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Začnu tím, čím Platforma není, v žádném případě není dalším „svazem svazů”. Pro

další vývoj TCIM (tradiční, komplementární a integrativní medicíny) je stále zřetelnější

potřeba sjednocení snah a prohloubení spolupráce napříč všemi obory, i ve vztahu k

medicíně EBM (Evidence-Based Medicine – medicína založená na důkazech),

komplexní prostor zde dosud chybí. Je to celosvětově unikátní projekt. Jde o to,

poskytnout společný prostor všem oborům TCIM, umožňující svobodnou a výhodnou

spolupráci, sdílení a vzájemnou přátelskou podporu bez jakékoliv cenzury, prostor v

jistém smyslu podobný portálu Wikipedie.

STRUKTURA PLATFORMY

Představím vám nyní strukturu Platformy, v níž každý člen obdrží přístup do své

unikátní části spolu s detailním návodem a technickou podporou tak, aby do té části

nemohl nikdo jiný zasahovat. Nyní vidíte HOME PAGE, nahoře jsou umístěna tlačítka

jednotlivých sekcí a umožňují vstup do jednotlivých témat. Platforma tedy bude

obsahovat kompletní informace nejen typu sekce VĚDA A VÝZKUM, ale i vše, co s

TCIM souvisí, například sekce LEGISLATIVNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ, MEDIÁLNÍ, společné i

samostatné akce, projekty, SVAZ SYMPATIZUJÍCÍCH, apod.

Zde vidíte první sekci, tou je KNIHOVNA. Zde budete moci umístit do ní své, řekněme

publikační aktivity i další a bude členěna tak, aby byla schopna vyhledávat jednak

podle oborů, podle třeba i svazů, které zde publikují své části, a tak dále. Má tedy

umožnit přístup k informacím stejně jako obdobné jiné databáze a koneckonců může

obsahovat celý tento projekt i například tlačítko jiné databáze, která takto získá další

diváky, kteří k ní budou mít snazší přístup, než kdyby dostali o ní informaci větší

oklikou.

Další sekcí bude velmi důležitá sekce, a ta se nazývá VĚDA A VÝZKUM. Bude

obsahovat informace z oblasti strukturované dle témat. Bude to databáze výzkumných

center, vědeckých časopisů, kazuistiky a všechny ostatní věci související s touto

oblastí. Také metodologii výzkumu tak, aby ti členové Platformy mohli lépe cílit svoje

aktivity v této oblasti a vyhověli mezinárodním standardům výzkumu.

Další sekcí je sekce VZDĚLÁVÁNÍ. Obsahuje informace o výuce, vyučovaných

oborech a bude tedy celosvětovou databází možností, kde získávat vzdělání, na které

škole, v jakém rozsahu, jestli formou kurzu klasického oboru nebo jakékoliv jiné

činnosti, které zde v oblasti vzdělávání budou přítomny. To usnadní zájemcům o

jednotlivý obor, kterému budou chtít věnovat svoji energii, přístup.

Jelikož všichni chceme pomáhat člověku, je další sekce rovněž velmi významná. Je to

sekce ZDRAVOTNICTVÍ. Podá informace o dosažené integraci TCIM do národních

zdravotních systémů, a to včetně seznamu zařízení, které již dnes nabízejí ve své péči

o pacienta některý z oboru TCIM.

ÚVOD

Platforma 2020 Praha je celoevropská a celosvětová databáze zahrnující

všechny obory tradiční, komplementární a integrativní medicíny (TCIM) tak, aby

mohl každý, odborník i laik, získávat a využívat informace v oblasti TCIM terapií

a holistické léčby. Za tímto účelem je svolán Mezinárodní kongres zdraví 2021

Praha, kde za účasti významných světových osobností bude Platforma 2020

Praha v jeho hlavní části oficiálně spuštěna ve dnech 10. - 12. 9. 2021 -

https://www.mkz2021praha.cz/. Představujeme zde smysl, strukturu a možnosti

této Platformy.

O PLATFORMĚ

V celé společnosti narůstá poptávka po tradičních a komplementárních léčebných

metodách. Tento světový trend je podporován nejen v EU, ale doporučují je studovat a

rozvíjet i nadnárodní organizace jako jsou např. NATO, WHO, WHA a další. Je velmi

aktuální a potřebné také rozvíjet spolupráci mezi medicínskými obory EBM (Evidence-

Based Medicine) a obory TCIM, a vytvářet tak prostor pro vzájemnou komunikaci.

