brod

milan.stranecky@onhb.cz

Práce je úvahou nad zkušeností, 
že produkce slzného filmu slznou 
žlázou a jeho distribuce je přímo-
úměrná relaxaci muskulosfasciální-
ho kuželu očnice. 

Při hlubokém zavádění akupunk-
turní jehly do orbity vnímáme pro-
titlak tkáně, který při úspěšné léčbě 
vymizí. 

Propojenost orbitálních struktur je 
zajištěna vysokou densitou pojivové 
tkáně.

Plastický a stereoskopický aku-
punkturní bod zahrnuje tkáně od 
kůže až po svalové  struktury a jejich 
fascie. 

Ty jsou spojeny se všemi aspekty 
anatomie a fyziologie lidského těla.

Efekt punktury lokálního aku-
punkturního bodu (Acupoint ne-
twork) očnice je umocněn vysokou 
reflexivitou a reaktivitou prostoru 
kolem oka a ve striktně ohraničeném 
nahuštění pojiva. Vyvažování fasciál-
ní dynamiky se na kratší vzdálenost 
odehrává intenzivněji. Má velký 
vliv na relaxaci vývodů slzných žlaz 
a tedy na snadný odtok slz na povrch 
oka. 

Stěžejním bodem přednášky je 
ukázka prostupu jehly při anato-
mické pitvě a verifikace mohutného 

kontaktu jehly s musculus obliquus 
inferior a jeho fascií.

Bod ST1 je zásadní pro práci s fas-
ciálním conem očnice.

Na fotografiích si ukážeme sled 
prostupu jehly v jednotlivých řezech 
a vrstvách.

Dolní šikmý sval má adekvátně 
své proporci objemný obal. Jehla, 
která jím projde, způsobí relaxaci 
svalu i fascie. Podobně jako při práci 
s myofasciálním trigrem (MTrP).

Dojde k následné plošné mecha-
notransdukci tahu a tlak fibrinových 
náletů a fascií, které obalují veškerou 
anatomickou soustavu očnice.

Snadnost funkční tkáňové synchro-
nizace v očnici je ojedinělá. 

Dovedeme ji využít v léčbě jedno-
ho z civilizačních onemocnění, jež 
často pacienta invalidizuje, omezuje 
jeho pracovní schopnost a má mnoh-
dy anxiosní až depresivní doprovod. 

Etiologie vzniku syndromu suché-
ho oka má řadu vazeb. 

Zajímá nás primárně kauzalita 
s operačními oftalmologickými zá-
kroky, po nichž se poměrně často 
syndrom suchého oka vyvine. 

Literatura:
The Journal  of  al ternative 
and complementary medicine  
Qi, Acupuncture, and the Fascia: 
A Reconsideration of the Funda-
mental Principles of Acupuncture
Steven Finando PhD, Lac., and 
Donna Finando, MS, Lac, LMT

Journal of Chinese Medicine  
The Connective Tissue Hypothesis 
for Acupuncture Mechanisms
By McGechie

Journal of Bodywork,  Movement 
Therapies Fascia and mechanism 
of acupuncture
By Steven Finando

Journal of cellular physiology 
S u b c u t a n e o u s  T i s s u e  F i b -
roblast Cytoskeletal Remode-
ling Induced by Acupuncture 
Evidence for a Mechanotransduc-
tion- Based Mechanism
Helen M. Langevin

Cílem workshopu je ukázka jednoduchého a spolehlivého způsobu testování potravin a léků pomocí pulzu. 
Metodu úspěšně provádím 20 let. Jsou samozřejmě i kontraindikace, kdy testování nelze provést. Vše osvětlím 
na místě.

MIKROBIOM LIDSKÉHO TĚLA V SOUVISLOSTECH

RNDr. Petr Ryšávka, Ph.D.  
VaV konzultant, zaměření probiotické a mikrobiomové projekty, Medi Pharma Vision s.r.o. 

Manažer biotechnologického provozu, Favea s.r.o 
rysavka.petr@seznam.cz 

Přednáška se zaměří na shrnutí 
aktuálních poznatků o lidském mi-
krobiomu (dutina ústní, plíce, po-
kožka, střevo) se důrazem na vztah 
střevního mikrobiomu k vybraným 

onemocněním (onemocnění jater, 
ledvin, střevní záněty, atopická der-
matitida, onkologické onemocnění, 
obezita) a k metabolismu léčiv. Část 
přednášky se zaměří také na vliv pro-

biotické suplementace na strukturu 
a úpravu střevního mikrobiomu.

Prognoses that in 2050 half of the 
world‘s population will suffer from 
allergies give highest priority to 
allergy prevention.

Primary prevention already starts 
pre-, peri- and postpartally. A decline 
in microbial diversity  of  the envi-
ronment as well as at the mucosal 
epithelial barriers in early infan-
cy precedes the development of 
allergic diseases. Mode of delivery, 
nutrition, contact to farms and ani-
mals, type and number of childhood 
infections and number of antibiotic 
courses influence the induction of 
immune tolerance with the deve-
lopment of a Th1/Th2-balance or, 
if inappropriate, Th2-biased atopic 
diseases. 

This lecture will demonstrate  how 
probiotics and TCM might interact 
and  reconstruct a dysbalanced Th1/
Th2 immune response  in infants but 
also in allergic diseases and aims to 
encourage further investigation.  

Prevence alergií, role probio-
tik a TCM

Prognózy, že v roce 2050 bude 
polovina světové populace trpět 
alergiemi, dávají nejvyšší prioritu 
prevenci alergií.

Primární prevence vždy začíná 
pre-, peri- a postnatálně. Pokles 
mikrobiální diversity v životním 
prostředí stejně jako na slizničních 
epiteliálních bariérách v raném dět-
ství předchází rozvoji alergických 
onemocnění. Způsob porodu, výživy, 
styk se zvířaty a pobyt na farmách, 
typ a počet dětstkých infekcí a počet  
kúr antibiotiky ovlivňuje indukci 
imunitní tolerance v rozvojem Th1/
Th2 balance nebo pokud jsou ne-
přiměřené nebo nevhodné, vznikají 
atopická onemocnění závislá na Th2.

