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Tradycyjna medycyna chińska (TCM)
a zachodnia medycyna akademicka

MEDYCYNA CHIŃSKA:

1. Taoizm, konfucjanizm, buddyzm
2. Jedność ciała i  umysłu
3. Uważna obserwacja natury i człowieka 
oraz praktyczne badanie skuteczności 
działania 
4. Myślenie wieloma sieciami 
współzależności 
5. Cykliczność i wielość cykli
6. Ważna jest funkcja, zmienność, proces, 
stan energetyczny 
7. Człowiek jako mikrokosmos 
8. Lekarz – ogrodnik
9. Podejście holistyczne i indywidualne
10. Zapobieganie chorobom, łagodne 
leczenie chorób przewlekłych

MEDYCYNA ZACHODNIA:

1. Materializm i redukcjonizm
2. Dualizm biomedyczny
3. Tworzenie paradygmatów i 

hipotez oraz ich badanie i 
potwierdzanie zgodne z przyjętą 
metodologią (teraz EBM)

4. Myślenie jednoprzyczynowe 
5. Linearność
6. Ważna jest budowa, wygląd, stan 

fizyczny
7. Człowiek jako maszyna
8. Lekarz – mechanik
9. Wąskie specjalizacje
10. Radykalne leczenie poważnych i 

nagłych chorób
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Bogactwo i równoprawność 
różnych opisów rzeczywistości

• Opis każdego zjawiska zależy od:
- języka i jego specyfiki,
- tradycji kulturowej i zależnego od niej postrzegania świata,
- pojęciowej bazy autora i odbiorców – każda jest dobra,
- celu, jakiemu ma służyć. 

• Język to symbole arbitralne nabyte – i nic ponadto! Reszta to tylko 
indywidualna interpretacja. Symbole są niedookreślone!

• Język zależy od „umowy” społecznej danej kultury i ciągle ewoluuje. 
Znaczenia ulegają zmianom.

• Język nauki to jeszcze węższa arbitralna „umowa”  możliwość wielu 
diametralnie różnych języków opisujących równie skutecznie tą samą 
rzeczywistość.

• Nie istnieje nic, co posiadałoby swoją własną wrodzoną 
charakterystykę, którą dałoby się przedstawić, pojąć czy opisać tylko 
w jeden właściwy sposób.

 Zachodnie podejście naukowe nie ma monopolu na prawdę

TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA
• Podstawa – system taoistyczny

• Tryb życia: zgodnie z naturą i jej cyklami

• Właściwa dieta, dobre oddychanie i czyste środowisko

• Znaczenie ruchu: Tai-chi, Chi-kung, 8 Brokatów, …

• Wielka rola właściwego stanu umysłu w zachowaniu zdrowia

• Diagnostyka: puls, język, obserwacja, wywiad

• Farmakologia chińska i jej specyfika

• Akupunktura i jej pochodne oraz znaczenie masażu

! Ciągłość TMC: 
(1) Nowe uzupełnia to, co stare o nowe wiadomości, ale go nie 
wymienia i nie kontestuje. 
(2) Następuje pogłębianie i rozszerzanie, ewentualnie 
reinterpretacja dawnej wiedzy. 
(3) Najstarsze teksty są w dalszym ciągu aktualne, studiowane 
i stanowią solidną podstawę systemu.
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Pozycja lekarza TMC w Chinach

• Wysoka pozycja społeczna
(lekarz był jedną z najważniejszych 
osób na dworze cesarskim)

• Profilaktyk 
(lekarzom płacono również za 
zachowanie zdrowia)

• Farmakolog (doskonała, praktyczna 
znajomość farmakologii)

• Wielka wiedza dietetyczna 
(współpraca z kucharzem)

• Doradca zdrowego trybu życia

Huang Di Nei Jing 

Najstarsze chińskie źródło (IV–I w. p.n.e.)
Huang Di zapytał: “Słyszałem, że w dawnych czasach 

ludzie żyli sto lat i nie było u nich widać oznak 
starości. Jednak obecnie starzeją się 
przedwcześnie i dożywają tylko pięćdziesięciu 
lat. Czy dzieje się tak za sprawą zmiany 
środowiska, czy może dlatego, że utracili właściwy 
sposób życia?”

Qi Bo odpowiedział: “W przeszłości ludzie praktykowali Tao, drogę życia. 
Rozumieli zasady równowagi yin i yang, uwidaczniające się poprzez 
transformacje energii istniejących we wszechświecie. Dlatego wypracowali 
praktyki takie jak dao-in, jako ćwiczenia, w których łączy się  rozciąganie, 
masaż i oddychanie w celu poprawy przepływu energii, oraz medytację 
wspomagającą utrzymanie harmonii z wszechświatem. Odżywiali się 
regularnie i w zrównoważony sposób, wstawali i udawali się na spoczynek 
o określonych godzinach, unikali przeciążania ciała i umysłu, a także 
zachowywali umiar. Dbali o dobrostan ciała i umysłu, nic więc dziwnego, 
że żyli ponad sto lat.”
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TRZY KLEJNOTY

Wg starej chińskiej tradycji „Trzy Klejnoty” (sānbǎo) czyli jīng-qì-

shén to podstawowe energie podtrzymujące ludzkie życie. 

Określają je następujące pola znaczeniowe:

• Jing 精 = esencja odżywcza, podstawa; oczyszczone, 
udoskonalone; ekstrakt, duch, demon; sperma, ziarno  Jing 
to skondensowana energia Yuan Qi

• Qi氣 = witalność, energia, siła; powietrze, opar; oddech; duch, 
wigor; postawa

• Shen神 = duch; dusza, umysł; bóg, bóstwo; nadnaturalna 
istota/byt

ENERGIA I SUBSTANCJA

7

8



Medycyna chińska jako profilaktyka                            
i szansa dla chorych

26.09.2020

© Marek Kalmus, Instytut Medycyny 
Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia 5

Shen (duch/duchy/umysł/bóg)

• Shen jest trzecim Skarbem (obok esencji Jing i Qi)

• Chińczycy wyróżniają dwa podstawowe rodzaje Shen: 
1. świadomość, którą określają jako ekspresję stanu 
neurotycznego umysłu czyli zaburzony stan umysłu 
2. Yuan Shen – prawdziwy potencjał umysłu, duch.

• Shen jest jak ekran, na którym projektowane są wrażenia 
umysłu. 

• Shen jest ściśle związany z Sercem i z systemem 
krwionośnym  z elementem Ognia.

Pięć przejawów Yuan Shen (bytów duchowych)

Drzewo Ogień Ziemia Metal Woda

Hun 
(podświadomość)

Shen
(duchy)

Yi
(intelekt)

Po 
(intuicja)

Zhe
(siła woli)

Sen i jego znaczenie

• Hun jest odpowiedzialne za yang, Krew odpowiada za yin, 
a zadaniem Wątroby jest utrzymywanie tego yin i yang. 

• Funkcją Krwi jest utrzymywanie Hun. Jeśli ta funkcja 
pomiędzy Krwią i Hun nie jest realizowana to może być 
przyczyną złych snów i koszmarów nocnych. 

• Jest bezpośredni związek pomiędzy jakością snu i jego 
głębokością a Hun i Krwią. Niedobór Krwi może powodować 
bezsenność 
i mary nocne. Jest to bardzo ważny aspekt relacji między 
duchem 
a substancją. 