TCIM a medicína nejsou konkurence, obojí má sloužit lidem tam, kde je daný obor

možno vhodně uplatnit ke zlepšení kvality života, snižování nemocnosti a k lepší

osvětě v oblasti péče o zdraví. V neposlední řadě i pro snižování nákladů na zdravotní

péči. Jedním z výstupů kongresu, který spolupořádá Institut pro TCIM, z. ú., je

vytvoření Platformy 2020 Praha – informačního prostoru sloužícího pro komunikaci a

prezentaci oborů TCIM. Jde o projekt s významným celosvětovým dosahem, který je v

něčem podobný Wikipedii.

HLAVNÍ CÍLE ČLENŮ PLATFORMY

• vytvářet rovný přístup a vzájemný respekt mezi akademickou a TCIM oblastí,

zejména vytvořením bezpečného prostoru pro vzájemnou komunikaci,

• pomáhat vytvářet programy prevence a udržitelného rozvoje zdravotní péče a

vytvářet prostor pro snížení nákladů na ni. S přihlédnutím k doporučení WHO,

WHA, Rady Evropy, Evropské komise, Evropského parlamentu, NATO, včetně

podpory dostupnosti a kvality zdravotní péče v rozvojových zemích,

• podporovat a zapojovat členy do projektů WHO, WHA, Rady Evropy, Evropské

komise, Evropského parlamentu, národních iniciativ a dalších, které mají za cíl

udržitelný rozvoj naší planety,

• pomáhat k lepší informovanosti národních vlád i Evropského parlamentu v oblasti

holistické léčby.

VÝHODY ČLENSTVÍ V PLATFORMĚ

• Umístění vlastního obsahu do Platformy (články, soubory, odkazy apod.) pomocí

autorizovaného přístupu do Vašeho prostoru oboru nebo oborů.

• Přístup do neveřejných sekcí Platformy s dalšími informacemi o TCIM.

• Využití podpory členů Platformy při společných projektech (např. peticích,

legislativních aktivitách, konferencích atd.).

• Sdílení společné diskuze a komunikace členů Platformy pro větší jednotu

společných postupů.

• Zdarma pro všechny.

Přípravné období bylo slavnostně zahájeno videokongresem 20. 6. 2020 od 15.00

hodin a do ostrého provozu bude Platforma spuštěna 10. - 12. 9. 2021 během hlavní

části Mezinárodního kongresu zdraví 2020 Praha. V přípravném období je Platforma

spuštěna ve zkušebním provozu.

ODKAZY

• https://platforma2020praha.cz – hlavní stránka Platformy

• https://platforma2020praha.cz/s/registration-form – registrace do Platformy

• https://platforma2020praha.cz/s/union-patients-favouring-tcim – registrace do

Svazu sympatizujících s TCIM

• https://platforma2020praha.cz/s/help-and-technical-support – návody

• https://youtu.be/pMhM29alDkI – videoupoutávka na Platformu

Institut pro TCIM/CAM, z. ú., Soukenická 21, Praha 1, 110 00, Česká republika, web: https://www.itcim.cz/, e-mail: info@itcim.cz
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Chci zdůraznit, že členství v Platformě nezvýší významně vaši organizační zátěž plynoucí

ze správy vaší unikátní části, do které budete moci mít přístup pouze vy. Můžete zde

umístit popis předmětu a link na své již existující stránky, tedy to, co je již vytvořeno, a tak

se vlastně podělit a obohatit nás všechny o svoji práci. Můžete zde překlopit publikace,

které již existují, například link na vaši existující databázi a tak dále. Domnívám se, že je

čas pro spojování našich snah pomoci pacientům. Společně dokážeme mnohem více,

rozpory oslabují dosažení našeho cíle. A to je důležité si uvědomit.

PŘEHLED VLASTNOSTÍ

• PLATFORMA 2020 PRAHA - NOVÁ WIKI TCIM - www.platforma2020praha.cz

• V rámci svobodného holistického přístupu ke zdraví je vytvořen společný 

informační prostor a servis pro všechny obory tradiční, komplementární a 

integrativní medicíny (TCIM)

• Evropská a celosvětová databáze a sociální síť 

• Usnadnění přístupu pro odbornou i laickou veřejnost k informacím z oblasti TCIM 

