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Stránka 2

ÚVOD
Zločin v dnešní péči o duševní zdraví
sychiatﬁi a psychologové si po ﬁadu pro nemajetné, resp. osoby star‰í 65 let), zejména
desetiletí ãiní nárok na monopol nad v New Yorku v letech 1977 aÏ 1995 ukázalo, Ïe
oblastí du‰evního zdraví. Vlády i sou- psychiatrie má nejhor‰í záznamy ze v‰ech
kromé zdravotní poji‰Èovny jim kadoroã- lékaﬁsk˘ch oborÛ.3
❚ Nûmecko hlásí kaÏdoroãní zpronevûru ve
nû poskytují miliardy dolarÛ na léãení
„du‰evních chorob“, jen aby dále ãelily Ïádostem v˘‰i zhruba 1 miliardy EUR.4
❚ V Austrálii stojí daÀové poplatníky podo dokonce je‰tû více penûz pro zlep‰ení údajnû
trvale se zhor‰ujícího stavu du‰evního zdraví. vody na zdravotní péãi a nadmûrná péãe aÏ 330
miliard USD roãnû.5
Îádn˘ jin˘ prÛmysl si
❚ V kanadském
nemÛÏe dovolit neOntáriu
byl v srpnu
ustále selhávat a oãe„Zkušenost ukazuje, že existuje
2002 odsouzen psykávat, Ïe dostane dal‰í
mnoho kriminálních profesionálů
choterapeut Michael
peníze.
z oblasti duševního zdraví.
Bogart k 18 mûsícÛm
V˘znamná ãást
vûzení za zpronevûru
tûchto dotací a úhrad
CCHR zavedla databázi na
vládních penûz ve v˘‰i
z poji‰tûní se ztratila
www.psychcrime.org, která
témûﬁ 1 milionu USD,
kvÛli finanãním poduvádí pracovníky z oblasti
coÏ je nejvût‰í pﬁípad
vodÛm v prÛmyslu
duševního zdraví, kteří byli
podvodu na zdravotdu‰evního zdraví, coÏ
ním poji‰tûní v historii
pﬁedstavuje mezináusvědčeni a odsouzeni.“
provincie.6
rodní problém, kter˘
– Jan Eastgateová
Mark Schiller, preodhadem stojí kaÏdozident Americké asociroãnû stovky miliard
ace lékaﬁÛ v roce 2003
dolarÛ.1
❚ Ztráty na podvodech na zdravotní péãi prohlásil: „âasto jsem vidûl psychiatry, jak paciennapﬁíklad ve Spojen˘ch státech kaÏdoroãnû ãiní tÛm dávají ﬁadu neodÛvodnûn˘ch psychiatpﬁibliÏnû 100 miliard USD.2 AÏ 40 miliard USD rick˘ch diagnóz, aby získali úhrady [z poji‰tûní].“7
z toho se ztratí v podvodn˘ch praktikách prÛPsychiatrické a psychologické profesní orgamyslu du‰evního zdraví.
nizace v‰ak tuto kriminalitu nepostihují. B˘val˘
❚ Jeden z nejvût‰ích soudních pﬁípadÛ podvo- prezident Americké psychiatrické asociace (APA)
du na zdravotní péãi v historii USA se t˘kal oblasti Paul Fink, arogantnû pﬁipustil: „Úkolem APA je
du‰evního zdraví, pﬁestoÏe je oblast du‰evního ochrana v˘dûleãné schopnosti psychiatrÛ.“8
Monopol v oblasti du‰evního zdraví má
zdraví nejmen‰ím sektorem zdravotní péãe.
❚ Prozkoumání podvodÛ na americkém po- prakticky nulovou postiÏitelnost a nulovou
ji‰tûní Medicaid a Medicare (zdravotní poji‰tûní zodpovûdnost za svá selhání. To psychiatrÛm
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Stránka 3

Ú V O D
K
Č E S K É M U
V Y D Á N Í
Tento materiál byl sestaven Občanskou komisí za lidská práva
(Citizens Commission on Human Rights – CCHR) na základě
průzkumů a zkušeností pocházejících z Evropy, Spojených států,
Austrálie, ale i dalších částí světa. V různých zemích se vzhledem
k odlišnému historickému vývoji a několika dalším faktorům může
popisovaná situace lišit, v některých ohledech může být lepší, ale
v některých také podstatně horší.
Díky globálnímu postupu psychiatrie můžeme v ČR očekávat
snahu o přizpůsobení se Evropě a USA, což je v případě zlepšení
situace v oblasti lidských práv a práv pacientů vítanou změnou,

v případě implementace prokazatelně škodlivých psychiatrických
a psychologických postupů a zvyšování negativního psychiatricko-psychologického vlivu naprosto nepřijatelným trendem, který
by politici, úřady, nevládní organizace a angažovaní občané neměli dovolit. Stejně tak by neměli dovolit stávající zneužívání, ke
kterému v České republice dochází. Předkládaný materiál je
inspirací pro jeho odhalení a pro zavedení opatření, která povedou k zajištění lidských práv tak, jak je definují mezinárodní dokumenty, jejichž je ČR signatářem. Zejména Všeobecná deklarace
lidských práv a Mezinárodní úmluva o občanských a politických
Občanská komise za lidská práva ČR
právech.

a psychologÛm dovolilo páchat daleko více neÏ
jen finanãní podvody. Soupis zloãinÛ spáchan˘ch
tûmito „profesionály“ se pohybuje od podvodu
a prohﬁe‰kÛ spojen˘ch s drogami a léky pﬁes
znásilnûní a pohlavní zneuÏívání aÏ k napadení,
zabití a vraÏdû.
Základním cílem léãby v oblasti du‰evního
zdraví musí b˘t terapeutická péãe a léãení lidí,
kteﬁí trpí emocionálním rozru‰ením. Nikdy jím
nesmí b˘t finanãní nebo osobní zisk lékaﬁe. Ti, kteﬁí
trpí, jsou nevyhnutelnû zranitelní a ovlivnitelní.
Správná léãba proto vyÏaduje nejvy‰‰í úroveÀ
dÛvûryhodnosti a integrity lékaﬁe.
Jak ukazuje zku‰enost, existuje mnoho kriminálních pracovníkÛ z oblasti du‰evního zdraví.
Obãanská komise za lidská práva (Citizens Commission on Human Rights) zavedla databázi na
www.psychcrime.org, která uvádí pracovníky
z oblasti du‰evního zdraví, kteﬁí byli usvûdãeni
a odsouzeni.
Tato databáze je odpovûdí na rostoucí poãet
odsouzen˘ch praktikÛ z oblasti du‰evního zdraví,
kteﬁí nadále usilují o práci v prÛmyslu du‰evního
zdraví, a jejím základním cílem je informovat
veﬁejnost pﬁed pozadím tûchto jedincÛ.
V oblasti du‰evního zdraví není místo pro
zloãinné zámûry ãi skutky. CCHR spolupracuje
s ostatními lidmi a organizacemi, aby zajistila, Ïe
tento standard bude dodrÏován.
Uvedené internetové stránky a tuto publikaci
pﬁedkládáme jako informaci pro orgány ãinné
v trestním ﬁízení, vy‰etﬁovatele podvodÛ na
zdravotním poji‰tûní, mezinárodní policejní
orgány, lékaﬁské a psychologické orgány udûlující oprávnûní k provozování praxe a v‰eobecnou

veﬁejnost s cílem dosáhnout zastavení psychiatrického zneuÏívání v oblasti du‰evního zdraví.

S úctou

Jan Eastgateová, prezidentka
Citizens Commission on
Human Rights International
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DŮLEŽITÁ FAKTA
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Navzdory tomu, že jen ve Spojených státech více než deset let
probíhala vyšetřování, která
vyústila v řadu rozsudků,
neprovedli psychiatři a psychologové nápravu svých podvodných praktik, jež se v jejich
řadách často vyskytují. Služba
pro vyšetřování trestních záležitostí amerického Ministerstva
obrany ve své zprávě z roku
2004 uvedla další nárůst počtu
podvodů v psychiatrické a psychologické péči
Podvodně hospitalizovaní lidé
byli zadržováni, dokud se
nevyčerpalo jejich zdravotní
pojištění. Jejich psychiatrická
„diagnóza“ se často měnila
s cílem vytěžit maximum
z jejich pojištění.
Tyto podvody mají mezinárodní
rozsah. Například Austrálie
udává široce rozšířené podvody
v oblasti duševního zdraví, kdy
terapeuti účtují zdravotním pojišťovnám za sex s pacientem.
Jeden z pražských psychiatrů,
napadený svým nespokojeným
pacientem, připustil, že přijímal
za jeden úkon při terapii peníze
jak od zdravotní pojišťovny tak
současně i od rodiny pacienta.

