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ABSTRAKT  

 

Diplomová práce s názvem postavení nekonvenční a komplementární léčby v České 

republice se zabývá zhodnocením rizik a přínosů v oblasti Tradiční čínské medicíny. 

Teoretická část se zabývá postavením nekonvenční a komplementární léčby ve vybraných 

systémech, dále zmapováním způsobu institucionalizovanosti a proplácení této péče 

ve vybraných zemích. Praktická část se zabývá identifikací alternativ nekonvenčního 

způsobu léčby vybraných onemocnění. Ve spolupráci s vybraným zdravotnickým 

zařízením byly kontaktováni pacienti využívající TČM a následně jako pilotní výzkum 

byly vypracovány případové studie, na jejichž základě byly zhodnoceny přínosy TČM. 

Další část práce se zabývá financováním léčby v této oblasti a následně byl pomocí 

výpočtu Budget Impact Analysis odhadnut dopad na rozpočet při zavedení TČM do 

veřejného zdravotnictví. Závěrem byla identifikována rizika v oblasti TČM a na základě 

toho byla zpracována analýza rizik pomocí matice rizik a metodou FMEA. Závěrem byly 

poznatky diskutovány ve vztahu k možnosti proplácení TČM v kombinaci s konvenčním 

typem léčby z veřejného zdravotního pojištění a bylo navrženo doporučení pro český 

systém v této oblasti. 
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ABSTRACT 

 

The tittle of this dissertation is The Status of the nonconventional and complementary 

medicine in the Czech Republic and the assessment of risks and benefits of the Traditional 

Chinese Medicine. The theoretical part deals with the status of nonconventional 

and complementary medicine in selected systems and analyse ways of the 

institutionalisation and reimbursement of this type of care in the selected countries. The 

practical part introduces the nonconventional medicine alternatives in the treatment for 

the selected diseases. In a cooperation with the Czech medical facilities were contacted 

the patients whose are using the Traditional Chinese Medicine and the pilot studies 

of their cases were made to evaluate the benefits of the TCM for their health. The next 

part deals with the financial support of this type of care and by using the Budget Impact 

Analysis was calculated a possible impact on the Czech healthcare financing system 

budget if the financing of the TCM was included in the public healthcare system. In the 

conclusion the risks in the field of TCM were identified, based on the analysis of the risks 

by using the FMEA method and risk matrix. In the discussion part this dissertation the 

gained knowledge were introduced and the recommendation for the Czech healthcare 

financing system in the field of the TCM was proposed. 
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Úvod 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou postavení nekonvenční 

a komplementární léčby v České republice. Pod termínem nekonvenční léčba v České 

republice se rozumí, že léčba není uznána jako lege artis, tedy že postupy nebyly ověřeny 

dle pravidel klinického výzkumu. V některých zemích jsou postupy všeobecně 

respektovány i uznávány, například ve Švýcarsku, USA, Číně, Japonsku. Jak dokazují 

studie [1] poptávka po tomto typu péče má rostoucí charakter, proto je toto téma 

v současné době velice aktuální, a to jak v České republice, tak i ve světě. 

Ať už z jakéhokoliv úhlu pohledu se na tuto problematiku podíváme, tak tato 

problematika je v České republice velice diskutovaná mezi odborníky i v médiích. 

Cílem diplomové práce bylo zmapovat postavení nekonvenční a komplementární 

léčby ve vybraných systémech. Dále byl zkoumán způsob institucionalizovanosti 

a proplácení této péče v jednotlivých zemích. Ve spolupráci s vybraným pracovištěm 

zabývajícím se komplementární a alternativní medicínou (CAM), byly identifikovány 

alternativy způsobu nekonvenční léčby vybraných onemocnění: astma bronchiale, pylová 

alergie, atopická dermatitida. Pomocí vhodných ekonomických metod byly posouzeny 

přínosy a rizika. Na základě poznatků bylo navrhnuto a diskutováno doporučení pro český 

systém v této oblasti. 

Úvodní kapitola uvede čtenáře do problematiky, kde jsou vysvětleny používané 

pojmy a definovány existující metody v oblasti CAM. V následující kapitole byla 

provedena rešerše mapující přehled současného stavu této problematiky v České 

republice a ve vybraných zemích: Švýcarsko, Itálie, Velká Británie a Německo. 

V souladu s cíli diplomové práce byly v této kapitole identifikovány metody používané 

v CAM, institucionalizovanost a způsob jejich proplácení. Závěrem kapitoly je přehledný 

souhrn současného stavu. 

Třetí kapitola popisuje sběr dat pro zpracování praktické části práce. Vzhledem 

ke spolupráci s vybraným zdravotnickým zařízením v Praze, které se zaměřuje na praxi 

Tradiční čínské medicíny, je práce zaměřena na oblast TČM. Dále v kapitole byly 

popsány metody, pomocí kterých byla zpracována praktická část diplomové práce. 

Za pomocí kvalitativního výzkumu a ekonomických metod byla analyzována rizika 

a přínosy TČM. 

Předposlední kapitola se zabývá pilotním výzkumem pacientů využívajících TČM, 

u kterých byly hodnoceny přínosy této metody. Následně je v kapitole zpracována 

literární rešerše, která si klade za cíl analyzovat možné přínosy a klinické efekty v této 

oblasti. Dále se práce zaměřuje na potencionální možnost financování TČM. Na základě 

analýzy nákladů byla v práci provedena analýza dopadu na rozpočet zdravotních 

pojišťoven, která hodnotí dopady při implementaci TČM do veřejného zdravotního 
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pojištění. V poslední části kapitoly, je zpracována analýza rizik, která mohou při výkonu 

praxe TČM nastat. 

Závěrem práce jsou diskutovány výsledky praktické části a vzhledem k současné 

situaci postavení Tradiční čínské medicíny v České republice je zde navrženo několik 

doporučení pro praktikování léčebných a preventivních metod v této oblasti v České 

republice. Přínosem doporučení je zvýšit kvalitu péče Tradiční čínské medicíny. 

  



 

12 

 

1 Vymezení pojmů  

1.1 Základní pojmy 

Nekonvenční léčba je také označována jako alternativní a komplementární léčba 

(medicína). V zahraniční literatuře se mnohdy popisuje zkratkou CAM (complementary 

and alternative medicine), v České republice – KAM. Pojem nekonvenční léčba a CAM 

jsou zaměnitelné. [2] 

Definice CAM dle WHO – CAM odkazuje na širokou škálu praktik zdravotní péče, 

které nejsou integrovány do dominantního zdravotního systému zdravotní péče a nejsou 

součástí tradice země. [3] 

Pojem nekonvenční léčba zahrnuje všechny léčebné a preventivní postupy, které 

nejsou prověřeny lékařským výzkumem – tzv. lege artis, respektive nejsou akceptovány 

v ČR na rozdíl od jiných zemí v Evropě a ve světě. Dále nejsou založeny  

na vědecké teorii a nejsou ověřeny teoretickými koncepty moderní medicíny.  Také  

se v tomto kontextu vyskytuje pojem alternativní léčba, který znamená, že vedle 

vědeckého postupu existuje i nekonvenční postup. Tím je myšleno, že pacient preferuje 

nekonvenční léčbu před vědeckou léčbou ověřenou lege artis.  

Komplementární neboli doplňková léčba vypovídá o tom, že postupy nekonvenční 

léčby jsou používány místo standardních postupů nebo pouze jako doplněk standardní 

léčby, který má za úkol podpořit účinek vědecké léčby nebo na léčbu navázat (bylinné 

kúry, akupunktura atd.) U komplementární léčby není vždy ambicí léčebný účinek,  

ale spíše psychosociální nebo rehabilitační účinek. [2] [4] [4] 

1.2 Léčebné metody CAM 

Léčebných metod, které spadají pod pojem nekonvenční medicíny, je mnoho 

a v různých zemích jsou různé, podle tradice a praxe dané země. V západním světě 

převládají metody jako je tradiční čínská medicína (TČM), lékařská akupunktura, 

homeopatie, osteopatie, chiropraxe a fytoterapie. Metody jako například TČM, tibetská 

a indická medicína jsou zahrnovány jako komplexní diagnostické a léčebné systémy, 

které jsou vyvinuty na základě přírodovědné medicíny. Podle centra pro CAM sídlícího 

v USA je vhodné alternativní medicínu rozlišovat jako: biologicky založené postupy 

(fytoterapie, potravinové doplňky), energetickou medicínu (rei-ki, shiatsu, homeopatie), 

manipulativní postupy s tělem (chiropraxe, osteopatie, masážní techniky) 

a psychosomatická intervence (meditace, hypnózy, arteterapie, muzikoterapie), tradiční 

ucelené diagnostické a léčebné systémy (TČM, ajurvéda). [2] 
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Některé metody jsou preferovány více a mají svá specifika, co se týče vzdělání  

a poskytování služeb. Jiné metody jsou zase označovány za nedůvěryhodné, šarlatánské 

a jsou téměř bez šance stát se uznávanou součástí spektra zdravotních služeb. [5] 

V následujících kapitolách, jsou popsány jednotlivé metody a je věnována pozornost 

vybraným zemím. 

1.2.1 Akupunktura 

Jedná se o čínskou metodu, která je využívána téměř po celém světě a je organickou 

součástí TČM. Princip spočívá ve vpichování jehel nebo požehování (zahřívání 

akupunkturních bodů doutníky z pelyňku) povrchu těla, čímž jsou drážděny určité body. 

Cílem je úleva při bolestivých onemocněních dosažením rovnováhy podle diagnostických 

schémat TČM. [6] 

Zhruba v polovině zemí mohou lékaři poskytovat léčbu pomocí akupunktury. 

V České republice mohou akupunkturu praktikovat pouze lékaři se specializací. 

Výcvikový kurz pro lékaře (v rozsahu 200 hod) je spolufinancován institutem pro 

vzdělávání lékařů a Akupunkturní komorou České lékařské společnosti. Akupunktura 

je uvedena v zákoně o veřejném zdravotním pojištění – č.48/1997 Sb. [7] jako metoda 

zdravotní péče, ale úhrada ze zdravotního pojištění se na ni nevztahuje. Vzdělání lékařů 

probíhá v souladu se školským zákonem – č.95/2004 Sb. [8]. 

V Německu je akupunktura zákonem regulovaná jako odlišný léčebný systém. 

Praktický výcvik je prováděn v rámci CAM kurzů jako součást vysokoškolského 

medicínského studia (1–3 roky). Jsou zde vydávány diplomy se specializací jako lékařský 

akupunkturista, které jsou uznávány německým sdružením. [9] 

V Itálii je akupunktura poskytována pouze lékaři. Diplomy se specializací lékařského 

akupunkturisty jsou vydávány a schváleny lékařskou komorou v Itálii po 4letém studiu. 

[10] 

Ve Švýcarsku je akupunktura zahrnuta do federálních zákonů a regulace 

je delegována na lékařské a nelékařské asociace. Léčba akupunktury je zde hrazena 

zdravotním pojištěním. Vzdělávání zde trvá 4-9 let. [11] 

Ve většině případů nejsou britští akupunkturisté zákonně regulováni. Zdravotnickým 

pracovníkům, kteří podléhají zákonné regulaci, jsou nabízeny školení v oblasti 

akupunktury. Soukromé i státní instituce poskytují vzdělání v akupunktuře v rozsahu 4-9 

let. [9] 
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1.2.2 Fytoterapie  

Fytoterapie neboli bylinná léčba, léčí různými preparáty (čaje, tinktury, extrakty, 

masti, koupele) vyrobenými z rostlin. Rostliny, které se smí při této léčbě používat, jsou 

stanoveny předpisy státních orgánů, u nás toto stanovuje SÚKL. Mezinárodně se tímto 

zabývá Institut pro standardizaci ISO. 

V České republice nejsou žádné specifické regulace pro léčbu bylinnými  

přípravky [11]. Kdežto v Německu je bylinná léčba upravená zákonem o léčivých 

přípravcích jako zvláštní léčebný systém. Bylinná léčba v Itálii je uznaná národní federací 

pro lékaře a zubního lékaře. Zákon vstoupil v platnost v roce 2011.  

Ve Švýcarsku je bylinná léčba jako součást federálních zákonů. Co se týče Velké Británie,  

tak regulace v oblasti bylinné léčby je dobrovolná. Většina lékařů zabývající se touto 

léčbou je registrovaná v profesním sdružení. [3]  

1.2.3 Tradiční čínská medicína (TČM) 

První záznamy TČM se objevovaly v 8. století př. n. l. Diagnostika a léčba vychází 

z taoistické filosofie rovnováhy dvou principů jin a jang a jsou založeny na holistickém 

pohledu na pacienta. Působením kategorií jin a jang jsou ovlivňovány interakce určitých 

prvků – jako je kov, dřevo, voda, oheň a zem.  TČM je používána jako prevence i léčba 

nemocí od starověku. Obrazně ji lze znázornit jako dlouhověkou želvu, která má čtyři 

končetiny, kterými jsou akupunktura, fytoterapie, masáže a čínská cvičení, např. taiči 

(thaj-ti-čchuan). Páteř, hlava a ocásek představují principy jin a jang z taoistické filosofie. 

Svalstvo, kterými jsou obaleny je praxe všech těchto metod podle potřeb pacienta. Krunýř 

kryjící záda i břicho této želvy představuje bohaté klasické písemnictví, které čítá 

2000 let živé tradice tohoto oboru. Je to nejrozšířenější tradiční medicína, která 

se praktikuje v každé zemi světa a jíž v současné době využívá největší počet obyvatel 

celého světa. [10] 

V současné době je v Číně 3 732 nemocnic, které se zaměřují na léčení i výzkum 

řady chorob pomocí metod TČM. Přísná vědecká kritéria zajišťuje Čínská Akademie věd 

a konkrétně její část zabývající se čínskými lékařskými vědami (CACMS). Odtud pochází 

i nositelka Nobelovy ceny za lékařství z roku 2015 prof. Tchu Jou-jou, jejíž objev léku 

na malárii se stal nejúčinnějším prostředkem proti této chorobě, na kterou ročně umírají 

až tři miliony osob. V nemocnicích TČM v Číně je 755 050 nemocničních lůžek. 

Nemocnice a ambulance TČM ročně vyšetří 515 milionů pacientů, přičemž na akutní 

stavy různého druhu se léčí pomocí metody TČM 22,27 milionů pacientů ročně. V Číně 

je 42 univerzit zaměřujících se na TČM s 586 101 studenty, z čehož je 4 440 PhD, 

35 001 magistrů a 145 558 absolventů. Výzkumu se věnuje 88 výzkumných ústavů a 

pracují na 2 807 výzkumných projektech. V roce 2014 bylo v čínském odborném tisku 

publikováno    6 024 článků a výzkumných zpráv, z čehož 693 bylo v impaktovaných 

zahraničních časopisech a registrováno bylo 130 patentů. V USA NCI (National cancer 
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Institute) spolupracuje s CACMS od roku 2005 a v samotné USA zkoumá možností TČM 

70 ústavů. [12] [13] 

V 10 z 39 zemí v Evropě má TČM specifické předpisy. V ČR byl proveden pokus 

o regulaci zákona, který se bohužel střetl se značným odporem lékařů. V Německu pro ni 

platí zákony a institut tzv. heilpraktikerů. Italská federace lékařů léčbu uznává, ale je 

vyžadována odpovědnost lékaře či zubaře. Švýcarsko má TČM stejně jako bylinnou léčbu 

ukotvenou ve federálních zákonech, je tedy regulována a s určitým omezením dokonce 

hrazená. Ve VB jsou zákonem pouze regulované bylinné léčivé přípravky pro TČM. [9] 

1.2.4 Ajurvéda 

Ajurvéda vznikla v 10. století př. n. l. Ajurvédská filozofie je spojena s posvátnými 

testy a založena na teorii, kdy všechny předměty jsou složeny z pěti základních prvků 

jako je země, voda, oheň, vzduch a nebe. [3] Tento přístup je nejvíce praktikován v jižní 

Asii a používá se jak k prevenci, tak k léčbě onemocnění pomocí bylinných léčivých 

přípravků a léčebných lázní. V některých zemích je ajurvéda dokonce uznávána jako 

léčebný systém, kdy léčbu smí provádět pouze zdravotnický personál, a to většinou lékaři.  

V ČR, Německu a Švýcarsku není žádná specifická regulace pro tuto metodu, kdežto 

v Itálii je opět tato metoda uznávaná národní federací lékařů jako zodpovědnost lékaře 

či zubního lékaře. 

Ve VB je od roku 2013 také regulována zákonem a vysoká škola Ayurvéda nabízí 

vzdělávací čtyřletý kurz. Existuje tam již 200 kvalifikovaných praktiků pro ajurvédskou 

léčbu. [9] 

1.2.5 Chiropraxe 

Zakladatelem chiropraxe byl Daniel David Palmer, který ji založil koncem 19.století. 

Tato metoda je založena na souvislostech mezi páteří a nervovým systémem. 

Chiropraktické vzdělávací programy jsou uznávány Světovou federací chiropraktiků, 

v případě, že přijmou mezinárodní vzdělávací standardy. [3] Povolání chiropraktika 

je regulováno v 16 zemích. Co se týká vzdělávacích a profesních předpisů, tak jsou 

v různých zemích odlišné, ale ve většině je chiropraktik, uznáván jako konvenční 

zdravotnické povolání. [12] 

V Německu je chiropraxe regulována zákonem v rámci zdravotnického sdružení. 

V roce 2003 byl v Německu představen pro lékaře obor „Chiropraktikum pro manuální 

medicínu“ a také vzdělávací kurz chiroterapie. [13] 

V Itálii je opět chiropraxe národní federací pro lékaře chiropraxe uznaná 

za odpovědnost lékaře či zubního lékaře nebo nelékařského zdravotnického personálu 

s mezinárodním uznáním o vzdělání pro chiropraxi. [14] 
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Švýcarští chiropraktici jsou regulováni jako zdravotnická profese, která 

je registrována v databázích regulovaných profesí EU. 

 Stejně tomu je i ve Velké Británii, kde je poskytování chiropraktické léčby 

registrováno v databázi regulovaných profesích EU, a to s názvem – Chiropractor. [9] 

1.2.6 Homeopatie 

O homeopatii se poprvé zmínil Hippokrates, a to v letech 462-377 př. n. l. 

Základní principy homeopatie ale stanovil německý lékař Hahnemann v letech  

1755-1843.  

Při léčbě homeopatiky se nemoci léčí léky, které by u zdravého člověka způsobily 

příznaky podobné onemocněním. Léky jsou určeny k tomu, aby stimulovaly tělo k boji 

proti nemocem. Ve druhé polovině 19. století byla homeopatie praktikována po celé 

Evropě, Asii a Severní Americe. [3] 

V České republice homeopatii může poskytovat každý, tedy buď lékař nebo 

homeopat bez lékařského diplomu. Vyskytuje se zde několik soukromých škol 

zaměřujících se na homeopatii, úroveň i délka studia se může lišit, většinou je to v rozsahu 

4-6 let. Tato metoda v ČR není regulována a nevztahuje se na ni úhrada ze zdravotního 

pojištění. 

Lékaři a léčitelé (Heilpraktiker) mají v Německu možnost poskytovat homeopatii, 

která je upravena jako samostatný terapeutický systém zákonem o léčivých přípravcích. 

