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128 zařízení soc.služeb

55 zdravotnických zařízení

54 školských zařízení

80 policejních cel

31 věznic

Ochránce 10 let bojuje proti špatnému zacházení

2 178 dětí

8 714 seniorů  

12 300 vězňů

365 návštěv

792 dní kontrol

133 000 km



Ochránce a psychiatrické 

nemocnice

 „Každý pacient má právo na léčbu a péči v komunitě, v níž 

žije, pokud je to možné. Pokud se léčba odehrává v zařízení 

péče o duševní zdraví, má pacient právo léčit se blízko 

svého domova, rodiny a přátel, pokud je to možné.“

Zásady ochrany duševně nemocných (rezoluce Generálního shromáždění 

OSN z r.1991)  

 Humanizace

 Transformace



Prostředí a režim
• Soukromí (pokoje, skříňky, toalety) 
„Je obrovský paradox v tom, že na oddělení neklidu, kde se mám uklidnit, jsou uzamčené pokoje, 

a tak mi nezbývá než korzovat po přeplněné chodbě nebo kuřárně, kde není možné být chvíli 
sám.“; 

„Když je na oddělení přijat např. mladý pacient s první atakou, nezbývá mu, než být zděšen. 
Prostředí místo podpory spíše posiluje odbor k léčbě a pacient i jeho rodina snadno získají pocit 
životní tragédie. Tento základní dojem není schopen změnit ani vstřícný a odborný přístup 
personálu a kvalitní farmakoterapie.“ (obdobně Baudyš  Libiger, Psychiatrie a Etika, Galén 2002)

• Oděv (Marková, Venglářová, Babiaková: Psychiatrická ošetřovatelská péče, Grada Publis. 2006)

• Pobyt na pokoji

• Uschování věcí

→ „Pozitivní terapeutické prostředí“, „léčba prostředím“, důstojnost

• Pobyt na čerstvém vzduchu

• Bezbariérovost 











Opatření omezující pohyb

• Subsidiarita použití, evidence (oddělení, centrální), 

vyhodnocování

• Poznatky z návštěv (nedostatek personálu, nevhodné 

materiálně-technické podmínky, preventivní používání, 

trvání omezení bez zřejmého důvodu)

• Výzkum (22/2014/NZ; 2015)

• Připomínky k zákonu o zdr.službách (PDCJ 538/2015)

• Pozměňovací návrh (centrální evidence)

http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/Vyzkum_-_omezovaci_prostredky_v_psychiatrickych_zarizenich_.pdf
http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/2468




ECT

• Informovaný souhlas (vč.jeho odvolání), kladný postoj i v případě, 
kde je léčbu možno poskytnout bez souhlasu

- stálé směšování ne/souhlasu s hospitalizací

- zatajení záměru zahájit ECT (zmaření zákroku)

- „duševně nemocný člověk toto stejně nepochopí“

• Zachycení postoje pacienta k této léčbě

• Soukromí při provádění ECT

• Stanovení vitální indikace (výjimečné, péče neodkladná a jde o léčbu vážné 
duševní poruchy, pokud by v důsledku neléčení došlo se vší pravděpodobností k 
vážnému poškození zdraví) – musí být zřetelné ze ZD

• Používání síťového lůžka, místnosti určené k bezpečnému pobytu – před 
nebo po léčbě



Proč existují temná místa?

• Co o nás ví veřejnost a je to „sexy“?
Pacienti souložili na střeše psychiatrické léčebny, načapal je zdravotník

Z psychiatrické léčebny utíkal pacient. Napíchl se ale na plot - tn.cz

Nebezpečný pacient utekl z psychiatrické léčebny Kosmonosy - tn.cz

• Nezájem a uzavřenost

• Strach

• Stigmatizace

http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/383099/pacienti-soulozili-na-strese-psychiatricke-lecebny-nacapal-je-zdravotnik.html
http://tn.nova.cz/clanek/z-psychiatricke-lecebny-utikal-pacient-napichl-se-ale-na-plot.html
http://tn.nova.cz/clanek/nebezpecny-pacient-utekl-z-psychiatricke-lecebny-kosmonosy.html


Děkuji za pozornost


