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V HRADCI BUDE NOVÃ• NEMOCNICE - ÄŒTM
PondÄ›lÃ-, 13 bÅ™ezen 2017

ÄŒínská tradiÄ•ní medicina... JenÅ¾e - Å¾ádná východní a západní medicína ve skuteÄ•nosti není, ale pouze vÄ›dní medicína
pouÅ¾ívaná po celém svÄ›tÄ›, která zkoumá v&scaron;echny postupy i zpÄ›tnÄ› a v&scaron;e ovÄ›Å™uje na procentuální
úÄ•innost a bezpeÄ•nost, ze sbÄ›ru dat nemocnic z celého svÄ›ta, v meta-analýzách atd.

ÄŒína nám nepÅ™iná&scaron;í nic nového, Å¾ádné medicínské novinky, které by nebyly vÄ›dní medicínÄ› známé a
prÅ¯kazné. BohuÅ¾el, Ä•eské zdravotnictví vykazuje stále vÄ›t&scaron;í toleranci vÅ¯Ä•i &scaron;arlatánství a nevÄ›deckým
metodám a to dokonce i ze strany respektovaných institucí nebo pÅ™ímo ministerstva.

LékaÅ™i v Ä•esko-Ä•ínském centru ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové od loÅˆského záÅ™í provádÄ›jí akupunkturu neb
podávají rÅ¯zné byliny. Tuzem&scaron;tí lékaÅ™i v trestním oznámení, které podali na policii, popisují nÄ›kolik dÅ¯vodÅ¯, proÄ•
podle nich Ä•ínská klinika poru&scaron;uje zákon. Wang Po není Ä•lenem lékaÅ™ské komory, zapsán není ani v seznamu
hostujících doktorÅ¯ v ÄŒesku. Navíc zahraniÄ•ním musí Ä•eská lékaÅ™ská fakulta uznat jejich diplom. Prezident Ä•eských lék
Milan Kubek proto tvrdí, Å¾e mohly být spáchány tÅ™i trestné Ä•iny: podvod, po&scaron;kozování cizích práv a
neoprávnÄ›né podnikání. K zahájení &scaron;etÅ™ení vyzval také Krajský úÅ™ad Královéhradeckého kraje.

Pokud se jedná o fytofarmaka (bylinné koncentráty) nejsou nic nového a staly se jen retrospektivnÄ› znovu více
pÅ™edmÄ›tem vÄ›decké medicíny a mají celkem &scaron;iroké pole indikace a vychází z tradiÄ•ních receptur, kdy se tak pouze
vracíme v Ä•ase, abychom uspokojili poptávku tohoto &bdquo;alternativního&ldquo; trendu, který v&scaron;ak alternativní
vÅ¯bec není a jedná se jen o medicínu pÅ™ede&scaron;lou, z které se vyvinula souÄ•asná. To je to samé, jako tvrdit v
nadsázce, Å¾e vykuÅ™ování, které se dÄ›lá stovky let aÅ¾ dodnes, a z kterého se medicína také posunula, je
úÄ•innÄ›j&scaron;í. Nebo Å¾e astrologie je prÅ¯kazná a dá se srovnávat se souÄ•asnou astronomií. Bylinky nejsou nic
jiného neÅ¾ chemie. Medicína vznikla na odvarech a tÄ›chto tradiÄ•ních recepturách a vyuÅ¾ívá jen sofistikovanÄ›j&scaron;í
postupy, a stejné chemické látky. Je úplnÄ› jedno, kdo látku vyrobí, jestli Ä•lovÄ›k Ä•i rostlina. Oba vyuÅ¾ívají ke tvorbÄ›
chemických látek prvky a fyzikální zákony dané prostÅ™edím. V koneÄ•ném dÅ¯sledku tak pouze závisí na procentuální
úÄ•innosti a bezpeÄ•nosti pÅ™i léÄ•bÄ› dané nemoci. Co se týÄ•e akupunktury, tak studií existují tisíce, ale Å¾ádná není
prÅ¯kazná. Ve valné vÄ›t&scaron;inÄ› se zkoumá zmírnÄ›ní bolesti akupunkturou (rÅ¯zných symptomÅ¯ souvisejících s léÄ•bou
/onkologie), uvolnÄ›ní svalÅ¯, bolesti RS. ObÄ•as se vyskytnou pÅ™ípady, Å¾e pacienti pouÅ¾ívají ménÄ› analgetik, ale pÅ™e
výsledky neukáÅ¾ou, Å¾e by to vedlo ke zmírnÄ›ní symptomÅ¯ Ä•i mÄ›li men&scaron;í bolesti.

Principy Ä•ínské medicíny vycházejí z filozofie taoismu, konfucianismu, pozdÄ›ji i buddhismu. Podstatou svÄ›ta má být
v&scaron;udypÅ™ítomná a v&scaron;e Å™ídící síla Ä•chi (Qui, Qi, Ki), která prostupuje i lidské tÄ›lo a proudí v dráhách, tzv.
meridiánech. Spojení se zevním svÄ›tem zprostÅ™edkují tzv. aktivní body leÅ¾ící na meridiánech i mimo nÄ›. ProudÄ›ní Ä•chi a
lidské tÄ›lo lze ovlivnit a léÄ•it rÅ¯znými zpÅ¯soby. Základním prostÅ™edkem je léÄ•ba rostlinnými i Å¾ivoÄ•i&scaron;nými pÅ™
tomu pÅ™istupují manuální zásahy na aktivních bodech, a to buÄ• jehlová akupunktura, akupresura nebo poÅ¾ehování, tzv.
moxa. DÅ¯leÅ¾itá je i správná Å¾ivotospráva, ke které kromÄ› doporuÄ•ení správné výÅ¾ivy patÅ™í i meditace a tÄ›lesná cviÄ
rÅ¯zných formách, tzv. Ä•chi-kung, tai-Ä•i nebo masáÅ¾e tuina. Diagnostika spoÄ•ívá ve struÄ•né anamnéze, vy&scaron;etÅ™e
jazyka a pulsu (viz Akupunktura).