Přednáška bude demostrovat, jak 
mohou probiotika a TCM vzájemně 
na sebe působit a obnovovat nerov-
novážnou Th1/Th2 imunitní odpo-
věď u dětí, ale take u alergických 
onemocnění. Přednáška má za cíl 
povzbudit další výzkum.

PREVENTION OF ALLERGIES:  
ROLE OF PROBIOTICS AND TCM    

Dr. Karin Stockert 
Austrian Acupuncture Society, Vienna

ordination@karinstockert.at
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The evolution of Modern medi-
cine is one of the biggest human 
achievements in the last 150 years. 
Many problems have been solved, 
but at the same time many others 
have been created. Chronic diseases, 
resistance to antibiotics and opioid 
crisis are some of the biggest health 
issues today, although they can be 
reversed and prevented. Finally, the 
pandemic appeared last year and 
most of the health systems were una-
ble to control it. Thus, it appears that 
Medicine should not only become 
more effective to humans, but also 
friendlier for the environment. 

Still this is not a new idea con-
cerning the first steps of western 
medicine and Hippocrates who lived 
from 460 BC to 370 BC in Greece. 
The views of Hippocrates about 
treatment relied on the power of Na-
ture and were directed to the patient 
as a unique physical, mental and spi-
ritual entity. He used to treat people 
at the Ancient Greek amphitheaters 
with natural self -healing techniques, 
like proper food, physical exercise, 
natural  ingredients and art. “Prevent 
and do not harm” was the principle 
of Hippocratic Medicine.  

That was the first concept of Green 
Medicine. We can define Green 
Medicine as a form of medicine that 
firstly focuses on an holistic app-
roach and prevention, uses natural 
type of treatments, friendly for hu-
mans and ecosystems. Acupuncture 
is a natural treatment, has a balan-
cing effect without an aggressive 
impact for the people and the planet. 
This kind of treatments should be 
part of Green Medicine.

Koncept zelené medicíny 
a akupunktura

Rozvoj moderní medicíny je jed-
ním z největších úspěchů v posled-
ních 150 letech. Mnoho problémů 
bylo vyřešeno, ale současně se 
mnoho jiných objevilo. Chronické 
nemoci, rezistence na  antibiotika, 
opioidní krize jsou dnes některá 
z největších zdravotních témat, ač-
koliv mohla být odvrácena a mohlo 
jim být zabráněno. Minulý rok se 
objevila pandemie a mnoho zdravot-
nických systémů ji nebylo schopno 
kontrolovat. Ukazuje se, že medicína 
by se neměla stávat jen více efektivní 
pro lidstvo, ale take přátelštější pro 
životní prostředí.

Přesto to není nová myšlenka, 
pokud jde o první kroky západní 
medicíny, které učinil Hippokrates 
žijící v letech 460 až 370 před n. l. 
v Řecku. Hippokratovy názory na 
léčbu se spoléhaly na sílu přírody,  
byly zaměřeny na pacienta jako na 
unikátní fyzickou, psychickou a du-
chovní entitu. Byl zvyklý léčit lidi 
v antických řeckých amfiteátrech 
pomocí přirozených samoléčeb-
ných technik jako je vhodná strava, 
fyzické cvičení, přírodní prostředky 
a umění. “Zabraň a neuškoď” bylo 
principem hippokratovy medicíny. 
(u nás používáme spíše – “Nejprve 
neuškoď “).

To byl první koncept zelené me-
dicíny. Můžeme definovat zelenou 
medicínu jako formu medicíny, která 
se nejprve zaměřuje na holistický 
přístup a prevenci, používá přírodní 
způsoby léčení přátelské pro lidstvo 
a ekosystémy. Akupunktura je pří-
rodní léčbou, má vyvažující efekt 
bez agresivního působení pro lidi 
a planetu. Tento způsob léčby by měl 
být součástí zelené medicíny. 

THE CONCEPT OF GREEN MEDICINE AND ACUPUNCTURE

Konstantina Theodoratou, MD, MSc of Acupuncture, Med. Psych. 
General Secretary ICMART, President SAMAG

info@theodoratou.gr

• Jeden Yin a Jeden Yang sa na-
zývajú Tao. 

• Oba, Yin aj Yang majú meno, 
ale nemajú formu. 

• Yin a Yang sa môžu meniť 
a transformovať. Yang trans-
formuje Qi a Yin vytvára for-
mu. Qi kondenzuje a vytvára 
človeka. 

• Hrudník predstavuje more 
Qi. Qi je prepojená s Krvou 
a ovláda Krv. 

• Ak sa Yin a Yang oddelia – 
Esencia aj Qi sa vytratia. 

• Yin a Yang môžu spontánne 
dosiahnuť harmóniu. 

Tieto tvrdenia patria k základné-
mu súboru faktov tradičnej čínskej 
medicíny (TČM), mnohé pochád-
zajú z klasických diel TČM. Študenti 
medicíny o nich diskutujú a učia 
sa ich naspamäť, aby ich neskôr 
vedeli uplatniť v lekárskej praxi. Pri 
riešení klinického problému potom 

vhodne zoraďujú faktické všeobecné 
tvrdenia do sylogizmu, aby vyvodili 
logický záver. 

Cieľom tejto práce je vizuálne 
predstaviť niektoré možnosti analó-
gie (pripodobnenia, obdoby) a mož-
no prekvapivú zhodu uvedených zá-
kladných tvrdení TČM s poznatkami 
modernej fyziológie človeka.

PREDSTAVENIE QI V SÚČASNEJ MEDICÍNE

MUDr. Bibiána Bajteková, PhD., GynAc 
Ambulancia gynekológie pôrodníctva a akupunktúry, Šaštín-Stráže, Slovensko. 

MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD. 
Ústav tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry LF SZU, Bratislava. Slovensko

Aplikace akupunktury a elektro-
akupunktury u dětských pacientů 
vyžaduje specifický přístup k této 
formě léčby. Zvláště u dětí mladších 
5ti let klade vyšší nároky na apliku-
jícího lékaře. Místo a formu vpichu 
je nutné předem dobře promyslet 
s ohledem nejen na diagnózu, ale 
také polohu, ve které se bude ap-
likace provádět. Neméně důležitá 
je spolupráce s rodičem pacienta. 
Aktuální klinická zkušenost ukazuje, 
že pokud se aplikace akupunktury či 
elektroakupunktury provede správ-
ným způsobem, naprostá většina 
dětských pacientů (více než 90%) 
tuto formu léčby dobře toleruje a lze 
ji provádět pravidelně. Nejvýrazněj-
ší klinický efekt zaznamenáváme 
u pacientů s hypotonickým syndro-
mem, dětskou mozkovou obrnou, 
parézami periferních nervů včetně 
poporodní parézy plexus brachialis. 
U dětí stejně tak jako u dospělých 

pacientů platí, že s léčbou pomocí 
akupunktury a elektroakupunktury 
je nejlépe začít co nejdříve. Je to 
obdobné jako s jinými metodikami 
v rehabilitaci (např. Vojtova reflexní 
lokomoce, Bobath concept a další). 
Změnu hybnosti a také vnímání je 
možné sledovat už od prvních apli-
kací. V řadě případů dochází k výraz-
ným změnám motoriky po prvních 
týdnech léčby. V posledním roce 
byla použita léčba akupunkturou 
a elektroakupunkturou u více než 
50ti dětských pacientů na ambulanci 
rehabilitačního odd. FN Olomouc 
a v dětské léčebně Vesna v Janských 
lázních. Jednalo se převážně o pa-
cienty s motorickými poruchami 
a poruchami vnímání, řada z nich 
s velmi závažnou prognózou. Účinky 
aplikací jsme monitorovali pomocí 
videodokumentace a klinickým vy-
šetřením. Podařilo se nám dosáhnout 
zlepšení motoriky u většiny pacientů 

(více než 70%). U některých diagnóz 
- např. centrální hypotonický syn-
drom, je zlepšení motoriky deteko-
vatelné dokonce u více než 90% dětí, 
pokud se jedná o pacienty mladší než 
2 roky. Zajímavostí je také zjištění, že 
čím dříve se s aplikací začne (nejlé-
pe do jednoho roku věku), tím lépe 
je obvykle tolerována. Řada dětí se 
dokonce u aplikací uklidní.

AKUPUNKTURA A ELEKTROAKUPUNKTURA  
U DĚTSKÝCH PACIENTŮ

MUDr. Peter Olšák 
SLL Janské lázně, DL Vesna, Rehabilitační odd. FN Olomouc,  Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc, 

Ústav fyzioterapie FZV UP Olomouc, Česká lékařská akupunkturistická společnost JEP

Ukázka aplikace 
elektroakupunktury u kojence
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JAK LZE BĚHEM ŽIVOTA OVLIVNIT SVŮJ ZDRAVOTNÍ STAV 
POMOCÍ BYLIN A POSTUPŮ TČM  

SCLEROSIS MULTIPLEX – MOŽNOSTI LIEČBY
(KAZUISTIKA)

MUDr. Helena Čutová 
Ordinace ORL, Hlinky 118, Brno 603 00

cutova@komplexnilecba-orl.cz

MUDr. Gabriel Petrovics, MD, MUDr. Alena Ondrejkovičová, PhD.  
Ústav Tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry, Lekárska fakulta,  

Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 Prednosta: MUDr. Vladimír Balogh

Diagnóza dle TČM zahrnuje po-
drobné tradiční čínské diagnostiko-
vání  v těchto oblastech:

• dagnostika podle osmeré os-
novy: povrch-nitro,chlad-hor-
ko, prázdnota-plnost,

• jin-jang
• diagnostika  dle příčin one-

mocnění:
  - zevní rozvraceče – vítr, 
chlad, horko, vlhko, sucho, 
oheň
 - vnitřní příčiny – emoce, 
strava, odpočinek či nehyb-
nost

• diagnostika dle stavu čchi, 
krve a tělních tekutin

• diagnostika podle vrstev 
ochrany, čchi, výživy a krve

• diagnostika podle tří zářičů
• diagnostika podle drach čchi
• diagnostika podle orgánů.
Pomocí 5 prvků můžeme popsat  

energie  i materiální věci kolem nás, 
jejich pomocí pak  můžeme popsat 
i nemoci a škodliviny,které náš zdra-
votní stav ovlivňuji.

Cvičením a stravou pak mužeme 
během života ovlivnit stav našich 
organu a tak lepe reagovat na okolí,-
klima a fazí našeho životního cyklu.

Lékař akupunkturista  by měl také 
akupunkturou ovliňovat nejen ne-
moc, ale reagovat na přepokládaný  
jev,věk, nemoc, klima.

Při začátku léčby je nejdůleži-
tější pacientovi vysvětlit,jak se 
má stravovat, jak posilovat svoji 
vitální energii pohybovovu ak-
tivitou, a jakou medikaci užívat 
dlouhodobě /léčiva tradiční čínské 
medicíny, gemoterapii ,homeopatii, 
Bachovu květovou terapie,preparáty 
arjuvedy.

Skleróza multiplex (MS) je ťažké 
autoimunitné demyelinizačné ocho-
renie, ktoré poškodzuje nervový 
systém, má vysokú morbiditu aj 
mortalitu a neexistuje účinná ciele-
ná liečby.

Uvádzame prípad 66 ročnej ženy 
liečenej konvenčnou medicínou aj 
TČM, u ktorej bola v 2008 diagnos-
tikovaná MS a antifosfolipidový syn-
dróm spojený s vaskulitídou CNS. 
Po potvrdení diagnózy na CT a MRI, 
kde boli viditeľné demyelinizované 
miesta, zahájila farmakologickú 
liečbu bez výraznejšieho zlepšenia. 
Pacientka trpela únavou, ťažkosťami 
s chôdzou, slabosťou, nedokázala 

artikulovať kvôli spazmom hlasiviek. 
Akupunktúrnu liečbu sme zahájili 
v 2010 spolu s liečbou bylinnými 
prípravkami. Pacienkta absolvovala 
celkom 197 akupunktúrnych oše-
trení v cykloch po 10 ošetreniach 
a 2–3 mesačnou prestávkou. Mobi-
lita pacientky sa výrazne zlepšila, 
rovnako ustúpili spazmy hlasiviek 
a znovu bola schopná artikulovať. 
Subjektívne tiež uvádzala úľavu od 
bolesti, zlepšenie mobility a zmier-
nenie únavy. TČM sa ukázala ako 
účinný nástroj na zmiernenie bo-
lesti a spazmov a môže byť účinnou 
doplnkovou terapiou u pacientov 
s chronickými ochoreniami ako SM.

