Wybrane informacje na temat profilaktyki
i leczenia COVID-19 medycyną chińską
Opracowano na podstawie wykładu prof. dr Suna Peilina (z dnia 29.02-1.03.2020) w Krakowie w
Instytucie Medycyny Chińskiej Profilaktyki Zdrowia oraz jego pracy Exploration of pathogenesis and
treatment with TCM for Coronary virus pneumonia (z dnia 3.03.2020, tłum. polskie z dnia 4.03.2020),
a także materiałów publikowanych i udostępnianych m.in. przez World Federation of AcupunctureMoxibution Societies (WFAS), Central Administration of Traditional Chinese Medicine, State Health
Commission of China, China Academy of Chinese Medicine Sciences i Guanxi University of Chinese
Medicine w Nanningu, oraz European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) i innych
publickacji cytowanych poniżej.
Uwaga: zastosowana terminologia wg Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) – znaczenia słów, m.in.
takich jak np. nazwy narządów, nie pokrywają się ze znaczeniem anatomicznym i fizjologicznym tych
terminów znanych z medycyny zachodniej. Dlatego (dla odróżnienia) pisane są tu z dużych liter.
Szczegółowe objaśnianie tych terminów wg paradygmatu TCM można znaleźć m.in. w książce: Hamid
Montakab, Medycyna chińska w praktyce. Teoria, diagnostyka i terapia w rozumieniu zachodnim, tłum.
Marta Nizioł-Wojniusz, Michał Iwanicki, Wyd. Galaktyka, Łódź 2017, lub na licznych stronach
internetowych poświęconych medycynie chińskiej (w języku polskim lub angielskim).

Etiologia wg TCM
W medycynie chińskiej nie mówi się o „wirusach”, „bakteriach” itp. Mieszczą się one w kategorii Zewnętrznych Patogenów Klimatycznych w połączeniu z Toksynami. Najczęstszą przyczyną zapalenia płuc wywołaną koronawirusem SARS-nCoV-2 jest inwazja patogennego
zewnętrznego Zimna-Wilgoci ułatwiającego wniknięcie epidemicznych toksyn na poziom
układu funkcjonalnego Płuc i Śledziony. Jest to możliwe dlatego, że osoby o osłabionej Wei Qi
(„energii” ochronnej) są podatne na atak Zewnętrznych Patogenów Klimatycznych1 – w tym
przypadku Wilgoć i Zimno – atakujących Powierzchnię2. Wilgoć i Zimno to znakomite warunki
do uaktywnienia się toksyn takich jak wirus SARS (w latach 2002-2003), a teraz SARS-2.
Toksyny (wg TCM), czyli wirus SARS-CoV-2 (wg medycyny zachodniej) poprzez Powierzchnię zaatakowaną przez Patogen Wilgoć-Zimno znajdują dogodne do rozwoju środowisko na
śluzówkach nosa, ust i gardła oraz oczu, skąd wnikają głębiej.
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W tradycyjnej medycynie chińskiej (TCM) wyróżnia się sześć patologicznych klimatycznych czynników
zewnętrznych mogących mieć chorobotwórczy wpływ na organizm. Są to: Wiatr, Zimno, Gorąco, Wilgoć, Suchość
oraz Gorąco Późnego Lata. Pisane są z dużej litery, w celu odróżnienia od normalnych zjawisk pogodowych tego
samego typu – nie mających działania patogennego. O Zewnętrznych Patogenach Klimatycznych (zwanych też
metaforycznie Sześcioma Demonami Klimatycznymi) mówimy wtedy, gdy normalne zjawiska takie jak np. zimno
i wilgoć występują w danej porze roku w sposób nadmierny lub nietypowy dla danej pory roku. Tak było np. w
Wuhanie i prowincji Hubei, gdzie grudzień 2019 roku był nienormalnie zimny i bardzo wilgotny.
2
Po pojęciem Powierzchnia rozumiemy w TCM tkanki skóry i warstwy podskórnej oraz śluzówki – w tym przypadku przede wszystkim błony śluzowe ust i gardła, nosa i oczu.
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Tak więc Zewnętrzne Patogeny z Toksynami poprzez Powierzchnię atakują obiegi funkcjonalne Płuc3 i Śledziony4, a znacznie rzadziej Wątroby5. Gdy choroba się rozwija, wzorzec patologii
wg tradycyjnej medycyny chińskiej zmienia się na Gorąco-Wilgoć, a Toksyny, czyli uaktywniony wirus SARS-COV-2 lawinowo multiplikuje się i atakuje płuca oraz układ pokarmowy.
Gdy osoba zarażona ma osłabioną Zheng Qi (Prawidłowe Qi lub Zdrowe Qi) to łatwo może
dojść stanu ostre-go COVID-19 z wysoką gorączką i niewydolnością oddechową, a u niektórych do stanu krytycznego, podczas którego płuca wypełniają się płynem bardzo trudnym do
usunięcia, gdyż zalegającym w dolnej części płuc.
1. Wygląd języków osób chorych na nowego koronawirusowego zapalenia płuc (COVID-19),
szczególnie u pacjentów w stanie krytycznym, w tym młodych pacjentów jest charakterystyczny: języki są zwykle grube i z tłustym nalotem, co świadczy o występowaniu Wilgoci, oraz
żółtym wynikającym z Gorąca, a białym – gdy występuje Zimno na etapie początkowym
zakażenia (zdjęcia w dalszej części artykułu6).
2. Pacjenci przybywający do kliniki mogą mieć różne objawy: gorączkę, ale temperatura
zazwyczaj nie wysoka, niektórzy pacjenci nie mieli objawów gorączki, lecz bardziej skarżyli
się na zmęczenie, wypalenie, osłabiony apetyt, a nawet nudności, ucisk w klatce piersiowej i
biegunkę7. Większość pacjentów ma objawy suchości gardła i bólu gardła, a niektórzy pacjenci
mają również suchy kaszel bez śluzu8. Wstępne objawy zakażenia trwają zwykle od 5 do 7 dni,
podczas których pacjent nie ma gorączki lub ma tylko niską gorączkę, a temperatura ciała
przekracza 37° C, jednak rzadko przekraczając 38,5° C.
3. Jednak jeśli w ciągu dwóch lub trzech dni tego okresu wstępnego temperatura ciała pacjenta
nagle wzrośnie powyżej 39° C, choroba często przechodzi od razu w stan ciężki lub krytyczny
– pojawia się świszczący oddech, duszność, słabe dotlenienie i duża ilość wysięku w płucach
widoczne w badaniu tomografii komputerowej (CT) płuc9.
4. Jeśli temperatura ciała pacjenta utrzyma się w tym okresie w temperaturze 37° C ~ 38° C, to
po sześciu lub siedmiu dniach leczenia pacjent zazwyczaj stopniowo przechodzi w okres
rekonwalescencji.
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Należących w TCM (wraz z Jelitem Grubym, czyli sparowanym z Płucami Narządem typu Yang) do Przemiany
Metalu. Obieg funkcjonalny Płuc obejmuje m.in. skórę (trzecie płuco), nos i cały górny układ oddechowy oraz
gardło.
4
Śledziona, inaczej Śledziona/Trzustka należy w TCM (wraz Żołądkiem, czyli sparowanym z nią Narządem typu
Yang) do Przemiany Ziemi. Obieg funkcjonalny Śledziony obejmuje m.in. usta, gardło i cały układ pokarmowy.
5
Wątroba należy w TCM (wraz z Pęcherzykiem Żółciowym, czyli sparowanym z nią Narządem typu Yang) do Przemiany Drzewa. Obieg funkcjonalny Wątroby obejmuje m.in. oczy.
6
Zdjęcia języków pochodzą z pracy Suna Peilina, Exploration of pathogenesis and treatment with TCM for
Coronary virus pneumonia, z dnia 2 marca 2020, opublikowanej na stronie Internetowej Instytutu Medycyny
Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w tłumaczeniu Marka Kalmusa z dnia 3 kwietnia 2020 r.: Badanie patogenezy i
leczenie za pomocą TCM nowego zapalenia płuc wywołanego koronawirusem SARS-nCoV-2
https://wstcm.at/HOMEPAGE/Aktuelles%20082018/2020/coronavirustcmtreatment.pdf
7
Wzorzec zaatakowanej Śledziony.
8
Wzorzec zaatakowanych Płuc.
9
Tomografia komputerowa płuc ma dla COVID-19 skuteczność diagnostyczną na poziomie 98%.