• Sam sen związany jest z Sercem, a treść snu z Hun.
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PIĘĆ PRZEMIAN (Wu Xing)
w relacji do yin/yang

• Drzewo (małe yang) 
– wiosna; poranek; ciepło; ruch wstępujący, ku górze

• Ogień (wielkie yang) 
– lato; południe; gorąco; rozpraszanie

• Ziemia (centrum)
– późne lato, lub 4 pory przejściowe czyli doyo; popołudnie; 
neutralnie; środek

• Metal (małe yin) 
– jesień, zmierzch; chłodno; ruch zstępujący

• Woda (wielkie yin) 
– zima; północ; zimno; ruch skupiający

ZiemiaDrzewo Metal

Ogień  

Woda

PIĘĆ PRZEMIAN (wg Starego Nieba)
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PIĘĆ PRZEMIAN – kierunki działania

Woda

Ziemia

Ogień

MetalDrzewo

CYKLE W KONTEKŚCIE 
PIĘCIU PRZEMIAN

• w fizjologii – cykle: odżywczy i kontrolny oraz „brat-siostra”

• w patologii – nadmierna kontrola, cykl raniący i cykl 
wyczerpujący. 

• Pięć Przemian może być stosowane również jako system 
diagnozowania
 na podstawie stanu przypisanych do elementu tkanek, 
emocji,  zmysłów, miejsc itd. pozwala określić stan danego 
narządu z tej samej przemiany.
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PIĘĆ PRZEMIAN (wg Późnego Nieba)
– cykle i ruch energii

Ogieñ

ZiemiaDrewno

Woda Metal

karmienie

wyczerpanie
kontrola

skaleczenie

PIĘĆ PRZEMIAN - 5 CYKLI

1. Cykl odżywczy

2. Cykl kontrolny

3. Cykl wyczerpujący („matka – dziecko”)

4. Cykl raniący

5. Cykl „brat – siostra” („mąż – żona”)

Cykle 3 i 4 są cyklami patologicznymi.
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NARZĄDY CIAŁA wg TMC

• Narządy „anatomiczne” (11 głównych)
- 5 narządów yin (Zang „wewnętrzne”, „pełne”) 
- 6 narządów yang (Fu „zewnętrzne”, „puste”)

• Dodatkowa funkcja narządowa: „Potrójny Ogrzewacz (San Jiao), 
czyli trzy jamy ciała i ich funkcje – zalicza się do Fu.

• Narządy anatomiczne pozostałe (np. ścięgna, wiązadła, mięśnie)

• Obiegi funkcjonalne 12 narządów
- oddziaływania fizjologiczne
- oddziaływania energetyczne (meridiany)

• Narządy nadzwyczajne: kości, szpik, mózg, naczynia, macica, 
pęcherzyk żółciowy
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ZANG-FU: 
12 głównych „narządów” w relacji 

do 5 elementów oraz yin i yang

• [Ziemia] Żołądek (yang), Śledziona/Trzustka (yin) 

• [Metal] Jelito Grube (yang), Płuca (yin), 

• [Woda] Pęcherz moczowy (yang), Nerki (yin)

• [Drewno] Pęcherzyk żółciowy (yang), Wątroba (yin)

• [Ogień] Osierdzie (czasem: Krążenie/Sex), Jelito cienkie (yang), 
Potrójny Ogrzewacz (yang), Serce (yin) i Osierdzie (yin)

ZANG-FU
• Narządy Zang – związane z meridianami yin są:

- miąższowe („pełne” – przechowują i zarządzają)
- bardziej yin, funkcjonalnie bardziej kontrolujące
- powoli przyswajają i wspomagają trawienie pokarmu,
- przechowują substancje odżywcze, esencję (Jing) i energie oraz 
zarządzają nimi.
 Są to: Serce, Płuca, Śledziona/Trzustka, Wątroba, Nerki

• Narządy Fu – związane z meridianami yang są: 
- puste (niczego nie przechowują) 
- bardziej yang, funkcjonalnie aktywne,
- trawią i wchłaniają jedzenie, 
- kumulują lub wydalają płyny z organizmu.
 Są to: Żołądek, Jelito cienkie, Jelito grube, Pęcherzyk żółciowy, 
Pęcherz moczowy
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OBIEGI FUNKCJONALNE ZANG-FU

• Obieg funkcjonalny Nerek magazynuje Jing (esencję) 
i wpływa na zachowanie się płynów wewnętrznych, czyli 
Jin-Ye.

• Obieg Śledziony/Trzustki zarządza produkcją 
i transportem Qi pokarmowego, utrzymuje Xue 
w naczyniach i wpływa na płyny Jin-Ye.

• Obieg Wątroby jest zbiornikiem Xue.

• Obieg Serca zarządza gospodarką Xue

• Obieg funkcjonalny Płuc zarządza Qi i ma wpływ na 
płyny Jin-Ye

Potrójny Ogrzewacz

• Potrójny Ogrzewacz (San Jiao) nie ma formy – zespół funkcyjny, 
w TMC traktowany jako specyficzny „narząd”.

• Opisuje czynności narządów klatki piersiowej i jamy brzusznej.

• Reguluje obieg wody w organizmie.

• Stanowi drogi przepływu Yuan Qi (Źródłowej Qi) i Esencji Jing 

• Funkcja ogrzewająca – najważniejsze działanie San Jiao

• Górny Ogrzewacz kieruje oddychaniem  Zong Qi = Qi klatki 
piersiowej.

• Środkowy Ogrzewacz odpowiada za przemianę i transport 
pożywienia oraz produktów powstałych w procesie tych przemian 
 Ying Qi = Qi Odżywcza.

• Dolny Ogrzewacz oddziela czyste składniki płynów od odpadów 
i odprowadza je. Odpowiada też za ogrzewanie narządów i ich 
energetyczną odbudowę  Yuan Qi = Qi Źródłowa.
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ZEGAR BIOLOGICZNY TMC

ZEGAR BIOLOGICZNY TMC
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ZEGAR BIOLOGICZNY TMC

MAKSIMA ENERGETYCZNE NARZĄDÓW:

• Woreczek żółciowy (Drzewo): szczyt od 23 - 1 godziny 
• Wątroba (Drzewo): szczyt od 1 - 3 godziny 
• Płuca (Metal): szczyt od 3 - 5 godziny 
• Jelito grube (Metal): szczyt od 5 - 7 godziny 
• Żołądek (Ziemia): szczyt od 7 - 9 godziny 
• Śledziona i trzustka (Ziemia): szczyt od 9 - 11 godziny 
• Serce (Ogień): szczyt od 11 - 13 godziny 
• Jelito cienkie (Ogień): szczyt od 13 - 15 godziny 
• Pęcherz moczowy (Woda): szczyt od 15 -17 godziny 
• Nerki (Woda): szczyt od 17 - 19 godziny 
• Osierdzie (Ogień): szczyt od 19 - 21 godziny 
• Potrójny ogrzewacz (Ogień): szczyt od 21 -23 godziny. 

!!! Nakłuwanie meridianu, podczas jego największej aktywności, działa 
uspakajająco, a przez następne dwie godziny pobudzająco. 