Kľúčové slová: autoimunitné ocho-
renia, skleróza multiplex, demyelini-
začné ochorenia, únava, bolesť, aku-
punktúra, tradičná čínska medicína.

LAKTÓZOVÁ A HISTAMINOVÁ INTOLERANCE A NAŠE STŘEVO

MUDr. Vladimíra Strnadelová 
Institut celostní medicíny, Na Florenci 35, Praha 1

strnadelova@cbox.cz

Intolerance laktózy a histaminu 
v posledních letech významně stou-
pá, působí řadu zdravotních problé-
mů a jejich léčba je komplikovaná 
a často málo účinná. Většinou se však 
neléčí příčina, ale pouze důsledek 
nemoci.

Laktózová intolerance je nedo-
statečná produkce enzymu laktázy, 
která štěpí mléčný cukr. Důsledkem 
jsou pak zažívací obtíže jako jsou 
průjmy nadýmání, plynatost. Vše pro-
vázené únavou a jinými zdravotními 
problémy.

Histaminová intolerance vzniká 
v důsledku nedostatečné produkce 
diaminooxidázy, enzymu, který roz-
kládá histamin. Histamin je hormon 
a neurotransmiter. Je produkován 

při imunitních reakcích bílými krvin-
kami (žírnými buňkami a bazofily). 
Jeho zvýšená produkce při setkání 
s alergenem může mít místní i cel-
kové příznaky. Pokud se histamin 
více produkuje a při absenci diami-
nooxidázy méně odbourává, vzniká 
v organismu jeho nadbytek. Ten vede 
k nejrůznějším zažívacím, kožním 
i psychickým obtížím.

Oba typy intolerance mají jedno-
ho společného jmenovatele a tím je 
tenké střevo. V jeho sliznici vznikají 
oba enzymy. Jinými slovy při zhor-
šení sliznice tenkého střeva dochází 
ke snížené produkci těchto enzymů 
a rozbíhá se kaskáda nejrůznějších 
zdravotních problémů.

Pokud se diagnostikuje laktózová 
intolerance nebo intolerance hista-
minová, je v současné době nejdůle-
žitější léčbou vysazení laktózy a his-
taminu ve stravě. To však v naprosté 
většině vede sice ke zmírnění obtíží, 
úleva je však jen částečná a postupně 
se mohou přidávat jiné zdravotní 
problémy.

Kauzální léčba je regenerace stře-
va, náprava jeho funkce a osídlení. 
Jednou ze základních podmínek je 
testování potravinových intoleran-
cí, jejich vysazení a hlavně úprava 
stravy tak, aby odpovídala trávicí 
schopnosti našeho zažívacího systé-
mu. V léčbě nám pomáhají správně 
zvolené bylinné směsi, homeopatika 
i akupunktura.

MUDr. Peter Olšák 
SLL Janské lázně, DL Vesna, Rehabilitační odd. FN Olomouc, Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc, 

Ústav fyzioterapie FZV UP Olomouc, Česká lékařská akupunkturistická společnost JEP

Dnešní medicína je celospolečen-
ský fenomén. Současná pandemie 
koronaviru ještě více eskaluje ně-
které názorové výměny nejen mezi 
laiky, ale také mezi odborníky. Uka-
zuje se, že nestačí pouze aplikace 
vysoce účinných postupů spojených 
s vyspělými technologiemi. Potře-
ba širšího pohledu na zdraví bude 
zřejmě stejně tak potřebná, jak se 
tomu děje i v jiných odvětvích. Není 
to tak dávno, kdy se na vysokých 

školách propagovala vysoce účinná 
chemická hnojiva. Dost odborníků 
v té době předpokládalo, že to bude 
řešení problémů s potravinami. Dnes 
už většina lidí začíná mít jiný pohled. 
V zemědělství se propagují ekologič-
tější postupy, které více respektují 
přírodní zákony. Podle mého názo-
ru čeká podobný osud i současnou 
medicínu. Postupy integrativní me-
dicíny v tom můžou sehrát důležitou 
roli. Jak skloubit vzájemně dobrou 

efektivitu léčby, která bude zároveň 
šetrná k naší planetě? To je výzva, 
která čeká na další generace lékařů. 
Podaří se nám zvednout hozenou 
rukavici? 

KAM KRÁČÍ DNEŠNÍ MEDICÍNA? JE INTEGRATIVNÍ LÉČBA 
NEŠVAR NEBO OBOHACENÍ MEDICÍNY 21. STOLETÍ?

abstrakta
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VÝVOJ NOVÝCH TECHNIKÁLIÍ V ELEKTROAKUPUNKTUŘE. 
LZE OVLIVNIT EFEKTIVITU LÉČBY?

ESENCE ŤING V ČÍNSKÉ OBLIČEJOVÉ DIAGNOSTICE

V rámci projektu TAČR gama 
– Proof of Concept probíhal vý-
voj a výzkum nových technikálií 
v elektroakupunktuře. Spolupráce 
přírodovědních oborů Univerzity 
Palackého a medicínských oborů LF 
UP Olomouc a FN Olomouc přinesla 
ovoce a podařilo se vytvořit nový 
typ jehel pro klinickou praxi elekt-

roakupunktury. Podle dosavadních 
prvních zkušeností bude možné 
pomocí nových typů jehel dosáh-
nout vyšší účinnost terapie, a také 
zlepšení komfortu aplikace pro pa-
cienta. Pokud se podaří certifikace 
prototypu jehel do zdravotnictví, 
bude možné v budoucnu nejen 
urychlit léčbu ochrnutých lidí, ale 

také rychlejší zmírnění bolestivých 
stavů. Elektroakupunktura bude 
mít v řadě diagnóz více možností jak 
pomoct našim pacientům.

