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Lucia Kleinová je vyštudovaná
lekárka, pracovala
na Neurologickej klinike
v Ružomberku, aktuálne
sa venuje tradičnej čínskej
medicíne (TČM), ktorú
študuje na Inš túte TČM v
Prahe. V Liptovskom Mikuláši
má otvorenú Ambulanciu
celostnej medicíny. Ako
prostriedok liečby využíva
akupunktúru, bylinnú liečbu
čínskymi bylinkami, diete ku
z pohľadu tradičnej čínskej
medicíny, pri liečbe boles
používa biodermálne
nite, tejpuje, bankuje...

som ako jediná zdvihla ruku, keď sa nás pýtali, kto z nás lekárov si vie predstaviť ísť v
budúcnosti len týmto smerom. No a od základov akupunktúry už má človek blízko k
tomu, aby pochopil, že ak chce akupunktúru používať v celej jej šírke, potrebuje mať o
tom hlbšie vedomosti. To po pár rokoch vyústilo do prihlásenia sa na Inštitút tradičnej
čínskej medicíny v Prahe, ktorý vedie veľmi
múdry a charizmatický človek MUDr. Jozef
Lucký. Je mi veľkou cťou na tejto škole študovať. Ide o školu 5 zručností, kde sa okrem
akupunktúry vzdelávame v čínskej dietetike, fytoterapii, tuine a qi-gongu, ktoré sa
spolu krásne dopĺňajú.

Nakoľko bolo náročné urobiť krok
k vlastnej ambulancii celostnej
medicíny?
Pre mňa ako lekárku nebolo úplne jednoduché

odísť z očakávanej kariérnej dráhy, ale keď je
človek presvedčený, že koná správne, a to ja
som, tak nie je na čo čakať a netreba sa dať ,,do
vecí nevidiacim“ okolím spochybniť. Zdalo sa
mi mrhaním času ostávať na oddelení alebo
si potom otvárať neurologickú ambulanciu
a čakať, či po popoludniach budem mať čas
napichnúť pár ihličiek, aby som sa dostala aj
k tomu, čo ma naozaj baví. A ako to už býva
u nás žien zvykom, po narodení detí som precitla a ujasnila si životné priority. Rada robím
niečo, čo nerobí každý, a rada robím veci inak
ako ostatní. Teším sa z toho, že idem svojou
vlastnou cestou. Obrovská vďaka patrí môjmu
manželovi za povzbudenie a podporu najmä v
začiatkoch mojej praxe, bez neho by som sa k
tomu vôbec neodhodlala.

Ponúkate svojim pacientom celostný
prístup, individuálnu liečbu na mieru
ušitú. Ako približne vyzerá vstupná
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dnešnej dobe sa už nehovorí
o medicíne alterna vnej, ale o
medicíne integra vnej, ktorá spája
moderné vedomos západného
sveta s hlbokou múdrosťou
tradičnej liečby, ktorú treba mať
v úcte a ktorej spochybňovanie
je už prekonané. Ako ste sa k
integra vnej medicíne dostali?
Už počas môjho vysokoškolského štúdia v
Prahe som našla Školu prírodnej medicíny
a chvíľu som do nej chodila. Niečo v mojom vnútri to oslovilo, cítila som, kadiaľ
by ma bavilo ísť. Nevedela som si ale v tej
dobe predstaviť, ako môžem tieto veci spojiť s profesiou lekára. Chcela som totiž robiť
praktického lekára, aby som mala možnosť
stretávať sa so širokou škálou zdravotných
ťažkostí, s ktorými ma ľudia vyhľadajú.
Veľmi blízka mi bola aj myšlienka tzv. rodinného lekára, ktorý lieči celú rodinu –
dospelých aj detských pacientov.
No a potom prišla skúška z neurológie a s
ňou myšlienka, prečo nejsť tým smerom. 
A tak som sa po škole vrátila do rodného
Ružomberka a strávila štyri roky na Klinike
neurológie Ústrednej vojenskej nemocnice
SNP. Spätne to hodnotím ako veľmi dobrú
skúsenosť, nakoľko veľa klientov, ktorí ku
mne dnes prichádzajú, má práve neurologické ťažkosti a je dôležité, vedieť ich vyšetriť, rozumieť lekárskym záznamom a zaujať k ich ťažkostiam správny postoj. Počas
práce na neurológii som absolvovala ročný
kurz akupunktúry pre lekárov v Prahe, kde
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Čínska tradičná medicína
prehliadka a čo to znamená ušiť
liečbu na mieru?
Úvodné stretnutie trvá asi 1,5 hodiny.
Najskôr ma zaujíma popis ťažkostí pacienta jeho slovami – kedy vynikli, za akých
okolností atď. Následne si prejdeme tzv.
10 otázok, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou
anamnézy v tradičnej čínskej medicíne –
nimi si urobím predstavu o celom organizme, spôsobe života, strave aj psychike človeka. Tento rozhovor mi o človeku prezradí najviac a ja už začnem mať predstavu, o
čo tu asi pôjde. Zdravotná karta prichádza
na rad až potom, ak je potrebné nahliadnuť do výsledkov vyšetrovacích metód či
do iných lekárskych záznamov.
Nasleduje prezretie vyplazeného jazyka a
hmatanie pulzov na rukách, čím si potvrdzujem alebo upravujem svoje diagnostické hypotézy. Potom si s klientom povieme,
k čomu som došla (pomedzi to často veľa
vecí už pochopí aj on sám!) a čo s tým môžeme robiť. Dostávame sa k vhodnej bylinnej liečbe – ak je potrebná – a k dietetickým
či iným odporúčaniam. Pokiaľ prichádza
človek s neurologickou diagnózou, robím
si, samozrejme, aj vstupné neurologické
vyšetrenie.
Posledných 30 minút už patrí obvykle akupunktúre. Ale stáva sa, že rozhovor vyhodnotím ako zásadný a aj po 1,5 hodine končíme s tým, že si to dopovieme nabudúce. 
Liečbou šitou na mieru myslím to, že ak aj
prídu dvaja ľudia, povedzme s bolesťou hlavy – pre laika teda s rovnakou diagnózou, je
veľmi pravdepodobné, že u každého z nich
bude príčina iná a budem ho teda aj liečiť
inak. S niekým sa dohodneme na akupunktúrnych sedeniach, iný pôjde na bylinnú liečbu a zmení stravu alebo ho pošlem k fyzioterapeutovi či k psychológovi. Ak aj obidvom
nasadím byliny, môže to byť zakaždým úplne iná zmes. Ľudia nie sú rovnakí a podľa
mňa by sa na to takto malo hľadieť nielen v
ambulanciách s celostným prístupom.