Psychiatrick˘ podvod je bûÏn˘ na celém
svûtû. Vládní úﬁady v USA vãetnû FBI
byly nuceny provést razii v soukrom˘ch
ﬁetûzcích psychiatrick˘ch léãeben jako byly
napﬁ. Národní zdravotní podniky (v˘‰e).
Firma kvÛli psychiatrick˘m podvodÛm
a zneuÏívání zaplatila pokutu ve v˘‰i
740 milionÛ dolarÛ.
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KAPITOLA JEDNA
Duševní zdraví:
velký „byznys“
ne 12. dubna 1991 zastavili v texaském DalTento pﬁípad dal podnût k celostátnímu a celonárodnílasu vedle 14letého Jeramy Harrella dva
mu vy‰etﬁování neb˘val˘ch rozmûrÛ zamûﬁeného na poduniformovaní stráÏci v hlídkovém voze
vod a zneuÏívání v oblasti péãe o du‰evní zdraví.
a odvezli jej proti jeho vÛli a pﬁes protesty
28. dubna 1992 vyslovila kongresmanka Pat Schroejeho matky do soukromé psychiatrické
derová, pﬁedsedkynû Komise pro dûti, mládeÏ a rodinu
léãebny vlastnûné firmou Americké psydÛrazné pokárání „neetick˘ch a pobuﬁujících praktik“,
chiatrické ústavy (Psychiatric Institutes of America – PIA),
které byly objeveny. Uvedla, Ïe „tisíce mladistv˘ch, dûtí a
dceﬁinné spoleãnosti Národních zdravotnick˘ch podnikÛ
dospûl˘ch bylo hospitalizováno kvÛli psychiatrické léãbû,
(National Medical Enterprises – NME). Psychiatr dr. Mark
kterou nepotﬁebovali... Pacienti jsou drÏeni proti své vÛli,
Bowlan a jist˘ úﬁedník z péãe o dítû – kter˘ nikdy s Jeradokud se nevyãerpá jejich zdravotní poji‰tûní... a dokud
mym nebo jeho rodiãi nemluvil – podali Ïádost o chlapzamûstnanci léãeben vãetnû psychiatrÛ nedostanou bonusy
covu hospitalizaci, neboÈ
za to, Ïe udrÏují nemocniã„zneuÏívá drogy“ a jeho
ní lÛÏka obsazená... ·lo
„...Tisíce mladistvých, dětí
prarodiãe jej fyzicky zneuÏío „velk˘ ‚byznys‘“, ﬁekla.10
a dospělých bylo hospitalizováno
Senátor státu Texas Mike
vají. Dr. Bowlan také tvrdil,
kvůli psychiatrické léčbě, kterou
Moncrief uvedl: „...Odkryli
Ïe Jeramy je „zá‰kolák,
nepotřebovali... Pacienti jsou drženi
jsme jedny z nejproprapropadá, je násilnick˘ [a]
proti své vůli, dokud se nevyčerpá
covanûj‰ích, nejtvoﬁivûj‰ích,
agresivní.“ A dodal, Ïe
jejich zdravotní pojištění... a dokud
podvodn˘ch, nemorálních
pokud nebude léãen, bude
zaměstnanci léčeben včetně
a nezákonn˘ch schémat pochlapec „nadále trpût váÏpsychiatrů nedostanou bonusy
uÏívan˘ch k obsazení prázdn˘m a abnormálním du‰evza to, že udržují nemocniční lůžka
n˘ch nemocniãních lÛÏek...
ním, emocionálním nebo fyobsazená...“
To není jen nerozumné. Je to
zick˘m stresem“ a bude se
pobuﬁující. A je to podvod.“11
zhor‰ovat.
– Pat Schroederová, americká
Predátorské a ziskuK dosaÏení Jeramyho
kongresmanka, 1992
chtivé praktiky psychiatrie
propu‰tûní musel vyvinout
nakonec vedly ke 14 rÛzn˘m
úsilí senátor státu Texas
federálním a státním vy‰etﬁováním NME. 26. srpna 1993
Frank Tejeda, a to poté, co zjistil, Ïe chlapcovo pﬁevzetí do
provedla FBI a dal‰í federální úﬁady v NME razii, v dÛsledléãebny se zakládá na nepodloÏen˘ch a nepravdiv˘ch
ku ãeho nakonec spoleãnost zaplatila na pokutách a odv˘rocích jeho 12letého bratra Jasona.
‰kodnûních 740 milionÛ USD.12
Jeramy byl bûhem svého ‰estidenního zadrÏování
Následovala trestní obvinûní psychiatrÛ a ﬁeditelÛ
v léãebnû drogován bez povolení rodiãÛ, kter˘m bylo odenemocnic, ﬁe‰ení nûkter˘ch pokraãuje dodnes. Na základû
pﬁeno jej nav‰tívit. Z dﬁíve veselého chlapce se stala tupû
jednoho z rozsudkÛ byl psychiatr Robert Hadley Gross
zírající osoba s vleklou chÛzí. Zdravotní poji‰Èovnû
v dubnu 2004 zavﬁen na jeden rok do vûzení za úãtování za
postiÏené rodiny bylo za tuto podvodnou „hospitalizaci“
péãi, kterou nikdy neposkytl, a za to, Ïe na zaãátku 90. let
a „léãbu“ naúãtováno 11 000 USD.9

D
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pﬁijal 860 000 USD na „provizích“ za doporuãování pacientÛ.
Tento skandál vyvolal ve Spojen˘ch státech dominov˘
efekt, pﬁi nûmÏ ﬁada dal‰ích soukrom˘ch ziskuchtiv˘ch
psychiatrick˘ch léãeben zaplatila desítky milionÛ na
pokutách, kompenzacích a od‰kodnûních. V roce 2000
vy‰etﬁovalo ministerstvo spravedlnosti Spojen˘ch státÛ
soukrom˘ ﬁetûzec psychiatrick˘ch léãeben firmy Charter
Behavioral Systems, Inc. kvÛli podvodÛm a zneuÏívání.
Spoleãnost ve stejném roce souhlasila, Ïe vládû zaplatí
7 milionÛ USD, pokud budou staÏena obvinûní z nadmûrného ãerpání penûz z poji‰tûní Medicare a dal‰ích federálních programÛ.13
Ve ·v˘carsku provedla policie v roce 1998 razie ve
tﬁech psychiatrick˘ch léãebnách v kantonu Ticino, zatkla
dr. Renza Realiniho, vûhlasného psychiatra a vlastníka
tûchto zaﬁízení a obvinila ho z podvodu a fal‰ování dokumentÛ. Záznamy ukázaly, Ïe Realini si úãtoval 30 hodin
práce za den.14
Austrálie také udává ‰iroce roz‰íﬁené podvody
v oblasti du‰evního zdraví, kdy psychoterapeuti a psychiatﬁi napﬁíklad úãtují zdravotním poji‰Èovnám za sex
s pacientem.15 Jeden psychiatr naúãtoval poji‰tûní Medicare
98 USD za to, Ïe se se svou pacientkou povaloval na koberci na zahradû, neÏ s ní mûl sex ve vlastní loÏnici.16
V roce 2002 pﬁinesly Lidové noviny pﬁípad pacienta,
kter˘ si vyÏádal od své zdravotní poji‰Èovny celoroãní
pﬁehled své léãby. Byl velmi pﬁekvapen, kdyÏ na svém
v˘pisu na‰el komplexní psychiatrické vy‰etﬁení, které ve

skuteãnosti spoãívalo v sepsání údajÛ o jeho osobû zdravotní sestrou a 45 minutového ãekání na psychiatriãku, kterou
pÛvodnû pﬁi‰el nav‰tívit kvÛli svému problému s nespavostí. Lékaﬁky se ve skuteãnosti vÛbec nedoãkal, protoÏe
v téÏe dobû ordinaci opustila. Dal‰í „nepﬁesností“ v pﬁehledu bylo vy‰etﬁení u psychologa, které podle pacienta trvalo necelou hodinu. Poji‰Èovnû v‰ak psycholog naúãtoval
komplexní vy‰etﬁení v délce 8x 60 minut.
Poté, co se v roce 2003 v Praze nespokojen˘ pacient
pokusil maãetou zabít svého dﬁívûj‰ího psychiatra,
vyplynulo, Ïe pﬁijímal za jeden úkon pﬁi terapii peníze jak
od zdravotní poji‰Èovny tak souãasnû i od rodiny onoho
pacienta. V reportáÏi pro âeskou televizi v létû 2004 to
ospravedlnil tím, Ïe jeho péãe byla nadstandardní.
V dne‰ním Rusku páchají psychiatﬁi bezohledné
zloãiny tak, Ïe manipulují zranitelné a bohaté pacienty
k podepisování dokumentÛ, které jim zaji‰Èují kontrolu nad
jejich majetkem.
SluÏba pro vy‰etﬁování trestních záleÏitostí amerického
Ministerstva obrany (U.S. Defense Criminal Investigative

Jeramy Harrell (vpravo) byl
neoprávnûnû hospitalizován
a nadopován léky.
Zdravotní poji‰Èovna jeho
rodiãÛ dostala úãet na
témûﬁ 11 000 USD. To v‰e
kvÛli lÏiv˘m v˘rokÛm jeho
12letého bratra, na jejichÏ
základû psychiatr jednal.
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·V¯CARSKO:
Znám˘ psychiatr
Renzo Realini byl
obvinûn z podvodu
a fal‰ování
dokumentÛ poté, co
si úãtoval 30 hodin
práce za den.

Švédská zdravotní rada
·VÉDSKO: Zpráva vypracovaná v roce 1998 zdravotní radou ve ·védsku – úﬁad
pro zdravotnictví (v˘‰e) – ukázala, Ïe u pﬁípadÛ nahlá‰en˘ch radû se témûﬁ na
polovinû ‰patného zacházení s pacienty podílela psychiatrie. Vûc byla pﬁedána
k pro‰etﬁení státnímu Ïalobci.

Service – DCIS) vydala zprávu obsahující toto prohlá‰ení:
„DCIS zjistila nárÛst podvodÛ pﬁi poskytování sluÏeb
v oblasti du‰evního zdraví vãetnû sluÏeb dodávan˘ch
nemocnicemi, klinikami a soukrom˘mi ordinacemi. Podrobné prozkoumání nedávno dokonãen˘ch a probíhajících
vy‰etﬁování ukazuje na to, Ïe psychiatrické a psychologické
sluÏby se dají snadno zneuÏít, zejména v následujících
oblastech: úãtování za fiktivní psychoterapeutická sezení,
úãtování za nadmûrnû dlouhé pobyty pacientÛ v léãebnách,
poskytování provizí lékaﬁÛm a obrovské nafukování poãtu
poskytnut˘ch hodin psychoterapie s cílem získat tisíce
dolarÛ na platbách z vládních a soukrom˘ch zdravotních
poji‰tûní.“17
Mezi dal‰í uvádûná podvodná schémata patﬁilo
úãtování poji‰Èovnám za terapii, kdyÏ byl klient ve vûzení,
za du‰evní léãení pacienta ze sanatoria pro staré lidi, kter˘
byl v komatu, a za poskytování denních sezení „skupinové
terapie“, která se skládala ze servírování kávy a chleba
a poslechu hudby.

Renzo Realini

800 rozsudkÛ odsouzen˘ch psychiatrÛ, psychologÛ a psychoterapeutÛ z let 1998 aÏ 2004 odhaluje, Ïe 43 % bylo
odsouzeno za podvod, krádeÏ a zpronevûru, 32 % za sexuální zloãiny, 7 % za napadení a násiln˘ zloãin, 6 % za poru‰ení
zákona v souvislosti s drogami a 6 % za zabití a vraÏdu.
V ãervnu 2002 byl novozélandsk˘ psychiatr Colin
Bouwer, b˘val˘ ‰éf Katedry psychologické medicíny na
prestiÏní Univerzitû v Otagu, odsouzen k doÏivotnímu
vûzení s minimální dobou 15 let, kdy nebude smût b˘t propu‰tûn, za postupnou otravu a zabití své manÏelky pomocí
lékÛ.18
V listopadu 2003 byl odsouzen ãesk˘ psychiatr Ivan
Zagainov ke 13 letÛm vûzení za vraÏdu 15leté pacientky.19
12. listopadu 1993 se psychiatr Frederick Aptowitz pﬁiznal k tomu, Ïe pﬁemluvil svého b˘valého pacienta k zabití
zdravotní sestry Terricity Clemonsové, která pro Aptowitze
dﬁíve pracovala. Aptowitz b˘valému pacientovi zaplatil
3 000 USD, aby pod auto Clemonsové umístil dynamit.20
Ve Spojen˘ch státech je bûhem své kariéry Ïalováno
pro zanedbání péãe 40 % psychiatrÛ. Ironií je, Ïe zatímco
psychiatﬁi a psychologové tvrdí, Ïe jsou experty na mysl
a lidské chování, v rámci lékaﬁské profese je u nich nejvy‰‰í
v˘skyt sebevraÏd a zneuÏívání lékÛ a drog.