2

Trzy najważniejsze objawy zarażenia koronawirusem:




Niska gorączka (zazwyczaj to pierwszy objaw) – u 87,9% osób zarażonych występuje
gorączka, ale w początkowym stadium tylko u 43%,
Suchy kaszel – u ok. 67,7%
Krótki oddech, duszność

Pacjenci zgłaszają się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy mają gorączkę z dusznością i kaszlem.
Większość przechodzi infekcję bezobjawowo (80-86%), lub objawy są na tyle nieznaczne,
że je bagatelizują. To oni głównie odpowiadają za rozprzestrzenianie się epidemii – szczególnie, jeśli nie stosują się zaleceń epidemiologicznych i nie pozostają w domu, tylko przebywają na zewnątrz i kontaktują z innymi.
Okresu inkubacji w przypadku zapalenia płuc wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 wynosi od 3-7 dni, ale u wielu pacjentów objawy choroby mogą pojawić się dopiero po dwóch tygodniach, a sporadycznie może być to okres dłuższy, nawet do 21-24 dni.

Kto choruje?
Dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia tylko w 0,9% zarażą się, bo mają silny układ odpornościowy.
Głównie chorują i umierają starsi pacjenci, którzy cierpią też na inne schorzenia – umierają
więc zazwyczaj ze względu na ogólne osłabienie i słabość Zheng Qi (Zdrowego Qi lub inaczej
Prawidłowego Qi), które nie radzi sobie z chorobą. Co ciekawe, bardziej narażeni są mężczyźni
(ponad 60% chorych) niż kobiety (poniżej 40%).
Uwaga na Inflammation Storm („burza cytokinowa”) – dotyczy to w dużej części osób
młodych, wysportowanych, o bardzo dobrej kondycji.
Osoby bardzo silne, wysportowane, wytrenowane, o silnej muskulaturze itp. mogą mieć zbyt
silne Zheng Qi, a wtedy to też jest niebezpieczne w przypadku tej epidemii! W takiej sytuacji
nie należy podawać więc toników Qi. Lepiej regulować niż wzmacniać. Odpoczywać i zapobiegać. To może być więc przyczyną, że i u młodszych chorych (np. w wieku 35 lat) może wystąpić ostry stan zapalny mogący nawet spowodować śmierć – występuje ostra reakcja zapalna
(burza cytokinowa). W takim przypadku, jeśli to jest możliwe, należy zwiększyć dawkę pierwszej formuły: Ma Xing Shi Gan Tang wchodzącej w skład głównej podstawowej receptury
leczniczej Qing Fei Pai Du Yin, opisanej poniżej.