KONCEPCJA CZŁOWIEKA wg TMC

• Jedność psychofizyczna

• Człowiek – między Niebiosami a Ziemią

• Mikro i makrokosmos

• Nierozłączny związek z naturą

• Znaczenie relacji z innymi istotami

• Ciągła zmienność i przemijanie

• Zależność od cykli zewnętrznych i wewnętrznych

• Życie to nieustanny ruch i zmiana
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PRZYCZYNY CHORÓB wg TMC

1. Sześć „złych”  przyczyn zewnętrznych (syndrom BI): wiatr, 
zimno, upał, wilgoć, suchość, ogień

2. Zarazy [ szczepionki na ospę, leczenie trądu, malarii]

3. Siedem nadmiernych emocji: radość, gniew, zatroskanie, 
nadmierne myślenie, zmartwienie, obawa, strach

4. Żywność i napoje: nadmiar, zła jakość, stan wyczerpania z głodu 
i odwodnienia

5. Bujne, wyczerpujące życie seksualne; częste porody

6. Zranienia, ukąszenia

7. Pasożyty 

8. Zatrucia, także z przedawkowania narkotyków

9. Czynniki dziedziczne

Szkodliwe czynniki klimatyczne

Sześć szkodliwych czynników klimatycznych czyli „Sześć 
Demonów” należy do kategorii zewnętrznych czynników 
patogennych.

• Wiatr

• Ogień/Gorąco

• Zimno

• Gorąco późnego lata (Gorąca Wilgoć)

• Wilgoć

• Suchość
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Szkodliwe czynniki klimatyczne (2)

Czynniki klimatyczne reprezentują naturalne warunki, w jakich 
wszelkie żywe organizmy egzystują, dlatego też nie powinny 
mieć na ludzi szkodliwego wpływu. 

„Ludzie żyją pośród tego, 
co jest wytwarzane przez Niebo i Ziemię; 
żyją, wzrastają i rozwijają się 
zgodnie z prawem kolejnych pór roku”

[Rozdział 25 „Prostych Pytań”] 

Trzeba uczyć się, jak współżyć z sezonowymi zmianami poprzez 
własne doświadczenie życiowe oraz zdobywać określone 
zdolności adaptacyjne. Wtedy sześć naturalnych czynników 
klimatycznych nie powinno powodować dolegliwości 
chorobowych. 

Szkodliwe czynniki klimatyczne (3)

Każdy rodzaj klimatu może przekształcić się w czynnik 
patogenny pod wpływem ściśle określonych okoliczności; 
np. gdy klimat zmienia się nienaturalnie (anomalie 
pogodowe), natężenie sześciu czynników klimatycznych staje 
się zbyt wysokie lub zbyt niskie i nie korespondują z porą 
właściwie sobie przypisaną; dotyczy to również gwałtownych 
zmian klimatycznych.

 W takich wypadkach będą one dokonywać inwazji na 
organizm ludzki i powodować dolegliwości, jeżeli energetyczny 
poziom przynależnego ciału Qi jest niski i jeśli zdolność 
organizmu do przeciwstawiania się chorobie jest słaba (słabe 
Wei Qi).
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Patogenne właściwości 
Sześciu Demonów Klimatycznych

• Dolegliwości wywołane przez Sześć Demonów Klimatycznych są 
zazwyczaj powiązane z porami roku i środowiskiem życia lub 
pracy  np.:

- choroby Wiatru mają związek z wiosną, 
- choroby letniego Gorąca – z latem, 
- choroby wynikające z Wilgoci – z późnym latem i wczesną jesienią, 
- choroby związane z Suchością – z jesienią, 
- choroby Zimna – z zimą.

• Każdy z Sześciu Demonów może działać zarówno samodzielnie, 
jak i w połączeniu z jednym lub więcej podczas ataku na ludzki 
organizm  np.:

- zwykłe przeziębienie w typie kombinacji Wiatru i Zimna, 
- biegunka łącząca czynniki Wilgoci i Gorąca, 
- zablokowanie spowodowane Zimnym Wiatrem.

Wiatr
Mimo że występuje w każdej porze roku, wiatr przyporządkowany jest 

głównie wiośnie.
Patogenny wiatr uznawany jest za najważniejszy czynnik wywołujący 

dolegliwości zewnętrzne. Ten demon dostaje się do organizmu 
głównie poprzez skórę i śródmiąższową przestrzeń tkanki miękkiej.

Objawy i oznaki Wiatru można podsumować jako:
• Swędzenie, uczucie kłucia skóry lub wysypki (np. wędrujące)
• Wędrujące bóle, które pojawiają się i znikają nagle oraz 

nieprzewidywalnie
• Zawroty głowy
• Swędzące, bolące uszy, oczy, nos, kichanie, ból głowy, bolące lub 

drżące mięśnie, jeśli zostaną wystawione na działanie wiatru lub 
przeciągu

• Kichanie, cieknący nos lub łzawiące oczy
• Paraliż twarzy
• Sztywność karku albo skurcz
• Pogorszenie z powodu przeciągów lub zmiany temperatur.
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Wiatr (2)

Objawy i oznaki Wewnętrznego Wiatru

• Spazmy, drgawki, skurcze skóry, nerwów, mięśni i trzewi

• Brak równowagi, brak koordynacji

• Drżenie lub drgawki języka

• Zawroty głowy

• Ból głowy połączony z zawrotami głowy

• Ataki (padaczki)

• Pogorszenie z powodu gorąca, wiatru, zmiany ciśnienia 
barometrycznego albo zmiany pozycji z leżącej na stojącą.

Siedem Emocji a zdrowie
Siedem emocji to stany emocjonalne, do których zalicza się:
1. Radość  Ogień
2. Gniew [złość]  Drzewo
3. Smutek [żal]  Metal
4. Rozmyślanie  Ziemia
5. Martwienie się  Metal
6. Lęk [strach]  Woda
7. Przerażenie  Woda
Odzwierciedlają one stan umysłu istot ludzkich.
Siedem emocji reprezentuje różne reakcje ludzkie na rzeczywistość 

obiektywną i nie powodują one dolegliwości ani chorób 
w normalnych warunkach.

Choroby pojawiają się w wypadku mocnych lub długotrwałych 
stymulacji uczuciowych, które przerastają wytrzymałość 
psychologiczną człowieka oraz zaburzają funkcje Qi 
i współpracę między Yin i Yang, Qi i Krwią, a także narządami 
Zang-Fu.

Wtedy to siedem emocji zamienia się w siedem demonów 
powodujących szkody wewnątrz organizmu.
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Bezpośrednie uszkodzenie 
narządów wewnętrznych

• „Gniew uszkadza Wątrobę. 
Nadmierna radość uszkadza Serce. 
Długotrwałe rozmyślanie uszkadza Śledzionę. 
Zamartwianie się uszkadza Płuca. 

Lęk uszkadza Nerki” [Rozdział 5 „Prostych Pytań”]

• W praktyce klinicznej, różnorakie pobudzenia emocjonalne 
mogą wywoływać różnego rodzaju wpływy na Zang („narządy 
pełne” typu Yin). Jednakże nie zawsze przebiega to według 
określonego wyżej schematu, ponieważ ciało ludzkie stanowi 
organiczną i skomplikowaną całość (zależną od wielu 
zmiennych).

DIAGNOSTYKA

• Specyficzna dla medycyny chińskiej diagnostyka pozwala 
wychwycić z dużym wyprzedzeniem czasowym zaburzenia Qi
(zablokowania, nadmiar, niedobór) i poznać stan narządów 
oraz  płynów wewnętrznych – zanim pojawią się objawy na 
poziomie ciała fizycznego.