Lékařská asociace uznává pro lékaře, kteří již absolvovali zkoušku z homeopatie, jako 

dodatečnou kvalifikaci – homeopatický lékař. Uznávané kurzy homeopatie jsou 

poskytovány na některých německých univerzitách. [11] 

V Itálii je praxe homeopatie vymezena pouze pro lékaře a veterináře. Homeopatické 

přípravky mohou být předepsány pouze lékařem. [15] 

Homeopatie ve Švýcarsku je součástí federálních zákonů a regulace  

je delegována na lékařské a nelékařské asociace. Hrazení homeopatické léčby  

je částečné s určitými omezeními. Homeopat je registrován v databázi regulovaných 

profesí EU jako přírodní zdravotník. [11] 

Praktikování homeopatie ve VB není zákonem regulováno a není ani povinná 

registrace. Jsou zde nabízeny homeopatické kurzy pro registrované lékařské 

i nelékařské pracovníky. [9]  
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2 Přehled současného stavu problematiky 

Přehled současného stavu předmětu diplomové práce byl analyzován v České 

republice a evropských zemích. Především se zaměřením na vybrané země: Švýcarsko, 

Itálie, Velká Británie a Německo, neboť každá země má jiný typ zdravotnického systému. 

Cílem rešerše bylo zmapovat regulaci a postavení CAM v jednotlivých zemích. 

Pro zpracování rešerše současného stavu problematiky byly použity tuzemské 

a zahraniční zdroje v anglickém jazyce. K vyhledávání zdrojů byl prvotně použit 

metavyhledávač Summon, kde následně byla zvolena klíčová slova: alternative medicine, 

CAM, regulation, health system, europe. Dále byla upřesněna kritéria: dotaz – plný text 

online, jazyk – anglický, předmětová hesla – medicína, veřejné zdravotnictví. Po těchto 

uvedených kritériích bylo nalezeno celkem 633 studií. Studie, které byly zaměřeny 

na určitou diagnózu, či jinak specificky zaměřený vzorek populace byly pro rešerši 

vyhodnoceny jako nevhodné a následně došlo k vyřazení. Po přečtení abstraktů 

a následné vyřazení studií, bylo vybráno 10 vhodných studií pro analýzu současného 

stavu problematiky. Dále bylo čerpáno z knižní literatury, periodik a z internetových 

zdrojů.  

  

Obrázek 1: Postup při vyhledávání studií 
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Tabulka 1: Vybrané studie pro analýzu současného stavu 

  Název Autor Rok Databáze 

1 

Regional Health Systems and non-

conventional medicine: the situation in 

Italy 

Mara Tognetti Bordogna  2011 Springer Link 

2 Complementary medicine in Europe Fisher P., Ward A. 2000 PubMed 

3 

Regulation of CAM practitioners: 

reflecting 

on the last 10 years 

JulieStone  2005 ScienceDirect 

4 

The Role of Complementary and 

Alternative Medicine in the Healthcare 

System: A German Paradox 

Jansen E. 2017 PubMed 

5 
Use of unconventional medicine in Italy: 

a nation-wide survey. 

Menniti-Ippolito F., Gargiulo 

L., Bologna E., Forcella E., 

Raschetti R. 

2002 PubMed 

6 
Non-Conventional Medicine in Italy: 

The present situation 

PaoloRoberti di Sarsina 

IlariaIseppato 
2009 ScienceDirect 

7 
The role of complementary and 

alternative medicine (CAM) in Germany 

Joos S, Musselmann B, Miksch 

A, Rosemann T, Szecsenyi J. 
2008 PubMed 

8 
The right to traditional, complementary, 

and alternative health care 

Maria Stuttaford,Sahar Al 

Makhamreh, Fons Coomans, 
2014 PubMed 

9 

Complementary and Alternative 

Medicine Use 

and Initiatives in Europe  

Mary Ann Liebert 2019 GoogleSchoolar 

10 

Status of Complementary and 

Alternative Medicine 

in European Medical Schools 

Varga O., Márton S., Molnár P. 2006 PubMed 

 

V tabulce 1 jsou uvedeny studie, ze kterých byly čerpány relevantní informace pro 

analýzu současného stavu dané problematiky. Uvedené studie se zabývají regulací 

a postavením CAM v evropských zemích. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bordogna%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23199178
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744388104000969?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb#!
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/act.2017.29149.jha
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/act.2017.29149.jha
https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/act.2017.29149.jha
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2.1 Současný stav problematiky v České republice 

Po 2. sv. válce až do roku 1989 se medicína založená na důkazech stala jediným 

oficiálním modelem zdravotní péče.  Po roce 1989 se v ČR rozšířily metody nekonvenční 

medicíny a dostaly se na soukromý trh. Jednou z populárních metod byla homeopatie, 

která byla nabízena jako samoléčba, kdy byly volně prodejné preparáty, nebo byla 

poskytována vyškoleným homeopatem, kterým se mohl stát lékař i terapeut bez 

lékařského vzdělání. Jako komplexní metoda byla využívána TČM, dále indická medicína 

(ajurvéda), rei-ki, aromaterapie, Bachova květová terapie apod. Dále se významně 

rozšířily masážní techniky a nabídka tradičního lidového léčitelství. Tradiční lidové 

léčitelství bylo provozováno od roku 2000, kdy nebyly vyžadovány žádné kvalifikační 

kurzy či vzdělání.  V první polovině 90. let homeopatie a akupunktura byly prohlášeny 

jako lékařské metody a SÚKL zaregistroval homeopatická léčiva. V roce 1990 byla 

založena společnost, která se zaměřila na metodu TČM.  Poskytovatelé nekonvenční 

medicíny se nemohli shodnout, jak bude metoda regulována a kdo bude tento směr 

reprezentovat. V roce 1991, byla homeopatie uznána jako komplementární 

léčebně – preventivní metoda. V roce 1993 ČLK uznala homeopatii za léčebnou metodu 

a mohl ji vykonávat každý s právem léčit. V druhé polovině 90. let dochází k úplnému 

obratu, ministerstvo zdravotnictví zakázalo výuku homeopatie na půdě Institutu 

postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Omezení se dotklo i akupunktury, která byla 

zákonem 48/1997 Sb., o Veřejném zdravotním pojištění [7] vyloučena ze seznamu 

hrazené péče a nyní patří mezi péči hrazenou pacientem. [2] 

V současné době se v ČR nevyskytuje pracoviště, které by se komplexně zabývalo 

výzkumem nekonvenční medicíny. Vyskytuje se zde však pracoviště, které se zabývá 

TČM, tak zvané Česko – čínské centrum tradiční čínské medicíny ve Fakultní nemocnici 

Hradec Králové. Nemocnice spolupracuje s čínskými lékaři a je tedy možné kombinovat 

moderní medicínu s TČM. V roce 2015 došlo k podepsání memoranda ke vzájemné 

spolupráci na podporu TČM v ČR. [16] 

V České republice neexistuje žádná obecná legislativa pro CAM. V ČR 

je regulována pouze metoda akupunktury, která je uvedena uvedena v zákoně č. 48/1997 

Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění [7] jako metoda nezahrnutá do veřejné 

zdravotní péče. V souladu se zákonem č. 95/2004 Sb., Zákon o podmínkách získávání 

a uznávání odborné způsobilosti a specializace zdravotnického povolání lékaře, zubního 

lékaře a farmaceuta [8], akupunkturu může provádět pouze lékařsky kvalifikovaný 

personál. Postgraduální vzdělání akupunktury je poskytováno v soukromých výukových 

institucích, nebo také v rámci lékařské fakulty ve formě volitelných předmětů.  

Masáže mohou dle zákona č. 96/2004 Sb., Zákon o nelékařských zdravotních 

povolání [17], mohou praktikovat pouze kvalifikovaní odborníci v oblasti zdravotnictví 

a dále maséři, dle zákona č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání [18]. 
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V ČR je k dispozici několik masérských kurzů. Maséři musí splnit kurz v rozsahu 

150 hodin teorie a praxe.  [2] [9] [19]  

V posledních letech se v ČR rozmohlo studium TČM, existuje zde několik škol 

zaměřených na výuku TČM, které nezískaly akreditaci dle Ministerstva školství. V roce 

2017 byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., Zákon o nelékařských zdravotnických 

povoláních [17] a byly do něj začleněny profese: Specialista TČM a terapeut TČM. 

Vzhledem k tomu, že v ČR se nevyskytuje akreditovaná škola, tak zákon nyní není 

v souladu s požadavky na vzdělání. V současné době je diskutováno o vyloučení těchto 

profesí ze zákona. [22]  
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2.2 Současný stav problematiky ve světě 

V této kapitole je rozebráno regulační postavení ve vybraných evropských zemích. 

Kapitola je zaměřena především na postavení CAM ve vybraných zemích a legislativní 

požadavky na vzdělání a výkon praxe metod CAM.  

2.2.1 Švýcarsko 

Regulace švýcarského systému zdravotní péče je decentralizovaná a legislativní 

autoritou v kantonech je jednokomorový parlament. Každý kanton má vlastní předpisy 

pro praxi ve zdravotnictví, ale existují některé federální předpisy, CAM je součástí 

Federální ústavy švýcarské konfederace. Federální zákon pro CAM vyžaduje lékařské 

vzdělání či nelékařské vzdělání, kdy je třeba školení či certifikace. Alopatičtí lékaři 

a chiropraktici jsou uznávány v celé zemi. V Aargau je umožněno bez licence používat 

CAM při léčbě osob se stresem nebo nespavostí. V Basel Stadt se mohou zabývat 

reflexologií pouze fyzioterapeuti a maséři, kdežto v Glarusu se může reflexologie, 

akupresura a masáže vykonávat i bez certifikace. Akupunkturou se zabývají alopatičtí 

lékaři, ale mohou se ji zabývat pouze na základě příkazu od alopatického lékaře i bez 

certifikace CAM.V Soulthurnu návrh zákona umožnil praxi CAM v rámci provozování 

samostatně výdělečně činnosti.  

Pro absolvování praxe v kantonech, kde se hovoří německy, musí nealopatičtí 

poskytovatelé získat licenci od státních orgánů. V kantonu Valais a Ticino se tato licence 

ani praxe nevyžaduje, ale poskytovatel musí jasně informovat své pacienty, že nemá 

žádné alopatické vzdělání a musí mít povolení od zdravotního oddělení. Navíc zde nesmí 

poskytovatel bez certifikace využívat optické, mechanické, elektrické a ionizační záření 

nebo předepisovat léky. [20] 

Nejvíc je ve Švýcarsku uplatňována homeopatie. Dle norem lékařské práce mohou 

homeopatickou léčbu vykonávat všechny osoby s kvalifikací pro poskytování zdravotní 

péče. Některé kantony podléhají výjimce a nemusí mít odbornou způsobilost 

pro poskytování homeopatie. [14] 

Chiropraxe je považována za nezávislou lékařskou profesi, která je federálně 

regulována a uznávána v celé zemi. Existuje však několik požadavků, které musí být 

splněny, aby poskytovatel mohl pracovat jako chiropraktik. Osoba musí mít švýcarské 

občanství, musí být držitelem diplomu, který byl vydán na chiropraktické škole, prošel 

švýcarskou mezikantonální zkouškou, švýcarskou federální zkouškou a musí mít 

kompetence k užití RTG záření. [14] 

Švýcarská lékařská asociace v letech 1999–2000 zřídila nový program pro alopatické 

lékaře, který se zaměřuje na homeopatii, TČM, akupunkturu a antroposofickou medicínu, 

kde mohou získat tituly alopatického lékaře. U oboru kardiologie nebo revmatologie trvá 

získání titulu alopatického lékaře 8–10 let. Na soukromých institucích, kde jsou nabízeny 

vzdělávací programy pro CAM, mohou studovat studenti, kteří nejsou alopatickými 
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praktiky. Studenti se mohou zaměřit pouze na vybranou metodu CAM (akupunktura, 

TČM atp.) Ačkoliv je ve Švýcarsku chiropraxe uznávaná, tak zde neexistují 

chiropraktické školy a praktici musí školu absolvovat v zahraničí (např. v Německu). [14]  

Od roku 1999 byly běžně používány metody – homeopatie, TČM, antroposofická 

medicína a fytoterapie. Tyto metody byly hrazeny sociálním pojištěním v případě, 

že je poskytoval alopatický lékař s postgraduálním vzděláním. Některé soukromé 

pojišťovny hradí řadu poskytovaných metod. Cena metod CAM se pohybuje mezi  

10–20 švýcarskými franky měsíčně, cena konzultace se pohybuje 

mezi 30–100 švýcarskými franky (1 švýcarský frank = 24 Kč). [11] 

2.2.2 Itálie 

Téměř 11 milionů lidí v Itálii denně vyhledává CAM (v Itálii používaná zkratka 

NCM). Pod pojmem CAM si v Itálii si představme léčbu a komplexní proces, který 

zahrnuje institucionální programy, personalizované programy, a zkušenosti jednotlivců 

s nemocí. 

V průběhu 3 let 13,6 % populace v Itálii (cca 8 milionu lidí) uvedlo, že využilo 

nějakou metodu CAM. Mezi nejrozšířenější formy patří homeopatie  

(7 % populace), manuální léčba (6,4 % populace), akupunktura (1,8 % populace). Většina 

Italů (69,2 %) upřednostňuje pouze jeden typ CAM, zatímco 21,1 % Italské populace 

tvrdí, že užívají dvě metody (homeopatie, fytoterapie). V Itálii se vyskytuje více než 

20 000 lékařů, kteří se zabývají CAM a předepisují homeopatické léky 

a akupunkturu. [15] 

Legislativní postavení v Itálii se stále značně liší. V současnosti neexistuje národní 

legislativa pro CAM a není součástí národního zdravotnického systému, ačkoli  

na regionální úrovni existují kliniky, kde je CAM poskytována. Uznání CAM v Itálii bylo 

pouze částečné a to proto, že jen některé metody CAM (akupunktura) jsou oficiálně 

schváleny a taky protože nejsou zahrnuty v rozsahu nabízených služeb národního 

zdravotního systému. Z pohledu italského národního zdravotního systému má CAM vyšší 

oficiální postavení například ve Francii a v Německu, které mají sociální pojištění nebo 

převážně soukromé systémy jako v USA. [21] 

Na lékařských školách není v povinném programu zahrnuto vzdělávání o CAM. 

Nicméně Itálie patří k těm zemím, kde existuje restriktivní legislativa („exkluzivní 

monopol“), která považuje poskytování medicíny nekvalifikovaným personálem  

za nezákonnou. Revidovaný italský kodex lékařské etiky, stanovuje, že jedinou 

profesionální rolí oprávněnou k výkonu CAM jsou lékaři a zubní lékaři, kteří absolvovali 

specifické vzdělávací kurzy. Několik zásahů italského Nejvyššího soudu ustanovilo 

několik rozhodnutí – akupunktura je lékařskou intervencí, homeopatické přípravky musí 

být předepsány pouze lékařem, praxe CAM bez lékařské profese znamená zneužití 

lékařské praxe.  [10] 
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Italský systém zdravotní péče zahrnuje kromě veřejně financovaných služeb rovněž 

řadu akreditovaných soukromých zařízení, a to jak komerčních, tak i neziskových. 

Všechny regiony mají také omezení výdajů, které nese národní zdravotní systém,  

a občané si mohou volně zvolit strukturu poskytování zdravotní péče, kterou 

upřednostňují (akreditovaná, veřejná, soukromá). Ve většině případů se musí léčení 

samofinancovat, s výjimkou osob se soukromým zdravotním pojištěním, kde některé 

programy soukromého pojištění CAM hradí. [25] 

Regionální postavení ve vztahu k CAM se liší od regionu k regionu. Existují 

tři modely řízení regionálního systému zdravotnictví: Konkurenční model (Competitive 

model), který je založený na konkurenci mezi zdravotnickými organizacemi 

(např. Lombardie), Kooperativní model (Cooperative model) založený na integraci mezi 

různými zdravotnickými organizacemi, Zbytkový přírůstkový model (residual-

incremental model), který je založen na tradičních byrokratických modelech pro řízení 

systémů (např. Jižní oblast). 

Navzdory nárůstu popularity vyhledávající CAM je Itálie ve srovnání s ostatními 

evropskými zeměmi pomalejší při uznávání a legitimizaci CAM. Nicméně existují místní 

systémy zdravotní péče, které formálně přijaly postupy CAM v nemocničních centrech 

a regionálních strukturách. Uznání stále není integrální součástí národní zdravotní 

služby. [21] [9] [13] 

2.2.3 Velká Británie 

Ve VB byl prováděn výzkum organizací jménem Výzkumná rada pro doplňkovou 

medicínu, a ten ukazuje, že každý rok 10 % populace konzultuje CAM se specialisty, 

kteří se CAM zabývají. Nekonvenční léčbu dokonce poskytují některé nemocnice. Další 

průzkumy ukazují, že 16 % praktických lékařů praktikuje nějakou z metod CAM. 

Odhaduje se, že mezi 10 % - 28 % dospělých využívá CAM, zatímco u nezletilých 

je procentuální zastoupení vyšší a pohybuje se mezi 18-37 %. [3] 

Pokud pacient bude vyžadovat CAM, tak vláda zajistí pacientovi přístup k léčbě. 

VB je jediná země v Evropě s veřejnými nemocnicemi pro CAM, a tak se CAM stává 

široce dostupnou službou, zvláště pak akupunktura, homeopatie, osteopatie. Jedna 

osmina britské populace zkusila CAM a z toho 90 % lidí chce znovu léčbu CAM 

podstoupit. [22] 

Jsou zde tolerováni i lékaři bez alopatické úrovně, ale přesto jsou oficiálně uznáváni 

pouze poskytovatelé zdravotní péče s vysokoškolským vzděláním v alopatické medicíně. 

Je nutné absolvovat školení tzv. compCAM, díky kterému uchazeč následně získá úplnou 

registraci. Statutární orgán zdravotnické rady, který upravuje zdravotnické povolání, vede 

evidenci kvalifikovaných alopatických lékařů. Lékař, který není registrovaný 

k poskytování CAM, tak není chráněn, a v případě kdy nastanou komplikace, tak může 

být trestně stíhán. Kdežto registrovaný lékař chráněný je a stíhán být nemůže. Britská 
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lékařská asociace doporučuje začlenit CAM do bakalářského studijního plánu lékařských 

škol. Co se týče TČM, nelékaři jsou zde sdružení v rámci organizace british Acupuncture 

Council, která je státem uznávána. Státní i soukromé školy poskytují 4-9 ti leté vzdělání 

v TČM ve všech jejích dílčích metodách [13] 

Dle ustanovení zákonů, existují určitá omezení pro nealopatické lékaře. Vybraná 

onemocnění: nádorová onemocnění, diabetes mellitus, epilepsie, tuberkulózu a glaukom 

může léčit pouze alopatický lékař. Co se týče předepisování léků,  

tak oprávnění má též pouze alopatický lékař. Pro alopatické lékaře neexistuje žádné 

omezení. [10] [20] [13] 

2.2.4 Německo 

V Německu je CAM legalizovaná. V roce 1992 německé ministerstvo výzkumu  

a technologií zahájilo výzkumný program zaměřený na CAM. Tři čtvrtiny alopatických 

lékařů používá CAM a zhruba 77 % klinik poskytuje léčbu pomocí akupunktury. Nejvíce 

vyhledávanými metodami v Německu jsou: homeopatie, akupunktura, chiropraxe 

a bylinná terapie. Neexistuje zde legální monopol pro lékařskou praxi, 

což znamená že licencovaní lékaři mohou praktikovat léčbu pomocí CAM, ale přesto zde 

existují určitá omezení pro určité výkony. Existují zde možnosti postgraduální 

specializace CAM. V Německu je regulována profese tzv. Heilpraktiker, který pro 

praktikování TČM musí absolvovat základní kurz medicíny v délce 2–3 let a následně 

vzdělání TČM v délce 3 let.  Také je možné po tří leté praxi získat titul „homeopatický 

lékař. [22] [27] 

Nejen že roste počet pacientů, kteří vyhledávají CAM, ale roste i zájem ze strany 

lékařů, kteří chtějí metody CAM praktikovat. V Německu pojem „terapeutická svoboda“ 

umožňuje jednotlivci právo na volbu jakékoliv teorie, za kterou si jedinec zaplatí. Zhruba 

70 % německé populace používá přírodní prostředky a cca 60 % lékařů předepisuje 

přírodní prostředky. [14] 

V Německu je poskytováno veřejné a soukromé zdravotní pojištění, který hradí 

některé metody CAM. Poskytovatelé CAM musí být registrování jako tzv. SHI lékaři, 

aby výkony byly propláceny zdravotní pojišťovnou. Zdravotní pojišťovny z části hradí 

akupunkturu, homeopatii a antroposofickou léčbu, kdy si pacient musí sám hradit léky 

nebo používané léčebné produkty. Soukromé pojišťovny hradí akupunkturu, homeopatii  

a antroposofickou léčbu. Existují zde také nemocnice, které jsou zcela zaměřené na TČM, 

např. v Kotzingu, kde je většina péče hrazena z veřejného zdravotníhopojištění. [19] [9] 

[11] [13] 
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2.3 Souhrn současného stavu  

Tato kapitola představuje přehledný souhrn současného stavu dané problematiky 

v České republice a v evropských zemích. Cílem bylo poukázat na odlišnosti postavení 

CAM v ČR a vybraných zemích Evropy. 