Co je esence ťing víme všichni.  
Ve zkratce řečeno esence ťing je 
jeden z nebeských pokladů, který 
dostáváme při narození. Jde o ne-
hmotný potenciál diferenciace do 
nekonečného počtu tvarů a funkcí. 
Pro život jedince má zásadní význam.

V čínské obličejové diagnostice se 
ťing  projikuje do nasolabiální rýhy. 
Tuto oblast označují Číňané jako Pa-
lác nesmrtelnosti či Moře jin.

Oblast nasolabiální rýhy je z hledis-
ka teorie čínské medicíny opravdu 
výjimečná. Dochází zde k setkání 
přední a zadní střední dráhy a končí 
zde i ústřední kanál čchung maj.  

Nosem vstupuje do těla čchi ze 
vzduchu a ústy čchi z potravy.  Proto 
se bod GV 26 v rýze označuje jako 
centrum člověka.

Z tvaru nasolabiální rýhy posuzují 
Číňané vitalitu člověka a jeho plod-
nost. V průběhu života se spotřebo-
vává esence ťing a rýha se oplošťuje. 
Před smrtí je tato oblast zcela vyhla-
zená.

Pohledem hodnotíme délku a loub-
ku nasolabiální rýhy. Krátká a plochá 
rýha u mladého člověka znamená, že 
ho čeká nejspíše život plný zdravot-
ních problémů, a bude mít problém 
s plodností. Zřejmě proto se rýha 

jmenuje Palác nesmrtelnosti. Nesmr-
telnost získá majitel hluboké rýhy 
zplozením řady potomků. Z tvaru 
rýhy lze ve starším věku také vyčíst, 
jak v průběhu života  dotyčný člověk 
hospodařil s esencí ťing. Jako nejvý-
hodnější tvar se považuje rýha, která 
se dole rozšiřuje. Zbyla rezerva pro 
život ve stáří. 

Své poznatky jsem čerpal z knihy 
Lillian Bridges Face Reading in Chi-
nese Medicine a z pětiletého sledo-
vání. Jde o jednoduchý, ale hodně 
důležitý znak, který nám napoví, jaké 
má pacient rezervy yüan čchi, tedy 
jakou má životní prognózu.

MUDr. Peter Olšák 
SLL Janské lázně, DL Vesna, Rehabilitační odd. FN Olomouc, Ústav lékařské biofyziky LF UP Olomouc, 

Ústav fyzioterapie FZV UP Olomouc, Česká lékařská akupunkturistická společnost JEP

MUDr. Milan Stránecký 
Rehabilitační oddělení nemocnice Havlíčkův Brod

straneckymilan@gmail.com 

KOMBINACE AKUBODŮ A JEJICH MODIFIKACE  
V PRAXI, ČÁST 2. (Přednáška pro kongres ČLAS 2021)

M. Strnad  
Longmen, Škola TCM Hradec Králové 

info@tcmcentrum.cz

Standartní klasický postup v Tra-
diční čínské mediciny (TCM) vy-
chází z toho, že léčba je založena 
na individuálním přístupu, podle 
individuálních příznaků a syndro-
mů každého pacienta, a proto jsou 
léčebné principy logickým rozší-
řením, nadstavbou, diferenciání 
diagnostiky TCM syndromů. 

Přesto v historickém vývoji došlo 
ke vzniku typických „formulí“ jak 
ve fytoterapii, tak i v akupunktuře. 
Klasické akupunkturní formule  
jsou standardizovány. Vycházejí 
z aplikace několika základních 

pravidel  sdružování bodů. V klasic-
kých dílech existují typové formule 
(ve svých přednáškách je nazýván 
„základní polotovary“), které řeší 
základní syndromologický problém, 
ale ne vždy stačí se přizpůsobit 
vývoji nemoci, konstituci a stavu 
pacienta, a dalším podmínkám ovliv-
ňujícím tento stav.

Proto je často nutné pozměnit, 
doplnit složení formule („polotova-
ru“), abychom se přizpůsobili dané-
mu případu a stavu pacienta. Podle 
principů léčby dané diferenciální 
diagnostikou, funkcemi jednotli-

vých akubodů řři jejich kombinací, 
ale také podle metod jejich ovlivně-
ní dochází v praxi individualizaci= 
úpravám daných formulí do potře-
bám nemoci u daného pacienta.

V této přednášce jsem se soustře-
dil na vztahy 3 akupunkturních 
bodů: sanyinjiao, SP-6, geshu, BL-
17, a xuehai, SP-10, funkce jejich 
kombinací a další modifika využití 
v doplněném „polotovaru“.

Daniel Daráš 
Ambulancia akupunktúry a fytoterapie, Bratislava 

daras.daniel@gmail.com

ELEKTROAKUPUNKTÚRA V LIEČBE PARÉZ  
A INÝCH OCHORENÍ (KAZUISTIKA)

Cieľ: 
Ukázať aké sú možnosti a výsledky 

liečby pomocou postupov tradičnej 
čínskej medicíny predovšetkým aku-
punktúrou v spojení s elektroaku-
punktúrou pri liečbe paréz a iných 
ochorení.

Úvod: 
V TCM pátrame po pôvode ocho-

renia a dostávame sa pravidelne až 
do detailov pacientovej anamnézy. 
Paréza je špecifické ochorenie vznik-
nuté náhle často krát pre pacienta 
bez predchádzajúcich prodromov 
a jeho výsledkom je často krát deva-
stujúce poškodenie niektorých častí 
tela s poruchami hybnosti, bolesťami 
alebo estetickými defektmi na tele 
ale často krát aj na duši. 

Metodika:
Prezentácia bude kazuistika nie-

koľkých pacientov liečených na mo-
jej ambulancii s diagnózou prevažne 
paréza n. Peroneus, tibialis, parézemi 
nervus facialis a liečba pacientov 
s ochorením calcar calcarei s výraz-
nými pohybovými bolesťami. Podľa 
teórie liečba elektroakupunktúrou 
školenej MUDr. Petrom Olšákom ako 
napríklad (typy prúdov, monofázic-
ké, bifázické,  obdĺžnikové, trojuhol-
níkové, frekvencia, dĺžky impulzov, 
ruská prípadne VMS stimulácia...)  
som postupoval pri liečbe paréz aj 
pri odstraňovaní bolestí pri calcar 
calcarei.  