• Dzięki temu znacznie wcześniej można zmienić tryb życia, 
podjąć właściwą terapię i zapobiegać rozwojowi choroby.

• Można też nie dopuszczać do rozwoju i zagłębiania się 
choroby

• Diagnoza TMC jest szybka, skuteczna i praktycznie prawie nic 
nie kosztuje.
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DIAGNOSTYKA TMC
• Diagnoza z tętna
• Diagnoza z języka
• Pozostała diagnostyka wizualna (twarz, włosy, ruchy, postawy 

ciała, paznokcie itp.)
• Diagnoza przez słuchanie (wywiad, siła i dźwięczność głosu, 

sposób wypowiedzi)
• Zapach
• Diagnostyka astrologiczna

Nie ma leczenia w TMC bez rzetelnej diagnozy! 
Akupunkturzysta powinien przed zabiegiem wykonać 

przynajmniej diagnozę z pulsu! (czasami również bada puls 
w trakcie i po zabiegu)

 Objawowe leczenie nie jest najlepszym leczeniem!
Można stosować je doraźnie (np. przeciwbólowo) ale w ten 
sposób nie usunie się przyczyny choroby
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Diagnoza z języka

Diagnoza z języka

• Kształt (długi, krótki)

• Grubość 

• Odciski zębów po bokach

• Kolor całości; zabarwienie stref

• Nalot, jego barwa i grubość, brak nalotu

• Plamy (tzw. język „geograficzny”)

• Pęknięcia i bruzdy

• Zdolność do pełnego wysunięcia

• Stabilność / drżenie
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METODY TERAPEUTYCZNE

Tradycyjnie w TMC rozróżnia się osiem podstawowych metod 
terapeutycznych, które mogą się krzyżować między sobą. 

Są to: 
(1) wypacanie, 
(2) wymioty, 
(3) przeczyszczanie, 
(4) harmonizacja, 
(5) oziębianie lub oczyszczanie, 
(6) ogrzewanie, 
(7) tonizacja, czyli wzmacnianie 
(8) redukcja, czyli rozpraszanie. 

W tradycji Shang Han Lun szczególnie używane jest 
wypacanie, przeczyszczanie, oziębianie i ogrzewanie.

AKUPUNKTURA

Zastosowania akupunktury:

1. Leczenie faktycznych przyczyn choroby oraz objawów z nimi 
związanych
– klasyczna akupunktura medycyny chińskiej.

2. Leczenie doraźne, objawowe, najczęściej polegające na 
usuwaniu bólu, akupunktura „bosonogich lekarzy” oraz 
akupunktura medycyny zachodniej (medical acupuncture).

3. Znieczulenia miejscowe
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Meridian Pęcherzyka żółciowego

PUNKTY AKUPUNKTUROWE

• „Punkty” aktywności leżą na przebiegu każdego z meridianów

• Występują na różnej głębokości w ciele (analogicznie jak 
przebieg meridianów).
Ich głębokość nie jest stała

- zależy od cech osobniczych
- zależy od pór roku (cykli Pięciu Przemian)

• To swoiste „śluzy” energetyczne
- przepływ energii może ulegać zablokowaniu
- punkty dostępu do meridianów 

• Ze względu na odległość od obszaru choroby dzielą się na:
- lokalne (blisko danego narządu)
- przyległe (blisko okolicy danego narządu)
- dystalne (na kończynach, odległe od narządu)
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Punkty akupunkturowe – głowa

Skuteczność akupunktury 
nie zależy 

od ilości wkłutych igieł 
;-)
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Masaż Tui Na

• Opiera się – podobnie jak akupunktura – na koncepcji 
meridianów, punktów na nich leżących i krążeniu Qi 
w meridianach.

• To nie mniej ważna od akupunktury metoda lecznicza. 
Akupresura jest techniką pośrednią.

• Podobnie jak w akupunkturze stosuje się również rożne 
rodzaje terapii bańkami oraz moksybucję – czyli ogrzewanie 
punktowe lub wybranych obszarów.

• Tui Na w pediatrii jest potężną i niezwykle skuteczną oraz 
prostą techniką leczniczą. To całkowicie inny rodzaj masażu 
niż stosowany w przypadku dorosłych.

Moksybucja
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FARMAKOLOGIA CHIŃSKA

FARMAKOLOGIA TMC

• Zioła chińskie posiadają własną farmakologię, która jest inna 
i nieznana w nowoczesnej zachodniej fitoterapii – niemniej 
zioła chińskie są bardzo dobrze przebadane farmakologicznie. 

• Zastosowania lub wskazania do zastosowania chińskich ziół są 
często nieznane w nowoczesnej medycynie.

• Fitoterapia chińska jest (wg wielu lekarzy chińskich) 
najważniejszą metodą leczniczą medycyny chińskiej

• Wszystkie właściwości farmakologiczne danego Tradycyjnego 
Leku Chińskiego (TLCh) czyli zioła, substancji zwierzęcej, 
minerału, oraz skonstruowanej na ich bazie receptury muszą 
dokładnie odpowiadać klinicznemu obrazowi choroby i zgadzać 
się z diagnozą chińską.
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FARMAKOLOGIA TMC

• W chińskiej Materia Medica pisano precyzyjnie: 
ok. 6 tysięcy ziół (a mówi się nawet o 12 tys.)
ok. 100 minerałów i 
ok. 1000 substancji zwierzęcych 

Tradycyjnych Leków Chińskich (TLCh, potocznie na wszystko 
mówi się „zioła”)

• Wiele ziół chińskich opisanych jest też w zachodnich Materia 
Medica.

• Ważny jest też sposób obróbki (macerowanie w alkoholu, w 
miodzie, w occie, wielokrotne gotowanie, karbonizowanie, 
prażenie itp.)

• Wyróżnia się 19 grup ziół ze względu na działanie 
farmakologiczne

Klasyfikacja ziół (i pokarmów)

Medycyna chińska charakteryzuje zioła, przyprawy 
i pokarmy względu na:

• Przynależność do Pięciu Przemian

• Smak

• Kierunek działania

• Charakter termiczny

• Powinowactwo z narządami i meridianami

• Wzajemne relacje z innymi produktami (ziołami itp.)

• Wpływ na organizm

• Działanie lecznicze
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FARMAKOLOGIA TMC
• Chiński opis ziół opiera się na:

- obserwacji reakcji organizmu po przyjęciu leku
- charakterystyce względem Yin-Yang, Pięciu Przemian 
i smakach z nimi związanych, 
- związków z narządami i meridianami 
- właściwościach termicznych
- toksyczności, nietolerancji i przeciwwskazaniach.

• Ważna jest pokrewność pewnych ziół i ich lokalizacja 
w recepturze (np. kierunek działania).

• By wyregulować równowagę energetyczną w ciele konieczne 
jest stosowanie receptur, a nie pojedynczych ziół. Receptura 
to nie prosta suma działań różnych ziół – uwzględniać należy 
m.in. efekt synergii, katalizy itp.

SKUTECZNOŚĆ LEKU CHIŃSKIEGO

Precyzja i skuteczność działania określonego leku chińskiego 
zależy od tego, czy terapeuta w wystarczającym stopniu 
poznał dane zioło, 

lub inaczej: czy zestaw jego właściwości farmakologicznych 
specyficzny w chińskim ziołolecznictwie został w 
wystarczającym stopniu opanowany i wykorzystany? 