Nekonvenční léčba (CAM) je používána k prevenci, diagnostice a léčbě téměř všech 

spekter onemocnění. CAM vyhledává více než 80 % světové populace 

a to i v případě, že není nabízena systémem veřejné zdravotní péče.  Dle WHO 50 % celé 

evropské populace vyzkoušela CAM. Výzkum prováděný v EU dokazuje, že tři 

ze čtyř Evropanů jsou obeznámeni s homeopatií a 29 % z nich (tzn. 100 milionů 

populace) ji využívá v rámci své zdravotní péče. V Evropské unii se celkem vyskytuje 

112 výzkumných center pro CAM. [14] [9] 

V regulaci existuje v EU obrovská rozmanitost, která určuje, kdo může vykonávat 

nekonvenční léčbu v praxi, jaké kvalifikace jsou požadovány a jak jsou služby nabízeny 

a financovány. CAM je buď regulována, nebo neregulována v rámci veřejného 

zdravotního systému. Některé státy EU mají obecně řízené předpisy nebo zákony týkající 

se CAM obecně, některé obsahují oddíly o CAM obsažené v jejich zdravotních 

předpisech, některé upravují specifické terapie v oblasti CAM, zatímco v mnoho 

zdravotních systémů CAM neuznává ani nereguluje. [11] 

Všechny členské státy EU jsou povinny regulovat bylinné a homeopatické léčivé 

přípravky. Podléhají totiž stejným aplikačním postupům jako jiné léčivé přípravky, tudíž 

musí splňovat požadavky týkající se výrobních postupů, technické kvality a všech 

ostatních požadavků s výjimkou dokumentace účinnosti. [3] 

Zatímco organizační struktura a mechanizmy financování zdravotních systémů  

se v celé Evropě liší, všeobecně spoléhá na model zdravotní péče se všemi souvisejícími 

náklady, neefektivitou, nerovnostmi přístupu a nespokojenosti pacientů. Zřejmě bude 

postupně vyžadován radikálně nový přístup. S rostoucími náklady 

na léčení chronických onemocnění, neúprosným nárůstem nákladů spojených 

se stárnutím populace a požadavky stále dražších zdravotnických technologií se zdá, 

že zdroje se nemohou vyrovnat poptávce. CAM nabízí finanční udržitelnost tím, 

že podporuje prevenci nemocí pomocí méně nákladných intervencí, které potencionálně 

vedou k dlouhodobým výsledkům léčby. Existuje malé, ale stále rostoucí množství 

důkazů, které ukazují, že zavedení CAM do primární péče může zlepšit morbiditu 

a úmrtnost při současném snížení nákladů na zdravotní péči. [23] [24] 

Dle údajů výzkumného centra CAMbrella (národní výzkumné centrum  

pro komplementární medicínu) v EU pracuje přibližně 300 000 poskytovatelů CAM. 

Většina z nich je v současné době praktiky či lékaři pracující mimo národní zdravotní 

systémy v soukromém sektoru. [14] 
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Jak už bylo zmíněno, tak regulace CAM se v jednotlivých zemích značně liší. 

Na níže uvedené mapě (Obrázek 2) můžeme vidět země označené zelenou barvou, tyto 

země jsou regulovány zákonem pro CAM (Německo). Země označené červenou barvou 

jsou řízeny obecnou legislativou (Švýcarsko) a země označené žlutě nejsou řízeny žádnou 

obecnou legislativou pro CAM (ČR, Itálie, VB). [25] [26] 

 

 

 

  

Obrázek 2: Legislativní postavení v jednotlivých zemích [25] 
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Tabulka 2: Přehled vybraných zemí [14] 

Evropské země 

  Legislativa 

Povolení vykonávat 

CAM Regulace 

Stát 
Cam 

Law 

General 

CAM 

legislation 
in health 

laws 

No general 

CAM 
legislation 

Lékařská a 

nelékařská 
kvalifikace 

Pouze 

lékařská 
kvalifikace 

Akupunktura Homeopatie Chiropraxe 
Bylinná 

léčba 

Česká 

republika 
    x  x GMD    

Itálie     x   x MA MA YES   

Německo x     x   G, MA G, MA G, MA G, MA 

Švýcarsko   x     x MA MA YES   

Velká 

Británie 
    x x   G GMD G   

Legenda: GMD   regulace vládou, ale pouze pro lékaře, G -  regulace CAM vládou, MA regulace státní asociací     

 

V tabulce 2 je znázorněn přehled vybraných zemí. Přehled je zaměřen na oblast 

legislativy, povolení výkonu praxe a regulace CAM. Česká republika nepodléhá žádnému 

specifickému legislativnímu postavení CAM a je zde regulována pouze akupunktura, 

kterou smí vykonávat lékařský kvalifikovaný personál. Itálie taktéž nepodléhá 

legislativnímu postavení a na rozdíl od ČR je v Itálii regulována kromě akupunktury 

i metoda homeopatie, přičemž obě metody může provádět pouze lékařský kvalifikovaný 

personál. V Itálii jsou metody CAM regulovány státní asociací. Praktikování metod 

v Německu podléhá zákonu o nekonvenční medicíně. Jsou zde regulovány všechny 

metody uvedené v tabulce, a to vládou CAM i státní asociací. Metody CAM v Německu 

může provádět nejen lékařský kvalifikovaný personál, ale i nelékařské profese. Švýcarsko 

podléhá obecné legislativě nekonvenční medicíny ve zdravotním právním systému, 

kde akupunktura a homeopatie jsou regulovány státní asociací a tyto metody mohou být 

provedeny pouze lékařsky kvalifikovaným personálem. Legislativa ve Velké Británii 

v oblasti CAM není nijak zvláštně stanovena. Metody mohou být praktikovány lékařsky 

i nelékařsky kvalifikovaným personálem. Ve VB je akupunktura a chiropraxe regulována 

CAM vládou, přičemž homeopatie je regulována vládou, ale pouze pro lékařský 

kvalifikovaný personál. Akupunkturu a chiropraxi může provádět i nelékařsky 

kvalifikovaný personál. Z tabulky jednoznačně vyplývá, že právní předpisy CAM nejsou 

sjednocený a postavení CAM se od sebe značně liší. V následujících tabulkách (Tabulka 

3, Tabulka 4, Tabulka 5) je uveden souhrnný přehled Evropských zemí a jejich regulační 

postavení. [14] 
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Tabulka 3: Přehled evropských zemí [14] 

Evropské země 

  Legislativa Povolení vykonávat CAM Regulace 

Stát 
Cam 

Law 

General CAM 

legislation in health laws 

No general CAM 

legislation 

Lékařská 

a nelékařská 

kvalifikace 

Pouze lékařská 

kvalifikace 
Akupunktura Homeopatie Chiropraxe 

Bylinná 

léčba 

Albánie    X     X         

Anglie     X   X         

Belgie X       X G G G   

Bosna a Hercegovina   X     X         

Bulharsko   X     X GMD GMD     

Česká republika     Х   X GMD       

Dánsko X       X G       

Estonsko     X   X         

Finsko     X X       G   

Francie     X   X MA MA     

Chorvatsko     X   X         

Irsko     X   X     G   

Legenda: GMD – regulace vládou, ale pouze pro lékaře; G – regulace CAM vládou, MA – regulace státní asociací 
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Tabulka 4: Přehled evropských zemí [14] 

Evropské země 

  Legislativa Povolení vykonávat CAM Regulace 

Stát 
Cam 

Law 

General CAM legislation 

in health laws 

No general CAM 

legislation 

Lékařská a nelékařská 

kvalifikace 

Pouze lékařská 

kvalifikace 
Akupunktura Homeopatie Chiropraxe 

Bylinná 

léčba 

Island     X X       G   

Itálie     X   X MA MA YES   

Kypr                   

Lichtenštejnsko X       X     1985   

Litva     X   X   G     

Lotyšsko     X   X GMD MA YES   

Luxemburg     X   X     G   

Maďarsko X         GMD GMD GMD   

Makedonie   X     X         

Malta           G       

Německo X     X   G, MA G, MA G, MA G, MA 

Nizozemsko       X           

Legenda: GMD – regulace vládou, ale pouze pro lékaře; G – regulace CAM vládou, MA – regulace státní asociací 
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Tabulka 5: Přehled evropských zemí [14] 

Evropské země 

  Legislativa Povolení vykonávat CAM Regulace 

Stát 
Cam 

Law 

General CAM 

legislation in health 

laws 

No general CAM 

legislation 

Lékařská a 

nelékařská 

kvalifikace 

Pouze lékařská 

kvalifikace 
Akupunktura Homeopatie Chiropraxe 

Bylinná 

léčba 

Norsko Х     X       G   

Polsko     X   X         

Portugalsko Х       X GMD G G G 

Rakousko     X   X GMD G GMD   

Rumusko Х       X G G     

Řecko     X   X GMD       

Serbia Х       X         

Slovensko     X   X         

Slovinsko Х         GMD GMD GMD   

Španělsko     Х   X GMD MA     

Švédsko     X X       G   

Švýcarsko   Х     X MA MA YES   

Turecko  Х       X         

Velká 

Británie 
    X X   G GMD G   

Legenda: GMD – regulace vládou, ale pouze pro lékaře; G – regulace CAM vládou, MA – regulace státní asociací 
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3 Metodologie diplomové práce 

Kapitola metodologie popisuje jednotlivé metody, které byly použity pro analýzu 

a zpracování dat v rámci praktické části diplomové práce uvedené v kapitole Výsledky. 

Praktická část diplomové práce se zabývá Tradiční čínskou medicínou, kde pomocí 

pilotního kvalitativního výzkumu byly zpracovány případové studie a na jejich základě 

byly zhodnoceny možné přínosy daného typu péče ve srovnání s klinickou rešerší studií 

pojednávajících o těchto přínosech.  Další část je věnována problematice financování 

metod TČM, které byly stanoveny možné scénáře dopadu na rozpočet, při možnosti 

proplácení péče zdravotními pojišťovnami. V poslední části práce byla za pomocí matice 

rizik a metody Failure Mode and Effect Analysis identifikována možná rizika. Celý 

postup je uveden na Obrázek 3. 

 

3.1 Sběr dat 

V rámci sběru dat bylo osloveno několik institucí zabývající se alternativní 

medicínou v ČR. Spolupráce byla navázána s nestátním zdravotnickým zařízením 

v Praze, které se zaměřuje na Tradiční čínskou medicínu a její využití v terapeutické 

praxi. Toto zdravotnické zařízení spolupracuje také s 1. školou TČM. V zařízení byla 

dohodnuta spolupráce pro zpracování analytických metod a sběr potřebných dat, která 

byla sbírána pomocí rozhovorů s jednotlivými pacienty navštěvující toto zařízení. Další 

data byla získána na základě konzultací přímo s odborníky zabývající se touto 

problematikou. 

Obrázek 3: Schéma zpracování diplomové práce 
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3.2 Kvalitativní výzkum 

Pro splnění stanoveného cíle diplomové práce byl proveden kvalitativní výzkum, 

jehož cílem bylo analyzovat možné přínosy TČM.  

Dle Glasera a Corbinové je za kvalitativní výzkum považován jakýkoliv výzkum, 

jehož výsledků není dosaženo pomocí statistických metod. V kvalitativním výzkumu 

je nejprve vybráno téma a dále jsou určeny výzkumné otázky, které se mohou doplňovat 

během sběru a analýzy dat. V průběhu výzkumu nevznikají jen výzkumné otázky, 

ale také hypotézy a nová rozhodnutí, jak výzkum přizpůsobovat, sbírat a analyzovat data. 

Analýza a sběr dat během výzkumu probíhá současně. Výzkumník sbírá data a následně 

provede jejich analýzu a dle výsledků se rozhoduje, která data jsou pro něj potřebná 

a následně probíhá další sběr a analýza dat. V kvalitativní výzkumu lze použít několik 

metod, např. pozorování, texty a dokumenty, interview. [27] 

Kvalitativní výzkum byl zpracován pomocí případových studií, ve kterých jde  

o detailnější analýzu jednoho nebo více případů na základě sběru většího množství dat od 

jednoho nebo několika jedinců. Předpokladem je, že důkladným prozkoumáním jednoho 

případu bude porozuměno jiným podobným případům. Případ je následně zkoumán 

s širšími souvislostmi a je možné ho srovnat s jinými případy. V práci byly použity 

takzvaně osobní případové studie, u nichž se jedná o výzkum daného aspektu u konkrétní 

osoby. Pozornost je věnována zpravidla minulosti, kontextovým faktorům a postojům. 

Jsou zde zkoumány možné příčiny, zkušenosti a procesy. Může zde dojít také k zachycení 

celé situace zkoumaného problému. V rámci případových studií je nejprve nutné určit  

si výzkumnou otázku se zaměřením dle účelu prováděné studie. Dále si výzkumník 

vybere případ, určí si metody, dle kterých bude sbírat a analyzovat data. Výzkumník 

následně systematicky sebraná data analyzuje a hledá souvislosti mezi daty a 

výzkumnými otázkami. [27] 

Získání dat pro případové studie probíhalo formou rozhovorů. Existuje několik forem 

rozhovorů, jednou z nich je tzv. rozhovor pomocí návodu, dle kterého byla v diplomové 

práci analyzována potřebná data pro výzkum (Příloha 1). Pod návodem k rozhovoru si 

lze představit seznam otázek, které si výzkumník dopředu připravil. Připravené otázky 

jsou nutné během rozhovoru probrat. Cílem návodu je výzkumníkovi zajistit získání 

všech potřebných informací, umožňuje strukturovanost a následně je tímto ulehčeno 

srovnání jednotlivých rozhovorů. [27] 

3.3 Budget Impact Analysis 

Analýza dopadu na rozpočet Budget Impact Analysis (BIA) vyjadřuje rozdíl nákladů 

na léčbu před uvedením nového typu léčby a po uvedení nového typu léčby na trh. 

Dále také vyjadřuje náklady spojené se zavedením nového typu léčby v následujících 

letech. 

Nejprve je nutné zvolit perspektivu hodnocení, na kterou lze pohlížet z několika úhlů 

pohledů. Jelikož se bude jednat o rozpočet zdravotních pojišťoven, tak vybranou 
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perspektivou je perspektiva plátce zdravotní péče. Dále je nutné stanovit časový horizont, 

který je zpravidla určován na 5 let. Dalším krokem analýzy je volba vhodné cílové 

skupiny pro užití nového typu léčby či léčiva. U cílové skupiny je nutný odhad expertů 

pohyblivosti penetrace nového typu léčby. Pro výpočet BIA je také nutné znát relevantní 

náklady na srovnávané intervence a odhad velikosti a následný nárůst populace, která 

bude intervenci využívat. Odhady musí být opírány o ověřitelné zdroje či názory expertů. 

Výsledný dopad na rozpočet je vyjádřen v Kč, a to jako rozdíl mezi náklady s použitím 

nové intervence (nový scénář) a staré intervence (starý scénář). [28] [29] 

3.4 Analýza rizik 

Vypracována byla dále analýza rizik pro léčebnou metodu TČM. Tato metoda je 

hodnocena ze tří částí, a to z pohledu akupunktury, fytoterapie a masáží. Každá z metod 

TČM představuje svá specifická rizika, kterým je nutné věnovat pozornost a nepřehlížet 

je.  

Pod pojem riziko spadá celá řada definic. Riziko je nejčastěji vnímáno jako negativní 

jev, který je spojený s nebezpečím jisté ztráty nebo vzniku škody či poškození. Je důležité 

si uvědomit, že riziko nám může přinášet jak negativní efekt, tak i pozitivní. [30] 

Hlavním cílem řízení rizik je zabránit nějaké ztrátě (ztráta zdraví, financí atd.) nebo 

její minimalizaci. Dále je důležité při poskytování zdravotní péče se zaměřit na 

minimalizaci rizika smrti či zranění, minimalizovat pravděpodobnosti možných událostí 

s negativními dopady jak na pacienta, na personál, ale také na společnost. Také je vhodné 

sledovat a vyhodnocovat zpětnou vazbu od pacientů i personálu, která by nám mohla 

sloužit pro eliminaci či úplnému zabránění výskytu rizik. V neposlední řadě 

se musí dbát na soulad s platnou legislativou. [31] [32] 

Rizika lze analyzovat dvojím způsobem a to retrospektivně (hodnocení již proběhlé 

události), či prospektivně (hledání rizik a následné hodnocení). [30] 

Analytické metody rizik slouží jako nástroje pro management jakosti 

a  pro optimalizaci procesů. Pomocí těchto metod jsme schopni identifikovat možná 

rizika, která mohou nastat, tudíž tyto analýzy slouží jako prevence. [31] 

Analýzou rizik se rozumí proces hrozeb, pravděpodobností a dopadů. Pro snížení 

rizika je nejprve nutné tato možná rizika identifikovat vymezením posuzovaného 

předmětu a následně je popsat. Rizika jsou dále ohodnocena a po ohodnocení jsou 

vytvořena nápravná opatření, která mají za cíl rizika eliminovat či úplně odstranit. 