Výsledky:
Použitie techník akupunktúry 

a konkrétnych bodov pri jednotli-
vých ochoreniach a presných postu-
pov práce s elektroakupunktúrnym 
prístrojom umožnilo aby pacienti 
s parézami začali hýbať končatinami 

a v prípade tvárového poškodenia 
n. Facialis došlo k navráteniu pôvod-
ného vzhľadu tváre. 

Záver: 
Akupunktúra a Elektroakupunk-

túra  majú nezastupiteľné miesto pri 
liečbe ako napríklad paréz, algických 
syndrómov a práca ukazuje vysokú 
efektivitu a výsledky v zmysle navrá-
tenia pohyblivosti alebo odstraňova-
nia bolesti v liečbe. 

Kľúčové slová abstraktu: 
Bolesť chrbta, vertebrálny algický 

syndróm (VAS), liečba VAS, farma-
kologická liečba, nefarmakologická 
liečba, biodermálna niť, akupunk-
túra, bolesti krížov (LBP), chronické 
bolesti krížov (CLBP).

abstrakta
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MUDr. František Musil, Ph.D. 
Ambulance akupunktury, Oddělení závodních lékařů KPL Fakultní nemocnice Hradec Králové 

frantisek.musil@fnhk.cz

EFEKT AKUPUNKTURY PŘIDANÉ KE STANDARDNÍ LÉČBĚ 
MIGRÉNY – OTEVŘENÁ, RANDOMIZOVANÁ KONTROLOVANÁ 
KLINICKÁ STUDIE

Publikováno: Acupuncture in mig-
raine prophylaxis in Czech patients: 
an open-label randomized contro-
lled trial. Neuropsychiatric Disease 
and Treatment 2018:14, 1221–1228

Studie probíhala v Česko-čínském 
centru tradiční čínské medicíny, 
Fakultní nemocnice, Hradec Králo-
vé od října 2015 do dubna 2017. Do 
studie bylo zařazeno 90 pacientů. 

Cílem studie bylo zjištění účinnosti 
a bezpečnosti léčby migrény pomocí 
akupunktury.

Hlavním výsledkem studie bylo, že 
po 12týdenní léčbě akupunkturou 
se počet dnů migrény u pacientů 
léčených akupunkturou statisticky 
významně snížil rozdílem 2,0 dní 

s migrénou proti kontrolní skupině 
pacientů. Statisticky významně větší  
snížení počtu dnů s migrénou za  
4 týdny bylo dosaženo také na konci 
šestiměsíčního období sledování po 
léčbě akupunkturou.

Statisticky významný rozdíl byl 
pozorován v počtu respondentů 
na léčbu (odpověď definovaná jako 
alespoň 50% snížení průměrné 
měsíční frekvence migrény denně) 
ve skupině pacientů léčených aku-
punkturou proti kontrolní skupině 
pacientů (50% vs. 27%; p <0,05) na 
konci léčby akupunkturou. Význam-
ně vyšší procento respondentů na 
léčbu bylo zaznamenáno ve skupině 
pacientů léčených akupunkturou 
proti kontrolní skupině pacientů 

také při 6měsíčním sledování (81% 
vs. 36%; p <0,001).

Závěrem provedené studie je fakt, 
že akupunktura může snižovat sym-
ptomy a užívání léků jak krátkodobě, 
tak dlouhodobě jako adjuvantní 
léčba profylaxe migrény u českých 
pacientů.

Ekonomická analýza studie

Publikováno: Economic analysis 
of acupuncture for migraine pro-
phylaxis Neuropsychiatric Disease 
and Treatment 2018:14 1221–1228, 
3053-3061

Tato srovnávací studie je první 
srovnávací ekonomickou analýzou 

Electroacupuncture in the tre-
atment of paresis and other di-
seases (Case report)

Goal: 
To show the possibilities and re-

sults of treatment using the procedu-
res of traditional Chinese medicine, 
especially acupuncture in conjunc-
tion with electroacupuncture in 
the treatment of paresis and other 
diseases.

Introduction:
In TCM, we look for the origin of 

the disease and we regularly get to 
the details of the patient‘s history. 
Paresis is a specific disease that 
occurs suddenly, often for a patient 
without previous prodromes, and 
often results in devastating damage 
to certain parts of the body with mo-
vement disorders, pain, or aesthetic 
defects on the body but often on 
the soul.

Methodology:
The presentation will be a case re-

port of several patients treated at my 
outpatient office with a diagnosis of 
mostly paresis n. Peroneus, Tibialis, 
Facialis nerve paresis and treatment 
of patients with calcar calcarei with 
severe movement pain. According to 
the theory, treatment with electro-
acupuncture trained by MUDr. Peter 
Olšák, such as (types of currents, 
monophasic, biphasic, rectangular, 
triangular, frequency, pulse lengths, 
Russian or VMS stimulation ...), I pro-
ceeded in the treatment of paresis 
and in the removal of pain in calcar 
calcarei. 

Results:
The use of acupuncture tech-

niques and specific points for indivi-
dual diseases and precise procedures 
with the electroacupuncture device 
allowed patients with paresis to start 
moving the limbs and in the case of 
facial damage n. Facialis has restored 
the original appearance of the face. 

Conclusion: 
Acupuncture and Electroacu-

puncture have an irreplaceable place 
in the treatment of such as paresis, 
algic syndromes and the work shows 
high effectiveness and results in 
terms of restoring mobility or relie-
ving pain in treatment.

akupunktury v porovnání se stan-
dardní farmakologickou léčbou 
v  eské republice. Cílem studie 
bylo zhodnotit účinnost a náklady 
na akupunkturní léčbu u pacientů  
s migrénou po 3 měsících akupunk-
tury 6měsíčním sledování ze tří per-
spektiv: třetí strana plátce, pacient 
a společnost.

