Informovaný souhlas
s poskytováním homeopatckých konzultací a služeb
zaměřených na zdravotní stav a homeopatckou léčbu pacienta
I.
Vyberte (zaškrtněte) právě jednu z možnost A/B:
A) Informovaný souhlas poskytuji pod svým pravým jménem a osobními údaji
Pozn.: Mé osobní údaje budou dále vedeny, spravovány a budou přístupné v souladu s podmínkami a
ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (General Data Protecton Regulaton - GDPR)
B) Informovaný souhlas poskytuji anonymně pod svým domluveným kódovým označením
Pozn.: Údaje o mé osobě nebudou poskytnuty v identfkované ani identfkovatelné podobě, budou anonymní
a proto nebudou spravovány, vedeny a nebudou nikomu přístupně v režimu výše uvedeného Nařízení EU.
II.
PACIENT:
Jméno a příjmení / kódové označení:

……………………………………………………………………………………

Jméno a příjmení / kódové označení
zákonného zástupce:

……………………………………………………………………………………

SOUHLAS POSKYTUJI OSOBĚ / SUBJEKTU:
Jméno a příjmení / název subjektu:

……………………………………………………………………………………

Adresa:
……………………………………………………………………………………
Prohlašuji, že jsem byl(-a) řádně a srozumitelně informován(-a) o všech níže uvedených skutečnostech. Měl(-a) jsem
také prostor pokládat doplňující otázky a získat na ně požadované odpovědi. Získané informace a související rizika
jsem uvážil(-a) a rozhodl(-a) jsem se souhlasit s poskytováním homeopatckých konzultací a služeb zaměřených na
zdravotní stav a jeho léčbu v souladu se zásadami a pravidly homeopate.

Dne …………………………..……………

Podpis / anonymní signatura
pacienta nebo zákonného zástupce:

v ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III.
Homeopatcká léčba a princip působení homeopatk
Homeopate je léčebné umění s více než dvousetletou tradicí, které je jedním z nejrozšířenějších světových léčebných
metod. Metoda homeopatcké léčby vychází z poznatku, že člověk se vyléčí, pokud mu podáme substanci
(homeopatkum), která je schopna vyvolat účinky podobné potžím daného člověka. Pokud na člověka působíme
substancí, která je svým působením protchůdná (alopate = konvenční medicína), léčba má potom většinou pouze
dočasný úlevný efekt, avšak z dlouhodobého hlediska může často i škodit.
Jako léčivé prostředky se používají homeopatka, která se vyrábí z různých látek metodou dynamizace (potenciace).
Během dynamizace se do homeopatcké potence přenáší energo-informační otsk původní látky. Při každém dalším
kroku dynamizace se snižuje obsah původní látky za současného zesilování energo-informačního obsahu homeopatka.
Po několika krocích dynamizace se obsah původní látky blíží k nule, avšak energo-informační obsah v homeopatku
přetrvává a další dynamizací se stále více zesiluje. Konvenční medicína se mýlí v tom, že považuje homeopatka pouze
za vysoce zředěné látky nebo za substance, které jsou natolik zředěné, že již účinnou látku neobsahují. Konvenční
medicína přehlíží energo-informační princip homeopatk a jeho prokazatelné působení na člověka.
Homeopate dále využívá poznatku, že nemoci jsou způsobené narušením proudění vitální síly. Na podobných
principech je založena i tradiční čínská medicína nebo ajurvéda. Homeopat během konzultace zjišťuje disharmonii
vitálního těla pomocí projevů na úrovni těla fyzického. Použitm vhodného homeopatka se vitální tělo harmonizuje a
vitální síla způsobí, že se ve fyzickém těle nastartuje samoléčebný proces. Homeopatka nepůsobí přímo chemickofyziologickými účinky na fyzické tělo člověka.
Homeopate je jako metoda léčby u nemocných osob v EU považována za tzv. tradiční medicínu. Z tohoto důvodu je
pacientům umožněna svobodná volba a je jim zachován přístup k využit homeopate a homeopatckých léčebných
postupů.
IV.
Rizika homeopatcké léčby pohledem konvenční medicíny
Homeopatcké léčivé přípravky jsou pohledem konvenční medicíny placebem. Konvenční medicína neuznává žádné
příznivé léčebné účinky homeopate nad rámec placebo efektu, ani žádné její účinky nežádoucí a vedlejší. Pohledem
konvenční medicíny existují pouze dvě obecná rizika homeopatcké léčby:
1. Zanedbání účinné konvenční léčby a farmakoterapie a poškození zdravotního stavu pacienta z prodlení
v přímé souvislost s poskytováním (pohledem konvenční medicíny) všeobecně a vždy neúčinné léčby
homeopatcké.
2. Nesprávná technologie výroby homeopatckých léčiv (chyba lidského faktoru), při které mohou
v homeopatkách zůstat zbytky původních jedovatých látek v ještě dostatečně vysokých koncentracích.
Plně a pravdivě informovaní pacient mají právo se svobodně rozhodnout a tato dvě rizika s ohledem na jejich pacientem předtm dobře uváženou - míru podstoupit. V takovém případě nese (po podepsání informovaného
souhlasu) veškerou odpovědnost za případné poškození svého zdravotního stavu z důvodu prodlení klasické léčby
pacient. V případě vady homeopatckých léčivých přípravků nese vždy vinu jejich výrobce. (Podepsání informovaného
souhlasu na této skutečnost nic nemění).
V.
Rizika homeopatcké léčby pohledem homeopate
Teorie homeopate staví na léčebné účinnost a na efektvitě homeopate a homeopatckých léčiv, pomocí kterých lze
dosahovat změn vitálního a následně i fyzického těla člověka. Všude tam, kde existuje postup fyziologicky účinný, se
nelze případ od případu vyhnout neoptmálním terapeutckým volbám a rozhodnutm. Právě proto, že homeopatcké
léčivé přípravky mají vůči fyzickému tělu člověka své příznivé účinky, mohou mít také své účinky nežádoucí a vedlejší.
Informace o homeopatckých rizicích konkrétního postupu nebo homeopatckého léčivého přípravku by měl
pacient požadovat a získat od konzultujícího homeopata již individuálně.
VI.
Homeopatcká konzultace
Jakýkoliv odborný návrh homeopatckého léčebného postupu má charakter pouhé konzultace a pro pacienta je zcela
nezávazným doporučením. Pacient má kdykoliv právo uvážit obsah homeopatcké konzultace a související doporučení
odmítnout a neřídit se jím.
VII.
Doporučení
Všem homeopatckým pacientům lze v každém případě doporučit před zahájením homeopatcké léčby kontrolu u
svého praktckého nebo jiného lékaře konvenční medicíny. S těmito lékaři je vždy vhodné konzultovat otázku, zda
homeopatcká léčba může či nemůže vést právě v jejich případě k nebezpečnému prodlení a zanedbání důležité či
přímo nezbytné diagnostky, konvenční léčby a farmakoterapie.