Patogeneza
W początkowej fazie mogą być zaangażowane głównie trzy Narządy, w tym:
 - układ Płuc
 - układ Śledziony
 - system San Jiao (metaforycznie określany jako Potrójny Ogrzewacz, obejmujący
wszystkie narządy znajdujące się w tułowiu – system ten odpowiada w medycynie
chińskiej za metabolizm i cyrkulację płynów oraz za ciepłotę organizmu).
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Objawy zaburzenia funkcji układu Płuc
- zaburzenia funkcji rozpraszania Płuc: gorączka, ból gardła, niechęć do zimna, suchy kaszel,
ból mięśni, ból głowy i ból stawów;
- zaburzenia funkcji zsyłania w dół przez Płuca: duszność, trudności w oddychaniu, ucisk w
klatce piersiowej;
- zaburzenia funkcji układu Płuc jako górnego źródła wody: zatrzymanie wody w płucach i
ciele.
Objawy zaburzenia funkcji układu Śledziony
- biegunka (3,7%) i wymioty (5,0%) wystąpiły rzadko u 840 pacjentów:
- ekstremalne zmęczenie, co jest dość niezwykłe: pacjent nie ma siły chodzić nawet na krótki
dystans i przez dłuższy czas.
- bardzo osłabiony apetyt. Dlatego niezwykle ważne jest, aby prawidłowo się odżywiać, na
przykład jeść pewne ilości produktów białkowych, w tym ryby, mięso, jaja, gotowane jedzenie,
zupę odżywczą, unikając surowego i zimnego pokarmu, bez tłustego, ciężkostrawnego, zwłaszcza smażonego pożywienia i bez słodyczy. Potrzebne są trzy ciepłe posiłki dziennie.
Objawy zaburzenia funkcji układu Potrójnego Ogrzewacza (San Jiao)
- układ Potrójnego Ogrzewacza to korytarz dla przepływu Yuan Qi10 i wody oraz Płynów11,
któ-ry nie może być zablokowany;
- bardzo ważna jest codzienna, prawidłowa defekacja – ułatwią to takie produkty, jak gruszki,
morele, kiwi, kapusta pekińska;
- konieczne jest utrzymanie prawidłowego oddawania moczu. W tym pomaga picie zielonej
herbaty, sok z cytryny, zioła Fu Ling, Ze Xie i Che Qian Zi. Konieczne jest też zharmonizowanie Pęcherzyka Żółciowego, na przykład dzięki zastosowaniu Qing Hao i Yin Chen Hao po 5
g, w postaci herbaty.

Patogeneza zapalenia płuc koronawirusa może obejmować następujące
procedury:
1. Wczesny etap
Zaburzenie Powierzchni i Wnętrza, zablokowanie układu Płuc i Śledziony, osłabienie funkcji
wznoszenia i zsyłania w dół w Potrójnym Ogrzewaczu oraz upośledzenie funkcji transformacji
Qi.

10

Pierwotna Qi, inaczej Prenatalna Qi, stanowi aktywny aspekt Jing – Esencji witalnej pochodzącej od rodziców.
Jing (prenatalne, a więc nieodnawialne) może być pourodzeniowo wspierane przez Jing pourodzeniowe, powstające w wyniku ekstrakcji i transformacji Substancji (aspekt yin) z pożywienia i dzięki prawidłowemu oddychaniu.
11
Płyny, inaczej Cenne Płyny czyli Jin Ye to nie tylko woda, lecz wszystkie płyny ciała. Powstają w wyniku
transformacji pożywienia i napojów dzięki działaniu układu odżywczego. Powstałe w ten sposób płyny Czyste (Jin)
przekształcają się w m.in. w łzy, pot, limfę itp., a Płyny Zanieczyszczone (Ye) są wydalane, ale do Ye zaliczane są
też Płyny Ciężkie takie jak np. maziówka, żółć, sperma. Do Płynów w TCM nie zalicza się Krwi (Xue) – jest ona
wyodrębniona i traktowana oddzielnie – Xue to coś znacznie więcej niż krew w rozumieniu zachodnim.
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2. Etap pośredni
a. Konstytucyjne nagromadzenie Gorąca w ciele predystynuje do powstawania Gorąca w Płucach i Żołądku z powstawaniem toksycznego Gorąca w Potrójnym Ogrzewaczu.
b. Konstytucyjny niedobór Yang Serca i Nerek, z formacją Qi i Krwi (Xue) oraz gromadzeniem
się Zimnej Wilgoci.
3. Etap rekonwalescencji
a. Eliminacja Zimna-Wilgoci
b. Wzmacnianie Yang Serca i Nerek
c. Odżywienie Yin Płuc i Nerek.

Objawy
Analizując i kategoryzując, typowe objawy kliniczne mogą obejmować:
 Gorączka, głównie wysoka gorączka >38℃, rzadziej niska gorączka <37,5℃, niektóre
pojedyncze przypadki nie mają gorączki.
 Suchy kaszel, a później biała plwocina lub żółta plwocina mogą zostać wykaszlane na
późniejszym etapie; w niektórych przypadkach nie występuje kaszel.
 Niektórzy pacjenci mają objawy przekrwienia błony śluzowej nosa i kataru.
 Ból gardła.
 Zmęczenie
 Łagodny ucisk w klatce piersiowej, ciężka duszność, zaostrzenie po aktywności.
 Ból mięśni lub kończyn.
 Nudności i wymioty.
 Biegunka
 Ból głowy.
 Zaczerwienienie oczu
 Gorzki smak w ustach.
 Suchość w ustach i pragnienie.
 Słaby apetyt.
 Język jest blady lub fioletowy z tłustym śluzem i śladami zębów po bokach. Środkowa
część języka pokryta jest grubym i tłustym śluzem lub szarawo-żółtym śluzem.
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Raporty jednoznacznie wskazują na skuteczność leczenia metodami Tradycyjnej Medycyny
Chińskiej (TCM) – centralnie zarządzone przez Chińską Narodową Komisję Zdrowia wprowadzenie leczenia TCM na przełomie lutego i marca stanowiło przełom w opanowywaniu epidemii w Chinach.
Decydujące było masowe podawanie zdiagnozowanym zarażonym receptury Qing Fei Pai Du
Yin (Wywar oczyszczający Płuca i usuwający Toksyny) składającej się z 21 ziół chińskich.
Ma ona działanie immunomodulacyjne i wzmacniające narządy wewnętrzne.
W skład receptury Qing Fei Pai Du Yin wchodzą:
Ma Huang 9g, Xing Ren 9g, Shi Gao 30g, Zhi Gan Cao 6g,
Gui Zhi 9g Ze Xie 9g, Zhu Ling 9g, Bai Zhu 9g, Fu Ling 15g
Chai Hu 16g, Huang Qin 6g, Ban Xia 9g, Sheng Jiang 9g,
Zi Wan 9g, Kuan Dong Hua 9g, She Gan 9g, Xi Xin 6g,
Huo Xiang 9g, Shan Yao 12g, Zhi Shi 6g, Chen Pi 6g
Formuła ta złożona jest z następujących receptur:
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Ma Xing Shi Gan Tang, stosowana w przypadku kaszlu, duszności;
Wu Ling San, stosowana w przypadku zatrzymywania wody w organizmie, chroni Dolny Ogrzewacz i Nerki;
 Shen Gan Ma Huang Tang, służy do usuwania śluzu i wody z Płuc.
 Xiao Chai Hu Tang, działa w na zespół Shaoyang i zaburzenia Potrójnego Ogrzewacza;
Plus zioła: Huo Xiang 9g, Shan Yao 12g, Zhi Shi 6g, Chen Pi 6g, aby usunąć Toksyny,
regulować Śledzionę i Żołądek i wspierać defekację.
W ten sposób leczenie uwzględnia i chroni takie układy czynnościowe jak Płuca, Śledziona,
Żołądek, Pęcherzyk Żółciowy, Potrójny Ogrzewacz, Pęcherz moczowy, Nerki i Jelito Grube.
Stosuje się modyfikacje tej receptury w zależności od stanu i różnych objawów u pacjentów,
ale w naszych warunkach i tak nie ma możliwości używać ich na szeroką skalę.