Po šestiměsíčním sledování byly 
přímé a nepřímé celkové náklady 
nižší u pacientů léčených akupunk-
turou, kde byly přímé náklady nižší  
o 20 EUR a nepřímé náklady o 46 
EUR.

Zahrnutí akupunktury do léčby 
pacientů je výhodné zejména pro 
její pozorovaný trend snižování ztrát 
produktivity a příjmů, přičemž tyto 
často převyšují náklady na léčbu aku-
punkturou. Akupunktura jako taková 
může být z ekonomického hlediska 
doporučena jako adjuvantní léčba 
při profylaxi migrény na standardní 
farmakoterapii.

Kvalitativní studie

Vliv očekávání na krátkodobou 
a dlouhodobou léčebnou odpověď 
na akupunkturu u pacientů s mig-
rénou.

Publikováno: Effect of expectation 
on short- and long-term treatment 
response to Acupuncture in mig-
raine patiens. European Journal of 
Integrative Medicine 2019: 26 31–36

Cílem této studie bylo posoudit 
asociaci mezi očekáváním pacienta 
a výsledky léčení akupunkturou. Jed-
nalo se o otevřenou, randomizova-
nou kontrolovanou klinickou studii.

Nespecifické faktory byly analyzo-
vány v intervenčním rameni pomocí 
regresní analýzy.

Zásadním zjištěním této studie 
bylo, že pacienti měli vyšší očeká-
vání po akupunkturní léčbě, než 
před akupunkturní léčbou. Celkové 
zlepšení příznaků v průběhu léčby 

akupunkturou tedy vedlo k vyšším 
očekáváním účinnosti léčby, což 
zase ovlivňovalo pozitivní účinek 
samotné léčby akupunkturou. Vyšší 
očekávání před léčbou neznamenalo 
lepší výsledek léčby akupunkturou.

Pozitivní léčebný efekt akupunk-
tury rovněž rozpustil strach z jehel, 
který měli někteří pacienti na začát-
ku léčby. Účinek akupunktury byl 
dále významně zlepšen pozitivním 
vnímáním dovedností akupunktu-
risty. Naproti tomu depresivní ladění 
pacientů snižovalo účinek léčby 
akupunkturou.

Závěrem studie bylo, že přiměřené 
očekávání pacienta, dobrý duševní 
stav pacienta a pozitivní vnímání 
dovedností akupunkturisty snížily 
počet dnů migrény u pacientů lé-
čených akupunkturou. Porozumění 
nespecifickým léčebný účinkům 
může klinickým lékařům pomoci za-
členit je do praxe a tím optimalizovat 
účinnost léčby.

MUDr. Zinaida Saidová 
Brno  

zina.saidova@gmail.com

NEHTOVÁ TERAPIE 

Nový směr v terapii SU JOK, objev 
jihokorejského lékaře Prof. PARK JAE 
WOO, umožňuje diagnózu, léčení 
a prevenci chorob v mikrosystému 
výjimečném svojí stavbou a umístě-
ním na distální, funkčně nejaktivněj-
ší části těla. Má dvě dimenze. Fyzické 
pojetí by měl znát každý, je určeno 

při masáži pro obnovu vlastních sil. 
Energetické pojetí by měli znát všich-
ni lékaři, aby mohli nabídnout paci-
entům cestu k uzdravení a hlavně 
k prevenci, k obnovení energetické-
ho systému, HOMEOSTÁZE, která je 
TAJEMSTVÍM ŽIVOTA ORGANISMU. 

abstrakta
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PŘÍRODNÍ HOUBOVÁ VÝŽIVA — ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL
BIOMASA MYCELIA (PODHOUBÍ) A PRIMORDIA (ZÁRODKY/PUPENY PLODNIC) Z VLASTNÍCH SUROVIN

MAXIMÁLNÍ MOŽNÁ MÍRA ZACHOVANÉ ENZYMATICKÉ AKTIVITY A KOMPLEXU ÚČINNÝCH LÁTEK

PŘÍRODNÍ PRODUKT S OBSAHEM CENĚNÉHO MYCELIA PŘÍRODNÍ PRODUKT S OBSAHEM CENĚNÉHO MYCELIA 
VHODNÉ PRO VEGETARIÁNY, VEGANY I ZASTÁNCE ZDRAVÉ STRAVYVHODNÉ PRO VEGETARIÁNY, VEGANY I ZASTÁNCE ZDRAVÉ STRAVY

Mycology Research Laboratories (MRL) je přední světový výrobce přípravků na bázi houbové biomasy. 
MRL v souladu s požadavky na výrobu potravin v EU klade nesmírný důraz nejen na kvalitu (spoluprá-
ce se špičkovými odborníky, certifikáty GAP, GMP, organického původu), ale i na výzkum — své pro-
dukty pravidelně nasazuje do klinických testů. Už více než 3000 let se v Číně a Japonsku používají 
a uctívají vybrané druhy jedlých hub. Některé byly tak vzácné, že byly dostupné jen nejvyšším vrst-
vám tehdejší společnosti. V kvalitě MRL s obsahem ceněného mycelia a zárodečných pupenů plodnic 
(primordia) můžete nyní ty nejosvědčenější z hub využít ke specifickému obohacení vlastní výživy.

Nejširší sortiment přírodních produktů houbové výživy

TRITON-MRL BIO

•• Maitake-MRL: trsnatec lupenitý  
(Grifola frondosa, huishuhua | maitake)

•• Pleurotus-MRL: hlíva ústřičná  
(Pleurotus ostreatus, pinggu | hiratake)

•• Polyporus-MRL: choroš oříš  
(Polyporus umbellatus, zhuling | chorei)

•• Poria-MRL: pórnatka kokosová  
(Poria cocos, fuling | bukuryo)

•• Reishi-MRL: lesklokorka lesklá  
(Ganoderma lucidum, lingzhi | reishi)

•• Shiitake-MRL: houževnatec jedlý  
(Lentinula edodes, xianggu | shiitake

Vícedruhové přípravky houbové výživy

•• Hericor-MRL: vhodně složený účinek dvou 
hub — korálovce ježatého, outkovky pestré

•• Triton-MRL: vhodně složený účinek tří hub — 
housenice čínské, houževnatce jedlého 
a lesklokorky lesklé

Veterinární řada

•• Corpet-MRL: outkovka pestrá  
(Coriolus versicolor, yunzhi/kawaratake)

Velmi jemně mletá biomasa hub MRL je v prodeji buď v prášku (BIOcertifikovaná 
balení 100 g a 250 g), nebo v tabletách (90 tablet à 500 mg biomasy + pojiva).

