
 

Всенародна декларація закликає до взаємоповажного співробітництва між традиційними, 
комплементарними та біомедичними практиками, які мають на меті досягнення цілісного та 
орієнтованого на людину підходу до здоров’я. 

Охорона здоров’я, яку ми хочемо мати, орієнтована на людини у цілому, передбачає участь, поважає 
індивідуальний вибір, як і культурну різноманітність, та поєднує клінічний досвід з цінностями 
пацієнта відповідно до найкраще доступної дослідницької інформації.  

Повний доступ до традиційної, комплементарної та інтегральної медицини повинен бути частиною 
права на здоров’я. 

Всенародна Декларація про 
Традиційну, Комплементарну та Інтегративну 

Медицину 
 
Визначення: 
Традиційна, комплементарна та інтегративна охорона здоров’я (ТКІH) закликає до 
взаємоповажного співробітництва між різними системами охорони здоров’я та їх 
медичними працівниками з метою надання цілісного та орієнтованого на людину 
підходу до здоров’я. 
Про нас: 
Ми представляємо світове співтовариство користувачів та медичних працівників ТКІH з 
значним різноманіттям базових знань та досвіду, що об’єднані спільним прагненням 
просування та промоції ТКІH. 

Охорона здоров’я, яку ми хочемо мати: 
• Фокусується на людину у цілому, включаючи фізичний, ментальний, соціальний та 

духовний напрямок. 
• Орієнтована на пацієнта та підтримує самолікування та оздоровлення. 
• Передбачає участь та поважає індивідуальний вибір. 
• Обґрунтована поєднанням клінічного досвіду з цінностями пацієнта відповідно до 

найкраще доступної дослідницької інформації. 
• Поважає культурне різноманіття та регіональні особливості. 
• Інтегрована частина суспільного та планетарного здоров’я. 
• Використовує природні та сталі ресурси, що є поважним ставленням до здоров’я планети. 
• Інтегрує традиційні, комплементарні та біомедичні практики у сприятливій та спільній 

манері. 



 

 
Ми цінимо переваги класичної (традиційної) / біомедицини. У той же час, ми визнаємо її 
обмеження, включаючи: 

• Недостатні терапевтичні можливості, що надає біомедицина, особливо щодо 
хронічних / неінфекційних захворювань (НІЗ) 

• Часті побочні ефекти біомедичного лікування та зростаючу антимікробну 
резистентність 

• Фрагментацію медичної допомоги через посилення спеціалізації та обмеженості 
моделі, орієнтованої на захворювання. 

Нас надихають країни, які успішно інтегрували ТКІH до їх системи охорони здоров’я. 
Однак, ми стурбовані тим, що: 

• Є країни які перешкоджають, обмежують та недооцінюють практики ТКІH 
• Наявні необізнані та неврівноважені повідомлення у засобах масової інформації 

щодо ТКІH 
• Недостатнє державне фінансування досліджень ТКІH 
• Є ризики зниження доступності до ТКІH та неврегульованих практик у деяких 

країнах. 

Наш заклик до дії 
Усім країнам 

• Забезпечити повний доступ до ТКІH як частини права на здоров’я для всіх. 
• Включити ТКІH до національних систем охорони здоров’я. 
• Забезпечити акредитацію медичних працівників ТКІH відповідно до міжнародних освітніх 

стандартів для надання високоякісної допомоги. 
• Забезпечити доступ та безпеку лікарських засобів ТКІH через спеціальні регуляторні 

механізми. 
• Фінансувати дослідження ТКІH та розповсюджувати достовірну інформацію громадськості 

щодо ТКІH. 

Усім медичним працівникам  
• Сприяти взаємоповажному співробітництву між усіма медичними працівниками 

щодо досягнення цілісного та орієнтованого на людину підходу до здоров’я. 
 
Усім засобам масової інформації та видавництвам 
• Забезпечити достовірну та справедливу інформацію щодо ТКІH.   