Recepturę zastosowano i przebadano najpierw w prowincjach Shanxi, Hebei, Heilongiang i
Shaanxi – po 3 dniach wykazała efektywność 60%, a po kolejnych 3 dniach miała skuteczność
90%.
Spośród pacjentów czterech wielkich szpitali polowych, gdzie wszyscy chorzy byli nią leczeni,
nikt nie miał pogorszenia i komplikacji! Szpitale te zostały już w marcu 2020 zlikwidowane z
powodu braku pacjentów.
UWAGA! Receptura ta służy tylko do leczenia, nie jako prewencja!
Istnieją inne liczne, i znacznie precyzyjniej dobierane receptury ziołowe dostosowane do
każdego z kolejnych stadiów rozwoju COVID-19, oraz ich modyfikacje.12 Receptury te zostały
praktycznie sprawdzone i przebadane podczas leczenia epidemii w Chinach, jednak w Polsce i
w innych krajach stosujących wyłącznie medycynę zachodnią, ze względów proceduralnych
nie będą stosowane, a nawet gdyby się zdecydowano na ratunkowe włączenie leczenia medycyną chińską w ramach medycyny integracyjnej, to zapewne braku niektórych składników ziołowych też będzie to trudne do wdrożenia – przynajmniej aktualnie.
Więcej informacji na temat chińskich receptur i ziół, ich działania i zaleceń, przeciwskazań,
niezgodności i współoddziaływania z innymi ziołami czy lekami, oraz główne kombinacje
receptur, w których dane zioło występuje można znaleźć w języku angielskim np. na profesjonalnej stronie: https://www.americandragon.com/

Rekonwalescencja: niedobór Qi, Yang itd. – tu doskonała w leczeniu jest TCM, dając szansę
na bardziej kompleksowe usunięcie skutków choroby i przywrócenie równowagi w całym organizmie pacjenta, a nie tylko na uporanie się z widocznymi objawami.
Służą do tego różne receptury możliwe do stosowania po zdiagnozowaniu pacjenta pod kątem
tego, jaki ma on wzorzec patologii z punktu widzenia TCM. W polskich warunkach taką terapię
mogą zaordynować wyłącznie osoby znające diagnostykę TCM oraz znające chińską farmako12

Więcej informacji: Chinese Herbal Medicine Treatment Protocols for Wuhan Pneumonia (Official Treatment
Protocols Include Chinese Herbal Medicine Formulas for Novel Coronavirus) oraz w pracy Zhang Weilan, Wang
Xiangdong, Wang Yujin, Tan Cong’e, A Discussion of Traditional Chinese Medicine Diagnosis and Treatment
Approaches to COVID-19 Based on the Experience of Chinese Medicine Expert Deng Tietao During the SARS
Epidemic, https://classicalchinesemedicine.org/wp-content/uploads/2020/03/deng_SARSmethods.pdf
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logię i akupunkturę. Według doświadczeń lekarzy chińskich nie należy bagatelizować etapu
rekonwalescencji i kontynuować leczenie pacjenta do jego pełnego zabezpieczenia. Część
lekarzy chińskich uważa, że w okresie rekonwalescencji niektórzy pacjenci mogą jeszcze przez
ok. jeden tydzień dalej zarażać – powinni być więc dalej odizolowani od osób zdrowych.