Zločinci v jejich řadách
Zloãin se v prÛmyslu du‰evního zdraví zdaleka
neomezuje jen na peníze. Podrobné prozkoumání více neÏ

„...odkryli jsme jedny z nejpropracovanějších,
nejtvořivějších, podvodných, nemorálních
a nezákonných schémat používaných k obsazení
prázdných nemocničních lůžek... To není jen
nerozumné. Je to pobuřující. A je to podvod.“
– Mike Moncrief, senátor státu Texas, 1992

KAPITOLA JEDNA
Du‰evní zdraví: velk˘ „byznys“
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DŮLEŽITÁ FAKTA
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Se zavedením povinného
zdravotního pojištění se
v USA očekává nárůst
počtu podvodů.

V rámci psychiatrického
systému je běžným jevem
zneužívání léků a s nimi
spojené podvody.

Zavedení systému „center
veřejného duševního
zdraví“ (CMHC) neušetřilo
peníze, jak bylo slíbeno, ale
naopak bez odpovídajících
výsledků vedlo k obrovskému nárůstu vládních
výdajů a k podvodům.

V Japonsku personál psychiatrického zařízení falšoval záznamy pacientů
a navyšoval počet ošetřujících lékařů a zdravotních
sester, aby si od vlády
vymohl více peněz.

Carl Lichtman, psycholog z New Jersey, se
pﬁiznal k podvodu na 36 poji‰Èovnách ve v˘‰i
3,5 milionu dolarÛ za terapeutická sezení, která
se nikdy nekonala. V kvûtnu 1996 mu bylo
naﬁízeno nahradit poji‰Èovacím spoleãnostem
2,8 milionu dolarÛ a 200 000 dolarÛ státu.
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KAPITOLA DVù
Vychytralost
psychiatrického podvodu
USA se se zavedením povinného
❚ V roce 2000 byl psychiatr Jan A. Mayer
zdravotního poji‰tûní pomocí státní z Tennessee odsouzen k tﬁíletému vûzení
a federální legislativy a pﬁi psy- a náhradû ‰kody ve v˘‰i témûﬁ 400 000 USD za
chiatrickém tlaku na to, aby se svou roli v podvodném plánu, kdy úﬁadÛm
v‰echny dûti a dospûlí podrobili a soukrom˘m poji‰Èovnám zasílal fale‰né úãty,
„screeningu na du‰evní poruchy bûhem obvyk- mimo jiné za nepﬁetrÏitou 24 hodinovou práci
l˘ch fyzick˘ch vy‰etﬁení“, dá oãekávat pouze v dobû, kdy byl na dovolené v Portoriku.
nárÛst poãtu podvodÛ.21
❚ V roce 2000 byl odsouzen nûmeck˘ psychiMassachusettsk˘ poradce Paul McDevitt atr Otto Benkert k 11 mûsícÛm vûzení s podprohlásil o podvodech v oblasti du‰evního mínûn˘m odkladem, k pokutû více neÏ 140 000
zdraví: „Tito lidé nemaEUR a bylo mu naﬁíjí vÛbec Ïádnou etiku.
zeno zaplatit více neÏ
Jsou morálnû zkorum575 000 EUR jako kom„Objevili jsme, že rozsah podvodů
povaní. Jsou jako vypenzaci za zpronevûru
kradaãi hrobÛ ve staré
univerzitních penûz,
je omezen pouze představivostí.
Anglii, kteﬁí dodávali
kde pracoval jako ‰éf
Objevili jsme obrovskou škálu
katedry psychiatrie.
mrtvoly lékaﬁsk˘m fa❚ V roce 1997 byla
kultám.“22 S jedin˘m
podvodných schémat.“
psychiatriãka Mary Jane
rozdílem, Ïe v pﬁípadû
Dittonová z australsképsychiatrÛ a psychologÛ
– Mark Schlein,
ho Brisbane usvûdãena
jsou lidé, které vyuÏívaředitel floridské pobočky pojišťovny Medicaid
ze systematického navyjí, je‰tû naÏivu.
‰ování poãtu hodin stráV ãlánku o psychiatven˘ch konzultacemi
rickém podvodu z roku
1997 prohlásil Mark Schlein, ﬁeditel floridské po- s pacienty, které uplatÀovala v nárocích na úhrady
boãky poji‰Èovny Medicaid: „Objevili jsme, Ïe roz- z poji‰tûní Medicare, na dvojnásobek. Bylo jí nasah podvodÛ je omezen pouze pﬁedstavivostí.Obje- ﬁízeno vrácení témûﬁ 35 000 USD a byla odsouzena
vili jsme obrovskou ‰kálu podvodn˘ch schémat.“23 ke 2 a 1/2 letÛm vûzení.25
❚ V letech 1994 aÏ 1998 otﬁásl Japonskem
Podvody na zdravotním pojištění
skandál po zji‰tûní, Ïe soukromé psychiatrické
❚ Jist˘ poskytovatel péãe v oblasti du‰evního léãebny násilnû uvûzÀovaly a nezákonn˘m zpÛzdraví z Pensylvánie souhlasil se zaplacením sobem omezovaly pacienty, fal‰ovaly zdravotní
7,8 milionÛ USD, pokud budou staÏena trestní dokumentaci a navy‰ovaly poãty lékaﬁÛ a sester,
obvinûní z neoprávnûného a podvodného náro- aby získaly více vládních penûz. Nûkolik psychikování úhrad z poji‰tûní Medicare a Medicaid.24
atrÛ bylo usvûdãeno z podvodu a uvûznûno.26

V

KAPITOLA DVù
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Roemerovy ordinace
dostali peníze a bylo
jim ﬁeãeno, o jak˘ lék
si mají ﬁíci. Roemer
jim následnû pﬁedpis
„prodal“. Pak byli odvezeni do lékárny, kde
dostali léky na náklady Medicaid. Tabletky dostali Roemerovi
komplici, kteﬁí je pak
Christopher Rowland
prodali na ãerném
trhu. Roemer byl odPodvody s léky
souzen k 10 a 1/2 letÛm
V rámci psychiatvûzení a k náhradû
rického systému je
více neÏ 340 000 USD
bûÏn˘m jevem zneuÏípoji‰tûní Medicaid.27
vání lékÛ a s nimi spo❚ „Existuje jen májené podvody. Podle
lo vûcí, které by byly
jistého zku‰eného vypolitováníhodnûj‰í neÏ
‰etﬁovatele poji‰Èovanepoctiv˘ lékaﬁ, zejmécích podvodÛ z Kalina takov˘, kter˘ svou
fornie, jak ukazují níÏe
ordinaci pouÏívá k drouvedené pﬁíklady, jedgovému dealerství,“
ním z nejsnaz‰ích zpÛﬁekl newyorsk˘ státní
sobÛ jak odhalit podÏalobce Dennis Vacco
„Existuje jen málo věcí, které by
vod, je vyhledat nadpﬁi oznámení rozsudku
byly politováníhodnější než
mûrné pﬁedepisování
pro psychiatra Priyanepoctivý lékař, zejména takový,
lékÛ psychiatry.
kanta S. Doshiho. Dokterý svou ordinaci používá
❚ V kvûtnu 2004
shi byl v roce 1996
byl odsouzen psyodsouzen k 7 a 1/2 letÛm
k drogovému dealerství.“
chiatr David Roemer.
ve vûzení za nezákonné
– newyorský státní žalobce Dennis Vacco
Pﬁiznal se ke zloãinnévydávání lékÛ, „bez
při vyhlášení rozsudku pro psychiatra
mu spolãování v soujakéhokoli úmyslu zjisPriyakanta S. Doshiho, 1996
vislosti s podvodem
tit, zda je jeho pacienti
s p ﬁe d e p i s o v a n ˘ m i
skuteãnû potﬁebují“.
léky, kter˘ zpronevûﬁil peníze z vládního poji‰❚ Pﬁi odsouzení texaského psychiatra Franka
tûní Medicaid a zaplavil ulice vysoce návykov˘- Dunna v ﬁíjnu 1992 za nezákonnou distribuci lékÛ
mi narkotiky a dal‰ími léky vãetnû anxiolytika na pﬁedpis ﬁekla státní zástupkynû Susan PatterXanax, v hodnotû milionÛ dolarÛ. Roemer sonová soudu: „Je to drogov˘ dealer nejvût‰ího
spolupracoval se ãtyﬁmi komplici, kteﬁí na ulicích kalibru... Vrchol pyramidy.“ Dunn byl mezi narkoa v centrech pro léãení drogové závislosti kon- many znám˘ jako „doktor pohoda“. Byl odsouzen
taktovali drÏitele poji‰tûní Medicaid. Po cestû do k 16 letÛm vûzení a k pokutû 10 000 USD.

KAPITOLA DVù
Vy c h y t r a l o s t p s y c h i a t r i c k é h o p o d v o d u
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Podvod s „veřejným
úãelÛm. NejrÛznûj‰í
Kongresový výbor vydal v roce
duševním zdravím“
CMHC si vybudovala
1990 zprávu odhadující, že Centra
v USA
tenisové kurty a plaFinanãní audity
vecké bazény z federálveřejného duševního zdraví (Commuv roce 2003 zjistily, Ïe
ních grantÛ pro v˘nity Mental Health Centers – CMHC)
centrum veﬁejného dustavbu a v jednom pﬁí‰evního zdraví Kedren
padû byla federální dopoužila 40 až 100 milionů dolarů
v Kalifornii zneuÏilo
tace pro personál pok nesprávným účelům.
1,4 milionu USD, kdyÏ
uÏita pro najmutí osobnapﬁíklad zaplatilo svéní ochranky a plavecmu prezidentovi Land
kého instruktora.29
Rover a Cadillac a nûkter˘m zamûstnancÛm v˘leZneuÏívání financí pokraãovalo navzdory
ty do Las Vegas, New Orleans, Georgie, Washing- této zprávû. V záﬁí 1998 zakázalo Medicare 80
tonu, D.C. a do Lond˘na nebo lístky do divadla.28 zaﬁízením CMHC v devíti státech poskytovat
Kongresov˘ v˘bor vydal v roce 1990 zprávu sluÏby seniorÛm a invalidÛm, kdyÏ se zjistilo, Ïe
odhadující, Ïe Centra veﬁejného du‰evního zdraví pacientÛm bylo úãtováno dennû 600 aÏ 700 USD
(Community Mental Health Centers – CMHC) za sledování televize a hraní binga, místo aby se
pouÏila 40 aÏ 100 milionÛ dolarÛ k nesprávn˘m jim dostalo nûjaké péãe.30

PODVODNÁ PSYCHIATRICKÁ SCHÉMATA
mrtví pacienti, fiktivní posouzení
dravotní pojišťovna Blue Cross & Blue Shield
United z Wisconsinu v USA udává, že existuje
tolik druhů podvodů na zdravotním pojištění,
kolik „je zločinná mysl schopna vynalézt “.31
Následuje náhodný výběr různých podvodů
spáchaných psychiatry a psychology:
❚ Vytvoření fiktivních psychiatrických posouzení
s cílem vyčerpat pacientovu pojistku.
❚ Účtování pojišťovnám za terapii lidí, kteří byli
mrtví.
❚ „Neoprávněné nárokování“ – účtování za nikdy
nevykonané služby.
❚ Účtování pojišťovně za pacientovu výuku vaření
a poslech hudby.
❚ Účtování za léčení 3 až 5letých dětí podáváním
marihuany.
❚ Účtování za křty v bazénu psychiatrické léčebny,
kterým se říkalo „rekreační terapie“.
❚ Vyúčtování „buzení telefonem“ jako návštěvy terapeuta.
❚ Účtování pojišťovnám za sex s pacientem.
❚ Účtování za lístky do divadla nebo výlety do
zámoří.
❚ Utrácení vládních peněz určených na sociální
péči na společenské večírky zaměstnanců.