• Podporuje myšlenku WHO, WHA, Rady Evropy, Evropského parlamentu, NATO a 

dalších k lepšímu výzkumu a začleňování TCIM do národních zdravotních systémů

• Prohloubení spolupráce a sjednocení snah napříč všemi obory TCIM

• Prostor oborům TCIM umožňující svobodnou spolupráci, sdílení a vzájemnou 

přátelskou podporu bez jakékoliv cenzury

• Bezpečný prostor pro komunikaci oborů TCIM a medicíny EBM

• Zdarma pro všechny

• Možnost sdílet informace o svém oboru TCIM a aktivitách

• Plný provoz Platformy 2020 Praha bude spuštěn 10. - 12. 9. 2021 na Mezinárodním 

kongresu zdraví 2021 Praha

• Celosvětově unikátní projekt umožňující registrovaným členům Platformy vkládání 

vlastních i editovat společně příspěvky podobně jako na Wikipedii

• Je členěna na sekce: Knihovna, Věda a výzkum, Vzdělávání, TCIM ve 

zdravotnictví, Legislativa, Média, Svaz sympatizujících s TCIM, Organizace

• Pro členy přístup do neveřejných sekcí s dalšími informacemi o TCIM

• Dostupná pro počítače, tablety i mobily

• Prostředí Platformy je uživatelsky přátelské

• Příspěvky v anglickém jazyce, s možností jazykových mutací

• Ovládání Platformy 2020 Praha dostupné ve více jak 40 jazycích

• Možnost vkládat textové příspěvky, soubory, fotografie, události v kalendáři, 

editovat články obsahující obrázky, tabulky, odkazy, a psát komentáře k příspěvkům

• Články, soubory a fotografie můžete strukturovat do složek

• Možnost vkládání příspěvků do společných podsekcí nebo do osobního profilu

• Nástěnka - výpis  všech příspěvků od nejnovějších po nejstarší

• Vyhledávání a filtrování příspěvků pomocí štítků u příspěvků (např. dle oboru TCIM)

• Rychlý přístup na příspěvky vybraného oboru TCIM přímým tlačítkem na hlavní stránce

• Upozorňování na nové příspěvky v aplikaci nebo emailem 

• Možnost zasílání interních zpráv mezi členy Platformy

• Stručný i podrobný manuál k použití Platformy včetně technické podpory

• Možnost vložení Vašeho příspěvku administrátorem poté, co jej zašlete emailem

• Registrovat se mohou organizace TCIM, pracovníci v některém z oborů TCIM, nebo 

jiné subjekty se zaměřením na TCIM

• Registrovaným organizacím TCIM je vytvořena vlastní podsekce

• Možnost registrace ve Svazu sympatizujících s TCIM i pro nečleny

• Je provozována Institutem pro TCIM - www.itcim.cz

ZÁVĚR

Platforma 2020 Praha je připravena být dobrým informačním a komunikačním

nástrojem pro TCIM/CAM usnadňující nalezení aktuálních a užitečných poznatků

v této oblasti. Není to jen databáze, kterých je mnoho, ale navíc exkluzivně

umožňuje členům vkládání vlastních příspěvků a vzájemnou komunikaci pro

lepší spolupráci všech oborů TCIM/CAM a EBM.

Sekce LEGISLATIVNÍ bude rozdělena do dvou částí, bude to jednak soubor usnesení

nadnárodních organizací, jako je WHO, WHA, Evropský parlament a dalších. A dále

bude obsahovat stav legislativy v našich jednotlivých zemích, kde všichni pracujeme.

V této chvíli jsou přítomni jako budoucí řečníci naší konference lidé vlastně z celého

světa, z Evropy, Kolumbie, USA a nechtěl bych na někoho zapomenout. Také by zde

měly být ukázány legislativní aktivity, které probíhají, anebo které připravuje.

V sekci MÉDIA bychom se měli společně starat o tuto oblast, a to jak ve smyslu

komunikace jednotlivých členů Platformy, i Platformy jako celku. Je velmi důležité

seznamovat veřejnost se svojí prací tak, aby ve veřejném prostoru byly relevantní a

objektivně hodnocené informace, tedy nejen něco, co se dnes označuje tuším jako

“fejky“. V další části za chviličku vysvětlím i další téma k tomuto se vážící.

Další sekcí je SVAZ SYMPATIZUJÍCÍCH. Je třeba si uvědomit, že v této chvíli se

poměrně významná část obyvatelstva léčí nějakou formou metod TCIM. V Evropě to

může být něco více než 100 milionů lidí, a to je opravdu velké množství, které také

ukazuje na dosah a svým způsobem důležitost těchto oborů v dnešní zdravotní praxi.

No a pojďme dál, poslední sekcí, kterou vám dnes chci ukázat, je sekce

ORGANIZACE PLATFORMY, a tady se bude jednat o informace - tedy

technickoorganizační, a také si zde budeme sdělovat některé připravované projekty a

tak dále. Tak, abychom je mohli vzájemně podporovat, jako například petice či jiné

projekty, a také zde samozřejmě bude prostor pro naši vzájemnou diskusi.
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