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Poučení 
 

Před započetím léčby Vašich zdravotních obtíží je mou povinností Vás seznámit s některými 

skutečnostmi, které s poskytováním alternativních léčebných postupů souvisí. 

Služby, které ve své praxi nabízím, nejsou dle zákonů České Republiky považovány za oficiálně uznané 

léčebné metody (tzv. „lege artis“). Zdravotní péči v České Republice upravuje především zákon „č. 

372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování“. Dle tohoto zákona mají v České 

Republice nárok na bezplatnou lékařskou péči všechny osoby, které jsou účastny v systému veřejného 

zdravotního pojištění. Podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., má pacient právo na 

poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni. Tou se pak ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 

uvedeného zákona míní „poskytování zdravotních služeb podle pravidel vědy a uznávaných medicínských 

postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní 

možnosti“. Zdravotní služby jsou pak dle výše uvedeného zákona poskytovány zdravotnickými 

pracovníky, popřípadě jinými odbornými pracovníky ve zdravotnictví, a to v rozsahu jejich odborné 

způsobilosti a jsou poskytovány v akreditovaných zařízeních poskytovatelů zdravotních služeb.  

Postupy a terapie, které ve své praxi používám, jsou v České Republice nejčastěji označovány jako tzv. 

„alternativní léčebné postupy“ a nejsou ve smyslu výše uvedeného zákona považovány za léčbu. 

Ráda bych Vás upozornila na skutečnost, že za své osobní zdraví je každý zodpovědný především sám. 

Proto Vám doporučuji, abyste veškeré své zdravotní potíže konzultovali primárně se svým ošetřujícím 

lékařem. Zároveň Vám doporučuji, abyste se svým ošetřujícím lékařem konzultovali také veškeré mnou 

navržené postupy alternativní léčby. To, zda se rozhodnete využít mnou nabízený postup alternativní 

léčby, je v konečném důsledku Vaše osobní rozhodnutí, za které přebíráte vlastní zodpovědnost. 

Na začátku a kdykoli v průběhu alternativní léčby máte právo se informovat, jakým způsobem bude 

alternativní léčba prováděna a jaká jsou rizika s ní spojená a je mou povinností na Vaše dotazy 

odpovědět. O případných známých rizicích navržené alternativní léčby Vás budu vždy dopředu 

informovat. 

Lidské zdraví je velmi komplikovanou záležitostí a nelze v žádném případě garantovat, že léčebné 

postupy vždy povedou k úplnému či částečnému vyléčení. Proto ani já Vám nemohu garantovat, že mnou 

navržený alternativní léčebný postup bude vždy úspěšný. Vždy existuje možnost, že léčba i přes veškerou 

snahu úspěšná nebude a s touto možností je potřeba počítat. 

Pokud trpíte velmi závažným onemocněním, jako jsou například onkologická onemocnění, psychické 

poruchy apod., pak prosím svůj zdravotní stav vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem. Ačkoli 

věřím, že alternativní léčba může pomoci i v těchto případech, mým zájmem je vždy primárně zdraví 

pacienta a nejlepším postupem je zpravidla spolupráce mezi klasickou a alternativní léčbou. Není mým 

zájmem Vás od klasické léčby jakkoli odrazovat. 

Součástí poskytování mých služeb je také zpracovávání osobních údajů o Vašem zdravotním stavu pro 

účely alternativní léčby. Údaje budou použity pouze pro účely seznámení se s Vaším zdravotním stavem a 

jeho evidencí pro účely alternativní léčby a nebudou poskytnuty třetím osobám. S uvedenými osobními 

údaji bude nakládáno ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 obecně známého jako GDPR. Máte právo v jakýkoli okamžik požádat o výpis informací, které jsou o 

Vás evidovány, stejně jako o jejich kompletní vymazání/skartaci. 