Leki muszą być dobrej jakości, zebrane we właściwej porze 
i odpowiednio spreparowane!

Uwaga na właściwe kombinacje i dawki substancji 
leczniczych oraz sposób ich przyrządzenia i podawania!

Terapia musi być prowadzona w oparciu o chińską diagnozę!
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PODSTAWOWE ZASADY 
STOSOWANIA ZIÓŁ CHIŃSKICH

• PROFILAKTYKA: Wzmacnianie organizmu ma pierwszeństwo 
przed zwalczaniem choroby 

• LECZENIE PRZYCZYN CHOROBY: Usuwanie czynników 
chorobotwórczych jest ważniejsze, niż leczenie symptomów 
choroby

• OCHRONA NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH: Leczenie Wnętrza 
(Li) ma priorytet przed leczeniem Powierzchni (Biao), czy też 
meridianu (Mai)

SKŁAD RECEPTUR
Skład formuł fitoterapii już w epoce Shang Han Lun (przed 220 r ne.)

był bardzo rozwinięty, co obserwujemy do dzisiaj. 

Każda recepta zawiera:
- zioło zwane "cesarz", środek podstawowy formuły; 
- zioło (-a) „minister" wspomaga „cesarza” wzmacniając jego efekt 
terapeutyczny;
- zioło (-a) „pomocnik, asystent” łagodzi mniej ważne lub drugoplanowe 
objawy, ewentualnie osłabia toksyczność „cesarza”
- zioło „przewodnik” kieruje działanie receptury do odpowiednich 
meridianów lub narządów oraz łagodzi zbyt drastyczne działanie innych 
ziół.

Cała sztuka fitoterapii polega na harmonizowaniu 
i łączeniu wielu efektów terapeutycznych. 
To w ten sposób chińscy lekarze zdefiniowali stopniowo pewną liczbę 
braku odpowiedniości w kombinacjach roślin, oraz uzyskali i wzmocnili 
kombinacje korzystne.
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ZIOŁA KIERUNKOWE

• Pojęcie ziół kierunkowych znane jest tylko w chińskim 
ziołolecznictwie. 

• Są to takie zioła, które mają zdolność nadania kierunku 
działania pozostałym składnikom receptury na określony 
obieg czynnościowy. 

• Na przykład obecność rhizoma Coptidis („złote nici”) 
w jakiejkolwiek recepturze ukierunkowuje działanie 
pozostałych składników na obieg Serca – niezależnie od ich 
przynależności do któregokolwiek z obiegów.

• Każdy narządowy obieg czynnościowy, jak również Górny, 
Środkowy i Dolny Ogrzewacz posiadają jedno lub więcej ziół 
kierunkowych.

SPOSOBY PODAWANIA LEKARSTW

Najczęstsze sposoby podawania lekarstw w całej historii medycyny 
chińskiej to:
1. odwary (najpierw moczenie, potem gotowanie) 
2. proszek 
3. pigułki (zwykłe lub duże okrągłe pigułki miodowe) 
4. tabletki
5. ekstrakty (po długotrwałym gotowaniu w wodzie lub oleju)
6. nalewka na alkoholu (wino!)
7. herbaty lecznicze 
8. stosowanie zewnętrzne (plastry, nici lecznicze, papier leczniczy) 
9. syropy (wywar ziołowy + syrop trzcinowy lub sacharoza)

Wg Shang Han Lun najczęstszym sposobem podawania leku jest 
odwar, podczas gdy w manuskrypcie Mawangdui 52 recepty 
(2 wiek p.n.e.) najczęściej zaleca się stosowanie proszku. 
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Współczesne problemy dotyczące 
toksyczności ziół

• Problem sztucznie rozdmuchany  zakaz stosowania wielu ziół 
o naturalnej „toksyczności” śladowej lub nie do końca 
potwierdzonej, znacznie nieraz mniejszej niż normalne produkty 
spożywcze.

• Brak edukacji lekarzy i farmaceutów na temat ziół 
i ziołolecznictwa  niewiedza wywołuje lęk i opór.

• Polityka koncernów farmaceutycznych, czyli walka 
o rynek i ogromne dochody z produkcji leków.

• Odrębna sprawa: produkty skażone pestycydami, metalami 
ciężkimi, grzybami itp. – to nie problem ziół jako takich, lecz ich 
złej uprawy, zbioru i przechowywania oraz transportu. To samo 
dotyczy produktów żywnościowych.

Toksyczność wg medycyny chińskiej
• Już w najstarszych tekstach medycznych problem toksyczności 

był znany i poruszany.

• Zakładano, że wszystkie zioła mogą być toksyczne, ale zależy to 
od:
- wielkości dawki
- czasu stosowania
- kombinacji z innymi ziołami i składnikami
- rejonu, z którego pochodzi zioło
- kwalifikacji lekarza (diagnoza, znajomość ziół i receptur) 
- pacjenta (wiek, waga, stan zdrowia itp.)

• Czterostopniowa skala toksyczności:
- zioła bardzo toksyczne
- zioła średnio toksyczne
- zioła nisko toksyczne
- zioła nietoksyczne i pokarmy

• Toksyczność można zneutralizować za pomocą różnych metod 
obróbki (prażenie, preparowanie ze świeżym imbirem, 
miodem, octem itp.)
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Kwestia toksyczności w TMC

• Wg dawnej tradycji generalnie wszystkie zioła były uważane za 
„toksyczne”  bo ich stosowanie wymagało wiedzy

• W wąskim znaczeniu „toksyczność” rozumiano jako możliwość 
wystąpienia niekorzystnych skutków ubocznych 
w przypadku błędnego zastosowania ziół lub w zbyt dużej 
dawce.

“Używając ziół wysoce toksycznych należy zaprzestać ich stosowania, 
gdy choroba jest wyleczona w sześciu dziesiątych. 

Używając ziół średnio toksycznych należy zaprzestać ich stosowania, 
gdy choroba jest wyleczona w siedmiu dziesiątych. 

Używając ziół łagodnie toksycznych należy zaprzestać ich stosowania, 
gdy choroba jest wyleczona w ośmiu dziesiątych. 

Używając ziół nietoksycznych należy zaprzestać ich stosowania, 
gdy choroba jest wyleczona w dziewięciu dziesiątych.”

Kanon medycyny chińskiej Żółtego Cesarza

Bezpieczeństwo – zioła chińskie

• Pochodzenie z pewnych źródeł  jakość

• Rzetelne badania czystości zgodnie z przepisami UE na 
obecność:   - metali ciężkich

- pestycydów
- grzybów
- innych zanieczyszczń

• Odpowiedni zbiór, obróbka, przechowywanie, ważność i 
transport

• Sterylność, dokładność i właściwe procedury 
w przygotowaniu mieszanek ziołowych i leków

• Właściwe dawki i odpowiedni okres zażywania (określone 
przez fachowca)

• Zioła muszą być przepisane przez kompetentnego 
lekarza/terapeutę TMC po uprzedniej diagnozie
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CHIŃSKIE HERBATY ZIOŁOWE

• Znajomość ziół jako składnik tradycji chińskiej.
• Zioła o właściwościach leczniczych stosowane w są również jako 

składnik normalnych herbat ziołowych.
• Herbaty takie nazywa się czasem zupami – gdy nie tylko pije się 

sam wywar, ale też zjada się składniki.
• Tradycja picia herbat ziołowych w celach: smakowych, 

profilaktycznych i terapeutycznych.

