
Světová zdravotnická organizace WHO považuje problematiku tradiční medicíny za tak důležitou, že v 

deklaraci vyzývá světovou veřejnost, aby vážila hodnoty tradiční medicíny. Ve své výzvě žádá lékaře a 

zdravotnické zařízení ke spolupráci se zastánci tradiční medicíny a k implementaci jejich vědomostí a 

zkušeností do systému akademické medicíny. Deklarace také vyzývá národní vlády, aby tradiční 

medicínu vložili do komplexu národního zdravotnictví. 

Na této adrese si můžete přečíst prohlášení v angličtině: 

http://www.wpro.who.int/china/sites/hsd/beijing_declaration.htm 

a v českém překladu: 

 

Pekingská deklarace 

Světová zdravotnická organizace ji přijala na kongresu tradiční medicíny, který se konal v Pekingu, 

Číně, dne 8. 11. 2008.  

 

My, Světová zdravotnická organizace, v Pekingu, dnes, roku 2008 a osmý den v měsíci listopadu na 

kongresu tradiční medicíny účastníků, prohlašujeme: 

 

Odkazujeme se na dobu před 30 lety, kdy primární zdravotní péče na mezinárodním kongresu a 

Apple Almaty poznamenala, že lidé mají právo a povinnost, a to jak individuálně, tak skupinově, 

podílet se na ochraně svého zdravotního stavu, což může zahrnovat i tradiční léčbu.  

 

Odkazujeme se na rozhodnutí Světové zdravotnické rady, která byla pořízena v obraně tradiční 

medicíny, a která obsahuje řadu usnesení WHA 65 31 (květen 2003, tradiční medicína). 

 

Prohlašujeme, že pojem tradiční medicíny - léčby a ošetření - pokrývá širokou škálu, která se může 

lišit od země k zemi, a v některé zemi natolik, že tradiční medicína se nazývá doplňkovou a shoduje se 

s alternativní. 

 

Měli bychom uznat tradiční lékařství jako základní formu zdravotnictví, aby byla široce dostupná a 

přístupná, a přispívala k zachování zdraví, společně s výsledky, které byly formulovány již před 

několika tisíciletími v rozvojových zemích. 

 

Jsme si vědomi toho, že se právní předpisy, pokyny a regulační odpovědnosti při provádění modelů 

v různých členských státech liší. 



 

Prohlašujeme, že WHO strategie tradiční medicíny dosáhla, vzhledem k oblasti tradiční medicíny, 

určitého pokroku v mnoha členských státech v letech 2002 a 2005. 

Vyjadřujeme potřebu, aby mezinárodní organizace, vlády, zdravotnické zařízení v národních 

politických a patřičných zákonech vyjádřili soulad společné práce v zájmu tradiční medicíny, vzhledem 

k tomu, že to velkou mírou přispívá ke zdraví každého člověka. 

Po schválení podmínek dohody politiky a příslušných zákonů zaujímáme toto stanovisko: 

I. Zatímco věda konvenční medicíny, řízení a nápravná opatření musí být dodržena, a měla by být 

zachována, podpora široké veřejnosti by měla být podporována co nejvíce a to ve všech zemích. 

II. Každá vláda je odpovědná za zdraví státních příslušníků, a komplexní národní zdravotní systém v 

rámci vnitrostátní politiky a obecné zásady by měly vypracovat a zajistit, aby tradiční medicína byla 

bezpečná a vhodná na efektivní použití. 

III. Zatímco mnozí uznávají vládní úsilí o rozvoj týkající se své národní zdravotní péče v tradiční 

medicíně, vyzývá k akci ty státy, které tak dosud neučinily. 

IV. Tradiční medicína byla usnesena na 61. Světovém zdravotnickém shromáždění v roce 2008, 

inovovala strategie globálního duševního vlastnictví a výzkumem vypracovaný akční plán. Vlády, 

mezinárodní organizace a další příslušné strany by měly spolupracovat, pracovat na komplexní 

strategii a akčním plánu pro provádění. 

Vláda by měla zavést systém, který bude schopen se vypořádat s kvalifikací tradiční medicíny, její 

schválení nebo licencování. Odborníci tradiční medicíny budou v souladu s vnitrostátními požadavky 

a postupy zlepšovat své dovednosti.  

Přijímaný a tradiční lék k posílení dialogu a vhodných vzdělávacích programů by měl být stanoven 

profesionály péče o zdraví, studenty zdravotnictví a vědci. 