Po aplikaci nápravných opatření jsou rizika znovu vyhodnocena. [30] 
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3.4.1 Matice rizik 

Jednou z metod pro analýzu rizik je využívána matice rizik. Nejprve je potřeba 

sestavit tým odborníků ve zkoumané oblasti a pomocí brainstormingu, následně stanovit 

možná rizika, která během léčebného procesu mohou nastat. Cílem brainstormingu 

je vyprodukovat co nejvíce podnětů na danou problematiku. Všechny potenciální 

identifikovaná rizika jsou zaznamenána do tzv. hodnotícího listu rizik, který 

si průzkumník dle potřeb vytvoří. Každé riziko je ohodnoceno, dále je určena závažnost 

a pravděpodobnost výskytu rizika dle hodnotícího skóre. Součinem pravděpodobnosti 

vzniku a závažnosti rizika je získáno tzv. rizikové číslo (RPN). Následně je riziko, dle 

rizikového čísla zaznamenáno do matice rizik (Tabulka 6).  Matice rizik je jednoduchý 

nástroj, který umožňuje rizika graficky zpracovat a následně vytvořit opatření. Nápravná 

opatření jsou vytvářena na základě významnosti rizika. [33] [34] 

 

Tabulka 6: Matice rizik 

  Pravděpodobnost výskytu 

Stupeň závažnosti Zanedbatelná (1) Malá (2) Střední (3) Uspokojivá (4) Velká (5) 

Velká (5)           

Uspokojivá (4)           

Střední (3)           

Malá (2)           

Zanedbatelná (1)           

 

3.4.2 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Jedná se o prospektivní metodu, která je často používána k analýze rizik  

ve zdravotnických zařízeních.  FMEA je využívána především k prevenci předcházení 

problémům, identifikaci rizik procesů a činností, které mohou podléhat riziku. Během 

FMEA je důležité prvotně identifikovat rizika a následně provést samotnou analýzu. [35]  

Za pomocí brainstormingu jsou identifikovány všechny možné vady a rizika. 

Následně jsou identifikovaná rizika ohodnocena dle následujících parametrů: závažnost 

rizika, pravděpodobnost vzniku rizika, pravděpodobnost odhalení rizika. Parametry jsou 

ohodnoceny stupnicí, kterou lze libovolně zvolit. Např. od 1 do 5, kdy nejlepšímu 

hodnocení odpovídá hodnota 1 a nejhoršímu odpovídá hodnota 5. Po ohodnocení rizik 

je vypočítáno RPN (1), které nám určuje prioritu rizika. Čím je hodnota RPN vyšší, tím 

je riziko vyšší a pro taková rizika jsou následně navržena nápravná opatření, jejichž cílem 

je eliminovat rizika či jejich vzniků úplně zamezit. [30] 
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 Tabulka 7: Hodnocení závažnosti rizika 

Hodnocení závažnosti 

Hodnota Závažnost Hodnocení 

1 Zanedbatelná nemá vliv na funkčnost 

2 Malá zanedbatelný, nebo malý vliv 

3 Střední ovlivnění funkčnosti 

4 Varovná ohrožení funkčnosti nebo bezpečnosti 

5 Vysoká nefunkčnost, nebezpečnost 

 

 Tabulka 8: Hodnocení pravděpodobnosti výskytu rizika 

Hodnocení pravděpodobnosti vzniku 

Hodnota Závažnost Hodnocení 

1 Zanedbatelná <1/10000 

2 Malá 1/1000 

3 Střední 1/100 

4 Varovná 1/10 

5 Vysoká >1/10 
 

 Tabulka 9: Hodnocená pravděpodobnosti odhalení rizika 

Hodnocení pravděpodobnosti odhalení rizika 

Hodnota Závažnost Hodnocení 

5 Zanedbatelná Nezjistitelné 

4 Malá Zjistitelné po ukončení procesu 

3 Střední Zjistitelné pouze v určité části procesu 

2 Uspokojivé Zjistitelné v jednotlivých stupních 

1 Velké Zjistitelné kdykoliv 

 

 Tabulka 10: Stanovení míry závažnosti  

Míra závažnosti Hodnota RPN 

Zanedbatelná 1-20 

Střední 20-60 

Vysoká >60 

 

 

RPN= Závažnost (S) × Četnost (O) × Odhalitelnost (D) 

 

(1) 
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4 Výsledky 

V první části této kapitoly byla zpracována literární rešerše, pomocí které byly 

analyzovány přínosy léčby TČM. Následně byl proveden kvalitativní výzkum, kdy 

zpracováním jednotlivých případových studií na základě rozhovorů s pacienty byly 

analyzovány přínosy TČM u vybraných diagnóz. Další část se zabývá financováním léčby 

TČM a následně byl pomocí Budget Impact Analysis vypočten dopad na rozpočet 

zdravotních pojišťoven při implementaci metody TČM do veřejného zdravotního 

pojištění. V závěru této kapitoly byla pomocí matice rizik a FMEA analyzována rizika. 

4.1 Literární rešerše klinických přínosů  

Za účelem identifikace klinických přínosů/efektů v problematice CAM byla 

zpracována literární rešerše. Rešerše byla zaměřena na analýzu přínosů u vybraných 

diagnóz, a to na atopický ekzém, astma a alergie. Nejprve byla zvolena klíčová slova 

a vybrána kritéria pro vyhledání studií. Po vybrání kritérií a klíčových slov bylo literární 

rešerší celkem nalezeno 309. Po analýze abstraktů bylo vybráno 11 studií vhodných pro 

analýzu přínosů (Tabulka 11, Tabulka 12, Tabulka 13) které byly dále rozebrány. 

 

 

Mezi vyhledanými studiemi se vyskytovaly především randomizované dvojitě 

zaslepené kontrolované studie, které se zabývaly porovnáním klinických efektů 

alternativní léčby s klinickými efekty západní medicíny či s placebem. Studie byly 

zaměřeny na klinické efekty u vybraných diagnóz. U alergické rýmy byl nejčastěji 

hodnocen parametr IgE (celkové protilátky) a především příznaky jako je kýchání 

a celkové příznaky onemocnění. Co se týče atopické dermatitidy, tak byl opět hodnocen 

parametr IgE a ECP (eozinofilní kationický protein), především byly hodnoceny 

symptomy, jako je svědění, erytém a poškození povrchu kůže, což bylo hodnocené 

Obrázek 4: Postup při vyhledávání klinických studií 
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například pomocí analogové škály VAS a pomocí dotazníků kvality života. U astmatu 

byly nejčastěji hodnoceny parametry FEV1 (objem vzduchu vydechnutý při usilovném 

výdechu za první sekundu), PEF (maximální výdechový proud vzduchu) a ECP. Přehled 

klinických přínosů je uveden v tabulce 11 a 12. 

 



 

38 

 

Tabulka 11: Přehled studií 

  Název Autor Rok Indikace Typ studie Klinické efekty Kontrolní vzorek Délka  

1 

Efficacy and mechanisms of 

action of traditional Chinese 

medicines fort treating 

asthma and allergy [41] 

Xiu-Min Li, 

LaVerne Brown 
2005 

Mírné až střední 

přetrvávající 

astma 

Randomizovaná 

zaslepená kontrolovaná 

studie 

Zvýšení hodnot FEV 

a expiračního průtoku, zlepšení 

funkce plic, zlepšení skóre 

symptomů 

n=54 4 týdny 

2 

A controlled trial of 

traditional Chinese Herbal 

medicine in chinese patients 

wtih atopic dermatitis [42] 

Adrian Y.P. Fung 

MRCP, Paul C.B. 

Look 

2001 

Střední až těžká 

atopická 

dermatitida 

Dvojitě zaslepená 

kontrolovaná studie 

Zlepšení skóre symptomů 

(erytém, poškození povrchu 

kůže) 

n=40 20 týdnů 

3 

Evakuation of efficacy of 

TCM in the treatment of 

choldhood bronchial astma 

[43] 

K-H.Hsieh 1996 
Astma 

bronchiale 

Dvojitě zaslepená a 

placebem kontrolovaná 

studie 

Imunoregulační změny, 

zánětlivé mediátory (histamin, 

PGE2 a LTC4); zlepšení v 

klinický parametrech (FEV) 

n= 66 6 měsíců 

4 

One-year follow up of 

children treated with 

Chinese medicinal herbs for 

atopic eczema [44] 

M.P. Sheehan, 

D.J.Atherton 
1994 Atopický ekzém 

Dvojitě zaslepená a 

placebem kontrolovaná 

studie 

Zlepšení skóre symptomů n=16 12 měsíců 

5 

Efficacy of traditional 

Chonese herbal therapy in 

adult atopic dermatitis [45] 

Sheehan MP, 

Rustina MH, 

Atheron DJ 

1992 Atopický ekzém 

Dvojitě zaslepená 

placebem kontrolovaná 

studie 

Zlepšení skóre symptomů: 

zmírnění svědění kůže, zlepšení 

rozsahu erytému zlepšení kvality 

spánku 

n=40 2 měsíce 

6 

Efficacy and safety of 

modified Mai-Men-Dong-

Tang for treatment of 

allergic asthma [46] 

Hsu CH, LuCm, 

Chang TT 
2005 

Astma 

bronchiale 

Dvojitě zaslepená 

randomizovaná placebem 

kontrolovaná klinická 

studie 

Zlepšení plicních objemů 

-zvýšení FEV, snížení 

imunoglobinu v séru, zlepšení 

skóre symptomů  

n=30 4 měsíce 
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Tabulka 12: Přehled studií 

  Název Autor Rok Indikace Typ studie Klinické efekty Kontrolní vzorek Délka  

7 

Acupuncture and Chinese herbal 

medicine in the treatment of patients 

with seasonal allergic rhinitis: 

a randomized‐controlled clinical trial 

[47] 

B. Brinkhaus,  

J. Hummelsberger,  

R. Kohnen, J. Seufert, 

C.H. Hempen, H. 

Leonhardy, R. Nçgel, 

S. Joos1, E. Hahn,  

D. Schuppan 

2004 

Sezonní 

alergická 

rýma 

Náhodně zaslepená 

kontrolovaná 

studie 

Zlepšení příznaků: rýma, 

zvlhčená nosní sliznice 

(VAS P=0,006), kvalita 

života (P= 0,015) 

n=59 8 týdnů 

8 

Complementary and Alternative 

Treatment for Allergic Conditions 

[48] 

Juan Qiu, MD, PhD, 

Kristen Grine, DO 
2016 

Astma, 

Alergie 

Dvojitě zaslepená 

randomizovaná 

placebem 

kontrolovaná 

klinická studie 

zvýšení FEV, snížení 

hladiny IgE, snížení 

překrvení nosní sliznice, 

kýchání, nosní výtok, 

zlepšení celkových 

příznaků, kvalita spánku  

n=20  12 měsíců 

9 

Acupuncture Therapy Results in 

Immediate Bronchodilating Effect in 

Asthma Patients [49] 

Kuo-An Chu, Yi-Chin 

Wu, Yao-Min Ting, 

Hong-Chung Wang, 

Jau-Yeong Lu 

2006 Astma 

Prospektivní 

kontrolovaná 

studie 

Stabilní hodnoty FEV, 

shodné jako při použití 

ZM 

n=16 4 měsíce 

10 

Efficacy and tolerability of 

antiasthma herbal medicine 

intervention in adult pacient with 

moderate-severe allergic asthma [36] 

Ming-chun Wen, Chun-

Hua Wei, Kamal 

Srivastava, Jimmy Ko, 

Si Ting Xi 

2005 astma 

Dvojitě zaslepená 

randomizovaná 

studie  

Zlepšení plicní funkce, 

Zvýšená hodnota FEV, 

IgE sníženo, zvýšení PEF 

n=91 4 týdny 

11 

Safety and Tolerability of and 

Antiasthma Herbal Formula in Adult 

Subjects with Asthma [51] 

Kristin Kelly-Pieper, 

Sangita P.Patil, Paula 

Busse, Nan Yang 

2009  

Středně 

závažné 

až 

závažné 

astma 

Randomizovaná 

dvojitě zaslepená 

kontrolovaná 

studie 

Zvýšení FEV n=28 4 týdny 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1398-9995.2004.00540.x
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V níže uvedené tabulce 13 jsou zaneseny důkazy přínosů akupunktury ze studií 

z roku 2005–2016, které se zabývají literárním srovnáním přehledu literatury. Studie 

z roku 2013–2016, zabývající se akupunkturou u astmatu vypovídají o zlepšení hodnot 

maximálního výdechového proudu nebo kolísání expiračního průtoku. Akupunktura 

vypovídá o zlepšení hodnot FEV1, dále se zlepšily hodnoty FEV1/ FVC, IgE, kdežto 

hodnoty ECP se nesnižují. U dětí s onemocněním astmatu nebyly dostatečné důkazy pro 

potvrzení klinických přínosů. Ze studií o alergické rýmě vyplývá, že léčba je za pomocí 

akupunktury. Studie zabývající se alergickou rýmou prokazují důkazy o účinnosti 

a nákladové efektivitě oproti farmakologické léčbě. Studie ukazují, že QALY je lepší, 

než při farmakologické léčbě ale může to být pouze krátkodobý účinek. Studie, které se 

zabývaly atopickým ekzémem nejsou dostatečně podloženy důkazy efektivity 

akupunktury a jsou nedostatečné pro hodnocení efektu léčby. [52] 

 

Tabulka 13: Studie akupunktury [52] 

Důkazy ze studií z roku 2005 – 2006  

Studie 
Australia DVA: 

září 2005 - září 2010 

USVA: 

leden 2005 - březen 2013 

The Acupuncture Evidence 

Project: 

březen 2013 - září 2016 

Astma Nedostatečné důkazy efektů efekty nebyly přezkoumány 
Pozitivní účinky 

(u dospělých)  

Alergická rýma Důkaz efektů Nejasné důkazy Důkaz pozitivních efektů 

 

Ze závěrů systematické rešerše vyplývá, že akupunktura má pozitivní vliv na několik 

zkoumaných diagnóz, a to hlavně na: migrény, bolesti hlavy, chronické bolesti zad, 

alergickou rýmu, pooperační bolesti, nevolnosti po chemoterapii apod., potenciální vliv 

na dalších 36 sledovaných diagnóz, například astma.  Dále byla zjišťována nákladová 

efektivita a bezpečnost léčby, kdy studie vypovídají o léčbě pomocí akupunktury jako 

nákladově efektivní. Studie se zabývá schopností intervence dosáhnout účinku, 

tj. klinická studie s kontrolou placeba, kdy nejběžnější metodou používanou k hodnocení 

účinnosti metody je randomizovaná placebem kontrolovaná studie. [37] 

4.2 Kvalitativní výzkum 

Tato kapitola se zaměřuje na kvalitativní výzkum, který probíhal formou přímých 

rozhovorů s pacienty, kteří podstoupili léčbu pomocí TČM a následně byly zpracovány 

jednotlivé případové studie. Je důležité podotknout, že se jedná o pilotní výzkum 

a výzkumný vzorek pacientů byl zaměřen na onemocnění s příbuznými diagnózami astma 

bronchiale, atopický ekzém a pylové alergie. Shodou náhod se do tohoto výběru dostala 

většina pacientů s nejtěžšími formami těchto onemocnění, kteří již prošli veškerými 

léčebnými možnostmi západní medicíny, a proto vyhledali TČM. Dále byl vzorek 

pacientů omezen na pacienty s již ukončenou léčbou, pro efektivnější hodnocení přínosů 

TČM a rovněž byl časově omezen, takže se spíše jedná o první sondu do tohoto problému, 

nikoliv reprezentativní závěr.  
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Rozhovory byly směřovány na léčbu TČM a její přínosy. Prvotní navázání kontaktu 

s pacienty proběhlo buď emailem či telefonickým kontaktem. Na základě domluvy 

proběhla s každým pacientem osobní schůzka. Pomocí stanovené metodiky (Kvalitativní 

výzkum) která byla v rámci kvalitativního výzkumu použita, pacienti nejprve byli 

informování o tématu rozhovoru a následně podepsali informovaný souhlas 

se zpracováním osobním údajů a účasti v tomto výzkumu. Následně probíhal samotný 

rozhovor, u kterého byla jasně daná osnova (Příloha 1), dle které byly dotazy kladeny. 

Pro hodnocení efektů byla stanovena škála od 0 do 10, kdy číslo 0 značí nulový efekt 

a číslo 10 největší efekt léčby, Následně jsou uvedeny popsány případové studie dané 

problematiky. 

 

Pacient 1  

Pacientovi bylo v roce 2012 diagnostikováno astma bronchiale. Nemoc 

se dostala až do takové fáze, kdy pacient musel podstupovat bronchoalveolární laváže, 

protože nemoc nebyla jinak ovlivnitelná a selhávaly inhalační i celkově podávané 

kortikoidy, veškerá léčba západní medicíny. Přitom dávky kortikoidů a dalších léků již 

byly na hranici významných nežádoucích účinků (osteoporóza, žaludeční vředy, změny 

krevního obrazu, vliv na srdce). To byl jeden z hlavních důvodu, který pacienta vedl 

vyhledat alternativní medicínu. TČM byla pacientovi doporučena kolegyní z práce. 

Pacient tři roky docházel na kliniku TČM, kde podstupoval akupunkturu a fytoterapii. 

V současné době svůj zdravotní stav hodnotí velice kladně, žádné komplikace během 

léčby nenastaly. Pacient efekt léčby hodnotí jednoznačně stupněm 10, protože léčba TČM 

mu pomohla, nemá v současné době žádné potíže a již nemusí podstupovat 

bronchoalveolární laváže, což vypovídá o efektu TČM, a dokonce již nemusí užívat ani 

žádné pomocné prostředky – inhalační kortikoidy. Pro pacienta je přínosem komplexnost 

léčby a individuální přístup lékaře k pacientovi. Dle pacienta lékař řeší nejen příznaky 

onemocnění, ale také příčiny a zajímá se o pacienta jako o celek. Jako hlavní přínos této 

léčby pacient hodnotí pokles klinických hodnot zánětu plic a normalizaci všech 

dechových parametrů. 

Pacient 2 

Pacient od dětství trpí na atopický ekzém. Tvrdí, že je v současné době vyléčen 

a ekzém se již delší dobu neobjevuje. Do centra TČM docházel 3 roky. Pacient 

ve 38 letech vyhledal TČM, protože měl masivní problémy a atopický ekzém se rozlezl 

po celém těle. Západní medicína mu nepomáhala, užíval farmakologické prostředky 

v podobě různých mastí. O TČM se dozvěděl od kolegyně z práce, která se taktéž léčila 

metodou TČM. Co se týče komplikací během léčby, tak žádné nenastaly, naopak pacient 

efekt léčby hodnotí zcela jednoznačně číslem 10. V současné době pacient svůj zdravotní 

stav hodnotí velice dobře a tvrdí, že je úplně vyléčen. Tudíž se pacient v současné době 

nijak neléčí. Pacient podstupoval akupunkturu a fytoterapii. Co se týče jiných 

alternativních metod, pacient v minulosti podstoupil homeopatickou léčbu, která mu byla 

navržena ošetřujícím lékařem z oblasti západní medicíny. Homeopatickou léčbu 

považuje za neúspěšnou, při homeopatické léčbě nepozoroval žádné účinky a změny. 
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Hlavním přínosem pro pacienta je komplexnost léčby, osobnější přístup a změna svého 

životního stylu. Z pohledu západní medicíny užívání kortikoidních mastí na velkém 

povrchu těla u takto generalizovaného ekzému bohužel přispívá ke vstřebávání kortikoidů 

a zvyšuje se riziko nežádoucích účinků těchto léků (žaludeční vředy, osteoporóza, změny 

krevního obrazu atd). Naproti tomu akupunktura a fytoterapie nemají nežádoucí účinky, 

pokud je užívá vyškolený odborník v TČM s průměrnou dobou vzdělání 6-11 let. 