Z

„Terapie“ bingem

Zpronevěra sociálních fondů

Neoprávněné nároky

Účtování za žádnou péči

KAPITOLA DVù
Vy c h y t r a l o s t p s y c h i a t r i c k é h o p o d v o d u
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Studie v řadě zemí odhalují,
že 10 % až 25 % psychiatrů
a psychologů připouští
pohlavní zneužívání svých
pacientů.

Německo uvedlo, že 50 %
registrovaných psychologů
a psychoterapeutů jsou jako
praktikové nepřijatelní,
protože mají více problémů
než jejich pacienti.

Takzvaný etický systém používaný psychiatry je všeobecně
kritizován jako mírný
a neadekvátní.

Kanadská studie prováděná
mezi psychiatry v roce 1997
ukázala, že 10 % z nich
připustilo sexuální zneužívání
pacientů; 80 % tak učinilo
opakovaně.

Psychiatr Markham Berry se pﬁiznal
k pohlavnímu zneuÏívání chlapcÛ, kteﬁí
k nûmu byli posláni pro pomoc. Podle
státního zástupce byl Berry zku‰en˘ pedofil,
kter˘ dûti zneuÏíval nûkolik desetiletí.
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KAPITOLA T¤I
Sexuální
zneužívání pacientů
sychiatﬁi a psychologové zﬁídkakdy oprávnûní k provozování praxe s ním zacházejí
povaÏují znásilnûní pacienta za znásil- pouze jako s „profesním prohﬁe‰kem“.
nûní. Místo toho hovoﬁí o „sexuálním
Tyto orgány rozhodují o tom, jaké disciplikontaktu“, „sexuálním vztahu“ nebo nární opatﬁení by se mûlo pouÏít. Kdyby, podle
„pﬁekroãení hranic“, kdyÏ si nûkter˘ této logiky, instalatér znásilnil svoji zákaznici,
z jejich ãlenÛ vynutí na pacientovi sex, ãasto za o jeho osudu by mûla rozhodnout asociace instapomoci lékÛ nebo elektro‰oku.
latérÛ. To se samozﬁejmû nestane a stejnû tak ani
Studie v ﬁadû zemí odhalují, Ïe 10 % aÏ 25 % takové profesní organizaci nebude dovoleno funpsychiatrÛ a psychologÛ pﬁipou‰tí sexuální govat jako zákon. Zejména kdyÏ se ukázalo, Ïe se
zneuÏívání sv˘ch pacientÛ.32
jí nedá vûﬁit.
Kanadská studie
Takzvan˘ etick˘
provádûná mezi psysystém
pouÏívan˘ psyI když je justiční systém schopen
chiatry v roce 1997
chiatry je v‰eobecnû
psychiatrické znásilnění potrestat, orgány
ukázala, Ïe 10 % z nich,
kritizován jako mírn˘
udělující oprávnění k provozování praxe
pﬁipustilo
sexuální
a neadekvátní. Svûtová
ve většině případů se znásilněním
zneuÏívání pacientÛ;
psychiatrická asociaspáchaným psychiatrem nebo
80 % tak ãinilo opakoce (World Psychiatric
vanû. ¤ada z nich pﬁedAssociation – WPA)
psychologem zacházejí jako s „profesním
tím podstoupila osobní
v roce 1996 tvrdila, Ïe
prohřeškem“. Takzvaný etický systém,
poradenství nebo psy„etické chování se zakkterý psychiatři používají, je všeobecně
choterapii v neúspû‰né
ládá na psychiatrovû
kritizován jako mírný a neadekvátní.
snaze se rehabilitovat.
vlastním smyslu pro
V jedné britské stuzodpovûdnost vÛãi padii z roku 1999 t˘kající se sexuálních kontaktÛ cientovi a jeho úsudku v urãení toho, co je
mezi terapeutem a pacientem u psychologÛ správné a odpovídající jednání. Vnûj‰í standardy
uvedlo 25 % dotazovan˘ch, Ïe léãili pacienta, a vlivy, jako jsou profesní kodexy chování, studikter˘ se sexuálnû zapletl s jin˘m terapeutem.33
um etiky nebo pravidla ãi zákony samy o sobû
Nûmecko uvedlo, Ïe 50 % registrovan˘ch nebudou garantovat etickou praxi medicíny.“
Podívejme se na pﬁípad australského psypsychologÛ a psychoterapeutÛ jsou jako praktikové nepﬁijatelní, protoÏe mají více problémÛ chiatra Paula Stenberga, kter˘ vzal svou pacienneÏ jejich pacienti. Tﬁetina pacientÛ, kteﬁí je tku do láznû umístûné v tûlocviãnû, tﬁel jí prsy
nav‰tûvovali, tvrdí, Ïe jimi byli mentálnû nebo a vagínu a ﬁíkal, Ïe je to „terapie“. S dal‰í pacientkou mûl pohlavní styk a navrhl jí, aby zkusila
sexuálnû zneuÏiti.34
I kdyÏ je justiãní systém schopen psychi- heroin. V roce 2000 se Stenberg dobrovolnû vzdal
atrické znásilnûní potrestat, orgány udûlující své licence a slíbil lékaﬁské radû, Ïe uÏ nikde na
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31. října 2002 byl odsouzen k 10
letům vězení francouzský psychoterapeut
Jean-Pierre Tremel za znásilnění
a pohlavní zneužívání dvou pacientek.
52letý Tremel tvrdil, že jeho „léčba“
byla založena na „orientální tradici“,
při níž „staří muži zasvěcovali dívky
do sexuálních praktik“.
svûtû nikdy nebude praktikovat. Rada vûﬁila, Ïe
tato jeho iniciativa poskytla „veﬁejnosti vût‰í
ochranu“. Do dvou let v‰ak Stenberg opût sexuálnû zneuÏíval pacientky, které dokonce ani
léãit nemûl.
KdyÏ se v‰ak sexuální zneuÏívání spáchané psychiatrem nebo psychologem posuzuje
v rámci systému trestního soudnictví, je
skuteãnû stíháno a spravedlnosti je uãinûno za
dost:
❚ V kvûtnu 2004 byl na 3 roky uvûznûn britsk˘ psychiatr Michael Haslam ve vûci obscénního útoku na tﬁi pacientky v 80. letech, kdy
byl zamûstnáván ve státních zdravotnick˘ch
sluÏbách.35
❚ 31. ﬁíjna 2002 byl odsouzen k 10 letÛm
vûzení psychoterapeut Jean-Pierre Tremel za
znásilnûní a pohlavní zneuÏívání dvou mlad˘ch pacientek, které soud shledal extrémnû
zraniteln˘mi. 52let˘ Tremel tvrdil, Ïe jeho
„léãba“ byla zaloÏena na „orientální tradici“,
pﬁi níÏ „staﬁí muÏi zasvûcovali dívky do sexuálních praktik“.36
❚ 4. ãervence 2002 byl na 18 mûsícÛ uvûznûn
lond˘nsk˘ psychiatr Kolathur Unni za sexuální
zneuÏití pacientky bûhem hypnoterapeutického sezení. Unni mûl záznamy o sexuálním zneuÏívání pacientÛ a byl vyﬁazen z lékaﬁského
registru na Novém Zélandu kvÛli podobn˘m
incidentÛm.
❚ V únoru 2004 prohrál kanadsk˘ psychiatr
John Orpin odvolací soud proti rozsudku z roku
1998, kdy byl odsouzen k ‰esti letÛm vûzení za

James Harrington White

Kolathur Unni
Psychoterapeuti stále ãastûji ãelí
obvinûní ze sexuálního zneuÏívání
lidí, kteﬁí k nim pﬁi‰li pro pomoc.
Psychoterapeuti Robert Ferguson
(vlevo dole) a Janis Steeleová
Janis Steeleová (vlevo) byli jako první stíháni podle
koloradského zákona, kter˘
specificky klasifikuje tento druh
sexuálního zneuÏívání jako trestn˘
ãin. Stíhání Steeleové
a kalifornského psychiatra Jamese
Harringtona Whitea (nahoﬁe),
notorického pedofila, probíhalo
za asistence Obãanské komise
za lidská práva.