Tradycyjna herbaciarnia w Chengdu
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Tradycyjna herbaciarnia w Chengdu

Przykłady mieszanek ziołowych do herbat
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Typowe składniki do 
herbacianych mieszanek 

ziołowych

Herbata z kwiatów Lu Han Guo
– m.in. leczy kaszel i ból gardła, jest słodka ale dobra dla diabetyków również 

do leczenia otyłości; doskonała również w połączeniu z kwiatami chryzantemy 
(Ju Hua: smak gorzki; oczyszcza oczy i uspokaja Wątrobę) 

Owoc Lu Han Guo („Owoc 
mnicha”)  jest 300 x 

słodszy od cukru. 

• Uważany jest za owoc 
długowieczności. 

• Działa m.in. łagodząco 
i leczniczo na gardło.

Herbata z owocu Lu Han 
Guo jest doskonała w 
połączeniu z kwiatem 
chryzantemy (Ju Hua)
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HERBATA Z PĄCZKÓW RÓŻY
Mei gui hua cha

• Rosa rugosa Rosa rugosa

• Smak: gorzki, słodki,
• Termika: ciepłe
• Kanały: Wątroba, Śledziona
• Kierunek: unosi w górę
• Miejsce działania: środek, środkowy i dolny Ogrzewacz
• Działanie:
- aktywizuje meridiany, wspiera cyrkulację Qi i uwalnia zastój
- uelastycznia naczynia krwionośne, obniża ciśnienie krwi, zapobiega 

chorobom układu krążenia
- rozprasza zastoje (nieregularne menstruacje, napięcie piersi, PMS, ból 

menstruacyjny, zastój krwi wywołany urazem, dolegliwości 
ginekologiczne; wspiera krążenie krwi, harmonizuje Krew)

- łagodzi dysharmonię Wątroby i Żołądka (z bólem i rozpieraniem 
w bokach ciała i nadbrzuszu, odbijaniem i słabym apetytem)

- poprawia metabolizm.

Cyt. za: dr Agnieszka Krzemińska, materiały szkoleniowe do kursu Dietetyka Profilaktyczna i Lecznicza Medycyny Chińskiej, Kraków

OCZY SMOKA Z DAKTYLAMI 
I NASIONAMI LOTOSU

Składniki:
• Long Yan Rou (owoce longan - „oczy smoka”) 15 g
• Lian Zi (nasiona lotosu) 15 g
• Da Zao (daktyle chińskie, czyli owoce jujuby) 15g
Przygotowanie: Składniki ugotować, pić wywar oraz zjeść owoce 

i nasiona.
Działanie:
• Owoce longan odżywiają Serce i Śledzionę, odżywiają Krew 

i uspokajają Umysł.
• Daktyle wzbogacają Krew i Qi.
• Nasiona lotosu odżywiają Serce i uspokajają Umysł.
Wskazania: bezsenność wywołana niedoborem Serca 

i Nerek

Cyt. za: dr Agnieszka Krzemińska, materiały szkoleniowe do kursu Dietetyka Profilaktyczna i Lecznicza Medycyny Chińskiej, Kraków
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Miłe spędzanie czasu przy herbacie

Uliczna herbaciarnia w Chengdu
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DIETETYKA TMC

• Klasyfikacja produktów

• Gotowanie, a pory roku

• Sposób krojenia

• Naczynia i rodzaj paliwa/pieca

• Techniki gotowania

• Kolejność dodawania składników

• Alchemia kulinarna – zmiana właściwości

• Rola i pozycja socjalna kucharza
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Dietetyka profilaktyczna i lecznicza

Dietetyka jako najważniejsze narzędzie medycyny chińskiej: 
– fundament zdrowia
– samodzielna potężna metoda lecznicza
– podpora leczenia (np. akupunkturą, ziołami itp.)

• Relacja do pogody 

• Związek z porami roku i cyklem dobowym

• Konstytucja i wiek osoby

• Sposoby obróbki: wstępna obróbka produktów, krojenie, 
gotowanie

• Łączenie produktów

• Znaczenie ziół i przypraw

• Herbaty; 

• Woda i jej temperatura

KLASYFIKACJA PRODUKTÓW

Ze względu na:

• Przynależność do Pięciu Przemian

• Smak

• Kierunek działania

• Charakter termiczny

• Powinowactwo z narządami i meridianami

• Wzajemne relacje z innymi produktami

• Wpływ na organizm

• Działanie lecznicze
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Smaki kierunkowe – działanie 
terapeutyczne

Słony

Słodki

Gorzki

OstryKwaśny

ZNACZENIE RUCHU

• Nauka i harmonizacja oddechu

• Poruszanie energii w meridianach

• Wzmacnianie energii

• Usuwanie zastojów

• Masaż narządów

• Oddziaływanie na psychikę

• Style miękkie i twarde

• Ćwiczenia lecznicze (np. 8 Brokatów)
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QIGONG – sztuka oddychania

• Oddech – zwyczajna stała czynność, o której wielkim znaczeniu 
zapominamy

• Powietrze – cenna substancja zawierająca energię: musi być 
świeże, czyste, najlepiej górskie, morskie, okolice wodospadów.

• Długowieczność – zwierzęta długowieczne (np. żółw) to długo 
i powoli oddychające. To samo dotyczy ludzi, np. oddech jogina.

Oddychanie to głęboka  i doskonała sztuka profilaktyki 
zdrowotnej i leczenia.

Długowieczność ciała i nieśmiertelność (Shen) są osiągane 
poprzez odpowiednią regulację oddychania.

QIGONG I UMYSŁ

• Koncentracja umysłu podczas qigong – oddychanie płynne, 
powolne, głębokie, długie, spokojne i naturalne.

• Koncentracja i oddech wzmacniają się nawzajem 
w pozytywnym cyklu – spokojny, płynny, głęboki, długi oddech 
uspokaja umysł, wycisza emocje 
i przywraca równowagę yin-yang w ciele

• Wg badań klinicznych regulowane, długie i głębokie oddychanie 
wprowadza centralny układ nerwowy w stan dynamicznej 
równowagi 
 pomaga w terapii i leczy liczne choroby wywołane stresem
(również nowotwory!) 
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QIGONG z umysłem w stanie medytacji

Badania kliniczne umysłu w stanie spokoju, wyciszenia:

• O 16-34% mniejsze zużycie tlenu  mistrzowie qigong 
potrzebują dużo mniej snu i jedzenia

• Zwiększa się wydajność komórek nerwowych  m.in. 
profilaktyka chorób Alzheimera i Parkinsona

• Zmniejsza poziom fal mózgowych w korze mózgowej, a zwiększa 
amplitudę wzrostu fal alfa

• Obniża poziom adrenaliny do ok. 60% stanu normalnego

• Zmniejsza wydzielanie hormonów

• Wyraźnie redukuje stężenie mleczanu we krwi.

 Ograniczenie lub zwolnienie metabolizmu 
oraz spadek zużycia energii

Sen i jego znaczenie

• Sam sen związany jest z Sercem, a treść snu z Hun.

• Sen jest bardzo ważny. Główną funkcją snu w medycynie 
chińskiej jest zwiększenie ilości płynów w organizmie 
 sen odbudowuje Krew (Xue). Jeśli sen jest dobry i głęboki, to 
na drugi dzień czujemy się bardzo dobrze i umysł jest spokojny. 
Wtedy wszystko jest łatwe, można sprostać każdej sytuacji. 