Leczenie akupunkturą
Wg prof. Suna Peilina13 leczenie objawowe nie przynosi oczekiwanych efektów. Czyli np.
nakłuwanie punktów Lu7, LI4, St36 – to jak użycie paracetamolu w chorobach zakaźnych.
Trzeba stosować kombinacje punktów na meridianach Lu, Sp i SJ (Płuc, Śledziony i
Potrójnego Ogrzewacza) w tym samym czasie! Trzeba połączyć systemy i wzmacniać Zheng
Qi (Prawidłową Qi).
Reagować należy w zależności od objawów (również zawsze opierając się też na diagnozie
medycyny chińskiej), ale zawsze koncentrować się na systemie Płuc, bo to jest główny zaatakowany układ.
Tak wcześnie, jak to możliwe należy zacząć wspierać i leczyć Płuca:
Lu7 (Lie Que) – by rozprzestrzeniać Qi,
Bl13 (Fei Shu) oraz Lu5 (Chi Ze) – bo sytuacja może zmieniać się błyskawicznie.
Nie czekać, aż nagromadzi się płyn w Płucach.
Pozostawać w codziennym kontakcie z pacjentami i obserwować ich.
1. Faza początkowa leczenia choroby
Lu7 (Lie Que), LI4 (He Gu), Bl20 (Pi Shu), SJ5 (Wai Guan) , SJ4 (Yang Chi) redukować – w
celu poprawy funkcji rozpraszania patogenu i zsyłania Qi Płuc.
Lu5, Bl13, Ren17 redukować – na wzmocnienie funkcji zsyłania w obiegu Płuc i ochronę Qi
Płuc.
Sp6, St40, Ren12 redukować – by chronić Środkowy Ogrzewacz (Śledzionę, Żołądek).
GB34, GB40 redukować – by chronić Shao Yang (poziom Pęcherzyka Żółciowego i Płuc).
2. Dodatkowo, w kolejnym kroku tego zabiegu otworzyć meridiany nadzwyczajne:
bardzo ważna jest kolejność nakłuwania
a) Pc6 (najpierw) + Sp4 (potem) – otwiera Yin Qiao Mai – najpierw
b) Lu7 (najpierw) + Ki6 (potem) – otwiera Ren Mai – kolejny krok
3. Punkty „Duchów”: związane z leczeniem chorób zakaźnych
Chiński ideogram Gui 鬼 „Duch” ma znaczenie: epidemiczny, zakaźny = chory tak bardzo, że
nie wstaje z łóżka + martwy  „duch” to wywołuje. Tak metaforycznie określa się zapadanie
na dziwne, niezrozumiałe, nieznane choroby. Duch = coś nieznanego, trudnego do pojęcia,
niezrozumiałego.
13

Leczenie COVID-19 medycyną chińską, Kraków 29 luty 2020 http://www.medycyna-chinska.com/wpcontent/uploads/2020/03/Leczenie-COVID-19.pdf
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Mamy 13 Punktów Duchów, ale nie trzeba stosować wszystkich 13 punktów.
Wystarczy zastosować dwa punkty: Lu11 i Sp1 – nakłucia metodą zrównoważoną (punktów
Duchów się nie redukuje! ani nie wzmacnia!)
Lu11 (Shao Shang, „Zaufanie Duchów”) Punkt Duchów Nr 2 – przerwać transmisję duchów,
muszą nam zaufać; na utrudnione oddychanie, ucisk w klatki piersiowej.
Sp1 (Yin Bai, „Forteca Duchów”), Punkt Duchów Nr 3 – forteca, z której Duchy atakują –
trzeba ją zburzyć; to doskonały punkt na ból brzucha i biegunkę.
4. Regulować Shen – by rozproszyć lęk, bo ludzie są przerażeni, niespokojni, pełni lęku:
Ht3, Ht7 – redukować.
5. Ponadto punkty w przypadku objawów:
 Gorączka: Lu10, LI4 (Hegu), LI11, Du10
 W przypadku niedoboru Yang: Ren4, Ren6, St36 – wzmacniająco plus moksa, lub sama
moksa.
 Bardzo wysoka gorączka: St44 – redukująco
 W celu rozproszenia śluzu w Płucach: St40, Ren12, Sp9, Pc6, Ren17 – redukująco
 Woda w Płucach: Bl13 (Fei Shu), Bl16 (Du Shu), Bl17 (Ge Shu) – redukująco
 Zaparcie: St37, St25 – redukująco
 Wymioty: Pc6 (Nei Guan), St40, St36 (Zu San Li)
Dwa punkty, które w pewnym sensie można potraktować jako ratunkowe (co nie znaczy,
zastępują inne leczenie!):
-

Duszności, trudności oddechowe ze względu na śluz: Sp6 (San Yin Jiao) – redukująco
Duża gorączka: St44 (Nei Ting) – redukująco

Ważne jest więc wzmacnianie Zheng Qi (Prawidłowej Qi)! Jeśli układ odpornościowy będzie
mocny, to nawet mając wirusa nie będziemy chorzy. Słynny klasyczny tekst Nei jing („Kanon
medycyny chińskiej Żółtego Cesarza”) daje odpowiedź jak można uniknąć zarażenia wirusem
epidemicznym: „ludzie z silnym Zheng Qi (Prawidłowym Qi) unikną najgorszych skutków
infekcji epidemicznej pomimo faktu, że może ona dotknąć każdego, niezależnie od wieku i
płci”.
Prof. Peilin Sun & Wen Sheng Zhou w pracy Acupuncture in the Treatment of COVID-19: An
Exploratory Study, Journal of Chinese Medicine, Issue 123, June 2020 podają jeszcze inne
możliwości stosowania akupunktury, niż przedstawione powyżej.

Lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, oraz inne osoby nieznające akupunktury mogą do
lokalizacji punktów akupunkturowych i zapoznania się działaniem każdego z punktów
korzystać m.in. z:


Darmowej aplikacji na smartfony i tablety:
TCM Clinic Aid do pobrania np. z Google Play lub App Store – to bardzo dobra i
przydatna darmowa aplikacja dotycząca nie tylko akupunktury – jest też diagnostyka
TCM i zioła oraz klasyczne receptury chińskie.
9




Atlasu akupunktury: Claudia Flocks, Atlas of Acupuncture do pobrania w Internecie w
formacie pdf.
A Manual of Acupuncture, Peter Deadman, Mazin al Khafaji – to najlepszy
interaktywny podręcznik akupunktury w języku angielskim: najlepiej jest wykupić w
Google Play lub App Store płatną wersję (w cenie sto kilkadziesiąt zł) na smartfony,
tablety i komputer (jedna dożywotnia licencja na wszystko) – gorąco polecam, ponieważ oprócz dokładnego opisu lokalizacji i działania każdego punktu akupunkturowego,
zawiera też dobre rysunki oraz filmy pokazujące jak lokalizować punkty.