Pacient 3 

Pacientka se již od dětství léčí s pylovou alergií a ekzémem. Tato onemocnění jsou 

spolu velice úzce provázána. Pacientka na kliniku TČM primárně přichází s alergií 

na trávu a pyly. Léčbu TČM vyhledala ve 22 letech, protože západní medicína, 

farmakologická léčba pacientce nezabírala, tak hledala jiné řešení. Pacientka mimo jiné 

trpí hemofilií a byla řádně seznámena s možnými nežádoucími účinky a uvádí, že žádné 

nežádoucí účinky nenastaly. Efekt léčby TČM pacientka hodnotí číslem 8, potíže 

radikálně ustoupily, ale sezónně se někdy vyskytují, a to ve výrazně nižší míře než před 

léčbou TČM. V současně době pacientka potíže hodnotí velice kladně, potíže 

se nevyskytují a nijak se neléčí. Pacientka podstoupila akupunkturu, fytoterapii a za 

pomocí konzultace s lékařkou upravila svou životosprávu, konkrétně stravu. Jako hlavní 

přínos pacientka uvádí komplexnost léčby a vzhledem k dlouholeté tradici má pacientka 

k tomuto typu léčby důvěru. Pacientku TČM donutila přemýšlet o svém životním stylu. 

Pacient 4 

Pacient se od dětství léčil s atopickým ekzémem, který se vyskytoval hlavně 

v loketních a podkoleních jamkách, ekzém byl často krvácivého rázu. V současné době 

pacient tvrdí, že je zcela vyléčen a ekzém se nevyskytuje. Vzhledem k neúpornému 

svědění pokožky a nezabírajícím lékům západní medicíny, pacient na doporučení své 

manželky vyhledal TČM. Pacient podstoupil akupunkturu a fytoterapii. Pacient popisuje, 

že zpočátku se stav pacienta zhoršil, ale postupně ekzém vymizel. Efekt alternativní léčby 

TČM pacient hodnotí stupněm 10. Během léčby u pacienta nedošlo k žádným 

komplikacím. Dle pacienta je TČM hlavní odlišností to, že TČM hledá příčiny daného 

onemocnění, kdežto západní medicína léčí pouze příznaky.  

Pacient 5 

Pacientka trpí onemocněním astma bronchiale a o TČM se dozvěděla od přátel. 

Pacientka při léčbě TČM nezaznamenala žádné nežádoucí účinky. Dle pacientky  

zahrnutí tohoto typu péče do veřejného zdravotnictví, by byla další možnost přístupu 

k léčbě. V tuhle chvíli se pacientka léčí pomocí TČM v kombinaci se západní medicínou. 

Co se týče efektu TČM, tak zatím nelze posoudit, léčí se krátce. Pacientka podstupuje 

akupunkturu a fytoterapii, konkrétně bylinné čaje. Jako hlavní přínos této léčby pacientka 

považuje komplexnost této péče, a nevýhodou je, že TČM nevyužívá přístrojů. Tudíž 

je vhodné tuto léčbu kombinovat s léčbou západní. 
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Pacient 6 

Pacientka od kojeneckého věku trpí na atopický ekzém, který je v různých obdobích 

téměř v remisi. Jindy je však výrazně svědivý, suchý a červený. V současné době 

se situace výrazně zmírnila. Na doporučení svého manžela, pacientka TČM vyhledala 

ve 27 letech TČM kvůli úporným bolestem a svědění. Pacientka podstoupila akupunkturu 

a užívala různé byliny ve formě tablet. Kdysi dříve vyzkoušela léčitele na způsob ReiKi 

(energie v dlaních), tak pacientka uvádí, že to bylo bez efektu. Co se týče efektu TČM 

tak uvádí hodnotu 2. Během léčby nenastaly žádné komplikace ani jiné vedlejší účinky. 

V současné době se pacientka nijak neléčí, ani TČM. Dle pacientky západní medicína 

pouze potlačuje příznaky ekzému, ale neřeší příčinu. Dlouhodobá léčba kortikoidy není 

pro pacientku řešením, a proto vyhledala TČM, chtěla zkusit, zda by ji tato cesta pomohla. 

Pacientka uvádí, že TČM velice finančně náročná. Jako hlavní odlišnost TČM od západní 

medicíny pacientka považuje celostní přístup. Dále TČM klade velký důraz na zdravou 

a vhodnou stravu a zdravý životní styl. 

Pacient 7 

Pacient se potýkal s dlouhodobými problémy pylové alergie, které ho provázely 

zhruba 6 let. V současné době se potíže výrazně zlepšily. Po 4 letech trvání nemoci 

pacient vyhledal TČM na doporučení své známé. Pacient byl seznámen s možnými 

komplikacemi souvisejícím s léčbou a uvádí, že léčba probíhala bez jakýkoliv 

komplikací, a naopak progresivně vede ke stále zlepšujícímu se stavu. Efekt léčby pacient 

na škále hodnotí číslem 8, v současné době svůj stav hodnotí velmi dobře. Vzhledem 

ke zhoršujícím se potížím zdravotního stavu pacient západní medicínu zcela vzdal a léčil 

se pouze metodou TČM, tzn., že nedošlo k souběhu léčby. Pacient vyzkoušel pouze 

metody TČM – konkrétně akupunkturu, masáže za pomocí baněk a bylinné přípravky. 

Pacient jako hlavní přínosy hodnotí komplexnost péče, individuální přístup lékaře 

k pacientovi a důraz na životní styl. 
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4.2.2 Vyhodnocení případových studií 

Kapitola shrnuje výsledky případových studií, které jsou souhrnně zaznamenány 

v tabulce 14. Cílem případových studií bylo zhodnotit přínosy léčby TČM 

a efekty. Tyto efekty byly subjektivně hodnoceny od 0 do 10, kdy číslo 0 značí nulový 

efekt a číslo 10 největší efekt léčby. Hodnota efektu byla hodnocena experty z dané 

oblasti, především z řad lékařů. 

Tabulka 14: Souhrn případových studií 

Pacient Pohlaví Diagnóza 
Délka léčby 

(měsíce) 

Efekt 

léčby  

(0 - 10) 

Přínos léčby TČM 

1 Muž Astma bronchiale 36 10 
Komplexnost, individuální přístup 

lékaře, změna dechových parametrů 

2 Muž Atopický ekzém 48 10 
Komplexnost, osobnější přístup 

lékaře 

3 Žena Pylová alergie 48 8 
Komplexnost léčby, změna životního 

stylu, pokles IgE 

4 Muž Atopický ekzém 48 10 
Hledání příčin nemoci, komplexnost 

a propojenost léčby 

5 Žena Astma bronchiale 6 
nelze 

posoudit 
Komplexnost léčby 

6 Žena Atopický ekzém 1 2 Komplexnost, důraz na životní styl 

7 Muž Pylová alergie 36 8 
Komplexnost, individuální přístup 

lékaře, důraz na životní styl 

4.3 Financování 

Problematika financování TČM není zcela vyřešena a není hrazena z prostředků 

veřejných pojišťoven. Na základě analýzy případových studií bylo zjištěno,  

že jednou z největších překážek využívání TČM je samofinancování léčby pacientem, 

protože léčba je velice nákladná. Na druhou stranu je předpokladem to, že léčba TČM by 

v poměru s přínosy této léčby mohla být v konečném důsledku méně nákladná než 

západní medicína.  

Cílem kapitoly je vyčíslit náklady na tento typ péče u jednotlivých případových 

studií, které byly zpracovány za pomocí poskytnutí dat vybraného zdravotnického 

zařízení. Dále se kapitola zaměřuje na dopad rozpočtů zdravotních pojišťoven v případě 

zahrnutí do systému veřejného zdravotnictví a proplácení této péče. 
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4.3.1 Analýza nákladů 

V této kapitole jsou vyčísleny náklady na léčbu TČM podobných, spolu souvisejících 

diagnóz u konkrétních případových studií. Jedná se o pacienty po ukončení léčby. 

V níže uvedené tabulce 15 jsou uvedeny náklady u pacienta s diagnózou astma 

bronchiale. Pacient byl léčen po dobu tří let s celkovými náklady 32 200 Kč. 

 

Tabulka 15: Náklady na TČM pacient 1 

Náklady Fytoterapie (Kč) 
Akupunktura 

 1 návštěva (Kč) 
Počet Celkem akupunktura (Kč) Celkem (Kč) 

r.2015 6 200 400 12 4 800 11 000 

r.2016 5 200 400 18 7 200 12 400 

r.2017 4 800 400 10 4 000 8 800 

Celkem 16 200 − 40 16 000 32 200 

 

V tabulce 16 jsou uvedeny náklady na léčbu pacienta s atopickým ekzémem. Pacient byl 

léčen po dobu čtyř let s celkovými náklady 64 000 Kč. 

Tabulka 16: Náklady na TČM pacient 2 

Náklady Fytoterapie (Kč) 
Akupunktura 

1 návštěva (Kč) 
Počet 

Celkem  

akupunktura (Kč) 
Celkem (Kč) 

r.2010 14 700 400 29 11 600 26 300 

r.2011 13 950 400 31 12 400 26 350 

r.2012 3 150 400 7 2 800 5 950 

r.2013 3 000 400 6 2 400 5 400 

Celkem 34 800 − 73 29 200 64 000 

 

V tabulce 17  jsou uvedeny nákladu na léčbu pacienta s pylovou alergií. Pacient byl léčen 

po dobu čtyř let s celkovými náklady 38 100 Kč. 

Tabulka 17: Náklady na TČM pacient 3 

Náklady Fytoterapie (Kč) 
Akupunktura 

1 návštěva (Kč) 
Počet Celkem akupunktura (Kč) Celkem (Kč) 

r.2013 3 500 400 7 2 800 6 300 

r.2014 11 500 400 23 9 200 20 700 

r.2015 3 500 400 9 3 600 7 100 

r.2016 2 400 400 4 1 600 4 000 

Celkem 20 900 − 43 17 200 38 100 
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V tabulce 18 jsou uvedeny náklady na léčbu pacienta s atopickým ekzémem. Pacient byl 

léčen po dobu čtyř let s celkovými náklady 65 710 Kč. U toho pacienta je uvedena cena 

za konzultace s odborníky ze zahraničí v dané problematice, která činila 3000 Kč. 
 

Tabulka 18: Náklady na TČM pacient 4 

Náklady Fytoterapie (Kč) 
Akupunktura  

1 návštěva (Kč) 
Počet 

Celkem  

akupunktura (Kč) 
Celkem (Kč) 

r.2011 7 310 400 25 10 000 17 310 

r.2012 15 850 400 30 12 000 27 850 

r.2013 3 300 400 20 8 000 11 300 

r.2014 2 250 400 10 4 000 6 250 

Celkem 28 710 − 85 34 000 62 710 

  konzultace s odborníky ze zahraničí 3 000 65 710 

 

V tabulce 19  jsou uvedeny náklady na léčbu pacienta s astma bronchiale. Pacient byl 

léčen pouze po dobu 6 měsíců s celkovými náklady 5 900 Kč. 

 

Tabulka 19: Náklady na TČM pacient 5 

Náklady 
Fytoterapie 

(Kč) 

Akupunktura  

1 návštěva 

(Kč) 

Počet 
Celkem akupunktura 

(Kč) 
Celkem (Kč) 

11/ 2017 - 4/ 

2018 
1 900 400 10 4 000 5 900 

Celkem 1 900 − 10 4 000 5 900 

 

V tabulce 20 jsou uvedeny náklady na léčbu pacienta s atopickým ekzémem. Pacient byl 

léčen po dobu dvou měsíců s celkovými náklady 3 800 Kč. 

 

Tabulka 20: Náklady na TČM pacient 6 

Náklady 
Fytoterapie 

(Kč) 

Akupunktura 

1 návštěva 

(Kč) 

Počet 
Celkem akupunktura 

(Kč) 

Celkem 

(Kč) 

12/2016 - 

1/2017 
1 400 400 6 2 400 3 800 

Celkem 1 400 − 6 2 400 3 800 
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V tabulce 21  jsou uvedeny náklady na léčbu pacienta s pylovou alergií. Pacient byl léčen 

po dobu tří let s celkovými náklady 35 600 Kč. 

 

Tabulka 21: Náklady na TČM pacient 7 

Náklady Fytoterapie (Kč) 
Akupunktura 

1 návštěva (Kč) 
Počet Celkem akupunktura (Kč) Celkem (Kč) 

r.2013 3 100 400 5 2 000 5 100 

r.2014 12 900 400 28 11 200 24 100 

r.2015 2 800 400 9 3 600 6 400 

Celkem 18 800 − 42 16 800 35 600 

 

Vyčíslené náklady na TČM budou použity v následující kapitole pro výpočet dopadu 

na rozpočet zdravotních pojišťoven (Budget Impact Analysis). 

4.3.2 Dopad na rozpočet zdravotních pojišťoven  

Cílem této kapitoly bylo zjistit, jaký by byl dopad na rozpočet zdravotních pojišťoven 

v České republice, kdyby byla z prostředků veřejného zdravotního pojištění proplácena 

alternativní léčba TČM. Dopad na rozpočet zdravotních pojišťoven byl analyzován na 

základě metody Analýzy dopadu na rozpočet – Budget Impact Analysis (dále jen BIA). 

Dopad na rozpočet je vyjádřen jako rozdíl nákladů před zavedením alternativní léčby 

a po zavedení nové alternativy v následujících letech. Tato analýza hodnotí, jaké důsledky 

a dopady by proplácení mělo při zavedení nové alternativy a její částečné proplácení 

v kombinaci se západní medicínou. V této kapitole je navrhnuto, jak by proplácená částka 

ovlivnila zdravotní pojišťovny a jejich rozpočty. 

Existuje několik úhlů pohledů na danou problematiku, a to z pohledu pacienta, 

poskytovatele zdravotní péče nebo plátce zdravotní péče. V analýze je nutné zvolit úhel 

pohledu neboli perspektivu, ze které budou náklady zkoumány. Vzhledem k hodnocení 

pro potřeby dopadu na rozpočet zdravotních pojišťoven byla analýza zpracován 

z pohledu plátce zdravotní pojišťovny. Dále je v analýze uvažován časový horizont, který 

závisí na dopadu na rozpočet. Časový horizont je uvažován na 5 let, který je využíván 

standardně (SÚKL [29]). 

Na základě zjištěných výsledků z analýzy nákladů je výpočet dopadu na rozpočet 

zaměřen na pacienty s vybranými diagnózami – astma bronchiale, pylová alergie, 

atopická dermatitida. Počítáno je pouze s průměrnými náklady na léčbu pacienta. 

Náklady na TČM byly vypočteny na základě poskytnutí dat každého pacienta vybraného 

zdravotnického zařízení a náklady západní medicíny byly získány od nejmenované 

zdravotní pojišťovny. V nákladech na léčbu západní medicíny nejsou zahrnuty platy 

zdravotnického personálu, amortizace přístrojů a vybavení ordinací a tak dále. Jsou zde 

zahrnuty pouze přímé náklady na léčbu a léčivé přípravky, nikoliv náklady na diagnostiku 

onemocnění.  
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Cílem analýzy bylo navrhnout scénář, jak by proplácená částka léčby alternativní 

medicíny zasáhla do rozpočtů zdravotnických pojišťoven. Je důležité opět podotknout, 

že v současné době v České republice alternativní medicína konkrétně TČM není hrazena 

zdravotní pojišťovnou a dalším problémem je že, není uznávána jako lege artis v rozporu 

s desítkami diagnóz, na které ji doporučuje WHO.  

BIA – astma bronchiale 

Počet léčených pacientů s diagnózou astma bronchiale v České republice v roce 2016 

činilo 227 975 lidí [53]. Na základě studií [38] bylo zjištěno, že metodu alternativní léčby 

pro léčebné účely s onemocněním astmatu využívá 1,5 % pacientů z celkového počtu 

léčených pacientů. Z toho lze uvažovat, že počet pacientů využívajících alternativní léčbu 

činí 2 280 lidí, zbylá část 225 695 pacientů využívá léčbu západní medicíny, nebo léčbu 

v kombinaci s alternativní medicínou. Průměrný roční nárůst celkové populace 

s astmatem byl uvažován z průměrného nárůstu incidence od roku 2013 do roku 2016, 

který činil 11 174 pacientů za rok. Z toho bylo vypočítáno 1,5 % (168) pacientů, kteří 

využívají alternativní léčbu a zbylí (11 006) pacienti využívají léčbu západní, nebo 

v kombinaci s alternativní. V následujících 5 letech je uvažována 20% penetrace nových 

pacientů, což je 2 235 lidí. Rozdíl celkové populace a nových pacientů nám udává počet 

ostatních pacientů, kde je uvažována 10% penetrace, která činí 3 991 pacientů. Byl 

navržen nový scénář (Tabulka 23), který popisuje proplácení TČM za předpokladu 

kombinace se západní medicínou.  

 

Tabulka 22: Nový scénář – odhad budoucího počtu pacientů 

Časový horizont 
2 018 2 019 

 
2 020 2 021 2 022 

Celková populace 250 323 261 497 
 

272 671 283 845 295 019 

Počet pacientů 

na TČM 
22 097 28 324 

 
34 551 40 778 47 005 

Počet pacientů 

na ZM  
228 226 233 173 

 
238 120 243 067 248 014 

 

Průměrné roční přímé náklady na jednoho pacienta léčeného západní medicínou činí 

3 130 Kč. Průměrné roční náklady na novou alternativu, léčbu TČM činí 10 734 Kč.  

Je uvažován scénář, který popisuje proplácení TČM v kombinaci se západní medicínou 

při předpokladu využívání 50 % populace již léčených TČM. 
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Tabulka 23: Nový scénář – proplácení TČM v kombinaci se západní medicínou 

Časový 

horizont  
2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 

Předpoklad - 

50% užívá jen 

ZM i TČM 

11 049 14 162 17 276 20 389 23 502 

Náklady 

na ZM a TČM 

(Kč) 

986 122 051 1 078 190 200 1 170 258 349 1 262 326 498 1 354 394 647 

 

Starý scénář (Tabulka 24) popisuje situaci, kdy TČM není proplácena. 

 

Tabulka 24: Starý scénář – neproplácení  TČM 

Časový 

horizont 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 

Celková 

populace ZM 246 567 257 573 268 579 279 585 290 591 

Náklady na rok 

(Kč) 771 754 710 806 203 490 840 652 270 875 101 050 909 549 830 

Nárůst užívání 

TČM 3 756 3 924 4 092 4 260 4 428 

Předpoklad - 

50% užívá ZM 

i TČM 1 878 1 962 2 046 2 130 2 214 

Náklady 

celkem (Kč) 777 632 850 812 344 550 847 056 250 881 767 950 916 479 650 

 

V následující tabulce 25 je vyčíslen rozdíl nákladů při proplácení alternativní léčby 

v kombinaci západní medicínou oproti starému scénáři, kdy je proplácena pouze západní 

medicína. Dopad na rozpočet ZP v časovém horizontu 5 let činí 437 914 437 Kč, což 

znamená, že na nový scénář by bylo potřeba vynaložit výrazně více peněžních prostředků 

z veřejného pojištění, ale je třeba zvážit klinické přínosy, které se na základě pilotního 

výzkumu zdají být poměrně velké. Nicméně toto tvrzení by bylo jednoznačně nutné 

podložit dalšími rozsáhlejšími výzkumy.  
 

 

Tabulka 25: Dopad na rozpočet ZP v horizontu 5 let 

Časový 

horizont 2018 2019 2020 2021 2022 

Nový scénář 

(Kč) 986 122 051 1 078 190 200 1 170 258 349 1 262 326 498 1 354 394 647 

Starý scénář 

(Kč) 777 632 850 812 344 550 847 056 250 881 767 950 916 479 650 

Dopad na 

rozpočet ZP 

(Kč) -208 489 201 -265 845 650 -323 202 099 -380 558 548 -437 914 997 
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BIA – atopický ekzém 

Průměrný roční počet léčených pacientů s onemocněním atopického ekzému je 1 220 156 

[55]. Vzhledem k nedostupnosti dat, bylo vycházeno z dat, která byla použita v předchozí 

analýze.  Dle expertní skupiny je uvažován 8 % nárůst nemocných pacientů, což činí 

12 068 lidí za rok, z nichž 11 887 lidí ročně bude využívat západní medicínu, nebo 

v kombinaci s alternativní medicínou a 181 pacientů za rok pouze alternativní medicínu.  

