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Lietuvos Respublikos Seimas 
neseniai priėmė du svarbius doku-
mentus dėl visuomenės sveikatos 
stiprinimo. Tai patikslinta Lietuvos 
sveikatos 2014–2025 metų strategi-
ja ir Sveikatos tausojimo ir stipri-
nimo politikos gairės. Abiejuose 
dokumentuose pagaliau atsirado 
vietos ir papildomajai bei alternaty-
viajai medicinai.

Apie šias naujoves ir kai kuriuos 
naujus gydymo metodus „Šian-
dien“ savaitraštis kalbina Holistinės 
ir Rytų medicinos specialistę, Gro-
žio terapijos  ir chirurgijos klinikos 
SUGIHARA gydytoją, Jungtinės 
Karalystės holistinės ir papildomo-
sios medicinos asociacijos, taip pat 
Lietuvos akupunktūros, manuali-
nės ir tradicinės medicinos gydyto-
jų asociacijos narę Gražiną PALIO-
KIENĘ.    

Lietuvos gyventojų sergamu-
mas ir mirtingumas yra vienas di-
džiausių Europos Sąjungoje, ypač 
skaudu dėl vaikų sergamumo. 
Kodėl į pagalbą tradicinei medi-
cinai taip nenoriai pasitelkiama 
papildomoji arba alternatyvioji 
medicina?

Visų pirma, dauguma gydytojų 
mažai žino apie alternatyvią medi-
ciną. Laikai keičiasi, daugėja ligų, 
kurių neįmanoma išgydyti turimais 
vaistais, daugėja ir žmonių, kurie 
kenčia nuo šalutinio vaistų povei-
kio arba yra alergiški jiems. Laikas 
koreguoti medikų rengimo progra-
mas.   

Antra, alternatyvūs gydymo bū-
dai yra mokami ir sunkiai prieina-
mi mažesnes pajamas gaunantiems 
žmonėms. Kai kuriose ES šalyse 
alternatyvią terapiją visiškai ar iš 
dalies apmoka valstybinis sveikatos 
draudimas. Pavyzdžiui, Belgijoje, 
Prancūzijoje, Vokietijoje ir kai ku-
riose kitose šalyse pilietis turintis 
sveikatos draudimą gali pasirinkti 
kokio gydymo jis nori – įprasto ar 
alternatyvaus. Jungtinėje Karalys-
tėje iš 3000 sertifikuotų akupunk-

Gydytoja Gražina Paliokienė sako, kad 2003 m. po daugybės tyrimų 
Pasaulio sveikatos organizacija oficialiai integravo akupunktūrą į 
šiuolaikinę mediciną.

Akupunktūra – gilias tradicijas 
turintis gydymo metodas

tūros specialistų 42 proc. dirba 
Nacionalinės sveikatos apsaugos 
įstaigose.

Vienas iš alternatyvios medi-
cinos gydymo metodų yra aku-
punktūra – gydymas specialiomis 
adatėlėmis. Kur glūdi jo šaknys?

Tradicinė kinų akupunktūra 
egzistuoja tūkstančius metų. Aku-
punktūra daugybę amžių taikoma 
Japonijoje, Korėjoje ir kitose Rytų 
šalyse. Manoma, kad šis gydymo 
būdas kilo iš vadinamos “pirštų 
medicinos”, kuri paplitusi minėtose 
šalyse. Rankų technikai tobulėjant 
vystėsi naujos masažo technikos, 
buvo pastebėti taškai, kuriuos vei-
kiant galima įtakoti organizmo 
veiklą. Amerikiečiai išvystė veido 
kosmetinę ir atrado ausies detoksi-
nę akupunktūrą, vis plačiau naudo-
jama mikrosisteminė akupunktūra, 
pagrįsta tuo, kad kiekviena kūno 
dalis turi informaciją apie visą kūną 
ir tas ryšys abipusis. Akupunktūra 
plačiai taikoma veterinarijoje, kas 
paneigia tvirtinimus apie saviįtaigą.  

Ar plačiai išplitusi akupunktū-
ra kituose žemynuose?

Šiuo metu turbūt nėra šalies, 
kurioje nebūtų taikomas gydymas 
akupunktūra. Terminą “akupunk-
tūra” pirmasis panaudojo garsus 
danų gydytojas Willem Ten Rhijne 
1680 metais. XX a. pradžioje aku-
punktūra išplito po pasaulį kartu 
su kinų emigrantais. Tačiau aktyvi 
akupunktūros integracija į Vakarų 
mediciną prasidėjo tik 1971 m., kai 
JAV prezidento R.Niksono vizito į 
Kiniją metu jį lydinčiam „New York 
Times“ žurnalistui J. Reston buvo 
atlikta apendicito operacija taikant 
anesteziją akupunktūra. Jis operaci-
jos metu nejautė skausmo ir laisvai 
bendravo su gydytojais. J. Reston 
taip išgyrė akupunktūrą, kad po jo 
straipsnių jau 1972 m. buvo atida-
ryta pirmoji akupunktūros klinika 
JAV. 2003 m. po daugybės moks-
linių ir klinikinių tyrimų Pasaulio 
sveikatos organizacija oficialiai in-
tegravo akupunktūrą į šiuolaikinę 
mediciną ir paskelbė akupunktūra 
gydomų ligų sąrašą. 

