
 

 

Az Emberek Nyilatkozata a tradicionláis, komplementer és biológiai szemléletű orvoslás közötti 

tiszteletteljes együttműködésre szólít fel az egészség személyközpontú és holisztikus megközelítésének 

megvalósítása érdekében.  

 

Az általunk javasolt egészségügyi ellátás az egész emberre összpontosít, részvételi alapon működik, 

tiszteletben tartja az egyéni döntéseket és a kulturális sokféleséget, valamint a sokrétű klinikai tapasztalatot 

és a betegek értékeit a rendelkezésre álló legjobb kutatási információkkal integrálja.  

 

A tradicionláis, komplementer és integratív egészségügyi ellátáshoz való teljes körű hozzáférés az 

egészséghez való jog részét kell képezze. 

 

Az Emberek Nyilatkozata a 
tradicionláis, komplementer és integratív egészségügyi ellátásról 

 

  

 

A tradicionláis, komplementer és integratív egészségügyi ellátás (TCIH) a különböző 

egészségügyi rendszerek és szakembereik közötti tiszteletteljes együttműködésre utal, 

amelynek célja az egészség személyközpontú és holisztikus megközelítése.2  

 

RÓLUNK 

A TCIH használóinak és alkalmazóinak világszintű közösségét képviseljük, akik sokféle háttérrel 

és tapasztalattal rendelkezve közös elkötelezettséggel kívánjuk előmozdítani és népszerűsíteni 

a TCIH-t. 

 

 

• Az egész emberre összpontosít, beleértve a fizikai, mentális, szociális és spirituális 

dimenziókat is 

• Betegközpontú, támogatja az öngyógyítást és az egészség fenntartását 

• Támogatja a betegek aktív részvételét és tiszteletben tartja az egyéni döntéseket  

• Bizonyítékokon alapul a klinikai tapasztalatok, a betegek értékeinek és a rendelkezésre álló 

legjobb kutatási információk integrálásával 

• Tiszteletben tartja a kulturális sokszínűséget és a regionális különbségeket 

• A közösség és a bolygó egészségének szerves részét képezi 

• Olyan természetes és fenntartható erőforrásokat használ, amelyek tiszteletben tartják 

bolygónk egészségét 

 DEFINÍCIÓK 

 
 

 AZ ÁLTALUNK JAVASOLT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 
 



 

• Támogató és együttműködő módon integrálja a tradicionláis, komplementer és 

konvencionális gyakorlatokat 

 

Nagyra értékeljük a konvencionális orvoslás előnyeit, ugyanakkor felismerjük annak korlátait, 

többek között: 

• A konvencionális orvoslás által biztosított korlátozott terápiás lehetőségeket, különösen a 

krónikus betegségek esetében, mint pl. a nem fertőző betegségek (NCD-k)  

• A konvencionális kezelések gyakori mellékhatásai és a növekvő antimikrobiális rezisztencia 

• Az ellátás széttöredezettsége, a fokozott specializáció és a betegségalapú modell korlátai 

miatt. 

 

Inspirálnak bennünket azok az országok, amelyek sikeresen integrálják a TCIH-t fennálló 

egészségügyi rendszerükbe. Aggódunk azonban a következők miatt: 

• Vannak országok, amelyek megakadályozzák, korlátozzák vagy alulértékelik a TCIH 

gyakorlatát. 

• A TCIH-ról szóló tájékozatlan vagy kiegyensúlyozatlan médiajelentések miatt 

• A TCIH-kutatás elégtelen állami finanszírozása miatt 

• A TCIH korlátozott elérhetőségének és a szabályozatlan gyakorlatok veszélye miatt egyes 

országokban.  

 

 

 

Minden ország 

• A TCIH-hoz való teljes körű hozzáférés biztosítása az egészséghez való jog részeként 

mindenki számára. 

• A TCIH beillesztése a nemzeti egészségügyi rendszerekbe 

• A TCIH egészségügyi szakemberek akkreditációjának biztosítása a nemzetközi képzési 

normáknak megfelelően a magas színvonalú ellátás biztosítása érdekében 

• A TCIH gyógyhatású készítmények hozzáférhetőségének és biztonságosságának biztosítása 

megfelelő szabályozás által 

• A TCIH-val kapcsolatos kutatások finanszírozása és a TCIH-val kapcsolatos megbízható 

információk terjesztése a nyilvánosság előtt 

 

Minden egészségügyi szakember 

• Az összes egészségügyi szakma közötti tiszteletteljes együttműködés előmozdítása az 

egészségügyi ellátás személyközpontú és holisztikus megközelítésének megvalósítása 

érdekében. 

 FELHÍVÁSUNK 

 
 



 

 

Média és szakirodalmi közlemények idézése: 

• A TCIH-ról szóló pontos és tisztességes beszámolók biztosítása. 
 

 