V níže uvedené tabulce 26 je vyčíslen odhad budoucího počtu pacientů. 

Tabulka 26: Nový scénář – odhad budoucího počtu pacientů 

Časový horizont 2018 2019 2020 2021 2022 

Celková populace 149 7699 150 991 152 2282 153 4574 154 6865 

Počet pacientů na TČM 98 784 137 036 175 287 213 539 251 791 

Počet pacientů na ZM  139 8915 137 2955 134 6995 132 1035 129 5074 

 

Průměrné přímé náklady na západní medicínu činily 1250 Kč na jednoho pacienta za rok 

a na alternativní medicínu 15 678 Kč na rok.  V tabulce 27 jsou vyčísleny náklady západní 

medicíny v kombinaci s alternativní medicínou. 

Tabulka 27: Nový scénář – proplácení TČM v kombinaci se západní medicínou 

Časový horizont 2018 2019 2020 2021 2022 

Předpoklad - 

50% užívá jen 

ZM i TČM 

20768 20768 20768 20768 20768 

Náklady na ZM a 

TČM (Kč) 
 2 500 711 877      2 851 004 178     3 201 296 480     3 551 588 781     3901 881 083     

 

V tabulce 28 jsou vyčísleny náklady západní medicíny. 

Tabulka 28: Starý scénář - neproplácení TČM 

Časový horizont 2018 2019 2020 2021 2022 

Celková populace ZM 1 213 741 1 225 627 1 237 514 1 249 401 1 261 288 

Náklady  

na rok (Kč) 

1 517 175 

702 

1 532 034 

328 

1 546 892 

955 

1 561 751 

581 

1 576 610 

208 

Nárůst  

užívání TČM 
18 470 18 638 18 806 18 974 19 142 

Předpoklad - 50% užívá ZM i 

TČM 
9 235 9 319 9 403 9 487 9 571 

Náklady celkem (Kč) 
1 528 719 

664 

1 543 683 

291 

1 558 646 

917 

1 573 610 

544 

1 588 574 

170 
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V následující tabulce 29 je vyčíslen dopad na rozpočet zdravotních pojišťoven v časovém 

horizontu 5 let, kdy můžeme vidět rapidní nárůst nákladů, dopad na rozpočet činí 

2 313 306 913 Kč, což by vedlo k velkým výdajům zdravotních pojišťoven. 

 

Tabulka 29: Dopad na rozpočet ZP 

Časový 

horizont 
2018 2019 2020 2021 2022 

Nový 

scénář 

(Kč) 

 

2 500 711 877 
2 851 004 178 3 201 296 480 3 551 588 781 3 901 881 083 

Starý 

scénář 

(Kč) 

 

1 528 719 664 
1 543 683 291 1 558 646 917 1 573 610 544 1 588 574 170 

Dopad na 

rozpočet 

ZP (Kč) 

- 971 992 213 -1 307 320 888 -  1 642 649 563 - 1 977 978 238 -   2 313 306 913 

 

 BIA – pylová alergie 

Počet diagnostikovaných pacientů činil 1 485 408 lidí [55]. Vzhledem k absenci dat pro 

zpracování této analýzy, je vycházeno opět z BIA pro astma bronchiale. Dle odhadů 

expertů je každoroční nárůst diagnostikovaných pacientů o 10 %, což je 12 291 pacientů. 

Nárůst pro předpokládané využití alternativní medicíny je 184 pacientů. V níže uvedené 

tabulce je zanesen odhad budoucího počtu pacientů. 

 

Tabulka 30: Nový scénář - odhad budoucího počtu pacientů 

Časový horizont 2018 2019 2020 2021 2022 

Celková populace 149 7699 150 9991 152 2282 153 4574 154 6865 

Počet pacientů na TČM 77 577 105 224 132 872 160 520 188 168 

Počet pacientů na ZM  142 0123 140 4766 138 9410 137 4054 135 8697 

 

V tabulce 31 jsou vyčísleny náklady pro nový scénář. Přímé náklady na léčbu západní 

medicínou činí 2 847 Kč a náklady na alternativní léčbu činí 11 867 Kč 

na pacienta ročně. 

Tabulka 31: Nový scénář – proplácení TČM v kombinaci se západní medicínou 

Časový 

horizont 
2018 2019 2020 2021 2022 

Předpoklad 

- 50% užívá 

jen ZM i 

TČM 

38788 52612 66436 80260 94084 

Náklady na 

ZM a TČM 

(Kč) 

5 074 096 608 5397 820 707 5 721 544 806 6 045 268 905 6 368 993 004 
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V tabulce 32 jsou vyčísleny náklady starého scénáře, tedy předpokládané náklady na 

současně proplácenou léčbu. 

Tabulka 32: Starý scénář - neproplácení TČM 

Časový 

horizont 
2018 2019 2020 2021 2022 

Celková 

populace 

ZM 

1 475 234 1 487 341 1 499 448 1 511 555 1 523 662 

Náklady 

na rok 

(Kč) 

4 199 990 939 4 234 459 650 4 268 928 362 4 303 397 074 4 337 865 785 

Nárůst 

užívání 

TČM 

22 449 22 617 22 785 22 953 23 121 

Předpoklad 

- 50% 

užívá ZM i 

TČM 

11 225 11 309 11 393 11 477 11 561 

Náklady 

celkem 

(Kč) 

4 231 947 261 4 266 655 121 4 301 362 980 4 336 070 840 4 370 778 699 

 

V níže uvedené tabulce 33 je vyčíslen dopad na rozpočet ZP. Dopad v roce 2022, tedy 

v 5letém časovém horizontu činí 1 998 214 305 Kč. 

Tabulka 33: Dopad na rozpočet ZP 

Časový 

horizont 2018 2019 2020 2021 2022 

Nový 

scénář (Kč) 5 074 096 608 5 397 820 707 5 721 544 806 6 045 268 905 6 368 993 004 

Starý scénář 

(Kč) 4 231 947 261 4 266 655 121 4 301 362 980 4 336 070 840 4 370 778 699 

Dopad 

 na ZP (Kč)  -  842 149 347 -1 131 165 586 -  1 420 181 826 -  1 709 198 065 - 1 998 214 305 
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4.4 Analýza rizik 

Výhody jakékoliv terapie mají klinický význam, ale bezpečnost léčby by vždy měla 

být prioritou v klinické praxi. Porovnání míry nežádoucích účinků TČM s léčebnými 

postupy západní medicíny v primární péči naznačuje, že se jedná o zcela bezpečnou 

metodu. Většina rizik spojených s TČM je nízká a závažné komplikace jsou vzácné. 

Nicméně, praktici TČM by si měli být vědomi, že i tato metoda může mít nežádoucí 

účinky a pacienti by měli být o možných nežádoucích účincích informováni. Praktici 

v této oblasti by je neměli přehlížet a podceňovat, důkladná anamnéza pacienta 

je nezbytná pro rozpoznání stavů, které zvyšují riziko komplikací.  [39] 

Tato kapitola se zabývá analýzou možných rizik, která mohou v TČM nastat.  

Po identifikaci rizik byla navržena možná opatření pro eliminaci, nebo úplné zamezení 

výskytu rizik. Prvním krokem analýzy rizik, je identifikace rizik, která mohou při léčbě 

nastat. Pomocí klinických studií a brainstormingu s odborníky zaměřující se na danou 

problematiku TČM, byla identifikována rizika. Celkem bylo identifikováno 18 rizik, 

která následně byla ve spolupráci s odborníky v této oblasti ohodnocena pro následné 

zpracování analýzy rizik. [40] 

V níže uvedených tabulkách (Tabulka 34, Tabulka 35) jsou zanesena identifikovaná 

rizika. Rizika jsou rozdělena do dvou hlavních skupin, a to na klinická rizika, která mohou 

běžně během klinické praxe nastat. Tato rizika jsou následně rozdělena z pohledu metod 

TČM, na fytoterapii, akupunkturu a masáže. Druhou skupinou jsou rizika ostatní, která 

představují hlavní a v současné době neřešitelný problém v provozu TČM. 

 

Tabulka 34: Klinická rizika 

Klinická rizika 

Fytoterapie Akupunktura Masáže 

Funkční dysbalance Funkční dysbalance Zarudlá kůže 

Toxicita Pneumotorax Zlomenina 

Alergické reakce Kožní infekce v místě vpichu Hematom 

Interference se západními léky Bolest v místě vpichu − 

− Hematom − 

− Krvácení v místě vpichu − 

− Zánět ušního boltce − 

 

Tabulka 35: Ostatní rizika 

Ostatní rizika 

Nedostatečně kvalifikovaný personál 

Šarlatánství 

Omezení v legislativě 

Špatná dostupnost léčby v některých krajích  
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Fytoterapie – funkční dysbalance  

Při nesprávně zvolené léčbě, například při chybné indikaci a dávkování bylin může dojít 

k tzv. funkční dysbalanci. Funkční dysbalance u fytoterapie, se ve většině případech 

projevuje nevolnostmi pacienta, které jsou často doprovázeny průjmem nebo zvracením. 

Zde je důležité dbát na erudici praktika a jeho správné vyškolení (v Číně trvá v rozsahu 

11 let). [25] Závažnost rizika byla ohodnocena číslem 2 a pravděpodobnost výskytu 

číslem 3. 

Fytoterapie – toxicita  

V ojedinělých případech byliny mohou obsahovat toxické látky. [40] V klinických 

studiích jsou popisovány nefrotoxické byliny čeledi podražcovitých Aristolochiacae. 

Tato čeleď vyvolává selhání ledvin a karcinom urotelu [41]. Vzhledem k přísným 

kontrolám se takové byliny do České republiky nedistribuují, tudíž bychom riziko mohli 

zcela vyloučit. Závažnost rizika byla ohodnocena číslem 3 a pravděpodobnost výskytu 

číslem 1. 

 

Fytoterapie – alergická reakce 

Stejně jako u západních léčiv se u fytoterapie mohou vyskytnout nežádoucí alergické 

reakce. Alergické reakce mohou být způsobeny špatnou indikací, předávkováním, nebo 

vysokou citlivostí pacienta k látkám, které byliny obsahují. Závažnost rizika byla 

ohodnocena číslem 2 a pravděpodobnost výskytu číslem 2. Je důležité dbát na erudici 

praktika TČM. 

Fytoterapie – interference se západními léky 

Pacienti, kteří přicházejí do poradny TČM ve většině případech užívají léky indikované 

západní medicínou, které užívají dlouhodobě. Pokud pacient užívá léky západní 

medicíny, hrozí riziko interference – farmakokinetická, farmakodynamická. Odborníci 

v této oblasti kladou důraz léky nevysazovat. Vzhledem k tomu, že léky jsou indikovány 

lékaři západní medicíny, tak pokud se stav pacienta zlepší, 

je možné lékaře západní medicíny přesvědčit a léky omezit či úplně vysadit. [42] 

Závažnost rizika byla ohodnocena číslem 3 a pravděpodobnost výskytu číslem 3. 

Akupunktura – funkční dysbalance  

Funkční dysbalance u akupunktury se vyskytuje zcela vzácně, záleží na erudici praktika 

v této oblasti. Je přímo úměrná správnému výběru kombinace bodů. Po akupunktuře 

může docházet k nevolnostem, svalové dysbalanci, únavě. [60] Závažnost rizika byla 

ohodnocena číslem 1 a pravděpodobnost výskytu číslem 2. 
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Akupunktura – pneumotorax  

Pod pojmem pneumotorax se rozumí vniknutí vzduchu do pleurální dutiny. 

Při akupunktuře může dojít k iatrogenímu pneumotoraxu, tzn. pneumotorax způsobený 

praktikujícím TČM. Jedná se o velmi závažné riziko, které vážně ohrožuje život pacienta. 

Většina pacientů s touto komplikací hlásí chronickou obstrukční plicní chorobu 

a je predisponována k sekundárnímu pneumotoraxu. [61] [62] Závažnost rizika byla 

ohodnocena číslem 5 a pravděpodobnost výskytu číslem 1. 

Akupunktura – kožní infekce v místě vpichu 

V současné době se kožní infekce v důsledku akupunktury vyskytují velmi vzácně, 

již jsou používány pouze jednorázové jehly. Je však známo, že mykobakterie způsobují 

lokalizované kožní léze u imunokompetentních jedinců v důsledku, penetrace pokožky. 

[40] Vzhledem k subkutánní aplikaci jehel několik milimetrů, dochází vzácně 

ke zvýšení rizika šíření infekce patogenními mikroorganismy. Nejčastějším důvodem 

je nedostatečná desinfekce kůže před vpichem jehly. [43] [64] Závažnost rizika byla 

ohodnocena číslem 1 a pravděpodobnost výskytu číslem 3. 

Akupunktura – bolest v místě vpichu 

Bolest v místě vpichu akupunkturních jehel může být často způsobená zasažením 

povrchových nervů, což postupně odezní. Dále bolest může signalizovat kožní infekcí 

v místě vpichu. [64] Závažnost rizika byla ohodnocena číslem 1 a pravděpodobnost 

výskytu číslem 4. 

Akupunktura – hematom  

Při mechanickém poškození stěny cév, které má za následek únik krve do okolních tkání, 

vzniká hematom. Jedná se o zcela běžné riziko, kterému lze předejít kompresí v místě 

vpichu či lokálním obkladem. [40] Závažnost rizika byla ohodnocena číslem 

1 a pravděpodobnost výskytu číslem 3. 

Akupunktura – krvácení v místě vpichu  

Riziko drobného krvácení v místě vpichu hrozí hlavně u pacientů s poruchami srážlivostí 

krve. [44] Závažnost rizika byla ohodnocena číslem 1 a pravděpodobnost výskytu 

číslem 3. 

Akupunkura – zánět ušního boltce 

Zánět ušního boltce může vzniknout při ušní akupunktuře. Zánět vzniká tehdy, když 

je místo nedostatečně vydesinfikované, či při použití intradermální jehly. Intradermální 

jehla se nechává zavedená několik dnů, a to může způsobit zanícení. [65] Závažnost rizika 

byla ohodnocena číslem 2 a pravděpodobnost výskytu číslem 3. 
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Masáže – zarudlá kůže 

Při masážích využívajících vyšších kompresí může dojít k zarudnutí kůže pacienta. 

U pacientů s citlivou pokožkou se jedná o zcela běžný jev. Závažnost rizika byla 

ohodnocena číslem 1 a pravděpodobnost výskytu číslem 3. 

Masáže – zlomenina  

Riziko zlomeniny hrozí u pacientů trpících osteoporózou. Ke zlomeninám může dojít 

větší kompresí při masáži v oblasti žeber. Závažnost rizika byla ohodnocena číslem 

4 a pravděpodobnost výskytu číslem 1.  

Masáže – hematom 

K hematomu při masážích dochází pomocí baněk či při velké kompresi. Závažnost rizika 

byla ohodnocena číslem 1 a pravděpodobnost výskytu číslem 2. 

Nedostatečně kvalifikovaný personál 

V současné době v České republice mnoho lidí metody TČM provozuje, aniž by měli 

jakékoliv odborné vzdělání v dané oblasti, což nese velké riziko. V ČR neexistuje žádné 

vysokoškolské studium, které by „odborníky“ v této oblasti mohlo připravit pro výkon 

praxe. Existují však v ČR soukromé školy TČM, již od roku 1990, které spolupracují 

s čínskými vysokými školami TČM a čínští profesoři jezdí do ČR na tyto školy přednášet. 

Studium je intenzivní po dobu 4-5 let a dále následuje celoživotní vzdělávání. Tyto školy 

jsou uznávány i v zahraničí ale nikoliv v ČR. Závažnost rizika byla ohodnocena číslem 

5 a pravděpodobnost výskytu číslem 3. 

Omezení v legislativě 

V září roku 2017 byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., Zákon o nelékařských 

zdravotních povoláních a byly zavedeny následující pojmy – Terapeut TČM a Specialista 

TČM. [19] To znamená, že existuje možnost legálního užívání TČM. V současné době 

je zákon v Senátu ČR stále v projednávání a odpůrci TČM usilují o zrušení profesí 

s argumenty, že se jedná o pouhé léčitelství.  Hlavním rozporem s novelizací zákona 

je to, že v ČR není žádná akreditovaná škola, která by vzdělání dle zákona umožňovala. 

[44] Závažnost rizika byla ohodnocena číslem 3 a pravděpodobnost výskytu číslem 4. 

Šarlatánství 

Riziko šarlatánství ve výkonu praxe v oblasti TČM úzce souvisí s nedostatečně 

kvalifikovaným personálem a s omezením legislativy v této oblasti v ČR. Vzhledem 

k tomu, že v ČR neexistuje žádná regulace ani zákon upravující výkon praxe TČM, 

tak tuto metodu může v současné době praktikovat každý. Závažnost rizika byla 

ohodnocena číslem 5 a pravděpodobnost výskytu číslem 2. 
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Špatná dostupnost léčby v některých krajích 

V ČR se vyskytuje několik center poskytujících TČM. Za riziko lze požadovat špatnou 

dostupnost léčby v některých krajích. Omezená nabídka po péči TČM byla zaznamenána 

v Plzeňském a Jihočeském kraji. Úplný deficit nabídky, lze zaznamenat v Ústeckém kraji 

na Vysočině a ve Zlíně. Pacienti ze zmíněných krajů mají omezenou možnost využití péče 

a nebo dokonce nemají povědomí o péči TČM. Závažnost rizika byla ohodnocena číslem 

2 a pravděpodobnost výskytu číslem 3. 

4.4.1 Matice rizik 

Po identifikaci rizik byla rizika pomocí brainstormingu s odborníky v oblasti TČM 

klasifikována, ke každému riziku byla přiřazena čísla na škále od 1 do 5, která hodnotí 

závažnost a pravděpodobnost výskytu rizika. Vynásobením závažnosti 

a pravděpodobnosti výskytu rizika je získána hodnota rizika (RPN), čím vyšší hodnotu 

riziko má, tím je vyšší hrozba vzniku rizika (Tabulka 36). 

 

 Tabulka 36: Rizika a jejich ohodnocení 

Klinická rizika 

Metoda 
Číslo 

rizika 
Riziko  Závažnost 

Pravděpodobnost 

výskytu 

Hodnota 

rizika 

Fytoterapie R1 Funkční dysbalance 2 3 6 

Fytoterapie R2 Toxicita 3 1 3 

Fytoterapie R3 Alergické reakce 2 2 4 

Fytoterapie R4 
Interference se  

západními léky 
3 3 9 

Akupunktura R5 Funkční dysbalance 1 2 2 

Akupunktura R6 Pneumotorax 5 1 5 

Akupunktura R7 
Kožní infekce v místě 

vpichu 
1 3 3 

Akupunktura R8 Bolest v místě vpichu 1 4 4 

Akupunktura R9 Hematom 1 3 3 

Akupunktura R10 
Krvácení v místě 

vpichu 
1 3 3 

Akupunktura R11 Zánět ušního boltce 2 3 6 

Masáže R12 Zarudlá kůže 1 2 2 

Masáže R13 Zlomenina 4 1 4 

Masáže R14 Hematom 1 2 2 

Ostatní rizika 

- R15 
Nedostatečně 

kvalifikovaný personál 
5 3 15 

- R16 Šarlatánství 5 2 10 

- R17 Omezení v legislativě 3 4 12 

- R18 

Špatná dostupnost 

léčby v některých 

krajích  

2 3 6 
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Na základě přiřazení čísel, hodnotících závažnost a pravděpodobnost rizika byla 

vytvořena matice rizik, do které byla rizika zanesena (Tabulka 37). 