Musím ako pacient plne
spolupracovať alebo to môžem
nechať čisto na zodpovednosť
lekára?
U týchto foriem liečby je spolupráca pacienta nevyhnutná. Musí sa chcieť vyliečiť
a byť ochotný urobiť aj na prvý pohľad nepríjemné zmeny v životnom štýle, myslení,
v strave, dať si pichať ihly a piť horké byliny
– nie všetko naraz a okamžite, samozrejme.
V Číne sa hovorí, že dobrý liek chutí horko a
dobrá rada drása uši, tak na tom bude niečo
pravdy.  Tradičná čínska medicína je pre
tých, ktorí sa chcú liečiť, nielen byť liečení.

V klasickej medicíne som sa od
lekára dozvedela, že alergie a
mnohé chronické stavy sa nedajú
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liečiť, iba udržiavať v znesiteľnej
podobe. Čo si o tom myslíte?
Podľa mňa sa veľa vecí vyliečiť dá, napr.
aj alergie. Záleží na tom, do akej miery
sme ochotní, odhodlaní a schopní s tým
niečo začať robiť. Pravda je taká, že väčšinou sme pohodlní robiť zmeny a je predsa také jednoduché vziať si tabletku, keď
ma niečo bolí alebo keď to prepísknem s
jedlom... No našťastie mám skúsenosť, že
mnoho najmä mladých ľudí už s davom
nejde, chcú hľadať príčinu a nie len liečiť
následky.

Využívate pri svojej liečbe aj
akupunktúru, môžete túto metódu
priblížiť ľuďom, ktorí sa tohto
spôsobu liečby boja? Predsa len –
ihla nie je najobľúbenejší nástroj. 
Chodia ku mne ľudia, ktorí mali predtým
panický strach z ihiel a na prvé napichávanie sa dlho odhodlávali. Napokon však všetci povedia, že je to oveľa lepšie, ako čakali.
Na sedení často ani nevedia, že je ihlička už
vpichnutá, a keď zistia, ako dobre sa po ihličkách cítia, na akupunktúru sa tešia. 
Pri akupunktúre človek vníma len samotný
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opatrný. Myslím, že ľudstvo sa k bylinkárstvu opäť vracia, a mám radosť z toho, že
aj u nás na Slovensku to má svoju krásnu
tradíciu a ďalej sa mu šikovní ľudia venujú.

Prečo podľa vás mnoho lekárov ešte
stále popiera psychosoma ku a
celostný prístup v medicíne?
Podľa mňa to svedčí o ich mentálnej skostnatenosti, možno nadradenosti, neschopnosti prijať niečo iné, nové. Určite to nie je
úplne pochuti ani farmaceutickému priemyslu, nečudo.
Dnes už existuje množstvo moderných štúdií, ktoré jednoznačne hovoria v prospech
celostného prístupu a, vďakabohu, poznám
aj veľa lekárov, ktorí za mnou svojich pacientov posielajú alebo sami za mnou chodia. Takže flintu do žita hádzať netreba.
vpich ihličky cez kožu, čo je chvíľočka, napichnutá ihla počas pôsobenia nebolí, ani jej
vyberanie. Ihličky, ktoré v dnešnej dobe používame, sú tenučké ako vlas. Netreba sa báť.

