
 

Práva duševně nemocných  

Diagnóza duševní choroby má být v souladu s přijatými lékařskými, vědeckými a etickými normami. 

Obtíže při adaptaci na morální, sociální a politické a jiné hodnoty nemají být samy  

o sobě považovány za duševní nemoc.  

Základní práva osob, které jsou označeny jako duševně nemocné, odborně diagnostikovány jako 

duševně nemocné, léčeny jako duševně nemocné a považované za duševně nemocné nebo trpící 

emočními problémy, jsou stejná jako práva všech ostatních občanů.  

Proto je také nutné:  

·  nepovažovat duševně nemocného v žádné situaci a za žádných podmínek za vyčleněného z 

lidské společnosti  

·  jednat s ním jako rovný s rovným, byť by tuto představu svým myšlením, chováním, 

konáním a stavem narušoval  

·  chránit jeho práva ve všech ohledech, byt' si jich není vědom nebo nedává najevo, že si jich je 

vědom  

·  informovat jej o jeho stavu sociálním i zdravotním, o možnostech nápravy a léčby a být mu 

nápomocen  

·  informovat jej o jeho právech, respektovat je a pomáhat mu k jejich dosažení  

Základní práva a potřeby duševně nemocných, která musí být zvláště chráněna, protože jsou nejčastěji 

porušována (případy porušování těchto práv):  

·  Právo být vnímán a respektován jako jedinečná lidská bytost (nedůstojné zacházení, zvláště 

při hospitalizaci)  

·  Právo na svobodné rozhodování o sobě samém (zneužívání nedobrovolné hospitalizace a příliš 

autoritativního terapeutického přístupu, někdy postup jiných orgánů)  

·  Právo na soukromí (kontrola pošty při hospitalizaci, nedostatek vlastního teritoria v 

lůžkových zařízeních)  

·  Právo na práci a spravedlivou odměnu (předčasná invalidizace, nemožnost sehnat práci při 

invalidním důchodu, nemožnost připravovat se na práci při dlouhodobé pracovní neschopnosti, 

odmítání ze strany potenciálních zaměstnavatelů, zadržování autorských honorářů, pracovní 

vykořisťování ap., nedostatečná odměna za práci)  

·  Právo na přiměřené hmotné zabezpečení, zvláště při ztrátě či oslabení výdělečných možností 

(nedostatečná výše invalidního důchodu, nedostatek ostatních sociálních podpor, nemožnost 

vydělávat peníze při invalidním důchodu)  

·  Právo na přiměřenou životní úroveň, včetně potravy, šatstva, bydlení, lékařské péče a 

nezbytných sociálních služeb (nedostupnost adekvátní lékařské péče, nedostupná sociální 

pomoc, vykazování do neuspokojivého bydlení)  

·  Právo na spolurozhodování o léčebných výkonech a postupech (direktivní terapeutický přístup, 

zvl. při nedobrovolné hospitalizaci)  

·  Právo na informovanost o podstatných skutečnostech nemoci (neposkytování či 

odmítání informací)  

·  Právo na lidský kontakt, na osobní svobodu (zakazování nebo omezování návštěv nebo 

kontaktů)  

·  Právo na kultivaci a osobní růst (nedostatek podnětů)  