Rizika vyskytující se v červených polích značí nejvýznamnější rizika (R15, R16, 

R17), žlutá pole značí středně významná rizika (R1, R4, R6, R8, R11, R18), a v zelených 

polích se vyskytují nevýznamná rizika (R2, R3, R5, R7, R9, R10, R12, R14, R19). 

Pro rizika vyskytujících se v červených a žlutých polích byla navržena nápravná opatření 

pro snížení pravděpodobnosti vzniku rizik. 

 

Tabulka 37: Matice rizik 

Pravděpodobnost výskytu 

Stupeň závažnosti Zanedbatelná (1) Malá (2) Střední (3) Uspokojivá (4) Velká (5) 

Velká (5) R6 R16 R15     

Uspokojivá (4)          

Střední (3) R2, R13   R4 R17   

Malá (2)   R3 R1, R11, R18     

Zanedbatelná (1)   R5, R12, R14 R7, R9, R10, R19 R8   

 

4.5 FMEA 

V této kapitole byla provedena metoda analýzy rizik FMEA. Vzhledem k tomu, 

že v matici rizik se některá rizika vyskytovala v červených polích (R15, R16, R17) 

a žlutých polích (R1, R4, R6, R8, R11, R18), to znamená nejvýznamnější a středně 

významná rizika, tak byla provedena FMEA, lze zaznamenat rizika před opatřeními 

a po opatřeních.  

V FMEA (Tabulka 38 a Tabulka 39) byla ohodnocena rizika a následně byla 

navržena opatření pro eliminaci, nebo úplné zamezení výskytu rizik. Po zavedení opatření 

byla rizika opět ohodnocena. Z tabulky je možné vidět, že se rizika výrazně snížila a míru 

rizika můžeme ohodnotit jako zanedbatelnou.
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Tabulka 38: Analýza FMEA 

FMEA Před opatřeními Po opatření 

Označení 
rizika 

Riziko S O D RPN Míra rizika Opatření S O D RPN Míra rizika 

R1 Funkční dysbalance 2 3 4 24 Střední 
Dbát na dávkování bylin →nejprve nízké dávky, sledování 
nežádoucích účinků, erudice praktika 

2 2 2 8 Zanedbatelné 

R2 Toxicita 3 1 5 15 Zanedbatelné − 2 1 1 2 Zanedbatelné 

R3 Alergické reakce 2 2 3 12 Zanedbatelné − 1 2 1 2 Zanedbatelné 

R4 Interference se západními léky 3 3 4 36 Střední 

Dbát na minimálně hodinový odstup dávkování od západních 
léků, erudici praktika, prvotní dávkování bylin →velmi nízké 
dávky a zvyšovat postupně, vědomost praktikujícího o 
medikamentech západní medicíny, zaznamenávat nežádoucí 
účinky 

2 2 2 8 Zanedbatelné 

R5 Funkční dysbalance 1 2 4 8 Zanedbatelné − 1 2 1 2 Zanedbatelné 

R6 Pneumotorax 5 1 2 10 Zanedbatelné − 5 1 2 10 Zanedbatelné 
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Tabulka 39: Analýza FMEA 

FMEA Před opatřeními Po opatření 

Označení 
rizika 

Riziko S O D RPN Míra rizika Opatření S O D RPN Míra rizika 

R7 Kožní infekce v místě vpichu 1 3 4 12 Zanedbatelné − 1 1 2 2 Zanedbatelné 

R8 Bolest v místě vpichu 1 4 1 4 Zanedbatelné − 1 4 1 4 Zanedbatelné 

R9 Hematom 1 3 2 6 Zanedbatelné − 1 2 1 2 Zanedbatelné 

R10 Drobné krvácení v místě vpichu 1 3 1 3 Zanedbatelné − 1 3 1 3 Zanedbatelné 

R11 Zánět ušního boltce 2 3 4 24 Střední 
Dezinfekce před aplikací ušních jehel, aplikace 

semínek místo jehel 
2 2 1 4 Zanedbatelné 

R12 Zarudlá kůže 1 2 1 2 Zanedbatelné − 1 2 1 2 Zanedbatelné 

R13 Zlomenina u osteoporózy 3 1 1 3 Zanedbatelné − 3 1 1 3 Zanedbatelné 

R14 Hematom 1 2 2 4 Zanedbatelné − 1 2 2 4 Zanedbatelné 

R15 Nedostatečně kvalifikovaný personál 5 3 4 60 Vysoké 
Zavedení požadavků na vzdělání →Změna 
legislativy, Akreditace vzdělávacího institutu 
TCM institut, zavedení vysokoškolských oborů 

1 1 2 2 Zanedbatelné 

R16 Šarlatánství 5 2 4 40 Střední Kvalifikace personálu, změna legislativy  4 2 1 8 Zanedbatelné 

R17 Omezení v legislativě 3 4 2 24 Střední Stanovení legislativních opatření 1 3 1 3 Zanedbatelné 

R18 Špatná dostupnost léčby v některých krajích  2 3 1 6 Zanedbatelné − 2 2 1 4 Zanedbatelné 
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Mezi nejčastější příčiny vzniku rizik je selhání lidského faktoru, nedodržení 

léčebných postupů, nedostatečná praxe a nedostatečná kvalifikace personálu. Po zavedení 

nápravných opatření, jak rizikům předejít, byla rizika opětovně ohodnocena, a zanesena 

do matice (Tabulka 40). Z matice je patrné, že po zavedení nápravných opatřeních byla 

rizika snížena. 

  

Tabulka 40: Matice rizik po navržení nápravných opatření 

Pravděpodobnost výskytu 

Stupeň 
Zanedbatelná 

(1) 
Malá (2) Střední (3) 

Uspokojivá 

(4) 
Velká (5) 

Velká (5) R6         

Uspokojivá 

(4) 
  R16       

Střední (3) R2, R13        

Malá (2)   
R1, R3, R4, 

R18 
      

Zanedbatelná 

(1) 
R15 R12, R14 

R7, R9, R10, R17, 

R19 
R8   

 

4.5.1 Souhrn výsledků 

V kapitole výsledky byl proveden pilotní výzkum na vzorku sedmi pacientů 

s diagnózami: astma bronchiale, atopický ekzém a pylová alergie, kteří ve většině 

případech měli shodou okolností těžký průběh onemocnění. Aby bylo možné potvrdit 

tvrzení pacientů o přínosech léčby TČM, bylo by potřeba provést výzkum v delším 

časovém období a na větším vzorku pacientů.  

Na základě analýzy nákladů na metodu TČM byla provedena analýza dopadu 

na rozpočet zdravotních pojišťoven. Výsledky ukazují, že by bylo potřeba vynaložit 

mnoho finančních prostředků na léčbu TČM, ale na základě analyzovaných přínosů 

TČM je uvažována úspora nákladů v následujících letech. Aby se potvrdilo, že efekt 

TČM je skutečně dlouhodobý, jak pacienti uvádí, bylo by nutné sledovat pacienty 

v delším časovém horizontu. Následně by pak úspory pro zdravotnictví mohly být vyšší. 

V poslední části kapitoly byla identifikována rizika v oblasti TČM, bylo celkem 

identifikováno 18 rizik, kdy pro střední a vysokou míru rizika byla navržena nápravná 

opatření. Při zavedení nápravných opatření lze předpokládat, že rizika budou eliminována 

či úplně odstraněna. 
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Diskuze 

CAM je používána k prevenci a diagnostice v širokém spektru onemocnění 

a celosvětově CAM vyhledává více než 80 % populace. V oblasti CAM je obrovská 

rozmanitost, kdo může CAM v praxi vykonávat, jaké kvalifikace jsou pro výkon praxe 

potřeba, jak je léčba financována atd. [14] V diplomové práci byla analyzována situace 

ve vybraných zemích. V rámci zpracování literární rešerše zaměřené na zmapování 

současného stavu této problematiky, byl zkoumán způsob institucionalizovanosti 

a proplácení CAM ve vybraných zemích. Analýza současného stavu byla zaměřena na 

určité země, na Švýcarsko, Itálii, Velkou Británii, Německo, a to vzhledem k rozdílnému 

zdravotnímu systému v jednotlivých zemích. Z analýzy současného stavu je jednoznačné, 

že každý stát k léčebným metodám CAM přistupuje jiným způsobem a v každé zemi 

je jinak stanoven obsah zákona, který se vymezuje vzhledem regulaci a výkonu 

praxe. [14] 

Ve zkoumaných zemích je v zákoně ukotvena legislativa pro výkon praxe CAM 

pouze v Německu. Pro vybrané metody CAM má ukotvenou legislativu VB a co se týče 

Švýcarska, tak má legislativu týkající se CAM ukotvenou v národní ústavě. V rámci 

legislativy ČR, je v současné době ukotven zákon pro výkon praxe, ale je v nesouladu se 

vzdělávacím systémem v ČR. Na druhou stranu akupunktura, je v ČR regulována 

a legálně její praxi mohou vykonávat pouze lékaři. Dále je regulována v Německu, VB, 

Švýcarsku.  Co se týče úhrad, tak v Německu je CAM hrazena částečně pojišťovnami 

a ve Švýcarsku a VB je úhrada zajišťována komerčním pojištěním. V ČR žádný z těchto 

úhradových systémů pro CAM nefunguje. [67] 

Problematika TČM je v současné době velice aktuálním a diskutovaným tématem 

nejen ve světě, ale i v České republice, tudíž je vhodné a důležité tuto problematiku řešit 

a zabývat se jí. Na aktuální problematiku je ve velké míře, ať už z pohledu lékařů, médií, 

tak laické společnosti šířena kritika a nejsou řešeny možné přínosy léčby TČM, což může 

být způsobeno nízkou gramotností a nevědomostí o účincích a celé problematice TČM.  

Samozřejmě je důležité zohledňovat ten fakt, že při výkonu praxe metody TČM mohou 

nastat rizika, což je v určité míře v klinické praxi zcela normálním jevem a je důležité, 

aby na ně byl kladen důraz.  

Praktická část se zabývala přínosy a riziky v oblasti výkonu praxe metody TČM, 

které byly analyzovány pomocí vhodně zvolených ekonomických metod – matice rizik, 

FMEA, BIA a dále za pomocí kvalitativního výzkumu a rešerše klinických efektů.  

Byla zpracována literární rešerše, ve které bylo cílem analyzovat klinické efekty 

metody TČM. Obecně je nedostatek kvalitně provedených dvojitě randomizovaných 

studií, které se zaměřují právě na klinické efekty metody TČM. Nejčastěji hodnocené 

parametry (FeNO, FVC, PEF, IgE, objektivní příznaky hodnocené pomocí VAS) 

dle studií ukazují, že byly po aplikaci metody TČM sníženy, což může svědčit o účinnosti 

TČM. Dvojité randomizované studie, ve kterých byl vzorek pacientů užívajících léčbu 

TČM a vzorek pacientů s placebem prokazují účinky léčby TČM, ve studiích. Nelze totiž 

vyloučit, že TČM má placebo efekt. V některých studiích byla TČM sledována 
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ve srovnání se západními léky jako například s Prednisonem. Výsledky ukazují, že efekt 

je stejný, musíme ale brát na vědomí, že Prednison je léčivo, které spadá do kortikoidů 

a nese s sebou mnoho nežádoucích účinků, které v konečném důsledku můžou zhoršovat 

stav pacienta.  

Během zpracování diplomové práce bylo osloveno několik zdravotnických zařízení 

věnujících se oblasti TČM. Ačkoliv to nebylo v očekávání, reakce na spolupráci byly 

negativní, z důvodu rozsáhlosti a složitosti dané problematiky, nebo z nezájmu 

spolupráce. Následně byla ale navázána díky komoře TČM spolupráce s nejmenovaným 

soukromým zařízením v Praze, které se věnuje výkonu praxe léčebné metody TČM.  

Ve spolupráci s tímto zdravotnickým zařízením v Praze, byl zpracován pilotní výzkum 

pomocí případových studií jednotlivých pacientů využívající péče TČM. Vzhledem 

k vysoké prevalenci a ročnímu nárůstu nemocnosti populace, byli vyhledáni pacienti 

se zaměřením na konkrétní diagnózy, a to na astma bronchiale, atopickou dermatitidu 

a pylovou alergii. Pro relevantní posouzení klinických efektů a přínosů bylo dalším 

kritériem výběru ukončení léčebného procesu TČM. Z toho důvodu byl výzkum zaměřen 

na „vyléčené pacienty“. 

Pacientovi 1 bylo diagnostikováno onemocnění astma bronchiale a lze ho považovat 

za vzorový případ, kdy byl pacient léčen metodou TČM po dobu tří let. Pacientovi byla 

v první řadě indikována farmakologická léčba kortikoidy, což mohlo nést za následek 

spoustu nežádoucích účinků. Onemocnění dospělo do takové míry závažnosti, kdy musel 

podstupovat bronchoalveolární laváže, následně pacient hledal jinou alternativu a začal 

se léčit pomocí metody TČM. Pokud porovnáme získané hodnoty z bodypletyzmografie, 

které jsou znázorněny v níže uvedené tabulce, tak lze říci, že došlo ke zlepšení. Hodnoty 

naměřené v roce 2012 byly naměřeny při léčbě pouze západní medicínou, parametry z 

roku 2016 byly naměřeny rok po užívání TČM a v roce 2017 při ukončení léčby TČM. 

Primární zaměření bylo na parametry, které byly hodnocené také v klinických studiích 

(FEV, FEV/FVC, PEF). Rapidně se snížila hodnota FeNO (fyziologická hodnota:  

do 25-20 ppb) a ostatní hodnoty se zvýšily, což vypovídá o zlepšení zdravotního stavu 

pacienta a péči pomocí TČM můžeme tedy označit za úspěšnou.  

Tabulka 41: Hodnoty bodypletyzmografie 

Rok 2012 2016 2017 

FEV (%) 102 106 109 

FEV/FVC (%) 97 101 108 

FeNO (ppb) 96.3 35 24 

PEF (%) 92 103 111 

 

Pacient 2 trpěl atopickým ekzémem a po léčbě TČM, která dohromady trvala čtyři 

roky, je toho názoru, že je vyléčen a nemusí užívat žádné farmakologické prostředky 

indikované lékařem poskytující péči pouze západní medicíny. Pacient 4 se taktéž léčil 

s atopickým ekzémem, který se vyskytoval v generalizovaném rozsahu téměř po celém 

těle. Pokud na případy s onemocněním atopického ekzému budeme nahlížet z pohledu 

západní medicíny a pacient by dlouhodobě používal kortikoidní masti, které jsou 
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na danou diagnózu běžně indikovány, tak hrozí velké riziko výskytu nežádoucích účinků. 

Oproti tomu TČM nenese tak velké riziko nežádoucích účinků ohrožujících na životě 

pacienta, ovšem pokud metodu vykonává vyškolený odborník v TČM, což vyplývá 

z analýzy rizik. Pacient 3 s diagnostikovaný onemocněním pylové alergie, při kterém 

farmakologická léčba nezabírala, vyhledal alternativu léčby. Po léčbě TČM, která trvala 

čtyři roky pacient hodnotí svůj stav velice kladně a nyní je bez obtíží. Pacient 7 taktéž 

s onemocněním pylové alergie byl léčen po dobu tří let, a opět je již bez obtíží.  Pacienti 

5 a 6, nejsou vzhledem ke krátkodobě léčbě vhodnými pacienty pro sledování efektů 

léčby. Pacientka 6 vzhledem k finančně náročnosti od léčby odstoupila. 

Pokud shrneme tyto případy, tak se jedná o skupinu onemocnění, která jsou nejčastěji 

řešeny pomocí léčby kortikoidů, které způsobují řadu nežádoucích účinků a tím 

je komplikován zdravotní stav pacienta. Celá situace je také o včasné prevenci a přístupu 

člověka k nemoci, ne každý jedinec je ochoten podstoupit určité změny jako například 

změnit svůj životní styl a vydat se jiným směrem a respektovat pravidla TČM. 

Samozřejmě nesmíme opomenout, že existují případy, které se bez léčebných způsobů 

západní medicíny (farmakologické léčby) rozhodně neobejdou, a proto je důležité 

na TČM nahlížet spíše jako na léčbu doplňkovou, či jako na preventivní metodu, která 

ale klinické účinky přináší, jak bylo podle studií, tak i pilotního výzkumu zjištěno. 

S jednotlivými pacienty byly vedeny rozhovory, které potvrzují skutečnost, 

že je léčba TČM pro pacienty přínosná, a to z mnoha hledisek. Jako hlavní přínos pacienti 

uváděli komplexnost léčby TČM.  Na pacienta je z pohledu TČM nahlíženo jako na celek, 

tudíž se TČM zabývá pacientem velmi komplexně. Kdežto u západní medicíny se bohužel 

ve většině případech řeší pouze aktuální symptomy pacienta, avšak na samotnou příčinu 

onemocnění se již mnohdy neberou ohledy. Dále je pro pacienty přínosem individuální 

a osobní přístup lékaře, kteří mají nezvykle více času na své pacienty, což vytváří jeden 

z hlavních důvodů, proč samotní pacienti metodu TČM vyhledávají. Mezi hlavní 

myšlenky TČM také patří psychosociální práce s pacientem, tedy činnost, při které 

se konkrétní praktik snaží dozvědět co nejvíce informací o jeho zdravotním stavu a při 

dalších návštěvách je pečlivě zjišťováno, zda je zdravotní stav zlepšen či naopak zhoršen.  

Na proces léčby bylo možné nahlížet ve zdravotnickém zařízení zabývajícím 

se TČM.  A bylo zjištěno, že se praktici TČM skutečně věnovali pacientům velmi osobitě 

a individuálně. Mimo jejich nemoc je s pacienty řešena jejich psychosociální stránka, 

na kterou je nutné pohlížet, jelikož příčina nemoci může být právě tohoto původu. Dalším 

z přínosů byla pro pacienty změna jejich životního stylu, což je z pohledu TČM velmi 

důležité. Jednou z těchto možných změn životního stylu je například úprava stravování 

jednou z částí komplexu TČM, což ovšem ne každý z pacientů důsledně dodržuje.  

Dále z rozhovorů s pacienty ale vyplývá, že jedním z největších problémů v oblasti 

TČM je právě hrazení péče z vlastních finančních prostředků. Pacienti tak mnohdy 

nemají prostředky na další návštěvy u praktiků tudíž léčba je méně efektivní. než se 

očekává. Tento problém byl jeden z hlavních důvodů, proč se v diplomové práci také 

zabývat náklady na TČM a analyzovat následně i dopad na rozpočet, který by mohl sloužit 

jako určitý podklad pro rozhodování. 
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V práci byla provedena analýza nákladů na jednotlivé případy pacientů. Celkové 

náklady na pacienta s astmatem byly vyčísleny na 32 200 Kč. Pacient byl léčen po dobu 

tří let a podstoupil 40 návštěv akupunktury a užíval bylinnou léčbu, která byla vyčíslena 

na 16 200 Kč. Pacient 2 s atopickým ekzémem byl léčen po dobu čtyř let, podstoupil 

73 návštěv akupunktury a celkové náklady na léčbu byly vyčísleny na 64 000 Kč, kdy 

pouze fytoterapie byla vyčíslena na 34 800 Kč. Pacient 3 s pylovou alergií byl léčen po 

dobu čtyř let a celkové náklady činily 38 100 Kč, pacient podstoupil 43 návštěv 

akupunktury a fytoterapie byla vyčíslena na 20 900 Kč. Celkové náklady na pacienta 4, 

který byl po dobu čtyř let léčen s atopickým ekzémem byly vyčísleny na 65 710 Kč. 