Lokalizacje najważniejszych punktów:
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↑ Bl13
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 Ren17

Ren12

Sp1 
St44

SJ5 
SJ4 
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 Bl13 (Fei Shu)
 Bl16 (Gei Shu)
 Bl17 (Gan Shu)
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PROFILAKTYKA
W znanej księdze Recepta na każdą sytuację warta tysiąc sztuk złota (wydanej w 652 r n.e.)
Sun Simiao, jeden z największych lekarzy w historii medycyny chińskiej pisał: „Ci, którzy
podróżują do obszarów chorób zakaźnych, często potrzebują moksybucji i tworzą [nawet]
ropny [ślad/bąbel po oparzeniu w wyniku] moksybucji, aby nie zostali zarażeni malarią i ciepłą
malarią”. W Kompendium Materia Medica Li Shizhen, słynny lekarz z czasów dynastii Ming,
pisał: „Aiye [ài yè, àicǎo, Artemisia argyi] ... moksybucja może przywrócić prawidłowy
przepływ w meridianach, wyleczyć setki chorób i wyleczyć osoby cierpiące na przewlekłą
chorobę”. W obu księgach stwierdza się że akupunktura może zapobiegać chorobom zakaźnym
i leczyć je.
Współczesne badania kliniczne i eksperymentalne pokazują, że akupunktura i moksybucja mogą regulować funkcje ludzkiego układu immunologicznego oraz działać przeciwzapalnie i przeciw infekcyjnie. Akupunktura-moksybucja odgrywa aktywną rolę w zapobieganiu i leczeniu
chorób zakaźnych. W obliczu COVID-19 chińska terapia akupunkturą i moksybucją odgrywała
w Chinach i krajach sąsiednich aktywną rolę w zapobieganiu i kontroli tej choroby, oraz
pozwoliła osiągnąć dobre wyniki. Nie bójmy się więc jej stosować, jest bowiem zalecana
oficjalnie przez World Federation of Acupuncture-Moxibution Societies (WFAS) w Guidelines
on Acupuncture and Moxibustion Intervention for COVID-19 (second edition).

Okadzanie pomieszczeń moksą
Moksybucja jest integralną częścią akupunktury – chiński ideogram 針灸 składa się z dwóch
członów: pierwszy oznacza „nakłuwanie”, a drugi „moksybucja”. Moksa (mugwort, suszone
ziele bylicy, czyli Artemisia, chin. Ài, ài, yè lub àicǎo,) służy do moksybucji, czyli ogrzewania
lub przyżegania punktowego lub ogrzania większych powierzchni ciała w celu uzyskania efektu
wzmacniania sytemu odpornościowego i innych efektów leczniczych. To technika znana i stosowana powszechnie w Chinach od starożytności, o skuteczności potwierdzonej m.in. bardzo
licznymi badaniami Evidence-Based Medicine. Jest w dalszym ciągu stosowana z doskonałym
skutkiem prawie we wszystkich szpitalach w Chinach czy Korei.
Moksę można nabyć przez Internet w polskich sklepach specjalizujących się w dostawie produktów dla medycyny chińskiej: www.igly.net lub www.tcmsklep.pl
Może to być palenie cygara lub waty moksowej w ilości 15g raz dziennie, by okadzać
pomieszczenia w domu (w chińskich szpitalach wszędzie żarzy się moksa jako profilaktyczny
dym oczyszczający przestrzeń szpitali). W polskich warunkach można stosować np. szałwię.

Ćwiczenia poruszające Qi i Krew (Xue)
Ćwiczenia Taichi (np. Yi Jin Jing, czyli Klasyka Zmian Mięśni i Ściegien), Qigong – np. Wu
Qin Xi, czyli Ćwiczenia Ruchów Pięciu Zwierząt; lub ćwiczenia Qigong wzmacniające Płuca
(zobacz film w wykonaniu Petera Deadmana), Osiem Sztuk Brokatu (Ba Duan Jin), joga itp.
poruszają krew i zapewniają lepszy przepływ Qi w kanałach akupunkturowych (meridianach)
14

oraz wzmacniają mięśnie i ścięgna. Mają też dobroczynny wpływ na stan umysłu: uspokajają i
harmonizują. Ćwiczyć należy raz dziennie przez 15-30 minut. Dzięki temu system odpornościowy działa znacznie wydajniej. Potwierdzają to m.in. badania i publikacje z zakresu Evidence-Based Medicine (np. A comprehensive review of health benefits of qigong and tai chi).

Tryb życia
Wczesne chodzenie spać – optymalny czas to godz. 21:00; nie później jednak niż godz. 22:00.
W godzinach między 21:00 a 3:00 następuje regeneracja narządów wewnętrznych (Zang Fu)
oraz odbudowa Krwi (Xue), co ma bezpośredni wpływ na odporność organizmu.
Jedzenie posiłków we właściwych porach – Główny posiłek to śniadanie w godzinach między
siódmą, a dziewiątą rano. Wtedy Żołądek ma maksimum energii, jest więc w stanie doskonale
strawić i przyswoić wszystkie wartościowe składniki z pożywienia. Nie należy jednak się przejadać – żołądek nie może być wypełniony więcej, niż w 70%, gdyż przepełniony powoduje (wg
TCM) osłabienie Qi Śledziony i funkcji obiegu Śledziony/Trzustki, a w efekcie tego powstawanie patologicznej Wilgoci w organizmie. Po południu i wczesnym wieczorem można jeść tylko
lekkie pokarmy, najlepiej np. zupy. Nie należy jeść po godzinie 18-tej, ponieważ w godzinach
19:00-21:00 układ Żołądka ma minimum energetyczne, więc nie trawi właściwie.