Gal paaiškintumėte skaityto-
jams išsamiau apie šią procedūrą, 
kaip tai daroma?

Akupunktūros specialisto už-
duotis – subalansuoti ir stimuliuoti 
žmogaus organizmo saviregulia-
cines galias. Akupunktūra yra gy-
dymo būdas, orientuotas į asmenį, 
o ne į atskirą ligą. Prieš pradedant 
procedūras būtina išsiaiškinti tiek 
vidines, tiek ir išorines negalavimų 
priežastis. 

Procedūros metu plonomis ada-
tomis veikiami biologiškai aktyvūs 
taškai. Dažniausiai vartojamos ada-
tos, kurios yra vienkartinės. Proce-
dūra nėra skausminga, ją puikiai at-
laiko ir vaikai. Adatų storis ir ilgis, 
jų kiekis, įvedimo vieta, gylis ir lai-
kas priklauso nuo norimo pasiekti 
rezultato. Ūmių susirgimų metu 
gydymas skiriamas dažniau, lėtinių 
susirgimų metu gydymas skiriamas 
1-2 kartus savaitėje.

Kokiomis ligomis sergantiems 
gali padėti šis metodas?

Tai įvairios kilmės stuburo, są-
narių, raiščių ir raumenų skausmai, 
neurozės, nemiga, vegetodistoni-
ja, migrena, radikulitai, neuritai, 
nervų paralyžiai, trišakio nervo ir 
tarpšonkaulinių nervų neuralgi-
jos, insultų pasekmės, funkciniai 
raumenų trūkčiojimai, mikčioji-
mas, virškinimo sistemos ligos, 
kvėpavimo sistemos, gerklų ir ausų 
ligos, endokrininės ligos, klimak-
so reiškiniai, lėtiniai kiaušidžių ir 
gimdos uždegimai, nevaisingumas, 
impotencija, šlapimo pūslės užde-
gimai, vaikų naktinis šlapinimasis, 
alergija, neurodermitas, psoriazė, 
trofinės opos, lėtinio nuovargio 
sindromas, stresas, imuninės siste-
mos nusilpimas, antigeno-antikū-
nio reakcijų sureguliavimas įvairių 
alergijų ir pseudoalerginių reakcijų 
metu, priklausomybės nuo rūky-
mo, alkoholio ir vaistų, svorio re-
guliavimas. 

Siūlau išbandyti akupunktūrą 
kai nepadeda gydymas vaistais, kai 

asmuo alergiškas vaistams. Daž-
niausiai kreipiamasi dėl stuburo 
ir sąnarių ligų. Siūlau išbandyti 
akupunktūrą nevaisingumo atve-
jais, prieš apvaisinimo procedūras, 
trūkstant pieno maitinančioms 
moterims ir esant negalavimams 
susijusiems su stresu ir įtampa. 
Akupunktūros pagalba galite vi-
siems laikams išsigydyti migreną.  

Ar yra susirgimų, būklių, kuo-
met tai daryti nerekomenduoja-
ma?

Akupunktūra nepatartina esant 
nekontroliuojamiems traukuliams, 
onkologiniams susirgimams, aš-
trioms širdies aritmijoms, kai krau-
juojama iš vidaus organų, praėjus 
mažiau nei 8 savaitėms po spindu-
linės terapijos. Žmonėms, kuriems 
įstatytas širdies stimuliatorius ne-
galima naudoti elektro-akupunk-
tūros. Ne visi akupunktūros taškai 
gali būti naudojami neščioms mo-
terims. 

Kokias dar paslaugas teikiate 
holistinės medicinos srityje be 
akupunktūros?  

Daug metų domiuosi vaistinė-
mis žolėmis, aliejais. Baigiau Aber-
deno universiteto (JK) ir Monash 
universiteto (Australija) kursus 
apie maistą, dietas bei mitybą, to-
dėl galiu patarti savo pacientams 
kaip maitintis siekiant kontroliuoti 
svorį, taip pat nėštumo, ligos ir ki-
tais atvejais. Norėdama nustatyti 
asmens sveikatos stovį naudoju 
Kinų tradicinės medicinos ir Ajur-
vedados diagnostikos būdus. Do-
miuosi  alternatyvia diagnostika, 
esu baigusi Iridologijos studijas ir 
šiuo metu studijuoju Kineziologiją. 
Atlieku kompiuterinės sveikatos di-
agnostikos tyrimą. Visada norėjau 
padėti žmonėms, kurie negali nau-
doti vaistų, todėl be akupunktųros 
mokiausi Refleksologijos, japonų 
masažo technikos Shiatsu, Ajurve-
dinių indų masažų bei Reiki.   