Robert Ferguson
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Sexuální zneuÏívání pacientÛ
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„alkoholizmem a záfyzické a sexuální zneV současnosti existuje ohledně
vislostí na sexu“ –
uÏívání pacientek bûrostoucího počtu sexuálních
nûjakou „formou mohem bizarních hypnorální vy‰inutosti zpÛtick˘ch sezení. Zatímco
trestných činů páchaných
sobenou mojí posedlou
byly Ïeny zdrogovány,
psychiatry a psychology více než
pﬁetíÏeností prací, mocí
znásilÀoval je a prová25 nařízení v Austrálii, Německu,
a perfekcionizmem...“.
dûl na nich anální styk.
Státní zástupce
Nûkteré z nich byly pﬁiIzraeli, Švédsku a USA.
David Cosgrove ﬁekl
vazovány ke zdi a bity
soudu: „[Cone] je prepáskem. Dr. Orpin jim
dátor... Tito lidé k nûﬁíkal, Ïe jeho penis je
„uzdravující nástroj“ a Ïe anální znásilnûní pﬁed- mu pﬁi‰li, aby se léãili, a on je po‰kodil. Je‰tû jsem
stavuje „absolutní lásku“. Pﬁiznal se k napadení nezaÏil, aby obÏalovan˘ zpÛsobil tolik bolesti
a sexuálnímu napadení dvou Ïen. Byl odsouzen a tolik ‰kody takovému mnoÏství lidí. Je tu poselství, které je potﬁeba pﬁedeslat tomuto obÏalok jednomu roku podmínûnû.
❚ 11. února 1998 byl odsouzen ke 133 letÛm vanému a kaÏdému jemu podobnému.“
vûzení psychiatr William Cone za sexuální
Dnes existuje ohlednû rostoucího poãtu sea deviantní zneuÏívání dvou pacientek. Cone xuálních trestn˘ch ãinÛ páchan˘ch psychiatry
Ïenám ﬁekl, Ïe je pﬁestali kojit pﬁíli‰ brzy a je a psychology více neÏ 25 ustanovení v Austrálii,
potﬁeba je „znovuvychovat“, coÏ vyÏadovalo, Nûmecku, Izraeli, ·védsku, USA a dal‰ích zemích. ¤ada tûchto zákonÛ stanoví, Ïe pacientÛv
aby s ním mûly
sex. Aby je pﬁe„souhlas“ není obhajobou. Usvûdãení psychiatﬁi
mohou ãelit aÏ 10 letÛm vûzení za kaÏd˘ incident.
svûdãil, podal jim
velké mnoÏství psychotropních lékÛ,
na kter˘ch se staly
závisl˘mi. Cone se
bránil tím, Ïe o sobû tvrdil, Ïe trpí
Mototaka Yasuda

John Orpin

William Cone

B˘val˘ kanadsk˘ psychiatr John Orpin byl odsouzen za
sexuální zneuÏívání pacientek pﬁi bizarních hypnoterapeutick˘ch sezeních. Vlevo nahoﬁe: ¤etûzec léãeben v Japonsku
byl uzavﬁen po odhalení a mediálním zveﬁejnûní poru‰ování
lidsk˘ch práv. Hlavní psychiatr Mototaka Yasuda utíká pﬁed
médii pﬁi cestû k soudu. Vlevo: William Cone, psychiatr
z Missouri, byl odsouzen ke 133 letÛm vûzení za pohlavní
a deviantní pohlavní zneuÏívání dvou pacientek.
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ZRAZENÁ NEVINNOST
Znásilňování a zneužívání dětí
ezi nejvíce opovrÏeníhodné zlo- chlapce zÛstal ve vazbû. Gordon, kter˘ byl oblastním
ãiny páchané psychiatry a psy- opatrovnick˘m soudem povolán k práci s problemachology patﬁí pohlavní zneuÏívání tick˘mi nezletil˘mi, byl odsouzen k 15 letÛm vûzení.
dûtí, které do jejich péãe ãasto Soudkynû Gilbertová uvedla: „Neexistuje Ïádná civisvûﬁuje soud, Úﬁad péãe o rodinu lizace, pokud nechráníme na‰e dûti.“
❚ Psychiatr Paul Bridges byl v srpnu 2000
a dítû a dal‰í státní instituce.
Podle zprávy z roku 2001 oznámila americká usvûdãen ze zneuÏití dvou mladíkÛ ve vûku 15 a 16 let,
studie zamûﬁená na sex terapeuta s klientem, Ïe kaÏd˘ ‰lo o zranitelné chlapce na útûku. V roce 1996 nav‰tívil
dvacát˘ klient sexuálnû zneuÏit˘ sv˘m terapeutem 15let˘ z nich Bridgese v jeho domovû, Bridges jej
byl nezletil˘. Îensk˘m
fotografoval nahého a
obûtem byly 3 roky aÏ 17
obscénnû jej napadl. O tﬁi
let a muÏsk˘m 7 aÏ 16
roky pozdûji odpovûdûl
let.37 PrÛmûrn˘ vûk byl
na BridgesÛv inzerát hledající „muÏské modely“
7 let u dívek a 12 let
16let˘ a byl také pohu chlapcÛ.
lavnû zneuÏit. Policie
❚ 24. ãervence 2002
odhalila, Ïe Bridges probyl odsouzen k 6 letÛm
vozuje celonárodní pevûzení dánsk˘ psycholog
dofilní skupinu. Jeho
Bjarne Skovsager za poãet15mûsíãní rozsudek byl
ná a závaÏná pohlavní
v‰ak odloÏen a jedin˘m
zneuÏívání – vãetnû análtrestem, kterého se mu
ního pohlavního styku
– prohlásil soudce, který
dostalo, bylo zneplatnûní
a nemravného odhalování
odsoudil Bjarne Skovsagera.
jeho licence.
– tﬁech chlapcÛ ve vûku 7
❚ Ten sam˘ rok byl
aÏ 11 let. Skovsagerovi
odsouzen Robert Bruce
bylo naﬁízeno kaÏdému
z chlapcÛ zaplatit od‰kodCraft, psychiatr z Georné. Soudce, kter˘ jej odgie, kter˘ se staral o znesoudil, prohlásil: „Mûl jste
uÏité a emocionálnû nadÛvûrn˘ vztah s rodinou,
ru‰ené dûti na státním
kterou jste systematicky
Úﬁadû péãe o rodinu
a závaÏnû zneuÏíval.“38
a dítû, k 20 letÛm vûzení
za zloãin pohlavního vy❚ V roce 1997 odmítla
koﬁisÈování dítûte a zneoaklandská oblastní souduÏívání dûtí. Státní zákynû Alice Gilbertová
stupkynû nazvala CrafÏádost psychologa Juliana
tovy zloãiny „svévoln˘mi
Gordona o propu‰tûní na
ãiny, které uloupily dûtkauci a naﬁídila, aby do
skou nevinnost“. „Dvacet
doby projednání jeho odlet není dost,“ ﬁekla soudvolání proti rozsudku
ci. „Kdyby si to odsedûl
o pohlavním zneuÏívání
celé, nebude to dost. Jestli
a znásilnûní nezletilého

M

„Měl jste důvěrný
vztah s rodinou, kterou
jste systematicky
a závažně zneužíval...“

Bjarne Skovsager

Donald Persson
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Alan J. Horowitz

Antonio DeGuzman

Massachusettsk˘ psychiatr DeGuzman byl v roce 1998 odsouzen ke 3 aÏ 4 letÛm
vûzení s následnou 15letou zku‰ební lhÛtou za osahávání tﬁí mladistv˘ch pacientÛ. Bert Potter
pedofil“. Policejní vy‰etﬁování zjistilo stopu pohlavního
zneuÏívání pacientÛ, která se táhla zpátky aÏ do 60. let,
kdy Horowitz pracoval pro místní organizaci poskytující pomoc mûstsk˘m dûtem postiÏen˘m chudobou.
❚ Na Novém Zélandu probíhalo vy‰etﬁování psychoterapeutického spoleãenství zaloÏeného psychiatrem Billem Rowntreem a psychiatrick˘m o‰etﬁovatelem Bertem Potterem kvÛli pohlavnímu zneuÏívání dûtí, které bylo souãástí jejich „terapeutického“
plánu. Osm psychoterapeutÛ a ãlenÛ spolku bylo
usvûdãeno na zaãátku 90. let. I kdyÏ Potter strávil víc
neÏ 7 let ve vûzení za sexuální provinûní na dûtech,
mimo jiné také za pohlavní zneuÏívání vlastních dûtí,
údajnû stále vûﬁí, Ïe „sexuální aktivita iniciovaná
dítûtem a udrÏovaná na jeho úrovni není ‰kodlivá“. Do
toho spadá i nucení 3leté holãiãky k orálnímu sexu
s muÏi a podávání drogy extáze 11leté dívce. Jedné nezletilé byl pﬁidûlen „úkol“ mít s Potterem po vyuãování
sex, protoÏe jí ﬁekl, Ïe mûla emocionální blok.40

se doÏije 107 let jako moje babiãka, pak doufám, Ïe je
stráví za mﬁíÏemi.“
❚ Antonio DeGuzman, dorostov˘ psychiatr
z Massachusetts, byl odsouzen ke 3 aÏ 4 letÛm vûzení
s následnou 15letou zku‰ební lhÛtou za osahávání tﬁí
mladistv˘ch pacientÛ. Státní zástupce uvedl: „Pohlavní
zneuÏívání mlad˘ch lidí je samo o sobû dost ‰patné,
av‰ak kdyÏ je pachatelem lékaﬁ v bílém plá‰ti..., není
velmi obtíÏné pochopit, Ïe jde o ìábla v pﬁevleku.“
❚ Donald Persson, psycholog z Utahu, sám sebe
popsal jako „morálního“ ãlovûka, kdyÏ byl odsouzen
k 10 letÛm vûzení za znásilnûní 12leté dívky. DÛkazy
získané v této trestní kauze naznaãovaly, Ïe mohl od
roku 1972 pohlavnû zneuÏít aÏ 16 mlad˘ch dívek – nûkteré mlad‰í pûti let.39
❚ V roce 1992 byl Alan J. Horowitz, newyorsk˘ psychiatr, odsouzen k 10 aÏ 20 letÛm vûzení za znásilnûní
tﬁí chlapcÛ ve vûku 7 aÏ 9 let a za pohlavní zneuÏití
14leté dívky. Horowitz se hájil tím, Ïe je „normální
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DŮLEŽITÁ FAKTA

1
2
3
4

Jedním z nejúspěšnějších prostředků psychiatrie k podvádění
těch, kteří platí za psychiatrickou
léčbu, je použití Diagnostického
a statistického manuálu duševních
poruch (DSM-IV).

Nevědeckost a nelegitimnost
DSM svádí k podvodu.

DSM je terapeutovo heslo pro
získání úhrad ze zdravotního
pojištění a poskytuje klíč
k penězům od soukromých
a vládních pojišťoven.

Samotný DSM uvádí, že jej nelze
použít k forenzním účelům (pro
soudní řízení) a že není schopen
stanovit „existenci ‚duševní
poruchy‘, ‚duševní invalidity‘,
‚duševní choroby‘ nebo ‚duševní
vady‘ pro účely práva“ ve vztahu
ke způsobilosti a trestní
odpovědnosti. U soudů se však
používá právě pro takové účely.