Właściwa dieta dostosowana do profilaktyki koronawirusa SARSCoV-2
Wg prof. Suna Peilina:
Dokładnie gotuj jedzenie i stosuj zbalansowaną dietę. Codziennie spożywaj pewną ilość
produktów wysokobiałkowych, takich jak jajka, (wyjątkowo mogą być też dobrej jakości mleko
i sery, ale w bardzo niewielkiej ilości!), mięso, soja itp. Zalecane jest także spożywanie odpowiednich świeżych warzyw (lepiej by były np. zblanszowane) i owoców (najlepiej w formie
kompotów na ciepło) oraz picie dużej ilości ciepłej wody. Zalecane są również niektóre rośliny
lecznicze i jadalne, takie jak biała rzodkiew (daikon), szparagi, korzeń yam (pochrzyn), mniszek lekarski, łzawica (Coix lacryma-jobi), produkty z żółtej soi, nasiona lotosu, ziarno Beninkazy szorstkiej itp. Nie należy jeść mięsa dzikich zwierząt.
Posiłki powinny jedzone na ciepło. Ważne jest, by jeść produkty białkowe (!) i by dieta była
zróżnicowana i zrównoważona. Wszystkie produkty powinny być gotowane, duszone, blanszowane itp. Żadnych zimnych napojów. Owoce cytrusowe niewskazane.
Witamina C nie jest profilaktyką przeciw koronawirusowi – jest wręcz w tym przypadku szkodliwa! (bo jej natura energetyczna jest Zimna).
Dieta profilaktyczna według:
TCM recommendations for COVID-19 prevention (Version 1)
Dla osób w pełni zdrowych:
Język: czerwony, z lekkim białym i wilgotnym nalotem
15

Herbata z: imbirem, cynamonem, kardamonem, tajską przyprawą galangal, koprem włoskim,
kurkumą, czarna herbata lub herbata czerwona (Pu Erh).
Produkty żywnościowe: ignam chiński, nasiona kolendry, lukrecja, ryż, żeńszeń (szczególnie
dla starszych14), imbir, cynamon, kardamon, przyprawa galangal, czerwona fasola, czarna
fasola, kurczak, baranina (młode owce).
Dla osób z niedoborem Qi w Płucach i Śledzionie:
Typowe objawy: duszność (zadyszka), spontaniczne pocenie się, osłabienie, zmęczenie, słaby
apetyt, luźne stolce. Może to także dotyczyć większości osób starszych, osób z przewlekłymi
chorobami układu oddechowego, przewlekła choroba układu trawiennego i przewlekła choroba
serca przejawiająca się brakiem energii w życiu codziennym.
Język: różowy lub blady z lekkim białym i wilgotnym nalotem (Fig. 4A – poniżej)
Puls: słaby
Klasyczna receptura TCM, patentowa: Yuping Feng San, Baidu San, Sheng Mai Yin
Dieta:
- Herbata: o łagodnym smaku, na przykład żeńszeń, lukrecja, kardamon, pomarańczowa perła.
- Produkty żywnościowe: dynia, ignam chiński, biała fasola. Uwaga: większość mięsa i ryb,
kurczaków, młoda baranina może odżywiać Qi, ale nie należy jeść ich zbyt wiele.
W przypadku Wilgoci-Zimna:
Typowe objawy: brak gorączki, łatwe przeziębienie lub obrzęk, ciężkie ciało/głowa, łatwo pojawia się biała plwocina, szczególnie rano lub po posiłkach, słaby apetyt, pełnia żołądka, luźne
stolce. Może to również obejmować przewlekłe zapalenie oskrzeli, choroby immunologiczne,
takie jak reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
Język: różowy, blady język z grubym, białym i tłustym nalotem (Fig. 4B – poniżej)
Puls: śliski,
Klasyczna receptura TCM, patentowa: kapsułki Huo Xiang Zheng Qi (pigułki, płyn lub roztwór
doustny), Shen Ling Bai Zhu San, Ju Hong Hua Tan Wan.
Dieta:
- Herbaty: z pikantną nutą, taką jak imbir, żeń-szeń, kardamon, galangal, koper włoski, kurkuma, czarna herbata lub czerwona herbata.
- Produkty żywnościowe: ignam chiński, nasiona kolendry, imbir, cynamon, kardamon, przyprawa tajska galangal, czerwona fasola, biała fasola, czarna fasola.
W przypadku Wilgoci-Gorąca:
Typowe objawy: gorączka lub łatwe odczuwanie gorąca, ciężkie ciało/głowa lub żółta plwocina, pragnienie, trądzik, egzema, opuchnięta skóra. Może to również dotyczyć ludzi nadużywających alkoholu lub palących tytoń, osób z zaburzeniami endokrynologicznymi, mających stany zapalne, przybieranie na wadze i alergie pokarmowe.
Język czerwony lub purpurowy z ciężkim żółtym / ciemnym i tłustym nalotem (Fig. 4C – poniżej)
Puls: Śliski-szybki
Receptury klasyczne TCM, patentowe: Huo po xia ling tang, Fang feng tong sheng san.
Dieta:
- Herbata: herbaty dające odczucie chłodu (ochładzające), takie jak rumianek, mięta pieprzowa,
mięta, mięta polna, jaśmin lub zielona herbata. Uwaga: „chłodne” nie znaczy z lodem, lepiej
będzie pić herbatę gorącą lub ciepłą wodę.
14

Uwaga jednak na dawkowanie, ponieważ żeńszeń (Ren Shen) silnie wzmacnia Qi, ale tez może podnosić ciśnienie. Normalne dawkowanie profilaktyczne nie powinno przekraczać dziennej dawki 10g.
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- Produkty żywnościowe: chiński ignam, nasiona łzawicy ogrodowej coix (Yi Yi Ren), jarmuż,
ogórek, lady finger (okra), gorzki melon, melon wodny, biały melon, zielona fasola.
Uwaga: większość warzyw oczyszcza Wilgotne Gorąco wg teorii TCM.

