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Úvod: Záujem a využitie komplementárnej a alternatívnej medicíny (KAM) sa neustále 

rozširuje. Napriek zvýšenej prevalencii využitia KAM v Českej republike nebol dosiaľ prijatý 

žiadny spoločný prístup pre reguláciu ani všeobecná legislatíva KAM. V súčasnej dobe chýba 

pohľad na túto problematiku zo strany terapeutov KAM v Českej republike.  

Cieľ: Zistiť postoje terapeutov KAM k regulácii KAM podľa kritérií hodnotenia regulácie, 

ktoré vychádzajú z požiadaviek na zdravotníckych pracovníkov. Sekundárnym cieľom bolo 

zistiť vplyv sociálno-demografických charakteristík na postoje terapeutov KAM.  

Metodika: Prierezová prospektívna observačná štúdia bola realizovaná pomocou 

online anonymného dotazníkového šetrenia v období od 29.03.2021 do 18.04.2021. Dotazník 

bol rozoslaný registrovaným asociáciám terapeutov komplementárnej medicíny v Českej 

republike, vyberaných vo verejnom registri subjektov.  Dáta boli získavané v priebehu troch 

týždňov, kedy sa respondenti mohli dobrovoľne zúčastniť prieskumu. Výsledky boli následne 

analyzované pomocou štatistického softvéru a metód štandardnej popisnej štatistiky.  

Výsledky: Z 19 oslovených asociácií terapeutov ich 6 prijalo pozvánku sa prieskumu 

zúčastniť. Z 238 terapeutov, ktorí dotazník obdržali, ho 48 terapeutov vyplnilo. 89,6 % 

respondentov boli ženy a priemerný vek všetkých terapeutov bol 47 rokov. Vysokoškolsky 

vzdelaných bolo 57,4 % respondentov a 48,9 % vykonávalo svoju prax v meste nad 100 000 

obyvateľov. Najčastejšie uvádzaným kritériom, podľa ktorého by mali byť upravené podmienky 

pre reguláciu KAM bola existencia etického kódexu profesijnej organizácie (83,3 %) a na 

druhej strane, najmenej súhlasným kritériom bola právna zodpovednosť za odporúčané KAM 

postupy (19 %). Bola zistená štatistická závislosť požadovania existencie etického kódexu 

organizácii na veľkosti bydliska terapeutov (p-hodnota= 0,040) alebo podmienky jednotných 

požiadaviek na prax pre danú metódu na veku terapeutov (p-hodnota= 0,018).  

Záver: Terapeuti KAM v Českej republike by súhlasili s prijatím určitých kritérií, ktoré 

sú podobné s požiadavkami na zdravotnícke povolania. U niektorých z kritérií bola zistená 

štatistická závislosť na sociodemografických charakteristikách. Bolo by prínosné pokračovať 

s ďalším výskumom v tejto oblasti.  

 


