Poučení o právech osob, nedobrovolně hospitalizovaných
v Psychiatrické nemocnici Bohnice
Každý, kdo byl nedobrovolně hospitalizován, má podle nového občanského zákoníku a podle
zákona o zdravotních službách následující práva:

1. Právo na vysvětlení nedobrovolné hospitalizace. Podle zákona o zdravotních službách lze
člověka nedobrovolně hospitalizovat za tří podmínek:
- pokud ohrožuje bezprostředně a závažným způsobem sebe nebo své okolí (zejména život a
zdraví sebe nebo jiných lidí; může jít také o závažné ohrožení majetku);
- a zároveň pokud jeví známky duševní poruchy nebo je pod vlivem alkoholu či drogy;
- a zároveň hrozbu pro tohoto člověka nebo jeho okolí není možné odvrátit jinak.
Nedobrovolně hospitalizovaní jsou na rozdíl od dobrovolně hospitalizovaných povinni snést
omezení ve své osobní svobodě, například se zpravidla nemohou bez doprovodu sami opustit
oddělení a pohybovat se po areálu nemocnice.
Psychiatrická nemocnice Bohnice je povinna do 24 hodin vyrozumět o Vaší nedobrovolné
hospitalizaci příslušný soud (Obvodní soud pro Prahu 8, ulice 28. pluku 1533/29b, Praha 10).
Soud pak vyšle do nemocnice svého zástupce (vyšší soudní úřednici), který vyslechne Vás i
Vašeho ošetřujícího lékaře. Nejde o trestní řízení ani Vás takový soud nemůže omezit ve
svéprávnosti - jde pouze o soudní kontrolu nad dodržováním Vašich práv.
Soud Vám také pro toto jednání přidělí advokáta; náklady na tohoto advokáta platí stát.
Soud ve lhůtě 7 dnů od nedobrovolné hospitalizace rozhodne, zda k ní došlo ze zákonných
důvodů; a pokud ano, zda tyto důvody trvají. Pokud netrvají, soud nařídí Vás propustit.
Soud řízení zastaví, pokud Vás nemocnice ještě před soudním rozhodnutím propustí nebo
pokud podepíšete změnu hospitalizace na dobrovolnou (jestliže však soudu do 2 týdnů sdělíte,
že přesto na projednání trváte, bude v řízení pokračovat).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vedle toho zákon připouští nedobrovolnou hospitalizaci v případech, kdy nemocný není
schopen ze zdravotních důvodů udělit souhlas s hospitalizací (například po nehodě) nebo kdy
hospitalizaci nařídil soud (například uložil ochranné léčení či pozorování zdravotního stavu).
(poučení pokračuje na další straně)

2. Právo na důvěrníka. Podle § 107 nového občanského zákoníku máte právo si během
nedobrovolné hospitalizace zvolit jednoho důvěrníka. Tento důvěrník pak může uplatňovat Vaše
práva vůči nemocnici. Tímto důvěrníkem může být kdokoli, komu důvěřujete (nikoli však
zaměstnanec Psychiatrické nemocnice Bohnice). Stačí, když své rozhodnutí sdělíte našemu
personálu, aby mohl Vaše rozhodnutí zaznamenat do Vaší zdravotní dokumentace.
3. Právo na soukromé jednání. Podle § 108 nového občanského zákoníku máte právo
projednat své záležitosti s důvěrníkem (v případě nezletilých také s rodičem, v případě lidí s
omezenou svéprávností také s jejich opatrovníkem) při osobním rozhovoru bez přítomnosti
třetích osob. Respektujte prosím i naši práci a oznamujte schůzky v dostatečném předstihu.
Nemocnice si také vyhrazuje právo odmítnout vstup důvěrníka, který by byl pod vlivem alkoholu,
drog nebo se pokusil vnést předměty, které na oddělení být nemohou.
4. Právo na nezávislý přezkum. Podle § 109 nového občanského zákoníku máte právo, aby
Váš zdravotní stav nebo zdravotní dokumentaci přezkoumal jiný lékař, nezávislý na
Psychiatrické nemocnici Bohnice. Toto právo může uplatnit i Váš důvěrník.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Obecná práva všech pacientů
5. Právo na vysvětlení léčby. Jako všichni pacienti Psychiatrické nemocnice Bohnice máte
právo žádat srozumitelné vysvětlení svého zdravotního stavu, navrhované léčby a její
očekávaných následků - včetně toho, zda přichází v úvahu i jiný způsob léčby. Pokud si to
budete přát, můžete dostat toto vysvětlení i v písemné formě.
6. Právo určit, kdo z Vašich blízkých smí být informován o Vašem zdravotním stavu.
Můžete určit, v jakém rozsahu mají dostávat informace a jakým způsobem (například
telefonicky). Toto Vaše rozhodnutí můžete kdykoli později změnit nebo zcela odvolat.
7. Právo na nahlížení do zdravotní dokumentace. Všichni pacienti Psychiatrické nemocnice
Bohnice - během své hospitalizace i po jejím ukončení -- mají právo nahlédnout v přítomnosti
personálu do své zdravotní dokumentace a pořizovat si z ní výpisy nebo kopie. Toto právo mají i
ti Vaši blízcí, kteří smějí být informováni o Vašem zdravotním stavu.
8. Právo na pomoc, jste-li obětí trestného činu. Pokud jste obětí trestného činu, nemocnice
má povinnost Vám předat tyto kontakty na poskytovatele odborné bezplatné pomoci: A) Bílý
kruh bezpečí, U Trojice 2, Praha 5, tel. 257 317 110, e-mail bkb.praha@bkb.cz; B) ROSA centrum pro týrané a osamělé ženy, Podolská 25, Praha 4, tel. 602 246 102, e-mail
info@rosa-os.cz, poradna@rosa-os.cz nebo azyl@rosa-os.cz .
9. Doslovné znění naleznete v zákonu č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník), zákonu č.
372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách) a zákonu č. 45/2013 Sb. (zákon o obětech
trestných činů).