Na rozdíl od lékaﬁské praxe v psychiatrické
profesi neexistují Ïádné testy, které by
potvrdily platnost jakékoli du‰evní poruchy
nebo „nemoci“. Existence ﬁady poruch je
doslova odhlasována bez vûdeckého opodstatnûní nebo dÛkazu.
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KAPITOLA âTY¤I
Vynalézání „nemocí“,
vytváření podvodu
diagnostické oznaãení doprovázené správn˘m kódopojetí trestního zákoníku podvod
v˘m ãíslem.“
pﬁedstavuje zámûrné uvedení nûkoho
„DSM poskytuje klíã k penûzÛm od soukrom˘ch
v omyl, vyuÏití nûãího omylu nebo
poji‰Èoven, ale také od v˘znamn˘ch programÛ vládzamlãení podstatné skuteãnosti, které
ního poji‰tûní jako je Medicaid, invalidní dÛchovedou ke vzniku ‰kody na cizím
dové poji‰tûní (Social Security Disability Income)
majetku. Obecnû ﬁeãeno se podvod chápe jako neãesta Medicare.“41
né jednání, klamání nebo ‰izení.
Jedním z nejúspû‰nûj‰ích prostﬁedkÛ psychiatrie
Nevûdeckost a nelegitimnost DSM svádí
k podvádûní tûch, kteﬁí
k podvodu.
platí za psychiatrickou
Dr. Robert F. Stuckey,
léãbu, je pouÏití Diagnosb˘val˘ lékaﬁsk˘ ﬁeditel
„...jedním z největších účinků DSM
tického a statistického
psychiatrické léãebny pamanuálu du‰evních potﬁící spoleãnosti Národní
je jeho napojení na krytí ze
ruch (DSM) a jeho prozdravotnické
podniky
zdravotního pojištění: DSM je
tûj‰ku, kapitoly du‰ev(National Medical Enterních poruch Mezinárodní
prises) pﬁiznal, Ïe pracovpsychoterapeutovo heslo pro
klasifikace nemocí (MKNníci léãebny „byli absolutzískání úhrad z pojištění... Je to
10).
ní géniové v diagnosProfesor Herb Kutikování poji‰tûní“. KdyÏ
klíč k milionům dolarů za
tchins a profesor Stuart
léãebnu kontaktoval popsychoterapii, hospitalizaci a léky.“
A. Kirk, autoﬁi knihy
tenciální pacient, provedl
Dûlají z nás blázny (Makse dÛkladn˘ prÛzkum
– profesor Herb Kutchins
ing us Crazy) ﬁíkají:
jeho poji‰tûní. Jakmile byl
a profesor Stuart A. Kirk,
„...Jedním z nejvût‰ích
pﬁijat, jeho pojistka se
autoři knihy Dělají z nás blázny, 1997
úãinkÛ DSM je jeho napravidelnû kontrolovala,
pojení na krytí ze zdraaby se zjistilo, „jak by
votního poji‰tûní: DSM je
léãebna mohla legálnû
psychoterapeutovo heslo pro získání úhrad z pozískat kaÏd˘ moÏn˘ dolar, kter˘ byl podle jeho smlouji‰tûní. To, jestli máte depresi nebo jste jen smutní,
vy v dan˘ den je‰tû k dispozici“, ﬁekl Stuckey.
maniodepresivní nebo prostû náladoví, úzkostliví
„Pacient obvykle dostal diagnózu, která patﬁila do
nebo jen napjatí, není jen vûcí sémantiky, je to klíã
kategorie s nejvy‰‰ími dostupn˘mi úhradami... Zák milionÛm dolarÛ za psychoterapii, hospitalizaci
kladní funkcí léãebny, funkcí tak dÛleÏitou, Ïe v‰echny
a léky. Toto Ïivotnû dÛleÏité spojení existuje, protoÏe
ostatní uãinila nepodstatn˘mi, bylo vytáhnout z pav‰ichni profesionálové v oblasti du‰evního zdraví
cientÛ kaÏd˘ dostupn˘ halíﬁ.“42
musí na úãtech pro poji‰Èovny uvést psychiatrické
Joe Sharkey, autor knihy Bedlam, popisující

V
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Prodej psychiatrické „nemoci“
Od prvního Diagnostického
a statistického manuálu d‰evních chorob (DSM), kter˘ obsahoval 112 du‰evních poruch,
aÏ k poslednímu vydání, které
dnes obsahuje takov˘ch poruch
374, jsou kritéria pouÏívaná pro
psychiatrickou diagnózu parodií
na vûdû se zakládajících nemocí.
Psychiatﬁi je pouÏívají k okrádání nemocnic, vlády a poji‰Èoven,
coÏ kazí jméno medicíny. Do
seznamu, za kter˘ lze vystavovat úãty, patﬁí:

s kofeinem spojená porucha
DSM str. 212

porucha chování
DSM str. 85

porucha expresivního
vyjadﬁování – DSM str. 55

matematická porucha
DSM str. 50

porucha písemného projevu
DSM str. 51

psychiatrické podvody, ﬁíká, Ïe v 80. letech psychiatﬁi
vytvoﬁili diagnózy, aby splnili poÏadavky poji‰Èoven
pro hospitalizaci mladistv˘ch. „Rozsah tûchto nov˘ch
diagnóz bere dech. Podívejte se na ‰irok˘ rozsah
chování dûtí a nezletil˘ch a ‰kolních obtíÏí, kter˘m
bylo v psychiatrické klinické bibli, Diagnostickém a statistickém manuálu (DSM-III-R), pﬁiﬁazeno oficiální
kódové ãíslo (spojené s úhradou z poji‰tûní) a které
byly klasifikovány jako poruchy.“43
Následující dûtské poruchy jsou souãástí
DSM/MKN:
❚ porucha ﬁeãové artikulace (Speech Articulation
Disorder)
❚ porucha v˘slovnosti (Spelling Disorder)
❚ porucha písemného projevu (Written Expression
Disorder)
❚ matematická porucha (Mathematics Disorder)
❚ koktání (Stuttering)
❚ blíÏe neurãená komunikaãní porucha (Communication Disorder Not Otherwise Specified)
❚ syndrom sníÏené pozornosti (Attention Deficit
Disorder - ADD)
❚ syndrom hyperactivity a sníÏené pozornosti
(Attention Deficit Hyperactivity Disorder ADHD)
❚ opoziãnû vzdorovitá porucha (Oppositional
Defiant Disorder)
❚ porucha chování (Conduct Disorder)
❚ fonologická porucha (Phonological Disorder)
❚ rivalitní sourozenecká porucha (Sibling Rivalry
Disorder)
❚ porucha nesouhlasu s léãbou (Noncompliance
with Treatment Disorder)
v‰ezahrnující: problém Ïivotní fáze (Phase of Life
Problem).
DSM a MKN, které psychiatﬁi bûhem ãtyﬁ
desetiletí peãlivû vybrousili a zavedli na trh, se dnes
pouÏívá rozsáhle jako hlavní diagnostick˘ nástroj
nejen pro individuální léãbu, ale také ve sporech
o pﬁidûlení dítûte do péãe, u pﬁípadÛ zaloÏen˘ch na
údajné psychiatrické nezpÛsobilosti, v rámci dal‰ích
soudních svûdectví, ve vzdûlávání atd. Ve skuteãnosti
kdykoli je Ïádáno ãi poskytováno psychiatrické
posouzení, pﬁicházejí ke slovu DSM/MKN a stále
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„Našemu právnímu systému bylo řečeno, že
klinická psychologie je vědeckou disciplínou, že
její teorie a metodologie vycházejí z vyzrálé
vědy, a náš právní systém tomu věřil a věří.
Když se díváme na žalostný stav ‚vědy‘ klinické
psychologie, je to opravdu neuvěřitelné.“
– PhDr. Margaret Hagenová, psycholožka
přednášející na Bostonské univerzitě

vají pro forenzní úãely, existuje závaÏné riziko, Ïe diagnostická informace bude zneuÏita a nepochopena“.
A Ïe „nepostaãuje ke stanovení existence ‚du‰evní
poruchy‘, ‚du‰evní invalidity‘, ‚du‰evní choroby‘ nebo
‚du‰evní vady‘ pro úãely práva“ ve vztahu ke zpÛsobilosti a trestní odpovûdnosti.
Vymy‰lené „du‰evní diagnózy“ zprostily provinilce jejich viny skrze obhajobu postavenou na nepﬁíãetnosti. Psychiatrická „úãtovací bible“ také obsahuje
následující „poruchy“, které slouÏí jako omluva pro
tyto zloãiny:
❚ pedofilie, „zvyklostní a nutkavá porucha“ pro
ospravedlnûní zneuÏívání dûtí
❚ „problém“ fyzického zneuÏívání dítûte
❚ „problém“ pohlavního zneuÏívání dítûte
❚ pyromanická porucha pro Ïháﬁství
❚ patologické zapalování také pro Ïháﬁství
❚ patologické kradení pro krádeÏ
Dr. Thomas Dorman, internista a ãlen Britské
a Kanadské královské lékaﬁské univerzity uvádí:
„Struãnû ﬁeãeno cel˘ postup vytváﬁení psychiatrick˘ch
kategorií ,nemoci‘, jejich formulace na základû konsensu a následné pﬁisuzování diagnostick˘ch kódÛ,
které potom slouÏí jako prostﬁedek vyúãtování práce
lékaﬁe, není niãím jin˘m neÏ zvût‰ováním podvodu,
kter˘ psychiatrii poskytuje pseudovûdeckou auru.
Pachatelé se samozﬁejmû pﬁiÏivují na úkor veﬁejnosti.“45

ãastûji se vyuÏívají jako definitivní vyjádﬁení o pﬁíãetnosti, nepﬁíãetnosti a takzvané du‰evní nemoci.
Mezi poruchy, za které se podvodnû úãtuje
u dospûl˘ch, patﬁí:
❚ námûsíãná porucha (Sleepwalking Disorder)
❚ nikotinová abstinence (Nicotine Withdrawal)
❚ kofeinová intoxikace/abstinence (Caffeine
Intoxication/Withdrawal)
❚ dûsivá porucha spánku [do níÏ patﬁí, kdyÏ se
ãlovûk budí zpocen˘ kvÛli noãním mÛrám]
(Sleep Terror Disorder)
❚ porucha z noãních mÛr (Nightmare Disorder)
Doktor z New Yorku Ron Leifer varuje, Ïe psychiatﬁi budou nacházet du‰evní nemoc ve v‰em a Ïe
toto nemá nic spoleãného s vûdou. Diagnostické
metody DSM oznaãil za „arogantní podvod“ a ﬁíká:
„SnaÏit se nûjak˘m zpÛsobem pﬁedstírat, Ïe jde o vûdecké prohlá‰ení, je... niãivé pro civilizaci.“44
Podle PhDr. Margaret Hagenové, psycholoÏky
pﬁedná‰ející na Bostonské univerzitû: „Na‰emu
právnímu systému bylo ﬁeãeno, Ïe klinická psychologie je vûdeckou disciplínou, Ïe její teorie a metodologie vycházejí z vyzrálé vûdy, a ná‰ právní systém tomu vûﬁil a vûﬁí. KdyÏ se díváme na Ïalostn˘ stav ‚vûdy‘ klinické psychologie, je to opravdu neuvûﬁitelné.“
Podle samotného DSM, „kdyÏ se kategorie
z DSM-IV, kritéria a popisy du‰evních poruch pouÏí-

KAPITOLA âTY¤I
Vynalézání „nemocí“, vytváﬁení podvodu
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DŮLEŽITÁ FAKTA

1

Lidé s duševními potížemi
a lidé, kteří žijí v psychiatrických zařízeních, jsou
snadným cílem využívání:
podvodu, napadení
a sexuálního nebo
finančního zneužívání.