Čo sa počas akupunktúry v tele
deje?
Počas akupunktúry vstupujeme ihlou do
energetických dráh tela a môžeme v nich
želaným spôsobom upravovať tok energie.
Každý akupunktúrny bod sa pichá s určitým
zámerom, každý jeden pôsobí špecificky.
Zjednodušene možno povedať, že akupunktúra blokuje vnímanie bolesti, pôsobí
imunomodulačne a podporuje organizmus
v znovunastavení rovnováhy.
Účinok ihličiek na body je vyšší napríklad
v porovnaní s akupresúrou, nakoľko ihlou
mierime presne do bodu, pri akupresúre sa
oproti tomu náš tlak rozkladá aj do okolia
bodu. Akupunktúrne body ležia v tele rôzne hlboko a ihlou ich môžeme presne trafiť.

Ako sa využívajú biodermálne nite?
Stretávam sa s tým, že biodermálne nite zatiaľ poznajú ženy len z korektívnej dermatológie či z plastickej chirurgie ako nitky,
ktoré sa používajú pri vyhladzovaní vrások,
pri liftingu.
Túto metódu používam v liečbe bolestivých
stavov – najmä pohybového aparátu, čím
dokážem predĺžiť pôsobenie akupunktúry.
Do svalov, okolo šliach či do akupunktúrnych bodov sa pri ich aplikácii vpicháva
ihla, ktorá má v sebe vovlečenú nitku z
polysacharidu. Ihla sa necháva pár minút
pôsobiť, nitka po vybratí ihly v tele ostáva a
ďalej pôsobí. Môžeme tak docieliť uvoľnenie
svalov, zmiernenie bolesti či cielene pôsobiť
cez akupunktúrne body v danej oblasti.
Veľmi dobrú skúsenosť mám napr. s aplikáciou nití pri syndróme zmrznutého ramena, impingement syndróme.
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Dobrý liek chutí
horko a dobrá rada
drása uši.
Čo je moxa a ako funguje?
Moxa je cigara alebo vata zo sušenej vňate
paliny. Po jej zapálení sa ňou prehrievajú
niektoré akupunktúrne body a dráhy s cieľom dodať organizmu jangovú energiu – do
hĺbky idúce teplo.
Je to výborná metóda voľby u uzimených ľudí,
pri bolestivej menštruácii lepšiacej sa teplom,
pri bolestiach krížov reagujúcich na chlad, v
niektorých prípadoch aj pri ťažkostiach s otehotnením a podobne. Výborne sa dá kombinovať s akupunktúrou – je to metóda rovnako
stará, aj keď u nás stále málo známa.

Využívate i silu bylín, kde ste sa
o bylinách učili a aký k nim máte
vzťah? Je potrebné mať pred nimi
rešpekt?
Bylinky mám rada odmalička, priviedla ma
k nim moja mamina. Bylinami a domácimi produktami z bylín sme doma vyriešili
všetko – od rozbitých kolien po moje alergie a ekzém v detstve.
Teraz som sa k bylinkárstvu prirodzene
opäť dostala. Učím sa pracovať s čínskymi
bylinkami, ktoré sú dopodrobna popísané
a tisícročiami odskúšané a pri správnom
nasadení dokážu doslova zázraky. Často sa
nimi podarí vyriešiť veci, ktoré boli odkázané na dlhodobé užívanie liekov.

Aké civilizačné choroby sa
momentálne najviac podpisujú na
našom tele a duši? Kde si „dobíjate
baterky“?
V poslednom období sme viac ako inokedy spútaní strachom. Ďalšou chybou je, že
nevyjadrujeme dostatočne svoje emócie.
Tým si v tele robíme najrôznejšie blokády
a kladieme nevedomky základ pre ochorenia. Málo sa venujeme sami sebe, svojmu
rozvoju, málo sami seba tešíme. To by sme
sa mali naučiť a robiť to každodenne.
Baterky si rada dobíjam, keď som sama, v
tichu, v prírode, v záhrade. Je to pre mňa
prirodzené vyváženie práce s ľuďmi.
A keď ide o aktívny odpo-neodpočinok,
tak s mojimi synmi to nikdy nie je nuda a
užívam si čas, ktorý s nimi môžem tráviť.

Inšpirujte nás nejakou dobrou
knižkou alebo ﬁlmom. 
Kto ešte nečítal, tak jednoznačne kniha
Cesta cisárovnej – je to čínsky pohľad na bytie ženou, na pracovanie s naším ženstvom.
Vhodné doplniť Kuranderou a Haďou ženou,
ale to je už opačným koncom od Číny. 

Čo by ste nám odporučili ako prvé
kroky k zdraviu?
Mali by sme viac načúvať svoje telo. Nič sa
nám nedeje bez príčiny. Treba ísť v živote
cestou, ktorá nás napĺňa a teší, neodkladať
veci na neskôr. Buďme s tými, s ktorými
nám je dobre, verme svojim snom. Tešme
sa z maličkostí a majme záľuby!
Spokojná a zdravá duša sídli v zdravom,
krásnom, nami milovanom tele.
Ďakujem srdečne, prajem krásny deň.

Samozrejme, k bylinkám treba pristupovať
s rešpektom. Nie všetko je pre každého a
pri samonasadzovaní bylín treba byť veľmi
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