Hodnocení: ÄŒínská medicína nebyla v minulosti nikdy jednotným, pÅ™esnÄ› kodifikovaným systémem. Existovaly rÅ¯zné
varianty diagnostiky i léÄ•by, které se pÅ™edávaly vÄ›t&scaron;inou ústní formou. Staré lékaÅ™ské knihy jsou psány
mýtickým, symbolickým jazykem, témÄ›Å™ nesrozumitelným i pro rodilé ÄŒíÅˆany. Správný pÅ™evod do jiného jazyka je témÄ
nemoÅ¾ný. Dal&scaron;ím problémem Ä•ínské medicíny je, Å¾e v ÄŒínÄ› aÅ¾ do konce 18. století neexistovala pitva, takÅ¾e
Ä•ínských léÄ•itelÅ¯ o stavbÄ› a tedy i funkci lidského tÄ›la byly témÄ›Å™ nulové. V&scaron;echny léÄ•ebné postupy aÅ¾ do
dne&scaron;ka mají jen empirickou povahu, ovÄ›Å™ování úÄ•inku léÄ•ebných procedur a medikamentÅ¯ se neprovádÄ›lo.
Choroby v moderním slova smyslu Ä•ínská medicína nezná, její diagnostika ani není moÅ¾ná a neprovádí se. Å˜ada Ä•ínských
léÄ•iv, dováÅ¾ených do západního svÄ›ta, nemá ovÄ›Å™enou úÄ•innost, mnohé z nich obsahují látky jedovaté, a
dne&scaron;ní, na plantáÅ¾ích pÄ›stované rostliny Ä•asto obsahují pÅ™ímÄ›si pesticidÅ¯ a tÄ›Å¾kých kovÅ¯. Byly popsány des
epidemických pÅ™ípadÅ¯ po&scaron;kození zdraví i úmrtí. PÅ™edstavy o moÅ¾nostech Ä•ínské medicíny jsou znaÄ•nÄ› pÅ™
tom, Å¾e efektivita metod Ä•ínská medicíny je sporná, svÄ›dÄ•í to, Å¾e v ÄŒínÄ› v 19. stole rychle pÅ™evládla západní medic
domácí medicína byla ve 20. letech 20. století zakázána. Ani v dne&scaron;ní ÄŒínÄ› nehraje Ä•ínská medicína vedoucí roli.
Snahy o spojení obou typÅ¯ medicíny skonÄ•ily neúspÄ›chem, a dnes se vyuÄ•uje i provozuje tradiÄ•ní medicína samostatnÄ›, a
rozsah jejích zdravotnických zaÅ™ízení pÅ™edstavuje jen asi sedminu rozsahu institucí západní medicíny. PÅ™esto se Ä•ínská
medicína v souÄ•asnÄ› dobÄ› v západních zemích rychle &scaron;íÅ™í, i kdyÅ¾ jde jen o iracionální módu, a vymý&scaron;lejí
http://www.kudlanka.cz

VytvoÅ™eno pomocÃ- Joomla!

GenerovÃ¡no: 28 November, 2020, 22:08

Kudlanka

nové varianty, Ä•asto vydávané za metody Ä•ínské provenience (aurikulopunktura, Elektroakupunktura dle Volla,
veterinární akupunktura). SoutÄ›Å¾it se západní medicínou metody Ä•ínské medicíny nemohou. Za uÅ¾iteÄ•né komplementárn
metody lze povaÅ¾ovat jen celotÄ›lovou akupunkturu, pracující na reflexním a placebovém podkladÄ›, dále tÄ›lesná a
duchovní cviÄ•ení, zatímco Ä•ínské léÄ•ivé preparáty jsou rizikové a jejich léÄ•ebný efekt dosud neovÄ›Å™ený.
(prof. JiÅ™í HeÅ™t)

P.S. ÄŒín&scaron;tí lékaÅ™i jsou placeni tak, Å¾e se o tom na&scaron;im lékaÅ™Å¯m ani nezdá &ndash; Ä•eská strana jim
dává 80 tisíc mÄ›síÄ•nÄ› a Ä•ínská strana rovnÄ›Å¾. TakÅ¾e mají mÄ›síÄ•ní plat 160 tisíc. Podle ceníku pacient napÅ™íklad
kontrolní vy&scaron;etÅ™ení a pÄ›t o&scaron;etÅ™ení akupunkturou zaplatí 7 100 korun. Na pozemku královéhradecké
fakultní nemocnice bude vybudována klinika Ä•ínské medicíny za 250 milionÅ¯ korun. ÄŒesko je pro ÄŒíÅˆany pÅ™itaÅ¾livé,
zdravý finanÄ•ní sektor i Ä•istý vzduch, manaÅ¾eÅ™i si tady kupují domy a jezdí sem s rodinami. (ReportéÅ™i ÄŒT, 13. 3. tr.
d@niela zdroj: internet
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