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Ministr zdravotnictví: Tradiční čínská medicína naši západní
nenahradí, ale může ji doplnit
„Tradiční čínská medicína nikdy naši západní medicínu nenahradí, ale může být
vhodným doplňkem a určitou alternativou. Nevidím důvod, proč nenabídnout pacientům
doplňkovou léčbu, která jim může ulevit nebo pomoci. Jsem velmi rád, že se konference
na toto téma koná právě v České republice a že jsem jí mohl poskytnout svou záštitu.
Jsou zde účastníci z těch nejprestižnějších světových univerzit, jako je Yale anebo
Cambridge,“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík u příležitosti konání odborného
semináře na téma možné synergie západní a tradiční čínské medicíny, který se dnes
koná v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
„Hlavním cílem semináře je ukázat přidanou hodnotu této formy medicíny a zejména pak
bezpečnost používaných metod. Aplikovány budou pouze ty medicínské metody, které
jsou založené na důkazech. Celý systém musí mít jasný řád a být kontrolovatelný. Vítám,
že se zde objevili špičkoví odborníci z celého světa – je třeba říci, že ti lidé se touto
medicínou zabývají, zkoumají ji a zkoušejí ji v klinické praxi,“ uvedl ministr zdravotnictví,
který akci zaštítil. Semináře se účastní přední osobnosti z oblasti západní a tradiční čínské
medicíny, jako například prof. Yung-Chi Cheng, farmakolog a autor několika světově
používaných preparátů z Yale University, který spolupracoval mj. i s předním českým vědcem
prof. Antonínem Holým. Dalšími světově uznávanými účastníky semináře jsou např. prof. JeanPierre Armand z Institutu pro výzkum rakoviny při universitě v Toulouse anebo Dr. Tai-Ping
Fan z univerzity v Cambridge.
Záštitu nad seminářem převzal také předseda Výboru pro zdravotnictví PSP ČR prof. Rostislav
Vyzula. „Jako onkolog jsem vždy hledal nové cesty léčby, ať už ve výzkumu anebo
v nových metodách. Neříkám, že tradiční čínská medicína dokáže vyléčit třeba rakovinu,
to by bylo, myslím, příliš silné, ale na druhé straně dnes existují důkazy o tom, že dokáže
zmírnit vedlejší příznaky onkologické léčby, která je velmi drastická,“ řekl předseda
zdravotnického výboru. Jedním z témat semináře je také regulace poskytování této formy
medicíny. „Tradiční čínská medicína tady je, pacienti o ni mají stále větší zájem, a je tedy
potřeba se zamyslet nad tím, zda není nutná nějaká specifická regulace. Hostem
semináře je mnoho odborníků na medicínské právo, se kterými budeme diskutovat
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o tom, jaká je ta optimální míra a podoba regulace poskytování tradiční čínské medicíny,“
uvedl náměstek ministra zdravotnictví pro legislativu a právo Radek Policar.

Tradiční čínskou medicínu v Česku zastupuje například specializované centrum při
Fakultní nemocnici Hradec Králové, které bylo otevřeno v roce 2015. Mezi základními
procedurami zde jsou akupunktura, herbální terapie, dietetoterapie anebo speciální
masáže.
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