Jednodruhové přípravky houbové výživy

•• Auricularia-MRL: boltcovitka ucho 
Jidášovo (Auricularia auricula,  
čínsky – heimuer | japonsky – kikurage)

•• Blazei-MRL: žampion brazilský (Agaricus 
blazei Murrill, ABM, himematsutake)

•• Cordyceps-MRL: housenice čínská 
 (Cordyceps sinensis, dongchongxiacao | 
tochukaso)

•• Coriolus-MRL: outkovka pestrá  
(Coriolus versicolor, yunzhi | kawaratake)

•• Hericium-MRL: korálovec ježatý (Hericium 
erinaceus, houtougu | yamabushitake)

•• Chaga-MRL: čaga (Inonotus obliquus, 
 huashugu | kofukisaruno-koshikake)

Dováží  
PRAGON s. r. o.
velkoobchod — maloobchod 
& +420 728 845 360
Distribuce sítí vybraných prodejců

W W W . P R A G O N . C ZW W W . P R A G O N . C Z

DOPLNĚK  
STRAVY

Složený účinek: 
1/3 Cordyceps (house-
nice), 1/3 Ganoderma 
(lesklokorka, reishi), 
1/3 Shiitake (houžev-
natec)
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Registrace účastníků
Hotel Galant  
Pátek 17. 9. 2021 10 – 15 hod. 
Sobota 18. 9. 2021 09 – 11 hod.

Stravování
• Večeře v pátek a oběd v sobotu jsou v ceně kongresového poplatku a budou formou obsluhovaného bufetu,  

u registrace nahlašte požadavek na vegetariánské jídlo
• Nápoje si hradí každý sám

Páteční večerní posezení ve vinném sklepě hotelu Galant s cimbálovou muzikou
•  20.00 – 24.00
•  Zde si vše hradí každý sám
•  Doporučujeme teplejší oblečení – svetr, sako

Sobotní odpolední program
• Prohlídka lednického zámku 
•  Dvě skupiny  1. skupina  14.30 – začátek prohldky
•                         2. skupina  14.45
•  Cca 300 m od hotelu
•  Vstupné je v kongresovém poplatku

Po prohlídce zámku přejít kolem zámku k Lodní dopravě – cca 10 min
• Zahájení plavby po kanále k minaretu  v 16.00 – budou 2–3 lodě
• Jízdné tam je v ceně kongresového poplatku
• Cesta trvá 25 min.
• Po vystoupení z lodí pěšky k minaretu a od minaretu parkem po zpevněné cestě s tvrdším pískovým povrchem  
 zpět k zámku a k hotelu 
• Cca 3,5 km volnou chůzí, tj. asi 1 hodinu
• Doporučujeme uzavřenou obuv, pro případ deště deštník
• Ti, co nemohou dojít pěšky, se mohou dopravit zpět k zámku lodí, lístek si zakoupí u nástupu na loď 

Pokyny přednášejícím
Bezpodmínečně nutno dodržet čas stanovený v programu. Pracovní předsednictvo bude dbát na dodržování 
časového limitu a přednáška může být při nedodržení časové limitu předčasně ukončena!
Své přednášky odevzdávejte kolegům obsluhujícím techniku v hlavním sále na flash disku vždy před blokem.  
Po stažení přednášky do počítače bude flash disk hned vrácen.

Pokyny pro parkování 
U hotelu Galant je 50 parkovacích míst pro hotelové hosty zdarma. Pokud by bylo parkoviště obsazeno,  
je další velké parkoviště hned naproti hotelu, ale již placené.

Storno účasti ze závažných důvodů:
Do 9. 9. bude vráceno 100% kongresového poplatku + 100 % raut
Do 15. 9. bude vráceno 50% kongresového poplatku + 100% raut 
Storno ubytování si řeší s hotelem každý sám, nemůže vyřizovat 
organizátor. 



Složení: (100g masti obsahuje): Arnica montana D4 1,500 g; Calendula officinalis D4 0,450 g; Hamamelis virginiana D4 0,450 g; Echinacea angustifolia D4 0,150 g; 
Echinacea purpurea D4 0,150 g; Chamomilla recutita D4 0,150g; Achillea millefolium D4 0,090 g; Symphytum officinale D4 0,100 g; Bellis perennis D4 0,100 g; Hypericum 
perforatum D6 0,090 g; Aconitum napellus D4 0,050 g; Atropa belladonna D4 0,050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,040 g; Calcii sulfidum D6 0,025 g. Indikace: 
Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu. Dávkování a způsob 
použití: Ráno a večer (v případě potřeby častěji) nanášet malé množství masti v tenké vrstvě na místa bolesti. Možné nežádoucí účinky: V ojedinělých případech alergické 
kožní reakce. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Traumeel obsahuje cetylstearylalkohol, který může 
způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Přípravek by měl být aplikován pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění) a nesmí 
se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Pouze k vnějšímu použití. Interakce: Nejsou známy. Těhotenství a kojení: Těhotné a kojící ženy by se o používání 
přípravku měly poradit s lékařem. Uchovávání: Žádné zvláštní podmínky uchovávání. Balení: Mast 50 g. Držitel rozhodnutí o registraci: Biologische Heilmittel Heel GmbH, 
Dr.-Reckeweg Straße 2-4, 76532 Baden-Baden, Německo. Datum poslední revize textu: 17. 9. 2018 Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu. Není hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.

Traumeel®

www.traumeel.cz

PŘIROZENÁ CESTA 
K ZOTAVENÍ
Traumeel® – bezpečná volba pro Vaše pacienty

ÚRAZY? BOLESTI?

Schwabe Czech s. r. o.
Pod Klikovkou 1917/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov, Tel.: 241 740 540, info@schwabe.cz
www.schwabe.cz, www.traumeel.cz
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