Vzhledem k vážnosti stavu pacienta je v nákladech započítána konzultace s čínskými 

lékaři, která činila 3 000 Kč. Pacient podstoupil 85 návštěv akupunktury a léčba 

fytoterapií byla vyčíslena na 28 710 Kč. Náklady u pacientů 5 a 6 nelze hodnotit, protože 

léčbu předčasně ukončili. Pacient 7 léčen s pylovou alergií byl léčen po dobu tří let, 

kdy podstoupil 42 návštěv akupunktury a celkové náklady byly vyčísleny na 35 600 Kč. 

Vzhledem k tomu, že léčba není hrazena pojišťovnou a je poskytována soukromým 

zdravotnickým zařízením, je důležité brát v potaz, že do nákladů si praktici započítávají 

například vybavení ordinace, pronájem prostorů pro výkon praxe TČM a náklady 

na vzdělání personálu, které je velice nákladné. 

Z analýzy bylo zjištěno, že nejvyšší náklady jsou vynaloženy na fytoterapii v rámci, 

které jsou předepsány byliny praktikem a následně si je pacient koupí v prodejně. 

Vzhledem k horší dostupnosti těchto bylin v ČR je cena příliš vysoká. Pokud by TČM 

měla většího využití, lze předpokládat, že by došlo k většímu množství odběru bylin 

a cena by tak mohla být nižší. Co se týče nákladů akupunktury, tak jedna návštěva 

akupunktury činí 400 Kč, počty návštěv jsou dle indikace lékaře a jsou u jednotlivých 

pacientů rozdílné.  Z pilotního výzkumu bylo zjištěno, že u pacientů s astmatem bylo 

indikováno 40 návštěv akupunktur, u atopického ekzému v průměru 80 akupunktur a u 

pylové alergie v průměru 42 akupunktur.  

Z hodnocení jednotlivých případových studií vyplývá, že léčba pacienta se závažným 

onemocněním metodou TČM, trvá v průměru 3-4 let. Průměrné přímé náklady na léčbu 

pomocí západní medicíny zkoumaných diagnóz se za jeden rok na jednoho pacienta 

pohybují v řádech tisíců korun, kdežto náklady na TČM se pohybují v řádech desetitisíců 

korun. Když ale budeme na situaci nahlížet z klinicko-ekonomického hlediska, tak 

faktem je, že farmakologická léčba může způsobit řadu nežádoucích účinků, čímž 

dochází k nárůstu nákladů spojených s další léčbou pacienta a zejména také zlepšení nebo 

možné zhoršení jeho dosavadního zdravotního stavu. Dále nastávají situace, kdy 

farmakologická léčba neúčinkuje a pacienti vyhledávají jiné léčebné metody jako tomu 

bylo u pacienta 1, který musel podstupovat bronchoalveolární laváže (2 200 Kč – hrazené 

ZP), mimo jiné to s sebou nese následek nepříjemného prožitku pacienta, a to bylo 

z jedním pacientova důvodu vyhledat alternativu. Z důvodů časového omezení není 

zhodnocen dlouhodobý přínos TČM, neboť takto závažně nemocní pacienti by zatěžovali 

státní rozpočet s velkou pravděpodobností celý svůj život. Naopak po léčbě TČM zatěžují 

rozpočty minimálně pokud vůbec, neboť již nepotřebují západní léky. Vzhledem 
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k nutnosti dlouhodobého sledování těchto pacientů, aby byl potvrzen dlouhodobý účinek 

TČM, nelze v této pilotní studií tyto úspory vyčíslit. 

Jak již bylo zmíněno, tak nákladnost TČM je v současné době z pohledu pacientů 

velký problém a hlavním následkem je, že pacient léčbu kvůli nedostatku financí ani 

nedokončí. Pro představu, jaký dopad by mělo hrazení TČM pro pacienty 

diagnostikované s atmatem, alergiemi a atopickým ekzémem byla provedena Budget 

Impact Analysis.  

Lékaři v této oblasti se řídí hlavní zásadou, že pacienti nikdy nesmí vysadit léky 

indikované lékařem západní medicíny, ale dávky léků se po konzultacích se západními 

lékaři případně mohou snižovat. Z čehož vyplývá, že by se alternativní medicína neměla 

odlučovat od té západní. Došlo k navržení nového scénáře, ve kterém se bere v úvahu, 

že by léčba TČM byla hrazena v kombinaci se západní medicínou. Náklady na proplácení 

byly vyčísleny na horizont následujících 5 let, kdy musíme uvažovat se zvyšující 

prevalencí onemocnění. Dopad na rozpočet zdravotních pojišťoven u astma v roce 2020 

byl odhadován na 437 914 997 Kč, dopad na rozpočet u atopického ekzému byl 

odhadován na 2 313 306 913 Kč a dopad na rozpočet u pylové alergie byl odhadnut na 

částku 1 998 214 305 Kč. To svědčí o tom, že by bylo potřeba na nový scénář vynaložit 

více peněžních prostředků z veřejného pojištění, než tomu bylo doposud.  

Pokud by se potvrdil efekt léčby TČM, tak jak pacienti tvrdí a ukazují studie [52], 

bylo by zajímavé od budoucích vynaložených nákladů západní medicíny na onemocnění 

odečíst úspory nákladů již vyléčených pacientů. V následujících letech je očekáván nárůst 

léčených pacientů s daným onemocněním, což má ovšem za následek růst nákladů 

zdravotních pojišťoven. Pokud ale vezmeme v úvahu včasnou diagnostiku a prevenci 

těchto onemocnění, tak na základě zjištěných přínosů TČM bychom mohli předpokládat, 

že počty nemocných budou klesat. Dále je důležité se podívat na to z jiného úhlu pohledu 

a to, že pacienti s těmito onemocněními bývají na farmakologické léčbě téměř do konce 

svého života. V v porovnání s přínosy metody TČM, která na základě kvalitativního 

výzkumu naznačuje, že pacienti byli v průměru za 3-4 let vyléčeni a zatím se jim nemoc 

nevrátila, tak by systém v konečném důsledku mohl náklady ušetřit. TČM je úspěšná 

ve zlepšování příznaků a kvality života pacienta, praktikováním TČM by došlo ke snížení 

nákladů na léčbu a snížila by se spotřeba farmakologických prostředků západní medicíny. 

Proplácení tohoto typu péče, nebo alespoň částečné proplácení, by mnohým 

pacientům otevřelo další obzory pro možnost volby léčby. Je známo, že existují stavy 

pacientů, kdy západní medicína nezabírá či ji pacient z nějakého důvodu nesnese. 

Vzhledem k nárůstu incidenci onemocnění v České republice by bylo potřeba zvážit, zda 

by nebylo vhodné respektovat a inspirovat se celosvětovými trendy a TČM 

implementovat do veřejného zdravotnictví a kombinovat ji s medicínou západní.  

Dále je důležité se zamyslet nad tím, že pokud by TČM byla zahrnuta do veřejného 

pojištění, bylo by vhodné, aby byly vytvořeny tzv. guidelines pro jednotlivé typy diagnóz. 

Z guidelines by vyplýval jednoznačný postup pro každou z diagnóz. Guidelines jsou 

pouze doporučení a není povinností se tímto řídit, ale praktik TČM by přesně věděl, jaké 

západní léky lze používat v kombinaci s fytoterapií a kolikrát akupunkturu indikovat. 
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Při zavedení těchto guidelinů lze předpokládat, že by byla zajištěna bezpečnost a případný 

efekt léčby metodou TČM. Tyto guidelines již existují a to např. v Číně, Japonsku, Jižní 

Koree, Rusko, Austrálie, USA. 

V poslední části práce byla provedena analýza rizik, kdy bylo pomocí brainstormingu 

s odborníky v této oblasti analyzováno celkem 18 rizik, která dále byla rozčleněna 

na rizika klinická, která byla hodnocena u akupunktury, fytoterapie a masáží.  Dále rizika 

byla rozčleněna na rizika ostatní, kde byla analyzována rizika v oblasti regulace a výkonu 

praxe TČM o nichž je v současné době ve velké míře diskutováno. Po ohodnocení 

jednotlivých rizik byla vypočtena míra a závažnost rizik a po zhodnocení byla jednotlivá 

rizika zanesena do matice rizik. Rizika následně byla analyzována pomocí metody 

FMEA, čímž byla zjištěna významnost rizik. Pro nejvýznamnější rizika a středně 

významná rizika byla navržena nápravná opatření, která mají za cíl eliminovat rizika 

či jejich výskytu úplně zamezit.  

Mezi významnými a středně významnými riziky se v matici rizik projevila funkční 

dysbalance u fytoterapie, což má za následek nevolnosti pacienta, které jsou způsobené 

například špatnou indikací či dávkováním bylin. U rizika funkční dysbalance je důležité 

dbát na dávkování bylin, Nejprve je důležité indikovat nízké dávky a postupně je zvyšovat 

na požadovanou dávku, přičemž by praktik měl zároveň sledovat možné nežádoucí 

a vedlejší účinky, které mohou nastat. Praktici by měli být erudováni, čímž se lze 

takovému riziku zcela vyhnout.  

Dalším významným a velice diskutovaným rizikem je možná interference 

se západními léky, přičemž je velice důležité dbát na minimální hodinový odstup 

od užívání západních léků. S tímto rizikem je spojená vzdělanost praktika v oblasti TČM. 

V diskuzi již bylo zmíněno, že je důležité TČM brát jako léčbu doplňkovou, nikoliv jako 

samostatnou a zcela respektovat indikované léky západním lékařem. Je možné 

se s lékařem západní medicíny domluvit na jejich postupném vysazování, ale nikdy by 

neměl praktik TČM vysazení léků pacientovy doporučovat bez předchozí konzultace 

s lékařem. 

Dále bylo identifikováno riziko při provádění ušní akupunktury, která nese 

za následek zánět ušního boltce. Takové riziko může způsobit aplikace ušních jehel, které 

jsou v místě vpichu ponechány až několik dní. Jehly lze nahradit tzv. semínky, která jsou 

aplikována na akupunkturní body. Pokud vezmeme v úvahu, že se budou praktici 

pravidelně vzdělávat v oblasti TČM tak budou mít povědomí i o jiných možných 

alternativách a trendech, jak metodu vykonávat, tak aby provedení metody vedlo 

k úplnému zabránění vzniku rizika.  

Významným rizikem bylo způsobení pneumotoraxu pomocí akupunkturních jehel, 

ale dle studií se takové riziko nevyskytuje, pouze ve velmi ojedinělých případech. [62] 

Pokud praktikování metody TČM budou vykonávat erudovaní praktici, tak se lze 

klinickým rizikům zcela jistě vyhnout, což je v současné době v rozporu s legislativním 

postavením.  
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Druhou skupinou jsou ostatní rizika, která můžeme nazvat jako rizika provozní. Pro 

rizika, která byla vyhodnocena jako středně významná, či velmi významná bylo nutné 

navrhnout nápravná opatření. Jedná se o rizika, která jsou spolu úzce 

provázaná -  nedostatečně kvalifikovaný personál, šarlatánství a omezení v legislativě. 

V září roku 2017 došlo k novele zákona 96/2014 Sb., Zákon o nelékařských 

zdravotnických povoláních. [19] V zákoně byly ukotveny dvě profese: Terapeut tradiční 

čínské medicíny, u kterého je třeba získat odbornou způsobilosti absolvováním tříletého 

studia v bakalářském oboru TČM, nebo získáním odborné způsobilosti k výkonu 

povolání všeobecné sestry, ergoterapeuta, nutričního terapeuta, farmaceutického asistenta 

nebo fyzioterapeuta a následně absolvováním akreditovaného kurzu TČM.  U této 

způsobilosti se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, nebo léčebně 

rehabilitační péče a činnosti léčebné péče mohou být vykonávány pod dohledem lékaře 

se specializovanou způsobilostí nebo specialisty TČM. Další implementovanou profesí  

je specialista tradiční čínské medicíny, kdy je odborná způsobilost získána absolvováním 

pětiletého studia v akreditovaném magisterském studijním oboru TČM, nebo 

absolvováním pětiletého studia v akreditovaném magisterském studijním oboru TČM 

a základy všeobecného lékařství. Za výkon této profese je považována činnost v rámci 

preventivní, diagnostické, léčebně rehabilitační, nebo léčebné péče. Ukotvení těchto 

profesí do zákona postrádá velké nedostatky a mezery v legislativě, která by splňovala 

podmínky pro výkon praxe. Zákon sice požaduje vzdělání v této oblasti a vyžaduje 

legislativní podmínky pro výkon praxe TČM, ale hlavním a zásadním problémem je, 

že neexistuje žádná škola, která by získala akreditaci od Ministerstva školství a bylo by 

dle zákona o vzdělávání umožněno dle legislativních požadavků vykonávat poskytování 

této péče. Tudíž je v současné době výkon praxe praktiků TČM vykonáván nelegálně. 

Lze říci, že výkon praxe je prováděn v tzv. šedé zóně. 

V ČR existuje několik škol se zaměřením na výuku TČM, ale žádná z nich nezískala 

akreditaci, o kterou usilují. Dalším problémem v oblasti TČM je, že díky absenci 

akreditovaných škol neexistuje uspořádaný a sjednocený systém vzdělávání. V ČR 

existuje akreditace vzdělávání komorou TČM, což je pro ČR opět v rozporu 

s legislativou. V ČR se vyskytují pouze dvě školy, které získaly akreditaci od komory 

TČM: 1. škola TČM a TCM institut sídlící v Praze. Studium je zahájeno povinným 

přípravným ročníkem, kde se student seznámí se základy TČM a po úspěšném složení 

postupových zkoušek je navázáno na čtyřleté studium. Výuka je nejen teoretická, ale 

i praktická. Během studia je umožněno zúčastnit se stáže na klinikách v Číně. Celé 

studium je ukončeno absolvováním zkouškou, které se skládá jak z písemné, tak praktické 

části. Součástí studia je TČM, ale i západní medicína. 

Pokud by se v ČR zavedl uniformní akreditovaný vzdělávací systém, tak by zcela 

opadlo riziko šarlatánství či „léčitelství“. V současné době jsou šarlatáni v právním řádu 

ČR nepostižitelní a pro případné právní spory žalobci nemají důkazy, protože léčitelé 

oproti zdravotníkům si nemusí vést dokumentaci. Kdežto zdravotníci dle vyhlášky 

98/2012 Sb., vyhláška o zdravotnické dokumentaci, musí povinně vést dokumentaci. 

U šarlatánů by nebylo možné dokázat, pokud by pacientovy bylo ublíženo. 
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Z toho vyplývá, že lékaři nesou za výkon praxe TČM trestněprávní zodpovědnost, kdežto 

laici ne.  

Byla navržena určitá opatření a doporučení pro český systém v oblasti praktikování 

metody TČM, a to nejen z důvodu pro případného zahrnutí TČM do zdravotnictví, 

ale především z důvodu bezpečnosti pacientů.  

Tento typ péče je v současné době velice populární a je praktikován v několika 

zemích světa a nese s sebou dlouholetou tradici, tak proč neuvažovat nad možnou 

implementací TČM v kombinaci se západní medicínou do zdravotnictví v ČR? 

Minimálně by v našem státě měla tato metoda být legislativně ukotvena a bylo by vhodné, 

aby bylo jednoznačně vydefinováno, kdo má a nemá kompetence TČM vykonávat.  

 

Doporučení pro český systém v oblasti TČM: 

• Akreditace vzdělávacích institutů, odpovídajícímu evropskému měřítku 

• Implementace TČM v kombinaci se západní medicínou do veřejného 

zdravotního pojištění 

• Vytvoření guidelines pro jednotlivé diagnózy 

• Pouze legální působení praktiků v oblasti TČM 

• Povinnost všech praktiků TČM vést dokumentaci o výkonu praxe TČM 

• Zvýšit gramotnost populace o metodě TČM 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat postavení nekonvenční a komplementární 

léčby v České republice a zkoumat způsob institucionalizovanosti a proplácení této péče 

v jednotlivých zemích. Dalším cílem bylo identifikovat alternativy nekonvenčního 

způsobu léčby vybraných onemocnění a pomocí ekonomických metod posoudit jejich 

přínosy a rizika.  

Zpracováním současného stavu dané problematiky bylo zmapováno postavení CAM 

v České republice a ve vybraných evropských zemích, kde byl analyzován způsob 

institucionalizovanosti a proplácení CAM. Zmapování současného stavu potvrdilo fakt, 

že postavení nekonvenční a komplementární léčby se v každé zemi značně liší. A ukazuje 

to na následujících příkladech: jaké má CAM postavení v legislativě, jak je regulována 

a jaká jsou potřebná povolení pro vykonávání CAM v jednotlivých zemích. 

Ve spolupráci s nestátním zdravotnickým zařízením byly identifikovány alternativy 

nekonvenčního způsobu léčby vybraných onemocnění: astma bronchiale, atopický ekzém 

a pylová alergie. Na základě provedení pilotního výzkumu byly posouzeny přínosy TČM. 

Vzhledem k neproplácení metody TČM zdravotními pojišťovnami, byly analyzovány 

náklady na léčbu TČM u vybraných diagnóz. Na základě analýzy nákladů byla provedena 

analýza dopadu na rozpočet zdravotních pojišťoven. Pomocí brainstormingu s odborníky 

v dané oblasti byla identifikována rizika, která následně byla vyhodnocena pomocí matice 

rizik a metody FMEA. Po vyhodnocení rizik byla vytvořena nápravná opatření.  

Výsledkem diplomové práce je navržení doporučení pro český systém v oblasti 

TČM. Jako opatření byla navržena akreditace vzdělávacích institutů, možná 

implementace TČM do veřejného zdravotního pojištění, vytvoření vhodných guidelines 

pro jednotlivé diagnózy, zajištění legálního působení praktiků, povinnost vedení 

dokumentace o výkonu praxe a v poslední řadě zvýšit gramotnost populace o dané 

problematice. Účelem návrhů je především zlepšení kvality péče a předcházení možnému 

výskytu rizik v oblasti TČM. 
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Příloha 1: Struktura rozhovoru s pacienty 

Struktura rozhovoru 

• S jakým onemocněním se léčíte? Od kdy onemocnění trvá? Máte v současné 

době nějaké potíže? 

• Co Vás přivedlo k TČM – na základě čeho jste vyhledal/a tuto metodu? Za jak 

dlouho jste zvolil/a tuto metodu od vyskytované nemoci? 

• Odkud jste se dozvěděl/a o TČM? 

• Nastaly nějaké nežádoucí účinky či komplikace při léčbě?  

• Jak hodnotíte účinnost (efekt) TČM na škále 0-10? 

• Jak hodnotíte zdravotní stav v současné době? 

• Léčíte se pouze pomocí TČM, nebo i jinak (v kombinaci se západní medicínou)? 

Jak dlouho souběžně? 

• Jaké metody TČM jste podstoupil/a? Podstoupil/a jste i jiné metody alternativní 

medicíny? 

• Čím se dle Vás TČM liší od západní medicíny? 

• Jmenujte nějaké přínosy TČM.   

 