Receptury ziołowe
Istnieje kilka ziołowych receptur profilaktycznych, m.in. zaproponowanych przez prof. Suna
Peilina, głównego chińskiego wykładowcę Instytutu Medycyny Chińskiej i Profilaktyki Zdrowia w Krakowie, mieszkającego od ok. 35 lat w Belgii:
1. Fang Feng 2g, Cang Zhu 2g, Chang Pu 2g, Huo Xiang 2g, Lian Qiao 2g, Pei Lan 2g (w razie
braku Pei Lan może być zastąpione przez Qing Hao).
Gotować 15 minut i taką herbatę pić codziennie. Można też powyższą recepturę ziołową
stosować w formie koncentratu (proszek) – wszystkie zioła w ilości 20 g granulatu. Mieszankę
tych ziół zażywać 3 razy dziennie po 1 g: wrzucić do gorącej wody i pić.
2. Inna mieszanka (koncentrat): Fang Feng 20g, Bai Zhu 15g, Huang Qi 15g, Cang Zhu 20g,
Chang Pu 20g, Huao Viang 20g, Lian Qiao 20g, Pei Lain 20g – dawkowanie jak wyżej.
Uwaga: receptury te są wskazane wyłącznie, gdy mamy do czynienia z Wilgocią-Zimnem lub
Wilgocią-Zimnem i Wiatrem. Gdy warunki klimatyczne zmienią się (np. na Sucho-Gorąco) to
receptury ta mogą być wręcz szkodliwe.
Według pracy15: How COVID-19 (2019-nCoV) is Currently Treated in China:
 Huang Qi黄芪 (Radix Astragali) 15g,
15

John K. Chen, Pharm.D., PhD., OMD, LAc and Lori Hsu, MTOM, MS, How COVID-19 (2019-nCoV) Is Currently
Treated in China with TCM, 2020 Lotus Institute of Integrative Medicine, eLotus.org
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Bai Zhu 炒白术 (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae), dry fried 10g
Fang Feng 防风 (Radix Saposhnikoviae) 10g
Mian Ma Guan Zhong 贯众 (Rhizoma Dryopteridis Crassirhizomatis) 10g
Jin Yin Hua 金银花 (Flos Lonicerae Japonicae) 10g
Chen Pi 陈皮 (Pericarpium Citri Reticulatae) 6g
Pei Lan 佩兰 (Herba Eupatorii) 10g

Profilaktyka – akupunktura i moksybucja
Ponieważ w Polsce trudno jest zakupić chińskie zioła i gotowe receptury, a do ich stosowania
trzeba mieć właściwą wiedzę z zakresu medycyny chińskiej, dotyczy to również akupunktury
– dlatego w naszych warunkach najłatwiej jest stosować pozostałe zalecenia profilaktyczne.
Szczególnie zalecane jest codzienne stosowanie moksybucji na podanych poniżej punktach –
są one łatwe do lokalizacji i każdy, nawet w warunkach domowych, może je łatwo zlokalizować. Należy jednak uważać, by nie poparzyć się trzymając cygaro z moksy zbyt blisko ciała.
Wzmacnianie odporności oraz wzmacnianie narządów wewnętrznych i transformowanie
śluzu (wg prof. Suna Peilina):
St36 (Zu San Li), Ren4 (Guan Yuan), Ren6 (Qi Hai) – wzmacniać, plus moksa lub sama
moksa (15 min.) [Moksę można robić nawet 2 x dziennie: po południu i przed snem]
Ren12 (Zhong Wan) – moksa (10 min) – wzmacnianie San Jiao i narządów wewnętrznych Fu
Ren17 (Dan Zhong) – moksa (10 min) – reguluje Qi, otwiera klatkę piersiową, powstrzymuje
kaszel i ułatwia wydalanie flegmy. [Moksa na Ren12 i Ren17 podobnie często jak na St36]

Według Guidlines on Acupuncture and Moxibution Intervention for COVID-19 (second
edition) opracowanych przez World Federation of Acupuncture-Moxibution Societies: „aby
pomóc w zapobieganiu i kontroli epidemii COVID-19, jednocześnie ograniczając wychodzenie
na zewnątrz, unikając zakażenia krzyżowego, blokując źródło zakażenia i zapewniając bezpieczeństwo, pacjenci poddani kwarantannie domowej i wypisani ze szpitala mogą wykonywać
interwencję akupunkturowo-moksybucyjną z poradami przez Internet, lub z poradami i edukacją uzyskaną w szpitalu, z poradnictwem oraz nauką pod kierunkiem profesjonalistów:
Terapia moksybucją: samo-moksybucja na łatwo dostępnych i łatwych do zlokalizowania
punktach: Zu San Li (St36), Nei Guan (Pc6), He Gu (Li4), Qi Hai (Ren6), Guan Yuan (Ren4),
San Yin Jiao (Sp6). Każdy zabieg trwa około 10 minut.
Lokalizacje wszystkich w/wym. punktów na obrazach powyżej – strony 8-12. Można również
korzystać z pracy: http://www.medycyna-chinska.com/wp-content/uploads/2020/03/2-2Acupoints_of_Acupunture-guidelines_of_WFAS.pdf

UWAGA: Oficjalne protokoły i receptury oraz ich objaśnienia, jak również zamieszczone tu inne publikacje są jedynie wytycznymi opracowanymi przez profesjonalistów działających na pierwszej linii leczenia
osób zakażonych na koronawirusem SARS-CoV-2. Podobnie jak wszystkie protokoły medyczne, są one
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przeznaczone wyłącznie jako przydatne odniesienie i nie mogą służyć do samodzielnego podejmowania
leczenia na ich podstawie.
Autor nie bierze odpowiedzialności za niewłaściwe stosowanie informacji podanych na tej stronie.
Podawane tu informacje wymagają w większości przypadków profesjonalnej wiedzy z zakresu medycyny chińskiej, nie mogą być więc bezkrytycznie i automatycznie stosowane przez wszystkich – zalecamy
przed zakupem i użyciem chińskich receptur ziołowych kontakt z kompetentnym terapeutą medycyny chińskiej.

Opracował Marek Kalmus, 22 marca 2020
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