• W medycynie chińskiej uważa się, że płyny ciała chronią 
świadomość.

• Podczas snu „energia” ochronna Wei Qi wchodzi do wnętrza 
ciała i bierze udział w regeneracji narządów wewnętrznych.
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Pora dobrego snu

• Yin i Yang

• Znaczenie zegara biologicznego 
- wpływ na jakość snu
- znaczenie diagnostyczne

• Związek z posiłkami

Ogień Bramy Życia (Ming Men)
• Lokalizacja Ognia Bramy Życia („Ministerialny Ogień”) – ewolucja 

poglądów: 
a) funkcja prawej Nerki 
b) pomiędzy Nerkami
c) obie Nerki

• Dostarcza ciepła niezbędnego do wszystkich przemian i aktywności. 
Uważa się go za przewodnią siłę wszystkich procesów zachodzących 
w ciele. 

• Szczególnie aktywny jest też w Wątrobie, Pęcherzyku Żółciowym oraz 
Potrójnym Ogrzewaczu. 

• Jest korzeniem Źródłowej Qi (Yuan Qi) i miejscem przebywania 
źródłowego Ognia w ciele (we wszystkich narządach). 

• Ogrzewa narządy wewnętrzne i umożliwia wszystkie ich aktywności. 
Odgrywa też ważną rolę w rozmnażaniu i funkcjach seksualnych.

 KONIECZNOŚĆ JEDZENIA CIEPŁYCH POKARMÓW I PICIA CIEPŁYCH PŁYNÓW 
ORAZ DBANIE O OCHRONĘ CIEPŁA REJONU NEREK (UBRANIE!)
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Wielki lekarz Sun Simiao (VII w n.e.)

Autor licznych słynnych prac medycznych, m. in. dzieła Szesnaście 
działań do zachowania zdrowia. 

Nauczał m.in. o:

• Znaczeniu właściwej diety w profilaktyce, wpływie błędów 
żywieniowych na rozwój chorób oraz potędze leczenia 
prawidłowym odżywianiem

• Pielęgnowaniu życia (yang sheng養生)

• Zabezpieczaniu się przed chorobą zanim ona powstanie (zhi 
wei bing 治未病)

• Kultywowaniu naszej wewnętrznej natury (yang xing 養性)

• Zwracał uwagę na prozdrowotne znaczenie seksu, ale ostrzegał 
przed utratą esencji.

Zdrowotne znaczenie seksu

• Unormowane życie seksualne jest bardzo 
ważne dla zachowania zdrowia 
fizycznego i psychicznego.

• Można uprawiać seks nawetkilka razy na 
dobę, jednak…

• Należy chronić esencję (Jing) przed 
utratą:
- mężczyzna powinien zazwyczaj 
powstrzymywać się przed ejakulacją
- kobieta nie powinna zbyt często rodzić 
dzieci.

• Znaczenie właściwego odżywiania się, 
snu, oraz zioła wzmacniające 
i chroniące Jing.

• Taoistyczne ćwiczenia i medytacje 
związane z seksem mają wpływ szczęście 
i długowieczność.

Chińska grafika z czasów 
dynastii Tang przedstawiająca 
„Połączenie Esencji”

https://en.wikipedia.org/wiki/Taoist_sexual_
practices

85

86



Medycyna chińska jako profilaktyka                            
i szansa dla chorych

26.09.2020

© Marek Kalmus, Instytut Medycyny 
Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia 44

Motto z pekińskiej taoistycznej 
Świątyni Białego Obłoku

• Mniej zamartwiania się chroni Qi Śledziony,

• Mniej nadmiernego seksu chroni Qi Nerek,

• Mniej nadmiernego gniewu chroni Qi Wątroby,

• Mniej nadmiernego gadania chroni Qi Serca,

• Mniej nadmiernego jedzenia chroni Qi Żołądka,

• Mniej nadmiernego sportu chroni Qi kości,

• Studiuj więcej by odżywiać Qi Pęcherzyka Żółciowego,

• Żyj zgodnie z porami roku by odżywiać Yuan Qi.

ZALETY TMC

• Ważniejsze jest leczenie przyczyn chorób, a nie objawów.

• Kompleksowe leczenie wszystkich objawów chorobowych 
(różnych chorób) i całości problemów pacjenta – w tym 
emocjonalnych.

• Proste działania w przypadku chorób doraźnych.

• Skuteczne metody diagnostyczne. 

• Szybka i niezwykle tania diagnostyka.

• Elastyczność akupunktury.

• Bogactwo receptur i możliwości fitoterapii.

• Znikome działania uboczne lub ich brak.

• Wielkie znaczenie dietetyki w profilaktyce i terapii.

• Zwrócenie uwagi na właściwy tryb życia, w tym znaczenie ruchu 
i właściwego oddychania oraz seksu.
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KORZYŚCI ZE WSPÓŁDZIAŁANIA
• TMC jako metoda komplementarna z medycyną zachodnią –

TMC też jest „medycyną akademicką”.
• Naukowe badania skuteczności i bezpieczeństwa leczenia 

metodami TMC 
(np. www.evidencebasedacupuncture.org )

• Wykorzystanie profilaktyki TMC 
• Szybkość i precyzja diagnozy oraz znikome koszty
• Wcześniejsze zauważenie zagrożenia chorobą
• Znaczące obniżenie kosztów leczenia
• Efekt synergii
• Wzrost wyleczalności
• Znacznie mniejsze skutki uboczne leczenia TMC
• Zalecenia i standardy WHO – równoprawność różnych metod 

leczenia  ICD-11
• Standardy szkoleniowe European Traditional Medicine 

Association (ETCMA) i WHO.

Medycyna konwencjonalna i alternatywna 

Konflikt czy współpraca?

W Ameryce medycyna alternatywna staje się równoległą metodą 
terapii względem medycyny konwencjonalnej. 
Na 75 Wydziałach Lekarskich wprowadzono już wykłady z tej 
medycyny. 

„Podstawy medycyny komplementarnej i alternatywnej” 
(Wydawnictwo Universitas , Kraków 1999), autorstwa lekarzy: 
Wayne B. Jonas i Jeffrey S. Levin – adresatem książki są 
lekarze. 

W wielkim streszczeniu autorzy w/wym. pracy przekazują 
wiadomości o rozmaitych systemach medycyny alternatywnej. 
Jest tu medycyna chińska, tybetańska, indyjska, z obszaru 
Amazonii, jest medycyna tzw. energetyczna i in. 

cyt. za: Rozmowa z księdzem arcybiskupem Bolesławem Pylakiem

kwartalnik "ZWIERCIADŁO MEDYCYNY" Nr 3/2004
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Co to jest Medycyna Integracyjna (MI)?

• Liczne definicje – wszystkie jednak uwzględniają 
skoordynowane łączenie terapii medycyną zachodnią (MZ) 
i medycyną komplementarną (zazwyczaj medycyną 
tradycyjną, choć nie tylko). 

• Spośród medycyn komplementarnych i tradycyjnych 
medycyna chińska jest najpopularniejsza i najłatwiej 
dostępna. Dlatego też najczęściej stosowana jest w ramach 
medycyny integracyjnej. Medycyna integracyjna jest też 
bardzo popularna w Chinach.

