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TISKOVÉ  PROHLÁŠENÍ 

 

V období od 10. 7. 2015 do 15. 7. 2015 utekli z Psychiatrické nemocnice Kosmonosy tři hospitalizovaní 

pacienti.  

První dva překonali překážky v areálu, policie je však brzy zajistila. Třetí muž využil cestu do 

terapeutické ambulance, opustil nemocnici a dodnes ho policie hledá. Při těchto incidentech nebyl 

nikdo z pracovníků našeho zdravotnického zařízení napaden ani zraněn. 

 

Chápeme, že veřejnost je rozčílená a že se lidé bojí. Proto chceme zvlášť důrazně připomenout fakt, že 

primárním určením nemocnice není chránit veřejnou bezpečnost. Nemá k tomu síly ani prostředky. Na 

to si daňový poplatník platí jiné orgány a jiné instituce. Odpovědností nemocnice je chránit pacienta 

a jeho okolí především formou léčení, nikoli uvěznění. Oddělení, z něhož pacienti utekli má oproti 

ostatním zvýšený dohled personálu, zpřísněný režim dne, a v počáteční fázi léčení přístup pouze na 

uzavřený prostor zahrady. 

Nemocnice ale nemůže a při stávající legislativě nebude při sebevětší dobré vůli nikdy fungovat jako 

náhražka vězení, či detenčního ústavu. Naše povinnosti v případě svémocného vzdálení pacienta 

podrobně a přesně řeší interní standardy, odsouhlasené akreditační komisí. 

 

Útěk pacienta je mařením výroku soudu a falešně to vidí média, když tvrdí, že chyba se stala 

v nemocničním zařízení. Je to totiž právě soud, který má rozhodnout, že nemocnice není pro takového 

jedince vhodná a má ho poslat buď do vězení, nebo do detenčního ústavu. Soud by měl znát charakter 

péče a prostředí a určitě ví, že konkrétně u nás pracují neozbrojené sestry, ne vězeňští dozorci, že 

nemáme dva ploty a psovoda s vlčákem a že naším úkolem je léčit, nikoliv věznit, či zadržovat. Soudce 

rovněž ví, že každý pacient má právo na vycházky a naše nemocnice musí dodržovat lidská práva i v 

případě těchto pacientů. 

 

Laxnost, nedbalost či neznalost soudů při umisťování „ochranek“ a řešení nevyhovujícího stavu při 

výkonu ochranného léčení rozhodně nemůže jít na úkor psychiatrických nemocnic. Odpovědnost soudu 

je zcela primární. Nelze ji nahradit víceméně protiprávními domluvami s policií a státními zástupci za 

pragmatickým účelem dosažení alespoň nějakých výsledků. 

 

Apelujeme proto ve velmi naléhavé záležitosti. Za těchto, současně nastavených podmínek neplní 

uložené ochranné léčení konkrétně tří zmíněných konfliktních pacientů svůj účel a navíc vážně 

narušuje výkon ochranného léčení ostatních pacientů. Jejich umístění v nemocničním prostředí 

hodnotíme z odborného hlediska jako vysoce nevhodné až nebezpečné.  

Psychiatrická nemocnice nemůže nadále nést odpovědnost za případné důsledky plynoucí z ohrožení 

zdraví a života svých pracovníků ani široké veřejnosti. 

 

V Kosmonosech, dne 21. července 2015 

 

Ing. Dana Kolářová, MBA  

ředitelka nemocnice 


