
 
 
 

PRÁVO NA PALIATIVNÍ PÉČI 
 

 Ročně na světě potřebuje přibližně 40 
milionů lidí paliativní péči. Z nich 8 milionů 
žije v nízko nebo středně příjmových 
zemích.1  V České republice v roce 2012 
zemřelo 22 676 lidí doma, 63 078 
v nemocnicích, 10 013 v léčebném zařízení 
a 6900 v zařízení sociálních služeb.2 
 

 Celosvětově pouze 14 % lidí, kteří 
paliativní péči potřebují, tak na ni i 
dosáhne.  
 

 Počet osob starších 60 let výrazně roste3, 
stejně jako prevalence neinfekčních 
nemocí4. V důsledku se očekává i zvýšená 
poptávka po paliativní péči.5  
 

 Desítky milionů lidí trpí středně silnou a 
silnou bolestí bez přístupu k bolest 
utišujícím lékům, jako např. morfin.6 
Přibližně 80% celosvětové populace nemá 
přístup k morfinu7, a to navzdory tomu, že 
morfin není chráněn patentovou 
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ochranou a může stát pár korun za 
jednotku.8 17% světové populace 
spotřebuje 92% morfinu, a to primárně 
v severní Americe, Oceánii a západní 
Evropě.9 

Je potřebné zajistit „pozornost a péči chronicky a 

terminálně nemocným lidem, ušetřit je bolesti, kterou 

lze potlačit a umožnit jim zemřít s důstojností.“ 

- Výbor OSN pro hospodářská, sociální a 

kulturní práva uvedl, že je potřebné poskytovat10 

 Důstojnost člověka je základní hodnotou 
všech lidských práv. Paliativní péče je 
součástí práva na zdraví, které je 
chráněno čl. 12 Mezinárodního Paktu o 
hospodářských, sociálních a kulturních 
právech, čl. 24 Úmluvy OSN o právech 
dítěte, čl. 25 Úmluvy OSN o právech osob 
se zdravotním postižením a čl. 31 Listiny 
základních práv a svobod. Zároveň, 
nedůstojné podmínky a nezajištění bolest 
utišující péče mohou zakládat porušení 
zákazu špatného zacházení.  
 

 Podle Výboru OSN pro hospodářská, 
sociální a kulturní práva jsou státy povinny 
respektovat právo na zdraví a nesmí 
odepřít nebo omezit rovný přístup 
k preventivním, léčebným nebo 
paliativním zdravotním službám.11 Tyto 
závazky obsahují poskytování přístupu 
k nezbytným lékům a lékařským zařízením 
na nediskriminační bázi, zejména pro 
zranitelné či marginalizované skupiny 
osob.12 
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 Zajištění pediatrické paliativní péče je 
stěžejním závazkem v oblasti práv dětí. 
Podle Výboru OSN pro práva dětí: „dětem 
je nutno poskytnout kvalitní zdravotní 
služby, včetně služeb prevence, podpory, 
léčby, rehabilitace a paliativní péče.13 
 

 Kterýkoliv senior potřebující paliativní 
péči, by měl mít nárok na tuto péči, a to 
bez zbytečných průtahů a v takovém 
prostředí, které je v souladu s jeho 
potřebami a přáními, včetně svého 
domova nebo zařízení poskytujících 
dlouhodobou péči.14 Zemřít doma je 
priorita lidí v mnoha zemích, včetně České 
republiky a pacienti, kteří měli přístup k 
paliativní péči, měli více než dvojnásobně 
vyšší pravděpodobnost, že zemřou v 
domácím prostředí.15 
 

 Z práva na zdraví vyplývá, že stát „musí 
garantovat základní léky – mezi které 
patří, kromě jiného i opioidní analgetika – 
a to jako součást minimálního obsahu 
práva na zdraví a přijmout opatření, které 
ochrání lidi před nelidským a ponižujícím 
zacházením.“16 Dvacet léčiv využívaných 
v paliativní péči je na seznamu základních 
léků, a to včetně morfia.17 
 

 Přístup k adekvátním prostředkům tišení 
bolesti je právem člověka je základní 
součástí práva na zdraví. 18  Odepření 
přístupu k těmto prostředkům, pokud 
takový postup způsobí osobě závažnou 
bolest a utrpení, může znamenat kruté, 
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nelidské a ponižující zacházení či 
trestání.19 
 

 Meziamerická úmluva o lidských právech 
starých osob z roku 2015 je první 
mezinárodní smlouvu, která explicitně 
odkazuje na paliativní péči v mnoha 
ustanoveních. Vyžaduje od států 
poskytnutí přístupu k paliativní péči bez 
diskriminace, zabránění nadbytečnému 
utrpení a zbytečným procedurám a 
zajištění podpory při řešení problémů 
týkajících se strachu ze smrti.20 

 

 Světové zdravotnické shromáždění vydalo 
svou první globální rezoluci o paliativní 
péči v roce 2014, konkrétně Rezoluci 
WHA67.19, ve které Světová zdravotnická 
organizace naléhá na členské státy, aby 
zlepšily přístup k paliativní péči jako 
základnímu stavebnímu kameni 
zdravotnických systémů.21 

 

“Mělo by dojít k využití všech prostředků 

k zajištění plného přístupu k paliativní péči a 

taktéž k překonání dosavadní zákonodárné, 

vzdělávací a postojové bariéry k tomuto tématu.“ 

—Zvláštní zpravodaj OSN pro mučení22 
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