• Nie bez znaczenia przy wyborze sposobu leczenia powinno 
być też uwzględnianie walorów ekonomicznych, zarządzania 
bólem, wspierania w terapiach nowotworowych itp. oraz 
promowanie zdrowych zachowań w życiu codziennym. 

Co to jest Medycyna Integracyjna (MI)?

• NCCIH (National Center for Complementary and Integrative 
Health, US. Dep. of Health and Human Services) generalnie 
używa terminu “komplementarne podejście do zdrowia” 
(complemetary healh approaches) gdy mowa jest o 
praktykach i produktach pochodzących nie z głównego nurtu 
(czyli medycyny zachodniej). 

• Natomiast „integracyjne podejście do zdrowia” – gdy mowa 
jest o włączeniu podejść komplementarnych do głównego 
systemu ochrony zdrowia (czyli również medycyny 
zachodniej).
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Jaka powinna być rola MI?

• Podejście holistyczne i ukierunkowane na pacjenta 
a nie na zinstytucjonalizowane procedury.

• Uwzględnianie różnych systemów medycznych (medycyny 
zachodniej i np. TMC) z wzajemnym poszanowaniem z obu 
stron oraz zagwarantowaniem pacjentowi 
najoptymalniejszego dla niego leczenia.

Szanse na rozwój prawdziwej MI 

• Lekarze medycyny zachodniej muszą być otwarci na TMC 
– z tym jest problem

• Lekarze medycyny zachodniej muszą mieć choćby minimalną 
wiedzę na temat możliwości TMC i nie może to być jedynie 
wiedza na temat gównie przeciwbólowej Medical Acupuncture 
– również na razie problem

• Terapeuci TMC muszą znać dobrze podstawy medycyny 
zachodniej – sporo braków

• Terapeuci TMC muszą umieć komunikować się  lekarzami 
medycyny zachodniej – niezbyt potrafią i nie zawsze chcą
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Szanse na rozwój prawdziwej MI 
• System opieki zdrowotnej MZ musi być gotowy na współpracę 

z medycyną tradycyjną – nie jest

• Konieczny jest nacisk pacjentów na system opieki zdrowotnej 
i wprowadzenie TMC do systemu – pozytywny przykład Izraela

• TMC musi być sensownie refundowane w ramach publicznych 
ubezpieczeń

• TMC nie może być wyłącznie zarezerwowane dla lekarzy 
medycyny zachodniej, bo TMC to całkowicie odrębny system 
medyczny

• Medical Acupuncture jako jedna z metod leczenia bólu to zbyt 
mało, by mówić o MI 

• TMC powinna być uznana przez MZ za równoprawny, 
bezpieczny i efektywny system medyczny – zgodnie z licznymi 
badaniami EBM i zaleceniami WHO. 

Optymalna współpraca 
między MZ i TMC w ramach MI 

• Wzajemne poszanowanie i poznanie możliwości

• Oparcie się na dobrostanie pacjenta 
- minimalizacja skutków ubocznych
- ograniczenie i unikanie bólu

• Oparcie się na skuteczności i szybkości leczenia

• Uznanie aspektów ekonomicznych – wybór metod terapii wg 
tych aspektów
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Optymalna współpraca 
między MZ i TMC w ramach MI 

• Walory profilaktyczne TMC 
 diagnostyka, dietetyka, tryb życia

• Medycyna ratunkowa: prymat MZ, ale wprowadzić pewne 
elementy TMC (np. udary, cucenie, Ren17 przy zawale lub 
ataku astmy)

• Odsyłanie pacjentów z gabinetów TMC do MZ w sytuacjach 
wątpliwych i zagrażających życiu. 

Uznanie TMC jako ważnego wsparcia 
terapii onkologicznych

Uznanie TMC jako systemu medycznego mającego własne 
skuteczne metody profilaktyczne, lecznicze i wspierające 
terapie onkologiczne medycyny zachodniej:

• Wspieranie w chemioterapii i radioterapii 
oraz redukowanie ich negatywnych skutków ubocznych

• Wzmacnianie systemu odpornościowego

• Przedłużenie życia i poprawa jakości życia

• Wspieranie shen – wzmacnianie woli życia i wiary w udane 
leczenie 

Wszystko to potwierdzone jest przez liczne badania Evidence-
Based Medicine
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Epidemia COVID-19

• Chińskie podejście do wirusów, w tym wirusa SARS-nCov-2

• Wzorzec patologii COVID-19 i wnikanie choroby

• Całkowicie odmienne podejście do profilaktyki i leczenia
- moksybucja, akupunktura i ćwiczenia ruchowe
- receptury ziołowe
- główna receptura lecznicza: Qing Fei Pai Du Tang
1. https://www.worldscientific.com/doi/10.1142/S0192415X20500512
2.https://www.researchgate.net/publication/343091580_Qing_Fei_Pai_Du_Tang_a_Chinese_
multi-herbal_medicine_formulated_against_COVID-19_elevates_the_plasma_levels_of_IL-
1b_IL-18_TNF-a_and_IL-8

• Problem powikłań po wyleczeniu – konieczność dalszej terapii 
rehabilitacyjnej receptury ziołowe, akupunktura, 
moksybucja, ćwiczenia ruchowe.

• https://www.medycyna-chinska.com/medycyna-chinska-w-
profilaktyce-i-leczeniu-epidemii-covid-19/

Prawa pacjenta do decydowania

• Pacjent powinien decydować o własnym zdrowiu 
i metodach leczenia: to jego życie i jego pieniądze.

• Lekarze powinni pacjentom w tym rzetelnie i bezstronnie 
pomagać.

• Nie mogą o tym decydować politycy, instytucje, korporacje 
zawodowe oraz koncerny farmaceutyczne i inne lobby – co 
niestety czynią.
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Akupunktura i katolicyzm

• Polski misjonarz, jezuita Michał Piotr Boym SJ 
(1612-1659) był pierwszym Europejczykiem, 
który studiował medycynę chińską (na dworze 
cesarza Yongle) i przeniósł ją do Europy. Był 
też oficjalnym posłem cesarza Yongli z misją 
do papieża.

• Kardynał Karol Wojtyła w 1978 roku 
błogosławi kamień węgielny pod budowę Stołecznego Centrum 
Akupunktury.

• Jan Paweł II udziela w 1995 r. papieskiego błogosławieństwa prof. dr 
Zbigniewowi Garnuszewskiemu, prezesowi Polskiego Towarzystwa 
Akupunktury.

• Papież Franciszek (jeszcze jako Jorge Mario Bergoglio SI, arcybiskup 
Buenos Aires i prymas Argentyny) przez wiele lat korzystał z leczenia 
medycyną chińską, w tym akupunkturą.

• W Kodeksie Prawa Kanonicznego nie ma żadnych przeciwwskazań 
i zastrzeżeń do wykonywania akupunktury.
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Dziękuję za uwagę

marek@kalmus.com.pl

kom. 502 090 301

Terapia i profilaktyka: 

Centrum Medycyny Chińskiej
Kraków, ul. Warszawska 1

Rejestracja: 884 988 887

www.medycynachinska.org

6 gabinetów, 14 specjalistów

konsultacje chińskich profesorów
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Nauka medycyny chińskiej:

Instytut Medycyny Chińskiej 

i Profilaktyki Zdrowia

www.medycyna-chinska.com

Kom. 502 090 301

lub 503 150 462
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