2

Psychiatři, psychologové,
psychoterapeuti a jejich
léčebny musí být učiněni
plně zodpovědnými
a postižitelnými za financování, praktiky a léčbu
a také za výsledky.

3

Každý psychiatr nebo psycholog, který čelí vyšetřování ze strany orgánů
udělujících oprávnění k provozování praxe z důvodu
sexuálního zneužití klienta,
by měl být vždy podezříván
z podvodného účtování
zdravotním pojišťovnám.

UdrÏování poﬁádku v systému du‰evního zdraví bude
vÏdy na úﬁadech stojících mimo nûj. Psychiatﬁi
a psychologové nezmûní své praktiky o nic víc, neÏ tak
uãinili po desetiletí odhalování obrovsk˘ch podvodÛ
v soukrom˘ch ziskuchtiv˘ch léãebnách v 90. letech.
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KAPITOLA PùT
Co by se
mělo udělat?
svou profesní organizací kvÛli sexuálnímu zneuÏití
zdûlávací pﬁíruãka pro podvody na zdravotklienta, by mûl b˘t vÏdy podezﬁíván z podvodn˘ch úãtoním poji‰tûní Medicare doporuãuje vy‰etﬁovacích praktik.
vat sluÏby v oblasti du‰evního zdraví na
UdrÏování poﬁádku v systému du‰evního zdraví
podvod a zneuÏívání. Mezi dÛvody patﬁí:
bude vÏdy na úﬁadech stojících mimo nûj. Psychiatﬁi
pacienti dÛvûﬁují svému terapeutovi ãi
a psychologové nezmûní své praktiky o nic víc, neÏ tak
poradci, lidé s du‰evní nemocí se dají snadno vyuÏívat,
uãinili po desetiletí odhalování obrovsk˘ch podvodÛ
u lidí Ïijících v psychiatrick˘ch zaﬁízeních existuje riziko,
v soukrom˘ch ziskuchtiv˘ch léãebnách v 90. letech. Joe
Ïe budou vyuÏíváni poskytovateli zdravotní péãe.
Sharkey uvádí: „...Jak kaÏd˘, kdo sleduje televizi a ãte
Podle vrchního státního zástupce státu Arkansas je
noviny, ví, psychiatrické
„fyzické zneuÏití nebo zaléãebny, psychiatrická odnedbávání jakéhokoli koná„...Jak každý, kdo sleduje televizi a čte
dûlení nemocnic a centra
ní nebo selhání konat, které
noviny, ví, psychiatrické léčebny,
pro léãení drogovû záviszpÛsobuje bezdÛvodné utrpsychiatrická oddělení nemocnic a centra
l˘ch se nadále snaÏí odpení, nouzi, zranûní nebo
pro léčení drogově závislých se nadále
chytit klienty s poji‰tûním.“
po‰kození pacientovi..., cosnaží odchytit klienty s pojištěním.“
Podle Oborové lékaﬁské
koli od udeﬁení nebo sexuálhodnotící
pﬁíruãky vypraconího zneuÏívání pacienta aÏ
– Joe Sharkey, autor knihy Bedlam
vané kalifornsk˘m Úﬁadem
po neposkytování potﬁebné
péãe o du‰evní zdraví (1991) –
a odpovídající stravy, tûlesna jejímÏ zavedení CCHR spolupracovala – „mají odborníné nebo lékaﬁské péãe.
ci na du‰evní nemoci, pracující v rámci systému péãe o duDo finanãního zneuÏívání patﬁí zneuÏití pacientov˘ch
‰evní zdraví, profesní a zákonnou povinnost u pacientÛ
finanãních prostﬁedkÛ k úhradû za sluÏby sanatoria jiÏ
rozpoznat pﬁítomnost tûlesného onemocnûní... Tûlesná
hrazen˘ch z poji‰tûní Medicaid nebo pouÏívání pacienonemocnûní mohou zapﬁíãinit du‰evní poruchu nebo
tov˘ch penûz bez povolení pacienta, jeho opatrovníka,
mohou du‰evní poruchu zhor‰it...“.46 Ve skuteãnosti by
zmocnûnce apod.“
Do dal‰ích sledovan˘ch skuteãností patﬁí fal‰ování
aÏ 40 % poãtu pﬁíjmÛ do psychiatrick˘ch zaﬁízení bylo
délky „terapeutického sezení“ (úãtování za jednu hodinu,
zbyteãn˘ch, kdyby pacienti byli nejprve odpovídajícím
kdyÏ pacient dostal jen 20 minut), úãtování za individuálzpÛsobem lékaﬁsky vy‰etﬁeni. To pﬁedstavuje obrovsk˘
ní konzultaci nebo terapii, kdyÏ se pacient úãastnil
potenciál pro úspory, vyjádﬁeno jak v penûzích tak v utr„skupinové terapie“, úãtování za pacienty, kteﬁí zﬁejmû
pení lidí.
nemohou mít z „terapie“ prospûch (napﬁíklad pacienti
Psychiatﬁi, psychologové, psychoterapeuti a jejich
v komatu), a úãtování za sluÏby externích smluvních partléãebny musí b˘t uãinûni plnû zodpovûdn˘mi a postiÏitelnerÛ (terapeutÛ), které poji‰tûní daného zaﬁízení
n˘mi za financování, praktiky a léãbu a také za v˘sledky
nepokr˘vá. Mûlo by se také monitorovat pﬁedepisování
ãi jejich absenci. A to vãetnû toho, Ïe jejich trestné ãiny by
lékÛ. KaÏd˘ psychiatr nebo psycholog, kter˘ je vy‰etﬁován
mûl ﬁe‰it pouze soud, nikoli lékaﬁské rady ãi komise.

V

KAPITOLA PùT
Co by se mûlo udûlat?
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DOPORUâENÍ
Doporučení

1
2
3

Zﬁídit útvary pro vy‰etﬁování psychiatrick˘ch podvodÛ nebo zv˘‰it jejich poãet s cílem navrácení
zpronevûﬁen˘ch financí do systému du‰evního zdraví.

4
5
6
7
8

Îádn˘ odsouzen˘ pracovník z oblasti du‰evního zdraví by nemûl dostat zamûstnání ve státních
sluÏbách, zejména v nápravn˘ch a vûzeÀsk˘ch zaﬁízeních nebo ve ‰kolství.

Provést klinické a finanãní audity u v‰ech státních i privátních psychiatrick˘ch zaﬁízení, která
dostávají vládní finanãní podporu nebo platby ze zdravotního poji‰tûní, pro zaji‰tûní odpovûdnosti a moÏnosti postihu a shromáÏdûní statistick˘ch údajÛ o pﬁijetích, léãbû a úmrtích, bez
poru‰ení diskrétnosti ve vztahu k pacientÛm.
Státní a mezinárodní policejní a soudní databáze by mûly vést seznamy v‰ech odsouzen˘ch psychiatrÛ a pracovníkÛ z oblasti du‰evního zdraví, zejména tûch, kteﬁí byli odsouzeni nebo disciplinárnû potrestáni za podvod a sexuální zneuÏívání, aby se tûm, kteﬁí byli trestnû odsouzeni
nebo jim bylo zru‰eno oprávnûní k provozování praxe, zabránilo v získání zamûstnání kdekoli
jinde v oblasti du‰evního zdraví.

DSM nebo MKN (kapitola du‰evních poruch) by se mûly pﬁestat pouÏívat ve v‰ech státních
úﬁadech, na ministerstvech a v dal‰ích orgánech, do toho patﬁí minimálnû ‰kolsk˘ systém, trestní
systém a soudnictví.
Zﬁídit právo pacientÛ a jejich zdravotních poji‰Èoven na vrácení prostﬁedkÛ vydan˘ch na du‰evní
léãbu, která nedosáhla slíben˘ch v˘sledkÛ nebo zlep‰ení nebo vyústila v prokázané po‰kození
pacienta, ãímÏ by se zajistilo, Ïe odpovûdnost bude leÏet na jednotlivém lékaﬁi a psychiatrickém
zaﬁízení spí‰e neÏ na vládû a úﬁadech.
Îádná z 374 poruch z DSM/MKN by nemûla b˘t schválena pro krytí ze zdravotního poji‰tûní, protoÏe k nim neexistuje Ïádn˘ vûdeck˘ fyzick˘ dÛkaz, kter˘ by potvrdil jejich pravdivost. Vládní
úﬁady a ostatní orgány vãetnû orgánÛ spravedlnosti, vzdûlávání a v˘chovy by se nemûly spoléhat
na DSM nebo MKN (kapitolu du‰evních poruch).
Financování a krytí z poji‰tûní poskytovat pouze v pﬁípadech ovûﬁené funkãní léãby, která
prokazatelnû a radikálnû zlep‰uje du‰evní problémy nebo dosahuje jejich vyléãení.

DOPORUâENÍ
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Mezinárodní občanská
komise za lidská práva
lidsk˘ch práv OSN, zejména následujícími ustanoveními, která psychiatﬁi dennû poru‰ují:

O

bãanská komise za lidská práva
(CCHR) byla zaloÏena v roce 1969
Scientologickou církví za úãelem
vy‰etﬁování a odhalování poru‰ování
lidsk˘ch práv psychiatrií a za úãelem
oãi‰tûní oblasti du‰evního léãení. Dnes
má více neÏ 130 poboãek v 31 zemích. Její v˘bor se
skládá z poradcÛ, kteﬁí se naz˘vají zmocnûnci, mezi
nûÏ patﬁí lékaﬁi, právníci, pedagogové, umûlci, podnikatelé a obhájci obãansk˘ch a lidsk˘ch práv.

âlánek 3: „KaÏd˘ má právo na Ïivot, svobodu
a osobní bezpeãnost.“
âlánek 5: „Nikdo nesmí b˘t muãen nebo
podrobován krutému, nelidskému nebo poniÏujícímu zacházení nebo trestu.“
âlánek 7: „V‰ichni jsou si pﬁed zákonem rovni
a mají právo na stejnou zákonnou ochranu bez
jakéhokoli rozdílu.“

I kdyÏ CCHR neposkytuje lékaﬁské ani právní
poradenství, úzce spolupracuje s lékaﬁi a podporuje
uplatÀování medicíny. Klíãovou vûcí, na kterou se
zamûﬁuje, je psychiatrické podvodné pouÏívání subjektivních „diagnóz“ postrádajících náleÏité vûdecké nebo lékaﬁské opodstatnûní. Psychiatrie na základû tûchto lÏiv˘ch diagnóz obhajuje a pﬁedepisuje
Ïivot po‰kozující léãebné postupy, mezi nimi pouÏívání psychotropních lékÛ, které zakr˘vají skryté
potíÏe pacienta a brání mu v jeho uzdravení.

