
ABSTRAKT  
 

 Tradiční medicína si dnes získává mnoho příznivců, její použití se rozšiřuje po celém 

světě. V některých zemích je tradiční medicína jako prostředek zdravotní péče oficiální, 

v jiných zemích pak tradiční medicína zastává roli doplňující terapie ke klasické medicíně. 

  

 Tyto dva systémy jsou odlišné, a přesto v některých hlediscích jsou si velmi blízké. 

Tradiční medicína se liší zejména délkou historie, používáním teorií ve výkladu nemocí i 

použití teorií v terapii. Tradiční medicína využívá léčebné prostředky, které mají svou 

dlouholetou tradici. Účinky terapie nejsou ve většině případů vědecky podložené. Západní, 

klasická medicína, má prioritu ve hledání stále novějších, účinnějších metod, které přísně 

vědecky ověřuje před jejich aplikací do praxe. 

 

 Ze základních teorií východní medicíny jsou nejdůležitější teorie jin/jang, teorie pěti 

pohybů, teorie čchi. Principy těchto teorií se odrážejí ve všech léčebných metodách. Mezi 

základní léčebné metody východní medicíny patří akupunktura, akupresura, bylinná terapie, 

moxace, cvičení, dietetika.  

 

 Západní medicína využívá nejnovější poznatky, ověřené vědeckými výzkumy, a to vše 

s cílem poskytovat bezpečnou, účinnou léčbu v čase potřeby. Západní medicína je zaměřena 

nejvíce na odstraňování konkrétních jednotlivých zdravotních problémů, předcházení dalším 

problémům, které by mohly vzniknout sekundárně v důsledku manifestace primární nemoci. 

Východní medicína je oproti západní medicíně více založena na předcházení vzniku 

disharmonie v organizmu, která by mohla vyústit v rozvoj nemoci.  

 

 Možnost vzdělání v oborech TCM je v České republice, zdá se, dostačující. Studium je 

určeno buď pro laiky, nebo odborníky, je zaměřeno hlavně na praktickou výuku. Školy jsou 

soukromé, platí se zde poměrně vysoké školné.  

 

Koupě produktů východní medicíny je v současné době dostupná pro každého 

zájemce. Existuje mnoho obchodních středisek v různých městech, ale i spousta internetových 

středisek, která nabízejí distribuci přípravků poštou.  

 



          Optimálním cílem do budoucna, který podporuje i WHO, je snaha spojit vše pozitivní 

z tradiční i západní medicíny, a vytvořit tak systém, který by optimálně řešil problematiku 

lidského zdraví.  

 


