Pﬁedkládan˘ text je pouze informativní. Existuje ﬁada dal‰ích
preparátÛ komplementární medicíny a laternativních metod
léãitelství, jejichÏ v˘ãet nelze v na‰í informaci obsáhnout. Proto
nejasnosti a laická doporuãení konzultujte s va‰ím o‰etﬁujícím
lékaﬁem.
Informaci o moÏnostech léãby lze získat také pﬁi náv‰tûvû
Onkologického informaãního centra Masarykova onkologického ústavu nebo na webov˘ch stránkách (www.mou.cz).
Onkologické informaãní centrum MOÚ vám také odpoví na
va‰e dotazy (543 134 314 nebo bezplatná telefonní linka 800
222 322, event. educentrum@mou.cz).
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Podle ankety EONS (European Oncology Nursing Society) minimálnû kaÏd˘ tﬁetí pacient se zhoubn˘m nádorem v Evropû vyuÏívá souãasnû s klasickou (konvenãní, vûdeckou) léãbou dal‰í komplementární (doplÀkovou) medicínskou nebo alternativní léãebnou metodu.
V USA podle prÛzkumu Národního centra pro komplementární
a alternativní medicínu (NCCAM) z r. 1997 vyuÏívá tyto metody
42 % pacientÛ s nádory a roãnû se vydá za tyto sluÏby 27 miliard
dolarÛ.
Medicína klasická (vûdecká – tzv. „‰kolní“) je léãba zaloÏena na
vûdecky ovûﬁen˘ch nov˘ch poznatcích a zku‰enostech minul˘ch generací lékaﬁÛ. Spoleãnost a odborné instituce garantují nejen vzdûlání
lékaﬁÛ, sester a dal‰ích pracovníkÛ ve zdravotnictví, ale i standardní
léãebné postupy (protokoly) podle nejnovûj‰ích potvrzen˘ch znalostí
(léãba „lege artis“). Léãba vychází z prokázané diagnózy a vyuÏívá
metody a léky, jejichÏ úãinost a bezpeãnost byla ovûﬁena mnohalet˘mi
v˘zkumy. Mezi základní metody léãby nádorÛ patﬁí chirurgie, radioterapie, chemoterapie, biologická a podpÛrná léãba. V pﬁípadû podávání nov˘ch pﬁípravkÛ nemocn˘ musí dobrovolnû souhlasit s jejich aplikací v rámci klinick˘ch studií.
Komplementární (doplÀková) medicína je vyuÏívána spolu s klasickou medicínou k doplnûní základních metod léãby nádorÛ. Vhodnû
zvolené doplÀkové metody mohou podpoﬁit úspûch klasické terapie,
napﬁ. i novû pﬁijat˘mi správn˘mi návyky, které se t˘kají úpravy Ïivotosprávy a Ïivotního stylu nebo i placebo efektem (placebo = preparát
neobsahující úãinnou látku; pacient mÛÏe pocítit úlevu, jestliÏe „léku“
vûﬁí).
Alternativní medicína je nevhodn˘ název pro léãitelské metody
(alternativní = moÏnost v˘bûru), které mají nahradit základní metody
léãby nádorÛ. V léãbû zhoubn˘ch nádorÛ nelze vybírat mezi oficiální
medicínou (s vûdecky prokázan˘mi léãebn˘mi metodami a léky)
a léãitelsk˘mi pochybn˘mi praktikami, aniÏ se riskuje zdraví ãi dokonce Ïivot. Léãitel a pseudovûdec pokládá své spekulace za vûdeckou
pravdu, ale není ochoten uãinit nic pro to, aby tuto pravdu ovûﬁili jiní.
Brání se pouÏít pro hodnocení léãebného úãinku objektivní uznávaná
hlediska.
Vliv reklamy podporující léãitelské praktiky je v na‰em prostﬁedí zcela
zﬁejm˘, navíc je tento trend podporován nezodpovûdn˘mi novináﬁi,
kteﬁí hledají do sv˘ch ãlánkÛ a reportáÏí „nejnovûj‰í“ senzace. A „zaruãená léãba“ rakoviny mimo klasickou medicínu je samozﬁejmû senzace nejvy‰‰í míry.
Moderní medicína je dnes na velmi dobré úrovni; o nûco hor‰í b˘vá
komunikace s pacientem, na kterou lékaﬁi nezb˘vá dostatek ãasu
a moÏná ani energie. Pacient se v takovém pﬁípadû mÛÏe právem cítit

jako bezv˘znamn˘, anonymní tvor a pﬁístup lékaﬁe ãasto vnímá jako
ãistû automatick˘ a povrchní. Tento pﬁístup lékaﬁÛ pacienta, bohuÏel,
v nûkter˘ch pﬁípadech pﬁivádí k pﬁedstavitelÛm alternativní medicíny.
Na druhé stranû je ale také nutné, aby pacient s onkologem více hovoﬁil o sv˘ch problémech souvisejících se zhoubnou chorobou a její léãbou a nezdráhal se hovoﬁit i o zam˘‰lené komplementární medicínû ãi
altenativních metodách.
Jedním z dÛleÏit˘ch faktorÛ onkologické léãby je pozitivní my‰lení
pacienta. Pozitivní my‰lení ani víru ve svoje vyléãení nelze ãlovûku
naprogramovat nebo pﬁikázat, k tomu se musí kaÏd˘ pacient propracovat sám svou vlastní cestou a zpÛsobem, kter˘ je pro nûj co nejpﬁirozenûj‰í. Pacient s vírou ve vyléãení zpravidla i lépe sná‰í neÏádoucí
úãinky chirurgické léãby, radioterapie a chemoterapie.