Skrze lÏivé diagnózy psychiatrÛ, stigmatizující
oznaãení, zákony umoÏÀující snadné omezení ãi
zbavení osobní svobody, brutální odosobÀující
„léãbu“ jsou po‰kozovány tisíce lidí a jsou jim
odpírána jejich nezcizitelná lidská práva.
CCHR se zaslouÏila o stovky reforem tím, Ïe
vypovídala pﬁi legislativních jednáních a provádûla
veﬁejná sly‰ení o psychiatrickém zneuÏívání, jakoÏ
i spoluprací s médii, s orgány ãinn˘mi v trestním
ﬁízení a veﬁejn˘mi ãiniteli po celém svûtû.

Její práce je v souladu s V‰eobecnou deklarací

MEZINÁRODNÍ
obãanská komise za lidská práva
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POSLÁNÍ CCHR
OBâANSKÁ KOMISE ZA LIDSKÁ PRÁVA
Obãanská komise za lidská práva vy‰etﬁuje a odhaluje psychiatrická poru‰ování lidsk˘ch práv. Bok po boku spolupracuje s podobnû sm˘‰lejícími skupinami a jednotlivci,
kteﬁí sdílí spoleãn˘ cíl: oãi‰tûní oblasti du‰evního zdraví. A bude v tom pokraãovat,
dokud nebudou zastaveny v‰echny zneuÏívající a donucovací praktiky psychiatrie
a v‰em lidem nebudou navrácena jejich lidská práva a dÛstojnost.
Mike Moncrief
senátor státu Texas, 1994
„Úsilí organizací jako je va‰e jsou rozhodující pﬁi snaze o ochranu lidí pﬁed
zneuÏíváním toho druhu, kter˘ jsme odhalili
v Texasu i v jin˘ch ãástech zemû.“
Dennis Cowan
vy‰etﬁovatel podvodÛ v oblasti zdravotní
péãe, USA, 2004
„Rád bych poblahopﬁál Obãanské komisi
za lidská práva k její vytrvalé práci na odhalování podvodn˘ch a ‰kodliv˘ch praktik
v oblasti du‰evního zdraví. Pracovníci CCHR
tvoﬁí obûtavou skupinu. Jejich expertízy, publikace a zprávy jsou nástrojem pro kaÏdého
vy‰etﬁovatele, kter˘ provádí vy‰etﬁování
podvodÛ v oblasti du‰evního zdraví ãi dal‰í
zloãinné ãinnosti v tomto systému. Práce
a materiály CCHR také varují spotﬁebitele

a veﬁejnost pﬁed rozsahem podvodÛ a
zneuÏívání v oblasti du‰evního zdraví, jehoÏ
se sami mohou stát obûtí.“
Chris Brightmore
b˘val˘ ‰éfdetektiv, Metropolitní policie
Velká Británie, 2002
Jsem si naléhavû vûdom zla, kterého jsou
zlomyslní ãi dokonce jen pom˘lení psychiatﬁi
schopni, jestliÏe jejich aktivity nejsou pod
peãliv˘m dohledem. Toto je rozhodující role,
kterou CCHR tak hrdinnû vykonává. V kvûtnu 2001 jsem mûl to velké potû‰ení a ãest, Ïe
jsem mohl v Los Angeles otevﬁít ãást v˘stavy
CCHR s názvem ‚Podvod‘. Po shlédnutí v˘stavy musím ﬁíci, Ïe je to jedna z nejpÛsobivûj‰ích, kterou jsem kdy vidûl, a kdyÏ se
podívám na to, co CCHR dosáhla, zaãínám
chápat, proã nûkteﬁí psychiatﬁi hledí na její
rostoucí sílu s váÏn˘mi obavami.“

Dal‰í informace u:
CCHR International (Mezinárodní obãanská komise za lidská práva)
6616 Sunset Blvd.
Los Angeles, California 90028, USA
Telefon: (323) 467-4242 • (800) 869-2247 • Fax: (323) 467-3720
www.cchr.org • e-mail: humanrights@cchr.org
Nebo kontaktujte nejbliÏ‰í poboãku CCHR.
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Kanceláﬁe CCHR
CCHR âeská republika

Obãanská komise za
lidská práva
Václavské námûstí 17
110 00 Praha 1, âeská republika
Tel./Fax: 420-224-009-156
E-mail: lidskaprava@cchr.cz

CCHR Australia

Citizens Commission on
Human Rights Australia
P.O. Box 562
Broadway, New South Wales
2007 Australia
Phone: 612-9211-4787
Fax: 612-9211-5543
E-mail: cchr@iprimus.com.au

CCHR Austria

Citizens Commission on
Human Rights Austria
(Bürgerkommission für Menschenrechte Österreich)
Postfach 130
A-1072 Wien, Austria
Phone: 43-1-877-02-23
E-mail: info@cchr.at

CCHR Belgium

Citizens Commission on
Human Rights
Postbus 55
2800 Mechelen 2,
Belgium
Phone: 324-777-12494

CCHR Canada

Citizens Commission on
Human Rights Toronto
27 Carlton St., Suite 304
Toronto, Ontario
M5B 1L2 Canada
Phone: 1-416-971-8555
E-mail:
officemanager@on.aibn.com

CCHR Denmark

Citizens Commission on
Human Rights Denmark
(Medborgernes Menneskerettighedskommission—
MMK)
Faksingevej 9A
2700 Brønsøj, Denmark
Phone: 45 39 62 9039
E-mail: m.m.k.@inet.uni2.dk

CCHR Finland

Citizens Commission on
Human Rights Finland
Post Box 145
00511 Helsinki, Finland

CCHR France

Citizens Commission on
Human Rights France
(Commission des Citoyens pour
les Droits de l’Homme—CCDH)
BP 76
75561 Paris Cedex 12 , France
Phone: 33 1 40 01 0970
Fax: 33 1 40 01 0520
E-mail: ccdh@wanadoo.fr

CCHR Germany

Citizens Commission on
Human Rights Germany—
National Office
(Kommission für Verstöße der
Psychiatrie gegen Menschenrechte e.V.—KVPM)
Amalienstraße 49a
80799 München, Germany
Phone: 49 89 273 0354
Fax: 49 89 28 98 6704
E-mail: kvpm@gmx.de

CCHR Greece

Citizens Commission on
Human Rights
65, Panepistimiou Str.
105 64 Athens, Greece

CCHR Holland

Citizens Commission on
Human Rights Holland
Postbus 36000
1020 MA, Amsterdam
Holland
Phone/Fax: 3120-4942510
E-mail: info@ncrm.nl

CCHR Hungary

Citizens Commission on
Human Rights Hungary
Pf. 182
1461 Budapest, Hungary
Phone: 36 1 342 6355
Fax: 36 1 344 4724
E-mail: cchrhun@ahol.org

CCHR Israel

Citizens Commission
on Human Rights Israel
P.O. Box 37020
61369 Tel Aviv, Israel
Phone: 972 3 5660699
Fax: 972 3 5663750
E-mail: cchr_isr@netvision.net.il

CCHR Italy

Citizens Commission
on Human Rights Italy
(Comitato dei Cittadini per i
Diritti Umani—CCDU)
Viale Monza 1
20125 Milano, Italy
E-mail: ccdu_italia@hotmail.com

CCHR Japan

CCHR Russia

Citizens Commission on
Human Rights Japan
2-11-7-7F Kitaotsuka
Toshima-ku Tokyo
170-0004, Japan
Phone/Fax: 81 3 3576 1741

Citizens Commission on
Human Rights Russia
P.O. Box 35
117588 Moscow, Russia
Phone: 7095 518 1100

CCHR Lausanne,
Switzerland

Citizens Commission on
Human Rights South Africa
P.O. Box 710
Johannesburg 2000
Republic of South Africa
Phone: 27 11 622 2908

Citizens Commission
on Human Rights Lausanne
(Commission des Citoyens pour
les droits de l’Homme— CCDH)
Case postale 5773
1002 Lausanne, Switzerland
Phone: 41 21 646 6226
E-mail: cchrlau@dplanet.ch

CCHR Mexico

Citizens Commission
on Human Rights Mexico
(Comisión de Ciudadanos por
los Derechos Humanos—CCDH)
Tuxpan 68, Colonia Roma
CP 06700, México DF
E-mail:
protegelasaludmental@yahoo.com

CCHR Monterrey, Mexico

Citizens Commission on
Human Rights Monterrey,
Mexico
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos —CCDH)
Avda. Madero 1955 Poniente
Esq. Venustiano Carranza
Edif. Santos, Oficina 735
Monterrey, NL México
Phone: 51 81 83480329
Fax: 51 81 86758689
E-mail: ccdh@axtel.net

CCHR Nepal

P.O. Box 1679
Baneshwor Kathmandu, Nepal
E-mail: nepalcchr@yahoo.com

CCHR New Zealand

Citizens Commission on
Human Rights New Zealand
P.O. Box 5257
Wellesley Street
Auckland 1, New Zealand
Phone/Fax: 649 580 0060
E-mail: cchr@xtra.co.nz

CCHR Norway

Citizens Commission on
Human Rights Norway
(Medborgernes
menneskerettighets-kommisjon,
MMK)
Postboks 8902 Youngstorget
0028 Oslo, Norway
E-mail: mmknorge@online.no

CCHR South Africa

CCHR Spain

Citizens Commission on
Human Rights Spain
(Comisión de Ciudadanos por los
Derechos Humanos—CCDH)
Apdo. de Correos 18054
28080 Madrid, Spain

CCHR Sweden

Citizens Commission on
Human Rights Sweden
(Kommittén för Mänskliga Rättigheter—KMR)
Box 2
124 21 Stockholm, Sweden
Phone/Fax: 46 8 83 8518
E-mail: info.kmr@telia.com

CCHR Taiwan

Citizens Commission on
Human Rights
Taichung P.O. Box 36-127
Taiwan, R.O.C.
E-mail: roysu01@hotmail.com

CCHR Ticino,
Switzerland

Citizens Commission on
Human Rights Ticino
(Comitato dei cittadini per
i diritti dell’uomo)
Casella postale 613
6512 Giubiasco, Switzerland
E-mail: ccdu@ticino.com

CCHR United Kingdom

Citizens Commission on
Human Rights United Kingdom
P.O. Box 188
East Grinstead, West Sussex
RH19 4RB, United Kingdom
Phone: 44 1342 31 3926
Fax: 44 1342 32 5559
E-mail: humanrights@cchruk.org

CCHR Zurich,
Switzerland

Citizens Commission on
Human Rights Switzerland
Sektion Zürich
Postfach 1207
8026 Zürich, Switzerland
Phone: 41 1 242 7790
E-mail: info@cchr.ch
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