
 

DESATERO ARGUMENTŮ K PETICI  
ZA ZACHOVÁNÍ HOMEOPATICKÉ LÉČBY V KOMPETENCI ZDRAVOTNÍKŮ 

 

Proč jako pacienti žádáme, aby předepisování a doporučování homeopatické léčby          
zůstalo v kompetenci lékařů, farmaceutů, veterinárních lékařů a odborníků ve          
zdravotnických profesích? 

Protože spoléháme na to, že... 

1. ... nám lékaři a další zdravotničtí profesionálové poskytnou vždy takovou léčbu, která je pro               
nás v dané situaci nejefektivnější a zároveň nejšetrnější 

2. ...  tak činí na základě svého dosaženého vzdělání i klinické zkušenosti 

3. ... v souladu s právem na svobodnou volbou si můžeme zvolit péči takového lékaře, který má                 
vzdělání a zkušenosti jak v oblasti konvenční medicíny, tak doplňkových léčebných metod,            
včetně homeopatické léčby 

4. ... takový lékař, který zná historii naší nemoci a kontinuálně řídí její léčbu, nejlépe posoudí,                
který postup je pro nás aktuálně nejvhodnější – zda konvenční, homeopatický či kombinace             
obou. 

5. ... homeopatická léčba má i nadále zůstat součástí zdravotních služeb a nestat se metodou               
poskytovanou výlučně osobami definovanými zákonem jako léčitelé, bez ohledu na jejich           
vzdělání a praxi, bez znalosti našeho celkového zdravotního stavu a dosavadní léčby 

6. .... naši lékaři a ostatní zdravotníci o nás pečují vždy jako zdravotničtí profesionálové a není                
důstojné ani pro ně, ani pro nás pacienty, aby nám homeopatickou léčbu, pokud ji pro nás                
považují za vhodnou, doporučovali „jen“ z pozice léčitele 

7 ... zachování homeopatické léčby jako zdravotní služby zajistí i v budoucnu to, že se v ní                 
lékaři a ostatní zdravotničtí pracovníci budou moci kvalitně a jednotně vzdělávat 

8. ... z celkového množství 740 variant homeopatických léků registrovaných Státním ústavem            
pro kontrolu léčiv nepřijdeme o více než 500 těch, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis –                 
léčitelé předpis na léky vydávat nemohou, a nebudou-li moci homeopatické léky předepisovat            
lékaři, nebude pro pacienty existovat žádná legální cesta, jak by je mohli získat, užívat je a                
profitovat z jejich účinku 

9. ... i o výběru volně prodejného léku homeopatického máme právo poradit se s profesionálem               
– bude-li homeopatie metodou léčitelskou, nebude nám moci s výběrem v lékárně poradit ani              
farmaceut 

10. ... tak významná mezinárodní instituce, jakou je Světová zdravotnická organizace, jistě            
dobře ví, co činí, když přijala strategický dokument integrace doplňkových metod, včetně            
homeopatie, do národních zdravotních systémů (WHO Traditional Medicine Strategy         
2014–2023) 

Bohužel, čeští zákonodárci se chystají učinit pravý opak! Podpořte petici za zachování            
předepisování a doporučování homeopatické léčby v kompetenci lékařů, farmaceutů,         
veterinárních lékařů a odborníků ve zdravotnických profesích. 

TEXT PETICE A PODPISOVÉ ARCHY JSOU PRO VÁS K DISPOZICI V MÍSTĚ, KDE SE              
PRÁVĚ NACHÁZÍTE. 

 