Komplementární a alternativní medicína
– vhodn˘ doplnûk konvenãní léãby
Jedná se o pﬁípravky a metody s moÏn˘m podpÛrn˘m úãinkem pﬁi
léãbû (nepÛsobí ale pﬁímo proti nádorÛm). Zpravidla se jedná o potravinové doplÀky, které mÛÏe nemocn˘ ãlovûk s nádorem pouÏívat na
základû svého samostatného rozhodnutí. Zde je nutné pﬁipomenout
i pravidla zdravé v˘Ïivy (vláknina, zelenina, omezení „ãerveného“
masa, uzenin, Ïivoãi‰n˘ch tukÛ atd.).
– enzymatické pﬁípravky (Wobenzym), event. s thymov˘m
extraktem (Wobemugos)
– koenzym Q
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– ãervená ﬁepa, pohanka
– beta karoteny
– omega 3 mastné kyseliny
– vitaminy B, A, E (pozor – ne vit. B )
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– bylinné extrakty (Alveo, Aloe vera aj.)
– ozonová terapie, ionizace vzduchu
– imunoglukan
– zelené ﬁasy (chlorella)
– stopové prvky (Se, Zn, Mg, Mn)
–

Inocell

– klíãky obilovin, Avemar
– homeopatie
– akupunktura, akupresura
– aromaterapie
– Ïen‰en
– propolis, kombucha
– isoflavony

Mezi dal‰í typy doplÀkov˘ch pﬁípravkÛ patﬁí imunomodulátory. Pod
tímto názvem si mÛÏeme pﬁedstavit prostﬁedky, které zpravidla nespecificky upravují poruchy imunity. Aplikaci tûchto pﬁípravkÛ je vhodné konzultovat s lékaﬁem, nejlépe s imunologem. Vût‰ina imunomodulátorÛ vyuÏívá stimulaãních faktorÛ, které jsou izolovány obvykle
z mikrobiálních kultur. U nás je k dispozici více pﬁipravkÛ, napﬁ.
Imudon, Biostim, Ribomunyl, Immodin, Imunor, Luivac, Uro-vaxom
aj. Dal‰í speciální preparáty k úpravû sníÏené imunity mÛÏe doporuãit
imunolog na základû rozboru imunity.

Metody alternativní medicíny s neprokázan˘m
protinádorov˘m úãinkem
Jedná se mnohdy o velmi finanãnû nákladné metody a prostﬁedky.
Tyto finanãní prostﬁedky mÛÏe nemocn˘ vynaloÏit na jiné, smysluplnûj‰í úãely. Navíc nûkteré metody mohou prokazatelnû po‰kodit jeho
zdravotní stav. ¤ada z nich pﬁímo zakazuje aplikaci ovûﬁen˘ch zpÛsobÛ léãby – chemoterapii, ozaﬁování, chirurgick˘ zákrok. Následkem
ztráty ãasu vûnované neúãinné léãbû alternativními metodami se mÛÏe
rozsah zhoubného nádoru v˘raznû zvût‰it. Tím se sníÏí nadûje na léãbu
a vyléãení tohoto onemocnûní ovûﬁen˘mi prostﬁedky onkologické
léãby. NíÏe uvádûné metody nemají ani tzv. podpÛrn˘ v˘znam v léãbû
zhoubn˘ch nádorÛ.
– Ïraloãí chrupavky
– Iscador (dr. Pekárek – distributor)
– Irisap (Dolej‰ího metoda)
– Breussova dieta (hladovka + zeleninové ‰Èávy)
– Ovosan
– clusterová medicína (Sanguidot ...)
– urinoterapie (léãba moãí)
– Kvant 4 (VaÀákova metoda)
– Jurkoviãova metoda (omezení funkce ‰títné Ïlázy + imuno
a enzymoterapie)
– „vyhladovûní nádoru inzulinem“ (IHT)
– Laetril, Ukrain
– Beresovy kapky
– Cancerolyt, Cytosan
– Biomol, Depolar
– bioenergetika a biomagnetismus
– Ïivá a mrtvá voda
– mumio, culevit
– vilcacora, PC-SPES
– filipín‰tí „chirurgové“
– senzibilové, kladná a záporná energie
– léãba krátkovlnnou energií (ALW)

